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ÖN SÖZ 

 

Saygıdeğer Okuyucular,  

Türkler ve Ruslar, bulundukları coğrafyalarda her vakit kimi zaman 

olumlu kimi zaman olumsuz iletişim ve etkileşim içerisinde olmuş kadim iki 

millettir. 15 -16 asırdan beri var olan bu alışverişin temelleri ise miladi 4. asır-

da Türklerin Orta Asya’dan ayrılarak batıya doğru başlattığı göç hareketlerinin 

neticesine tekabül etmektedir. Kesişen bu tarihler, Türklerin doğudan batıya, 

kuzeyden güneye kadar hâkim olduğu topraklardaki varlığını gösterirken Rus-

ların da Kamçatka Yarımadası’ndan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafya-

da var olduklarına işaret etmektedir. Dolayısıyla dünya geneline bakıldığında 

hatırı sayılır bir coğrafyanın Türk ve Rus kimliği ile karşılaştığı, bu kimliklerin 

tesirindi kaldığı ya da onlara tesir ettiği aşikârdır. Söz konusu olan bu geniş 

topraklarda ise ilimden irfana pek çok alanda çalışma gerçekleştirilmiş, yeni ve 

özgün pek çok eserin ortaya çıkması sağlanmış, akademik yahut müstakil pek 

çok inceleme ve araştırmaya bu topraklar ev sahipliği yapılmıştır. Nitekim 

inceleme ve araştırmanın esas alındığı bilim dünyasında farklı disiplinlerin 

farklı coğrafyada yaşayan insanlar tarafından sentez olarak ele alınması, orta-

ya çıkan ürünlerin yetkinlik düzeyini arttırmaktadır. Dolayısıyla disiplinlerara-

sı çalışmalar neticesinde, ulusal ya da uluslararası fark etmeksizin, her yeni 

buluş, bilim insanların bakış açısını beslemekte, zenginleştirmekte ve yeni 

ufuklara doğru yol almalarını sağlamaktadır. 

Elinizdeki bu kitap ise sosyal bilimler alanına bütüncül olarak yaklaş-

makla birlikte özgün çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim insanlarının eserle-

rini bir araya getirerek kaynak kitap olma özelliğine sahip bir eser olarak siz 

okuyucuları ile buluşmaktadır. Siyasi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Türkiye ve 

Rusya isimli bu eser, Türk-Rus dünyasında çalışan araştırmacı ve akademis-

yenlerin çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu anlamda, disiplinlerarası 

çalışmanın güzel örneklerini sunan değerli bilim insanlarına teşekkürü bir 

borç biliyoruz. Eserin oluşmasında emeği geçen hakemlerimize ve çalışma 

arkadaşlarımıza da müteşekkiriz.  

Daha nice eserlerde buluşmak dileği ile… 

  
 

Prof. Dr. Osman KÖSE 
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II. KATERİNA DÖNEMİNDE DİL, EDEBİYAT, TARİH 
ALANLARINDA YAPILAN YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR 

 
Prof. Dr. Emine İNANIR* 

 

Tarih ve edebiyat bilimcileri monarşi ile yönetilen Rusya’da aydınlanmacı mut-

lâkiyetçi yönetim uygulamasını II Katerina dönemiyle ilişkilendirmektedir. Kateri-

na’nın 1762-1796 yılları arasında mevcut siyasetin özü ve biçimleri oldukça özgün bir 

tarzda gerçekleştirildiğinden Rusya’da tartışmalara neden olmuştur. Çariçe’nin 34 yıl 

süren hüküm döneminde, Rusya’da dış siyasette olduğu gibi kültür, dil, bilim ve eğitim 

alanlarında da önemli başarılar kaydedilmiştir. II Katerina’nın yenilikçi hareketlerini 

Avrupa’da meydana gelen tarihsel ve toplumsal olayları dikkate almadan incelemek 

neredeyse olanaksızdır. XVIII. yüzyıl dünya tarihine Aydınlanma Çağı olarak yer alır. 

Fransız Aydınlanmacı düşünürlerin fikirleri sadece Avrupa’da değil, Rusya'da da zihni-

yet dönüşümünü tetikler. Dönemin Rusya'sının aydınlanmacı özelliklerini belirleyecek 

en önemli olaylardan biri II. Katerina’nın Haziran 1762’de tahtı ele geçirişidir. Çariçe, 

Fransız aydınlanmacı düşünürlerinden Voltaire’le, Falconet’yle ve Diderot’yla sürekli 

yazışmalarda bulunduğu bilinir. Aydınlanma Çağı’nın temel öğretilerinden biri, toplu-

mun eğitimle geliştirilebileceğidir. II Katerina da Aydınlanma Çağı’nın ilkelerini özüm-

seyen bir hükümdar olarak eğitime önem vermektedir. Rusları aydınlatma çabasında 

olan Çariçe, iktidarda olduğu dönemde edebiyata, tarihe ve dil çalışmalarına da özel 

bir ilgi gösterir ve gelişmelerini sağlar. 1762 yılında Çariçe’nin en yakın yandaşların-

dan biri olan Knyaginya (Prenses) Katerina Daşkova (1743-1810), 1784 yılında Rus 

dilini geliştirmek amacıyla kurulan Rusya Bilimler Akademisi’nin ilk yöneticisi olur. II 

Katerina, Daşkova’nın Rus dilini diğer Avrupa dilleriyle eşit bir duruma getirme çaba-

larını destekler. Daşkova Rusya’nın önde gelen yazarlarıyla iş birliği yapar, Rusça dil-

bilgisi ve imla kuralları yeniden düzenlenir ve 1788 yılında ilk Rus Dili Sözlüğü basılır. 

Katerina’nın kendisi de dilbilgisine ve diller arasındaki ilişkilere ilgi duyduğundan 

Avrupa’daki diller üzerinde Slavcanın etkisi üzerine çalışmalarda bulunur. Bu çalışma-

lara ilişkin notlarında Katerina şöyle der ’’Halkların ve dillerinin, hükümdarlarının 

bilgeliği ve korumasıyla yaşadığı bilinmektedir .’’ Çalışmamızın amacı, II. Katerina’nın 

Aydınlanmacı yenilikleri sayesinde Rusya’nın maddi ve manevi mirasının, kültürünün 

önemli derecede yükseldiğini, Rusya ile Avrupa arasındaki uçurumun daralmaya baş-

ladığını göstermektir.  

Anahtar kelimeler: II Katerina, Aydınlanma, dil, edebiyat, tarih. 

                                                           
* eminar@istanbul.edu.tr 
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Innovative Studies in Language, Literature and History in the Period of 

Catherine II 

 

History and literature scientists associate the enlightened absolutist administra-

tion practice in Russia, which was ruled by a monarchy, with the period of Catherine II. 

Since the essence and forms of the current politics of Catherine between 1762-1796 

were carried out in a very original way, it caused controversy in Russia. During the 

reign of the Tsarina, which lasted for 34 years, important achievements were recorded 

in the fields of culture, language, science and education, as well as in foreign policy in 

Russia. 

It is almost impossible to examine Catherine II's innovative movements without 

taking into account the historical and social events taking place in Europe. The 18th 

century is included in world history as the Age of Enlightenment. The ideas of French 

Enlightenment philosophers trigger a mentality transformation not only in Europe but 

also in Russia. One of the most important events that will determine the enlightened 

characteristics of the Russia of the period is the seizure of the throne by Catherine II in 

June 1762. It is known that the Tsarina was in constant correspondence with the 

French enlightened thinkers Voltaire, Falconet and Diderot. One of the basic teachings 

of the Age of Enlightenment is that society can be improved through education. Cathe-

rine also attaches importance to education as a ruler who assimilated the principles of 

the Age of Enlightenment. During her time in power, Catherine II also took a special 

interest in literature, history and language studies and helped them develop. 

In 1762, Knyaginya (Princess) Katerina Dashkova (1743-1810), one of the clo-

sest followers of the Tsarina, became the first director of the Russian Academy of Sci-

ences, which was established in 1784 to improve the Russian language. Catherine II 

supports Dashkova's efforts to bring the Russian language on an equal footing with 

other European languages. Dashkova collaborates with leading Russian writers, Rus-

sian grammar and spelling rules are rearranged, and the first Russian Language Dicti-

onary is published in 1788. Catherine II herself is interested in grammar and relations 

between languages, so she studies the influence of Slavic on languages in Europe. In 

her notes on these works, Catherine II wrote: "It is known that peoples and their lan-

guages live by the wisdom and protection of their rulers." 

The aim of our study is to show that thanks to the Enlightenment innovations of 

Catherine II, the material and spiritual heritage and culture of Russia increased signifi-

cantly and the gap between Russia and Europe began to narrow. 

Key words: Catherine II, the Age of Enlightenment, language, literature, history. 
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II Katerina Döneminde Dil, Edebiyat, Tarih Alanlarında Yapılan 

Yenilikçi Çalışmalar 

Tarihsel gelenek, Rusya'daki ‘‘aydınlanmacı mutlakiyetçi’’ politik uygu-

lamalarını II  Katerina saltanatı ile ilişkilendirmektedir. Bu konunun, tarih ve 

edebiyat çalışmalarında sıra dışı tarihsel bir olgu(fenomen) olarak öne çıktığı-

nı da belirtmek gerekmektedir.  Katerina’nın 1762-1796 yılları arasında uygu-

ladığı siyasetin özü ve biçimleri, oldukça özgün bir tarzda gerçekleştirildiğin-

den Rusya’da günümüze kadar devam eden tartışmalara da neden olmuştur. 

Tarih çalışmalarında olduğu gibi, edebiyat tarihinde de II Katerina’nın iktidar-

da kaldığı bu uzun süreç iki dönem olarak değerlendirilir; ilk dönem, ‘ılımlı‘ 

(liberal) ve Pugaçev isyanından sonra (1773), ikinci dönem ise katı ve baskıcı 

olarak nitelendirilir (Gukovski, 2003:215-222; Mihaylov, 1991:20). Ancak kuş-

kusuz, Çariçe’nin 34 yıl süren hüküm dönemi, Rusya dış siyasetinde olduğu 

gibi kültür, eğitim ve bilim alanlarında da önemli başarılar kaydedilmiştir. Ça-

lışmamızda, imparatoriçenin dergi ve kitap yayıncılığı, edebiyat, tarih, dil alan-

larındaki reformlarına odaklanacağız, kendisinin Rus dili, tarihi ve edebiyatı-

nın gelişimindeki rolünü göstermeye çalışacağız. 

II Katerina’nın yenilikçi hareketlerini Avrupa’da meydana gelen tarihsel 

ve toplumsal olayları dikkate almadan anlamak neredeyse olanaksızdır. XVIII 

yüzyıl dünya tarihinde Aydınlanma Çağı olarak yer almaktadır. Yeniden yapı-

lanmanın ve kültürel ideolojilerin merkezi Fransa olmuştur. Fransız Aydın-

lanmacı düşünürlerin fikirleri Avrupa’da zihniyet dönüşümünü tetikler. Aydın-

lanmacı siyasi düşünce Fransa’da 1748 yılında Montesquieu’nun Yasaların 

Ruhu adlı çalışmasında, iklimin toplumların hukuk ve siyaset düzeni üzerinde 

etkisinin önemi ve gelişmiş toplumlarda kanun, gelenek ve ahlak etkilerine 

ilişkin yaklaşımı bir kez daha gündeme gelir ve bu kez doruğuna ulaşır. Monte-

squieu, İngiliz sisteminde güçler ayrımının gerçekleştiğini görür ve onu diğer 

monarşilere örnek gösterir; böylece monarşiyi yasal yollara bağlamak iste-

mektedir. Gerçek monarşi ‘‘onur’’ ilkesiyle yönetilmelidir; çünkü soylular bu 

kavramın hamisidir. Aydınlanma düşüncesi yeni bir yönetimle daha iyi bir 

insan yetiştirilmesini istemektedir. Aydınlanma Çağı’nda, Eski Yunan ve Roma 

etiğinin arete ve virtus1 öğretisi doğal hukukun ve aklın ilkelerine uygun bir 

biçimde yeniden düzenlenir ve herkes için geçerli olması gerekmekteydi (Hof, 

2004:69-181). 

                                                           
1 Averte ve virtus (Yunanca ve Latince ‘erdem’ demektir). 
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Dönemin özelliklerini belirleyecek en önemli olaylardan biri II Kateri-

na’nın Haziran 1762’de tahtı ele geçirişidir. Bir Alman prensesi olan Kateri-

na’nın 1744 yılının kışında Rusya’ya gelişi ve Knyaz Petro (geleceğin çarı, III 

Petro) ile evliliği, yazgısını bu ülkenin yazgısıyla yaşamının sonuna kadar bir-

leştirmiştir. Varisleri olmayan Elizaveta Petrovna’dan sonra, I Petro’nun kızı 

Anna ve Karl Friderih’den (Holstein-Gottorp Dükü) torunu olan, III Petro tahta 

geçer. Sağlam bir kişiliği olmadığı, sağduyudan yoksun olduğu öne sürülen 

Alman prensi, III. Petro tahtta kaldığı bir yıl boyunca, saraydaki bütün güç 

odaklarını ve Rus halkını kendisine düşman eder (Monçeva, 2002:153). Genç 

çarın politikalarının çoğu sarayda benimsenmediği için birkaç grup kendisini 

tahttan indirmeyi planlamaya başlar. Mutsuz bir evliliği olan Katerina, Muhafız 

Alayı’nın ve üst tabakanın etkili kişilerince desteklenir, kocası, III Petro’ya kar-

şı bir komplo düzenlenir ve Katerina lehine sonuçlanır. 8 Haziran 1762’de Pe-

terburg’da İmparatoriçe ilan edilir. Katerina’nın imparatoriçe ilan edildiğinde 

başkent dışında olan III Petro, çok geçmeden tutuklanır. Tahttan feragat eder, 

Peterburg yakınlarında bir saraya götürülür ve birkaç gün sonra orada ölü 

bulunur (Klyuçevski, 1915:464-474). Rus tahtına oturan II. Katerina Rusların 

ona verdiği adla Büyük Katerina, yasal veliahtı, oğlu Pavel’i de hiçe sayarak 34 

yıl boyunca devasa ve güçlü bir ülkenin hükümdarı olarak iktidarda kalmayı 

başarır.  

Anhalt-Zerbst Prensesi Sofya olarak doğan Alman prensesi, düğün öncesi 

Ortodoksluğu kabul eder ve Katerina Fedorovna adını alır, ancak yeni mensu-

bu olduğu kilise karşı bir düşkünlük göstermediği belirtilir. Kilisenin devlet 

işleriyle ilgilenmesine karşı olduğundan Polonya, İspanya ve İtalya’da olduğu 

gibi, Katolikliği de siyasal egemenliği amaçlayan bir din olarak gördüğünden, 

Katoliklere karşı olumsuz bir tutum sergiler (Vaçeva, 2008:111-123). 

 Katerina 1762’de tahtı ele geçirdiğinde Rusya, Prusya ile yürüttüğü Yedi 

Yıllık Savaştan yeni çıkmıştır. Mali durum oldukça zordur; I. Petro’nun büyük 

bir özenle yenilediği orduda sorunlar yaşanır. Kilise, güç ve toprak konusunda 

sürekli isteklerde bulunduğundan iktidarla arası bozulmuştur. Katerina kararlı 

bir hükümdar özelliğine sahip olduğundan karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkin 

çözümler getirir. Rusya’da hukuk eğitimi geleneği olmadığından hukuk düze-

neğinin işleyişi oldukça geç başlamıştır. Hukuk eğitimine ancak 1755 yılında 

Moskova Üniversitesi’nin kurulmasıyla başlanır. Katerina bütün bu sorunlarla 

baş edebilmek için bazı girişimlerde bulunur. Soylular, kentliler, özgür köylü-

ler, Kazaklar, Tatarlar, Çuvaşlar, Çerkezler (Yakutlara kadar bütün azınlıklar), 

bürokratlar ve kilise idarecileri arasından yeni bir yasa düzenini hazırlamak 
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üzere büyük bir meclis kurar. Rusya için bu yeni bir uygulama olacaktır; 1649 

Yasasını çıkaran eski Moskova Toprak Meclislerini andıran, ancak siyasal bir 

görevi olmayan, temsili bir kurum toplamaya girişir; bu meclise Yasama Ko-

misyonu (Komissiya novogo ulojenija) adı verilir. Bu komisyonda yer alan 

temsilcilere Katerina’nın hazırladığı bir ‘direktif’ sunulur. Bu yazıda, Rusya’nın 

nasıl yönetildiği ve nasıl yönetilmesi gerektiği maddelerle tek tek açıklanır. 

Katerina’nın Komisyona sunduğu Direktif’in özgün olmadığı, devlet ve top-

lumların yorumlarında Fransız düşünürü Montesquieu’nün De L’esprit Des 

Lois (Yasaların Ruhu, 1748) adlı yapıtından yararlandığı öne sürülür (Madari-

aga, 1997:22). Ayrıca imparatoriçenin kullandığı en gözde kaynaklar arasında 

Diderot ve D’Alembert’in yayımladıkları Büyük Ansiklopedi yer almaktadır.  

Direktif siyasal, hukuksal, eğitim, ve ekonomik konuları kapsamaktadır; 

Rusya’nın bir Avrupa ülkesi olduğu vurgulanır. Katerina’nın bu yazısı Rus-

ya’nın Avrupa monarşilerinden çok Asya ülkelerindeki düzene daha yakın ol-

duğunu düşünen Avrupalı aydınlara bir yanıttır.  

Katerina uzun yıllar Montesquieu’nün eserlerini okur ve ona hayran ol-

duğunu yazışmalarında belirtir. Ancak, Rusya gibi büyük bir devletin bir Asya 

ülkesi olarak sınıflandırılmasını kabul edemez. Bu nedenle İmparatoriçe Fran-

sız düşünürün monarşiye ilişkin düşüncelerini kendi devletinde uygulamak 

istemektedir. Ayrıca Çariçe, kendisinin bir hükümdar olarak tek başına ve te-

mel yasalara tabi olarak bir düzenekle ülkesini yönetmeye giriştiği için Rus-

ya’da mutlak monarşinin olduğunu ilan eder. Katerina Rusya’nın korkuyla yö-

netilen bir Asya ülkesi olmadığını, temel yasaları olan ve Montesquieu’nün 

açıkladığı anlamda mutlak bir monarşi olduğunu her koşulda göstermeyi ister.  

Başta Makogonenko ve Zapadov olmak üzere birçok araştırmacının da 

vurguladığı gibi, Katerina iktidarının daha ilk yıllarında monarşi ve devletçiliğe 

ilişkin görüşünü şu şekilde biçimlendirir: tarih, dil ve edebiyat. İmparatoriçe-

nin mutlak monarşi projesinin temelinde de bu üç eksen yer almaktaydı (Za-

padov, 1961:101; Makogonenko, 1951:23). Bu tezi hayata geçirebilmek için 

İmparatoriçe Rusya tarihinin iyi araştırılması gerektiğini önemser ve çalışma-

larını bu alanda yoğunlaştırır. İlerleyen yıllarda (1783-84) yıllarında ‘‘Rus Söy-

lemini Sevenlerin Sohbet Arkadaşı’’(Sobesednik lyubiteley rossiyskogo slova) 

adlı dergide yayımlamış olduğu ‘‘Rus Tarihi Üzerine Notlar’’(Zapiski kasatelno 

rossiyskoy istoriyi) başlıklı makalesinde imparatoriçe Rusya‘da monarşinin 

ilkeleri ve zorunluluğu konusunda görüşlerini belirtir. Bu bağlamda Kateri-

na’nın Rus medeniyetinin köklerini ve zenginliğini çok eskiye dayandığını 

araştırıp gösterilmesi gerektiğini düşünmektedir (Moiseeva,1993:3).  
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1768 yılında Polonya Ukraynası ile Osmanlı İmparatorluğu sınırında bir 

olay, Türk-Rus savaşlarına neden olur. Bu savaşın başlamasıyla Katerina re-

form projelerinden uzaklaşmak zorunda kalır. Prusya ve Avusturya’nın da ka-

tıldığı bu savaşa 1772 yılında anlaşmalara varılır, Rusya, Dvina nehri kıyılarını 

ve Beyaz Rusya’yı kendi topraklarına dahil eder.  

Art arda devam eden savaşlar 10 Temmuz 1774 tarihinde Küçük Kay-

narca barışıyla son bulur. Barış antlaşması Rusya’nın çıkarları açısından ol-

dukça uygundur; Azak, Kerç, Yenikale, Dnepr ile Bug nehirleri arasında kalan 

Karadeniz kıyısı Rusya’ya bağlanacaktır (İnanır, 2003:131). Rusya Boğaz-

lar’dan Akdeniz’e ticaret gemileri gönderebilecek ve Karadeniz’de kullanmak 

üzere savaş gemileri inşa edebilecektir.             

  Savaşlar vergilerin artmasına neden olur. Diğer yandan askerler, köylü-

ler arasından alındığı için köylerde büyük sıkıntılar yaşanır. 1773-1774’te 

Rusya’yı kasıp kavuran ayaklanmalar başlar. Don Kazaklarından Emelyan Pu-

gaçev, Katerina’nın yıllar önce ölmüş kocası, III. Petro olduğunu iddia ederek 

Eylül 1773 yılında ‘‘Pugaçevşçina’’ adıyla bilinen ayaklanmayı başlatır. Karışık-

lıklar 1774 yılının sonbaharına kadar devam eder. Pugaçev ve komutanları 

tutuklanır, Moskova’ya götürülür ve idam edilir (Şişko, 1991:194-205). 

 

 
PANIN, STEPAN ALEKSEYEVİÇ (1739-1776). II KATERİNA PORTESİ 
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Katerina Rusların Osmanlı İmparatorluğu karşısında kazandığı büyük 

zaferin kutlamalarının bu ayaklanmaların gölgesi altında kalmasını istemedi-

ğinden ayaklanmaya karışanlara ve tutuklu olanlara af çıkartır.   

1768’de savaşın başlamasından 1774’teki barış antlaşmasının imzalan-

masına dek, Katerina yerel yönetimin geliştirmesi, eğitim ve hukuk düzeneğin-

de sorunların giderilmesi konularında çıkış yolları aramaktadır.  

İmparatoriçe 1775 Yerel Yönetim Yasası’nın bir kopyasını Voltaire’e şu 

notu ekleyerek gönderir:  

“…yasalarımız adım adım inşa ediliyor: temel Yasa, Direktif’tir […] bunları, 

üzerinde çalıştığımız maliye, ticaret, polis yönetmelikleri izleyecektir. Bundan 

sonra bir Yasa hazırlamak kolaylaşacaktır” ( Madariaga, 1997:28). 

Katerina’nın Fransız aydınlanmacı düşünürlerinden Voltaire’le, Falco-

net’yle ve Diderot’yla sürekli yazışmalarda bulunduğu bilinir. Diderot 1773 

yılında İmaratoriçe’den aldığı davet üzerine Rusya’yı ziyaret eder ve altı ay 

kalır. Katerina ile Diderot arasındaki görüşmelerde tutulan notlar, siyasal ve 

toplumsal konuları içeren bir rapora dönüşür. Fransız düşür, İmparatoriçe ’ye 

onun duymak istemediği, ‘‘Serflerin kendi topraklarının olmaması kötü sonuç-

lara neden olmaz mı?’’tarzındaki sorular da yöneltir. Katerina’nın bu sorulara 

yanıtı oldukça kısa olur: ‘‘Her devletin kendi eksiklikleri, zafiyetleri ve olum-

suzlukları vardır’’ (Gukovski, 2003:217). Diderot’un Rusya’da İngiliz usulü bir 

parlamentonun kuruluşu konusunda önerilerini de reddeder. Katerina eğitim 

ve kültürel amaçlı yenilikleri yeğlemiştir.  

Aydınlanma Çağı’nın temel öğretilerinden biri, toplumun eğitimle gelişti-

rilebileceğidir. II. Katerina da Aydınlanma Çağı’nın ilkelerini özümseyen bir 

hükümdar olarak hukukla birlikte eğitime de önem vermektedir. Katerina’nın 

bu alanda en büyük yardımcısı olan İvan Betskoy İmparatoriçe’nin eğitime 

ilişkin önerdiği ilkeleri Generalnoye uçrejdenie o vospitanii yunoşestva 

oboego pola (Her İki Cinsten Gençlerin Eğitimi İçin Genel Bir Düzenleme) adlı 

eserde toplar. Bu çalışmanın temel amacı Rus gençlerine zihinsel, manevi ile 

bedensel eğitimin verilmesi ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı bir kuşak 

yetiştirilmesidir.  

1770’lerde Rusya’da kız ve erkekler için yatılı okullar, kimsesiz çocuklar 

için yurtlar, uzmanlık okulları kurulur. Katerina 1782 yılında yabancı danış-

manlarının önerileri üzerine Milli Eğitim Komisyonu’nu kurar. 1786 yılında 

Milli Okullar Yasası yayımlanır; Yasaya göre eğitim modern ve yaygın olacaktır, 

resmi eğitim dili olarak Rusça kabul edilir (İnanır, 2017:139). Rusya’da parasız 
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olan okullar, bütün toplumsal gruplara açılır; toplumda soylular, soylu olma-

yanlar ve köylüler olarak sınıflandırılmada demokratik bir eğilim ortaya çıkar.  

Katerina 1762 yılında tahta çıktığında gündemde olan XVII yüzyıl Fran-

sız modelinin, gerek Fransa’daki devrimlerin getirdiği güvensizlikler nedeniy-

le, gerekse Avrupa kraliyet ailelerinin daha fazla gizlilik ve aile saltanatı sür-

dürme isteklerinden kaynaklanan bir gerileme içinde olduğu anlaşılır. Bir Al-

man prensesi olan Katerina, Stettin’de doğmuş ve Rusya’nın ahşap sarayların-

da eksik olan parlak ve ihtişamlı saray yaşamına hayran olacak biçimde yetiş-

tirilmiştir. Bunun yanı sıra Avrupa’da, Paris, Londra, Viyana ya da Venedik’te 

karnaval, opera, bale ve diğer eğlenceler hem soyluların, hem de sıradan halkın 

zevklerine hitap edecek tarzda sunulurken, (Peterburg ya da Moskova’da ti-

yatro oyunları, opera ise sadece Rus sarayında yer almaktadır) Katerina, Rus-

ya’da kültürel faaliyetleri yeniden düzenleme çabasına girişir. Fransız ve Rus 

tiyatrolarına, opera ve bale gösterilerine maddi kaynak sağlar ve uygun göste-

rilerin düzenlenmesini ister. Peterburg ’da Kışlık Saray’ın yanında bulunan 

Hermitage Sarayı’nda özel bir tiyatro kurdurur. İmparatoriçe Saray Tiyatro-

su’na özel bir ilgi gösterir. Burada Moliere, Diderot, Voltaire, Sheridian gibi 

yabancı yazarların yanı sıra, Sumarokov ile Fonvizin’in de komedya ve drama 

oyunları sahnelenir. Fonvizin’in Brigadir (Tuğgeneral) adlı oyunu hem Mos-

kova’da hem de Peterbug’da sahneye konur (İnanır, 2017:133-134).  

Katerina’nın sarayında müziğe büyük ilgi gösterilir, İtalyan ve İspanyol 

besteciler davet edilir. Katerina’nın yazdığı opera librettolarını hem yabancı 

hem de Paskeviç ve Sokolovski gibi Rus ve Ukraynalı müzisyenler bestelemek-

tedir. XVIII. yüzyıl sonunda Rus koro ve enstrümantal müziğinde oldukça iyi 

gelişmeler yaşanır; İtalyan müziğinden etkilendiği bilinen Rus müziği, kilise ve 

halk türkülerinden öğelerin birleşmesiyle özgün bir müziğe dönüşür.  

Rusları aydınlatma çabasında olan Katerina, Ruslar’ın yabancı dil sorun-

larını giderme amacıyla Yabancı Eserler Çeviri Derneği’ni kurmuştur. Saray 

Erkânı’ndan önemli kişiler bu dernekte yer almaktadır. Katerina, A.P. Şuvalov, 

A.İ. Bibikov, S.M. Kozmin’in de yardımlarıyla Fransız düşünürü Marmontel’in 

Belisaire adlı eserinin çevirii yapar. Sarayda etkin bir gücü olan General Po-

temkin ise Rousseau’nun La Nouvelle Heloise (Julie ya da Yeni Héloise) adlı 

eserini de çevirir. On beş yıl içinde 112 çeviri yayımlanır, 1783 yılında bu der-

nek yeni kurulan Rusya Bilimler Akademisi’ne devredilir. Çeviriler arasında 

klasik tarih ve edebiyat (Homeros, Cicero), çağdaş tarih ve Fransız edebiyatı 

(Corneile, Voltaire) yer almaktadır. Montesquieu’nün De L’esprit Des Lois 

(Yasaların Ruhu), W. Blackstone’un Commentaries on the Laws of England 
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(İngiltere Yasaları Üzerine Yorumlar) ya da Swift’in Güliver’in Seyahatleri, 

Katerina’nın ilgi duyduğu alanları yansıtmaktadır (Gukovski, 2003:217).  

1780’lerde Rusça’ya yapılan çevirilerle birlikte özgün Rus eserler da ya-

zılır. Bunların arasında Sumarokov, Knyajnin ve Fonvizin’in oyunları, Heras-

kov ve Derjavin’in şiirleri, Lomonosov’un tarihsel kasideleri ile bilimsel çalış-

maları yer almaktadır.  

Kendisi de bir yazar olan II. Katerina’yı, imparatoriçe unvanı taşımış ol-

ması diğer yazarlardan farklı kılmaktadır. Kültürel girişimlerin öncüsü olarak 

ve yazar kimliğiyle Katerina, çariçelik dönemi sırasında edebiyata özel bir ilgi 

gösterir ve gelişmesini sağlar. İmparatoriçe dönemin yazınsal mirasına katkı 

sağlayan, farklı türlerde ve çok sayıda yapıtlar yazmıştır. Katerina kendisini 

çevirmen, yayımcı, 1770-1780’li yıllarının yayım sürecinin etken bir katılımcı-

sı, ahlaksal içerikli uzun ve alegorik kısa öykülerin kurucusu ve bir tiyatro eleş-

tirmeni olarak görür. Bunların yanı sıra Katerina’nın çok sayıda yazdığı belge, 

yazışmalar, yukarıda adı geçen yasalar, tonlarca bildiri ve düzenlemeler, ba-

kanlara, ruhban kişilere ve generallere yazdığı mektuplar da onun kalemi al-

tından çıkmıştır. Katerina eserlerinin çoğunu Rusça, sadece yurtdışına gönde-

recek olanları Fransızca yazmıştır.  

Katerina XVIII. yüzyıl Avrupa yazarlarını ve onların çalışmalarını iyi bil-

mektedir; yaratıcılığının temel boyutları da çok azimli olması ve birikiminin 

olmasıdır. Katerina’ya Rusya’da olduğu gibi Avrupa’da da edebiyat alanında en 

büyük başarıyı sağlayan şüphesiz onun Aydınlanmacı düşünürlerle yaptığı 

yazışmalarıdır. Katerina’nın Voltaire, Molierie, Diderot ve Grimm’e yazdığı 

mektuplar özel yazışma ötesinde bir çeşit edebi türdür; özel mektuplar biçe-

minde yazılan denemelerdir. Çariçe bu yazılarında Rusya’da gündemde olan 

siyasi olayları, kültürel yaşamdaki etkinlikleri, kendi kişisel yaşamından bazı 

önemli durumları, saray çevresinden ilginç sahneleri tasvir etmeye girişir. Ka-

terina’nın Voltaire’le yazışmaları birkaç yıl sonra hem Fransızca, hem de Rusça 

olarak yayımlanır. Katerina en kapsamlı çalışmalarından Antidot (1770) ve 

Tayna protivunelepogo obşestva (1780) adlı eserleri Fransızcaya çevrilmiş-

tir. Antidot (1770) adlı kitabı ise Rus yaşamına, kültürüne, coğrafyası ve eko-

nomisine dair geniş bilgiler içermektedir (İnanır, 2017:135).   

Katerina’nın çalışmaları arasında tarihsel makalelerin yanısıra drama, 

komedya, tarihsel drama ve komik operalar da yer almaktadır. Kendisinin da-

ha çok didaktik amaçlı oyunlar yazmıştır, Christian Gellert’in, hatta Shakespea-

re’in Winsdor’un Şen Dulları’nı Rusça’ya da aktardığı bilinmektedir. Ancak 

İmparatoriçe’nin şiir yeteneğinden tamamen yoksundur. 1771 yılında Voltaire 
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yazdığı bir mektubunda bu konuyu   şöyle dile getirir: ‘‘Size sadece çirkin bir 

düzyazıyla yanıt verebilmem ne kadar da kötüdür. Bütün yaşamım boyunca ne 

şarkı, ne de bir şiir yazabildim. Ancak duygudan yoksun şair, büyük dehaların 

eserlerine hayret etmeye mecburdur’’ (Gukovski, 2003:2016) Edebiyat alanın-

da gösterdiği bu alçakgönüllülük onun edebi yaratıcılığını doğrulamaktadır.  

1769 yılının başlarında Katerina’nın yönetimi altında Vsyakaya vsyaçina 

(Her Telden) adı altında kısa, haftalık bir mizah dergisinin ilk sayısı yayımla-

nır; böylece İmparatoriçe Rusya’da gazeteciliği başlatmış olur. Bundan sonra 

N.İ. Novikov ve F. Emin’in de mizah dergileri çıkarmaya başlayacaktır. 

Bilimler Akademisi de dergiler çıkarır; Katerina bu dergilere, halka ve 

eğitim çağında olan çocuklara yönelik Rus tarihine ilişkin kapsamlı makaleler 

yazmaktadır. İmparatoriçe torunları için kısa öyküler yazmaktaydı, bu öyküler 

de Rusya’da çocuklar için yazılan ilk eserdir.  

Katerina neredeyse bütün çalışmalarını yazar adı belirtmeden yazmıştır. 

İmparatoriçe’nin edebiyat ilgisi geniş çevrelerden bir sır gibi saklanır. Ancak 

fikirlerini önemsediği kişilerin görüşlerini her zaman dikkate almaktaydı. 

Kendisinin edebi çalışmalarında dönemin tanınmış edebiyatçılarından İ. P. 

Elagin, G.V. Kozitski ve A.B. Hrapovitski’den editörlük konusunda destek aldığı 

gibi Fransızca metinleri de bir dönem şairi olan Graf (Kont) A. P. Şuvalov ‘un 

yardımıyla hazırladığı öne sürülmektedir (İnanır, 2017:136).  

Bu dönemde Rus aydınları arasında Fransızcanın çok yaygın olması Ay-

dınlanmacı ideolojisinin Fransa’da çıkmış olmasından, Fransız kültürünün 

çekiciliğinden, soylularla saray çevresinden kişilerin genelde Fransızcayı çok 

iyi bilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra Almanca da iyi bir bi-

çimde temsil edilmektedir. Bunun nedeni, I. Petro ve Anna Ivanovna’nın hü-

kümdarlık dönemlerinde sarayda ve yeni kurulan Moskova Üniversitesinde, 

Bilimler Akademisinde Alman etkisinin fazla olmasıdır. Ancak Katerina iktidarı 

döneminde, Rus sarayında Rusça’dan çok Fransızca konuşulduğu iddia edil-

mektedir. 

1783 yılında Çariçe Peterburg Sanat ve Bilimler Akademisi’ne müdür 

olarak Katerina Romanovna Daşkova’yı atayarak farklılığını bir kez daha gös-

terir. 1762 yılında, iktidarı ele geçirirken en yakın yandaşlarından biri olan 

Knyaginya (Prenses) Katerina Daşkova (1743-1810), 1784 yılında Rus dilini 

geliştirmek amacıyla kurulan Rusya Bilimler Akademisi’nin ilk yöneticisi olur. 

Daşkova çok üstün bilim insanı niteliklerine sahip olmasa da zeki, girişimci ve 

ileri görüşlü bir kadın olarak Fransa, İngiltere ve Almanya’nın önemli aydınla-

rınca bilinen bir kişidir. Katerina, Daşkova’yı devlet işlerinden uzak tutar, an-
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cak onun edebiyat konusundaki bilgilerine güvenir; özellikle Daşkova’nın Rus 

dilini diğer Avrupa dilleriyle eşit bir duruma getirme çabalarını destekler. 

Daşkova Rusya’nın önde gelen yazarlarıyla işbirliği yapar, Rusça dilbilgisi ve 

imla kuralları yeniden düzenlenir ve 1788 yılında ilk Rus Dili Sözlüğü basılır. 

Katerina’nın kendisi de dilbilgisine ve diller arasındaki ilişkilere ilgi duydu-

ğundan Avrupa’daki diller üzerinde Slavca’nın etkisi üzerine çalışmalarda bu-

lunur. Bu çalışmalara ilişkin notlarında Katerina şöyle yazmıştır: ‘‘Halkların ve 

dillerinin, hükümdarlarının bilgeliği ve korumasıyla yaşadığı bilinmektedir ’’ 

(Madariaga , 1997:79) 

Katerina, Aydınlanmacı faaliyetlerine mimari ve resim sanatına göster-

diği yoğun ilgiyle devam eder. Katerina’nın desteğiyle birçok yetenekli Rus 

genci, mimarlık ve resim sanatı üzerine eğitim almak amacıyla yurtdışına gön-

derilir. Pek çok ünlü mimar (Fransız Charles Louis Clerisseau, Charles Came-

ron, İtalyan Giacomo Quarenghi) Rusya’da çalışmak üzere davet edilir. İmpara-

toriçe Elizaveta Petrovna döneminde Rus mimarisinde gösterişli rokoko tarzı 

gelişme gösterirken Katerina döneminde neo-klasisizm benimsenir. Adı geçen 

mimarlar sayesinde Neva nehrinin kıyılarında banka, borsa, tiyatro binalarının 

görkemli yapıları yükselir. Bu dönemin önde gelen Rus mimarlarından Knyaz 

Potemkin ve V.İ. Bajenov Rus mimarisine daha sonra örnek oluşturacak bina-

lar inşa ederler (yazlık saraylar, Kremli’nin içindeki saray, Moskova’da Lenin 

Halk Kütüphanesi’nin bir bölümünü).   

Peteburg’un en önemli anıtlarından biri olan ve A.S. Puşkin’in ‘‘Medniy 

vsadnik’’(Bronz Atlı) adlı poemasında tasvir edilen Büyük Petro’nun heykelini 

Katerina, Fransız heykeltıraş Falkonet’e yaptırır. Kendisinden söz ederken I. 

Petro’nun varisi olduğunu vurgulayan Katerina, heykelin üzerine şu ifadeyi 

içeren bir yazı yazdırır, ‘‘II. Katerina’dan I. Petro’ya’’.  

II. Katerina’nın Rus kültürünü, toplumsal yaşamı sürekli olarak hüküm-

darlık makamına ve kendi idaresine bağlı tutmak istemesine karşın, onun Ay-

dınlanmacı yenilikleri sayesinde Rusya’nın maddi ve manevi kültürü önemli 

derecede yükselir; Rusya ile Avrupa arasındaki uçurum daralmaya başlar.    
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ÖZET 

Tarihsel süreç içerisinde Türkler ve Ruslar savaşlar, ittifaklar veya çatışmalar 

yoluyla ilişkilerini daima dinamik tutmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında da-

ğılmasının ardından kurulan Rusya Federasyonu, iç ve dış politikada kendisini yeniden 

tanımlama ve ispatlama dönemine girmiştir. Her devletle olduğu gibi Rusya’nın da 

Türkiye ile ilişkileri yeni bir döneme girmiştir.  

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni bir döneme giren Rusya, iç ve dış politi-

kada çok yönlü iş birliği çalışmalarına girmiştir. Yeni kurulan Rusya Federasyonu’nun, 

dış politikada iyimser yaklaşımları, Türkiye ile ikili ilişkilerini de etkilemiştir. 2000’li 

yıllara gelindiğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde 

büyük rol oynamışlardır. Ancak Suriye iç savaşının başlaması, Rusya ve Türkiye’nin 

bölgedeki politikalarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur. Suriye iç sava-

şıyla başlayan gerginlik, Rusya’nın Suriye’deki askeri gücünü arttırması ve Rus uçağı-

nın düşürülmesiyle daha da artmıştır. Oluşan bu gerginlik, 2016 yılında iki liderin 

görüşmesiyle tekrar düzelmeye başlasa da Rusya’nın Suriye’deki askeri yapısı, iki ülke 

arasındaki anlaşmazlıkların temelini oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından günümüze kadar Türkiye ve 

Rusya arasındaki siyasi gelişmeler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Sovyetler Birliği, Putin, Erdoğan. 
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which was established after the collapse of the Soviet Union in 1991, has en-
tered a period of redefining and proving itself in domestic and foreign policy. 
As with every state, Russia's relations with Turkey have entered a new era. 

Russia, which entered a new era with the disintegration of the Soviet Un-

ion, has entered into multi-faceted cooperation studies in domestic and foreign 

policy. The optimistic approaches of the newly established Russian Federation 

in foreign policy also affected its bilateral relations with Turkey. In the 2000s, 

Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Er-

dogan played a major role in the development of relations between the two 

countries. However, the start of the Syrian civil war caused the policies of Rus-

sia and Turkey in the region to be negatively affected. . The tension that started 

with the Syrian civil war increased even more with the increase of Russia's 

military power in Syria and the downing of the Russian plane. Although this 

tension started to improve again with the meeting of the two leaders in 2016, 

Russia's military structure in Syria forms the basis of the disagreements be-

tween the two countries.  

In this study, the political developments between Turkey and Russia 

from the dissolution of the Soviet Union to the present will be discussed. 

Keywords: Turkey, Russia, Soviet Union, Putin, Erdogan. 

 

GİRİŞ 

Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra Rusya ile Türkiye’nin ilişkilerine 

değinmeden önce tarih perspektifi çerçevesinde biraz geriye giderek Osmanlı 

Devleti zamanında Türk-Rus ilişkilerine bakmak gerekir. Osmanlı Devleti’nin 

Rusya ile ilk ilişkileri Rus Çarı III. Ivan ile Osmanlı Padişahı II. Bayezıd zama-

nında gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki ilişkiler, 1475’ten itibaren Osmanlı 

Devleti’nin elinde bulunan Kırım’daki Ceneviz kolonileri ile Azak şehrinde ya-

pılan ticari alışverişler ile başladığı bilinmektedir. İlişkilerin gelişmesi ve iler-

lemesinde en önemli rolü III. Ivan ile II. Bayezıd’ın yakın dostları olan Kırım 

Hanı Mengli Giray tarafından sağlanmıştır. Rus Çarı III. Ivan bu dönemde Os-

manlı Devleti ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Kırım sahilleri ile Azak Denizi 

çevresine yerleşen Osmanlılarla iyi ilişkiler kurmak istemiş, bu doğrultuda da 

İstanbul’a bir elçi heyeti göndermiştir. Ruslar, Osmanlı Devleti ile diplomatik 

ilişkilerini sağlamlaştırırken, diğer yandan Altınordu Devleti’nin topraklarını 

ele geçirmek ve Karadeniz’e geçme planları yapıyordu. Bunun bir sonucu ola-

rak da Rusya, 1654 tarihinde Ukrayna’yı ilhak etmiş, Azak Denizi ve Karadeniz 

kıyılarına geçebilmek için Osmanlı Devleti’ne karşı saldırıda bulunmuştur. 
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Rusların Hacıtarhan Hanlığı’nı ele geçirip Buhara ve Semerkant hacılarına hac 

yolunu kapatması, bölgede yaşayanların Osmanlı Devleti’nden yardım isteme-

sine sebep olmuştur. Bu gelişmeler, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaşa 

çıkmasına sebep olmuştur. 1568 tarihinde gerçekleşen Astarhan Seferi’nin 

henüz başındayken saraydaki devlet adamları Osmanlı Devleti’nin Rusya ile 

böyle bir savaşa girmesi durumunda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 

bozulacağı ve devleti lüzumsuz bir masrafa sokacağı düşüncesini öne sürmüş-

lerdir. Osmanlı Devleti Astarhan Seferi’nde başarısız olarak geri çekilmek du-

rumunda kalmıştır (Güner, 2014:4-6). 

Rusların 1654 tarihinde Ukrayna’nın büyük bir kısmını elde etmeleri, Kı-

rım Hanlığı ile Osmanlı Devleti’ne karşı önemli bir yer elde etmelerine neden 

olmuştur. Bununla birlikte Ukrayna Hükümdarının Osmanlı hakimiyetinden 

çıkıp Rus hakimiyetine girmesi, Osmanlı ordusunun Ukrayna’nın başkenti Çeh-

rin’e yürümesine sebep olmuştur. Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanan 

muharebe sonunda Kırım ve Rusya ile Bahçesaray Anlaşması’na göre Ruslar, 

Kırım’a vergi vermeye devam edeceğini belirtiyordu. Bu dönemde Osmanlı 

Devleti de Rusya ile ilişkilerini bizzat değil, Kırım üzerinden yürütüyordu. Os-

manlı Devleti 18. Yüzyıla kadar Rusya ile ilişkilerini dolaylı olarak yürütmüş-

tür. Rusya ile ilk doğrudan ilişkisi de 1711 tarihinde Osmanlı ordusunun Rus 

ordusunu Prut’ta kuşatmasıyla gerçekleşmiştir. Bu kuşatma, Rusların anlaşma 

teklifini kabul etmesiyle sona ermiş ve 21 Temmuz 1711 tarihinde Prut Ant-

laşması imzalanmıştır (Topsakal, 2016:38). 

1762 tarihinde Rus tahtına geçen Katerina, Lehistan tahtında söz sahibi 

olmasının ardından, Lehli mülteciler Osmanlılara sığındı. Rusların Lehlerin 

peşinden giderek onları Müslümanlarla birlikte katletmeleri üzerine Osmanlı 

Padişahı III. Mustafa, Rusya’ya harp ilan etti. Bu harp ilanının görünen sebebi 

bu olsa da altında yatan sebep Rusya’nın 1769 yılında Kırım’ın bağımsızlığını 

tanımış olmasıydı. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki savaş 1774 yılında 

Osmanlıların yenilgisi ile sonuçlanmış ve Temmuz 1774’te Küçük Kaynarca 

Antlaşması imzalanmıştır. Küçük Kaynarca Antlaşması ile birlikte Rusların 

Kırım üzerindeki baskılarını arttırması, 1779 tarihinde Aynalıkavak Tenkih-

namesi’nin imzalanmasını da beraberinde getirdi. Bu Tenkihnamede Kırım’ın 

bağımsızlığı vurgulanarak Osmanlı Devleti’nin Kırım üzerindeki hakimiyeti 

azaltılmıştır. İki taraf arasındaki mücadeleler sonucunda Rusya 1783 yılında 

Kırım’ı işgal etmiş, Osmanlı Devleti de bu duruma tepki gösterememiştir. Rus-

ya’nın Balkanlarda yaşayan Ortodoks halkın himayesi konusundaki ısrarları, 

1853-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti ile savaşmasına sebep oldu. 1857 
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yılında Eflak ve Boğdan’ın Romanya adı altında birleşmesi, ardından 1875’te 

Bosna-Hersek’te çıkan karışıklıklar, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki gücü-

nün zayıflamasına sebep olmuştur. Bunların bir sonucu olarak Rusya’nın Bal-

kanlar üzerinde yeniden hak iddia etmesi, 1877-1878 yıllarında gerçekleşen 

Kırım Harbi’nin çıkmasına neden oldu. Savaş sonunda imzalanan Ayastefanos 

Antlaşması ile Osmanlı Devleti Avrupa ve topraklarını kaybetmiştir. Diğer 

yandan Avrupa Devletleri Rusya’nın Balkanlara sahip olmasını önlemek iste-

mişler, bunun sonucunda da Balkan Devletleri bağımsızlıklarını ilan etmişler-

dir (Topsakal, 2016:40-44).  

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise Rusya ve Osmanlı Devleti karşı cephe-

lerde yer almışlardır. Osmanlı Devleti ve Rusya bu savaşta Karadeniz ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde savaşmışlardır. Ancak 1917 yılında Rusya’da çıkan Bolşe-

vik İhtilali, Rusya’nın savaştan ayrılmasına neden olmuştur.  Rusya’nın savaş-

tan ayrılırken imzaladığı ilk antlaşma ise 1917 tarihli Erzincan Mütarekesi 

olmuştur. Mütarekenin imzalanmasının ardından Osmanlı Devleti yeni kurulan 

Sovyet Hükümeti ile barış görüşmeleri gerçekleştirmiş ve sonunda 3 Mart 

1918 tarihinde Brest-Litovsk Antlaşması yapılmıştır (Benhür, 2008:85-86). 

 

1. Sovyetler Birliği Döneminde Rusya-Türkiye İlişkileri 

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Millî Mücadele yıllarında başlayan 

ilişkiler, 17 Aralık 1925 yılındaki Dostluk ve Saldırmazlık Paktı ile daha da 

pekiştirilmiştir. (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye-Rusya Mu-

hadenet Muahedenamesi (Ahitnamesi)”, Yapılan bu antlaşma Türkiye diplo-

masisi açısından oldukça önemliydi. Çünkü Türkiye o dönemde Musul ve Hatay 

sorunları ile Akdeniz’in güvenliği ile ilgili birtakım problemler yaşamaktaydı. 

Dolayısıyla böyle bir dönemde yapılan antlaşma, Türkiye’nin dış politikada 

dünyaya açılması bakımından büyük önem arz ediyordu. Yapılan antlaşmanın 

en önemli özelliği de iki devletten birinin saldırıya uğraması durumunda diğer 

devletin tarafsız olmasını gerektiriyordu. Türkiye-Sovyetler Birliği arasındaki 

ilişkilerin bu dönemde olumlu seyretmesine bir diğer örnek olarak da 1926 

yılında sınırların kesin olarak belirlenmesine dair protokol imzalanmasıydı. 

1928 yılında ise savunma haricinde savaşı yasaklayan bir antlaşma olan Bri-

and-Kellog Paktı imzalanmıştır. Bu pakta Türkiye ile Sovyetler Birliği de katıl-

mıştır. Diğer yandan 1925 yılında iki ülke arasında yapılan antlaşma 1929 ta-

rihinde iki yıllığına, 1931’de de beş yıllığına uzatılmış, en son olarak 1935 tari-

hinde de on yıllığına antlaşmanın süresi uzatılmıştır. Türkiye ile Sovyetler Bir-

liği arasındaki ilişkilerde dönüm noktası sayılabilecek gelişme, İsmet İnö-
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nü’nün Moskova ziyaretidir. İnönü bu ziyaretinde Sovyetler Birliği’nden Türki-

ye’ye 8 milyon dolarlık kredi vermesi konusunda anlaşmıştır. Böylece Sovyet-

ler Birliği ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin de olumlu seyrettiği anla-

şılabilir (Yeltin, 2019:29-30). 

Türkiye ile Sovyetler Birliği ilişkileri 1939 yılından itibaren yeni bir dö-

neme girmiştir. İkili ilişkilerin değişikliğe uğramasının nedeni ise Almanya ve 

Sovyetler Birliği arasındaki yakınlaşma olmuştur. Bu yakınlaşmadan rahatsız 

olan Türkiye de batılı devletlerle ilişkilerini geliştirmeye başlamış, dolayısıyla 

da Sovyetler Birliği ile ilişkiler de bozulma yoluna gitmiştir. İkinci Dünya Sava-

şı başladığı sıralarda Almanya ile Sovyetler Birliği müttefik olmuştur. 1940 

yılında Sovyetler Birliği ile Almanya arasında yapılan görüşmelerde savaş son-

rası toprak paylaşımı konusunda uzlaşma sağlanamaması, müttefiklerin Tür-

kiye ile anlaşma yoluna gitmesini mecbur kılsa da Türkiye Sovyetler Birli-

ği’nden uzak durmayı tercih etmiştir. Ancak Almanya ile Saldırmazlık Paktı 

imzalanmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere ile Sovyetler Birliği Tür-

kiye’yi savaşa girmek için ikna etmeye çalışmış, ancak Türkiye savaştan uzak 

durmayı tercih etmiştir. Ancak ısrarlar sonucu savaş bitmeden müttefikler 

yanında savaşa katılmıştır. Fiili olarak savaşa katılmayan Türkiye, savaş so-

nunda galip devletlerle San Francisco’da toplanan konferansa gitmeye hazır-

lanmıştır. Türkiye böylelikle savaş sonunda dünyanın yeni kurulan düzeninde 

önemli bir role sahip olacak, diğer yandan da Birleşmiş Milletlerin kurucu sıfa-

tıyla o topluluk içinde yerini alacaktı (Tekin, 2019:68-69). 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında toplanan Potsdam Konferansı’nda mütte-

fikler tarafından Boğazlar Sorunu gündeme getirildi. Sovyetler Birliği’nin Tür-

kiye’den Boğazlar’dan üs istemesi, doğu sınırlarını genişletmek istemesi ve 

Bulgaristan sınırına asker Sovyet askerlerinin gelmesi üzerine Türkiye Sovyet-

ler Birliği’nin kendisine karşı uyguladığı politikalardan endişe duyduğunu be-

lirtti. Ancak konferansın sonunda Sovyetler Birliği’nin Boğazlar hakkındaki üs 

talebi diğer ülkeler tarafından kabul edilmedi. Devletler bu sorunun Sovyetler 

Birliği ile Türkiye arasında çözülmesi gereken bir mesele olduğuna karar ver-

diler. Potsdam Konferansı’nın sonunda Amerika’nın Boğazlar meselesine dahil 

olması, Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin sınır güvenliği ve ticari çıkarları açı-

sından Boğazlar’da güvenliğin arttırılarak Möntrö Sözleşmesi’nde bazı değişik-

likler yapılmasını önerdi. Ancak Amerika’nın 1945 yılından sonra Sovyetler’i 

tehdit olarak görmesi, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapmasına ne-

den oldu. Amerika’nın bu hareketi Sovyetler Birliği tarafından hoş karşılanma-

dı (Günay, 2019:29-30). 
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Bu gelişmeler yaşanırken 1950 yılında Kore’de çıkan savaş, tüm dünya-

nın dikkatini oraya vermesine neden olmuştur. Türkiye de Birleşmiş Milletler 

bünyesinde savaşın sonlanması amacıyla 4500 kişilik askeri tugayı Kore’ye 

göndermiştir. Türkiye’nin bu hareketi karşısında Amerika ve diğer batılı ülke-

ler, Batı Bloğunun savunma örgütü olan NATO’ya Türkiye’nin de girmesini 

istediklerine dair görüşler öne sürmüşlerdir. 18 Şubat 1952 tarihinde 

TBMM’de NATO’ya dahil olma kanununun onaylanmasıyla birlikte Türkiye 

resmen NATO üyesi olmuştur. Türkiye NATO’ya girmekle kendisini Sovyetler 

Birliği’ne karşı korumamakla kalmamış, aynı zamanda batı ile de yakın ilişkiler 

kurmanın yolları açılmıştır. Sovyetler Birliği’nde ise 1953 yılında Stalin’in öl-

mesi ve Sovyet Hükümeti’nin Boğazlar konusundaki isteklerinden vazgeçmesi, 

Türkiye üzerindeki Sovyet baskısının kısmen sona erdiğinin bir habercisidir. 

1957 yılında ortaya çıkan Süveyş Krizi, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin Sovyet-

ler Birliği’ne kurtarıcı gözüyle bakmaları, ABD ile Türkiye’yi oldukça tedirgin 

etmişti. 1960 yılının mayıs ayında Türkiye’den hareket eden U-2 uçağının Sov-

yetler ’in radarına takılması ve uçağın Sovyetler tarafından düşürülmesi, iki 

ülke arasında NATO üyeliğinin arkasından yaşanan diğer bir gerginlik konusu 

olmuştur. 1963 yılında Türkiye, kendi sınırları içerisinde yer alan Amerikan 

Jüpiter Füzeleri’ni kaldırması üzerine, Sovyetler Birliği ile ilişkiler de olumlu 

gitmeye başlamıştır. 1984 yılının Eylül ayında da iki ülke arasında imzalanan 

doğalgaz antlaşmasıyla ilişkiler giderek düzelmeye başlamıştır (Yeltin, 

2019:37-38). 

 

2. Rusya Federasyonu ile Türkiye’de Genel Durum 

20. Yüzyıla gelindiğinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, dünyada 

lider bir konumda bulunuyordu. Ancak 20. Yüzyılın ikinci yarısında ise ülke 

ekonomisi giderek bozulmuştu. Sovyetler Birliği Başkanı Kruşçev, ekonomiyi 

düzeltme amacıyla yeni reformlar yapmaya çalıştıysa da bunda başarı sağla-

yamamıştır. 1985 yılında Mihail Gorbaçov iktidara geldiğinde, ekonomiyi dü-

zeltmek adına reformlar uygulamış, bunun yanı sıra demokratik ve hukuk dev-

leti kurulması için de bazı çalışmalar yapmıştır. Ancak yapılan hiçbir reform 

Sovyetler Birliği’nin çökmesine mâni olamamıştır. Sovyetler Birliği’nin çökme-

sinin ardından ona bağlı devletler de bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Diğer yan-

dan Gorbaçov’a darbe girişiminde bulunan Boris Yeltsin, siyasi olarak güçlen-

miş, Rusya’da 1993 yılında yapılan referandumu kazanarak yeni kurulan Rus-

ya Federasyonu’nun başkanı olmuştur (Günay, 2019:37). 
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Türkiye’deki siyasal duruma bakacak olursak; 1983 yılında Turgut Özal 

tarafından kurulan Anavatan Partisi, kuruluşundan altı ay sonra iktidara gel-

miştir. Turgut Özal 1989 yılında TBMM tarafından Cumhurbaşkanlığına seçil-

miştir. Özal’ın vefatının ardından 1993 yılında Süleyman Demirel cumhurbaş-

kanı olmuştur. 1995 ile 2002 yılları arasında da Türkiye’yi Anavatan Partisi, 

Demokratik Sol Parti ve Refah Partisi’nden oluşan koalisyon hükümeti yönet-

miştir. 2002 ve sonrasında ise Türkiye’yi Ak Parti iktidarı yönetmektedir (Gü-

nay, 2019:38). 

Türkiye ile yeni kurulan Rusya Federasyonu arasındaki ilk ilişkiler 25 

Mayıs 1992 yılında “Türkiye ile Rusya Arasındaki İlişkilerin Esasları Hakkında 

Antlaşma’nın imzalanmasıyla başlamıştır. (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba-

kanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin 

Esasları Hakkında Antlaşma”) Bu dönemde Soğuk Savaş döneminin aksine sık 

sık yapılan ziyaretlerle karşılıklı güven arttırılarak ilişkiler geliştirilmeye baş-

lamıştır. Karşılıklı görüşmeler sonucunda iki ülke arasında bilim, eğitim, kültür 

ve ekonomi alanlarında antlaşmalar ve protokoller imzalanarak olumlu ilişki-

lerin resmiyete kazandırılması sağlanmıştır (Özkurt, 2019:18). 

 

3. Rusya Federasyonu ile Türkiye Arasındaki İlişkilerin Temel Ko-

nuları 

3.1. Boğazlar Sorunu 

İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın hukuki statüsü ilk olarak 1923 tari-

hinde Lozan Antlaşması ile belirlenmiş, daha sonra ise 1936 yılında Möntrö 

Boğazlar Sözleşmesi ile düzenlemeye gidilmiştir. Lozan Antlaşması’nda Boğaz-

lar’a uluslararası statüye konularak Türkiye’ye kısıtlama getirmiş, ancak Mönt-

rö Boğazlar Sözleşmesi’nde Boğazlar’da Türk egemenliği yeniden hâkim ol-

muştur. Sovyetler Birliği Möntrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandığı sırada Al-

manya ile yakınlaşmasından dolayı fazla tepki gösterememiş, ancak 1943 yı-

lında Boğazlar konusunda Türkiye’ye baskı kurmaya başlayarak Möntrö ile 

değişen Boğazların statüsünün yeniden değişmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

Soğuk Savaşın ardından Rusya Möntrö Sözleşmesi’ni kabullenmek zorunda 

kalsa da Türkiye’nin Boğaz trafiğini düzenlemek ve Boğazlardaki trafik yükünü 

azaltmak amacıyla 1994 tarihinde “Boğazlar ve Marmara Bölgesi Deniz Trafik 

Düzeni Hakkında Tüzük”ü yürürlüğe koyması Rusya’nın itirazda bulunmasına 

yol açmıştır. Söz konusu tüzüğe göre petrol gemileri de dahil olmak üzere teh-

likeli ve büyük yük taşıyan gemiler Boğazlar’dan sırayla geçiş hakkına sahip 

olacaktı. Bununla birlikte Boğazlar, hava muhalefeti, bilimsel ve sportif faali-
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yetler ve yapım ve onarım gibi durumlarda deniz trafiğine kapatılabilecekti. Bu 

düzenlemeyi Möntrö’ye aykırı bulan Rusya, konuyla ilgili olarak Türkiye’ye bir 

nota vermiş, diğer yandan Türkiye’yi Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne şikâyet 

etmiştir (Yılmaz, 2010:31-32). 

Rusya’nın Boğazlar konusundaki bu tüzüğe karşı çıkmasının başlıca ne-

deni Novorosissk Limanı’ndan alınacak petrolün Karadeniz ve Boğazlardan 

geçerek Batı’ya aktarılmasını istemekteydi. Endişesinin temelini petrol taşıma-

cılığı oluşturuyordu. Diğer yandan Türkiye’nin de bu tüzüğü yayınlamasındaki 

amacı, Rusya’yı Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın yapılmasına ikna etmekti. 

Rusya bu hattın yapılmasına karşı çıkmış, Boğazlar konusundaki ısrarlarına 

devam etmiştir. Bunun üzerine Türkiye, Boğazlar hakkındaki tüzüğü değiştire-

rek 1998 yılında “Türk Boğazları Deniz Trafik Tüzüğü” adıyla yeni bir tüzük 

yayınlamıştır (Resmi Gazete, 06.11.1998, 23515). Yayınlanan bu yeni tüzük 

Boğazlar’daki geçiş kısıtlamalarını hafifleterek Rusya ve diğer Karadeniz’e 

kıyısı olan ülkeleri Boğazlar konusundaki itirazlarını da hafifletmiştir (Yılmaz, 

2010:33). 

 

3.2.  Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA) Problemi 

Soğuk Savaşın ardından Türkiye ve Rusya arasında Avrupa Konvasiyonel 

Kuvvetler Antlaşması hakkında bir anlaşmazlık yaşanmıştır. Bu anlaşma Avru-

pa genelinde silahlandırmayı azaltmaya yönelik bir anlaşmaydı. Sovyetler Bir-

liği de 1990 yılının Kasım ayında bu anlaşmayı imzalamış, 1992 yılında da 

Sovyetler Birliği’nden ayrılan devletler bu anlaşmayı imzalamışlardır. Ancak 

Rusya, Gürcü-Abhaz çatışmaları, Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalar ile Çe-

çenistan’daki ayaklanmayı gerekçe göstererek anlaşmanın getirdiği sınırlama-

ları uygulamak istememiştir. 1993 yılı sonunda Rusya, Çeçenistan ile savaşını 

ileri sürerek Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’nın hükümlerine 

uymayacağını belirtmiştir. Bununla birlikte Türkiye’nin hemen yanında Rus-

ya’nın asker ve silah sayısını arttırması nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler 

de gerilmiştir (Mammadova, 2019:65). 

 

3.3.  Çeçen ve Kürt Sorunları 

Soğuk Savaşın bitmesinin ardından Rusya, ilk önemli krizini Kuzey Kaf-

kasya’da yaşamıştır. Kuzey Kafkasya bölgesinde olan Çeçenistan’da Rus hükü-

metini tanımayan bazı gruplar Rusya açısından sıkıntı çıkarmaya başladılar. 

Rusya ve Çeçenistan arasında 1599 yılından beri anlaşmazlık, 1991 yılında 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla tekrar ortaya çıkmıştır. 1991 yılında Cahar 
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Dudayev’in önderliğinde Rusya’ya karşı başlayan isyanlar, 1994 yılında Rus-

ya’nın Çeçenistan’a saldırmasıyla devam etmiştir. Rusya’nın bu hamlesinin 

ardından Hasavyurt Antlaşması ile Çeçenistan’a özerklik tanınmak istense de 

Çeçenistan buna karşı çıkarak bağımsızlık istediklerini belirtmişlerdir. Ancak 

Rusya ve Çeçenlerin bu konuda da anlaşamaması üzerine dönemin Başbakan 

vekili Vladimir Putin, 1999 yılında Çeçenistan’a karşı bir savaş başlatmış ve bu 

savaş 2009 yılına kadar sürmüştür (Yazar, 2020:19). 

Rusya’nın yaşadığı Çeçen Sorunu Türkiye ile ilişkilerini de etkilemiştir. 

Çeçenlerin Rusya’ya karşı yaptıkları bazı eylemler ve bu eylemlerin sonucunda 

da Putin’in Türkiye’nin Çeçenleri desteklediği yönündeki açıklamaları Türkiye 

ile Rusya ilişkileri arasında gerginlik yaratmıştır. Putin buna örnek olarak da 

Çeçen militanlarının Türkiye’den geçerek Afganistan’a gittiğini göstermekte-

dir.  Rusya yaptığı açıklamada ayrıca, Çeçenlerin Moskova’da Tiyatro baskını 

yapmalarının ardından Türkiye, Gürcistan ve Suudi Arabistan’daki bazı vakıf-

larla görüştüklerini belirtmiştir. Rusya’nın Çeçenler konusunda Türkiye’ye 

yaptıkları ithamlar ise Türkiye tarafından reddedilmiştir. Ancak Rusya, Türki-

ye’nin kendisine yaptığını düşündüğü gibi, o da terör örgütü PKK’ya destek 

vermiştir. Türkiye, “KADEK” ile “KONGRA-GEL” adlı PKK’nın Rusya uzantıları-

nın Rusya tarafından terörist örgütler listesine alınmasını istese de Rusya böy-

le bir girişimde bulunmamıştır. Bu durum iki tarafı da karşı karşıya getirmiştir 

(Yazar, 2020:96-97). 

 

3.4.  Suriye Meselesi ve Uçak Krizi 

2010 yılında Tunuslu bir gencin kendini yakması üzerine başlayan Arap 

Baharı, Kuzey Afrika ülkelerinden başlayarak Ortadoğu ülkelerini de etkilemiş-

tir. Arap Baharından etkilenen ülkelerde, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık baş-

layarak bu ülkelerde durum giderek iç savaşa dönüşmüştür. Özellikle de Orta-

doğu’daki siyasi rejimlerin çoğu değişerek Batı yanlısı bir rejime dönüşmüştür. 

Arap Baharının Suriye’deki yansıması diğer ülkelerden farklı olarak Batı ülke-

lerinin Suriye’deki olaylara dahil olmasından kaynaklanıyordu. Ancak Suriye 

ile ilgilenen ülkeler arasında sadece Batı ülkeleri değil, Rusya da bulunuyordu. 

Suriye’nin, Rusya’nın Akdeniz’de bulunan tek limanı olması Rusya açısından 

önemliydi. Diğer yandan Suriye’nin Türkiye ile 900 km’lik sınırının olması, 

Rusya ve Türkiye’yi Suriye konusunda ortak noktada buluşturuyordu (Özkurt, 

2019:36-38). 

Arap Baharının Suriye’deki etkisini yoğun biçimde göstermeye başlama-

sı, bir sınır komşusu olan Türkiye’nin de olayları yakından takip etmesini sağ-
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lamıştır. Suriye’de iç savaşın boyutunu arttırması, Türkiye’nin de Beşar Esad’a 

Suriye halkının isteklerini yerine getirmesi konusundaki telkinleri, Türkiye ile 

Suriye arasında gerginliğin artmasına neden olmuştur. Esad Türkiye’nin bu 

telkinlerine tehditle karşılık vererek Suriye’ye bir müdahale söz konusu oldu-

ğu takdirde kendisinin de karşılık vereceğini belirtmiştir. Türkiye’nin burada 

Suriyeli muhaliflere destek vermesi, Beşar Esad’ın Suriye’nin kuzeyindeki böl-

geyi PYD’nin kontrolüne bırakmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Türkiye 

de Suriye’ye yönelik silah satışını yasaklama, Suriye’de Türkiye ile olan ticaret 

anlaşmasını iptal etmek gibi bazı yaptırımlarda bulunmuştur. İki ülke arasında 

karşılıklı yaptırımlar uygulanmasıyla birlikte ilişkiler tamamen kopma nokta-

sına gelmiştir (Bektaş, 2020:78). 

Beşar Esad’ın Suriye’nin kuzeyine terör örgütlerini yerleştirmesi, bu ör-

gütlerin bölgede faaliyetlerini arttırmalarına neden olmuştur. Türkiye de bu 

bölgede terörle mücadele faaliyetlerini arttırmıştır. 2015 yılına gelindiğinde 

Türkiye’nin Suriye’ye yönelik politikası Esad yönetimi ile diğer yandan sınır-

daki terör örgütleriyle mücadele etmek, mülteci sorununun büyümesini engel-

lemek olarak gösterilebilir. 2016 yılında ise Türkiye’nin Suriye’de Rus uçağını 

düşürmesi sonrası Rusya, Suriye’nin hava sahasını Türkiye’ye kapatmıştı (Bek-

taş, 2020:82-85). 

Türkiye ile Rusya arasında Suriye bağlamında sorunların yaşanması, 

Rusya’nın Suriye’deki askeri yapılanmasını arttırması ile başlamıştır. Rus-

ya’nın Suriye’ye yönelik bu politikası Suriye’de Türkiye ve Rusya’yı karşı kar-

şıya getirmiştir. Rusya’nın Suriye’de askeri operasyonlara başlaması ve IŞİD’le 

mücadele etmesi, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne karşı ha-

rekete geçmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra Rusya’nın IŞİD’e karşı sa-

vaştığı sırada Türkiye’nin Kasım 2015’te Rus savaş uçağını düşürmesi, Türkiye 

ve Rusya arasındaki gerginliğin zirveye çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’nin 

Rus uçağını düşürmesinin ardından Putin, “Olayın Türk-Rus İlişkilerinde Ciddi 

Sonuçları Olur” açıklamasını yaparak Türkiye’yi dünyaya karşı suçlu göster-

mek istemiştir. (“Putin: Sırtımızdan Bıçaklandık”, 24.11.2015 https://www. 

ntv.com.tr/dunya/putinden-dusurulen-ucakla-ilgili-aciklama, fvChtoWK-

CUeUR1ywwGWxaQ). 

Diğer yandan Rusya, Avrupa Birliği, NATO gibi örgütlerle Almanya, İngil-

tere ve Fransa ile de görüşerek Türkiye’ye destek vermelerini engellemek iste-

di. Rusya’nın Türkiye’nin savaş uçağını düşürmesinin bir sonucu olarak Türki-

ye’ye karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu bağlamda öncelikle Rus vatan-

daşlarının Türkiye’ye gitmesi engellenerek Rusya’daki Türklere de zorluklar 
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yaşatıldı. Bunların yanı sıra Rusya, Suriye’de bulunan askeri üsler, Akdeniz ve 

Ege’de bulunan kuvvetleriyle Türk askeri ile sivil gemilerine karşı tahrik edici 

hareketlerde bulundu (Demir, 2016:145-146). 

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlaması, 9 

Ağustos 2016 yılında Erdoğan ve Putin’in görüşmesiyle başlamıştır. (“Erdoğan 

ile Putin St. Petersburg’da Bir Araya Geldi”, 9 Ağustos 2016, https://www.bbc. 

com/turkce/haberler-dunya-37020971 ) Bu görüşmeden Suriye’de artan terör 

örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi gerektiği konuşulmuştur. Türkiye 

ile Rusya’yı yakınlaştıran diğer bir gelişme de ABD’nin Suriye’de Türkiye’nin 

aleyhine hareket etmesi ve Suriye’de yaşananları kontrol etmeye çalışması 

olmuştur. Diğer yandan 2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe 

girişiminde Türkiye’ye Rusya ve İran’ın destek vermesi, Rusya ile ilişkilerin 

normalleşmeye başladığının göstergesidir. Normalleşmenin diğer bir göster-

gesi, Suriye konusuyla ilgili olarak Türkiye, Rusya ve İran’ın 20 Aralık 2016’da 

bir araya gelerek Moskova Bildirgesi’ni imzalamışlardır. Söz konusu bildirgeye 

göre üç devlet de Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığı ve 

toprak bütünlüğüne saygı duymasıydı (Ayyublu, 2018:153-154). 

 

3.5.  Andrey Karlov Suikastı 

2016 yılının aralık ayında Türkiye, Rusya ve İran arasında Moskova Bil-

dirgesi sayesinde uzlaşma sağlanması, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin 

de düzelmeye başladığının göstergesiydi. İlişkilerin normalleşmeye başladığı 

bu dönemde Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da bir 

sergi açılışı sırasında suikast sonucu öldürülmesi Türkiye ve Rusya arasındaki 

ilişkilerin gerginleşeceği beklentisini ortaya çıkarmıştır. Ancak iki ülke arasın-

daki ilişkiler beklenenin aksine bozulmamış, iki ülkenin arasını bozmaya yöne-

lik bir provokasyon olarak nitelendirilmiştir. Sonraki günlerde Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren polis memu-

runun Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olduğunu belirterek terör örgütü 

üyelerini temizlemeye çalıştıklarını ifade etmiştir (Minisker, 2019:52). 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ise konuyla ilgili ola-

rak, suikastın Türkiye ile Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik bir hareket oldu-

ğunu gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca uçak krizinde olduğu gibi büyükelçinin 

öldürülmesinin de devletin içine sızan terör örgütü üyelerinin olduğu ve bu 

kişilerin Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bozmaya yönelik her girişiminin başarı-

sız olacağını dile getirmiştir (Yeltin, 2021:52) 
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3.6.  S-400 Savunma Füze Sistemi Antlaşması 

Türkiye’nin sınırlarında yaşanan güvenlik sorunları, onu yeni önlemler 

almaya yöneltmiştir. Bu doğrultuda iş birliği amacıyla öncelikle ABD ve NATO 

ile görüşmeler gerçekleştirse de bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alama-

mıştır. Bunun bir sonucu olarak da Türkiye, Rusya ile anlaşma yoluna girmiş-

tir. Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasının bir diğer nedeni de 15 Temmuz ba-

şarısız darbe girişimi sonrasında terör örgütleriyle mücadele konusunda ABD 

ve NATO’dan destek görememesiydi. Diğer yandan ABD, Türkiye sınırında 

faaliyet gösteren PYD ile YPG yapılanmalarına da destek veriyordu. Türkiye 

bunlara rağmen terör örgütleriyle mücadele etmek için ABD’den patriot füze-

leri istemiş, ancak buna da ABD Senatosu’nun karşı çıkması üzerine patriotlar 

alınamamıştır. ABD’den sonuç alamayan Türkiye Fransa, İtalya ve Çin ile de 

hava savunma sistemi almak amacıyla görüşmeler yapsa da bu girişimler de 

sonuçsuz kalmıştır. Türkiye hava savunma sistemindeki değişikliği gidermek 

amacıyla 2016 yılının sonunda Rusya ile S-400 hava savunma sisteminin temi-

nine ilişkin birtakım görüşmeler yapmıştır (Bektaş, 2020:57). S-400’ün tedarik 

edilmesi için ilk sözleşme de 11 Nisan 2017’de imzalanmıştır (“S-400 Uzun 

Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin İntikali, https://www.msb. 

gov.tr/SlaytHaber/1272019-78857 12.07.2019). 12 Eylül 2017 tarihinde de 

Türkiye ile Rusya S-400 hava savunma sistemi alınması konusunda anlaşmış-

tır, (“Türkiye ve Rusya S-400 Füze Antlaşmasını İmzaladı”, 12 Eylül 2017, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41239093  

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 Savunma Füze Sisteminin maliyeti 

ise 2.5 milyar dolar idi. Füze sisteminin Türkiye’ye teslim tarihi 2020 yılının 

mart ayı olarak belirlenmişti. S-400’ün özelliklerine bakıldığında insanlı veya 

insansız her türlü hava aracını ve balistik füzelerini vurma özelliğine sahipti. 

Azami menzili 400 km, en yüksek irtifası 30 km ve ayrıca her hedefe 2 füze 

atabilirken aynı zamanda da 80 füze vurma özelliğine sahipti. Türkiye S-400 

Antlaşmasını yaptığı sırada NATO da S-400 konusunda birtakım açıklamalarda 

bulunmuştur. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg konuyla ilgili olarak, ne 

tür bir ekipman alacakları veya nasıl yatırım yapacaklarının ülkelerin kendi 

bileceği bir iş olduğunu, ancak her alınacak ekipmanın NATO üyeleri arasında 

işlerlik esasına uygun olmasına odaklanacaklarını belirterek Rus yapımı S-400 

füzelerinin NATO ile uyumlu olmadığını dile getirmeye çalışmıştır (Yiğittepe, 

2018:284-285). 

Son günlerde Türkiye ve Rusya tarafından yapılan açıklamalarda ise S-

400 Hava Savunma ve Füze Sistemlerinin Türkiye’de de üretileceği konusunda 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41239093
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iki ülkenin anlaştığı haberleri yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ise konuyla ilgili olarak “S-400 parça üretimi konusundaki bazı detay-

lar hakkında her iki taraf Türkiye- Rusya detay açıklama yapmama üzerinde 

biz mutabık kaldık.” Açıklamasını yapmıştır. ( Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 

Son Dakika S-400 Açıklaması: Rusya ile Anlaştık, 17.11.2021, https://www. 

gazetevatan.com/siyaset/cumhurbaskani-erdogandan-son-dakika-s-400-

anlasmasi-rusya-ile-anlastik-2002876 ) 

Türkiye, terörle mücadele konusunda etkin olarak mücadele etmekte, 

bunu da güçlü ordusuyla yapmaktadır. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız 

olması, diğer yandan Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarında gösterdiği başa-

rılar da bunun en önemli göstergesidir. Bu kapsamda Türkiye, NATO’dan ba-

ğımsız olarak güvenlik politikaları geliştirme ve uygulama yeteneğine sahip bir 

ülkedir. Ayrıca Türkiye’nin kendi ulusal güvenliğini sağlama yolunda Rusya 

dahil tüm ülke ve uluslararası örgütlerle ilişkilerini dinamik tutması oldukça 

önemlidir (Yiğittepe, 2018:285). 

 

SONUÇ 

Türkiye Rusya ilişkileri ilk olarak 1475 tarihinde başlamış, o tarihten bu 

yana yaklaşık 500 yıllık bir zaman dilimi içerisinde hala devam etmektedir. İlk 

dönemler Rusya ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler Kırım Hanlığı yoluyla 

sağlansa da 1711 tarihine gelindiğinde iki ülke savaş sebebiyle karşı karşıya 

gelmişlerdir. Sonraki yıllarda ise Rusya’nın Balkanlardaki Ortodoksların hakla-

rını korumak amacıyla Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak istemiş, bu 

sebeple de iki ülke tekrar karşı karşıya gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı yılların-

da ise Osmanlı Devleti müttefikler arasında yer almış ve Rusya ile Kafkas Cep-

hesi’nde savaşmıştır. Ancak Rusya’da 1917 yılında çıkan Bolşevik İhtilali, sa-

vaştan erken çekilmesine neden olmuş ve böylece Brest-Litovsk Antlaşması ile 

Rusya savaştan çekilmiştir.  

Rusya’da yeni kurulan Sovyet Hükümeti ile Türkiye arasında 1925 yılın-

da Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imzalanarak ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış-

tır. Bu anlaşmanın en önemli özelliği, taraflardan birinin saldırıya uğraması 

durumunda diğerinin tarafsız kalacağıydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise 

Rusya’nın Almanya ile yakınlaşması nedeniyle Türkiye’nin bu duruma olumsuz 

bakması ve Rusya ile ilişkilerin de gerginlik seviyesine gelmesine neden ol-

muştur. 1952 yılında Türkiye’nin NATO’ya girmesi, 1960 yılında Türkiye’den 

hareket eden U-2 uçağının Sovyetler Birliği tarafından düşürülmesi, ilişkilerin 

gerilmesine örnek olarak gösterilebilir. 1963 yılında da Türkiye’nin, Amerikan 
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Jüpiter Füzelerini kaldırması Sovyetler Birliği ile ilişkilerin yumuşama döne-

mine girmesine neden olmuştur.  

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası Rusya Federasyonu 

kurulmuştur. Bu dönemde Türkiye ile Rusya ilişkileri de yeni bir döneme gir-

miştir. Yeni kurulan Rusya Federasyonu arasındaki ilk ilişkiler 25 Mayıs 1992 

yılında “Türkiye ile Rusya Arasındaki İlişkilerin Esasları Hakkında Antlaş-

ma’nın imzalanmasıyla başlamıştır. İki ülke arasında asırlardır süregelen so-

run olan Boğazlar sorunu, Türkiye’nin 1998 yılında “Türk Boğazları Deniz Tra-

fik Tüzüğü” adıyla yeni bir tüzük yayınlamasıyla biraz daha hafiflemiştir. Rus-

ya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndan çekilmesi Çeçenistan 

ile mücadelesini öne sürerek Türkiye sınırına asker ve silah koyması iki ülke 

arasında gerginlik yaratan diğer bir problemdir. Rusya’nın Çeçenistan ile mü-

cadele ederken Türkiye’yi de Çeçenlere destek vermekle suçlaması, Rusya’nın 

da buna karşılık PKK’yı desteklemesiyle ilişkiler yeniden gerilmiştir. Arap Ba-

harı sonucunda Suriye’de çıkan iç savaşta Rusya’nın Beşar Esad’ı desteklemesi 

ve Esad’ın da Suriye’nin kuzeyine terör örgütlerini yerleştirmesi ve Türki-

ye’nin Suriye’de Rus uçağını düşürmesi, Türkiye’nin Rusya ile de arasını boz-

muştur.  

Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin normalleşmeye başlaması 2016 yılının 

ağustos ayında Putin ve Erdoğan’ın görüşmesiyle başlamıştır. Türkiye’yi Rus-

ya’ya yaklaştıran diğer bir neden ise ABD’nin Suriye’de Türkiye aleyhine hare-

ket etmesiydi. Diğer yandan Türkiye’de gerçekleşen başarısız darbe girişimin-

de ABD ve diğer ülkelerin Türkiye’yi yalnız bırakması, Rusya ile Türkiye’nin 

yakınlaşmasını sağlayan diğer bir nedendir. İlişkilerin olumlu seyrettiği bu 

zamanlarda Rus Büyükelçisinin Ankara’da öldürülmesi ilişkilerin bozulmasına 

yönelik provokatif bir adım olarak görülmüş ve beklenenin aksine ilişkiler 

daha da pekiştirilmiştir. Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında yapılan S-400 

Savunma Füze Antlaşması da Türkiye’nin savunma sistemini güçlendirmesi ve 

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin giderek iyileşmesini gösteren önemli bir adım-

dır.   
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ÖZ: Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel olarak genel görünümü inişli çıkışlı bir 

seyir izlemiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde iki ülkenin ilişkileri bölgesel ve küresel 

ölçekteki değişimlerden etkilenirken iniş çıkışlar ilişkilere hakim olmaya devam etmiş-

tir. Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerini daha önceki dönemlerden ayıran en önemli unsur 

2000’li yıllarla birlikte ekonomi ile ilgili konuların Türkiye’nin gündeminin en üst sıra-

larında yer alması olmuştur. İki ülke arasındaki ekonomi-politika arasındaki makas 

giderek daralmış ve karşılıklı bağımlılığın daha güçlü hissedildiği gelişmeler yaşanmış-

tır. Çalışmanın amacı 21. yüzyılda Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri ekonomi-

politik açıdan incelemektir. Bu bağlamda Türkiye’nin Soğuk Savaş’tan sonra önemli bir 

önceliği olan ekonomik ilişkileri geliştirme stratejisinin Rusya ile olan ekonomik ilişki-

ler üzerindeki yansımasına bakılacaktır. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin 

seyri analiz edilerek ekonomik işbirliği ve yatırımlara da değinilecektir. İki ülke ilişki-

lerinin siyasi boyutta ne kadar gerilim yaşanırsa yaşansın ekonomik boyutta işbirliği 

evresine girdiği gözlemlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Ekonomi-Politik  

 

The Political Economy of Turkey-Russia Relations in The 21st Century: 

From Political Competition to Economic Collaboration 

 

ABSTRACT: The general historical trend of Turkey-Russia relations has fol-

lowed a fluctuating course. While the relations between the two countries after the 

Cold War period were influenced by changes on the regional and global levels, the 

ongoing ups and downs continued to be dominant over these relations. The most im-

portant factor that distinguishes Turkey’s relations with Russia from those in previous 

periods is that economics-related issues have been at the forefront of the agenda of 

Turkey since the 2000s. The discrepancy between the economies-politics of both coun-

tries has become narrower, and developments leading to a stronger presence of mutu-

al dependency have been experienced. The purpose of this study is to investigate the 
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relations between Turkey and Russia in the 21st century in the context of political 

economy. In this sense, the reflection of the strategy of Turkey to develop economic 

relations as a significant priority after the Cold War on its economic relations with 

Russia is investigated. Economic collaboration and investments are examined by ana-

lyzing the course of the trade relations between Turkey and Russia. It is observed that 

the relations between the two countries have reached a stage of collaboration in the 

economic aspect regardless of the extent of political conflicts between them. 

Keywords: Turkey, Russia, Political Economy  

 

GİRİŞ 

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin tarihçesine baktığımızda barış ve işbirliği-

ne dayanan dönemlerin istisnai dönemler olduğunu görürüz. İki ülke halkının 

arasındaki ilişkilerde çok sayıda savaş, diplomatik çekişmeler ve politik sorun-

lar dikkati çekmektedir. Yapılan araştırmalarda ikili ilişkiler daha çok siyasi 

meseleler ve güvenlik konularında yoğunlaşmış bu ilişkilerin ekonomik, kültü-

rel ve toplumsal boyutlarına pek değinilmemiştir. Soğuk Savaştan sonra ikili 

ilişkiler daha işlevsel ve pragmatist bir boyuta taşınmıştır. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi Türk ve Rus karar alıcıların dış politikalarında ekonomik 

araçların önemini farklı açılardan kavramış olmalarıdır.  

Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin Mustafa Kemal’in 26 

Nisan 1920’de Lenin’e yazdığı mektupla başladığı ve iyi komşuluk dostlukla 

tanımlandığı bilinmektedir. II.Dünya Savaşı’nın başlaması Sovyet Rusya’nın 

Türkiye’den toprak talebi, Boğazlar statüsünde değişiklik talepleri ve Soğuk 

Savaş’ın etkisiyle ilişkiler farklı bir boyut kazanmıştır (Kurban, 2014:253). 

Türk hükümetinin Soğuk Savaş döneminde Batı'nın yanında yer alma 

stratejik kararına rağmen, Türk-Sovyet ilişkileri tamamen kopmamıştır. Soğuk 

Savaş’tan sonra Türkiye’nin Orta Asya devletleriyle bağlarını güçlendirmek 

istemesi ve 1990’ların ortasında ayrılıkçı hareketlere destek suçlamalarıyla 

Türk-Rus ilişkileri ciddi şekilde gerilmiştir. 2000’li yıllardan bu yana Rusya ve 

Türkiye, işbirliklerini hızlandırarak; ikili ticari ve ekonomik ilişkilerini de pe-

kiştirmiştir. Bu çerçevede, ikili ilişkiler enerji kaynakları ticareti açısından 

Türkiye’nin Rusya’dan daha az avantajlı olduğu asimetrik bir karşılıklı bağımlı-

lığa dayalı olmakla birlikte ikili ekonomik ilişkilerin geldiği düzey önemlidir. 

Çalışmada öncelikle, tarihsel olarak 2000’li yıllarda çatışma ve işbirliği ekse-

ninde gelişen Türkiye-Rusya ilişkilerinin genel siyasi görünümü ele alınacak, 

ardından Soğuk Savaş sonrası ilişkilerin ekonomi politiği karşılıklı ticaret, 

enerji ve yatırım ilişkileri bağlamında incelenecektir. 
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1. 2000’Lİ YILLARDATÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

2000’li yılların başında Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’da ise 

Vladimir Putin’in iktidar olmasıyla birlikte iki ülke ilişkileri çatışma ve rekabet 

atmosferinden uzaklaşarak ortaklık işbirliği anlayışına dönüşmüştür. Bu çer-

çevede iki ülkenin bölgesel ve küresel ölçekte uyguladıkları politika değişikliği 

aralarındaki ilişkiyi pozitif yönde etkilemiştir. Rusya’da Putin’in dış politik 

yaklaşımı Rusya değişiyor mu? ve Rusya Sovyetleşiyor mu ? soruları üzerinden 

tartışılmıştır. Bu soruların ortaya atılmasında Putin’in “Büyük Rusya” söylemi-

ni tekrar canlandırmak ve Rusya Federasyonu’nun Sovyetler Birliği’nin siyasi 

devamı olduğunu vurgulaması etkili olmuştur. Diğer taraftan ekonomik ilişki-

lerin karşılıklı olarak gelişmesi bu yeni yapının kültürel ve toplumsal araçlarla 

da desteklenerek karşılıklı kamuoylarının pozitifleşmesini sağlamıştır (Büyü-

kakıncı, 2012  :782). 

Türkiye ve Rusya, Soğuk Savaş’tan sonra aralarındaki farklılıkları çöz-

dükten sonra ilişkilerin altın yılları yolunda ilerlemiştir. Mavi Akım doğalgaz 

boru hattını inşa etmek için 1997'de yapılan stratejik anlaşma ve Rus ve Türk 

girişimciler arasında artan temaslar devletlerarası işbirliği için sağlam bir te-

mel oluşturmuştur (Stegny, 2015).  2001 yılında, ilgili dışişleri bakanları İsmail 

Cem ve İgor İvanov, Avrasya'da işbirliği için ortak bir eylem planı imzalamıştır. 

Aralık 2004'te ise Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'ya gelmiştir. 1970'lerden 

bu yana ilk cumhurbaşkanlığı ziyareti olarak bu, güçlü bir mesaj içeren bir olay 

olmuştur. İki ülke arasındaki dostluğun ve çok boyutlu ortaklığın güçlendiril-

mesine ilişkin ortak bir deklarasyonla sonuçlanmıştır. 2000'lerde Türkiye ve 

Rusya'nın çıkarları iki temel konuda birleşmiştir: bağımsız dış politikaya yö-

nelmeleri ve Batı'nın egemen olduğu uluslararası düzenden memnuniyetsizlik-

leri. Rusya, Türkiye'nin 2003 Irak Savaşı ve 2008'deki Gürcistan savaşı konu-

sundaki temkinli duruşunu Ankara'nın özerk davrandığının önemli işaretleri 

olarak yorumlamıştır. 2010 yılına kadar Türkiye ile Rusya arasındaki tek ku-

rumsal bağlantı, 1992'de kurulan Karma Ekonomik Komisyon'du. Ardından, 

2010'da iki ülke, yürütme düzeyinde bir ikili koordinasyon mekanizması olan 

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni kurmuştur. Ayrıca Ortak Stratejik Planlama 

Grubu ve Sivil Forum kurulmuştur. “Altın on yıllık dostluk” döneminin diğer 

önemli noktaları, Türkiye'nin Mersin ilinde Akkuyu nükleer santralinin inşası-

na ilişkin anlaşma ve karşılıklı vize muafiyeti olmuştur (Özdal ve diğerleri, 

2013:45-47). 

Burhanettin Duran’a göre Türkiye, ABD, AB ve Rusya ile asimetrik ve tek 

taraflı bağımlılığa dayalı bir ilişki kurmaktan ziyade bu aktörlerle spesifik, ko-
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nusuna göre işbirliği yaparken gerilime girmekten da kaçınmamaktadır. Tür-

kiye’nin yürüttüğü dış politikaya ideoloji değil pragmatik çıkarlar hakimdir. 

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu jeopolitik hat gereği çok boyutlu olarak bir-

çok ülkeyle farklı alanlarda işbirliği ve rekabet halinde olabilecektir (Duran, 

2020). O halde, yeni dünya siyaseti düzeninin ve Türkiye'nin Batı ile ilişkileri-

nin Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde önemli bir etkisi olduğuna şüphe 

olmasa da, bu ilişkilerin ikili ticari ve ekonomik yönleri de göz ardı edilmeme-

lidir. 

 

2. İKİLİ İLİŞKİLERDE TİCARİ YAKINLAŞMA 

Bir ülkenin siyasi gelişimi ile yakından ilişkili olan sosyo-ekonomik ko-

şulları, dış politikanın önemli bir faktörünü oluşturur. Yaşam standardı, gelir 

dağılımı, üretim ve tüketim olgularıyla ilgili toplumsal yapı, toplumsal güç ya 

da zayıflık unsurlarıdır. Siyasi kurumlar, medeni haklar, siyasi istikrar, siyasi 

gücün ölçüsüdür. Sosyal güç ve siyasi istikrar iç içedir. Bir devletin ekonomisi-

nin gelişme derecesi, farklı gelişme seviyelerindeki farklı devletlerin farklı 

ihtiyaçları ve dolayısıyla çevreleriyle farklı bağlantıları olduğundan, dış politi-

kası için önemli sonuçlar doğurabilir. Türk-Rus ilişkilerinin ekonomik yönü 

özel bir ilgiyi hak etmektedir. Bunun için üç sebep vardır. Birincisi, özellikle 

enerji sektöründeki ekonomik bağlar, genellikle Türkiye ve Rusya’yı bir arada 

tutmak için önemli bir unsur olarak görülmüştür. Üst düzey siyasi çekişmele-

rin tırmanmasını önlemek için yeterince sağlam bir zemin sağlamayabilir an-

cak Rusya’ya ABD’ye göre karşılaştırmalı bir üstünlük sağlamaktadır. ABD'nin 

eski Türkiye büyükelçisi ve bir zamanlar ABD'nin Suriye özel temsilcisi olan 

James Jeffrey, Türk-Rus ilişkilerini Türkiye ve ABD arasındaki etkileşimle kar-

şılaştırmış ve şu sonuca varmıştır: “Biz Putin değiliz. Türkiye'ye bir milyon 

turist gönderemeyiz… Domatesimizin tamamını Türkiye'den almaya karar 

veremiyoruz… Sorun bu” (Isachenko, 2021). 

İkincisi Türk-Rus ticari ilişkileri asimetriktir. Ticaret hacimlerinde, 2015 

Suriye Krizi’nin de ortaya koyduğu gibi özellikle Rus gazına bağımlı olan Tür-

kiye açısından bir takım sorunlar yaratan bir eşitsizlik vardır (Öniş ve Yılmaz, 

2017).  Fakat Türk-Rus ilişkileri sadece rakamlarla ölçülemez. Enerji söz konu-

su olduğunda TürkAkım doğalgaz boru hattı örneğinde olduğu gibi, Rusya ve 

Türkiye birbirine bağımlıdır. Üçüncüsü, 2015 Suriye Krizi’yle Türk-Rus ilişki-

lerinin bir süreliğine baltalanması tartışılırken sıklıkla kullanılan bir kavram 

olan bölümlendirme kavramını sorgulamıştır. Jeopolitik uyumsuzluklara rağ-

men ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olarak anlaşılan bölümlendirme, ancak 
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her iki tarafta temel konularda hemfikir olduğunda işe yarayabilecektir (Isac-

henko, 2021). 

Türkiye ve Rusya’nın ticari ortaklıklarının altyapısını düzenleyen anlaş-

ma ve protokoller şunlardır: 

 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan ve 17 Mayıs 2000 tarihinde onay-

lanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki Ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” 

 15 Aralık 1997 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlü-

ğe giren “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 

 15.12.1997 tarihinde imzalanan “Ticari, Ekonomik, Sınai, BilimselTek-

nik İşbirliğinin Geliştirilmesi Hakkında Uzun Vadeli Program” 

 Türkiye Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Ko-

misyon Protokolleri (13. Dönem KEK Toplantısı Protokolü/01.12.2014) 

 Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Ko-

misyon 14. Dönem Toplantısı Protokolü (12.10.2016) 

 Türkiye-Rusya Federasyonu Hükümetler arası Karma Ekonomik Ko-

misyon 15. Dönem Toplantısı Protokolü (21.10.2017) 

Türkiye ve Rusya bu anlaşma ve protokollerle ekonomik ilişkilerini daha 

üst düzeye taşımak istemektedir (Fidan ve Ulusoy, 2019:35). 

Son beş yılda Almanya ve İngiltere ihracatta Türkiye’nin en önemli or-

takları olmuştur. Rusya 2006’dan bu tarafa Türkiye’nin ithalat ticaret ortakları 

arasında birinci sırada yer alırken, 2015 ve 2017 yılları arasında Çin ve Al-

manya’yı yalnızca kısa bir süre geride bırakmıştır. Ülkelerin ilişkileri, Türki-

ye'nin Kasım 2015'te bir Rus askeri jetini düşürmesinden sonra gerilmiştir. İki 

ülkenin karşılıklı yaptırımları, 2014'te 31,2 milyar dolar, 2015'te 24 milyar 

dolar ve 2016'da sadece 16,8 milyar dolar olan ticaret hacmini ciddi şekilde 

etkilemiştir (Çetingüleç, 2017). 

Türkiye’nin 2020 yılında Rusya’ya yapmış olduğu ihracat, bir önceki yıla 

göre % 16,7 artış göstererek 4,495 milyar dolar olmuştur. Rusya 2020 yılında 

ihracat yaptığımız ülkeler arasındaki ı %2,6 lük payı ile 10. Sırada yer almak-

tadır. Aynı yıl Rusya’dan yapmış olduğumuz ithalat ise bir önceki yıla göre % 

20 azalarak 17,859 milyar dolar olmuş ve ithalat yaptığımız ülkeler arasında 

%8,1 pay ile 3. sırada yer almıştır (Ticaret Bakanlığı, 2021:13). 

Rusya'nın Türkiye'ye başlıca ihracatı, mineral yakıtlar ve rafine ürünler 

(ihracatın % 58,7'si) ve metal ürünlerdir (% 25). Türkiye'nin Rusya'ya ihraca-

tında makine, teçhizat ve taşıtlar (yüzde 28,3), gıda (yüzde 31,3) ve tekstil ve 

ayakkabı (yüzde 18,1) yer almaktadır (Kommersant, 2020). 



Altun ALTUN 

 

34 

Tablo 1: Türkiye’de Doğalgaz Piyasası (2010-2020) 
Kaynak 2010(bcm

) 
2010(yüzd
e) 

2020(milyo
n) 

2020(yüzd
e) 

Rusya 17,576 %46,2 16,178 %33 
İran 7,765 %20,4 5,321 %11 
Azerbeycan 4,521 %11,9 11,548 %24 
LNG(Cezayir+Nijerya+Sp
ot) 

8,174 %21,5 15,078 %32 

TOPLAM 38,036 %100,0 48,126 %100,0 

Kaynak: Petform,  Natural Gas Market in Turkey, https://www.petform.org.tr/ 

en/dogal-gaz-piyasasi/turkiye-dogal-gaz-piyasasi/ (Erişim Tarihi: 19.11.2021). 

 

Türkiye'nin Rusya'nın doğalgaz kaynaklarına bağımlılığı ve bunun sonu-

cunda ortaya çıkan ticaret dengesizliği, Türkiye açısından ikili ilişkilerin temel 

sorunlarından biridir. 1987 ve 1994 yılları arasında Rusya, Türkiye'nin tek gaz 

tedarikçisiydi. 1994 yılında yaklaşık 5 milyar metreküplük Rus tekeli, Türkiye 

gaz pazarında 418 milyon metreküplük bir paya ulaşan Cezayir tarafından 

kırılmıştır (Kelkitli, 2017:111).  Azerbaycan ve İran'ın yardımıyla ve sıvılaştı-

rılmış doğal gazın (LNG) artan payı sayesinde, Türkiye son on yılda gaz arzını 

çeşitlendirmeyi başarmış ve 2020'de Rusya'nın payını yüzde 33'e indirmiştir. 

Gaz arzının çeşitlendirilmesi ticaret dengesizliğini ortadan kaldırmadı, ancak 

bir Rusya’ya göre Ankara'nın eşitsizlik konusundaki endişeleri yersizdir. Bavul 

ticaretinden elde edilen karlar, turizm ve Türk işletmelerinin Rusya'daki faali-

yetleri bu açığı kapatıcı etkiye sahiptir (Altun, 2021:374) 

 

3. İKİ ÜLKE ARASINDA YATIRIM İLİŞKİLERİ 

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin yapısı, Türkiye'nin 

aleyhine olan asimetrik bir karşılıklı bağımlılığı akla getirmektedir. Enerji sek-

töründe ise Rusya Türkiye'ye daha bağımlı görünüyor; Bunu son iki stratejik 

projede, TürkAkım doğalgaz boru hattında ve Akkuyu nükleer santralinde göz-

lemleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’nın Eylül 2015’te Suriye'yi 

bombalaması ve Türk hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle bu tür bir işbirliği-

nin risk altında olduğunu söylemiştir ve "Rus doğalgazının bir numaralı tüketi-

cisiyiz. Gerekirse Türkiye gazını çok farklı yerlerden alabilir" demiştir (Si-

nowiss, 2015). 

Özellikle TürkAkım Ankara'yı Moskova için vazgeçilmez bir ortak haline 

getirmiştir. Aralık 2014'te Putin, Güney Akımı doğalgaz boru hattının inşasını 

durdurma ve bunun yerine Rus gazını güney ve güneydoğu Avrupa'ya taşımak 

https://www.petform.org.tr/%20en/dogal-gaz-piyasasi/turkiye-dogal-gaz-piyasasi/
https://www.petform.org.tr/%20en/dogal-gaz-piyasasi/turkiye-dogal-gaz-piyasasi/
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için Türkiye genelinde yeni bir hat döşeme niyetini açıklamıştır.  Birçok kişi ilk 

başta Rusya'nın enerji stratejisinde önerilen değişikliğin sadece bir “jeopolitik 

blöf” olduğunu düşünmüştür. Ancak Türkiye üzerinden geçecek yeni boru hat-

tının birkaç önemli nedeni vardı. Ana sebep, Ukrayna'yı baypas etme arzusuy-

du. Diğer bir neden de Güney Akım'ın Rusya ve AB arasındaki gerilimler tara-

fından engellenmiş olmasıydı (Stern ve diğerleri, 2015:5). 

Putin'in Türkiye ziyareti sırasında Güney Akım'ın yerini alacağını du-

yurması tesadüf olmamıştır. Yeni boru hattının inşası konusunda Türkiye ile 

işbirliği yapılması, AB rekabet kurallarının aşılmasını mümkün kılmıştır ve 

Erdoğan'ın Batı karşıtı tutumu, Rusya açısından Türkiye'yi her halükarda ideal 

bir ortak haline getirmiştir. Yeni gaz boru hattı, gaz arzındaki indirimlerin yanı 

sıra geçiş ücretlerinden de yararlanarak, hem finansal hem de jeopolitik olarak 

Türkiye'ye cazip gelmiştir. Aynı zamanda boru hattı Türkiye'deki milliyetçi 

söylem için bir “algısal varlık” çünkü “Türkiye'nin ulusal gücünü güçlendirme-

nin” bir aracı olarak görülebilmiştir (Dastan, 2018:755). Ankara'nın projeye 

dahil olması, özellikle 2016'da Rusya ile yaşanan krizin çözülmesinden ve Tür-

kAkım'ın 2020'nin başlarında tamamlanmasından bu yana, Batı'ya karşı ken-

dini savunma kabiliyetinin kanıtı olarak görülmektedir (Özdemir, 2021). 

Ocak 2020'de doğalgaz boru hattı açıldığında Erdoğan, TürkAkım'ı "tari-

hi" olarak nitelendirerek, projenin "kazan-kazan işbirliği" örneği olduğunu ve 

"gelecekteki projelere temel oluşturduğunu" söylemiştir. Rusya, TürkAkım ile 

Türkiye ile ilişkilerini pekiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Avrupa'ya gaz arzı 

için bir geçiş ülkesi olarak Ukrayna'yı baypas etme hedefine de yaklaşmıştır. 

Ancak TürkAkım'ın kapasitesi, iptal edilen Güney Akım boru hattının kapasite-

sinden daha düşüktür. TürkAkım'ın her biri 15,75 milyar metreküplük iki hattı 

var, yani toplam hacmi 31,5 milyar metreküptür. Tek hat Türkiye'yi besliyor; 

diğeri ise güney ve güneydoğu Avrupa için ayrılmıştır (Bilginsoy, 2020). Tür-

kAkım Doğalgaz Boru hattı 8 Ocak 2020 tarihinde açılmıştır. Enerji tedarikinde 

başlıca ortaklarımız arasında bulunan Rusya’yla bu alandaki işbirliğimiz Akku-

yu Nükleer Santrali ile ileri bir safhaya taşınmıştır. 12 Mayıs 2010’da Rusya 

Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türki-

ye’nin Mersin ilinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşa edilmesini öngören 

İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali VVER-1200 

reaktörlü dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW kurulu güç kapasitesine 

sahiptir. 

Nisan 2015’te deniz yapılarının temeli atılarak yatırım başlayan santra-

lin 10 Mart 2021 tarihinde 3. reaktörünün temeli atılarak devam etmiştir. 
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Santral projesinin toplam maliyeti, 20 milyar ABD doları seviyesindedir. 10-12 

Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Rus-Türk Hükümetler arası Karma 

Ekonomik Komisyonu 14. Dönem Toplantısı Protokolünde, iki ülke ticaretinde 

ulusal paraların kullanımının artırılması hususunda mutabık kalınmıştır (Tica-

ret Bakanlığı, 2021:16). 

Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin en çok gözden kaçan ve aynı şekilde ti-

caret dengesinde kayıt dışı olan yönü, Rusya'daki Türk inşaat şirketlerinin 

çalışmalarıdır. 1984 Doğal Gaz Anlaşması sayesinde bu tür şirketler Sovyet 

Rusya ve diğer Sovyet Cumhuriyetlerine erişim kazanmışlardır. Çok sayıda 

alışveriş merkezi, otel ve yüksek katlı siteler arasından birkaç proje öne çık-

mıştır. Örneğin Türk şirketi Enka, 1993 anayasa krizi sırasında zarar gören 

Moskova'daki Beyaz Saray'ı yeniden inşa etmiştir. Ayrıca Rus Devlet Duması-

nın restorasyonunda yer almıştır. Rusya'daki en büyük Türk inşaat şirketi, 

Avrupa'nın en yüksek iki binası olan Saint Petersburg'daki Lakhta Center ve 

Moskova'daki Federation Tower'dan sorumlu Rönesans Holding'dir. 1989 ve 

2005 yılları arasında Rusya'daki Türk inşaat projelerinin toplamı 14,7 milyar 

ABD dolarına ulaşmıştır. 2018 yılında, Türk şirketlerinin pazara ilk girmesin-

den bu yana Rusya'daki Türk inşaat projelerinin toplam hacminin 71,8 milyar 

ABD doları olduğu tahmin edildi ve bu da Rusya'yı yüzde 19,6'lık payla Türk 

inşaat işletmeleri için önde gelen dış pazar haline getirmiştir (Zengin ve İsma-

yılova, 2018). 

Turizm de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir yer edin-

miştir. Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2011 yılında 3 milyonu aşmış 

ve Ruslar, Türkiye’yi ziyaret eden turistler arasında birinci sırayı almıştır. Ta-

raflar bu alanlardaki işbirliğini devam ettirme konusunda kararlılıklarını be-

lirtmiştir. Rusya Devlet Başkanı Medvedev’in 11-12 Mayıs 2010 tarihlerinde 

Türkiye ziyaretinde  “2010-2011 yılları İçin Ortak Turizm Eylem Planı” imza-

lanmıştır. Her iki ülke vatandaşlarının misafir ülkede güvenliğinin sağlanması 

konusunda bir ortak bildiri ise 8 Haziran 2010 tarihinde İstanbul’da imzalan-

mıştır. 2009 yılında turizm amacıyla Türkiye’ye gelen Rusya turist sayısı 2008 

küresel ekonomik krizine rağmen 2,7 milyon kişi düzeyinde olmuştur. Rus 

turist sayısı 2010 yılında 3,1 milyona, 2011 yılında ise 3,4 milyon civarına 

ulaşmıştır Turizm alanında ilişkilerin gelişimi ise diğer alanlardaki işbirliğini 

beraberinde getirecektir (Tire Ticaret Odası, 2019). 
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4. ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ 

Suriye'deki Türk-Rus işbirliğinin Türk dış politikası açısından en önemli 

sonucu kuşkusuz Türkiye'nin Rus S-400 satın alması olmuştur. S-400 olayı, 

Türkiye ile Batı'nın aralarındaki ilişkilere ne kadar farklı baktığını her şeyden 

daha güçlü bir şekilde göstermiştir. Batı için ve aslında Rusya için Türkiye'nin 

NATO üyeliği çok önemlidir ve Ankara'nın Batı'ya bağlılığının açık bir işareti-

dir. Ancak Ankara açısından bakıldığında, Batı'ya bağlılık başlı başına bir amaç 

değil, bir araç, kendi güvenliğini garanti altına alma stratejisidir. Cumhurbaş-

kanı Erdoğan S-400 tedariki hakkında “Tarihimizin şu anda en önemli anlaş-

ması, S-400 anlaşmasıdır. Çünkü bu bir pazar olma mantığı değildir. Bu aynı 

zamanda bir ortak olma, üretime beraber geçme sürecidir" demiştir.  "Biz, S-

400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi ga-

ranti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer 

tüm atılımlarımızın da amacı budur."  sözleriyle S-400’ün barışı koruma amaçlı 

olduğunu gösterdiğini belirtmiştir (Habertürk, 2019). 

Moskova'nın bir NATO üyesiyle teknolojik işbirliğine girmek konusunda 

hiçbir güvenlik kaygısı yok gibi görünmektedir Putin, Nisan 2018'de düzenle-

diği basın toplantısında konu hakkında "Ortak üretim söz konusu olduğunda, 

teknoloji transferi bir güven veya siyasi etkileşim meselesi değildir. Ekonomik 

varlıklar arasında karar verilen tamamen ticari bir konudur. Bu alanda her-

hangi bir askeri veya siyasi mülahaza veya sınırlama yoktur” ifadelerini kul-

lanmıştır (Kremlin, 2018). 

ABD ise satın almayı Türkiye ile ilişkilerinde bir engel olarak görmüştür. 

Washington, teslimata Türkiye'yi savaş uçağı üretimi ve kullanımı için F-35 

programından çıkararak yanıt vermiştir. F-35 programına dahil olan ülkeler 

arasında yer alan Türkiye, uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına 

kadar yüzlerce parçayı üretiyordu (BBC, 2019). 

Türkiye, ABD'nin F-35 satmayı reddetmesinin onu başka satıcılar aramaya yö-

nelttiğini defalarca vurgulamıştır ve Rusya'nın teknoloji transferleri de dahil olmak 

üzere daha iyi bir anlaşma teklif ettiğini sözlerine eklemiştir. Hatta Türkiye, herhangi 

bir teknik sorunu açıklığa kavuşturmak için bir komisyon kurulmasını bile önermiştir. 

ABD, Rusya ile ilgili Lockheed Martin F-35 jetlerine ilişkin bilgileri gizlice kul-

lanılabileceği ve S-400’ün NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunmuş-

tur. Ancak Türkiye, S-400'ün NATO ittifakı için bir tehdit oluşturmayacağı ko-

nusunda ısrar ederek yaptırımlara karşı çıkmıştır (Dailysabah, 2020). 
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SONUÇ 

Türk-Rus ilişkilerini incelerken, karşılıklı bağımlılığın şekline değil özü-

ne odaklanmalıyız. İkili düzeyde Akkuyu, TürkAkım ve S-400 gibi stratejik pro-

jelerle karşılıklı bağımlılıklar sürdürülmektedir.  2016 normalleşmesinden bu 

yana Türk-Rus ilişkilerinin önemli bir yönü, dolayısıyla yapısal bileşenleri olan 

alanlara genişlemesidir. Artık inşaat, turizm, tekstil ve meyve veya sebze Türk-

Rus ekonomik bağlarını tanımlamıyor bunun yerine işbirliği, uzun süreli karşı-

lıklı bağımlılıklar yaratan stratejik endüstrilere kaymıştır. Bu olağanüstü karşı-

lıklı bağımlılık, Ankara ve Moskova'nın karşıt taraflarda oldukları diğer bölge-

sel çatışmalarda işbirliğine devam etme olasılığını artırmıştır. Suriye ihtilafın-

dan önceki ve sonraki Türk-Rus işbirliği düzeyini karşılaştırırsak, sadece ikili 

ilişkilerin önemli ölçüde gelişmesini değil aynı zamanda bölgesel etkileşimler-

de önemli bir fark olduğunu görürüz. Türkiye ve Rusya son zamanlarda bölge-

sel gündemlerini genişletmiştir. Artık iki ülke arasındaki rekabet alanları Bal-

kanlar, Doğu Akdeniz, Ukrayna dahil Karadeniz, Dağlık Karabağ, Suriye ve Lib-

ya'nın çok ötesine ulaşmıştır. Bu yeni genişletilmiş gündem, işbirliğinin çok 

daha düşük düzeyde olduğu 2015 kriz öncesi gündemiyle taban tabana zıttır. 

Türk-Rus ilişkilerindeki bu bölgesel dinamikler, öncelikle Ankara ile Moskova 

arasındaki ilişkinin eski politik rekabetle değil, birbirlerinin çıkarlarına nasıl 

ve ne ölçüde saygı duydukları sorusuyla şekillendiğini bir kez daha göstermiş-

tir. İkinci olarak, ikili ilişkilerinin düzeyi ile bölgesel sorunlarda istişare etme 

yetenekleri arasında karşılıklı bir etki vardır. 

 

KAYNAKÇA 

ALTUN, A. (2021). “2000’li Yıllarda Türkiye-Rusya İlişkileri: Rekabet Ve İşbirliği Ara-

sında İnce Bir Çizgi”, (Ed.) Rıdvan Kalaycı ve İsmail Akdoğan, 21.Yüzyılda Türki-

ye’nin Ortadoğu Ülkeleri ve Büyük Güçlerle İlişkileri, 347-388. 

BBC, (2019). “F-35: Lockheed Martin Türkiye'yi 2020'de üretim zincirinden çıkaraca-

ğını açıkladı”, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49088986 (Erişim 

Tarihi 12.11.2021). 

BİLGİNSOY, Z. (2020). “Erdogan, Putin Launch New Gas Line, Vow Mideast Diplo-

macy”, https://apnews.com/article/a9b4a8502521be3b3accc7 be302913ab 

(Erişim Tarihi 08.11.2021).  

BÜYÜKAKINCI, E. (2012).  “Türk Rus İlişkilerinin Değerlendirilmesi:Güvenlik Sorunsa-

lından Çok Boyutlu Derinliğe Geçiş”, Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Yirmi 

Yıl sonra Rusya Federasyonu: Türk Dilli Halklar ve Türkiye ile İlişkiler. Der. E. 

Büyükakıncı ve E. Bacanlı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,779-842. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49088986
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://apnews.com/article/a9b4a8502521be3b3accc7be302913ab


21.YÜZYILDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ 
 

39 

ÇETİNGÜLEÇ, M. (2017). “Tomato ban reveals lingering problems between Russia, 

Turkey”,  https://www.al-monitor.com/originals/2017/05/turkey-russia-

tomato-crisis.html#ixzz7CnhADwfI (Erişim Tarihi: 17.11.2021). 

Dailysabah, (2020). “US sanctions Turkey's Presidency of Defense Industries over S-

400 purchase”, https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-sanctions-

turkeys-presidency-of-defense-industries-over-s-400-purchase (Erişim Tarihi 

15.11.2021). 

DASTAN, Seyit A. (2018). “Negotiation of a Cross-border Natural Gas Pipeline: An 

Analytical Contribution to the Discussions on Turkish Stream”, Energy Policy 

120, 749–60. 

DURAN  B. (2020). “Turkey's foreign policy shaped by interests, not ideology”, https://www. 

dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2018/04/11/turkeys-foreign-policy-

shaped-by-interests-not-ideology  (Erişim Tarihi: 18.11.2021). 

FİDAN, M. ve ULUSOY, T. (2019). “Rusya’nın Sıcak Denizlere İnmesi: 1783 Osmanlı-Rus 

Ticaret Antlaşması ve Günümüz Ticarî Gelişmeleri”, https://turkruskongresi. 

org/Upload/editor/files/OSMAN%20K%C3%96SE%20-16X24-

%20T%C3%BCrkiye%20ve%20Rusya3.pdf (Erişim Tarihi 12.11.2021). 

Habertürk, (2019). “Erdoğan’dan S-400 Açıklaması: Tarihimizin En Önemli Anlaşması”, 

https://www.haberturk.com/son-dakika-erdogan-dan-s-400-aciklamasi-

tarihimizin-en-onemli-anlasmasi-2504288 (Erişim Tarihi 15.11.2021). 

ISACHENKO, D. (2021). “Turkey and Russia”, https://www-swp--berlin-org. publika-

tion/turkey-and russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=nui,op,sc 

(Erişim Tarihi 14.11.2021). 

KELKİTLİ, F. A. (2017).Turkish-Russian Relations. Competition and Cooperation in 

Eurasia, London: Routledge. 

Kremlin. (2018). “Joint news conference of Vladimir Putin and Recep Tayyip Erdogan”,   

http://en.kremlin.ru/events/president/news (Erişim Tarihi 14.11.2021). 

Kommersant, (2020).”Экономические связи России и Турции”,  https://www. 

kommersant.ru/doc/4276836 (Erişim Tarihi 15.11.2021). 

KURBAN, V.  (2014). “1950-1960 Yıllarında Türkiye İle Sovyetler Birliği Arasındaki 

İilişkiler”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XIV/28, Bahar, 253-282. 

ÖNİŞ, Z. ve YILMAZ, Ş. (2016). “Turkey and Russia in a Shifting Global Order: Co-

operation, Conflict and Asymmetric Interdependence in a Turbulent Re-

gion”, Third World Quarterly 37, no. 1, 71–95. 

ÖZDAL H. ve diğerleri. (2013). “Turkey–Russia Relations in the Post-Cold War Era: 

Current Dynamics, Future Prospects”, http://www.jstor.org/stable/ res-

rep02585.1 (Erişim Tarihi 18.11.2021). 

ÖZDEMİR,G. S. (2021). “Rusya-Türkiye-ABD enerji üçgeni: TürkAkım'ın başarısı”, 

https://www.setav.org/en/russia-turkey-us-energy-triangle-success-of-

turkstream/ (Erişim Tarihi 09.11.2021). 

https://www.al-monitor.com/originals/2017/05/turkey-russia-tomato-crisis.html#ixzz7CnhADwfI
https://www.al-monitor.com/originals/2017/05/turkey-russia-tomato-crisis.html#ixzz7CnhADwfI
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-sanctions-turkeys-presidency-of-defense-industries-over-s-400-purchase
https://www.dailysabah.com/politics/diplomacy/us-sanctions-turkeys-presidency-of-defense-industries-over-s-400-purchase
https://www.dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2018/04/11/turkeys-foreign-policy-shaped-by-interests-not-ideology
https://www.dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2018/04/11/turkeys-foreign-policy-shaped-by-interests-not-ideology
https://www.dailysabah.com/columns/duran-burhanettin/2018/04/11/turkeys-foreign-policy-shaped-by-interests-not-ideology
https://turkruskongresi.org/Upload/editor/files/OSMAN%20K%C3%96SE%20-16X24-%20T%C3%BCrkiye%20ve%20Rusya3.pdf
https://turkruskongresi.org/Upload/editor/files/OSMAN%20K%C3%96SE%20-16X24-%20T%C3%BCrkiye%20ve%20Rusya3.pdf
https://turkruskongresi.org/Upload/editor/files/OSMAN%20K%C3%96SE%20-16X24-%20T%C3%BCrkiye%20ve%20Rusya3.pdf
https://www.haberturk.com/son-dakika-erdogan-dan-s-400-aciklamasi-tarihimizin-en-onemli-anlasmasi-2504288
https://www.haberturk.com/son-dakika-erdogan-dan-s-400-aciklamasi-tarihimizin-en-onemli-anlasmasi-2504288
https://www-swp--berlin-org.translate.goog/publikation/turkey-and%20russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=nui,op,sc
https://www-swp--berlin-org.translate.goog/publikation/turkey-and%20russia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=nui,op,sc
http://en.kremlin.ru/events/president/news
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://www.kommersant.ru/doc/4276836
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://www.kommersant.ru/doc/4276836
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=http://www.jstor.org/stable/resrep02585.1
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=http://www.jstor.org/stable/resrep02585.1
https://www.setav.org/en/russia-turkey-us-energy-triangle-success-of-turkstream/
https://www.setav.org/en/russia-turkey-us-energy-triangle-success-of-turkstream/


Altun ALTUN 

 

40 

 

Petform,  “Natural Gas Market in Turkey”, https://www.petform.org.tr/en/dogal-gaz-

piyasasi/turkiye-dogal-gaz-piyasasi/ (Erişim Tarihi: 19.11.2021). 

SİNOWİSS, M.  (2015), “Turkey’s Erdogan Warns Russia on Energy Deals”, 

https://www.voanews.com/a/turkey-erdogan-warns-russia-on-energy-

deals/2997468.html (Erişim Tarihi: 13.11.2021). 

STERN, J. ve diğerleri,  (2015). “Does the Cancellation of South Stream Signal a Funda-

mental Reorientation of Russian Gas Export Policy?”, https://www. oxforde-

nergy.org/wpcms/wp-content/ uploads/2015/01/Does-cancellation-of-South-

Stream-signal-a-fundamental-reorientation-of-Russian-gas-export-policy-GPC-

5.pdf (Erişim Tarihi: 10.11.2021). 

Ticaret Bakanlığı. (2021), “Rusya Ülke Profili”, https://ticaret.gov.tr/data/ 

5ef4643b13b8767a5802184f/Rusya%20%C3%9Clke%20Profili.pdf (Erişim 

Tarihi 16.11.2021). 

Tire Ticaret Odası. (2019). “Rusya Federasyonu Ülke Raporu”, http://tireto.org.tr/wp-

content/uploads/2019/02/%C3%9CLKE-RAPORU-RUSYA-converted.pdf (Eri-

şim tarihi 11.11.2021). 

ZENGİN, D. ve İSMAYILOVA, H. (2018), “Турецкие строители реализуют проекты по 

всему миру”, https://bit.ly/3ktjZYp (Erişim Tarihi 14.11.2021). 

https://www.petform.org.tr/en/dogal-gaz-piyasasi/turkiye-dogal-gaz-piyasasi/
https://www.petform.org.tr/en/dogal-gaz-piyasasi/turkiye-dogal-gaz-piyasasi/
https://www.voanews.com/a/turkey-erdogan-warns-russia-on-energy-deals/2997468.html
https://www.voanews.com/a/turkey-erdogan-warns-russia-on-energy-deals/2997468.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/Does-cancellation-of-South-Stream-signal-a-fundamental-reorientation-of-Russian-gas-export-policy-GPC-5.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/Does-cancellation-of-South-Stream-signal-a-fundamental-reorientation-of-Russian-gas-export-policy-GPC-5.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/Does-cancellation-of-South-Stream-signal-a-fundamental-reorientation-of-Russian-gas-export-policy-GPC-5.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/01/Does-cancellation-of-South-Stream-signal-a-fundamental-reorientation-of-Russian-gas-export-policy-GPC-5.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5ef4643b13b8767a5802184f/Rusya%20%C3%9Clke%20Profili.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5ef4643b13b8767a5802184f/Rusya%20%C3%9Clke%20Profili.pdf
http://tireto.org.tr/wp-content/uploads/2019/02/%C3%9CLKE-RAPORU-RUSYA-converted.pdf
http://tireto.org.tr/wp-content/uploads/2019/02/%C3%9CLKE-RAPORU-RUSYA-converted.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=tr&nui=1&anno=2&prev=search&u=https://bit.ly/3ktjZYp


41 

 
BASMACI HAREKETİ VE SOVYET FOLKLORU 
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ÖZ 

1917 yılında kurulan Sovyetler Birliği’ni en fazla meşgul eden meselelerden biri 

Basmacı hareketiydi. Türkistan sahasında 1917 yılından itibaren farklı bölgelerde 

oluşan ve belli bir bütünlük arz etmeyen bu gruplar, Sovyet hâkimiyetine karşı Türkis-

tan’ın bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir. Sovyet iktidarı da bu grupları ortadan 

kaldırmak amacıyla askerî ve siyasî yöntemlerin yanı sıra kültür odaklı propaganda 

çalışmalarından da yararlanmıştır. Özellikle halkın ilgi duyduğu folklor ürünleri metot 

olarak kullanılmıştır. Türkistan halkının Basmacı hareketine olan desteğini yok etmek, 

olumsuz Basmacı imajını yerleştirmek için Sovyet folklor anlayışıyla şekillenen folklor 

ürünleri üretilmiştir.  

Bu çalışma, Sovyetler Birliği döneminde Basmacılık hareketine karşı üretilen 

folklor metinlerini irdelemektedir. Sovyet folklorunun teşekkül yıllarında sosyalist 

temaların yanında kendi öteki imgesinin inşası amacıyla üretilen metinlerde Basmacı 

olarak nitelendirilen kişi ve gruplar hakkında folklor ürünleri yaratılmıştır. Genellikle 

tarih alanında yapılan çalışmalar etrafında ele alınan Basmacı hareketinin Sovyet folk-

lor ürünlerindeki yerini inceleyen çalışmalara pek rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu 

tür çalışmalar, Sovyetler Birliği döneminde Türkistan halklarının kültürel tarihinin 

farklı bir cephesinin ortaya konulması ve siyasal iktidarın ideolojik aygıt işlevinde 

kullandığı folklorun nasıl bir kimlik kazandığını göstermesi açısından oldukça önemli-

dir. Çalışmada, tarih alanında elde edilen bilgiler ışığında, Sovyet folkloru anlayışı çer-

çevesinde üretilen metinler incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sovyetler Birliği, Basmacı Hareketi, Türkistan, Enver Paşa, 

Sovyet Folkloru. 

 

The Basmachi Movement and Soviet Folklore 

 

ABSTRACT 

One of the issues that occupied the Soviet Union, which was founded in 1917, 

was the Basmachi movement. These groups, which formed in different regions in the 
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field of Turkestan since 1918 and did not show a certain integrity, struggled for the 

independence of Turkistan against the Soviet domination. In addition to military and 

political methods, the Soviet government also benefited from culture-oriented propa-

ganda studies in order to eliminate these groups. In particular, folklore products of 

interest to the public were used as a method. Folklore products shaped by the Soviet 

folklore understanding were produced in order to destroy the support of the people of 

Turkistan to the Basmaci movement and to place the negative image of Basmaci. 

This paper examines the folklore texts produced against the Basmachina mo-

vement during the Soviet Union period. In the formation years of Soviet folklore, in 

addition to socialist themes, folklore products were created about people and groups 

described as Basmaci in the texts produced for the construction of their own image of 

the other. There are not many studies examining the place of the Basmacı movement 

in Soviet folklore products, which are generally handled around the studies in the field 

of history. Therefore, such studies are very important in terms of revealing a different 

aspect of the cultural history of the peoples of Turkestan during the Soviet Union and 

showing how the folklore, which was used as an ideological device by the political 

power, gained an identity. In this paper, in the light of the information obtained in the 

field of history, the texts produced within the framework of the Soviet folklore unders-

tanding will be examined. 

Keywords: Soviet Union, Basmachi Movement, Turkestan, Enver Pasha, Soivet 

Folklore. 

 

Giriş 

20. yüzyıl Türkistan tarihinin önemli olaylarından biri kabul edilen Bas-

macılık hareketiyle ilgili çalışmaların sayısında son yıllarda artış gözlenmekte-

dir. Rus arşivlerinin araştırmacıların hizmetine sunulmasıyla birlikte, Basmacı 

hareketinin karakterini ve seyrini ortaya koyan çalışmalar, bir anlamda Sovyet 

tarih yazımının inşa ettiği Basmacı mitinin yeniden değerlendirilmesine yol 

açmıştır. Zira Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yayımlanan pek çok 

çalışmada Basmacılık hareketi, Türkistan milli bağımsızlık hareketi şeklinde 

tanımlanmakta ve Türkistan Türklerinin Rus yayılmacılığına karşı mücadelesi 

olarak nitelendirilmektedir (Hayit, 1997; Bademci, 2019). 

Basmacı hareketi denildiğinde ilgili literatürde yapılan tartışmalardan 

biri de bu hareketin hangi terimle ifade edileceği meselesidir. Türkistan’da 

vuku bulan hareket, ekseriyetle Sovyet bakış açısının da tesiriyle “Basmacı” 

terimiyle karşılanmıştır. Basmacı terimi Sovyet literatürüne ait bir tanımlama-

dır ve bas- fiilinden hareketle ‘baskın yapan’, ‘çeteci’ manasına gelmektedir. 
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Esasen bu terim, bir anlamda hareketi terör faaliyetlerine indirgeyen, olum-

suzlayan terimdir ve hareketi tam manasıyla tanımlayabilecek bir terim ol-

maktan uzaktır. Nitekim bu hareket, çete düzeyinde bir hareket olmaktan zi-

yade, 1917- 1934 yılları arasında Sovyet iktidarının en önemli problemlerin-

den birini teşkil eden bir millî mücadele hareketi niteliğindedir. Türkistan’daki 

Sovyet hâkimiyetine karşı mücadele eden bu hareket, literatürde Basmacı ola-

rak adlandırılmıştır. Diğer yandan hareketin mensuplarının kendilerini “Kor-

başı” olarak adlandırmalarından mülhem olarak Korbaşılar olarak adlandıran 

çalışmalar da bilinmektedir. Fakat yerli ve yabancı literatürde basmacı terimi-

nin yaygınlığından dolayı bu çalışmada basmacı terimi tercih edilmiştir (Ba-

demci, 2019: 19-23; Hayit, 1997: 1-5; Yeşilot ve Özdemir 2021: 280-281). 

Çarlık Rusya’nın yıkılıp Sovyet iktidarının kurulmasıyla birlikte kimi 

bölgelerde otoritenin henüz sağlanamadığı, özellikle Kızıl Ordu ile Beyaz Ordu 

birlikleri arasında geçen İç Savaşın neticesinde karışıklıkların hüküm sürdüğü 

bilinmektedir. Diğer yandan Türkistan bölgesinde de Sovyet hakimiyetine kar-

şı ayaklanan millî bağımsızlık hareketi mevcuttu. Bu hareket Türkistan’ın farklı 

bölgelerinde yerel komutanların aracılığıyla sürdürülmektedir. Basmacılar 

olarak adlandırılan bu grup, Türkistan’da Sovyet yayılmacılığına karşı savaşa-

rak, Sovyetler Birliği’ni en fazla uğraştıran meselelerden biri hâline gelmiştir. 

Hareketi bastırmak amacıyla askeri tedbirlere öncelik veren Sovyet yönetimi, 

Basmacılara yönelik halk desteğini de dikkate alarak, halkın gözünden Basma-

cıları düşürmek amacıyla propaganda faaliyetlerine de ağırlık vermiştir.1 Özel-

likle halk için geleneksel otorite kabul edilen bazı din adamları vasıtasıyla pro-

paganda metinleri yayımlanmıştır (Yeşilot ve Özdemir 2021: 295). Ayrıca 

Basmacı hareketinin Sovyetler Birliği üzerindeki etkilerinin uzun bir dönem 

boyunca devam ettiğini söyleyebiliriz. Zira Sovyet politikaları sonucunda oluş-

turulan edebiyat, sanat ve kültür ürünlerinde olumsuz Basmacı imajının üre-

tildiği ve yaygınlaştırıldığı görülmektedir.  

Basmacı hareketiyle ilgili mevcut literatürde çoğunlukla tarihi ve siyasi 

açıdan ele alan çalışmaların var olduğunu, hareketin Sovyet kültürel tarihinde-

                                                           
1 Türkistan’daki Basmacı hareketinin zayıflatılmasında önemli payı bulunan ünlü General Mihail 
Vasiliyeviç Frunze, Basmacı hareketine karşı Kızıl Ordu’nun başarısızlığının arka planında, bölge 
halkının Basmacı gruplarına karşı mobilize edilmesindeki eksikliğe dikkat çeker: “Asıl zorluk 
düşmanın askerî olarak mağlup edilmesi değil; öyle olsa idi işimiz kolay olurdu, oysa bizim mese-
lemiz, milyonlarca masum Müslümana Basmacılığın kendileri için de bir tehdit oluşturduğunu ve 
Basmacılığa karşı  savaşın, emekçi halkın kutsal görevi olduğunu kabul ettiremeyişimizdir” (Hayit, 
1997: 331). Sovyet yönetimi, daha sonraki yıllarda mobilize etme karakterine sahip propaganda 
nitelikli ürünlerle bu eksikliği gidermeye çalışacaktır.   



Serdar ŞİMŞEK 

 

44 

ki yerinin tespit edilemediğini belirtmek gerekir. Bu çalışmada, Sovyetler Birli-

ği döneminde Basmacılık hareketine karşı üretilen folklor metinleri incelen-

mektedir. Sovyet folklorunun teşekkül yıllarında sosyalist temaların yanında 

kendi öteki imgesinin inşası amacıyla üretilen metinlerde Basmacı olarak nite-

lendirilen kişi ve gruplar hakkında folklor ürünleri yaratılmıştır. Çalışmada 

Sovyet döneminde yayımlanan çeşitli Türk boylarına ait folklor ürünlerinden 

örnekle verilerek Basmacı imajının bu metinlerde nasıl tasvir edildiği incele-

necektir. 

 

Basmacılık Hareketi ve Sovyet Folkloru 

Türkistan’da Sovyet hâkimiyetine karşı millî bağımsızlık amacıyla ortaya 

çıkan Basmacı hareketinin hangi tarihte başladığına dair farklı görüşler bu-

lunmaktadır. Kimi araştırmacı 1918 yılında Hokand Muhtar Hükümeti’nin dev-

rilmesini temel alırken, kimi araştırmacı ise Korbaşı Ergaş’ın Hokand’da mü-

cadeleye başlamasını veya Türkistan’daki 1916 yılında vuku bulan ayaklanma-

yı esas alır. Hareketin son bulduğu tarih de tartışmalıdır. Fakat mücadelenin 

1934-35 yıllarına kadar sürdüğü Rus arşivlerindeki raporlardan anlaşılmakta-

dır. Basmacı hareketinin esas gayesi, Sovyet hükümranlığına karşı kendi millî 

devletlerini meydana getirmektir (Yeşilot ve Özdemir 2019: 281). Bu yönüyle 

millî niteliğe sahip bir hareket olduğu söylenebilir. Hem Sovyet devletine hem 

de Sovyet devletinin bölgede uyguladığı idari, kolektifleştirme, iskân siyasetine 

karşı çıkan Basmacı hareketi genel olarak Fergana, Lakay, Buhara ve Hive’de 

yoğunlaşmıştır. Diğer bölgelerdeki Şir Muhammed Bek, Muhyiddin Beg, Canı 

Beg gibi yerel Korbaşı komutanlarıyla da sürdürülen mücadele, 1921 yılında 

mücadeleye Enver Paşa’nın da dâhil olmasıyla gelişme gösterir. Enver Paşa’nın 

1922 yılındaki ölümünden sonra değişik bölgelerde mücadele devam etmesine 

rağmen, Sovyetler Birliği 1935 yılında hareketin son bulduğunu ilan eder (Ye-

şilot ve Özdemir 2019: 281- 289). 

Türkistan bölgesindeki önemli bağımsızlık hareketlerinden kabul edilen 

bu hareket, Sovyet devleti nazarında her zaman kahramanlık sayfası olarak 

mitleştirilmiştir. Sovyet tarih yazımında Basmacı hareketinin burjuva milliyet-

çiliği, Panislamizm, Pantürkizm ekseninde teşekkül ettiği vurgulanır. Öte yan-

dan Basmacılar karşısında elde edilen zafer, edebiyat, sanat ve sinema alanla-

rında işlenir.2 Bir anlamda Sovyet devletinin kuruluş mitini kurgulama amacını 

                                                           
2 Sovyet sinemasında Basmacılarla ilgili birçok film yapılmıştır. Bu filmlerde Basmacı temsili, 
olumsuz bir imaj içerisinde tasvir edilmiş, genellikle gerici, haydut, eşkıya tipi olarak yer almıştır 
(Hayit, 1997: 337). Özellikle Özbek sinema endüstrisinin kuruluşundan itibaren Sovyet temaları 
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taşıyan bu yaklaşımın izlerini, Sovyet folklor metinlerinde tespit etmek müm-

kündür. Zira Sovyetler Birliği’nde tesis edilen sanat ve edebiyat anlayışı, mut-

laka rejimin ideolojisine ve parti politikasına uyumlu olmak zorundaydı. Sov-

yet iktidarı tarafından tespit edilen tema, karakter ve tipolojik özellikler, sos-

yalist gerçekçi sanat anlayışı olarak ifade edilmekteydi ve folklor ürünleri de 

bu anlayış dahilinde yaratılıyordu.   

Ekim Devrimi’nden itibaren Sovyet halk bilim çalışmalarına destek ve-

ren Sovyet yönetimi, folkloru ideolojik bir aygıt olarak kullanma gayesini gü-

düyordu. Her alanda Sovyetleştirme politikası izleyen Sovyet yönetimi, folklor 

ürünlerini de kendi değer ve kabullerine göre şekillendiriyordu. Aynı zamanda 

halk şairlerini devrimi, devrim liderlerini, kolektifleştirme politikalarını, Sov-

yet değerlerini öven şiirler söylemelerini teşvik ediyor, sahte folklor ürünleri 

yaratılıyordu (Miller, 1990). Elbette politik amaçlara hizmet eden bu tür folk-

lor ürünlerinde rejimin ötekileştirdiği, düşmanlaştırdığı kişi ve gruplara ol-

dukça sık yer verilmekteydi. Başta din adamları, zengin beyler olmak üzere 

geniş bir yelpazede düşman, öteki tanımlayan Sovyet folklorunda Basmacılara 

da rastlanmaktadır. Türkistan halkları arasında Basmacı imajının pejoratif 

anlamda değiştirmeyi hedefleyen bu yaklaşım aynı zamanda birtakım stereo-

tiplerle bu olumsuz algıyı güçlendirmeye yöneliktir.  

 

Basmacı Enver Paşa  

Son dönem yakın tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan Enver Pa-

şa’nın Türkistan’daki Basmacı hareketiyle ilişkisi genellikle Türkçü ve İslamcı 

fikirlerinden dolayı müstakil bir devlet kurma gayesi şeklinde yorumlanır. 

Fakat tarihi bilgilerden ayrı olarak, Enver Paşa’nın Türkistan kültürel tarihi 

içinde önemli bir yeri vardır. Zira onun Türkistan Türkleri ile birlikte Ruslara 

karşı mücadelesi, Sovyetler Birliği’nde geniş akisler uyandırmıştır. Aynı za-

manda ölümünden sonraki yıllarda bile Enver Paşa, Basmacı olarak da tanım-

lanan her çeşit propaganda faaliyetinde, sanat eserinde öteki, düşman imajı 

içerisinde yer almıştır.  

Bilindiği gibi I. Cihan Harbi’nden sonra yurttan ayrılan Enver Paşa, çeşitli 

çevrelerle de temasta bulanarak nihayetinde Türkistan’a gider. Elbette gidişi-

nin arka planında Türkistan’a duyduğu ilgi ve Türkistan Türklerinin siyasi 

olarak Rusya ve İngiltere’ye karşı hürriyetlerine kavuşturma bulunmaktadır. 

                                                                                                                                                    
içinde filmler üretildiği, Basmacı hareketinin olumsuzlandığı oldukça popüler filmler çevrildiği 
bilinmektedir. 1970’li yıllarda bile Basmacı temalarının işlendiği görülmektedir. Özbek sine-
masının kuruluşu ve gelişimi için bk. (Drieu 2018). 
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Zira Enver Paşa, Cihan harbinden önce daha 1914 yılında –Teşkilat-ı Mahsusa 

elemanlarını (Hacı Sami; Emrullah Bey, Adil Hikmet, Yüzbaşı; Hüseyin Bey ve 

İbrahim Bey) Hindistan üzerinden Türkistan'a göndermişti. Bu grubun amacı 

Türkistan’da millî ayaklanmalar çıkarmak ve gerilla faaliyetleri ile Rus birlikle-

rine karşı mukavemet hareketi tesis etmektir. Kaynaklardan edinilen bilgiye 

göre Türkistan’da 1916 yılında vuku bulan isyanda bu istihbarat elemanlarının 

da önemli bir etkisi bulunuyordu. Dolayısıyla İttihatçı liderler her zaman Kaf-

kasya ve Türkistan bölgesindeki hadiseleri yakında takip etmiş, özellikle Rus 

ve İngiliz sömürgeciliğine karşı bu bölgelerde milli bağımsızlık hareketlerini 

teşvik etmek gibi bir politika izlemişlerdir.  

Anadolu’ya geçme imkânı bulamayan Enver Paşa, Ekim 1921 tarihinde 

kendisine eşlik eden Teşkilât-ı Mahsusa mensuplarından -ki kendisinin ölü-

müne yakınında bulunacaktır-Kuşçubaşı Hacı Sami ve diğer bazı İttihatçılarla 

birlikte Buhara’ya gider. 8 Kasım’da Türk subaylarla birlikte tekrar yola çıkar 

ve 19 Kasım’da Ak bulak, 21 Kasım’da Başçardak kışlağına ve 24 Kasım’da ise 

Gurgantepe’ye ulaşır. Burada Ceditçi düşmanı olarak da bilinen Lakay İsmâil 

Bey tarafından esir edilir. 1922 yılının Şubat ayının sonunda esaretten kurtu-

lan Enver Bey, buradan 1917 yılından itibaren Ruslara karşı savaşan Basmacı-

ları örgütlemek ve askeri açıdan komuta edebilmek amacıyla tekrar Duşan-

be’nin ilerisindeki kışlaklara gider. 24 Temmuz’da Rusların Duşanbe’yi alması 

üzerine Satılmış kışlağına geri çekilir. Daha sonra Belcuvan bölgesindeki son 

karargâhı olacak olan Âbıderyâ köyüne gelir. 4 Ağustos 1922’de karargâhta 

düzenlenen Kurban Bayramı töreninde maiyetinde kalan askerlerle bayramla-

şırken ani bir Rus baskınına uğrar, yanındaki otuza yakın atlı ile yöneldiği Çe-

gan tepesi mevkiinde giriştiği çarpışmada ön safta vuruşurken şehit edilir. 

Cenazesi Âbıderyâ köyünde toprağa verilir (Hanioğlu, 1995: 263-264; Hayit 

1997: 200-221). 

Türkistan’daki mücadelesi hakkında kısaca bilgi verdiğimiz Enver Paşa, 

Sovyet makamları tarafından Hindistan, Mısır ve Küçük Asya’nın milyonlarca 

Müslüman halkını sömürgeleştirmeyi hedefleyen İngiliz emperyalizminin ca-

susu, Pantürkist, Panislamist olarak nitelendirilmiştir (Tursun ve Moldabaeva 

2014: 238). Bu propaganda faaliyetinin Stalin döneminde bile devam ettiği 

görülmektedir. Aynı zamanda Enver Paşa’nın mezarı, bölge halkı tarafından 

ziyaret makamı hâline getirilmiştir (Hayit, 1997: 222). Dolayısıyla halk nez-

dinde saygı ve itibara sahip olan Enver Paşa’nın olumlu imajı, Sovyet iktidarı 

tarafından propaganda çalışmalarıyla silinmeye çalışılmıştır. 
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Bu propaganda faaliyetlerinden biri, Sovyet folklor çalışmalarında tesa-

düf edilmektedir.  Tespit edebildiğimiz örnek, Sovyetler Birliği’nin ilk folklor 

külliyat olarak nitelendirilen eserde yer almaktadır. Ekim Devrimi’nin 20. yılı-

na ithaf edilen eser, “Tvorchestvo Narodov SSSR: (SSCB Halklarının Eserleri)” 

adın taşımaktadır (Gor’kii ve Mekhlis 1937). Bu eser, M. Gorki ve L. Mehlisa 

editörlüğünde 1937 yılında yayımlanmıştır. Eserde Lenin, Stalin, İç Savaş, Kızıl 

Ordu, Sovyet vatanı gibi başlıklar altında birliğe bağlı ülkelerin folklor ürünle-

rinden örnekler verilmektedir. Eserde 255 metin yer almaktadır. Rusça olarak 

yayımlanan eser, bölüm başlıklarından da anlaşılacağı üzere, Sovyet folklor 

anlayışı çevresinde üretilmiştir ve bu bakımdan Sovyet folklor tarihinin önemli 

antolojilerden biri kabul edilmektedir. Diğer yandan yakın zamanlarda eserle 

ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda ortaya konulduğu üzere, Rusya Edebiyat 

Sanat Devlet Arşivi’ndeki editör kurulunun yaptığı tercüme faaliyetleri oldukça 

tartışmalıdır. Zira eserdeki şiirler editör kurulu tarafından Rusçaya tercüme 

edilirken, Sovyet temalarına uygun bir hâle sokulmuş, metinlere çeşitli açılar-

dan müdahale edilmiştir. Esasen bu proje başlı başına Sovyet propaganda 

merkezi tarafından üretilen ve onaylanan bir projedir. Hatta antolojide hangi 

folklor ürünlerinin yer alacağı kararı, editör kurulu değil, resmi yayın organı 

Pravda gazetesinin bürosunda verilmiştir (Zemskova, 2018). Bu açıdan eser-

deki folklor ürünlerinin pseudo folklore/fakelore bağlamında değerlendirebili-

riz (Miller, 1990). Zira eserdeki ürünler, ideolojik mesaj ve temaların içinde 

yeninden kurgulanarak oluşturmuştur.  

Eserin ilgi çekici bölümlerinden biri, Enver Paşa’nın Basmacı hareketiyle 

birlikte mücadelesinden söz eden şiirin yer aldığı kısımdır. Eserin 280-286 

sayfalarında bulunan “Последний Бой Красной Армии c Давлятмандом и 

Энвер-Пашой (Kızıl Ordu'nun Devletmend ve Enver Paşa ile Son Savaşı” isimli 

Tacik dilinden tercüme edildiği ifade edilen şiir, Enver Paşa’nın Kızıl Ordu ta-

rafından öldürülmesini konu almaktadır. Basmacılarla birlikte Kızıl Orduya 

karşı savaşan Enver Paşa ve Korbaşı reisi Devletmend Bek,3 bu askeri güç kar-

şısında korkudan titreyen bir düşman olarak tasvir edilirler: 

Dürbünle baktı Enver Paşa, 

Enver'in ruhu korkudan titredi. 
                                                           
3 Şarki Buhara Korbaşılarından olan Devletmend Bek, Belcivan, Kenkürd ve Çegan bölgesinde 
mücadele etmiştir. Basmacı hareketinin önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilen Devletmend 
Bek, Millî Hükümetin çağrısıyla Enver Paşa’nın yanında mücadele etmiştir (Bademci, 2019: 
400). Enver Paşa’nın ölümüne kadar yanında bulunan Devletmend Bek, Enver Paşa’nın şeha-
detinin hemen ardından onun yanında şehit düşmüştür ve Çegan Tepesi’ne Enver Paşa ile 
birlikte defnedilmiştir (Hayit, 1997: 221). 
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Enver'in ve Devletmend’in korkusunu gördüm. 

Devletmend sordu: Ne oldu arkadaşım? 

Enver dürbünü gözlerinden ayırmadan, 

Enver cevap verir: Bizi mağlup edecekler 

Etrafımızda Kızıl orduyu görüyorum, 

Sonra gök gürültüsü gibi Sovyet topları patladı (Gor’kii ve Mekhlis 1937: 

280). 

 

Diğer yandan düşman karşısında geri çekilen Enver Paşa’nın hemadan 

eşeği gibi hızlı kaçtığından söz edilir. Hatta o kadar hızlı kaçar ki, arkadaşları 

kendisini aramak zorunda kalırlar: 

Basmacılar Ak Bulak’ı terk etti. 

Meydan köyüne doğru hareket ettiler, 

Ve Enver kaçtı, Hamedan eşeği gibi. 

Devletmend dört nala kaçtı. (Gor’kii ve Mekhlis 1937: 281). 

 

Enver Paşa’nın ölümüyle biten şiirden anlaşılacağı üzere, Sovyet folklor 

metinlerinde Enver Paşa olumsuz bir figür olarak, kimi zaman aşağılayıcı bir 

dille işlenir. Stalin döneminde Basmacılarla ilgili üretilen propaganda metinle-

rinden biri mahiyetindeki bu şiir, bir taraftan Enver Paşa karşısındaki Sovyet 

zaferini yüceltme amacını taşırken, diğer taraftan Enver Paşa’nın öteki, düş-

man imajını güçlendirme işlevindedir. 

 

Sovyet Folklorunda Basmacılar 

Kırgızistan’da Basmacı hareketi, 1920’li yıllarda gelişme göstermiştir. Bu 

yıllarda Kırgız coğrafyasının kuzeyinde Kızıl Ordu ve Beyaz Odu birlikleri çar-

pışırken, güney bölgesinde özellikle Fergana vadisinde Basmacı mücadelesi 

sürdürülmüştür. Bu bölgede Ergaş, Madaminbek, Kör Şermat (Şir Muhammed 

Bek), Mahkam Hoca, Aman Pehlivan, Parpi, Kalkhoca, Canıbek Kadı, Rahman-

kul, Muhiddin Bek gibi komutanların birlikleri faaliyet yürütmüştür. Fergana 

vadisindeki dağlı Basmacı grubunda önemli miktarda Kırgız da bulunmaktadır. 

Güney Kırgızistan’da Basmacı hareketinin faaliyetleri, 1927-28 yılındaki kolek-

tifleştirme, kolhozlaştırma, bay-manapların ortadan kaldırılmasına yönelik 

izlenen Sovyet politikaları neticesinde yeniden canlanmıştır. Kırgız Basmacı-

lardan Canıbek Kadı önce gelen Basmacı liderlerinden biridir ve halk arasında 

oldukça sevilir. Canıbek Kadı, Kırgız coğrafyasında birçok başarılı faaliyette 
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bulunmuş, Sovyet güçlerine zor zamanlar yaşatmıştır (Altımışova, 2017: 96-

99).4 

Sovyet – Basmacı mücadelesini konu edinen Kırgız folklor ürünlerine de 

rastlanmaktadır. Özellikle akın diye bilinen halk şairlerinin Basmacı hareketini 

olumsuzlayan şiirler söyledikleri görülmektedir. Kırgız usta akınları arasında 

sayılan ve büyük sanatkârlar olarak kabul edilen Toktogul Satılganov, Togolok 

Moldo ve Barpı Alıkulov gibi akınların kimi şiirlerinde Basmacılara yer verilir. 

Sovyet devletinin düşmanlarını şiirlerinde işleyen akınların Basmacılara dair 

görüşleri olumsuzdur. Akınların şiirlerinde Basmacı imajı, eşkıya, haydut, hal-

kın huzurunu bozan kişiler şeklindedir. Örneğin meşhur Kırgız akınlarından 

Toktogul Satılganov’un “Toktoguldun Basmaçılarga Karşı Irdaganı”, “Basmaçı-

nın Ogu Cok” gibi şiirlerinde Bolşevik düşmanı Basmacılar, düşman imgesi 

içinde işlenmektedir (Taştemirov, 1989: 131-134). 

Kırgız akınlık geleneğinin en ünlü sanatkarından ve aynı zamanda ma-

nasçı kabul edilen Togolok Moldo hem Rus Çarlığı hem de Sovyet dönemini 

yaşamıştır. Rus Çarlığı devrinde çektiği eziyetleri, adaletsizlikleri şiirlerinde 

işleyen Togolok Moldo (Bayımbet Abdrahmanov), Ekim Devrimi’nden sonra 

kurulan Sovyet hükümetine destek vermiş, demokrat akın olarak saygı gör-

müştür. Kimi şiirlerinde Sovyet liderlerini, Komünist partiyi, sosyalist değerle-

ri tema alan Togolok Moldo’nun yazıldığı yılı tespit edilemeyen “Abdınazarga” 

adlı şiiri, Basmacıları konu edinmektedir. Eldeki bilgilere göre 1922-1923 yıl-

larında Basmacılar Narın bölgesinde de baskın düzenlerler. Sovyet yönetimi de 

Narın bölgesine yakın bir yerde bulunan Or-Kazgan bölgesine bir müfreze ko-

nuşlandırır. O vakitlerde Togolok Moldo da ailesiyle birlikte yaylada yer alır. 

Daha sonra Kayıptürk Korbaşının müfrezesi yaylaya baskın düzenler. Togolok 

Moldo’nun karısını esir edip giderler. Şiirdeki Abdınazar, esir edilen savaşçı-

lardan biridir ve Basmacılar kendisinden istihbarat elde etmek isterler. Fakat 

Abdınazar, düşmana bilgi vermeyip, yalan yanlış bilgilerle onları oyalar. Daha 

sonra Sovyet güçleri tarafından Basmacıların elinden kurtarılır (Malikov vd. 

1955: 198). Togolok Moldo onun direnişi için şiir söyler. 
Curtta kalgan küçüktöy Yurtta kalan it gibi,  
Ulup kaldım kangırap Uluyorum kaygılanarak, 
Türkügüm Sovyet car bolso Dayanağım Sovyet yar ise, 
Taap berer akılım Bulup gelir akılım. 
Kayrat kıl tayak cegenge Gayret et dayak yemeye 
Abdınazar baatırım Abdınazar bahadırım. 

                                                           
4 Kırgızistan’daki Basmacı faaliyetleri için bk. (Loring, 2008). 
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Basmaçıdan öç alar Basmacıdan öç alacak 
Bayımbet moldo bakırın. Bayımbet moldo fakirin. 
………………………..  
Emdigi cılga kaltırbay Şimdiki yıla bırakmadan 
Basmaçını calmagın Basmacıyı yok edin! 

(Malikov vd. 1955: 9-11). 

 

Yine meşhur Kırgız akınlarından biri olan Barpı Alıkulov, Sovyet sonrası 

yıllarda Sovyet değerleri ve yeni düzeni şiirlerinde öven halk şairlerindendir. 

Farklı konularda söylediği şiirler arasında Basmacı isimli şiiri de bulunmakta-

dır. Barpı’nın hayat hikâyesine bakıldığında Basmacıların zulmüne uğrayan bir 

kimse olduğu kayıtlıdır. Buna göre halk düşmanları Sovyet aktivistlerini orta-

dan kaldırmak amacıyla birçok terör faaliyetine girişirler. Barpı akının ağabeyi 

Bolot da hem komünist hem de halk düşmanlarına karşı savaştığı için Basmacı-

lar tarafından öldürülür. Daha sonra Barpı’yı da öldürmek için birçok hareket-

te bulunurlar (Taştemirov, 1988: 153-154). Akın Barpı, canı pahasına Basma-

cıların düşman olduğunu şiirlerinde işler. Onun komünist partinin politikası 

doğrultusunda şiirler söylediği, Basmacıları da sert bir şekilde eleştirdiği gö-

rülmektedir. Basmacı liderlerinden söz ettiği şiirinin bir bölüğü şu şekildedir: 

 
Kokon- Kışlak içinde  Hokand kışlağının içinde      
İsrail, Parpi var,5  İsrail, Parpi var, 
Ölmöyünçö bu eköö, Bu ikisi ölmeyince 
Öyüzdük elge düynö tar, Bu halka dünya dar. 
Bul eköbü – korabaşı,  Bu ikisi Korbaşı, 
Elimdin boldu şol – kası. Halkımın oldular hasmı. 
……………………  
Cılkındı aldı basmaçı,  Yılkını aldı basmacı 
Eldin baarın ıylatıp , Halkı hepsini ağlatıp 
Tınçın aldı basmaçı, Huzurunu aldı basmacı 
Tün kirgende catkızbay Gece vakti yatırmadan 
Uykunu aldı basmaçı Uykunu aldı basmacı 
Caldıratıp cesirdin  Yalvartarak dulunu 
Uyunu aldı basmacı. İneğini aldı basmacı 
Ölümtükkö saktagan  Ölümüne kadar sakladığı 

                                                           
5 Parpi Bek: Tanınmış Basmacı liderlerinden biridir. Andican bölgesinde faaliyet gösterir. 1920 
yılında Sovyet güçleri tarafından öldürülür (Hayit, 1997: 138; Bademci, 2019: 270). 
İsrail Bek: Andican bölgesinin meşhur basmacı liderlerindendir. Parpi Bek’in ölümünün ardın-
dan bölgenin komutanı olmuştur (Bademci, 2019: 307). 
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Pulunu aldı basmaçı . Paranı aldı basmacı 
Coldo cürsö coldooçu  Yolda bir yolcu görse 
Tosup aldı basmaçı   Tutup aldı basmacı 
……………………  
Tınçtık kördük emi biz  Huzur bulduk şimdi biz 
Partiya senin carlığın  Parti seni yok etsin. 

(Davtoyev, 2016: 402-408). 

 

Özbek Sovyet folklorunda da Basmacılara ilişkin bilgilere rastlanmakta-

dır. Basmacı hareketinin etkili olduğu Fergana vadisi, Özbek Türklerinin 

meskûn oldukları bir coğrafyadır. Aynı zamanda Sovyet Özbekistan’ının kuru-

luş sürecinde Kızıl Ordu ile Basmacı güçleri arasındaki mücadele çoğunlukla 

bu sahada cereyan etmiştir. 

Sovyetler Birliği döneminde kaleme alınan edebî eserlerde Basmacı figü-

rü, katil, cellat, hain olarak vasıflandırılır. Sadriddin Ayni, Kâmil Yaşin, İzzet 

Sultan gibi yazar ve şairlerin eserlerinde Sovyet ideolojisinin hâkim temaları 

yer alır. Basmacı da düşman imgesi içinde ötekileştirilir (Tolkun, 2017). 

Bu dönemde Özbek halk edebiyatı da Sovyet folklor anlayışına bağlıdır. 

Eserlerin şekil açısından millî, içerik olarak sosyalist olmasına özen gösterile-

rek geleneksel temalardan başka Sovyet değerlerini yücelten ürünlere yer ve-

rilir. Diğer yandan halkın saygı duyduğu, itibar ettiği halk şairi ve destancılar 

da Sovyet ideolojisi doğrultusunda şiirler söylemişler, halk arasında Sovyet 

ideolojisinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmişlerdir. Aynı şekilde bahşı olarak 

bilinen destancı ve halk şairlerinin şiirlerinde Basmacı imgesine rastlanılmak-

tadır. Örneğin, Alpamış destanı varyantıyla tanınan ve Özbek destancılık gele-

neğinin önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Fazıl Yoldaşoğlu “Elat Batir” 

isimli şiirinde Sovyet karşıtı Basmacıları “cellatlar” olarak nitelendirir. Şiirde 

Sovyetlerin iç ve dış düşmanlarına karşı mücadele eden kahraman tipi işlenir 

(Sabirov, 1971: 69).  

Sovyet folklor anlayışı çevresinde üretilen halk şiirleri de benzer nitelik-

tedir. Zira halk düşmanı, sınıf düşmanı, burjuva şeklinde düşmanlaştırılan kişi 

ve gruplara bolca yer verilir. Basmacılar da bu iç düşman olarak ifade edilen 

gruplardan biridir. Örneğin Özbek koşuklarında Basmacılar şu şekilde işlenir: 
Basmaçining işi pas, Basmacının işi kötü,   
Korbaşining özi pas, Korbaşının özü kötü 
Tuhtab turing ortoklar, Dayanın yoldaşlar, 
Basmaçining umri az. Basmacının ömrü az. 
(Muzayyana ve Rozimboyev, 1983: 34).  
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Bizning bağda şaftali, Bizim bağda şeftali,   
Şahçalari kayrilgan. Dalları kırılmış, 
Basmaçilar zulmidan, Basmacıların zulmünden 
Ana kizdan ayrılgan. Anası kızından ayrılmış. 

(Muzayyana ve Rozimboyev, 1983: 33). 

 

Yukarıda verilen örneklerden anlaşılacağı üzerine, Sovyetler Birliği dö-

neminde üretilen folklor ürünleri, resmî ideolojinin ilkelerini ve rejimin düş-

man olarak tanımladığı öteki imgesini halk arasında yaygınlaştırmak amacını 

taşımaktadır. Türkistan bölgesindeki millî hareket mensuplarını aşağılama, 

karalama ve gözden düşürme niyetiyle pek çok folklor ürünü meydana getiril-

diği görülmüştür. 20. yüzyılın ikinci yarısında neşredilen folklor külliyatların-

da bile, Basmacılarla alakalı metinlere yer verildiği, düşman imgesinin canlı 

kalmasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. 

 

Sonuç 

1917-1934 yılları arasında Türkistan’da millî bağımsızlık hareketi olarak 

ortaya çıkan Basmacı/Korbaşı hareketi, Sovyet iktidarının kuruluş yıllarının 

ciddi problemlerinden biridir. Gelişmiş silah ve teçhizattan yoksun, genellikle 

çete harbi biçiminde mücadele eden Basmacı mensuplarını uzun yıllar boyun-

ca ortadan kaldıramayan Sovyet iktidarı, bu meseleyi çözebilmek için askerî ve 

idarî olarak birçok tedbire başvurmuştur. Kimi zaman İç Savaş’ın Türkis-

tan’daki yansıması olarak nitelendirilen hareketin halk arasındaki desteğini de 

dikkate alan Sovyet iktidarı, bu desteği zayıflatmak amacıyla da propaganda 

faaliyetlerinden yararlanmıştır.  

İşte bu propaganda nitelikli ideolojik aygıtlardan birini Sovyet folklor ça-

lışmaları oluşturmaktadır. Sovyet propaganda faaliyetlerinin önemli bir cephe-

sini meydana getiren folklor ürünleri vasıtasıyla rejimin tanımladığı düşman, 

öteki imgesi yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu ötekilerden biri de Basmacı-

lardır. Sovyetler Birliği döneminde Sovyet ideolojisi esasında oluşturulan Sov-

yet folklor örneklerine bakıldığında Basmacılara rastlanılmaktadır. Bu anlayış 

çevresinde üretilen folklor ürünlerinde Basmacı imgesi, düşman, hain, eşkıya 

şeklindedir. Bu yaklaşım, etnik, dinsel temelli değil, tamamıyla Sovyet resmi 

görüşünün söylemlerine dayanmaktadır. Aynı zamanda tarihin yeniden yo-

rumlanmasına dayanan bu yaklaşımın en belirgin özelliği, söz konusu milli 

hareketi, Sovyet karşıtı, eşkıya, hain şeklinde nitelendirmesidir.  
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Çalışmada Sovyet folkloru kapsamında üretilen ve Basmacıları konu edi-

nen farklı Türk boylarına ait folklor ürünlerinden örnekler verilmiştir. Basmacı 

hareketinin tarihi ve siyasi açıdan ele alan çalışmalarda, kültürel alanın göz 

ardı edildiği görülmektedir. Halbuki Sovyet yönetimi, kendisine karşı faaliyette 

bulunan kişi ve gruplar için sadece askeri ve idari tedbirler almamış, aynı za-

manda güçlü propaganda pratiklerine başvurmuştur. Özellikle takip edilen 

kültür politikaları doğrultusunda sanat, edebiyat, sinema gibi birçok alanda 

Sovyet resmi anlayışını temel alan propaganda mahiyetine sahip eserler üre-

tilmiştir. Dolayısıyla Türkistan’daki Basmacı hareketi de bu tür kültür ürünle-

rinde yerini almıştır. Bu açıdan Türkistan’daki Basmacı hareketinin kültürel 

tarihi yönünden ele alan geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 
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ÖZ: Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler 1990’ların ikinci yarısından itibaren 

gelişme göstermeye başlamış, 2010 yılında Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurulması iliş-

kilerin gelişiminin önemli bir göstergesi olmuştur. Son yirmi yılda ekonomik ilişkilerde 

yaşanan gelişmelerle sosyal ve kültürel alanda derinleşen karşılıklı anlayışa karşın, 

güvenlik alanında ve jeopolitik sahada kimi zaman rekabetçi/çatışmacı olaylar da ya-

şanmıştır. Bununla birlikte iş birliğine yönelen Türk-Rus ilişkilerinin bu yönde gelişme 

göstermesinde asıl göze çarpan alan enerji olagelmiştir. Kriz ve sorun dönemlerinde 

dahi enerji iş birliği gelişmeye devam etmiştir. Bu çalışmada, özellikle son on yıllık 

dönemde Türk-Rus ilişkilerinin enerji alanındaki gelişimi değerlendirilmekte ve ne-

denleri araştırılmaktadır. Enerji ilişkilerinin gelişimin başlıca nedenleri olarak iki ül-

kenin enerji arz (Türkiye) ve talep (Rusya) güvenliğini sağlama istekleri, bununla bağ-

lantılı olmak kaydıyla Rusya’nın batı taşımacılık rotasında Ukrayna’nın rolünü azaltma 

isteği ve Türkiye’nin hidrokarbonlara bağımlılığını azaltma ihtiyacı, taraflar arasında 

enerji diplomasisinin en üst düzey temsille desteklenerek yürütülmesi ve son olarak 

taraflar arasındaki enerji iş birliğinin Soğuk Savaş dönemine kadar uzanmasının ilişki-

lere görünmez bir derinlik kazandırması tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, enerji diplomasisi, enerji güvenliği, enerji 

iş birliği 

 

Energy as a Field of Cooperation in Turkey-Russia Relations 

 

ABSTRACT: The relations between Turkey and Russia started to develop since 

the second half of the 1990s, and the establishment of the High-Level Cooperation 
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Council in 2010 has been an important indicator of the development of relations. De-

spite the mutual understanding that has deepened in the social and cultural fields and 

the developments in economic relations in the last two decades, sometimes competi-

tive/conflicting events have occurred in the field of security and geopolitics. The most 

remarkable cooperation area in the development of Turkish-Russian relations has 

been energy. Even in times of crisis and trouble, energy cooperation continued to be 

developed. In this study, the development of Turkish-Russian relations in the field of 

energy, especially in the last ten years, is evaluated and the reasons are investigated. 

The study identifies the main reasons for the development of energy relations as the 

desire of the countries to ensure energy supply (Turkey) and demand (Russia) securi-

ty, in connection with this, Russia's desire to reduce the role of Ukraine in the western 

transport route and Turkey's need to reduce its dependence on hydrocarbons, carry-

ing out of energy diplomacy with the support of the highest level of representation and 

lastly, the energy cooperation between the parties extending to the Cold War period 

which gives an invisible depth to the relations.  

Keywords: Turkey, Russia, energy diplomacy, energy security, energy coopera-

tion 

 

GİRİŞ 

Yakın tarihe kadar aralarındaki ilişkiler daha çok rekabet ve hatta siyasal 

ve jeopolitik anlamda çatışma temelli bir özellik sergilediği düşünülen Türki-

ye-Rusya ilişkilerinin genel ticari boyutunun ötesinde, enerji ilişkileri özellikle 

son yıllarda öne çıkmış durumdadır. Genellikle bu iki aktör arasındaki enerji 

ticaretine yoğunlaşılmakla birlikte, aslında bu ilişki alanının daha geniş bir 

perspektiften ele alınması gerekmektedir. Türk-Rus enerji ilişkilerinin ticari-

ekonomik boyutta değerlendirilmesi elbette önemli olmakla birlikte, tek başı-

na yeterli değildir. Çünkü günümüzde iki ya da çok taraflı ilişkilerde, aktörler 

arasında yaşanan işbirliğinden çatışmaya her düzeyde ilişki bağlamında siyasi, 

ekonomik, askeri, toplumsal ve kültürel meseleler iç içe ele alınmaktadır. Ener-

ji de çok hızlı bir şekilde uluslararası politikada gittikçe siyasallaşan ve ulu-

sal/uluslararası güvenlik kapsamında bile değerlendirilmeye başlanmış bir 

konudur. Bu açıdan yaklaştığımızda enerjinin merkezde olduğu bir aktörler 

arası ilişki incelenirken enerji güvenliği kavramının, ardından bununla bağlan-

tılı olarak enerji diplomasisinin içeriğinin de kısaca ele alınması gereklidir. 

Buradan hareketle çalışmada, özellikle son on yılda belirgin bir gelişme 

gösteren Türk-Rus enerji ilişkileri değerlendirilmekte ve böylelikle enerjinin 

iki aktör arası ilişkilerde bir iş birliği alanı olarak ilerlemesinin nedenleri tespit 



TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ ALANI OLARAK ENERJİ 

 

57 

edilmektedir. Başlıca nedenler olarak iki ülkenin enerji arz (Türkiye) ve talep 

(Rusya) güvenliğini sağlama istekleri (bağlantılı olarak Rusya’nın batı taşıma-

cılık rotasında Ukrayna’nın rolünü azaltma isteği ve Türkiye’nin hidrokarbon-

lara bağımlılığını azaltma ihtiyacı), taraflar arasında enerji diplomasisinin en 

üst düzey temsille desteklenerek yürütülmesi ve son olarak taraflar arasındaki 

enerji iş birliğinin Soğuk Savaş dönemine kadar uzanmasının ilişkilere görün-

mez bir derinlik kazandırması konuları ele alınmaktadır. 

 

1. ENERJİ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ DİPLOMASİSİ 

Enerji güvenliğine ilişkin yapılabilecek ilk tespit, bu kavramın henüz ge-

nel geçer bir tanımının bulunmadığıdır. Hatta geniş çaplı bir mekânsal anlam 

arayışına girişmek bile zordur, çünkü bölgesel olarak değişebildiği gibi ülke-

den ülkeye ve bağlamdan bağlama değişen boyutlarda tanımların ortaya kon-

ması mümkündür (Cherp vd., 2012: 329-330; Chester, 2010: 889-890; Yergin, 

2006: 69-71). Azzuni ve Breyer, çalışmalarında 1971-2016 arasında enerji 

güvenliğine yönelik 104 literatür kaynağından 66 farklı tanım tespit etmişler-

dir. Buna göre en kapsamlı enerji güvenliği tanımının 15 farklı boyutu ve 50 

parametreyi içerebilmesi gereklidir (2018). 

Enerji güvenliği 2. Dünya Savaşı sonrasında dünya enerji rejiminde baş-

layan dönüşümle birlikte tanımı gelişmeye başlamış bir kavram olagelmiştir. 

Özellikle 1970’lerin ilk yarısında petrol krizi etkisiyle ortaya çıkan bir ulusla-

rarası politik ve ekonomik bir mesele olduğundan, öncelikle petrol ve ürünle-

rinin fiziki olarak mevcudiyeti -bunlara erişim- üzerinden ve dışa bağımlılık- 

güvenli arz yönünden tanımlanmıştır (bu yüzden enerji güvenliği ile enerji arz 

güvenliği birbirinden farklı boyutları olan kavramlar olmakla birlikte, genellik-

le ve hala birbirinin yerine kullanılabilmektedir). Kısa sürede doğal gazın da 

enerji sistemlerinde yaygınlaşmasıyla, özellikle bu iki geleneksel enerji kayna-

ğı üzerinden enerji güvenliği yaklaşımları gelişmeye başlamıştır. Petrolün ve 

ardından doğal gazın fiyatlarındaki dalgalanmalar ve değişimlerin ekonomileri 

etkiler düzeye gelmesi sonucunda, enerji güvenliğine ekonomik bir boyut da 

eklenmeye başlanmış, enerji fiyatları da bir güvenlik değişkeni olarak benim-

senmiştir. Daha sonra enerji dönüştürme ve taşımacılık faaliyetlerinde doğal 

afetler ya da terörist eylemler gibi ağır etkilerin yarattığı kesintilerin enerji 

kaynaklarına ve ürünlerine erişimde yarattığı sorunlar, güvenliğin önemli bo-

yutları haline gelmiştir. Son olarak ise enerji tedarikinde arz-talep edenlerin ve 

transit konumdaki ülke ve bölgelerin istikrarı da enerji güvenliğine eklenen 

boyutlar olmuşlardır. Günümüzde iklim değişimi de enerji güvenliğine ilişkin 
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bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır (Kruyt vd., 2009: 2167; Chester, 2010: 

887-889). Enerji güvenliği, başlangıçtan bu yana daha çok enerji arz güvenliği 

ile eş anlamlı şekilde tanımlanıyor görünmekle birlikte, son dönemlerde enerji 

arz güvenliği ve enerji talep güvenliği ayrımlarına da vurgu yapılmaktadır. 

Johansson (2013: 200-202) bu ayrımın temellerini belirlerken, enerji arz gü-

venliğini modern toplumların işleyişinde enerjinin merkeziliğine yapılan vur-

gudan hareketle enerjiyi tüketen tüm aktörler açısından ele alırken, enerji ta-

lep güvenliğini enerjiyi ihraç eden ülkeler açısından değerlendirmiştir. Çalış-

mamız açısından bu ayrım önemlidir, çünkü Türkiye ve Rusya enerji sistemleri 

açısından bu iki ayrı konumda bulunmaktadır; Türkiye enerji arz güvenliği 

odaklı iken Rusya enerji talep güvenliği odaklı iç ve dış enerji politikaları yü-

rütmektedir. 

Enerji güvenliğinin temel bileşenleri olarak mevcudiyet, erişilebilirlik, 

kabul edilebilirlik ve ekonomiklik (Asia Pasific Energy Research Center, 2007: 

7-40) kavramlarının merkezde yer aldığı tanımlar, bunları enerji güvenliği 

tanımlanan aktörün düzeyine göre önceliklendirebilmektedir. Örneğin Cherp 

vd., ulusal düzeyde “… ulusal olarak hayati enerji hizmetlerini tehlikeye atabi-

lecek enerji sistemlerindeki kesintilerden korunma” şeklinde tanımlarken 

(2012: 329), Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği bölgesi ülkelerine yönelik ortak 

bir anlayışla yapılan tanımlama “… bir ekonominin, enerji fiyatının ekonomik 

performansını olumsuz yönde etkilemeyecek düzeyde olmasıyla, enerji kayna-

ğının sürdürülebilir ve zamanında arzını garanti etme yeteneği” şeklindedir 

(Asia Pasific Energy Research Center, 2007: 6). Dünyada enerji arz güvenliği 

konusunda otorite olarak kabul edilen Uluslararası Enerji Ajansı da daha piya-

sa temelli bir yaklaşımla enerji güvenliğini “… enerji kaynaklarının uygun bir 

fiyata, kesintisiz olarak mevcudiyeti ve kullanılabilirliği” olarak tanımlarken, 

ekonomik gelişmeler ve çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda enerji tedariki için 

zamanında yapılan yatırımlara vurgu yapan uzun vadeli enerji güvenliği ile 

enerji sisteminin arz-talep dengesindeki ani değişikliklere anında tepki verme 

yeteneğine vurgu yapılan kısa vadeli enerji güvenliği ayrımına gitmektedir 

(IEA, 2021). Her ne kadar bir enerji örgütlenmesi olmasa da 2008 yılından 

itibaren rolleri arasında enerji güvenliğini de dahil etmiş olan NATO’nun da 

güvenlik odaklı bir yaklaşımla, dünyada yaşanan enerji gelişmelerinin ulusla-

rarası güvenlik ortamını ve NATO müttefiklerinin güvenliğini etkileyebilme 

kapasitelerinden hareketle küresel enerji dönüşümü zemininde konuya yak-

laştığı görülmektedir (NATO, 2021). 
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Enerji diplomasisi ise, özellikle 21. yüzyılın karmaşıklaşan uluslararası 

ilişkileri çerçevesinde zenginleşen diplomasi dünyasıyla üzerinde yoğun şekil-

de durulmaya başlanan bir kavram olmakla birlikte, 19. yüzyılın başlarından 

itibaren dış enerji politikaları doğmaya başlamıştır (Pamir, 2017: 86-87). 

Enerji diplomasisinin ayrı bir diplomatik eylem alanı şeklinde devletler arası 

müzakere sahasına katılması ise 2. Dünya Savaşı döneminde gerçekleşmiştir. 

Soğuk Savaş döneminde ise blok liderleri üzerinden tanımlanan (ABD ve SSCB) 

bir enerji rekabetinin enerji diplomasisi şeklinde formüle edilmesi söz konu-

suyken (Abelson, 1976), aksine enerji diplomasisinin başlatılan çok sayıda iş 

birliği projesi ile Doğu-Batı arasında ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan bir 

zemin olduğu ve bunun 1973 petrol krizi öncesinde gelişmeye başlayan enerji 

arz güvenliğiyle ilişkisi üzerinde de durulmaktadır (Bösch, 2014). Günümüzde 

en öne çıkan ve diplomasi içinde de özel bir yere sahip hale gelen sahalardan 

biri dış enerji politikası olmuştur. Dış enerji ilişkilerinin yürütülmesini tanım-

layan zemin ise, enerji diplomasisi olagelmiştir.  

Enerji diplomasisinin de tıpkı enerji güvenliği gibi genel geçer bir tanımı 

bulunmamaktadır. İkili ve çok taraflı temelde yürütülen diplomatik uğraşlar-

dan oluşabildiği gibi, tanımlamaların odağına yerleştirdiği hareket noktalarına 

göre kapsamı da değişebilmektedir. Devleti merkeze yerleştiren tanımlama-

larda konuya daha çok klasik ikili diplomasi temelinden yaklaşılmakta, zorunlu 

arz-talep ilişkilerinin jeopolitik boyutlarına odaklanılmakta, sert-yumuşak güç 

perspektifinden uygulamalar değerlendirilmekte, enerji diplomasisinin kap-

samının dış enerji ilişkileri ve amacının da enerji güvenliğinin sağlanması ol-

duğuna vurgu yapılmaktadır (Goldthau, 2010: 27-28; Yu, 2015: 34-37; Grif-

fiths, 2019: 2-4; Bovan v.d., 2020: 1-2). Adeli, daha çok enerji talep güvenliğini 

vurgulayan bir tanımla enerji diplomasisini iç ve dış boyutlarla birlikte değer-

lendirmekte, ülkelerin enerji politikaları doğrultusunda enerji sektörünün 

hedeflerini güvence altına almak ve ulusal ve uluslararası güvenlik pozisyonu-

nu güçlendirerek, uluslararası arenada daha etkili bir rol oynayarak geliştir-

mek amaçlarıyla uluslararası etkileşim kurmaları olarak tanımlamaktadır 

(2010: 59). Devlet merkezci ve ulusal güvenlik odaklı yaklaşımların yanı sıra, 

enerji diplomasisinin yeni dönemde çok taraflı boyutuna odaklananlar da bu-

lunmaktadır. Devletlerarası örgütlerin yanı sıra, ulusüstü yapılar (AB), hükü-

met dışı uluslararası örgütler, ulusal-uluslararası düzeyde sivil toplum örgüt-

leri, ulusal-özel ya da çok uluslu şirketler dahi diplomatik kararların alınma-

sında işbirliği kurulan aktörler olarak tabloya dahil edilmektedir. Bu kapsam-

da Chaban ve Knodt (2015), devlet merkezli bir enerji güvenliği ve rekabetçilik 
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temelli bir enerji piyasası içeriğinin yeterli olmadığını, kalkınma ve sürdürebi-

lirlik normlarının da enerji diplomasisinin önemli bileşenleri olduğunu öne 

sürmektedirler. 

İster iki taraflı ister çok taraflı/paydaşlı açıdan yaklaşılsın, enerji diplo-

masisine duyulan ihtiyacın bir gerçek haline gelmesi önemlidir. Enerji kaynak-

larına ve piyasalarına erişimi artırmak için tasarlanmış diplomatik faaliyetler 

bütünü (Giuli, 2015) olarak düşünüldüğünde, günümüzde yükselen ve tarafları 

çoğalan enerji ilişkilerinde diplomatik kapasitelerin de devreye girdiği görül-

mektedir. En son noktada dünyada enerji dönüşümü nedeniyle gelecekte yeni-

lenebilir enerjinin enerji diplomasisinin merkezine yerleşeceği, uluslararası 

barış ve refaha giden ortak yol olduğu da iddia edilmektedir (Amin, 2017). Her 

ne kadar iklim değişikliğiyle mücadele politikaları enerjiyle bütünleşen bir 

konu haline geldikçe yeni enerji kaynak ve teknolojileri öne çıksa da petrol ve 

doğal gazın daha uzunca bir süre uluslararası enerji ilişkilerinin belirleyicileri 

olarak gündemde yer alacağı da kabul edilmektedir (Arıboğan ve Bilgin, 2009; 

Oral, 2018). Dolayısıyla enerjide ve özelde petrol-doğal gazda dışa bağımlılık 

oranı çok yüksek olan Türkiye ile dünyanın en büyük enerji tedarikçilerinden 

biri olan Rusya arasındaki enerji ilişkilerinin yürütülmesinde enerji diplomasi-

sinin önemi geçmişten günümüze artarak geliştiğinden, analizlerde göz önün-

de bulundurulması gereken bir husustur.  

 

2. 2010 SONRASINDA TÜRKİYE-RUSYA ENERJİ İLİŞKİLERİ 

2010 sonrasında genel olarak Türk-Rus ilişkilerinde öne çıkan husus iki-

li ve bölgesel meselelerde benimsenen farklı tutumlar nedeniyle kimi zaman 

yaşanan gerginlikler, hatta çatışma ihtimalinin dile getirildiği gelişmelerin ya-

şanmasıdır. Bölgesel temelde Arap Baharına ilişkin farklı politikalar, Suriye 

krizindeki siyasi ve askeri anlaşmazlıklar/zıtlaşmalar, Karadeniz’deki durum 

ve Rusya’nın Kırım’ın işgaliyle ilgili Türkiye’nin karşıt tutumu gibi meseleler 

öne çıkarken, ikili düzeyde ilişkilerin en sorunlu örnekleri uçak krizleriyle 

kendini göstermiştir. Her ne kadar 24 Kasım 2015 uçak krizi öne çıksa da as-

lında Suriye meselesiyle bağlantılı olarak 2012’de de karşılıklı uçak sorunları 

yaşanmıştır. Bu süreçte Rusya’nın yaptırımlarına uzanan bir süreç deneyim-

lenmiştir. Ancak tüm bu ortamda, taraflar arasında enerji iş birliğinin kısa sü-

reli duraklamalara rağmen kesintisiz şekilde ilerlediği, hatta hızlanarak gelişti-

rildiği ve daha kapsamlı hale geldiği görülmektedir. 2010 yılında kurulan Tür-

kiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) ile yarı kurumsallaştırılan üst 

düzey irtibatı bir önemli aşama olarak değerlendirdiğimizde, 2010 yılı sonra-
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sında yukarıda sayılan anlaşmazlık/kriz dönemlerinde dahi enerji ilişkilerinin 

beklenmesi gereken düzeyde sekteye uğramadığı anlaşılmaktadır. Aksine, 

2010 öncesinde belirginleşmeye başlayan enerji iş birliğin, 2010 sonrasında 

farklı düzlemlerde yeni iş birliği proje ve anlaşmalarına doğru ilerlemiştir. 

2010 yılının Ocak ve Mayıs aylarında Erdoğan ve Medvedev’in karşılıklı 

ziyaretleri sonrasında 11-12 Mayıs 2010 tarihinde kurulan ve ilk toplantısı 

Ankara’da yapılan ÜDİK, iki ülke arasındaki ilişkilerin diplomatik boyut dışın-

da tarihte ilk kez kurumsallaşmasını ifade ettiğinden oldukça önemlidir (Taşcı, 

2019: 97). Dışişleri Bakanları’nın başkanlığındaki Ortak Stratejik Planlama 

Grubu’nu ve Türk-Rus Toplumsal Forumu’nu içeren ÜDİK’le, bir yandan lider-

ler düzeyinde sürdürülen ilişkilerin aynı zamanda komiteler yoluyla da sürek-

lilik temelinde geliştirileceği amacı da ilan edilmiştir. Daha ilk toplantı sonun-

da imzalanan toplamda 25 milyar dolardan fazla değere sahip 17 belge içinde 

enerji alanında önemli adımları içerenler de bulunmaktadır. Bunlar Akkuyu 

Nükleer Güç Santrali (Akkuyu NGS) kurulmasına ve işletimine ilişkin anlaşma 

ile Samsun-Ceyhan ham petrol boru hattı projesine ilişkin işbirliğini zaptıdır 

(BBC News Türkçe, 2010; Taşpınar, 2010). 2011 yılında Türkiye Rusya’dan 

doğal gaz fiyatında indirim, 1986’da yapılan anlaşmayla alım yapılan Batı Hat-

tı’nın sözleşme süresinin uzatılması ve ithal edilecek doğal gaz miktarının ar-

tılması taleplerinde bulunmuştur. Yıl içinde ilgili taleplere olumlu yaklaşım 

sergilememiş olan Rusya, Aralık ayında Türkiye’nin, Putin’in iyi bir yılbaşı he-

diyesi olarak nitelendirdiği, Güney Akım doğal gaz boru hattının Karadeniz’den 

geçişine izin vermesinin ardından Batı Hattı’nın sözleşmesinin uzatılmasına ve 

fiyatlarda az da olsa indirime olumlu yanıt vermiştir (Donat, 2011). Bir nevi 

karşılıklı pazarlıkla enerjide iş birliği genişlemeye yönelmiştir. 

Suriye konusundaki anlaşmazlıkların gölgesinde Haziran 2012’de Türk 

keşif uçağının Suriye sınırında düşürülmesine misilleme olarak Türkiye’nin de 

Ekim 2012’de Rus uçağına zorunlu iniş yaptırması, ilişkilerde sıkıntılı bir süre-

ci başlatmıştır. Buna rağmen 2012 yılının Aralık ayında Çalık Holding ile Ros-

neft arasında pazarlama ve dağıtımda ortak girişim kurulmasına yönelik bir iş 

birliği anlaşması ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Rusya Devlet Nük-

leer Enerji Şirketi (Rosatom) arasında Akkuyu NGS projesi ortaklık anlaşması 

gibi belgeler imzalanmıştır (Ediger, 2016: 44). Bu dönemin ardından Rusya’nın 

daha çok Ukrayna ve Kırım meselesine yönelmesi nedeniyle Türkiye ile enerji 

ilişkilerinde bir gerileme olmasa da bir durgunluk yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Özellikle projenin süresi içinde ilerlemediğini düşünen Türkiye, Akkuyu Nük-

leer Güç Santrali çalışmalarının Rusya tarafından süresinde bitirilmesi yönün-
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deki beklentisini dile getirmesi dahi söz konusu olmuştur (Dünya, 2014). Bu-

nunla birlikte Türk-Rus enerji ilişkilerinin özellikle Rusya’nın Kırım’ı işgali 

sonrasında Avrupa Birliği’nin yaptırım kararıyla gerginleşen Rus-AB ilişkile-

riyle bağlantılı şekilde ilerleyeceği belirginleşmiştir. Öncelikle Ekim 2014’te 

Mavi Akım hattından Türkiye’ye iletilecek gazın miktarında artırım konusunda 

anlaşıldığı açıklanmıştır (TRT Haber, 2014). Rusya Devlet Başkanı Putin 1 Ara-

lık 2014’te Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, AB’nin yaptırım kararına 

karşı enerji kartını kullanarak Bulgaristan geçişiyle Avrupa’ya gaz taşıması 

planlanan Güney Akım projesinin iptal edildiğini, Türkiye üzerinden geçecek 

yeni bir boru hattı inşasında anlaşıldığını açıklamıştır. Ayrıca Türkiye’ye satı-

lan doğal gazın fiyatında da %6 oranında indirim yapılacağı konusunda anla-

şıldığını bildirmiştir (Çetin ve Erdil, 2014). Bu yeni hat, TürkAkım projesi ola-

rak hayata geçecektir. 

Tam bu gelişmeler yaşanırken 24 Kasım 2015’te Rus savaş uçağının dü-

şürülmesiyle başlayan siyasi kriz, ekonomik ve ticari ilişkilere de yansımış, 

Rusya Türkiye’ye yaptırımlar uygulama başlamış, bunların yanında Rusya 3 

Aralık 2015’te TürkAkım projesinin askıya alındığını açıklamıştır. Ancak enerji 

projelerinin rayından pek çıkmadan ilerlediği ve TürkAkım’ın da zamanında 

tamamlandığı göz önüne alındığında, bu süreçte Akkuyu NGS ve TürkAkımı 

projelerinin yavaşlatıldığı ancak Rus yaptırımlarına dahil edilmediği görül-

mektedir (Taşcı, 2019: 106). Haziran-Temmuz 2016 sonrasında düzelmeye 

başlayan ilişkiler, kısa sürede yeniden eski ivmesine kavuşmaya başlamıştır. 

10 Ekim 2016’da TürkAkım projesine ilişkin Hükümetlerarası Anlaşma imza-

lanmış, 2017 yılının Mayıs ayında inşaatına başlanmıştır. Proje kısa sürede 

tamamlanarak Putin’in “Rusya-Türkiye arasındaki iş birliği engelleme çabala-

rına rağmen her alanda gelişiyor”, Erdoğan’ın ise “Son dönemde fikir ayrılıkla-

rımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik” diye açıklama 

yaptıkları törende 8 Ocak 2020’de hattın açılışı gerçekleştirilmiştir (T24, 

2020). Akkuyu NGS projesi de 2014’ten itibaren belirlenen adımlarla hayata 

geçirilmeye başlanmıştır. Nisan 2015’te deniz yapılarının temeli atılmış, son-

raki iki yıl içinde gerekli süreçler tamamlanarak 10 Aralık 2017’de sınırlı ça-

lışma izni kapsamında resmi inşaata başlama töreni gerçekleştirilmiştir. 2018 

Nisan ayı başında Türk Atom Enerjisi Kurumu’nun 1. güç ünitesi için inşaat 

lisansı vermesiyle 3 Nisan 2018’de inşaata başlanmıştır. 10 Mart 2021 itibariy-

le 3. güç ünitesinin inşaatına başlanmış bulunan Akkuyu NGS’nin ilk reaktörü-

nün 2023 yılında faaliyete alınması beklenmektedir (Akkuyu Nükleer, 2021; 

TRT Haber, 2021). Türkiye’nin diğer bir projesi olan Sinop NGS’nin kurulması 
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için Japonya’nın başında olduğu uluslararası konsorsiyumla 2013 yılında an-

laşma imzalanmıştır. Ancak sonrasında projede somut bir aşamaya geçilme-

miş, artan maliyetler nedeniyle Japonya’nın projeden çekilmeyi düşündüğü 

gündeme gelmiş (BBC News Türkçe, 2018), 2020 itibariyle Japon tarafıyla Si-

nop projesine devam edilmeyeceği açıklanmıştır (Hürriyet, 2020). Sinop pro-

jesinin başlangıç dönemlerinde Rusya’nın Akkuyu’nun yanı sıra Sinop’a da 

talip olduğu ve ilgili görüşmeler için masaya oturmaya hazır olduğunun beyan 

edildiği hatırlanmalıdır (Sabah, 2012). 

 

3. TÜRKİYE-RUSYA ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 

3.1. Türkiye ve Rusya’nın Enerji Görünümleri ve Enerji Güvenliğine 

Yaklaşımları 

Enerji güvenliği kavramı açıklanırken yapılan enerji arz ve talep güven-

liği ayrımı temelinde, Türkiye’nin enerji arz güvenliği, Rusya’nın ise enerji ta-

lep güvenliği boyutunda dış enerji ilişkilerini yönettikleri görülmektedir. Bu-

nun en temel sebebi, her iki ülkenin enerji sistemleri, kaynaklara sahip ol-

ma/erişim imkanları ve ekonomi/ticaretteki yeri gibi özelliklerine dayanmak-

tadır. Tarafların arz ve talep uçlarında yer almaları, özellikle 21. yüzyılın ilk 

çeyreğinde sürekli yükselen Türkiye’nin enerji talebi ve Rusya’nın hidrokar-

bon ihracatına yüksek oranda bağımlı ekonomisinin yarattığı kesişen fayda, 

karşılıklı bağımlılığın da esasını oluşturan en temel neden olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dolayısıyla bu konuya daha detaylı değinmekte fayda bulunmak-

tadır. 

Türkiye, Rusya ile enerji ticaretinin asıl boyutunu oluşturan petrol ve 

doğal gaz rezervleri açısından oldukça fakir bir ülkedir. 2020 sonu itibariyle 

Türkiye’nin kalan üretilebilir petrol rezervi 48.115.229 ton iken, kalan üretile-

bilir doğal gaz rezervi 3.004.121.349 m³’tür (MAPEG, 2021). Buna bağlı olarak 

üretimi de oldukça sınırlıdır. 2020 yılında 2.984.800 ton petrol ve 483.381.033 

m³ doğal gaz üretimi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla iç talebi karşılayabilmek 

için ithalata yönelmek durumundadır. Türkiye’nin 2020 yılı enerji arz tablosu-

na bakıldığında 44.069 bin tep yerli üretim (%27.8) ve 114.286 bin tep ithalat 

(%72.1) söz konusudur. 2020 yılında toplam birincil enerji arzı 147.168 bin 

tep iken, toplam nihai enerji tüketimi 113.571 bin tep olarak gerçekleşmiştir. 

İthalatta en büyük pay %34.74 ile doğal gaza aitten, onu %26.9 ile ham petrol 

(%15.9’luk paya sahip petrol ürünleriyle birlikte alınırsa %42.8) ve %21.8 ile 

taş kömürü izlemektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2021). 
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Sınırlı üretilebilir petrol rezervi ve buna bağlı olarak düşük üretim başta 

olmak üzere, artan enerji talebi nedeniyle talebi karşılamak üzere ithalat yolu-

na başvurmak durumunda olan Türkiye’nin 2020 yılında petrolde ithalata ba-

ğımlılık oranı %92,9 olarak gerçekleşmiştir (Türkiye Petrolleri A.O., 2021: 49). 

Türkiye’nin petrol ithalatı 2019 yılına göre 2020 yılında düşüş göstermiş, top-

lamda %9,67’lik düşüş görülmüştür (ham petrol ithalatında düşüş oranı %5,9) 

(EPDK, 2021a: iii). Ancak petrolde ithalata bağımlılık oranı oldukça yüksek 

seyretmedir.  

 

Tablo 1. Türkiye’nin Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatında İlk Beş Ülke ve 

Miktarları 2020 (ton) 

Ülke Ham Petrol 
Motorin 
Türleri 

Fuel Oil 
Türleri 

Havacı-
lık Yakıt-

ları 

Denizci-
lik Yakıt-

ları 

Diğer 
Ürünler 

Toplam 
Pay 
(%

) 

Irak 
11.783.566,

273 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11.783.566,
273 

29,
09 

Rusya 
3.267.894,1

24 
3.777.326,

601 
0,000 0,000 

16.073,2
20 

1.518.091,
888 

8.579.385 
,833 

21,
18 

Kaza-
kistan 

3.331.615,8
54 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3.331.615 

,854 
8,2

3 

S. Ara-
bistan 

3.160.220,5
55 

37.534 
,155 

0,000 0,000 0,000 0,000 
3.197.754 

,710 
7,9

0 

Norveç 
2.841.396,4

94 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.841.396 
,494 

7,0
2 

Toplam 
29.368.757

,252 
8.639.334,

980 
341.098,

450 
127.135,

536 
120.978,

020 
1.905.486,

382 
40.502.790

,620 
100 

(EPDK, 2021a: 7-8) 

 

2014-2020 arası ithalat verilerine göre, 2013’ten itibaren Rusya’nın 

Türkiye’nin ithalat listesinde ilk 3 içinde yer aldığı görülmektedir (2018 ve 

2019’da birinci sıradadır). Rusya, 2020 yılında da Türkiye’nin ithalatında %8,1 

pay ile Çin ve Almanya’nın ardından üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye’nin 

2020 yılında mineral yakıtlar, yağlar ve ilgili ürünler grubunda gerçekleştirdiği 

ithalatın toplam değeri 10.897.359.090 dolar iken, bu grupta Rusya’dan yapı-

lan ithalatın değeri 3.943.998.226 dolardır (ürün grubunda toplam ithalatın 

%36’sı, Rusya’dan yapılan toplam ithalatın-17.829.308.593 dolar- %22’si) 

(TÜİK, 2021). 2020 yılında Rusya, Türkiye’nin ikinci büyük petrol ve petrol 

ürünleri ithalatı yaptığı ülke olmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 2. Türkiye’nin Rusya’dan Petrol ve Petrol Ürünleri İthalat Miktar-

ları 2014-2020 (ton) 
Yıl Ham Petrol Diğer Yakıt ve Ürünler Toplam Pay (%) 
2014 606.923 3.456.388 4.063.311 12,48 
2015 3.102.612 3.923.702 7.026.314 17,7 
2016 3.234.933 4.529.225 7.764.158 19,38 
2017 2.074.127 5.973.358 8.047.485 18,87 
2018 1.897.774 7.860.382 9.758.156 25,21 
2019 10.449.883 5.450.886 15.900.769 35,47 
2020 3.267.894 5.311.491 8.579.385 21,18 

(EPDK, Petrol Piyasası 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ve 2015 Yılları Sek-

tör Raporlarından derlenmiştir)   

 
Türk-Rus enerji ilişkilerinin asıl öne çıkan yönü olan doğal gazda Türki-

ye’nin Rusya’ya bağımlılığı daha yüksektir. Boru hatları ile ve uzun dönemli 
alım anlaşmaları yoluyla alım yapılan ülkeler Rusya, İran ve Azerbaycan’dır. İlk 
önce 1986 yılında Rusya ile yıllık 6 milyar m³’lük ilk alım anlaşması imzalan-
mış, daha sonra yine Rusya (İlave Batı Hattı ve Mavi Akım Hattı) ve İran’dan 
alım devam etmiştir. 2001 yılında Azerbaycan’la da alım anlaşması imzalan-
mış, bu kapsamda 2007 yılından itibaren Azerbaycan’dan da doğal gaz alımı 
başlamıştır. Uzun vadeli ithalat lisansları kapsamında yapılan doğal gaz ithalatı 
büyük paya sahiptir (2020 toplam doğal gaz ithalatının %83,05’i). Uzun dö-
nemli ithalat lisansı sahibi olan şirketler tarafından yapılan doğal gaz ticareti-
nin en büyük kaynak ülkesi yine Rusya’dır (%40,5) (EPDK, 2021b: 8-17). 

 
Tablo 3. Türkiye’nin Ülkelere Göre Doğal Gaz İthalat Miktarları 2010-

2020 (Milyon Sm3) 
Ülke Rusya İran Azerbaycan Cezayir Nijerya Diğer** Toplam Önceki Yıla Göre 

% Değişim Yıl Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar Pay (%) Miktar 

2010 17.576 46,21 7.765 20,41 4.521 11,89 3.906 10,27 1.189 3,13 3.079 8,09 38.036 6,08 

2011 25.406 57,91 8.190 18,67 3.806 8,67 4.156 9,47 1.248 2,84 1.069 2,44 43.874 15,35 

2012 26.491 57,69 8.215 17,89 3.354 7,3 4.076 8,88 1.322 2,88 2.464 5,37 45.922 4,67 

2013 26.212 57,9 8.730 19,28 4.245 9,38 3.917 8,65 1.274 2,81 892 1,97 45.269 -1,42 

2014 26.975 54,76 8.932 18,13 6.074 12,33 4.179 8,48 1.414 2,87 1.689 3,43 49.262 8,82 

2015 26.783 55,31 7.826 16,16 6.169 12,74 3.916 8,09 1.240 2,56 2.493 5,15 48.427 -1,7 

2016 24.540 52,94 7.705 16,62 6.480 13,98 4.284 9,24 1.220 2,63 2.124 4,58 46.352 -4,28 

2017 28.690 51,93 9.251 16,74 6.544 11,85 4.617 8,36 1.344 2,43 4.804 8,7 55.250 19,2 

2018 23.642 47,02 7.863 15,64 7.527 14,97 4.521 8,99 1.668 3,32 5.061 10,21 50.282 -8,99 

2019 15.196 33,61 7.736 17,11 9.585 21,2 5.678 12,56 1.756 3,88 5.260 11,63 45.211 -10,08 

2020 16.166 33,59 5.321 11,06 11.548 24,00 5.573 11,58 1.358 2,82 8.159 16,95 48.126 6,45 

** 2020 yılına kadar Spot LNG ithalatının yapıldığı ülkeler, 2020 yılında spot 

LNG/boru gazı ithalatının yapıldığı ülkeler 

(EPDK, 2021b: 10) 
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Türkiye’nin çok az miktardaki üretilebilir doğal gaz rezervinden dolayı, 

doğal gaz üretimi uzun vadede, artan talebe karşı düşüş göstermektedir. Bu 

yüzden talebi karşılamak üzere ithalata bağımlılık oranı oldukça yüksektir. 

2020 yılında toplam doğal gaz arzının %0,91’i iç üretimden, %99,09’u ithalat-

tan karşılanmıştır (EPDK, 2021b: 23). İthalata bağımlılık oranının çok yüksek 

olması, kısa vadede bu oranın büyük birimlerle düşürülmesinin mümkün ol-

mamasına nedendir. O yüzden özellikle ithalatın gerçekleştirildiği uzun vadeli 

boru hattı gaz alımı yapılan ülkelerle bağımlılığın da aynı vadede devam etme-

si beklenmektedir. Bu açıdan toplam doğal ithalatının %83,05’inin uzun vadeli 

ithalat lisansları kapsamında yapılan doğal gaz ithalatından, bunda da 

%40,5’lik oranla Rusya’dan alım yapıldığı düşünüldüğünde önümüzdeki yıl-

larda Rusya’nın Türkiye piyasasındaki ağırlığının devam edileceği anlaşılmak-

tadır. Covid etkisiyle 2020 yılında gerçekleşen ithalat miktarlarının gerçek 

miktarları yansıtmada eksik kalacağını hatırlayarak, son yıllık göstergelere 

göre Rusya’dan akış miktarının belli düzeyde diğer kaynak ülkelerden alımın 

artmasıyla dengelenebileceği ve azalabileceği görülmektedir (Tablo 3). Fakat 

bu noktada spot gaz fiyatlarında hızlı artışların maliyetleri (özellikle spot LNG) 

kısa vadede artan talebi karşılamak zorunluluğuyla üstlenilse de yine de uzun 

dönemli alımlarda boru hattı gazına yönelinebileceği, böylelikle Rusya’ya olan 

bağımlılığın büyük miktarlarda düşüş göstermeden devam edeceği görülebil-

mektedir. Ek olarak Rusya’nın da bu yönde bir niyetinin olduğunu son dönem-

lerde yapılan açıklamalarda açıkça görmek mümkündür (Gadjiev, 2021). 

Böyle bir enerji tablosuna sahip olan Türkiye, hidrokarbonlara ve bun-

larda da ithalata bağımlılık oranını düşürme yönünde bir enerji arz güvenliği 

benimsemek durumundadır. Bu yönüyle aslında aday ülke konumunda olduğu 

ve müktesebat uyumu gerçekleştirdiği AB ile benzer sorunlara sahiptir. Bu 

yüzden Türkiye uzun vadede düşük karbonlu ekonomiye geçiş vizyonunu be-

nimsemiş ve Paris Anlaşması'na uyum sürecinde emisyonu net olarak sıfıra 

indirme tarihi olarak 2053 hedef yılını taahhüt etmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlı-

ğı, 2021). Bununla birlikte kısa ve ortada vadede enerji arz güvenliğini sağla-

mak üzere Türkiye’nin uluslararası enerji stratejisinde artan talep ve dışa ba-

ğımlılığı dikkate alınarak petrol ve doğal gazın tedarikinde güzergah ve kaynak 

çeşitlendirmesini sağlamak ana hedef olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra şu 

hususlar da enerji stratejisinin bileşenlerini oluşturmaktadır: Bölgesel ve kü-

resel enerji güvenliğine katkıda bulunmak, enerjide bölgesel ticaret merkezi 

olmak, enerji zincirinin her aşamasında sürdürülebilir kalkınma bağlamında 

sosyal ve çevresel etkileri dikkate almak, yerli ve yenilenebilir enerjinin elekt-
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rik üretimindeki payını artırmak ve nükleeri enerji miksine dahil etmek (T.C. 

Dışişleri Bakanlığı, 2021). Türkiye’nin Rusya ile enerji ilişkilerinin iş birliği 

yönünde gelişmesinde, bu bileşenlerden özellikle petrol ve doğal gaz tedari-

kinde çeşitlenmeye gidilmesi, nükleer enerjinin ülkenin enerji miksine dahil 

edilmesi, bölgesel enerji güvenliğine katkıda bulunmak ve bölgesel ticaret 

merkezi olmak hedefleri etkili olmaktadır. Örneğin Mavi Akım ve TürkAkım 

doğal gaz boru hatlarının son dönemde özellikle kaynak tedarikindeki önemi 

açıktır. Bunun yanı sıra Akkuyu NGS’nin Rus yatırımı ile kurulması, enerji iliş-

kilerinin uzun vadede gelişiminde önemli rol oynayacak konumdadır. Bunun 

yanı sıra, ilerleyen kısımda ele alacağımız Rus-Avrupa enerji ticaretinde Türki-

ye’nin bölgesel transit konumu, avantajların diplomasiyle desteklenerek haya-

ta geçirilmesiyle ciddi bir potansiyelin söz konusu olduğunu göstermektedir.   

Rusya 2020 yılı itibariyle dünyada toplam ispatlanmış doğal gaz rezerv-

lerinde birinci (%19,9), petrol rezervlerinde altıncı (%6,2), kömür rezervle-

rinde ise ikinci sıradadır (%15,1) Ayrıca dünya petrol üretiminin %12,1’ini, 

doğal gaz üretiminin %16,6’sını ve kömür üretiminin %5,2’sini; dünya petrol 

ihracatının %11,4’ünü, doğal gaz ihracatının %25,3’ünü gerçekleştirmiştir (BP, 

2021). Böylesine güçlü bir enerji ülkesi olması, ekonomisinin de büyük oranda 

enerji sektörüne bağlı olmasına neden olmaktadır. 

2006 yılında petrol ve gaz endüstrisi, Rusya'nın 1,5 trilyon dolarlık 

GSYİH’sinin yarısından fazlasına katkıda bulunmuş, böylelikle Rusya ABD'den 

sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı olmuştur. 2012 yılına gelin-

diğinde Rusya'nın enerji sektöründen elde ettiği toplam ihracat geliri, federal 

bütçesinin yaklaşık yarısına ulaşmış ve toplam GSYİH’sinin yaklaşık üçte birini 

oluşturmuştur (Strielkowski vd., 2021: 4). 2017 yılında Rusya’nın GSYİH'sinin 

%25'i, ülkenin federal bütçe gelirlerinin %39'u, ihracattan elde edilen yabancı 

kazançların %65'i ve ülke ekonomisine yapılan toplam yatırımların neredeyse 

dörtte biri hidrokarbonlardan sağlanmıştır (Stambler, 2020). 2019 yılında 

toplam mal ihracatının yaklaşık %60’ını enerji ihracatı oluşturmuştur (World 

Bank, 2021: 5). Rus ekonomisinin her alanında yoğun kullanılan petrol ve do-

ğal gaz ihracatı aynı yıl Rusya'nın enerji üretiminin %30'una tekabül etmiş, bu 

kapsamda 121.4 milyar dolar değerinde ham petrol, 66.9 milyar dolar değe-

rinde petrol ürünleri, 49.6 milyar dolar değerinde LNG dahil doğal gaz ve 24.6 

milyar dolar değerinde diğer enerji ürünleri ihraç etmiştir (Strielkowski vd., 

2021: 5). Rusya’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği ham petrol ve petrol ürünleri 

ihracatı miktarı yaklaşık 366,8 milyon ton, LNG ve boru hattı gazı toplam ihra-

cat miktarı 238,1 milyar m³’tür. Türkiye Rusya’nın LNG ihracatında yaklaşık 
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0,2 milyar m³ ile 11. sırada, boru hattı gazı ihracatında 15,6 milyar m³’le 4. 

sırada yer almıştır (BP, 2021). Türkiye 2020 yılında Rusya’nın yedinci büyük 

ticaret ortağı olmuştur (Elagina, 2021). 

Rusya’nın bu denli enerji sektörü yoğun bir ekonomiye sahip olması, 

enerji talep güvenliğinin uzunca süre hidrokarbonlar lehinde sağlanmaya de-

vam edilme ihtiyacını göstermektedir. Rusya için talep güvenliğine yoğunla-

şılmasında etken olan diğer faktörler küresel enerji talebindeki dönemlik dü-

şüşlerin, yaptırımların ve dünyada düşük karbonlu enerjiye geçişin yarattığı 

tehditlerdir. 2020 yılında Covid küresel salgını nedeniyle azalan petrol talebi, 

dünyanın en büyük petrol üretici ve ihracatçı güçlerinden biri olan Rusya’nın 

ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Örneğin Ocak-Ağustos 2020 

döneminde Rusya’dan yapılan petrol ihracatı 2019'un aynı dönemine göre 

%9,4 azalarak 159.818 milyon ton olarak gerçekleşmiş, petrol ihracat geliri 

%39,9 azalarak 48.799 milyar dolar gelir getirmiştir (Loktionov, 2021: 2). 

Rusya’nın petrol enerji gelirlerine bağımlı ekonomisinin önümüzdeki yıllarda 

Rus projeksiyonlarındaki büyüme performansını gerçekleştiremeyeceği bek-

lenmektedir. Dolayısıyla Rusya’nın önümüzdeki yıllarda geleneksel petrol 

müşterilerini elinde tutmak ve petrol satışını geliştirmek yönünde davranması 

olasıdır. Türkiye gibi Rus petrolüne ve ürünlerine bağımlı olan ülkelere satış 

imkan ve kolaylıkları sağlayarak bağımlılık ilişkisini sürdürmeye yönelmesi de 

bir olasılık olarak düşünülmektedir. Bir diğer etken olarak yaptırımların da 

Rus enerji sektörü üzerinde sürekli bir tehdit olarak var olduğu bir gerçektir. 

Son yüzyılın başından itibaren ABD çeşitli gerekçelerle Rusya’ya çeşitli düzey-

lerde yaptırımları gündeme getirmiştir. ABD ile birlikte Avrupa ülkelerinin 

ortak yaptırımı konusunda son önemli gelişme 2014 yılında Ukrayna’da yaşa-

nan olaylar ve Kırım işgali nedeniyle karşımıza çıkmıştır. Örneğin bu dönemde 

yaptırımların uygulanmasından sonraki ay, AB'nin Rusya'ya ihracatı bir önceki 

aya göre %19 düşüşle 9,91 milyar dolara gerilemiştir (Zaynutdinov, 2015: 

420). Böylelikle Rusya Çin’le ilişkileri geliştirme başta olmak üzere Asya piya-

salarına yönelmeye başlamıştır. Son olarak ise küresel enerji dönüşümü ve 

düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreçlerinin hidrokarbonlara bağımlı Rus 

ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin yarattığı tehditler söz konusudur. Rusya 

her ne kadar yenilenebilir sektöründe az da olsa ilerleme kaydetse de iklim 

gündemi ve ekonomiyi karbondan arındırma dürtüsünün henüz ülkenin enerji 

stratejisinde temel faktörler olarak benimsenmediği görülmektedir. Burada 

asıl tehditler, Rusya’nın enerji yoğun mal ihracatı için pazar engelleriyle karşı-

laşması ve düşük karbonlu enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde geri kalma 
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risklerini artırmasıdır. Bunun yanı sıra, Rus fosil yakıtlarının ana ithalatçıları-

nın Paris Anlaşması'nın küresel hedeflerini takip etme çabalarının Rus ekono-

misi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için yapılan bir araştırmada (Maka-

rov vd., 2020), Rusya dışındaki iklimle ilgili eylemlerin ülkenin GSYİH büyüme 

oranının yaklaşık %0,5 düşmesine neden olabileceği öngörülmektedir. 

 

3.2. Rusya-AB Enerji İlişkileri ve Türkiye’nin Konumu 

2010 yılı sonrasında Rusya-Türkiye enerji ilişkilerinin gelişiminde etkili 

olan nedenlerden biri, Rusya’nın bir yandan geleneksel ve büyük bir alım pa-

zarı olan AB’yi elinde tutma diğer yandan bu piyasaya enerji taşıma rotasında 

önemli bir geçiş ülkesi olan Ukrayna’nın yeni yüzyıl başlarından itibaren 

AB’yle ve genel olarak Batı ile yakınlaşması sonrasında Rusya’nın bu ülkeyi 

bypass etme politikasıdır. AB 2019 yılında taş kömürü ithalatında %46,8 (1. 

sırada), ham petrol ve NGL ithalatında %26,9 (1. sırada), doğal gaz ithalatında 

%41,3 (1. sırada) ve LNG ithalatında %16,5 (2. sırada) oranında Rusya’ya ba-

ğımlı bir ithalat tablosuna sahip olmuştur (European Commission, 2021: 26, 

67, 68, 69, 70). Hatırlanacağı üzere Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı ancak 

AB’nin de ciddi olarak etkilendiği 2006-2009 doğal gaz krizleri, AB’nin hem 

enerji arz güvenliği politikalarını hem enerji diplomasisini hem de iklim strate-

jisini geliştirerek daha hızlı politikalar üretme konusunda tetiklemiştir. 2014 

krizi sonrasında ise AB, Rusya’ya olan bağımlılığın açık tehdit haline gelmesiy-

le enerji stratejini keskinleştirmiş ve 2019’da göreve başlayan son Komisyon 

birinci önceliği Yeşil Mutabakat olan, dış politikada daha aktif bir AB politika-

sını hayata geçirmeye başlamıştır.         

2020 yılının ilk yarısında AB’nin yine en çok doğal gaz (%43,4) ve petrol 

(%25,5) alımı yaptığı ülke Rusya olmuştur. 2020 ilk yarısında AB toplamında 

Rus petrolünün en büyük müşterileri Almanya, Hollanda, Polonya, İtalya ve 

Finlandiya olurken, Rus doğal gazının en büyük müşterileri Almanya, İtalya, 

Polonya, Fransa, Hollanda ve Avusturya olmuştur (EUROSTAT, 2021). Bu yük-

sek bağımlılık Rusya için talep güvenliğini sürdürme açısından önemlidir. Her 

ne kadar AB’nin Yeşil Mutabakat ile hidrokarbonlara bağımlılığını oldukça 

azaltma ve yenilenebilir enerjiye yönelme konusunda keskin hedef ve politika-

ları olsa da AB bu geleneksel büyük pazarıyla ticari ilişkilerini sürdürme eğili-

mindedir. O yüzden Ukrayna’nın Rusya’dan Avrupa’ya enerji taşımacılığındaki 

rolünü bypass etme döneminde daha güvenilir bir partner olarak Türkiye’ye 

yöneldiği görülmektedir. Böylelikle Güney Gaz Koridoru ile AB’ye enerji transi-

tinde uygun zemine kavuşan Türkiye ile gerçekleştirilen TürkAkımı projesi, 
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Rusya’nın bir yandan AB ile gerilen ilişkilerinin neticesinde Güney Akım’ın 

iptal edilerek enerji kozunu hatırlatması öte taraftan AB pazarını ve genel ola-

rak ticaret hacmini kaybetme lüksüne sahip olmayan Rusya’nın aracı Türkiye 

üzerinden Avrupa pazarlarına açılmaya devam etmesi ihtiyacının da bir yan-

sıması olarak hayata geçmiştir. Burada Türkiye’nin bölgesel enerji güvenliğine 

katkıda bulunmak ve bölgesel ticaret merkezi olmak hedefleriyle Rusya’nın o 

dönemki politikasının örtüşmesi söz konusu olmuştur. Bunun yanı sıra Rus-

ya’dan yeni bir doğal gaz alım rotasının açılması da Türkiye’nin ihtiyaçları açı-

sından avantaj olarak görülmüştür.  

 

3.3. Türkiye’nin Hidrokarbonlara Bağımlılığı Azaltma İhtiyacı 

Türkiye-Rusya arasındaki petrol ve doğal gaz ticaretine odaklanılması, 

iki ülke arasındaki ilişkilerin ağırlıklı olarak hidrokarbonlar temelinde değer-

lendirilmesine neden olmaktadır. Ancak çok öneli bir başka boyut, nükleer 

enerji iş birliğidir. Hidrokarbonlara göre çok temiz bir enerji üretme teknoloji-

si olan nükleer, Türkiye’nin orta ve uzun vadede hidrokarbonlara bağımlılığını 

azaltma hedefi bağlamında anlamlıdır. Rusya ile bu aşamada kurulan nükleer 

iş birliği, Rus hidrokarbonları için çok önemli bir pazar olan Türkiye ile ilişki-

lerinde bir paradoks gibi görünse de aslında iki aşamalı bir başka karşılıklı 

bağımlılığa zemin oluşturmaktadır. Geleceğin enerji para birimi olarak değer-

lendirebileceğimiz elektrik üretimi, Türkiye gibi nüfusu ve talep oranı yükse-

len bir ülke için çok önemlidir. Yüksek talep senaryosuna göre 2030 yılında 

puant talebin 86.033 MW (yıllık %4,0 artışla), enerji talebinin 453.590 GWh 

(yıllık %3,9 artışla) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir (TEİAŞ, 2021: 16). 

Böylelikle önümüzdeki 10 yılda elektrikte enerji talebinin mevcut talebe göre 

%50’ye yakın oranda artacağı öngörülmektedir. 

Türkiye’de 2019 yılı rakamlarına göre elektrik üretiminde hidroelektrik 

santralleri %29,22 ile en büyük paya sahiptir. Ancak kuraklık dönemlerinde bu 

santrallerden beklenenin altında üretim yapılabilmesi söz konusudur. İthal 

fosil kaynaklar kullanılarak yapılan üretimin payı %40’a yakındır (Enerji Atla-

sı, 2021a). Yerli fosil üretim oranıyla birlikte % 55’in üstüne çıkmaktadır. Do-

layısıyla Türkiye’nin gelecek yıllarda elektrik üretiminde fosil kaynaklardan 

temiz kaynaklara aşamalı olarak (önce kömürden daha temiz olan doğal gaza, 

uzun vadede yenilenebilir kaynaklara) geçişi büyük öneme sahiptir. Bu açıdan 

Rusya’dan yapılacak olan doğal gaz ithalatı, kısa vadede elektrik üretiminde 

önemli olacak görünmektedir. Ancak daha önemlisi, Akkuyu NGS’nin üretime 

alınmasıyla birlikte, yerli ve temiz elektrik üretiminin payının artmasıdır. Top-
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lam maliyeti 20 milyar dolar olarak hesaplanan ve toplam 4800 MW kurulu 

güç kapasiteli santralin faaliyete geçmesiyle yıllık ortalama 35 milyar kilovat-

saat elektrik üretilmesi planlanmaktadır. Santralin tam kapasite üretime baş-

layacağı düşünülen 2026 yılında ülkenin enerji ihtiyacının %7,7'sini, 2030 

yılında ihtiyacın %6,3'ünü ve 2040 yılında %3,9'unu karşılayabileceği öngö-

rülmektedir (Enerji Atlası, 2021b). Bu açıdan Rusya ile nükleer enerji alanında 

kurulan teknik iş birliği, gelecekte Sinop santralinin de inşaatına ve proje or-

taklığına bağlı olarak genişleme potansiyeline sahiptir. Ancak bu durumda tek 

bir ülkeye çok modlu enerji bağımlılığın artmasının da bir ülkenin enerji arz 

güvenliği açısından ideal bir durum olmayacağı hatırlanmalıdır.  

 

3.4. Üst Düzey Enerji Diplomasisi 

Her ne kadar 2010 öncesi dönemde karşılıklı temaslar yoğunlaşmaya 

başlamakla birlikte, özellikle 2010 sonrasında, kriz dönemlerinin hemen ar-

dından dahi Türkiye ve Rusya liderlerinin doğrudan diplomatik temasların 

yürütülmesinde rol almaları, yani enerji diplomasisinin liderler düzeyinde 

uygulanması, enerji iş birliğinin gerginlik/kriz süreçlerinde dahi ilerlemesine 

temel hazırlamıştır. 2004 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ankara ziyare-

tinde çeşitli gündem konularının yanı sıra, enerji başlıkları da doğrudan Putin 

tarafından Ankara’ya iletilmiştir. Örneğin, Türk Boğazları’nda yaşanan tanker 

trafiği ile bu trafikten kaynaklı Rus şirketlerinin sıkıntıları doğrudan Cumhur-

başkanları düzeyinde ele alınmıştır (NTVMSNBC, 2004). Dönemin Başbakanı 

olan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak 2005 Moskova ziyaretinde Putin’le yaptığı 

görüşmede Mavi Akım doğalgaz hattından Türkiye'ye ulaşan doğalgazın fiya-

tında indirim talebi,Türk Boğazları'ndan tanker geçişleri gibi konular ele alın-

mıştır (Akyol, 2005). 17 Aralık 2005’te Mavi Akım’ın açılış törenine Putin biz-

zat katılmış, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de törende bulunmuştur (Ak-

soy, 2005). Bir başka örnek 6 Ağustos 2009’da yine Putin’in Başbakan Erdo-

ğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelmesi ve bu ziyarette Güney Akım anlaşmasının 

imzalanmasıdır. Bu görüşmede nükleer santral iş birliğinin yanı sıra farklı 

enerji projeleri de gündeme alınmıştır (BBC News Türkçe, 2009).  

2010 sonrasında da bu ziyaretler özellikle Türkiye-Rusya ÜDİK kurul-

masıyla kapsamı ve katılımları artarak devam etmiştir. Devlet Başkanı Dimitri 

Medvedev’in 11-12 Mayıs 2010 tarihli ziyaretinde hem ilk ÜDİK toplantısı ger-

çekleştirilmiş, hem de Akkuyu NGS ilk anlaşması ile Samsun-Ceyhan ham pet-

rol boru hattı projesine ilişkin işbirliğini zaptı imzalanmıştır (BBC News Türk-

çe, 2010). Bir başka önemli örnek Devlet Başkanı Putin’in 1 Aralık 2014’te 
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Türkiye’ye gerçekleştirdiği, Güney Akım projesinin iptal edilerek daha sonra 

TürkAkım olarak adlandırılacak yeni proje üzerinde anlaşmanın sağlandığı, 

ayrıca Türkiye’ye satılan doğal gazın fiyatında indirim konusunda anlaşmaya 

varılan ziyaretidir (Çetin ve Erdil, 2014). 2015 Kasım uçak krizinden birkaç ay 

sonra iki devlet başkanının 9 Temmuz 2016’da St. Petersburg'daki ikili zirvede 

doğrudan görüşmesi ilişkilerin hızlı toparlanması açısından önemli bir göster-

ge olmuştur (Sözcü, 2016). Özellikle Putin-Erdoğan görüşmeleri oldukça ilgi 

çekmiş, son yıllarda yaptıkları görüşme sayıları dahi basın tarafından haber 

konusu yapılmıştır. Buna göre Temmuz 2016’dan itibaren 2019 Ekim ayı so-

nuna kadar, 2017 ve 2018 yıllarında yedişer kez yüz yüze olmak üzere 24 kez 

yüz yüze; 45 defa da telefonda olmak üzere toplam 69 kere görüşmüşlerdir 

(Köker, 2017). Bu yoğun görüşme trafiğinin gündeminde genellikle Suriye me-

selesi olmakla birlikte, pek çoğunda enerji iş birliği konusu da ele alınmış, pro-

jelerin anlaşma ve açılış törenleri liderler düzeyinde katılımla desteklenmiştir. 

Dış politikada zirve düzeyinde diplomaside liderlerin genelde çözümsüz mese-

le bırakmama motivasyonlarının olduğu kabul edilmektedir. Bu gerçekten ha-

reketle Türk-Rus enerji iş birliğinin devamlılığında bu faktörün de rol oynadı-

ğını değerlendirilmelidir. 

 

3.5. Enerji İş Birliğinin Tarihsel Dinamikleri 

Türk-Rus enerji ilişkileri ve yoğunlaşan ticareti 21. yüzyılın bir ürünü 

olarak görülmekle birlikte, aslında taraflar arasındaki genel ilişkilerin daha çok 

çatışma/rekabetle ve karşıt bloklarda yer almayla tanımlandığı önceki dönem-

lerde de enerji iş birliği kapsamında dönem dönem mevzu bahis olmuştur. Do-

layısıyla belirgin birkaç örnek üzerinden kısaca ele alacağımız bu tarihsel ener-

ji birikiminin de günümüzde gelişen iş birliğine çok da açık görünmeyen bir 

derinlik kazandırmakta olduğu düşünülebilir.  

Osmanlı-Çarlık Rusya döneminde az miktardaki petrol ticareti dışında iş 

birliği denemeyecek bazı tarihsel gelişmeler görülmektedir. Rus Çarlığı 19. 

yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun petrol ithal ettiği devletler 

sıralamasının başında yer almaya başlamıştır. 1. Dünya Savaşı sürecinde de 

savaşta olmasına rağmen Osmanlı, Amerikan petrolü yerine Rus petrolünü 

almayı tercih etmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde Anadolu topraklarında ger-

çekleştirilen en büyük petrol üretimi de Rusya tarafından 1915-1917 yılları 

arasında işgal ettikleri Van’da yapılmıştır. Sadece tüneller kullanılarak yapılan 

günlük üretimle, Van Gölü'nde görev yapan iki geminin petrol ihtiyacını karşı-

layabilecek miktarda petrol üretilmiştir. Ruslar bu dönemde bölgede ilk jeolo-
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jik araştırmalarını da gerçekleştirmişlerdir (Ediger ve Bağdadi, 2010: 225, 

228).  

Soğuk Savaş döneminde her ne kadar karşı bloklarda yer alınsa da Tür-

kiye ile SSB arasında özellikle sanayi kurulması konusunda döneme göre göre 

ciddi boyutlarda projelere ilişkin anlaşmalar yapılmıştır. Bunlardan biri 25 

Mart 1967’de Moskova’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği Arasında Bazı Sınai Tesisler Kurulması için Sovyetler 

Birliği Tarafından Türkiye’ye Teslim Edilecek Teçhizat ve Malzeme ile Sağlana-

cak Teknik Hizmetlere ve Bunlarla İlgili Ödeme Şartlarına Dair Anlaşma’dır. Bu 

anlaşma kapsamında pek çok yatırımın yanı sıra Seydişehir’de kurulacak alü-

minyum fabrikasının elektrik ihtiyacını karşılamak üzere Oymapınar’da Ma-

navgat nehri üzerinde bir hidroelektrik santrali ile İzmir Aliağa’da bir petrol 

rafinerisi kurulması da yer almıştır. SSCB’den Türkiye’ye ihraç edilecek mallar 

arasında 500.000 dolarlık yüksek vasıflı kok kömürü, 500.000 dolarlık benzin, 

gazyağı, orta fueloil, 3.000.000 dolarlık motorin, 100.000 dolarlık elektrik je-

neratörü, 300.000 dolarlık altmış beygir gücünden fazla elektrik motoru yer 

almış, ayrıca Rus uzman ve teknisyenler de gelmiştir (Polatoğlu, 2019: 483-

487). Aliağa Petrol Rafinerisi’nin inşaatı tamamlanarak 1972 yılında faaliyete 

geçmiştir. 1975 yılında da kapsamlı bir enerji iş birliğinin temelleri atılmış, 

Çan ve Orhaneli termik santrallerinin yapımı kararlaştırılmış, Arpaçay mevki-

inde baraj inşası ve baraj gölünün oluşturulması konusunda işbirliği anlaşması 

imzalanmıştır (Ediger, 2016: 40). Sovyet dönemindeki son büyük gelişme ise, 

günümüzdeki doğal gaz ticaretinin temelini oluşturan ve Batı Hattı’ndan yıllık 

alınacak 6 milyar m³’lük ilk doğal alım anlaşmasının 1986 yılında imzalanma-

sıdır. BOTAŞ işe Soyuzgazexport arasındaki 25 yıllık anlaşma kapsamında ilk 

akış 1987’de başlamıştır.  SSCB’nin dağılmasının ardından Türkiye’nin Güney 

Kafkasya ve Orta Asya gölgesiyle enerji ilişkilerini geliştirme döneminde, 1997 

yılında Rusya ile Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı projesi de imzalanmış, 2003 

yılında tamamlanarak gaz akışı başlamıştır.  

 

SONUÇ     

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji ilişkileri 21. yüzyılın başlarından iti-

baren gelişim göstermeye başlayan Türk-Rus siyasi ve ekonomik ilişki dina-

mikleri içinde ele alınmaktadır. Ancak ne genel ilişki dinamikleri ne de enerji iş 

birliği sadece son dönemle açıklanamayacak bir birikime de sahiptir. Bununla 

birlikte son 10 yıllık dönemde enerji ilişkileri kapsamlı iş birliği yapısına ev-

rilmiş, genel siyasi ve jeopolitik ikili-bölgesel kriz dönemlerinde dahi ilerleme-
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ye devam eden bir dinamizme kavuşmuştur. Çalışmada bu durumun en temel 

nedenleri olarak şunlar tespit edilmiştir: 

İki ülkenin enerji güvenliği politikalarındaki çıkar/amaçlarının örtüşme-

si söz konusudur. Türkiye’nin enerji yapısı ve sistemi nedeniyle arz güvenliği-

ni, Rusya’nın ise talep güvenliğini sağlamaya yönelik siyasetleri, enerji ilişkile-

rinin son dönemde ilerlemesinde en önemli rolü oynamaktadır. İlk nedenle de 

bağlantılı olarak Rusya’nın enerji ithalatında kendisine bağımlı olan AB ülkele-

riyle yaptırımlar nedeniyle bir yandan gerilimli siyasi ilişkilerini yönetmesi 

diğer yandan bu büyük pazarı kaybetmemek adına hareket etmesi söz konusu 

olmuştur. Bu kapsamda Rusya’nın batı taşımacılık rotasında Ukrayna’nın rolü-

nü azaltma isteği, daha güvenilir bir transit rota olarak Türkiye’yi öne çıkar-

mıştır. Türkiye’nin de aynı dönemde enerji merkezi olma politikasının da etki-

siyle karşılıklı bir kazan-kazan durumu söz konusu olmuştur. Bunun en önemli 

sonucu TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın hayata geçmesidir. 

Türkiye’nin hidrokarbonlara ve ithalata bağımlı enerji sistemini uzun 

vadede düşük karbonlu sisteme dönüştürme vizyonu ve stratejisi, Rusya ile 

yeni bir enerji alanı olarak nükleerde iş birliğinin önünü açmıştır. Enerji arz-

talep güvenliklerini gerçekleştirmeye yönelik uluslararası politikalarında hem 

Türkiye hem de Rusya en üst düzey temsille enerji diplomasisi kanallarını kul-

lanmaktadırlar. Dış politika ve diplomaside kimi zaman dezavantajlar doğuran 

lider düzeyinde diplomasi uygulamaları, enerji gibi hızla hareket gerektiren ve 

hızlı kararları artık zorunlu kılan bir süreçte taraflara avantajlar sağlamaktadır. 

Son olarak ise aslında Türk-Rus enerji ilişkilerinin sadece son yüzyıla ait 

bir gelişme olmaması, aksine geçmişte karşıt bloklarda yer alındığı dönemler-

de dahi ciddi enerji iş birliği yatırımlarının yapılmış olması, günümüzde 

kriz/sorun dönemlerinde enerji iş birliğinin geliştirilerek sürdürülebilmesine 

görünmez bir derinlik kazandırmaktadır. 
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Özet 

Türkiye’ye karşı toprak taleplerini kendisine bağlı cumhuriyetler üzerinden yü-

rütmeye karar veren Sovyet yönetiminin bu yöndeki ilk adımı, Ermenistan ve Gürcis-

tan Dışişleri Komiserliklerinden Türkiye’ye yönelik arazi isteklerini bir rapor halinde 

hazırlamalarını istemek olmuştur. İki komiser de bu raporları kısa sürede hazırlayarak 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Dışişleri Komiserliği’ne göndermiştir. 

Raporları inceleyen SSCB Dışişleri Komiserliği de Türkiye'den geri alınması planlanan 

toprakların iki Sovyet Cumhuriyeti arasında paylaştırılması gerektiğine vurgu yapmış 

ve paylaşımın Batum eyaletinin güney kısmı ile Ardahan ve Oltu’nun Ermenistan'a 

bırakılacak şekilde yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Lakin bu durum Gürcistan’ı 

memnun etmemiş ve Gürcistan yönetimi, bu bölgelerin kendisine ait olduğunu ispat-

lamaya yönelik bir rapor hazırlatmıştır.  

Bu bağlamda çalışmamızda “Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” 

başlıklı rapor ve hazırlamasına giden süreçle sonrası ele alınmıştır. Çalışma, raporun 

içeriğini, tarihsel gerçeklerle uyuşup uyuşmadığını ve Türk topraklarının paylaşımıyla 

ilgili planlarda herhangi bir değişikliğe sebebiyet verip vermediğini ortaya koymak 

suretiyle literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmanın ana kaynağını Gürcis-

tan Cumhurbaşkanlığı Arşivi belgeleri oluşturmaktadır. Bunun yanında konuyla alakalı 

çalışmalar ve dokümanlardan da istifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, SSCB, Gürcistan, Türk-Sovyet İlişkileri 
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The Report Titled “About The Georgian Provinces Captured by Turkey” 

Regarding the Territorial Demands of the Soviet Socialist Republic of 

Georgia From Turkey 

 

Abstract 

The Soviet administration decided to act on its territorial demands from Turkey 

through the affiliated republics, and its first step was to ask the Armenian and Geor-

gian Commissariats of Foreign Affairs to prepare a report on their territorial demands 

from Turkey. Both commissioners prepared these reports in a short time and sent 

them to the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) Commissariat of Foreign Affairs. 

The USSR Commissariat of Foreign Affairs examined these reports, expressed that the 

territories planned to be taken back from Turkey should be shared between the two 

Soviet Republics and the southern part of Batumi Province and Ardahan and Oltu 

should be left to Armenia. However, Georgia was not pleased by this, so the Georgian 

administration had a report prepared to prove that these regions belong to them.  

In this study, the report titled “About the Georgian Provinces Captured by Tur-

key” and the process leading to it are discussed. The object of the study is to contribute 

to the literature by revealing the content of the report, to examine its compatibility 

with historical facts and whether it is involved with any changes in plans for sharing 

Turkish territories. The main references of the study are the Georgian Presidency Ar-

chive documents. In addition, studies and documents, related to the subject have also 

been utilized. 

Keywords: Turkey, USSR, Georgia, Turkish-Soviet Relations 

 

GİRİŞ 

Tarih boyunca genellikle olumlu bir seyir izlemeyen Türk-Rus ilişkileri, 

Bolşevik İhtilâli’nden sonra Çarlık Rusya’sının yıkılmasıyla beraber yeni bir 

sürece girmiştir. Zira Çarlık Rusya’sının dağılmasından sonra kurulan Sovyet 

Rusya’sının, Çarlık devrinde İtilaf Devletleriyle yapılan gizli antlaşmaları açığa 

çıkarması, ilk başlarda özgürlük mücadelesi veren milletlerin bu davalarına 

saygı duyduğunu ilan etmesi ve onlara imkânları çerçevesinde maddi ve ma-

nevi destek vermesi Türklerin Ruslara olan bakış açısını değiştirmiştir. Böyle 

bir süreçte Batılı devletlerin bir taraftan yeni Sovyet rejimini yıkmak, diğer 

taraftan da Anadolu’yu ele geçirmek yönünde attığı adımlar ise Lenin'in önder-

liğindeki Sovyet Rusya’sı ile Mustafa Kemal Paşa’nın kurduğu yeni Türkiye 

Devleti’ni birbirine yaklaştırmıştır. Nihayetinde Atatürk’ün de deyimiyle Millî 

Mücadele döneminde “tabii şartlardan doğan” Türk-Sovyet yakınlaşması, 16 
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Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’yla hukuki bir statüye kavuşur-

ken, 17 Aralık 1925 tarihli Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın 

imzalanmasıyla daha da pekişmiştir (Armaoğlu, 1994: 47; Kurat, 1990: 328-

329; Qasımlı, 2013: XV-XVI: Soysal, 2000: 27-38, 272-278). 

Bu tarihten itibaren dayanışma ve karşılıklı iş birliği şeklinde ilerleyen 

Türk-Sovyet ilişkileri, Sovyet yönetiminin 1936 yılından itibaren Boğazların 

ortak savunulması gibi bir talebi gündeme getirmesiyle birlikte yerini güven-

sizliğe bırakmıştır. İlişkilerdeki bu güvensizlik yapılan girişimlere rağmen bir 

türlü düzeltilememiş ve II. Dünya Savaşı yıllarında da artarak devam etmiştir. 

Çünkü Sovyet yönetimine göre kendilerinin Almanlara mücadele ettiği bir or-

tamda Türkiye’nin takip ettiği savaş dışı kalma siyaseti Almanların faydasına-

dır ve bu nedenle Türkiye mutlaka Almanya’ya savaş ilan etmelidir. Açıkçası 

Sovyet Rusya’nın Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki ısrarı, buna karşılık 

Türkiye’nin de savaş dışı kalma pozisyonunu sürdürmesi iki ülke arasındaki 

yakınlaşmayı olanaksız hale getirmiştir. II. Dünya Savaşı’nda üstünlüğün ta-

mamen Müttefik Devletlerin eline geçtiği 1944 yılında ise Sovyet yönetiminin 

Montreux Sözleşmesi’ni değiştirmek için harekete geçmesi ve İngiltere’nin de 

bu konuda onay vermesi Türk-Sovyet ilişkilerini yeni bir çıkmaza sürüklemiş-

tir (Arslan, 2021a: 141-146). 

Sovyet uzmanları, Montreux Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliğin Bo-

ğazların Türkiye ve SSCB tarafından birlikte yönetilmesine imkân verecek ma-

hiyette olması ve Türkiye’nin bunu isteyerek onaylaması halinde iyi sonuçlar 

verebileceği üzerinde durmuş (Hasanlı, 2011: 118-119) ve bu yönde bir strate-

ji geliştirmiştir. Fakat bu stratejide Boğazlarla ilgili yapılacak değişiklik konu-

sunda Türkiye’yi ikna etmek için ona herhangi bir teklifte bulunmak, kapısını 

çalmak veya tehdit unsuru içeren eylemlerde bulunmak gibi yöntemler yoktur. 

Türkiye’nin kendi isteğiyle Sovyetlerin kapısını çalması ve bunu yaptığı zaman 

da Boğazlarla ilgili taleplerin kabul ettirilmesi vardır (Arslan, 2021a: 148-149). 

Sovyet yönetiminin bu bağlamda ilk hamlesi, süresi 7 Kasım 1945 tari-

hinde bitecek olan Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın yeni-

lenmeyeceğini bildirmek suretiyle Türkiye’yi yeni bir antlaşmaya yönlendir-

mek olmuştur (Arslan, 2021a: 149). Nitekim SSCB’nin bu taktiği işe yaramış ve 

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper, Sovyetlerin feshettiği antlaş-

manın yerine yenisini koyabilmek ve bu suretle iki ülke ilişkilerini yeniden 

güçlendirebilmek adına 7 Haziran 1945 tarihinde SSCB Dışişleri Komiseri Mo-

lotov’u ziyaret etmiştir. Görüşme esnasında Selim Sarper, Türkiye ile SSCB 

arasında Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya 
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karşı ittifakı içeren bir antlaşma yapılabileceğinden bahsedince Molotov da 

antlaşmanın bedeli olarak Boğazlarda üs ve Montreux Sözleşmesi’nde değişik-

lik gibi taleplerin yanı sıra arazi değişikliği meselesini de gündeme getirmiştir. 

Molotov’a göre 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması Sovyet-

lerin güçlü olmadığı bir dönemde imzalamış ve bu nedenle Türkiye lehine bazı 

arazi değişiklikleri meydana gelmiştir. Bu bakımdan ilk önce bu haksızlığa çö-

züm bulunmalıdır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 1973: 250-265; Hasanlı, 2011: 150-

151).  

Molotov-Selim Sarper görüşmelerinde haksızlıkların tamiri olarak öne 

sürülen arazi değişikliği talebi konusunda herhangi bir bölge veya şehir ismi 

telaffuz edilmese de gerek Moskova Antlaşması’nın maddeleri gerekse ilerle-

yen süreçte Sovyet yetkililerinin açıklamaları dikkate alındığında Kars ve Ar-

dahan’ın kastedildiği görülecektir. Burada ilginç olan husus, şimdiye kadar 

Boğazlarla ilgili taleplerini masaya koymak için ısrarla Türkiye’nin kendisine 

müracaat etmesini bekleyen ve bunda da başarılı olan Sovyet yönetiminin Bo-

ğazlara ilaveten toprak iadesi meselesini de gündeme getirmiş olmasıdır. Bu 

konunun gündeme gelmesinde en büyük pay ise SSCB Komünist Partisi Genel 

Sekreteri Stalin’e aittir (Arslan, 2021b: 140-142). Zira Sovyet Lideri Stalin’e 

göre 1918 yılında henüz gelişmeye başlayan komünizmi kurtarabilmek için 

Ukrayna’yı gözden çıkaran ve sonradan geri alan Sovyet Rusya, doğu devrimi-

nin zafer kazanması için de Türkiye’ye geçici olarak toprak ödünlerinde bu-

lunmuştur. Zamanı gelince yani dünya işçi devrimi gerçekleşince bu topraklar 

da geri alınacaktır (CA, 02009455-1/495304; Yakın Tarihimiz, Fasikül 4: 54). 

1945 yılı itibariyle Stalin’in ifade ettiği gibi dünya işçi devrimi yaşanma-

sa da SSCB güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmış ve bu durum Stalin’i kendi 

ihtiraslarını gerçekleştirme konusunda cesaretlendirmiştir. Kars ve Ardahan’ın 

geçici olarak Türkiye’ye bırakıldığı düşüncesinde olan Stalin, bu toprakları geri 

almak için harekete geçme zamanı olarak Türkiye’nin iki ülke arasında yeni bir 

antlaşma yapabilmek umuduyla SSCB’ye müracaat ettiği 7 Haziran gününü 

seçmiştir. Çünkü Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’ndan zaferle ayrılan SSCB ile 

ilişkilerini güçlendirmek adına toprak talepleri başta olmak üzere diğer istek-

lere de olumlu cevap vereceği düşünülmektedir (Arslan, 2021b: 142). Ayrıca 

Sovyet yönetiminin, İran Azerbaycan’ı ile Sovyet Azerbaycan’ını birleştirilmeye 

yönelik planlarının olduğu bu dönemde Kars ve Ardahan'a sahip olması 

SSCB’nin Yakın Doğu’ya hâkim olabilmesi yolunda önemli avantaj sağlayacak-

tır (Hasanlı, 2011: 162-163). 
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Lakin SSCB’nin, Türkiye’nin Sovyet taleplerini kabul edebileceğine yöne-

lik beklentisi gerçekleşmemiş ve Türkiye, SSCB’ye verdiği yanıtta, iki ülke ara-

sında yeni bir antlaşma yapabilmek adına arazi terki ve üs verilmesi gibi talep-

lerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini bildirmiştir. Ayrıca uluslararası bir 

antlaşma olan Montreux Sözleşmesi’nin de ikili görüşmeler yoluyla değiştiril-

mesinin imkânsız olduğunun altını çizmiştir. Buna karşılık Sovyet yönetimi de 

talepleri karşılanmadıkça yeni bir antlaşma yapamayacağına dikkati çekmiştir 

(Arslan, 2021a: 184).  

İlerleyen günlerde SSCB toprak iadesi konusunda Türkiye’yi, Türkiye de 

toprak talebini geri çekmesi hususunda SSCB’yi ikna edememiştir. Bunun üze-

rine Türkiye, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yardımıyla 

Sovyet taleplerini engellemek için harekete geçmiştir. Nihayetinde İngiltere ile 

1939 yılından beri ittifakı vardır ve İngiltere, 1941 yılında SSCB ile birlikte 

Türkiye’nin toprak bütünlüğü konusunda teminat vermiştir. ABD ise II. Dünya 

Savaşı sonrasında güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda İngil-

tere ve ABD’nin Türkiye’nin yanında durması halinde Sovyet yönetiminin ta-

leplerinde ısrarcı olamayacağı düşünülmüştür. (Arslan, 2021b: 145).  

İngiltere, bölgesel çıkarlarının ve Türkiye’yle olan yakın ilişkilerinin et-

kisiyle en başından beri Sovyet isteklerini kati ve tereddütsüz olarak haksız 

bulduğunu belirtmiş ve Türkiye’ye desteğini net bir şekilde ortaya koymuştur 

(Turan, 2003: 36, 41). İngiltere’nin bu yaklaşımına karşılık ABD, SSCB’nin Tür-

kiye’den talepleri konusunda ortada resmî bir belge olmaması nedeniyle so-

mut bir tehdit görmediğini söylemiş ve Sovyet yönetimine karşı herhangi bir 

protestoda bulunmayı reddetmiştir. Türk-Sovyet ilişkilerinde yaşanan sorun-

ların çözümü için de ABD, SSCB ve İngiltere hükümet yetkililerinin bir araya 

geleceği Potsdam Konferansı’nı işaret etmiştir (FRUSDP, C. I, 1945: 1028-1029, 

1044-1046). Bu bağlamda Potsdam Konferansı (17 Temmuz-02 Ağustos 

1945), Türkiye ile SSCB arasında yaşanan Montreux Sözleşmesi’nde değişiklik, 

Boğazlarda üs ve toprak iadesi gibi meselelerin ilk kez uluslararası ortamda 

ele alındığı bir toplantı olmuştur. 

 Sovyet heyeti, konferansta kendilerine yöneltilen sualler karşısında Bo-

ğazlar ve arazi iadesi konusundaki taleplerini meşru gösterme yolunda bir 

politika izlemiştir. Bu kapsamda kendi ülkelerini korumak için Boğazlarda 

üsse sahip olmasını gerektiğini söyleyen Sovyet yetkililer, toprak taleplerinin 

de durup dururken değil Türkiye’nin SSCB ile ittifak talebine karşılık gündeme 

getirildiğine vurgu yapmışlardır. Özellikle Kars’ı Ermenistan, Ardahan’ı ise 

Gürcistan için istedikleri tezini işlemişlerdir. Zira bu toprakların gerçek sahip-
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leri onlardır ve Sovyet yönetimi, bu toprakları kendisi için istememektedir. 

Montreux Sözleşmesi konusunda da artık bu sözleşmenin mevcut zaman ko-

şullarına uymadığı için değiştirilmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. Lakin 

Sovyet yönetiminin Türkiye’ye karşı taleplerini haklı göstermeye yönelik söy-

lemleri istedikleri etkiyi yapmamıştır. Çünkü toprak iadesi konusundaki istek-

leri, ABD Başkanı Truman’ın bu meseleyi Türk-Sovyet anlaşmazlığı olarak 

görmesi ve iki ülke arasında halledilmesi gerektiğine işaret etmesi nedeniyle 

bir nevi ABD’den onay alırken İngiltere Başbakanı Churchill’in tepkisiyle karşı-

laşmıştır. Sovyet yönetiminin topraklarını korumak adına Boğazlarda üsse 

sahip olması gerektiği yolundaki isteği ise iki müttefikinden de destek görme-

miştir. Montreux Sözleşmesi’nin tadili konusunun da her üç hükümetin, Türk 

Hükümeti’yle doğrudan doğruya yapacağı görüşmelerde ele alınması husu-

sunda mutabık kalınmıştır (Arslan, 2021a: 170-175).   

Bunun üzerine Sovyet yönetimi, Boğazlarda üs talebinin kabul görmediği 

ve Montreux Sözleşmesi’nin tadili konusunda da müttefiklerinin önerilerini 

beklediği bu dönemde toprak taleplerini kendisine bağlı cumhuriyetler üze-

rinden yürütüp meşru göstermek amacıyla harekete geçmiştir. Bu şekilde hiç-

bir ülkenin, o dönem itibariyle Boğazlarla ilgili aktif bir politika izlemeyen 

SSCB’yi yayılmacı bir siyaset takip etmekle suçlamayacağı düşünülmüştür. 

 

1. RAPORUN HAZIRLANMASI VE İÇERİĞİ 

Potsdam Konferansı sonrası Sovyet yönetiminin arazi isteklerini meşru 

göstermeye yönelik hamlesi, Ermenistan ve Gürcistan Dışişleri Komiserlikle-

rinden, Türkiye'nin doğu illerinin yüzölçümü, etnik yapısı, tarihi ve kültürel 

abidelerine ilişkin gerekli bilgileri toplamasını ve Türkiye’yle ilgili toprak ta-

leplerini bir rapor halinde sunmasını istemek olmuştur. Sovyet yönetiminin 

isteği üzerine önce Ermenistan sonra da Gürcistan Dışişleri Komiserlikleri, 

Türkiye'ye karşı toprak taleplerini içeren raporlarını hazırlayarak Moskova’ya 

sunmuştur. Raporları inceleyen SSCB Dışişleri Komiserliği, buradaki bilgiler-

den yola çıkarak 18 Ağustos 1945’te “Türk-Sovyet İlişkilerine Dair” başlıklı bir 

rapor hazırlamıştır. Söz konusu raporda, 16 Mart 1921 tarihli antlaşma imza-

lanırken Türkiye’nin Sovyet Rusya'nın içinde bulunduğu zorluklardan faydala-

narak Batum'un güney kısmını, Kars'ı ve Erivan eyaletinin Sürmeli kazasını 

Rusya'dan kopardığı üzerinde durulmuştur. Bu durumun Gürcistan'ın ve özel-

likle de Ermenistan'ın ulusal çıkarlarının önemli ölçüde zedelenmesine yol 

açtığına vurgu yapılmıştır (Hasanlı, 2011: 198-201). Ayrıca raporda, Türki-

ye’ye geçen Ermeni topraklarının toplam alanının 20.500 km² olduğu ve bu 
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alanın Ermenistan’ın % 80’ini oluşturduğu ifade edilmiştir. Türkiye’ye geçen 

Gürcü topraklarının ise 5.500 km² olduğu ve bunun Gürcistan’ın % 8’ini teşkil 

ettiği belirtilmiştir (Hazal, 2021: 148-149). Açıkçası bu raporla birlikte şimdiye 

kadar yaklaşık 10.000 km²’lik bir yüz ölçümüne sahip Kars ile 5.000 km²’lik bir 

yüz ölçümüne sahip Ardahan’ın kendisine verilmesini isteyen SSCB’nin, Türki-

ye’den talepte bulunacağı toprak miktarında da artırıma gittiği görülmektedir. 

Bu belgeye dayanarak SSCB Dışişleri Komiser Yardımcısı Kavtaradze, 

Türkiye'den geri alınacak toprakların iki Sovyet Cumhuriyeti arasında paylaş-

tırılmasına ilişkin Molotov'a sunmak üzere kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. 

Bu raporda da Türkiye'nin SSCB’ye iade etmesi gereken toprakların yüzölçü-

mü ile paylaşım dağılımı aynı oranda hesaplanmıştır. 18 Ağustos 1945 tarihli 

rapordan farklı olarak Batum eyaletinin güney kısmı ile Ardahan ve Oltu’nun 

Ermenistan'a bırakılması gerektiği üzerinde de durulmuştur. Lakin bu durum, 

söz konusu bölgelerin kendisine verilmesi beklentisi içerisinde olan Gürcistan 

yönetiminin hoşuna gitmemiştir. Bunun üzerine Gürcistan Komünist Partisi 

Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Çarkviani, Ermenistan’a verilmesi düşünü-

len topraklar ile Artvin’in Gürcülere ait olduğuna dair tarihi, etnografik ve coğ-

rafi raporlar hazırlanması yolunda Gürcistan Ulusal Bilimler Akademisi’ne 

talimat vermiştir. Nihayetinde Çarkviani’nin talimatı üzerine akademi üyele-

rinden Tarih Bilimleri Doktoru S. Canaşiya tarafından Batum eyaletinin güney 

kısmının, Artvin, Ardahan ve Oltu'nun Gürcülere ait olduğuna dair bir rapor 

hazırlanarak Gürcistan yönetimine takdim edilmiştir (Hasanlı, 2011: 201-202, 

204).   

İki sayfalık ekle birlikte toplam 16 sayfa olan ve iki bölümden oluşan ra-

porun1 ilk bölümünde, “16 Mart ve 13 Ekim 1921 Antlaşmaları Uyarınca Tür-

kiye'ye Devredilen Gürcistan'ın Güney İlleri Hakkında” başlığı altında, Türki-

ye’nin 1920'nin sonu ile 1921'in başlarında Transkafkasya'yı istila ettiği öne 

sürülmüştür. Bu bağlamda Türkiye’nin Transkafkasya’ya girerek Gürcistan’a 

ait Batum bölgesinin güney kısmı ile Artvin ve Ardahan bölgesini (Ardahan ve 

Oltu ilçeleri), Ermenistan’a ait Kars ili ile Sürmeli eyaletini işgal ettiği dile geti-

rilmiştir. Türkiye’nin ele geçirdiği bu toprakların Rusya ile imzalanan 16 Mart 

1921 tarihli dostluk ve kardeşlik antlaşmasıyla Türkiye'ye devredildiği, bu 

durumun Transkafkasya Sovyet Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ermenistan, 

                                                           
1 Bu raporun aslı, Gürcistan Devlet Başkanlığı Arşivinde (Koleksiyon 14, Liste 19, Dosya 209, 
sayfa 23-39) bulunmaktadır. Biz ise bu rapora Gürcistan arşivlerinden belgelerin yer aldığı 
“https://nsarchive.gwu.edu/rus/text_files/GeorgiaArchives/1945-12-29.pdf” adresinden 
01.08.2021 tarihinde ulaştık. 

https://nsarchive.gwu.edu/rus/text_files/GeorgiaArchives/1945-12-29.pdf
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Gürcistan) ile imzalanan 13 Ekim 1921 tarihli dostluk antlaşmasıyla da teyit 

edildiği belirtilmiştir. Ayrıca Sovyet Cumhuriyetlerinin söz konusu devir işle-

mini içinde bulundukları zor şartlardan dolayı isteyerek değil, savaştan kaçın-

mak adına yaptıklarına değinilmiştir. Yani ortada herhangi bir gönüllük yoktur 

ve zorunluluk söz konusudur.  Sovyetlerin bu fedakârlığına rağmen Türki-

ye’nin 1921 tarihli antlaşmalarda yer alan “dostluk ilkelerinin karşılıklı göze-

tilmesi” prensibini ihlal ettiğinin de altı çizilmiştir. Zira Türkiye, SSCB’nin Nazi 

Almanya’sı ile mücadele ettiği II. Dünya Savaşı yıllarında, SSCB’yi parçalamayı 

amaçlayan “Pan Türkistler” örgütünün ülkesinde faaliyet göstermesine izin 

vererek dostluk ilkeleriyle bağdaşmayacak bir tavır sergilemiştir. Bu şartlar 

altında, Türkiye ile imzalanan 1921 tarihli antlaşmalara riayet etmenin anlam-

sız olduğu vurgulanmıştır (GCA, F.14, L.19, D.209: 23-24). 

Raporun birinci bölümünün “Batum Bölgesinin Güney Kesimi” başlığı al-

tındaki kısmında, ilk olarak bu toprakların idari yapısı ve demografik özelliği 

üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda 1914 yılına kadar Gürcistan'ın Batum 

eyaletinin idari açıdan Batum ve Artvin olmak üzere iki bölgeye ayrıldığından 

bahsedilmiştir. Batum bölgesinin 6.795 km² bir alanı kapladığı ve bu alanın 

sadece 2.799 km²'lik bir kısmının yani üçte birinden biraz fazlasının Gürcistan 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde yer aldığı ifade edilmiştir. Kalan top-

rakların, Batum limanı gibi SSCB’nin önemli bir merkezinin güvenliğini sağla-

ma konusunda yetersiz kaldığına dikkat çekilmiştir. Türkiye’ye devredilen eski 

Batum eyaletinin güney kesimi ile Artvin ilçesinin tamamının 4.176 km²’lik bir 

alandan oluştuğu belirtilmiş ve burada yaşayan halkın çoğunlukla Gürcü oldu-

ğuna vurgu yapılmıştır (GCA, F.14, L.19, D.209: 24). Zira 1897 nüfus sayımına 

göre Batum eyaletinin toplam nüfusu 63.200 olup, bunların 53.900’ü Gürcü, 

8.000’i Ermeni, 1.000’i Rus, 300’ü ise diğer milletlerdendir. Buradaki Gürcü 

nüfusunun çoğunluğunu Gürcü Laz kabileleri, geri kalanlarını ise Gürcü Acarlar 

oluşturmaktadır. 

İkinci olarak, eski Batum eyaletinin güney kesimi ile Artvin ilçesinin 

Gürcistan'ın tarihi toprakları olduğu yazılmıştır. Zira bu topraklar Gürcistan 

tarihinde önemli bir rol oynayan Şavşeti ve Klarceti olarak bilinen eski Gürcü 

eyaletleridir. Gürcü kültürüne ait birçok anıta ev sahipliği yapan bu bölgelerde 

üç buçuk yüzyıl (VIII-XI yüzyıllar) boyunca eski Gürcü Devleti’nin başkenti 

olan antik Gürcü şehri Ardanuç da bulunmaktadır (GCA, F.14, L.19, D.209: 25). 

Üçüncü olarak, Batum eyaletinin Türkiye’ye bırakılan kesiminin ekono-

mik öneminden bahsedilmiştir. Bu meyanda Kafkasya'nın en zengin bakır ya-

taklarından biri olan Murgul ve Çoruh havzasının burada bulunduğunun altı 
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çizilmiştir. Hatta Lenin’e atıf yapılarak onun da burada yer alan madenlere özel 

bir önem verdiği ve Gürcistan yönetimine hitaben 17 Temmuz 1921 tarihli bir 

telgrafta “Batum'un güneyinde kendilerine bırakılan bakır madenlerini Türkler-

den imtiyaz olarak almak bizim için son derece önemli olacaktır. Herhangi bir 

adım atılmışsa bize bildirin” dediği belirtilmiştir. Yine bölgenin maden bakı-

mından zengin olduğunu göstermek için “Dünyanın Tüm Ülkelerinde Bakır 

Ticaretinin Durumuna İlişkin İstatistiksel Kurumlar Ve Diyagramlar” isimli bir 

kitaptaki oranlara yer verilmiştir. Bu oranlara göre Çoruh havzası, 1908 yılı 

itibariyle 16.800 ton olan Rusya'daki toplam bakır üretiminin 4.800 tonunu 

karşılamakta ve bu suretle bakır üretiminde % 34 payı ile Urallardan sonra 

gelmektedir. Bölümün sonunda ise maden bakımından zengin olan bu toprak-

ların Sovyet sanayisi için önemine vurgu yapılarak geri alınması gerektiği üze-

rinde durulmuştur (GCA, F.14, L.19, D.209: 26). 

Raporun birinci bölümünün “Ardahan İlçesi” başlıklı ikinci kısmında da 

ilk olarak bu toprakların idari yapısından ve demografik özelliğinden bahse-

dilmiştir. Bu bağlamda Ardahan ilçesinin 1918 yılına kadar Ardahan ve Oltu 

olmak üzere iki bölgeye ayrıldığı yazılmıştır. Ardahan bölgesinin Kura Neh-

ri’nin üst kesim havzasının kollarıyla Çıldır Platosu’nu, Oltu bölgesinin ise Ço-

ruh Nehri’nin bir kolu olan Oltu Nehri havzasını kapsadığı ifade edilmiştir. 

Tamamı Türkiye’ye bırakılan ve 8.588 km² bir alandan oluşan bu toprakların 

seyrek nüfuslu olduğu belirtilmiştir. 1897 nüfus sayımına göre Ardahan ve 

Oltu ilçelerinin nüfusunun 96.120 bulunduğu ve bunun 47.776’sının Eski Gür-

cü yani Gürcü kökenli Müslüman, 12.402’sinin Türkmen ve Karapapak, 

16.070’inin Kürt, 10.543’ünün Yunanlı, 5.043’ünün Ermeni, 3.945’inin Rus, 

801’inin ise diğer ırklara mensup olduğuna değinilmiştir. Ayrıca 1918'den 

sonra Ardahan ve Oltu bölgelerindeki Hristiyan nüfusunda Türklerin bu insan-

ların bir kısmını katletmesi, bir kısmının da buradan kaçması nedeniyle azalma 

olduğu dile getirilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 27). 

İkinci olarak, Ardahan ve Oltu ilçelerinin eski bir Gürcü toprağı olduğu 

üzerinde durulmuştur. Bu meyanda Ardahan ve Oltu’nun Zemo Kartli olarak 

bilinen ve yukarı Gürcistan olarak da adlandırılan tarihi Gürcü bölgesi Meshe-

ti'nin bir parçası olduğundan bahsedilmiştir. Mesheti’nin ise Kura nehir havza-

sının tüm üst kısmını, Çoruh havzasının tamamını ve Gürcü Boğaz Geçidi hattı-

na kadar olan toprakları kapsadığı belirtilmiştir. Mesheti’nin Gürcistan’ın en 

sadık bölgelerinin başında geldiği, Gürcü tarihinde öncü bir rol oynadığı ve 

büyük Gürcü şair Rustaveli gibi birçok önemli figürün doğduğu bir yer olduğu 

yazılmıştır (GCA, F.14, L.19, D.209: 28).  
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Üçüncü olarak, Türklerin ilk kez Mesheti bölgesine ne zaman geldiğine, 

hangi yıllar arasında hüküm sürdüğüne ve bu zaman zarfında neler yaşandığı-

na dair bilgiler verilmiştir.  Bu kapsamda Türklerin Ardahan ve Oltu bölgesini 

içerisine alan Mesheti’yi XVI. yüzyılın sonlarına doğru ele geçirdiği ve XVII. 

yüzyıldan itibaren de hâkimiyetini pekiştirdiği belirtilmiştir. Bu tarihten itiba-

ren bölgenin yoğun bir şekilde İslamlaşmaya ve Türkleşmeye başladığına dik-

kat çekilmiş ve bu durumun Mesheti için bir yıkım olduğu vurgulanmıştır. Zira 

İslamiyet’i kabul etmeyen Gürcü nüfusunun birçoğu Gürcistan'ın merkezine 

kaçmak zorunda kalırken önemli bir kısmı da Türkler tarafından bölgeden 

kovulmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren Gürcüler Mesheti bölgesinden çıkarıl-

maya başlamış ve bölgede insandan arındırılmış köy ve kasabaların sayısı art-

mıştır. Yerlerinde kalan Gürcü nüfusu ise zorla İslamlaştırılmış ve Gürcü nüfu-

su arasında İslam'ın yayılmasıyla birlikte Türkçe kullanımı da yavaş yavaş 

artmaya başlamıştır (GCA, F.14, L.19, D.209: 28). 

Dördüncü olarak, “Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan” başlıklı deftere 

atıf yapılmıştır. Osmanlı Devleti tarafından XVI. yüzyılın sonlarında hazırlandı-

ğı iddia edilen bu defterde, Ardahan ve Oltu ilçeleri de dâhil olmak üzere Mes-

heti’de Türkler tarafından işgal edilen yerleşim yerlerine ve bölge nüfusuna ait 

ayrıntılı bilgilerin yer aldığı belirtilmiştir. Bu bakımdan Ardahan ve Oltu ilçele-

rinin Gürcü bölgesi olduğunu kanıtlama yolunda önemli bir delil olduğuna 

dikkati çekilmiştir. Yine defterin Türklerin bölgeye gelmesiyle birlikte bu böl-

genin nüfusunda meydana gelen azalmaya tanıklık açısından da dikkate değer 

kanıtlar sunduğu dile getirilmiştir. Zira “Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan” 

defterindeki verilere göre Ardahan ilinin dört ilçesinde 472 yerleşim yeri bu-

lunmaktadır. Lakin bu yerleşim yerlerinden 132'si Türklerin bölgeye gelmesiy-

le birlikte tamamen terk edilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 29). 

Raporun bu kısmında son olarak, aradan geçen zamana rağmen Ardahan 

ve Oltu ilçelerinde yaşayan Gürcülerin kökenini hala unutmadığına ve kendile-

rine “Eski Gürcü” adını verdiğine vurgu yapılmıştır. Hatta Ardahan ve Oltu ilçe-

lerinin Veli ve Taos Kari gibi bazı bölgelerinde Gürcülerin ana dillerini konuş-

mayı sürdürdüğü ifade edilmiştir. Raporun devamında ise bir zamanlar Gürcü-

lerin yaşadığı 472 yerleşim yerinin yarısından fazlasının 1945 tarihi itibariyle 

çorak arazi olduğundan bahsedilmiştir. Buna rağmen harap olmuş bu yerleşim 

yerlerinin Gürcüce isimlerinin ve buradaki kültür anıtlarının üzerindeki Gür-

cüce yazıtların, bu toprakların asıl sahiplerinin Gürcüler olduğu yönünde 

önemli kanıtlar sunduğunun altı çizilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 29-30). 
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Raporun ikinci bölümü “Türk Egemenliği Altındaki Tarihi Gürcistan’ın İl-

leri Güneybatı Mesheti ve Chaneti (Lazistan)” başlığını taşımaktadır.  Bu bölü-

mün “Güneybatı Mesheti” başlıklı ilk kısmında, Türkiye’nin, Batum'un güney 

kesimi ve Ardahan’a ek olarak Gürcistan’ın tarihi bir eyaleti olan Güneybatı 

Mesheti'yi de XVI. yüzyılın sonundan itibaren ele geçirdiği üzerinde durulmuş-

tur. Daha sonra da Güneybatı Mesheti bölgesinin coğrafi konumu hakkında 

bilgi verilmiştir. Burada bölgenin Çoruh Nehri’nin orta ve üst kesimlerinin 

havzasını içine aldığı, bu havzanın kollarıyla birlikte 13.500 km² bir alanı kap-

ladığı ve beş bölgeden oluştuğu ifade edilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 30). 

Söz konusu bölgeler ve kapladığı alanlar ise şu şekilde aktarılmıştır: 

1- Parhali bölgesi (İspiri'den Batum eyaletine kadar Çoruh nehri havzası) 

2- Tortum bölgesi (Olta ve Bardus nehirlerinin üst kısımlarının bitişik 

alanı ile Tortum çayının Çoruh kolunun havzası). 

3- İspir bölgesi (Lori nehrinin Çoruh ile birleştiği yerden başlayarak İspir 

şehrine kadarki orta Çoruh havzası) 

4- Bayburt bölgesi (Bayburt dağının bölgesi ve Maden-Everek'ten yukarı 

Çoruh havzasında, Lori nehrinin Çoruh'a birleştiği alan) 

5- Gürcü Boğazı bölgesi (Çoruh nehrinin ana sularından başlayarak Ma-

den-Everek noktasına kadarki yukarı Çoruh havzası). 

İkinci olarak, yukarıdaki beş bölgenin demografik yapısı üzerinde du-

rulmuştur. Burada yaşayan halkın çoğunluğunu Türkleştirilmeye tabi tutulan 

Gürcü kökenlilerin oluşturduğuna vurgu yapılmıştır. Gürcistan’ın diğer bölge-

lerinde olduğu gibi buradakilerin de baskı ve şiddetle Müslümanlaştırıldığı ve 

Türkleştirildiği yazılmış, Türklerin bu bölgelerdeki egemenliğinin Gürcü nüfu-

su için diğer yerlerden daha az yıkıcı olmadığı belirtilmiştir. Bu ilçeler arasında 

en çok Türkleşen bölgelerin ise diğerlerine göre güneyde yer alan Gürcü Boğa-

zı ile Bayburt olduğu ifade edilmiştir. Bu topraklar “Gürcü nüfusunun yozlaştı-

rılmasının tamamlandığı” ilçeler olarak aktarılmıştır. Tortum ve İspir ilçele-

rinde nüfusun dilsel olarak Türkleşmiş olsa da Ardahan ve Oltu ilçelerinde 

olduğu gibi Gürcü kökenini unutmadığına ve halen kendilerine “Eski Gürcü” 

adını verdiğine dikkati çekilmiştir. Parhali bölgesi ise Gürcü unsurunun en saf 

haliyle yaşadığı bir bölge olarak anlatılmıştır (GCA, F.14, L.19, D.209: 31). Hat-

ta Parhali bölgesinde yaşayan insanların sadece Gürcü kökenlerini hatırlamak-

la kalmadığının, aynı zamanda ana dilleri olan Gürcüce hakkındaki bilgilerini 

de büyük ölçüde koruduklarının altı çizilmiş ve Parhali'nin eteklerindeki hal-

kın hala saf Gürcü lehçesi konuştuğu belirtilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 32). 
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Raporun bu bölümünde üçüncü olarak, Gürcistan yönetiminin, Güneyba-

tı Mesheti’nin sınırları içerisinde yer alan topraklardan hangisi üzerinde hak 

iddia edip ve hangisinde edemeyeceğine yer verilmiştir. Bu kapsamda Gürcis-

tan’ın, Gürcü Boğaz ve Bayburt bölgeleri üzerinde hak iddia edemeyeceği dile 

getirilmiştir. Buna neden olarak da bu bölgelerdeki Gürcü nüfusunun tamamen 

yozlaştırılması gösterilmiş, ayrıca bölgenin eteklerinde yer alan bu topraklar-

dan vazgeçilmesinin Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmeyeceği belir-

tilmiştir. Buna karşılık Gürcistan’ın güneyiyle bölgesel olarak yakından bağlan-

tılı olan ve yaklaşık 9.500 km² bir alanı kaplayan Parhali, Tortum ve İspir üze-

rinde tartışılmaz bir tarihi hakka sahip olunduğuna vurgu yapılmıştır (GCA, 

F.14, L.19, D.209: 32). 

Raporun ikinci bölümün “Chaneti (Lazistan)” başlığı altındaki ikinci kıs-

mında ise ilk olarak Chaneti bölgesinin isminin nereden geldiğinden ve coğrafi 

konumundan bahsedilmiştir. Bu meyanda bölgenin Gürcü kabilelerinden 

Chanlara (Lazlar) ev sahipliği yaptığı ve bu nedenle bölgenin adının Chaneti 

veya Laziya (Lazistan) olarak belirlendiği dile getirilmiştir. Chaneti’nin 20 bin 

km² bir alanı kaplayan geniş bir bölge olduğu ve sınırlarının Batum ilinden 

başlayıp Karadeniz kıyısı boyunca batıya doğru uzandığı ve Termedon Neh-

ri'nin Karadeniz’e döküldüğü Samsun’un doğusunda yer alan Terme ilçesinde 

son bulduğu belirtilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 32). Hemen akabinde de 

Chaneti’nin tarihsel olarak Doğu, Orta, Güney ve Batı Chaneti olarak dört böl-

geye ayrıldığı üzerinde durulmuştur. Doğu Chaneti’nin merkezi olarak Rize, 

Orta Chaneti’nin merkezi olarak da Trabzon şehri gösterilmiştir. Güney Chane-

ti’nin, Harshut Nehri'nin (Gümüşhane ilinin doğu sınırındaki dağlardan doğan 

Harşit Çayı) üst ve orta kesimleri ile Kelkit Nehri'nin üst kesimlerini kapsadığı 

söylenmiştir. Batı Chaneti’nin de Termedon Nehri (Samsun yöresinden doğan 

Terme Çayı) ile İyeros Burnu (Trabzon’un batısında yer alan Fener Burun) 

arasındaki bölgede yer aldığı yazılmıştır (GCA, F.14, L.19, D.209: 32-33).  

İkinci olarak, Chaneti’nin demografik yapısı hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu kapsamda Ortaçağ başlarında Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası haline 

gelen Chaneti’nin hem o dönemde hem de sonraki süreçte çoğunlukla Gürcü 

kabileleri Chanların (Lazlar) yaşadığı bir bölge özelliğini koruduğuna vurgu 

yapılmıştır. Gerek Gürcü gerekse Bizans kaynaklarında yer alan belgelerde 

Chaneti’nin bir Gürcü yurdu olduğuna dair birçok kanıtın yer aldığı dile geti-

rilmiştir. Nitekim Bizans kaynaklarında bu bölgenin nüfusuna Laz ve Chan, 

içinde bulunan Hristiyan piskoposluğuna ise Laz denildiğinin altı çizilmiştir. 

Orta Çağ Gürcü kaynaklarında ise bu toprakların Megreller ülkesi olarak geçti-
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ği, Gürcü Megrel kabilesinin de Chanlar (Lazlar) ile yakın akraba olduğu ve 

tıpkı Chanlar gibi Gürcü dilinin aynı lehçesini konuştuğu belirtilmiştir (GCA, 

F.14, L.19, D.209: 33).  

Üçüncü olarak, Chaneti’nin tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Bu bağlamda 

Gürcü Devleti’nin Orta Çağ'ın başlarında tüm Gürcü bölgelerini tek çatı altında 

birleştirememesinden dolayı Chaneti’nin Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası 

haline geldiği yazılmıştır. Uzun süren bu ayrılığın VIII. yüzyılın ikinci yarısında 

Doğu Chaneti (Rize) ve Orta Chaneti’nin (Trabzon) Batı Gürcistan ile birleşerek 

Gürcü Devleti’nin etki alanına girmesiyle kısmen son bulduğuna vurgu yapıl-

mıştır. Ancak bu birlikteliğinin Bizans İmparatorluğu’nun Chaneti'yi ele geçir-

mesi ve Mesheti'nin Gürcü bölgelerini işgal etmesi nedeniyle uzun sürmedi-

ğinden bahsedilmiştir. XI. ve XII. yüzyılların başında ise Gürcistan Kralı Da-

vid’in Doğu Chaneti'yi Bizans yönetiminden kurtarmak suretiyle Gürcistan'ın 

etkisini Trabzon bölgesine kadar genişlettiği ifade edilmiştir. Gürcistan’ın bu 

topraklardaki hâkimiyetini tam olarak XIII. yüzyılın başında yani 1204'te Kra-

liçe Tamar'ın zamanında pekiştirebildiği dile getirilmiştir. Zira bu tarihte Gür-

cistan birçok Bizans sınır eyaletinin yanı sıra Chaneti'nin tüm tarihi bölgelerini 

de almıştır. Hatta raporda, Tamar’ın tarihçisine atıf yapılarak Gürcülerin bu 

dönemde; Lazistan, Trabzon, Karasunda, Samsun, Sinop, Amasra, Kastamonu 

ve Pontus'un tüm bölgelerini ele geçirdiği belirtilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 

33-34). 

Dördüncü olarak, yukarıda adı geçen bu bölgelerin Gürcistan'ın doğru-

dan mülkiyeti altına alınmadığı üzerinde durulmuştur. Bu meyanda Gürcis-

tan'ın himayesi altında bu toprakları içine alan ayrı bir Trabzon Krallığı kurul-

duğu ifade edilmiştir. Sadece Doğu Chaneti’nin XIII. yüzyılın ikinci yarısında 

doğrudan Gürcistan'ın bir parçası olduğu ve önce Mesheti eyaletine, daha son-

ra da Gurya Prensliği'ne dâhil edildiği dile getirilmiştir. Ayrı bir Trabzon Kral-

lığı’nın kurulması ise o dönemde Gürcistan'ın belirli bir politikasını ifade eden 

kasıtlı bir eylem olarak aktarılmıştır. Son olarak da Doğu Chaneti'nin Gürcis-

tan'ın yerli bölgelerine ilhak edilmesinden sonra Gürcistan ile Trabzon Krallığı 

arasındaki sınırın Rize'nin batısındaki Fiji Burnu'ndan geçtiği belirtilmiştir 

(GCA, F.14, L.19, D.209: 34-35).  

Beşinci olarak Trabzon Krallığı ve Doğu Chaneti topraklarındaki Türk 

hâkimiyetine değinilmiştir. Trabzon Krallığı’nın XIII. yüzyılın başlarında, Doğu 

Chaneti’nin ise XV. yüzyıl sonlarında Türkler tarafından ele geçirildiği yazıl-

mıştır. Özellikle Doğu Chaneti’nin diğer Gürcü bölgeleriyle aynı kaderi paylaş-
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tığı ve İslamiyet’i kabul etmeyen Laz nüfusunun bir kısmının Batı Gürcistan'a 

kaçtığı belirtilmiştir. Bölgedeki Laz Hıristiyan Piskoposluğunun da Gürcistan'a 

nakledildiği dile getirilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 35). 

Altıncı olarak, Chaneti’nin dört bölgesinin etnografik bileşiminin son du-

rumu hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda tarihi Chaneti'nin dört bölge-

sinden üçünün yani Batı Chaneti, Güney Chaneti ve Orta Chaneti’nin Türkleşti-

rildiği anlatılmıştır. Aynı zamanda Batı ve Güney Chaneti'de Türklerin iskânın-

dan dolayı o dönem itibariyle bu iki bölgede Türkleşmiş Lazların yanı sıra bü-

yük bir Türk nüfusu yaşadığına vurgu yapılmıştır. Orta Chaneti’deki halkın 

Türkçe konuşmasına rağmen çoğunlukla Laz kökenli olduğu belirtilmiştir. Do-

ğu Chaneti’de ise hâlâ ana dillerini saf bir şekilde koruyan Lazların ezici bir 

çoğunluk oluşturduğunun altı çizilmiş ve yakın geçmişte de bu topraklarda 

Lazların sayısının fazla olduğundan bahsedilmiştir. Bu bağlamda tarihsel ola-

rak Batum ili sınırlarından “Rkinis Palo” sınır hattına kadar yaklaşık 3.800 

km²’lik bir alanı kapladığı söylenen Doğu Chaneti’de I. Dünya Savaşı'nın baş-

langıcında 180 bin insanın yaşadığı dile getirilmiştir. Bu kişilerin 110 bininin 

ana dili Lazca olan Laz, 50 bininin Türkleştirilmiş Laz ve 20 bininin ise Hem-

şinli olduğu ifade edilmiştir. Raporun devamında bir kez daha Lazcanın Gürcü 

dilinin bir lehçesi olduğuna değinilmiştir. Lazcanın Batum bölgesinin sınırla-

rından Kemer Burnu'na kadar Doğu Chaneti'nin çoğunda yaygın olduğu ve 

sadece Rize’de Kemer Burnu'ndan Fiji Burnu'na kadar yaşayan Lazların Türk 

dili kullandığına dikkati çekilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 36-37). 

Raporun sonunda da Chaneti'nin iki tarihi bölgesinden Batı ve Güney 

Chaneti’nin tamamen ulussuzlaştırılıp Türkleştirildiği ve bundan dolayı da 

Gürcistan’ın, bu iki bölge üzerinde iddiasını dile getiremediğine vurgu yapıl-

mıştır. Bununla beraber Gürcistan’ın; eski Batum eyaletinin güney kısmı ve 

eski Artvin, Ardahan ve Oltu ilçelerinin yanı sıra Parhali, Tortum ve İspir böl-

geleri (Güneybatı Mesheti), Doğu Chaneti (Rize bölgesi) ve Orta Chaneti (Trab-

zon bölgesi) gibi tarihi illerinin çoğunda haklarının kaybolmadığına dikkati 

çekilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 37). Bu arada rapora ilave edilmiş iki say-

fadan oluşan ek kısmında ise Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınırların hangi 

arazi ve yerleşim birimlerinden geçeceğine dair bilgilere yer verilmiştir (GCA, 

F.14, L.19, D.209: 38-39). 
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2. RAPORUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye yönelik arazi is-

teklerinin meşru kılınması amacıyla hazırlanan bu raporda ileri sürülen tezle-

rin, yapılan çıkarımların ve verilen istatistiki bilgilerin tarihsel, demografik ve 

coğrafi gerçekler açısından değerlendirilmesi yerinde olacaktır. 

Raporun ilk bölümünde yer alan “Türkiye’nin 1920'nin sonu ile ve 

1921'in başlarında Güney Kafkasya’yı istila etmek suretiyle Gürcistan toprak-

larını zorla ele geçiren işgalci bir devlet olduğu” (GCA, F.14, L.19, D.209: 23) 

tezi doğru değildir. Nitekim Türk ordusu, Kazım Karabekir Paşa’nın önderli-

ğinde ve raporda belirtilen tarihlerde Güney Kafkasya’ya doğru bir hareket 

düzenlemiştir. Lakin bu hareketinin amacı, bölgenin işgali veya Gürcü yöneti-

minin kendisine ait olduğu iddiasında bulunduğu toprakların zorla ele geçiril-

mesi değildir. Tam tersine 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından imza-

lanan Berlin Antlaşması’yla savaş tazminatı olarak Rusya’ya bırakılan, Brest-

Litovsk Antlaşması gereği yapılan halk oylamasında Osmanlı Devleti’ne katıl-

ma isteğini ortaya koyan ve Padişah Vahdettin tarafından çıkarılan fermanla 

anavatana katılması sağlanan Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan, Batum) olarak 

adlandırılan topraklarını (Ural, 2011: 647-656.; Gül, 1995: 367-375) Gürcü ve 

Ermeni işgalinden korumak içindir. Çünkü Mondros Mütarekesi’ne (30 Ekim 

1918) göre Osmanlı ordusunun 1914 yılındaki sınırlarına çekilmesi ve bu san-

cakları tahliye etme mecburiyeti ortaya çıkınca, bu bölgenin İngiltere’nin des-

teğinde Gürcü ve Ermenilere verilmesi gündeme gelmiştir. Bu haberi duyan 

bölge halkı da topraklarını korumak için Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti’ni 

kurmuştur. Lakin İngiliz ordusu, 12 Nisan 1919’da Kars’a girerek bu hükümeti 

dağıtmış ve Kars’ı da Ermenilere vermiştir. Yine bu zaman zarfında Ardahan 

Gürcü ordusu tarafından işgal edilmiş (Aydın, 1995: 68), Batum ise İngiltere 

tarafından 7 Temmuz 1920’de Gürcülere bırakılmıştır (Sarı, 2017: 481).  

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 

kararıyla 28 Eylül 1920’de taarruza geçen Kazım Karabekir Paşa komutasın-

daki Türk ordusu, 29 Eylül’de Sarıkamış’ı ve 30 Ekim’de Kars’ı Ermeni işgalin-

den kurtarmıştır. Ardahan ile Artvin 23 Şubat 1921’de, Batum ise 11 Mart 

1921’de Türk birliklerinin eline geçmiştir. Hatta Türk ordusunun Batum’a 

girmesini Gürcü yönetimi kendisi istemiştir. Zira Bolşevikler karşısında zor 

duruma düşmeleri üzerine Gürcü Hükümeti, Batum, Ahıska ve Ahılkelek’in 

Türk ordusu tarafından işgalini teklif etmek üzere Ankara’daki Gürcü Elçisi 

Simon Mdivani’yi görevlendirmiştir. Mdivani de Gürcü Hükümeti’nin bu tale-

bini 8 Mart 1921’de Ankara Hükümeti’ne iletmiştir. Acil olarak toplanan He-
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yet-i Vekile aynı gün Gürcü teklifini kabul etmiş ve hemen akabinde de Harici-

ye Vekili Ahmet Muhtar Bey, Kazım Karabekir Paşa’ya çektiği bir telgrafla Ba-

tum ile birlikte Ahıska ve Ahılkelek’in alınması talimatını vermiştir (Sarı, 2017: 

481-486). Yani raporda ifade edildiği gibi ortada herhangi bir toprak işgali 

yoktur; tam aksine Türk topraklarının işgalden kurtarılması ve hatta Türk or-

dusunun bölgeye davet edilmesi söz konusudur. 

Rapordaki bir diğer iddia olan “Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki sı-

nırların Sovyetlerin zayıf oldukları bir zamanda yani zorunluluk sonucu çizil-

diği ve Sovyet yönetiminin Türkiye’ye toprak ödününde bulunmak mecburiye-

tinde kaldığı” (GCA, F.14, L.19, D.209: 24) söylemi de gerçekleri yansıtmamak-

tadır. Zira Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun 6 Ocak 1946’da gazetecilerle yaptığı 

toplantıda ifade ettiği gibi, “Rusya’nın zayıf olduğu o günlerde Türkiye yok dene-

cek bir haldedir” (Akşam, 7 Ocak 1946: 1-2). Zaten bu nedenle Mustafa Kemal 

Paşa, 26 Nisan 1920’de Sovyet Hükümeti’ne yazdığı mektupta, emperyalizm 

aleyhine girişilecek ortak mücadele için Sovyetlerden ilk etapta 5 milyon altın-

la, silah, cephane ve malzeme isteğinde bulunmuştur (Atatürk’ün Tamim Telg-

raf ve Beyannameleri, 2006: 318). Bu bağlamda kendi topraklarını korumak 

için Milli Mücadele sürecinde Sovyet Rusya’dan maddi ve lojistik anlamda yar-

dım alan bir Türkiye’nin, Sovyet yönetimini toprak ödününde bulunmaya zor-

layabileceği iddiası gerçekçi durmamaktadır. 

Ayrıca Türk-Sovyet sınır görüşmeleri müzakerelerinde yer alan dönemin 

Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy ile Türk heyetinde yer alan Yusuf Kemal 

Tengirşenk’in anlattığına göre Türkiye’nin doğu sınırlarının çizilmesinde biz-

zat Stalin’in etkisi söz konusudur. Zira Türkiye ile Sovyet Rusya heyetleri ara-

sında iki ülke sınırlarının tespitine yönelik görüşmeler çıkmaza girince Stalin 

olaya müdahil olarak 22 Şubat 1921 tarihinde Türk heyeti ile Kremlin Sara-

yı’nda bir araya gelmiştir. Yapılan görüşmede Stalin, Batum’un gerek Kafkasya 

ve gerekse Bakü petrolleri açısından öneminden bahsetmiş ve Batum ile Tür-

kiye sınırına yakın bir Sovyet toprağının takas edilmesi teklifinde bulunmuş-

tur. Bu teklif karşısında Türk heyetinin tutumu olumlu olmuştur. Çünkü İtilaf 

Devletlerine karşı yürütülen mücadelede yardıma ihtiyaç duyulan bu dönemde 

Türk-Sovyet dostluğu pekişecek ve iki ülke arasındaki meseleler çözüme kavu-

şacaktır. Bu suretle Batum, Sovyet Rusya’ya terk edilmiş; buna karşılık Kars’ın 

doğusuna düşen mıntıkada sınır biraz daha doğuya uzatılarak Arpaçay’ın tal-

vegine (akarsu yatağındaki en derin noktaların birleştirilmesiyle oluşan çizgi) 

dayanmıştır (TDA, 571/ 68112-297758-83/ 68112-297758-90). Yani Türki-

ye’nin doğu sınırları raporda belirtildiği gibi Sovyet Rusya’ya karşı herhangi 
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bir baskı sonucu değil, bizzat Stalin’in aracılığı ve teklifiyle çizilmiş ve bu du-

rum Sovyet Rusya ile imzalanan 16 Mart 1921 tarihli dostluk ve kardeşlik ant-

laşmasıyla da kesinlik kazanmıştır. 

Aynı şekilde “Türkiye ile Sovyet Rusya arasında çizilen sınırların, Sovyet 

Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) tarafından 13 Ekim 1921 

tarihli Kars Antlaşması’yla savaştan kaçınmak adına yani gönüllülük sonucu 

değil, zorunluluk sonucu kabul edildiği” (GCA, F.14, L.19, D.209: 23-24) iddiası 

da gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Nitekim Kars Antlaşması’nı ülkesi adına 

imzalayan Gürcistan Kara ve Deniz Kuvvetleri Halk Komiseri Şalya İlyava (Soy-

sal, 2000: 41), 14 Nisan 1922’de Sovyet Merkezi Yürütme Komitesi’nde yaptığı 

konuşmada, adı geçen antlaşmayı Güney Kafkasya Cumhuriyetleri ile Türkiye 

arasındaki dayanışmanın temeli olarak değerlendirmiştir. Hatta “Gürcistan’ın 

Sovyet Merkezi Yürütme Komitesi bu konuda tamamen hemfikir olacak ve Türki-

ye ile birlikte emperyalizme karşı savaşını devam ettirecektir” diye de belirtmiş-

tir (Kavrelişvili ve Akhalkatsi, 2013: 104). 

Bunların dışında raporda, Türk-Sovyet sınırlarının tespit edildiği ant-

laşmaları hükümsüz kılmak adına ortaya atılan “Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı 

yıllarında SSCB’yi parçalamayı amaçlayan ‘Pan Türkistler’ örgütünün ülkesin-

de faaliyet göstermesine izin vererek iki ülke arasındaki dostluk ilkeleriyle 

bağdaşmayacak bir tavır sergilediği” (GCA, F.14, L.19, D.209: 24) yönündeki 

söylemin de tutarlı bir yanı yoktur. Her ne kadar Almanya, SSCB’ye saldırdık-

tan sonra Turancılık politikasını kullanarak Türkiye’yi kendi yanına çekmek 

için bazı girişimlerde bulunmuşsa da bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmış-

tır. Yine Türk yetkililer bazı söylemlerinde Sovyet topraklarında yaşayan Türk-

lerin geleceğine dair kaygılarını dile getirse de hükümet resmî olarak bu konu-

da herhangi bir adım atmamıştır. Nitekim Başbakan Şükrü Saraçoğlu, Alman-

ya’nın Ankara Büyükelçisi Von Papen ile yaptığı görüşmede, “Türk Hüküme-

ti’nin Turancılık meselesinin çözümünde Almanya’yı resmen desteklemesinin 

mümkün olmadığını” söylemiştir (Önder, 2010: 178-183). Ayrıca SSCB’nin Al-

manya ile nüfuz bölgelerini belirlemek için 1940 Kasım ayında yaptığı görüş-

melerde Montreux Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması ve Boğazlarda üs talebi 

(Hasanlı, 2011: 62-64) gibi istekleri dikkate alındığında, Türk-Sovyet dostlu-

ğuyla bağdaşmayacak hareketlerde bulunan ülkenin hangisi olduğu daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

Raporun birinci bölümünün “Batum Bölgesinin Güney Kesimi” başlıklı 

kısmında, bu toprakların demografik özelliğiyle ilgili verilen bilgilerde eksik-

likler bulunmaktadır. Zira raporda, 1897 nüfus sayımına göre Batum vilayeti-
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nin toplam nüfusunun 63.200 kişi olduğu ve bunun 53.900’ünün Gürcü, 

8.000’inin Ermeni, 1.000’inin Rus, 300’ünün ise diğer milletlerden bulunduğu 

belirtilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 25). Lakin Batum’da Ruslar tarafından 

yapılan 19 Mart 1882 tarihli sayıma göre şehir merkezinde toplam 8.671 kişi 

yaşamaktadır ve bunun 4.208’i Gürcü, 1.106’sı Rum, 980’i Rus, 603’ü Türk, 

377’si Abaza, 908’i Ermeni ve 489’u diğer milletlerdendir. 17 Haziran 1890’da 

gerçekleştirilen nüfus sayımına göre ise şehirde 4.161’i Rus, 3.574’ü Gürcü, 

3.128’i Ermeni, 1.995’i Rum, 1.171’i Türk ve 862’i Yahudi olmak üzere toplam-

da 18.123 kişi yaşamaktadır (Sarı, 2014: 29). 1910 Rus Kafkas Yıllığına göre de 

Batum vilayetindeki toplam erkek sayısı 160.443 kişi olup bunun 110.024’ü 

Müslüman Gürcü, 347’si Abaza, 3.909’u Laz, 426’sı Kürt, 30.134’ü Türk, 

3.907’si Rus, 6.860’ı Ermeni, 1.491’i Rum, 397’si Muhammedi, 2.948’i Gür-

cü’dür (Dayı, 2003: 13). 1917 yılına ait Rus istatistiğine göre de Batum vilaye-

tinde toplamda 122.821 kişi yaşamakta olup bunların 70.241’i Gürcü Müslü-

man, 8.598’i Gürcü Hristiyan, 15.056’sı Türk, 15.182’si Ermeni, 552’si Kürt 

Müslüman, 471’i Dağlı Müslüman, 12.721’i ise diğer milletlerdendir (Sarı, 

2014: 31).  

Rus kaynaklarında da görüldüğü gibi Gürcüler gerek Batum şehir mer-

kezinde gerekse Batum vilayetinde hiçbir zaman nüfusunun % 80’ni oluştur-

mamıştır. Yukarıdaki verilere göre Batum vilayetinde yaşayanların yaklaşık 

olarak % 70’i Gürcü’dür. Lakin bunun da % 90’ı Müslüman’dır ve diğer Müs-

lüman halklarla birlikte Batum’daki Müslüman nüfusun oranı % 65 ile % 80 

arasında değişmektedir. Yine raporda belirtildiği gibi Batum vilayetinde Türk 

nüfusu da yok denecek kadar az değildir ve % 7 ile % 18 arasında değişkenlik 

göstermektedir. Ayrıca nüfusla ilgili bu verilerin, bölgenin Rus yönetimi altına 

girdikten sonra elde edildiği ve birçok Türk’ün Osmanlı Devleti’ne göç ettiği de 

unutulmamalıdır.  

Aynı şekilde raporun “Ardahan İlçesi” başlıklı kısmında yer alan “Gürcü 

kökenli Müslümanların resmî kaynaklar tarafından Türk olarak kabul edildiği” 

ve bu meyanda “Ardahan ve Oltu’da nüfusun çoğunluğunu Gürcü kökenlilerin 

oluşturduğu” bilgisi de hatalı durmaktadır. Zira raporda, 1897 nüfus sayımın-

da Ardahan ve Oltu ilçelerinin toplam nüfusunun 96.120 kişi olduğu ve bu nü-

fusun 47.776’sını Eski Gürcü yani Gürcü kökenli Müslümanların oluşturduğu 

iddia edilmiştir. Özellikle bu Gürcülerin resmî kayıtlarda Türk olarak geçtiğine 

dikkati çekilmiştir. Geriye kalan nüfusun ise 12.402’sinin Türkmen ve Karapa-

pak, 16.070’inin Kürt, 10.543’ünün Yunanlı, 5.043’ünün Ermeni, 3.945’inin 
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Rus, 801’inin ise diğer milletlere mensup olduğuna değinilmiştir (GCA, F.14, 

L.19, D.209: 27). 

Lakin Rus yönetimine geçmesinden sonra yapılan 1886 yılındaki ilk nü-

fus sayımında Ardahan vilayetinin toplam nüfusu 43.597 olarak tespit edilmiş-

tir. Ruslar, Türk nüfusu kendi arasında Türk, Türkmen, Karapapak şeklinde 

gruplara ayırdığı için bu nüfusun 20.351’i Türk, 6.229’u Karakapak, 3.128’i 

Türkmen, 6.974’ü Kürt, 5.167’i Rum, 1.036 Rus ve 262’si Ermeni olarak kayda 

geçmiştir. Ruslar tarafından yapılan 1897 nüfus sayımında da Ardahan nüfu-

sunun 40.286’sı Türk, (28.047 Türk, 7.911 Karapapak, 4.328 Türkmen) 

12.565’i Kürt, 7.839’u Rum, 1.966’sı Rus, 1.918’i Ermeni ve 383’ü Ukraynalı 

olmak üzere toplamda 65.763 kişi olduğu tespit edilmiştir (Şimşek, 2015: 209-

210). Yine Rusların 1897 yılında yaptığı sayıma göre de Ardahan ve Oltu’nun 

içerisinde yer aldığı Kars sancağının nüfusu 292.498’dir. Bu nüfusun 36.842’si 

bölgeye sonradan gelen Rus ve Grek gibi milletlere, geri kalanı ise Kürt, Erme-

ni, Türk gibi bölgenin yerleşik halkına aittir. Bu dağılım içerisinde de yine 

Türk, Türkmen, Karapapak, Nogay adı altında olmak üzere 77.406 kişi ile en 

kalabalık grubu Türkler oluşturmaktadır (Ortaylı, 1978: 348-349).  

Açıkçası Batum ile ilgili nüfus kayıtlarında Gürcü Müslüman ve Gürcü 

Hristiyan gibi ifadelere yer veren Rusların, Ardahan ve Oltu’yla ilgili nüfus ka-

yıtlarında Gürcü Müslümanları Türk olarak göstermesinin hiçbir mantıklı yanı 

bulunmamaktadır. Yine Rusya’nın nüfus tanımlamasında “Türk” adının Os-

manlı Türklüğünü ve Osmanlı-Rus savaşlarından sonra Rusya’ya terkedilen 

topraklarda kalanları (Ahıska, Kars, Batum ve Artvin gibi yerlerde yaşayan 

Türkleri) tanımladığı dikkate alındığında (Tanrıverdi, 2019: 52-53), Müslüman 

Gürcülerin Türk olarak kayıt altına alındığı iddiası gerçekçi durmamaktadır. 

Bu şartlar altında Ardahan ve Oltu’daki nüfusun çoğunluğunu Gürcü kökenli 

Müslümanların oluşturduğu iddiası da boşa çıkmaktadır. 

Bunlardan başka raporun birinci bölümünde yer alan Osmanlı Devle-

ti’nin, Gürcü bölgesi olarak gösterilen Ardahan ve Oltu’nun da içerisinde yer 

aldığı Mesheti’yi ele geçirdikten sonra buradaki halkı bölgeden kovmak sure-

tiyle bu toprakları insandan arındırdığı ve kalan Gürcüleri zorla Müslümanlaş-

tırdığı iddiasına da GCA, F.14, L.19, D.209: 28) katılmak mümkün değildir. Her 

şeyden önce Osmanlı Devleti bu toprakları ele geçirdiği zaman bölgenin hâkimi 

Gürcüler değil, bu topraklarda XII. yüzyıldan itibaren yaşamaya başlayan Kıp-

çak Türkleri’dir.  

Nitekim Kıpçaklar, XII. yüzyılda Gürcü Kralı IV. David tarafından askeri 

güçlerinden faydalanmak maksadıyla Gürcistan’a davet edilmiş ve Ahıska, 
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Kars, Erzurum, Revan, Gence gibi bölgelerin yer aldığı topraklara yerleştiril-

mişlerdir. Bu dönemde Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini benimseyen Kıpçak-

lar, bundan sonra bölgesel veya mezhepsel anlamda “Gürcü” olarak anılmaya 

başlamıştır. Moğolların bölgeyi istila ettiği XIII. yüzyıla kadar Gürcistan Krallı-

ğı’na bağlı olarak varlıklarını sürdüren Kıpçaklar, 1268 yılında Gürcü Krallı-

ğı’ndan ayrılarak İlhanlılara tâbi yarı bağımsız “Ortodoks Kıpçak Atabegler 

Hükümeti’ni” kurmuşlardır (Dedeoğlu, 2018: 103-104, 111, 215). Böylece Az-

gur, Ahıska, Posof, Ardahan, Acara, Şavşat, Ardanuç, Oltu, Tortum, Yusufeli, 

Olur, Şenkaya, Sarıkamış, Göle, Hanak, Çıldır, Kurtkala, Nighaliskhev ve Ahılke-

lek çevresi artık “Atabegler Yurdu” adıyla Kıpçak beylerinin idaresi altında 

yeniden şekillenmeye başlamıştır (Kılıç, 2008: 115-116).   

O dönemde de “Gürcü” olarak anılmaya devam eden Kıpçaklar, İlhanlı 

Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte Karakoyunlu hâkimiyetine girmiş, Gürcü 

Kralı V. Georgi (1310-1360) zamanında da Gürcistan Krallığı’na tekrar bağ-

lanmışlardır. Bu durumdan Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın (1452-

1478) yardımıyla kurtulan Kıpçaklar, Ahıska Atabegliği olarak haraç vermek 

kaydıyla Akkoyunlulara bağlı bir şekilde varlıklarını sürdürmeye devam etmiş-

lerdir. Hatta bu dönemde “Atabegler Yurdu”, merkezleri Ahıska, Çıldır, Şavşat, 

Ardanuç ve Oltu olmak üzere beş bölgeye bölünmüştür. Uzun Hasan’ın ölü-

münden sonra da “Atabegler Yurdu’nda” Osmanlılar görülmeye başlamıştır 

(Dedeoğlu, 2018: 224-228). Şüphesiz Osmanlı-Kıpçak ilişkilerinde III. Murad 

dönemi (1574-1595) bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü 1578’de vuku bulan 

Osmanlı-İran Savaşı’ndan sonra Atabegler Yurdu topraklarının tamamı Os-

manlı Devleti’nin eline geçmiş ve Kıpçak yurdu Atabegi II. Menuçehr, Osmanlı 

Devleti’ne itaatini arz etmiştir. Böylece Atabegler Yurdu’nda 1877-78 Osmanlı 

Rus Savaşı’na kadar sürecek olan Osmanlı hâkimiyeti başlamıştır (Kılıç, 2008: 

115-116).  

Bu zaman zarfında İslamiyet’in bölgede yayılması hızlanırken raporda 

belirtildiği gibi bölgenin Müslümanlaşması zorla değil, gönüllük esası ve teş-

vikle olmuştur. Ayrıca bu dönemde İslamiyet’i yoğun bir şekilde kabul edenler 

de Kıpçak Türkleridir. Nitekim 1549'daki Gürcistan Seferi’nden sonra kurul-

muş olan Pertekrek Sancağı, 16 Ağustos 1552'de Kıpçak beylerinden Beka'ya 

verilmiştir. Beka, 1557'de Müslüman olup Sefer adını alınca buraya bu kez 

ocaklık olarak sahip olmuştur. Ayrıca Livane Deresi de daha sonra Müslüman 

olarak Mehmet adını alacak olan kardeşine verilmiştir. Yine bu dönemde Lala 

Mustafa Paşa Erzurum Beylerbeyi iken kendisine bağlı olan Şavşat beyi ve iki 

kardeşine Müslüman olmalarını teklif etmiş, onlar da bu teklifi kabul ederek 
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Mehmet, Ahmet ve Mahmut adını almışlardır. Bu kişiler Osmanlı’ya katılıp 

Müslüman olan ilk sancak beyleri olurken, onlarla beraber Kıpçak Türklerin-

den büyük bir kitle de Müslümanlığı seçmiştir (Gümüş, 2000: 140-143). 

Atabegler Yurdu’ndaki Müslümanlaşma süreci, Osmanlı Devleti’nin bu-

radaki hâkimiyetini pekiştirmeye ve bölgeyi Çıldır/Ahıska Eyaleti adıyla yö-

netmeye başladığı XVI. yüzyılın sonlarından itibaren de artarak devam etmiş-

tir. Nitekim bu dönemde Kıpçak beylerinden II. Manuçehr Müslümanlığı kabul 

etmiş ve Mustafa adını alarak ilk Çıldır Beylerbeyi olarak görev yapmıştır (De-

deoğlu, 2018: 259). Daha sonra kardeşi Greguvar ve Ahıska çevresindeki öteki 

beylerde Müslümanlığı kabul ve benimseyerek Osmanlı yönetimini tanımışlar-

dır (Gül, 2009: 87). 1625'te Kıpçak beylerinden III. Beka'nın Müslümanlığı 

kabul etmesinden (Dedeoğlu, 2018: 223) kısa süre sonra bölgedeki diğer bey-

ler de İslam’ı benimsemişlerdir. Halkın Müslümanlaşma süreci ise XVIII. yüzyı-

la kadar sürmüştür (Çiloğlu, 1993: 77-78). Bu bağlamda Kıpçak beylerinin 

Müslümanlığı kabul etmesi karşılığında onlara toprak ve hükümranlık veril-

mesi, halkın Müslümanlaşma sürecinin ise 200 yıllık bir zaman dilimi boyunca 

devam ettiği göz önüne alındığında, bölgedeki Müslümanlaşma sürecinin zor-

lama olmadan gerçekleştiği kolaylıkla anlaşılacaktır. 

Raporun birinci bölümündeki diğer bir husus ise Ardahan ve Oltu ilçele-

rinin Gürcistan toprağı olduğuna ve Türk egemenliğiyle beraber Gürcülerin 

yaşadığı bu topraklarda nüfus azalması yaşandığına dair önemli bir delil olarak 

gösterilen “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” başlıklı tapu tahrir defterinin 

aslında var olmadığıdır.  Rapora göre bu defter, Osmanlı Hükümeti tarafından 

XVI. yüzyılın son yıllarında yani bu bölgede Türk egemenliği kurulmaya baş-

larken hazırlanmış olup Gürcistan vilayetinin vergi ve nüfusuyla ilgili bilgileri 

içermektedir (GCA, F.14, L.19, D.209: 29). Lakin Osmanlı Hükümeti’nin o dö-

nemde bu topraklar için hazırladığı tahrir defterinin ismi “Defter-i Mufassal 

Liva-i Ahıska”dır (Gümüş, 2000: 12). Bir başka deyişle o tarihte “Defter-i Mu-

fassal Vilayet-i Gürcistan” adıyla hazırlanan bir tahrir defteri yoktur. 

Nitekim Ahıska’da ilk tahrir defteri 1592 senesinde kayda alınmış olan 

“Defter-i İcmal-i Cedid-i Elviye-i Eyalet-i Çıldır” iken, ikincisi ise 1595 yılında 

kayda alınan “Defter-i Mufassal Liva-i Ahıska” adını taşıyan bu defter olmuştur. 

Osmanlı idare usulüne göre bu defterlerin aslı devletin başkentinde, kopyası 

ise sancak merkezinde bulunurdu. Bu meyanda bu defterin asıl nüshası günü-

müzde Ankara Tapu Kadastro Arşivi’nde, kopyası ise Tiflis’te (Ahıska’nın 

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Antlaşması’yla 

Rusya’ya terk edilmesi sonrası Tiflis’e gönderilmiştir) bulunmaktadır. Nitekim 
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Tiflis nüshasının kapağındaki “Defter-i Mufassal Liva-i Ahıska” yazılı kısım 

yırtılmış veya koparılmış, onun yerine de Osmanlıca “Defteri Mufassal Vilâyet-i 

Gürcistan” ifadesi yazılmıştır (Niyazov, 2016: 16-19). Bu defteri kendi diline 

çeviren Gürcü Türkolog Sergi Cikia da 1941 yılında kaleme aldığı eserinde def-

terin adını “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistan” olarak kaydetmiştir (Cikia, 

1941).  

Fahrettin Kırzıoğlu, Cikiya'yı defterdeki Ahıska adını Gürcistan olarak 

değiştirmekle itham ederken, Gürcü tarihçi Abuladze ise defterin merkez nüs-

hasının adının “Defter-i Mufassal-i Ahıska” olmakla birlikte Tiflis nüshası adı-

nın “Defter-i Mufassal-i Vilayet-i Gürcistan” olduğunu belirterek herhangi bir 

tahrifin söz konusu olmadığını belirtmiştir (Gümüş, 2000: 12). Bu bağlamda 

Cikia ya defteri bu şekilde görmüş ve ona göre çeviri yapmış ya da bilinçli ola-

rak defterin adındaki Ahıska adını kullanmak yerine Gürcistan ismini tercih 

etmiştir. Cikia kasıtlı olarak böyle bir şey yapmışsa da defterin kapağının yır-

tılması Cikia’nın çevirisinden sonra olmuştur. Bu şartlar altında gerçek olan, 

raporda atıf yapılan defterin asıl isminin “Defter-i Mufassal-i Liva-i Ahıska” 

olduğudur. 

Bu arada Cikia yaptığı tercümede “Defter-i Mufassal-i Liva-i Ahıska” 

hakkında önemli bilgiler sunsa da defterin ismi dışında buna konu olan Ahıska, 

Hırtız, Ahılkelek, Çıldır, Posof, Bedre, Penek ve “Ardahân-ı Büzürg” (Dedeoğlu, 

2018: 258-259) gibi sancakların yer aldığı bölge ve ahalisi hakkında doğru 

olmayan bilgiler de vermiştir.  Zira Cikia, bu deftere konu olan bölgenin Sa-

mshe/Sa-Atabago ve burada yaşayan halkın da Gürcü olduğunu belirtmiştir. 

Lakin Cikia’nın Sa-mshe olarak bahsettiği bölge, Gürcistan’ın resmî haritala-

rında da Akhaltsıkhe/Axalsıxe olarak geçen Ahıska’dır ve bölgenin Gürcü tari-

hindeki adı Cikia’nın da belirttiği gibi Sa-Atabago, yani Kıpçakların hüküm sür-

düğü Atabek Yurdu’dur. Ayrıca Cikia, o devirde defterde adı geçen vergi mü-

kelleflerinin bir kısmının Arslan, Ayvaz, Bayındır, Bekâr, Çabuk, Emirhan, Gök-

çe, Güzel, Korkut, Murat, Rüstem, Selman, Yusuf gibi Türk isimleri taşıdığını 

hesaba katmamıştır. Buna karşın Sarkis, Görgi, Demetri, David, İlya, İvane, Si-

mon gibi Hristiyan isimlerinden hareketle bütün ahalinin Gürcü olduğunu id-

dia etmiştir. Oysaki o tarihte bölgede Kıpçak Türkleri de yaşamaktadır (Zey-

rek, 2008: 32). Kıpçaklar bölgesel veya mezhepsel anlamda “Gürcü” olarak 

anılsa da nihayetinde Türk kökenlidir ve Cikia’nın ifade ettiği gibi bu toprak-

lardaki bütün ahalinin Gürcü kökenli olma ihtimali de mümkün gözükmemek-

tedir.  
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Raporun birinci bölümünde son olarak Batum eyaletinin Türkiye'ye bı-

rakılan kesiminde Kafkasya'nın en zengin bakır yataklarından biri olan Murgul 

ve Çoruh havzasının bulunduğuna ve Lenin’in de bu madenlere özel bir önem 

verdiğine dikkati çekilmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 26). Bu durumu Gürcis-

tan’ın Türkiye’ye yönelik toprak taleplerinin kabulü hususunda Sovyet yöne-

timini başka bir açıdan ikna etme çabası olarak değerlendirebiliriz. Zira maden 

bakımından zengin bu toprakları Gürcistan’ın alması halinde, hem Sovyet sa-

nayisi için önemli bir hammadde tedariki sağlanmış olacak hem de Lenin’in o 

dönemki isteği yerine getirilmiş olacaktı. 

Raporun ikinci bölümünde ileri sürülen tez ve iddialarda da bir takım 

yanlışlıklar ve somut verilere dayanmayan hususlar vardır. Bu bağlamda “Gü-

neybatı Mesheti” başlıklı kısımdaki “Osmanlı Devleti’nin Parhali, Tortum, İspir, 

Bayburt ve Gürcü Boğazı gibi Gürcistan topraklarını ele geçirdiği ve buradaki 

Gürcü kökenli halkın baskı ve şiddetle Müslümanlaştırıldığı ve Türkleştirildiği” 

(GCA, F.14, L.19, D.209: 31) iddiasına katılmak mümkün değildir. Zira Osmanlı 

Devleti; Parhali (Artvin-Yusufeli toprakları), Tortum, İspir ve Gürcü Boğazı 

(Erzurum-Tortum arasındaki topraklar)’nı ele geçirdiğinde bölgenin hâkimi 

Gürcüler değil, bu topraklarda XII. yüzyıldan itibaren yaşamaya başlayan ve 

XIII. yüzyıldan itibaren de burayı yönetmeye başlayan Kıpçak Türkleridir (De-

deoğlu, 2018: 103-104, 111, 215).  Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenlenme-

siyle birlikte Bizanslılar ile Türkler arasında sürekli mücadeleye sahne olan 

Bayburt ise 1071 Malazgirt Zaferi’ni müteakip fethedilip Türklerin yurdu ol-

maya başlayan bir bölgedir. Bir ara Trabzon İmparatorluğu tarafından işgal 

edilse de kısa süre sonra Danişmentli hâkimiyetine girmiştir (1098). 1473 Ot-

lukbeli Savaşı’ndan sonra Osmanlı ordusu tarafından ele geçirilen Bayburt, bir 

müddet Akkoyunluların ve 1501’de Safevilerin hâkimiyetine geçmiştir. Lakin 

1514 yılında yeniden Osmanlı toprağı olmuştur (Özger, 2007: 10-14). Netice 

itibariyle Osmanlı Devleti bu topraklara gelmeye başladığında buranın hâkimi 

Gürcüler değildir. 

Osmanlı Devleti’nin “Atabegler Yurdu’nda” izlediği teşvik ve gönüllülük 

esasına dayalı Müslümanlaştırma politikası (Gümüş, 2000: 140-143; Dedeoğlu, 

2018: 223; Çiloğlu, 1993: 77-78) ve 1642 tarihli avarız tahrir defterinde Bay-

burt nüfusunun % 35’inin gayrimüslim olarak belirtilmesi (İnbaşı, 2007: 99) 

göz önüne alındığında bu topraklarda yaşayan insanların zorla Müslüman ya-

pıldığı söylemi gerçekçi durmamaktadır. Yine rapordaki “Güneybatı Mesheti 

bölgesinde yaşayan halkın çoğunluğunu dilsel olarak Türkleştirilmeye tabi 

tutulan Gürcü kökenlilerin oluşturduğu ifadesi de hiçbir somut veriye dayan-
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maktadır. Nitekim Osmanlı devlet geleneğinde insanları baskıyla Müslüman-

laştırma gibi bir uygulama olmadığı gibi zorla dilsel açıdan Türkleştirme poli-

tikası da yoktur.  

Bunların dışında Tortum, İspir ve Parhali’de yaşayan halkın çoğunluğu-

nu Gürcü kökenlilerin oluşturduğu söylemi de herhangi bir somut veriye da-

yanmamaktadır (GCA, F.14, L.19, D.209: 32). Üstelik bu topraklarda yaşayan 

halkın çoğunluğunun kültürü Ahıska Türkleri’yle aynıdır. Konuştukları dil de 

Kuman-Kıpçak Türkçesinin günümüzdeki yansıması olarak bilinmektedir (De-

deoğlu, 2018: 181, 196). Bu meyanda Tortum, İspir ve Parhali’de yaşayan hal-

kın çoğunluğunu raporda belirtildiği üzere Gürcü kökenliler değil Türkler oluş-

turmaktadır. 

Raporun “Chaneti (Lazistan)” başlıklı kısmında yer alan “Lazların Gürcü 

kökenli bir halk” olduğu şeklindeki iddia konusunda ise kesin bir kanıya var-

mak zordur. Nitekim İbrahim Tellioğlu’na göre tarih boyunca Laz, Tzan, Çani, 

Lazoi gibi isimlerle anılan Lazlarla ilgili İlkçağ kaynaklarında yeterli bilginin 

bulunmayışı onların kimliği konusunda çeşitli tartışmaları beraberinde getir-

miştir. Bu farklı görüşler içerisinde Lazların Gürcü ya da Türk olabileceği vur-

gulanmış, bunun dışında onların Lezgilerden, Peçeneklerden, Vizigotlardan ya 

da Çin-Tibet sınırında yaşayan Tao kabilelerinden biri olduklarına dair görüş-

ler ileri sürülmüştür. Ancak bu iddiaların ciddi bir tarihsel ve kültürel temeli 

yoktur (Tellioğlu, 2019: 149).  

Lazların fiziksel özelliklerine dair bilgi veren Allen, onların kısa boylu, 

ince kemikli, koyu saçlı, koyu gözlü, esmer tenli, antropolojik özellikleriyle 

Megreller'e benzeyen bir topluluğu andırdıklarını kaydetmiştir. Şemseddin 

Sâmi ise Lazların sima olarak Kafkas ırkına mensup bulunduklarını zikretmek-

tedir. Ayrıca Lazca’nın, Megrelce, Gürcüce ve Svanca gibi Güney Kafkasya kö-

kenli üç dil arasından Megrelce ile arasındaki benzerlikler Lazlarla Megrellerin 

aynı kökenden geldiği kanaatini oluşturmuştur. Yine Lazca ile Gürcüce arasın-

da yapısal farklılıkların bulunduğunun tespit edilmesi sonucu Lazların Gürcü 

kökenli olduğu varsayımı gücünü yitirmeye başlamıştır (Tellioğlu, 2019: 149). 

Bu meyanda Lazların, etno-kültürel ve politik açıdan birbirlerine yakın ama 

etnik olarak birbirinden ayrılan Gürcü, Megrel ve Svan gibi Kafkasya’nın yerli 

halkları içerisinde (Başkan, 2011: 15) Megreller ile akraba bir topluluk olduğu 

görüşü ağır basmaktadır. Hatta Argun Başkan, “Kafkasya’da Bütünleşme ve 

Dağılma Döngüleri İçinde Gürcüler, Zanlar (Megreller ve Lazlar) ve Svanlar” 

başlıklı makalesinde Lazların Megreller ile birlikte Zan kökenli bir halk oldu-

ğunu yazmıştır (Başkan, 2011: 16). 
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Yine raporda Chaneti/Lazistan olarak ifade edilen ve Batum ile Samsun 

arasında kalan toprakları kapsadığı söylenen bölgenin isminin kökeni konu-

sunda da kesin bir kanaat yoktur. Zira raporda, “Bölgenin Gürcü kabilelerinden 

Chanlara (Lazlar) ev sahipliği yaptığı ve bu nedenle bölgenin adının Chaneti 

veya Laziya (Lazistan) olarak belirlendiği” dile getirilmiştir (GCA, F.14, L.19, 

D.209: 32) İbrahim Tellioğlu ise Lazistan isminin Romalıların, Karadeniz'in 

doğu kıyısındaki Kolhis bölgesine hâkim olmasından sonra ortaya çıktığını 

yazmıştır. Zira Roma İmparatorluğu'nun burada yer alan Rioni havzasını ele 

geçirmesinin ardından Roma kaynakları, Gürcülerin “Egrisi” diye bildiği bu 

bölgeyi Laodicia adıyla kaydetmeye başlamış ve zamanla bu ad Lazioi ve Lazi-

ka'ya dönüşmüştür (Tellioğlu, 2019: 149). Argun Başkan da Lazistan isminin 

Romalıların Kolhis bölgesine hâkim olduktan sonra ortaya çıktığı konusunda 

hemfikirdir. Lakin ona göre bu topraklara Lazistan denmesinin sebebi Romalı-

ların, Gürcü, Zan (Megrel-Laz), Svan ve güney Abhazlar gibi birçok etnik toplu-

luğu içerisinde barındıran Kolhida Krallığı’nı ele geçirmesinden sonra buranın 

yönetimini Megrellerden alıp Lazlara vermesidir. Zira bu tarihten sonra devle-

tin adı Lazika Krallığı olmuş ve bölge bu isimle anılmaya başlamıştır (Başkan: 

2011, 23-24). 

Bu arada raporda Trabzon Krallığı olarak ifade edilen ve tarihte Trabzon 

Rum İmparatorluğu olarak bilinen siyasi teşekkülün ortaya çıkmasıyla ilgili 

verilen bilgide, Komnenos kardeşlerden bahsedilmemesi bir eksiklik olmuştur. 

Nitekim raporda Gürcistan’ın, XIII. yüzyıl başında Lazistan’ın tüm tarihi bölge-

lerini fethetmesine rağmen bu toprakları kendi mülkiyetine dâhil etmediği ve 

burada Gürcistan'ın himayesi altında onlardan ayrı bir Trabzon Krallığı kurul-

duğu bilgisi yer almaktadır (GCA, F.14, L.19, D.209: 34-35). Aslında Trabzon 

Rum Devleti’nin kurulmasına giden süreç, IV. Haçlı Seferi sırasında Latinlerin 

İstanbul’a girip Bizans İmparatorluğu’nu ele geçirmesiyle başlamıştır. Zira 

1185’te tahttan ayrılan Komnenos hanedanına mensup Aleksios ve David kar-

deşler, Latinlerin kendilerini ortadan kaldırabileceği endişesiyle gizlice Gürcis-

tan’a gitmiştir. Komnenos kardeşler Gürcistan’a geldiğinde, halaları olan Krali-

çe Tamara (1184-1213) iktidardadır ve Gürcü Krallığı tarihinin en ihtişamlı 

dönemini yaşamaktadır. Erzurum’un kuzeybatısını hâkimiyeti altına almak 

isteyen Gürcü Kraliçesi, bölgede kendisine müttefik olabilecek bir unsur mey-

dana getirmek için Komnenos kardeşlere askerî destek vermiştir. Bu destek 

sonucunda Komnenos kardeşler, Nisan 1204’te Trabzon’u ele geçirip buradan 

Karadeniz Ereğlisi’ne kadar olan bölgeye hâkim olmuşlar ve böylece Trabzon 

Rum Devleti ortaya çıkmıştır (Tellioğlu, 2008: 34-35). 
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Osmanlı Devleti’nin, merkezi Rize olarak gösterilen Doğu Chaneti de sal-

dırgan bir tutum sergileyerek bölgede yaşayan Lazları zorla Müslümanlaştır-

maya çalıştığı ve İslam’ı kabul etmeyen halkın bir kısmının Batı Gürcistan'a 

kaçtığı (GCA, F.14, L.19, D.209: 35) şeklinde raporun sonunda yer alan iddianın 

da ciddi bir tarihsel ve kültürel temeli yoktur. Merkezi Trabzon olarak gösteri-

len Orta Chaneti’deki halkın Türkçe konuşmasına rağmen çoğunlukla Laz kö-

kenli olduğu, Doğu Chaneti’de ise hâlâ ana dillerini saf bir şekilde koruyan Laz-

ların ezici bir çoğunluk oluşturduğu (GCA, F.14, L.19, D.209: 36) konusunda da 

ortaya somut bir delil konamamıştır.  Yine Doğu Chaneti’de I. Dünya Savaşı'nın 

başlangıcında 180 bin insanın yaşadığı, bu kişilerinden 110 bininin ana dili 

Lazca olan Laz, 50 bininin Türkleştirilmiş Laz ve 20 bininin ise Hemşinli (Müs-

lüman Ermeni) olduğuna (GCA, F.14, L.19, D.209: 36-37) dair bilginin kaynağı 

belli değildir. Hatta Osmanlı Devleti’nin 1914 tarihli sayımına göre Rize ve ona 

bağlı Pazar ile Hopa ilçelerinde yaşayan insan sayısı yaklaşık 210 bindir. Bu 

nüfusun ise 208’binini Müslümanlar, 1800’ünü Rumlar ve 35’ini Ermeniler 

oluşturmaktadır (Karpat, 2003: 218).  

Görüldüğü gibi Gürcistan yönetiminin kendisine verilmesini istediği 

Türk topraklarının Ermenilere bırakılmaması ve Türkiye’den daha fazla toprak 

alabilmek yolunda Sovyet yönetimini ikna için hazırlattığı bu raporda ileri sü-

rülen tezlerin, yapılan çıkarımların ve verilen istatistiki bilgilerin gerçeklerle 

bağdaşmayan pek çok yönü bulunmaktadır.  

 

3. RAPORUN HAZIRLANMASI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER VE 

RAPORUN TÜRKİYE’YE YÖNELİK TOPRAK PAYLAŞIMINA ETKİSİ 

Gürcistan yönetimi rapor hazırlandıktan sonra ilk olarak Dışişleri Komi-

serleri Kiknadze aracılığıyla Gürcü asıllı SSCB İçişleri Komiseri Beriya’ya bir 

mektup yazmış ve ondan Türkiye’ye yönelik toprak taleplerinin kabulü konu-

sunda destek istemiştir (Hasanlı, 2011: 202). Güya artık ellerinde Batum eyale-

tinin güney kısmı ile Artvin, Ardahan ve Oltu sancaklarının tamamının Gürcis-

tan’a ait olduğunu kanıtlayan tarihi ve etnografık delillerinden ibaret bir rapor 

vardır. 

Kiknadze, Beriya’ya gönderdiği mektupta2, raporda yer alan iddialardan 

hareketle 13 Ekim 1921’de Güney Kafkasya Sovyet Cumhuriyetleri ile Türkiye 

                                                           
2 Bu mektubun aslı, Gürcistan Devlet Başkanlığı Arşivinde (Koleksiyon 14, Liste 19, Dosya 209, 
sayfa 20-22) bulunmaktadır. Biz ise bu rapora Gürcistan arşivlerinden belgelerin yer aldığı 
“https://nsarchive.gwu.edu/rus/text_files/GeorgiaArchives/1945-12-29.pdf” adresinden 
01.08.2021 tarihinde ulaştık. 

https://nsarchive.gwu.edu/rus/text_files/GeorgiaArchives/1945-12-29.pdf
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arasında imzalanan dostluk antlaşmasının genç Sovyet Cumhuriyetleri için çok 

zor olan şartlarda imzalandığından bahsetmiştir. Bu antlaşma gereği Sovyet 

Cumhuriyetleri’nin, o sırada Türkiye’nin artık işgal ettiği ve asılsız olarak üze-

rinde hak iddiasında bulunduğu kendilerine ait arazileri, muhtemel bir savaşı 

önlemek amacıyla Türkiye’ye bıraktığı üzerinde durmuştur. Böylece eski Ba-

tum eyaletinin güney kısmı ile Artvin, Ardahan ve Oltu sancaklarının tamamı-

nın Gürcistan’dan koparıldığına değinmiştir (GCA, F.14, L.19, D.209: 20). 

Kiknadze daha sonra konuyu II. Dünya Savaşı’na getirmiş ve SSCB’nin 

Almanya ile mücadele ettiği bu dönemde Türkiye’nin 13 Ekim 1921 Antlaşma-

sı’nın ana ilkelerini ve hükümlerini ihlâl ettiğini, yürürlükteki dostluk antlaş-

masının ruhu ve muhtevası ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunduğunu 

belirtmiştir. Zira Türkiye, Almanya’ya hizmet eden ve Kırım ile Kafkasya böl-

gesindeki toprakları SSCB’den koparmak suretiyle Büyük Türkiye’yi kurmayı 

hedefleyen Sovyet karşıtı Pantürkizm örgütünün kendi arazisinde faaliyet gös-

termesine izin vermiştir. Kiknadzeye göre bu şartlar altında Türkiye, kendisiy-

le Sovyet Cumhuriyetleri arasında imzalanmış dostluk antlaşmalarını fiilen 

ihlâl etmiştir. Bu nedenle de söz konusu antlaşmaların feshedilmesi ve dolayı-

sıyla eskiden Güney Kafkasya Cumhuriyetleri’ne ait olan arazilerin onlara iade 

edilmesi gerekmektedir (GCA, F.14, L.19, D.209: 20-21).  

Kiknadze mektubunun devamında ise Batum eyaletinin güney kısmı ile 

Artvin, Ardahan ve Oltu sancaklarının tamamının Gürcistan’a ait olduğunu 

kanıtlayan tarihi ve etnografık delillerinden ibaret bir rapor hazırladıklarına 

değinmiş ve bu topraklardan bazılarının Ermenistan'a bırakılması gerektiği 

fikrine dair itirazını sunmuştur. Kiknadze’ye göre Batum eyaletinin güney kıs-

mı ve Artvin sancağının yanı sıra Gürcistan’ın tarihi eyaletleri olan Ardahan ve 

Oltu sancakları kendilerine, Erivan vilâyetinin Kars ve Kağızman sancaklarıyla 

Sürmeli kazası ise Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bırakılmalıdır. 

13 Ekim 1921 Antlaşması’yla Türkiye’ye geçen arazilerin 12.762 km²’sinin 

Gürcistan’a, 13.190 km²’sinin ise Ermenistan’a verilmelidir (GCA, F.14, L.19, 

D.209: 21-22). 

Gürcü yönetiminin Türkiye’ye yönelik toprak talepleri konusunda ikinci 

hamlesi ise Kidnazde’yi 1945 Eylül başlarında Moskova’ya göndererek, Beri-

ya’nın dışında SSCB Dışişleri Komiseri Molotov ile yardımcılarına ve Dışişleri 

Halk Komiserliği’nin Yakın Doğu Şubesi Müdürü Samılovski’ye (Hasanlı, 2011: 

203) “Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” başlıklı raporu sunmak 

olmuştur.  
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Nihayetinde Gürcü yönetimi, talimatla hazırlattıkları ve içerisinde tarih-

sel, demografik ve coğrafi gerçeklerle bağdaşmayan yönler barındıran bu ra-

por sayesinde, kendilerine verilmesini istedikleri Batum eyaletinin güney kıs-

mı ile Ardahan ve Oltu’nun Ermenilere bırakılmaması ve Türkiye’den daha 

fazla toprak alabilmek yolunda Sovyet yönetimini ikna etmeyi başarmıştır. Zira 

rapor sonrası Batum eyaletinin güney kısmı ile Ardahan ve Oltu’nun Ermenis-

tan bırakılması gerektiği yönündeki Sovyet Dışişleri Komiserliği’nin önerisinde 

değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca Sovyet yönetiminde sadece bu toprakların değil, 

raporda Gürcü arazisi olarak lanse edilen bölgelerin de Gürcistan’a verilmesi 

yönünde bir kanaat oluşmuştur. 

Bu kapsamda Sovyet yönetimi, Giresun’a kadar bütün Kuzey Doğu Ana-

dolu’nun Gürcistan’a ilhak edilmesi gerektiğine dikkati çeken Gürcü akademis-

yenlerden Berdzenisvili ile “Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” 

başlıklı raporun da mimarı Canasiya tarafından kaleme alınan bir makalenin 

Sovyet basınında yayınlanmasına izin vermiştir (Cumhuriyet, 21 Aralık 1945: 

1-3). Böylece SSCB ilk kez Türkiye’ye yönelik arazi taleplerini kendi vatandaş-

larının yani Gürcülerin ağzından da gündeme getirmiştir. 

 

SONUÇ 

“Türkiye’nin Ele Geçirdiği Gürcü İlleri Hakkında” başlıklı raporun hazır-

lanmasına giden süreç, Sovyet yönetiminin Türkiye’ye yönelik toprak taleple-

riyle ilgili isteklerinin şekil değiştirmesiyle başlamıştır. Zira toprak alma konu-

sunda Molotov-Selim Sarper görüşmeleri esnasında Türkiye’yi, meselenin ilk 

kez uluslararası bir düzeyde ele alındığı Potsdam Konferansı’nda da müttefik-

lerini ikna edemeyen Sovyet yönetimi, arazi isteklerini Ermenistan ve Gürcis-

tan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri üzerinden yürütmeye karar vermiştir. Bu 

sayede uluslararası kamuoyunun SSCB’yi Türkiye'ye karşı toprak talepleri 

nedeniyle yayılmacı bir politika izlemekle suçlamayacağı ve bu taleplerini ma-

kul göreceği düşünülmüştür. Bu meyanda Sovyet yönetimi, Ermenistan ve 

Gürcistan Dışişleri Komiserliklerinden Türkiye’ye yönelik arazi isteklerini bir 

rapor halinde hazırlamalarını istemiştir. İki komiser de bu raporları kısa süre-

de hazırlayarak SSCB Dışişleri Komiserliği’ne göndermiştir. 

Raporları inceleyen SSCB Dışişleri Komiserliği yetkilileri de konuyla ilgili 

kaleme aldıkları yazılarda, Türkiye'den istenilecek toprakların büyük bir kıs-

mının Ermenistan’a bırakılması gerektiğinin altını çizmiştir. Lakin bu durum 

Gürcistan yönetiminin hoşuna gitmemiş ve Çarkviani, Ermenistan’a verilmesi 

düşünülen Batum eyaletinin güney kısmı ile Ardahan ve Oltu’nun dışında Art-
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vin’in de Gürcülere ait olduğuna dair raporlar hazırlanması yolunda talimat 

vermiştir. Çarkviani’nin talimatı üzerine Gürcü akademisyen Canaşiya tarafın-

dan söz konusu bölgelerin dışında Parhali, Tortum, İspir, Trabzon ve Rize gibi 

başka toprakların da Gürcülere ait olduğuna dair bir rapor hazırlanarak Gür-

cistan yönetimine takdim edilmiştir.  

İki sayfalık ekle birlikte toplam 16 sayfadan oluşan raporda, Türkiye’nin 

Gürcistan topraklarını zorla ele geçiren işgalci bir devlet olduğu, Türk-Sovyet 

sınırlarının zorunluluk sonucu çizildiği ve Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yılla-

rında SSCB ile arasındaki dostluk ilkeleriyle bağdaşmayacak bir tavır sergile-

diği gibi tarihsel gerçeklerle bağdaşmayan ithamlarda bulunulmuştur. Raporda 

1897 yılında Batum vilayetindeki nüfusun % 80’nini Gürcü kökenlilerin oluş-

turduğu, Ardahan ve Oltu’da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Gürcü kökenli 

Müslümanların da resmî kaynaklar tarafından Türk olarak kabul edildiği gibi 

doğru olmayan iddialara da yer verilmiştir. Oysaki Ruslar tarafından yapılan 

hiçbir sayımda Batum’da nüfusun neredeyse tamamına yakınını Gürcülerin 

oluşturduğu ve Türk nüfusunun çok az olduğuna dair veri yoktur. Ayrıca Rus-

ların nüfus tanımlamasında “Türk” adının Osmanlı Türklüğünü ve Osmanlı-Rus 

savaşlarından sonra Rusya’ya terkedilen topraklarda kalanları tanımladığı 

dikkate alındığında Müslüman Gürcüleri Türk olarak kayıt altında aldığı ger-

çekçi durmamaktadır. 

Yine rapordaki, Osmanlı Devleti’nin; Mesheti, Parhali, Tortum, İspir, 

Bayburt, Gürcü Boğazı ve Rize gibi Gürcü toprağı olduğu iddia edilen bölgeleri 

ele geçirdikten sonra buradaki halkı bölgeden kovmak suretiyle bu toprakları 

insandan arındırdığı ve kalan Gürcüleri de zorla Müslümanlaştırdığı gibi ger-

çeklikten uzak bir söyleme de katılmak mümkün değildir. Zira Osmanlı Devleti 

bu toprakları ele geçirdiği zaman bölgenin hâkimi Gürcüler değildir ve bu top-

rakların Müslümanlaşması da zorla değil, gönüllülük esası ve teşvikle olmuş-

tur. Bunlardan başka rapordaki diğer bir yanlışlık ise Türklerin egemenliğiyle 

beraber Gürcülerin yaşadığı topraklarda nüfus azalması yaşandığına dair 

önemli bir delil olarak gösterilen “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” başlık-

lı tapu tahrir defterinin aslında var olmamasıdır.  

Raporun “Chaneti (Lazistan)” başlıklı kısmında yer alan “Lazların Gürcü 

kökenli bir halk” olduğu şeklindeki iddia hakkında da kesin bir kanıya varmak 

zordur. Çünkü Lazların, Kafkasya’nın yerli halkları içerisinde Megreller ile ak-

raba bir topluluk olduğu görüşü ağır basmaktadır. Yine raporda Lazistan ola-

rak ifade edilen ve Batum ile Samsun arasında kalan toprakları kapsadığı söy-

lenen bölgenin isminin kökeni konusunda ise kesin bir kanaat yoktur. Tortum, 
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İspir, Parhali, Trabzon ve Rize’de yaşayan halkın çoğunluğunu Gürcü kökenli-

lerin oluşturduğu söylemi de herhangi bir somut veriye dayanmamaktadır. 

Sonuç olarak Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’ye yö-

nelik arazi isteklerinin meşruluğu üzerine inşa edilen ve Gürcistan’ın, eski Ba-

tum eyaletinin güney kısmı, Artvin, Ardahan ve Oltu ilçelerinin yanı sıra Parha-

li, Tortum, İspir, Rize ve Trabzon gibi topraklarda da haklarının kaybolmadığı-

na dikkati çeken bu rapor, tarihsel, demografik ve coğrafi gerçeklerle bağdaş-

mayan yönler barındırmasına rağmen Sovyet yönetimi üzerinde etkili olmuş 

ve Türk topraklarının paylaşımıyla ilgili Sovyet planlarında Gürcistan lehine 

değişikliğe sebebiyet vermiştir. 
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TİCARET GEMİLERİNİN DENİZ EMNİYETİ VE 

GÜVENLİĞİNE YÖNELİK LİMAN DEVLETİ 
KONTROLÜ (PSC) REJİMLERİ VE TÜRKİYE’NİN 
ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN BİR 

İNCELEME 
 

Fatih YILMAZ1 

 

ÖZET 

Günümüzde uluslararası denizyolu taşımacılığı ve deniz ticareti, dünya ekono-

misi, kıtalar arası ticaret, küresel lojistik ve tedarik zinciri açısından hayati bir öneme 

sahiptir. Çünkü; gıda, enerji ve ham madde gibi ticaret mallarının %85-90’ı deniz yo-

luyla, uluslararası limanlar arasında faaliyet gösteren uluslararası ticaret gemileri ile 

taşınmaktadır. Tüm önlemlere rağmen uluslararası standartları karşılamayan ticaret 

gemilerini tespit edip deniz ticaretinden elimine etmek için küresel bir “emniyet ağı” 

işlevi gören Liman Devleti Kontrolü (PSC); armatörlerin, tanınmış kuruluşların ve 

bayrak devletlerinin uluslararası denizcilik sözleşmelerinin şartlarına uymadığı du-

rumlara karşı, liman devletlerinin kendi limanlarını ziyaret eden yabancı bayraklı 

gemileri kontrol etmesi ve eksikliklerini gidermesini sağlatmasıdır. Bu amaçla dünya-

nın farklı coğrafi bölgelerini kapsayan PSC rejimleri mevcuttur. Türkiye’nin sahip ol-

duğu jeo-stratejik konum, denizcilik alanı da dahil olmak üzere, her türlü uluslararası 

ve bölgesel organizasyonda etkin bir şekilde rol almasını gerektirmektedir. Bu çalış-

manın amacı; Türkiye’nin, dünyanın önde gelen bölgesel PSC rejimlerindeki etkinliği-

nin arttırılmasına yönelik bir inceleme ve değerlendirme yaparak bazı öneriler sun-

maktadır. Bu amaçla bu çalışmada; literatürdeki ilgili çalışmalar, bölgesel PSC rejimle-

rinin yapısı, üyelik şartları ve PSC istatistikleri, Türk bayraklı ticaret gemilerinin önde 

gelen bölgesel PSC rejimlerindeki durumu ve Türkiye’nin Karadeniz MoU ve Akdeniz 

MoU kapsamında yürüttüğü PSC faaliyetleri incelenmiştir. Sonuç olarak; 2010-2019 

yılları arasında dünya genelindeki PSC ve tutulmaların %60’ından fazlasının Paris MoU 

ve Tokyo MoU bölgesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin şimdi-

lik üyesi olmadığı Paris MoU ve Tokyo MoU’da, Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU tem-

silcisi (gözlemcisi) olarak belli ölçüde rol alabilme imkânının bulunduğu ve özellikle 

                                                           
1 Dr., Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, E-posta: yilmazf58@gmail.com 
   ORCID: 0000-0001-5652-0265 

mailto:yilmazf58@gmail.com
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Karadeniz MoU’nun bu amaç için görece daha uygun ve stratejik bir enstrüman olabi-

leceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Uluslararası Deniz Ticareti, Uluslara-

rası Deniz Taşımacılığı, Deniz Emniyeti ve Güvenliği, Liman Devleti Kontrolü (PSC), 

Bölgesel PSC Rejimleri. 

 

A Study on Port State Control (PSC) Regimes for the Safety and Security of 

Merchant Ships and on Increasing Turkey’s Effectiveness 

 

Abstract 

Today, international shipping and seaborne trade are vital to the world econo-

my, inter-continental trade, global logistics and supply chain. Because, 85-90% of 

world trade goods such as food, energy and raw materials is carried by sea, by the 

international merchant ships operating between the international ports. Port State 

Control (PSC) is a global “safety net” to eliminate sub-standard ships, not comply with 

the international maritime standards, from the world shipping. Against the cases 

where shipowners, recognized organizations and flag states do not comply with the 

requirements of international maritime conventions, the PSC is the control of foreign 

ships arriving at their national ports by port states and confirming that the ships have 

rectified their deficiencies. There are various regional PSC regimes scoping different 

regions of the world. Turkey’s geo-strategic position requires to take an active role in 

all kinds of international and regional organizations, including the maritime field. The 

aim of this study is to carry out an evaluation on how to increase Turkey’s effective-

ness in the world’s leading regional PSC regimes and to present some strategy sugges-

tions for the future. With this aim, this study examines and evaluates the relevant stud-

ies in the literature, the organizational structure, membership requirements and PSC 

statistics of regional PSC regimes, the situation of Turkish flagged merchant ships in 

leading PSC regimes, and the PSC activities carried out by Turkey in accordance with 

the Black Sea MoU and Mediterranean Sea MoU. As a result, it is found that more than 

60% of worldwide PSC controls and detentions took place in the Paris MoU and Tokyo 

MoU regions between 2010-2019. In this context, it is considered that Turkey can have 

the opportunity to take a role to a certain extent in the Paris MoU and Tokyo MoU, 

even though Turkey is not a member for now, as a representative (observer) of the 

Black Sea MoU and Mediterranean MoU. And also, the Black Sea MoU seems to be a 

relatively more appropriate and strategic instrument for this opportunity. 

Keywords: International Trade, International Seaborne Trade, International 

Shipping, Maritime Safety and Security, Port State Control (PSC), Regional PSC Re-

gimes. 
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1. GİRİŞ 
Günümüzde uluslararası denizyolu taşımacılığı ve deniz ticareti, dünya 

ekonomisi, kıtalar arası ticaret, küresel lojistik ve tedarik zinciri açısından 
hayati bir öneme sahiptir. Çünkü; ülkelerin ve milletlerin ihtiyacı olan gıda, 
enerji ve ham madde gibi ticaret mallarının %85-90’ı deniz yoluyla, 
uluslararası limanlar arasında faaliyet gösteren uluslararası ticaret gemileri ile 
taşınmaktadır. 2019 yılında 11,94 milyar ton olan dünya deniz ticareti hacmi, 
%3,4’lük bir düşüşle 2020 yılında 11,51 milyar ton olarak gerçekleşmiş ol-
masına rağmen 2020 yılında da dünya ticaret mallarının %90’ı denizyolundan 
taşınmıştır (İMEAK DTO, 2021:35-36). Limanlarda yük elleçlemede (yükleme 
ve boşaltma) Asya kıtası en yüksek paya sahiptir ve bunu Avrupa, Kuzey 
Amerika, Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtaları takip etmektedir 
(UNCTAD, 2020:72-75). Dünya deniz ticaret filosundaki tankerlerin %61,2’si, 
dökme yük gemilerinin %92,7’si, konteyner ve diğer tip gemilerin ise ne-
redeyse tamamı Süveyş Kanalı’ndan geçebilmektedir (SCA, 2021). Bu 
bağlamda, dünyanın en önemli küresel deniz ticaret rotalarından biri olan 
Asya Pasifik-Avrupa deniz ticaret rotası üzerinde yer alan, dünyanın en 
stratejik yapay su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nın yakın hinterlandında 
yer alan, Karadeniz’i ve hatta Hazar Denizi’ni dünyanın diğer denizlerine 
bağlayan Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinde tam hükümranlığı bulunan 
ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, bu vasıfları nedeniyle dünyada 
kıtalar arası deniz taşımacılığı ve ticareti açısından da jeo-stratejik bir konuma 
sahiptir. Türkiye’nin sahip olduğu bu avantajı ve potansiyelini, denizcilik alanı 
da dahil olmak üzere, her türlü uluslararası ve bölgesel organizasyonda etkin 
bir şekilde kullanabilmesi önem arz etmektedir. 

 
Şekil 1: Bölgesel PSC Rejimleri (Med MoU, 2021a) 
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Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS’82)’nin 

94’üncü maddesine göre, uluslararası ticaret gemilerinin uluslararası 

denizcilik standartlarını sağlanmasında birincil sorumluluk Bayrak 

Devletlerine aittir. Öte yandan 218 ve 219’uncu maddeleri ise Liman 

Devletlerine kendi limanlarına gelen yabancı bayraklı gemileri kontrol yetkisi 

vermektedir (UN, 1982:58,110). BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün 

birçok uluslararası denizcilik sözleşmesinde de2 PSC kontrolüne yer verilmiştir 

(IMO, 2021). Liman Devleti Kontrolü (PSC); tüm önlemlere rağmen 

uluslararası standartları karşılamayan ticaret gemilerini tespit edip deniz 

ticaretinden elimine etmek için küresel bir “emniyet ağı” işlevi görmektedir. 

PSC; yabancı bayraklı ticaret gemilerinin teknik durum ve donanım açısından 

uluslararası kuralların gerekliklerine uygunluğunun ve uluslararası 

gerekliliklere uygun olarak işletilip işletilmediğinin ulusal limanlarda 

denetlenmesidir (IMO, 2021). Başka bir deyişle PSC; armatörlerin, tanınmış 

kuruluşların ve Bayrak Devletlerinin uluslararası denizcilik sözleşmelerinin 

şartlarına uymadığı durumlara karşı, Liman Devletlerinin kendi limanlarını 

ziyaret eden yabancı bayraklı gemileri kontrol etmesi ve eksikliklerini 

gidermesini sağlatmasıdır (Tokyo MoU, 2021). Kaybal (2018) tarafından da 

belirtildiği gibi, PSC’nin deniz emniyetinin arttırılmasına ve dolayısıyla deniz 

kazalarının ve gemilerden kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılmasına ve 

standart altı gemilerin yol açtığı haksız rekabet koşullarının ortadan 

kaldırılmasına önemli katkıları olduğu ortak kabul gören bir gerçektir (Kaybal, 

2018:21-22). 

Bu amaçla dünyanın farklı coğrafi bölgelerini kapsayan PSC rejimleri 

mevcuttur. Bu rejimlerin hukuki ve teknik statüsü, üyelerince imzalanan ve 

memorandum (MoU) adı verilen bölgesel anlaşmalara dayanmaktadır. Şekil 

1’de görüldüğü gibi, şu anda dünyada Avrupa ve Kuzey Atlantik (Paris MoU), 

Asya ve Pasifik (Tokyo MoU), Latin Amerika (Acuerdo de Vina del Mar), 

Karayipler (Caribbean MoU), Batı ve Merkezi Afrika (Abuja MoU), Karadeniz 

Bölgesi (Karadeniz MoU), Akdeniz (Akdeniz MoU), Hint Okyanusu (Indian 

Ocean MoU) ve Riyadh MoU olmak üzere 9 adet bölgesel PSC rejimi bulunmak-

ta olup Amerikan Sahil Güvenliği (USCG) ise onuncu bir yapı olarak kabul 

edilmektedir (IMO, 2021; Med MoU, 2021a). 

                                                           
2 IMO’nun PSC’ye yönelik prosedür hakkındaki 6 Ocak 2019 tarihli ve Res.A.1138(31) sayılı 
kararında belirtilen sözleşmeler şunlardır: SOLAS74/P88, MARPOL73/P78,97, LL66/P88, 
STCW78, TONNAGE69, COLREG72, AFS 2001, BUNKER 2001, CLC69, BWM 2004, NAIROBI WRC 
2007. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin, dünyanın önde gelen bölgesel PSC re-

jimlerindeki etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir inceleme ve değerlendirme 

yaparak bazı öneriler sunmaktadır. Bu amaçla, öncelikle literatürde konuyla 

ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu süreçte kapsamı bakımından bu çalışmanın 

amacına katkı sağlayabilecek ve güncelliği bakımından yakın zamanda 

yayımlanmış olanlara ağırlık verilmiştir. Daha sonra, bölgesel PSC rejimlerinin 

yapısı, üyelik şartları ve bu bölgelerdeki PSC istatistikleri incelenmiştir. Tüme-

varım yaklaşımı ile 2010-2019 yılları arasındaki dönemde yapılan toplam PSC 

ve tutulma sayısının bölgesel PSC rejimleri bazında yüzdelik dağılımları 

tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Böylece, dünyanın önde gelen 

bölgesel PSC rejimleri belirlenmiştir. Bu süreçte veri kaynağı olarak bölgesel 

PSC rejimlerinin resmî web siteleri, yıllık PSC raporları ve İngilizce memoran-

dum metinlerinden yararlanılmıştır. Bu çalışma sırasında bazı bölgesel PSC 

rejimlerinin 2020 yılı raporları henüz yayınlanmamış olduğundan ve Acuerdo 

de Vina del Mar bölgesinin yıllık raporlarına ulaşılamadığından tablo ve grafi-

klerde yer verilememiştir. Sonraki aşamada, Türk bayraklı ticaret gemilerinin 

önde gelen PSC rejimlerindeki durumu ve Türkiye’nin Karadeniz MoU ve Ak-

deniz MoU kapsamında yürüttüğü PSC faaliyetleri incelenmiştir. Bu süreçte 

veri kaynağı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Denizcilik Genel 

Müdürlüğü (DGM)’nün resmî web sitesinde yayınlanan denizcilik istatisti-

klerinden ve ayrıca ilgili PSC rejiminin yıllık PSC raporlarından 

yararlanılmıştır. Sonuçta ise, yapılan incelemelere dayalı olarak, Türkiye’nin 

dünyada önde gelen PSC rejimlerindeki etkinliğinin arttırılmasına yönelik 

(üyelik imkânı ve alternatifler de dahil olmak üzere) bir değerlendirme 

yapılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. 

 

3. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Avrupa Birliği (AB)’ne uyum süreci bakımından Türkiye’nin PSC duru-

munu inceleyen Ercan (2010) tarafından, Türkiye’nin standart altı gemiler 

tarafından tercih edilen bir ülke durumuna dönüşmemesi ve uluslararası alan-

da dışlanmaması için PSC uygulamalarının AB standartlarında etkin olması 

gerektiği belirtilmiştir (Ercan, 2010:118-119). AB’nin deniz emniyeti ve 

güvenliği politikalarını inceleyerek Türkiye ile karşılaştıran Akpınar (2014) 

tarafından, Paris MoU’nun PSC alanında dünya denizciliğinin öncü organizasy-

onu olduğu, Türkiye’nin bayrak devleti olarak izlediği politikalar sayesinde 

IMO sözleşmelerinin çok büyük bir kısmına taraf olunduğu, ancak bununla 
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birlikte Türkiye’nin PSC gemi hedefleme sistemi ile veri tabanını Paris MoU ile 

uyumlu hale getirmesi, PSC ile ilgili güncel AB direktiflerini ulusal mevzuata 

aktarması, Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU metinlerinin Paris MoU doğrul-

tusunda güncellenmesi vb. gibi konularda yapılabilecek çalışmalar olduğu da 

belirtmiş ve önerilmiştir (Akpınar, 2014:10, 261, 268-272). UNCLOS’a göre 

PSC uygulamaları ve Türkiye’deki problemler hakkında bir inceleme yapan 

Öztürk, Şanlıer ve Işık (2016)’a göre, Türkiye’deki PSC sisteminin en önemli 

problemi liman devleti kontrolü görevlilerinin “inability of branching 

(branşlaşma yetersizliği)” şeklinde belirtilmekte (Öztürk, Şanlıer ve Işık, 

2016:240-241) olup sadece yabancı gemilerin kontrolünü değil, bunun 

yanısıra farklı görevler de yapmaları kastedilmektedir. Türkiye’deki PSC uygu-

lamalarını Paris MoU ile karşılaştırarak değerlendiren Kaybal (2018) tarafın-

dan, Türk bayraklı gemilerin PSC kontrolünde siyasi nedenlerle tutulmalarına 

karşı Akdeniz ve Karadeniz MoU’nun âtıl uygulamalarının güncellenerek daha 

etkin ve prestijli hale getirilmeleri gerektiği belirtilmiş ve önerilmiştir (Kaybal, 

2018:106). IMO üyelerinin bayrak, liman ve kıyı devleti sorumluluklarına 

yönelik IMO Üyesi Devlet Denetim Programı (IMSAS) kapsamında, 2022 yılın-

da IMO tarafından Türkiye’de yapılması öngörülen denetim öncesi odaklanıl-

ması gereken konuları değerlendiren Esenli (2018) tarafından, IMO III Kod'un 

uygulanmasına yönelik ulusal mevzuat düzenlemesi yapılması, IMO Teknik 

Performans Analiz ve Geliştirme Sistemi (PERGE)’nin etkin bir şekilde uygu-

lanması, taraf olunan bazı IMO sözleşmelerdeki ek değişikliklerin ulusal mev-

zuata aktarılması, vb. gibi konularda yapılabilecek çalışmalar olduğu belirtmiş 

ve önerilmiştir (Esenli, 2018: 91-97). Türk bayraklı gemilerin Tokyo MoU böl-

gesindeki performansı üzerine bir inceleme yapan Bolat (2019)’a göre, bayrak 

performansı ülke açısından uluslararası saygınlık gemi işletmecileri açısından 

ekonomik getiri anlamına gelmekte olup Türkiye’nin Tokyo MoU’nun beyaz 

listesine geçmesi halinde gemilerin gecikmesinden kaynaklanan liman 

ücretleri ve iş kayıpları en aza indirilebilecektir (Bolat, 2019:486). Türk bay-

raklı gemilerin “excess faktör (EF)” ve “tutulma oranı” göstergeleri bakımın-

dan Paris MoU’daki performansı (2008-2018) üzerine bir inceleme yapan 

Yılmaz (2020)’a göre, incelenen dönemde Türk bayraklı gemiler Paris MoU’da 

her iki gösterge açısından da “iyi” denilebilecek bir PSC performansına sahip 

olmakla birlikte, bu performansın gelecek yıllarda da sürdürülmesi ve Türk 

bayraklı gemiler için tutulma oranı hedefinin Paris MoU’nun üç yıllık tutulma 

oranı ortalamasının altında belirlenmesi önem arz etmektedir (Yılmaz, 

2020:117). 
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4. BÖLGESEL PSC REJİMLERİ 

4.1. Avrupa ve Kuzey Atlantik (Paris MoU) 

Avrupa kıyı devletlerini ve Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya kadar Kuzey 

Atlantik havzasını kapsamaktadır. Geçmişi 1978’e kadar uzanmakla birlikte 

hukuki temeli 1982’de imzalanan memorandum ile atılmıştır. Şu anda 22’si 

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak üzere toplamda 27 üyesi bulunmaktadır. Bun-

lar; Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs (G.K.R.Y.), Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, 

Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya 

Federasyonu, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık’tır. Paris MoU üye-

lerinden Kanada aynı zamanda Tokyo MoU üyesi, Rusya aynı zamanda Tokyo 

MoU ve Karadeniz MoU üyesi, Bulgaristan ve Romanya aynı zamanda Karaden-

iz MoU üyesi, Malta ve Kıbrıs (G.K.R.Y.) aynı zamanda Akdeniz MoU üyesidir. 

Paris MoU üyesi olan Fransa, aynı zamanda Karayipler (Carribbian) MoU ve 

Hint Okyanusu (Indian Ocean) MoU’nun üyesidir. Yine Paris MoU üyesi olan 

Hollanda, aynı zamanda Karayipler (Carribbian) MoU üyesidir. Paris MoU’nun 

sekretaryası şu anda Hollanda (Den Hagg)’da olup bilgi işlem merkezi 

(THETIS) ise Portekiz (Lizbon)’deki Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) 

tarafından yönetilmektedir. Paris MoU’nun yürütme organı, üye ülkelerin den-

izcilik idarelerinin temsilcileri ile Avrupa Komisyonu’ndan oluşan PSC 

Komitesi’dir. Komite, yılda bir kez veya gerektiğinde daha kısa aralıklarla top-

lanmaktadır. İş birliği yapılan denizcilik otoriteleri, hükümetler arası organi-

zasyonlar ile diğer bölgesel PSC rejimlerinin temsilcilerinin yanısıra, IMO ve 

ILO’nun temsilcileri de “gözlemci (observer)” statüsünde toplantılara katıla-

bilmektedir. Komite, politika, finans ve yönetim konularıyla ilgili çalışmalar 

yürütmekte ve bünyesinde oluşturulan teknik organlar tarafından desteklen-

mektedir (Paris MoU, 2021a,b). Paris MoU memorandum metninin 9.2’inci 

maddesinde; memorandum metnine ait Ek 5’teki kriterleri3 sağlayan bir Avru-

                                                           
3 Paris MoU’ya üyelik için aranan niteliksel şartların yer aldığı Ek 5’te (yazarın çevirisine göre) 
şu kriterler yer almaktadır: 
“Paris MoU memorandum metninin 9.2’inci maddesinde belirtilen coğrafi kriteri karşılayan bir 
devletin denizcilik otoritesi, aşağıdaki niteliksel kriterlerin tümünün karşılanması koşuluyla tam 
üye olarak katılabilir: 
1) Standart altı gemilerin işletilmesini ortadan kaldırmak için ortak çabaya katkıda bulunmak 
amacıyla; anlaşma kapsamındaki taahhütler açıkça kabul etmek,  
2) Üyelik onaylanmadan önce bütün ilgili enstrümanları onaylamış olmak,  
3) Uygun niteliklere sahip gemi denetim görevlisi istihdam etmek de dahil, kendi bayrağını taşıyan 
gemilerde deniz emniyeti, kirliliğin önlenmesi ve gemide yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili ulusla-
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pa kıyı devletinin ve Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya kadar Kuzey Atlantik 

havzasında yer alan bir kıyı devletinin, tüm üyelerin mutabakatının olması 

halinde Paris MoU’ya üye olabileceği belirtilmektedir (Paris MoU, 2020a:1-36). 

Paris MoU’nun 2020 yılı PSC raporuna göre, üye olmayan otoriteler için iş birl-

iği statüsü (co-operating status) ve diğer PSC bölgeleri için gözlemci statüsüne 

(observer/associate status) yönelik kriterlerin Paris MoU Komitesi tarafından 

kabul edildiği belirtilmiştir (Paris MoU, 2020b:15). 

 

4.2. Asya ve Pasifik (Tokyo MoU) 

Asya-Pasifik bölgesini kapsamaktadır. Hukuki temeli, 1993’te Tokyo’da 

imzalanan memorandum ile atılmıştır. Şu anda 21 üyesi bulunmaktadır. Bun-

lar; Avustralya, Kanada, Şili, Çin, Fiji, Hong Kong (Çin), Endonezya, Japonya, 

Güney Kore, Malezya, Marşal Adaları, Yeni Zelanda, Panama, Papua Yeni Gine, 

Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu, Singapur, Tayland, Vanuatu ve Vi-

etnam’dır. Meksika ise iş birliği yapılan üye otorite statüsündedir. Gözlemciler; 

IMO, ILO, Paris MoU, Acuerdo de Vina del Mar Agreement, Hint Okyanusu (In-

dian Ocean) MoU, Karadeniz MoU, Riyad MoU, Karayipler (Caribbian MoU) ve 

Abuja MoU’dur. Sekretaryası şu anda Japonya (Tokyo)’da bilgi işlem merkezi 

(APCIS) Rusya (Moskova)’da bulunmaktadır. Yürütme organı PSC Komitesi’dir 

(Tokyo MoU, 2021). Tokyo MoU memorandum metninin 8.2 ve 8.3’üncü mad-

delerinde; memorandum metnine ait Ek 1’deki kriterleri sağlayan herhangi bir 

denizcilik otoritesinin, Komite toplantısında hazır bulunan ve oy kullanan üye-

lerin tam mutabakatının olması halinde Tokyo MoU’ya “üye otorite (member 

authority)”, “iş birliği yapılan üye otorite (co-operating member authority)” 

veya “gözlemci (observer)” olabileceği belirtilmektedir.  Ek 1/Kısım 1’de üye 

otorite, iş birliği yapılan üye otorite ve gözlemci tanımları, Ek 1/Kısım 2’de üye 

otorite için şartlar, Ek 1/Kısım 4’te iş birliği yapılan üye otorite için şartlar ve 

                                                                                                                                                    
rarası denizcilik standartlarını uygulamak için gerekli lojistik imkana ve yeterli kapasiteye sahip 
olmak ve bunu 7.1’inci maddede belirtilen Komiteyi tatmin edecek şekilde göstermek,  
4) Uygun niteliklere sahip PSCO istihdam etmek de dahil, memorandum metninde belirtilen tüm 
taahhütlere (commitments) ve faaliyetlere tam olarak uyumak için gerekli lojistik imkana ve yeter-
li kapasiteye sahip olmak ve bunu 7.1’inci maddede belirtilen Komiteyi tatmin edecek şekilde gös-
termek, 
5) Tam üyelik başvurusundan önceki 3 yılın herhangi birinde, yıllık raporda yayınlanan ortalama 
tutulma/seferden alıkoyma (detention) yüzdesini aşan tutulma listesinde bayrağı bulunan bir 
denizcilik otoritesi olmamak (aksi durumda Paris MoU tam üyeliğine kabul edilmez), 
6) Üyeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Ek 3’te belirtilen bilgi sistemi ile bağlantı tesis etmek, 
7) Paris MoU’nun işletme maliyetindeki payını ödemek için bir mali sözleşme imzalamak ve üyeli-
ğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7.1’inci maddede belirtilen Komitenin onayladığı şekilde 
mali katkısını ödemek.” 
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Ek 1/Kısım 5’te ise gözlemci için şartlar yer almaktadır. Üye otorite, iş birliği 

yapılan üye otorite ve gözlemci tanımlarında geçen “within the region” ibaresi 

ile Tokyo MoU memorandum metninin 1.2’inci maddesine göre coğrafi olarak 

Asya-Pasifik bölgesinde bulunma şartına atıf yapıldığı görülmektedir. Gözlemci 

koşullarını sağlayan hükümetler arası organizasyonlar ise coğrafi konum 

şartının dışında bırakılmıştır. İş birliği yapılan üye otoritenin ve gözlemcinin, 

Komitede oy kullanma hakkı bulunmamaktadır. Üye otorite mali katkısını tam 

olarak öderken iş birliği yapılan üye otorite yarısını ödemekle yükümlü olup 

gözlemcinin ise herhangi bir mali yükümlülüğü bulunmamaktadır. İş birliği 

yapılan üye otorite statüsündeki bir ülke, Ek 1/Kısım 4’teki şartları yerine 

getirdikten sonra “üye otorite”4 statüsüne geçebilmektedir (Tokyo MoU, 

2018). 

 

4.3. Latin Amerika (Acuerdo de Vina del Mar) 

Latin Amerika bölgesini kapsamaktadır. Hukuki temeli, 1992’de Şili’de 

imzalanan memorandum ile atılmıştır. Şu anda 15 üyesi bulunmaktadır. Bun-

lar; Arjantin, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Küba, Dominik Cumhuriyeti, 

Ekvator, Guatemala, Honduras, Meksika, Panama, Peru, Uruguay ve Venezüel-

la’dır. Sekretaryası ve bilgi işlem merkezi şu anda Arjantin’dedir (Med MoU, 

2021a). 

 

                                                           
4 Tokyo MoU’da “üye otorite (member authority)” için aranan şartların yer aldığı Ek 1/Kısım 
2’de (yazarın çevirisine göre) şu kriterler yer almaktadır: 
"Tokyo MoU memorandum metnine ait Ek 1(Kısım 1) 1.1’de atıfta bulunulan bir “üye otorite 
(member authority)” şu şartları sağlayacaktır:  
1) Standart altı gemilerin işletilmesini ortadan kaldırmak için ortak çabaya katkıda bulunmak 
amacıyla; anlaşma kapsamındaki taahhütleri açıkça kabul etmek, 
2) Bütün ilgili enstrümanları onaylamak için gerekli önlemleri almak, 
3) Uygun niteliklere sahip gemi denetim görevlisi istihdam etmek de dahil, kendi bayrağını taşıyan 
gemilerde deniz emniyeti, kirliliğin önlenmesi ve gemide yaşam ve çalışma koşulları ile ilgili ulusla-
rarası denizcilik standartlarını uygulamak için gerekli lojistik imkana ve yeterli kapasiteye sahip 
olmak ve bunu 6.1’inci maddede belirtilen Komiteyi tatmin edecek şekilde göstermek,  
4) Uygun niteliklere sahip PSCO istihdam etmek de dahil, memorandum metninde belirtilen tüm 
taahhütlere ve faaliyetlere tam olarak uyumak için gerekli lojistik imkana ve yeterli kapasiteye 
sahip olmak ve bunu 6.1’inci maddede belirtilen Komiteyi tatmin edecek şekilde göstermek, 
5) Üyeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren memorandum metninin 6.6’ıncı maddesinde belirti-
len APCIS sistemi ile bağlantı tesis etmek, 
6) Tokyo MoU’nun işletme maliyetindeki payını ödemek için bir mali sözleşme imzalamak ve mali 
katkısını ödemek, 
7) Komite’nin faaliyetlerine katılmak, 
8) Bayrak devleti idaresi olarak tutulma oranını azaltmak için gerekli bütün önlemleri almak ve 
eğer bayrağı yıllık raporda yayınlanan kara listede yer almışsa, bayrağını taşıyan gemilerin kalite-
sini arttırmaya yönelik gayretlerini Komiteye raporlamak.” 
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4.4. Karayipler (Caribbean MoU) 

Karayipler bölgesini kapsamaktadır. Hukuki temeli, 1996’da Güney 

Karayipler bölgesinde bir ada ülkesi olan Barbados’ta imzalanan memoran-

dum ile atılmıştır. Şu anda 20 üyesi bulunmaktadır. Bunlar; Antigua & Barbu-

da, Aruba, Bahamalar, Barbados, Belize, Bermuda, Kayman Adaları, Küba, Cu-

racao (Hollanda Antilleri), Fransa, Grenada, Guyana, Jamaika, Hollanda, St. 

Kitts and Nevis, St. Lusia, St. Vincent & Grenadinler, Sint Maarten, Surinam ve 

Trinidad ve Tobago’dur. Sekretaryası şu anda Jamaika’dadır (Caribbean MoU, 

2021).  

 

4.5. Batı ve Merkezi Afrika (Abuja MoU) 

Batı ve Merkezi Afrika bölgesini kapsamaktadır. Hukuki temeli, 1999’da 

Niyerya (Abuja)’da imzalanan memorandum ile atılmıştır. Şu anda 15 üyesi 

bulunmaktadır. Bunlar; Angola, Benin, Kamerun, Cape Verde, Kongo, Fildişi 

Sahili, Gabon, Gana, Gine, Ekvator Ginesi, Liberya, Moritanya, Namibya, Nijerya, 

Senegal, Sierra Leone, Güney Afrika, Sao Tome & Principe, Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti, Gine Bissau, Gambiya ve Togo’dur. Sekretaryası şu anda Ni-

jerya’dadır (Abuja MoU, 2021). 

 

4.6. Karadeniz Bölgesi (Black Sea MoU – BS MoU) 

Karadeniz bölgesini kapsamaktadır. Hukuki temeli, 2000’de Türkiye (İs-

tanbul)’de imzalanan memorandum ile atılmıştır. Şu anda 6 üyesi bulunmak-

tadır. Bunlar; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan ve 

Romanya’dır. Azerbaycan, Moldova, Kazakistan ve Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) gözlemci ülke, IMO, ILO, Karadeniz Komisyonu, Paris MoU, Akdeniz 

MoU, Riyad MoU ve Abuja MoU ise gözlemci organizasyon statüsündedir. 

Sekretaryası şu anda Türkiye (İstanbul)’de, bilgi işlem merkezi ise Rusya 

(Moskova)’dadır. Yürütme organı PSC Komitesi’dir (BS MOU, 2021a,b). 

 

4.7. Akdeniz (Mediterranean MoU – Med MoU) 

Akdeniz’i kapsamaktadır. Hukuki temeli, 1997’da Malta’da imzalanan 

memorandum ile atılmıştır. Şu anda 10 üyesi bulunmaktadır. Bunlar; Cezayir, 

Kıbrıs (G.K.R.Y.), Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Malta, Fas, Tunus ve Türkiye’dir. 

IMO, ILO, EC, Karadeniz MoU, Abuja MoU, Paris MoU ve USCG gözlemci sta-

tüsündedir. Sekretaryası şu anda Mısır (İskenderiye)’da ve bilgi işlem merkezi 

ise Fas (Kazablanka)’tadır. Yürütme organı PSC Komitesi’dir (Med MoU, 

2021b). 
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4.8. Hint Okyanusu (Indian Ocean MoU) 
Hint Okyanusu’nu kapsamaktadır. Hukuki temeli, 1998-99’da Hindistan 

(Goa)’da imzalanan memorandum ile atılmıştır. Şu anda 22 üyesi bulunmak-
tadır. Bunlar; Avustralya, Eritre, Cibuti, Etiyopya, Hindistan, Sudan, Güney Af-
rika, Tanzanya, Mauritus, Sri Lanka, İran, Keyna, Maldivler, Umman, Yemen, 
Fransa (La Reunion), Bangladeş, Komorlar, Mozambik, Seyşeller, Myanmar ve 
Madagaskar’dır. Sekretaryası ve bilgi işlem merkezi şu anda Hindistan’dadır. 
Yürütme organı PSC Komitesi’dir (IO MoU, 2021). 

 

4.9. Riyadh MoU 
Körfez İş Birliği Konseyi (GCC) bölgesini kapsamaktadır. Hukuki temeli, 

2004-5’te Suudi Arabistan (Riyad)’da imzalanan memorandum ile atılmıştır. 
Şu anda 6 üyesi bulunmaktadır. Bunlar; Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi 
Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Sekretaryası ve bilgi işlem merkezi 
şu anda Umman’dadır (Riyadh MoU, 2021). 

 
4.10. Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği (USCG) 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin limanlarına uğrayan yabancı bay-

raklı uluslararası ticaret gemilere yönelik PSC kontrollerini kapsamaktadır. 
USCG’nin merkezi PSC departmanı, Washington DC’de bulunmaktadır (USCG, 
2021). 

 
5. BÖLGESEL PSC REJİMLERİ (2010-2019) PSC İSTATİSTİKLERİ 
2010-2019 yılları arasında yapılan PSC kontrollerine ilişkin istatistikler, 

bölgesel PSC rejimleri tarafından yayınlanan ve bu çalışma kapsamında ayrı 
ayrı incelenen yıllık PSC raporlarından derlenmek suretiyle Şekil 2’de 
sunulmuştur.  

 
Şekil 2: PSC Rejimi Bazında Toplam PSC Sayıları 
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Veri Kaynağı: (Paris MoU, 2010-2019; Tokyo MoU, 2010-2019; Carib-

bean MoU, 2010-2019; Abuja MoU, 2010-2019; BS MoU, 2010-2019; Med MoU, 

2010-2019; IO MoU, 2010-2019; Riyadh MoU, 2010-2019; USCG, 2010-2019). 

 

2010-2019 yılları arasındaki dönemde yapılan toplam PSC sayıları ve 

PSC rejimleri bazında yüzdelik dağılımları ise Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1: PSC Rejimi Bazında Yapılan Toplam PSC Sayısı ve Yüzdelik Da-

ğılımları 

PSC Rejimi 
Toplam PSC Sayısı 

(2010-2019) Yüzde (%) 

Paris MoU 187.076 23,01 

Tokyo MoU 304.102 37,40 

Caribbean MoU 7.817 0,96 

Abuja MoU 23.728 2,92 

Karadeniz MoU 50.790 6,25 

Akdeniz MoU 55.477 6,82 

Indian Ocean MoU 57.070 7,02 

Riyadh MoU  33.449 4,11 

USCG 93.538 11,50 

Toplam 813.047 100,00 

Veri Kaynağı: (Paris MoU, 2010-2019; Tokyo MoU, 2010-2019; Caribbean MoU, 

2010-2019; Abuja MoU, 2010-2019; BS MoU, 2010-2019; Med MoU, 2010-2019; IO 

MoU, 2010-2019; Riyadh MoU, 2010-2019; USCG, 2010-2019). 

 

Tablo 1’den, 2010-2019 yılları arasında dünya genelinde uluslararası ti-

caret gemilerine yönelik toplamda (en az) 813.047 PSC kontrolü yapıldığı an-

laşılmakta olup bunun PSC rejimleri bazında yüzdelik dağılımları ise Şekil 

3’teki gibidir. 
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Şekil 3: Toplam PSC Sayısının PSC Rejimi Bazında Yüzdelik Dağılımı 

 
 

Şekil 3’te görüldüğü gibi, 2010-2019 yılları arasında dünya genelinde 

yapılan 813.047 PSC kontrolünün %37,4’ü (304.102) Tokyo MoU bölgesinde, 

%23’ü (187.076) ise Paris MoU bölgesinde gerçekleştirilmiştir. Bunları %11,5 

(93.538) ile USCG, %7 (57.070) ile Indian Ocean MoU, %6,8 (55.477) ile Ak-

deniz MoU, %6,25 (50.790) ile Karadeniz MoU, %2,9 (23.728) ile Abuja MoU 

ve %0,96 (7.817) ile Caribbean MoU takip etmiştir. 

2010-2019 yılları arasındaki dönemde, tutulma/seferden alıkonma ile 

sonuçlanan PSC kontrollerinin sayıları da yine bölgesel PSC rejimleri tarafın-

dan yayınlanan ve bu çalışma kapsamında ayrı ayrı incelenen yıllık rapor-

lardan derlenmek suretiyle Şekil 4’te sunulmuştur. 

 

Şekil 4: PSC Rejimleri Bazında Tutulma ile Sonuçlanan PSC Sayısı 
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Veri Kaynağı: (Paris MoU, 2010-2019; Tokyo MoU, 2010-2019; Carib-

bean MoU, 2010-2019; Abuja MoU, 2010-2019; BS MoU, 2010-2019; Med MoU, 

2010-2019; IO MoU, 2010-2019; Riyadh MoU, 2010-2019; USCG, 2010-2019). 

 

2010-2019 yılları arasındaki dönemde tutulma ile sonuçlanan PSC 

sayıları ve PSC rejimleri bazında yüzdelik dağılımları ise Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

 

Tablo 2: PSC Rejimi Bazında Tutulma ile Sonuçlanan PSC Sayısı ve 

Yüzdelik Dağılım 

PSC Rejimi 
Tutulma/Seferden Alıkoyma ile Sonuçlanan PSC 

Sayısı (2010-2019) 

Yüzde 

(%) 

Paris MoU 6.533 22,18 

Tokyo MoU 12.093 41,06 

Caribbean 

MoU 149 0,51 

Abuja MoU 144 0,49 

Karadeniz 

MoU 2.305 7,83 

Akdeniz MoU 2.874 9,76 

Indian Ocean 

MoU 3.744 12,71 

Riyadh MoU  398 1,35 

USCG 1.210 4,11 

Toplam 29.450 100,00 

Veri Kaynağı: (Paris MoU, 2010-2019; Tokyo MoU, 2010-2019; Caribbean MoU, 

2010-2019; Abuja MoU, 2010-2019; BS MoU, 2010-2019; Med MoU, 2010-2019; IO 

MoU, 2010-2019; Riyadh MoU, 2010-2019; USCG, 2010-2019). 

 

Tablo 2’den, 2010-2019 yılları arasında dünya genelinde uluslararası ti-

caret gemilerine yönelik (en az) 29.450 PSC kontrolünün tutulma ile sonuçlan-

dığı anlaşılmakta olup bunun PSC rejimleri bazında yüzdelik dağılımları ise 

Şekil 5’teki gibidir. 
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Şekil 5: Tutulma ile Sonuçlanan PSC Sayısının PSC Rejimi Bazında Yüz-

delik Dağılımı 

 
Şekil 5’te görüldüğü gibi, 2010-2019 yılları arasında dünya genelinde 

uluslararası ticaret gemilerine yönelik yapılan ve tutulma/seferden alıkoyma 

(detention) ile sonuçlanan 29.450 PSC kontrolünün %41,06’sı (12.093) Tokyo 

MoU bölgesinde, %22,18’i (6.533) ise Paris MoU bölgesinde gerçekleştirilmiş-

tir. Bu iki bölgesel PSC rejimini, sırasıyla, %12,71 (3.744) ile Indian Ocean 

MoU, %9,76 (2.874) ile Akdeniz MoU, %7,83 (2.305) ile Karadeniz MoU, %0,51 

(149) ile Caribbean MoU ve %0,49 (144) ile Abuja MoU takip etmiştir. 

 

6. TÜRK GEMİLERİNİN PARİS MOU VE TOKYO MOU’DAKİ DURUMU 

Tablo 3’te, Paris MoU bölgesindeki limanlarda Türk bayraklı uluslararası 

ticaret gemilerine uygulanan PSC kontrolü sayıları ve tutulma sayıları yer 

almaktadır. 

  

Tablo 3: Türk Bayraklı Gemilerin Paris MoU’daki Durumu (DGM, 2021a) 

Yıl PSC Sayısı 
Tutulma/Seferden 

Alıkonulma Sayısı 

Paris MoU Listesindeki 

Durum 

2003 749 131 Kara Liste 

2004 776 67 Kara Liste 

2005 597 45 Kara Liste 

2006 595 42 Gri Liste 

2007 670 41 Gri Liste 

2008 774 40 Beyaz Liste 

2009 738 34 Beyaz Liste 

2010 782 34 Beyaz Liste 
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2011 587 28 Beyaz Liste 

2012 561 26 Beyaz Liste 

2013 502 15 Beyaz Liste 

2014 431 20 Beyaz Liste 

2015 391 24 Beyaz Liste 

2016 415 21 Beyaz Liste 

2017 327 14 Beyaz Liste 

2018 304 7 Beyaz Liste 

2019 252 4 Beyaz Liste 

2020 176 3 Beyaz Liste 

 

Tablo 3’ten, Paris MoU bölgesinde Türk bayraklı uluslararası ticaret 

gemilerine uygulanan PSC sayıları ve tutulma ile sonuçlanan PSC sayılarının, 

Türkiye’nin Paris MoU’nun beyaz listesinde geçişini müteakip özellikle 2010 

yılından itibaren azalma trendine girdiği anlaşılmaktadır. Türk bayraklı ticaret 

gemileri, Paris MoU’nun beyaz liste kategorisinde yer almaya devam etmekte-

dir.  

Tablo 4’te, Tokyo MoU yıllık raporlarından derlenmek suretiyle oluştu-

rulan ve Tokyo MoU bölgesindeki limanlarda Türk bayraklı uluslararası ticaret 

gemilerine uygulanan PSC sayıları ve tutulma ile sonuçlanan PSC sayıları yer 

almaktadır. 

 

Tablo 4: Türk Bayraklı Gemilerin Tokyo MoU’daki Durumu 

Yıl PSC Sayısı 
Tutulma/Seferden 

Alıkonulma Sayısı 

Tokyo MoU Listesindeki 

Durum 

2010 60 6 Kara Liste 

2011 65 3 Gri Liste 

2012 51 2 Gri Liste 

2013 76 4 Gri Liste 

2014 51 2 Gri Liste 

2015 53 1 Gri Liste 

2016 45 2 Gri Liste 

2017 44 3 Gri Liste 

2018 25 0 Gri Liste 

2019 37 2 Gri Liste 
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Veri Kaynağı: (Tokyo MoU, 2010-2019).  

Tablo 4’den, Türk bayraklı gemilere Tokyo MoU’da uygulanan PSC sayı-

ları ve tutulma ile sonuçlanan PSC sayılarının 2010 yılından itibaren azaldığı 

anlaşılmakla birlikte, Türk bayraklı uluslararası ticaret gemileri Tokyo 

MoU’nun gri listesi kategorisinde yer almaktadır.   

 

7. TÜRKİYE’NİN PSC FAALİYETLERİ 

Türkiye’de, Akdeniz ve Marmara’daki uluslararası limanları ziyaret eden 

uluslararası ticaret gemilerine Akdeniz MoU’ya göre, Karadeniz’deki uluslara-

rası limanları ziyaret eden uluslararası ticaret gemilerine ise Karadeniz 

MoU’ya göre PSC kontrolleri yapılmaktadır.  

Tablo 5’te, Türk limanlarında yapılan PSC kontrollerine ilişkin istatisti-

kler yer almaktadır. 

 

Tablo 5: Türk Limanlarında Yapılan PSC Kontrollerine İlişkin İstatisti-

kler (DGM, 2021b) 

Yıl 

Gelen 

Tekil 

Gemi 

Sayısı 

Karadeniz MoU  

(Black Sea MoU) 

Akdeniz MoU 

(Mediterranean MoU) 
Denetim 

Oranı 

(%) 
Denetim 

Sayısı 

Tutulma 

Sayısı 

Tutulma 

Oranı (%) 

Denetim 

Sayısı 

Tutulma 

Sayısı 

Tutulma 

Oranı (%) 

2010 5.711 265 13 4,91 1.650 230 13,94 33,53 

2011 5.775 297 21 7,07 1.812 217 11,98 36,52 

2012 5.791 535 41 7,66 1.746 209 11,97 39,39 

2013 5.671 414 40 9,66 1.265 105 8,30 29,61 

2014 5.553 462 15 3,25 1.126 141 12,52 28,60 

2015 5.806 397 35 8,82 1.557 197 12,65 33,65 

2016 5.709 374 21 5,61 1.524 130 8,53 33,25 

2017 5.958 401 19 4,74 1.260 79 6,27 27,88 

2018 5.850 401 17 4,24 1.430 51 3,57 31,30 

2019 6.191 446 17 3,81 1.535 42 2,74 32,00 

 

Tablo 5’ten, 2010-2019 yılları arasındaki dönemde Türkiye’nin Akdeniz 

MoU ve Karadeniz MOU kapsamındaki uluslararası limanlarını, her yıl birbi-

rinden farklı 5-6 bin geminin ziyaret ettiği ve PSC yapılabilir durumdaki %30-

40’na PSC kontrolü yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 



Fatih YILMAZ 

 

130 

8. GENEL DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma ile 2010-2019 yılları arasında dünya genelinde uluslararası 

ticaret gemilerine yönelik gerçekleştirilen toplam (en az) 813.047 PSC kontro-

lünün %37’sinin Tokyo MoU bölgesinde, %23’ünün Paris MoU bölgesinde uy-

gulandığı, tutulma/seferden alıkonma (detention) ile sonuçlanan 29.450 PSC 

kontrolünün ise %41’inin Tokyo MoU bölgesinde, %22’sinin Paris MoU bölge-

sinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu oranlar; belirtilen dönemde uluslarara-

sı ticaret gemilerine yönelik dünya genelinde yapılan PSC kontrollerinin ve 

tutulmaların %60’ından fazlasının bu iki bölgede gerçekleştiğini ortaya koy-

makta, Paris MoU ve Tokyo MoU’nun dünyanın önde gelen bölgesel PSC rejim-

leri olarak kabul edilmesi gerektiğini göstermekte ve ayrıca Asya-Pasifik ve 

Avrupa bölgelerinin günümüz dünya deniz taşımacılığı ve ticaretinin iki önem-

li kutbu olduğu fiili gerçeğini desteklemektedir. Türk ticaret gemileri, şu anda 

Paris MoU’nun beyaz listesinde, Tokyo MoU’nun ise gri listesinde yer almak-

tadır. 2010-2019 yılları arasındaki dönemde Türk ticaret gemilerine yönelik 

PSC ve tutulma sayıları bakımından Paris MoU daha ön plana çıkmış olsa da 

Tokyo MoU bölgesinde görece daha büyük tonajlı gemilerin faaliyet gösterdiği 

göz ardı edilmemelidir. Türkiye’nin bu rejimlerdeki etkinliğinin arttırılması, 

dolaylı olarak da olsa Türk deniz ticaret filosunun bu bölgelerdeki ticari etkin-

liğinin ve esnekliğinin artması ve Bolat (2019) tarafından da belirtildiği gibi 

gemilerin gecikmesinden kaynaklanan liman ücretleri ve iş kayıpları en aza 

indirilmesi anlamına gelmektedir. Esasen, bölgesel bir PSC rejiminin politika 

belirleme ve karar alma süreçlerine müdahil olabilmenin en etkili yolu, o reji-

min etkin bir üyesi olmaktır. 

Türkiye, Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU üyesi olarak 2000’li yılların 

başından beri elde ettiği fiziki ve beşerî alt yapı ve özellikle IMO sözleşmel-

erine taraf olma5 konusunda son yıllarda yakaladığı ivme ile Paris MoU’nun 

üyelik şartları bakımından belli avantajlara sahiptir. Ancak bunla beraber, PSC 

gemi hedefleme sistemi ile veri tabanını Paris MoU ile uyumlu hale getirme, 

bilgi sistemi entegrasyonu, PSC hakkındaki güncel AB direktiflerini ulusal 

                                                           
5 IMO GSIS kayıtlarına göre (IMO, 2021b) Türkiye’nin taraf olduğu IMO sözleşmeleri şunlardır 
(06.10.2021 itibariyle): IMO CONVENTION, IMO AMEND-93, AFS 2001, BUNKERS 2001, BWM 
2004, CLC PROT 1992, COLREG 1972, CSC 1972, FAL 1965, FUND PROT 1992, FUND PROT 
2003, HONG KONG CONVENTION, HNS PROT 2010, IMSO C 1976, INMARSAT OA 1976, IMSO 
AMEND-94, IMSO AMEND-98, LL 1966, LL PROT 1988, LLMC 1976, LLMC PROT 1996, MARPOL 
1973/1978, MARPOL ANNEX III, MARPOL ANNEX IV, MARPOL ANNEX V, MARPOL PROT 1997, 
OPRC 1990, OPRC/HNS 2000, SALVAGE 1989, SAR 1979, SOLAS 1974, SOLAS PROT 1978, STCW 
1978, SUA 1988, SUA PROT 1988, SUA 2005, SUA PROT 2005, TONNAGE 1969. 
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mevzuata aktarma, bazı IMO düzenlemelerinin ulusal mevzuata aktarılması, 

PSC görevlilerinin branşlaşma ihtiyacı vb. gibi üzerinde çalışılması gereken 

konular olduğu gibi, Türkiye’nin bayrak, liman ve kıyı devleti sorumluluklarına 

yönelik performansı hakkında 2022 yılında yapılması öngörülen IMO-IMSAS 

denetiminin sonucu da önem arz etmektedir. Literatürdeki ilgili çalışmalarda 

da (Akpınar, 2014; Kaybal, 2018; Esenli, 2018; Öztürk, Şanlıer ve Işık, 2016) 

bu konulara değinilmiştir. Öte yandan, ilgili memorandum metinlerine göre 

(Paris MoU, 2020a; Tokyo MoU, 2018), Paris MoU’ya üye olabilmek için bir 

Avrupa kıyı devleti ya da Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya kadar Kuzey Atlantik 

havzasında yer alan bir kıyı devleti olmak, Tokyo MoU’ya üye otorite, iş birliği 

yapılan üye otorite veya gözlemci olabilmek için ise Asya-Pasifik’teki bir kıyı 

devleti olmak gerekmektedir. Ayrıca, üyeliğe kabul işlemi her iki rejimde de 

üyelerin mutabakatına bağlanmıştır. Bu durumda, BM’nin coğrafi/kıtasal bölge 

sınıflandırmasına göre (UN, 2021) “Western Asia (Batı Asya)” ülkesi olarak 

kabul edilen Türkiye’nin Paris MoU üyeliği için öncelikle Avrupa kıyı devleti 

sayılması ve AB’ye üyelikte olduğu gibi Paris MoU’ya üyelik sürecinde de 

Yunanistan, Kıbrıs (G.K.R.Y.) vb. gibi bazı ülkelerden kaynaklı blokajların ber-

taraf edilmesi gerekeceği anlaşılmaktadır. Bu arada, Avrupa’da olmalarına 

rağmen Fransa ve Hollanda, Paris MoU üyeliğinin yanısıra, sırasıyla “La Reun-

ion” adası üzerinden Indian Ocean MoU’ya, “Curacao” adası üzerinden Carib-

bean MoU’ya üye olabilmişlerdir. Bu durum, okyanuslardaki ufak bir kara par-

çasının/adanın bile jeo-politik açıdan ne kadar önemli olduğunu ortaya ko-

ymaktadır. Benzer bir yöntemle gelecekte Asya-Pasifik’te varlık gösterme du-

rumu hariç, Türkiye’nin şu an için Asya-Pasifik bölgesi PSC rejimine yani To-

kyo MoU’ya üyelik imkânı zor gözükmektedir. Ancak yine de bütün zorluklar 

aşılarak, Paris MoU ve Tokyo MoU’ya üye olmak Türkiye’nin hedefleri arasında 

olmalıdır. 

Aslında, Türkiye’nin hem Tokyo MoU hem de Paris MoU bölgesinde, 

şimdilik üye olarak olmasa bile, Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU temsilcisi 

(gözlemcisi) olarak belli ölçüde rol alabilme imkânı da bulunmaktadır. Şöyle 

ki; Paris MoU ve Tokyo MoU’nun Komite toplantılarını ve önemli faaliyetlerini 

Akdeniz MoU ve Karadeniz MoU temsilcisi (gözlemcisi) olarak istikrarlı bir 

şekilde takip ederek Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinin önde gelen kıyı 

devletleri ile iletişim ve iş birliği ağını güçlendirmesi mümkündür. Hem Paris 

MoU hem de Tokyo MoU nezdinde gözlemci statüsünde olduğu, sekretaryası 

Türkiye’de bulunduğu ve üye sayısı fazla olmadığı için Karadeniz MoU, uygun 

şekilde yararlanılabildiği takdirde, bu amaç için görece daha uygun ve stratejik 

bir enstrüman olarak öne çıkmaktadır. 
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada; Türkiye’nin, dünyanın önde gelen bölgesel PSC rejim-

lerindeki etkinliğinin arttırılmasına yönelik bir inceleme ve değerlendirme 

yapılmıştır. Bu bağlamda, 2010-2019 yılları arasında dünya genelindeki PSC ve 

tutulmaların %60’ından fazlasının Paris MoU ve Tokyo MoU bölgesinde 

gerçekleştiği ve dolayısıyla bu iki PSC rejiminin dünyanın önde gelen bölgesel 

PSC rejimleri oldukları somut verilere dayalı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Par-

is MoU ve Tokyo MoU üyeliği vb. şartlar bakımından Türkiye için önem arz 

eden, zorluk teşkil eden ve üzerinde çalışılması gereken temel konular da gen-

el değerlendirme kısmında tartışılmıştır. Hem söz konusu zorlukları aşmaya 

hem de bu süreçte olabildiğince etkili olmaya yönelik stratejilerin geliştirilme-

sine ihtiyaç vardır. Örneğin; Türkiye’nin, Paris MoU ve Tokyo MoU’nun Komite 

toplantılarını ve önemli faaliyetlerini Akdeniz MoU ve özellikle de Karadeniz 

MoU temsilcisi (gözlemcisi) olarak istikrarlı ve sistematik bir şekilde takip 

ederek Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinin önde gelen kıyı devletleri ile 

iletişim ve iş birliği ağını olabildiğince güçlendirmesinin ve ayrıca Akdeniz 

MoU ve Karadeniz MoU’nun PSC sistemini olabildiğince Paris MoU ve Tokyo 

MoU standartlarına yaklaştırmaya yönelik bir politika izleyip uluslararası den-

izcilik alanındaki imajını daha da güçlendirmesinin yararlı olabileceği değer-

lendirilmektedir.  

Ancak elbette daha farklı politika ve stratejiler üzerinde de çalışılması ve 

ayrıca tüm bu hususların Türk deniz ticaret filosuna etkileri bakımından da 

değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışma sırasında, Türk bayraklı ticaret 

gemilerinin PSC kontrolleri sonucunda tutulma/seferden alıkonulmalarından 

kaynaklı ekonomik ve ticari kayıplar hakkında yeterli düzeyde bilimsel 

çalışmaya rastlanmamış olup bu alanda bir boşluk olduğu gözlenmiştir. İlgi 

duyan araştırmacıların bu konuya yönelmesinin ve bu çalışma kapsamında ele 

alınan hususların birde bu açıdan incelenmesinin yararlı olabileceği değer-

lendirilmektedir. 

PSC’nin deniz emniyetinin arttırılmasına ve dolayısıyla deniz kazalarının 

ve ticaret gemilerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılmasına ve 

standart altı ticaret gemilerinin yol açtığı haksız rekabet koşullarının ortadan 

kaldırılmasına katkıları olan önemli bir mekanizma olduğu dikkate alındığın-

da, Türkiye’nin önde gelen PSC rejimlerindeki etkinliğini arttırmayı amaçlayan 

bu çalışma ile sunulan değerlendirme ve önerilerin de gelecekte yapılacak 

çalışmalara ve literatüre ufak da olsa katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZ 

Erkek cinsiyeti ile dünyaya gelen Bülent Ersoy, 1980’li yıllarda cinsiyetini değiş-

tirerek kadın olmuş ve o dönemlerde Türkiye’nin çok konuşulan bir ismi haline gel-

miştir. 1980’li yıllara kadar cinsiyetini değiştirerek sahnelere çıkmak isteyen başka bir 

yıldızla tanışmayan Türk milleti, ilk defa böyle bir yıldızın değişim sürecine şahitlik 

etmiştir. Türk toplumunun hem müslüman çoğunluktan oluşması, hem de bir Ortado-

ğu ülkesi olarak kültürel kodlarında gelenek ve göreneklerinde toplumsal cinsiyet 

kodlarına sıkı sıkıya  bağlı olması, Bülent Ersoy’un sıra dışı bir yıldız olarak nitelendi-

rilmesinin önünü açmıştır. Sıra dışı olana alışık olmayan Türk toplumu, Ersoy’un sa-

natçılığına, sesine ve duruşuna karşı hayranlığını ve saygısını gösterse de cinsiyet de-

ğiştirme operasyonuna karşı çıkan başka bir bakış açısı, Ersoy’un bu sürecini anlam-

landıramamıştır. Bu çalışma, Ersoy’ a karşı geliştirilen çeşitli bakış açılarına karşı onun  

kıyafetlerindeki hükmedici tavra ve bu stildeki groteskliğe odaklanırken, felsefi varo-

luşundaki drag duruşun Judith Butler’ın toplumsal cinsiyet kavramlarına dair temel 

söylemleri çerçevesinde sorgulanması ve tartışılmasına olanak vermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, drag, performans, performativite, va-

roluş. 

 

The Social Perspective of the Gender Concept on Media Existence of Bü-

lent Ersoy 

 

ABSTRACT 

Bülent Ersoy, who was born male, transitioned to female in the 1980s and be-

came a popular name in Turkey at the time. The Turkish nation, which had not seen 

another celebrity who want to enter the spotlight by changing their gender until the 

1980s, witnessed for the first time the process of such a star changing their gender for 

the first time. The fact that Turkish society is predominantly Muslim and that, as a 
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Middle Eastern country, gender codes are strictly observed in its cultural codes, tradi-

tions, and customs paved the way for Bülent Ersoy to be referred to as an extraordi-

nary star. While Turkish society, which is not accustomed to the extraordinary, 

expresses admiration and respect for Ersoy's talent, voice, and stance, another pers-

pective opposed to gender reassignment could not make any difference to Ersoy's 

celebrity process. While this research concentrates on Ersoy's costumes and the gro-

tesque in this style, in contrast to the numerous viewpoints formed against Ersoy, it 

allows the drag stance in her philosophical presence to be questioned and analyzed 

within the context of Judith Butler's fundamental discourses on gender concepts. 

Keywords: Gender, drag, performance, performativity, existence.  

 

1.Giriş 

Bu çalışma, Bülent Ersoy’un Türkiye’de yaşayan ve Türk siyasi hayatında  

tartışmalara yol açan yaşam evreninde müslüman bir ülkede nasıl varolabildi-

ğini drag kavramı üzerinden sorgulamaya açmaktadır. Bu noktada önemli bir 

detay, Ersoy kadın cinsiyetine geçmiş bir transseksüeldir, hiçbir zaman sahne-

lere drag performansçısı olarak çıkmamıştır. Çalışma, onun ülkesinde cinsel 

kimliği ve cinselliği bağlamında verdiği mücadelede, kamusal alanda varolma 

halini felsefi olarak drag kavramı temelinde sorgulamaya tutmakta ve kıyafet-

lerindeki groteskliği de bu temelde tartışmaya açmaktadır. Çalışmanın düşün-

ce izleği, ‘’Ben zirvenin en sivri ucundakiyim’’ söylemi temelinde, bu söylem-

den yol çıkarak draglerde varolan yıkıcı ve kendinden emin halleri hatırlatma-

sı minvalinde gelişme göstermiştir.  

Bülent Ersoy, sahneye çıktığı ilk andan itibaren her zaman bir yıldız ha-

vası ve aurasıyla dinleyicilerle buluşmuştur. Erkek olduğu dönemlerde (1970- 

1980) efemine hal, hareketleri, makyajı, jest ve mimikleri ile dikkat çekmiştir. 

Filmlerde  ona verilen rollerde erkek karakterlerin yapması gereken ‘’ataerkil 

edimler içindeki erkek karakter’’ rolünü yerine getirmeye çabalamıştır. Klasik 

anlatı sineması söylemlerini pekiştiren erkek karakter stereotipinden uzak bir 

karakter olan Ersoy’un, kadın karakterlerle yaşadığı duygusal ilişkiler ve ya-

kınlaşma sahneleri kadınlar arasında vuku bulan queer sahneler olarak tahay-

yül edilebilir. Adeta iki kadın arasındaki yakınlaşma olarak algılanan sahneler-

de Ersoy, erkeklik kodlarını yapısöküme uğratmaktadır. O, kadın karakter ile 

aşk yaşayan, romantik bir erkek karakterken bazen de queer bireylere karşı 

toplum içinde meydana gelen nefret söylemlerine istinaden bir duruş sergile-

yen karakter örneği de sunmuştur.  
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Takım elbiseleri içinde dudağındaki ruju, manikürlü elleri, ojeli tırnakla-

rı, fönlü saçları, parlayan takıları, ihtişamlı kürkleriyle Ersoy, aşık olduğu kadı-

na methiyeler dizerken kadın ve erkek izleyicinin karakterle özdeşleşme ilişki-

sine farklı bir bakış açısı getirmektedir. Feminen, şık, hassas, renkli dudakla-

rıyla aşk bakışı atan kadınsı bir erkek karakter, queer nedir’in tanımlamasında 

ve tartışmasında bu noktada bir örnek vaka (case study) haline gelmektedir. 

1981’de Londra’da cinsiyet değiştirmeden önce çektiği filmleri sırasıyla; Sıra-

lardaki Heyecan (1976, Orhan Aksoy), Ölmeyen Şarkı (1977, Orhan Aksoy), 

İşte Bizim Hikayemiz (1978, Orhan Aksoy), Beddua (1980, Melih Gülgen, Os-

man Faruk Seden). İşte Bizim Hikayemiz ve Beddua filmlerinde queer bireyle-

re gösterilen sapkın şiddete dair sahnelerin yer aldığı görülmektedir. Ersoy, 

Beddua filminde röfleli saçları, daha incelmiş kaşları ve kadın karakterlerle 

yarışacak ışıltıda makyajıyla dikkat çekerken travesti imajları anımsatmakta-

dır. Cinsiyet ameliyatına bir sene kala daha kadınsı bir görünüme bürünme 

hali onun değişimini önceleyecek işaretleri Beddua filminde vermiştir. Ancak, 

bir erkek karakter olarak fazlasıyla kendini feminen sunan Ersoy, içselleştire-

mediği erkeklik rolleriyle kendi içinde adeta dalga geçmiştir de denilebilir. 

Sahneye çıktığı anlarda da Bülent’i kadın-oluş halinde görebilmekteyiz. Gilles 

Deleuze’ün de söylediği gibi kadınlığın içinden geçerek kadın olma hali Er-

soy’un sahnedeki duruşu bağlamında üzerine düşünülecek önemli bir referans 

vermektedir.  

Erkek cinsel kimliğiyle kadınsı hissederek hatta kadın hissederek ve cin-

sel kimliğini kadına dönüştürmeye karar vermiş bir birey olarak Ersoy, cinsel 

kimliklerin inşa süreçlerinin Türkiye’de sorgulanmasında farklı pencereler 

açmıştır ve açmaya devam etmektedir. 1970’lerde ve 80’lerde, toplumsal cin-

siyet kodları bağlamında erkek olarak nitelendirilen Ersoy, küçük yaşlarından 

itibaren kendini kadın olarak hissettiğini her hali ve tavrıyla açıkça ortaya 

koymuştur. Erkek kimliğindeyken özel alanındaki duygusal ilişkilerini erkek-

lerle kuran Ersoy, queer teori temelinde, kadınsı halleri, makyajı, egzajere takı-

ları ve mimikleriyle cross-dressing bir durum içinde de anlamlandırılabilir. 

Ersoy’un görünümü ve tavırları onun erkek cinsiyete sahip olmak istemediği-

nin kanıtlarından biridir, bu durum onun transseksüel olma yolunda giden 

sürecini de önceletmektedir.  

 

1.1.  Bülent Ersoy: ‘’Ben Zirvenin En Sivri Ucundakiyim’’ 

Monique Wittig, The Straight Mind and Other Essays (1992) adlı eserin-

de, cinsiyet kategorisinin toplumu heteroseksüel olarak kuran siyasal bir kate-

gori olduğunu belirtmektedir. Çünkü, bu kategori Wittig’e göre, heteroseksüel 
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toplumun üremesini dayatmaktadır. Keza Wittig’e göre zaten cinsiyet yoktur. 

Ezilen cinsiyet ve ezen cinsiyet olduğunu söyler ve cinsiyeti yaratanın baskı 

olduğunu belirtir. Eril/dişil, erkek/dişi kategorilerinin toplumsal farklılıkların 

daima ekonomik, politik ve ideolojik bir düzene bağlı olduğu gerçeğini gizle-

meye hizmet ettiğini de ekler (Wittig, 2012: 36- 39). Bu bağlamda, cinsiyet 

kategorisi kavramı da tartışılır hale gelmektedir. Çalışmada da belirtildiği gibi 

Ersoy, kadın olmadan önce yer aldığı filmlerde, şarkı söylediği sahnede, basına 

röportaj verirken ya da magazin basının onu yakaladığı anlarda ‘’erkek’’ cinsi-

yeti içerisinde bulunan ama ruhen ‘’kadın’’ olan ‘’kadınsı’’ bir duruş sergile-

mektedir. Bu minvalde, Ersoy açısından cinsiyet kategorileri düşünüldüğünde, 

biyolojik cinsiyetin, atanmış, sosyal düzenin sunduğu verili bir kimlik olduğu 

çıkarımına ulaşılmaktadır. Filmlerde erkek karakterken kadınlarla yakınlaştığı 

sahnelerde de ortaya çıkan mizansenler, toplumsal düzenin pekiştirmeye de-

vam ettiği cinsellik kategorilerinin, cinselliklerin ve cinsel kimliklerin  neden 

keskin sınırlarla  ayrımlandığını da  tekrar düşünmeye itmektedir.  Butler da 

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) adlı  eserin-

de  kadın  ve  erkek cinsiyetlerinin siyasi kategoriler olduğu söylemini  Wit-

tig’den  referans  vererek  tekrar  sorgulanmasına   olanak sağlamaktadır.  Bu 

kategoriler bedenin toplumsal biçimlenimi olarak ‘’cinsiyet’’i de mecbur kıl-

maktadır (Butler, 2012: 196). Butler’ın  söylemi temelinde öncelikle ‘’cinsiyet 

(sex)’’ kavramının toplumsal cinsiyet kodları bağlamında bireyleri baskı altına 

aldığı ve ‘’cinsellikleri (sexuality)’’ yönlendirmeye çalıştığı açıkça anlaşılır bir 

durum haline gelmektedir.  Ersoy‘un  cinsel  kimliği  tüm bu kavramlar teme-

linde  Türkiye’de tartışma konusu haline gelmekle birlikte queer teoriye dair 

kavramların sorgulanmasının önünü açmıştır. Cinsel kimliğini, cinsel yöneli-

mini ve benliğini bilen ve farkındalığı olan bir birey olarak Ersoy, queerliğin 

Türkiye’deki tarihsel arka planındaki görünür kişilerden biri olmuştur. Cinsi-

yet değiştirme ameliyatlarının görünür olmadığı ve gündelik hayat pratiği  

içinde  çok  konuşulmadığı müslüman bir ülkede Ersoy, 1980’lerde bu konu-

nun gündeme gelmesine aracılık etmiştir. Keza, Butler’ın her zaman sorgula-

maya açtığı toplumsal cinsiyet kodlarının sorgulanmasına izin veren düşünce 

izleklerinin gelişimine de ön ayak olmuştur.  

1981’de Londra’da cinsiyet değiştiren Ersoy, 80’li  yıllarda belli bir dö-

nem sahnelerin yasaklı yıldızı haline gelmiştir. 1983’te ancak erkek kıyafetleri 

ile sahneye çıkmasına izin verilen Ersoy’un varoluşu  bu dönemde verilen ka-

rarla politik olarak daha queer hale gelmiştir. Türkiye, bu  kararla, biyolojik  

olarak kadın cinsiyetine geçmiş, erkek kıyafeti giyen ama kadınsı halinden de 

taviz vermeyen  transseksüel bir  birey örneğiyle ilk defa karşılaşmıştır. Zeki 
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Müren, her ne kadar Ersoy’dan yıllar önce camp duruşu ve kostümleriyle Tür-

kiye’nin ‘’sanat güneşi’’ olarak akıllarda yer etse de o cinsiyetini değiştirmemiş 

ve erkek cinsiyeti ile hayatını sonuna kadar idame ettirmiştir. 1983’e  kadar 

kadın cinsiyeti ile ilk defa sahnelere çıkan  Ersoy, abartılı  kostümleri, makyajı 

ve takılarıyla kadın assolistlerden  daha kadın hissetmesinin altını çizen haller 

sergilemiştir. 1981 tarihli Beddua filminde hayatından kesitlerin olduğu bir 

filmle kadın karakter olarak ilk kez izleyici karşısına çıkmıştır. Çocukluğunda 

kız bebeklerle oynadığını, ayna karşısında ruj sürerek makyaj yaptığını, dikiş 

diktiğini, ev işleriyle ilgilendiğini ve annesini taklit ettiğini kendi dış sesiyle 

anlattığı sahnelerin olduğu film, Ersoy’un kendini çocukluktan beri kadın his-

setmesinin özetini somut şekilde sunmuştur. Kurmaca film içinde belge görün-

tülerle (gazete kupürlerinde Ersoy’un erkek iken sahne aldığı halleri, filmler-

deki görüntüleri), Ersoy’un hayatından bazı sahnelerin yeniden canlandırılma-

sıyla izleyici  ile  buluşan film, Ersoy’un kadın varoluşunu somut olarak sun-

maya başladığının da işaretini vermiştir. Toplumsal düzende ‘’yüz karası’’ ola-

rak nitelendirildiği filmde  Ersoy, kadın haliyle sahnelere çıkarak ‘’Yüz karası’’ 

adlı şarkısını okurken hem toplumun kendisinin ikiyüzlülüğüyle hem de varo-

lan sosyal düzenin kendisiyle yüzleşmesini sağlamakta ve divalığını, sadece 

kostümü ve tavırlarıyla değil politik bağlamda da kanıtlamaktadır. Bu bağlam-

da, Ersoy, Wittig’in Anti-Oedipus’a gönderme yaparak belirttiği ‘’iki değil pek 

çok cinsiyet vardır, ne kadar birey varsa o kadar cinsiyet vardır’’ söyleminin 

örneğini sunar. Hangi ‘’cinsiyet’’ içinde, hangi ‘’cinselliğiyle’’, hangi ‘’cinsel kim-

liği’’ ile sunulur  ya da Ersoy kendini bu kavramlar içinde nerede temsil eder 

konusu tartışmalı hale gelir. Ancak bu noktada Ersoy’un  çocukluğundan  beri 

kendini kadın olarak hissetmesi ve kadın olana dek kadınsı hallerde kendi ben-

liğini deneyimlemesi ve bunu kamusal alanda sunarak gerçekleştirmesi önem-

lidir. Biyolojik olarak kadın olduktan sonra da kadınlığını abartılı hallerde 

sunması ise, Ersoy’un kadınlık, kadınsılık ve toplumsal cinsiyete dair diğer 

kodların teatral şekilde sorgulanmasını gündeme getirmektedir.  

 

2. DRAG PERFORMANSIN CİNSİYET KATEGORİSİNİ SARSAN DİVA 

Kadın kimliğiyle sahnede yer aldığı anlar Ersoy’un adeta drag performa-

sının önemli sunumudur.  Özellikle 2000’lerde, Ersoy’un sahnedeki duruşu 

drag queenlere örnek bir model oluşturacak groteskliği gözler önüne sermek-

tedir.  Bu noktada Ersoy, bedeni, kıyafeti ve şarkı söyleme  stiliyle kendine 

özgü, egzajere bir performans sergiler. Abartılı makyajı, egzajere kıyafetleri 

onun kadınlığının altını çizdiği göstergeler haline gelirken heteronormativite-

nin de yapısöküme uğramasında etkili  olur. Butler, drag performasının per-
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formansçının anatomisi ile performansı yapılan toplumsal cinsiyet arasındaki 

ayrım üzerinde oynadığını belirtir. Butler’a göre, drag, toplumsal cinsiyeti tak-

lit ederek toplumsal cinsiyetin taklide dayalı yapısını ve olumsallığını örtük 

olarak açığa çıkarmaktadır (Butler, 2012: 226). Ersoy, gerçek bir drag perfor-

mansçısı olarak sahneye çıkmasa da felsefi bağlamda varoluşu açısından drag 

queen olarak nitelendirilebilir. Çünkü, onun kadın kimliğinin kendi içinde in-

şası ve sunumu, sadece toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyet kategorilerinin 

hiyerarşilerini sarsmaz, aynı zamanda kadın ol(a)bilme halinin ve kadın his-

setme halinin de ötesine geçen bir durumu işaretler. Aşırı abartılı kıyafetleri, 

makyajı, saçı, mimikleri ve takılarıyla parodinin sınırlarını  zorlar ve bu nokta-

da, toplumsal cinsiyetin taklide dayalı yapısını yerinden oynatır. Bu durum, 

Butler’ın, taklit  edilen şeylerin orjinallik mitinin ta kendisi olduğunu söyleme-

si ile daha anlaşılır hale gelir (Butler, 2012: 227). Çünkü, parodide varolan 

durumun abartılarak ya da dalga geçilerek sunumu, o durumun mizahın için-

den geçerek hakikatliğinin algılanmasını sağlamakta ve  insanları duruma daha 

içkin hale getirebilmektedir. Ersoy’un bu noktada toplumsal cinsiyet kategori-

lerine dayalı siyaseti dekonstrükte etme amacı alenen açıklanmasa dahi sah-

nede hiç birşey söylemeden  duruşu  bile  heteronormativiteyi  yapıbozuma 

uğratır. Wittig’in, cinsiyetin yapıbozuma uğratılmasına dair tartıştığı söylem-

lerle, kadın olmanın, kadın haline gelmektir sürecini tartışılır kılması önemli-

dir. Ancak, bu süreç sabit olmadığından ne kadın ne de erkek sözlerinin tam 

olarak tanımlayamadığı bir varlık haline gelmenin de mümkün olduğunu gös-

terir. Butler’a göre bu androjen figür de değildir, varsayımsal üçüncü cins de 

değildir, ikiliğin aşılması da değildir. İkiliğin önkabul olarak alındığı içeriden 

alt üst etme sürecidir  (Butler, 2012: 212). Keza, bu alt üst etme süreci Er-

soy’un   felsefi bağlamda duruşundaki drag performansları   daha  düşündürü-

cü ve somut hale gelmektedir.  Drag Butler’a göre, kişinin karşı olduğu güç 

rejimlerine bulaşmasının yeri olarak okunabilmektedir.  Ayrıca drag, hegemo-

nik toplumsal cinsiyetin üretildiği taklit edici yapılarda, heteroseksüelliğin 

doğallık ve asillik iddiasını  tartıştığı ölçüde yıkıcı olması bakımından da önem 

arz etmektedir (Butler, 2014: 179). İdeal cinsiyetlerin iktidarını taklitlerle 

yansıtan drag, bunu  gerçekleştirirken  heteroseksüelliğin doğallaştırılmış sta-

tüsünü ifşa etmenin onun alt üst edilmesiyle sonuçlanacağına dair garantiyi de 

vermemektedir (Butler, 2014: 325- 326). Ersoy, heteroseksüelliğin doğallık ve 

asillik iddiasına yıkıcı bir gösterge sunarken, heteroseksüelliğin alt edilmesi 

sonucuna da tabii ki garanti vermemektedir. Ancak, onun böyle bir iddiası za-

ten yoktur. Ersoy’un varoluşundaki kadın olma hali ve bunu bir dönem yasak-

landığı  ülkesinde yasak kalktıktan sonra da sunmaya çalışma gayreti zaten 
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onun toplumsal cinsiyet rejimlerini sarsan bir yıkıcı bir güçtür. Bu noktada 

onun kıyafetleriyle, makyajıyla, basın karşısına çıktığı her hali, cinsiyet katego-

rilerinin tekrar okunmasını düşündürtmektedir. Michel Foucault’nun da dediği 

gibi cinsellikleri inşa eden iktidar mekanizmalarının yaptırımları ve baskıları   

altında bireyler kendilerinin farkında varmadan, kendilerini tanımadan erkek 

egemen tahakkümün söylemleri altında ‘’zorunlu cinsellikler’’ yaşamaktadır. 

Sosyal düzenin belirleyici mekanizmaları, heteroseksüel düzenin devamı için 

evliliği öngörmekte ve erkeğin soyunun devamını istemektedir. Dolayısıyla, 

iktidarın üst yapıları altında hiyerarşikleşen alt yapılarda da bireyler; cinsiyet, 

cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi kavramların anlamını dahi bilmeden hetero-

seksüel düzenin içine yerleştirilen çarklıların dişlileri gibi düzenin devamını 

sağlamakla yükümlü hale getirilmektedirler.  

 

2.1. Felsefefi Bağlamda Drag’i Hatırlatan Duruşu ile  Ersoy’un 

İmajinasyonu  Arasındaki Bağlantılılık 

Ersoy’un felsefi olarak drag duruşu, onun imajinasyonunun anlamlandı-

rılmasında önemli rol oynamaktadır. Grotesk kıyafetleri ve makyajıyla Ersoy, 

drag kavramına dair farklı drag performansların olabilirliğine de işaret etmek-

tedir. Drag, erkek cinsiyeti içinde kadın kıyafetleriyle abartılı performanslar 

sergileyen ‘’taklit bir kadın’’ olma halini nitelendirse de felsefesi olarak drag 

olabilme hali nedir’i Ersoy ile birlikte düşünebiliriz. Ersoy bir kadındır, ancak 

müslüman bir ülkede hukukun, toplumsal düzenin, cinsiyet kategorilerinin 

yeniden tartışılmasına ve düşünülmesine olanak vermesiyle  drag’lerin sundu-

ğu egzajere gösterilerin farklı bir performansını varoluşuyla sunmaktadır, di-

yebiliriz. Bu bağlamda onun sahnedeki duruşunu felsefi olarak drag’likle öz-

deşleştirmekteyiz.  

John Waters’ın filmlerinde rol alan Divine (Harris Glenn Milstead)  ka-

rakterini hatırlatan parodik, abartılı kıyafetleri ve onun sosyo-kültürel kodları 

yerinden edişine dair hareketleri ve söylemleri Ersoy’da da görmekteyiz. Keza, 

Hedwig and The Angry Inch filmindeki Hedwig karakteri (John Cameron Mitc-

hell, 2001), Pose dizisinin (producers: Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven 

Canals, 2018)  ‘’mother’’larından Evangelista’nın duruşu, Ru Paul Andre Char-

les’ın (RuPaul's Drag Race adlı reality-yarışma programının yapımcısı ve sunu-

cusu) imajinasyonuyla ortaya koyduğu tavır,  Ersoy’un varoluşunun temelinde 

de yatan güçlü olma hali, tavrı ve toplumsal düzene karşı verdiği mücadeleleri 

hatırlatan karakterler olarak gösterilebilir.  

Ersoy’un, Mikhail Bakhtin’in karnavelesk’ini hatırlatan sahne hali  hem 

varolan cinsiyet kategorilerini, hem de alışılmış kültürel imgeleri yapısökme 
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uğratmasıyla karnavalı canlandırmaktadır. Güzelin ötesinde, çirkinin yakının-

da, rüküşün zirvesinde, bedensel performativitenin queerliğiyle karnavalesk 

bir atmosfer yaratan Ersoy, grotesk formlarla hayranlarını, izleyiciyi karşıla-

maktadır. Ancak bu noktada bilinmesi gereken önemli detay, performativiteyi  

performansa indirgemenin hata doğuracağı konusudur. Eve Kosofsky 

Sedgwick performativiteyi, performansın teatral bir örneği olarak anlatmaya 

çalışır  (Sedgwick, 1993: 2). Butler’a göre, toplumsal cinsiyet gerçekliği per-

formatiftir, performe edilendir, toplumsal cinsiyet kavramı altında bu iki kav-

ramın, farklılığı ve aynı zamanda bağlantılılığı gösterilmektedir (Butler, 1988: 

278).  Annamarie Jagose, Queer Theory: An Introduction (1996) adlı eserinde 

Butler’ın toplumsal cinsiyetle birlikte tartıştığı performatiflik konusunu tekrar 

gündeme getirir. Butler tarafından performatifliğe örnek olarak verilen drag, 

bu kavramın gönüllü ve kasti bir kavram olarak algılanmasına da karşı çıkmak-

tadır. Toplumsal cinsiyetin performatif olmakla beraber, bir kıyafet gibi olma-

dığı, istenince giyilip istenince çıkarılamayacağı gerçeği de önemli hale gel-

mektedir. Butler bu durumu şöyle net bir şekilde ifade eder: ‘’Toplumsal cinsi-

yetin performatifliği, bugün hangi cinsiyeti seçsem acaba türünden bir tercih 

yapma meselesi değildir.’’ Kath Weston’ın, ‘’kıyafetler mi kadını var eder?’’ 

başlığı, performatiflik teorisinde cevabın evet olduğu imasında bulunurken 

Butler, toplumsal cinsiyetin kıyafet gibi olduğunu veya kıyafetlerin bir kişiyi, 

kadın yaptığını düşünmediğini belirtir. Keza, Elizabeth Grozs da performatifliği 

‘’insan  iradesinin  dildeki  etkili  bir  karşılığı  olmadığını’’ düşünür ve toplum-

sal cinsiyetin performatiflik içindeki merkezileşmesini reddeder (Jagose, 2015: 

109-111). Tüm bu söylemler temelinde performatifliğin, heteronormatif ikti-

dar mekanizmalarını içten sarsan bir sistem inşa ettiği söylenebilir. Bu bağ-

lamda Ersoy, drag queen olarak varoluşuyla performatifliğin tekrar düşünül-

mesine olanak tanır. Kadının da ötesine geçen kadın olma hali Ersoy’un top-

lumsal cinsiyet kodlarının periferisini yerinden oynatmaktadır. Divine nasıl 

bağırıyorsa, istediğini elde etmeye çalışırken nasıl olay çıkarıyorsa ve girdiği 

sosyal ortamda dikkati nasıl kendine çekiyorsa, Ersoy’da da bu Divine halin, 

felsefi varoluş izleğini görebilmekteyiz.  

Amalia Ziv’in ‘’Diva Interventions: Dana International and Israeli Gender 

Culture’’ (2007) başlıklı makalesinde Ziv, Dana International’ı anlatırken onun 

İsrail’de cinsel kimliğiyle, toplumsal cinsiyet kodlarını nasıl yerinden oynattı-

ğını şarkıcının hayatına dair kısa özetle anlatmıştır. Şarkıcının bir dönem 

drag’lik de yaptığını hatırlatan Ziv, bu durumdan bahsetmeden önce, Butler’ın 

‘’toplumsal cinsiyet kavramının taklitçilikte kendini bulan drag’in genel bir 

modeli’’ olduğunu vurgusunu paylaşmaktadır. Ziv’e göre de International, top-
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lumsal cinsiyeti performatifliğiyle anlamanın mükemmel bir illüstrasyonunu 

sunmaktadır. Kendi kökenindeki taklitin inşasını anlamanın da yolunu açmak-

tadır. Ziv’in International’ın varoluşuna dair yazdığı makalesine, drag olma 

halinin felsefi boyutunun da anlamlandırılmasını sağlar. Dana’nın drag ile ka-

dınsılık arasındaki bağlantılılığın unutulmamasında önemli bir figür olduğunu 

işaretler ve onun performansındaki eğlencesiyle, doğal kadınsılığa karşı son-

suz çeşitlilik potansiyellerinin düşünülmesinin yolunu açar  (Ziv, 2007: 129- 

130). International’ın performansında  kadın olma halinin  ötesine geçme du-

rumu, ‘’doğal’’ kadınsılığı aşmaktadır ve performansın hazzını adeta kendi va-

roluşuyla kutlamaktadır. Ersoy’un da sahnedeki performansı; görsel imajı, 

hareketleri, tavırları ve abartılı konuşma üslubu (sahnedeki şakaları, bağırma-

ları, bardak fırlatmaları gibi) içinde varolduğu toplumsal düzenin içinden geçe-

rek onun söylemlerini alt üst etmekte ve ‘’sonradan verili’’ kadınlığının hazzını 

adeta ‘’kadınlık’’ taklitinin de ötesine geçerek kutlamaktadır.  

 

SONUÇ 

1970’lerde basılan ‘’Drag: A Magazine About Transvestite’’ dergisinin bi-

rinci sayısında ‘’View-Point: Drag Queen vs. Transvestite’’ başlıklı bölümü, ka-

dınlığın da ötesine geçme durumunu özetlemektedir. Bu  bölümün  alt  başlı-

ğında ‘’More Feminine Than Female’’   altında drag’lerin biyolojik  olarak  ka-

dın doğmuş kadınlardan daha kadınsı oldukları vurgulanmaktadır (Brewster, 

Gybbons, McAllister, 1971: 11).  Drag’lerin yansıttıkları kişiliklerde egzajere 

oluşları taklitin de ötesine geçerek  heteroseksüel kimlikleri de düşünmeye 

sevk ederken ‘’kadın’’ olma halinin içinde yer alan; kıyafet, makyaj, hareket, 

kişilik, edim vb. gibi birçok kodlu  kavramı da  tartışmaya açmaktadır. Bu du-

rum, toplumsal cinsiyetin verili kodlarıyla oyun oynamanın ve oyunla kavram-

ları yerinden etmenin ifadesini sunar. Bu minvalde, Butler’ın, The Psychic Life 

of Power: Theories in Subjection (1997) eserinde Gender Trouble’da  tartıştığı  

toplumsal  cinsiyetin performatifliğini tekrar sorgulamaya açtığı tartışması 

hatırlanmaktadır. Travesti performansları ile toplumsal cinsiyetin performatif-

liği arasındaki ilişkide, bir erkek kadın olarak travestiliği performe ediyorsa, 

travestinin olduğu söylenen  taklit, dişiliğin taklidi olarak alınır, der. Ancak, 

erkeğin taklit ettiği dişiliğin kendisinin bir taklit olarak anlaşılmayacağı belirti-

lir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyetin taklit yapısını taklit etmenin, toplumsal 

cinsiyetin kendisinin aslında bir taklit olarak ortaya çıkardığını vurgusu su-

nulmaktadır (Butler, 2015: 145- 146). Ersoy’un kıyafetlerindeki, saçındaki, 

makyajındaki, takılarındaki abartılılık hali kadına yüklenen ve yaftalanan ‘’ge-

reklilikler’’ dizgesini alt üst etmektedir. Guinness World Records’a göre dünya 
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üzerinde yaşayan en yaşlı drag queen performansçısı olarak geçen  Walter W. 

Cole (89) namı değer Darcelle XV, Gracie Hansen’ın kendine ilham verdiğini 

söylerek onu şöyle tanımlar: ‘’O çok fazla mücevher takardı, çok şık giyinirdi ve 

çok abartılı makyaj yapardı, ben onun yaptığını sevdim.’’ (TJ Acena, 2019: 27). 

Ersoy’un da kamuoyu karşısında, kamusal alanlardaki somut varolma hali, 

onun varoluşundaki felsefi duruşunun içinde yer alan dragliği her zaman hatır-

latmaktadır.  

Türk sanat müziğinin, Türkiye’deki önemli isimlerinden biri olan Er-

soy’un, medyada ‘’abartılı’’ bulunan duruşu, onun hayatında verdiği mücadele-

lere istinaden, sosyal düzende öğretilegelmiş kıyafet kodlarını parodileştir-

mekte ve toplumsal cinsiyete dair tüm bağlamların, kavramların ve sorgulama-

ların tekrar düşünülmesine olanak vermektedir.  
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ÖZ 

Şehirler çok sayıda sosyal, ekonomik, eğitim ve demografik gelişmelere hizmet 

eden kurumları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu kurumlardan biri de eğitim amacı-

na hizmet eden üniversitelerdir. Kalıcı veya geçici olarak bir şehirde ikamet eden in-

sanların şehre ait nasıl bir algılarının olduğu da önem arz eden konular arasındadır. Bu 

nedenle farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencilerinin öğrenim gördüğü şehre yö-

nelik görüş ve algılarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın konusunu 

Ordu şehrindeki üniversite öğrencilerinin şehre yönelik algıları oluşturmaktadır. Araş-

tırmada Ordu Üniversitesi öğrencilerinin Ordu şehri ve halkına yönelik algılarının ne 

yönde ve düzeyde olduğunu tespit etmek, açıklamak, değerlendirmek ve olası ilişkileri 

ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın çalışma 

grubunu 408 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak Ordu Üniversitesi 

öğrencilerine yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Ordu Üniversitesi öğrencilerinin 

algıları cinsiyet, gelir durumu, geldikleri şehir gibi değişkenlere göre incelenmiştir. 

Anket sonuçlarından elde edilen veriler istatiksel yöntemlerle analiz edilmiş ve şehir 

algısının oluşmasında üniversite öğrencilerinin bir şehirden beklentileri, izlenimleri 

değerlendirilerek yorumlanmıştır. Öğrencilerin Ordu şehrine yönelik genel algıları 

orta düzeyde olumlu bulunmuştur. Ordulu olma, sınıf, öğrencinin yaşadığı yerleşme 

türü gibi değişkenlere göre şehre yönelik algılarda anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Belirlenen algılara yönelik Ordu şehrinin avantaj ve dezavantajları kentin planlayıcıla-

rının ve karar vericilerinin dikkatine sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şehir Algısı, Ordu Şehir Algısı, Ordu Üniversitesi, Ordu İli 

Yöneticileri 
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Ordu City Perception of University Students 

 

ABSTRACT 

Many disciplines such as Cities include institutions that serve a wide range of 

social, economic, educational and demographic developments. architecture, One of 

these institutions is universities that serve the purpose of education. For this reason, it 

is important to determine the views and perceptions of university students from diffe-

rent cities about the city where they study. The subject of this study is the perception 

of university students in Ordu city towards the city. In the study, it was aimed to iden-

tify, explain, evaluate and reveal possible relationships in what direction and level of 

Ordu University students' perception of Ordu city and its people. The study group of 

the research conducted in the general survey model consists of 408 students. Face-to-

face questionnaire technique was applied to Ordu University students as data collec-

tion method. In the study, the perceptions of Ordu University students were examined 

according to variables such as gender, income status, and the city they came from. The 

data obtained from the survey results were analyzed with statistical methods and the 

expectations and impressions of university students from a city in the formation of city 

perception were evaluated and interpreted. Students' general perceptions of the city of 

Ordu were found to be moderately positive. Significant differences were found in per-

ceptions of the city according to variables such as being in an army, class, type of sett-

lement where the student lives. The advantages and disadvantages of Ordu city regar-

ding the determined perceptions are brought to the attention of the city's planners and 

decision makers. 

Keywords: City Perception, Ordu City Perception, Ordu University, Managers of 

Ordu City 

 

GİRİŞ 

Mimarlık, coğrafya, sosyoloji ve turizm gibi birçok disiplin kendine özgü 

yaklaşımları ile kent çalışmalarını ele almaktadır. Şehirler, çok sayıda sosyal, 

ekonomik, eğitim ve demografik gelişmelere hizmet eden kurumları bünyesin-

de bulundurmaktadır. Bu kurumlardan biri de eğitim amacına hizmet eden 

üniversitelerdir. Üniversiteler bir şehrin kalkınmasında, nüfus oranlarında ve 

şehrin diğer şehirlere, bölgelere, ülkelere tanıtılmasında önemli bir rol oyna-

maktadır. Bir şehre üniversite öğrenimi görmek için gelen üniversite öğrenci-

leri, şehrin algılanmasında ve imajlarının yansıtılmasında etkili olmaktadır. 

“Öğrenci Dostu Üniversiteler” terimi son dönemlerde araştırmacılar tarafından 
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ele alınan ve şehir algısı kavramıyla da yakından ilişkilendirilen bir kavram 

haline gelmiştir.  

Bir şehrin olumlu bir imaja sahip olması kitlelerin gözünde güvenilir ve 

prestijli olarak algılanması anlamına gelmektedir. Oluşan imajlar ile gerçekle-

şen davranışlar arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğu ileri sürülmektedir 

(Johnston 1987).Bu nedenle şehrin doğal, sosyal ve ekonomik gelişimine hiz-

met edecek davranışların oluşması için şehre yönelik olumlu algıların oluşması 

gerekmektedir. Bu çalışma ile üniversite gençliği Ordu şehrini nasıl algılamak-

tadır sorusuna cevap aranmaktadır. Şehrin sahip olduğu avantajlar ve deza-

vantajlar nelerdir hangi boyutlarda zafiyetleri bulunmaktadır? Durum tespiti 

yapılıp olumlu algıların devamlılığı ve olumsuz veya düşük düzeyde algıların 

olumlu yönde değişmesine yönelik gerekli adımların atılması için mülki ve 

yerel yönetimlere, üniversite yönetimine, sivil toplum kuruluşlarına bilgilen-

dirme yapılacaktır.     

 

Kavramsal Çerçeve 

Algı ve Şehir Kavramı  

Algı kısaca çevreden doğrudan alınan bilgi veya bireyin çevresindeki 

uyaranlara anlam verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Algı kavramı bir 

nesneden duyu organlarına taşınan birtakım uyaranların (duyusal verilerin) 

örgütlenip yorumlanması, birey tarafından anlamlı bir biçime getirilmesi şek-

linde ifade edilmektedir (Tuan, 1975; Arkonaç, 1998; Aliağaoğlu, 2007; Sazak, 

2008;). Yapılan tanımlamalardan çevreden gelen uyaranları yorumlayarak 

anlamlı hale getirme yani algılama sürecinde en önemli unsurun birey olduğu 

görülmektedir. Algılama sürecinde uyaranlar; görsel algı, işitsel algı ve diğerle-

ri gibi her duyuma ilişkin olabilir. Genellikle en büyük ağırlığı görsel algılar 

oluşturmakta ve bireyin çevresindeki uyaranları anlamlandırmasında önemli 

bir yer tutmaktadır (Morgan, 2009). Burada göz önünde bulundurulması gere-

ken unsur; her bireyin birbirinden farklı özelliklere sahip olması sebebiyle 

aynı uyarana, farklı bireylerin farklı tepkiler geliştirebileceği/ uyaranları farklı 

anlamlandırabileceğidir. Son yıllarda algı ve imaj kavramları davranışsal coğ-

rafya çalışmalarında da ele alınmaktadır.  

İnsanların yerleşik hayata geçmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin baş-

laması, hayvanların evcilleştirilmesi, gruplar halinde yaşamaları üretim ve 

tüketim, ulaşım ve ticaret faaliyetlerinin artışı ve göç hareketlilikleri şehir ve 

şehirleşme kavramlarını ortaya çıkarmıştır. İlk yerleşmelerin, ilk şehirlerin 

örneklerine M.Ö. 4000 yıllarında rastlansa da bu dönemlerde tam anlamıyla  
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‘şehir’ denilebilecek bir yerleşim ortaya çıkmamıştır şehir kavramının daha 

görünür hale gelmesi M.Ö 6000 yıllarında gerçekleşmiştir (Kıray, 2007, s.9, 

İnoğlu, 2007, s.13). Bir yaşam merkezi olan şehirlerin geçmişten günümüze 

önemi artmakta ve günümüz yaşam koşullarında da çekici bir yaşam merkezi 

olarak görülmektedir. Şehir ile çevresi arasındaki idari, ekonomik, sosyo-

kültürel (sanatsal, eğitsel, adli, tıbbi, dini vb.) ilişkiler şehrin gelişiminde önem 

içermektedir. Şehir sahip olduğu bu fonksiyonlara göre, etki bölgeleri daha 

belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.  

Şehir kavramı konusunda pek çok bilim insanının bakış açıları doğrultu-

sunda farklı tanımlamalar yaptıkları görülmektedir. Genel bir tanımlama ile 

medeniyetin ortaya çıktığı, ilerlediği, tüm insanların faydalanması için genişle-

yip yayıldığı, şekillendiği ve somutlaştığı yerlerdir (Elmacı & Bekdemir, 2011). 

Kavram olarak şehir, dar alanda geçimini tarım dışı bir faaliyetten sağlayan 

çok sayıda insanın birlikte yaşadığı yerleşmeler olarak ifade edilmektedir (Ka-

raboran, 1989). Son olarak Türk Dil Kurumu’nun ifadesine göre şehir kavramı; 

“Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, 

genellikle tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim yeri, kent, site” olarak ta-

nımlanmıştır (http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi 02.03.2021). 

 

Şehir Algısı ve Üniversiteler 

Bir yerleşim yeri olmalarının yanı sıra şehirler, geçmişten günümüze in-

sanların yaşam tarzlarına yön vermiş ve yaşadığı değişim ve dönüşümlerle 

günümüzde de önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Şehirler yöneticiler 

tarafından yönetilmekte ve bu yöneticilerin öncelikli amaçları daha fazla işkolu 

oluşturarak bireylerin refah düzeyini yükseltmektir. Refah düzeyi yüksek bir 

şehir yaşanılabilir bir şehir olarak görülmektedir ( Demir, 2019).  

Bulundukları coğrafi konum, nüfus, işgücü ve sosyo-demografik özellik-

leri şehirleri birbirinden farklı kılan niteliklerdir. Bu nitelikler ise şehirlerin 

bireyler tarafından farklı şekilde tanınması ve algılanmasını sağlamaktadır 

(İnoğlu, 2007). Kavramsal olarak kısaca şehir algısı;  bir insanın şehre ilişkin 

izlenim, kanaat ve düşüncelerinin birleşmesiyle oluşan inançlar bütünü olarak 

tanımlanmaktadır (Geçikli, 2012). Şehirlere yönelik algılar; bireylerin şehre ilk 

geldikleri andan itibaren başlar ve mevcut ilişkilerinin yanı sıra karmaşık iliş-

kiler sonucunda da yaşadıkları deneyimlerin bir ürünü, zihinlerindeki görün-

tüsüyle oluşurlar (Sağdıç, 2014). Şehrin öğrenilebilmesi ve algılanabilmesinin 

alt yapısını şehir ve o şehirde yaşayan insanlar arasındaki iletişim ve etkileşim 

oluşturmaktadır. Şehrin yapısal öğelerinin anlaşılabilir olması bu iletişimin 
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doğru ve sağlam bir temel üzerinde kurulabilmesini sağlayacaktır (Erkan 

&Yenen, 2010). 

Şehrin mimarisi, fiziki özellikleri, bina ve çevre tasarımı, kültürü, halkı-

nın davranışları ve iletişim tarzları, tarihi eserleri, tarihi eserlerin korunması, 

şehrin temizliği, bakımlı olması gibi etmenler şehir imajını etkileyen etmenler-

dir. Bir şehrin kimliğinin oluşması da büyük ölçü de bu faktörlerle ilgilidir (Ge-

çikli, 2012).  Şehirlere ilişkin bir imajın oluşması için illa o şehir ile doğrudan 

deneyimin var olması da gerekmez. Bazen bir yakınından veya arkadaştan 

duyulanlar bazen şehre ilişkin belgesel programlar, ulusal veya yerel ölçekli 

yayınlar (dergi, gazete vb.), radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları tarafın-

dan gönderilen mesajlar ve şehrin tanıtılmasına yönelik yapılan afişler, broşür-

ler vb. daha birçok etmen şehre ilişkin geliştirilen imajı etkiler.  

Sürekli yaşanılan, ziyaret veya seyahat edilen yerler, okunan veya ekran-

larda seyredilen dünyalar, hatta hayal düşleri (fantezilerin) her biri kişinin 

beşeri ve doğal imajına katkıda bulunur. Yine güçlü bir imaja sahip şehir, iyi 

şekillenmiş, farklı ve dikkate değerdir. Bu şehir göz ve kulağı daha dikkatli bir 

şekilde katılımcı olmaya davet etmektedir (Lynch, 1960). Yorumsal algılama 

kişinin kodlama sistemine bağlı olarak doğası gereği ihtimallere dayanır. Kişi 

bireysel şehir modelini oluşturan genelleştirilebilir kavramlar, çevresel kate-

goriler ve ilişkiler geliştirmekte ve yeni bir şehir deneyimi yaşadığında geçmiş 

deneyimine bağlı kalarak ve benzer durumları yorumlayarak bu şehri yorum-

lamaya çalışmaktadır (Appleyard 1973; Carter 1976, Akt. Aliağaoğlu, 2007) 

Eğitim amacına hizmet eden üniversitelerin şehirlerdeki varlığı, şehrin 

sosyal,  kültürel ve ekonomik yapısına olumlu katkılar sağlamaktadır (Bayrak-

tar, 2012). Üniversite öğrencilerinin şehre ilişkin imajları bir şehrin büyük 

oranda ekonomisi ile sosyal-kültürel yapıyı etkilemeleri açısından dikkate de-

ğerdir. Çünkü üniversitelerin şehirler üzerinde oluşturduğu değişimler, yalnız-

ca nüfus ile sınırlı değildir.  Özellikle üniversitelere bağlı olarak gerçekleşen 

doğrudan veya dolaylı harcamalar, şehrin ekonomisine büyük katkılar sağla-

maktadır (Tektaş, 2018; Karadeniz & Cinel, 2016). Şehirlere gelen üniversite 

öğrencileri ve kalifiye insan gücü nüfusun artmasını etkileyeceği gibi kamu ve 

üretim hizmetlerinde de olumlu gelişmeler sağlayarak potansiyel yatırımcılar 

için de ilgi odağı olmasını sağlayacaktır. Bu da bir şehirde üniversitenin varlı-

ğının şehrin tercih edilebilirliğini arttıran önemli bir faktör olduğunu göster-

mektedir (Görkemli, 2009). 

Üniversite öğrencilerinin farklı şehirlerden gelmeleri şehirde yaşayanla-

ra göre o şehir hakkında daha özgün değerlendirme yapmalarını sağlar ve bu 
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anlamda şehre yönelik değerlendirmeleri yaşayana kıyasla daha önemlidir. 

Ayrıca eğitim düzeyleri ve şehre yönelik duygusal bağlılıklarının görece daha 

az olduğu düşünüldüğünde şehre yönelik değerlendirmelerinin önemi artmak-

tadır (Gümüş, 2017: 300-301). Şüphesiz güçlü bir şehir imajının oluşturulması 

hem şehrin kalkınması hem de pek çok açıdan gelişmesi için önemlidir. Üni-

versite öğrencilerinin okuduğu şehre yönelik imajları ise hem şehir yöneticile-

rine, şehrin planlanması noktasında ışık tutacak hem de bir üniversitenin mis-

yon ve vizyonuna ulaşılabilirliğinde veri kaynağı oluşturacaktır ( Demirbaş vd., 

2017: 106).  

Şehrin sahip olduğu mal ve hizmetlerin ekonomik değere dönüştürülme-

sinde ve tanıtımında üniversite öğrencilerinin değerlendirmeleri önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda Gümüş (2017) üniversite öğrencilerinin Kastamonu 

şehrine yönelik algılarını şehir pazarlaması bağlamında incelemiştir. Cop ve 

Akpınar (2014) Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli şehirlerinin markalaşma süre-

cinde, üniversite öğrencilerinin bulundukları yer ile ilgili marka şehir algılarını 

araştırılmıştır. Canarslan ve Gülfidan (2014) Sandıklı şehir halkının şehirleri-

nin markalaşma sürecinde marka imajı algılarına yönelik bir çalışma yapmış-

lardır. Toksar, İsen ve Dağcı (2014) Konya halkına uyguladığı anket ile Kon-

ya’nın marka şehir olma sürecine yönelik şehir halkının düşüncelerini incele-

miştir. Tural (2010) ise şehir algısına edebi olarak yaklaşmış ve İsmet Özel’in 

şiirinde şehir algısını araştırmıştır. Oyman (2018) , İstanbul’da okuyan üniver-

site gençliğinin İstanbul’u yeme-içme mekanları (cafe, restoran) ve alışveriş 

merkezleri gibi toplumsal mekanlar ve şehir algısı ekseninde deneyimleme 

biçimlerini incelemiştir.  Araştırmada İstanbul’da okuyan üniversite gençleri-

nin sosyal sınıf, sosyal ve kültürel farklılıklarına rağmen toplumsal mekan ve 

yaşadıkları şehri yorumlama noktasında birbirlerinden belirgin şekilde ayrıl-

madıkları belirlenmiştir.  

 

Ordu Şehri ve Ordu Üniversitesi  

Büyükşehir statüsünde yer alan Ordu ili temiz kıyı ve koyları, birçok yay-

laları ile mavi ve yeşilin buluştuğu turizm potansiyeli yüksek bir Karadeniz kıyı 

şehridir. İlin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat, Sivas, doğusunda Giresun, 

batısında Samsun ili bulunmaktadır. Şehir Boztepe eteklerinde kurulmuş olup 

zamanla gelişimini Bucak, Akyazı ve Cumhuriyet mahalleri doğrultusunda do-

ğuya doğru sürdürmektedir. Şehrin batısında Perşembe doğusunda Gülyalı, 

güneyinde Ulubey ilçeleri yer alırken kuzeyinde Karadeniz uzanmaktadır. Bü-

yükşehir statüsündeki Ordu şehri merkezinde Altınordu ismi ile bir ilçe ku-
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rulmuştur. Bir başka ifade ile Ordu şehir yerleşmesi Altınordu ilçe ve belediye-

si olarak idari yönetimi altındadır. Merkez ilçe Altınordu TÜİK (Türkiye İstatis-

tik Kurumu) 2020 verilerine göre 224.100 nüfusa sahip olup nüfus yoğunluğu 

519 954 kişi /km²^dir. Nüfusun %48,91’ini erkek, %51,09’unu kadınlar oluş-

turmaktadır. Ordu ilinin genel ekonomik yapısı fındık tarımı, arıcılık, balıkçılık 

ve ormancılık, ticaret ve fındık, orman ürünleri işleme tesislerinin yoğunlaştığı 

sanayiye dayanmaktadır.  

2006 yılında kurulan genç bir üniversite olan Ordu Üniversitesinin 

2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrenci sayısı 17091’dir. Ordu ilinde 

enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile yükseköğrenim ama-

cına hizmet eden Ordu Üniversitesi aynı zamanda bilimsel, sanatsal ve spor 

etkinlerinin gelişimine de katkıda bulunmaktadır. Ünye İktisadi ve İdari Bilim-

ler Fakültesi,  Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Ulubey, Mesudiye, Fatsa, Ünye, 

İkizce ve Akkuş Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin Ordu 

şehri ile etkileşimleri son derece düşük düzeyde bulunmaktadır. Ordu şehri ile 

etkileşim halinde bulunan toplam öğrenci sayısı 11837 olup bu öğrenci sayısı-

nın 6225’i erkek, 5612’si kadındır. Ayrıca 9709’u birinci öğretim, 2128’i ikinci 

öğretim öğrencilerinden oluşmaktadır (Ordu Üniversitesi, 2020). Öğrencilerin 

yükseköğrenim gördüğü Ordu şehrindeki doğal ve sosyal çevrelere olan tepki-

leri, şehri nasıl algıladığı ve anladığına bağlıdır (Özgüç & Tümertekin, 2000).  

 

Tablo 1:  Üniversitenin Ordu Şehrindeki Birimleri ve Öğrenci Sayıları 

(2019-2020)  

Birim Adı Birinci Öğretim İkinci Öğretim Genel Toplam 

 E K T E K T E K T 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

696 998 1694 498 538 1036 1194 1536 2730 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

184 269 453    184 269 453 

Eğitim Fakül-

tesi 

392 1003 1395    392 1003 1395 

Müzik ve 

Sahne San. 

Fak. 

111 81 192 44 36 80 155 117 272 

Güzel Sanat-

lar Fakültesi 

274 169 443 157 62 219 431 231 662 
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Tıp Fakültesi 280 269 549    280 269 549 

İlahiyat Fa-

kültesi 

253 322 575    253 322 575 

Ziraat Fakül-

tesi 

291   227 518    291 227 518 

Sağlık Bilim-

leri Fakültesi 

165 391 556    165 391 556 

Beden Eğiti-

mi ve Spor 

YO 

256 155 411 79 47 126 335 202 537 

Teknik Bilim-

ler MYO 

1394 334 1728 315 42 357 1709 376 2085 

Sosyal Bilim-

ler MYO 

641 554 1195 195 115 310 836 669 1505 

TOPLAM 4937 4772 9709 1288 840 2128 6225 5612 11837 

 

Şehir algısına ilişkin imaj unsurlarının yansıtılmasında önemli bir yer tu-

tan üniversite öğrencilerinin algı düzeyleri bu çalışmanın konusunu oluştur-

maktadır. Şehrin coğrafi konumu, şehirde yaşayan insanların oluşturduğu şe-

hir kültürü ve şehirde hizmet veren kurumlar şehre yönelik algıların oluşma-

sında etkili olan faktörlerdendir. Bu faktörler bir şehirde eğitim amacına hiz-

met eden üniversitelerin başarısını da doğrudan veya dolaylı olarak etkilemek-

te ve üniversiteler, üniversite öğrencilerinin şehre ait algılama ve değerlen-

dirmelerinin oluşmasında etkili olmaktadır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bir şehrin sahip olduğu coğrafi koşullara bağlı olarak doğal faktörler ile 

var olan imajı (coğrafya kaderdir) sosyo-ekonomik faktörler ile gelişmektedir. 

Bu araştırmada Ordu şehri, üniversite öğrencileri gözünden ele alınarak ince-

lenmiştir. Araştırmanın ana amacı Ordu Üniversitesi öğrencilerinin şehri ve 

şehir halkını algılama güzeylerini belirlemektir. Öğrencilerin Ordu şehir algıla-

rı cinsiyet, geldikleri şehir, öğrenim gördükleri yerleşke ve sınıf, gelir durumu 

gibi sosyo-demografik özelliklerindeki farklı değişkenlere göre ele alınarak 

algılarının farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. 

Araştırma üniversite öğrencilerinin Ordu şehrine ilişkin şehir algıların-

dan yola çıkarak üniversite gençliğinin şehirde karşılaştığı veya karşılaşabile-
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ceği mekânsal, sosyal ve ekonomik problemler tespit edilebilmesi açısından 

önem arz etmektedir. Bir şehrin engellerini görmek, eksik yönlerini tamamla-

mak, olumsuz yönlerini düzeltmek ve problemlerini çözmek, her açıdan geliş-

mesine dolayısıyla kalkınmasına katkıda bulunmak için şehirsel mekânın anla-

şılması gerekmektedir. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ile Ordu 

şehrinin mekânsal ve sosyo ekonomik açıdan algılanan imajı ile mevcut duru-

mu, eksik-güçlü yönleri bir başka ifade ile avantaj ve dezavantajlı durumları 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen tespitler ile şehrin imajına katkı sağ-

layan diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarına önemli veri sağlanacaktır. Yerel 

yönetimler başta olmak üzere, üniversite yönetimi, politikacılar ve Sivil Top-

lum Kuruluşlarına bilgi sağlaması açısından yarar sağlayacağı beklenmektedir.  

Araştırmanın problem cümlesi “Ordu Üniversitesi öğrencilerinin eğitim 

gördükleri şehir olan Ordu iline yönelik algılamaları ne düzeydedir ve bu algı-

lamalar arasında farklı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar var mıdır?” bi-

çiminde düzenlenmiştir. Problem cümlesinden yola çıkarak aşağıdaki sorulara 

da cevaplar aranmıştır. 

1. Ordu Üniversitesi öğrencilerinin Ordu şehrine yönelik algıları farklı 

boyutlara göre ne düzeydedir? 

2. Cinsiyet değişkenine göre Ordu Üniversitesi öğrencilerinin şehre yö-

nelik algılarında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Ordulu olup olmama değişkenine göre Ordu Üniversitesi öğrencileri-

nin şehre yönelik algılarında anlamlı bir fark görülmekte midir?  

4. Ordu Üniversitesi öğrencilerinin öğrenim gördüğü yerleşke değişke-

nine göre şehir algılarında anlamlı bir fark var mıdır? 

5. Sınıf değişkenine göre Ordu Üniversitesi öğrencilerinin şehir algıla-

malarında anlamlı bir fark var görülmekte midir? 

6. Ordu Üniversitesi öğrencilerinin şehre yönelik algıları ile öğrencinin 

ailesinin yaşadığı yerleşme boyutu değişkeni arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

7. Ordu Üniversitesi öğrencilerinin şehre yönelik algıları ile öğrencinin 

gelir seviyesi algısı arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

YÖNTEM 

İki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birbiriyle ilişkili değişim var-

lığını ve değişimin derecesini belirlemeyi amaçlayan ve nicel bir araştırma 

yöntemi olan model ilişkisel tarama modeli olarak bilinmektedir. Geniş bir 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla belirlenen bir örneklem 
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üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri genel tarama/betimleme modeli ola-

rak tanımlanmaktadır. Geçmişte ya da halen var olan bir durum, konu (görüş, 

ilgi, yetenek) ya da nesne, herhangi bir değiştirme veya etkileme çabası olma-

dan, kendi koşulları içinde, mevcut şekliyle betimlemek amacı ile tarama mo-

dellerine sıklıkla başvurulmaktadır (Karasar,2009;Büyüköztürk vd.,2009). Bu 

çalışma genel tarama modelinde yapılmıştır. 

 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

2019-2020 akademik yılında gerçekleştirilen araştırmanın evrenini 

17988 öğrenciden oluşan Ordu Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Gö-

nüllülük ilkesine bağlı kalınarak, örneklem seçiminde basit tesadüfi örnekleme 

tekniği kullanılmıştır. Ordu şehrine yönelik algıları ölçmek amacıyla Ordu Üni-

versitesi merkez yerleşkesi olan Cumhuriyet yerleşkesi ve yine merkezde bu-

lunan Bucak ve Akyazı yerleşkelerinde öğrenim gören Ordu Üniversitesi öğ-

rencileri çalışmaya dahil edilmiştir. Toplamda 500 öğrenciye ulaşılmış sağlıklı 

ve eksiksiz geri-bildirim alınan 408 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. 

 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak Ordu Üniversitesi öğrencilerine yüz yüze anket 

tekniği uygulanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yükseköğrenim 

Görülen Şehre Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır (Karadeniz, Cinel, Sarı 2018). 

Dört alt boyuttan oluşan ve beşli Likert tipinde hazırlanan ölçek toplamda 32 

maddelik bir ölçektir. Ölçeğin toplam tutarlılık kat sayısı .890 olup, faktörlere 

göre iç tutarlılık katsayıları olarak Cronbach Alfa değerleri, birinci alt boyut 

olan sosyo kültürel algı için .855, ikinci alt boyut şehir halkına yönelik algı için 

.872, üçüncü alt boyut şehre yönelik tutum için .814, dördüncü alt boyut ula-

şım algısı için .778’dir. Şehir Algısı Ölçeğinden en az 32, en çok 160 puan elde 

edilebilmektedir. Düşük puan aralığını 32-74 puan, orta puan aralığını 75-116 

puan temsil ederken 117 ve üzeri puan aralığı ise yüksek şehir algısını göster-

mektedir. 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

Öğrencilere uygulanan anket ölçeği ile elde edilen verilerin çözümleme-

sinde Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) kullanılarak aşağıdaki 

istatistiksel metotlardan yararlanılmıştır: Öğrencilerin sosyo-demografik özel-

liklerine ilişkin analizler için frekans analizine başvurulmuştur. Araştırma 

grubundaki öğrencilerin Ordu şehir algılarını cinsiyet ve Ordulu olup olmama 
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değişkenine göre belirlemek için t testi analizi yapılmıştır. Öğrencilerin yerleş-

ke, sınıf,  ailesinin yaşadığı yerleşme biçimi, öğrencinin barınma durumu, gelir 

seviyesi gibi değişkenlere göre tüm ölçekten ve dört alt boyuttan elde edilen 

aritmetik ortalamaları ve yine değişkenler arasında anlamlı farklılık bulunup 

bulunmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Değişken-

ler arasında anlamlı bir fark bulunduğu zaman bu farkın hangi gruplar arasın-

daki farktan kaynaklandığını bulmak amacıyla Tukey testinden yararlanılmış 

ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak istatistiksel hesaplamalarla belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Ordu şehrine yönelik algıları belirlemek amacı ile Ordu Üniversitesi öğ-

rencilerine uygulanan anketin birinci kısmını öğrencilerin sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorular oluşturmaktadır. Bu sorulara verilen 

yanıtlar ve analiz yorumları Tablo 2 de gösterilmektedir. 

 

Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Araştırma gurubunu oluşturan öğrencilerin %49’unu kadın, %51’ini er-

kek öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem içerisinde cinsiyet değişkeninin 

dağılımı dengeli çıkmıştır. Gönüllülük esasına göre araştırmaya katılan öğren-

cilerin, %74’dünün Ordulu olmadığı anlaşılmıştır. Yükseköğrenim görmek için 

Türkiye’nin değişik bölgelerinden Ordu’ya gelmişlerdir. Örneklem içerisindeki 

öğrencilerin %34,6’sını 2. sınıf, %24,8’ini 1. sınıfta öğrenim görmektedir. Öğ-

rencilerin Ordu şehrine yönelik algılarını belirlemek için ölçek merkez ilçede 

öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Öğrencilerin %55,6’sı merkez yer-

leşke olan Cumhuriyet’te, %23’ü Akyazı ve %21,3’ü şehrin tam merkezinde 

olan Bucak yerleşkelerinde öğrenim görmektedir. Araştırma grubundaki öğ-

rencilerin %33,1’ini ilçe merkezinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Katı-

lımcıların %76’sı gelir durumunu orta düzeyde algılamakta ve  %43,9’u K.Y.K. , 

%26,5’i de kiralık öğrenci evinde ikamet ettiğini belirtmiştir ( Tablo 2 ). 

 

Tablo 2: Araştırma Grubundaki Öğrencilerin Sosyo-Demografik 

Özellikleri 

 n % 

Cinsiyet 
Kadın 200 49,0 

Erkek 208 51.0 

Ordulu Olma Evet Ordulu 106 26,0 
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Hayır Ordulu değil 302 74,0 

Sınıf 

1. Sınıf 101 24,8 

2. Sınıf 141 34,6 

3. Sınıf 88 21,6 

4. Sınıf 72 17,6 

5. Sınıf ve + 6 1,5 

Yerleşke 

Cumhuriyet 227 55,6 

Akyazı 94 23,0 

Bucak 87 21,3 

Barınma durumu 

KYK 179 43,9 

Kiralık Daire 108 26,5 

Apart - Özel Yurt 61 15,0 

Aile- Akraba Yanı 60 14,7 

Aile Yaşam Yeri 

Köy- Kasaba- Belde 93 22,8 

İlçe 135 33,1 

İl Merkezi 96 23,5 

Büyükşehir 84 20,6 

Gelir Düzeyi Algısı 

Düşük 76 18,6 

Orta 310 76,0 

Yüksek 22 5,4 

 

Araştırmaya katılan 408 öğrencinin Ordu şehrine yönelik genel (ortala-

ma) algı düzeyi orta düzeyde çıkmıştır (X̅= 93,30). Ankete katılan 208 erkek 

öğrencinin genel algı düzeyi X=̅ 95,59 olup kadın öğrencilere göre X=̅ 93,30 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 32, 

en yüksek puan 160 olup araştırma grubundaki öğrencilerin aldığı en düşük 

puan 45 en yüksek 160’dır.  

Anketin dört alt boyutunda da şehre yönelik algı orta düzeyde olduğu 

belirlenmiştir. Sosyo kültürel algı alt boyutunda 12 ile 31,33 puan aralığı dü-

şük algı düzeyini göstermektedir. Öğrencilerin bu alt boyuttan aldıkları orta-

lama puan X̅=31,50 olup tamamen düşük ile orta düzey sınırında denilebilir. 

Bu alt boyutta erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre algı puanı ortalaması 

yaklaşık 3 puan daha yüksektir. Ordu halkına yönelik algı alt boyutunda öğren-

cilerin ortalama algı puanı X̅= 27,57 olup orta düzeyde bir algı seviyesidir (21-

33 aralığı orta düzey algı). Analiz sonuçlarında şehre yönelik algı alt boyutun-

da öğrencilerin ortalama puanı X̅= 25,55 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin özel-
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liğine göre bu alt boyutta 18,67 ile 29,32 puan aralığı orta algı düzeyini işaret 

etmektedir. Ordu halkına yönelik ve şehre yönelik algı alt boyutlarında kadın 

ve erkek öğrencilerin algı düzeylerinin ortalaması hemen hemen aynı denilebi-

lir.  Ölçeğin ulaşım alt boyutundan 7 ile 11 aralığında alınan puan orta algı dü-

zeyine işaret etmektedir. Öğrencilerin bu alt boyuttan aldıkları ortalama puan 

X̅= 8,67 olup orta düzeyin hemen başlarındadır. Ulaşım algısı alt boyutunda 

erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre daha yüksek (memnun) algıya sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Anket genelinde en yüksek algı maddesi “Ordu bana 

göre yaşanılacak bir yerdir (X̅=3,56)”, en düşük algı ise “öğrenciye yönelik eğ-

lence hizmetleri gelişmiştir (X̅=2,06) maddesinde bulunmaktadır. Kadın öğ-

rencilerin en yüksek algı ifadesi “Ordu şehrini hiç sevmiyorum”, erkek öğrenci-

lerinin ise “Ordu bana göre yaşanılacak bir yerdir” ifadeleridir. Kadın öğrenci-

ler için en düşük algı “Konser faaliyetleri yeterlidir”, erkek öğrenciler için “Öğ-

renciye yönelik eğlence hizmetleri gelişmiştir” ifadelerine aittir. 

 

Tablo 3: Ordu Şehrine Yönelik Algı İfadelerinin Toplam ve Cinsiyete Gö-

re Ortalama ve Ss  Değerleri 

 Toplam 

(n=408) 

Kadın 

(n=200) 

Erkek 

(n=208) 

Ordu Şehrine yönelik algı 

ifadeleri 

X̅ Ss X̅ Ss X̅ Ss 

Sosyo- Kültürel Algı 

(min=12,00, max=60,00) 

31,50 9,691 29,99 9,702 32,96 9,477 

Konser faaliyetleri yeterlidir 2,15 1,143 1,82 0,979 2,47 1,199 

Sinema imkânları yeterlidir 3,04 1,210 3,04 1,235 3,04 1,188 

Sportif aktivite imkânları yeter-

lidir. , 

2,48 1,230 2,28 1,152 2,67 1,273 

Tiyatro etkinlikleri yeterlidir. 3,05 1,170 3,22 3,138 3,09 1,136 

Eğitim imkânları yeterlidir. 2,84 1,206 2,62 1,213 3,06 1,163 

Öğrenciye yönelik eğlence hiz-

metleri gelişmiştir 

2,06 1,123 2,01 1,162 2,10 1,084 

Boş zaman değerlendirme et-

kinlikleri mevcuttur. 

2,35 1,247 2,21 1,286 2,49 1,195 

Alışveriş imkânları yeterlidir. 2,70 1,348 2,41 1,356 2,99 1,279 

Ordu’da farklı zevklere hitap 

eden yiyecek içecek işletmele-

2,78 1,198 2,76 1,241 2,80 1,159 
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rinin sayısı yeterlidir 

Kaliteli giyim ürünleri bulun-

maktadır 

2,97 1,322 2,84 1,311 3,09 1,324 

Öğrenciye yönelik yiyecek içe-

cek hizmeti kalitelidir 

2,68 1,291 2,66 1,277 2,70 1,306 

Kırtasiye ürünleri öğrenci büt-

çesine uygundur 

2,26 1,131 2,10 1,107 2,41 1,134 

Ordu Halkına Yönelik Algı 

(min=9, max=45) 

27,57 7,77 27,32 7,586 27,80 7,957 

Ordu halkı misafirperverdir 3,15 1,179 3,10 1,204 3,20 1,154 

Ordu halkını yardımsever bulu-

yorum 

3,20 1,107 3,23 1,098 3,18 1,118 

Ordu halkını samimi buluyo-

rum. 

3,03 1,176 3,00 1,198 3,07 1,156 

Ordu halkı iletişime açıktır. 3,04 1,063 3,05 1,094 3,03 1,034 

Ordu halkı için hoşgörülü diye-

bilirim. 

2,93 1,211 2,90 1,238 2,96 1,187 

Ordu halkı, farklı kültürlere 

saygılıdır. 

3,10 1,037 3,03 ,953 3,16 1,110 

Ordu halkı farklı görüşlere karşı 

saygılıdır 

3,02 1,055 2,98 1,019 3,07 1,089 

Ordu halkı eğitime değer verir 3,08 1,047 3,06 ,987 3,11 1,104 

Ordu halkının kültür seviyesi 

yüksektir 

2,96 ,993 2,94 ,985 2,99 1,002 

Şehre Yönelik Algı (min=8, 

max=40) 

25,55 7,973 25,49 8,622 25,62 7,314 

Üniversiteyi Ordu’da okumak-

tan memnunum 

3,04 1,326 3,01 1,354 3,06 1,302 

Başkalarına da  üniversiteyi 

Ordu’da okumalarını tavsiye 

ederim 

2,71 1,350 2,70 1,388 2,71 1,315 

Ordu şehrini sevmiyorum. 3,44 1,372 3,60 1,356 3,29 1,374 

Mezun olduktan sonra Ordu’da 

yaşamak isterim. 

2,83 1,371 2,69 1,390 2,97 1,342 

Üniversite okumayı Ordu’da 

tercih ettiğim için pişmanım. 

3,26 1,370 3,33 1,382 3,19 1,359 
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Ordu bana göre yaşanılacak bir 

yerdir. 

3,56 1,160 3,44 1,205 3,68 1,105 

Mezun olduktan sonra Ordu’ya 

tekrar gelmek isterim 

3,45 1,286 3,45 1,344 3,45 1,230 

Ordu’nun bende oluşturduğu 

imaj olumludur. 

3,24 1,219 3,25 1,272 3,23 1,170 

Ulaşım Algısı (min=3, 

max=15) 

8,67 3,135 8,11 3,165 9,20 3,018 

Ordu’da şehir içi ulaşım kolay-

dır. 

2,84 1,274 2,58 1,241 3,09 1,258 

Ordu’da şehirlerarası ulaşım 

kolaydır. 

3,31 1,215 3,15 1,232 3,46 1,183 

Ordu toplu taşıma açısından 

gelişmiştir. 

2,51 1,301 2,37 1,320 2,64 1,272 

Toplam algı (min=32, 

max=160) 

93,30 22,29 90,922 22,656 95,59 21,744 

 

Cinsiyet Değişkenine Göre Ordu Şehrine Yönelik Şehir Algı 

Cinsiyet değişkenine göre Ordu şehir algısı düzeylerini belirlemek için 

yapılan t testi sonrasında kadın ve erkek öğrencilerin şehir algılarının birbi-

rinden farklı olduğu tespit edilmiştir (t0,05:406=2,125). Buna göre erkek öğ-

rencilerin Ordu şehir algısı düzeyleri (X̅=95,60) kadın öğrencilerin Ordu şehir 

algısı düzeylerinden (X=̅90,92) daha yüksektir (Tablo 4 ). Cinsiyet değişkenine 

göre Ordu şehir algısı p değerine bakılarak değişip değişmediği test edilmiştir. 

p<0,05 ise cinsiyet değişkenine göre ortalamalar birbirinden farklıdır. P değeri 

0,034 olduğuna göre toplam algıda anlamlı bir fark vardır denilebilir.  

Ölçeğin alt boyutlarının cinsiyet değişkenine göre durumuna bakıldığın-

da Faktör 1 algı p= ,002 ve Faktör 4’de p=,000 bulunmuş olup 1. ve 4. alt bo-

yutlarda anlamlı bir farklılık çıkmaktadır. Birinci alt boyutta erkek öğrencilerin 

Ordu şehrine yönelik algılarının ortalamaları 32,96 olup kadın öğrencilere 

göre biraz daha yüksektir. 4. Alt boyutta ise yine erkek öğrencilerin Ordu şeh-

rine yönelik algılarının ortalamaları 9,20 olup kadın öğrencilere göre biraz 

daha yüksek çıkmıştır (Tablo 4). 
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Tablo 4: Şehir Algısı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları 

 Cinsiyet n Ort(X̅) Ss t sd p 

 

TOPLAM 

Erkek 208 95,59 21,74491 2,125 406 ,034 

Kadın 200 90,92 22,65670    

Sosyo-kültürel algı Erkek 208 32,96 9,47758 3,129 406 ,002 

Kadın 200 29,99 9,70261    

Şehir halkına yönelik 

algı 

Erkek 208 27,80 7,95710 ,627 405,97 ,531 

Kadın 200 27,32 7,58664    

Şehre yönelik algı Erkek 208 25,62 7,31453 ,158 390,10 ,874 

Kadın 200 25,49 8,62275    

Ulaşıma yönelik algı Erkek 208 9,20 3,01855 3,562 402,96 ,000 

Kadın 200 8,11 3,16574    

 

Ordulu Olma Durumuna Göre Ordu Şehrine Yönelik Şehir Algısı 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık 1/3’ü Ordulu olup 302 öğrenci 

Ordulu değildir. Bu öğrencilerin Ordu’ya yönelik şehir algılarının puanları ile 

Ordulu öğrencilerin puanlarının ortalamaları oldukça farklı bulunmuştur. Tab-

lodan açıkça Ordulu öğrenciler ile Ordulu olmayan öğrencilerin Ordu şehrine 

yönelik algı düzeyleri anlamlı şekilde farklılık göstermektedir 

(t0,05:406=9,396). Ordulu öğrencilerin Ordu şehir algısı düzeylerinin 

(X=̅109,19) Ordulu olmayan öğrencilerin Ordu şehir algısı düzeylerinden 

(X̅=87,73) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İki grup arasındaki ortalama 

puan farkı yaklaşık 22 bulunmuştur (Tablo 5). İki grup arasındaki fark alt bo-

yutlar bazında incelendiğinde sosyo kültürel alt boyutunda ve şehirsel boyutta 

daha yüksek farklılık olduğu belirlenmiştir. Ordu halkına yönelik algıda kendi 

memleketinin halkından daha yüksek memnuniyet göstermeleri doğaldır. Bir 

başka ifade ile Ordulu olanlar Ordu halkına yönelik daha yüksek algıya sahip-

tir. Ordulu olsun veya olmasın üniversite gençliği sosyo kültürel faaliyetlerinin 

çok, mekânsal ve ulaşım açısından daha gelişmiş koşullara sahip bir Ordu şehri 

istemektedir. 

 

Tablo 5. Ordulu Olma Durumuna Göre t Testi Analizi 

Ölçek Grup n X̅ Ss t df p 

TOPLAM 

 

Ordulu olan 106 109,1887 17,12760 9,396 406 ,000 

Ordulu olmayan 302 87,7318 21,20375    

FAKTÖR1 Ordulu olan 106 36,6604 8,47280 6,700 406 ,000 
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 Ordulu olmayan 302 29,6954 9,45069    

FAKTÖR2 

 

Ordu olan 106 32,6415 6,64500 8,877 201,605 ,000 

Ordulu olmayan 302 25,7914 7,35115    

FAKTÖR3 

 

Ordulu olan 106 29,7453 6,25804 7,419 233,147 ,000 

Ordulu olmayan 302 24,0894 7,99721    

FAKTÖR4 
Ordulu olan 106 10,1415 2,95180 5,833 406 ,000 

Ordulu olmayan 302 8,1556 3,03779    

 

Öğrencilerin Öğrenim Gördüğü Yerleşkeye Göre Şehir Algıları 

Öğrencilerin eğitim gördüğü yerleşkeye göre şehir algılarını belirlemek 

bir başka ifade ile iki ya da daha fazla grubun ortalamaları arasında fark olup 

olmadığına bakmak için ANOVA testi yapılmıştır ( Tablo 6). ANOVA tablosu 

incelendiğinde, p değeri 0.000<0.05 olduğu için tek yönlü varyans analizinde 

“%95 güvenle, grupların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık vardır" denilebilir. Tablo 6’da Bucak yerleşkesi B, Akyazı yerleşkesi A 

ve Cumhuriyet yerleşkesi C ile ifade edilmiştir.  

 

Tablo 6: Öğrenim Görülen Yerleşmeye Göre Ordu Şehir Algısı ANOVA  

  
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ort. 

F P Anlamlı 

Fark 

Ölçek 

Gruplararası 33521.523 2 16760.761 40.230 .000 B -A-C 

Grupiçi 168733.181 405 416.625    

Toplam 202254.703 407     

FAKTÖR1 

Gruplararası 4159.610 2 2079.805 24.724 .000 B-A-C 

Grupiçi 34068.380 405 84.119    

Toplam 38227.990 407     

FAKTÖR2 

Gruplararası 3081.151 2 1540.576 29.016 .000 B-A-C 

Grupiçi 21502.788 405 53.093    

Toplam 24583.939 407     

FAKTÖR3 

Gruplararası 1748.958 2 874.479 14.681 .000 B-A-C 

Grupiçi 24123.630 405 59.565    

Toplam 25872.588 407     

FAKTÖR4 

Gruplararası 522.760 2 261.380 30.426 .000 B-A-C 

Grupiçi 3479.230 405 8.591    

Toplam 4001.990 407         
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Hangi grupların ortalamaları arasında farklılıklar olduğunu görmek için 

bir sonraki tablo 7 incelendiğinde Bucak yerleşkesinde öğrenim gören öğrenci-

lerin Ordu şehir algısının Akyazı ve Cumhuriyet yerleşkesinde öğrenim gören 

öğrencilerden daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Alt boyutlar bazında analiz 

yapıldığında yine aynı sıralamanın geçerli olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 8, 9, 

10,11). Bucak yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerin Ordu şehir algı düzey-

lerinin diğer yerleşkelerde öğrenim gören öğrencilerin şehir algısından daha 

yüksek olmasının nedeni olarak Bucak yerleşkesinin Ordu şehir merkezinde 

yer alması söylenebilir. 

 

Tablo 7: Toplam Ölçek İçin Scheffe Tablosu Yerleşke  

  
Yerleşke n 

Alpha = 0.05 

1 

Scheffea,b 

Cumhuriyet 227 86.2291 

Akyazı 94 95.8298 

Bucak 87 109.0460 

Anlamlılık  1000 

 

Tablo 8: Faktör 1 Scheffe Tablosu Yerleşke 

Yerleşke n Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 

Cumhuriyet 227 28.9251   

Akyazı 94  32.7766  

Bucak 87   36.8621 

Sig.  1.000 1.000 1.000 

 

Tablo 9: Faktör 2 Scheffe Tablosu 

Yerleşke n Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Cumhuriyet 227 25.6696  

Akyazı 94 27.4468  

Bucak 87  32.6667 

Sig.  .187 1.000 
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Tablo 10: Faktör 3 Scheffe Tablosu 

Yerleşke n Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Cumhuriyet 227 23.9339  

Akyazı 94 26.1702  

Bucak 87  29.1379 

Sig.  .095 1.000 

 

Tablo 11: Faktör 4 Scheffe Tablosu 

Yerleşke n Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Cumhuriyet 227 7.7004  

Akyazı 94  9.4362 

Bucak 87  10.3793 

Sig.  1.000 .055 

 

Sınıf Değişkenine Göre Ordu Şehir Algısı 

Yine iki ya da daha fazla grubun ortalamaları arasında fark olup olmadı-

ğına bakmak için ANOVA varyans analizi yapılmıştır (Tablo 12). 

 

Tablo 12: Öğrencilerin Ordu Şehir Algısı Puanlarının Sınıf Düzeyine Gö-

re ANOVA Sonuçları 

  
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı 

Fark 

Ölçek 

Gruplararası 7510,599 4 1877,650 3,886 ,004 1,3 (5-2-4) 

Grupiçi 194744,105 403 483,236       

Toplam 202254,703 407        

FAKTÖR1 

Gruplararası 1249,348 4 312,337 3,404 ,009 1,3 (5-2-4) 

Grupiçi 36978,642 403 91,758       

Toplam 38227,990 407        

FAKTÖR2 

Gruplararası 629,664 4 157,416 2,648 ,033   

Grupiçi 23954,275 403 59,440       

Toplam 24583,939 407        

FAKTÖR3 
Gruplararası 354,954 4 88,738 1,401 ,233   

Grupiçi 25517,634 403 63,319       
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Toplam 25872,588 407        

FAKTÖR4 

Gruplararası 241,533 4 60,383 6,471 ,000 1,2,3,4 (5) 

Grupiçi 3760,457 403 9,331       

Toplam 4001,990 407         

 

Analiz sonuçları araştırmaya katılan öğrencilerin Ordu şehrine yönelik 

algı düzeyleri arasında öğrenim görülen sınıf düzeyi bakımından anlamlı bir 

fark olduğunu göstermektedir [F(4-407)= 3,89, p<.00]. Başka bir ifade ile öğ-

rencilerin genel olarak şehre yönelik algıları, öğrenim gördüğü sınıfa bağlı ola-

rak anlamlı bir şekilde değişmektedir. ANOVA grupların birbirinden farklı olup 

olmadığı bilgisini verirken hangi grupların birbirinden farklı olduğu bilgisini 

vermemektedir. Hangi grupların birbirinden farklı olduğuna bakmak için Post-

hoc karşılaştırmaları yapılmıştır. Sınıflar arası farkların hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacı ile yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre, 5. sınıfta-

ki öğrencilerin şehirsel algıları diğer sınıfta okuyan öğrencilere göre daha yük-

sek (olumlu) olduğu belirlenmiştir (Tablo 12). 

 

Tablo 13: Scheffe Tablosu Sınıf Düzeyi 

 

SINIF n 
Alpha = 0.05 

1 

Scheffea,b 

5 ve üstü 6 84,0000 

3 88 87,5682 

4 72 89,8611 

2 141 95,3901 

1 101 98,4059 

Anlamlılık   ,275 

 

Öğrencinin Sürekli Yaşadığı Yerleşme Türüne Göre Ordu’ya Yönelik 

Şehir Algısı 

Bu bölümde öğrencinin Ordu’ya öğrenim için gelmeden önce yaşadığı, 

ömrünün büyük bölümünü geçirdiği ailesi ile beraber yaşadığı yerleşmenin 

büyüklüğü köy, kasaba, ilçe merkezi, il merkezi, büyükşehir olarak sorulmuş ve 

bu ailesinin yaşadığı yerleşme değişkeni olarak belirlenmiştir. Üniversite öğ-

rencisinin öğrenim görmek için geldiği yerleşmenin türü veya büyüklüğü Or-

du’ya yönelik şehirsel algısını değiştirmekte midir sorusuna cevap aranmıştır. 



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORDU ŞEHİR ALGISI 

 

167 

Aile yaşam yeri değişkeni ile şehir algısı arasında anlamlı bir farklılık bulunup 

bulunmadığını ölçmek üzere ANOVA testi yapılmıştır (Tablo 14).  ANOVA tab-

losu incelendiğinde, "Sig." değeri 0.019 <0.05 olduğu için tek yönlü varyans 

analizi sonucuna göre " %95 güvenle, grupların ortalamaları arasında istatis-

tiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır" denilebilir. 

 

Tablo 14: Öğrencilerin Ordu Şehir Algısı Puanlarının Öğrencinin Ailesi-

nin Yaşadığı Yerleşmeye Göre ANOVA Sonuçları 

  Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı Fark 

Ölçek Gruplar 

Arası 

4931,175 3 1643,725 3,365 ,019 1,2 (3-4) 

Grup İçi 197323,528 404 488,425       

Toplam 202254,703 407         

FAKTÖR1 Gruplar 

Arası 

1106,515 3 368,838 4,014 ,008 1,4 (2-3) 

Grup İçi 37121,476 404 91,885       

Toplam 38227,990 407         

FAKTÖR2 Gruplar 

Arası 

664,500 3 221,500 3,741 ,011 1,2 (3-4) 

Grup İçi 23919,439 404 59,207       

Toplam 24583,939 407         

FAKTÖR3 Gruplar 

Arası 

334,606 3 111,535 1,764 ,153   

Grup İçi 25537,982 404 63,213       

Toplam 25872,588 407         

FAKTÖR4 Gruplar 

Arası 

163,632 3 54,544 5,741 ,001 1,2,4 (3) 

Grup İçi 3838,358 404 9,501       

Toplam 4001,990 407         

 

Analiz sonuçları öğrencilerin Ordu şehrine yönelik algı düzeyleri arasın-

da öğrencinin ailesinin yaşadığı yerleşme türü bakımından anlamlı bir fark 

olduğunu göstermektedir [F(3-407)=3,36, p<.019]. Başka bir deyişle, öğrenci-

lerin genel olarak şehre yönelik algıları, öğrencinin ailesinin ve kendinin daha 

önce yaşadığı yerleşme türüne bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. 
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Belirlenen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacı ile yapı-

lan Scheffe testinin sonuçlarına göre köy, kasaba belde gibi küçük yerleşmeden 

gelen öğrenciler ile il merkezinden gelen öğrencilerin şehirsel algıları ilçe 

merkezi ve büyükşehirden gelen öğrencilere göre daha yüksek (olumlu) oldu-

ğu bulunmuştur (Tablo 15). 

 

Tablo 15: Scheffe Aile yaşam yeri 

  
AİLEYAŞAMYERİ n 

Alpha = 0.05 

1 2 

Scheffea,b 

İLÇE 135 90,3407   

BÜYÜKŞEHİR 84 91,2262 91,2262 

İL MERKEZİ 96 93,4583 93,4583 

KÖY KASABA BELDE 93   99,3333 

Anlamlılık   ,805 ,086 

 

Üniversite Öğrencilerinin Gelir Gelir Düzeyine Göre Ordu Şehir Al-

gısı  

Ankete katılan öğrencilerin gelir düzeyi algısı ile şehre yönelik algıları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans 

analizi ANOVA testi yapılmıştır. Analiz sonuçları iki algı düzeyi arasında an-

lamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir [F(2-407)= 1,13, p>.326]. Başka bir 

deyişle, öğrencilerin genel olarak Ordu şehrine yönelik algıları, öğrencinin 

düşük orta ve yüksek olarak algıladığı gelir seviyesine bağlı olarak anlamlı bir 

şekilde değişmemektedir (Tablo 16). 

 

Tablo 16: Öğrencilerin Ordu Şehir Algısı Puanlarına Öğrencinin Gelir Al-

gısına Göre ANOVA Sonuçları 

  Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı Fark 

TOPLAM 

Gruplar 

Arası 

1117,927 2 558,963 1,126 ,326   

Grup İçi 201136,777 405 496,634       

Toplam 202254,703 407         

FAKTÖR1 

Gruplar 

Arası 

51,327 2 25,663 ,272 ,762   

Grup İçi 38176,663 405 94,263       



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORDU ŞEHİR ALGISI 

 

169 

Toplam 38227,990 407         

FAKTÖR2 

Gruplar 

Arası 

179,804 2 89,902 1,492 ,226   

Grup İçi 24404,135 405 60,257       

Toplam 24583,939 407         

FAKTÖR3 

Gruplar 

Arası 

337,596 2 168,798 2,677 ,070   

Grup İçi 25534,992 405 63,049       

Toplam 25872,588 407         

FAKTÖR4 

Gruplar 

Arası 

13,240 2 6,620 ,672 ,511   

Grup İçi 3988,750 405 9,849       

Toplam 4001,990 407         

 

Öğrencilerin Aylık Harcama Miktarına Göre Ordu’ya Yönelik Şehir 

Algısı 

Ordu’da yükseköğrenim gören öğrencilerin şehre yönelik algı düzeyleri-

nin, aylık harcama miktarına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini test 

etmek için uygulanan ANOVA sonuçlarının SPSS çıktıları Tablo 17’de verilmiştir.  

 

Tablo 17: Öğrencilerin Aylık Harcama Miktarına Göre Ordu Şehir Algısı 

ANOVA Sonuçları 

  Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ort. 
F P Anlamlı Fark 

TOPLAM 

Gruplar 

Arası 
1013,994 4 253,499 ,508 ,730   

Grup İçi 201240,709 403 499,357       

Toplam 202254,703 407         

FAKTÖR1 

Gruplar 

Arası 
88,384 4 22,096 ,233 ,919   

Grup İçi 38139,607 403 94,639       

Toplam 38227,990 407         

FAKTÖR2 

Gruplar 

Arası 
176,357 4 44,089 ,728 ,573   

Grup İçi 24407,582 403 60,565       



Cemile BAHTİYAR KARADENİZ - Burçin GÖRGÜLÜ ÇAKIR 

 

170 

Toplam 24583,939 407         

FAKTÖR3 

Gruplar 

Arası 
510,717 4 127,679 2,029 ,090   

Grup İçi 25361,871 403 62,933       

Toplam 25872,588 407         

FAKTÖR4 

Gruplar 

Arası 
70,294 4 17,573 1,801 ,128   

Grup İçi 3931,696 403 9,756       

Toplam 4001,990 407         

 

ANOVA tablosunda (p) değeri 0,730 > 0,05’ten büyük olduğu için karşı-

laştırılan grupların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

varılmıştır. Bir başka ifade ile analiz sonuçları öğrencilerin Ordu şehrine yöne-

lik algı düzeyleri arasında öğrencinin aylık harcama miktarına göre anlamlı bir 

fark olmadığını göstermektedir [F(2-407)= 1,126, p>.326].  

 

Öğrencilerin Barınma Durumuna Göre Ordu’ya Yönelik Şehir Algısı 

Ankete katılan öğrencilerin Ordu şehrine yönelik algı düzeyleri ile ika-

met durumları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için 

ANOVA testi yapılmıştır. Tablo 18’e bakıldığında gruplar arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Ölçeğin tamamı için p=,000, 1., 2. ve 4. alt boyut 

için p=,000, 3. Alt boyut için ise ,001 bulunmuştur.  

Belirlenen bu farkın hangi gruplar arasındaki farktan kaynaklandığını 

bulmak için post-hoc testi yapılmıştır. Analiz sonuçları öğrencilerin barınma 

durumları ile Ordu şehrine yönelik algı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermektedir [F(3-407)= 15,35, p<.05]. Başka bir deyişle, öğrenci-

lerin genel olarak şehre yönelik algıları, öğrencilerin ikamet ettiği yer barınma 

durumuna bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

 

Tablo 18. Öğrencilerin Barınma Durumuna Göre Ordu Şehrine Yönelik 

Algıları  

  Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ort. 

F P Anlamlı Fark 

TOPLAM Gruplar 

Arası 

20692,362 3 6897,454 15,348 ,000 1,2,3,4 

Grup İçi 181562,341 404 449,412       

Toplam 202254,703 407         
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FAKTÖR1 Gruplar 

Arası 

2936,933 3 978,978 11,207 ,000 1,2,3,4 

Grup İçi 35291,057 404 87,354       

Toplam 38227,990 407         

FAKTÖR2 Gruplar 

Arası 

2801,036 3 933,679 17,317 ,000 1,2,3,4 

Grup İçi 21782,902 404 53,918       

Toplam 24583,939 407         

FAKTÖR3 Gruplar 

Arası 

1014,565 3 338,188 5,496 ,001 2,3,4 (1) 

Grup İçi 24858,023 404 61,530       

Toplam 25872,588 407         

FAKTÖR4 Gruplar 

Arası 

287,268 3 95,756 10,414 ,000 1,2,3,4 

Grup İçi 3714,722 404 9,195       

Toplam 4001,990 407         

 
Hangi grupların birbirinden farklı olduğunu bulmak amacı ile Scheffe 

testi yapılmıştır. Scheffe testi sonuçlarına göre, aile veya akraba yanında kalan 
öğrencilerin şehre yönelik algıları (͞X= 108,40), kiralık öğrenci evinde (͞X= 
90,54), KYK (͞X= 88,23), apart veya özel yurtta kalan (͞X= 98,16) öğrencilerden 
daha olumlu (yüksek) olduğu belirlenmiştir. Yine alt boyutlar bazında incelen-
diğinde dört faktörde de aile veya akraba yanında kalanların şehre yönelik 
algıları daha yüksek (olumlu) dur. Bu hususta ailesi veya akrabası ile kalan 
öğrencilerin Ordulu olma olasılığının yüksek olduğu söylenebilir. Ankete katı-
lan öğrencilerin 106’sı Ordulu olduğunu beyan etmiştir. Aile veya akrabası 
yanında kalan öğrenci sayısı ise 60 olup şehre yönelik algıları memleketçilik 
duyguları ile diğer barınma koşullarında olan öğrencilere göre daha yüksek 
çıkmaktadır, şeklinde yorumlanabilir. 

 
Tablo 19: Scheffe tablosu ikamet durumu 

 
İKAMET N 

Alpha = 0.05 
1 2 3 

Scheffea,b 

KYK 179 88,2346     
KİRALIK DAİRE 108 90,5370 90,5370   
APART ÖZEL YURT 61   98,1639   
AİLE AKRABA YANI 60     108,4833 
Anlamlılık   ,920 ,146 1,000 
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Tablo 20: Scheffe tablosu ikamet durumu (Faktör 1) 

 
İKAMET N 

Alpha = 0.05 

1 2 3 

Scheffea,b 

KYK 179 28,8547 
  

KİRALIK DAİRE 108 32,3056 32,3056 
 

APART ÖZEL YURT 61 
 

32,9836 32,98360656 

AİLE AKRABA YANI 60 
  

36,4667 

Anlamlılık 
 

,129 ,974 0,124 

 

Tablo 21: Scheffe tablosu ikamet durumu (Faktör 2) 

 
İKAMET N 

Alpha = 0.05 

1 2 3 

Scheffea,b 

KYK 108 25,8056 
  

KİRALIK DAİRE 179 26,2067 26,2067 
 

APART ÖZEL YURT 61 
 

29,0164 
 

AİLE AKRABA YANI 60 
  

33,3500 

Anlamlılık 
 

,989 ,108 1,000 

 

Tablo 22: Scheffe tablosu ikamet durumu (Faktör 3) 

 
İKAMET N 

Alpha = 0.05 

1 2 3 

Scheffea,b 

KYK 108 23,7222 
 

108 

KİRALIK DAİRE 179 25,1508 25,1508 179 

APART ÖZEL YURT 61 
 

27,4918 61 

AİLE AKRABA YANI 60 
 

28,1167 60 

Anlamlılık 
 

,709 ,115 
 

 

Tablo 23: Scheffe tablosu ikamet durumu (Faktör 4) 

 
İKAMET N 

Alpha = 0.05 

1 2 3 

Scheffea,b 

KYK 179 8,0223 
 

179 

KİRALIK DAİRE 61 8,6721 
 

61 

APART ÖZEL YURT 108 8,7037 
 

108 

AİLE AKRABA YANI 60 
 

10,5500 60 

Anlamlılık 
 

,551 1,000 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Şehir Algısı Ölçeğinden en az 32, en çok 160 puan elde edilebilmektedir. 

32- 74 puan aralığı düşük, 75-116 puan aralığı orta, 117 ve üzeri puan aralığı 
yüksek şehir algısını işaret etmektedir. Buna göre araştırmaya katılan öğrenci-
lerin Ordu şehrine yönelik genel algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu görül-
müştür (X=̅ 93,30). Anketin dört alt boyutunda da şehre yönelik genel algı orta 
düzeydedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 32 olup araştırma grubunda-
ki öğrencilerin aldığı en düşük puan 45’dir. Anket genelinde en yüksek algı 
maddesi “Ordu bana göre yaşanılacak bir yerdir”, en düşük algı ise “öğrenciye 
yönelik eğlence hizmetleri gelişmiştir” maddesinde bulunmaktadır.   

Ordu Üniversitesi öğrencilerinin Ordu şehrine yönelik algılamalarında 
öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri dikkate alındığında Ordu şehrine 
yönelik genel algılarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni-
ne göre ise erkek öğrencilerin algılarının kadın öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu görülmüştür. Anketin dört alt faktörü boyutunda da erkek öğrencilerin 
şehir algısı düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüş-
tür. Kadın öğrencilerin “Ordu şehrini hiç sevmiyorum” ifadesine katılım oranı 
yüksek çıkması ve bu öğrencilerin aynı zamanda Ordu şehrinde konser faali-
yetlerini çok yetersiz bulması araştırmanın üzücü sonuçlarındandır. Ankete 
katılan kadın öğrencilerinin şehir algısının erkek öğrencilere göre daha düşük 
olmasının nedeni daha detaylı (örneğin nitel) çalışmalarla incelenmelidir. Ör-
neğin bir şehrin gece ışıklandırılması gibi bir konu erkek öğrenciyi rahatsız 
etmez iken kadın öğrenciler üzerinde olumsuz duygulara yol açabilir. 

Ordulu öğrencilerin Ordu şehir algısı düzeylerinin Ordulu olmayan öğ-
rencilerin Ordu şehir algısı düzeylerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Öğrencilerin eğitim gördüğü yerleşkeye göre şehir algıları arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre Bucak yerleşke-
sinde öğrenim gören öğrencilerin şehir algılarının diğer yerleşkelerde öğrenim 
gören öğrencilerin şehir algılarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu-
cak yerleşkesinde şehir algısının daha yüksek olmasının nedeni olarak bu yer-
leşkenin diğer yerleşkelere göre şehir merkezinde olması ulaşım, ikamet yeri-
ne yakınlık gibi nedenler söylenebilir. Yine sınıf değişkenine göre elde edilen 
sonuçlara göre en yüksek algıya 5. Sınıfta öğrenim gören öğrencilerin sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu hususta öğrencilerin Ordu’da yaşayış süresi algı 
üzerinde olumlu etkide bulunmaktadır yorumu yapılabilir. Araştırma kapsa-
mındaki öğrencilerin çoğunluğunu meslek yüksekokulu öğrencileri oluştur-
maktadır. Bu sınırlılık olmasaydı araştırma sonucunda daha yüksek (olumlu) 
algı puanlarına ulaşmak olasıdır.     

Araştırmada Ordu’ya köy, kasaba belde gibi küçük yerleşmelerden ve 
büyük şehirlerden gelen öğrencilerin şehre yönelik daha yüksek olumlu algı 
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oluşturduğu görülmüştür. Şehrin sosyal ve kültürel imkân ve özellikleri değer-
lendirildiğinde köy ve diğer küçük yerleşmelerden gelen öğrenciler tarafından 
algı düzeyi yüksek çıkmaktadır. Ulaşım algısı büyükşehirden gelen öğrencilerin 
bu alt boyutta algılarının yüksek çıkması doğaldır. Büyükşehirlere göre trafik 
ve ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin genel olarak Ordu şehrine yönelik algı-
ları, öğrencilerin gelir seviyesi ve aylık harcama miktarına bağlı olarak anlamlı 
bir şekilde değişmemektedir. Aynı ölçek Cinel ve Karadeniz (2021) tarafından 
Giresun şehri için yapılmış ve öğrencilerin gelir seviyesi ile aylık harcama mik-
tarına bağlı şehir algısı iki değişkene göre de anlamlı çıkmıştır. Ancak Giresun 
şehir algısında da öğrenim görülen yerleşkeye göre şehir algısında anlamlı bir 
ilişki tespit edilmemiştir. 

Şehrin yöneticileri ve üniversite yöneticileri üniversite öğrencilerini 
şehre ait değerlerinin başka şehirlere, bölgelere hatta ülkelere tanıtılmasında 
bir taşıyıcı, kültür aktarıcısı olarak görmelidir. Araştırmada elde edilen bulgu-
lar dahilinde şehir ve üniversite yöneticilerinin şehir algısına yönelik tutum ve 
davranışlarının farklılaşacağı beklenmektedir. Bir şehrin öğrenci dostu şehir 
olarak algılanması şehrin imajına olumlu yönde etki ederek şehrin gelişmesin-
de ve kalkınmasında etkili olmaktadır.   

Rekabet günümüzde sadece firmalar veya ürünler arasında sınırlı olma-
yıp kentler arasında gittikçe artan bir şekilde yaşanmaktadır. Rekabette avan-
taj elde etmek isteyen kenler coğrafi işaretler, yaratıcı kentler, akıllı kentler vb. 
uygulamaları ile marka olmalarını sağlayacak özelliklerini belirleyip bunlardan 
faydalanma yoluna gitmeye çalışmaktadır. Her şehir kendine özgü ayırt edici 
özelliklere ve farklılıklara bir başka ifade ile markaya sahiptir. Ancak her mar-
ka hedef kitleleri tarafından aynı değeri görmemektedir. Bir başka ifade ile her 
marka aynı değere sahip değildir (Özdemir & Karaca, 2009). Bu bağlamda Or-
du’da üniversite öğrenimi için en az 2 yıl misafir olan gençler eğitimleri süre-
since ev, yurt vb. mekanlarda barınmakta, ulaşım ve iletişim kanallarını kul-
lanmakta ve kafe, restoran, alışveriş merkezleri, spor tesisleri, park ve bahçe-
ler gibi toplumsal ve rekreasyonel alanları şehri birçok şekilde deneyimlemek-
tedir. Gençlerin deneyimleri Ordu şehrine yönelik bir algı oluşturmakta ve her 
bir öğrencide bir Ordu imajı oluşmaktadır. Gönüllü turizm elçileri olarak da 
değerlendirilebilen bu gençler Ordu algılarını uzun yıllar çevrelerine lanse 
edeceklerdir. Öğrencilerin öğrenim gördüğü şehre ve üniversiteye yönelik 
algıları üniversite tercihi yapacak öğrencilere veya şehri gezmeye gideceklere 
tavsiye açısından önem arz eden konular arasındadır. Sadece üniversite tercihi 
yapacak öğrenciler için değil aynı zamanda şehri gezmeye gelecek ziyaretçiler 
ve yatırımcılar için de şehre yönelik izlenimlere ve değerlendirmeler önem arz 
etmektedir. 
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Bir şehre yönelik algının düşük olması tüm şehirler için bir sorundur. 
Sunulan araştırmada ve literatürdeki diğer çalışmalarda Anadolu insanının 
üniversite öğrencilerine ev sahipliği yapmaya oldukça hevesli olduğu, sıcak 
davranarak misafirperverliğini elinden geldiğince göstermekte olduğu kanısı-
na varılmaktadır. Öğrenciler de bu samimiyetin farkına varıp şehir halkına 
yönelik olumlu tutum sergilemektedir. Ancak öğrenciler öğrenim gördükleri 
şehirde özellikle eğlence, alışveriş imkânları, boş zaman değerlendirmek için 
kapalı veya açık rekreasyon alanları (spor, sanat etkinlikleri)  gibi toplumsal 
mekanların yeterli ve tatmin edici olmasını beklemektedir. Yerel yönetimler 
başta olmak üzere şehir yönetiminde söz sahibi organlar STK’lar ile beraber bu 
düşük algı unsurlarını yükseltmelidir. Burada şehrin girişimcilerine de görev 
düşmektedir. 
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ÖZ 

Dış politika devletlerin dışarıya karşı yürüttükleri, süreklilik gösteren berabe-

rinde çeşitli dönüşüm ve değişimleri barındıran bir dizi karar ve uygulamalar bütünü 

olarak ele alındığında dış politikayı belirleyen kararları kim alır sorusu belirginleş-

mektedir.  Dış politika karar alma mekanizması bağlamında hükümetler, yönetici elit-

ler birincil olarak ilgili görünmekle birlikte, karar alma mekanizmasının yapısı ve di-

namikleri zaman, konuya bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Karar alma meka-

nizmasının yapısı ülkenin yönetim biçimi ile alakalı olmakla birlikte özellikle değişim, 

dönüşüm söz konusu olduğunda farklılıklar gösterebilir, içeriğindeki unsurlar genişle-

yebileceği gibi daralabilir, küçük bir grup hatta lider belirleyici bir konum alabilir. Bu 

durumda önemli olan dış politika ile ilgili bir karar alma gereksinimi doğduğunda bu 

kararda belirleyici faktörlerin neler olduğudur. Genel dış politika eğilimleri, inançlar-

algılar, deneyimler, karar alma mekanizmasını oluşturan koalisyonun beklentileri vb. 

etkili olabileceği gibi, doğrudan dış faktörlerin etkisiyle de karar oluşturulabilir. Bu 

durumda kimin karar alıcı olduğu ve dış politika bağlamında ülkeye yönelik genel 

tasavvurunun ne olduğu nasıl belirlendiği önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada amaçlanan Hindistan dış politikasında karar alma mekanizmasını 

izah etmek ve beraberinde bu mekanizmanın içinde lider kavramını sorgulamaktır. 

1947’de kazanılan bağımsızlıktan bu yana Hindistan’da on beş kişi başbakanlık görevi 

yapmıştır. Bu sayının yaklaşık yarısının görev süresi bir yıldan daha azdır. Bu nedenle 

bu çalışmada ele alınacak liderler ülke yönetiminde ve dış politika alanında önemli 

etkileri olan daha küçük bir gruptur. Karar alma davranışında etkileri ve bunun Hin-

distan dış politikasının değişim, dönüşümüne katkısı incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Dış Politika Analizi, Dış Politika, Hindistan, Karar alma Bi-

rimi, Lider 
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Leaders’ Influence on Indian Foreign Policy, From Jawarhalal Nehru to 

Narendra Modi 

 

ABSTRACT 

Considering foreign policy is behaviours and sets of decisions of states for res-

ponding international issues with continuity and change, the question of “who makes 

foreign policy” becomes important. At the centre of foreign policy making in govern-

ments, ruling elites and ruling parties seems the ultimate units, although coalitions, 

groups, all content and dominant parties of decision-making unit can be changed slig-

htly or profoundly by the nature of problems and time and domestic and international 

structure itself. That would be enlarged by involving different groups, such as opposi-

tions, civil society etc or getting smaller as one group or small number of elites.  Deci-

sion-making unit affects foreign policy mostly through the pre-existing foreign policy 

trends, beliefs, perceptions, experiences, some cases decisions could be affected by 

directly foreign actors, even though. In this situation main actors and their understan-

ding of foreign policy as well as the envisagement of “nation” become important for 

decision -making mechanism. In this framework this paper focuses on when the condi-

tions change who makes the decisions and behind that what are the motives. 

For this end this paper tries to explain decision- making mechanism and units of 

Indian foreign policy and to discuss how important decisive position of leader in this 

framework. From the independence, 1947, there have been fifteen persons serving as 

Prime Minister and nearly half of this number was in the office less than one year. For 

that reason, this paper focuses on smaller group of leaders to explain importance of 

leader on the issue of foreign policy with continuity and change perspective.   

Key Words: Foreign Policy Analyses, Foreign Policy, India, Decision-Making 

Unit, Leader 

 

1. GİRİŞ 

Dış politika bir devletin dışarıya karşı eylem, karar ve uygulamalarının 

bütünü olarak devletin iç politikasının bir yansımasıdır. Bu yansıma hem karar 

alma süreçleri ve bunların kurgulanmasına dair, hem de karar alma biriminin 

bir karar alma, uygulama ya da uygulamamasına nasıl ikna olduklarına ilişkin 

fikir vermektedir. Bu bağlamda uluslararası sistem bazı durumlarda ve konuya 

ve /veya zamana bağlı olarak karar alıcıya çoklu seçenekler ve geniş bir hare-

ket alanı sunmayabilir. Hatta bazı örneklerde bir karar ya da eylem dayatılıyor 

olabilir. Böylesi bir durumda dahi karar alıcı ya da alıcılar önem arz etmekte-

dir. Dayatılan kararın ya da eylemin kabulü ve uygulaması süreçleri karar alma 
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birimleri arasında da fark göstermektedir. Bu çalışma ile tasarlanan Hindistan 

örneğinde özellikle baskın lider modelinde karar alma davranışını ele alarak 

bu durumun Hindistan dış politikasına etkisini değerlendirmektir. 

 

2. KARAR ALMA YAKLAŞIMLARI VE DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 

Uluslararası ilişkiler teorileri uzunca bir süre bu konuyu fazlaca dikkate 

almamış, kararlar ve onların etkilerine yoğunlaşmışlardır. Bu durum devleti 

uluslararası düzlemde sınıflandırmak ve tarif etmek için anlamlı bir veri olarak 

görünmekle birlikte karar alma süreçlerini ele almamanın, asıl süreçler ve bu 

süreçlere ilişkin motivasyonu dikkate almayan eksik bir değerlendirme olmak-

la eleştirilmişlerdir. Bu bağlamda   dış politika analizi devletin tek boyutlu gö-

rünümüne bir alternatiftir. Analiz düzeyi devlet ve devlet altı yapılar, bireyler 

ve gruplardır. Böylelikle sistem teorilerinin atladığı daha karmaşık, tarihsel, 

psikolojik, sosyal, politik motifleri de dikkate alarak dış politika kararları nasıl 

alınır sorusunu sormaktadır. (Hudson, 1995:210; Hill, 2003:38)  

Bu çalışmada temel aldığımız karar alma modelleri, devletin bir aktör 

olarak karmaşık yapısını basitleştirerek anlamaya yöneliktir. Karar vericiler 

üzerinden iç politika ile farklı baskı, çıkar grupları, sivil toplum, seçimler, ka-

muoyu vb pek çok sürecin dahil olduğu bir mekanizma tanımlamaktadır. 

(Holsti, 2006: 327) Bu konuya ilişkin çalışmaların ilki Bruck,  Sapin ve Snyder, 

tarafından 1954’te hazırlanmış olan Decision Making as an Approach to the 

Study of International Politics çalışmasıdır. Bu çalışmalarda öne çıkan üç temel 

karar alma analiz düzeyidir: Bürokratik organizasyonlar, küçük gruplar ve 

güçlü bireylerdir. (Hermann ve Hermann, 1989: 363) Charles ve Margaret 

Hermann karar birimlerini incelerken özellikle sayısız iç ve uluslararası faktö-

rün etkisine değinmiştir. Bu çalışmada da Hermann’ların sınıflandırılması dik-

kate alınacaktır.  

Hermann, makalesinde karar alma süreçlerinin karmaşık doğasına de-

ğinmektedir. Bu karmaşık yapıyı sınıflandırarak nasıl çalıştığını açıklamak 

gerekmektedir. Çünkü sürecin kendisi devletin dış politika davranışını açıkla-

makta önemli unsurlar içerir. Hermann karar alma mekanizması her devlet 

içinde o devletin rejimi ve kendi sistemi içerisinde belirlenmiş bir süreç oldu-

ğuna değinmekle birlikte fiili olarak karar alma biriminin mekanizmanın ken-

disinden daha farklı olabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca önemli bir katkısı 

kararın ya da eylemin niteliğine ve zamanlamasına bağlı olarak her konu ve 

olayda bu birimin değişebileceğini söyler, sürecin dinamizmini vurgulamakta-

dır. Bu sürecin merkezinde “üstün karar birimi” yer almaktadır. Üstün karar 
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birimi konu, zaman ve devletin yapısına ilişkin olarak, tek bir kişi yani lider 

olabileceği gibi, küçük bir grup ya da anonim çoklu aktör grupları da olabil-

mektedir. Bu çerçevede üstün karar alma birimini diğerlerinden ayırarak öne 

çıkaran husus öncelikle aldığı kararı uygulatabilecek kaynaklara sahip olması, 

bu kaynakları yönlendirebilme yeteneği ve kararı karşısında oluşacak muhale-

fetin bu kararı tamamen değiştirebilmesinin mümkün olmamasıdır yani kara-

rın mutlak gücüdür. Hermann için bu karmaşık süreç birbirini etkileyen pek 

çok kararı beraberinde getirebilen karmaşık bir süreçtir. Nitekim karar alma 

birimi değişebilir bazı durumlarda bu değişim alınan kararın uygulanmasına 

engel olmamakla birlikte nasıl uygulandığını değiştirebilmektedir. (Hermann 

ve Hermann, 1989: 363-364) Bu üçlü sınıflandırma kendi içerisinde de ikili bir 

sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır: Baskın lider modelinde liderin dışa açık ya 

da açık olmadığı dikkate alınmaktadır. Karar alıcı lider bile olsa bazı durum-

larda lider kararını çevresiyle ya da konusunda uzman gruplarla tartışarak 

almaktadır bazı durumlardaysa bu karar doğrudan liderin kendi algısı ve ter-

cihlerine dayanmaktadır. Benzer biçimde küçük gruplar içinde karar alma me-

kanizması grubun birleşimiyle çok ilgilidir; benzer fikirleri paylaşan küçük 

gruplar uzlaşma gerekmeden hızlı karar alabilmekteyken grubun birleşiminde 

yer alan farklı düşüncedeki aktörleri ikna etmek ve uzlaşma sağlamak gerek-

mektedir. Son olarak anonim çoklu aktör grupları geniş bir katılımı sağladığı 

için alınan kararın niteliği ve bu aktörlerin yarışan çıkarları kararın oluşumu-

nu etkilemektedir. Dış politika kararlarının hepsi için karar alıcı birimi yeniden 

tespit etmek gerekmektedir. Bu konuya ilişkin her seferinde farklılık göstere-

bileceği gibi devletin yapısına bağlı olarak değişkenliği daha az da olabilmek-

tedir.  

Kara alıcılara ilişkin sınıflandırmanın yanısıra önemli bir diğer husus 

motivasyondur. İç politikanın etkisi, uluslararası baskı burada etkin faktörler 

olarak görünmekle birlikte diğer önemli etken psikoloji özellikle sosyal psiko-

loji olmuştur. Özellikle liderlerin kara verme süreçlerinde psikolojik faktörler-

den ne kadar etkilendiği önemli bir soruydu. Hermann’ın çalışmaları (M. Her-

mann, 2001) da dahil olmak üzere bilişsel faktörler pek çok yazar tarafından 

dikkate alınmış ve özellikle üçlü sınıflandırma geliştirilmiştir.  Alex Mintz ve 

Karl DeRouen Jr. Understanding Foreign Policy Decision Making, çalışması tek-

nolojik faktörleri de bilişsel faktörleri de sınıflandırmaya ekleyerek sürecin 

karmaşıklığını daha basitleştirmeye çalışmıştır. 

Karar alıcının tercihini birini nasıl belirlediği dış politika analizinin te-

mel sorunsalıdır.  Mintz ve Geva ‘ya göre iki ana kuram vardır. Bunlardan ilki 
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Von Neumann ve Morgenstern’in mikro ekonomik tezleri ile gelişen klasik ya 

da rasyonel aktör modeli; ikincisi Simon ve sonrasında Steinbruner tarafından 

geliştirilen sibernetik perspektif, sınırlı rasyonalitedir. (Mintz ve Geva, 

1997:81) Üçüncü bir yaklaşım polihöristik teoridir. (Mintz, 2004) Karar veri-

cinin bilişsel süreçleriyle dış politika kararının sınırlarını çizen koşulları bir 

arada değerlendirmektedir. Amaçlanan karar alma süreçleri ile kararın içeri-

ğini bir arada ele alabilmeye ilişkin bir iddiası vardır.  

Bilişsel süreçlerin önemi kararın dış baskıyla bile ortaya çıktığı durum-

larda kararın nasıl? Oluştuğuna ilişkin bir fikir vermeye çalışmasıdır.  Burada 

dikkat çekilen bir kişiye yönelik algılşar değil aslında liderin kendi toplumsal 

çevresiyle geliştirdiği, deneyimlerini ve tarihsel kültürel süreçleri nasıl yorum-

ladığına ilişkindir. Nitekim çalışmamızda örnek alınan Hindistan’da bu durum 

hem kendi tarihsel deneyiminin etkisi hem de ülkeyi yöneten iki ayrı partinin 

(Indian National Congress-Kongre ve Bharatiya Janata Party,-Hindistan Halk 

Partisi-BJP) farklı ideolojik konumlanışı karar alıcı birim nasıl oluşursa oluş-

sun kararların nasıl alındığında etkili olmuştur. Hindistan’da dış politika karar-

larının üretiminde önemli bir bilişsel faktör de sömürgecilik geçmişidir. (S. 

Singh, 2013) Ayrıca sömürge sonrasının ulus kavramına farklı bakış açıları ve 

ulusal kimliği, öğelerini, içeriğini farklı tanımlamaları bu iki partinin liderleri 

ve politika yapıcıları tarafından dış politikanın farklı yorumlanmasına neden 

olmaktadır. Dış politikanın bir nebze ulusal kimlik tahayyülünün yansıması 

olduğu kabul edilirse farklı milliyetçilikler benzer kararların farklı uygulama-

larını ve söylemlerini beraberinde getirmektedir. ( Chacko, 2012; Van Deer, 

1994; Jaffrelot, 2007) 

 

3. HİNDİSTAN’DA DIŞ POLİTİKA KARAR MEKANİZMASI 

Hindistan Anayasası’na göre belirgin olarak dış politikaya ilişkin görevin 

kime verildiği açık değildir.  Yasama ve yürütmenin özellikle uluslararası an-

laşmaların yapılması, uluslararası organizasyonlara üyelik gibi konularda or-

tak yetkileri vardır. Ancak dış işleri bürokrasisinin ve rolü de düşünüldüğünde 

yetkinin önemli bir kısmının yürütme organında olduğu sonucuna varılabilir.  

Ancak burada sınırlar özellikle önemli bir değişim sözkonusu olacaksa ya da 

askeri gücü ilgilendiren bir husus söz konusuysa yasamanın yürütmeyi yetki-

lendirmesi gerekliliğidir. Özellikle Parlamento’da konsensüs karar almada 

önemli bir öğe olmaktadır. (Appadorai, 1992) Dış politikaya ilişkin bir diğer 

önemli unsur Anayasa’nın federal yönetim ve eyalet yönetimleri ilişkisini ve 

federal hükümetin yetki alanlarına güvenlik ve uluslararası ilişkileri de dahil 

etmektedir. Bu bağlamda merkezi otorite üstün gibi görünmekle birlikte özel-
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likle bazı eyaletleri doğrudan ilgilendiren dış politika sorunlarında Parlamento 

etkin bir rol almaktadır. 

Hindistan yönetim sisteminin yapısı 1947-1950 yılları arasında Anayasa 

Kurucu Meclisi tarafından sürdürülen tartışmalar doğrultusunda belirlendi. 

Ana tartışma konuları post-kolonyal sürecin yükleri ile tarihsel, toplumsal, 

ekonomik miras ile örgütlenmeyi nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili olmuş-

tur. Hindistan’ın toplumsal, dilsel çeşitliliği ve bu çeşitliliğin korunması konu-

sundaki istek federalizmi zorunlu kılarken güçlü bir merkez ile dağılma, yöne-

tememe endişelerini kontrol etmiştir. Şu ana kadar mevcut anayasada yüzden 

fazla değişiklik yapılmıştır.  

Hindistan siyasal sisteminde 1967’e kadar monolitik bir yapı görmek 

mümkündür, Kongre partisinin üstünlüğünün yeraldığı bir meclis sözkonu-

suydu ve eyaletlerde de bu üstünlük kendisi göstermekteydi. 1967 yılından 

itibaren önemli bir değişiklik koalisyon yapılanmasının yönetim sisteminin bir 

parçası haline gelmiş olmasıdır. Bu tarihten itibaren eyaletler de gerek kendi 

bölgesel siyasi partileri yoluyla ya da meclis ağırlıklarını kullanarak kendilerini 

varolan sistemde daha belirgin bir hale getirmişlerdir. Siyasal yapıdaki çeşitli-

liğin artması çoğulculuktan ziyade farklılıkların derinleştirildiği bir söylem ve 

hatta eylem biçimine evirilmiştir. (Kaviraj, 1997)  

 Hindistan’da siyasal çeşitlilik ve koalisyonlara dayalı yarışmacı çok ak-

törlü mekanizmaların varolmasına rağmen yine de dış politika elit işi bir anla-

yış ile ele alınmaktadır. Bu bağlamda özellikle teknik konular ile ilgili yahut 

varolan politikaların sürdürülmesi çok tartışmalı unsurlar olmamıştır. Ancak 

dış politika alanındaki önemli değişimler, krizler ülke gündeminde önemli yer 

işgal etmiş ve karar alma biriminin genişlemesine, gücünü paylaşmak zorunda 

kalmasına sebep olmuştur. Bu konuda en genel örnekler ülkenin, Pakistan ve 

Çin politikaları ile ABD ile yapılan Nükleer anlaşma örnek verilebilir. Benzer 

bir biçimde Sri Lanka siyaseti de Tamil Nadu eyaletini doğrudan ilgilendirdiği 

için küçük bir gruba bırakılmayan meclis tartışmalarına yol açan konulardan 

birine örnektir.  

 Hindistan dış politikasında yasama organının ve eyaletlerin etkileri çok 

tartışılmakla birlikte genel kanı o dur ki karar alma birimi hükümetin yapısına 

bağlı olarak çoğunlukla baskın lider ya da küçük gruplardan oluşmaktadır. 

 

4. HİNDİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA LİDERLİK 

Liderlik ile kastedilen Westminister modelinin etkisiyle yürütmenin başı 

olan Başbakan’dır. Hindistan’da Başbakan karar almanın merkezinde yeralır 

ve pek çok yetkiyi de jure ve de facto olarak kullanmaktadır. 
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Tablo: Hindistan Başbakanları Kronoloji 
Hindistan Başbakanları 
Jawaharlal Nehru (1947–64) 
Gulzarilal Nanda (1964; 1st time) 
Lal Bahadur Shastri (1964–66) 
Gulzarilal Nanda (1966; 2nd time) 
Indira Gandhi (1966–77; 1st time) 
Morarji Desai (1977–79) 
Charan Singh (1979–80) 
Indira Gandhi (1980–84; 2nd time) 
Rajiv Gandhi (1984–89) 
V.P. Singh (1989–90) 
Chandra Shekhar (1990–91) 
P.V. Narasimha Rao (1991–96) 
Atal Bihari Vajpayee (1996; 1st time) 
H.D. Deve Gowda (1996–97) 
Inder K. Gujral (1997–98) 
Atal Bihari Vajpayee (1998–2004; 2nd time) 
Manmohan Singh (2004–14) 
Narendra Modi (2014– ) 

 

Tabloda da görüldüğü üzere Hindistan’ın bağımsızlığından bu yana Baş-
bakanlık görevini etkili biçimde sürdürebilecek uzunlukta görevde kalan göre-
ce az sayıda kişi vardır. Bunlar arasında Nehru özellikle bağımsızlığın önemli 
mimarlarından biri olduğu için otoritesi tartışılmaz bir lider olmuştur. Sonra-
sındaki süreçte 2000’lere gelindiğinde giderek olumsuzlanmaya başlanan 
Kongre partisi içerisinde Nehru ailesinin etkinliği ve liderliği devam etmekte-
dir. Nehru bu bağlamda karizmatik otoritesiyle ve ülkesinin kuruluş sürecini 
yöneten baskın bir lider konumunda olmuştur. Hindistan’ın moral değeri ola-
rak gösterilen Bağlantısızlık politikası, silahsız caydırıcılık anlayışı, toplumsal 
ahengi sağlamaya yönelik çabaları ve diplomasiye verdiği önem dış politikası-
nın ana unsurları olarak görülebilir. Nehru’nun kendisi dış politika konusunda 
karar alma birimi olmuştur. Liderliği danışmaya ve konsensüse açık olmakla 
birlikte son kertede kararları kendisi almaktaydı. 

 Nehru’nun vefatından sonra kısa süreli bir aralık sonrası kızı İndra 
Gandhi yönetime gelmiştir. İndra Gandhi babasında farklı olarak Parti içerisin-
deki konumunu büyük tartışmalar ve bölünmeler sonrasında kazanmıştır, bu 
parti içi uyuşmazlıklara ek olarak Hindistan siyasetinde pek çok parti içi çeşit-
lenme ve farklı toplumsal siyasal hareketler meydana gelmiştir. Uluslararası 
alanda ise pek çok değişiklikle birlikte Hindistan’ın karşı karşıya kaldığı önem-
li gelişmeler yaşanmıştır. Çin’in nükleer denemeleri, ABD’nin Bengal Körfezine 
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Pakistan’ı desteklemek amacıyla nükleer savaş gemisi göndermesi, Bangla-
deş’in bağımsızlığı, Afganistan gibi gelişmeler Gandhi’nin Başbakanlığı döne-
minde gerçekleşmiş ve ülkeyi önemli kararlar almaya zorlamıştır. Gandhi’nin 
yönetim biçimi 1975 Sıkıyönetim uygulamasında da görüldüğü üzere üstün 
karar alma otoritesi olarak hareket etmek biçiminde gelişmiştir. Gandhi yakı-
nında çok küçük bir gruba izin vermiş ve dışa kapalı bir liderlik sürdürmüştür. 
Nitekim uluslararası olayların zorladığı zamanlar için bile aldığı kararlar alın-
ma ve yürütülme biçimiyle tartışma yaratmıştır. 

İndra Gandhi’nin 1984’te suikaste uğraması oğlu Rajiv Gandhi’nin bek-
lenmedik bir biçimde iktidara gelmesine neden olmuştur. Rajiv Gandhi kısa 
süreli başbakanlığı sürecinde çok önemli iç ve dış politika kararlarına imza 
atmıştır. Özellikle Hindistan ekonomisinin liberalizasyonu ve Batı ile ilişkilerin 
yeniden kurgulanması çabaları Nehru politikalarının terk edilmesi ve ulusal 
kimlik tartışmalarının başlamasının ilk kıvılcımını oluşturmaktadır. Rajiv 
Gandhi çevresinde danışmanları olmasına rağmen çoğunlukla koalisyon ara-
yışlarına girmeyi tercih etmeyen bir lider olarak belirmiştir. Bunun en önemli 
örneğini ise Srilanka’ya Barış Gücü askerlerinin gönderilmesine ilişkin kararı 
kimseye sormadan almış olmasıdır. Nitekim bu karar ülke içinde özellikle Ta-
mil nüfus üzerinde ciddi bir infial yaratmıştır.  

1990’lar boyunca Hindistan içerisinde çok önemli toplumsal ve ekono-
mik dönüşümler yaşanmıştır. Bu dönüşüm farklı siyasi partilerin güçlenmesini 
ve meclis içerisinde güçlü bir çoğunluğun oluşmasını engellemiştir. Bu durum 
dış politika kararlarının alınmasında özellikle ciddi değişimler içeren kararlar 
ve uygulamalara yönelimesini mümkün kılmamıştır. Bu bağlamda ilk ciddi 
değişiklik 1998’deki Nükleer denemeler olmuştur. Bu denemeler varolan ve 
Hindistan’ın taraf olmayı reddettiği Nükleer Silahların Yayılmasının Engellen-
mesi Anlaşmasına tamamen aykırıydı ve dünya çapında önemli bir infial ya-
ratmıştı. BJP’nin kurduğu Ulusal Birlik Hükümeti’nin bir koalisyon olarak böyle 
bir karar alması hem şaşırtıcı olmuştur hem de Hindistan’da çok tartışılan dış 
politikanın yeni dünya düzenine uygun olrak tasarlanması tartışmalarını da 
merkeze taşımıştır. Her nekadar koalisyon hükümeti olmakla birlikte bu karar 
daha çok BJP’nin politik tercihi olmuştur, diğer partiler bunun etkisinde karara 
eklemlenmişlerdir. Vajpayee’nin Başbakanlığında alınan karar bir küçük grup 
kararıdır. Nitekim kabinedeki ilgili bakanların görüşü alınmış ve söylemi buna 
uygun olarak hazırlanmıştır. Vajpayee hem partisinin dengeleri, hem kaolisyon 
dengeleri hem de siyasal düzlemin dengelerini birarada tutmak zorunda kaldı-
ğı için tek başına karar almakta zorlanan deneyimli bir siyasetçi örneği olmuş-
tur. BJP’nin ve iç yapılanmasının Başbakan üzerinde büyük etkileri vardır an-
cak buna rağmen Vajpayee Pakistan’la otobüs diplomasisi gibi önemli kararla-
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ra da iç muhalefete rağmen imza atabilmiştir. Ancak iç politikanın ağırlığı ken-
disini hissettirmiş ve karar alma becerisini sınırlandırmıştır.  

BJP sonrası iki dönem süren Kongre Partisi’nin çoğunlukta olduğu koa-
lisyon hükümeti özelikle Başbakan’ın konumu açısından ilginçtir. Mahmohan 
Singh Başbakan olarak hükümetin başında olmakla birlikte tüm kararlarını 
başta Kongre Partisi Lideri Sonia Gandhi’ye danışarak almaktaydı. Aynı za-
manda farklı görüşleri barındıran bir danışma grubu da bulunmaktaydı. Nite-
kim Nükleer Anlaşma gibi çok önemli dış politika kararları alınıp uygulanmış 
bile olsa bu süreçler uzun sürmüş hatta pek çok aktörün katılımını sağlamıştır. 
Koalisyonun diğer ortakları ile her zaman uzlaşmaya varamamışlardır. Nite-
kim meclis çoğunluğunu sağlamalarına yardımcı olan Sol Blok Nükleer anlaş-
ma sonrası desteğini çekmiştir. 

Son olarak dikkatle incelenmesi gereken ve devam eden önemli bir bas-
kın liderlik örneği ise Narendra Modi hükümetidir. Modi 2014’te hükümet ol-
duğunda koalisyon hükümeti sözkonusuydu ancak eyalet seçimlerindeki bü-
yük başarı Modi’nin hem kişisel karizmasını hem de Partisi’nin iktidarını güç-
lendirmiştir. 2019’da meclis çoğunluğunu elde etmesi üstün bir karar alma 
birimi olmasını sağlamıştır. Ancak burada kararlarını kendi almasından ziyade, 
Hinduvata düşüncesinden beslenen yeni ulusal kimlik tahayyülü ve bunun iç 
ve dış politikadaki yansımaları onun yaklaşımı ile Nehru arasındaki ikiliğe olan 
vurguyu arttırmıştır. Yeni Hindistan ve onun yeni dış politikası algısı onun 
karizmatik lider kişiliğini teknolojiyi ve diplomasiyi kullanması becerisiyle ön 
plana çıkarmaktadır. Vajpayee’den farklı olarak bu yapı BJP’nin Modi üzerin-
deki etkisini de zayıflatmıştır. Parti’nin onaylamadığı pek çok kararı kolaylıkla 
alabilmesini sağlamıştır. 

 
5. SONUÇ 
Hindistan dış politikasında özellikle 2000’li yıllarda değişim dönüşüm 

tartışmaları gündeme gelmiştir. Bu tartışmalarda tarihsel öğeler ideolojik iki-
likler ve bunlar üzerinden kurulan ulusal kimlik tahayyülleri ve farklılıkları 
dile getirilmiştir. Bu karşılaştırmalar genellikle liderler ve onların dış politika 
kararları üzerinden yaklaşımları bağlamında ele alınmıştır. Hindistan dış poli-
tikasında liderlik en önemli karar alma birimi olmuştur. Nitekim koalisyonla-
rın yaygınlaştığı siyasal türbülansların olduğu dönemlerde karar alma birimi 
genişlemiş ya da otoritesini oluşturamamış muhalefete karşı kararlarını uygu-
layamamışlardır.  

Yönetimde çoğunluğun sağlandığı durumlarda karizmatik liderlerde be-
lirgin biçimde etkisini göstermektedir. Ancak Rajiv Gandhi örneğinde olduğu 
gibi eyaletler ve diğer grupları doğrudan ilgilendiren konularda karar alma 
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mekanizması ya genişlemek zorunda kalmaktadır ya da farklı talepleri değer-
lendirmek zorunda kalmaktadır. Toplumsal taleplerin etkili olduğu Hindis-
tan’da dış politika bazı konularda iç politikadan kolaylıkla ayrılamamaktadır. 
Bu bağlamda özellikle Nükleer Anlaşma tartışmaları incelendiğinde hem siya-
sal sistemin hem sivil toplumun hem de çıkar gruplarının dış politika tartış-
mamalarında etkili olduğu görünmektedir. Narendra Modi’nin yönetiminde de 
benzer bir süreç sözkonusudur. Her nekadar tüm eleştirilere rağmen kendi 
kararları konusunda ısrarlı görünmekle birlikte merkezi otorite zayıfladıkça 
kararlarına ilişkin muhalefet daha etkili olmaktadır. 
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Öz 

Biyolojik olarak belirlenmiş ve doğuştan var olan cinsiyet, kadın ve erkek ara-

sında biyolojik olarak belirlenen farklılıklar olarak tanımlanırken, toplumsal cinsiyet; 

cinsel eşitsizliğin toplumsal olarak kurgulanması olup, toplumda var olan kültürel, 

dini,  ideolojik sistemlerin güçlendirdiği, geniş bir toplumsal iş bölümü görüntüsü ola-

rak karşımıza çıkar. 

Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel rol beklentileri olarak 

cinsiyetçilik olarak da tanımlanmaktadır. Cins ayrımcılığı yerine de kullanılmaya baş-

lanan cinsiyetçilik, kadın ve erkek arasındaki güç asimetrisini yansıtan tüm söz, davra-

nış ve tutumlardır. 

Çalışma yaşamındaki cinsiyete dayalı iş bölümü, karşımıza cinsiyetçi bir çalışma 

yaşamı çıkarmaktadır.  Çalışma yaşamının egemen cinsiyetçi kalıp yargıları ve değerle-

ri, cinsiyete dayalı iş bölümüyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesinde 

kilit rol oynamakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gelecek nesillere taşımaktadır. 

Sosyal ve toplumsal yaşamda yer alan bu cinsiyetçi davranışlar; aynı şekilde ça-

lışma yaşamında da cinsiyete dayanan iş bölümünü ve cins egemen meslekleri yaratır-

lar. Cinsiyete dayalı işbölümü, kadın ve erkek arasındaki işbölümünün; hem toplumsal 

cinsiyet, hem de toplumsal ve kültürel yapısını anlatır ve özünde cinsiyetçilik olarak 

kabul edilir. Cinsiyete dayalı işbölümünde; kadına ev içinde gerçekleştirilmesi gereken 

ev işi, çocuk bakımı gibi işler verilirken;  erkek de ev dışındaki işlerle görevlendirilir ve 

evin geçimi erkeğin işi olarak görülmektedir. 

Bu çalışmamızda çalışma yaşamında cinsiyete dayalı iş bölümünün toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini nasıl arttırarak, çoğalttığını ve gelecek nesillere taşıdığını göster-

meyi amaçlamaktayız. 

                                                           
* Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD, gonulbal-
kir@yahoo.com 
** Öğr.Gör, Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu MYO, Emlak Yönetimi Programı, basakbal-
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Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, Cinsiyete dayalı 

işbölümü. Cins egemen meslekler. 

 

Sexism in Women's Work: Gendered Division of Labor 

 

Abstract 

While biologically determined and innate gender is defined as the biologically 

determined differences between men and women; gender is the social construction of 

sexual inequality, and it appears as a broad social division of labor, reinforced by the 

existing cultural, religious and ideological systems in society. 

Gender, on the other hand, is defined as sexism as the social and cultural role 

expectations of women and men. Sexism, which has started to be used instead of gen-

der discrimination, is defined as all the words, behaviors and attitudes that reflect the 

power asymmetry between men and women. 

Gender-based division of labor in working life presents us with a sexist working 

life. The dominant sexist stereotypes and values of the working life play a key role in 

the reproduction of gender inequality with the gender-based division of labor, and 

carry gender inequality to future generations. 

These sexist behaviors in social life; in the same way, create gender-based divi-

sion of labor and gender-dominated occupations in working life. Gender-based divi-

sion of labor between men and women describes both gender and its social and cultu-

ral structure and is considered sexism in its essence. In the division of labor based on 

gender; chores, such as housework and childcare must be performed by women at 

home, men are given chores outside the home, while the livelihood of the house is seen 

as the man's job. 

In this study, we aim to show how the gender-based division of labor in working 

life  increases gender inequality and carries it to future generations. 

Key words: Sexism, gender inequality, Gender-based division of labor. gender-

dominated occupations. 

 

Giriş 

Kadınlar ve erkekler arasınca toplumsal kurallarca yaratılan ayrımcılık 

süreç içerisinde cinsiyetçilik olarak tanımlanmaya başlamıştır. Çalışmamızda 

kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları cinsiyetçilik kavramı tanımlana-

rak, çalışan kadınların cinsiyetçilik temelinde karşılaştığı, cinsiyetçi iş bölümü 

ve cins egemen meslekler üzerinde durulacaktır. 
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1.CİNS AYRIMCILIĞI OLARAK CİNSİYETÇİLİK 

1.1. Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet  

Cinsiyet biyolojik olarak belirlenmiş ve doğuştan olmasına rağmen, top-

lumsal cinsiyet biyolojiye bağlı değildir. Toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyete 

dayalı işbölümü ve biyolojik cinsiyetler arasındaki toplumsal ilişkileri vurgular 

ve sadece kadının değil erkeğin de pozisyonuna işaret eder (Savcı, 1999, 130). 

Cinsiyet kavramı, kadınların ve erkeklerin cinsiyet organlarını, hormonal fark-

lılıklarını ve üreme fonksiyonlarını temel alan biyolojik ve bedensel özellikleri 

anlatır. (GöğüşTan,2018,  171).  

Pek çok toplumda kadın ve erkek farklı bireyler olarak görülür ve her bi-

rinin kendine özgü rolleri olanakları ve sorumlulukları vardır. Toplumsal cin-

siyet hem kadınların ve hem de erkeklerin yaşamını şekillendirir (Özvarış, 

2007,7) . Toplumsal Cinsiyet, toplumda var olan kültürel, dini, ideolojik sistem-

lerin güçlendirdiği, geniş bir toplumsal iş bölümünün görüntüsü olarak ortaya 

çıkar (Ostergaard, 1992).  

Toplumsal cinsiyet, cinsel kimliğin toplumsal kurgulanmasıdır (Özçatal, 

2011, 24). Kadın yaşamında ve çalışmasında toplumsal cinsiyet eşitliği, temel 

bir insan hakkıdır. Temelde kadın ve erkeğin toplumsal yaşamın tüm alanla-

rında eşit fırsat ve haklara sahip olmasını hedefleyen toplumsal cinsiyet eşitliği 

kavramı, toplumun statükosunun erkek üstünlüğü üzerine kurulduğu gerekçe-

si ile daha ziyade kadınlar ve onların güçlendirilmesi ile eş anlamlı olarak kul-

lanılmaktadır (Odabaş, 2010, 34). 

Toplumsal cinsiyet rolü toplumun tanımladığı ve bireylerin yerine ge-

tirmelerini beklediği cinsiyetle ilişkili bir grup beklentisidir. Cinsiyetin kültürel 

anlamları olarak toplumsal cinsiyet rolü, kadınlığın ve erkekliğin sosyal ortam-

larda ifade edilişidir. Toplumsal cinsiyet erillik ve dişilik olarak nitelendirilen 

toplumsal ve kültürel kişilik özelliklerini tanımlamakta kullanılır. Bu tanımla-

mada duygusal olma, zayıf olma, pasif olma veya bağlı olma gibi özellikler ka-

dına özgü özellikler olarak görülürken; güçlü ve cesur olma, hırslı saldırgan ve 

bağımsız olma gibi özellikler daha çok erkeğe özgü, eril özellikler olarak görü-

lür (Suğur, 2006, 3). 

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadınlarla erkekler arasındaki toplumsal 

ilişkileri belirli bir bağlama göre tanımlamakta, kadınlarla erkekler ve kız ço-

cuklarıyla erkek çocukları arasındaki ilişkiyi incelerken, bu ilişkinin sosyal 

olarak nasıl kurulduğuna da değinmektedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyetin 

getirdiği roller dinamiktir ve içeriği zamana ve yere göre değişmektedir 

(KSGM, 2008, 15).  
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Toplumsal cinsiyette eşitlik; fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve 

kullanımında hizmetleri elde etmede bireyin cinsiyeti nedeniyle herhangi bir 

ayrımcılığa uğramaması demektir. Toplumsal cinsiyette hakkaniyet, kadın ve 

erkeğin farklı gereksinimleri ve güçlerinin olduğu bu farklılıkların belirlenerek 

iki cinsiyet arasındaki dengeyi düzeltecek şekilde gerekenlerin yapılması an-

lamına gelmektedir. Biyolojik cinsiyetin tersine toplumsal cinsiyet farklılığı 

sosyalleşme süreci içinde oluşmaktadır bu nedenle de toplumdan topluma 

kültürden kültüre değişebilir. Doğal olan toplumsal cinsiyet hem kadınların ve 

hem de erkeklerin yaşamını şekillendirirken, kadın ve erkeğin hem hukuken 

ve hem de toplumsal yaşam kuralları içinde birbirine eşit olması ve eşit kabul 

edilmesidir. Ancak böyle bir eşitliğin sağlanmasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği 

gerçek hale gelebilir. 

Toplumsal cinsiyetin kalıp yargıları, kadın ve erkek davranışları için iyi 

tanımlanmış toplumsal reçetelerdir. Gerçekten toplumsal cinsiyet rolü toplu-

mun tanımladığı ve bireylerin yerine getirmelerini bekledikleri cinsiyetle ilgili 

grup beklentidir. Sosyalleşme sürecinde kız ve erkek çocuklar toplumsal rolle-

ri içselleştirirler (Dökmen, 2006,16). 

Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları, bireylerin cinsiyetlerine bağlı olarak 

nasıl görünmeleri, düşünmeleri, hissetmeleri ve davranmaları gerektiğine iliş-

kin basmakalıp yargılar ve beklentilerdir. (Göğüş Tan, 2018, 173). 

Cinsiyetler arası eşitlik sorunu, sadece bir kadın sorunu değildir; kadın, 

erkek, çocuk ve toplumun tümünü ilgilendirir. Cinsiyete dayalı ayrımcılıklar ve 

eşitsizlikler, devleti, sivil toplumu, iktisadi ve kültürel kurumları, aile yapıları-

nı; iktisadi gelişmişlik düzeyini ve demokratik kurumların işleyişini olumsuz 

etkiler. Toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet eşitsizliğine yol açan asimetrik güç 

ilişkilerini, erkek egemenliğini pekiştiren kurumsal yapıların ve cinsiyet atfet-

tiğimiz özelliklerin zaman, mekân ve farklı toplum kesimlerine göre nasıl de-

ğiştiğini de gösterir. (Sancar, 2018, 199) 

 

1.2.Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı 

Toplumsal cinsiyet ayırımcılığı, bireylere cinsiyetlerinden dolayı top-

lumda adaletsiz bir şekilde davranılmasıdır. Bu anlamda cinsiyet ayırımcılığı 

bireyin insan haklarından tümüyle yararlanmasını engelleyen sosyal açıdan 

yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve normlarına dayalı olarak herhangi bir ayırı-

ma, dışlanma ya da kısıtlamaya maruz kalmasıdır. Cinsiyet ayırımcılığı, kay-

naklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden yararlan-

mada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması 
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ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği hususla-

rıyla yakından ilişkilidir. Bu bağlamda cinsiyet ayırımcılığı; toplumda kadınla-

rın temel hizmetlerden yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara sahip olmada 

erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşaması, şiddete uğraması, siyasette 

ve çalışma yaşamında düşük oranlarda temsil edilmesi biçiminde tanımlan-

maktadır. 

 Kadınların günlük yaşam faaliyetlerine tam ve özgür bir şekilde katılma 

olanağından yoksun olmalarına neden olan cinsiyet ayırımcılığının kapsamına; 

karar mekanizmalarına katılamama, kamusal olanaklardan yararlanamama, 

sağlıksız koşullarda yaşama, uygun konut sahibi olamama, çalışma yaşamında 

engellerle karşılaşma, işyerinde taciz ya da haksızlığa uğrama ile sendikaya 

üye olamama ve sendikal faaliyetlere katılamama gibi çeşitli konularda gir-

mektedir. 

Kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade 

eden ve farklılık gösteren toplumsal cinsiyet kavramı birçok etken tarafından 

belirlenmekte, öte yandan toplumsal cinsiyet de bireyleri yaşamının her dö-

neminde farklı şekillerde de olsa etkilemektedir. Fırsatları kullanmada, kay-

nakların ayrılmasında ve kullanımında, hizmetlere erişimde bireyin cinsiyeti 

nedeniyle ayrımcılık yapılabilmektedir. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olarak 

ifadelendirilen bu ayrımcılıklardan, erkeğe oranla daha dezavantajlı ve daha 

düşük toplumsal statüye sahip olan kadınlar çok daha fazla etkilenmektedir-

ler(Akın, 2007, 1). 

Kadınların erkeklere oranla hassasiyetleri yüksektir, pek çok toplumda 

kadın ile erkek aynı sosyo-ekonomik statüde bulunmamaktadır. Hane içi ve 

hane dışı kamusal alanlarda kadınların karar verme süreçlerine katılımı ol-

dukça düşüktür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar, gelişmiş ülke-

lerdeki hemcinsleri ile karşılaştırıldığında daha fazla yoksul olduklarından çok 

daha fazla hassasiyet gösterebilmektedirler (Odabaş, 2010, 34). 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, hem kadınların hem de erkeklerin yaşa-

mını şekillendirirken, bu farklılık çok daha fazla anlam taşır. Kadın kategori-

sinde olma, erkek kategorisinde olmaya göre, kadınların kaynaklara daha az 

ulaşmasını ve elde etmesini haklı gösterir. Bu eşitsizlik en belirgin olarak eği-

timde, gelir ve servet dağılımında kendini gösterir. Bugün dünyadaki yoksulla-

rın %70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Yoksulluğun Kadınlaşması olarak tanım-

lanan bu durum, hem zengin ve hem de fakir ülkelerde mevcut olup çalışma 

yaşamında kadınların eşit olmayan eğitimlerini, konumlarını ve ev içindeki 

düşük statülerini yansıtan bir göstergedir.  
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Aileler ve toplum tarafından kadınlara ve kız çocuklarına verilen düşük 

değer, küresel istatistiklerde okur - yazarlık durumunda da belirgin olarak 

kendini göstermektedir. Hangi ülkede ve hangi sınıfta yaşıyor olursa olsun, 

kadınların günlük hayatta yaşadığı o ikincil konu edilmişlik, en çok eğitimle-

rinde ve aile içindeki konumlarında,  iş yerinde ya da toplumda çok çeşitli bi-

çimler altında görülmektedir. Tarihsel eşitsizlik, içsel farklılaşma ve içsel çeliş-

ki kavramları doğrudan toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapısını sağlayan öğe-

ler olarak algılanabilir ve toplumsal cinsiyete ilişkin kurumsal yapıların çoğu 

emek ve iktidar yapıları kapsamında anlaşılabilir (Connel, 1998,136). 

 

1.3. Cinsel Ayrımcılık ve Cinsiyetçilik   

Cinsel ayrımcılık, belli bir varlığın karakteristik özelliklerinin her zaman 

kendine özgü sınırlar içinde kalmaya mahkûm olduğu düşüncesine dayanır. 

Cinsiyetçilik, bir cinsiyetin diğerinden üstün olduğunu savunan görüş ve ideo-

lojidir. Öte yandan cinsel ayrımcılık, insanların diğer insanlar hakkındaki yar-

gıları, kişisel değerlerden çok cinsiyete dayandığında ortaya çıkan ve kimi za-

man nefret içeren çatışmalı durumdur. Cinsiyete dayanan her ayrım, cinsel 

ayrımcılıktır (Ecehan balta, 2021). 

Cinsiyetçilik, diğer ayrımcı ideolojilerle birlikte yeni ırkçı söylemin temel 

bileşenlerinden biridir. Bu tespit, kadınların ataerkil baskı yanında etnik, sınıf-

sal ve ırksal nedenlere de bağlı olarak ayrımcılığın çoklu biçimiyle karşı karşı-

ya olduklarına, tüm kadınların ayrımcılığı aynı şekilde deneyimlemediklerine 

ilişkin feminist yaklaşımın iddialarıyla uyumludur ve cinsiyetçiliğin yeni ırkçı-

lık kavrayışı altında ele alınmasına güçlü bir destek sunarken, farklılıkları öne 

çıkarmak yoluyla yapılan ayrımcılık, cinsiyete dayalı farklılıklar bağlamında 

kadınlar üzerinden de devam eder. Cinsiyet temelli bu farklılıklar, sınıf, ırk ve 

etnik temelli ayrımcı uygulamalarla da birleşerek, kadınları yeni ırkçılığın en 

kolay ve en çok ayrımcılığa uğrayan aktörleri haline getirir.(Çoban Keneş, 

2014) 

Cinslerden birinin ötekine üstün olduğu varsayımı, inancı ya da iddiası-

nın çoğunlukla cins temelindeki toplumsal rol şablonları bağlamında ifade 

edilmesi, daha aşağı olduğu varsayılan cinsiyetin üyelerine karşı ayrımcılık 

uygulamalarıyla sonuçlanır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı kavramı, yaygın 

olarak kadınların erkeklerden aşağı olduğu inanışına atfen kullanılır. 

Cinsiyetçilikle birlikte, aile, toplum ve çeşitli dinlerden öğreni-

len, erkeklerin dominant ve kadınların çekingen özelliklerinden veya ahlaken 

doğru olduğu varsayılan kültürel ve etik normlar, değer yargıları, tabular, ku-

rallar, yasalar, örf ve adetler cinsiyetçiliği olağanlaştırır ve normalleştirir. 
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Her şeyden önce cinsiyetçilik, ayrımcı bir eylem ve düşünme biçimidir. 

Ayrımcı eylemler veya tutumlar sıklıkla ayrımcılığa uğrayan grupla ilgili yanlış 

inançlara veya genellemelere dayanır. Cinsiyetçilik, erkek egemen toplum ze-

mininde filizlenen, erkekleri yücelten, erkek yanlı, kadınları ikinci plana yer-

leştiren bir algı, ideoloji, düşünce, işleyiş, kavrayış ve yaşam biçimidir. İnsan 

türünü üstün görülen cinsiyet üzerinden tanımlamak da cinsiyetçi bir pratiktir. 

Örneğin; bilim adamı, adam gibi yap, iş adamı, adamakıllı gibi ifadeler, insan 

türü içindeki cinsiyet hiyerarşisinde erkeklerin daha üstün olduğu varsayımını 

pekiştiren ifadelerdir (Ecehan balta, 2021). 

 

2. KADIN ÇALIŞMASINDA CİNSİYETÇİLİK 

2.1. Çalışma Yaşamında Kadın Sorunları 

Kadınlar, her dönem ve toplumda çeşitli çalışma biçimleri ile üretim faa-

liyetleri içerisinde yer almaktadırlar. Kadınlar çalışma biçimlerindeki çeşitlilik, 

çalışma kavranma erkekler ve kadınlar açısından farklı bir anlam ve içerik 

yüklemektedir. Kadın çalışmasının sadece ekonomik olarak üretken faaliyet-

lerden oluşmaması, çalışma yaşamına katılım ve çalışma koşullarını kadın ve 

erkek için farklı özellere büründürmektedir. Kadınların ev içinde kendilerinin, 

ailelerinin ve toplumun yeniden üretimi için yaptıkları, kullanım değeri olduğu 

halde piyasada değişim değeri olmayan ve parasal karşılığı bulunmayan yemek 

pişirme, temizlik, çocuk ve ailenin diğer bireylerinin bakımı gibi çalışma biçim-

leri, üretim faaliyetlerinden sayılmayarak değersiz kılınmakta ve istatistikler-

de görünmemektedir.  

Çalışma yaşamına katılan kadın için erkeklerden farklı olarak ev ileri, ço-

cuk bakımı gibi karşılıksız yapılan işler, her kadının sorumluluğu olmaya de-

vam etmekte, bu yüzden kadınlar daha az çalıma yaşamına katılmakta, belli 

mesleklerde yoğunlaşmakta, işte ve eğitimde ilerleme imkânı kısıtlı olmakta; 

düşük statülü ve düşük ücretli ilerde çalışmaktadır. Bu durumda kadınlar hem 

işgücü olarak nitelikleri hem de karşılıksız çalışma biçimleriyle ilgili ileri ne-

deniyle çalma yaşamında geri plana itilen ikinci sınıf bir işgücü olmaktadır ( 

Özçatal, 2011, 22). 

İşgücü piyasasında emeğin kullanımı açısından bir cinsiyet farklılığı bu-

lunmaktadır. İşgücü piyasasında kadın ve erkeğin beklentileri kendilerine biçi-

len toplumsal roller gereği aynı olmamaktadır. Kuşkusuz erkek, kendisine biçi-

len toplumsal rolü gereği kadına göre daha iyi bir iş arayışındadır. Bunun so-

nucu olarak da kadınlar erkeklerin ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar 

açısından yetersiz gördüğü alanlarda daha fazla istihdam edilmektedir. Bu 

piyasalarda, kadınların yarı zamanlı çalışma ve ev içi ücretsiz emek gibi ücretli 
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ve ücretsiz emeğini birleştirmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 

Bu tasarım genellikle tek taraflıdır ve çoğunlukla ücretsiz emeğiyle üretim 

ekonomisine katkı sağlayan kadınlara ev içi sorumlulukları dolayısıyla kolaylık 

yerine dezavantaj sağlamaktadır. Kayıt dışı ya da atipik olarak çalışan kadınlar 

doğum izni ya da hasta yakınlarına bakmak için ücretli izin hakkına sahip ola-

mamakta, hatta çoğu zaman emeklilik hakkına da kavuşamamaktadırlar. Bu 

durum nasıl olsa yaşlandıkları zaman kadınları eşleri ya da çocukları bakar 

düşüncesiyle desteklenmektedir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılımındaki 

en katı engellerden birisinin bakım sorumluluğu olduğu ifade edilmektedir. 

Kadınların bakım sorumluluğu ve toplumsal cinsiyetle; özellikle de geleneksel 

kadınlık rolleri arasında, çok önemli bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu neden-

le refah devletlerinin bakım politikaları; devlet, toplum ve ailenin toplumsal 

cinsiyet ile ilişkisini de belirlemektedir.(Altuntaş, Topcuoğlu, 2014, 319).  

Evlilik, kadınların işgücüne katılımını ve kariyerini de etkilemektedir. 

Özellikle evli ve küçük çocuklu kadınların işgücüne katılım oranı düşüktür. 

Kadınlar, çalışma kararı verirken ve iş tercihi yaparken ev içindeki görevlerini 

aksatmayacak işleri seçmektedirler. Evli kadınlara aynı iş için erkeklerden 

daha az ücret ödenmekte ve üst düzey yönetim konumlarına terfi etmeleri 

zorlaşmaktadır. Günümüzde, hala başarılı birçok kadın kariyerinde cam tavan 

denilen engellerle karşılaşabilmektedir (Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007, 119).  

Kadınların işgücüne katılımı artmış olmasına rağmen, dünyanın en ge-

lişmiş ülkelerinde bile ev ve bakım işleri aile üyeleri arasında eşit olarak payla-

şılmamaktadır. Erkekler kadınların para kazanması ve bu amaçla işgücüne 

katılması düşüncesini desteklemekle birlikte, eşlerine kariyerleri ile ev yaşa-

mının yönetiminde yardımcı olma konusundaki geleneksel tutum ve davranış-

larını değiştirmede güçlük yaşamaktadırlar (Demirbilek, 2007, 22). Kadınların 

iş ve aile yaşamını dengelemekte karşılaştığı sorunlar ücretlerdeki düşüklüğe 

eklendiğinde, kadınların çalışma yaşamına katılımında önemli bir engel duru-

muna gelmektedir.  

 

2.2. Kadın Çalışmasında Cinsel Ayrımcılık 

Çalışma yaşamı açısından cinsiyet ayırımcılığı, işin yapılmasında etkisi 

olmamasına rağmen, kadınların cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamında 

dışlanması ve bunun sonucunda işyerindeki güç, tatmin düzeyi ve gelirin er-

kekler arasında paylaşılması anlamındadır. İşyerinde cinsiyet ayırımcılığı; eği-

timde, iş bölümünde, ücretlendirmede kadın ve erkeğin yaptıkları işle değil, 

cinsiyet temeline dayanarak işleme tabi tutulmasıdır. Ayırımcılık, aynı iş için 

farklı ödeme yapılması biçiminde olabileceği gibi, eşit verimliliğe sahip birey-
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lerin farklı ücret düzeyine karşı gelen farklı işlere sahip olmaları şeklinde de 

meydana gelebilmektedir. 

 İşten çıkarılmalarda; aile reisinin erkek olarak düşünülmesi ve evi ge-

çindirme rolünün erkeğin görevi olarak görülmesi gibi birçok nedenlerle, eko-

nomik kriz dönemlerinde öncelikle kadın çalışanlar tercih edilmektedir.  Ka-

dınların birçok alanda ikinci plana atıldığı ve çoğu zaman aile hayatının gerek 

ve sorumluluklarından dolayı iş hayatındaki engelleri de göz önünde bulundu-

rursak, iş yerinde psikolojik tacize, mobbinge en çok kadınların maruz bırakıl-

dığını söylemek gerekmektedir. 

Kadınlar, asgari ücretin altında ücretlerle, sigortasız çalıştırılmaktadır. 

Zayıf, uysal ve bağımlı konum atfedilen kadınlar eve ekmek götüren olarak 

görülmemekte, kendilerine bakmakla yükümlü bir kocaya, babaya bağımlı 

varsayılmakta, ücretleri aileye katkı şeklinde algılanmakta, sürekliliği ve kalıcı-

lığı olmayan yedek işgücü olarak nitelendirilmektedir. Bütün bu kültürel de-

ğerler kadınların yaptıkları işlerden aldıkları ücretlerinin düşük tutulmasına 

ve sigortasız çalıştırılmalarına meşruluk kazandırmaktadır. 

Kadınlar işyerinde ataerkil yapıdan doğan çok sıkı bir denetime tabidir ( 

Özçatal, 2011, 24). Kadınların çalışma ortamlarında yaşadıkları ataerkil ilişki-

ler ve bu ilişkilerden doğan ataerkil denetimler de sorunludur. İşyeri yönetici-

leri, çalışan kadın işçileri, anaları, bacıları, kızları gibi gördüklerini ifade et-

mektedir. Öte yandan kadınlar öğle yemeği aralarında bile erkek işçilerden 

sonra ya da farklı yerlerde yemek yemektedirler. Kadınlar giyimlerine, mak-

yajlarına, gülmelerine dikkat etmek zorundadırlar. İşverene göre belirlenen bu 

kurallara göre ölçülü olmazlarsa, işten çıkarılmakta ya da düşük ücretle çalıştı-

rılmaktadırlar. Oysa kadınların iş yaşamındaki durumlarının iyileştirilmesi için 

toplumsal cinsiyete duyarlı bakış açısıyla tarafların birbirlerini önyargısız din-

lemelerine ve üzerlerine düşeni özveriyle yerine getirmelerine ihtiyaç bulun-

maktadır (Gül ve diğerleri, 2014, 174).  

Çalışmak zorunda kalan kadınların eğitim düzeyi genellikle düşüktür. 

Aynı şekilde evli kadınların eşlerine göre eğitim düzeyleri de çok düşüktür. 

Evlenme yolu ile bir erkeğe bağımlı olacakları ve ev geçindirme yükümlülükle-

ri olmadığı yönündeki ataerkil zihniyet kalıpları, kadınların eğitime devam 

etmeleri önünde engel teşkil etmektedir. Bu yüzden erkek çocukları, eğitim 

olanaklarına ulaşmada daha ayrıcalıklıdır (Özçatal, 2011, 35). 

Evli kadınların tamamına yakını, ev işlerini eşlerinden hiçbir yardım 

görmeden kendileri yapmaktadır. Ev işlerinin tüm sorumluluğu kadınlara ait 

olmaktadır. Kadınların ev işlerine harcadığı zaman da çok fazladır. Çalışan ka-

dınların toplam iş yüküyle hem işyeri hem de evde çalışmak zorunda oldukla-
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rından, erkeklere göre çok daha fazla olmaktadır. Ev işleri, düşük ücretler, si-

gortasız çalışma, uzun ve yorucu çalışma süreleri gibi ağır çalışma koşulları ile 

birleştiğinde, kadınların işten ve çalışma yaşamından ayrılma kararı almaları 

hızlanmaktadır. Kadınların öncelikli görevinin, ev işi ve çocuk bakımı olması 

yönündeki kültürel değerler, kadınları çocukluktan başlayarak eğitim fırsatla-

rından yararlanmada erkeklere göre dezavantajlı bir konuma düşürmektedir. 

Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü, eğitim düzeyi düşük kadınların, kentler-

de çalışma yaşamına katılımını, kadınların bireysel kararlarından daha çok 

ailenin erkek bireylerinin kararlarına bağımlı kılmaktadır (Eyüboğlu, Ayşe vd. 

2000).  

Dar gelirli ailelerde ekonomik zorunluluklar nedeni ile kadınların çalış-

masını kabul etme eğilimi artmaktadır (Koray, 1993). Bununla birlikte, çalışı-

lan işyerinin seçimiyle ilgili olarak ekonomik sıkıntı nedeniyle kadınların ça-

lışma kararını onaylamak durumunda kalan ailelerin, işyeri seçimi konusunda 

kadını özgür bırakmadığı ve kadınların % 41,6’snn eşi, babası, büyük erkek 

kardeş, amcası vb. diğer aile yakınlarının; kadının, çalışacağı işyerinin seçimini 

yaptığı gözlenmektedir. Kadınların çalışma yaşamına katılımında ise hem ça-

lışma kararının alınmasında ve hem de çalışacağı işyerinin seçimi konusunda 

öncelikle baba ya da kocanın istemleri belirleyici olmaktadır. (Koray ve diğer-

leri, 1999) 

 

3.CİNSİYETE DAYALI İŞ BÖLÜMÜ 

3.1.Cinsiyete Dayalı Çalışma Yaşamı 

Cinsiyete dayalı işbölümü, kadın ve erkek arasındaki işbölümünün, hem 

cinsel hem de toplumsal ve kültürel yapısını ifade eder (Taborga ve Leach, 

2000). Bu işbölümü, kadına ev içi çalışma ya da üremeyle ilişkili, erkeğe de 

kamusal ya da üretimle ilişkili yükümlülükleri getirir. Cinsiyete dayalı işbölü-

mü, kadına ev içinde gerçekleştirilmesi gereken işleri (ev işi, çocuk bakımı) 

erkeğe de ev dışındaki işleri vermiştir. Kadın ev ve çocuk bakımı işi ile görev-

lendirilirken, evin geçimi erkeğin işi olarak görülmektedir (Molyneux, 

1992:119).  

Cinsiyete dayalı işbölümü erkekleri üst, kadınları bağımlı konuma yer-

leştirmekte ve kadınların çalışma yaşamında daha düşük ücret ödenen işleri 

yapmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kadınların erkeklere ekonomik bağımlılı-

ğı garanti altına alınır (Özçatal, 2011, 24). 

Çalışma yaşamında kadınların düşük ücretler alması hem erkeklerin ka-

dınlar üzerindeki maddi çıkarlarını kalıcılaştırmakta hem de kadınların meslek 

olarak eş olmayı seçmelerini teşvik etmektedir (Hartmann, 2006). Cinsiyete 
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dayalı işbölümünde, kadının ev içi çalışmayla yükümlü tutulması; çalışma ya-

şamında düşük ücretli işlerde çalışması; kadınların belli sanayi sektörlerinde 

yoğunlaşması, belli mesleklere yönlendirilmesini, kadınların vasıfsız işlerde ve 

hiyerarşi ve otorite bakımından düşük konumlarda bulunması sonucunu geti-

rir (Mackintosh 1981). Kadınlar, ücretli kesimde çalışsalar bile, evdeki sorum-

luluk onların sırtına yüklenir.  Ev içi görevlerine bir de ücretli işlerin doyurucu 

olmayışı eklendiğinde bu durum, kadınların çalışma yaşamına katılımında 

önemli bir engel durumuna gelir (Özçatal, 2011, 25). 

Çalışma yaşamı açısından cinsiyet ayırımcılığı, işin yapılmasında etkisi 

olmamasına rağmen, kadınların cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamında 

dışlanması ve bunun sonucunda işyerindeki güç, tatmin düzeyi ve gelirin er-

kekler arasında paylaşılması anlamındadır. İşyerinde cinsiyet ayırımcılığı; eği-

timde, iş bölümünde, ücretlendirmede kadın ve erkeğin yaptıkları işle değil, 

cinsiyet temeline dayanarak işleme tabi tutulmasıdır. Ayırımcılık, aynı iş için 

farklı ödeme yapılması biçiminde olabileceği gibi, eşit verimliliğe sahip birey-

lerin farklı ücret düzeyine karşı gelen farklı işlere sahip olmaları şeklinde de 

meydana gelebilmektedir. 

 

3.2.Cins Temelinde İş Bölümü ve Cins Egemen Meslekler 

Çalışma yaşamındaki cinsiyete dayalı iş bölümü, karşımıza cinsiyetçi bir 

çalışma yaşamı çıkarmaktadır.  Cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğramak an-

lamına gelen cinsiyetçilik; bir cins ayrımcılığı olarak kadın erkek arasındaki 

güç asimetrisini yansıtan sözler, davranışlar ve önyargılı tutumlardır. Çalışma 

yaşamının egemen cinsiyetçi kalıp yargıları ve değerleri, cinsiyete dayalı iş 

bölümüyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmesinde kilit rol oy-

namakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gelecek nesillere taşımaktadır. 

Pek çok toplumda, meslekler yatay olarak katmanlaşarak kadın işi ve er-

kek işi olarak ikiye ayrılırlar. Genel olarak; kadın işi, düşük statülü ve düşük 

ücretli, geçici, güvencesiz olan niteliksiz işlerden, buna karşı erkek işi, yetki ve 

sorumluluk gerektiren, yüksek ücretli, sürekli, güvenceli olan nitelikli işlerden 

oluşmaktadır. 

Toplumlardaki iş bölümü cins toplumsallaşması kalıplarıyla doğrudan 

bağlantılıdır. Genel bir ifadeyle, toplumlar erkek ve kadın arasında biyolojik 

farklılıklardan doğan üremeyle ilintili farklı rolleri evde ve kamusal alandaki 

diğer yükümlülükleri bölüştürmenin temeli olarak kullanır. Bu temel iş bölü-

mü, kadının toplumdaki eşitsiz konumunu sürdürmenin başlıca yollarından 

biridir. 
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Toplumsal cinsiyet rolü, hangi meslek ya da pozisyonun kadın işi, hangi-
lerinin erkek işi olduğunun belirlenmesini sağlamakta; hatta çalışma hayatına 
başlayabilmenin temel koşulu olan eğitim ortamlarında da bunların yansıma-
ları olabilmektedir. Toplumsal cinsiyetin ortaya çıkardığı cinsiyet temelli işbö-
lümü, diğer taraftan kadınların belli sanayi sektörlerinde yoğunlaşmasını, belli 
mesleklere yönlendirilmesini, vasıfsız işlerde ve otorite bakımından düşük 
konumlarda bulunması sonucunu getirmektedir. Toplumsallaşma süreci ka-
dınları yönetmeye yönelik yöneticilik, başkanlık, idarecilik, müdürlük vb. iş-
lerden ziyade uzmanlık gerektiren doktorluk, öğretmenlik vb. işlere yönlen-
dirmektedir. Böylece toplumsal cinsiyet rolüne dayalı önyargılar pekişmektedir.  

Cins temelinde işbölümünde kadın evi içi çalışma ya da üremeyle ilişkili, 
erkek de kamusal ya da üretimle ilişkili  yükümlülükleri yerine getirir. Çoğu 
toplumda, cins temelinde iş bölümü, kadının ev içi çalışmayla uğraşması, mal 
ve hizmet üretiminde düşük ücretli işlerde çalışması ve kaynaklar üzerinde 
çok sınırlı bir denetime sahip olmasıyla sonuçlanır. Tezgahtarlık, cilt bakımı ve 
kuaförlük, hemşirelik, mankenlik, danışma, pazarlama, öğretmenlik, telefon 
operatörlüğü gibi kadın yoğun meslekler, ev içi etkinliklerin ve rollerin uzantı-
sı olarak kabul edilir. 

Cinsiyete dayalı işbölümü, kadın ve erkek arasındaki işbölümünün hem 
cinsiyet hem de toplumsal ve kültürel yapısını ifade etmektedir. Bu işbölümü 
kadına ev içinde gerçekleştirilmesi gereken işleri (ev işi, çocuk bakımı) erkeğe 
de ev dışındaki işleri vermiştir. Kadın, ev ve çocuk bakımı işi ile görevlendiri-
lirken, evin geçimi erkeğin işi olarak görülmektedir (Özçatal, 2011, s.24).  

Çalışma ilişkileri geleneği içinde çalışanların cinsiyetinin tanınmamasına 
toplumsal cinsiyet körlüğü adı verilmektedir. Çalışma ilişkilerinde, kadınlar 
toplumsal cinsiyet öznesi olurken, erkeklerin olmaması, endüstri ilişkileri me-
kanizmaları ve kurumlarına sadece yapısal olarak yaklaşılması ve endüstri 
ilişkileri araştırmalarının daha çok erkek baskın endüstri ve mesleklerde ya-
pılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. (Kağnıcıoğlu,2015, 90). 

Cinsiyete dayalı işbölümü salt teknik bir işbölümü olmayıp, kadınların 
cinsiyetlerinden dolayı çalışma yaşamından dışlanması ve bunun sonucunda 
işyerindeki güç, iş tatmini ve gelirin erkekler arasında paylaşılmasını sağlamak 
olarak da kabul edilmektedir. Daha çok ekonomik nedenlerle çalışma yaşamı-
na giren kadınlar, işgücü piyasasında ucuz emek olarak görülmekte, esnek 
olarak istihdam edilmekte, daha düşük statülü işlerde sosyal güvencesiz olarak 
çalıştırılmakta ve daha düşük ücret kazanmakta, ekonomik kriz dönemlerinde 
öncelikle kadın çalışanlar işten çıkarılmaktadır.  

Cinsiyete dayalı iş bölümü, erkeği üstte ve kadını ona bağımlı bir konu-
ma yerleştirerek, kadınların düşük statü ve ücretlerle çalışma koşullarına ne-
den olmaktadır. Az gelişmiş olan ülkelerde kadınların önemli bir kısmının ta-
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rımda yer almasına rağmen, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğun-
da yoğunluk hizmet sektöründedir ve bu sektördeki eğitim, büro işleri ile sos-
yal hizmetler gibi çalışma alanları kadınlara uygun özellikler taşımakta ve ka-
dın işleri olarak adlandırılmaktadır. 

 
SONUÇ 
Biyolojik olarak belirlenmiş ve doğuştan var olan cinsiyet, kadın ve er-

kek arasında biyolojik olarak belirlenen farklılıklar olarak tanımlanırken, top-
lumsal cinsiyet; cinsel eşitsizliğin toplumsal olarak kurgulanması olup, top-
lumda var olan kültürel, dini,  ideolojik sistemlerin güçlendirdiği, geniş bir 
toplumsal iş bölümü görüntüsü olarak karşımıza çıkar. Toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı ise kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel rol beklentileri olarak 
cinsiyetçilik olarak da tanımlanmaktadır. Cins ayrımcılığı yerine de kullanıl-
maya başlanan cinsiyetçilik, kadın ve erkek arasındaki güç asimetrisini yansı-
tan tüm söz, davranış ve tutumlardır. 

Sosyal ve toplumsal yaşamda yer alan bu cinsiyetçi davranışlar; aynı şe-
kilde çalışma yaşamında da cinsiyete dayanan iş bölümünü ve cins egemen 
meslekleri yaratırlar. Cinsiyete dayalı işbölümü, kadın ve erkek arasındaki 
işbölümünün; hem toplumsal cinsiyet, hem de toplumsal ve kültürel yapısını 
anlatır ve özünde cinsiyetçilik olarak kabul edilir. Cinsiyete dayalı işbölümün-
de; kadına ev içinde gerçekleştirilmesi gereken ev işi, çocuk bakımı gibi işleri;  
erkeğe de ev dışındaki işleri verilir, ev işi ve çocuk bakımı işi ile görevlendiri-
lirken, evin geçimi erkeğin işi olarak görülmektedir.  

Cinsiyet ayrımcılığı anlamına gelen cinsiyetçilik, çalışma yaşamındaki 
cinsiyete dayalı iş bölümüyle birlikte, cinsiyetçi bir çalışma yaşamı oluştur-
maktadır. Çalışma yaşamının egemen cinsiyetçi kalıp yargıları ve değerleri, 
cinsiyete dayalı iş bölümüyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretil-
mesinde kilit rol oynamakta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttırıp çoğaltarak 
gelecek nesillere taşımaktadır. 
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«УДИВИТЕЛЬНАЯ РИТОРИКА.  

КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ КРАСИВО И 
ГРАМОТНО?» (НА ПРИМЕРЕ АГРЫЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИБРАГИМА ЧЕЧЕНА) 
 

Doç. Dr. Kamala Tahsin KARIMOVA* 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

 

Резюме: 

Общеизвестно, что даром красноречия, к великому сожалению, обладают 

далеко не все. Однако это отнюдь не означает, что данный навык невозможно 

развить в себе. Мы знаем, что человека, умеющего красиво говорить, можно 

слушать часами! И всё же, нужно иметь в виду, что существует немалое 

количество различных нюансов, которые важно принять во внимание, развивая 

навык богатой разговорной речи.  

Мы общаемся каждый день, говорим и слушаем, выступаем перед 

публикой, внимаем чужим речам, смотрим по телевизору различные передачи, 

рекламу, слушаем радио, читаем газеты. 

Изучением человеческой речи занимается риторика. Говоря другими 

словами, риторика – это наука об ораторском искусстве, теория красноречия. 

Она изучает законы речи, направленные на убеждение.  

Искусство красиво и убедительно говорить ценилось во все времена. 

Убедительное выступление может менять взгляды слушателей, их мнение и 

даже жизнь. Известно, что знаменитые речи признанных ораторов не раз 

меняли ход истории целых стран. 

Тем не менее, умение красиво говорить пригодится и в повседневной 

жизни: человек, умеющий убеждать своих собеседников, обладающий ясным 

умом и многими знаниями, легче достигает поставленных целей на работе, в 

общественной и личной жизни. Поэтому умение красиво и выразительно 

говорить очень важно. 

В данной статье мы постараемся рассказать о том, как правильно можно 

составить речь, как грамотно вести дискуссию, как произвести хорошее 

                                                           
* Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ağrı. 
sadirzadekerimova@mail.ru,  kkarimova@agri.edu.tr, ORCID ID 0000-0002-2321-3864 
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впечатление на аудиторию, как удержать внимание студентов. Увлекательные 

истории из жизни признанных ораторов, проведённые нами интересные 

занятия по риторике дали возможность нашим студентам лучше разобраться в 

данном предмете. 

Ключевые слова: риторика, искусство красиво говорить, богатая 

разговорная речь, дискуссия, ораторское искусство 

 

“Harika Retorik. 

Güzel ve Yetkin Bir Şekilde Konuşmayi Nasıl Öğrenebiliriz?” 

(Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği) 

 

Özet: 

Ne yazık ki, herkesin belagat armağanına sahip olmadığı iyi bilinmektedir. 

Bununla birlikte, bu hiçbir şekilde bu becerinin kendi içinde geliştirilemeyeceği 

anlamına gelmez. Güzel konuşabilen bir insanın saatlerce dinlenebileceğini biliyoruz! 

Yine de, zengin konuşma becerisini geliştirirken dikkate alınması gereken önemli 

sayıda farklı ayırtı olduğunu akılda tutmak gerekir. 

Her gün iletişim kurarız, konuşur ve dinleriz, halkla konuşuruz, diğer insanların 

konuşmalarını dinleriz, çeşitli programlar, televizyon, reklamları izler, radyo dinleriz, 

gazete okuruz. 

Retorik, insan konuşmasının incelenmesiyle ilgilenir. Başka bir deyişle, retorik 

hitabet bilimidir, belagat teorisidir. İkna etmeye yönelik konuşma yasalarını inceler. 

Güzel ve inandırıcı konuşma sanatı her zaman takdir edilmiştir. İkna edici bir 

konuşma dinleyicilerin tutumlarını, fikirlerini ve hatta hayatını değiştirebilir. Tanınmış 

hatiplerin ünlü konuşmalarının, tüm ülkelerin tarihinin akışını defalarca değiştirdiği 

bilinmektedir. 

Bununla birlikte, güzel konuşma yeteneği günlük yaşamda da yararlı olacaktır: 

muhataplarını ikna edebilen, açık bir zihne ve birçok bilgiye sahip olan bir kişi, iş yer-

inde, sosyal ve kişisel yaşamda belirlenen hedeflere daha kolay ulaşır. Bu nedenle, 

güzel ve etkileyici konuşma yeteneği çok önemlidir. 

Bu yazıda bir konuşmayı nasıl doğru yapabileceğinizi, nasıl doğru bir tartışma 

yürütebileceğinizi, dinleyiciler üzerinde nasıl iyi bir izlenim bırakabileceğinizi, öğren-

cilerin dikkatini nasıl çekebileceğinizi anlatmaya çalışacağız. 

Ünlü konuşmacıların hayatlarından büyüleyici hikâyeler, retorik üzerine yürüt-

tüğümüz ilginç dersler öğrencilerimizin bu konuyu daha iyi anlamalarını sağladı. 

Anahtar Kelimeler: retorik, güzel konuşma sanatı, zengin konuşma dili, 

tartışma, hitabet 
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“Amazing Rhetoric. 

How to Learn to Speak Beautifully and Competently?” (The Sample of 

Ağri İbrahim Çeçen University) 

 

Abstract:  

It is well known that, unfortunately, not everyone has the gift of eloquence. 

However, this does not mean at all that this skill cannot be developed in oneself. We 

know that a person who can speak beautifully can be listened to for hours! And yet, it 

must be borne in mind that there are a considerable number of different nuances that 

are important to take into account when developing the skill of a rich conversational 

speech. 

We communicate every day, talk and listen, speak to the public, listen to other 

people's speeches, watch various programs, advertisements on TV, listen to the radio, 

read newspapers. 

Rhetoric deals with the study of human speech. In other words, rhetoric is the 

science of oratory, the theory of eloquence. She studies the laws of speech aimed at 

persuasion. 

The art of speaking beautifully and convincingly has been appreciated at all 

times. A persuasive speech can change listeners' attitudes, opinions, and even life. It is 

known that the famous speeches of recognized orators have repeatedly changed the 

course of the history of entire countries. 

Nevertheless, the ability to speak beautifully is also useful in everyday life: a 

person who knows how to convince his interlocutors, who has a clear mind and many 

knowledge, more easily achieves goals at work, in public and private life. Therefore, 

the ability to speak beautifully and expressively is very important. 

In this article, we will try to talk about how you can write a speech correctly, 

how to correctly conduct a discussion, how to make a good impression on the audi-

ence, how to keep students' attention. Fascinating stories from the lives of renowned 

speakers, interesting lessons on rhetoric that we conducted gave our students an op-

portunity to better understand this subject. 

Key Words: rhetoric, the art of speaking beautifully, rich colloquial speech, dis-

cussion, oratory 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Риторика есть наука ... 

Красно говорить и писать. 
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М.В. Ломоносов 

Риторика... Риторика – великий дар человечеству! Это теория 

ораторского искусства, теория красноречия, наука об умении говорить. 

Риторика – одно из прекраснейших проявлений человеческой речи… О 

ней можно говорить бексонечно. 

В привычных ситуациях большинство из нас разговаривают вполне 

нормально, но, когда возникает какое-то стрессовое положение, многие 

теряют уверенность, будто «теряя дар речь». Но если вы разовьёте 

грамотную и красивую речь, то перестанете теряться в любых ситуациях. 

Как это возможно сделать? 

Наверное, многим известно, что есть люди, которые способны 

интересно рассказать о любом, даже самом непримечательном, 

предмете. Примером может стать Антон Павлович Чехов и его рассказ 

«Пепельница». К сожалению, природа не одарила всех талантами 

известного писателя, однако научиться красиво излагать мысли всё-таки 

можно почти всем нам.  

Книга М. В. Климовой «Удивительная риторика» содержит 

основные положения, практические советы и рассказы о великих 

ораторах. Автор отмечает, что «Умение выступать публично – это 

качество, совершенно необходимое в современной жизни. Оно 

пригодится не только «медийным» людям, но и представителям самых 

обычных профессий. Как подготовиться к выступлению, как построить 

свою речь, как увлечь слушателей, как лучше донести до них свою 

мысль? Грамотная речь – это неотъемлемая составляющая образа 

цивилизованного, воспитанного, умного человека»1. 

На занятиях по риторике мы прививаем студентам любовь к 

красноречию, так как, научившись выступать красиво и убедительно, 

они смогут завоевать симпатии множества людей, создать хорошее 

впечатление о себе, и, конечно же, добиться желаемого успеха. Как же 

можно осуществить это? Предлагаем несколько вариантов, которые мы 

используем на своих занятиях. 

1. Прочтите короткие рассказы и постарайтесь пересказать их.  

2. Запишите свой пересказ на диктофон, прослушайте его и 

выявите, красиво ли звучит ваша речь или же есть определённые 

недочёты. Такого рода тренировки вслух очень важны, так как они 

                                                           
1 М. В. Климова, Удивительная риторика. ЭНАС, 2017, с. 15.  



УДИВИТЕЛЬНАЯ РИТОРИКА. КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ КРАСИВО И ГРАМОТНО? 

 

205 

постепенно формировывают мелодичную речь и обогащают запасом 

новых интересных выражений.  

3. Проведение игры. Обратите внимание на какой-нибудь обычный 

предмет – это может быть записная книжка/блокнот, стол, 

интерактивная доска и так далее. В течение одной-двух минут 

постарайтесь на литературном языке, отчётливо составить рассказ о 

данном предмете. 

4. Посмотрите в течение минуты на пейзаж за окном, потом 

отвернитесь и опишите увиденное.  

5. Опишите подробно самый скучный/грустный день и самый 

счастливый/радостный день в своей жизни. 

 

II. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА РИТОРИКА? ПОЧЕМУ МЫ ЕЁ ИЗУЧАЕМ? 

А. К. Михальская даёт следующее определение: «Риторика – это 

теория и мастерство эффективной (целесообразной, воздействующей и 

гармонизирующей) речи». Каким же конкретным содержанием 

наполнено это определение?  

По мнению автора, сделать речь целесообразной – значит найти её 

соответствие цели говорящего, или, выражаясь языком современной 

науки, речевому намерению. Воздействовать на аудиторию – значит 

подвигнуть людей на активные действия, а иногда, может быть, 

заставить изменить образ жизни и мировосприятие2». 

С целью устранения проблем с общением на первых занятиях мы 

провели небольшой опрос среди студентов IV курса, изучающих 

риторику. 

1. Что Вас конкретно не устраивает в общении? Есть ли у Вас какие-

то проблемы с дыханием? Опишите все ваши проблемы.  

2. Достаточен ли Ваш словарный запас?  

3. Как часто в своей речи Вы используете слова-паразиты?  

Всё дело в том, что в нынешнее время многие из нас страдают от 

этого. Полностью избавиться от слов-паразитов практически 

невозможно, но снизить, отрегулировать и контролировать этот процесс 

возможно. Это можно сделать особенно в такие моменты в жизни, когда 

нам это действительно нужно, когда мы находимся на различных 

                                                           
2 Михальская А. К. «Основы риторики: мысль и слово»: Учебное пособие. – М.; 
Просвещение, 1996, с. 34.  
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переговорах, когда мы записываем видео, когда общаемся на какие-то 

серьёзные темы (во время учёбы, по работе), нам обязательно нужно 

контролировать свою речь.  

Также возможно у вас очень скучная, монотонная речь, то есть, вы 

что-то рассказываете, а ваш собеседник просто-таки засыпает. Вы 

можете говорить ему о каких-то прекрасных вещах или давать какую-то 

ценную полезную информацию, но так как ваша речь не эмоциональная, 

скучная, монотонная, то вся эта прекрасная, нужная, чудная информация 

не дойдёт до ушей вашего собеседника. Также возможно, что вы плохо 

формулируете свои мысли, то есть, у вас в голове куча идей, каких-то 

планов, мыслей, но вы не можете это сформулировать. Либо на то, чтобы 

сформулировать свои мысли, вам нужно больше времени, чем позволяет 

обычное живое общение тет-а-тет с другим человеком.  

«Ещё одной распространённой проблемой является темп речи. То 

есть, человек  говорит либо слишком быстро, либо слишком медленно. 

На то и другое есть свои причины – психологические и прочие. Поэтому, 

обязательно нужно разбираться в этих проблемах3». И если у вас есть 

вышеуказанные проблемы, запишите их в ваши листы – ВАШИ 

ПРОБЛЕМЫ С РЕЧЬЮ!!!  

Ознакомимся со следующим этапом – это: конечно же, голос! Порой 

бывает так, что человека не устраивает его собственный голос. Может 

быть, он звучит слишком громко или слишком тихо. И тогда человек 

начинает, как бы замыкаться в себе, ему вообще не хочется общаться, 

что-то кому-то рассказывать. А причиной каких-то проблем с 

коммуникацией может стать именно ваш голос! Поэтому, голос нужно 

развивать.  

Какие же ответы мы получили от студентов? Подробно 

остановимся на некоторых из них. 

1. Маленький словарный запас, плохое умение выражать свои 

мысли, страх общения с новыми людьми, неуверенность в общении, 

тихий голос. 

2. Не успеваю формулировать мысли в ходе общения, это самая 

большая проблема. 

3. У меня проблемы с дыханием, «не умею дышать», долго говорить 

тяжело бывает. Иногда заикаюсь, когда хочу сказать быстро, или 

                                                           
3 А. Морозов «Как говорить, чтобы собеседник «видел» вас на расстоянии». – По 
материалам «Elitarium» HR-Лига, 2010, с. 12.  
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нервничаю. В основном, у меня в душе присутствует неуверенность в 

том, что говорю. Кажется, что никому не интересно, что говорю, и из-за 

этого хочу сказать быстрее.  

4. У меня проблема в том, что я не успеваю озвучивать свои мысли. 

Я уже подумала о чём-то, придумала что и как говорить, а сказать не 

успеваю. Я не успеваю за своими мыслями, торможу слегка. 

5. У меня у очень большая проблема – я не понимаю когда 

закончить обсуждать тему. То есть по сути, я излагаю мысль в понятном 

тезисе, и этого обычно хватает, но затем я начинаю мусолить тему и 

приводить примеры (чаще всего это всё запутывает) и иногда очень 

эмоционально давлю собеседника, ему становится некомфортно от 

моего тона или манеры речи. Очень хотелось бы научиться говорить 

ясно и точно.  

6. Первая проблема – громкий голос. Сам голос мне нравится, у 

меня довольно приятный тембр, но я не могу себя контролировать, 

когда пытаюсь кому-либо что-нибудь доказать. Я не кричу, нет, голос не 

надрывается, но становиться действительно громким. Я могу говорить 

нормально, но за этим надо специально следить. Вторая проблема – это 

долгие паузы и, конечно же, слова-паразиты.  

Итак, на вопрос «Почему нам нужна риторика?», можно ответить 

следующим образом. Риторика содействует становлению личности, 

которая меньше ошибается в общении и этим избегает стрессов. Кроме 

этого, риторика помогает осмыслить нравственные ценности, в том 

числе связанные с общением, значением слова в жизни человека. Нужно 

быть внимательным к своему слову, помогать другим и словом, и делом, 

общаться так, как бы ты хотел, чтобы общались с тобой. 

 

III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПРАКТИКУМЫ) ПО РИТОРИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ АГРЫЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИБРАГИМА 

ЧЕЧЕНА).  

Прав был великий Михаил Ломоносов, считавший риторику 

королевой всех наук. Всем известно, что от того, насколько чётко и 

правильно студент умеет излагать свои мысли, зависит успешность его 

обучения. От умения общаться будет зависеть его уверенность в своих 

силах и самооценка, а умение аргументировать и доказывать 

собственную точку зрения поможет ему стать успешным в делах, 

обеспечив хороший доход. Обучение студента ораторскому искусству 
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может стать хорошей основой для будущей успешной 

жизнедеятельности. 

В настоящее время существует достаточное количество 

упражнений для развития техники речи: для дикции и дыхания, для 

логического мышления и памяти и прочие. Приведём в качестве 

примеров некоторые из них.  

1. Переведите письменный текст в устный и прочитайте его в 

качестве диктора. 

2. Постарайтесь озвучить чужой текст как свой. 

3.Превратите предложенный Вам факт в интригующую 

информацию. 

4. Расскажите «похоронную историю» («Как у меня что-то 

сорвалось, не вышло и т. д.»). 

5. Рассказажите «победную историю». 

Другое, более интересное задание, которое было предложено 

студентам-четверокурсникам, называлось: Риторическая игра «Сможешь 

ли убедить?». 

Выбираются три участника, которые выступают перед аудиторией. 

Цель: убедить аудиторию пожертвовать деньги на благотворительность 

– детский дом, дом престарелых и др. После выступления всех трёх 

участников каждый слушатель бросает в отдельную коробку с фамилией 

каждого из выступивших ораторов определённую сумму денег. Но, это не 

настоящие купюры, а сложенные вдвое листы бумаги. Побеждает 

участник, выступивший наиболее убедительно и набравший больше 

пожертвований. 

Следующее задание – это «Конкурс молодых ораторов». Заранее 

участникам-ораторам даётся задание. Ораторы подготавливают тему в 

рамках установленного регламента.  Тематика может быть разной. Здесь 

самое главное – подготовить красивую и убедительную речь. Отдельно 

готовится анкета экспертной комиссии, по которой оцениваются 

выступления ораторов. Побеждает тот, чьё выступление наберёт больше 

баллов. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении обобщим вышесказанное. 

Действительно, сегодня, из-за пандемии все мы переживаем 

инфляцию слова. В наши дни «со словом надо обращаться осторожно и с 
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чувством ответственности.  Хороший оратор говорит меньше, зато 

лучше. Слово не является ни добром, ни злом; оно может помочь, но 

может навредить или уничтожить». «Слово должно быть мостом. Но 

может быть и стеной»  – говорил Альбрехт Геэс. 

При работе над своей книгой Хайнц Леммерман «соблюдал три 

принципа, на которые обращали внимание ещё античные знатоки 

риторики: «docere, delectare, movere» – учить, радовать, побуждать»4. 

Зачем же нужно изучать «Риторику»? 

Чтобы эффективно общаться в различных ситуациях, решать 

разнообразные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

человеком жизнь, в конечном итоге, для успешной самореализации 

человека. 

«Память – сокровищница красноречия», – писал Квинтилиан, 

обобщивший в двенадцати книгах своего труда «Institutio oratoria» 

(Формирование красноречия) всё лучшее, что создано античной 

риторикой. 

Исходя из вышесказаного, можно прийти к такому выводу: каждый, 

кто желает стать оратором, обязательно должен тренировать свою 

память. Каждый день необходимо выполнять определённое задание: 

заучивать стихотворение, небольшой текст или газетную статью и т.д. 

«Современному оратору не нужно заучивать книги или быть 

ходячей энциклопедией, но очень полезно, если у него будет хорошая 

память и с её помощью в его распоряжении нужные знания. Прежде 

всего он должен обладать памятью, которую наука называет 

направленной. Факты, цитаты, собственные мысли и т. д. можно, не 

откладывая, записывать, разгружая при этом свою память5».  

Риторика – древнейшая наука. За свою историю она потерпела 

множество трансформаций. И сегодня риторика представляет собой 

важное умение – убеждать, а также красиво излагать свои мысли. 

Каждый, конечно же, может развить в себе навык ораторского искусства, 

однако для этого необходимо приложить немало усилий и потратить 

много времени на тренировки. 

 

 

                                                           
4 X. Леммерман – Учебник риторики. Тренировка речи с упражнениями. – 2020, c. 4. 
5 Там же. с. 8.  
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HAYATI VE ESERLERİ İLE  
BOLULU HİMMET EFENDİ 

 
Yasemin ULUTÜRK SAKARYA1 

 

Özet 

Osmanlı Devleti fetihlerle dolu, uzun ve şaşaalı asırların ardından 17. yüzyılda 

siyasî, sosyal, iktisadî gibi çeşitli sebeplerden dolayı duraklama dönemine girmiştir. 

Lakin yaşanan menfi duruma karşın bilim, sanat ve edebiyat zirveye ulaşmış, Osmanlı 

toprakları birbirinden kıymetli ulema, şuara ve meşayihe mihmandar olmuştur. Nite-

kim Osmanlı toplumunun gelenek, kültür, yaşayış ve bakış açısı, söz konusu mihman-

darlığın ortaya çıkmasındaki yol göstericiler olarak sıralanabilir. Bu bağlamda Bolu da 

pek çok münevveri topraklarında misafir etmiş müstesna şehirlerden biridir. Bolulu 

şair ve yazarlar ile ilgili Mustafa İsen'in 1990 yılında sunduğu bildiride on sekiz olarak 

belirttiği divan şairi sayısını, İlhan Genç 1997 yılında yirmi üçe çıkarırken bu sayı, 

Bilge Kaya Yiğit'in 2013 yılında hazırladığı makalede elli sekize yükselmiştir.  

İsmi belirlenen Bolulu divan ve mutasavvıf şairlerden biri ise Himmet Efen-

di'dir. Derviş Himmet olarak da anılan Bolulu Himmet Efendi, nazım ve nesirleri ile 

döneminin önemli tekke şairlerinden biri olarak anılır. Hem hece hem de aruz veznini 

kullanarak kaleme aldığı şiirleri takdire şayandır. Halk edebiyatı ve Divan edebiyatına 

dair verdiği örnekler ile halkı rıza-i ilahi adına bilinçlendirmeye çalışan Himmet Efen-

di’nin bazı manzumeleri çeşitli bestekârlar tarafından bestelenmiştir. Özde Bayramî 

Tarikatına mensubiyeti ile bilinen Bolulu Himmet, Himmetiyye Tarikatının da kurucu-

su olmuştur. Yol göstericiliği ve ahlâkî nasihatleri ile âdeta bir ders kitabı niteliğinde 

kaleme aldığı eserleri, onun bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise Bolulu 

Himmet Efendi’nin hayatına değinilerek eserleri, dil ve üslûbu ile yol gösterici ve 

ahlâkî nitelikleri bakımından incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarikat, Himmetiyye Tarikatı, Bolulu Himmet 

Efendi. 

 

From Bolu Himmet Efendi with His Life and Works 

 

Abstract 

After long and glorious centuries full of conquests, the Ottoman Empire entered 

a period of stagnation due to various reasons such as political, socialand economic in 

                                                           
1 Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yasemin.uluturk@sbu.edu.tr 
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the 17th century. However, despite the negative situation experienced, science, art and 

literature reached their peak, and the Ottoman lands became the hosts of the most 

valuable purchase, council and sheikh. As a matter of fact, the tradition, culture, lifesty-

le and perspective of the Ottoman society can be listed as the guides in the emergence 

of the said host. In this context, Bolu is one of the exceptional cities that has hosted 

many intellectuals on its lands. While İlhan Genç increased the number of Divan poets 

to twenty-three in 1997, which Mustafa İsen stated as eighteen in his statement on 

Bolu poets and writers in 1990, this number increased to fifty-eight in the article pre-

pared by Bilge Kaya Yiğit in 2013. 

One of the Divan and Sufi poets from Bolu, whose name is determined, is Him-

met Efendi. From Bolu Himmet Efendi, also known as Derviş Himmet, is known as one 

of the important lodge poets of his time with his verse and prose. The poems he wrote 

using both syllabic and aruz meter are admirable. Some of the poems of Himmet Efen-

di, who tried to raise awareness of the people on behalf of the divine consent, were-

composed by various composers with theexamples he gave about folk literature and 

Divan literature. Known for his affiliation with the Bayramî Sect, from Bolu Himmet 

was also the founder of the Himmetiye Sect. With his guidance and moral advice, his 

works, which he wrote as a textbook, reveal his point of view. In this study, the life of 

Himmet Efendi from Bolu will be mentioned and his works will be examined in terms 

of his language and style, as well as his guiding and moral qualities. 

Keywords: Mysticism, cult, cult of Himmetiyye, from Bolu Himmet Efendi. 

 

Giriş 

Evliya yurdu Anadolu...  

Her şehri ayrı bir ruh ile özdeşleşerek huzura bürünmüş, manevi koru-

ma ile kollanır olmuş veliler, şairler yurdu Anadolu...  

Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil 

Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil 

Diyen Yunus Emre gibi, Konya'da Mevlâna, Edirne'de Hasan Sezai, Bur-

sa'da Emir Sultan, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli, Çanakkale'de Bayraklı Baba, 

Adana'da Çoban Dede, Samsun'da Seyyid Kudbiddin, İstanbul'da Eyüp Sultan, 

Diyarbakır'da Sultan Şüca' gibi hem kerâmet sahibi hem de şiirleri bulunan 

daha nice zevat mevcuttur. Bunlardan biri de Bolu’da doğmuş olan Bolulu 

Himmet Efendi'dir. 

Himmet Efendi, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı şair ve ulemasından biri-

dir. Bilindiği gibi 17. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin eski gücünü kaybederek du-

raklama devrine girdiği dönemdir. Ordunun bozulması, maliyenin bozulması, 



HAYATI VE ESERLERİ İLE BOLULU HİMMET EFENDİ 

 

213 

iktidar yetersizliği, iç isyanlar ve yapılan savaşlar ile hayli sıkıntılı bir sürece 

giren Osmanlı, bu olumsuz havanın aksine sanat ve edebiyatta verimli bir dö-

nem yaşamıştır (Banarlı, 2001:614).2 Edebiyatımız bu dönemde nazım alanın-

da Şeyhülislam Yahya, Nef'î, Nâbi, Neşâti, Nâilî, Vecdî, Karacaoğlan, Gevheri, 

Âşık Ömer, Kuloğlu, Kayıkçı Kul Mustafa, Aziz Mahmut Hüdâî, Niyazi-i Mısrî, 

Âdem Dede gibi; nesir alanında ise Nâimâ, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi, Koçi Bey, 

Veysî, Nergisî gibi büyük üstatlar yetiştirmiştir.  

İsmi zikredilen yahut zikredilmeyen tüm nazım ve nesir ustaları, eserle-

rini oluşturmadan evvel belirli bir tedrisattan geçmiş, ilim irfan yolunda gayret 

göstermiş, idrak-i maâlî ile mülahazada bulunmuştur. Bu mütalaa neticesinde 

şahsi idrâkâte göre "yollar" manasına gelen çeşitli tarikatlar ortaya çıkmıştır. 

Bu ayrılışın temel nedeni ise Peygamber Efendimizin vefatıdır. 

Peygamber Efendimiz hayatta iken her türlü problemini O'na danışan 

sahabe, O'nun ardından bazı mevzularda ihtilafa düşmüştür. Bidatin da bu 

süreçte zuhur ettiği düşünülecek olursa, sahabeden bazıları ibadetlerini büyük 

bir hassasiyet ile yerine getirmeye çalışmış, Gazali'nin de dediği gibi "Kalbi 

Hakk'a bağlayıp masiva ile ilgiyi kesmişlerdir." Bu bağlamda gaflet halinden 

uzak durmaya çalışanlara da tasavvuf ehli denilmiştir (Altıntaş, 1986:4). 

İnsanın kendisini keşfetme yolu, "sofulaşma, gönlünü Allah sevgisine 

bağlama" (Tasavvuf, 2003:1036) manasına gelen tasavvuf, bir talim ve terbiye 

vasıtası olmuştur. Bu vasıta yolunda "tarikatlar bir anlamda insanların ihtiyaç-

ları neticesinde ortaya çıkmıştır. İnsanların dünyasında bağımlılık duygusunun 

ön plana çıkışı tasavvuf akımının doğmasında etkili olmuştur. Allah'ı kendi 

nefsinin dışında düşünen insan bir anlamda rehbere ihtiyaç duymamıştır. An-

cak, ne zaman ki, Allah'ı kendi varlığıyla bütünleşmiş hissedince O'na ulaşmaya 

kendini yetersiz bulup bir rehbere (pîr, şeyh) ihtiyaç duymuştur. İşte tarikat 

bu ihtiyacın neticesinde ortaya çıkmıştır" (Tapsız, 1995:7). 

Söz konusu olan ana tarikatlar 12 tanedir. Tarikatlarda zamanla âdâb u 

erkân denilen iç kaideler teşekkül etmiş, buna bağlı olarak aralarındaki farklı-

lıklar da artmıştır. Bazı mutasavvıflar bağlı oldukları tarikatlara çeşitli değişik-

likler katarak yeni "tarikat kolları"nı meydana getirmişlerdir. Bunların sayısı-

nın 400'e ulaştığı bilinmektedir. Bu tarikat kollarından biri Bolulu Himmet 

Efendi'nin de halifelik silsilesinden gelen "Bayramiyye" tarikatidir. (Bayramiy-

ye, 1992) 

                                                           
2 Devri iyi tahlil edebilmek adına Nâimâ Tarihi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Koçi Bey Risale-
sine bakınız.  
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Hacı Bayrâm-ı Velî (1352-1429) tarafından 15. yüzyılda kurulan Bayra-

miyye Tarikatı, Halvetiyye ve Nakşibendiye'nin Ekberî Sufi düşünce tarzı al-

tında harmanlanarak oluşturulmuş bir tasavvuf yoludur. Hacı Bayrâm-ı Velî 

vefat ettikten sonra da tarikat kendi içinde kollara ayrılmıştır. Onlardan biri 

olan Ak Şemseddin kolu silsilesi ise Bolulu Himmet Efendi’nin yer aldığı tasav-

vuf geleneğini temsil etmektedir. 

 

1. Bolulu Himmet Efendi'nin Hayatı 

Bayramiyye-Şemsiyye tarikatının Himmetiyye kolunun kurucusu olan 

Himmet Efendi, Bolu'nun kimi kaynaklara göre Düğmecizâde kimilerine göre 

ise Dökmeci mahallesinde dünyaya gelmiş 17. yüzyıl şair ve dervişlerindendir. 

Doğduğu mahallede olduğu gibi doğum tarihinde de muallaklık devam etmek-

tedir. Genel yargı ise 1609'dan evvel doğduğudur. Gice köyünden Hacı Ali 

Merdan adlı kişinin oğludur. İlk tahsiline Bolu'da başlayan Derviş Himmet, 

öğrenimine devam etmek için 1609 yılında İstanbul'a gelmiş, Zeyrekzâde Sey-

yid Yûnus Efendi'nin ilim meclisinde bulunmuş ve mülazım olmuştur. Medrese 

tahsili bitince de kırk akçe ile müderrislik yapan Himmet Efendi, Halvetiyye 

büyüklerinden Şeyh Hüseyin Hüsâmeddin Efendi'ye intisap etmiştir. Müderris-

likten ziyade tasavvuf yolunda ilerlemeyi tercih ederek müderrisliği bırakmış 

ve memleketi Bolu'ya dönmüştür. Bolu'da Ak Şemsettin'in tarikat silsilesinden 

gelen, Bayramiyye yolu büyüklerinden Bolulu Şeyh Hacı Ahmed Efendi'ye biat 

etmiş, ondan icazet alınca İstanbul'a dönmüştür. Sultan 4. Mehmet Han dönemi 

defterdarlarından İbrahim Efendi'nin Şehremini Yenibahçe'de Nakkaş Paşa 

Camii bitişiğinde kendisi için inşa ettirdiği dergâhta/tekkede Bayramî şeyhi 

olarak talebe yetiştirmiştir (Kaya Yiğit, 2013:310).  

Himmet Efendi 1641 yılında Kasımpaşa Camii vaizliğine başlamış ve 

yirmi sekiz yıl bu görevi sürdürdükten sonra görevi oğlu Şeyh Abdullah Efen-

di'ye tevcih etmiştir. İnsanların tasavvuf yolunda ilerleyerek rıza-i ilahi'ye ula-

şabilmeleri için irşad faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken oğlunun Fatih 

civarındaki Halil Paşa Camii vaizliğine atanması üzerine Kasımpaşa Camii'nde-

ki görevine tekrar getirilmiş olan Himmet Efendi, aynı yılın sonlarında kendi 

arzusuyla Üsküdar'daki Dâvud Paşa Camii vaizliğine tayin edilmiştir. Burada 

vaaz ve nasihatlerini anlatırken bir yandan da Üsküdar Divitçiler'deki tekkenin 

dervişi Şeyh Mehmet Muhyiddin Efendi'nin vefatı ile şeyh olmuş, Molla Ca-

mii'nde de vaaz vermeye devam etmiştir. Şemsiyye ve Bayramiyye tarikatları-

nın birleşmesinden oluşan Himmetiyye yolunun esaslarını anlatan Himmet 

Efendi, vaazları esnasında İslâm dininin emir ve yasaklarını anlatırken hikmet-
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li sözler ve şiirler de söyleyerek gönülleri fethetmiştir. 16 Safer 1095 (m.3 Şu-

bat 1684) yılında salı günü vefat eden Himmet Efendi, ilk mürşidi Hüsâmeddin 

Efendi ile Mehmet Muhyiddin Efendi'nin yanına defnedilmiştir. Vefatının ar-

dından tekke mensuplarından şair Sıdkı Emetullah Kadı "Bugün Himmet Efen-

di adni kıldı kendüye me'vâ" mısraı ile (Aktaran Kaya Yiğit, 2013:310-311) 

oğlu Şeyh Abdullah Efendi ise "Dedi biri ye'sile nâle-i cângâh edip fevtine tarih-

tir hâtime-i evliya" mısraı ile vefatını tarihe not düşmüşlerdir (Himmet Efendi, 

1998). 

Türbenin olduğu yere daha sonra Bezcizâde Muhyiddin Efendi Tekkesi 

inşa edilmiş; Tekke daha sonraları Salı Tekkesi, Himmetzâde Tekkesi, Himmet 

Efendi Tekkesi, Himmet Baba Tekkesi, Şekûrî Efendi Tekkesi, Muhyi Efendi 

Tekkesi gibi isimlerle anılmıştır (Himmet Efendi, 1998). 

19. yüzyılda tekrar inşa ettirilen tekke, kanun ile yıktırılarak arsası şim-

diki Zeynep Kâmil Hastanesinin arsasına dâhil edilmiş, Tekke hazîresindeki 

kabirler Selimiye'deki Çiçekçi Camii avlusuna nakledilmiştir. Türbedeki mev-

cut kitabelerin bir kısmı Türk ve İslam Eserleri Müzesine, oradan da 1984'te 

Beyazıt'taki Türk Vakıf Halk Sanatları Müzesine götürülmüştür (Himmet Efen-

di, 1998). Kabirlerin taşınması esnasında Himmet Efendi'nin kabri kaybolmuş-

tur. (Camii görevlileri ile konu hakkında bizzat görüşülmüştür.) Camii bahçe-

sinde yalnızca Himmet Efendi'nin oğlu Şeyh Abdullah Efendi'nin kabri mevcut-

tur ve kabir ayrı bir levha ile hususi olarak belirtilmiştir. 
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2. Himmetiyye Tarikatı  

Himmetiyye Tarikatı, membaı olan Bayramiyye Tarikatıyla inanç ve ta-

savvuf anlayışı bakımından benzer olmakla birlikte, muhabbet, cezbe ve sırr-ı 

ilahi ilkelerine dayanır. Davul, zil, kudüm gibi çalgıların eşliğinde gerçekleştiri-

len zikirde amaç, kendi varlığında Yaradan'ı görmek ve vahdet-i vücut sırrına 

ermektir. "Himmetiyye esmâ ile sülûku kabul eden tarikatlardandır. Virdleri 
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Seyyid Yahya (1464)'nın 'Vird-i Settâr' adı verilen mürettep virdidir. Bu vird 

ile ilgili beyitler [Derviş Himmet'in] Manzum Tarikatnâme[sin]'de şöyle veril-

miştir: 

“Veli sürdigümüz erkân-ı ihyâ 

Seyyid Yahya revişi üzre hâlâ 

 

Okunan virdümüz her subh u şâmi 

O pirün virdidür bâ feyz-i hâsı 

 

Cenâb-ı Hacı Bayram silsilesün 

Eğer ister isen sen de bilesün (Manzum Tarikatnâme/41-42-43)" (Aktaran 

Tapsız, 1995:17) 

  

Himmetiyye Tarikatının tacında Bayramiyye'de olduğu gibi dilimler 

(terkler) yoktur. Yalnızca tacın tepesinde gül gibi, birbiri içine gidildikçe küçü-

len, keçeye dikilmiş üç beyaz dilimli daire vardır. Bunlar da 'şeriat, marifet, 

hakikat' metaforlarına delalettir (Aktaran Tapsız, 1995:11). Ayrıca Himmet 

Efendi Bayramilik mensubiyetini 'Manzum Tarikatnâme'sindeki (40) 

"Kimün ki Hâcı Bayram'a yolı var 

Alâmetdür ki başında güli var" beyti ile dile getirir.  

 

Himmetiyye'nin diğer tarikatlardan farklı yönü ise insan ruhunun tabiat, 

sır, nefs, kalp olmak üzere dört mertebeden teşekkül ettiği inancıdır. Derviş 

Himmet'e göre nefsini ve onun ağırlığını bilen her insan mürşidine uyduğu 

takdirde doğru yoldan şaşmaz ve rıza-i ilahiyeye ulaşır. Ona göre mürid dervi-

şinin sözünden asla çıkmaz, soru sormadan denileni yapar (Aktaran Tapsız, 

1995:18). Tasavvufun özünü anlattığı şu mısraları ise son derece âhenkli ve 

tesirlidir: 

"Tasavvuf yâr olup bâr olmamakdur 

Gül-i gülzâr olup hâr olmamakdur" (Tarikatnâme/300)  

 

3. Bolulu Himmet Efendi'nin Edebî Kişiliği ve Eserleri 

Himmet Efendi'nin Divan, Tarikatnâme [Manzum Tarikatnâme], Âdâb-ı 

Hurde-i Tarikat adlı üç eseri bulunmaktadır. Bazı kaynaklarda Manzûme-i Mi-

raciyye ve Zübdetü'd-dekâik [Zübdetü'l-Hakâyık] adlı eserleri olduğu belirtil-

mişse de yapılan araştırmalara göre Zübdetü'd-dekâik adlı eserin "Gayetü'd 

Dekâyık Der Terceme-i Zübdetü'l Hakâyık" ismiyle Aziz Bin Muhammed El-
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Nesefî'ye ait olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Manzûme-i Miraciyye adlı eseri 

de yapılan katalog taramalarında bulunamamıştır (Tapsız, 1995:22). Abdülba-

ki Gölpınarlı ise Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi adlı eserinde 'Miraciyye'nin başka 

birine ait olduğu fakat Derviş Himmet'e atfedilmiş olabileceğini düşündüğünü 

ifade etmiştir (2004:98). 

Himmet Efendi şiirlerinde 'Himmet, Himmetî, Derviş Himmet' mahlasla-

rını kullanmıştır (Himmet Efendi, 1998). Hem Halk hem de Divan edebiyatı 

nazım şekillerini ele alarak aruz ve hece vezinleri ile ahenkli şiirler söylemiştir. 

Buna bağlı olarak müsammat tarzında yazdığı şiirleri hem beyit hem de dört-

lük haline çevrilebilmektedir. Örneğin; 

"Cemâl-i Hakk'a âşıkum direm ya Hayy ya Kayyum 

Reh-i 'ışkunda sadıkum direm ya Hayy ya Kayyum" (Divan 36/1)3  

 

"Yine bir sevdâya düşdüm 'ışkun elünden elünden 

Yine 'Ümmân olup taşdum 'ışkun elünden elünden" (Divan 48/1)  

 

Tamamı didaktik ve ahlaki unsurlar ile örülü olan şiirlerinde, Himmetiy-

ye Tarikatının usul ve esasları ile doğru ve güzel insan olmanın yollarını, Al-

lah'a ulaşmada yapılması gereken kaideleri anlatmıştır:  

"Nefisten kibir gitsün    "Eger irmek diler isen o yâre 

Kalbin nûr ile tolsun    Seherlerde uyan gafletten uyan 

Hakk senden razı olsun    Bülbül gibi 'âşık isen gülzâre 

Gelün Allah diyelim" (Divan 37/4)   Seherlerde uyan gafletten uyan" 

(Divan 42/1) 

 

Eğitimli biri olması ve eğitim verdiği tebaanın halk olması bilinci ile Der-

viş Himmet ne Divan şairleri gibi ağdalı ne de Halk şairleri gibi konuşma dilini 

birebir kullanmıştır. Döneminin zihniyeti ile dil ve anlatımı da eserlerine sira-

yet etmişse de o, şahsına has tertibi ile anlaşılırlığı her zaman ön planda tut-

muştur. Ona göre insanoğlunun fani dünyadaki tek emeli, kâmil insan olmaya 

gayret etmek ve baki olana değer vermektir. Bunu da, 

"Cihâna itmezüz ragbet budır âyinimüz Himmet 

Yeter 'uşşâka bu devlet mürid-i Mustafayız biz" (Divan 25/5) 

 
                                                           
3 Bolulu Himmet Efendi'nin eserlerinden gösterilen örnek beyitler için Meliha Tapsız'ın hazırla-
dığı "Bolulu Himmet Divan Manzum Tarikatname Âdâb-ı Hurde-i Tarikat" adlı Yüksek Lisans 
Tezinden yararlanılmıştır. 
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"Evliyâdan isterüz Himmet nazar 

Kâmil insan olmak ister gönlümüz" (Divan 26/5) gibi beyitleri ile dile 

getirmiştir. 

 

Şiirlerinde hem dünya görüşü hem de edebî kimliği ile Yunus Emre'nin 

tesiri olduğu dikkati çeken bir diğer noktadır:  

"Gelün tevhid sürelüm  "Allah emrün tutalum 

Togrı yola girelüm  Rahmetüne batalum 

Dôst cemâlün görelüm  Bülbül gibi ütelüm 

Gelün Allah diyelüm" (Divan 37/7)  Allah Allah kerim Allah 

  Rahim Allah diyelüm" (Yunus Emre) 

 

Himmet Efendi'nin şiirlerinin önemli bir özelliği de dil ve üslûbundaki 

ahengin, kelime yapısının, uyak ve redif temasının uygunluğu ile bestelenmele-

rine imkân sağlamasıdır. Nitekim "Şair olan Şeyh Himmet Efendi'nin tasavvufi 

mahiyetteki şiirleri Hâfız Post, Sütçüzâde Hâfız Abdüllatif Efendi, Ali Şîruganî, 

Hacı Ârif Bey gibi bestekârlar tarafından bestelenmiş ve Bayramî tekkelerinin 

yanı sıra İstanbul'da diğer devranî tarikatlara bağlı tekkelerin ayinlerinde yüz-

yıllar boyunca okunmuştur" (Himmet Efendi Tekkesi, 1998). 

Divan'ının derkenarındaki notlar ile 25 tane şiirinin bestelendiği anla-

şılmakta olup, şiirlerin bestecileri ve makamlarının not düşüldüğü görülmek-

tedir. Bunlardan günümüze ulaşanları mevcuttur ve en bilineni Kani Karaca 

tarafından kaside şeklinde okunmuş olan "Uyan be hey gâfil hâb-ı gafletten" 

adlı şiiridir: 

 

Uyan be hey gâfil hâb-ı gafletten  Bu dâr-ı rıhlettir bunda kalınmaz 

  

Ömrün geldi geçti haberin var mı  Hem sonu fenadır murâd alınmaz 

Bir haber aldın mı sırr-ı vahdetten  Kâfile kalkacak geri dönülmez 

Mürg-i cânın uçtu haberin var mı  Kervanbaşı göçtü haberin var mı 

 

Azığın var mıdır yola gitmeğe    Ma'siyet yükünü aldın boynuna  

Döşeğin hazır mı varıp yatmağa  Hiç ölüm korkusu gelmez aynına 

Ejderler gibi dem çekip yutmağa  Felek birkaç arşın bezi eğnine 

Yerler ağzın açtı haberin var mı  Yakasız don biçti haberin var mı 

 



Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 

 

220 

   Derviş Himmet senden evvel gelenler  

   Kimisi kul kimi sultan olanlar 

   Dünya benim mülküm deyip yelenler 

   Ecel câmın içti haberin var mı 

 

a- Divan/ Divançe:  

Hüseyin Vassaf'ın verdiği bilgiye göre, Himmet Efendi'nin var olan Di-

van’ının bir yangında yok olması nedeniyle dervişlerin akıllarında kalan şiirler 

ve manzumeler toplanarak küçük bir divançe tertip edilmiştir. Lâkin Abdülba-

ki Gölpınarlı böyle bir olaydan söz etmezken divanın 'z' harfinden sonrasının 

Şeyh Abdullah Nâsıh Bey tarafından kaybedildiğini belirtmiştir (Himmet Efen-

di, 1998). 

Divan'da 42 gazel, 1 muhammes, 2 müseddes, 11 murabba, 18 ilahi, 1 

nutuk, 1 münacat, 1 ramazannâme olmak üzere toplam 77 şiir bulunmaktadır. 

Divan şiiri ve Tekke şiiri tarzında hazırlanmış olan bu eserin tenkitli metni beş 

yazma nüshadan oluşur. Divan'daki şiirlerden bazılarına mecmua, cönk ve şiir 

kasetlerinde rastlanmaktadır. Nüsha tavsifleri ise İstanbul Millet Kütüphanesi, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Ankara Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi ve Fuat Bayramoğlu nüshasıdır (Tapsız, 

1995:27-41-42). 

 

b- Manzum Tarikatnâme: 

Aruz ölçüsünün "Mefâilün/Mefâilün/Feûlün" kalıbıyla yazılmış şiirler-

den oluşan bu eser, mesnevi tarzındadır ve 377 beyittir. Eser, her ne kadar 

Arapça ve Farsça kelimeleri içermiş olsa da manzum hâliyle Türkçedir ve on üç 

bölümden oluşur. Bu bölümler: 

1-Besmele ile başlayan giriş kısmı 

2-Fi Beyân-ı Silsiletü'l Bayramiyye 

3-Der Beyân-ı Silsile-i Halvetiyye 

4-Der Beyân-ı Sikke-i Dervişân 

5-Hikâyet 

6-Nutk-ı Hazret-i Pîr 

7-Der Beyân-ı Ahvâl-i Hilâfet 

8-Der Beyân Hizmet Şeyh ve Hurde-i Tarikat 

9-Der Temsilât 

10-Der Makalât-ı Fukarâ 

11-Makalât-ı Fukarâ 
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12-Fi Beyân-Âdâb-ı Halvet 

13-Bakiyye Makalât Fi'l-Hilâfet (Tapsız, 1995:22-23) 

 

c-Âdâb-ı Hurde-i Tarikat: 

Tarikatın küçük adapları, esasları manasına gelen eser hem manzum 

hem mensur olarak hazırlanmıştır ve on altı bölümden oluşmaktadır. Bu bö-

lümlerde tarikatın âdâb u erkân, seyr-i sülûk, halvet gibi usulleri hakkında bilgi 

verilirken şeyh görünümlü dünya ehli insanların hallerinden bahsedilir ve on-

lardan uzak durulması hususu özellikle vurgulanır. Ayrıca eser mensur olarak 

kabul edilmiş ve 'Mensur Tarikatnâme' olarak da adlandırılmıştır. Eseri oluştu-

ran bölümlerin başlıkları şunlardır: 

1. Bölüm: Besmele ile başlayan giriş kısmı 

2. Bölüm: Fasl-ı Evvel 

3. Bölüm: Fasl-ı Sâni 

4. Bölüm: Fasl-ı Salis 

5. Bölüm: Fasl-ı Hamis 

6. Bölüm: Fasl-ı Sadis 

7. Bölüm: Fasl-ı Sabi 

8. Bölüm: Fasl-ı Samin 

9. Bölüm: Fasl-ı Tasi 

10. Bölüm: Fasl-ı 'Aşir 

11. Bölüm: Fasl-ı Hadi 'Aşer 

12. Bölüm: Fasl-ı Sani 'Aşer 

13. Bölüm: Hikâyet 

14. Bölüm: Fasl-ı Salise 'Aşer 

15. Bölüm: Fasl-ı Rabi 'Aşer 

16. Bölüm: Fasl-ı Hamiş 'Aşer (Tapsız, 1995:24-25) 

 

Sonuç 

Zihniyetin karakteri, dünya görüşünü ve edebî hayatı etkilediği göz 

önünde bulundurulduğunda, Himmet Efendi eserleri ile 17. yüzyıl Osmanlı 

döneminin sanat ve edebiyat kimliğini temsil etmiş önemli isimlerden biri ol-

muştur. Bolu'da yaşayan nice Divan ve Tekke şairlerinden yalnızca biri olan 

Derviş Himmet, Bolu'daki diğer cevherlerin de varlığına delil olmuştur. Şiirleri, 

içerdiği ahlakî unsurlar ile birer kandil vazifesi görmüş ve didaktik unsurlar ile 

örülmüştür. Bunu en iyi ifade eden şiiri ile yazımıza son verelim: 
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İçi dışı ucb ü kibr ile dolu Câh ile elin eteğin öpdürür 

Kendi olmuş nefs ü şeytanın kulu Hud’a ile elde varın kapdırır 

Bulmadı Hakka giden doğru yolu Sim ü zerden kasr-ı âla yaptırır 

Elde fetvâ, dilde takvâdır gider Elde fetvâ, dilde takvâdır gider 

Hey meded bir kuru kavgadır gider Hey meded bir kuru kavgadır gider 

 

Bir seyisin postu giymiş eğnine Hükm ider kadılar aslın bilmedin 

Hem cevâhir saat asmış boynuna Nedir o? ben şahidim der görmedin 

Aklım erişmez bu halkın oynuna Der yalanı yer haramı durmadın 

Elde fetvâ, dilde takvâdır gider Elde fetvâ, dilde takvâdır gider 

Hey meded bir kuru kavgadır gider Hey meded bir kuru kavgadır gider 

 

Vâiz-i şehrin sorarsan halini 

Kendi tutmaz dediği akvâlini 

Himmetî seyret bu halkın âlini 

Elde fetvâ, dilde takvâdır gider 

Hey meded bir kuru kavgadır gider 
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PROF. DR.  MUHAMMED HAMÎDULLAH'IN HAYATI 

VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
 

                                

Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ* 

Bartın Üniversitesi 

 

ÖZET 

Araştırmamızın birinci bölümünde Muhammed Hamîdullah’ın hayatını kısaca 

şöyle özetledik. Muhammed Hamîdullah, 1908 yılında Haydarabat’da doğmuş, ilk öğ-

renimini ailesinden aldıktan sonra medrese öğrenimini başlamış, önce Dâru’l-Ulûm 

Medresesi’nde sonra da Osmâniye Üniversitesi'nde okumuştur. 

Devletler Hukûku alanında yüksek lisans yapmış olan Muhammed Hamîdullah, 

Hicâz, Suriye, Filistin Mısır ve Türkiye kütüphanelerinde İslam Devletler Hukûku ala-

nında incelemeler yapmıştır.  1933 yılında Bonn, 1936 yılında da Paris'te doktorasını 

tamamlamış olan Muhammed Hamîdullah, Haydarabat eyaleti Hindistan tarafından 

işgal edilinceye kadar burada Devletler Hukûku profesörü olarak görev yapmıştır. 

Siyasî mülteci olarak Fransa'ya yerleşen Muhammed Hamîdullah, Mısır, Pakis-

tan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin üniversitelerinde dersler ve konfe-

ranslar vermiştir. 1954-1974 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

İslami Araştırmaları Enstitüsü’nde mukaveleli Profesör olarak çalışmış, Ankara Üni-

versitesi İlahiyat Fakültesi ve Erzurum İslami İlimler Fakültesinde dersler vermiştir.  

1966 yılında rahatsızlığından dolayı Florida eyaletinin Jacksonville şehrinde ak-

rabalarının yanına yerleşmiş 17 Aralık 2002 tarihinde vefat etmiştir. 

Paris'te bulunan Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezinin üyesi olan tetkikleri 

Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi mecmûası başta olmak üzere ilmî makaleler neşretmiş 

olan Muhammed Hamîdullah, Arapça, Urduca İngilizce, Fransızca ve Almanca yazdığı 

doğu ve batı 7 ayrı dilde 300'den fazla kitap ve makale neşretmiştir.  

Araştırmamızın ikinci bölümünde Arapça 3, Türkçeye tercüme edilen 13, İngi-

lizce yazdığı 6, Fransızca 6, Hollandaca 1 telif eser yanında Türkçe, İngilizce 5 kitapçı-

ğına da yer verilmiştir.  Tahkîkli olarak neşrettiği 12 eser yanında Türkçe 1, İngilizce 2 

makalesine ve Türkçeye tercüme edilen 8 Fransızcaya tercüme edilen 1 eserine yer 

verilmiştir. 

                                                           
* Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, ekoycu@ bartin.edu.tr 
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Misafir Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah’tan Konferanslar adlı bir eser ve Hz. 

Peygamber (s.a.s.) ve 4 Halife Dönemi adlı eserler neşretmiş olduğuna tebliğimizde yer 

verilmiş, hayatı ve eserleri üzerine 5 çalışmaya işaret edilmiş, 2 adet tek kitap bölümü 

yazıldığı da tespit edilmiştir. Bir Araştırmacı tarafından İslam Peygamberi adlı kitabı-

nın genel hatlarıyla tanıtımı yapılmış olmasının yanında 3 adetle hakkında makale 

yazılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İslam, Din, Peygamber, İktisat, Muhammed Hamîdullah 

 

An Evaluation of Prof. Dr. Muhammad Hamidullah's Life and Works 

 

Abstract 

In the first part of our research, we briefly summarized the life of Muhammad 

Hamidullah as follows. 

Muhammed Hamidullah was born in Hyderabad in 1908. After receiving his 

primary education from his family, he started his madrasah education, first at Madrasa 

of Dar al-Ulum and then at Osmaniye University. 

Muhammed Hamidullah who has a master's degree in the field of State Law has 

conducted studies in the field of Islamic States Law in the libraries of Hejaz, Syria, Pa-

lestine, Egypt and Turkey. Muhammad Hamidullah who completed his doctorate in 

Bonn in 1933 and in Paris in 1936 served as a professor of State Law there until the 

occupation of Hyderabad by India. 

Muhammed Hamidullah who settled in France as a political refugee gave lectu-

res and conferences at universities in many countries especially in Egypt, Pakistan and 

Turkey. Between 1954-1974, he worked as a Professor at the Institute of Islamic Stu-

dies, Faculty of Letters of Istanbul University and gave lectures at Ankara University, 

Faculty of Theology and Erzurum Faculty of Islamic Sciences. 

Due to his illness in 1966, he settled with his relatives in Jacksonville, Florida, 

and died on December 17, 2002. 

Muhammed Hamidullah who is a member of the National Center for Scientific 

Research in Paris and has published scientific articles especially in the Institute of 

Studies and the journal of the Faculty of Theology has published more than 300 books 

and articles in 7 different languages, east and west, written in Arabic, Urdu, English, 

French and German. 

In the second part of our research besides 3 works in Arabic, 13 translated into 

Turkish, 6 written in English, 6 in French, 1 in Dutch, 5 booklets in Turkish and English 

are included. In addition to the 12 works he has published as an editorial, 1 Turkish 

and 2 English articles and 8 translated into Turkish and 1 translated into French are 

included. 
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It is stated in our communique that he published works called “From Guest Prof. 

Dr. Muhammed Hamidullah Conferences” and The Prophet (p.b.u.h.) and Four Caliphs 

Period, 5 studies on his life and works were pointed out, and it was determined that 2 

single book chapters were written. In addition to the general introduction of his book  

The Prophet of Islam by a researcher, 3 articles were written about it. 

Key Words: Islam, Religion, Probhet, Economy, Muhammed Hamidullah. 

 

1.HAYATI 

Muhammed Hamîdullah, 19 Ocak 1908’de Haydarâbad Dekkan’da doğ-

du. 8 çocuklu bir ailenin en küçüğü ailesinden aldığı ilköğrenimin arkasından 

medrese öğrenimine başladı. Dâru’l-Ulûm Medresesi’nden sonra Osmaniye 

Üniversitesi’nde okudu. Devletler Hukûku alanında lisansüstü çalışma yaptı 

daha sonra daha sonra Hicâz, Suriye, Filistin, Mısır ve Türkiye kütüphanelerin-

de bulunan İslam Devletler Hukûku alanındaki çalışmaları inceledi. (Hamdidul-

lah, 2016:1) 

Türkiye ve dünyadaki yazma ve matbu eserleri tetkikiyle1933 yılında 

Almanya Bonn Rheinische Frederich Wilhelms Üniversitesinde, 1935 yılında 

da Paris'te Sorbonne Üniversitesinde Edebiyat alanında doktora payeleri aldı. 

Haydarâbâd eyaleti Hindistan tarafından işgal edilene kadar burada Devletler 

Hukuku Profesörü olarak vazife gördü. (Hamdidullah, 1979:5); (Macit, 

2019:165) 

Kuzey Afrika ülkelerinin kütüphanelerinde incelemeler yaptı. Hindis-

tan'a dönerek Osmaniye Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Bu üniversitede 

Devletler Hukûku profesörü iken görevle yurt dışında bulunduğu bir sırada 

Haydarâbâd’ın Hindistan hükümeti tarafından işgal edilmesi (1948) üzerine 

geri dönmedi. Siyâsî mülteci olarak Fransa’ya yerleşti. Başta Fransa Mısır, Pa-

kistan ve Türkiye olmak üzere birçok ülkenin üniversitelerinde dersler konfe-

ranslar verdi. (Hamîdullah, 2016:5) 

1954 yılından itibaren 20 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İs-

lam Araştırmaları Enstitüsü’nde mukaveleli Profesör olarak çalıştı. Ankara 

İlahiyat Fakültesi ve Erzurum İslami İlimler Fakültesinde yıllar boyu dersler 

verdi. (Hamdidullah, 1981: Arka Kapak Yazısı) 

Muhammed Hamîdullah rahatsızlığı ilerleyince 1996’da Amerika Birleşik 

Devletleri’ne giderek Florida eyaletinin Jacksonville şehrindeki akrabalarının 

yanına yerleşti. 17 Aralık 2002 tarihinde vefat etti, mezarı Jacksonville’deki 

Muslim Garden of Chapel Hills Memorial Gardens adlı müslüman kabristanın-

dadır. (Tuğ ve Yaşaroğlu, 2005: XXX, 535). 
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2.ESERLERİ 

Muhammed Hamîdullah, arayışlar çağının etkili bir âlimidir Zeki Velidi 

Togan, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç gibi isimler onu, sonrasının en önemli 

Müslüman alimleri arasında sayarlar ama döneminin diğer âlimlerinin aksine 

Hamîdullah ülkemizde yeterince ve bütünlüklü olarak tanınmaz. Hamîdullah 

Müslümanların son dönemde yüzleştikleri Modern düşünce karşısında tarihî 

tecrübeyi modern imkanlarla besleyerek çözümler sunmaktadır. Hamîdul-

lah’ın din, nübüvvet, hilâfet, yönetim, İslâm İktisâdı yönetim, tarih ve öteki 

meselesi hakkındaki fikirlerini bütünlüklü incelemek bize İslam’ın modem 

teklifleri hususunda bir kavrayış kazandıracaktır.” (Macit, 2019: Arka kapak) 

Muhammed Hamîdullah, geçen yüzyılın en önemli İslâm âlimlerinden bi-

risi olup İslâmî ilimlerde -özellikle Siyer, Hadîs ve İslâm Hukûku- pek çok eser 

vermiştir. Onun çalışmalarının sayısı ve çeşitliliği kadar, İslâmî İlimlere getir-

diği yeni yorumlar da dikkat çekicidir. Mesela Hamîdullah, Siyer’de mu’cize 

merkezli bir peygamber sunumu yerine, insânî odaklı ve dînî öğretiyi merkeze 

alan bir peygamber takdimini ortaya koymuştur.” (Apak, 2004: (13/1), 53). 

Başta İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi ile İlahiyat Fakültesi Mecmuası 

olmak üzere birçok süreli yayında ilmî makaleler yazdı. Paris’teki Bilimsel 

Araştırmalar Ulusal Merkezinin (CNRS) üyesi olan Muhammed Hamîdullah’ın 

Arapça, Urduca, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazdığı ve yayımladığı çalışma-

ları İslâmî temel kaynaklarına inerek kavramada ve günümüz şartlarına uygun 

biçimde yeniden anlamada etkili oldu. Hamîdullah, 1979: 1) 

Doğu ve batı 7 ayrı dilde kitap veya makale şeklinde 300’den ziyade telif 

eser vermiştir.  (Hamîdullah, 1981: Arka kapak). 

 

2.1.Kitapları 

2.1.1.Arapça 

1.Mecmûatu’l-Vesâikı’s-Siyâsiyye li’l-Ahdi’n-Nebevî ve’l- Hilâfeti’r-

Râşide1        

2.Muhammed Rasûlullah2  

3.Sertâvî el-Bağdâdî, Hurûbu Rasûlillah3 

                                                           
1 (Kahire, 1941, 1956; Beyrut 1965, 1983, 1985, 1987). Doktorasının malzemesini oluşturan 
idârî-siyâsî belgelerin neşridir. Müellif, eserin her yeni baskısında bulduğu belgeleri eklemek 
suretiyle çalışmasını geliştirmiştir. Kitabın Hz. Peygamber dönemiyle ilgili bölümü Vecdi Akyüz 
tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir (Hz. Peygamber Döneminin Siyâsî-İdârî Belgeleri, Kita-
pevi Yayınları., İstanbul 1997). Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. K. “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
2 Deccan, Hyderabad, 1974.  
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2.1.2.Türkçeye Tercüme Edilenler 

1.İslam’da Devlet İdaresi4 

2.İslam Tarihine Giriş5 

3.Hz. Peygamberin Savaşları6 

4.Rasûlullah Muhammed7   

5.İslam’a Giriş8   

6.Muhtasar Hadîs Tarihi9 

7.İslâm’ın Hukûk İlmine Katkıları10  

8.İslam Peygamberi11 

9.Kur’ân-ı Kerîm Tarihi12 

10.İslam (Genel Bir Bakış)13 

11.İmâm-ı A’zam ve Eseri14 

12.İlk İslam Devleti15 

13.Sorunlar Sorular ve Cevaplar16 

14.Allah’ın Elçisi Muhammed17  

15.Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu18 

16.İslamiyet ve Hıristiyanlık19 

                                                                                                                                                    
3 y.y., ts. Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 10. 
4 1. Baskısı: Ahmed Said Matbaası, İstanbul, 1963. Diğer Baskıları: (terc. Kemal Kuşçu) 5. Baskı, 
Nur Yayınları. İstanbul, 1979. (terc. Salih Tuğ), Yağmur Yayınları., İstanbul, 1981.  
5 Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde okuttuğu bazı derslerin notlarıdır. 
Ruhi Özcan tarafından tercüme edilmiştir. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed 
Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 36. Beyan Yayınları, İstanbul, 
1999. 
6 (terc. Salih Tuğ), Yağmur Yayınları., İstanbul, 1981. Diğer Baskısı: (terc. Salih Tuğ), Beyan Ya-
yınları., İstanbul, 2002. Diğer tercümesi: Nazire Erinç Yurteri, Beyan Yayınları., İstanbul, 2002. 
7 (terc. Salih Tuğ), 1973; 1992; 4. Baskı, İrfan Yayınları., İstanbul, 2000. 
8 Nur Yayınları., Ankara, Beyan Yayınları., İstanbul, 2003. 
9 (terc. Kemal Kuşçu) Beyan Yayınları, İstanbul, 2004. 
10 Beyan Yayınları, İstanbul, 2006. 
11 İrfan Yayınları, İstanbul, 1980; (terc. Salih Tuğ, İstanbul, 1990, 1991); (terc. Salih Tuğ, İmaj 
Yayınları, İstanbul, 2003). (terc. Mehmet Yazgan), Beyan Yayınları, İstanbul, 2008; İstanbul, 
2017.  
12 Beyan Yayınları, İstanbul, 2016. 
13 Beyan Yayınları, İstanbul, 2017. 
14 Beyan Yayınları, İstanbul, 2017. 
15 (trc. İhsan Süreyya Sırma, İstanbul, 1992) Diğer Baskısı: Beyan Yayınları, İstanbul, 2019. 
16 Beyan Yayınları, İstanbul, 2016.  
17 Hz. Peygamber’in hayatını özet olarak ele alan eseri Salih Tuğ (Rasûlullah Muhammed adıyla 
tercüme etmiştir. İstanbul 1973, 1992) ve Ülkü Zeynep Babacan (Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 
adıyla İstanbul, 2001) Türkçeye tercüme etmiştir. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muham-
med Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
18 (terc. Mehmet Yazgan), İstanbul, 1998. 
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2.1.3.Farsça 

Seyyîd Gulâm Rızâ Sa’idî, Resûl Ekrem der Meydanı Ceng20 

2.1.4.İngilizce 

1.Qur’an in Every Language21 

2.The Muslim Conduct of State22  

3.The Battlefields of the Prophet Muhammad23  

4.Introduction to Islam24 

5.The Emergence of Islam25  

6.Muhammed Hamîdullah, The First Written-Constitution in The World26 

2.1.5.Fransızca 

1.Corpus des Documents27  

2.Le Saint Coran28  

                                                                                                                                                    
19 Beyan Yayınları, İstanbul, 2019. 
20 Tahran, 1956. Hz. Peygamberin Savaşları Eserinin Farsçaya çevrisidir.   
 21 Deccan, Hyderabad, 1936, 1939. Bütün Kur’ân tercümelerinin bibliyografik bir listesi olup 
Fâtiha sûresinin çeşitli dillerdeki çevirilerini ihtiva etmektedir. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, 
“Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
22 Deccan, Hyderabad, 1942; Lahore, 1945, 1953, 1962, 1979). İslâm Devletler Hukukuna dair 
olup ilk defa 1941-1942 yıllarında Islamic Culture dergisinde yayımlanmıştır. Eserde Hamîdul-
lah’ın Bonn Üniversitesi’nde yaptığı doktora tezi de yer almaktadır. Islamic World Inter-State 
Relations adıyla da yayımlanan kitabı (New Delhi, 2001) Kemal Kuşçu, İstanbul 1963; Ankara 
1979 ve Hamdi Aktaş, İslâmda Devlet İdaresi adıyla İstanbul’da 1998 yılında Türkçeye 
çevirmiştir. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
23 Woking 1953; Deccan, Hyderabad, ilk olarak 1952 ve 1953’te The Islamic Review dergisinde 
(London) neşredilen eser, Hz. Peygamber’in Savaşları ve Savaş Meydanları adıyla Türkçeye 
(terc. Salih Tuğ), İstanbul 1962, 1972, 1981, 1991), Resûl-i Ekrem der Meydân-ı Ceng ismiyle 
Farsçaya (terc. Seyyid Gulâm Rızâ, Tahran 1956 ve 1970) tercüme edilmiştir. Tuğ, Salih ve 
Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 
536. Diğer Tercümesi: (terc. Nazire Erinç Yurteri), Beyan Yayınları, İstanbul 2002. 
24 Deccan, Hyderabad, 1957. İslam'a Giriş adıyla Mehmet Yazgan tarafından Türkçeye tercüme 
edilmiş, Beyan Yayınları tarafından 2013 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır.  
25 Hicretin 1400. yılı kutlamaları çerçevesinde Pakistan’ın Bahâvelpûr şehrindeki İslâm Üniver-
sitesi’nde verdiği 12 konferansından oluşmaktadır. Bu metinler ilk defa Hutabât-ı Behâvelpûr 
adıyla Urduca (1981, 1985), bazı değişikliklerden sonra İngilizce (trc. Afzal Iqbal, Islamabad, 
1993) olarak yayımlanmıştır. Murat Çiftkaya İslâm’ın Doğuşu adıyla Türkçeye tercüme etmiştir. 
İstanbul, 1997. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XXX, s. 536. 
26 The Third Edition, Lahor, 1975 
27 Paris 1936. 
28 Paris 1959, 1989. Beyan Yayınları, İstanbul, 2021. Abdülaziz Hatip ve Mahmut Kanık tarafın-
dan Aziz Kur’an adıyla Türkçe’ye tercüme edilen eserin (İstanbul, 2000) daha önce yalnız giriş 
kısmının çevirisi yapılmıştır. (Kur’ân-ı Kerîm Tarihi: Bir Deneme, trc. Mehmet Sait Mutlu), İstan-
bul 1965; Ankara, 1991 [Macit Yaşaroğlu’nun Kur’ân-ı Kerim’in Türkçe Terceme ve Tefsîrleri 
Bibliyografyasıyla birlikte] Kur’ân-ı Kerîm Tarihi Özellikleri Tedvîni Türkçe ve Batı Dillerine 
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3.Le Prophète de l’Islam sa vie et son Oeuvre29 

4.Initiation à l’Islam30 

5.el-Bokhari les Tradition İslamiques31  

6.Six Originaux des Lettres Diplomatiques du Prophète de l’Islam32 

6.Le Grand Livre de la Conduite de L’état33  

7.Studi Orientalistici Pesentation34  

2.1.6.Hollandaca 

İnleiding-tot-de-İslam35 

 

2.2.Kitapçıkları 

Muhammed Hamîdullah’ın kitapçık tarzında telif ettiği çok sayıdaki ese-

rinden tespit edebildiklerimizi zikredeceğiz. 

2.2.1.Türkçe 

İslâm Müesseselerine Giriş36  

                                                                                                                                                    
Yapılan Tercümeleri, ilâvelerle birlikte trc. Salih Tuğ, İstanbul, 1993). Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. 
Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
29 (I-II, Paris 1959, 1978, 1979; İslâm Peygamberi, (terc. M. Sait Mutlu-Salih Tuğ), İstanbul 1969, 
1972; (terc. Salih Tuğ), I-II, İstanbul 1980, 1990, İmaj Yay., 2003; (terc. Mehmet Yazgan, İstanbul, 
2004). Müellif, Hz. Peygamber’in hayatını ilk elden verilere ve kaynaklara dayanarak incelediği 
bu eserin üzerindeki çalışmalara devam ederek yeni baskılarına çeşitli bilgiler eklemiştir. Çeşitli 
dillere çevrilen kitapta konular Siyer kitaplarının aksine sistematik düzenle anlatılmıştır. Tuğ, 
Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklope-
disi, XXX, 536.  Azîz Kur’ân (Çeviri ve Açıklama) adıyla tercüme edilmiş, Beyan Yayınları, İstan-
bul, 2016.   
30 Paris, 1963. Hamîdullah bu eserini, İslâm hakkında güvenilir bilgi edinme ihtiyacına cevap 
vermek amacıyla yazdığını belirtir. 20’den fazla dile çevrilen ve pek çok kişinin İslâm’ı ben-
imsemesine vesile olan kitap, Kemal Kuşçu (İstanbul 1961, 1965, 1973) ve Cemal Aydın (Anka-
ra, 1996) tarafından İslam’a Giriş adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, 
“Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. Diğer Baskısı: 
Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 2020. 
31 (Tome-5). Introduction et Notes Correctives de la Traduction Française de Octave Houdas et 
William Marçais (Paris, 1401/1981). el-Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’inin iki şarkiyatçı tarafından 
yapılan Fransızca çevirisindeki yanlışları göstermek üzere kaleme alınmıştır. Tuğ, Salih ve 
Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
32 Paris, 1985.  
33 (I-IV, Ankara 1989). Muhammed eş-Şeybânî’nin es-Siyeru’l-Kebîr adlı kitabının es-Serahsî’nin 
yaptığı şerhle birlikte Fransızcaya tercümesidir. UNESCO adına hazırlanan, ancak bu kurum 
tarafından yayımlanamayan tercümeyi Türkiye Diyanet Vakfı neşretmiştir. Hamîdullah’ın Os-
mâniye Üniversitesi adına Carl Brockelmann’ın Geschichte der Arabischen Litteratur’ünün asıl 
ve ek ciltlerinden yaptığı Urduca çeviri yayımlanmamıştır. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, 
“Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
34 Volum to Levi Della Vida, I, 434-447 
35 İslam’a Giriş eserinin Hollandacaya çevrisi, Eskişehir, ts.  
36 (terc. İhsan Süreyya Sırma), İstanbul, 1992. 
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2.2.2.İngilizce 

1.Daily Life of a Muslim37  

2.Economic System of Islam38  

3.The Muslim Women39  

4.Spiritual Life in Islam40 

5.Status of Non-Muslim in Islam41 

 

2.3.Neşrettiği Eserler 

1.Hemmâm b. Münebbih, es-Sahîfetu’s-Sahîha42  

2.Muhammed b. Habîb el-Bağdâdî, Kitâbu mâ Câe İsmâni Ehaduhumâ 

Eşheru min Sâhibihî Fesummiyâ bihî43 

3.Belâzurî, Ensâbu’l-Eşrâf44  

                                                           
37 İslamabad, 1989. 
38 İslamabad 1989. 
39 İslamabad, 1989. 
40 İslamabad, 1989. 
41 İslamabad, 1989. 
42 Mecelletu Mecma’i’l-İlmiyyi’l-Arabî bi Dımaşk (MMİADM), 1953.  XXVIII, 96-111; Dımaşk, 
1954; Hyderabad-Deccan 1955, 1956 [Urduca tercümesiyle birlikte], 1961, 1967; Paris 1979) 
yayımlamıştır. Rif’at Fevzî Abdulmuṭṭalib de bu eseri Ṣaḥîfetu Hemmâm b. Munebbih adıyla 
yeniden tahkîk ederek, tahrîc ve şerhiyle birlikte 1985 yılında Kahire’de neşretmiştir. es-
Sahîfetu’s-Sahîha’nın baş tarafında hadislerin tedvînine dair geniş bir girişi bulunmaktadır. Erul, 
Bünyamin, “Muhammed Hamîdullah’ın Ṣaḥîfetu Hemmâm b. Munebbih Adlı Eserinin Bazı Çeviri-
leri Üzerine Bir Kritik”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016 (57/1): 197.  Eser, 
Kemal Kuşçu (Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahifa-i Hemmâm İbn Münebbih, İstanbul, 1967), Talat 
Koçyiğit (Hemmâm İbn Münebbih’in Sahîfesi, Ankara, 1967) ve M. Ragıp İmamoğlu (İlk Hadis 
Mecmualarından Hemmâm b. Münebbih’in Hadîs Mecmûası, Ankara 1966-1967) tarafından 
Türkçeye tercüme edilmiştir. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Tü-
rkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 537. Eser, Prof. Dr. Bünyamin Erul tarafından 
Hadislerin Dili adı altında tekrar tertip ve tercüme edilmiş, Diyanet Vakfı Yayınları, 1. baskısını 
2013, 2. Baskısını ise 2019 yılında Ankara’da neşretmiştir. Hemmâm b. Münebbih’in sahifesinin 
isimlendirme süreci ile ilgili bir araştırma da neşredilmiştir. Bkz. Erdim, Sinan, Hemmâm b. 
Münebbih’in Sayfasının İsimlendirilmesi Süreci, Hikmet Yurdu, 2013, (6), 379-393. 
Hemmâm’dan Ma’mer b. Râşid’in, ondan talebesi Abdurrezzâk es-San’ânî’nin, ondan da Ahmed 
b. Hanbel, Buhârî ve Muslim gibi muhaddislerin rivâyet ettikleri bu mecmûada Allah’ın sıfatları, 
sünnetin önemi, namaz, oruç, cihâd, tövbe, ahlâk, geçmiş ümmetler, peygamberler, cennet, 
cehennem gibi konularda 139 (veya 138 yahut 136) hadîs bulunmaktadır. Eser, Ali Hasan Ali 
Abdülhamîd (Beyrut, 1407) tarafından yayımlanan eseri Hossein G. Tocheport Fransızca’ya 
(Paris, 1979), Muhammed Rahîmuddin İngilizce’ye (Haydarâbâd 1399/1979), 1955-1956 
yıllarında Urducaya da tercüme edilmiştir. Bkz. Sandıkçı, Kemal, “Hemmâm b. Münebbih”, Tü-
rkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1998, XVII, 189. 
43 Risâlesinin Kitâbu’l-Emsâl’inin bir cüzünü (MMİIR) Mecelletu Mecmai’l-İlmiyyi’l-Irâkî, Bağdad, 
1950-1956 (IV/1): 35-45. 
44 Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili bölümünü Kahire, 1959. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, 
“Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 537. 
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4.Reşîd b. Zubeyr, ez-Zehâir ve’t-Tuhaf45  

5.Ebû’l-Huseyin el-Basrî, el-Mu’temed fî Usûli’l-Fıkh46     

6.İbn İshâk, es-Sîre (Sîretu İbn İshâk el-Musemmâ bi Kitâbi’l-Mubtede’ 

ve’l-Meb’as ve’l-Meğâzî47  

7.Ebû Hanîfe ed-Dîneverî, Kitâbu’n-Nebât48  

8.İbn Kuteybe, Kitâbu’l-Envâ’ fî Mevâsimi’l-Arab49  

9.el-Vâkıdî, Kitâbu’r-Ridde ve Nebze min Futûhi’l-Irâḳ50         

10.Nu’mân b. Muhammed b. Irâk, Kitâbu Ma’deni’l-Cevâhir fî Târîhi’l-

Basra ve’l-Cezâir51  

11.Radiyyuddîn Ahmed b. İsmâil el-Kazvînî, Kitâbu’s-Serd ve’l-Ferd fî 

Saḥâifi’l-Ahbâr52   

12.Avant-Propos dans le Commentaire de Sarakhsi sur Livre de la Con-

duite de l'Etat Musulman de Muhammed ach-Chaibâni53 

 

2.4.Makaleleri 

2.4.1.Türkçe 

Allah’ın Elçisi ve Sahâbe Devrinde Yazı Sanatı54  

2.4.2.İngilizce 

1.City State of Mecca55 

2.Constitutional Problems on Early Islam56 

3.A Letter of the Prophet in the Musnad Script Addressed to the Yemeni-

te Chieftains57  

 

                                                           
45 Kuveyt, 1959. 
46 I-II, Dımaşk, 1965 [Fransızca olarak kaleme alınmış uzun bir girişle birlikte] Tuğ, Salih ve 
Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 
537. 
47 Rabat, 1976. Diğer Baskısı: (tahk ve ta'lik: Muhammed Hamidullah), Konya 1981. 
48 Ansiklopedik eserinin bir kısmını Kahire, 1973; Karaçi, 1993. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. 
Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 537. 
49 Charles Pella’la birlikte Haydarâbâd, 1956; Bağdat 1988. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, 
“Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 537. 
50 Paris, 1989. 
51 İslâmâbâd, 1990. 
52 İslâmâbâd, 1990. 
53 Hizmetli, Sabri, İslam Tarihi Başlangıçtan İlk Dört Halife Devri Sonuna Kadar, Ankara Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1991, 10. 
54 İslami Araştırmalar Dergisi,1988 (2), 7. 
55 İslamic Culture, October, 1938. 
56 İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1973 (V/1-4):15-36. 
57 1982, HI, (V/3), 3-20. 
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2.5.Türkçeye Tercüme Edilen Makaleleri 

1.İslâm Hukukunun Kaynakları Açısından Kitâb-ı Mukaddes58 

2.İslâmî İlimlerde İsrâiliyat yahut Gayr-i İslâmî Menşeli Rivayetler59 

3.İslâm’da Devletler Husûsi Hukûku Mefhumu60 

4.İslâm’da Hac61 

5.Hicrî Takvim ve Tarihî Arka Planı62 

6.Hz. Peygamber’in İslâm Öncesi Seyahatleri63 

7.İslâm’da Şahsî Teminatların Kaynakları Meselesi64  

8.Usûl al-Fıqh’ın Tarihi65 

 

2.6.Fransızca 

1.Une Ambassade du Calife Abu Bakr Auprès de L’empereur Heraclius et 

le Livre Byzantin de la Prédiction des Destinée66 

2.Les Ahabich de La Mecque67 

 

2.7.Derlenen Eserleri 

Muhammed Hamîdullah’ın talebeleri tarafından İslâm Hukûku ve İslâm 

Tarihi’ne dair makaleleri derlenerek kitap ve makale haline getirilerek yayın-

lanmıştır.  

1.İslâm’ın Hukûk İlmine Yardımları68  

2.İslam Hukûku Etütleri69  

3.İslâm Anayasa Hukuku70  

 

2.8.Ansiklopedi Maddeleri 

Muhammed Hamîdullah, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine 

bazı maddeler yazmıştır. 

                                                           
58 (trc. İbrahim Canan), Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1979 (III): 379-410; 
1980 (IV): 313-326.         
59 Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1977 (2): 295-319. 
60 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 1962, (XII/18): 320-339. 
61 (terc. M. Âkif Aydın), İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1980, (VIII/1-4): 123-162. 
62 (terc. Kasım Şulul), Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2000, (IX/9): 671-685. 
63 (terc. Abdullah Aydınlı), Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1980, 4, 327-
342.                          
64 (terc. Ahmet Özel, Diyanet Dergisi Hicret Özel Sayısı 1981, 217-231. 
65 (terc. Fuat Sezgin, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 1956-1957 (II/1): 1-18. 
66 Folia Orientalia, 1961, c. II/1-2, s. 29-42. 
67 Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 10. 
68 (der.Salih Tuğ), İstanbul, 1962. 
69  İstanbul 1984. 
70 (haz.Vecdi Akyüz), İstanbul, 1995. 
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1.Hayber71 
2.Hendek Gazvesi72 
3.Huneyn Gazvesi73 
 
2.9.Konferansları 
Misafir Prof. Dr. M. Hamîdullah’tan Konferanslar74 
 
2.10.Neşredilmemiş Eseri 
Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Dört Halife Dönemi75 
 
2.11.Bibliyografyası  
Muhammed Hamîdullah’ın 1924-1980 yılları arasındaki yaptığı çalışma-

larıyla ilgili seçme bir kaynakça hazırlanmıştır.76 
 
2.12.Kitaplar 
1.Abdülkadir Macit, Muhammed Hamîdullah Modern Bir Müslüman Âli-

min İlmî Portresi77 
2.Zeki Çıkman, Mi’râc ve Hamîdullah78 
3.Hayatlarıyla Yol Gösterenler79  
4.Muhammed Hamîdullah’ın İslam Peygamberi Kitabının Siyer İlmine 

Katkıları80 
5.Abdulazîm Islâhî, Muhammed Hamîdullah İslam İktisadının Öncü İsmi 

(terc. Abdülkadir Macit)81 
6.Kâmil Yaşaroğlu, Muhammed Hamîdullah82 

                                                           
71 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, XVII, 20-22.   
72Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, XVII, İstanbul 1998, 194-195.  
73 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1998, XVIII, 376-377. 
74 Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde çeşitli konferansların tercümeleri 
de adıyla (trc. Zahit Aksu, baskı yeri ve tarihi yok) basılmıştır. Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, 
“Muhammed Hamîdullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 536. 
75 İhsan Süreyya Sırma, Muhammed Hamîdullah’ın İslam Peygamberi adlı eserine yazdığı takdim 
yazısında bu eserin belgelerini içeren bir eserden bahsetmesine rağmen biz böyle bir eserin 
adına başka kaynaklarda rastlamadık. Muhammed Hamîdullah, İslam Peygamberi, (terc. Meh-
met Yazgan), Beyan Yay., İstanbul, 2017. 14-15. 
76 Muhammed Hamîdullah, İslam Peygamberi, II, 1159-1169. 
77 Ketebe Yayınları, İstanbul, 2019. 
78 Berekât Yayınları., İstanbul, 1976. Zeki Çıkman, eserinin başında ifade ettiği gibi eser, “Mu-
hammed Hamîdulllah’ın Mi’râc ile ilgili fikirlerinin incelenmeye tabi tutulması” ile ilgilidir. Çık-
man, Zeki, Mi’râc ve Hamîdullah, 1. 
79 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005. 
80 Siyer Yayınları, 2011. 
81 İktisat Yayınları, İstanbul, 2019.  
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2.13.Kitap Bölümü      

1.Kâmil Yaşaroğlu, Muhammed Hamîdullah83  

2.Bünyamin Erul, Muhammed Hamîdullah’ın Sahîfetu Hemmâm b. Mu-

nebbih Adlı Eserinin Bazı Çevirileri Üzerine Bir Kritik84 

3.Abdulkadir Macit, Çağdaş İslam Tarihçiliği ve Muhammed Hamîdullah 

Dünyada Tarihçilik Dönemler Okullar Yaklaşımlar ve Tarihçiler85 

 

2.14.Kitap Tanıtımı 

Zübeyde Şen, Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi86 

 

2.15.Hakkında Yazılan Makaleler 

1.Ramazan Altınay, Örnek Bir Çağdaş İslam Bilimleri Araştırmacısı Mu-

hammed Hamîdullah87  

2.Casim Avcı, Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah88  

3.Adem Apak, Muhammed Hamîdullah’ın Siyer İlmine Katkıları89 

4.Abdülkadir Macit, Çağdaş İslam Düşüncesinde Hilâfet Anlayışları Mu-

hammed Hamîdullah ve Yüksek Hilafet Konseyi90 

 

2.16.Ansiklopedi Maddesi  

Tuğ, Salih ve Yaşaroğlu, M. Kâmil, “Muhammed Hamîdullah”91 

 

SONUÇ 

Muhammed Hamîdullah, yapmış olduğu araştırmalarla İslam Dünyasın-

da temâyüz etmiş, ülkemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Erzu-

rum İslami İlimler Fakültesinde dersler vermiş, eserleri Arapça, Türkçe, İngi-

lizce ve Fransızca başta olmak üzere pek çok dile çevrilmiş güzîde bir İslam 

âlimidir. 

                                                                                                                                                    
82 Plural Publications, Köln, 2018. 
83 Çağdaş İslam Düşünürleri, (ed. Cağfer Karadaş), Bursa, 2003, 89. 
84 Hadis Çeviri Yorum, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2021, 89-120. 
85 (Ed. Ahmet Şimşek), s. 323-338. Pegem Akademi, İstanbul, 2017. 
86 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008 (2): 188-190. 
87 Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2000 (3): 263-264. 
88 Hadis Tetkikleri Dergisi, 2003 (1): 224-226. 
89 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 200 (13/1): 53-72. 
90 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018 (22/2): 833-858. 
91 Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005, 
XXX, 534-537. 
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Muhammed Hamîdullah, ülkemiz kütüphanelerinde muhafaza edilen 

yazma eserler üzerine araştırmalar yapmak için ülkemize gelmiş ve yaptığı 

araştırmaların neticelerini yaşamında görmüş ve o eserlerin yeni baskılarına 

takrîzler yazmış, bazı eserleri de üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuş-

tur.  

Eserlerinden istifade edenleri ve onlar üzerine araştırmalar yapanları, 

günden güne artan Muhammed Hamîdullah’ın mücadelesine ve araştırmaları-

na hayranlığımız ve eserlerine gösterdiğimiz ihtimamın bir tezâhürü olarak bu 

araştırmamızı ortaya çıkarmamıza vesile olmuştur.  

Muhammed Hamîdullah’ın telif ettiği eserlerde kaynak kullanımında 

dikkatimizi çeken bir husus da ele aldığı konuların yazdığı diğer kitap ve ma-

kalelerin hangi bölümlerinde işlendiğini de zikretmiş olmasıdır. Bu da modern 

atıf sisteminin en güzel tezâhürleri olsa gerektir. 

Muhammed Hamîdullah’ın sağlığında ve vefatından sonra hayatının 

eserlerinin ve görüşlerinin ele alındığı kitaplar, tezler ve makaleler yazılmıştır. 

Hâlâ da yazılmaya da devam etmektedir. Doğu ve batı medeniyetini en güzel 

şekilde okuyup sentezleyen ve gelecek nesillere araştırmalarıyla örneklik teş-

kil eden Muhammed Hamîdullah, numûne-i imtisâl bir Peygamberi (s.a.s.) en 

güzel şekilde anlatan ve onun yaşamını hayatına nakşeden bir İslâm düşünürü 

olarak 20. asrın müstesnâ ilim adamları arasında yer almış eserleri ve fikirle-

riyle etkisi her asırda da hissedilebilecek çok yönlü bir âlim olduğunu ifade 

etmekle iktifa ediyoruz. 
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PROF. DR. MUHAMMED HAMÎDULLAH'IN “HZ. 

PEYGAMBERİN SAVAŞLARI” ADLI ESERİ ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA 

 
Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ* 

 

ÖZET 

İslamî kaynaklara inerek kavramları günümüz şartlarına uygun biçimde yeni-

den anlama da etkili bir rol oynamış olan Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin 

Savaşları adlı eseriyle ilmî çevrelerde ilgi uyandırmış ve pek çok araştırmacının eserle-

rinde referans gösterdiği bir eser haline gelmiştir.    

Muhammed Hamîdullah’ın: “Hz. Muhammed’in (s.a.s) idare ettiği savaşlar, geç-

miş ve günümüzün birçok diğer savaşı arasında en göze batanı ve en tepede duran 

savaşları olarak insanoğlunun özellik ve karakteristiğini taşımaktadırlar. Ekseriya 

bizzat kendisinin tertip ve teşkil ettiği asker adedinden 3 katı, hatta 10 defa fazla adet-

te düşmana karşı savaşmış ve neticede bu harplerin hepsinden fiilen muzaffer çıkmış-

tır.” Değerlendirmesi de tebliğimizde ele aldığımız Hz. Peygamberin (s.a.s.) savaşları-

nın amaçları ve karakteristik özelliklerini yansıtmasının yanında bu konulara Hz. Pey-

gamberin Savaşları adlı eserinde yer vermesinin önemi de ortaya çıkmıştır. İstanbul 

Yağmur yayınları tarafından eserin 10 yıl içinde 3 defa neşredilmesi de okuyucunun 

bu esere verdiği değerin tezâhürleri olsa gerektir. 

Araştırmamızda Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı ese-

rini hangi şartlar altında ve niçin yazdığını ele aldık. Eserinin telifinde hem birinci el 

kaynak eserler başta olmak üzere krokilerden ayrıca savaşın yapıldığı bölgeleri çok iyi 

bilen kaynak kişilerden de yararlanabilmiş olduğuna temas ettik. 

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı savaş meydanlarına 2 defa giderek inceleme 

yaptığını ve tekrar etrafını görmek istediğini de belirtmiş olan Muhammed Hamîdul-

lah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinin telifinde çektiği sıkıntıları ve savaşların 

yapıldığı bölgelere ulaşmada karşılaştığı güçlükleri 50 sayfalık bir bölümde ifade et-

mesi bu eserin ne kadar zor şartlar altında yazıldığını ispat için yeterlidir.  

Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin (s.a.s.) Savaşları adlı eserinin teli-

finde mütekaddimûn ve müteahhirûn döneminden pek çok âlimin eserini kaynak ola-

                                                           
* Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, ekoycu@ bartin.edu.tr 
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rak kullanması eserinin ilmî yönden değerini ortaya koymaya kâfi deliller olarak müte-

laa ettik. 

Muhammed Hamîdullah’ın Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne Hay-

ber, Hendek ve Huneyn Gazvesi maddelerini telifi de onun Hz. Peygamber’in (s.a.s.) 

savaşlardaki engin bilgisine ifadeye kâfi delillerdendir. 

Anahtar Kelimeler: İslam, Din, Peygamber, Savaş, Muhammed Hamîdullah. 

 

A Study on Prof. Dr. Muhammad Hamidullah's "The Wars of the Prophet" 

 

Abstract: 

Muhammed Hamidullah who played an effective role in re-understanding the 

concepts in accordance with today's conditions by going down to Islamic sources. He 

aroused interest in scientific circles with his work called The Prophet's Wars and be-

came a work that many researchers refer to in their works. 

Muhammad Hamidullah's: "The wars led by the Prophet Muhammad (p.b.u.h.) 

have the characteristics and characteristics of human beings as the most conspicuous 

and top-standing wars among many other wars of the past and present. He often fo-

ught against the enemy, 3 times or even 10 times more than the number of soldiers he 

organized and formed and as a result. He was victorious in all of these wars.” In addi-

tion to reflecting the aims and characteristics of the wars of Prophet (p.b.u.h.) whose 

evaluation we discussed in our communiqué.  The importance of including it in his 

work named “The Prophet's Wars” has also emerged. 

In our research, Muhammad Hamidullah's work “The Prophet’s Wars” have dis-

cussed under what conditions and why he wrote his work called “The Prophet's Wars”. 

We touched on the fact that he was able to benefit from both first-hand source works 

and sketches as well as resource people who knew the regions of the war very well in 

the copyright of his work. 

Muhammad Hamidullah who also stated that he went to the battlefields of the 

Prophet (p.b.u.h.) twice to examine it and wanted to see its surroundings again. It is 

enough to prove how difficult this work was written in a 50-page section of the prob-

lems he faced while writing his work called "The Prophet's Wars" and the difficulties 

he encountered in reaching the regions where the wars were fought. 

We have considered it as sufficient evidence to reveal the scientific value of his 

work, “The Prophet's Wars" that many scholars from the period of the late late and the 

contractor used her work as a source. 
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Muhammad Hamidullah’s articles of Khaybar, Hendek and Hunayn in the Tur-

kish Religious Foundation Encyclopedia of Islam the expedition is also his. It is one of 

the proofs sufficient to express the Prophet's (p.b.u.h.) vast knowledge of wars. 

Key Words: Islam, Religion, Probhet, War, Muhammad Hamidullah. 

 

HZ. PEYGAMBERİN SAVAŞLARI” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

Muhammed Hamîdullah (ö. 1423/2002), Doğu ve Batının kaynaklarını 

mezcedip Siyer, İslam Hukûku ve İslam İktisadî gibi eserlerde bu iki medeniyet 

arasında denge kurmayı başaran en önemi ilim adamlarından biridir. Yaşadığı 

XX. asırda ve günümüzde özellikle hem İslam Hukûku hem Siyer ve hem de 

İslam Tarihi alanlarındaki eserleri ile Arapça, Urduca, Türkçe1, Fransızca ve 

İngilizce konuşan ülkeler başta olmak üzere önemli bir yer edinen Muhammed 

Hamîdullah, ismi önemli bir sima olarak karşımızda durmaktadır. (Macit, 

2019: 7) 

Muhammed Hamîdullah’ın “Hz. Peygamberin Savaşları”2 adlı eserini te-

lifte bizzat savaşların yapıldığı mekânlara 2 defa giderek araştırma yapması 

masa başında kaynakların verdiği ma’lûmatları derleyerek telif edilen eserler-

den çok daha kıymetli bir eser telif etmiştir. 

Muhammed Hamîdullah’ın “Hz. Peygamberin Savaşları” adlı eserini teli-

finde mütekaddimûn dönemi âlimlerinin eserlerine yer vermekle kalmamış 

müteahhirûn dönemi âlimlerinin eserlerinden de yararlanmasını bilmiştir. 

Muhammed Hamîdullah’ın sadece bu eseri bile onun Siyer ilmindeki der-

inliğini ispata kâfidir. Kendisi hayattayken “Hz. Peygamberin Savaşları” adlı 

eserinin komutanlar tarafından referans gösterilmesi Hz. Peygamberin (s.a.s.) 

savaş stratejisinin ne kadar önemsendiğini ve gelecek nesillere bu stratejinin 

örnek teşkil etmesi için çabalamanın da bir alâmeti olsa gerektir. 

                                                           
1 Muhammed Hamîdullah, 1382/1962 yılında Türkiye’ye gelişini ise şöyle ifade etmiştir: “Pek 
zengin kaynaklarından feyz almak için İstanbul’a ilk defa gelmek bahtiyarlığına nâil olalı 30 
seneden fazla oluyor. O kaynaklar olmasaydı bu mütevazi eserde olmazdı “hak sahibine hakkını 
vermenin” (Nisâ, 4/58) nihayet mümkün olduğunu görmek ve Türk okuyucularına kültür 
hazinelerinin ihtiva ettiklerini göstermek benim için ne zevktir. Ümit ederim ki Türk gençleri de 
pek çok geçmeden memleketlerinin her köşesinde mevcut ve mahfûz milyonlarca el yazma-
larının gerektirdiği Arap-İslam araştırmalarına gittikçe artan sayılarıyla yardıma tekrar 
başlayacaklardır.” Muhammed H., İslam’da Devlet İdaresi, (terc. Kemal Kuşçu), 5. Baskı, Nur 
Yayınları., İstanbul, 1979. 5.            
2 Araştırmamızda Salih Tuğ tarafından tercüme edilmiş Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserini 
esas alacağız. (terc. Salih Tuğ), Yağmur Yayınları, İstanbul, 1981. Diğer Baskısı: (terc. Salih Tuğ), 
Beyan Yayınları., İstanbul, 2002. 
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Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları” adlı eserinin Hz. 

Peygamberin savaş stratejisini ortaya çıkarmakla kalmamıştır. Müellifin, Hz. 

Peygamberin (s.a.s.) savaş yaptığı meydanlara giderek savaşların yapıldığı 

sahada yerinde araştırılması okuyucusuna âdeta o günleri yaşatırcasına bir 

haz ve heyecan sağlamaktadır.    

1.Muhammed Hamîdullah’ın Eserin Telifinde Karşılaştığı Güçlükler 

Muhammed Hamîdullah’ın bu eserini hangi şartlar altında ve niçin yaz-

dığını ele almak istiyoruz.  

Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinin teli-

finde kaynak olarak eserlerden, krokilerden yararlandığını ancak bizzat savaş 

meydanlarına 2 defa giderek inceleme yaptığını ve tekrar etrafını görmek iste-

diğini de belirtmiş, savaşın yapıldığı bölgeleri çok iyi bilen kaynak kişilerden 

de yararlanabilmiştir. 

Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserin telifin-

de çektiği sıkıntıları ve savaşların yapıldığı bölgelere ulaşmada karşılaştığı 

güçlükler ve yaklaşık 50 sayfalık bir bölümde mütekaddimûn ve müteahhirûn 

döneminden pek çok âlimin eserini kullanması eserinin değerini ortaya koy-

maya kâfidir. 

 

2.“Hz. Peygamberin Savaşları” Kitabının Yazılışı İçin Yaptığı 

Hazırlıklar   

Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları kitabının telifinde 

ciddî mesâî harcanması gerektirdiğini şöyle izah etmiştir: “Şurası bedîhîdir ki 

eski devirlerde cereyan etmiş olan savaşlar üzerinde çalışma ancak dikkatle 

araştırıldığı ve savaşı idare edenlerin esas kâideleri nasıl tatbik ettikleri ve 

neticelerinin neler olduğu gibi hususlar meydana çıkarıldığı zaman tatbîkî bir 

kıymet kazanmaktadır.” (Hamîdullah, 1981: 20).          

Hindistan Dekken eyaletinin Haydarabat şehrinde geçen talebelik yılla-

rında İzci şefi olan Ali Musa Rıza Bey'in 1932'de ilk defa Hicâz'a hareket eder-

ken havalenin gezip dolaştığı yerlerinin harita ve krokilerini çıkarma fikrini 

verdiğinden dolayı ona minnet borçlu olduğunu ve şükranlarını arz ettiğini de 

ifade etmiştir.  Bunun mahdût bir sahada kaldığını ve sadece Uhud havâlisinin 

haritasını çıkarmaya muvaffak olduğunu belirtmiştir. (Hamîdullah, 1981: 288).       

1939 yılında ise mezkûr havâliyi yeniden ziyaret ettiğini bu defa Bedir 

ve Tâif civarını da görmek buralarda dolaşmak saadetine erdiğini sonra Bedir 

haritasını hazırladığını ve yeniden gözden geçirerek Hendek haritasını da kar-

şılaştığını aynı senenin Haziran ayında Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nde 
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bu mevzuda projeksiyonlu bir konferans verdiğini bu malzemeyi ilk defa efkar-

ı umûmiye arz etme fırsatını elde ettiğini bu arada Paris'te gayet kısa bir za-

manda haritaların çizilmesi ve bunların projeksiyon filmlerinin hazırlanma-

sında emeği geçen M. Glaezer teşekkürlerini bildirdiğini zikretmiştir. 

(Hamîdullah, 1981: 288-289).       

1946 yılında tekrar fakat bu sefer daha uzun birliklerle İslam'ın bu mu-

kaddes mıntıkaları ziyaret etme fırsatı elde ettiğini bu seyahati sırasında Hen-

dek muharebesinin cereyan ettiği sahanın haritalarını birçok  mühim noktala-

rın mahallini tespit ettiğini yeni baştan hazırlamak icab ettiğini Hindistan'da 

bir şehir olan Kuravai  yerlerinden Nevvâb tarafından kendi cip otomobili ile 

yüksek Uhud dağlarının etrafında dolanarak Birketu’z-Zubeyir’e  ve Aqul gölü-

ne ve sâir yerlere kadar dolaştırdığını, burada şehrinin çifte kulelerin bulun-

duğu yeri meydana çıkarma saadetine de eriştiğini zikretmiştir. s. 289. 

1964 yılında medine'ye yeniden ziyaret etme şerefine erdiğinde hay-

ber'de kısa bir ziyarette bulunduğunu ve medine'nin dostlarına teşekkür etti-

ğimi de bildirmiştir (Hamîdullah, 1981: 289).       

Bu kadar emeğine rağmen meslekten yetişme bir harita mühendisi ol-

madığından ve elinin altında küçük bir pusula ve bir fotoğraf makinesi müs-

tesna Hiçbir alet bulunmadığından yakınan bu haritaları sizlere bu şartlar al-

tında yapabildiğim en iyi şeyler olarak arz etmenin mahcûbiyeti içinde oldu-

ğunu ifade eden Muhammed Hamîdullah, “şayet bu harita vesikalar benden 

daha kabiliyetli birine ilham verecek olursa işte o zaman bu eser esas gayesine 

varmış olacaktır.”  Yorumunu da yapmıştır.” (Hamîdullah, 1981: 289).      

Muhammed Hamîdullah, kitabının sonunda ancak Suudî hükümeti bana 

veya başka bir kimseye daha başkası sahaları bilhassa Vadii’l-Kurâ, Tebûk, 

Dumetu’l-Cendel,Magna, Cerba Azruh, Mutt’a vesair  bölgeleri tetkik ve Hazreti 

Peygamberin buralarda giriştiği harblerin haritasını çıkarma fırsatını verirse 

bu çalışmalardan elde edilecek neticeler katlanılan zahmeti mutlaka telafi ede-

cektir bunun kısa zamanda tahakkukunu Allah'tan niyaz ederim diyerek için-

deki bir ukdeyi de belirtmiştir. (Hamîdullah, 1981: 289-290).      

 

3.Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları” Eserinin 

Tefrikadan Telif Esere Dönüş Hikâyesi 

Muhammed Hamîdullah’ın adlı eserinin ilk olarak Londra yakınındaki 

Woking şehrinde her ay yayınlanmakta olan “İslamic Review” adlı mecmua-

nın 1952 yılı Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim sayılarında tefrika olarak neşre-

dildiğine işaret etmiş, 1953 yılında bazı resim ve haritalarda değişiklikler yapı-
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larak yeniden yayınlandığını, 10 yıllık asıla olmasının yanında yeniden neşrin-

de birçok düzeltmenin ve ilavenin yapılmış olduğunu zikretmiştir. (Hamîdul-

lah, 1981: 9).  

Muhammed Hamîdullah, İslâm Peygamberi eserinde de Hz. Peygamberin 

(s.a.s) savaşlarına yer verdiğini, eserin 1959 senesinde Hz. Peygamberin haya-

tını inceleyen 2 ciltlik şumûllü bir eser olduğunu, Fransızca olarak Paris’te 

1979 yılında ve Türkçede 4 defa yayınının yapılmış olduğunu 1981 yılında 

İstanbul basılan eserde zaman zaman Hz. Peygamberin savaşlarına da temas 

edilmiş olduğunu ve bunların teknik ve askeri yönden yönlerden görünüşleri 

aydınlatmaya çalışmış olduğunu zikretmiştir. (Hamîdullah, 1981: 9).  

 

4.Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin (s.a.s.) Futûhâtın 

Özellikleri (Sebep ve Sonuçları) Açısından Bir Değerlendirme 

Muhammed Hamîdullah, “Hz. Peygamberin Savaşları” adlı kitabını telif 

ederken savaş meydanlarını iki defa ziyareti etmiş olduğuna vurgu yapmış 

Peygamberimizin (s.a.s.) savaşlarını sebep ve sonuçları arasından şöyle değer-

lendirmiştir: 

“İslam Elçisi Hz. Muhammed’in (s.a.s) idare ettiği savaşlar, geçmiş ve gü-

nümüzün birçok diğer savaşı arasında en göze batanı ve en tepede duran sa-

vaşları olarak insanoğlunun özellik ve karakteristiğini taşımaktadırlar. Ekseri-

ya bizzat kendisin tertip ve teşkil ettiği asker adedinden 3 katı, hatta 10 defa 

fazla adette düşmana karşı savaşmış ve neticede bu harplerin hepsinden fiilen 

muzaffer çıkmıştır. Onun “imparatorluğu”3, küçük bir Şehir-Devletin bazı dar 

sokaklarından ibaret olarak başlamış, günde ortalama bir hesapla 274 mil ka-

relik (830 kilometre) süratle genişlemiş ve 10 sene süren fiilî bir siyasî faali-

yetten sonra son nefesini verdiği sırada 2 milyon km2’ye yaklaşan bir sahada 

kurulu bir devlet idare etmekteydi. Rusya hariç, Avrupa büyüklüğünde ve o 

zaman milyonlarca halkın bu geniş saha, harp meydanlarında, düşman ordu 

maktul düşen takriben 250 insana mukâbil fethedilmiştir. 10 senelik bu zaman 

                                                           
3 Burada Muhammed Hamîdullah ile hem fikir değiliz. “Osmanlı İmparatorluğu” yakıştırması 
batılıların Osmanlı Devletine giydirmeye çalıştıkları aslı ve astarı olmayan bir kaftan mesabe-
sindedir.Osmanlı Devleti de “Osmanlı İmparatorluğu” gibi zâlim, zorba, gaddâr bir devlet anlamı 
taşıyan bu sıfatı kullanımı söz konusu değildir. Bilakis “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye” şeklinde bir 
kullanımı vardır. Resmî evraklarında ve paralarında da “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye” “Yüce 
Osmanlı Devleti” sıfatını kullanıyordu. Osmanlı Devleti yönetiminin kullanmadığı böyle bir sıfatı, 
Hz. Peygamber (s.a.s.) için de kullanmanın uygun olmadığı kanaatindeyiz. Cumhuriyet öncesi ve 
sonrası “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye” kullanımı için Bkz. https://www. devletialiyyei.com/ 
devlet-i-aliyye-i-osmaniyye-sayfa-341.html 19.02.2021. 
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neticesinde Müslümanların kaybı ise ortalama ayda bir şehit olarak hesapla-

nabilir. İnsan kanına verilen bu değer ve hürmetin bir eşine daha insanlık tari-

hinde rastlanamaz…” (Hamîdullah, 1981: 20-21). 

 

5.Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları Adlı 

Eserinin Komutanlar Tarafından Kaynak Olarak Kullanılması 

Sadece Yazıldığı Dönem İçin Değil Her Zaman Eserin Değerli 

Olduğunu Ortaya Koyuyor 

Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinin sağlı-

ğında revaç bulmasından ve daha sonra yazılan eserlerde kaynak olarak göste-

rilmesinden büyük haz duyduğunu şu şekilde ifade etmiştir: “Müellif hakikaten 

birçok bakımlardan büyük bir saadet içindedir birçok ilim adamları gönül ra-

hatlığı içinde bu kitabımı müracaat kitabı olarak almışlar ve kendi ilmî eserle-

rinde bunlara atıflarda bulunmaktan çekinmemişlerdir. Bu kitabın aynı konu-

da yazılan akraba eserlere de ilham veren durumda olduğu kabul ve tasdik 

edilmiş bulunmaktadır.” (Hamîdullah, 1981: 9). 

Muhammed Hamîdullah, Peygamberin Savaşları adlı eserini eserlerin-

den kaynak olarak kullanan müelliflerden bazı örnekler vermiştir: “Mısır Or-

duları Kurmay Dairesi (Sağ Erkan-ı Harb) Yüzbaşı Muhammed Abdulfettâh 

İbrâhîm’in Kahire’de 1954’te Arapça kaleme aldığı Muhammed el-Kâid Baş-

komutan Muhammed adlı eser ile Pakistan ordusunda vazifeli General Mu-

hammed Ekber Han’ın Karaçi’de 1954 yılında Urduca telif ettiği Hadis Difâ’ adlı 

eser buna misal olarak gösterilebilir.” (Hamîdullah, 1981: 9).      

Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinin teli-

finde kaynak olarak eserlerden, krokilerden yararlandığını ancak bizzat savaş 

meydanlarına 2 defa giderek inceleme yaptığını ve tekrar Haber ve etrafını 

görmek istediğini de belirtmiştir. Ayrıca savaşın yapıldığı bölgeleri çok iyi bi-

len kaynak kişilerden de yararlanabilmiştir. 

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, İslam Peygamberi adlı eserine yazdığı 

takdim yazısında Muhammed Hamîdullah’ın eserlerinin kaynaklık değeriyle 

ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır: “O, ansiklopedik bir âlimdi. Hamîdullah 

Hoca’yı tanıyanlar onun çok yönlü bir ilim adamı olduğunu bilirler sadece esas 

alanı olan Hukûk dalında değil Tarih, Hadis, Tefsîr, Coğrafya, Siyer Tarihi, Sos-

yal Bilimler hatta Tıp alanında her biri kaynak sayılan yüzlerce eser kaleme 

almıştır. Hamîdullah Hoca’nın bütün kitapları İslami İlimler dalında araştırma 

yapanların kaynak ve el kitapları sayılırlar.” (Hamîdullah, 2017:14-15) 
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6.Hz. Muhammed’in (s.a.s.) İslam Medeniyetinin Temelini 

Mu’cizelerle Değil Emek ve Gayretiyle Attığını Savunmuştur 

Muhammed Hamîdullah, Siyer’de mu’cize merkezli bir peygamber su-

numu yerine, insânî odaklı ve dînî öğretiyi merkeze alan bir peygamber takdi-

mini ortaya koymuştur. Muhammed Hamîdullah, Peygamberlik ile savaşın 

birlikte mütelaa edilemeyeceğini bu sebepten komutan olarak savaşan biriyle 

peygamberliğin örtüşmeyeceğini ileri sürerek Hz. Peygamberi (s.a.s.) eleştiren-

lere sadece Hz. Peygamberin (s.a.s.) değil önceki Peygamberlerin de savaştık-

larının belgelerini Tevrat ve İncil’den bazı âyetlerden örnekler vererek istişhâd 

getirmiştir. (Apak, 13/1:53) 

Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinde Hz. 

Muhammed’in mu’cizelerinden niçin bahsetmediğini merak edenlere şu izahı 

yapmayı gerekli görmüştür: “Hz. Peygamberin (s.a.s.) asıl mu’cizesinin Kur’ân 

olduğunu ve Hz. Peygamberin kurduğu medeniyetin temellerinin mu’cizelerle 

değil emek ve gayretle attığını izah etmiştir. Bununla ilgili şu beyânını dikkate 

değer buluyoruz: “Şimdi neşredilmiş olan bu kitapla ben aynı zamanda birçok 

okurum tarafından sorulan sorulara cevap vermek fırsatını elde etmiş olmak-

tayım. Bütün bu zâhid ve iyi niyetli Müslüman kardeşlerim onun Mukaddes 

vazifesi hakkında yazılarımda Hz. Peygamberin mu’cizelerinden hiçbirinden 

bahsetmeyişimden dolayı şaşkınlıklarını gizlemektedirler. Âcizane benim ce-

vabım şudur. Ben bu kitapta tam ve şümullü bir tarzda Hz. Peygamberin haya-

tının bütün cepheleri ile meşgul olmaktayım yine bu kitap sırf bu mu’cizeler 

konusunu kendisine mevzu edinmemiştir Kur’ân onun gösterdiği mu’cizelerin 

en marûfu ve en başta gelenidir o muvaffakiyete sadece mu’cizelerle ulaşmış 

olsaydı onun hayatı en üstün en güzel örnek “usve-i hasene” (Ahzâb Sûresi, 

33/21) yani cemiyete mensup fertlerin takip edecekler Kur’an’a muvafık 

amelî, fiilî örnek olamazdı. Fertlere Hz. Peygamberin insanî görünüşü izah 

edilmedikçe onun hattı hareketini değerli ve taklit layık bir örnek olarak bil-

hassa mu’cizeye inanmayan, inanamayan fertler izah kabul olmaz. İslam Pey-

gamberi tarafından gösterilmiş mu’cizeler hakkında bunların ilmî imkanları 

felsefî esasları hususunda daha fazla malumat isteyen kimseler için Urdu lisa-

nında Şiblî ve Süleyman Nedvî tarafından kaleme alınan Sîretu’n-Nebî adlı ese-

ri tavsiye edebilirim. Bu eser baştanbaşa mu’cizeler bahsine hasru tahsis edil-

miş bulunmaktadır. Benim bütün bu gayretim burada Hz. Peygamberin hayatı-

nın amelî ve insanî görünüşünü aydınlatmaya hizmet eden malum altın topla-

mak bir araya getirmekti. Ona salat ve selamlar olsun.” (Hamîdullah, 1981: 10).      
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7.Hz. Peygamberin Savaşları Adlı Eserin Efkâr-ı Umûmiyyede Değeri 

Hz. Peygamberin Savaşları kitabının neşrinden sonra Türk okuyucuları-

nın kendisine hüsn ü teveccüh göstererek Hz. Peygamberin sîreti ile ilgili bazı 

sorular sorduklarını ve bunları cevapladığını eserinin mukaddimesinde zikre-

den (Hamîdullah, 1981: 10). Muhammed Hamîdullah’ın neşrettiği eserlerin 

efkâr-ı umûmiyyede hüsn ü kabul gördüğünün bir göstergesi olduğunu düşü-

nüyoruz. Pek çok üniversitemizin kütüphanesinde eserlerinin kaydı da bunu 

doğrulamaktadır.     

 

8.Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları Adlı 

Eserinin Kaynakları 

Eserinin telifinde Kur’ân-ı Kerîm başta olmak üzere hem birinci el kay-

nak eserlerden, krokilerden ve savaşın yapıldığı bölgeleri çok iyi bilen kaynak 

kişilerden de yararlanmıştır.  

Örneğin kroki çıkarmak ve harita bilgisi konusunda kendisiyle çalışma 

yaptığı Haydarabadlı Babur Shahi Headquartesr Rover Scout Master’ı olan 

Haydarabadlı sayın Ali Mûsâ Rıza Muhâcir’den yaralandığı ifade etmiş ve Hz. 

Peygamberin Savaşları adlı eserini ithâf etmiştir. (Hamîdullah, 1981: 10).      

Hz. Peygamberin Savaşları adlı eseri Muhammed Hamîdullah’ın sağlı-

ğında ilgi uyandırmış ve pek çok araştırmacının referans gösterdiği bir eser 

haline gelmiştir.       

Muhammed Hamîdullah’ın Hz. Peygamberin Savaşları eserinde kullandı-

ğı kaynakları zikretmek istiyoruz. Muhammed Hamîdullah’ın eserinin nasıl 

ortaya çıktığından yazılış safhasının sonuna kadar eserin serencâmından bah-

settiği için eserinin tamamında da kullandığı kaynakları burada zikretmek 

istiyoruz. 

1.Tevrat4 

2.Kur’ân-ı Kerîm5   

3.el-Vakidi (ö. 207/823) Kitâbu’t-Târîḫ ve’l-Meġâzî ve’l-Meb’as6    

4.İbn Hişâm, (ö. 218/833) es-Sîretu’n-Nebeviyye7 

5.Azrakî (ö. 219/834) Ahbâru Mekke 8 

                                                           
4 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 210, 264.      
5 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 64, 161.      
6 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 64, 66, 133,146, 152,197. 
7 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 44, 45, 126, 204, 206, 231, 242, 247, 278, 280, 281. 
8 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 49. 
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6.Ebû Ubeyd el-Kāsım b. Sellâm b. Miskîn el-Herevî (ö. 224/838), 

Kitâbu’l-Emvâl9 

7.Muhammed b. Sa’d (ö. 230/845), et-Tabakâtu’l-Kubrâ10 

8.Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), el-Musned11 

9.İbn Habîb, Muhabbar (ö. 245/859)12  

10.Muhammed b. İsmaîl el-Buhâri (ö. 256/870), el-Câmiu’s-Sahîh13 

11.Ebû’l-Ferec el-İsbehânî (ö. 256/870), Kitâbu’l-Eğânî14 

12.Müslim b. el-Haccâc (ö. 261/874) el-Câmiu’s-Sahîh15  

13.Ebû Dâvûd Süleymân b. el-Eş’as (275/888), es-Sunen16 

14.İbn Mâce (ö. 273/887)17 110 

15.Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî (ö. 279/892), es-Sunen18 

16.Ebû’l-Hasen el-Belâzurî (ö. 279/892), Ensâbu’l-Eşrâf19 

17.Ya’kûbî (ö. 284/897), et-Tarîh20 

18.Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), Tarih21  

19.Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Ḳur’ân22  

20.Ali b. el-Huseyn el-Mesûdî (ö. 345/956), et-Tenbîh ve’l-İşrâf23 

21.Ebû Nuaym (ö. 430/1038) el-Munteka24 

22.Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Alî el-Beyhakî (ö. 458/1066), es-

Sunenu’l-Kubrâ25 

23.İbn Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071), el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb26 

24.Ebû Bekr Ahmed b. el-Huseyn b. Alî el-Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve27 

25.Şemsu’l-Eimme Serahsî (ö. 483/1090), el-Mebsût28  

                                                           
9 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 49. 
10 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 71, 168, 231, 232, 242, 249, 275, 279, 281, 283. 
11 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 23, 40, 65, 149, 176, 284    
12 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 119 
13 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 44, 89, 205, 245, 263. 
14 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 98, 191. 
15 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 72, 80, 83, 204, 253, 263. 
16 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 204, 246. 
17 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 110. 
18 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 80. 
19 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 81, 168, 231, 248, 275. 
20 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 147. 
21 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 34, 65, 146, 174, 178, 207, 210, 233, 234. 
22 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 36, 44, 84. 
23 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 126, 239. 
24 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 30. 
25 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 157, 210. 
26 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 105, 110, 163. 
27 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 30, 128. 
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26.Şemsu’l-Eimme Serahsî, Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr29 

27.Suheylî (ö. 581/1185), Ravdu’l-Unuf30 

28.Burhânuddîn Merğinânî (ö. 593/1197), Zahîret’ul-Burhâniyye31 

29.İbn Manzûr (ö. 711/1311), Lisânu’l-Arab32  

30.el-Hatîb et-Tebrizî (741/1340) Mişkâtu’l-Mesâbîh33 

31.Ebû’l-Fidâ İbn Kesîr (ö. 774/1373), el-Bidâye ve’n-Nihâye34       

32.Ebû’l-Fidâ İbn Kesîr, et-Tarîh35 

33.Makrizî (ö. 845/1442), İmtâu’l-Esmâ bimâ li’r-Rasûl mine’l-Ebnâʾi 

ve’l-Aḥvâl ve’l-Hafede ve’l-Metâ’36  

34.İbn Hacer el-Askalanî (ö. 852/1448) Fethul-Bâri bi Şerhi Sahîhi’l-

Buhârî37 

35.İbn Hacer el-Askalanî, el-İsâbe fî Temyizi’s-Sahâbe38  

36.Muhammed b. Yûsuf eş-Şem’i (ö. 942/1535) Sîretu’ş-Şemiyye39 

37.Alî Muttakî el-Hindî, (ö. 975/1567) Kenzu’l-Ummâl40  

38.Halebî (ö. 1044/1634), es-Sîre (İnsânu’l-Uyûn)41  

39.Muhammed Abdulhay b. Abdilkebîr el-Kettânî (ö. 1381/1962/ et-

Terâtibu’l-İdariyye42 

40.el-Matarî, et-Ta’rîf bimâ Enset el-Hucre mim Meâlim Dâri’l-Hicre43  

41.Samhûdî, Vefâu’l-Vefâ44  

42.Kays b. el-Hatîm, Dîvân45 

43.Benazir Ahsen Ğilânî, Ebuzer Ğıfârî46 

44.L. Ceatani, Annali del İslam4745 

                                                                                                                                                    
28 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 44, 117, 163, 210.  
29 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 155, 206. 
30 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 178. 
31 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 150, 240. 
32 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 147. 
33 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 110. 
34 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 136, 137, 281. 
35 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları 71, 105, 237, 245. 
36 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 43, 70, 115, 167, 181, 206, 233, 244, 249. 
37 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 243, 286.      
38 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 90, 187.      
39 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 43, 93, 94, 105, 130, 150, 206, 234, 240, 246. 
40 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 50, 66, 67, 76, 79, 82, 84, 90, 148, 152. 
41 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 42. 
42 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 184, 248, 283.      
43 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları,134 
44 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 100, 264. 
45 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 98. 
46 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 72. 
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45.Salih Tuğ, İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri48 

46.Muhammed Hamîdullah İslam Peygamberi49 

47.Muhammed Hamîdullah İslam’ın Hukûk İlmine Yardımları50  

48.Muhammed Hamîdullah,el-Vesâiku’s-Siyâsiyye51 

49.Muhammed Hamîdullah City State of Mecca52  

       

SONUÇ 

Muhammed Hamîdullah, Hint alt yarımadasından ülkemize gelip eserler 

yazan, öğrenci yetiştiren XX. Asrın güzîde âlimlerinden biridir. 

Doğu ve batı medeniyetini mezcederek güzel eserlere imza atan Siyer 

ilminin en güzel örneklerini verdiği eserler teli eden Muhammed Hamîdul-

lah’ın Siyer’in özel bir bölünü teşkil eden Hz. Muhammed’in (s.a.s.) savaşlarının 

konu edildiği Hz. Peygamberin Savaşları adlı eseri sahasında şu ana kadar bir 

benzeri yazılmamış nadîde bir eserdir. Eser, telif bir eser olmaktan ziyade sa-

vaşların bizzat yapıldığı yerlere 2 defa gidilerek incelemeler yapılarak telif 

edilmiş tek eser olma niteliğini taşıyor. 

Muhammed Hamîdullah’ın eserini masa başında telif etme yerine Hz. 

Peygamberin (s.a.s.) döneminde yapılan savaşların yapıldığı bölgeleri 2 defa 

giderek çok iyi tanıması ve bu bölgeleri bilen kimselerle münasebet içinde 

olması ve onların da bu savaşlarla ilgili bilgilerine başvurması eserinin orijina-

litesini de ortaya koymaya kâfi delillerdendir. Özellikle haram bölgesinin tespi-

tinde birebir râvînin bizzat kendisinden işittiği harem bölgesindeki işaretleme-

lerin Hz. Peygamberin (s.a.s.) zamanın işaretlemeleri olduğu ve yeni bir sütun 

dikilerek bir ilave yapılmadığı bilgisi câlib-i dikkattir.   

Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları Adlı eserinde 1 hari-

ta, 9 kroki, 43 resme de yer vermiş olması o sahaların okuyucusuna o bölgeleri 

ve Hz. Peygamberin savaş stratejilerini  daha iyi tanıma ve kavramalarına 

imkân sağlamıştır. 

Muhammed Hamîdullah’ın sağlığında Hz. Peygamberin Savaşları eseri 

meşhur olmuş Urduca, Türkçe, İngilizce başta olmak üzere diğer dillere tercü-

me edilmiş, araştırmacılar tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. 

                                                                                                                                                    
47 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 45. 
48 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 45. 
49 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 25, 40, 46, 47, 50, 74, 273. 
50 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 46, 47. 
51 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 50, 74, 132, 162, 201. 
52 Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, 25, 152. 



PROF. DR. MUHAMMED HAMÎDULLAH'IN “HZ. PEYGAMBERİN SAVAŞLARI” ADLI ESERİ ÜZERİNE 

 

249 

Muhammed Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları adlı eserinin telifin-

de Tevrat ve Kur’ân-ı Kerîm yanında hem mütekaddimûn hem de müteahhirûn 

dönemi âlimlerinin eserlerinden istifade etmiş, kendi eserlerinden de atıflarda 

bulunmuştur. 
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