Ġlkçağlardan Modern Döneme

TARĠHTEN ĠZLER

Editör
Prof. Dr. Osman KÖSE

Bu kitabın tüm hakları yazarı ve
yayıncısına aittir.
İlkçağlardan Modern Döneme
Tarihten İzler
ISBN
978-605-7501-09-7

Genel Yayın Yönetmeni
Cuma AĞCA

Baskı Öncesi Hazırlık
Berikan Yayınevi

Kapak Tasarım
Berikan Yayınevi
(Bky40)

Baskı & Cilt
Berikan – Matbaa
Çankaya / ANKARA

Berikan YAYINEVI
Kültür. Mh. Kızılırmak Cd. No:61/6
Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 232 62 18

ĠÇĠNDEKĠLER
A – Ġlkçağlarda Dünya Siyaseti
Ebru Mandacı - MÖ I. Binyılda Van Gölü Havzasında Tarımsal
Faaliyetler
................................................................................................................. 1
Okay PekĢen - Asur ve Babil Kralları Tarafından Ġsrail ve Yehuda
Krallıklarının Halklarına Uygulanan Sürgünler ............................................................ 21
Muhsin Haji Azeez Babila - Eski Mısır‘da Yabancı Bir Halk: Hiksoslar ....... 37
Yasemin Örnek Ay - Ġmparator I. Iustinianus‘un Reconquista Ġdeolojisi ve
Afrika‘nın Yeniden Fethi................................................................................................................. 47
Ramazan Uykur - Musul Meliki Bedreddin Lü‘lü‘nün Mardin
Müzesi‘nde Bulunan Sikkeleri ...................................................................................... 61
B – Ortaçağda Siyaset ve Din
Maksut Çetin - Ġslam‘da Ġbadet-Adalet ĠliĢkisi ................................................. 71
Emrullah FatiĢ - Mezhepleri Kutsal Paket Ġlan Etme Problemi ........................ 87
Halil Aldemir - Antalyalı Mehmed Ġbn Yûsuf ve Besmele Tefsiri ................... 99
Pınar Ülgen - Orta Çağ Avrupasında Popüler Korku-Hikâyelerle Heretik
Ġnançlar
............................................................................................................. 121
Pınar Ülgen - Orta Çağ Avrupa'sının Önemli Kadın Hekimlerinden
Biri:Trotula ............................................................................................................. 133
Abdurrahman Deveci - Akkoyunlu Dönemi Resim ÇalıĢmaları .................... 145
C – Osmanlı Döneminde Siyasi ve Sosyal Hayat
Ayten Mehdiyeva - Kiz Kalelerinin InĢaati Ile Ilgili Karakterik
Özellikler
............................................................................................................. 165
Behsat Karaca - XVI. Yüzyılda Kiğı‘da Madencilik(Demir Ve Tuz
Ġstihsâli Ġle Kullanımı) ................................................................................................. 183
Volkan Karaboğa - XVI. Asırda Mardin ġehrinde Sınâi Ve Ticaret .............. 205
Çiğdem Dumanlı - 19. Yüzyıl Göçmen Hukukuna Dair Bir Örnek: Eflak
ve Buğdan‘da ―Avusturya Kulları‖ (1848 Ve 1851 Tarihli Konvansiyon
Taslaklarının Ġncelenmesi) ......................................................................................... 221
Hamide Ulupınar - Osmanlı Sultanı Iı. Abdülhamid‘in ġeyhi:
Muhammed Zâfir El-Medenî ve Tasavvuf AnlayıĢı .................................................... 247
M. Emirhan Onhan / Zafer Yıldız / Ġsa GüneĢ - Turizm Sektörünün
GeliĢimi Üzerine Bir Değerlendirme: Ġlk Çağdan 19. Yüzyıla .................................. 263

Mehmet Ali Ünal - Evliya Çelebi ve Tatar Akıncıları .................................... 281
Mehmet Ali Yıldırım - Osmanlı Devleti‘nde Tarımsal DönüĢüm (Ziraat
Mektepleri) ............................................................................................................. 321
Merve Caydı- Ġbrahim Serbestoğlu - Ġngiliz Konsolosluk Raporlarına
Göre 19. Yüzyılın Ġkinci Yarısında Tesalya‘nın Ticari Durumu ............................... 335
Orhan Özcan - Avustralya‘nın I.Dünya SavaĢına Katılmasında
Ġngiltere Etkisi ............................................................................................................ 347
Recep Dikici - Osmanlı Dönemi Kilisli Âlim ve Edipler ................................ 375
Sinan Kahyaoğlu / Necat Çetin - TahtakuĢlar Köyü MezartaĢları ................ 391
Songül UlutaĢ - Prens Sabahaddin ve Fikirlerinin Elit Teorisi
Perspektifinde Değerlendirilmesi ................................................................................ 411
Yakup Yılmaz – Ayhan Sertkaya - Son KıĢlak: Yörüklerin Kıbrıs
Sürgünleri
............................................................................................................. 429
Mustafa Çabuk - Cihan Harbi‘nde Ġngiltere‘nin Cihat Çağrısına KarĢı
Yürüttüğü Faaliyetler................................................................................................... 445
D – Cumhuriyet Yıllarında Siyasi ve Sosyal Hayat
Ebru Ceylan - Türk Hukukunda Soybaginin Kurulmasi ve Reddiyle Ilgili
Yeni Gelismeler ........................................................................................................... 467
RaĢit ÇavuĢoğlu - Amasya Ulemâsından ġâir Ahmet Emrî Yetkin‘in
Hayatı ve Eserleri Üzerine........................................................................................... 491
Ali ÇakırbaĢ - Amerikan BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‘de Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Alanındaki Faaliyetleri .................................................................... 517
Asil Tunçer - Asala Terör Örgütü .................................................................... 539
Bahriye Eseler - Asimilasyon, Ölüm ya da Göç: ―Belene Kampı‖ ................. 559
BarıĢ Ertem - Türk Siyasetinde Asker-Sivil ĠliĢkileri (1971-1980) ............... 571
Imbat Muğlu - Sykes-Picot Sürecinde Suud-Vehhabi Ittifakinin
Ortadoğu Yapilanmasindaki Rolü ............................................................................... 593
Murat KarataĢ - Türkiye‘de Çok Partili Hayata GeçiĢ Sürecinde Türkçü
Muhalefetin Örneği Olarak Kızılelma Dergisi ............................................................ 613
Mustafa Edip Çelik
Türkiye-Bağlantısızlar
ĠliĢkilerinde
UyuĢmazlıkların Nedenleri ......................................................................................... 639
Selim Osrak - ġapka Kanunun Tarihsel Arka Planı ........................................ 663
Tuğrul Özcan - Ordu Sahili ile Anadolu‘nun Ġç Kesimleri Arasındaki
UlaĢıma Dair Bir Değerlendirme (1923-1946) ............................................................ 677
Tuğrul Özcan - Cumhuriyet‘in Ġlk Yıllarında Türkiye‘de Okuryazar
Sayılarını Artırmaya Yönelik Faaliyetler .................................................................... 691

Ġshak Turan / Yusuf Bahadır Keskin - Pasifik‘te Küresel Rekabet:
Çin‘in Yükselmesi ve Abd‘nin Çin‘i Dengeleme Politikası ........................................ 707
Yusuf Bahadır Keskin / Ġshak Turan - Suudi Arabistan'da Reformların
Sosyo-Ekonomik Boyutu: Kadınlara Yönelik Ehliyet Serbestisinin Ġncelenmesi ....... 733
Muhammet Erdal Okutan / Birsen Banu Okutan - Reunderstandıng
Panoptıcon By The Help Of Relıgıous Text: From Sacred To Profane ...................... 743
Halide Aslan - Anadolu Mecmuasındaki ―Anadolu Kadın/I-Lığı‖
Makaleleri IĢığında Türk Kadını ................................................................................. 755
Hasan Bulut / Emre Dünder - Investigation Of Manifestos Of
Military Interventions In Turkey Via Text Mining And Principal Component
Analysis
............................................................................................................. 775
Mehmet Murat Payam -Murat Sezik - The Role Of Local Governments
From Crime Prevention To Community Safety/Security In Cities .............................. 791
Faruk Ali Sözbilici - Belediyelerde SiyasallaĢma Sorunu: Neden-Sonuç
Analizi
............................................................................................................. 815
Cem Yücetürk / Onur Akyol - Sosyal Medyada Pokemon Go
Oyununun Yansımaları: EkĢisözlük Örneği ................................................................ 825
Özlem Sertkaya Doğan - Coğrafi BakıĢ Açısıyla Türkiye'de Demografik
DeğiĢim ve 2075 Nüfus Projeksiyonu ......................................................................... 837

Değerli Okuyucular,
Bilindiği üzere günümüzde, bilim ve teknoloji bakımından gerçekleĢen hızlı bir yükseliĢ söz
konusudur. Bu durumun ortaya çıkardığı en önemli doğal sonuç ise disiplinler arası yaklaĢımdır.
Bilimsel çalıĢmalarda baĢarıyı arttıran önemli faktörlerden biri olan disiplinler arası iliĢki, etkileĢim ve
paylaĢım ile araĢtırmacılar, dünyada ve ülkemizdeki geliĢme ve değiĢmeleri yakından takip etme,
kendilerini ve çalıĢmalarını farklı bilim dalları ile besleme gibi pek çok bakımdan yarar sağlamaktadır.
Nitekim 21. yüzyıl dünyasının temel özelliği de bilim dalları arasında ortak çalıĢmalar oluĢturarak
somut anlamda insanların ve dünyanın yararına faydalar sağlayacak geliĢmeleri gün yüzüne çıkarması
ve araĢtırmacıları da her türlü yenilik ve değiĢimden haberdar etmesidir.
Disiplinler arası çalıĢmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda düĢünmesi ve ürünlerini
bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik bir çalıĢma ile aklı çok yönlü çalıĢtırmak ise
araĢtırmacının bilim dallarından en az birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim
insanı, ayrıntıda gizli olan evrensel yasaların iĢleyiĢini keĢfetmeyi istemeli ve vaktini buna
vakfetmelidir. Bu aĢamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız olamayacağı da ortaya çıkan
önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi içerisinde müstakil bir yol çizerken aynı zamanda
kendisini besleyen farklı bilimlerden de yararlanarak üzerinde bulunduğu yolu geliĢtirme ve
değiĢtirme imkânına sahip olur. Dolayısıyla uluslar arası ya da ulusal ölçekte gerçekleĢtirilen her yeni
buluĢ, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok bilim dalını da etkiler ve bilim
insanlarını yeni bakıĢ açılarına sevk edecek bir ufuk açar.
Bu kitap ise 'Tarih, Sosyoloji, Coğrafya ve Uluslararası ĠliĢkiler' gibi alanlarda özgün
çalıĢmalar yapan araĢtırmacı ve bilim insanlarının ortaya koydukları ürünleri bir araya getiren önemli
bir kaynak kitap olarak karĢınızda durmaktadır. Kendi alanında gerçekleĢtirilen yeni buluĢlardan
haberdar olmak isteyen ve farklı bilim dallarından yararlanarak yeni buluĢlar ortaya koymak isteyen
bilim insanları için bu eser, istifade edilmesi gereken önemli eserlerden biridir.
Farklı bilim dallarından yapılan katkılar ile ortaya çıkan Ġlkçağlardan Modern Döneme
Tarihten Ġzler adlı bu eser genel anlamda ilkçağlardan modern zamana kadar uzanan bir trendde tarih
çalıĢmasıdır. Tarihin çeĢitli dönemlerinde kurulan devletler ve medeniyetlerden kesitleri bu eserde
bulabileceksiniz.
Yazı ile sözün önemli farkını ortaya koymak ve unutulup giden bedenlerin yerini isim ve
eserlerle unutulmaz hâle getirmek amacıyla oluĢturulan bu kitap, kütüphanelerdeki yerini aldığı
müddetçe hem kitapta yer alan bilgiler hem de o bilgileri bilim dünyasına kazandıran isimler de
unutulmayacaktır.
Ġlkçağlardan Modern Döneme Tarihten Ġzler isimli bu eser, farklı üniversitelerden 54
bilim insanının özverili çalıĢmasının neticesinde ortaya çıkan yazılardan oluĢmaktadır. Değerli bilim
insanlarımıza teĢekkürüm sonsuzdur ve kendilerine yeni çalıĢmalarında muvaffakiyetler diliyorum.
Eserin oluĢmasında emeği geçen, tashih eden hakemlere ve değerli arkadaĢlarımıza da müteĢekkirim.
Daha nice eserlerde buluĢmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza sevgi ve hürmetlerimi
iletiyorum.
HoĢçakalın…
Prof. Dr. Osman KÖSE
8 Haziran 2018
Ankara

-AİLKÇAĞLARDA
DÜNYA SİYASETİ

MÖ I. BĠNYILDA VAN GÖLÜ HAVZASINDA
TARIMSAL FAALĠYETLER
Dr. Öğr. Üyesi Ebru MANDACI
Bitlis Eren Üniversitesi
ÖZET
Van coğrafyası dağlık bir bölge olup, tarım için elveriĢli arazi çok kısıtlıdır.
Küçük verimli ovalar engebeli ve yüksek dağlar arasına sıkıĢmıĢ durumdadır. Özellikle
Urartu kralları, tarım için çok az olan araziyi verimli hale getirmeye çalıĢmıĢlardır.
Tarım krallar tarafından teĢvik edilmiĢ ve geniĢ çaplı tarım projeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tarım sahasını geniĢletmek için barajlar, göletler ve sulama kanalları inĢa edilmiĢtir.
Tarımda iĢ gücünün çoğunluğunu baĢka ülkelerden tutsak olarak getirilen halk
toplulukları oluĢturmuĢtur. Kurulan toplumsal tarım merkezlerine düĢman
topraklarından yapılan toplu nüfus nakilleriyle getirilen halklar zorunlu olarak
yerleĢtirilmiĢlerdir. Persler döneminde imparatorluk tarım arazilerinin mülkiyetini
kendi elinde bulundurmuĢtur. Eyaletlerde yaĢayan köylüler ürettikleri ürünler üzerinden
vergi vermiĢtir. Van bölgesinde yapılan kazılarda buğday, esmer buğday, arpa, burçak,
çavdar, mercimek, nohut, darı, üzüm çekirdeği ve yağ bitkisi gibi tarım ürünlerinin
kalıntıları ortaya çıkarılmıĢtır. Ayrıca Eskiçağ‘da krallar, beyler, soylular ve tapınaklar
için bağ bahçe sahibi olmak gurur kaynağı ve bir ayrıcalık göstergesi olmuĢtur. Urartu
kralları da Van Gölü havzasında bağ bahçe kurmaya özen göstermiĢler ve üzüm bağı,
meyve ve sebze bahçeleri oluĢturmuĢlardır. Tarımda verimin artırılması için bereket
ritüelleri düzenlenmiĢ ve tanrılara kurbanlar sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Ekonomi, Tarım.
AGRICULTURAL ACTIVITIES IN VAN LAKE BASIN
IN THE FIRST MILLENNIUM BC
ABSTRUCT
Van is a mountainous region and the land available for agriculture is very
limited. Small fertile plains are stuck between rugged and high mountains. Especially
the Urartian kings have tried to make the land which is very little for agriculture
productive. Agriculture has been encouraged by the kings and extensive agriculture
projects have been carried out. Dams, ponds and irrigation canals have been built to
expand the agricultural landscape. In agriculture, the majority of the workforce has
been created as public communities brought captive from other countries. The peoples
brought by collective population transfers made from enemy territory to the established
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social agriculture centers were forcedly placed. During the Persian period, the empire
held ownership of agricultural land in its own hand. The villagers living in the states
paid taxes depending on how much the products they cultivate. The excavations in the
Van region revealed the remains of agricultural products such as wheat, brown wheat,
barley, vetch, rye, lentil, chickpea, corn, grape seed and oil plant. In ancient times,
being a vineyard owner for kings, governors, nobles and temples has become a source
of pride and a privilege. The Urartu kings have also taken care to build a vineyard in
the Van Lake basin and have formed vineyards, fruit and vegetable gardens.
Abundance rituals have been arranged to increase profitability in agriculture, and
sacrifices had presented to gods.
Keywords: Van Lake, Economy, Agriculture.
GiriĢ
MÖ I. binyılda Van Gölü çevresindeki topraklara hâkim olan ilk devlet Urartu
Krallığı‘dır. Asur kaynaklarında MÖ 13. yüzyıldan baĢlayarak isimleri görülmeye
baĢlayan Uruatri ve Nairi kabileleri, MÖ 9. yüzyılda bir devlet meydana getirmiĢlerdir.1
Med kralı Kyaksares (MÖ 625-585) ve müttefikleri MÖ 612 yılında Asur
Ġmparatorluğu‘na son verdikten sonra, Kızılırmak‘ın doğusunda kalan Küçük Asia
coğrafyalarını ele geçirmiĢlerdir.2 MÖ 590 yılında Medler, Urartulara karĢı son
saldırılarını gerçekleĢtirmiĢler ve bölgede Med egemenliği baĢlamıĢtır. MÖ 6. yüzyılın
ortalarında aralarında Armenia yöneticilerinin de bulunduğu vassallar, Perslerin
desteğiyle Medler‘e karĢı isyan etmiĢlerdir. Böylece MÖ 553 senesinde bölgede Pers
hâkimiyeti baĢlamıĢtır.3 Pers kralları büyük imparatorluk topraklarını idare edebilmek
için ele geçirdikleri coğrafyaları eyaletlere (satraplık) bölmüĢler ve her eyaletin baĢına
satrap adını verdikleri yöneticiler atamıĢlardır.4 Bölge MÖ 331 yılında Büyük Ġskender
tarafından Pers hâkimiyetinden çıkarılmıĢtır. Fakat Armenia bölgesi YunanlaĢtırma
politikasından etkilenmemiĢ ve Pers türünde bir idareye sahip özelliklerini korumuĢtur.
MÖ 4. yüzyıl sonu ile 1. yüzyıl baĢı arasında Seleukos Ġmparatorluğu‘nun bölgedeki
gücünü tanımıĢlar, bir kısım özgürlüklerini ellerinde tutmuĢlardır. Seleukos kralları

1

Mirjo Salvini, Urartu Tarihi ve Kültürü, Çev: Belgin Aksoy, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul
2015, s. 28.
2
Muzaffer Demir, ―M.Ö. VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia ĠliĢkileri ve Armenia Orontid
Hanedanlığı‖, Yeni Türkiye, S. 60, 2014, s. 1.
3
Yıldız Deveci BozkuĢ-Sultan Deniz Küçüker, Armenia-Ermeniler ve Armenia Bölgesi‟nin Eskiçağ
Tarihi, Genesis Kitap, Ankara 2011, s. 47-48.
4
Jak Yakar, Anadolu‟nun Etnoarkeolojisi, Çev: Selen Hırçın Riegel, Homer Kitabevi, Ġstanbul 2007,
s. 67.
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burasını tamamen kontrol altına alamamıĢlar, bölgeye politik özgürlük vermiĢlerdir.
Seleukoslar, strategos adını verdikleri yerel krallardan haraç toplamıĢlardır.5
Van Gölü havzası, Anadolu coğrafyasında dağlar ve volkanik tepelerin
bulunduğu en dağlık ve deniz seviyesinden en yüksek olan bölgedir. Yüksek dağlar
arasında kalan alçak bölümler, tarımsal cepler olarak isimlendirilebilecek küçük tarım
arazilerini oluĢturur. Ġskân olarak da bu küçük tarım alanlarının olduğu bölgeler tercih
edilmiĢtir. Bölgede tarım arazilerini sulayacak doğal su kaynakları da sınırlıdır. Yüksek
dağların arasında kalan küçük tarım bölgelerine en güzel örnek Van Ovası‘dır. Bu
alanın bir kısmı HoĢap Nehri ile sulanır. Van Ovası‘na bir dağ geçidiyle bağlanan
Gürpınar Ovası, HoĢap Nehri‘nin çıktığı alandır. Dağlarla çevrili ve alçakta kalan tarım
arazilerinden bir diğeri de Muradiye Ovası‘dır. Bendimahi Çayı bölgenin baĢlıca su
kaynağını oluĢturur. Bölgenin en verimli arazileri ErciĢ Ovası‘nda yer alır. ErciĢ
Ovası‘nın kuzeyinde ise Patnos Ovası vardır.6
1. Tarım Arazilerinin OluĢturulması
Belgelerden Urartu Devleti‘nden önce bölgede örgütlü bir ekonominin olmadığı
anlaĢılmaktadır. Urartu krallarının yazıtlarında ―Toprak ıssızdı ve orada daha önce
hiçbir şey inşa edilmemişti‖ gibi kalıplaĢmıĢ ifadeler geçmektedir. Urartu kralları
fethettikleri toprakların mevcut koĢullarını iyileĢtirerek tarım ve hayvancılığa uygun
hale getirmiĢler, savunmaya yönelik ve dini binalarla kolonileĢtirmiĢlerdir. Bu süreç
merkezden baĢlamıĢ ve fethedilen topraklara doğru geniĢlemiĢtir. En güzel
örneklerinden birisini Ġšpuini ve oğlu Menua yapmıĢtır. Van Gölü‘nün kuzey ucunda,
Bendimahi Çayı‘nın göle döküldüğü ovada inĢa faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢ, bağlar ve
bahçeler oluĢturulmuĢtur.7
Orta parçası Karahan‘da, alt parçası ise Muradiye‘de bulunan bazalt bir stelde
Kral Menua‘nın yeni bir kale ve kent kurduğu, tarlalar, bağlar ve bahçeler oluĢturduğu
kayıtlıdır: ―İšpuini oğlu Minua hem yeni bir kale hem de bir şehir yaptırdı. Yeni bağlar
kurdu ve tarlalar ve yeni de bahçeler kurdu‖.8
Yazıtlardan Urartu krallarının Ġšpuini (MÖ 830-820) döneminden baĢlayarak
daha çok Van Gölü havzasında üzüm bağları, meyve ve sebze bahçeleri yaratmaya
önem verdikleri anlaĢılmaktadır.9 Urartu kralları tarafından oluĢturulan bahçeler,
―Menua Bağı‖ ve ―Sarduri Bağı‖ gibi bağ ve bahçeyi kuran kralın adıyla anılmıĢtır. II.

5

Age, s. 70-71.
Altan Çilingiroğlu, Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı, YaĢar Eğitim ve Kültür Vakfı, Ġzmir 1997, s. 67.
7
Salvini, age, s. 134.
8
Margaret R. Payne, Urartu Çiviyazılı Belgeler Kataloğu, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul
2006, s. 50.
9
Veli Sevin, ―Urartu Bahçeleri‖, Belleten, C. LXIV, S. 240, 2000, s. 396.
6
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Sarduri dönemine ait ErciĢ KarataĢ‘ta ana kayaya oyulmuĢ küçük bir pano içine
yazılmıĢ yazıtta: ―Tanrı Haldi‟nin büyüklüğüyle Argišti oğlu Sarduri der ki: Tanrı
Haldi bana krallığı verdiği zaman, ataların tahtına çıktım. Aynı yıl bir bağ diktirdim.
Adı „Sarduri Bağı‟dır…‖ cümleleri vardır.10 Yazıtlardan saray kadınları ve soyluların
da bu tür bağ ve bahçelere sahip olduğunu anlıyoruz. Kadembastı Mevkii‘nde Menua
Kanalı‘nın destek duvarında ―bu bağ Menua‟nın karısı Tariria‟nındır. Adı
„Taririaḫinili‟dir‖ ifadesi geçmektedir.11 Yazıtlardan tanrılar adına da bağlar dikildiği
anlaĢılmaktadır. Meher Kapı yazıtında tanrı Haldi için yeni bahçeler kurulduğu, tarlalar
diktirildiği, bağlar olduğu zaman tanrı Haldi ve diğer tanrılar için kurbanlar
kesilmesinden bahsedilmektedir.12 Bastam'da ele geçen bir kil tablette ise kale
yöneticisi Lubšuiani ile rakibi Adiabdi arasında soruna sebep olan bir fidanlıktan
bahsedilmektedir.13
II. Sarduri de (M.Ö. 764-735) ÇavuĢtepe‘de bulunan yazıtta aynı Ģekilde yeni bir
Ģehir kurduğunu, daha önce çorak olan arazide kanal yaptığını, bağlar ve bahçeler
kurduğunu ayrıntılı bir Ģekilde anlatmaktadır. ÇavuĢtepe susi kapısının dıĢ solundaki iki
taĢ blok üzerindeki yazıtta Ģu ifadeler geçmektedir:
―Argišti oğlu Sarduri, babasının kralı tahtına çıktığı zaman, tanrı İrmušini‟ye bu
susi‟yi yaptırdı… Sarduri der ki: Yer çoraktı ve orada hiçbir şey yapılmamıştı. Ben
orada tanrı Haldi‟ye bir tapınak, tanrı İrmušini‟ye … ve ayrıca kusursuz bir şekilde bir
kale yaptırdım. Gugunai Irmağı‟ndan bir kanal açtım… Orada bahçeler, bağlar ve yeni
bir şehir kurdum. Güçlü icraatlar yaptım… „Sarduriḫinili‟ adını verdim‖.14
Persler döneminde ise imparatorluğa dâhil olan topraklarda tarımsal üretim yerel
yöntemlerle devam etmiĢtir. Ġmparatorluk üretim kaynakları üzerinde sıkı bir denetim
kurmuĢtur. Kral, kraliyet ailesi mensupları, soylular ve saray erkânı ülkenin dört bir
tarafındaki geniĢ tarım arazilerinin mülkiyetini kendi ellerinde bulundurmuĢladır.
Satraplıklarda yaĢayan köylüler ürettikleri ürünler üzerinden düzenli vergi vermiĢlerdir.
Köylülerin, satraplık sarayının yiyeceğini karĢılamaları gerekiyordu. Kendilerine
verilen görevler, köylünün tarlalarından hasat etmekle yükümlü oldukları ürünün
miktarını etkilemiĢtir. Pers kralları suya ulaĢımı da denetim altında tutmuĢlardır. Ayrıca
kralların Ġran‘ın kuzeyinde geniĢ çaplı yeraltı sulama sistemi inĢa ettikleri
bilinmektedir.15 Ayrıca Persler döneminde ordunun süvari alaylarına satraplar

10

Payne, age, s. 250.
Age, s. 81.
12
Age, s. 46.
13
Age, s. 273.
14
Age, s. 253.
15
Amélie Kuhrt, Eski Çağ‟da Yakındoğu-II, Çev: Dilek ġendil, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları,
Ġstanbul 2013, s. 427.
11
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tarafından topraklar bağıĢlanmıĢtır. Persli asiller arasından seçilen ve toprak sahibi olan
her süvarinin emrinde, kendisine ailevi ya da baĢka bağlarla bağlı olan birkaç kiĢi
vardı.16
Ksenophon dönüĢ yolunda Doğu Anadolu Bölgesi‘ne geldikleri zaman burada
bulunan Armenia köylerinden bahseder. Armenia bölgesine ulaĢtıklarında büyük bir
Ģehre geldiklerini ve burada satrapın sarayının bulunduğunu, ırmak kenarlarında pek
çok köyün bulunduğunu anlatır.17 Bu dönemde her köy bir üretim birimini temsil
etmiĢtir. Kırsal kesimin ekonomik örgütlenmesi, tarım stoklarını ve kent ekonomisi için
önemli bir yer tutmuĢtur. Büyüyen Ģehirlerde tarım ürünlerine talebin artması, köy
sayısının artmasına sebep olmuĢtur. Köyler YaĢlılar Konseyi‘ne (gerousia) baĢkanlık
yapan bir Ģahıs tarafından idare edilmiĢtir. Köy idaresi saraya veya Ģehre ödenmesi
gereken yıllık vergilerin toplanmasından sorumluydu. Köy ekonomisi ve kült
faaliyetlerini ilgilendiren konulara bakmak için yetiĢkin köylülerden oluĢan ayrı bir
heyet oluĢturulmuĢtur.18 Persler imparatorluğa dâhil olan satraplıklardan aynî vergi
almıĢlardır. Pers kralları satraplık topraklarının üretim verimliliğini göz önünde
bulundurarak, her eyalette ayrı vergi değeri uygulamıĢlardır.19
2. Sulama Sisteminin OluĢturulması
Merkeziyetçi bir yönetime sahip olan Urartu kralları, tarıma açılan yeni
arazilerdeki ürünün verimli olması için birçok baraj, gölet ve sulama kanalları
yapmıĢlardır (Resim-1). Persler döneminde de satrapın temel görevlerinden birisi
toprağın verimini artırmaktı ve bu sebeple satrap sulama sistemini denetler, yeni
ürünlerin ekilmesini sağlar ve bitki dokusunu korurdu. Muhtemelen eyalet valisinin
emrinde su kanallarının bakımı ve tamiratıyla ilgilenen sulama iĢçileri bulunurdu.20
Van Gölü havzasında bulunan ovalarda tarıma hayat veren en büyük projelerden
birisi Kral Menua ( MÖ 810-786) tarafından yaptırılan ―Menua Sulama Kanalı‖
inĢasıdır. Halk arasında bir aĢk öyküsüyle efsaneleĢtirilerek ―Semiramis/Şamram Arkı‖
adını alan kanal 51 km uzunluğundadır. Anadolu‘da bir baĢka benzerine rastlanmayan
kanal, yapıldığı tarihten günümüze kadar Van Ovası‘nda yapılan tarıma hayat
vermektedir. Van Gölü‘nün suyuyla tarım alanları sulanamayacağı için Van‘ın 50 km
güneyinde bulunan Gürpınar‘dan Urartu Krallığı‘nın baĢkentine tatlı su taĢınmıĢtır.
Suyun kaynağını BaĢet Dağı‘nın batı yönünde yer alan kalker kayalıkları

16

Yakar, age, s. 68.
Ksenophon, Anabasis, IV,4, 2-3.
18
Yakar, age, s. 68-69.
19
Muzaffer Duran, ―Satraplık Sisteminin Pers Yönetim TeĢkilatındaki Yeri‖, SDÜ Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 34, 2015, s. 74.
20
Sevgi Sarıkaya, ―Anadolu‘da Pers Satraplık Sistemi‖, CEDRUS IV, 2016, s. 82.
17
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oluĢturmaktadır. Kaynaktan getirilen kanal, bir aĢırtma kemeri ile HoĢap Çayı
üzerinden geçirilmiĢtir (Resim-2).21
Menua Kanalı‘nn geçtiği çeĢitli noktalarda, kanalın yan tarafında ya da destek
duvarlarında çok defa bu kanalın Minua tarafından yaptırıldığı belirtilen yazıtlar
bulunmuĢtur. Kadembastı Mevkii‘nde kanalın sağ kıyısında bir kayanın üzerinde
bulunan 14 satırlık yazıtın ilgili satırları Ģöyledir:
―Tanrı Haldi‟nin kudretiyle, İšpuini oğlu Minua bu kanalı açtı. Adı „Minua
Kanalı‟dır. Tanrı Haldi‟nin büyüklüğüyle, Minua, güçlü kral, büyük kral, Biainili
Ülkesi‟nin kralı ve Tušpa Şehri‟nin kahramanıdır‖.22
Kral Menua tarafından gerçekleĢtirilen sulama projelerinden birisi de Yukarı
Anzaf Kalesi Barajı‘dır. Baraj, Van‘ın 11 km kuzeydoğusunda bulunan Yukarı Anzaf
Kalesi‘nin 600-700 metre kadar doğusunda yer alır. Barajdan kuzey yöne doğru akıtılan
sular sayesinde tarım arazilerinin su ihtiyacı sağlanmıĢtır.23
II. Sarduri tarafından yaptırılan ÇavuĢtepe Kalesi (Sarduriḫinili)su biriktirme
havuzu ilginç bir sulama tesisidir. Havuz, bir tekneye benzeyen doğal kaya boĢluğunun
kalın ve yüksek duvarlarla kapatılmasıyla oluĢturulmuĢtur. Kalınlığı 5,60 m, yüksekliği
5,50 m ve uzunluğu 47 m olan duvarla büyük bir havuz inĢa edilmiĢtir. 24 II. Sarduri
tarafından gerçekleĢtirilen bir diğer proje Hırsız Deresi Barajı‘nın inĢasıdır. Baraj,
Gürpınar Ovası‘ndan akan Hırsız Deresi üzerine kurulmuĢtur. Hırsız Deresi‘nin suyunu
BaĢet Dağı‘ndan gelen kar suları ve birçok kaynak suyu oluĢturur.25
Van‘nın kuzeyinde bulunan Toprakkale‘de II. Rusa (M.Ö.685-645) tarafından
yeni bir yönetim merkezi olan Rusaḫinili kurulmuĢ ve büyük bir sulama sistemi inĢa
edilmiĢtir. Toprakkale‘nin 20 km doğusunda yer alan Varak Dağı‘nda suni bir göl olan
KeĢiĢ Gölü inĢa edilmiĢtir.26 Yüksekliği yaklaĢık 2800 metre olan Varak Dağı‘nın
ortasındaki gölün iki setti vardır. Birinci set gölün kuzey ucunda bulunup, Urartu
karakterini yitirmiĢ durumdadır. Ġkincisi ise gölün güneybatı ucunda yer alır ve kısmen
yıkılmıĢtır. Urartulu özelliklerini koruyan settin önünde büyük taĢlardan inĢa edilmiĢ 7
metre geniĢliğinde duvar yer almaktadır.27 KeĢiĢ Gölü yakınında bulunan II. Rusa‘ya ait
kırık bir stelde bu gölün yapılıĢı anlatılmaktadır:
21

Oktay Belli, Doğu Anadolu‟da Urartu Sulama Kanalları, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul
1997, s. 11-12.
22
Payne, age, s. 80.
23
Oktay Belli, ―Doğu Anadolu Bölgesi‘nde KeĢfedilen Urartu Barajlarına Toplu Bir BakıĢ‖, Belleten,
C. LX, S. 229, 1996, s. 645-646.
24
Age, s. 646.
25
Age, s. 647.
26
Salvini, age, s. 139.
27
Baki Öğün, Van‟da Urartu Sulama Tesisleri ve Şamram (Semiramis) Kanalı, Ankara 1970, s. 2526. Bu konuda ayrıca bkz. Oktay Belli, ―Van Bölgesi‘nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin
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―…dağlar yüksek. Kanallar ve hendekler için su…ettim. „Rusa Gölü‟ adını
verdim. Oradan çorak yer olan Rusaḫinili‟ye kanal açtım. Biainili Ülkesi…(ve) düşman
ülkelerinin…idi. Rusa der ki: Rusaḫinili‟yi kurdum ve bu gölü yaptığım zaman buyruk
verdim: Tušpa Şehri‟nin halkı…Rusaḫinili önündeki yeri ve öyle bir göl yerini…çorak
ve ekilmemiş idi. O halk ki…Rusa der ki: O yerde bağlar, ormanlar ve ekim yapılacak
tarlalar kurdum ve orada büyük işler yaptım. Bu göl Rusaḫinili Şehri‟nin sulanması
için olsun‖.28
II. Rusa tarafından yaptırılan Van‘ın 3 km kuzeydoğusunda yer alan Sıhke
Göleti, Urartu krallarının yaptırtmıĢ olduğu göletlerin en büyüğüdür. Bu gölet de
Menua Kanalı, Yukarı Anzaf ve KeĢiĢ Gölü gibi hala kullanılmaktadır. Sıhke
Göleti‘nin suları, Erek Dağı üzerinde kurulan KeĢiĢ Göl Barajı‘ndan gelir. Bugün
Berlin Pergamon Müzesi‘nde bulunan bir stelde Toprakkale‘nin inĢaatı, barajın ve
Sıhke Göleti‘nin kuruluĢu anlatılmaktadır.
―Rusa der ki: Rusaḫinili ile uğraştığımda, bu kente gölden belirli bir miktar su
verdiğimde, Tušpa‟da oturan nüfus Rusaḫinili önündeki tüm araziyi işledi. Kanala
sahip olduktan sonra toprak tekrar işlenebilir hale geldi. Bu toprağı işleyen herkese
bronzdan yapılmış çalışma aletleri verildi.
Rusa der ki: ülkemde tarlalar, meyve bahçeleri ve üzüm bağları kurdum. Birçok
iyi işler yaptım. Rusaḫinili‟deki suni göl için bütün çalışma aletlerini ve sulama için
yardımcı çalışma araçlarının hepsini Rusaḫinili için verdim. Sayısız sulama kanalları
ile Alaini ırmağından gerek duyulan sular, Tuşpa nüfusu için kullanılsın, su kanallarına
gelince, onların adı „sulayıcıdır‟‖.29
Urartu Krallığı‘nın ikinci baĢkenti Rusaḫinili‘nin (Toprakkale) 24 km
kuzeydoğusunda bulunan Gövelek Köyü‘nün 1 km kuzeyinde küçük bir göl mevcuttur.
Gövelek Gölü‘nü kar ve yağmur sularıyla kaynak suları doldurmaktadır. Gölün
kuzeyinde dar bir boğaza 70 m uzunluğunda, 5 m geniĢliğinde olan bir baraj duvarı
yapılmıĢtır.30
Bitlis Ġli Adilcevaz Ġlçesi‘nde yer alan Kefkalesi‘nin sulama ihtiyacını ise
Kırcagöl Barajı ile Aygır Gölü sulama sistemi karĢılamıĢtır. Kefkalesi‘nin 1,5-2 km
kuzeydoğusunda bulunan Kırcagöl Barajı ile Aygır Gölü‘nde inĢa edilen sulama sistemi
muhtemelen II. Rusa döneminde yaptırılmıĢtır. Süphan Dağı‘nın güney eteğinde yer

AraĢtırılması‖, VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bakanlığı, Ankara 1988, s. 314.
28
Payne, age, s. 285-286.
29
Belli, 1996, s. 673-674.
30
Age, s. 669-670.
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alan ve volkanik bir göl olan Aygır Gölü‘nden Kefkalesi‘ne taĢ kanal ve keramik
borularla su taĢınmıĢtır.31
II. Argišti (M.Ö. 704-685) tarafından yaptırılan Meydan Boğazı Barajı, Van
Gölü‘nün kuzeyinde bulunan ErciĢ Ġlçesi‘nin 36 km kuzeybatısında, Meydan Köyü‘nün
1 km kuzeyindedir. 9 kilometrekare geniĢliğindeki gölün suları, çevredeki küçük
derelerden, kar, yağmur ve kaynak sularından gelir.32 Bu barajın yapılıĢıyla ilgili
bilgileri, II. Argišti dönemine ait olan Hacı ve Çelebibağı yazıtlarından öğreniyoruz.33
Çelebibağı stelinde daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Stelin ön yüzünde yer alan ilgili
kısımlar Ģöyledir:
―Argišti der ki: Taktumnia Şehri‟ndeki sulama kanalı ve Quriakagi
Ülkeleri‟ndeki topraklar ekilmemişti, sebze, meyve ve asma bahçesi olarak orada hiçbir
şey yoktu, orada hiçbir kanal yapılmamıştı, Tanrı Haldi bana onların hepsini yapmam
için buyruk verdi. Bu Gölü (Barajı) Airi Ülkesi‟ndeki dağlardan gelen sulardan ve
dağlar içinde yaptım. Bu gölün doldurulmasına yarayan dağlar, dağ bölgelerinden
Amuni, Budua, Nagilia, Salatara ve Urae idi. Argišti der ki: Daha önce o gölün yerinde
hiçbir şey yoktu, hiçbir kanal yapılmamıştı, Argišti (ḫinili Şehri) …‖.34
ErciĢ Ġlçesi‘nin 30-35 km kuzeydoğusunda ise ÇiriĢgöl Barajı bulunmaktadır.
Baraj, volkanik dağlar olan Aladağ ve Tendürek‘in güney etekleri uzantısında yer
almaktadır. Gölde toplanan sular kar, yağmur ve kaynak sularından gelmektedir.
Barajın duvarı gölün güneybatısında kayalık iki boğaz arasına inĢa edilmiĢtir.35
Muradiye Ovası‘nın tarım arazilerini ise Süphan Barajı ile Argıt Barajı
sulamaktadır. Urartular döneminde tarımsal arazi olarak en iyi değerlendirilen
alanlardan birisi Muradiye Ovası olmuĢtur. Van Gölü‘nün kuzeyinde bulunan Süphan
Barajı‘ndan güneybatı yönüne doğru akan ve Süphan Deresi olarak adlandırılan su
Muradiye Ovası‘nın sulama ihtiyacını karĢılamaktadır.36 Argıt Barajı Muradiye‘nin
Yukarı Argıt köyünün 2.5-3 km güneydoğusunda yer almaktadır. Argıt Barajı 2450
metre yüksekliğindeki dağların zirvesinde, küçük bir çöküntü alanında bulunmaktadır.
Barajın sularını bu dağlardan inen kar ve yağmur suları ile kaynak suları oluĢturur.37
31

Oktay Belli, ―Van Bölgesi‘nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin AraĢtırılması, 1990‖, IX.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale 1991, s. 486-487.
32
Belli, 1996, s. 655.
33
Oktay Belli, ―Van Bölgesi‘nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin AraĢtırılması, 1993‖, XII.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 1994, s. 362.
34
Belli, 1996, s. 660.
35
Oktay Belli, ―Van Gölü‘nün Kuzeyinde 2800 Yıllık Yeni Bir Urartu Barajı ve Kanalı‖, Emin Bilgiç
Hatıra Kitabı, Ġstanbul 2000, s. 264-265.
36
Belli, 1991, s. 481.
37
Oktay Belli, ―Van Bölgesi‘nde Urartu Baraj ve Sulama Sisteminin AraĢtırılması, 1988‖, VII.
Araştırma Sonuçları Toplantısı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya 1989, s. 311.
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3. YetiĢtirilen Tarım Ürünleri
Van Gölü havzası Doğu Anadolu‘nun tahıl ambarlarından birisidir. Van Gölü
havzasında bulunan Urartu kale, saray ve tapınak depolarında buğday, esmer buğday,
arpa, burçak, çavdar, mercimek, akdarı ve nohut gibi hububat ve bakliyat türleri
bulunmuĢtur. Sulanabilen topraklarda buğday, arpa, darı vs. tarım ürünleri
yetiĢtirilmiĢtir. Çorak ve sulanamayan arazilere ise nohut ve mercimek ekilmiĢtir.
Tarıma uygun arazinin çok az olması sebebiyle, toprak verimli bir Ģekilde
değerlendirilmiĢtir.38
Urartu kralları vergi olarak aldıkları tarım ürünlerini, inĢa ettirdikleri kalelerin
depolarında toplamıĢlardır (Resim-3). Urartu kalelerinde yapılan kazılarda ortaya
çıkarılan depolarda her biri 800-1000 litre arasında değiĢen yüzlerce küp ele geçmiĢtir.
Bu küplerde buğday, kızılca (kılçıklı) buğday, darı, bezelye, nohut, bakla, mercimek,
çavdar, susam ve Ģarap gibi yiyecek-içecek maddeleri ile yağ bitkileri bulunmuĢtur
(Resim-4,5,6).39
Yılın yarısında ağır kıĢ mevsiminin yaĢanmasına rağmen Doğu Anadolu
Bölgesi‘nin yaylalarında 1.800 metreye kadar buğday, 2.100 metreye kadar da arpa
yetiĢir. ElveriĢli olan kısımlarda ise bağcılık yapılmıĢtır. Bölgenin verimliliği, bağcılık,
yağ bitkileri ve meyve plantasyonları hem Urartu ve Asur kaynaklarındaki bilgilerle
hem de arkeolojik bulgularla ortaya konulmuĢtur. Ermeni tarihçisi Hovannes Katolikos,
bölgedeki tarımın yüksek seviyesini Ģöyle anlatmaktadır:
―Bağlar yaptılar, zeytin ağaçlarının sıralarının güzel kokulu aralıklarını ve
bahçelerini yaptılar, zararlı otu olmayan tarlaları sürdüler ve yüz kat daha fazla meyve
aldılar. Zengin bir hasatla depoları ve siloları fazlasıyla doldu ve bağbozumunda da
tekneleri‖.40
Asur kralı II. Sargon (M.Ö. 722-626) iktidarının sekizinci yılında çıktığı Urartu
seferini anlattığı yazıtında bölgede yetiĢen tarım ürünleriyle ilgili bilgi vermektedir.
Yazıtta, ―Ağzına kadar dolu erzak depolarını açtım ve sınırsız ölçüdeki arpayı yemesi
için ordumu serbest bıraktım‖ ifadesi geçmektedir.41 Ayrıca ―Şarap depolarına girdim
ve Asur askerleri tulumlar içindeki güzel şarabı nehir suyu gibi içtiler‖ cümlesinden
bölgede Ģaraplık üzüm yetiĢtirildiği anlaĢılmaktadır.42
Urartu topraklarında yetiĢtirilen ürünlerin miktarı konusunda yazıtlar ve
kazılarda bulunan pitoslar fikir edinmemizi sağlamaktadır. II. Sarduri‘nin Patnos

38

Oktay Belli, ―Van Bölgesi‘nin En Eski Tahıl, Bakliyat ve Meyve Türleri‖, I. Van Gölü Havzası
Sempozyumu, Van Valiliği Yayınları, Van 2004, s. 44.
39
Belli, 1996, s. 636.
40
Salvini, age, s. 26.
41
Altan Çilingiroğlu, ―Tanrı Assur‘a Bir Mektup‖, Tarih İncelemeleri Dergisi, c. 2, s. 1, 1984, s. 15.
42
Agm, s. 18.
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Aznavurtepe‘de bulunan taĢ bir blok üzerindeki yazıtında: ―Tanrı Haldi‟nin
büyüklüğüyle Argišti oğlu Sarduri bu tahıl deposunu yaptırdı. Orada 17.020 kapi
(ölçüsü vardır)‖ ifadesi yer almaktadır.43 Yine Patnos‘ta ele geçen HchI III a numaralı
kitabeden de 18.450 kapi zahireyi bir ambara depo ettiğini öğreniyoruz.44
Urartu topraklarında yetiĢtirilen tahılların yıllık mahsul miktarı, toprağın kalitesi
ve tarım yapan çiftçilerin sayısı vs. etmenlere göre her bölgede değiĢiklik göstermiĢtir.
Örneğin sönmüĢ bir volkan olan Süphan Dağı‘nın güney kısmında toprak kumlu olduğu
halde yıllık mahsulde buğday 25, arpa 40, çavdar ise 50 katına kadar çıkabilmiĢtir.45
Adilcevaz-Kefkalesi kazılarında 170 adet depolama iĢlevi gören pitoslar ortaya
çıkarılmıĢtır. Küplerin yükseklikleri 1. 90 – 2.03 m. arasında değ Ģmekte olup, b r küp
ortalama 1000 l treden fazla hacme sah pt r. Kefkales deposunun toplam hacm
200.000 l tre c varındadır. Bu p tosların Ģarap saklamak, tahıl ve yağ depolamak ç n
kullanıldığı düĢünülmekted r.46
Ksenophon evlerin toprak altında olduğunu ve merdivenle inildiğini, konutların
içinde çeĢitli hayvanların bulunduğunu anlattıktan sonra, evlerin depolarında ―buğday,
arpa, sebze ve testiler içinde arpa şarabı vardı‖ ifadesini kullanmakta.47 Ksenophon
ayrıca Armenia‘da her çeĢit nefis içecek, buğday, Ģarap, kuru üzüm, her çeĢit sebze
bulduklarını belirtmektedir.48
4. Bereket Ritüelleri
Urartular verimin artması için tanrılara üzüm bağları ve bahçeler
oluĢturmuĢlardır. Mühür ve madeni eĢyalar üzerine bereketi simgeleyen semboller
iĢlenmiĢtir. Tarımın koruyucu tanrı ve tanrıçalarına buğday ve arpa baĢakları, nar,
zeytin vb. bolluk ve bereketi simgeleyen tarım ürünlerinin sunulduğu betimlemeler
bulunmaktadır.49
Van‘ın 68 km güneydoğusunda, Gürpınar Ġlçesi‘nin Güzelsu (HoĢap) nahiyesine
bağlı Giyimli Köyü‘nde bulunan bronz adak levhalarında bereket sembolü olan tarım
ürünleri görülmektedir (Resim-7).50 Anadolu‘da bugün de bereketin simgesi olan nar,
43

Payne, age, s. 242.
Kemal Balkan, ―Patnos Yakınında Anzavurtepe‘de Bulunan Urartu Tapınağı ve Kitabeleri‖,
Anadolu, S. V, 1960, s. 145.
45
Jak Yakar, ―Etnoarkeolojik Veriler IĢığında Doğu Anadolu‘nun Urartu Döneminde SosyoEkonomik Yapısı‖, Urartu Doğuda Değişim, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 2011, s. 140-141.
46
Serkan Erdoğan, ―Kefkalesi Urartu YerleĢiminin Tarihsel Arka Planı‖, TAD, C. 36, S. 62, 2017, s. 36.
47
Ksenophon, Anabasis, IV, 5, 25-26.
48
Ksenophon, Anabasis, IV, 4, 9.
49
Oktay Belli, ―Urartu Sanatının Sosyo-Ekonomik Açıdan EleĢtirisi Üzerine Bir Deneme‖, Anadolu
Araştırmaları, C. VI, 1978, s. 62.
50
Giyimli Köyü‘nde, rastlantı sonucu köylüler tarafından yüzlerce bronz levha bulunmuĢtur.
Antikacılar tarafından ele geçirilen levhaların büyük çoğunluğu yurt dıĢına kaçırılmıĢtır. Geriye
44
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Urartu sanatında bereketle ilgili bir tanrının simgesi olarak görülmektedir. Giyimli
levhalarında baĢ aĢağı, çiçeği üstünde tek meyveli nar dalı betimlenmiĢtir. Adak
levhalarında bulunan bereketle ilgili sembollerden bir diğeri de figürlerin ellerinde
tuttukları buğday veya arpa baĢaklarıdır.51 Toprakkale‘de ele geçen madalyon üzerinde
de tahtında oturan tanrıça ya da kraliçeye, karĢısında duran kadın tarafından bereketle
ilgili bir nesne sunulmaktadır (Resim-8).52
SavaĢ Tanrısı Haldi bereketliliğe de egemendir. Bereket kültüyle ilgili Ayanis
Kalesi‘nde akdarılar bulunmuĢtur. Ayanis Kalesi‘nde gün yüzüne çıkarılan silahların
bazılarının için akdarı doldurulmuĢ olarak ele geçmiĢtir. Sadaklar, kazanlar, küpler ve
kemik nesnelerin içinde çok miktarda akdarı ortaya çıkarılmıĢtır. A. Çilingiroğlu‘na
göre, tapınak alanında bulunan bu akdarılar bereketliliği sembolize etmektedir.
Bereketin sembolü olan bu akdarı tohumlarının silahlara doldurulması, silahlarla
kazanılan ve devam ettirilen krallığın bütün topraklarının bereketli olması için
olabilir.53
Ayanis Kalesi kazılarında 2002 yılında ortaya çıkarılan bir ocak, ilginç bir bereket
ritüelinin olduğunu göstermektedir. Tapınak duvarına bitiĢik olarak yapılmıĢ ocağın
kenarında 4 adet küp bulunmuĢtur. Küplerin içerisi arpa ya da buğday ve akdarıyla
doldurulmuĢtur. Ocağın içerisinde de yanmıĢ arpa veya buğday taneleri bulunmuĢtur.
Tapınak alanı içinde bulunan bazı küpler ve tunç kazanın içinde de arpa, buğday ve
akdarının ele geçmesi, bu tahılların Urartu dininde önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.
Muhtemelen ocak ve tahıllar bereket kültünün uygulanmasıyla ilgilidir. Küpler içindeki
tahıllar yanan ateĢe atılarak, kuru libasyon yapılmıĢtır.54
Böyle bir yorumun getirilmesinde, bir kalkanın üzerinde yer alan yazıt etkili
olmuĢtur. Kalkanın ikinci satırında: ―… her kim ki ateşin üzerine toprak atarak söndürürse
Tanrı Haldi, Teišeba ve diğer tanrılar onu güneşin altından silip atsınlar‖ ifadesi
geçmektedir. Burada asılı kalkanın üzerinde bu yazının olması ve ocağın tapınağa bitiĢik
inĢa edilmesi ateĢ kültüyle ilgili dinsel törenler yapıldığını göstermektedir.55
kalanların bir kısmı bugün Van ve Adana müzelerindedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Afif Erzen, ―Giyimli
Bronz Definesi ve Giyimli Kazısı‖, Belleten, C. XXXVIII, S. 150,1974, s. 191.
51
Orhan Aytuğ TaĢyürek, ―Giyimli (Hırkanis) Adak Levhalarından Örnekler‖, Belleten, C. XLII, S.
166, 1978, s.218-219.
52
R. D. Barnett, ―The Excavations of the British Museum at Toprak Kale near Van‖, Iraq, Vol. 12,
No. 1, 1950, p. 29.
53
Altan Çilingiroğlu, ―Silah, Tohum, AteĢ‖, 60. Yaşında Fahri Işık‟a Armağan, Ġstanbul 2004, s. 257267.
54
Altan Çilingiroğlu, ―Ayanis Tapınak Alanında Bir Ocak ve Bereketlilik Kültü Ġle ĠliĢkisi‖, Refik
Duru‟ya Armağan, Ege Yayınları, Ġstanbul 2007, s. 1-2.
55
Altan Çilingiroğlu, Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2008,
s. 39.
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Tarımsal üretimin bereketliliği için bağlarda ve bahçelerde kurban kesildiğine dair
birçok yazıt vardır. Bunlar bağbozumunda ve bahçelerden ilk ürünler alındığı zaman
gerçekleĢtirilen Ģükür ve adak kurbanlarıdır. Toprakkale‘de bulunan bir kil tablette:
―Toplam 3 boğa, 5 inek, 5 büyük koyun 1 bağ içindir‖ ifadesi geçmektedir.56 KöĢk‘te
bulunan bir stelde de kral Menua‘nın bağbozumunda Tanrı Haldi‘ye 1 boğa ve 3 koyun
kesilmesi, Haldi kapısında ve yazıtın önünde Ģarap sunulmasını emrettiği görülmektedir.57
Meher Kapı‘daki açık hava tapınağında kayaya iĢlenmiĢ olan ve ―şölen takvimi‖ tarzındaki
yazıtta bağ bozumunda tanrılara kurbanlar kesildiği ve sunular yapıldığı anlaĢılmaktadır.
Metnin ilgili kısmını Ģöyledir:
―Ağaçların meyveleri (?) toplandığında (?), Haldi‟ye 3 koyun kesilmelidir (ve) 3
koyun da tanrılar heyetine; bağ…Haldi‟ye 3 koyun kesilmeli (ve) tanrılar heyetine de 3
koyun; üzümler sıkıldığında (?) Haldi‟ye 3 koyun kesilmeli (ve) tanrılar heyetine de 3 koyun
ve şarap da sunulmalıdır‖.58
Urartular‘da sulama faaliyetleriyle ilgili de tanrılara kurbanlar sunulmuĢtur. Tarım
arazileri için hayati önem taĢıyan suyun arttığı ve azaldığı dönemlerde kurban kesilmesi
gerektiği düĢünülmüĢtür. Doğu Anadolu Bölgesi‘nde nisan ve mayıs aylarında karların
erimesiyle baraj, göl ve nehirlerdeki su miktarı artar. Kısa ve kurak geçen yaz aylarında ise
su seviyesi düĢer. Suların artması için tanrılara kurban kesilmiĢtir. Mevsimlere göre
tanrılara Ģükür ya da adak kurbanları sunulmuĢtur. Konuyla ilgili olarak Erimena oğlu
Rusa‘ya ait Gövelek yazıtında ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Belgede hem su seviyesinin
arttığı hem de suların azaldığı zaman kesilecek kurbanlar sayılmıĢtır. Yazıttan Ģu bilgilere
ulaĢılmaktadır:
“Rusa der ki: ben bir ayin emrettim. Gölde sular çıktığı/arttığı zaman, ald ‟ye b r
oğlak, b r boğa ve beş koyun ald ‟ye kurban ed lecek. Bes l b r koyun ve b r koyun Fırtına
Tanrısı‟na, bes l b r koyun ve b r koyun Güneş Tanrısı‟na, bes l b r koyun ve b r koyun
Tanrıça Arubani‟ye, besili bir koyun ve b r koyun tanrılara, bes l b r koyun ve b r koyun
tanrıçalara, Rusa‟nın GI‟s ne b r boğa, b r nek Rusa‟nın Tanrıçası‟na, b r nek Tanrıça
Aniqu‟ya, üç koyun Göl Tanrılarına, besili bir koyun ve bir koyun Tanrı Asur‟a, besili bir
koyun ve bir koyun Tanrı Nala n ‟ye, bes l b r koyun ve b r koyun Tanrı Quera‟ya, b r boğa
ve b r koyun Tanrı Ura‟ya, üç koyun tüm kutsal dağlara. Sular azaldığı zaman
kes lecekler n sonu böyled r. Sular çek ld ğ zaman, ald ‟ye bes l b r koyun ve b r koyun,
Güneş Tanrısı‟na bir koyun, Tanrıça Arubani‟ye bir koyun, Tanrılara bir koyun,
Tanrıçalara (kutsal bayanlara) bir koyun, Rusa‟nın GI Tanrısı‟na bir koyun, Rusa‟nın
Tanrıçası‟na (kutsal hanımına) bir koyun, Tanrıça Aniqugi‟ye bir koyun, Göl tanrılarına üç
koyun, Tanrı Asur‟a bir koyun, Tanrı Nalaini‟ye bir koyun, Tanrı Quera‟ya bir koyun, Tanrı
Ura‟ya bir koyun, tüm kutsal dağlara bir koyun. ...”.59
56

Payne, age, s. 325.
Payne, age, s. 94.
58
Salvini, age, s. 201.
59
Atilla Batmaz, ―Urartu Dininde Kurban Kavramı ve Kurban Uygulaması‖, Belleten, C. LXXVII, S.
280, 2013, s. 812-813.
57
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Tarımda ĠĢgücünün Sağlanması
Urartu kralları hem baraj, gölet ve sulama kanalları gibi imar faaliyetleri hem de
boĢ arazileri tarıma açmak için iĢgücü teminine ihtiyaç duymuĢlardır. Ġhtiyaç duyulan
insan gücü toplu nüfus aktarımı yapılarak karĢılanmıĢtır. Urartu coğrafyasında kıraç ve
boĢ araziler tarıma elveriĢli duruma getirilmiĢ ve yerleĢim olmayan alanlara toplu nüfus
aktarımı uygulanarak ekonomiye kaynak elde edilmiĢtir.60 Tehcir uygulamasıyla
getirilen halklar sitadellerin eteklerine yerleĢtirilmiĢtir. Buralara yerleĢtirilen
topluluklara tarım arazilerini iĢleme görevinin verilmiĢ olabileceği akla gelmektedir.
Devletin iskân politikası sonucunda Ģehirler ve eyalet merkezlerinin yakınında köyler
ortaya çıkmıĢtır. Van yakınındaki Yoncatepe bu tip yerleĢim yerlerinden birisidir.
Karahan Köyü‘nde bulunan bir yazıtta Menua‘nın yeni bir Ģehir ve sulama kanalı
yaptırttığı ve burada iskân politikası uygulandığı belirtilmektedir: ―Bu kanalı açtım. Bu
şehri surlarla çevirdim. Adını Menuaḫinili koydum. Orada hiçbir şey yapılmamıştı.
Ahaliyi sürüp getirdim, oraya yerleştirdim‖.61
Kefkales yazıtından Arg št ‘n n oğlu Rusa zamanında Kefkalesi‘nin iĢgücü
nüfusunu oluĢturmak için insan topluluklarının getirildiği anlaĢılmaktadır.
―Arg št oğlu Rusa, Z uqun Ülkes ‟n n Hald Şehr ‟n yaptırdı. Arg št oğlu Rusa
der k : Düşman ülkes nden kadınlar götürdüm... Mušk , Hat ve Hal tu ülkeler nden
halk (?)... bu kale, ayrıca bu şeh rler ... bu kaleye ekled m. H çb r zaman ... bunların
herhang s ne (h ç k mse kötülük etmes n)‖.62
Urartu Devleti zamanında tehcir edilenler dıĢında bazı aĢiretlerde tarım
alanlarına yakın yerlerde köyler oluĢturmuĢlardır. Yarı göçebe yaĢayan bazı aĢiretler
tarım arazilerinin yakınında bulunan höyüklere yerleĢmiĢlerdir. Van Gölü havzasındaki
Dilkaya ve Karagündüz köyleri bu Ģekilde oluĢmuĢ yerleĢimlere örnek teĢkil
etmektedir.63
Sonuç
ĠncelemiĢ olduğumuz yazıtlardan Van Gölü havzasında Urartu Devleti‘nden
önce sistemli bir tarımsal faaliyetin gerçekleĢmediği anlaĢılmaktadır. Ġlk olarak Urartu
kralları, bölgede tarım için çok kısıtlı olan araziyi verimli hale getirmek için tarım
projeleri gerçekleĢtirmiĢlerdir. Daha önce yerleĢim olmamıĢ ve tarım yapılmamıĢ boĢ

60

Erim Konakçı, ―Urartu Krallığı‘nın Ekonomik ve Siyasi Yapılanmasında Toplu Nüfus Aktarımları‖,
Altan Çilingiroğlu‟na Armağan, Yukarı Deniz Kıyısında Urartu Krallığı‟na Adanmış Bir Hayat,
Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul 2009, s. 341-343.
61
A. M. Dinçol-E. Kavaklı, Van Bölgesinde BulunmuĢ Yeni Urartu Yazıtları, Anadolu Araştırmaları,
Ek Yayın 1, Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1978, s. 21.
62
Payne, age, s.282.
63
Kemalettin Köroğlu, ―Urartu: Krallık ve AĢiretler‖, Urartu Doğuda Değişim, Yapı Kredi Yayınları,
Ġstanbul 2011, s. 47.
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araziler, ekilip-biçilir hale getirilmiĢ, bağlar ve bahçeler oluĢturulmuĢtur. Günümüzde
bazılarının halen aktif olduğu barajlar, göletler ve sulama kanalları inĢa edilmiĢtir.
Urartu kralları boĢ arazileri tarıma açmak için insan gücüne ihtiyaç duymuĢtur ve bu
ihtiyaç tehcir uygulamasıyla karĢılanmıĢtır. Toplu nüfus nakillerinin yapılmasından
sonra Ģehirlerin etrafında köyler ortaya çıkmıĢtır. Daha sonraki dönemlerde de birçok
köyün var olduğu kaynaklarda geçmektedir. Urartular‘dan sonra bölgede hakimiyet
kuran devletler, oluĢturulmuĢ olan bu sistemde tarımı yerel yöntemlerle devam
ettirmiĢler ve üretilen ürünlerden vergi almıĢlardır. Engebeli ve tarım alanının çok az
olduğu bölgede, araziler en iyi Ģekilde değerlendirilerek sulanabilen topraklar ile çorak
arazilerde toprağa uygun tarım ürünleri yetiĢtirilmiĢtir. Buğday, darı, bezelye, nohut,
bakla, mercimek, çavdar, susam ve üzüm bölgede tarımı yapılan bitkiler arasındadır.
Belgelerden yetiĢtirilen üzümün Ģarap yapımına uygun olduğu anlaĢılmaktadır. Tarımda
bereketin artması için çeĢitli ritüeller gerçekleĢtirilmiĢtir. Tanrılara kuru ve sıvı
libasyon ile adak ve Ģükür kurbanları sunulmuĢtur.
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Resim-2: Menua Sulama Kanalı (Belli, 1997, Ek-2).

Resim-3: Yukarı Anzaf Kalesi erzak deposu (Belli, 2004, s. 45).
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Resim-4: Yukarı Anzaf Kalesi‘nde bulunan karbonlaĢmıĢ mercimek (Belli, 2004, s.
47).

Resim-5: Yoncatepe‘de bulunan karbonlaĢmıĢ ekmeklik buğday (Belli, 2004, s. 46).

Resim-6: Yukarı Anzaf Kalesi‘nde bulunan karbonlaĢmıĢ nohut (Belli, 2004, s. 47).
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Resim-7: Giyimli tunç adak levhası (Çilingiroğlu, 1997, s. 159).

Resim-8: Toprakkale‘de ele geçen madalyon (Barnett, 1950, s. 29).
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ASUR VE BABĠL KRALLARI TARAFINDAN ĠSRAĠL VE
YEHUDA KRALLIKLARININ HALKLARINA
UYGULANAN SÜRGÜNLER
Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKġEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Demir Çağı‘nın baĢlarında Asur Devleti‘nin eski çağ Ön Asya‘sının en güçlü
devletlerinden biri haline geldiği görülmektedir. MÖ I. binyılın baĢlarından itibaren
izlemiĢ olduğu emperyal politika çerçevesinde oldukça geniĢ topraklara sahip olan Asur
Devleti, bu yayılmacı politika ekseninde Akdeniz‘in doğu kıyılarına da seferler
düzenlemiĢtir. Bu seferlerin temel gayesi Akdeniz‘in doğu sahillerine uzanan ticaret
yolları üzerinde hâkimiyet kurmaktır. III. Tiglat-Pilaser bu amaçla ilk kez bu bölgeye
düzenli ordusu ile askeri sefer düzenleyen Asur kralıdır. Urartu ve Geç Hitit ġehir
Devletleri üzerine bir sefer düzenleyen III. Tiglat-Pileser‘in sefer dönüĢünde Ġsrail
Krallığı üzerine yürüdüğü ve söz konusu krallığı vergiye bağlamıĢ olduğu
bilinmektedir. III. Tiglat-Pileser‘den sonra Asur tahtına çıkan V. Salmanassar söz
verdiği vergiyi ödemeyen Ġsrail Krallığı üzerine düzenlemiĢ olduğu seferle bu krallığı
yıkmıĢ ve halkının bir kısmını baĢkent Asur‘a sürgün etmiĢtir. V. Salmanassar‘dan
sonra Asur tahtına çıkan II. Sargon ve Sanherib dönemlerinde Ġsrail topraklarında
çeĢitli isyanlar çıkmıĢtır. Söz konusu kralların isyanları bastırmak için bu bölgeye
seferler düzenledikleri ve tıpkı V. Salmanassar gibi Ġsrail halkının bir bölümünü Asur
kentine sürgün ettikleri görülmektedir. Ancak Babil Kralı II. Nebukadnezar‘ın MÖ 587
yılında Kudüs üzerine düzenlemiĢ olduğu sefer sonucunda Yehuda Krallığı‘na son
vermesi ve bazı Yahudi gruplarını Babil kentine sürgüne göndermesi Yahudilerin
hafızasında daha büyük bir yer edinmiĢtir. Bu çalıĢmada, Asur ve Babil kralları
tarafından Yahudilere uygulanan sürgünlerin gerekçeleri ve sonuçları incelenerek bu
sürgünlerin Yahudi toplumu açısından sahip olduğu önem üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Asur, Babil, Ġsrail, Yehuda, Sürgün.
EXILES THAT APPLY TO PEOPLES OF ISRAEL AND JUDAH KINGDOMS
BY ASSYRIAN AND BABYLONIAN KINGS
ABSTRACT
At the beginning of the Iron Age it appears that the Assyrian State has become
one of the most powerful states of the ancient Ages of Near East. The Assyrian State,
which had a very large territory in the framework of imperial policy which had been
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followed since the beginning of the first millennium BC, has also organized expeditions
on the eastern shores of the Mediterranean on this expanding policy axis. The main
objective of these expeditions is to dominate the trade routes to the eastern coasts of the
Mediterranean. For this purpose, Tiglath-Pileser III is the king of Assyria, who for the
first time organized military campaign to this region with regular army. It is known that
the Tiglath-Pileser III, who organized a military campaign to the Urartu and Late Hittite
City States, walked on the kingdom of Israel in the return of the military campaign, and
that he received tax from that kingdom. Shalmaneser V, who was successor of TiglathPilaser III,, destroyed the kingdom in question and exiled some of his people to capital
Asur, with military campaign to the kingdom of Israel, which did not pay the promised
tax. During the Sargon II and Sennacherib periods following the Shalmaneser V,
various rebellions occurred in the territory of Israel. The kings have organized military
campaigns to suppress the rebellions, as Shalmaneser V did earlier, and have sent some
of Israel's people to exile to Assyria. However, the collapse of the Kingdom of Judah as
a result of the military campaign of Babylonian King Nebuchadnezzar II in 587 BC and
the sending of some Jewish groups to exile to the city of Babylon made a bigger place
in the memory of the Jews. In this study, the reasons and the consequences of the exiles
imposed on the Jews by the Assyrian and Babylonian kings will be examined and the
importance of these exiles in terms of Jewish society will be emphasized.
Key Words: Assyria, Babylonia, Israel, Judah, Exile.
GiriĢ
Asur ve Babil Devletleri, MÖ I. binyılın baĢlarından itibaren birer Ģehir devleti
olmaktan çıkarak emperyal birer devlet haline dönüĢmeleriyle Eskiçağ Mezopotamya
coğrafyasının siyasal hayatındaki en önemli iki güç haline gelmiĢlerdir. Tanrısal birer
tercihle tahta çıktıklarını ileri sürerek meĢruiyetlerini sağlamak isteyen Asur ve Babil
kralları, yürütmüĢ oldukları askeri seferleri de tanrıların istek ve emirleri ile
gerçekleĢtirmiĢ olduklarını ileri sürmekteydiler. Tanrılarla rüya vb. yöntemlerle irtibata
geçtiklerini ileri sürerek yürütmüĢ oldukları seferlere kutsal bir hüviyet kazandırmayı
amaçlayan Asur ve Babil kralları ele geçirmek istedikleri bölgelerde yaĢayan halkları
tanrılara isyan ve saygısızlık içerisinde göstermiĢ, bu yöntemle de yapmak istedikleri
askeri seferlerin kutsiyetini arttırmayı hedeflemiĢlerdir. Böylelikle krallar kutsal birer
komutan, askerler ise birer kutsal savaĢçı konumuna kavuĢturulmuĢtur. Tüm bu
uygulamalar neticesinde krallar tarafından dini bir misyon yüklenen askeri seferler
toplumun her kesimi tarafından sorgulanmaksızın desteklenmiĢtir.64
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Görünürde dini gerekçelere dayandırılmıĢ olan ama gerçekte tamamen
ekonomik sebeplerle yürütülmüĢ olan bu seferler neticesinde Asur ve Babil
Krallıkları‘nın iaĢeden hammadde ve esirler aracılığıyla elde edilmiĢ olan ücretsiz iĢ
gücüne kadar tüm ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmıĢtır. Bu gerekçelerle Asur
Devleti tarafından Ġsrail Krallığı üzerine, Babil Devleti tarafından ise Yehuda (Yahuda /
Yuda) Krallığı‘na gerçekleĢtirilmiĢ olan askeri seferler önemli örnekleri
oluĢturmaktadırlar.
Yahudi tarihi ile ilgili bilgiler veren en önemli kaynakların bir kısmı çiviyazılı
eserlerden oluĢmasına rağmen en detaylı bilgileri veren kaynak Tevrat‘tır. Tevrat‘ta
geçen bilgilere göre daha önce Mısır‘a göç etmiĢ olan Yahudilerin YeruĢalim (Kudüs)
ve çevresini de içerisine alan Kenan bölgesine geri dönmeleri MÖ XV. ve XIII.
yüzyıllara tarihlenmektedir. Yahudilerin söz konusu bölgeye dönmesiyle, bölgede MÖ
XII. ve XI. yüzyıllar arasında Hakimler Dönemi adı verilen sürecin yaĢanmıĢ olduğu
görülmektedir. Hakimler Dönemi‘nde Yahudi topraklarının güvenliği sorununun ortaya
çıktığı görülmektedir. Bu bölgeye yapılacak olan olası saldırılarda daha sistematik bir
Ģekilde hareket etmek isteyen Ġbrani halkının talebi doğrultusunda Hakimler tarafından
bir kral belirlenmiĢtir. Belirlenen ilk Ġsrail kralı Saul olmakla beraber ardından sırasıyla
ĠĢ-BoĢet, Davut ve Süleyman kral olarak Ġsrail tahtına çıkmıĢlardır65.
Kral Süleyman‘ın ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Rehavam, Ġsraillilerle bir
araya gelebilmek maksadıyla ġekem‘e gitmiĢtir. Çünkü bütün Ġsrailliler onu kral ilan
etmek ve kendisine biat etmek üzere orada toplanmıĢlardır. Ġsrail halkı Rehavam ile
görüĢmeleri sırasında babası Süleyman tarafından konulmuĢ olan vergilerin çok ağır
olduğunu ve Rehavam‘ın bu vergileri hafifletmesi durumunda kendisine bağlı
kalacaklarını iletmiĢlerdir. Bu talebe ilk etapta olumlu veya olumsuz bir cevap
vermeyen Rehavam, “Şimdi gidin, üç gün sonra yine gelin” cevabını vererek halkı
göndermiĢtir. Bu hususu babasının deneyimli danıĢmanları ile istiĢare etmiĢtir. Ancak
Rehavam vergileri hafifletmesi hususunda telkinlerde bulunan danıĢmanların
tavsiyesini tutmamıĢ, genç görevlilerin fikrine uyarak Ġsrail halkına “Babamın size
yüklediği boyunduruğu ben daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola
getirdiyse, ben sizi akreplerle yola getireceğim” cevabını vermiĢtir. Tüm bu
geliĢmelerden sonra Rehavam‘ın Ġsrail halkı üzerine gönderdiği angaryacıbaĢı Adoram
halk tarafından öldürülmüĢtür. Bunu duyan Rehavam, YeruĢalim kentine kaçmak
durumunda kalmıĢtır. Tüm bu geliĢmeler esnasında daha önce Kral Süleyman‘a isyan
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ettiği için Mısır‘a kaçmıĢ olan Yarovam‘ın Mısır‘dan döndüğü haberini alan Ġsrail halkı
Yarovam‘ı Ġsrail Kralı ilan etmiĢlerdir.66 Tüm bu geliĢmelerin ardından Ġbrani halkı
kuzeyde ilk baĢkenti ġekem olan ancak daha sonrasında Samiriye‘ye (Samarra) taĢınan
ve Rehavam tarafından yönetilen Ġsrail Krallığı, güneyde ise merkezi YeruĢalim olan ve
Yarovam tarafından yönetilen Yehuda Krallığı olmak üzere ikiye ayrılmıĢtır. 67 Ġsrail ve
Yehuda Krallıkları bu dönemden itibaren, bölgede bulunan Asur ve Babil gibi
döneminin süper gücü olarak niteleyebileceğimiz devletlerin dikkatini çekmeye
baĢlamıĢlardır. Tüm bu geliĢmeler neticesinde Asur ve Babil Kralları bölgeye çok
sayıda sefer düzenleyecek ve söz konusu bölge MÖ 850-722 yılları arasında Asur, MÖ
597 – 539 yılları arasında ise Babil‘in kontrolü altına girecek ve Babilli komutan
Nabuzaradan tarafından Yehuda Krallığı‘nın baĢkenti olan Kudüs kenti yakılıp
yıkılacaktır68.
a. Ġsrail Krallığı‟nın Halkına Uygulanan Sürgünler
Tunç Çağı‘nın sonlarına doğru oldukça güçlü hale gelen Asur Devleti dönemin
en güçlü devletleri olarak niteleyebileceğimiz Hitit ve Mısır Devletleri ile mücadele
edebilecek güce ulaĢmıĢ ve Mısır ile Hititler arasında çekiĢmelere neden olan Kenan
diyarı üzerinde nüfuz kurma çabaları içerisine girmiĢtir. MÖ 9. yüzyıla gelindiğinde
daha da güçlü hale gelen Asur Devleti, sahip olduğu topraklarla yetinmeyerek eldeki
toprakların geniĢletilmesi amacıyla yürütülen askeri seferlerin sayısını da aynı oranda
arttırmıĢtır. Bu bağlamda seferler düzenlenen en önemli bölgelerden biri de Ġsrail ve
Yehuda Devletleri‘nin hakim olduğu bölge olan Kenan topraklarıdır.69 ĠzlemiĢ olduğu
emperyal politika ekseninde dört bir yana seferler düzenleyen Asur Devleti‘nin ilgisini
bu bölgeye çevirmesinin en önemli gerekçesi hiç Ģüphesizdir ki, bölgeden geçen ticaret
yollarını ve bölgedeki hammadde kaynaklarını elde ederek ekonomik açıdan yüklü
kazanımlar elde etmektir.
Babası II. Asur-nasirpal‘in (MÖ 883 – 859) ölümünden sonra Asur tahtına çıkan
ve Asur Ġmparatorluk Dönemi‘nin önemli krallarından biri olan III. Salmanassar (MÖ
858 – 824) devletin yayılmacı politikasını sürdürmüĢ ve bu doğrultuda her geçen gün
sınırları daha da geniĢletmek gayesiyle faaliyetlerde bulunmuĢtur. Bu yayılmacı
politikanın yine en büyük meĢrulaĢtırma aracı tanrılar olmuĢtur. Bu bağlamda III.
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Salmanassar tanrısal isteklerle hareket ettiği ve tanrılar emretti diye askeri seferler
düzenlediği hususunda propagandalar yürütmüĢtür70.
GerçekleĢtirmiĢ olduğu askeri seferlerle devletin sınırlarını bugünkü adlarıyla
kuzeyde Aras Nehri‘nden güneyde Filistin‘e, doğuda Manna topraklarından batıda
Tabal ülkesine kadar geniĢletmiĢ olan III. Salmanassar, Kurkh Monoliti‘nde bu
bugünkü Suriye bölgesine yapmıĢ olduğu seferlerden bahsetmektedir. Söz konusu
kayıtta III. Salmanassar, kendisine karĢı Hamat kralı Ġrhuleni ve Ass Ülkesi (ġam /
Damaskus) kralı Hadadezer (Adad-Ġdri) tarafından oluĢturulmuĢ olan ittifaka Ġsrail kralı
Ahab‘ın (MÖ 874-853) da katıldığından bahsetmektedir. Bu ittifaka karĢı sefere çıkan
kral, MÖ 853 yılında vuku bulan Qarqar SavaĢı‘nın ardından bu ittifakı mağlup ettiğini
ve 10.000 kiĢiyi sürgün ettiğini söylemektedir71. Hiç Ģüphesizdir ki, bu savaĢın en
önemli gerekçesi Asur kralının ekonomik açıdan daha da güçlenmek istemesidir. Öyle
ki, Hamat ve ġam gibi devletlerin denetim altında tuttukları ticaret yolları ile bu
ticaretin Mısır‘a ulaĢmasını sağlayan Fenikelilerinin kontrol altında tuttukları ticari
açıdan yüksek kapasiteye sahip limanların Asur krallarının dikkatini çekmesi oldukça
doğaldır72. Asur kralı söz konusu savaĢta galip geldiğinden bahsederek kendine karĢı
kurulmuĢ olan koalisyonda yer alan müttefikleri Ģu Ģekilde sıralamaktadır:
“Ass Ülkesi[nden] (yani Şam) 1.200 savaş arabası, 1.200 atlı ve Hadadezer'in
20.000 adamı, 700 savaş arabası, 700 atlı ve Hamat kralı İrhuleni'nin 10.000 adamı,
2.000 savaş arabası ve İsrail kralı Ahab'ın 10.000 adamı, Que‟den 500 adam,
Musri'den 1.000 asker, Irkanata'dan (Trablusşam'ın kuzeydoğusu) 10.000 savaş
arabası ve 10.000 adam, Arvad‟dan (Fenike şehri) Matinu-ba‟lu‟nun 200 askeri,
Usanata'dan (Arvad'm kuzeyinde kıyı kenti) 200 asker, 30 savaş arabası ve Şianu
(Arvad'm kuzeyinde kıyı ülkesi) kralı Adunu-ba‟lu‟nun 1[0?].000 askeri, Arabia‟dan
Gindibu'nun 1.000 devesi (ile sürücüsü) ve Ammon‟dan Ruhubi‟nin oğlu Ba‟sa‟nın […]
000 askeri, -ona [Hamat kralı İrhuleni] yardım etmek için bu on iki kralı getirdiler.”73
Ahab‘dan sonra Ġsrail Krallığı tahtına sırasıyla Ahazya (853-852), Yoram
[Yehoram] (852-841), Yehu [Iaua] (MÖ 841 – 814) çıkmıĢtır. Tevrat‘ta bu kralların
iktidar dönemleriyle ilgili detaylı bilgiler bulunmamasına rağmen söz konusu dönemler
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hakkındaki bilgileri Asur krallarının yıllıklarından edinebilmekteyiz74. YazdırmıĢ
olduğu yıllığında Ġsrail Kralı Yehu dönemi ile ilgili bilgiler veren Asur Kralı III.
Salmanassar, Ġsrail Krallığı‘nı vergiye bağlamıĢ olduğundan ve vergi olarak almıĢ
olduğu kazanımlarından “Omri (mâr Humrî) oğlu Yehu‟nun (Jehu) haracı. Ondan
gümüş, altın, altın bir kâse, altın bir bardak, altın kadehler, altın sürahiler, kurşun,
kralın eli için asa, mızraklar aldım.”75 sözleriyle bahsetmektedir.
MÖ VIII. yüzyıla gelindiğinde Asur Devleti bir imparatorluk görüntüsündedir.
Söz konusu dönemin ikinci yarısında Asur tahtında bulunan III. Tiglat-Pileser‘in MÖ
743-738 yılları arasında Asur ülkesinin kuzeyinde bulunan Urartular ile
kuzeydoğusunda yer alan Geç Hitit ġehir Devletleri ve batısında yer alan Unki
(bugünkü Hatay) ülkesine yapmıĢ olduğu sefer sırasında güneye yönelerek Arami
toplulukları üzerine gerçekleĢtirmiĢ olduğu sefer sırasında Ġsrail Krallığı üzerine de
yürümüĢtür. Bu süreçte Ġsrail Krallığı‘nın tahtında bulunan Menahem (MÖ 742 – 740)
Asur Devleti‘ne ağır vergiler ödemek zorunda kalmıĢtır76. Bu durum Tevrat‘ta Ģu
ifadelerle geçmektedir:
“Asur Kralı Tiglat-Pileser (Tiglat-Pileser: Pûl diye de bilinir. Tiglat-Pileser'in
Babilce adı.) İsrail'e saldırdı. Menahem, Tiglat-Pileser'in desteğini sağlayıp krallığını
güçlendirmek için, ona bin talant (Bin talant: Yaklaşık 34.5 ton) gümüş verdi.
İsrail'deki bütün zenginleri adam başı elli şekel (Elli şekel: Yaklaşık 575 gr) gümüş
ödemekle yükümlü kılarak Asur Kralı'na verilen gümüşü karşıladı. Böylece Asur Kralı
İsrail topraklarından çekilip ülkesine döndü.”77
YazdırmıĢ olduğu metninde söz konusu sefer sırasında mağlup ederek vergi ile
kendisine bağladığı devlet ve toplulukları sıralayan III. Tiglat-Pileser ise bu durumu Ģu
ifadelerle açıklamıĢtır:
―Kummuhlu Kustapsi, Aramlı Rasunnu (Rezin), Samerinalı (Samarialı)
Menihimmu (Maneham), Tyreli Hirummu (Hiram), Gublalı (Gebail) Sibitti-bi‟li, Kûeli
Urikki, Karkamışlı Pisiris, Hamatlı Eni-ilu, Sam‟al‟lı Panammû, Gurgum‟lu Tarhulara,
Melid‟li Sulumal, Kaşkalı Dadi-ilu, Taballı Uassurme, Tunalı Uşhitti, Tuhanalı
Urballai, Iştundalı Tuhamme, Hubişnalı Urimme, Arab kraliçesi Zabibe‟den altın,
gümüş, kurşun, demir, fil postu, fildişi, renkli (yün) elbiseler, keten elbiseler, mavi ve
mor yün, akçaağaç, şimşir tahtası, her çeşit değerli kraliyet hazinesi, yünü mor renkli
olan yağlı (?) koyun, kanatları mavi olan cennet kuşları, atlar, katırlar, sığırlar, koyun,
develer, yavruları ile birlikte dişi develeri vergi olarak aldım.‖78
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Hem Tevrat‘ta geçen bilgiler hem de Asur Kralı‘nın metninde geçen bilgilerden
yola çıkarak Ġsrail Krallığı‘nın ödemiĢ olduğu bu ağır verginin krallığın ekonomisine
ağır bir darbe vurduğu, dolayısıyla halk üzerinde ekonomik açıdan büyük bir yük
oluĢturduğu sonucuna varmak mümkündür. Menahem‘in ölümünden sonra tahta çıkan
oğlu Pekahya‘yı Samiriye‘deki sarayında öldürerek tahta çıkan Remailah oğlu Pekah
(MÖ 740 – 732) bu ağır vergiler gerekçesiyle Asur karĢıtı bir politika izlemeye
baĢlamıĢtır79.
MÖ VIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Asur Kralı III. Tiglat-Pileser ele
geçirmiĢ olduğu bölgelerde ikamet eden nüfusa yönelik yeni bir politikayı uygulamaya
koymuĢtur. Bu politika ekseninde, ele geçirilen bölgelerdeki nüfus gruplarının büyük
çoğunluğu zorunlu bir iskân politikasına tabi tutulmuĢ ve baĢka bölgelere göç
ettirilmiĢlerdir. Asur kralları tarafından MÖ IX. yüzyılda sınır dıĢı etme
uygulamalarının gerçekleĢtirilmiĢ olduğuna dair deliller var olmasına rağmen III.
Tiglat-Pileser tarafından uygulamaya konulan bu kitlesel sürgün hareketi yeni bir
uygulama olarak karĢımıza çıkmaktadır. Söz konusu sürgün etme uygulamasının III.
Tiglat-Pileser‘den sonra Asur tahtına çıkmıĢ olan diğer krallar tarafından da
uygulanmıĢ olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Ġsrail Krallığı‘ndan insanların sürgün
edilmesine yönelik ilk uygulama yine III. Tiglat-Pileser dönemine tarihlenmektedir. Bu
ilk uygulama Asur Kralı‘nın MÖ 734 – 732 yılları arasında Suriye ve Filistin bölgesine
gerçekleĢtirmiĢ olduğu seferin neticesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu dönemde Asur
boyunduruğundan kurtulmak isteyen Ġsrail Kralı Pekah, Aram-ġam kalının Asur‘a karĢı
yürütmüĢ olduğu isyana katılmıĢtır. Söz konusu sefer sırasında Gilad‘ı ele geçiren
Asurlular bugünkü Ürdün bölgesinde yaĢayan Ġsrail kabilelerinin liderlerini sürgüne
göndermiĢtir. III. Tiglat-Pileser‘in bu sefer hakkında bilgiler veren yazıtlarından birinde
Celile‘deki sekiz Ģehirden sürülmüĢ olan yalnızca erkeklere ait binlerce kiĢilik bir
sürgün listesi bulunmaktadır80. Bu sefer hakkında bilgiler veren Tevrat‘a göre bu
dönemde Yehuda Krallığı‘nın baĢında Azarya oğlu Yotam bulunmaktadır. Yotam‘ın
ölümünden sonra yerine oğlu Ahaz kral olmuĢtur. Yirmi yaĢında kral olan ve on altı yıl
iktidarda kalan Ahaz, kendine karĢı ittifak oluĢturan Ġsrail Kralı Pekah ve Aram Kralı
Resin ile mücadele edebilmek için Asur Kralı III. Tiglat-Pileser‘in desteğini kazanmaya
çalıĢmıĢtır. Asur Kralı III. Tiglat-Pileser‘e göndermiĢ olduğu ulaklar aracılığıyla yardım
talep eden Ahaz, “Senin kulun kölenim; gel, bana saldıran Aram ve İsrail krallarının
elinden beni kurtar” sözleriyle bağlılığını bildirmiĢ, tapınakta ve Yehuda Krallığı‘nın
hazinelerinde bulunan çok miktarda altın ve gümüĢü hediye olarak III. Tiglat-Pileser‘e
göndermiĢtir. Yehuda Kralı Ahaz‘ın bu çağrısına karĢılık veren III. Tiglat-Pileser Aram
79
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ve Ġsrail Krallıkları üzerine sefere çıkmıĢtır. Bu sefer neticesinde Aram Kralı Resin‘i
öldürerek ġam‘ı ele geçiren Asur Kralı, kent halkını Kîr‘e sürgüne göndermiĢ, Ġsrail
Krallığı‘nın baĢkenti Samiriye‘yi ele geçirerek halkını Asur‘a sürgün etmiĢ, Pekah‘ı
tahttan indirerek yerine Ġsrail Krallığı‘nın son kralı olacak olan HoĢea‘yı (MÖ 732 –
723) tahta çıkarmıĢtır81. III. Tiglat-Pileser yürütmüĢ olduğu bu faaliyetlerden
yıllıklarında Ģu sözlerle bahsetmektedir.
“Bit-Humri ülkesi, … tüm insanları, mallarıyla beraber Asur‟a götürdüm. Onlar
Kralları Pekah‟ı (Pakaha) tahttan indirdiler ve ben Ausi‟yi (Hoşea) onların üzerine
kral olarak atadım. Onlardan 10 talent altın, X talent gümüşü vergi olarak aldım ve
Asur‟a götürdüm.”82
Asur kral listelerinden edinilen bilgilere göre III. Tiglat-Pileser‘den sonra yerine
oğlu V. Salmanassar (MÖ 727 – 722) tahta çıkmıĢtır83. Bu dönemde Ġsrail Krallığı‘nın
baĢında III. Tiglat-Pileser tarafından tahta çıkarılmıĢ olan HoĢea bulunmaktadır.
Tevrat‘taki anlatımlara göre V. Salmanassar‘ın Ġsrail Krallığı üzerine sefere çıkması
üzerine HoĢea teslim olmuĢ ve Asur Devleti‘ne vergi ödemeye baĢlamıĢtır. Ancak
HoĢea‘nın Asur Kralı‘na karĢı Mısır Firavunu So ile ittifak yapma giriĢimlerinde
bulunması ve Asurlulara ödemekte olduğu vergiyi kesmesi üzerine V. Salmanassar
Ġsrail Krallığı üzerine sefere çıkmıĢtır. Ġsrail Kralı HoĢea Asur Kralı tarafından
yakalanarak hapsedilmiĢ ve krallığın baĢkenti olan Samiriye kuĢatılmıĢtır. Üç yıl süren
kuĢatmanın ardından kent teslim alınmıĢ ve Ġsrail halkı Asur‘a sürülerek Halah‘a ve
Habur Irmağı kıyısındaki Gozan (Tell Halaf) ile Med kentlerine yerleĢtirmiĢtir84. Bu
sefer sonucunda Ġsrail Krallığı tarih sahnesinden çekilmiĢtir85. Sürgüne gönderilen
Ġsraillilerin boĢalttığı Samiriye kenti ve çevresine Avva, Hama, Babil, Kuta ve
Sefarvayim kentlerinden getirilen insanlar yerleĢtirilmiĢtir86. V. Salmanassar‘dan sonra
Asur tahtına çıkan II. Sargon (MÖ 722 – 705) döneminde de Yahudi halkına uygulanan
sürgün politikaları sürdürülmüĢtür. Söz konusu kral tahta çıktığı dönemde Asur devleti
iç isyanlarla uğraĢmaktaydı. Bunların yanı sıra dıĢ tehdit oluĢturan Mısır ve Urartu‘da
Asur karĢıtı faaliyetler artmıĢtı. Ayrıca Asur tahtında yaĢanan bu taht değiĢikliğinden
faydalanmak isteyen Yahudiler, Ġsrail topraklarında isyanlar çıkarmaya baĢlamıĢlardır.
Bu geliĢmeler neticesinde Ġsrail topraklarına sefere çıkan II. Sargon, Samiriye
kentinden 27.290 kiĢiyi sürgüne göndermiĢtir. Söz konusu krala ait bir metinde MÖ
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716/15 yılında Bīt Ḫumri‘ye yerleĢtirilmiĢ olan dört Arap kabilesinin üyelerinden
bahsedilmektedir87. Ġsrail halkına uygulanan sürgünler II. Sargon‘un halefi olan Asur
kralları tarafından da devam ettirilmiĢtir. Bu hususta Tevrat‘ta geçen bilgilere göre
Asur Kralı Asurbanipal (MÖ 668 – 626) (Tevratta geçen adı ile Osnappar) tarafından
Yahudi devlet görevlileri ile Persler, Uruklular, Babilliler, Elam topraklarından gelen
Susa halkı Samiriye kentiyle Fırat‘ın batı tarafı arasındaki bölgeye sürülmüĢtür88. Bu
sürgünlerin yanı sıra Tevrat‘ta, Asurlular tarafından on Yahudi kabilesinin sürgün
edildiğinden bahsedilmektedir. Ancak bu husus gerçeklikle örtüĢmemekle birlikte
efsanevi bir anlatım olmaktan ileri gitmemektedir89.
b. Yehuda (Yahuda / Yuda) Krallığı‟nın Halkına Uygulanan Sürgünler
Asur Kralı II. Sargon‘un halefi Sanherib‘in (MÖ 705 – 680) iktidar döneminde
de Yahudiler üzerine yapılan askeri seferler ve uygulanan sürgünler devam ettirilmiĢtir.
Babasının ölümünden sonra Asur tahtına çıkan Sanherib, ilk olarak kendisine karĢı
yürütülen isyanları bastırma yoluna gitmiĢtir. Bu dönemde Babil‘in II. Sargon
tarafından tahtından uzaklaĢtırılan kralı Merodah-Baladan yeniden Babil kralı olmak
istemekteydi. Bunu gerçekleĢtirebilmesi için de Asur Devleti‘nin dikkatinin batı
yönüne çekilmesi ve Babil üzerindeki Asur baskısının azaltılması gerekmekteydi.
Merodah-Baladan bu amaçla Filistin bölgesindeki Asur karĢıtı isyanları
desteklemekteydi. Ancak çivi yazılı metinlerden anlaĢıldığı üzere, Sanherib babası gibi
ilk olarak yönünü güneye yani Babil ülkesine çevirmiĢ, Merodah-Baladan ve müttefiki
olan Elam kabilelerini mağlup ederek içerisinde Aramilerin de bulunduğu pek çok
kabileyi hakimiyeti altına alarak söz konusu bölgeden 208.000 kiĢi ile sayısız miktarda
büyük – küçük, diĢi – erkek atlar, katırlar, eĢekler, develer, sığırlar ve koyunları Asur‘a
götürmüĢtür90. Çivi yazılı metinlerde söz konusu seferin ardından Filistin bölgesinde
Asur karĢıtı politikalar uygulayan ve isyan içerisinde olan devlet ve topluluklar üzerine
sefere çıktığından bahseden Sanherib, isyanları bastırarak Moab, Edom, Arvad, Asdod,
Biblos, Samsi-muruna, Bet-Ammon gibi Ģehirlerden 200.000 kiĢiyi köle olarak Asur
ülkesine getirdiğinden bahsetmektedir91.
Sahnerib döneminde Yehuda Krallığı üzerine de seferlerin düzenlenmiĢ olduğu
görülmektedir. Yehuda Kralı Hizkiya‘nın (Hezekiel) Asur‘a karĢı isyan etmesi üzerine,
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söz konusu kralın iktidarının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib Yehuda
krallığına ait kentleri kuĢatmıĢ ve hepsini ele geçirmiĢtir. Asur Kralı‘nın Kudüs‘ü
kuĢatması üzerine Yehuda Kralı Hizkiya, Sanherib‘e haber göndererek suçlu olduğunu
ve Sanherib‘in Yehuda Krallığı üzerindeki ablukayı kaldırması halinde her türlü
tazminatı ödemeyi kabul ettiğini bildirmiĢtir. Bu teklifi kabul eden Sanherib‘e 30 talent
altın ve 300 talent gümüĢün yanı sıra tapınakta bulunan altın ve gümüĢ eĢyalar ile altın
ve gümüĢ süslemeler savaĢ tazminatı olarak verilmiĢtir92. Ancak Tevrat‘ta verilen bu
bilgilerin yanı sıra Asur Kralı Sanherib‘e ait yıllılarda daha farklı bilgilere de
ulaĢılabilmektedir. Öyle ki, Sanherib‘in yıllıklarında verilen bilgilere göre, Yehuda
Kralı Hizkiya Kudüs kentine hapsedilmiĢ ve pek çok kent ele geçirilerek çok sayıda
Yahudi sürgüne gönderilmiĢtir93. Asur Kralı Sanherib, söz konusu hususlarda bilgiler
verdiği metninde Ģu ifadelere yer vermektedir:
“Boyunduruğuma girmeyi kabul etmeyen Yahudi Hizkiya‟nın güçlü duvarlara
sahip 46 şehrini, onların çevrelerindeki sayısız küçük şehirleri merdivenlerle
tırmanarak, kuşatarak, tüneller ve gediklerden saldırarak ve hücum ederek kuşattım ve
onları aldım. 200.150 kişiyi, sayısız miktarda büyük ve küçük, erkek ve dişi atlar,
katırlar, eşekler, develer, sığırlar ve koyunları ganimet olarak aldım. O‟nu kafesteki bir
kuş gibi krallık şehri Kudüs‟te hapsettim.” 94
 Babil Sürgünü:
Sürgünlerle dolu olan Yahudi tarihinde en büyük etkiye sahip olan sürgün hiç
Ģüphesizdir ki, Babil Kralı II. Nebukadnezar (MÖ 605 – 562) tarafından maruz
bırakıldıkları Babil sürgünüdür. Öyle ki, Eski Ahit‘teki anlatılarda kuzeydeki Ġsrail
Krallığı‘na mensup olan on kabilenin Asurlular tarafından sürgüne gönderilmiĢ olması,
Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından güneydeki Yehuda Krallığı‘na mensup iki
kabilenin Babil‘e sürgüne gönderilmesi kadar yer tutmamıĢtır95. Yehudalıların Babil‘e
sürgün edilmesi MÖ VI. ve V. yüzyıllar arasında gerçekleĢmiĢtir. Yahudi tarihinde
büyük bir öneme sahip olan ve Tevrat‘ta da kendine yer bulan bu sürgün uygulaması
Ġsrail/Yahudi tarihinin sınıflandırılmasında da önemli bir yere sahip olmuĢtur. Bu
bağlamda Ġsrail/Yahudi tarihi ―Sürgün Öncesi‖, ―Sürgün Dönemi‖ ve ―Sürgün Sonrası‖
olmak üzere üç gruba ayrılmıĢtır96.

92

Kitab-ı Mukaddes, II. Krallar, 18: 13 – 16; Gökçek, age, s. 181.
Lewis Spence, Myths & Legends of Babylonia & Assyria, George G. Harrap & Company LTD.,
London 1920, s. 30.
94
ARAB, II, s. 120; ANET, s. 288.
95
Ali Osman Kurt, ―Yahudilik‘te Sürgün Teolojisi: Tanrısal Bir Ceza Olarak Sürgün‖, Dini
Araştırmalar, C. 9, S. 25, Mayıs-Ağustos 2006, s. 61-62.
96
Bazalel Porten, ―Exile, Baylonian‖, Encyclopaedia Judaica, Encyclopedia Judaica, Vol. 6, Ed. Fred
Skolnik – Michael Berenbaum, Second Edition, Keter Publishing House, Kudüs 2007, s. 608.
93

30

Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN

MÖ VII. yüzyılın sonlarından itibaren Ön Asya‘da siyasal ve askeri açılardan
önemli bir güç haline gelen Yeni Babil (Kalde) Devleti (MÖ 626), Mısır‘ın zayıflamaya
baĢlamasıyla, daha önce Mısır‘ın elinde bulunan ve Mısır Vadisi‘nden Fırat Nehrine
kadar uzanan geniĢ coğrafyanın kontrolünü eline geçirmiĢtir97. Asur Ġmparatorluğu‘nun
yıkılması söz konusu bölgede bulunan Yehuda krallığının bir süre daha tarih sahnesinde
kalmasına imkân vermiĢtir. Asur Ġmparatorluğu‘nun baĢkenti Ninive‘yi MÖ 612 yılında
gerçekleĢtirmiĢ oldukları bir sefer ile yerle bir eden Yeni Babil Devleti, Hattilerin
Suriye-Filistin bölgesindeki toprakları üzerinde MÖ 602 yılı itibariyle kendi
yönetimlerini kurmuĢlardır. Söz konusu dönemde ortaya çıkan Yahudi peygamber
Nahum, Babillilerin Yahudi tanrısı Rabb tarafından tanrısal bir ceza olarak gönderilmiĢ
olduklarını ve Keldani topraklarını yetmiĢ yıl süreyle yöneteceklerini bildirmiĢtir.
Ancak Babillilerin bölge üzerinde gerek askeri gerek de psikolojik olarak kurmuĢ
oldukları bu hegemonyaya rağmen Yehuda Kralı Yehoyakim, Babillilere karĢı bir isyan
hareketi içerisine girmiĢtir98. Bu gerekçelerle Babil Kralı II. Nebukadnezar‘ın MÖ
597‘de bölgeye düzenlemiĢ olduğu askeri sefer sonucunda Yehoyakim ölmüĢ ve yerine
oğlu Yehoyakin kral olmuĢtur. Ancak yaklaĢık üç ay sonra Adar ayının ikinci günü
Babil Kralı II. Nebukadnezar‘ın YeruĢalim kentine gelerek Yehoyakin‘i tahttan
indirmesinden dolayı söz konusu kralın iktidarı kısa süreli olmuĢtur99. YeruĢalim kenti
ve Süleyman tapınağını yağmalatan II. Nebukadnezar, kentteki yoksullar hariç olmak
üzere komutanlar, savaĢçılar, zanaatçılar ve demircilerden oluĢan toplam on bin
kiĢiyi sürgüne göndermiĢtir. Yehoyakin‘i de tutsak ederek100 Babil kentine götüren II.
Nebukadnezar, onunla birlikte ailesini, hizmetlilerini, ülkenin ileri gelenlerini, yedi bin
savaĢçıyı ve bin zanaatçıyla demirciyi Babil‘e sürgün etmiĢtir.101 Buradaki dikkat çekici
en önemli husus II. Nebukadnezar tarafından Babil‘e sürgün edilen insanların ya zengin
kiĢiler ya da zanaatkâr kimseler olmasıdır. Kanaatimizce söz konusu kralın bu
97
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uygulamadaki temel gayesi Babil ülkesindeki refah düzeyinin yükseltilmesini sağlamak
ve buna karĢılık sürgünlerin yapıldığı bölgelerin ekonomik açıdan bir çöküntüye
girmesini sağlamaktır.
Yehoyakin‘in tahttan indirilmesinin ardından MÖ 597 yılında II. Nebukadnezar
tarafından Yehoyakin‘in amcası Mattanna, adı Sidkiya olarak değiĢtirilerek tahta
çıkarılmıĢtır. Yirmi bir yaĢında kral olan Sidkiya on bir yıl krallık yapmıĢ ve Yehuda
Devleti‘nin son kralı olmuĢtur. Ġktidarı döneminde Elam topraklarında Babillilere karĢı
isyanlar çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu isyanlardan faydalanarak Babil Kralı‘nın
boyunduruğundan kurtulmak isteyen Sidkiya, bağımsızlık elde etmek gayesiyle
Edomlular, Moablılar, Sidonlular ve Tirliler‘le Babil‘e karĢı bir ittifak oluĢturmak için
görüĢmelerde bulunmuĢtur. Bu görüĢmeler neticesinde Sidkiya, Babil‘e göndermekle
yükümlü olduğu vergiyi göndermemeye baĢlamıĢtır102. Tüm bu geliĢmeler üzerine MÖ
588‘de Sidkiya‘nın iktidarının dokuzuncu yılının onuncu ayının onuncu günü Babil
kralı II. Nebukadnezar tüm ordusuyla üçüncü kez YeruĢalim‘i kuĢatmıĢtır. Bu kuĢatma
Sidkiya‘nın iktidarının on birinci yılına kadar sürmüĢtür103. Ancak MÖ 586‘da
kuĢatmanın on sekizinci ayına gelindiğinde YeruĢalim‘de büyük bir kıtlık baĢ
göstermesi üzerine Ģehir teslim olmuĢ, kaçan Sidkiya yakalanarak II. Nebukadnezar‘ın
huzuruna çıkarılmıĢtır. II. Nebukadnezar tarafından oğullarının öldürülmesini izleyen
Sidkiya kör edilerek Babil‘e gönderilmiĢ ve ölünceye kadar burada hapsedilmiĢtir. II.
Nebukadnezar‘ın emriyle Yehuda Krallığı‘nın bütün ileri gelen kiĢileri öldürülmüĢ,
Babilli komutan Nebuzaradan tarafından YeruĢalim kenti yerle bir edilmiĢ ve tapınak
yakılarak yok edilmiĢtir.104. YeruĢalim‘in yerle bir edilmesi ve Babil‘e karĢı isyan
içerisinde olan liderlerin öldürülmesinin ardından Yahudi nüfusunun büyük çoğunluğu
Babil Ülkesi‘ne sürgüne gönderilmiĢ ve Yehuda Krallığı yıkılmıĢtır.105. Bu husustaki
bir diğer görüĢe göre ise nüfusun çok az bir kısmının sürgüne gönderilmiĢ olduğudur.
Bu görüĢü savunan bilim insanları söz konusu dönemdeki Yahudi nüfusunun büyük
çoğunluğunun kırsal bölgelerde yaĢadığını ve YeruĢalim‘in uğradığı tahribatın ardından
uygulanan sürgünden etkilenmediklerini savunmaktadırlar106. Ancak burada dikkat
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edilmesi dereken en önemli husus, II. Nebukadnezar‘ın da kendinden önceki
dönemlerde bölgedeki halkları sürgüne göndermiĢ olan Asur ve Babil kralları gibi
yalnızca zenginleri ve zanaatkârları sürgün etmiĢ olmasıdır. Fakir halk ise sürgün
edilmeyerek oldukları yerde bırakılmıĢ ve geçimlerini sağlamaları için kendilerine bağ
ve tarlalar verilmiĢtir.107. YeruĢalim‘in yakılıp yıkılması ve tapınağın yok edilmesi
Yahudi halkı üzerinde büyük bir psikolojik buhrana neden olmuĢtur. Çünkü Yahudi
toplumu YeruĢalim kentinin tanrı tarafından koruma altına alınmıĢ olduğunu, bu kente
ve tapınağa hiçbir Ģekilde zarar verilemeyeceğini ve krallığın her daim var olacağını
düĢünmekteydi108. Söz konusu tapınağın yeniden inĢası ancak MÖ 539 yılında Pers
Kralı Kyros‘un Babil kentini ele geçirmesinin ardından sürgündeki Yahudilerin geri
dönmelerine ve YeruĢalim‘deki tapınağın yeniden yapılmasına müsaade etmesiyle
mümkün olacaktır109.
Sürgün edilmiĢ olan Yahudi gruplarının sürgündeki hayatları incelendiğinde,
Tevrat‘ta ve sürgüne yönelik ağıtlarda verilen bilgilerin aksine müreffeh bir hayat
sürmüĢ oldukları görülmektedir. Öyle ki, Pers Kralı Kyros‘un kendilerine sürgünden
dönmeleri için müsaade vermiĢ olmasına rağmen bazı grupların Babil ülkesinde kaldığı
ve geri dönmedikleri görülmektedir. Bu sürgün süresince servetlerine servet katan
Yahudi gruplarının geri dönenleri ise elde etmiĢ oldukları servet ile YeruĢalim kentinin
ve tapınağının yeniden inĢa ve restorasyonu için önemli bir finansman elde
etmiĢlerdir110.
Sonuç
MÖ I. binyılın baĢlarından itibaren Mezopotamya‘daki siyasal ve iktisadi
kontrolü ellerinde tutmaya baĢlayan Asur ve Babil Kralları söz konusu açılardan etki
alanlarını geniĢletmek amacıyla uzak bölgelere de seferler düzenlemekten geri
durmamıĢlardır. Bu bağlamda dikkat çekici en önemli seferler bugünkü
isimlendirmeleri ile Suriye ve Filistin bölgelerine gerçekleĢtirilmiĢtir. Asur ve Babil
Krallarının söz konusu bölgelere ayrı bir ehemmiyet göstermiĢ olmaları bu bölgelerin
gerek ticari gerek iktisadi gerek de ücretsiz iĢgücünün sağlanmasındaki en önemli
faktör olan insan potansiyeli bakımından zengin olmalarından kaynaklanmaktadır.
Kanaatimizce, Asur ve Babil Krallarının bölge ile yakından ilgilenmelerinin en önemli
gerekçesi, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi‘nden beri kullanılagelen ticaret yollarının
bu bölgeden geçmesi ve Akdeniz‘in doğu sahillerindeki ticari kapasitesi yüksek olan
limanların taĢımıĢ oldukları ekonomik ve stratejik önemdir. ġüphesizdir ki,
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Mezopotamya‘dan Mısır‘a yapılacak her türlü ticari faaliyette önemi bir yere sahip olan
bu ticaret yolları ve Fenikelilerin kontrolünde bulunan limanlar ekonomik açıdan büyük
bir gelir kaynağını oluĢturmaktaydılar. Asur ve Babil Kralları‘nın bölgeye yürütmüĢ
oldukları bu seferler sonucunda gerçekleĢtirmiĢ oldukları sürgünlerin en önemli
gerekçesi de ekonomiktir. Çünkü hem Asur hem de Babil Krallarının uygulamıĢ
oldukları sürgünlere maruz bırakılan insanlar, toplumun ya zengin ya da zanaatkâr
tabakasını oluĢturmaktaydılar. Fakir nüfus sürgün edilmemekte ve oldukları yerde
bırakılmaktaydı. Bu uygulamadan da açıkça anlaĢılmaktadır ki, Asur ve Babil Kralları
bu yöntemle Asur ve Babil ülkelerindeki refah düzeyini arttırmak istemekteydiler. Asur
Kralları tarafından sürgün edilen Yahudi grupların Asur ülkesine, Babil Kralları
tarafından sürgün edilenlerin ise Babil ülkesine sürgün edilmesi bu durumun en önemli
göstergesidir. Söz konusu sürgünlere toplumun zengin ve zanaatkâr kesiminin maruz
bırakılmasının bir diğer önemli gerekçesi ise, ele geçirilen bölgelerin ekonomik açıdan
zayıflatılarak Asur ve Babil Krallarına karĢı çıkabilecek olası bir isyan hareketinin
finansal desteği olabilecek potansiyelin ortadan kaldırılmak istenmesidir. Ayrıca Ġsrail
ve Yehuda Krallıklarının halklarının boĢaltmıĢ olduğu bölgelere baĢka bölgelerden
farklı etnik gruplara ve dini inançlara mensup kiĢilerin yerleĢtirilmesinin en önemli
gerekçesi de bu durum olsa gerektir.
Asur ve Babil Krallarının Yahudi toplumu üzerine düzenlemiĢ olduğu askeri
seferlerin ve sonrasında uyguladıkları sürgünlerin dini yönleri de bulunmaktadır. Asur
krallarının gerçekte ekonomik gerekçelere dayanan ancak dini kisveyle yürütmüĢ
oldukları askeri faaliyetlerde Tanrı Asur‘a isyan edilmiĢ olduğu gerekçesini ileri
sürmesi bu durumun bir yönünü oluĢtururken, Yahudi toplumu üzerindeki dinsel
etkileri çok daha farklıdır. Öyle ki, Tevrat‘ta geçen bilgilere göre Yahudi toplumu
tanrıları Rab‘bi kızdırdıkları için baĢta sürgünler olmak bazı felâketlere maruz
kalmıĢtır. Asur ve Babil Kralları Rab‘bin bu kızgınlığının sonucu olarak birer
cezalandırıcı mahiyetiyle Yahudi toplumu üzerine gönderilmiĢlerdir. Asur ve Babil
toplumları ile Yahudilerin bilinçaltındaki bu dini yaklaĢımlar bir birbirini tamamlayıcı
nitelikte olup, Asur ve Babillilerin söz konusu bölgedeki nüfuzunun daha da
güçlenmesine olanak sağlamıĢtır. Asur ve Babil Krallarının gerek Ġsrail gerek de
Yehuda Krallıklarını ele geçirmelerinin ardından, Yahudiler açısından önemli
tapınakları yağmalatarak yakıp yıkmaları da dini yönden önemli bir husustur. Bu durum
Asur ve Babil Krallarının söz konusu bölgeyi dini açıdan çökerterek tamamen kendi
tahakkümleri altına almak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Yahudiler
bölgede bulunan ve çok tanrılı bir inanca sahip olan diğer topluluklardan farklı olarak
tek tanrılı bir inanca sahiptiler. Bu durum da, Yahudilerin dini açıdan tek bir çatı altında
toplanmasına ve bölgeyi ele geçirmiĢ olan farklı siyasal teĢekküllere karĢı kitlesel
olarak isyan etmelerine imkân sağlamaktaydı. Babil Kralı Nebukadnezar‘ın,
Yahudilerce her daim tanrılar tarafından korunacağına inanılan YeruĢalim kenti ve
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burada bulunan Süleyman mabedini yağmalatarak yakıp yıktırması bu tehlikeye karĢı
alınmıĢ en önemli örneklerden birini oluĢturmaktadır. Öyle ki, Nebukadnezar‘ın
Yahudilere uyguladığı sürgünün Asur kralları tarafından uygulanan sürgünlere kıyasla
Yahudi toplumunun zihninde daha büyük etkiler bırakmasının en önemli gerekçesi de
söz konusu kentin yağmalatılarak tapınağın tahrip edilmesidir.
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ESKĠ MISIR‟DA YABANCI BĠR HALK: HĠKSOSLAR
Muhsin Haji Azeez BABĠLA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÖZET
Tarih boyunca Mısır tarihinin en doğru vesikalarından biri olan Manetho‘nun
M.Ö. 280 yıllarında yazdığı Mısır tarihini 31 sülaleye ayrılırken Mısır‘daki Hiksos
hakimiyeti için ―II. Ara Dönem‖ tabiri kullanılmıĢtır. Bu ara dönem 15. – 17.
sülalelerin egemenlikleri ile geçmiĢtir. Bu iki sülale Hiksos kralları tarafından
oluĢturulmuĢtur. Hiksoslar Doğu Akdeniz kıyılarından ilerleyerek Sina Yarımada‘sını
aĢmıĢ ve Mısır delta bölgesinde hakimiyet kurmuĢlardır. M.Ö. 1650 yıllarında delta
bölgesindeki Avaris kentini kendilerine baĢkent yapan Hiksoslar Mısır medeniyetini
kısa sürede benimsemiĢ ve Hiksos kralları Mısır isimleri kullanmıĢlardır. Benzer
Ģekilde Mısır tanrılarını kendilerine ilah edinen Hiksoslar Mısır‘da daha önce
bulunmayan pek çok teknolojik aleti getirmiĢ ve kullanmıĢlardır. Bu aletlerin içerisinde
savaĢ silahları, savaĢ arabası, çömlekçi çarkı ve dokuma tezgahları bulunmaktadır.
YaklaĢık iki yüzyıl süren Hiksos egemenliği Ahmose tarafından yıkılmıĢtır. Hiksos
hakimiyetinden önce bölgesel bir devlet olan Mısır bu dönemden sonra Hiksosların
getirdiği yeni teknolojileri de kullanarak Doğu Akdeniz‘den Nübye‘ye kadar olan
bölgeyi yönetmeye baĢlamıĢlardır.
1. GiriĢ
Tarımsal hayatın baĢlamasından sonra insanlık, yerleĢik yaĢama geçmiĢ ve
medeniyetler oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu medeniyetlerden bir olan Mısır, coğrafi olarak
Afrika ile Asya kıtalarının birleĢtiği, Akdeniz kıyılarında yer aldığından dolayı tarih
boyunca halkların ve kültürlerin kaynaĢtığı güçlü bir medeniyet temsilcisi olmuĢtur
(Babila, 2015: 3). Paleolitik dönemden sonra Nil Vadisi ve Deltası‘ndaki verimli
tarlalar, batıdaki, doğudaki ve güneydeki bölgelerden göç edenler için bir çekim
merkezi haline gelmiĢtir. Dolayısıyla birbirini takip eden göç dalgalarıyla gelen
toplumların kültürü, teknolojisi ve gelenekleri Mısır medeniyetini geliĢtirmiĢ ve
zenginleĢtirmiĢtir (Ġnan, 1992: 3-4). Dünyanın farklı coğrafyalarındaki büyük nehirlerin
kıyılarında tarımsal yaĢam için uygun alanlarda baĢlayan yerleĢik hayat Mısır da diğer
bölgelere kıyasla daha hızlı geçiĢmiĢ ve yönetim açısından daha sistemli bir hal
almıĢtır. Nom ismi verilen tarım köylerinde baĢlayan hayat zamanla AĢağı ve Yukarı
Mısır olarak isimlendirilen coğrafyalarda ortaya çıkan kralların nomları bir yönetim
altına alması ile devlet olma sürecine girmiĢtir. Fakat Mısır‘da AĢağı ve Yukarı Mısır‘ı
bir yönetim altında toplamayı baĢaran Narmer ya da ―Akrep Kral‖ olarak isimlendirilen
kral, M.Ö. 3100 yıllarında ülkeyi birleĢtirip baĢkenti Memfis‘e taĢımıĢtır. BaĢkentin
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Memfis‘e taĢınması ve Narmer‘in krallığının tüm Mısır tarafından kabul edilmesi ile
Birinci Sülale baĢlamıĢtır (Kerim, 1996:300) Mısır böylece bir siyasi birlik haline
gelmiĢ olsa bile ülkede birbiri ardına yıkılıp kurulan hanedanlıklar arasında taht
kavgaları devam etmiĢtir. Mısır tarihinin sistemli olarak kayda geçirilmesini sağlayan
ise Manetho olmuĢtur. Bir Mısır rahibi olan Manetho ĠÖ 280 civarında kral II.
Ptolemaios‘un emri üzerine Mısır tarihini 31 sülaleye bölerek hem anlaĢılmasını
kolaylaĢtırmıĢ hem de düzensizlik dönemleri için ―Ara Dönemler‖ eklemiĢtir. Bu ara
dönemlerde komĢu bölgelerden gelenler Mısır‘a istila amacı ile gelse de kültürel
yenilikleri Mısır medeniyetine katmıĢlardır. Bu istila hareketleri nadir olsa da genellikle
güçlü merkezi devlet tarafından engellenmiĢtir. Siyasi karmaĢa dönemlerinde, özelikle
de kolay aĢılabilen kuzeydoğu sınırı boyunca, Mısır korunmasız kalmakta ve göçebe
toplulukların yerleĢimine açık hale gelmekteydi (Ali, 2008: 11). Orta Krallığın XII.
Sülale sonunda ve XIII. Sülale döneminin gücünü kaybetmesi Mısır‘ın kıskanç ve hırslı
komĢularına bir fırsat sundu. Bunu fırsat bilen Hiksoslar Mısır‘a saldırdı (Musa, 1998:
177). Hiksoslar, günümüzde delta bölgesi olarak adlandırılan AĢağı Mısır‘ı hakimiyeti
altına almıĢlardır (Zayid, 2002: 576-577). Yukarı Mısır‘ın Teb kentinde bulunan yerli
Mısırlılardan ise vergi almaktaydılar (Hasssan, 2000: 58).
2. Hiksosların MenĢei
Hiksosların menĢei ve anayurdu kunusunda bugüne kadar değiĢik görüĢler ortaya
atmaktadır. M.Ö. XX. yüzyıldan M.Ö. XVII yüzyılın ilk yarısına kadar Karadeniz ve Hazar
Deniz‘i bölgelerinden göç dalgaları güneye doğru ilerlemiĢtir (Ali, 2008: 6). Bu göç
hareketine katılan toplumlar günümüz Ġran bölgesine ilerlerken, bazı toplumlar ise
Anadolu‘ya kadar yayılmıĢtır. Anadolu‘ya ilerleyen bu toplumlar yerli halklar ile karıĢmıĢ
ve sonraki dönemlerde Hitit Devleti‘nin kurucuları olmuĢtur. (Usfur, 1962: 63).
Hititlerle beraber tarih sahnesine çıkan bir diğer topluluk ise Hurriler‘dir.
Hurrilerin Eski Tunç Çağı‘ndan itibaren Anadolu‘nun doğusu ve güneydoğusunda
varlıklarını sürdürdükleri bilinmesine rağmen bölgeye nereden geldikleri ya da
bölgenin yerel halkı olup olmadıkları belirsizdir. (Yiğit, 2005: 56). Hurriler ile ilgili
olarak kesintisiz bir tarih kaydı tutabilmek günümüze ulaĢan yazılı belge
bırakmadıklarından dolayı mümkün görünmemektedir. Buna rağmen Akad, Asur, Babil
ve Hitit kaynaklarında Hurrilere dair bilgiler yer almaktadır. (Alpman, 1981: 286-287)
Hurri ismi ile anılan bu toplumun merkezi bir devlet etrafında örgütlenmesi ise
Anadolu‘nun güneydoğusuna bir göç hareketi ile geldiği düĢünülen Mitanniler ile
gerçekleĢmiĢtir. (Mansel, 2014: 35). Mitanniler ile Mısır arasındaki kayıtların en dikkat
çekici olan Amarna mektuplarında Mısır Firavunu III. Amenophis‘in Mitanni Kralı II.
Šutturna‘nın kızı olan Kilu-Hepa‘yla olan evliliğine dair kayıttır. Bu kayıtta, II.
Šutturna, III. Amenophis‘in saltanatının 10. yılında (M.Ö.1381) bu evliliği kutlamak
amacıyla gönderdiği kutlama mesajı bulunmaktadır. (Yıldırım, 2013: 250) Hurri
toplumu sadece Anadolu‘nun güneydoğusu ile sınırlı kalmayıp Doğu Akdeniz
38

Muhsin Haji Azeez BABİLA

sahillerine kadar yayılmıĢlardı. Bu dönemde Hurri toplumu üzerinde etkisi olan bir
diğer göç hareketi Zağros Dağları‘ndan gelen Kasların Babil topraklarına göçüdür. Bu
göç hareketi sonucunda Hurriler ve bölgenin yerli halkı olan Samiler, Kas
saldırılarından dolayı batıya doğru göç etmiĢlerdir. (Ali, 2008: 11). Bu göç hareketi
sonucu Sami toplumlarla birlikte hareket eden Hurriler Sina Yarımada‘sındaki çöl
alanlarını aĢarak Mısır‘ın kuzeydoğudaki delta bölgesine girmiĢlerdir. Bu kavim
hiyeroglif belgelerde (Haka-sut) Ģeklinde yazmıĢlardır. Aynı kavim Yunan
kaynaklarında ise (Hiksos) Ģeklinde geçmektedir (Hornung, 2004: 77).
M. Ö. II. binyıldan itibaren Mısır‘ın kuzeydoğu bölgeleri büyük göçmen
dalgaları için bir çekim merkezi haline geldi. Anavatanlarının sert ikliminden ve zayıf
ekonomisinden kurtulmaya çalıĢan insanlar, Mısır‘ın kuzey bölgelerine yerleĢmiĢtir
(Wilkinson, 2010: 234). Günümüzde bu kavimler Samiler, Hurriler, Elamlılar olarak
isimlendirilmektedir. Mısır kaynaklarında ise Hiksos olarak adlandırılan toplumun
büyük kısmını Hurrilerin oluĢturduğu fakat içlerinde Ġbrani isimlerini taĢıyan insanlar
da yer aldığı bilinmektedir (Hasan, 2000: 186). Hiksosların hangi ırka bağlı
olabileceklerini ortaya çıkarmak için Ön Asya‘daki araĢtırmaların daha iyi sonuçlar
vermesi ve bazı bilinmeyen meselelerin çözümlenmesi gerekmektedir.(Salih, 1982:
195). Ayrıca Mısır‘da bu kavme ait bazı belgeler de ortaya çıkmalıdır. Hiksosların
hakimiyeti sona erdiği zaman, onlardan kalan herĢey yerli Mısırlılar tarafından tahrip
edilmiĢtir. Bu durum Hiksos toplumu hakkında bilgi almamızı zorlaĢtırmaktadır (Inan,
1992: 91). Günümüzdeki arkeolojik çalıĢmalara göre Hiksoslar, Ön Asya‘ya yerleĢen
kavimlerden biri olan Hurriler ile akraba oldukları düĢünülmekte, Doğu Akdeniz
kıyıları yolu ile güneye ilerlemiĢ ve bölgede bulunan Sami kavimler ile karıĢmıĢ
oldukları ileri sürülebilir. Bunun dıĢında Hiksosların silahları, M.Ö. üçüncü binyılda
Mezopotamya toplumlarına özgü olması bu toplumun Sümer kökenli olabileceğini
ortaya çıkarmaktadır (Ġnan, 1992: 90).
3. Hiksosların Ġsmi ve Etnik Kökeni
Eski Mısır‘da kullanılan diller çözülmeden önceki temel kaynak M.Ö. birinci
yüzyılda yaĢamıĢ olan tarihçi Titus Flavius Josephus eserleridir. Josephus, Mısır tarihi
ile ilgili bilgileri Manitu‘nun eserinden almıĢtır. Hiksos toplumu ile ilgili olarak
Josephus eserinde ―Kral Tutmayos döneminde tanrının öfkesinden bize saldırdığı
bilmeyen bir halk dirençsizce ülkemizi iĢgal ettikten sonra Ģehrimizi yakıtılar,
kadınlarımız Ģımartsınlar, erkeklerimiz öldürdüler, tapınaklarımızı yıktılar, aralarından
birini kral olarak tayin ettiler. Onun ismi ―Salitis‖ idi, Avaris Ģehrini baĢkent yaptılar.
AĢağı ve Yukarı Mısır‘dan vergi aldılar‖ demektedir (Edip, 2000: 836). Bu iki
tarihçinin ortak görüĢüne göre ―Hiksos‖ kelimesi kral anlamına gelen ―hık‖ ve çoban
anlamına gelen ―sos‖ kelimelerini birleĢiminden oluĢmuĢ ve ―Çoban Kralı‖ anlamına
gelmektedir (Hassan, 2000: 58).
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Eski Mısır‘a ait yazılar çözüldükten sonra ―Hiksos‖ kelimesinin ―hkauhasut‖
kelimesinden türediği ve ―yabancı ülkelerin kralı‖ anlamına geldiği anlaĢılmıĢtır (Edip,
1997: 142; Özer, 1987: 176). Bu isim zaman içerisinde değiĢmiĢ ve Antik Yunanlılar,
telaffuzu da değiĢtirilerek ―Hiksos‖ ya da ―HikĢoĢ‖ Ģekilde ifade etmiĢlerdir.
―Hkauhasut‖ isimlendirmesi, VI. sülale devrinden itibaren Eski Mısır yazıtlarda
kullanılmaya baĢlamıĢtır. Ptolemaios hanedanına kadar ―Hkauhasut‖ kelimesi Hiksos
dönemine ait krallar metinlerinde yer almıĢtır. (Hassan, 2000: 58). Flavius Josephus
eserinde ikinci görüĢe daha yer vermiĢ ve (Hakasot) kelimesinin tutsak anlamına gelen
(Haka) çoban anlamına gelen (Sot) kelimelerinden türediğini öne sürmüĢtür. (Zait,
2002: 583). Hiksoslar her ne kadar yabancı kavimler için kullanılan bir kelime olarak
görülse de Eski Mısır metinlerinde Asya‘dan gelen yabancılar için ―Amo‖ ve ―Situ‖
tanımları kullanılmıĢtır. Hiksoslar için ayrı bir tanımlamanın mevcut olması onları sıradan
göçmenler olmadığını uzun bir süre bölgede kalarak Mısır tarihinde önemli bir yere sahip
olduğunu göstermektedir (Edip, 2000: 837).
4. Hiksoslar‟ın Göç Sebepleri
Mısır Nehri‘nin düzenli taĢkınları sürekli bir bereket kaynağı iken dünyanın geri
kalanında yağıĢlara bağlı olarak kurak dönemler yaĢanmaktaydı. Mısır tarım zenginliği
yağmura değil de Nil Nehri‘ne bağlı olduğundan kuraklıklardan etkilenmiyordu.
Mısır‘ın bitmek bilmez bir zenginliğe sahip olması Mısır dıĢında yaĢayan halklar için
bu bölgeyi bir çekim merkezi haline getirmekteydi. Bu sebepten tarih boyunca Sina
Yarımada‘sını aĢabilen tüm kavimler Nil deltası ve vadisine hakim olmak istiyordu. Bu
zenginliğe ulaĢmak için göç eden kavimlerden biri olan Hiksosların göçleri hakkında
iki faklı görüĢ bulunmaktadır. Bu görüĢlerden birincisi, Hiksosların uzun süre boyunda
Doğu Akdeniz kıyılarında yaĢadıkları ve Sami toplumuna mensup oldukları, kuraklık
nedeniyle Mısır‘a göç ettikleridir. Bu düĢünce Hiksosların beraberlerinde getirdikleri
kültürün farklı ve savaĢ silahlarının geliĢmiĢ olması nedeniyle çok güçlü görülmemiĢtir.
(Wilkinson, 2010: 234). Ġkinci görüĢ ise Hiksos adı verilen toplumun Anadolu‘ya
Kafkaslar üzerinden göçerek gelen Hint Ari kökenli Hititlerin, Orta Anadolu‘da
merkezi bir devlet oluĢturduktan sonra Kuzey Suriye‘ye seferler düzenlemesi üzerinde
Kuzey Suriye bölgesinde yaĢayan halkların Mısır‘ın kuzeydoğusuna ilerlemesi
Ģeklindedir (Mansel, 2014: 94). Ġkinci görüĢ birincisine kıyasla daha fazla taraftan
bulmasına rağmen yazılı kaynakların ve arkeolojik materyallerin yetersiz olmasından
dolayı tam olarak ispatlanamamıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde hangi görüĢün daha doğru
olacağı bilinmese dahi göçün temel sebebinin Mısır‘ın tarımsal zenginliğine ulaĢmak
isteğinden kaynaklandığı açıktır.
5. Hiksos Dönemi Mısır
Hiksosların Mısır topraklarına sızma Ģekilde baĢlayan göç hareketi Mısır
yöneticilerinin iktidarlarının zayıfladığı ve askeri açıdan geri kaldığı (Diakov ve
Kovalev, 1987: 132) XIII. Sülaleye ait Mısır Kralı Tutimayos (M.Ö.1675) döneminde
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hız kazanmıĢtır. Hiksosların AĢağı Mısır topraklarına yerleĢimi ülkede bir kaos ortamı
oluĢturmuĢtur. Hiksoslar, delta toprakları üzerinde kısa sürede hakimiyet kurduktan
sonra Assur devletinin korkusundan dolayı ilk önce Kral SalitiĢ emri ile Avaris
etrafında bir bariyer inĢa ettiler ve içinde 240 bin askerden oluĢan bir garnizon
oluĢturdular daha sonra kuzey doğu bölgesinde de kale ve koruma duvarı yapmıĢlardır.
Kral SalitiĢ on dokuz yıl hüküm sürdükten sonra öldü. AĢağıda Kral SalitiĢ‘ten sonra
Hiksosları yöneten krallar ve hükümranlık süreleri tablo halinde verilmiĢtir (Fahri,
2012: 193).
Kral Adı
Bnun
ĠbĢan - Hiyan
Abufis
Apanas
Ġsisa

Hükümranlık Süresi
44 yıl
36 yıl 7 Ay
61 yıl
50 yıl
49 yıl

Tarihçi Manitho‘a göre Hiksosların Mısır‘daki hükümleri 3 sülaleden
oluĢmaktadır. Bunlardan birincisi; 15. sülaleye mensup olan ve yukarıda isimlerini
verdiğimiz krallar, Hiksosların en güçlü kralları olup kendi kültürleri ve ideolojileri ile
Mısır‘ı yönetmiĢlerdir (Ali, 2008: 13). Ġkincisi; 16. Sülale olup bu sülale devrinde 32
kral hüküm sürmüĢtür. Üçüncüsü ise 17. Sülale olup, bu sülale devrinde ise 43 kral
hüküm sürmüĢtür. 16. ve 17. Sülale kralların devrinde Hiksos tahtına oturan krallar ise
Mısır kültüründen etkilenerek onların unvanlarını kullanmaya baĢlamıĢlardır (Hasan,
2000: 82).
Hiksoslar‘ın sahip oldukları yayılmacı politikaları ve üstün askeri yetenekleri
Mısır topraklarını ele geçirmelerini sağlamıĢtır. Mısır ordusu ile karĢılaĢtırıldığında
Hiksoslar, hem askeri hem de savaĢ alet ve teknolojileri bakımından daha üstün
olmaları sayesinde Mısır‘ı kolay bir Ģekilde ele geçirmiĢlerdir. SavaĢlarda kullandıkları
demir çerçeveli ahĢap savaĢ arabaları, atlı süvari birlikleri, dayanıklı bronzdan yapılan
kılıçlar ve uzak mesafelere atılan oklar sayesinde kısa sürede Mısırlıları yenilgiye
uğratarak savaĢı kazanmıĢlardır (Ferec, 1972:75). Hiksos askerlerinin kullandıkları
demir zırhlar Mısırlılarla yapılan savaĢta daha az kayıp vermelerini sağlamıĢtır.
Hiksoslar, ticaret alanda da geliĢmiĢ olup Mısır ülkesin istila ettikten sonra komĢu
devletlerle ticaret yapmıĢlardır. Hatta Mısır‘da uzak bölgelerde Hiksoslar krallarının
isimlerini taĢıyan kil kap örnekleri bulunmuĢtur. Ticaret konusunda oldukça baĢarılı
olan Hiksos kralları elde ettikleri zenginliklerle önemli mimari eserler
yaptırmıĢlardır(Hoenung 2002: 77). Bunların içerisinde saraylar, tapınaklar ve kaleler
bulunmaktadır. Saray ve tapınaklar Hiksos hakimiyetinden sonra yıkılmıĢ fakat kaleler
kullanılmaya devam etmiĢtir. Özellikle kendilerine baĢkent olarak belirledikleri Avaris
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çevresinde pek çok bayındırlık faaliyeti yürütmüĢlerdir. Kendi baĢkentlerini korumak
için Avaris‘in kuzeydoğu bölgesine kaleler ve koruma duvarları yaptırmıĢlardır (Ali,
2008: 13).
Hiksosların Mısır‘a girmeleriyle beraber uyguladıkları baĢarılı siyaset Mısırlılar
tarafından kabul görmüĢtür. Hiksoslar askeri açıdan baĢarılı oldukları için Mısır‘ı
kolayca zapt etmiĢlerdir. Hiksosların ilk dönem kralları kendi kültürlerini korumada ve
savaĢlarda baĢarılı olmuĢ güçlü krallar iken sonraki krallar öncekilere göre daha zayıf
kalmıĢtır (Hoenung 2002: 77). Bu zayıflamanın temelinde yönetim sistemi açısından
Mısır anlayıĢını kabul etmeleri bulunmaktadır. Yönetim anlayıĢındaki bu değiĢim,
Hiksoslar‘ın Mısır‘daki hiyeroglif yazısını kullanmaya baĢlamasıyla daha belirgin hale
gelmiĢtir (Usfur, 2000: 62). Yönetim anlayıĢındaki değiĢimi en açık Ģekilde görüldüğü
yer ise Hiksos krallarını Mısır krallarının kullandıkları unvanları kullanmasıdır.
Hiksoslar dini açıdan da Mısır tanrılarını benimseyip Set‘i baĢ tanrıları ilan etmiĢ ve
baĢkentleri olan Avaris‘te onun için bir tapınak inĢa ederek tapmıĢlardır (Lalvit, 2005:
126-127).
6. Mısır‟dan Hiksosların ÇıkıĢı
Hiksosların bölgeye geliĢinden 50 yıl sonra güneydeki kentlerden özelikle Teb
kenti bağımsız bir krallık gibi hüküm sürmeye baĢlamıĢtır. Teb kentinin yöneticileri
bağımsızlıklarının belirteci olarak kral unvanları kullanmıĢlardır (Ali, 2008: 34). Bu
durum, Hiksos kralları ile aralarında mücadelenin baĢlamasına neden olmuĢtur. Teb
kralları güçlenmeye devam etmiĢ ve her iki bölgedeki krallar arasında elçiler
gönderilmiĢtir (Edip, 1997: 146). Özellikle Hiksos Kralı ―Sıkın In Ra‖ tarafından Teb
Kralı ―Akın In Ra‖ya gönderilen bir mesajda ―Mısır‘ın en kutsal tanrısı karĢıda
saygısızlık yapıyorsunuz. Sizin ülkenizden buraya kadar Deniz Atı‘nın (Seth) sesi ve
ağıtı gelmektedir‖ demiĢtir (Hasan, 2000: 128). Bu durum Hiksos krallarının Teb
üzerine yapacağı sefer için bir bahane olarak görülmektedir (Ali, 2008: 34;
Cardır,1973:186). Bu dönemde karĢılıklı savaĢlar devam etse dahi iki taraf birbiri
üzerinde üstünlük sağlayamadı. Fakat bu savaĢlar sırasında Teb Kralı ―Akın In Ra‖
ölmüĢ ve arkeolojik kazılarda bulunan mumyasında savaĢ yaralarından öldüğü
anlaĢılmıĢtır (Salih, 1982: 92). Sonrasında mücadeleyi oğlu ―Kams‖ sürdürmüĢtür.
Kams dönemindeki savaĢlar ile ilgili olarak bulunan en önemli yazıtta ―Ne yararım var
mademki üstümde Avariz krallığı hüküm sürüyor. Ve altımda KuĢ krallığı hüküm
sürüyor. Ben bunların arasında sınırlıyım. Bir tarafım Asyalı diğer tarafım da Nübyeli
ve her biri memleketimin bir kısmını almıĢlar. Milletimizden bir kiĢi kalmadı. Ġllaki
yabancıların hükmü altında hizmet etmesin. Ben bu ülkeyi onların elinden
kurtaracağım. Bu en büyük amacım‖ demektedir (Edip, 1997: 146-147; Kuhrt, 1995:
229). Yazıta göre yerli Mısır kralları kuzeyden Hiksos güneyden Nübye toplumları
tarafından kuĢatılmıĢtır. Kams döneminde özellikle Hiksoslar Delta bölgesindeki
Avarız kentine kadar geri çekilmiĢ olsa da Mısır‘dan tamamen çıkarılamamıĢtır (Hasan,
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2000: 139-140). Kams‘tan sonra Teb Kralı olan Ahmose yerli Mısır ordusunun baĢına
geçerek kuzeye ilerledi. Hiksosların kentlerine saldırdı ve baĢkent olan Avarız ele
geçirilerek yıkıldı. Ahmose‘nin bu baĢarısı uzun yıllar sürmüĢ olsa da Mısır‘daki
Hiksos hakimiyetine son vermiĢtir. (Ali, 2008: 50-51; Abudi, 1991: 895).
7. Sonuç
YerleĢik yaĢamın baĢladığı ve medeniyetin oluĢtuğu diğer coğrafyalardan farklı
olarak Mısır‘ın doğusunun Kızıldeniz, kuzeyinin ise Akdeniz ile çevrili olması;
batısında çöl alanlarının yer alması bölgeyi dıĢ göçlere kapalı hale getirmiĢtir. Bu
durumun istisnası ise Hiksos göçleri olup sonrasındaki Asurların, Perslerin ve
Makedonların geliĢi doğrudan bir iĢgal giriĢimidir. Hiksoslar bir göç dalgası ile delta
bölgesine gelerek yerleĢmiĢ ve Mısır kültürü üzerinde kalıcı etkiler bırakmıĢtır. Hiksos
göçleri öncesinde Mısır yerel kültürü bölgenin dinamiklerinden kaynaklanan bir özellik
göstermesine rağmen diğer bölgelerdeki geliĢmelere kapalı kalmıĢtır. Hiksosların
Mısır‘a girmeleri ile beraber Mısır‘da yeni siyasi ve teknolojik değiĢimler ortaya
çıkmıĢtır. Bu değiĢimin en somut görüldüğü alan ise savaĢ silahları olmuĢtur. Özelikle
demir çerçeveli ahĢap savaĢ arabaları, atlı süvari birlikleri, dayanıklı bronzdan yapılan
kılıçlar ve uzak mesafelere atılan oklar Hiksosların yerli Mısır toplumu üzerinde
hakimiyet kurmasını sağlamıĢken zamanla bu silahları kullanmaya baĢlayan Mısırlılar,
Hiksosları kendi silah teknolojileri ile yenilgiye uğratmıĢlardır. Mısır – Hiksos
mücadelesinin ilk baĢladığı dönemde Hiksos askerlerinin kullandıkları demir zırhlar
savaĢlarda daha az kayıp vermelerini sağlamıĢtır. Sonraları bu zırhları Mısır
askerlerinin de kullanması Hiksosların askeri üstünlüğüne son vermiĢtir. Hiksosların
bölgeye gelirken sahip oldukları inanç sistemi konusunda geniĢ bir bilgimiz
olmamasına rağmen Mısır tanrılarını ve inanç sistemini hızla kabul etmiĢ olmaları
onların daha basit bir inanç sistemine sahip olduğunu göstermektedir. Hiksosların
Mısır‘a geliĢinden kısa süre sonra Mısır‘ın büyük tanrıları olan Ra, Amon ve Bıtah‘a
inanmaya baĢlamaları ve Mısır toplumununkine benzer tapınaklar inĢa etmeleri bu
toplumun kısa sürede MısırlılaĢmasına sebep olmuĢtur. Bu durumun en büyük
göstergesi ise Hiksosların baĢkentleri olan Avaris‘te tanrı Seth için bir tapınak yapmıĢ
olmalarıdır. Bu tapınak hem dini iĢlerin yürütüldüğü bir merkez olarak kullanılmıĢ hem
de Hiksos toplumunun inanç sisteminin Mısır etkisine açık hale gelmesine neden
olmuĢtur. Hiksos göçünün Mısır toplumu üzerindeki doğrudan etkileri dıĢında göç
hareketinin sonlanması ile Mısır yönetim anlayıĢında değiĢiklikler meydana gelmiĢtir.
Hiksoslardan önce Mısır kralları sahip oldukları toprakları korumak dıĢında bir amaç
taĢımazken Hiksos iĢgali sonrasında Hiksosların geldiği Doğu Akdeniz kıyıları ile
Nübye bölgesine kalıcı olarak yerleĢmek için seferler düzenlemiĢlerdir. Bu seferlerin
öncelikli amacı her iki bölgenin de zenginliklerini elde tutmak olsa da bu bölgelerden
Mısır‘a yapılacak olan göçleri önlemek amacı da bulunmaktadır. Bu seferler her yıl
düzenli Ģekilde yapılmaya baĢlanınca Mısır bölgesel bir devlet olmaktan çıkıp bir
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imparatorluk haline gelmiĢtir. Böylece Mısır kralları AĢağı ve Yukarı Mısır‘ın kralı
olmaktan çıkıp oldukça geniĢ bir alanı elinde tutan emperyalist krallar olmuĢtur. Bu
durum Yeni Krallık döneminde Mısır – Hitit çekiĢmesinin ve KadeĢ SavaĢı‘nın
nedenini oluĢturmuĢtur.
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ĠMPARATOR I. IUSTINIANUS‟UN RECONQUISTA
ĠDEOLOJĠSĠ VE AFRĠKA‟NIN YENĠDEN FETHĠ
Yasemin Örnek AY
Celal bayar Üniversitesi
ÖZET
VI. yüzyıl Doğu Roma Ġmparatorluğu‘nun dıĢ politikasında dikkat çeken en
önemli olaylarından biri, Geç Antikçağ Ġmparatorlarından farklı bir duruĢ sergilemeyi
baĢaran I.Iustinianus‘un reconquista (yeniden fetih) ideolojisi çerçevesinde,
Ġmparatorluğun batıda kaybetmiĢ olduğu toprakları yeniden ele geçirmeyi amaçladığını
görmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda, I. Iustinianus‘un ilk durağı Batı Roma
Ġmparatorluğu‘nun dağılmasında önemli bir rol oynayan Vandallar olmuĢtur.
Germenler arasında donanmaya sahip olabilmeyi baĢaran Vandallar, bu deniz gücünü
büyük bir avantaja dönüĢtürerek 439 yılında Kartaca‘yı ele geçirmiĢlerdir. Ġmparatorluk
desteği ile tahıl üretimini ticarete dönüĢtürebilmeyi baĢararak bölgede önemli ekonomik
bir güç olabilmeyi baĢaran Kartaca‘nın Vandalların eline geçmesi, Batı Roma
Ġmparatorluk ekonomisine ciddi anlamda zarar vermiĢ ve Ġmparatorluğun dağılmasında
önemli bir rol oynamıĢtır.
I. Iustinianus (527-565) Vandalların hüküm sürdüğü Kuzey Afrika‘yı, Doğu
Roma Ġmparatorluğunun içinde bulunduğu durumun iyileĢtirilmesi için alternatif bir yol
olarak görmüĢtür. Bu bağlamda çalıĢmamız, I. Iustinianus‘un reconquista ideolojisinin,
Kuzey Afrika‘da hüküm süren Vandallar ve Doğu Roma Ġmparatorluğu üzerindeki
etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: I. Iustinianus, Reconquista, Vandallar, Afrika
GiriĢ
Roma Ġmparatorluğu‘nun batı kanadında siyasi otoritesini kaybetmesi ile
Akdeniz dünyasında V. yüzyılda Germen kavimleri tarafından kurulan krallıkların ön
plana çıktığını görmekteyiz.111 Roma Ġmparatorluğu‘nun batı topraklarında
hâkimiyetini kaybetmesi ve akabinde oluĢan bu yeni siyasal yapılanmalar karıĢık bir
111

Roma ĠmparatorĢuğu‘nun batı kanadının Germen kavimleri tarafından parsellenmesi Batı
dünyasında çok sayıda çalıĢmada ele alınmıĢtır. Genel bir anlatım için bkz. Guy Halsall, ‗The
Barbarian Invasions‘, The New Cambridge Medieval History, I. c.500–c.700, Ed. Paul Fouracre,
Cambridge University Press, 2005, s. 35-55; Peter Heather, ―The Western Empire, 425-76,
Cambridge Anecient History 14, Late Antiquity: Empire and Successor, A.D. 425-600, Cambridge
University Press,Cambridge, 2000, s. 1-32; Turhan Kaçar, ―Eskiçağ Akdeniz Dünyasında Siyasal
Birliğin Sonu: Romalılar ve Kuzey KomĢuları‖, Doğu Batı Düşünce Dergisi 34, 2005, s. 203-222.
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süreci ifade etmektedir. Bu süreç 376 yılında Hunlar‘ın artan baskısı karĢısında batıya
doğru çekilmek zorunda kalan Gotlar‘ın (Vizigot veya Batı Gotları), Trakya‘ya
yerleĢimlerine izin verilmesi ile baĢlamaktadır. Çünkü Roma Ġmparatorluğu ve Gotlar
arasındaki bu barıĢçıl ortam kısa bir zaman devam edebilmiĢtir. Ġmparatorluk
yöneticilerinin Gotlar‘a karĢı aĢırıya varan davranıĢları Gotlar‘ın isyan etmelerine ve
378 yılında Hadrianapolis SavaĢ‘ında imparatorluk ordusu karĢısında ezici bir zafer
kazanmalarına neden olur.112 Bu zafer ile Gotlar artık imparatorluğun batı topraklarında
durdurulamaz bir güç haline gelirler.
Ġmparator I.Theodosius Gotlar‘ın bu yükseliĢine karĢı uzlaĢma stratejisini
benimseyerek, 3 Ekim 382‘de Gotlar‘ı Roma‘nın ―imtiyazlı müttefikleri‖ (feoderati)
olarak kabul eder.113 382 yılında yapılan bu anlaĢma neticesinde artık Gotlar Roma
topraklarında yarı-özerk bir yapıya sahip olmuĢlardır.114 Bu yeni durum Theodosius
döneminde baĢarılı bir Ģekilde devam etmiĢtir; ancak ölümünden sonra imparatorluk
içerisinde yaĢanılan siyasi karıĢıklık, Got sorununun tekrar gündeme gelmesine neden
olur. Got asıllı Radagaisus farklı toplumlardan oluĢan muazzam ordusu ile 405-406
yılında Kuzey Ġtalya‘yı yağmalamıĢtır. Ayrıca 406 yılında Vandallar, Alanlar, ve
Süevler Ren Nehri‘ni aĢabilmiĢler ve Roma‘nın Gallia topraklarını yaklaĢık üç yıl
boyunca yağmalamıĢlardır.115 Böylece Gotlar‘ın ardından diğer Germen kavimleri de
imparatorluğun batı topraklarında aktif bir hale gelmiĢlerdir. Bu noktada Vandallar ayrı
bir öneme sahiptirler. Gallia topraklarını yağmalayan Vandallar, Ġspanya‘ya
yerleĢebilmeyi baĢarabilmiĢlerdir. Roma ordusu, 411‘de Pireneleri aĢarak Ġspanya‘ya
yerleĢen Vandalları, 410‘ların sonuna doğru Gotlarla kurduğu ittifak ile bu bölgeden
çıkarmaya çalıĢtıysa da, Roma-Got ittifakının 420‘lerde Vandallar tarafından yenilgiye
uğratılınca, Roma‘nın Akdeniz‘deki kontrolü ilk ciddi tehdidi almıĢ oldu.116
Vandallar‘ın bu baĢarılarının arka planında çağdaĢı Germen kavimlerinden farklı olarak
donanmaya önem vermeleri bulunmaktadır. Vandallar, donanma gücünü bir avantaja
dönüĢtürmeyi baĢarabilmeleri sebebiyle Batı Akdeniz‘de önemli bir güç olabilmeyi
baĢarmıĢlar ve 429 yılında Geiseric önderliğinde Kuzey Afrika‘ya girmiĢlerdir117
Vandallar‘ın bu engellenemez ilerleyiĢi, 435 yılında Numidia kıyısı boyunca yerleĢim
112
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hakkı elde etmelerini sağlamıĢtır.118 Kuzey Afrika‘ya giriĢlerinden on yıl sonra 439
yılında ise Kartaca‘yı ele geçirerek, Batı Roma‘nın Akdeniz‘deki egemenliğini kesin
bir Ģekilde sarsmıĢlardır. 440 yılında ise Sicilya‘ya ulaĢıp Ġtalya‘yı tehdit eder hale
gelmeleri neticesinde 442 yılında Afrika Proconsularis, Byzacena, Tripolitania
(Trablus), Numidia‘nın bir kısmı Vandallar‘a verilmiĢ ve Geiseric‘in oğlu Huneric ile
III. Valentinianus‘un kızı Eudocia‘nın evlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.119
Ancak 468 yılında Doğu ve Batı Ġmparatorlukları Vandallar‘ın bu ilerleyiĢini
durdurmak için birleĢik bir güç oluĢturmuĢlar ve Vandallar‘a karĢı sefer
düzenlemiĢlerdir. Vandallar‘ın yenilgiye uğratılması batı topraklarındaki önemli bir
gücü etkisiz hale getireceği gibi, Batı Ġmparatorluğu‘nun gücünün de yeniden tesis
edilmesinde önemli bir basamak teĢkil edecektir. Fakat, 468 yılında Vandallar‘a karĢı
oluĢturulan bu sefer imparatorluğun prestijini sarsan ağır bir yenilgi ile sonuçlanmıĢtır
ki; Iustinianus döneminde dâhi bu yenilgi Vandallar tarafından bir propaganda olarak
kullanılmıĢtır.120 Bu zaferden güç alan Vandallar, Korsika, Sardinya, Balear
Adaları‘nda da kontrolü ele geçirmiĢ ve 455 yılında Roma‘yı yağmalamıĢlardır.
Ġmparatorluğun batı topraklarında Vandallar‘ın bu gücü 475 yılında Doğu Roma
Ġmparatoru Zeno tarafından da kabul edilmek zorunda kalınmıĢtır.121
Böylece, V.yüzyılda Batı Roma Ġmparatorluğu‘nun içinde bulunduğu siyasi
kaostan faydalanan Vandallar, bağımsız bir krallık kurabilmeyi ve Akdeniz dünyasında
önemli bir güç olabilmeyi baĢarmıĢlardır.
1. Reconquista Ġdeolojisi ve Arka Planı
Ġmparator Iustinianus (527-565) Geç Antikçağ imparatorlarından farklı bir duruĢ
sergileyerek, kendisini Augustus zamanına kadar uzanan Roma siyasi mekanizmasının
mirasçısı olarak görmüĢtür. Bu bağlamda, Akdeniz hâkimiyeti konusundaki eski Roma
vizyonunu devam ettirerek, imparatorluğun batı kanadında elden çıkmıĢ olan toprakları
tekrar sınırlarına dâhil etmeyi amaçlamıĢtır. Ġmparatorun bu amacı doğrultusunda
reconquista (yeniden fetih) ideolojisi benimsenmiĢ ve bu ideolojinin ilk durağı Kuzey
Afrika‘da hüküm süren Vandallar olmuĢtur.122
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439 yılında Vandallar‘ın Kartaca‘yı ele geçirmeleri imparatorluğun
vergilendirme sisteminin Batı Akdeniz‘de çökmesine neden olmuĢtur. Bu durum hiç
Ģüphesiz ki imparatorluğun ekonomisine büyük bir darbe vurmuĢtur. Iustinianus, V.
yüzyılın baĢına kadar Batı Roma Ġmparatorluğu‘nun tahıl deposu konumunda
olabilmeyi baĢaran Afrika‘nın restore edilmesi ile Ġmparatorluk için tekrar tarımsal bir
güç merkezi olarak iĢlev göreceğine inanmıĢ olmalıdır.123 Ayrıca, uzun yıllar
imparatorluğun ekonomik açıdan en önemli destekçisi olan Afrika‘nın ele geçirilmesi
ile aristokratların elinde olan mali politikaları kendi tekeline almayı amaçlamaktadır.124
Bu sebeple Iustinianus‘un Vandal Krallığı‘na müdahalesinin arka planında bölgenin
zirai zenginliği önemli bir yer tutmaktadır.
Afrika, Roma ekonomisinin en buhranlı dönemlerinde dahi ekonominin ayakta
kalmasını sağlayan önemli eyaletlerden biridir. II. yüzyılda Ġmparator Septimius
Severus, Kuzey Afrika‘dan alınacak vergilerin önemli bir kısmının tahıl veya
zeytinyağı Ģeklinde ödenmesini kararlaĢtırmıĢtır. Roma‘nın nüfusunu, imparatorluğun
dayandığı binlerce asker, bürokrat ve devlet görevlilerini beslemek için kullanılan tahıl
ve zeytinyağı (geleneksel olarak daha sonraları annona olarak anılacaktır) Kartaca
limanından Roma‘ya doğru gönderilmeye baĢlanmıĢtır.125 Ayrıca bu tahıl ve
zeytinyağın dağıtılması hem idari bir hiyerarĢi sistemin hem de liman tesislerinin
bakımını da içeren fiziki bir alt yapının Afrika‘da geliĢtirilmesini beraberinde
getirmiĢtir.
Ġmparatorluğun tahıl ve zeytinyağı ihtiyacının büyük bir kısmının temin
edilmesiyle baĢlayan bu süreçte, yağ ihracatında önemli bir yeri olan çömlek üretimi de
gittikçe talep görmeye baĢlamıĢtır. Roma‘ya yapılan muazzam tahıl ihracatı ticaretle bir
araya getirildiği zaman, bu yağ ve çömlek endüstrileri Afrika‘yı modern bir iktisadi
süper gücün eĢiti haline getirmiĢtir.126 Böylelikle II. yüzyıldan IV. yüzyıla kadar geçen
süre zarfında devlet desteğiyle birlikte arttırılan tarımsal faaliyetler, artı ürünün ortaya
çıkmasını ve bu da beraberinde ticareti getirerek, Afrika‘nın Batı Akdeniz‘de etkin bir
ekonomik güç olmasını sağlamıĢtır. Öyle ki IV. yüzyılın sonlarına doğru Romalı bir
yazar –biraz mübalağa ile birlikte- Afrika‘nın baĢkenti Kartaca‘yı Ġmparatorluğun
üçüncü önemli eyaleti olarak tanımlamıĢtır.127
Afrika‘nın Vandallar tarafından ele geçirilmesi ile bölge dini ve siyasi olarak bir
kutuplaĢma sürecine girmiĢ olsa da ekonomik yönden istikrarını devam ettirebilmeyi
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baĢarmıĢtır. ―Barbarlık‖ ile eĢ anlamlı olarak anılan Vandallar‘ın Afrika‘daki
varlıklarını, Afrika ekonomisi için bir
―yıkım‖ olarak değerlendirmek yanlıĢ bir
tutumdur. Son yıllarda yapılan çalıĢmalar neticesinde, Vandal döneminin evrensel bir
düĢüĢ olarak görülmesi artık uygun bir yaklaĢım değildir.128 Vandallar daha önce
Afrika‘yı yönetmiĢ olan Romalılar‘ın vergi sistemi dâhil, mevcut idari sistemini
devralmıĢlar ve Afrika‘nın ekonomik gücünün devamlılığını sağlamıĢlardır. Çiftlikler
üretmeye, birçok kasaba geliĢmeye devam etmiĢ ve bir zamanlar Ġmparatorluğa akan
para, Afrika'da, kendi sakinlerinin yararına kalmıĢtır.129 Procopius da Afrika‘nın
zenginliklerinden ve üretimin devam ettiğinden, ancak gelirlerin –imparatorluk
döneminde olduğu gibi -Roma gibi baĢka bir ülkeye gitmediğini kendi sınırları
içeriğinde kaldığını belirtmektedir.130
Reconquista ideolojisi çerçevesinde ekonomik nedenler Afrika‘nın ele
geçirilmesinde önemli bir etken olduğu gibi, Vandallar‘ın Ariusçu doktrini Afrika‘da
siyasi, ekonomik ve sosyal yönden baskın bir güç olarak kullanmaları da önemli bir
etkendir.131 Vandallar diğer Germen kavimlerden farklı olarak koyu bir Aryanizm
taraftarıdırlar ve Afrika‘da katı bir din politikası izlemiĢlerdir.132 Geiseric tarafından
uygulanmaya baĢlatılan bu katı din politikasının arka planında –en azından baĢlangıçtadini duygulardan ziyade kilisenin zenginliğini ele geçirme amacı taĢıdığını
söyleyebiliriz.133 Çünkü, Geiseric ile baĢlayan bu süreçte, Afrika‘daki Katolik kiliseler
Ariusçulara verilmiĢ ve kiliseye ait topraklar da Vandallar arasında paylaĢılmıĢtır. 134
Ayrıca birçok piskopos sürgüne gönderilmiĢtir. Afrika‘da Katolik Kilisesi‘ne ve din
adamlarına karĢı uygulanan bu baskıcı tutum Huneric (477-84) döneminde daha da
yoğunlaĢmıĢtır. Bu dönemde Katolik piskoposların mülkleri ele geçirildiği ve Afrika‘da
tarım serfleri olarak ya da Korsika‘da kraliyet donanması için kereste kesmek ile
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görevlendirildikleri bilinmektedir.135 Bunlara ek olarak çeĢitli iĢkencelere de baĢvuran
Huneric, Procopius tarafından Libya‘daki Hristiyanlar‘a karĢı en zalim ve en adaletsiz
kişi olarak tasvir edilmektedir.136
Gunthamund (484-96) ise dini politikaya biraz esneklik getirerek, Katolik
piskoposların sürgünden dönmelerine izin vermiĢtir. Thrasamund döneminde (496523), bir kez daha piskoposlar sürgüne gönderildiyse de bazılarının geri dönmesine izin
verilmiĢ ve hatta teoloji tartıĢmalarının yapılmasına müsaade edilmiĢtir. Kral Hilderic
ise (523-30), Katoliklere karĢı zulümlere son vermiĢ, sürgüne gönderilen
piskoposlarının hepsini geri çağırarak, onlara ibadet özgürlüğü tanımıĢ ve mülklerinin
çoğunu iade etmiĢtir.137 Ancak Hilderic‘in oluĢturduğu bu barıĢçıl ortam Kuzey
Afrika‘da uzun ömürlü olmamıĢ ve Iustinianus‘un Kuzey Afrika‘ya müdahalesine
ortam hazırlayacak olaylar yaĢanmıĢtır.
2. Afrika‟nın Ele Geçirilmesi
Hilderic‘in Kuzey Afrika‘da katı din politikasını terk etmesi, Iustinianus ve
dolayısıyla Doğu Roma Ġmparatorluğu ile yakın iliĢkilerin kurulmasını sağlamıĢtır.138
Bu durum imparatorluğun batı siyasetinde, Ġtalya‘daki Gotlara karĢı bir alternatif
sağladığı gibi, Afrika‘ya askeri bir müdahale olmaksızın Roma egemenliğinin tekrar
tesis edilebilmesine önemli bir adımdır. Ancak Vandal Krallığı‘nın olası varisi olan
Gelimer, Huneric‘i Iustinianus ile kurduğu bu yakın iliĢki sebebiyle suçlamıĢ ve
aristokratların desteğini kazanarak kral olabilmeyi baĢarmıĢtır.139 Iustinianus, Kuzey
Afrika‘daki emellerini hayata geçirebilmek için bu durumu müdahale edilmesi gereken
bir olay olarak görmüĢtür. Zaman kaybetmeden güçlü bir protesto mektubu ile
ekçilerini Kuzey Afrika‘ya göndermiĢtir.
Gelimer, Iustinianus‘un bu müdahalelerine karĢı Hilderic ve yeğenlerini
hapsettirerek Constantinopolis‘e karĢı cüretkâr bir eylemde bulunmaktan
çekinmemiĢtir. Hatta Iustinianus‘a eylemlerinin geçerli nedenlere dayandığını
açıklamıĢ olduğu mektubunda, herhangi bir saldırının güçlü bir direniĢ karĢılaĢacağını
belirtmiĢtir.140 Gelimer, birleĢik imparatorluk güçlerinin 468 yılındaki Kuzey Afrika‘yı
ele geçirme teĢebbüslerinin bir felakete dönüĢmesini, Doğu Roma Ġmparatorluğu için
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caydırıcı bir güç olarak görmüĢ olmalı ve bu yüzden Iustinianus‘un bu tehditkâr
tavırlarını gereği kadar ciddiye almamıĢ olmalıdır.
Gelimer‘in tavizsiz davranıĢları karĢısında, Iustinianus Vandal Krallığına karĢı
sefere karar verir. Tüm kaynakların batıya seferber edebilmek ve reconquista
ideolojisinin Kuzey Afrika ve daha sonraki durağı Ġtalya‘da tam anlamıyla
yürütebilmesini sağlamak için, imparatorluğun doğu sınırındaki Sasani tehlikesini 540
yılına kadar sürecek olan ―Ebedi BarıĢ‖ anlaĢması ile sonlandırır. Vandal seferi için
gerekli hazırlıkları tamamlanması ile 5.000 süvariden, 10.000 piyadeden, 400 Herul ve
600 atlı Hun okçusundan meydana gelmekle birlikte büyük bir donanmadan oluĢan
ordu, Iustinianus tarafından en önemli komutanlarından biri olan Belisarius‘un
hizmetine verilir.141 Vandal seferi için bu denli büyük bir ordunun oluĢturulmasında,
Vandallar karĢısında daha önce alınan baĢarısızlıkların önemli bir katkısının olduğunu
söyleyebiliriz.
Belisarius komutasındaki ordu Constantinopolis‘ten ayrılmadan önce
imparatorluğun eline iki önemli hamle geçer. Trablus bölgesinde Pudentius ve
Sardinya‘da Got asıllı Godas Vandallara karĢı ciddi bir isyan baĢlatmıĢlardır. Bu
isyanların baĢlamasında Iustinianus‘un katkısının olup olmadığı tam olarak belli olmasa
da, isyanların Vandallara karĢı bir tehdit olarak geliĢmesinde katkısı mevcuttur.142
Gelimer için ilk olarak yapılması gereken Vandal Krallığı‘na karĢı ciddi bir tehdit
haline dönüĢen bu isyanları bastırmaktır ve bu sebeple kardeĢi Tzazon komutasında
ordusunun büyük bir bölümünü isyancılara karĢı görevlendirir. Vandal Krallığı‘nın
geçmiĢ baĢarılarından güç alan Gelimer‘in bu davranıĢı, Iustinianus‘un Afrika seferini
hesaba katmamıĢ olduğunu açık bir Ģekilde göstermektedir.
Tüm bu geliĢmelerin sonucunda Belisarius, 533 yılında eĢi Antonina ve
Procopius143 ile birlikte Epiphanius tarafından yapılan dini törenler eĢliğinde
Constantinopolis‘ten ayrılır.144 Belisarius komutasındaki ordu Ağustos ayının sonuna
141
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doğru Kartaca‘ya yakın mesafede bulunan Caput Vada (Tunus, Chebba)‘da karaya
çıkar ve ilk durak Salakta olur. Procopius, anlatımında Belisarius ve ordusuna karĢı bir
direniĢin olmadığını belirtmektedir.145 Procopius, muhtemelen Vandalların Kuzey
Afrika‘daki yönetiminin halk tarafından benimsenmediğini ve Iustinianus‘un
reconquista ideolojisinin haklılığına vurgu yapmak istemiĢtir.
Gelimer, Belisarius‘un Kuzey Afrika‘ya girmesinden sonra seferden haberdar
olmuĢtur. Bu durum karĢısında kardeĢi Ammatas‘a, Hilderic‘i öldürmesini ve akabinde
Kartaca‘ya yakın mesafede bulunan Ad Decimum olarak adlandırılan bölgede pozisyon
almasını emreder146 Ancak Belisarius tarafından görevlendirilen Ioannes, Ad
Decimum'da Ammatas‘ın ordusunu bozguna uğratmıĢ ve Ammatas‘ı öldürmüĢtür. 147
KardeĢinin öldürüldüğü haberini alan Gelimer, ordusunu yönlendirmek yerine defin
iĢlemleri uğraĢmıĢtır. Belisarius ise olanları öğrendiğinde hızlı bir Ģekilde Ad Decimum‘a
doğru ilerler ve düzensiz bir halde olan Vandal ordusu karĢısında kolay bir zafer kazanır.
Böylece Belisarius 15 Eylül 533‘de Kartaca‘yı kolay bir Ģekilde ele geçirir.148 Gelimer ise
Belisarius‘un bu kolay zaferi karĢısında, Ariusçu Romalı askerler arasında karıĢıklık
çıkartarak imparatorluk ordusunu zayıflatmaya çalıĢmıĢtır.149 Fakat Gelimer‘in bu
giriĢimleri Belisarius‘un temkinli yaklaĢımları neticesinde sonuçsuz kalır.
BaĢkent Kartaca‘yı geri almak için ordusunda gerekli düzenlemeleri yapan
Gelimer, Kartaca üzerine yürümüĢ ve kentin su kemerlerini keserek abluka altına
almaya çalıĢmıĢtır. Gelimer‘in bu saldırısı karĢısında her iki ordu 533 yılının Aralık
ayında Kartaca‘ya yakın mesafede olan Tricamarum‘da karĢı karĢıya gelir ve Belisarius
büyük bir zafer kazanır. Gelimer‘in bu ağır yenilgisinin sonucunda Vandal ordusu
etkisiz hale getirilmiĢ ve hatta Kartaca, Hippo Regius ve diğer Afrika kentlerinde kutsal
yerlere sığınan Vandallar silahsızlandırılarak gözetim altına alınmıĢtır.150 Ordusu
dağılan Gelimer ise; bir avuç takipçisiyle birlikte Numidia bölgesindeki Mons
Pappua‘ya kaçarak, üç aylık bir direnmeden sonra teslim olmuĢtur. Böylelikle
Belisarius, 534 yılının yazında, Gelimer, Vandal Krallığı hazinesi ve çok sayıda
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Vandal askeri ile Constantinopolis‘e geri döner.151 Iustinianus, Afrika zaferinin
ardından Constantinopolis‘te büyük bir kutlama gerçekleĢtirmiĢtir. Belisarius‘un bu
baĢarısını reconquista ideolojisinin doruk noktası olarak ele alan Procopius,
kutlamaların eski Roma geleneklerine göre yapıldığını belirtmektedir.152
3.Berberi ve Askeri Ġsyanlar
Kuzey Afrika‘nın fethi tamamlanmasının ardından, Sardinya, Korsika, Balear
adaları da dâhil olmak üzere Afrika‘da Praefectus Praetorio kurulduğunu ve askeri
görevlendirmeler ile birlikte Solomon‘un bu göreve atandığını görmekteyiz.153 Fakat
görünen o ki; hızlı zaferin ardından ele geçirilen bu yeni toprakları elde tutmak ve
belirli bir sistematiğe göre yeniden yönetmek imparatorluk için daha önemli bir sorun
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Vandal Krallığı‘nın ele geçirilmesinden sonra, vergilerin
tekrar hesaplanması için Iustinianus, Tryphon ve Eustratios‗u Kuzey Afrika‘da
görevlendirmiĢtir. Ancak bu düzenleme, yeni vergiler ödemeye istekli olmayan yerel
arazi sahipleri tarafından hoĢ karĢılanmamıĢtır. Procopius da yeni vergilendirme
sisteminin ağırlığını göz ardı etmeyerek, halkın bu durumdaki memnuniyetsizliğini
belirtmektedir: ―Ancak bu adamlar Libyalılara ne ılımlı ne de dayanılabilir olarak
görünüyorlardı.”154
Vergiler konusundaki bu hassasiyet ile birlikte Vandal çöküĢünün yarattığı
kargaĢadan yerli halk Berberiler yararlanmıĢlar ve 534 yılında Byzacena ve Numidia‘da
isyan etmiĢlerdir. Solomon, Numidia‘daki isyanı bastırmaya zorlansa da Byzacium‘da
önemli baĢarılar elde etmiĢtir. 536 yılında ise; Afrika‘daki askerlerin büyük bir isyan
baĢlattığını görmekteyiz. Kuzey Afrika'daki imparatorluk ordusunda görev yapan çok
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sayıda Ariusçu asker vardı. 155 Bu birlikler daha önce inançlarına karĢı imparatorluk
yasalarından muaf tutulmuĢlardı; ancak Iustinianus‘un yeni bildirileri böyle bir
uygulamadan oldukça uzak görünmekteydi. Iustinianus‘un Ortodoksluğu tek doğru yol
olarak görmesi ve bu bağlamda dini yaptırımlara baĢvurması, bu kitlenin tepkisini
çekmiĢtir. Procopius bu yaptırımların sonucunda Afrika‘da oluĢan tabloyu Ģu ifade ile
belirtmektedir: ―Şimdi bu erkekler özellikle Vandalların dini görevlileri tarafından
isyana çağrıldılar.‖156 Iustinianus‘un dini politikalarının doğrudan bir sonucu olarak
Afrika‘da çıkan bu isyan, askerlere olan ödenmeyen borçların artması ve
imparatorluğun yeni ekonomik yaptırımları nedeniyle daha geniĢ kitlelere ulaĢmıĢtır.
Öyle ki; Afrika‘daki askerlerin birçoğu, Vandallar‘ın eĢleri ve kızları ile evlenmiĢti. Bu
kadınlar eski kocalarının ve babalarının mülklerini miras almıĢlar ve bu yeni mülkiyet
haklarını yeni eĢlerine iletmeye çalıĢmıĢlardır. Ancak yeni kurulan rejimde topraklar
imparatora ait olmalıydı. Ancak hem askerler hem de kadınlar topraklarını Solomon‘a
teslim etmeye mecbur olmadıklarını düĢünüyorlardı.157 Solomon‘un baskıcı
davranıĢları kısa zamanda direniĢi arttırmıĢ ve Kartaca‘daki Paskalya töreninde
Soloman‘a suikast giriĢiminde bulunulmuĢtur. Suikast giriĢimi baĢarısız olsa da, bu
durum bir isyana dönüĢmüĢ ve kent dıĢına sıçramıĢtır.
Bu durumda, Belisarius isyanı bastırmak için Kartaca‘ya tekrar gönderilir.
Ancak, bu geçen süre zarfında isyancılar kendilerine Stotzas‘ı lider olarak seçmiĢler ve
sayıları 1.000 kiĢiye ulaĢmıĢtır.158 Procopius, Gelimer‘in yenilgisin ardından doğu
cephesine gönderilen bir grup Vandal esirinin de kaçmayı baĢardığını ve Afrika'ya geri
dönerek isyancı askerlere katıldığını belirtmektedir.159 Doğu Roma ordusu içerisinde
Sasanilere karĢı görev almak istemeyen Vandallar‘ın, Afrika‘da Ġmparatorluğa karĢı
isyana kalkıĢan Stotzas‘ın ordusunda kendilerine yer bulabilme ihtimali oldukça
yüksektir.
Belisarius baĢarılı bir strateji izleyerek, Stotzas önderliğinde oluĢan bu isyanı
kısa bir süreliğine de olsa bastırabilmiĢtir. Sicilya‘ya gitmek zorunda kalan
Belisarius‘un ardından isyan tekrar alevlenmiĢtir. Öyle ki isyanı bastırmak için
görevlendirilen Germanus‘un Kartaca‘ya ulaĢtığında, imparatorluk ordusunun üçte
ikisinin Stotzas önderliğindeki isyancılar ile birlikte hareket ettikleri tahmin
edilmektedir.160 Germanus tarafından askerlerin uzun zamandır yapılamayan

155

Procopius, Wars, 4.14.14.
Procopius, Wars, 4.14.13. Afrika‘da dini tablonun benzer bir ifadesi için bkz. Procopius, Secret
History, 18.11.
157
Procopius, Wars, 4.12.7-21.
158
Procopius, Wars, 4.15.4.
159
Procopius, Wars, 4.15.3.
160
Procopius, Wars., 4.16.3.
156

56

Yasemin Örnek AY

ödemelerin telafi edilmesi sonucunda 537 yılında Stotzas etkisiz hale
getirilebilmiĢtir.161 Bu yenilgiden sonra Stotzas az sayıda Vandal ile birlikte
Moritanya‘daki Berberilerden sığınma talebinde bulunmuĢtur.
Stotzas önderliğinde askeri isyan sonlandırılmıĢ olsa da Kuzey Afrika‘da
imparatorluğun düzeni tam olarak kurulamamıĢtır. Antalas liderliğinde birleĢen
Berberiler tekrardan isyan etmiĢlerdir. Stotzas da muhtemelen Moritanya‘dan gelerek
Antalas‘ın birliğine katılmıĢtır. Berberiler ve Stotzas‘tan oluĢan bu yeni güç ilk olarak
Byzacena‘yi yağmalamıĢlardır.162 Bu esnada imparatorluk ordusundaki askerlerin
ödemelerinin yapılamaması tekrar gündeme gelmiĢtir ve bu durumdan rahatsız olan
Romalı askerler tekrardan isyancıların safına katılmıĢtır. Germanus‘un tekrar Afrika‘da
görevlendirildiği haberi üzerine isyan hareketi yavaĢlamıĢ olarak görülse de haberin
gerçek dıĢı olduğu öğrenildiğinde neredeyse tüm Kuzey Afrika‘yı yağmalamıĢlardır.163
Kuzey Afrika‘da oluĢan bu durum karĢısında imparatorluk ordusuna 545 yılında
takviye birlikler yapılmıĢtır. Ve Stotzas‘ın öldürülmesi ile isyanın bir kolu
bitirilmiĢtir.164 Berberiler ile mücadele ise Ioannes Troglita‘nın 548 yılında kesin bir
zafer kazanması ile sonlanmıĢtır.165
Sonuç
Akdeniz‘de önemli bir güç olabilmeyi baĢaran Vandal Krallığı, Iustinianus‘un
reconquista ideolojisi çerçevesinde Kuzey Afrika‘ya yapılan sefer sonucunda
yıkılmıĢtır. Vandallar üzerinde alınan bu hızlı zafer reconquista ideolojisinin Ġtalya‘da
da uygulanabilirliğini göstererek, bu ideolojiye duyulan güvenin artmasını sağlamıĢtır.
Bu kazanılan baĢarı neticesinde imparatorluk otoritesi yeniden Afrika‘da tesis edilmeye
baĢlanmıĢtır. Ancak, yeni vergilendirme sistemi baĢta olmak üzere, ordu içerisindeki
anlaĢmazlıklar ve Berberilerin isyanı nedeniyle 548 yılına kadar Afrika‘da tam bir
hâkimiyet elde edilememiĢtir. Dolayısıyla savaĢın bir getirisi olan felaketler, bir
zamanlar imparatorluğun en zengin eyaleti kabul edilen Afrika‘yı derinden etkilemiĢtir.
Procopius da Afrika‘nın içinde bulunduğu Ģartları anlatımında yer vermiĢtir: ―Öyle ki
savaş, sağ kalan az sayıdaki Afrikalı‟nın tam anlamıyla fakirleşmesiyle sonuçlandı,
nihayet, büyük bir bedelle azıcık bir barış sağlanabildi‖ 166.
Iustinianus, batı topraklarının elde edilmesiyle siyasi bir bütünlük amaçladığı
gibi kilise birliğini de tesis etmeyi amaçlamaktaydı. Yani Roma Ġmparatorluğu‘nun
Ģanlı geçmiĢini her anlamda yeni kazanılan topraklarda kurmak istiyordu. Bu noktada
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Afrika‘da imar faaliyetlerine fazlasıyla önem vermiĢtir. Ancak Iustinianus döneminde
―Üç Bap‖ olarak bilinen tartıĢma Afrika‘da oluĢturulmak istenen kilise birliği için bir
engel olmuĢtur.
Vandal hâkimiyetine son veren Iustinianus‘un, Afrika‘da siyasi, ekonomik ve
dini birlikteliği kurma faaliyetleri halefleri tarafından devam ettirilememiĢtir. Ancak
Afrika, Iustinianus‘un gayretleri neticesinde Arap fetihlerine kadar Doğu Roma
Ġmparatorluğu sınırları içerisinde kalabilmeyi baĢarmıĢtır.
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MUSUL MELĠKĠ BEDREDDĠN LÜ‟LÜ‟NÜN MARDĠN
MÜZESĠ‟NDE BULUNAN SĠKKELERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan UYKUR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ÖZET
Bu makalede Bedreddin Lü‘lü döneminin kısa tarihçesi ele alınmıĢ ve müzede
rastlanan sikkeleri ayrıntılı tanıtılmıĢtır. Sikkelerin yazıtları okunarak Musul‘daki askeri
ve siyasi geliĢmelere dikkat çekilmiĢtir. Böylece dönemin dini ve siyasal güçleri
hakkında fikir sahibi olunmuĢtur. Mardin Müzesi‘nde yaptığımız çalıĢmada, Bedreddin
Lü‘lü‘ye ait dört sikke bulunmuĢtur. Sikkelerin tamamı bakırdır ve 631-656 (12341258) yılları arasında basılmıĢtır. Sikkeler Musul‘da basılmıĢ, 24-26 mm. çaplarında ve
6,50-8,50 gr. arasında değiĢen ağırlıktadır. Sikkelerin üç tanesinin ön yüzlerinde figür
bulunurken, geri kalanlar ise yalnızca yazıt taĢımaktadır. Sikke yazıtlarında Bedreddin
Lü‘lü‘nün isim ve lakapları yanında dönemin halifesi ile siyasi ve bölgesel güçlerin
isim unvanları da yer almıĢtır. Bedreddin Lü‘lü, Zengiler‘den I. Nureddin ArslanĢah‘ın
(1193-1211) kölesiyken daha sonra zekâsı ve yürüttüğü kurnaz siyasetle, bir hükümdar
olarak tarih sahnesine çıkmıĢtır. Nureddin ArslanĢah‘ın oğlu Nasıreddin Mahmud
henüz bir çocuk iken Musul Atabegliğine getirilmiĢ ve on yedi yaĢı civarında ölmüĢtür.
Ölümüyle Zengi Musul Atabegliği sona ermiĢ ve Bedreddin Lü‘lü‘nün egemenlik
dönemi baĢlamıĢtır (1233). Lü‘lü âlim, sanatkâr ve Ģairlere değer vermiĢ ve onları
himaye etmiĢtir. Ġbnü‘l-Esir ünlü eseri el-Kamil fi‟t-tarih‟i onun adına kaleme almıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Bedreddin Lü‘lü, Zengiler, Musul, Sikke
RULER OF MOSUL BADR AL-DIN LU‟LU‟S COINS FOUND IN THE
MARDĠN MUSEUM
ABSTRACT
In this article, the short history of the Badr al-Din Lu‘lu period has been
discussed and the coins found in the museum have been introduced in detail. The
inscriptions of the coins were read and it was drawn attention to the military and
political developments in Mosul. So, it has been acquired an idea about the religious
and political forces of the period. Four coins of Badr al-Din Lu‘lu were found in the
study we carried out in Mardin Museum. All of the coins are copper and they were
printed between 631-656 (1234-1258). Coins were printed in Mosul, 24-26 mm in
diameter and weighs from 6.50 to 8.50 gr. There are figures on the fronts of three of the
coins, while the rest carry only inscriptions. On the coin inscriptions, besides the idioms
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of Badr al-Din Lu‘lu‘s name, there were also the titles of the periodical and political
and regional powers. While Badr al-Din Lu‘lu was a slave of I. Nureddin Arslanshah
(1193-1211) of Zengids, and later on his shrewd politics, and he came to the stage of
history as an emperor. The son of Nureddin Arslanshah, Nasıreddin Mahmud was
brought to Mosul Atabegid when he was still a child and died about the age of
seventeen. With his death, the Mosul Zengid Atabeg came to an end and the period of
domination of the Badr al-Din Lu‘lu started (1233). Badr al-Din Lu‘lu valued to
scholars, artists and poets and patronized them. Ġbnü‘l-Esir wrote his famous work elKamil fi‟t-tarih in the name of him.
Key Words : Badr al-Din Lu‘lu, Zengids, Mosul, Coins
GiriĢ
Bedreddin Lü‘lü (1233-1259) Zengiler‘den I. Nureddin ArslanĢah‘ın (11931211) kölesiyken, daha sonra onun atabegi olarak tarih sahnesine çıktı. I. Nureddin
ArslanĢah‘ın ve onun yerine geçen oğlu II. izzeddin Mesud‘un (1211-1218) yanında
büyük itibar kazandı167.
1193 yılında II. izzeddin Mesud ölünce on yaĢındaki büyük oğlu II. Nureddin
ArslanĢah halef, Bedreddin Lü‘lü‘de de ona naib oldu168. Bu ölüm üzerine Sincar Emiri
olan amcası II. Imadeddin Zengi, Atabegliğe ait bazı toprakları iĢgal etmiĢti. ArslanĢah
ise amcası II. Imadeddin Zengi‘nin 1197 yılında ölümünden sonra yerine geçen oğlu
Kutbeddin Muhammed ile mücadele etti ve Kutbeddin‘e ait Nusaybin‘i iĢgâl etti. Fakat
Eyyûbî meliki Adil‘in müdahalesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldı. 1198-99 yılında
ArslanĢah‘ın atabegi Musul Valisi Kaymaz‘ın ölümü üzerine, Kaymaz‘ın yerine vali
olarak Bedreddin Lü‘lü getirildi169.
II. Mesud‘un tamamen Atabegi Lü‘lü‘nün tahakkümü altında geçen devri, 1218
yılında ölümü ile son buldu. Lü‘lü onun yerine on yaĢındaki oğlu II. Nureddin
ArslanĢah‘ı geçirdi ve halifenin de hâkimiyetini onaylamasını sağladı170. II. ArslanĢah
1219 yılında vefat edince, Musul Atabegliği‘ne Lü‘lü tarafından onun çocuk yaĢtaki
kardeĢi Nasıreddin Mahmud tayin edildi. III. Zengi Atabegliğin kendi hakkı olduğu
iddiasıyla harekete geçti ve Gökbörü‘nün de yardımıyla Musul‘a bağlı yerleri iĢgal
etmeye baĢladı. Melik EĢref‘in Lü‘lü‘ye yardım için gönderdiği kuvvetlerde Gökbörü
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tarafından hezimete uğratıldı (1219). Halifenin arabuluculuğu sayesinde sağlanan yeni
anlaĢma, III. Zengi‘nin KevaĢa‘yı zaptına kadar sürdü. Lü‘lü‘nün talebi üzerine Melik
EĢref‘in bizzat ordusuyla gelmesine karĢılık, Gökbörü de Artuklular ve Anadolu
Selçuklu Sultanı Keykavus‘un desteğini sağladı. Fakat Melik EĢref‘e karĢı sefere
çıkmıĢ bulunan Keykavus‘un ölümü, ittifakı zayıflattı. Melik EĢref Sincar‘ı ele geçirip
buradaki Atabegliğe son verdi (1220)171.
SavaĢ sonunda, Halifenin III. Zengi‘nin aldığı yerleri iade etmesi kaydıyla
anlaĢma yapılması çabası ise Melik EĢref tarafından reddedildi. EĢref bu olaylardan asıl
sorumlu tuttuğu Gökbörü‘yü cezalandırmak için Erbil‘e hareket etti. EĢref‘in Zab Suyu
kıyısındaki karargâhında yapılan görüĢmeler sonunda, Zengi‘nin zapt ettiği yerleri
Musul Atabegliği‘ne geri vermesi, iade gerçekleĢene kadar Akre‘l-Humeydiye‘nin
Lü‘lü nün idaresinde olması ve Zengi‘nin de Melik EĢref‘in yanında rehin olarak
kalması kararlaĢtırıldı (1220)172.
Bu arada tarihi değiĢtirecek bir Moğol istilâsı baĢlamıĢtı ama bölgesel güçler
birbirleriyle kıyasıya rekabet etmeye devam ediyorlardı. Erbil çevresini teğet geçen bir
Moğol tehlikesini henüz atlatmıĢ olan Gökbörü, Musul Atabegine ve onun hâmisi
Melik EĢref‘e karĢı, bazı Eyyûbî meliklerinin de katıldığı bir ittifaka girdi. 1224 yılında
Gökbörü tarafından kuĢatılan Musul, neredeyse düĢecek iken ittifakın Eyyûbî kanadı
EĢref‘le anlaĢınca Ģehir kurtulmuĢ oldu173.
GeliĢen olaylar Lü‘lü‘nün Musul hâkimiyetini sağlamlaĢtırdığı hâlde bölgenin,
tam tersine savaĢlarla tahrip edilmesine sebep oluyordu. Zaten oyun çağında bir çocuk
iken Musul Atabegliğine getirilen Nasıreddin Mahmud on yedi yaĢı civarında, artık
bölgede hiçbir ciddî rakibi kalmamıĢ olan Lü‘lü tarafından katledildi. Böylece zaten
uzun zamandır sönük bir hayat geçirmekte olan Musul Atabegliği tarihe karıĢtı
(1233)174. Lü‘lü, II. Nasırüddin Mahmud‘un ölümü üzerine meĢru bir hükümdar olarak
tanınmak istedi ve Abbasi halifeliğine yaptığı baĢvuru sonunda kendisine saltanat
menĢuruyla birlikte el-Melikü‘r-Rahim unvanı verilerek sultan ilan edildi175.
Musul‘daki Lü‘lü hâkimiyeti ise 1258 yılında Hülagü‘nün Irak ve Bağdat istilasına
kadar sürdü.
1259 yılında Moğollar‘ın Bağdat‘ı ele geçirmesi üzerine iliĢkilerini düzeltmek
için kıymetli hediyelerle Meraga‘ya giderek Hülagü‘nün huzuruna çıktı ve kendisine
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bağlılığını bildirdi. Musul‘a döndükten kısa bir süre sonra vefat etti ve sağlığında
yaptırdığı Bedriyye Medresesi‘ndeki türbesine gömüldü176. Bedreddin Lü‘lü âlim,
sanatkâr ve Ģairlere değer vermiĢ ve onları himaye etmiĢtir. Ġbnü‘l-Esir ünlü eseri elKamil fi‟t-tarih‟i onun adına kaleme almıĢtır.
Bedreddin Lü‟lü‟nün Sikkeleri
Tip 1.
Fels cinsinden darp edilmiĢ olan bu sikkelerin ön yüzünde dıĢta inci dizili bir
daire, içte ise inci dizili bir kare bulunmaktadır. Karenin içinde ise sola doğru
hükümdar büstü görülmektedir. Büstün saçları kıvırcık ve baĢında diadem takılıdır.
Çene hizasında dolgu motifi olarak irice bir yıldız yerleĢtirilmiĢtir. Ġçteki karenin dört
kenarında Duribe bi‟l Musul sene ehad ve selasîn ve sittemi‟e Ģeklinde sikkenin 631
(1234) yılında Musul‘da basıldığı bilgisine yer verilmiĢtir.
Bu sikkelerin arka yüzünde yalnızca yazı bulunmaktadır. Sikkenin merkezinde
dört satır yazıtta Halife el-Müstensir‘in el-İmamü‟l-Müstensir billah Emîrü‟l-Mü‟minîn
olarak isim ve künyesi; bunun çevresinde ise dairesel bir yazı kuĢağında Bedre‟d-dünya
ve‟d-dîn Lü‟lü. el-Melikü‟l-Kâmil, el-Melikü‟l-Eşref yazılarak Bedreddin Lü‘lü‘nun
isim ve lâkabı ile Eyyûbî Sultanları el-Kamil ve el-EĢrefin isimleri yer almıĢtır177.

ٓ١غٍػٚ

Büst


عطّحتصٚ

ًطٌّٛػشخ ذح

عٕس جدذ

َجالِح
جٌّغطٕظش
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1. Mardin Müzesi, Envanter Numarası 17804, Fels, 631 (1234), Musul, 25 mm,
8 gr, Kufî
176
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Butak Behzad, XI. XII. Ve XII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları, Pulhan Matbaası, Ġstanbul 1947,
s. 65, No 78.
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2. Mardin Müzesi, Envanter Numarası 6647, Fels, [(631 (1234)], 25 mm, 7 gr,
Kufî

3. Mardin Müzesi, Envanter Numarası 17805, Fels, [631 (1234)], Musul, 24
mm, 6,50 gr, Kufî
Tip 2.
Bu sikkede figür bulunmaz sikkenin ön yüzünde iç içe geçmiĢ iki inci dizili daire
düzenlemesi ve bunların içine yerleĢtirilmiĢ yazıtlardan oluĢmuĢtur. Ġçteki dairenin
merkezinde beĢ satır içinde, Bedreddin Lü‘lü‘nün isim ve unvanları yazılmıĢtır. Yazıt
Ģöyledir: Lü‟lü el-Melikü‟l-Rahîm Bedre‟d-dünya ve‟d-dîn Sultânü‟l-İslâm ve‟lMuslimîn Ebû‟l Fedâîl. DıĢtaki inci dizili dairenin içinde ise Lâ ilâhe illallah vahdehû
lâ şerîkeleh Muhammedün Resûlullah Salla‟l-lâhu aleyhi yazılarak Kelime-i Tevhid
vurgulanmıĢ ve Hz. Muhammed‘e salat edilmiĢtir.
Ön yüz düzenlemesinde görülen iç içe daire tasarımı arka yüzde de
uygulanmıĢtır. Merkezde beĢ satır yazı içinde Moğol Hakanı Mengü Han‘ın isim ve
unvanları Mengü Ka‟an-ı a‟zam, Hüdâvend-i âlem pâdişâhı rûyi Zemîn zeyyide
azimtehû olarak yazılmıĢtır. Çevresinde ise Bismi‟llah duribe haze‟l-fels bi‟l-Musul
sene sitte ve hamsîn ve sittemi‟e yazılarak sikkenin fels cinsinden değeri ve 656 (1258)
yılında Musul‘da basıldığı belirtilmiĢtir178.
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ٚ طً عٕس عصٌّٛذغُ هللا ػشخ ٘زججٌفٍظ ذح
 هللاٍٝي هللا طٛىٍٗ دمحمسع٠دذٖ ال ششٚ  عطّح تس الجٌٗ جال هللاٚ ٓ١خّغ
ٗ١ٍػ

4. Mardin Müzesi, Envanter Numarası 17847, Fels, 656 (1258), Musul, 26 mm,
7,50 gr, Kufî
Sonuç
Müze Envanterinde kayıtlı 4 sikkenin hepsi fels cinsindendir ve bu durum 4
numaralı sikkede yazıyla da açıkça belirtilmiĢtir. Sikkelerin tamamı 631 (1234) ve 656
(1258) yıllarında Musul‘da darp edilmiĢtir. 1-3 numaralı sikkelerin ön yüzü figürlüdür.
Ġsmail Galib büstlerin Selevkos kralları büstünden kopya olduğunu belirtmiĢtir179.
Açıkçası Selevkos sikkeleri incelendiğinde bir benzerlik görülmemiĢtir. Sikkelerde
görülen yazı karakteri Ortaçağ Türkmenlerinin sikkelerinin neredeyse tamamında
olduğu gibi kufî hatlıdır.
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Katalogu, Benî Artuk, Benî Zengi, Füruu Atabekiye, Mülûk-i Eyûbiye Meyafârikin, Kostantiniye,
Mihran Matbaası, 1311, No 146-149, s. 110-111.
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ÇalıĢmamızda fels dıĢında sikkeye rastlanmamıĢtır, ancak Nümismat Artuklar‘ın
eserinden Bedreddin Lülü‘nün Musul‘da dinarlar (altın) el-Cezire ve Sincar‘da ise
dirhemler (gümüĢ) bastırdığı anlaĢılmaktadır180.
Sikkelerin ön ve arka yüz tasarımlarında geometrik biçimlendirmeler dikkat
çekmektedir. 1-3 numaralı sikkelerin ön yüzü bir daire ve bu dairenin merkezinde bir
kare düzenlemesinden meydana gelmiĢtir. Sikkelerin arka yüzü geometrik tasarımı ise
bir daire içinde merkezdeki yazıyı çevreleyen dairesel yazı kuĢağından oluĢmaktadır
(ġekil 1, 2). 4 numaralı sikkenin ön ve arka yüzlerinde ki geometrik süslemeler ise içi
içe geçmiĢ iki daireden meydana gelmiĢtir (ġekil 3).

ġekil 1.

ġekil 2.

ġekil 3.

Spengler ve Sayles Tip 2 olarak tanıttığımız sikkenin Musul baskılı ve aynı
tarihli bir benzerini yayınlamıĢlardır. Ancak bu sikkenin yazıtlarında bir takım
farklılıklar bulunmaktadır. Yazıt Ģöyledir: Lü‟lü el-Melikü‟l-Rahîm Bedre‟d-dîn
Sultânü‟l-İslâm ve‟l-Muslimîn Ebû‟l Fedâîl. Bu baskıda Bedre‟d-dünya ve‟d-dîn yerine
Bedre‟d-dîn Ģeklinde kısaltılarak yazılmıĢtır181.
Behzad Butak Musul‘da 656 (1258) yılında basılmıĢ aynı tipin gümüĢ bir
örneğini de yayınlamıĢtır. Bu sikkede ön yüzde merkezde beĢ satır yazı içine Kelime-i
Tevhid ve el-Melikü‟l-Rahîm Bedre‟d-dîn yerleĢtirilmiĢtir. Katalogda verdiğimiz
sikkeden farklı olarak merkezde yer alan yazının çevresinde es-Sultânü‟l-Azam [elMelikullah] Ebû‟l Fedâîl yazılmıĢtır. Sikkenin arka yüzünde ise yine Moğol Hakanı
Mengü Han‘ın isim ve unvanları verilmiĢtir182.
Sikkede Mengü Han‘ın ismine rastlanması bölge yönetiminde söz sahibi
olduğunu göstermektedir. Moğol ordularının Irak‘ın kuzeyinde 633/1235 ve 634/1236

180

Artuk Ġbrahim - Cevriye Artuk, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami Sikkeler Kataloğu,
Cilt I, MEB, Ġstanbul 1970, s. 412-415.
181
Spengler William F. - Wayne G. Sayles, Turkoman Figural Bronze Coins and Their Iconography,
II, Wisconsin 1996, s. 51, No 72.
182
Butak, a.g.e., s. 66, No 79.

Tarihten İzler

67

yıllarında Ģiddetli iĢgaller düzenledikleri yıllar Musul hâkimi Bedreddin Lülü‘nün
saltanatına rastlar. Bu saldırılar karĢısında Lülü‘nün, Musul‘u, Moğol tahribatından
kurtarmak için Moğolların otoritesini erken denilebilecek bir tarihte tanıdığı
belirtilmiĢtir183. Bedreddin Lü‘lü Ġlerleyen zamanlarda ise Moğol kağanı namına sikke
kestirmek zorunda kalmıĢtır.
ÇalıĢmalarda Bedreddin Lü‘lü‘nün 649 (1251-52) yılında el-Cezire‘de Eyyûbî
meliki el-Nâsır Yusuf‘un (1236-1260) ve Halife el-Musta‘sim‘in zamanında basılmıĢ
sikkelerinin varlığını görmekteyiz. Bu sikkelerin ön yüzünde merkezde el-İmam Lâ
ilâhe illa Allah el-Musta‟sim Billah Emîrü‟l-Mü‟minîn yazıtıyla Kelime-i Tevhid ve
Abbasi Halifesi el-Musta‘sim Billah‘ın isim ve lakabı belirtilmiĢtir. Çevresinde darp
yeri ve yılı yanında haze‟l-fels yazılarak sikkenin cinsi özellikle vurgulanmıĢtır. Ayrıca
Mekke‘nin fethinin müjdelendiği Saff Suresinin 13. Ayeti yazılmıĢtır184 (ġekil 4).
Bedreddin Lü‘lü‘nün Musul‘da 6654-655 (1256-1257) yılları arasında basılmıĢ
üzerinde Antik Türk mitolojisinin izlerini taĢıyan sikkeleri de bulunmaktadır. Orta Asya
tarzı kıyafet giymiĢ, baĢlık takmıĢ ve bağdaĢ kurarak oturuĢundan kağan olduğu anlaĢılan
figür iki eliyle büyük bir hilali yukarıya kaldırmıĢtır185. Ayrıca Bedreddin Lü‘lü‘nün bu
sikkelerde Atabeg unvanını kullandığını görmekteyiz (ġekil 5).
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Yürekli Tülay, ―Ġlhanlılar Döneminde Musul‘da Siyasi Ve Ekonomik Durum‖, A. Ü. Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED,] 50, Erzurum 2013, s. 224,
184
Lane Poole Stanley, Catalogue of Oriental Coins in the Biritish Museum, The Coins of the
Turkuman Houses of Seljook, Urtuk,Zengee, Vol. III, Classes X-XIV, London 1877, No 587; Ġsmâil
Galib, a.g.e., No 151; Artuk ve Artuk a.g.e., No 1253, Spengler ve Sayles, a.g.e., No 70.
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Esin Emel, ―Kün-Ay‖, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, C. I, Ankara, 1972, s. 313; Esin Emel,
Orta Asya‟dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul 2004;
Esin Emel, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, Kabalcı Yayınevi, Ġstanbul 2006; Babayar
Gaybullah, Köktürk Kağanlığı Sikkeleri Kataloğu, TĠKA, Ankara 2007; Boratav Pertev Naili, Türk
Mitolojisi, Bilgesu Yayıncılık, Ankara 2012; Uykur Ramazan, ―Zengi Atabeglerinin Sikkelerinde
Antik Türk Mitolojisinin Ġzleri: Kağanlık Simgesi Olarak Ay Kültü (Mardin Müzesi Örnekleri)‖, Türk
Dünyası İncelemeleri Dergisi 17/1 Yaz 2017, s. 167-184; Güngör Harun, ―Uygur Kağan Unvanlarında
Kün ve Ay Tengri Kavramlarının KullanılıĢı‖, XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1994, s. 511-517.
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ġekil 4. Kaynaklar: Lane Poole 587; ĠG ġekil 5. Kaynaklar: Lane Poole 589,
151; Artuk 1253; Spengler 70.
Spengler 71; Butak 81.
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ĠSLAM‟DA ĠBADET-ADALET ĠLĠġKĠSĠ
Dr. Öğr. Üyesi Maksut ÇETĠN
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
ÖZET
Ġslam, peygamber (ler) aracılığıyla insanların dünyada ve ahirette mutlu olmaları
için Allah tarafından gönderilen bir dindir. Bu kavram, genelde bütün ilahî dinleri ifade
ediyorsa da, özelde Hz. Muhammed (s.a.s.)‘in getirdiği dini ifade etmek için
kullanılmaktadır. Ġslam, sözlük ve terim anlamlarından hareketle insanın kendisini
evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah‘a mutlak anlamda teslim etmesidir. Ġnsanlara dünya
ve ahiret mutluluğunu kazandırmak üzere gönderilen Ġslamiyet, insanlar tarafından
muhtelif boyutlarda gerçekleĢtirilir. Ġslam bilginleri bu boyutları üç kısma
ayırmıĢlardır; itikadî, amelî ve ahlakî. Ġtikadî esaslar, Ġslam dininin temel yapısını
oluĢtururlar. Bunların tespiti tamamıyla Allah‘a aittir. Ġnsanların bunlara bir Ģey
eklemesi veya onlardan bir Ģey çıkarması söz konusu değildir. Amelî esaslar, dinin
uygulamaya iliĢkin yönünü oluĢturmaktadır. Bu esaslar iki gruba ayrılır. Birincisi
ibadettir ki, Allah‘a tazim ve saygıyı ifade eder. Ġkincisi, muamelattır ki, insanlar arası
iliĢkileri düzenleyen kısımdır. Ġnanç esasları gibi, ibadet esasları da Allah tarafından
belirlenir. Ġslam dini, zaman ve zeminin değiĢmesiyle, değiĢen muamelat konularını
genellikle ilkesel düzeyde düzenler. Bu sebeple dinde söz konusu olan hususların
ihtiyaç, adalet ve hak gibi değerler ıĢığında belirlenmesi ve bu değiĢime bağlı olarak
yeniden düzenlenmesi öngörülür. Ayrıca, dindeki bu esaslar arasında bir etkileĢim ve
geçiĢkenlik söz konusudur. Yani her bir alan, diğer bir alanı olumlu ya da olumsuz
etkileyebilmektedir. Bunun için, bu tebliğimizde ibadet ile adalet arasındaki iliĢki ve
onların karĢılıklı etkileĢimini vurguladık ve ayrıca adalet açısından ibadetin önemi
üzerinde durduk.
Anahtar kelimeler; Ġslam, Ġbadet, Adalet, Muamelat, ĠliĢki.
WORSHIP AND JUSTICE RELATIONSHIP IN ISLAM
ABSTRACT
Islam is the name of religion which has been sent by Allah via His prophhet to
make people happy here and hereafter. This notion expresses all religions in general,
but it is used to expres the religion that has been presented by Prophet Muhammed
(peace be upon him). Islam, in terms of its dictionary and terminology, is complete
obedience to Creator of the universe, Allah. Islam, is based on some principles to have
human beings to gain happiness both this world and hereafter. Islam scholarships have
divided these principles into three groups; belief, practical and moral values. Belief
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principles make up of Islam bases structure. Only Allah is responsible for determining
these principles. It is not possible for human beings to add or omit these principles.
Practical principles reflect substantive laws in religion. Practical principles is divided
into two groups. First one is ―worhsip‖, which means respect and reverance to Allah.
Second practical principle is ―substantive laws‖, which desingns human relations. Like
belief principles, worship principles have been determined by Allah too. Islam religion
designs substantive laws subjects which are open to change according to time and
conjuncture in general. So it is accepted that these practical principles be redesigned
according to this change in the light of need, justice and rights so on. There is also an
interaction among this principles. Namely, one field can affect another one in a positive
or negative way. For this reason, it is emphased on the relation between worship and
justice and interactions in this article. We have also tried to show the importance of the
worship in perspective of justice.
Key words; Islam, worship, justice, substantive law (muamelat), relation.
GiriĢ
Ġslam kelimesi, sözlükte "özünü teslim etmek, esenlik içinde olmak, kurtuluĢa
ermek, boyun eğmek, teslim olmak, barıĢ yapmak" anlamlarındaki ―slm‖ kökünden
türemiĢtir. Terim olarak Ġslam, Hz. Muhammed (s.a.s)'in temel öğreti ve esaslarını
vahiy yoluyla Allah'tan aldığı ve ilk uygulamalarını bizzat kendisinin gerçekleĢtirdiği
ve zamanla Müslüman toplumlar tarafından insanlığın diğer zihnî ve amelî
birikimlerinden de istifade ile geliĢtirilen din ve dünya görüĢünün insan, toplum devlet
gibi insanî konularda kendine has ilkeleri ve felsefesi bulunan tarihî tecrübenin. kültür
ve uygarlığın genel adıdır186. Lügat ve terim anlamları itibariyle bu kavram, kiĢinin
kendi özünü Allah‘a teslim etmesi ve O‘na mutlak olarak itaat etmesi demektir. Bu
anlamdan hareketle Ġslam, tüm kainatın Yüce Allah‘ın kanunlarına uyması, insanın da o
kanunlara itaat ederek hem kendisi, hem de bütün evrenle barıĢ içinde olması
durumudur ki, bu da topyekun evrendeki düzen, denge ve adalet demektir.
Alimler, anlaĢılması için Ġslam dinini itikat, amel ve ahlak olarak üç bölüme
ayırmıĢlardır187. Amelî kısmın bir bölümü, insanın insanlarla olan iliĢkisini düzenler ki,
ona muamelat adı verilir. Diğer kısmı ise, insanın Yüce Yaratıcı ile olan iliĢkisini ele
alır ki, ona da ibadet denir. Ġbadet kelimesi, sözlükte "boyun eğme, alçakgönüllülük,
itaat. kulluk. tapma, tapınma" gibi anlamlara gelir. Terim olarak insanın Allah'a saygı,
sevgi ve itaatini göstermek, O'nun hoĢnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu
belirli tutum ve gerçekleĢtirdiği davranıĢlara denir188. Bu tanımlarda geçen ibadet,
iradeye bağlı ibadettir. Yani akıl ve irade sahibi varlıkların hür iradesiyle yaptığı, bu
186
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sebeple de sorumluluk, mükafat veya cezaya konu olan kulluk Ģeklidir. Ayrıca akıl ve
irade sahibi olmayan bütün varlıkların, Allah‘ın kainattaki yasalarına boyun eğmiĢ bir
halde iĢlevlerini sürdürmeleri tarzındaki zorunlu ibadettir ki, bazı ayetlerde bu ibadet
söz konusu varlıkların ―Allah‘a secde etmesi‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir189.
BaĢka bir ifade ile ibadet, Yüce Allah‘a iman etmek, O‘nun emirlerini yapmak
ve yasaklarından kaçınmaktır190. Emirleri yapmak salih (iyi ve güzel) ameldir.
Yasaklardan kaçınmak ise takvadır. Salih amel, emir dairesinde hareket etmek ve
hayırlı iĢler yapmaktır191. Yani salih amel, hem maddî ve manevî olarak insanların
hukukuna tecavüz etmemek, hem de Yüce Allah‘ın hukukunu hakkıyla ifa etmekten
ibarettir. Takva kavramı ise, yasaklardan ve günahlardan kaçınmaktır192. Dolayısıyla
ibadet, baĢta iman olmak üzere müspet davranıĢları yapmak, menfi fiillerden kaçınmak
ve ahlaklı davranmaya çalıĢmaktır. Bu açıdan ibadet, hem insanın yaratılıĢ gayesi, hem
de dinin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Onun için Kur‘an-ı
Kerim‘de Yüce Allah Ģöyle buyurmuĢtur: ―İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet
etsinler diye yarattık‖193. BaĢka bir ayette ise: ―Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri
yaratan Rabbinize ibadeti ediniz. Umulur ki, takva mertebesine ulaşırsınız.194‖
buyurarak, ibadetin hem tüm insanlara yönelik bir boyutunun hem de takva ile iliĢkili
bir yönünün olduğunu ifade etmiĢtir. Diğer bir ayette de: ―İman edip salih
davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele195‖
buyurarak, iyi ve güzel iĢlerin en büyük ibadet olan imanla iliĢkisini dile getirmiĢtir.
Genel olarak ibadetler müspet ve menfi olmak üzere iki kısma ayrılır. Müspet
ibadet namaz, oruç, zekat ve hac gibi bilinen ibadetlerdir. Menfi ibadet ise, hastalık ve
musibet gibi olumsuz durumlar karĢısında kiĢinin zayıflığını ve acizliğini anlayarak
Yüce Allah‘a sığınması ve yalvarmasıdır196. Gerek tanımı ve gerekse çeĢitleri açısından
düĢünüldüğünde ibadet, insan hayatının hem yegane gayesi, hem o hayatı bütün
boyutlarıyla kuĢatan bir hakikat, hem de bireylerin hem doğru bir inanca sahip olması,
hem müspet davranıĢları ifa etmesi, hem de menfi fiilleri terk etmesidir. Bu açıdan
ibadet, insanın hem Yüce Yaratıcıyla, hem kendi içinde hem de diğer varlıklar bir
denge oluĢturması ve adaletli bir hayat ortaya koymasıdır.
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Adalet, devlet iĢlerinin yanı sıra, kul ile Allah arasındaki iliĢkilerden baĢlayarak
insanların birbirlerine, canlı-cansız tüm yaratılmıĢlara, hatta kiĢilerin kendi nefislerine
karĢı münasebetlerini düzenleyen önemli bir kavramdır197. ―Adl‖ fiilinin mastarı olan
adalet kelimesi, haktan sapma ve zulmün karĢıtı olan bir esastır198. Bu kavram, misil ve
denk anlamlarına da gelmektedir199. Adalet duygusu, insanın emanet sorumluluğunu
Allah‘ın rızası doğrultusunda yerine getirebilmesini sağlayan en önemli araçtır. Bu
araç, muvazene ve intizamın olabilmesi için bir Ģeyi, doğru yere koyabilmektir ki,
Allah‘ın yeryüzündeki temsilcisi olarak insanın, O‘nun adalet sıfatını tezahür ettirmesi
ve kendi aralarında da doğru ve iyi Ģeyleri yerine getirmesidir. Adalet, aynı zamanda
hem insan kabiliyetleri ile tesis edilen oluĢum ve kuruluĢların denge ve ahenk ile adalet
üzere kurulması hem de bütün beĢerî fiillerde insanoğlunun istikamet üzere hareket
etmesidir. Aslında Arapça bir kelime olan adaletin yaygın anlamı, bir Ģeyi yerli yerine
koymaktır ki, bu da, zulmün karĢıtı200 olup, çoğunlukla "hak" ile eĢanlamlı olarak
kullanılır. Bu açıdan adalet, taĢın tam gediğine konulması veya gediğinde olması
halidir. EĢitlik, eĢit hükmetmek anlamında ve cevrin (zulüm, adaletsizlik) zıt anlamlısı
olan201 adalet, bir Ģeyi yerli yerine koymak202, zulüm ise, bir Ģeyi yerli yerine
koymamaktır. Yani o Ģeyi, olduğu yerden baĢka bir yere koymaktır. Dolayısıyla zulmü
terk etmek, verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi sağlamak203 adalettir.
1. Ġbadet-Adalet ĠliĢkisi
Ġslam dininin kendisi bir denge dinidir. Ne Yahudilik gibi aĢırı dünyevileĢmeyi,
ne de Hristiyanlık gibi aĢırı mistikleĢmeyi esas alır. O, dünya ile ahireti adaletli bir
Ģekilde dengede tutar ve hayatı da o Ģekilde tanzim eder. Ayrıca Ġslam‘a göre, hayatın
merkezinde insanoğlu vardır. O, büyük emaneti omuzuna almıĢ ve yeryüzünün halifesi
olmuĢ bir varlıktır. Bununla beraber o, aynı zamanda fesat çıkaran ve kan döken bir
tabiata sahiptir. Ġnsanın emaneti doğru bir Ģekilde taĢıması, halifelik görevini hakkıyla
ifa etmesi, fesat çıkarmaktan ve kan dökmekten vazgeçmesi için etkin bir araç lazımdır
ki, o da ancak ibadettir. Zaten ibadet, insanın her Ģeyi gören ve bilen Yüce Allah‘ın
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kendisini daimi olarak gözlediğine inanması, salih amel denilen iyilikleri yerine
getirmesi ve takva denilen kötülükleri de iĢlemekten kaçınmasıdır. Ġbadet aracılığıyla,
insanoğlu hem yaratıcısıyla kendi arasındaki konumunu belirler, hem akıl, öfke ve
Ģehvet denilen temel duygularını kontrol altına alır, hem de diğer insan ve tabiatla olan
iliĢkisini dengede tutar. Dolayısıyla onun hem kendisiyle, hem tüm eĢya ile, hem de
Yüce Yaratıcı ile iliĢkileri dengede tutması gerekir ki, topyekun bir adalet sağlanabilsin.
Böyle bir adaleti temin etmek için insanoğlunun belli bir disipline tabi tutulması gerekir
ki, o da ancak sürekli olarak yapılan ve ifa edilen ibadetle mümkün olabilir. Onun için
Yüce Allah ibadeti insanların varlık nedeni kılmıĢtır204.
Ġslam‘da insanın adalet üzere olmasını temin eden ibadetin üç boyutu söz
konusudur. Birincisi iman etmek, ikincisi kötülüklerden uzak durmak, üçüncüsü ise,
iyilikleri yapmaktır. Ġbadet kavramının, insanların inanç boyutunu da içine alacak
Ģekilde anlamlandırılmasına rağmen, daha çok son iki boyut olan fiilî durumlar için
kullanılır. Ġbadetin bu üç boyutu arasında hem bir derecelendirme, hem de karĢılıklı bir
etkileĢim söz konusudur. Bu boyutlar kendi aralarında önce iman etmek, sonra takva
(kötülüklerden uzak durmak) sahibi olmak, daha sonra ise, salih (iyi, güzel) eylemlerde
bulunmak gibi bir hiyerarĢi oluĢturmaktadır. Bazen iman etmek, takva ile salih ameli
içine alacak Ģeklinde kullanılırken, bazen de takva ve salih amel birbirini tazammun
edecek Ģekilde kullanılır. Yani bu fiillerden her biri, diğerinin hem sebebi hem de
sonucu olabilecek Ģekilde bir anlam ve kapsama sahip olabilmektedir. BaĢka bir ifade
ile, bir taraftan iman etmek insanı haram ve günahlardan uzaklaĢtırıp farz ve helalleri
yapmaya sevk ederken, diğer taraftan takvalı olmak hem insanın inancını güçlendirir
hem de onu iyilik yapmaya sevk eder. Aynı Ģekilde salih amel denilen iyilik ve helal
iĢleri yapanlar, hem inancını kuvvetlendirir hem de kötü ve haram olan davranıĢlardan
uzak durur. Bu olumlu etkileĢim sonucunda da insanda adalet duygusu ve adil
davranıĢlar ortaya çıkar. Hiç Ģüphesiz, hayatında adalet duygusunu ve adalet erdemini
egemen kılan kiĢi, hem Yüce Yaratıcı ile hem kendisiyle hem diğer insan ve tabiatla
uyumlu bir dünya inĢa eder. Bu da sağlam bir inançla beraber din, akıl ve vicdanın ön
gördüğü kötülüklerden uzak durarak ve yine onların tavsiye ettiği iyilik ve güzellikler
yaparak gerçekleĢebilir.
2. Ġnanç-Adalet ĠliĢkisi
Ġslam dininin temel konusu inanç meselesidir. Ġlahî dinlerin gönderiliĢ amacı
insanlara doğru inancı öğretmektir. Gerçek ve sahih inanç ―Tevhid‖ (Allah‘ın varlığı ve
birliği) olarak isimlendirilir ki, bu da inançta istikamet ve adalet anlamına gelir. Ġnançla
iliĢkili olarak adalet kelimesi, harf-i cer ile kullanıldığında birbirine zıt iki anlama
gelmektedir. Biri doğru, düzgün olmaya, diğeri de eğri olmaya delalet eder. Bu iki zıt
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anlam; Tevhit ve Ģirk (Allah‘a ortak koĢmak) Ģeklinde Kur‘an‘da da kullanılmıĢtır205.
Bu kelime, zıt anlamlı kelimelerden olsa da genel manası itibariyle zulüm ve
haksızlığın zıddı olacak Ģekilde kullanılmaktadır. Zaten adaletin bir anlamı, udul
(meyletmek, sapmak, ayrılmak, dönmek) etmektir ve mümin inanmaya, kafir ise inkara
meyletmiĢtir. Küfür örtmek anlamındadır ve kafirler dönerek, kendi sınırlıklarıyla
mutlak ve gerçek olan Ģeyi örtmüĢ oluyorlar. Buna göre dinî bir terim olarak adalet
öncelikle küfür, Ģirk ve nifaktan uzak sağlam bir inanca sahip olmak anlamında
kullanılmaktadır. Burada adalet, tevhid üzere olmak, küfür206, Ģirk ve nifaktan uzak
durmak demektir. Çünkü küfür, Ģirk ve nifak bir zulümdür. Nitekim Kur‘an-ı Kerim‘de:
―Muhakkak ki, şirk büyük bir zulümdür207‖ diye buyurulmaktadır. Ayette ifade edildiği
gibi, Ģirk bir zulümdür. Zulüm ise adaletin karĢıtıdır. Dolayısıyla Allah‘a ortak koĢmak
en büyük adaletsizliktir.
Kısacası Tevhid merkezli olan Ġslam dinine göre adalet, her hakkı hak sahibine
ulaĢtırmaktır. Yegane Yüce Varlık Allah‘ın hakkı ise, O‘nu inkar etmemek, O‘na eĢ ve
ortak koĢmamak ve O‘na karĢı olan görevlerimizi yerine getirmektir. Bir baĢka deyiĢle,
Allah'ın birliğine, eĢi, benzeri ve ortağı olmadığına, doğmamıĢ ve doğurulmamıĢ
olduğuna inanmak adalet, Allah'ı inkar ve O'na kusur ve noksan izafe etmek ise
zulümdür. Dolayısıyla en büyük ibadet ve adalet Allah‘a doğru bir Ģekilde inanmaktır
ki, bu da hayata doğru inançla baĢlamak demektir.
3. Takva-Adalet ĠliĢkisi
Ġslam dini açısından en büyük ibadet imandır. Ondan sonra en önemli davranıĢ
ise, günahlardan ve kötülüklerden uzak durmak anlamındaki takvadır. Zaten adaletin
bir anlamı da, büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek, her
konuda itidal ve istikamette olmaktır. Burada adalet, yasak olan Ģeylerden kaçınmak
suretiyle doğru yol üzere istikamette olmak demektir208. Bir ayette Ģöyle
buyurulmuĢtur: “Adil olun. Bu, Allah‟a karşı gelmekten sakınmaya (takvaya) daha
yakındır. Allah‟a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla
haberdardır”209. Ayette, adaletin takvaya –Allah‘a karĢı sorumluluk bilinci taĢımayaen uygun ve en yakın davranıĢ olduğu ifade edilmiĢtir. Dolayısıyla takvalı olmak yani
Allah‘tan korkmak insanları adaleti çiğnemekten alıkoymaktadır. Kur‘an her zaman ve
her Ģartta adil olmayı, takvanın bir gereği olduğunu söyler. Burada takva ile kastedilen,
kiĢinin inanç, davranıĢ ve ahlakta ilahî değerlere göre davranması ve Yüce Allah‘ı
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kendi ‗üst ben‘ine hükmeden bir otorite olarak kabul etmesini ifade eden bir kiĢilik
bütünlüğüdür.
Takva ile adalet kavramı arasındaki iliĢki, Ġslamî ilimlerde de değiĢik açılardan
ele alınmıĢtır. Takva meselesi fıkıhta, devlet baĢkanlığı ve hakimlik görevleri yanı sıra,
velayet ve vesayet ehliyeti için gerekli olan ahlakî adalet Ģeklinde ele alınmıĢtır. O da
büyük günahlardan kaçınmak, küçük günahlarda ısrar etmemek ve farzları yerine
getirmek biçiminde kaydedilmiĢtir. Dolayısıyla burada adalet, kiĢinin takva ve
mürüvvet üzere bulunmasını sağlayan bir erdemdir. Mesela, cemaatle namaz kılmada
imamlık yapacak kiĢide aranan özellikler arasında; namazla ilgili hükümleri bilmek,
Kur‘an‘ı düzgün okumak ve takva sahibi olmak baĢta gelmektedir. Ġmamlıkta öncelik
konusunda, bu sıralama genel kabul görmekle birlikte bazı alimler kıraati iyi olanın
namaz hükümlerini iyi bilenden, bazıları da takva sahibinin, kıraati iyi olandan önce
geldiğini belirtmiĢtir. Bir diğer örnek, evlilikte kadına ve velilerine nikah akdini fesih
imkanı tanıyan denkliğin (kefaet) arandığı hususlar arasında yer alan dindarlığı, fıkıh
alimleri genellikle takva Ģeklinde açıklamıĢtır. Bazıları dindarlığı ahirete iliĢkin olması
gerekçesiyle denklik kriterleri arasında saymazken, Ġmam ġafiî sadece takva ve
meslekte denkliği esas almıĢtır. Ġmam Malik ise takva ve evliliğin devamını imkansız
kılacak özrü denklik ölçüsü olarak kabul etmemiĢtir. Takva kavramı, hadis
literatüründe de önemli bir kriter olarak ele alınmıĢtır. Örnek, hadis ravilerinde aranan
adalet vasfı yani takva, onlar için gerekli görülen özellikler arasında yer alır210.
Dolayısıyla adalet sıfatı olarak anlamlandırılan kiĢilerin kötülük ve günahlardan uzak
durması, insanların hem yönetimde ve insanî iliĢkilerde, hem de ilmî güvenilirlik ve
hukukî muameleler alanında önemli bir durum olarak değerlendirilmiĢtir.
4. Salih Amel-Adalet ĠliĢkisi
Ġslam‘ın iman ve takvadan sonra en önemli esaslarından biri ‗salih amel‘
kavramıdır. Bu kavram, iyilik ve güzellik üzere olmak, emir dairesinde hareket etmek,
iyi ve güzel olan davranıĢları yerine getirmek anlamında kullanılmıĢtır211. Bunun
dindeki en önemli ve öncelikli karĢılığı farz ibadetlerdir. Salih ameller açısından adalet,
ifrat ve tefrit arasında orta yolu takip etmek, hak yol üzere dosdoğru olmak, farzları
yapmak, içi ve dıĢı, özü ve sözü, fiil ve davranıĢları eĢit olmak anlamlarına gelir. BaĢka
bir ifade ile adalet, davranıĢ ve hükümde doğru olmak, iĢlerde mutedil olmak, hak ve
vazifeye riayet etmek212, sorumlulukları zamanında yapmak213, ölçülü hareket etmek
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gibi manalara gelmektedir214. Kısacası fiiller açsısından adalet, doğru ve düzgün
davranıĢlarda bulunmaktır. Yüce Allah'ın yapın diye emrettiği Ģeyler birer ibadet ve
adaleti emreden de Allah olduğuna göre, adil olmak ve adaletli davranmak de bir
ibadettir. Bundan dolayı, Kur‘an-ı Kerim‘in birçok ayetinde adalete iliĢkin tavsiyeler
bulunmaktadır.215
Ġslam‘a göre, adil olmak ve adaletli davranmak ile salih ameller arasında önemli
bir münasebet vardır. Salih amellerin en önemli kısmı farz ibadetlerdir. Hatta Ġslam‘da
adalet kelimesi, farz anlamında da kullanılmıĢtır. Hz. Peygamber bir hadiste: ―Medine,
Ayr dağı ile Sevr dağı arasında kalan hudud içerisinde bulunan haremdir. Kim orada
bid‟atte bulunur veya bid‟atçiyi himaye ederse Allah, melekler ve bütün insanların
laneti onun üzerine olsun. Ondan ne sarf ve de adl kabul edilmez‖216 buyurmuĢtur.
Burada ―adl‖ kelimesi farz manasında, ―sarf‖ ise nafile anlamında kullanılmıĢtır217.
Dolayısıyla gerek bu hadiste ve gerekse birçok ayette ifade edildiği gibi adaletli
davranmak, Müslüman için nafile bir ibadet değil, yerine getirilmesi zorunlu olan bir
yükümlülüktür.
Ġslam dininde ifade edilen salih amellerin en önemli ve en önde gelenleri namaz
kılmak ile zekat vermektir. Namaz dini ve insanî duyguları, zekat ise asayiĢi ve
toplumsal dengeyi muhafaza eden temel ilahî esaslardır218. Onun için Ġslam peygamberi
Hz. Muhammed (s.a.s): ―Namaz dinin direğidir‖219 ve: ―Zekat İslam‟ın köprüsüdür"220,
diye buyurmuĢtur.
Ġslam‘ın beĢ Ģartından biri olan ve Farsça‘da ―tazim için eğilmek, kulluk, ibadet‖
gibi anlamlara gelen namaz sözlükte, ―dua etmek, ibadet etmek, bağıĢlanma dilemek,
yalvarmak manalarındaki Arapça ―salat‖ kelimesinin karĢılığı olarak Türkçe‘ye
geçmiĢtir. Terim olarak salat (namaz) tekbirle baĢlayıp selamla son bulan, belirli
hareket ve sözlerden oluĢan bedenî ibadeti ifade eder221. Aslında namaz, insanın duygu
ve aklını Allah‘a yönlendirerek, kalplerde O‘nun büyüklüğünü tespit ve idame
ettirmektir. Dolayısıyla insanı, kainattaki ilahî adaletin kanun ve nizamına itaat ettirmek
için yegane ilahî bir vesiledir. Zaten insan, medeni olduğundan Ģahsî ve içtimaî hayatını
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kurtarmak için o ilahî kanuna uymaya muhtaçtır222. Ayrıca Kur'an'ın iman ve ibadetle
ilgili emir, yasak ve tavsiyeleri ile sosyal ve hukukî prensipleri arasında ayrılmaz bir
bütünlük söz konusudur. Yapılan ibadetler yalnızca yaratıcı-kul münasebeti olmakla
kalmaz, aynı zamanda sosyal, ahlakî ve hukukî yapı ile ilgili görevlerin yerine
getirilmesinde de müessir olur. Mesela, namaz ibadeti, kulun yaratana karĢı yalnızca bir
kulluk ve bağlılık ifadesi değil, Ankebut suresinin 45. ayetinde ifadesini bulan:
"Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah'ı anmak ne büyük
şeydir. Allah yaptıklarınızı bilir" ilahî emri, namazın menettiği hayasızlık ve kötülükler,
aynı zamanda bütün hukuk sistemlerinin kaldırmayı amaçladığı, önlemeye çalıĢtığı
iĢlerdendir. Bu örnek, Ġslam'daki ferdî bir ibadetin toplumdaki kötülükleri kaldırmaya
ve adaleti gerçekleĢmeye nasıl yardımcı olduğuna dair önemli bir delildir. Bunun gibi
Ġslam'daki bütün ibadetler, hem Ģahısların düĢünce ve davranıĢ açısından terbiye
edilmesinde, hem de kiĢilerarası ayrıcalık tanımayan ve herkese eĢit olarak aynı
sorumlulukları yükleyen adaletin gerçekleĢmesinde önemli bir mükellefiyettir.
Ġslam dininin beĢ temel Ģartından biri olan zekat, sözlükte ―artma, arıtma, övgü
ve bereket‖ manalarına gelir. Terim olarak Kur‘an‘da belirtilen sınıflara sarf edilmek
üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli payı ifade eder.
Sadaka kelimesi de terim olarak zekatla eĢ anlamlıdır.223 BaĢka bir ifade ile zekat,
hakikaten ve hükmen çoğalma kabiliyeti olan, sahibi tarafından meĢru yollardan
kazanılan mallardan alınan ve uygun olanlara bir yardım anlamı taĢıyan farz
ibadettir224. Bu ibadet, Allah‘a Ģükür borcunu ödemek için farz kılınan, sürekliliği olan,
zamana ve bölgeye göre değiĢmeyen bir ibadettir. Zekat, doğrudan Ģahıslara
ödenebileceği gibi kurumlar aracılığı ile de fakirlere ulaĢtırılabilir. Ayrıca zekat, mal
biriktirme sevgisini ve mülkiyet güdüsünü netice veren cimriliğin önünü kesip,
cömertliği toplumda sabit kılma potansiyeli olan bir ibadettir225. Bu yönüyle zekat
ibadetinin, sosyal yönünün dini boyutuna racih geldiği söylenebilir226. Dolayısıyla zekat
ibadeti din kökenli, ekonomik ve sosyal yönü olan bir yükümlülük, vicdanı ve kulluk
bilincini tahrik eden ve kiĢiyi manevî anlamda rahatlatan bir uygulamadır.
Ġslam dinine göre, sosyal adaletin teĢekkül ve devamı için zekat en önemli
esaslardan biridir. Kur‘an-ı Kerim‘in birçok ayetinde infak etmek, zekat ve sadaka
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vermek emredilmiĢ olan önemli ibadetlerdir227. Hz. Peygamber (s.a.s.)‘in hadislerinde
zekat, oranları ayrıntılı bir Ģekilde beyan edilerek Müslümanlara farz kılınmıĢtır228. Zira
yardım vasıtası zekattır. Zekat, insanların toplumsal hayatında intizam ve asayiĢi
muhafaza eden köprüdür. Onun için Hz. Peygamber: ―Zekat İslam‟ın köprüsüdür"229
demiĢtir. Çünkü insanların terakkiyatına engel olan isyan, ihtilal ve ihtilaflardan
meydana gelen felaketlerin ilacı yardımlaĢmadır. Hadiste, bu özelliğinden dolayı zekat
için "köprü" tabiri kullanılmıĢ ve bu Ģekilde hiç kimsenin onurunu zedelemeden
toplumsal uzlaĢıyı temin etmesine atıfta bulunulmuĢtur.
Ġnsanlık tarihinde ve beĢer hayatında görülen ihtilal ve kargaĢanın temelinde iki
düĢüncenin olduğu aĢikardır. Bunlardan biri, ben tok olduktan sonra baĢkası açlıktan
ölse bana ne? Diğeri ise, sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimet ve lezzetler içinde
rahat edeyim. Ġnsanlığı sarsıntılara maruz bırakarak yıkılmaya yaklaĢtıran birinci fikri
ortadan kaldırmanın yolu zekat ibadetidir. Ġnsanoğlunu felaketlere sürükleyen ve
asayiĢi bozan ikinci düĢünceyi kökünden kesip atmak ise, faizin haram kılınmasıyla
mümkündür. Çünkü toplumsal hayatı devam ettiren intizamın en önemli Ģartı, ya da
toplum tabakaları arasında her hangi bir boĢluğun oluĢmamasıdır. Yani zengin ile fakir
arasındaki boĢluğun fazla derinleĢmemesidir. Eğer bu boĢluk derinleĢirse, fakirlerden
zenginlere karĢı olması gereken saygı ve itaat yerine kin ve nefret duyguları geliĢir.
Buna mukabil zenginlerden de fakirlere karĢı duyulması gereken merhamet ve ihsan
yerine zulüm ve baskı kurma fikri oluĢur. Onun için toplumdaki bu problemleri çözmek
için Ġslam‘da zekat ve zekatın yavruları hükmünde olan sadaka ve bağıĢlar büyük bir
düstur ittihaz edilmiĢ, faiz sistemi ise, her çeĢidi ile haram kılınmıĢtır230. Çünkü zekat
yoksulluğu azalttığı gibi, zengin ve fakir arasındaki hissî ve ekonomik uçurumu da
bertaraf edebilecek dinî bir yükümlülüktür.
Adaletin hem önemini ve lüzumunu, hem de kesinlik derecesini anlamak ve bir
mukayese imkanı vermek bakımından Ġslam dininin ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim
incelendiğinde, namazın: 88, zekatın: 35, adaletin: 33 yerde zikredildiği görülecektir231.
Salih amellerin en önemli iki saç ayağı olan namaz ve zekat emirleri ile kendini ve
etrafını tanıyan kiĢi, toplum içinde nasıl davranması lazım geldiğini öğrenir, yanlıĢ
yapmaktan ve hataya düĢmekten korkar. ĠĢte, kiĢinin bir baĢka kiĢi ile olan
münasebetlerindeki hukukî Ģekil ve ölçüyü tayin ve tanzim edecek olan bu emirler
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silsilesi adaletli olmayı netice verecektir. O emirler gibi adaletli davranmak da bir
yükümlülüktür. Onun için adalet kavram, Ġslam dininin temeli ve Ģiarı olmuĢtur.
Dolayısıyla, namaz ve zekat gibi adaletin de terki caiz ve mümkün değildir.
Sonuç olarak, hayatın devamlılığı için insan bedeninde vazedilmiĢ üç temel
duygunun ifrat ve tefritten uzak, vasat (orta) mertebesinde kalması gerekir. O
duyguların ifrat ve tefriti zulüm iken, vasat noktası ise adalettir. KiĢinin bu
duygulardaki vasat çizgisinde bir hayat sürdürmesi için en önemli araç ibadettir. Ġbadet
sayesinde yani doğru inanca sahip olmak, iyilikleri yapmak ve kötülüklerden kaçınmak
suretiyle kiĢi dengeli bir hayata sahip olur ve adalet üzere bir yaĢam sürdürür. Kendi
içinde adaleti gerçekleĢtiren kiĢilerin oluĢturduğu toplum da adil ve dengeli, istikrarlı
ve istikametli bir toplum olur. Zaten adalet, hem varlık sahasının, hem de Ġslam dininin
temel vasfıdır. Allah ve soyut Ģeyler ezeli-ebedi olduğundan, bunlarda bozulmaz bir
adalet söz konusudur. Evren de eĢitlik üzere kurulu tabiî adalet ile varlık alanında
durabilmektedir. Ġnsanla iliĢkili olan adalet ise, varlık alanını ve esas olması gereken
durumu ifade eder. Buna göre öncelikle bireyde, nefsin kuvveleri arasında denge
sağlamak adalettir. Gelenek ile yerleĢmiĢ yasalar da, söz konusu iliĢki tarzlarında
(malların dağıtımı, alıĢ veriĢler vs.) eĢitliğe dikkat etmek suretiyle toplumsal adaleti
sağlarlar. Dolayısıyla adalet, hem metafizik alemin ve yaratıcının vasfı hem tabiat ve
toplumu ayakta tutan ilke hem de insanın ahlakî geliĢiminin zirvesi olarak
görülmektedir. Adaletin olmadığı yerde ise zulüm meydana gelir. Zulüm, varlık
sahasının temel vasfı olan adaletin yokluğudur. Tabiattaki dengenin bozulması halinde
evren varlık sahasından silinmeye baĢlayacaktır. Ġnsanın kendi nefsinde kuvvelerini
dengeleyememesi halinde ise ahlak bozulmaya uğrayacak, insanı insan yapan
mükemmellikten, hayırdan uzaklaĢılacaktır. Toplumsal adaleti sağlayan eĢitlikler
bozulduğunda ise toplum da bozulacaktır.
Sonuç
Ġslam dini, Allah tarafından Hz. Peygamber aracılığıyla insanları dünyada ve
ahirette mutlu kılmak için gönderilmiĢ son ilahî dindir. Ġslam kelimesi, sözlük ve terim
anlamlarından hareketle insanın kendisini evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah‘a mutlak
anlamda teslim etmesidir. Bu dinin, itikadî, amelî ve ahlakî olmak üzere üç temel esası
vardır. itikadî esaslar, Ġslam dininin temel yapısını oluĢturur. Amelî esaslar, dinin
uygulamaya iliĢkin yönünü oluĢturmaktadır. Amelî esaslar iki gruba ayrılır. Bunların
ilki ibadettir ki, Allah‘a tazim ve saygıyı ifade eder. Diğeri ise muamelattır ki, insanlar
arası iliĢkileri düzenler. Ahlakî esaslar, insanın ahlaka taalluk eden davranıĢlarını
kapsar. Dindeki bu esaslar arasında hem bir etkileĢim hem de bir geçiĢkenlik söz
konusudur. Yani hem her bir alan, diğer bir alanı olumlu ya da olumsuz
etkileyebilmekte hem de zaman zaman her bir kavram diğer bir kavramın yerine
kullanılabilmektedir.
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Ġslam dinine göre ibadet, Yüce Allah‘a iman etmek, O‘nun emirlerini yapmak ve
yasaklarından kaçınmaktır. Emirleri yapmak salih (iyi ve güzel) ameldir. Yasaklardan
kaçınmak ise takvadır. Salih amel, emir dairesinde hareket etmek ve hayırlı iĢler
yapmaktır. BaĢka bir ifade ile salih amel, maddî ve manevî olarak insanların hukukuna
tecavüz etmemenin yanı sıra, Yüce Allah‘ın hukukunu da hakkıyla ifa etmekten
ibarettir. Takva kavramı ise, yasaklardan ve günahlardan kaçınmaktır. Dolayısıyla
ibadet, baĢta iman olmak üzere bütün müspet davranıĢlarda bulunmak, menfi fiillerden
kaçınmak ve ahlaklı davranmaya çalıĢmaktır. Bu açıdan ibadet, hem insanın yaratılıĢ
gayesi, hem de dinin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Onun için
Kur‘an-ı Kerim‘de Yüce Allah Ģöyle buyurmuĢtur: ―İnsanları ve cinleri ancak bana
ibadet etsinler diye yarattık”.
Ġslam dininin öngördüğü adalet kelimesi, baĢta kul ile Allah arasındaki iliĢki
olmak üzere, insanların birbirlerine, canlı-cansız tüm yaratılmıĢlara, hatta kiĢilerin
kendi nefislerine karĢı münasebetlerini düzenleyen önemli bir kavramdır. ―Adl‖ fiilinin
mastarı olan bu kelime, zulmün karĢıtı olup, eĢitlik ve denklik anlamlarına gelir.
Aslında Arapça bir kelime olan adaletin yaygın anlamı, bir Ģeyi yerli yerine koymaktır
ki, bu da, zulmün karĢıtı olup, çoğunlukla "hak" ile eĢanlamlı olarak kullanılır. Bu
açıdan adalet, taĢın tam gediğine konulması veya gediğinde olması halidir. Dolayısıyla
bu kavram, insanların emanet sorumluluğunu Allah‘ın rızası doğrultusunda yerine
getirmesi, duygu ve yeteneklerini istikamet üzere kullanması ve kendi aralarında doğru
ve iyi Ģeyleri ifa etmesidir. Kısacası, insanların baĢta Yüce Yaratıcı olmak üzere tüm
varlıklara karĢı beĢerî fiillerinde istikamet üzere hareket etmesidir.
Ġslam dini, denge dinidir. Ne Yahudilik gibi aĢırı dünyevileĢmeyi, ne de
Hristiyanlık gibi aĢırı mistikleĢmeyi esas alır. O, dünya ile ahiret hayatını adaletli bir
Ģekilde dengede tutar ve hayatı da ona göre tanzim eder. Ġslam‘a göre, hayatın
merkezinde insan vardır. Onun hem kendisine, hem yaratanına, hem diğer varlıklara
karĢı sorumluluğu söz konusudur. Bu sorumluluğun ifa edilmesine ibadet denir. Ġbadet,
sağlam bir inançla beraber din, akıl ve vicdanın ön gördüğü kötülüklerden uzak durmak
ve yine onların öngördüğü iyilik ve güzellikleri yapmaktır. Ġbadet aracılığıyla,
insanoğlu hem Allah‘a karĢı görevlerini yerine getirmiĢ, hem akıl, öfke ve Ģehvet
duygularını kontrol altına almıĢ, hem de diğer insan ve tabiatla olan iliĢkisini dengede
tutmuĢ olur.
Ġslam dini açısından en önemli ibadet iman etmektir. Dolayısıyla inanç meselesi
Ġslam‘ın en ehemmiyetli meselesidir. Zaten ilahî dinlerin gönderiliĢ amacı insanlara
doğru inancı öğretmektir. Gerçek ve sahih inanç ―Tevhid‖ (Allah‘ın varlığı ve birliği)
olarak isimlendirilir ki, bu da inançta adalettir. Dinî bir terim olarak adalet, öncelikle
küfür, Ģirk ve nifaktan uzak sağlam bir inanca sahip olmak anlamında kullanılmaktadır.
Yani adalet, tevhid üzere olmak ve küfür, Ģirk ve nifaktan uzak durmaktır. Çünkü küfür,
Ģirk ve nifak bir zulümdür. Ġnanç açısından Yüce Varlık olan Allah‘ın hakkı, O‘nu inkar
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etmemek, O‘na eĢ ve ortak koĢmamak ve O‘na karĢı olan görevleri yerine getirmektir.
Dolayısıyla en büyük ibadet ve adalet Allah‘a doğru bir Ģekilde inanmaktır ki, bu da
hayata doğru ve sağlam bir inançla baĢlamak demektir.
Ġslam‘da iman hakikatinden sonra en önemli kavram takvadır. Bu kelime,
günahlardan, kötülüklerden ve Yüce Allah‘ın yasakladığı davranıĢlardan uzak durmak
demektir. Ayrıca Ġslam literatüründe zaman zaman takva ile adalet aynı anlamda bile
kullanılmıĢtır. Zira, adaletin bir anlamı, büyük günahlardan kaçınmak, küçük
günahlarda ısrar etmemek, her konuda itidal ve istikamette olmaktır. Burada adalet,
yasak olan Ģeylerden kaçınmak suretiyle doğru yol üzere istikamette olmak demektir.
Takvalı olmak yani Allah‘tan korkmak insanları adaleti çiğnemekten alıkoyar. Burada
Allah korkusu, O‘na karĢı saygı, sevgi ve korkuyu içeren bir yöneliĢi ifade eder. Ġslam
dininin iman ve takvadan sonra en önemli esası salih ameldir. Zaten Kur‘an‘da iman,
takva ve salih amel beraber ve iç içe zikredilir. Salih amel, iyilik ve güzellik üzere
olmak, emir dairesinde hareket etmek veya iyi ve güzel olan davranıĢları yerine
getirmek demektir. Ġman, takva ve salih amel kavramları açısından adalet, hem
düĢüncede hem sözde hem de davranıĢlarda ifrat ve tefritten uzak, orta yolu takip
etmek, doğru inanca sahip olmak, hak yol üzere dosdoğru olmak, farzları yapmak, içi
ve dıĢı, özü ve sözü, fiil ve davranıĢları birbirine uyumlu olmak anlamlarına gelir.
Salih amellerin dindeki en önemli ve en öncelikli karĢılığı farz ibadetlerdir.
Ġslam‘da adalet kelimesi, bazen farz anlamında da kullanılmıĢtır. Farzların da en önemli
olanı namaz kılmak ile zekat vermektir. Namaz dini ve insanî duyguları, zekat ise
asayiĢi ve toplumsal dengeyi muhafaza eden temel esaslardır. Namaz, insanın duygu ve
aklını Allah‘a yönlendirerek, kalplerde O‘nun büyüklüğünü tespit ve idame ettirmektir.
Dolayısıyla insanı, kainattaki ilahî adaletin kanun ve nizamına itaat ettirmek için en
önemli ilahî vesile namazdır. Zekat ise, sosyal ve ekonomik adaletin teĢekkül ve
devamı için çok ehemmiyetli esaslardan biri olup, toplumsal hayatın da intizam ve
asayiĢini muhafaza eden köprüdür. Çünkü insanların terakkiyatına engel olan isyan,
ihtilal ve ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin ilacı yardımlaĢmadır.
YardımlaĢmanın hem dinî hem de dünyevî boyutunu içeren en etkin araç zekat
ibadetidir. Çünkü bu ibadet, yoksulluğu azalttığı gibi, zenginler ve fakirler arasındaki
hissî ve ekonomik uçurumu da bertaraf edebilecek bir yükümlülüğe sahiptir.
Sonuç olarak, hayatın devamlılığı için hem insan bedeninde vazedilmiĢ üç temel
duygunun ifrat ve tefritten uzak, vasat (orta) noktasında kalması, hem de insanoğlunun
bütün varlıklarla doğru ve dengeli bir iliĢki kurması gerekir. Gerek beĢerî duyguların
vasatta kalması gerek insanî münasebetlerin dengede olması için bir araca ihtiyaç
vardır. Hiç Ģüphesiz, bu duyguların vasat çizgisinde bir hayat sürdürebilmek için en
önemli araç ibadettir. Ġbadet sayesinde -doğru inanca sahip olmak, iyilikleri yapmak ve
kötülüklerden kaçınmak suretiyle- kiĢi dengeli bir hayata sahip olur ve adalet üzere bir
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yaĢam sürdürür. Kendi içinde adaleti gerçekleĢtiren kiĢilerin oluĢturduğu toplum da
doğal olarak adil ve dengeli, istikrarlı ve istikametli olur.
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MEZHEPLERĠ KUTSAL PAKET ĠLAN ETME
PROBLEMĠ
Doç. Dr. Emrullah FATĠġ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi

ÖZET
Mezheplerin kutsal paket ilan edilmesi son derece sakıncalı bir adımdır. Bazı
kutsal üstat rolü verilmiĢ kiĢilerin masum kiĢiler olarak ilan edilmesi de aynı derecede
tehlikeli bir durumdur. Ġslam Mezheplerini incelediğimiz zaman, aynı mezhebin ileri
gelenlerinden farklı farklı kimlikteki âlimlerimiz, birbirlerinden farklı görüĢler ileri
sürebilmekte ve aralarında görüĢ ayrılığı oluĢabilmektedir. Buna rağmen mezhepleri
kutsal paket ilan edenler, bu farklılıkları nereye oturtacağında çeliĢki yaĢamaktadırlar.
Kutsal üstat ilan edilen bazı kiĢiler, egemen güçler tarafından kullanılmakta, bunlara
mehdi, mesih, kutup gibi unvanlar verilmek suretiyle halkın manevi duyguları
sömürülerek ilgili kiĢilerin çevrelerinde cemaatler oluĢturulmakta ve bu cemaatler
meĢru bir devletin yıkılmasında kullanılabilmektedir. Hatta devlet içerisinde
devletimsiler oluĢturabilecek düzeyde güç kazanabilmektedirler. Egemen güçler, kutsal
üstatların arkasında, onları destekleyecek cemaat halkası oluĢturduktan sonra, bunları
bir devletin yıkımında kullanabilecek düzeye getirme yolunu araĢtırmaktadırlar. MeĢru
devleti, cemaatlere bağlı devletimsilere bölüp bunları da birbirleriyle savaĢtırmanın
planlarını kurarak, aynı Ġslam ülkesinde çatıĢmaların patlak vermesini sağlamaktadırlar.
Mezheplerin kutsal paket, Ģahısların da yanılmaz kutsal kiĢiler ilan edilmesi
son derece tehlikeli bir adımdır. Bu adım her an için kötüye kullanılma tehlikesi
taĢımaktadır. Ġslam‘da peygamberler bile vahiy alanının dıĢındaki konularda masum
değildirler. Hz. Peygamber kendisinin vahiy alanı dıĢında yanılabileceğini, vahiy
alanında kendisine uyulabileceğini özellikle vurgulamıĢtır. Bunu hurma hadisinde dile
getirmiĢtir. Gaybi alanda bilgisi olduğunu, yanılmazlığını ilan eden bazı tarihi
Ģahsiyetler, tarihin akıĢı içerisinde büyük hatalara düĢmüĢlerdir. Bunu bir örnekle
açıklayalım:
Ġbnü'l Arabi hicri 683 yılında Mehdi'nin çıkacağını ileri sürmüĢ, hicri 683 bu
gaybî iddialardan bazılarını da rüyasında Hz. Muhammed'e doğrulattığını iddia etmiĢtir.
Fakat Ġbnü'l Arabi'nin bu iddialarının yalan olduğu, tarihi verilere ters düĢtüğü, tarihin
akıĢı içerisinde açığa çıkmıĢtır. Biz Ģu anda hicri 1400lü yıllarda olmamıza ve hicri 683


Bu çalıĢma 02–04 ġubat 2018 tarihlerinde Kemer‘de düzenlenen Uluslararası Multidisipliner
Akademik ÇalıĢmalar Sempozyumunda (International Symposium on Multidisplinary Academic
Studies)/(ISMAS) sunulan sözlü bildirinin geliĢtirilmiĢ halinden meydana gelmektedir.
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yılı geçmiĢ olmasına rağmen, Ġbnü'l Arabi‘nin Mehdi çıkacağı yönündeki iddiaları
gerçekleĢmemiĢ, gaybî haberler alanındaki kendi rüyasını Hz. Muhammed'e tasdik
ettirdiği Ģeklindeki iddiaları da boĢa çıkmıĢtır.
Mezheplerin Ģefaat algısı, melek algısı, hem aynı mezhep içinde hem de diğer
mezheplerde farklılık gösterebilmektedir.
Mezheplerin hiçbiri kutsallaĢtırılmıĢ, Kur‘an‘la özdeĢtirilmiĢ, sırf doğruları
içeren paketler değildir. Yüzlerce mezhep paketinin her birinde doğrular da bulunabilir,
yanlıĢlar da bulunabilir. Önemli olan hakikati araĢtırmaktır, yorumlar içerisinden doğru
bulduklarımızı alır, yanlıĢ bulduklarımızı eleĢtirebiliriz. Mezheplerin hiçbiri Kur‘an‘la
özdeĢ değildir. Onlardan bazılarını Kur‘an‘la özdeĢtirmek, dokunulmaz doğrular paketi
olarak kabul etmek, son derece hatalı bir yaklaĢım olup mezhepçiliği körükleyen,
Müslümanların birbirini ötekileĢtirmesine yol açan yaklaĢım biçimleridir.
Bu çalıĢmamızda doğruların tespitinde mezheplerin değil teorilerin esas alınması
ve akılın geleneğin esareti altında tutulmaması gerektiğini, mezheplerin kutsal paket
ilan edilme sebeplerini, bu alandaki problemleri inceleyeceğiz.
Anahtar kelimeler: Mezhepler, Kutsal paket, Kutsal Üstat, Kur‘an‘la
özdeĢtirme, Akıl ve gelenek
ABSTRACT
Announcing sects as holy packages is extremely dangerous. It‘s also dangerous
that some people who has been given holy master role are announced as innocent
people. When we investigate Islamic sects different scholars from the same sects can
have different opinions and there are conflicts between them. Nevertheless those who
announce sects as holy packages confronting contradictions about gathering these
differences. The people who has been announced as holy masters are used by sovereign
powers and given titles like mahdi, messiah and qutb and they get group of people
around them and this way people are being abused emotionally and these groups can
used to end legal governments. Even they can be so powerful to act like a government
in a legal government. Sovereign powers are backing holy masters and they create
groups to support them and then they search ways to use them as tools to overthrow the
states. They plan is to divide the legal governments to pseudo governments and make
them fight with each other so in an Islamic state conflicts can occur.
Announcing sects as holy packages and announcing specific people as holy, is an
extremely dangerous step. This step can be misused at any time. In Islam even prophets
are not innocent/sin free except for revelation area. The Prophet Muhammed
emphasized specifically that he can be wrong about things far from revelation and so he
can be followed only about revelation. He uttered this point in ―date Hadith‖. Those
people who claim that they have knowledge of unseen (ghayb) and that they are
infallible has fallen into big errors. Let‘s explain this with an example:
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Ibn Arabi claimed that Mahdi will appear at 683 according to hijri calendar and
that he got these claims approved in his dream to the Prophet Muhammed. But it‘s seen
that his claims are false and not compatible with historical facts in the flow of history.
Since we are in 1400‘s according to the hijri calendar now, his claims didn‘t come true.
Perception of intercession, perception of angels can vary both in the same sect
and different sects.
None of the sects are holy and identical with Qur‘an nor only contain solely
truths. In hundreds of packages of sects, there can be truths and also mistakes. The
point is looking for the truth and so we can take the ones we see as truths and criticize
the ones we think wrong. Perceiving some of them as identical with Qur‘an and
accepting them as packages of truths is a very dangerous attitude and this causes
conflicts among Muslims.
In our study we will emphasize that for finding truths, we should not take sects
as basis but theories and the mind should not be captivated by tradition, also we will
examine reasons for sects to be announced as holy packages and the problems of
related field.
Key words: Sects, Holy Package, Holy Master, Identification with Qur‘an, Mind
and Tradition
GiriĢ
Doğruların Tespitinde Mezhepler Değil Teoriler Esas Alınmalıdır
Mezheplerin hiçbiri kutsallaĢtırılmıĢ, Kur‘an‘la özdeĢtirilmiĢ, sırf doğruları
içeren paketler değildir. Yüzlerce mezhep paketinin her birinde doğrular da bulunabilir,
yanlıĢlar da bulunabilir. Biz hakikatin peĢindeyiz bu paketler içerisinden doğru
bulduklarımızı alır, yanlıĢ bulduklarımızı eleĢtirebiliriz. Mezheplerin hiçbiri Kur‘an‘la
özdeĢ değildir. Onlardan bazılarını Kur‘an‘la özdeĢtirmek, dokunulmaz doğrular paketi
olarak kabul etmek son derece hatalı bir yaklaĢım olup mezhepçiliği körükleyen,
Müslümanların birbirini ötekileĢtirmesine yol açan yaklaĢım biçimleridir. Mezheplerin
değil, teorilerin doğrulanmasına ihtiyaç vardır. Doğruların tespitinde mezhepler esas
alındığı zaman, mezhepler kutsallaĢtırılmakta, ilgili mezhebin görüĢlerine
dokunulmazlık getirilmektedir. Bu yolla mezhepler içi hurafelerin eleĢtirilmesi
yasaklanmakta, batıl inançların nesilden nesile aktarılmasının yolu açılmaktadır. Bu yol
son derece tehlikelidir. Hâlbuki mezhepleri incelediğimiz zaman bir mezhebin içinde
aynı teoriyi kabul edenler olduğu gibi reddedenler de olmuĢtur. Bu son derece doğal bir
durumdur. Bir fikrin doğruluğu veya yanlıĢlığı mezhepler öne çıkartılarak değil, teoriler
öne çıkartılarak yapılmalıdır. Çünkü mezhep ve tarikatların kutsallaĢtırılması, mezhep
ve etnik kökenin öne çıkartılması, bölünmeye ve bunlar arasında devletimsilerin
kurulmasına hatta devletimsiler arasında çatıĢmaya bile yol açabilir. Irak ve Suriye‘de
geliĢen örnekler bu görüĢü desteklemektedir.
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Hz. Peygamber, Necran heyetiyle yaptığı mübahele toplantısında onların
inançlarına eleĢtiri yöneltme yerine mübahele yöntemini tercih etmiĢ, hatta farklı dine
mensup olmalarına rağmen Hristiyanların Mescidi Nebevi‘de kendi dinlerine özgü
ibadet yapmalarına da saygı göstermiĢtir.232
ġahıslara ya da mezheplere kutsallık verilerek filan mezhep ya da filan Ģahısın
ileri sürdüğü teori ne olursa olsun doğru, diğer mezheplerin teorileri yanlıĢtır demek
son derece bağnazlıktır. Bu tür bağnazlığın destek görmediğini aĢağıdaki örneklerle de
doğrulamamız mümkündür.
1-Aynı Teoriye Farklı Mezheplerden Katılım Örnekleri:
Cennet Ve Cehennemin YaratılmıĢlığı Teorisi
EĢ‘arî cennet ve cehennemin Ģu anda yaratıldığını, Ehl-i sünnet düĢüncesini
kabul edenlerin bu görüĢte olduğunu söylemektedir.233 Her ne kadar EĢ‘arî
yaratılmıĢlığı kabul edenlerin Ehl-i sünnet olduğunu söylese de bu mezhepte
olmayanların da yaratılmıĢlığı kabul ettiği yönünde bilgiler vardır. Buna Yezidileri234
ve Mutezile Mezhebi‘nin 13. Fırkasından sayılan Hadebiyye fırkasını örnek
verebiliriz.235
Bazı Mezheplerin ġefaat Algısı
Mutezile âlimlerinden olup BehĢemiyye fırkasının kurucusu olarak gösterilen
Ebu HâĢim el-Cübbâî (ö. 321/933),236 günahkâr kiĢiye Ģefaat edilebilir görüĢündedir.
Bu görüĢ diğer Mutezile fırkalarının görüĢlerine uymamakta fakat Ehl-i Sünnet‘in
görüĢüne uymaktadır. Nitekim babası Ebû Ali el-Cübbâî, oğlunun bu görüĢüne karĢı
çıkarak cehennemlik kimselerin cehenneme girdikten sonra oradan çıkmalarının
mümkün olmadığını belirtmiĢtir. Çünkü ona göre ceza ehlinden olduklarından dolayı
günahkâr kimselerin aynı zamanda sevap ehlinden olmaları câiz olmaz. Böyle bir
durum birbiriyle zıtlık arzeder.237 Dikkat edilirse mezheplerin Ģefaat algısı hem aynı
mezhep içinde hem de diğer mezheplerde farklılık gösterebilmektedir.
232

Halil Aldemir, ―Ġhtilaf Çözümleme Yöntemi Olarak Mübâhele‖, İnsan ve Toplum Dergisi, Ġstanbul
2011, s. 143; Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi (çev. M. Yazgan), , Beyan Yayınları,
Ġstanbul 2004, s.516.
233
Ebü‘l-Hasan EĢ‗arî, Makalatu‟l-İslamiyyin, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut
1990, c.II, s. 168.
234
Metin Bozan, ―Yezidilik‖, İslâm Mezhepleri Tarihi, Grafiker yayınları, 2.baskı, Ankara 2012,
s.467-468.
235
Cürcânî, es-Seyyid eĢ-ġerîf, Ali b. Muhammed, Şerhu'l-Mevâkıf ve maahu Haşiyete‟s-Siyalkuti
ve‟l-Halebi ala şerhi‟l-mevakıf, thk. Mahmud Ömer Dimyati, Beyrut 1998, c.VIII, s. 414-415; KrĢ.
Bağdâdî, Abdulkâhir b. Tâhir b. Muhammed, el-Fark Beyne'l-Fırak, nĢr. Muhammed Muhyiddin
Abdulhamid, Beyrut ts, s. 274-275.
236
Bkz. Kâdî, Fadlu‟l-İʽtizâl ve Tabakâtu‟l-Muʽtezile, (nĢr. Fuad Seyyid), Tunus, 1974, s. 304-308.
237
Kâdî, Fadlu‟l-İʽtizâl, 208-209.
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Meleklerin Ġtaatine Sevap Teorisi
Hanefi bilginlerinden Ġmam Ebu Yusuf, Ġmam Muhammed ve ġafiî
mezhebinin kurucusu Ġmam ġafiî ve Mâturîdîlerin ileri gelenlerinden Ebu'l -Hasan
Ali b. Said Rüstüfağnî (ö.345/956) de meleklerin itaatlerine karĢılık sevapla
ödüllendirileceği görüĢüne destek vermektedirler.238 Mâturîdî âlimlerinden EbulMuîn en-Nesefî (ö.508/1114), ve Ġmam Ebu Hanife Meleklere Allah‘a itaatinden dolayı
sevap yazılmaz görüĢündedirler.239 Dikkat edilirse aynı mezhep içindekiler bile aynı
teoriye muhalefet edebilmektedir.
2-Aynı Teoriye Mezhep Ġçi Muhalefet Örnekleri
Cennet Ve Cehennemin Yaratılmadığı Teorisi
Mutezile mezhebinden bazı kiĢilerin cennet ve cehennemin yaratılmadığı tezini
savunmalarına240 rağmen onlardan bazıları da yaratıldığını savunmaktadır. 241
Ruhun Cisim Olduğu Teorisi
Mutezile mezhebinden Nazzam, Cübbai, Esam, ruhun cisim olduğu yönünde
görüĢ bildirmektedir. Mutezile Mezhebinden Ebü‘l-Fazl Cafer b. Harb el-Hemedani
(ö.236/850) ruhun araz olduğunu savunmaktadır.242
238

Ebu'l-Mu'in en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm Fî Akaidi Ehli'l-İslâm, çev. Ramazan Biçer, Gelenek
Yayınları, Ġstanbul 2010, s. 79; Ali el-Kârî, Ali b. Muhammed, Minahu‟r-Ravzı‟l-Ezher fi Şerhi'lFıkhı'l-Ekber, thk. Vehbi Süleyman Gavcı, Daru‘l-BeĢairi‘l-Ġslamiyye, 1.baskı, Beyrut 1998, s. 379.
239
Ebu'l-Mu'in en-Nesefî, Bahru'l-Kelâm Fî Akaidi Ehli'l-İslâm, çev. Ramazan Biçer, Gelenek Yayınları,
Ġstanbul 2010, s. 79.
240
Ġbnü‘l-Hümâm, age, s. 153.
241
Adudüddin el-Îcî‘nin tasnifine göre Hadebiyye Mezhebi, Mutezile Mezhebi‘nin 13. Fırkasından
sayılmaktadır. Îcî, Adudüddin, Ebü‘l-Fazl Adudüddîn Abdurrahmân b. Ahmed b. Abdilgaffâr, elMevakıf fi İlmi‟l-Kelâm, Alemü‘l-Kütüb, Beyrut ts., s. 417; Seyyid ġerif Cürcani‘nin verdiği ek
bilgiye göre Hadebiyye mezhebinin kurucusu Fazl el-Hadebi‘nin tenasüh görüĢü diğer tenasüh
inançlarından farklı bir biçimde Ģöyle anlatılmaktadır:
Allah bütün canlıları baĢka bir dünyada akil ve baliğ olarak yaratmıĢ, onları kendi varlığını
anlayacak düzeyde bilgilendirmiĢ, onlara nimetler vermiĢ, nimetlerine karĢı da Ģükürle mükellef
tutmuĢtur. Fakat bu canlılardan bir kısmı itaat ederek cenneti hak etmiĢ orada bırakılmıĢ, bir kısmı da
isyan ederek cehennemi hak etmiĢ orada bırakılmıĢtır. Bu canlılardan bir kısmı da farklı boyutlarda
günahlar iĢlemiĢtir. Allah günahkâr canlıları dünyaya göndermiĢ, bunları günahlarının azlığına veya
çokluğuna göre canlı türüne dönüĢtürmüĢtür. Bunlardan bir kısmını insan yapmıĢ, onların güzellik ve
çirkinliklerini de günahları oranında belirlemiĢtir, bir kısmını da hayvan yapmıĢtır. Cürcânî, es-Seyyid
eĢ-ġerîf, Ali b. Muhammed, Şerhu'l-Mevâkıf ve maahu Haşiyete‟s-Siyalkuti ve‟l-Halebi ala şerhi‟lmevakıf, thk. Mahmud Ömer Dimyati, Beyrut 1998, c.VIII, s. 414-415; KrĢ. Bağdâdî, Abdulkâhir b.
Tâhir b. Muhammed, el-Fark Beyne'l-Fırak, nĢr. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, Beyrut ts, s.
274-275.
242
EĢ‗arî, Ebü‘l-Hasan Alî b. Ġsmâîl b. Ebî BiĢr Ġshâk b. Sâlim el-Basrî (ö. 324/935-3), Makalatu‘lĠslamiyyin, s. 332-337, thk. Hellmut Rıtter, 3. Baskı, Wiesbaden 1980.
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Allah Ġsterse Kâfiri Affedebilir Teorisi
Müteahhirûn dönemi Mâturîdî âlimlerinden Ebu‘l-Berekât en-Nesefî el-Umde
isimli eserinde müminlerin cehennemde, kâfirlerin de cennette ebedi kalmasını akıl da
onaylamaz nakil de onaylamaz diyerek, bunun aklen mümkün olduğunu söyleyen
EĢ‘arileri eleĢtirir. Yine Ebu‘l-Berekât en-Nesefî, kâfirlerin azaplandırılmalarını Yüce
Allah‘ın adalet ve hikmetinin gereği olarak görür.243
Maturidilerden Ġbnü‘l-Hümam‘a göre, Yüce Allah isterse kâfirleri cennete,
müminleri cehenneme alabilir, aklen Allah bunları yapamaz diyemeyiz.244 Dikkat
edilirse aynı teoriyi aynı mezhep içerisinde kabul edenler olduğu gibi reddedenler de
vardır.
Hatalı Ġctihat Geçerli Değildir Teorisi
Maturidi‘nin öğrencilerinden Ebü‘l-Hasen Alî b. Saîd er-Rüstüfağnî el-Hanefî
(ö. 345/956)245 ile Maturidi görüĢ ayrılığı vardır. Rüstüfağnî Mâtürîdî'nin hem iyi
yetiĢmiĢ bir öğrencisi hem de yakın arkadaĢıdır. O fıkıh alanında içtihatta isabet
konusunda Mâtürîdî'den farklı düĢünmektedir. Mâtürîdî'ye göre içtihadında isabet
etmeyen bir âlim bu içtihadında yanılmıĢ sayılırken Rüstüfağnî'ye göre ise bu âlim
içtihadında doğrudur.246 Ehl-i sünnetin önde gelen isimlerinin uygulamalarına dikkat
edilirse, mezhep görüĢleri önde değil teorileri doğrulayıp doğrulamama konusundaki
düĢünceler ön plandadır. Geleneksel anlayıĢta ise teoriler üzerinden akıl yürütme
geçerliliğini yitirmiĢ bunun yerine mezhepler üzerinden akıl yürütme ön plana
çıkartılmıĢtır. Günümüz kelamında bu hatalı anlayıĢın düzeltilmesine yönelik
çalıĢmalara önemle ihtiyaç vardır.
Müctehidin hata edip etmeyeceği örneği üzerinde biraz daha ayrıntıya inelim:
Bu problemin çözümü konusunda Ehl-i Sünnet mezhepleri iki gruba ayrılmıĢtır.
Guruplardan biri Müctehid yanılmaz görüĢünü savunurken diğeri müctehidler
yanılabilir görüĢünü savunmaktadır. Müctehidlerin yanılmadığını savunanlara
Musavvibe denir:
Musavvibe; ―müctehidlerin ictihadî çözümlemelerinin hepsini doğru bulan
bilginlerdir‖ Musavvibeye Mutezile mezhebi öncülük etmektedir. Mutezile‘den Kâdî
Abdulcebbâr'ı (v.415/1024) s.123buna örnek verebiliriz.

243

Ebû‘l-Berekât Hafızuddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî, el-İ‟timâd fî‟l-İ‟tikâd. (
Şerhu‟l-Umde), thk.Abdullah Muhammed Abdullah Ġsmail, 1.baskı, Kahire 2012, s.422; Ġbnü‘lHümam, age, s. 114-115; Kemal b. Ebî ġerif, age , s. 176, 178-179.
244
Ġbnü‘l-Hümam, age, s. 114-115.
245
Rusteğfenî, Ebu'l-Hasan Ali b. Said (ö.345/956)
246
Ebû Muhammed Muhyiddin Abdülkâdir b. Muhammed el-KureĢî (775/1373), el-Cevâhirü'lmudıyye fî tabakâti'l-Hanefiyye, c.I, s.362-363, 1. Baskı, Haydarabad ts; Hilmi Demir- Muzaffer
Tan, Ehl-i Sünnetin Reislerinden Ġmam-ı Mâtürîdî, Ay Yayınları, Ankara 2017, s.36.
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AĢağıdaki Ehl-i Sünnet bilginleri Musavvibedendir:
EĢ‗arî' s.125
Ebu Bekr el-Bâkıllânî (v.403/1013) s.126
Ebu Bekr Ġbnu'l-‗Arabî (v.543/1148) s.134
Ebu Hâmid el-Gazzâlî (v.505/1111) 2.127
Maturidi mezhebinden Alî b. Saîd Ebu'l-Hasen er- Rüstüfağnî (v.345/956) s.95
Muhattıe ise;
―müctehidlerin ictihadî çözümlemelerinden birini doğru,
diğerlerini hatalı bulan bilginlerdir‖
AĢağıdaki Ehl-i Sünnet bilginleri Muhattıedendir:
Ebu Hanîfe (v.150/767) ve Hanefî Usulcüler 89
Ebu Mansûr el-Mâturîdî'nin (v.333/944) s.95
Kemâlüddîn Ġbnu'l-Hümâm (v.861/1456) "Muhtar olan görüĢ, aranması vacib
olan bir hükmün varlığıdır ki kim buna isabet ederse musîbtir, kim de isabet edemezse
hata etmiĢtir. Dört Ġmam'dan nakledilen görüĢ de budur." Ġbnu'l-Hümâm, et-Tahrîr,
III/389. Tez s.98
Ġmam ġâfiî (v.204/819) ve ġâfiî Usulcüler s.99
Mâlik b. Enes (v.179/795) ve Mâlikî Usulcüler s.107
Ahmed b. Hanbel (v.241/855) ve Hanbelî Usulcüler s.111247
Örneklerde görüldüğü gibi mezheplerden hiç birisini kutsal paket ilan etmek
doğru değildir. Çünkü aynı mezhep içerisinde birbirine zıd görüĢleri savunanlar olduğu
gibi, diğer mezhepler arasında da benzer zıtlıklara rastlanmaktadır.
Akıl Geleneğin Esareti Altında Tutulmamalıdır
Akıl ve hürriyet birbirini tamamlayan iki temel unsurdur. Bunlardan birini
etkisiz hale getirmek diğerinin de etkisiz hale gelmesine yol açar. GeçmiĢ geleneklerde
akıl ve hürriyetin tehakküm altına alınması, yanlıĢ Ġslâm imajının doğmasına yol
açmıĢtır. Geri kalmıĢ, kültür ve hürriyet düĢmanı, terör dostu bir Ġslâm imajını yıkmak
için usul geliĢtirmeye ihtiyaç vardır. Güven duyulan mümin imajının teori halinden
pratiğe dönüĢtürülmesi zorunludur.
Mezhepleri kutsal paket, Ģahısları kutsal üstad ilan ederek halkın manevi
duygularının sömürülmesi son derece tehlikeli bir yaklaĢımdır. Buna birkaç örnek
verelim:
Abdal: Abdal rivayetlerini incelediğimiz zaman, Abdalların Mehdi gibi
insanüstü özelliklerle donatılmıĢ olduğunu görürüz. Meselâ; Abdallar sayesinde
yeryüzü ayakta durur.248 Abdallar sayesinde yağmur yağar, bolluk ve bereket olur.249
247

M. Rahmi Telkenaroğlu, Fıkıh Usulünde Muhattıe Ve Musavvibe, Doktora tezi, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Ġslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Ġslam Hukuku Bilim
Dalı, Konya 2009, s.89, 95, 98-99, 10, 111, 123, 125-127.
248
Azîmâbâdî, 'Avnü'l-Ma'bûd , XI/377; KrĢ. Aclunî, KeĢf'l-Hafâ, I/25.

Tarihten İzler

93

DüĢmanların yenilgiye uğraması Abdallar sayesinde olur.250 Ġnsanlar onlar sayesinde
zulümden kurtulur, onların kalbi Hz. Ġbrahim'in kalbi gibi temizdir.251 Kutuplara bağlı
olan abdalların sayısına gelince onların sayıları bazı rivayetlerde yedi kiĢi,252 bazı
rivayetlerde otuz kiĢi,253 bazı rivayetlerde kırk kiĢi,254 70, 80 kadar olduklarına dair
rivayetler de vardır. Bu sayılardan 40 sayısı daha fazla rağbet görmüĢtür.255 Bazı
rivayetlerde Abdallar 80 kiĢi olup kırkı erkek, kırkı kadındır.256 Rivayetlere göre,
Abdallar öldükçe Allah onların yerine bir baĢka Abdal tayin etmektedir. Kadın Abdal
ölünce yerine kadın, erkek Abdal ölünce yerine erkek Abdal tayin edilir.257 Abdal adı
da burdan gelmektedir.
Abdalların ġam halkı arasından çıkacağı ve ġam halkının abdallar sayesinde
azaptan kurtulacağı Ģeklinde birçok rivayet vardır.258 Abdalların ġam'a özgü oluĢunun
ne anlamı vardır? ġam halkının Abdallar sayesinde rızıklandırılması, Abdallar
sayesinde düĢmanı yenmesi ve azaptan kurtulması ne demektir? ġamlılar, dünya
üzerinde yaĢayan diğer insanlardan ayrıcalıklı mıdırlar? ReĢid Rızâ'nın bu soruya
verdiği uzun cevabı özetleyecek olursak:
Abdal hadisleri, rivayet, dirayet, sened ve metin açısından batıldır. Sofiler
aracılığıyla bu hadisler Müslümanlar arasında yayılmıĢtır. Ġbnü'l-Cevzî, el-Mevzû'ât
adlı eserinde bu hadisleri bir bir eleĢtirmiĢtir. Bu hadislerin yayılmasında bâtınîlerle,
uydurma hadisleriyle meĢhur Ka'b el-Ahbar ve Ġsrailiyat râvilerinin parmağı vardır.
ReĢid Rızâ, 1927 Fransız iĢgalinden sonra ġam halkının baĢına gelenleri, halkının nasıl
açlıktan öldüklerini anlattıktan sonra ―O tarihlerde ġam'ın Abdal ve esrarengiz güçleri
neredeydi? diye sorar. ReĢid Rızâ bu konudaki kanaatini Ģöyle ifade eder:
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Bu tip rivayetler, Müslümanların gücünü sarsmıĢ, tasavvufçular ve sufiler
fitnenin yayılmasına yol açarak aklî bağımsızlığa ve çağdaĢ bilimlere sahip çıkanları
Ġslâm'dan nefret ettirmiĢlerdir. Bu kiĢiler büyük ölçüde bu tür rivayetlerden dolayı
Ġslâm'ı hurafe ve kuruntu dini olarak görmüĢlerdir. Bu tür rivayetleri savunanlar,
dünyadaki diğer insanlar karĢısında Müslümanların yüz karası durumundadırlar. Artık
dinimizi bu tür uydurmalardan değil de Kur'an'dan öğrenmenin zamanı gelmiĢtir. Bu tür
hurafelerden dolayı Müslümanlar tüm dünya halkının ayakları altına düĢmüĢtür. Ne
yazık ki Müslümanların çoğu hâlâ rızıklarının ve baĢlarına gelecek belâları savmanın,
mezarlarda yatan ölüler ve gaybı bildiğini iddia eden kiĢilerin elinde olduğuna
inanmaktadır.259 ġam'ın Emevîlerin merkezi oluĢu ile Abdâlların ġam'a özgü oluĢu
arasında yakın bir ilgi kurarak, ġam'a özgü Abdâl hadislerinin siyasî ve ideolojik
sebeplerle uydurulmuĢ olabileceğini de gözden ırak tutmamak gerekir.
Abdal ile ilgili hadisler, Taberânî (ö.360/970) , Ebû Nuaym el-Ġsfahânî
(ö.430/1038), Beyhâkî (ö.458/1066) , Deylemî (ö.558/1163) , Ġbn Asâkir (ö.571/1175)
gibi muhaddisler ve genel olarak mutasavvıflar tarafından nakledilmiĢtir. Bu hadisler,
Ġbn Salâh (ö.643/1245), Ġbn Teymiye (ö.728/1328) , Zehebî (ö.748/1347) , Sehâvî
(ö.902/1496) gibi âlimler tarafından tenkit edilmiĢ, pek çoğunun uydurma olduğu
ortaya konmuĢtur.260
Ġbn Haldun'a göre, Kutup ve Abdal telâkkisi ilk önce Ġmâmiyye ve Râfizîliğin
etkisinde kalan Irak sûfîlerinde görülmüĢtür. Ġbn Haldun, sûfîlerin ġia'yı taklit ettiğini
Ģöyle ifade eder: Sûfîler, ġiî fırkalardaki imama karĢılık kutbu, nukabâya karĢılık da
abdalı benimsemiĢlerdir.261
Meheplerin Kutsal Paket Ġlan Edilme Sebepleri
1.Mezheplerin teorilere kalkan yapılması,
2.Akılın, mezheplerin ve mitolojilerin tahakkümü altında tutulması,
3.Kelam kitapları arasında kalmıĢ güncel olaylarla bağlantısı kesilmiĢ teoriler
üretilmesi,
4.Mezhepleri ve Ģahısları kutsallaĢtırarak dokunulmazlık getirilmesi,
Mezhepleri ve Ģahısları kutsallaĢtırarak, bu tür mezhep ve Ģahıslara
dokunulmazlık getirmek her ne kadar bir takım çıkarlara hizmet etse de böyle bir
yöntem hurafelerin ve batıl inançların yaygınlaĢmasına da öncülük etmektedir. Batıl
inanç içerikli bir teori hangi mezhep veya kutsal kiĢi adına söylenirse söylensin hiçbir
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değeri olmamalıdır. Teorilerin doğruluğu ya da yanlıĢlığı mezhepler ya da
kutsallaĢtırılmıĢ kiĢiler kalkan yapılarak savunulmamalıdır. Aslında bu tür anlayıĢlar
mezhep imamı ilan edilen ya da aynı mezhepte saygın bir kiĢi olarak algılanan kiĢiler
tarafından da doğrulanmamıĢ, hatta bu kiĢiler teorilerine mezhepleri kalkan yapma
yerine bizzat kendi mezheplerine muhalif teoriler bile ileri sürebilmiĢlerdir. Mezhepleri
ve kutsal kiĢileri teorilerine kalkan yapma geleneği mezheplerin teĢekkülünden sonra
ortaya çıkmıĢ yanlıĢlardandır. Bu tür yanlıĢların, mezhep içinde saygınlık kazanmıĢ, ya
da mezhebin imamı konumundaki kiĢiler tarafından uygulanmadığına aksine her
mezhep bilgininin kendi teorisini serbestçe savunduğu yönündeki örneklere Ģahit
olmaktayız. Mezheplerin kutsal paket,
Ģahısların da yanılmaz kutsal kiĢiler ilan
edilmesi son derece tehlikeli bir adımdır. Bu adım her an için kötüye kullanılma
tehlikesi taĢımaktadır. Ġslam‘da peygamberler bile vahyi alanının dıĢındaki konularda
masum değildirler. Hz. Peygamber kendisinin vahiy alanı dıĢında yanılabileceğini,
vahiy alanında kendisine uyulabileceğini özellikle vurgulamıĢtır. Bunu hurma hadisinde
dile getirmiĢtir.262
Diğer bir örneğe göre de Ġbnü'l Arabi hicri 683 yılında Mehdi'nin çıkacağını ileri
sürmüĢ, hicri 683 bu gaybî iddialardan bazılarını da rüyasında Hz. Muhammed'e
doğrulattığını iddia etmiĢtir.263 Fakat Ġbnü'l Arabi'nin bu iddialarının yalan olduğu,
tarihi verilere ters düĢtüğü tarihin akıĢı içerisinde açığa çıkmıĢtır. Biz Ģu anda hicri
1400lü yıllarda olmamıza ve hicri 683 yılı geçmiĢ olmasına rağmen, Ġbnü'l Arabi‘nin
Mehdi çıkacağı yönündeki iddiaları gerçekleĢmemiĢ, gaybî haberler alanındaki kendi
rüyasını Hz. Muhammed'e tasdik ettirdiği Ģeklindeki iddiaları da boĢa çıkmıĢtır.
Mezheplerin kutsal paket olmadığını mezhep içi örneklerle de destekleyebiliriz:
Ebu Hanife ve Mâtuîdî mezhebinden Rüstüfağnî‘ye göre, müçtehit doğruya
isabet etse de etmese de onun içtihadı geçerlidir. Fakat Mâturîdî‘ye göre hatalı içtihat
geçerli değildir. Meleklere itaatinden dolayı sevap yazılır mı sorusuna Hanefi ve
Mâturîdî bilginlerinden bazıları evet derken bazıları hayır diyebilmiĢtir. Allah isterse
cehennemlik kâfiri, affedebilir mi sorusuna Mâtuîdîlerden evet diyenler olduğu gibi
hayır diyenler de vardır. Dikkat edilirse hür düĢünceyi savunan mezhep imamları ve
düĢünürler mezhepleri veya belli Ģahısları kalkan yapmadan kendi görüĢlerini serbestçe
savunabilmiĢlerdir. Günümüzde bu yöntem terk edilerek, mezhep imamlarının görüĢleri
arkasına sığınma Kur‘an‘ın önüne geçecek düzeyde tehlikeli bir hatta ulaĢmıĢtır.
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Kelam kitapları arasında kalmıĢ, güncel olaylarla bağlantısı kesilmiĢ teoriler
yerine kelamcıların güncel olaylarla ilgili teoriler geliĢtirmesinin birey, toplum ve
ülkemiz açısından çok faydalı olacağı kanaatindeyim.
Aklın geleneğin tahakkümü altında tutulması dinden toplumun değil belli
çevrelerin çıkar sağlamasına yol açar.
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ANTALYALI MEHMED ĠBN YÛSUF VE BESMELE
TEFSĠRĠ
Doç. Dr. Halil ALDEMĠR
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ÖZET
Antalyalı Mehmed Ġbn Yûsuf XVI. yüzyıldan sonra yaĢamıĢ sûfî eğilimi olan bir
Osmanlı âlimidir. Yapılan araĢtırma sonucu müfessirin hayatı hakkında kaynaklarda bir
bilgiye rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle biyografisi ve ilmî kiĢiliği tefsirinin içeriğinden
hareketle inĢa edilmiĢtir. Müfessir sarf, nahiv ve iĢtikâk baĢta olmak üzere âlet
ilimlerinde belli bir yetkinliğe sahiptir. Aynı zamanda müfessirin kıraat farklılıklarına
varıncaya kadar Ģer‗î ilimlerde derin bir vukufiyet sahibi olduğu görülmektedir.
Mehmed Ġbn Yûsuf‘un besmele tefsirinden baĢka bir eserine rastlanılmamıĢtır. Bu eser
bir giriĢ, üç küçük bölüm ve bir sonuçtan meydana gelmektedir. Müfessir söz konusu
bölümlerde besmelenin yazılıĢ biçimi ve sembolize ettiği anlamlar, besmeleyi meydana
getiren kelimelerin türetiliĢi ve son olarak da i‗râbından söz etmiĢtir. Tefsirin dirayet
ağırlıklı olmasına rağmen zaman zaman tasavvufî tefsir özelliği taĢıdığı da
görülmektedir. Müfessirin görüĢleri kritik edildikten sonra yazma tek nüshası bulunan
bu eserin akademi dünyası için tahkikli hali ekte verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Besmele, tefsir, rumuz, iĢtikâk, i‗râb.
MEHMED B. YUSUF FROM ANTALYA AND HIS BASMALA TAFSIR
ABSTRACT
Mehmed b. Yusuf is an Ottoman scholar with sûfî tendencies who lived after
XVIth centruty. As a result of researches, there cannot be found any information in
sources about his life. Thus, his biography and scholarly charachter is built according to
the content of his tafsir. The mufassir has some sort of comptenece in alat sciences,
primarily in sarf, nahv and ishtiqaq. Furthermore, the mufassir has a deep cognition in
shar‘i sciences such as differences in qira‘at (recitation). There is no other works of
Mehmed b. Yusuf except for basmala tafsir. This work is composed of an introduction,
three short chapters and a conclusion. The mufassir in uttered sections mentioned about
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syntax of basmala, and the meanings it‘s sembolyzing, derivatives of the words that are
composing basmala and finally i‘rab of basmala. Even though the tafsir is mostly a
diraya tafsir, it has some characteristics of sûfî tafsir too. After criticising views of the
mufassir we are going to attach the original handwritten work to the end of our study
for academic interest.
Key Words: Basmala, tafsir, signs, ishtiqaq, i‗rab.
GiriĢ
Mehmed Ġbn Yûsuf
Nisbesinden Antalyalı olduğunu anladığımız Mehmed Ġbn Yûsuf‘un hayatı
hakkında mevcut kaynaklarda yaptığımız tarama sonucu bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Bu
nedenle müfessirin hayatı hakkında Besmele tefsirinin içeriğinden yola çıkarak bir
biyografi inĢası yoluna gidilecektir. Mehmed Ġbn Yûsuf besmele tefsirinde Allah
lafzının hangi kökten türediği konusunda Ġmam Birgivî‘den (ö. 981/1573) bir görüĢ
aktarmaktadır. Ġmam Birgivî‘nin vefat tarihi dikkate alınınca onun XVI. yüzyıldan
sonra yaĢamıĢ bir Osmanlı âlimi olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.
Mehmed Ġbn Yûsuf‘un yaptığı açıklamalardan kendisinin sûfî eğilime sahip bir
âlim olduğu anlaĢılmaktadır. Özellikle Kur'ân‘ın zâhiri, bâtını, haddi ve matla‗ı
olduğunu kabul etmesi ve buna göre çıkarımlarda bulunması bu kanaati
desteklemektedir. Bunu destekleyen argümanlardan biri de müfessirin eserin sonunda
kullandığı ifadelerdir. Zira o, burada büyük üstad olarak nitelendirdiği Seyyid Hâdim
Ġbn er-Rûhî‘nin meclisinin bereketinden ve onun subhânî nurundan ve samedânî
azametinden bahsetmektedir. Mehmed Ġbn Yûsuf‘un bir takım harflerin bazı
hakikatlerin sembolü olduğuna dair çıkarımları da bu kanaati güçlendiren bir baĢka
delil olarak karĢımıza çıkmaktadır. Müfessirin giriĢ kısmında kullandığı Hz.
Peygamber'e (s.a.v.) bağlı olanların kemâlâta layık olmasından ve besmelenin içerdiği
güzel latifelerden söz etmesi de onun sûfîlerin literatürünü kullandığını gösterir.
Mehmed Ġbn Yûsuf Allah lafzının e-l-h kökünden türemiĢ olduğunu söyleyen âlimlerin
görüĢlerini sıralarken dört farklı görüĢ zikretmiĢtir. Bu görüĢlerden ibadet anlamı hariç
diğerlerine iliĢkin sıraladığı gerekçeler de onun sûfî yönüne delalet etmektedir.
Sözgelimi Allah kelimesinin sükun bulmak anlamına gelen e-l-h kökünden türediğini
ifade ederken bunun gerekçesi olarak kalplerin Allah‘ı anmakla huzur bulduğunu
göstermiĢtir. Mehmed Ġbn Yûsuf besmele yazılırken sin harfinin mim harfine kadar
uzatılmasının dosdoğru tarikatı sembolize ettiğini söylemiĢtir. Ayrıca besmelenin bu
Ģekilde yazılmasında ârif kimselerin ibadet ve kulluk içinde bulunmalarına ve
müstağriga‟l-kalb olmalarına dikkat çektiğini isimlerini vermediği bazı muhakkik
âlimlerden nakletmiĢtir.
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Burada belirtilen hususlar ve çalıĢmamızın sonunda tahkikli hali verilen eserdeki
diğer açıklamalardan yola çıkarak rahatlıkla Mehmed Ġbn Yûsuf el-Antâlî‘nin sûfî bir
müfessir olduğunu söylemek mümkündür.
Mehmed Ġbn Yûsuf‘un iĢtikâk, sarf ve nahiv konusunda engin bir ilme sahip
olduğu anlaĢılmaktadır. Hatta onun dil kurallarını tümdengelim yöntemine göre
sıralayan Basrîler ile tümevarım yöntemine göre ele alan Kûfîler arasındaki ihtilaflara
vakıf olduğunu söylemek mümkündür. Zira o, isim kelimesinin s-m-v kökünden mi,
yoksa v-s-m kökünden mi türediği konusunda iki ekol arasındaki farklı görüĢleri
vermiĢ, tercihini de Basrîlerden yana kullanıp bunun nedenini de açıklamıĢtır. Buradan
hareketle dilbilim konusunda onun Basra ekolüne mensup olduğunu söylemek
mümkündür.
Müfessirimiz Ġbn Abbâs örneğinde olduğu gibi sahâbeden, tâbiûndan ve daha
sonraki âlimlerden yararlanmıĢtır. Onun hacmi küçük ama, içeriği dolu bu çalıĢmada
birçok dilbilimciden, dirayet tefsiri müellifinden ve sûfî âliminden yararlandığı
görülmektedir. Halil Ġbn Ahmed, Sîbeveyh, Ġmam ġâfi‗î, Tirmizî, Zeccâc, Sa‗leb,
Müberred, Ġbnu‘l-‗Arabî, Gazzâlî, ZemahĢerî, Molla Câmî ve Birgivî bu âlimlerden
bazılarıdır.
Mehmed Ġbn Yûsuf‘un kullandığı ifadelerden mezhepler arası ihtilaflara vâkıf
olacak ölçüde fıkhî bir donanıma sahip olduğu anlaĢılmaktadır.
Müfessirin Allah lafzının ibadet etmek anlamını taĢıyan e-l-h kökünden
türediğini belirtirken bu görüĢün Ehl-i sünnetin ve Mu‗tezilenin çoğunluğunun görüĢü
olduğunu beyan etmesi taraflar arasında karĢılaĢtırma yapabilecek kadar mezhepler
hakkında derin bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Zaten Osmanlı Dönemi ve
öncesinde âlimlerin alanlarını bugünkü anlamda ayırmak pek mümkün
görünmemektedir. Tersine âlimlerin dînî ilimlerin ve âlet ilimlerin bütün alanlarında
belirli bir yetkinliğe sahip oldukları görülmektedir.
Mehmed Ġbn Yûsuf Allah lafzının e-l-h kökünden türediğine iliĢkin görüĢleri
sıralarken yöneltilebilecek bir eleĢtiriye kıraat ilminden yararlanarak cevap vermiĢtir.
ġöyle ki bu kökte ibadet etmek anlamının bulunmadığı Ģeklinde bir itiraz yöneltilmesi
durumunda, buna Ġbn Abbâs‘a isnat edilen bir kıraat ile cevap verileceğini söylemiĢtir.
Yalnız burada kıraat âlimlerinden söz etmemiĢtir. Müfessirin Ġbn Abbâs‘a isnat ederek
verdiği kıraat Ġbn Muhaysın ve Hasan-ı Basrî‘den nakledilmiĢtir.264 Bu kıraatler
mütevâtir ve meĢhur kıraatler arasında yer almaz.265 Bu kıraatler Ģâzz kıraat olarak

264
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kabul edilmiĢtir.266 Yine de bu durum onun kıraat ilmine vakıf olduğu konusunda fikir
vermektedir.
Yazma nüshalar üzerine yapılan ilmî çalıĢmalarda eserin müellife aidiyeti büyük
bir problem olarak araĢtırmacıların karĢısına çıkmaktadır. AraĢtırmamızda böyle bir
problem ile karĢılaĢılmamıĢtır. Eserin ekte verilen tahkikli halinde görüleceği gibi
tefsirin müellife aidiyetinde bir sorun yoktur. Zira ekte tahkikli hali verilen tefsirin son
kısmında görüleceği üzere tefsir Mehmed Ġbn Yûsuf‘a aittir. Ancak yaptığımız
araĢtırmalar sonucunda müfessirin söz konusu besmele tefsirinden baĢka bir eserini
tespit edemedik.
Ġsam‘ın web sayfasında söz konusu tefsir 000877 ve 000808 numaralarla Tekeli
Halk Kütüphanesi‘ne kayıtlı iki nüsha olarak mevcut görünmektedir.267 Her iki
numaraya kayıtlı kitaplar temin edilince 000877 numaralı yazmanın müfessirimiz
Mehmed Ġbn Yûsuf el-Antâlî‘ye ait olduğu, 000808 numaralı yazmanın ise Besmele
tefsiri olmasına rağmen müfessirimize ait olmadığı tespit edilmiĢtir. Ġçerik bakımından
iki besmele tefsiri arasında fark bulunmaktadır. Ancak yapılan inceleme sonucu 000808
numaralı yazmanın müellifi hakkında bir bilgiye rastlanılmamıĢtır. Bütün bunlardan
sonra eserin tek nüshası bulunduğunu söylemek mümkündür.
Tefsir dört varak ve sekiz sayfadan müteĢekkildir. Ondört satır olan en son
sayfası hariç diğer sayfaları yirmi iki satırdan meydana gelmektedir. Yazma nüshanın
hattı rika olup okunaklıdır. Ayrıca eserin kenarında Abdullatif Efendi‘nin bir haĢiyesi
bulunmaktadır.
Eserin yazılıĢ nedeni hakkında açık bir bilgiye rastlanılmamıĢtır. Ancak Osmanlı
Devleti‘nin hüküm sürdüğü dönemde artan âyet tefsirlerinin ve hâĢiyelerin durumuna
bakarak bir kanaate ulaĢmak mümkündür. ġöyle ki, Osmanlı Dönemi‘nde ister
doğrudan telif, isterse haĢiye Ģeklinde olsun sure ve ayet tefsirlerinin bir kısmının,
müderrislik, kadılık, mukarrirlik, muhâtaplık ve vâizlik gibi bazı makamlara
atanabilmek için yapılan imtihan sorularına cevap olarak hazırlandığı tespit edilmiĢtir.
Bunlar ayrıca bir görevden, yeni ve daha üst bir göreve talip olanlarca da baĢvurulan
çalıĢma Ģekli olarak karĢımıza çıkmıĢtır.268 Bunlara o dönemin Ģartlarında tartıĢma
konusu olmuĢ herhangi bir meselede görüĢ beyan etmek, dînî ve sosyal içerikli bazı
problemlere ayete dayalı çözümler üretebilmek ve Ġslam ulemâsı arasında güncelliğini
hiçbir zaman yitirmeyen klasik bazı konulara iliĢkin tartıĢmalarda kanaat belirtmek
nedenlerini de eklemek mümkündür.269 Dolayısıyla Antalyalı Mehmed Ġbn Yûsuf‘un
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kaleme aldığı besmele tefsirinin bu nedenlerden birine istinaden yazılmıĢ olma ihtimali
güçlüdür.
Besmele Tefsiri
Tefsir, bir giriĢ, üç baĢlık ve bir sonuç kısmından meydana gelmektedir. GiriĢ
kısmına müfessir hamdele ile baĢlamıĢ, klasik sâlat ve selam yerine, tahiyye kelimesi
ile selamın Hz. Peygamber'in (s.a.v.) üzerine olduğunu beyan etmiĢtir. Bu bakımdan
tefsir birçok klasik eserden ayrılmaktadır. Hamdele ve salvelenin ardından müfessir
besmelenin içerdiği güzel latifelerin hasredilemeyeceğinin bilinmesini isteyip
bunlardan bir kısmını kendisinin makâle adını verdiği üç baĢlıkta ele alacağını
bildirmiĢtir.
Müfessirin makâle adını verdiği baĢlıklardan ilki besmelenin yazılıĢına ve bazı
harflerinin sembolize ettiği anlamlara, ikincisi besmeledeki kelimelerin türetiliĢine,
üçüncüsü ise besmelenin i‗râbına ayrılmıĢtır.
Müfessir besmelenin yazılıĢı hakkında bilgi verirken ilk kez Arapça yazan
kiĢinin Hz. Ġsmail olduğunu iddia etmiĢtir. Bunu da ‗Ikrime kanalıyla Ġbn Abbâs‘tan
naklettiği bir rivayete dayandırmıĢtır. Ancak bu konuda nakledilen farklı rivayetlere hiç
yer vermemiĢ ve konuyu tartıĢmaya açmamıĢtır. Tam tersine sahâbeden gelen bir
hakikat formatında bunu sunmuĢtur. Oysa araĢtırmalar önceleri Arap yazısının Güney
Arabistan‘da geliĢtirilen Müsned Yazısı, sonraları ise bitiĢik Nabat Yazısı‘ndan alınan
ve geliĢtirilen yazı olmak üzere Arapların iki tür yazıya sahip olduklarını
göstermektedir. Ancak Arapların Nabat Yazısı‘nı almaları Milâdî III. yüzyılın sonları
ve IV. yüzyılın baĢları olarak belirtilmiĢtir.270 Bu durumda bu yazının Hz. Ġsmail‘e
isnadı tarihsel olarak imkânsız görülmektedir.
Mehmed Ġbn Yûsuf‘un besmelenin yazılıĢı hakkında verdiği bilgi içerisinde
Arap yazısının ilk hali hakkında da bir takım bilgiler mevcuttur. Sözgelimi Arap
yazısının ilk hali bütün harflerin ve kelimelerin birbirine bitiĢik yazılması söz konusu
idi. Bu bilgi Arapların bugünkü kullandıkları yazıyı bitiĢik Nabat yazısından
geliĢtirerek oluĢturdukları yönündeki bilgi ile örtüĢmektedir. Nitekim m. XVIII.
yüzyılın ilk yarısında G. J. Klehr Arap yazısı ile Nabat yası arasında bir alâka olduğunu
söylemiĢtir.271 Mehmed Ġbn Yûsuf‘a göre Hümeysi‗ ve Kayzer adında iki kiĢi bu
harfleri ve kelimeleri birbirinden ayırmıĢtır. Onun iddiasına göre beslenenin ilk hali
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Ģeklinde iken daha sonra ُ١ ذغُ جٌالٖ جٌشدّٓ جٌشدhalini
almıĢtır. Son olarak da  بسم ميحرلا نمحرلا هللاĢeklinde yazılmaya baĢlanmıĢtır.
Mehmed Ġbn Yûsuf‘a göre Allah, Rahmân ve Rahîm kelimelerinin baĢında harf-i
tarif vardır. Onun bu açıklaması özellikle Allah lafzı açısından önem taĢımaktadır.
Buradan hareketle onun Allah kelimesinin elif-lâm takılı bir alem olduğunu düĢündüğü
sonucuna varılabilir.
Müfessir ْ سدّحkelimesindeki elif harfinin düĢürülüp ّٓ سدĢeklinde yazılmasını
ise kesret-i isti‗mâle bağlamıĢtır. Kesret-i isti‗mâl belirli kurallara bağlı bir gerekçe
olmayıp, dilbilim âlimlerinin bir nevi kurallara uymayan uygulamalarla karĢılaĢtıkları
zaman sığındıkları liman olmuĢtur. Nitekim müfessirimiz de bu limana sığınan
âlimlerden olmuĢtur.
Mehmed Ġbn Yusuf birinci baĢlığın ilk konusu olan beslemenin yazılıĢına iliĢkin
bilgileri burada sonuçlandırmıĢtır. Besmelenin hareke, nokta vb. yönlerine
girmemesinin nedenini de bıkkınlık verme endiĢesi olarak belirtmiĢtir.
Mehmed Ġbn Yûsuf beslemenin yazılıĢı hakkında verdiği bu bilgilerden sonra
bazı harflerin, bazı kelimelerin kısaltması olduğunu ve bazı anlamları sembolize ettiğini
açıklamıĢtır. Sözgelimi müfessire göre besmelenin baĢındaki  خharf-i cerri Allah
Teâlâ‘nın 272ٟ ذحلve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ش١ ذشisminin bir kısaltmasıdır. Ayrıca
bunun ―Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.‖273 âyetinin delâlet ettiği
manayı sembolize ettiğini açıklamıĢtır. Müfessir bu konuda görüĢünü temellendirmek
için Ġmam Suyûtî‘nin naklettiği bir bilgiye ve Ebu Bekr Ġbnu‘l-‗Arabî‘nin bir görüĢüne
yer vermiĢtir. Suyûtî, Allah Teâlâ‘nın öncekilerin ve sonrakilerin bilgisini besmelenin
bâ harf-i cerrinde topladığını aktarmıĢtır. Ebu Bekr Ġbnu‘l-‗Arabî de Kur'ân‘ın
kelimelerini dört ile çarparak 77.450 olarak tespit etmiĢtir.
Mehmed Ġbn Yûsuf beslemenin baĢında yer alan isim kelimesindeki sin harfinin
طٚ لذve َ عالkelimelerinin kısaltması olduğunu belirtmiĢtir. Ayrıca bu harfin Ģu
ayetlerde ifade edilen anlamlardan birini sembolize ettiğini söylemiĢtir: ―O eksiklikten
münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır.‖274, ―Selam
size, hoş geldiniz! Temelli olarak buraya girin.‖275
Mehmed Ġbn Yûsuf isim kelimesinin sonundaki mimin de Hz. Peygamber'in
(s.a.v.) ismi Muhammed‘in kısaltması olduğunu ve onun bütün isimlerini kapsadığını
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söylemiĢtir. Mim harfinin bu Ģekilde yazılıĢının da onun tebliğ ettiği dînî konularda
kendisine uyan ve vuslata eren ümmetini sembolize ettiğini belirtmiĢtir.
Doğrusu Mehmed Ġbn Yûsuf‘un bu yönteminde ve çıkarımında kabul
edilemeyecek yönler bulunmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kur'ân‘ın herhangi
bir harfinde ya da kelimesinde bir manaya veya varlığa iĢaret edildiğine dair elimizde
Ģer‗î ve aklî bir delil bulunmamaktadır. Bunlar tamamen kiĢilerin kendi
yakıĢtırmalarından ibaret öznel yorumlardır. Bir de bu yöntemin uygulamasında bir
tutarlılık bulunmamaktadır. Burada olduğu gibi bazen kelimenin ilk harfi, bazen de son
harfi esas alınmaktadır. Neye göre iĢaret edilen anlamı ifade eden kelimenin ilk harfi
veya son harfi esas alınmaktadır, bunun tatmin edici bir cevabını bulmak mümkün
değildir. Öyle anlaĢılıyor ki, Mehmed Ġbn Yûsuf gibi bu yöntemi uygulayanlar iĢaret
edilen manaları ifade ettiğini iddia ettikleri kelimelerin herhangi bir yerinde iĢaret
ettiğini düĢündükleri harfin bulunmasını yeterli görmüĢlerdir.
Mehmed Ġbn Yusuf‘un yukarıda anlatılanlardan daha tuhaf ve dikkat çekici bir
çıkarımı da besmelenin baĢında bâ harf-i cerri ile isim kelimesinin sin harfinin yan yana
gelmesi sonucu harflerin diĢlerinin dörde çıkmasından yola çıkarak her bir diĢin bir
meleği; Cebrâîl, Azrâîl, Ġsrâfîl ve Mîkâîl‘i sembolize ettiğini açıklamasıdır. Böylece
harflerin de ötesine geçip iki harfin yan yana getirilip yazılmasından sonuçlar
çıkarmaya gitmiĢtir. Doğrusu bu tür yorumları ve çıkarımları kabul etmek mümkün
değildir. Ancak burada gerçek sorun yorum ve çıkarımlar değil, bu yorum ve çıkarımlar
için kullanılan yöntemdir.
Mehmed Ġbn Yûsuf besmeledeki harflerin bazı kısaltılması olduğunu görüĢünü
desteklemek için huruf-ı mukatta‗ konusunda ileri sürülen bazı görüĢleri kendisine
dayanak yapmaya çalıĢmıĢtır.
Mehmed Ġbn Yûsuf besmeleyi meydana getiren melfûz beĢ kelimenin iĢtikakı
konusunda bilgiler vermiĢtir. Zaman zaman verdiği bilgiler arasında tercihte bulunduğu
görülmektedir. Sözgelimi isim kelimesinin kökünü belirleme konusunda iki farklı
görüĢü verdikten sonra Basrîlerin görüĢünü tercih etmiĢtir. Bunu da isim kelimesinin
çoğulunun َعحٚ أĢeklinde gelmeyip  أعّحءĢeklinde gelmesi ile gerekçelendirmiĢtir.
Âlimler bir kelimenin kökünü saptamak için o kelimenin çoğuluna ve ism-i tasgirine
bakarlar. Burada müfessirin ism-i tasgirden hiç söz etmediği görülmektedir.
Mehmed Ġbn Yûsuf ―Allah‖ isminin câmid ve türemiĢ olduğuna dair görüĢleri
sahiplerine nispet ederek zikretmiĢ, ancak bu konuda herhangi bir tercihte
bulunmamıĢtır. Ardından Allah lafzının türemiĢ olması durumunda hangi kökten
türediği konusunda çeĢitli görüĢleri sıralamıĢtır. Onun sıraladığı görüĢlere göre
çoğunluk Allah lafzının, e-l-h kökünden türediğini söylemiĢtir. Ancak bu lafzın türemiĢ
olduğunu söyleyenlerin her biri farklı bir manayı esas almıĢtır. Bu manalar müfessir
tarafından, ibadet etmek, sükûn bulmak, korkmak ve birine güçlü biçimde bağlanmak
olarak sıralanmıĢtır.
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Müfessir Allah lafzının türediği kök hakkında Hasan Çelebi kanalıyla
Sîbeveyh‘ten bu kelimenin l-y-h kökünden türediğine iliĢkin bir görüĢ nakletmiĢtir.
Ayrıca bu görüĢün Ġmam Birgivî‘nin tercihi olduğunu da belirtmiĢtir. Buna göre Allah
lafzı gizlenmek ve saklı olmak ya da yüce olmak anlamını taĢıyan bir kökten türemiĢtir.
Bu konuda müfessir tarafından sıralanan görüĢler içinde en farklı olanı Allah
lafzının aslının kinâye ―hâ‖sı olduğuna dair görüĢtür. Buna göre bu ―hâ‖ harfinin baĢına
mülk lâmı eklenmiĢ, ardından da baĢına tefhim amacıyla elif-lâm takısı getirilmiĢtir.
Sonra da lâmu‘l-mülk ile ―hâ‖ arasına yazıda değil de telaffuzda bir elif eklenmiĢtir.
Ancak müfessir bu görüĢün sahibini belirtmemiĢtir.
Müfessirin Allah lafzının hangi kökten türediği konusunda verdiği görüĢlerden
birine göre bu kelime aĢırı sevgi anlamına gelen v-l-h kökünden türemiĢtir. Ancak
müfessir ٖالِٚ kelimesindeki vâv harfinin hemzeye kalb olması, sonra da iki elifin
hazfedilip kelimenin baĢına lâmı tarifin gelmesi Ģeklinde izah edilen bu görüĢü ilah
kelimesinin çoğulunun سٌٙٚ أdeğil de سٌٙ آolduğunu söyleyerek çürütüldüğünü
açıklamıĢtır.
Bu konuda müfessirin verdiği son görüĢe göre ise Allah lafzı ―edinmeye gücü
yeter‖ anlamına gelen ilâhiyye kökünden türemiĢtir. Müfessirin ifadelerinden bu
görüĢün geçersiz olduğu anlaĢılmaktadır. Zira ona göre burada tam tersi bir durum söz
konusudur.
Son olarak Mehmed Ġbn Yûsuf Ebû Zer el-Belhî‘den ―Allah‖ lafzının Arapça
değil de Süryanice olduğuna dair de bir görüĢ nakletmiĢtir. Onun bu görüĢü Rahmân
kelimesinin Arapça olup olmadığını tartıĢırken de zikrettiği görülmektedir. Ancak
muhakkik âlimlerin bu kelimenin Arapça olduğu konusunda icmâ‗ ettiklerini belirterek
bu görüĢe katılmadığını hissettirmiĢtir.
Sonuç olarak Mehmed Ġbn Yûsuf Allah lafzının Arapça ve Arapça olmadığına
dair görüĢleri vermiĢtir. Kelimenin Arapça olduğunu söyleyenlerin ise bu kelimenin
câmid veya türemiĢ olduğu konusunda farklı görüĢlere sahip olduklarını belirtmiĢtir.
Ardından da Allah lafzının hangi kökten türediği konusunda beĢ görüĢ zikretmiĢtir. Ġlk
zikrettiği kök hakkında ise dört farklı anlam üzerinde durmuĢtur.
Rahmân ve Rahîm kelimeleri Mehmed Ġbn Yûsuf‘a göre sıfatı müĢebbehe olup
r-h-m kökünden türemiĢtir. Ancak müfessir her ne kadar muhakkik âlimlerin Rahmân
kelimesinin Arapça olduğu konusunda icmâ‗ ettiklerini söylese de bu kelimenin
Ġbrânice olduğunu söyleyen Müberrid ve Sa‗leb‘in görüĢüne de yer vermiĢtir. Akabinde
Ebu ‗Ubeyd Kâsım Ġbn Sellâm‘ın her iki görüĢü de doğruladığını aktarmıĢtır.
Rahmân ve Rahîm kelimelerini Suyûtî‘nin mübalağa sıygası olarak gördüğünü
aktardıktan sonra bu kelimelerden hangisini daha güçlü merhamet manası taĢıdığı
konusunda farklı görüĢlere yer vermiĢtir. Bu konuda dikkat çeken görüĢ Kutrub‘a aittir.
Kutrub her iki kelimenin de güçlülük bakımından eĢit olduğunu söylemiĢtir. Aradaki
farkı da umum-husus ile açıklamıĢtır. ġöyle ki, Rahmân kelimesi sadece Allah‘a isnat
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edilir, Rahîm kelimesi ise baĢka biri için de kullanılabilir. Bu konuda Arapların inkârda
aĢırıya gittikleri için böyle davrandıklarını ileri sürerek Müseylime için Rahmân
kelimesini kullanmalarının ise bu görüĢe zarar vermeyeceğini belirtmiĢtir.
Besmelenin i‗râbı konusunda ise oldukça detaylı bilgiler vermiĢtir. Bunu
yaparken Basra ve Kufe dil ekolleri arasındaki ihtilaflara da iĢaret etmiĢtir. Sadece
melfûz olan kelimelerin i‗râbı ile yetinmemiĢ, melhûz olan kelimelerin de i‗râbını
yapmıĢtır.
Besmelenin i‗râbı konusunda müfessir alternatifleri sıralarken kıraat ilmini
dikkate almak yerine, tamamen nahvî yaklaĢımları esas almıĢtır. Sözgelimi Rahmân
kelimesinin harekesinin kesre, fetha ve damme olabileceği konusunda ihtimalleri
gerekçeleri ile birlikte sıralarken hiç kıraat ilmini göz önünde bulundurmamıĢtır.
Sonuç kısmında ise müfessir, Allah kelimesinden önce isim kelimesinin, sonra
da Rahmân ve Rahîm kelimelerinin zikredilmesinin hikmetini açıklamıĢtır. Ona göre ön
plana çıkan görüĢ Ģöyledir: Besmelede Bismillah değil de, Billah ifadesi olsaydı hakkın
hakikati altında bütün yaratılmıĢlar eriyip giderdi. Bu nedenle isim kelimesi
zikredilmiĢtir. Ancak yine de Allah lafzının zikredilmesin karĢısında onun azametinin
ortaya çıkması ile akıllar hayrete düĢer. Bu nedenle de Rahmân ve Rahîm sıfatları
hemen lafzatullâhtan sonra zikredilmiĢtir. Ayrıca müfessir Rahmân ve Rahîm
kelimelerinin de besmeledeki sıraya sıralanıĢında bir takım incelikler aramıĢtır.
Mehmed Ġbn Yûsuf bu küçük hacimli tefsirinde metin içi atıflara da önem
vermiĢtir. Sözgelimi tefsirin üçüncü baĢlığı altında i‗râb konusunu ele alırken Allah
lafzı hakkında daha önce hangi kökten türediğine iliĢkin görüĢlere atıfta bulunmuĢtur.
Mehmed Ġbn Yûsuf önceki âlimlerin görüĢlerini aktarırken veya görüĢlerini
referans gösterirken farklı yöntemlere baĢvurmuĢtur. Bazen sadece müelliflerin
isimlerini zikretmiĢ, bazen de müelliflerin isimlerini eserleri ile birlikte zikretmiĢtir.
Örneğin Suyûtî‘nin el-Ġtkân‘ından bir alıntı yaparken sadece Suyûtî‘nin ismini anmıĢ,
Ġbn Arabî‘den bir alıntı yaparken hem onun ismini, hem de eserinin ismini zikretmiĢtir.
Ancak ifadelerinden kendisinin bizzat Ġbnu‘l-‗Arabî‘nin eserinden yararlanmadığı,
onun görüĢlerini Suyûtî‘den aldığı anlaĢılmaktadır. Suyûtî‘nin görüĢlerini de yaptığımız
çalıĢma sonucu el-Ġtkân adlı eserinden aldığı anlaĢılmıĢtır. Bu da göstermektedir ki
Mehmed Ġbn Yûsuf bazı âlimlerin görüĢlerini kendi eserlerinden değil de onlardan
nakilde bulunan müelliflerin eserlerinden aktarmaktadır.
Müfessir Halil Ġbn Ahmed, Sîbeveyh, Ġmam ġâfi‗î, Tirmizî, Zeccâc, Sa‗leb,
Müberred, Ġbnu‘l-‗Arabî, Gazzâlî, ZemahĢerî, Molla Câmî, Birgivî ve daha birçok
Ġslam âliminin görüĢlerine de baĢvurmuĢtur.
Sonuç
Mehmed Ġbn Yûsuf m. XVI. yüzyıldan sonra yaĢamıĢ bir Osmanlı âlimidir.
Tefsirin içeriğinden onun sarf, nahiv, iĢtikâk baĢta olmak üzere âlet ilimlerinde önemli
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bir yetkinliğe sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca tercihlerinden hareketle onun Basra
dil ekolüne mensup olduğunu söylemek mümkündür.
Müellifin mezhepler arası ihtilaflara varıncaya kadar dînî ilimlerde de önemli bir
yere sahip olduğu görülmektedir. Mehmed Ġbn Yûsuf‘un Ehl-i sünnete mensup olduğu
anlaĢılmakla birlikte itikat ve amel bakımından Ehl-i sünnetin hangi kesimine mensup
olduğuna dair bir iĢaret besmele tefsirinde tespit edilememiĢtir.
Müfessirin kullandığı üslup ve dilden kendisinin mutasavvıf bir müfessir olduğu
sonucuna varılmıĢtır.
Antalyalı Mehmed Ġbn Yûsuf‘un tefsiri sûfî tefsirin yanı sıra dirayet tefsirinin de
özelliklerini taĢımaktadır. Çok yoğun biçimde eserde, iĢtikâk ve i‗râb açıklamaları
bulunmaktadır. Müfessir az da olsa rivayetlerden de yararlanmıĢtır. Özellikle
besmelenin yazılıĢı ve Arap yazısının ilk durumu hakkında onun rivayetlere dayandığı
görülmektedir. Ancak aktardığı rivayetlerin sıhhati konusunda herhangi bir bilgi
vermemektedir.
Mehmed Ġbn Yûsuf Ġslam ilim geleneğinde önemli yere sahip Sibeveyh,
ZemahĢerî, Suyûtî, Birgivî gibi birçok âlimin görüĢlerini dikkate almıĢtır. Ancak
bunların bir kısmını doğrudan o müelliflerin eserlerinden aktarırken, bir kısmını ise
daha sonraki dönemlerde yaĢamıĢ ve onlardan nakilde bulunmuĢ âlimlerin eserlerinden
aktarmıĢtır.
Kütüphane kataloglarında yapılan araĢtırma sonucu müellifin besmele
tefsirinden baĢka bir eseri tespit edilememiĢtir. Osmanlı Dönemi‘nde ulemâ sınıfının
bazı kadrolara atanmak için âyet ve sûre tefsirlerine baĢvurdukları bilinmektedir. Bu
nedenle eserin bu amaca ma‗tûf telif edildiği kanaati bizde hâsıl olmuĢtur.
Tefsir özellikle ikinci ve üçüncü baĢlık konusunda kuĢatıcı ve doyurucu bilgiler
taĢımaktadır. Bununla birlikte bu bölümlerde göze çarpan tenkide konu olabilecek iki
durum söz konusudur. Bunlardan ilki müfessirin Hasan-ı Basrî ve Ġbn Muhaysın‘a
atfedildiğini tespit ettiğimiz Ģâzz kıraati kullanması ve bununla görüĢünü desteklemeye
çalıĢmasıdır. Ġkincisi ise i‗râb bölümünde besmelenin okunuĢu hakkında kurrâ arasında
yerleĢmiĢ vecihleri değil de nahivcilerin tespit ettiği temel ilkeleri ve kuralları dikkate
alarak çeĢitli ihtimalleri sıralamasıdır.
Tefsirin en sorunlu kısmı ise birinci baĢlık altında verilen bilgilerdir. Zira burada
Arap dili hakkında verilen bilgiler tetkik edilmemiĢ, ayrıca bunlar kaynaklardaki bazı
bilgiler ve daha sonraki araĢtırmaların ortaya koyduğu sonuçlarla örtüĢmemektedir.
Ancak tefsirin bundan daha da sorunlu olan kısmı ise Besmelede, hatta besmelenin
yazılıĢ biçiminde bazı manalara iĢaret edildiği sonucuna varılmasıdır. Ġslam tarihinde
baĢta Bâtıniyye olmak üzere birçok kesim bu tür yaklaĢımlar nedeniyle sapıtmıĢtır.
Çünkü burada bir nesnellikten söz etmek mümkün değildir. Zira gizli ve iĢaret edilen
anlamlar, müfessirin tamamen düĢünsel kodlarına, ilmî altyapısına, içinde bulunduğu
sosyal ve siyasal çevreye göre değiĢmektedir. Dolayısıyla Müslümanların Kur'ân‘ı
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anlamadaki temel kriteri; lafzın zâhirî ile örtüĢen manaları esas alarak nasları anlama ve
yorumlama faaliyetini sürdürmek, zâhir ile uyuĢması hiçbir Ģekilde mümkün olmayan
anlama ve yorumlama faaliyetlerinden uzak durmak olmalıdır. Bu tefsir, Osmanlı
Dönemi‘nde Kur'ân‘da bazı harflerin ve bazı ifadelerin bir takım hakikatleri
gösterdiğine dair düĢüncenin Ġslam toplumunda bir yansımasının olduğunu
göstermektedir. Aynı zamanda da bu eğilimin Ġslam toplumunda sorgulanmadan ve
yadırganmadan, hatta zaman zaman kutsanarak devam ettirilmesine bir Ģekilde neden
teĢkil ettiğini söylemek mümkündür.
Antalyalı Mehmed Ġbn Yûsuf‘un Arapça olarak yazdığı bu tefsir, üslup ve
içerdiği konular bakımından Osmanlı toplumundaki ilmî hayata da ıĢık tutmaktadır.
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Ek 1: Eserin Tahkikli Hali
]ئػشجخ جٌرغٍّس  /ذغٍّس سعحٌسع[ٟ

ٌٗ جٌذّذ  ٌٟٚ ٛ٘ٚجٌطٛف١ك.
ٚػٍٔ ٝر ٗ١جٌطذ١س ٔ ٛ٘ٚؼُ جٌشف١ك ٚػٍ ٝأضرحػٗ جٌؼٍ١س  ُ٘ٚذحٌىّحالش دم١ك ٚذؼذ:
فحػٍُ أْ جٌٍطحتف جألٔ١مس جٌط ٟجدطٛضٙح 276جٌرغٍّس ال ضىحد ضٕؼرؾ .فٍٕزوش ذؼؼٙح ف ٟغالظِ 277محالش:
المقالة األولى
فيما يتعلق بخطها ورمىز بعض حروفها
ػٍِ ٝح أخشجٗ
أما األول ف ٛٙأْ أطً ٚػغ خطٙح ذىزج :
ػىشِس ػٓ جذٓ ػرحط سػ ٟهللا ػٕٗ أٔٗ لحي :أٚي ِٓ ٚػغ جٌخؾ جٌؼشذ ٟئعّحػ ً١ػٍ ٗ١جٌغالَٚ .ػغ جٌىطحخ
ػٌٍ ٝفظٗ ِٕٚطمٗ ٚٚطً ف ٗ١جّ١غ جٌىٍّحش١ٌ .ظ ذ ٓ١جٌذشٚف فشق ،غُ فشلٗ ِٓ ذّ٘ ٕٗ١غ١غ ٚل١زسٚ ،ذؼذ
جٌطفش٠ك ل١حط خطٙح ٘ىزج ذحعُ جٌالٖ جٌشدّحْ جٌشد.ُ١
دزفص ّ٘ضز جعُ ٌىػشز جالعطؼّحي ٚؽٛي ذ ٓ١جٌغٚ ٓ١جٌّ ُ١ػٛػح ػٕٙحٌٚ .زج وشٖ جذٓ ع١ش ٓ٠أْ ّ٠ذ جٌرحء
ؽْ ٛي ئٌ ٝجٌِّ ُ١ذز ٠ٚىشٖ ِذ ُّن 278جٌغٌٚ .ٓ١زج ػشخ وحضد ػّش ٚذٓ
ئٌ ٝجٌّ ُ١دط٠ ٝىطد جٌغ .ٓ١فارج وطرصَ جٌغِ ّ ٓ١
جٌؼحص.
ٚلحي أذ ٛجٌرمحء  :دزفص جٌّٙضز ٌذخٛي جٌرحء ػٍ ٝجعُ ِغ ئػحفطٗ ئٌ ٝجٌجالٌس .فارج جٔطف ٝأدذ ٘ز ٓ٠أغرطص
جٌّٙضز خطح ف١محي ِػال :ذحعُ سذه أ ٚالعُ هللاٚ ،لحي ػرذ هللا ذٓ دسعط : ٗ٠ٛخطحْ ال ٠محعحْ :خؾ جٌّظذف ٚخؾ
جٌؼشٚع ،فؼٍ٘ ٝزج ال ٠ؼًٍ ألجً ِخحٌفس جٌم١حطٚ ،دزفص جألٌف جألخ١شز خطح ِٓ جٌالٖ ٌىػشز جالعطؼّحي ،فحضظٍص
جٌالَ ذحٌٙحء ٌثال ٍ٠طرظ ذحٌٕف.ٟ
ٚجػٍُ أْ ِح  ٗ١ٍ٠جٌٙحء ِٓ هللا ٘ ٛجٌالَ جألطٍ١س ال جألٌفٚ ،ئّٔح ٌُ ضٛدذ ِغ جٌالَ جأل ٌٝٚف ٟجٌخؾ ِغ أْ
جإلدغحَ ٠مطؼٚ ٟدذز جٌّذغُ ف ٗ١خطح وّح فِ ٟػً ِذّ ،ألْ ل١حط ئدغحَ جٌالَ جٌّؼشفس ف ٟالَ أخش ٜأ ٚف ٟغ١ش٘ح
ػٍ ٝغ١ش ِح ٘ ٛجٌم١حط ف ٟئدغحَ غ١ش٘ح ،ئر جألٚي ال ٠مطؼ ٟجٌّٛدذز د ْٚجٌػحِٔٚ ،ٟح ٚلغ فِ ٟػً جٌز ٞفؼٍٝ
خالف ل١حط ئدغحَ جٌّؼشفس  ٌٛٚطٛسز وزج ف ٟششح ػظحَ جٌذ ٓ٠ػٍ.ٟ

 276ف ٟجٌٕغخس جدطٙ٠ٛح ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 277ف ٟجٌٕغخس غالغس ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 278ف ٟجٌٕغخس ٠ذن ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
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ٚدزفص جألٌف جألخ١شز ِٓ جٌشدّحْ ٌىػشز جالعطؼّحي أ٠ؼحٚ ،أِح جٌالَ جٌّؼشفس فٚ 279ٗ١ف ٟجٌشد ُ١فىّح فٟ
لٍد جٌّؼشفس سجء ذذغد جٌطٍفع ِغ ذمحء طٛسضٙح ،ألْ جٌّؼشفس ئرج دخٍص ػٍِ ٝح ف ٟأ ٌٗٚسجء أٚ
هللا ئال أْ فّٙ١ح َ
280
ؽحء أ ٚدجي أ ٚضحء أ ٚظحء أ ٚرجي أ ٚضحء أ ٚطحد أ ٚع ٓ١أ ٚصج ٞأ ٚش ٓ١أ ٚػحد أ ْٛٔ ٚدحٌٙح جٌمٍد ٌّح ذؼذ٘ح
ضٍفظح ٚجإلدغحَ جٌالصَ ال خطح وزج ف ٟجٌّفظً.
 ٌٛٚال ِخحفس جإلِالي ٌفظٍٕح ِح ف ٟجٌرحي ِّح ٠طؼٍك ذٛػغ دشوحضٙح ٔٚمطٙح ٚغ١شٖ.
وأما الثاني فرحؤ٘ح ِمطؼس ِٓ ذحل ِٓ ٟأعّحء هللا ضؼحٌ ِٓٚ ٝذش١ش ِٓ 281أعّحتٗ ػٍ ٗ١جٌغالَ .فؼٍ ٝجألٚي
جإل ْو َش ِجَٚ 282.لحي جإلِحَ جٌغٛ١ؽٔ ٟحلال :ئْ هللا
فٙ١ح سِض ئٌِ ٝح دي ػٍ ٗ١ل ٌٗٛضؼحٌْ َ٠َٚ ٝرمََٚ ٝجْ ُٗ َس ِذّهَ رُْ ٚجٌ َج َال ِي َِ ْ ٚ
283
جّغ ػٍ َٛجألٚ ٓ١ٌٚج٢خش ٓ٠ف ٟذحتٙحٚ ،روش أذ ٛذىش ذٓ جٌؼشجذ ٟف ٟلحٔ ْٛجٌطأ ً٠ٚأْ جٌمشآْ ٠ذ ٞٛخّغٓ١
ػٍّح ٚأسذؼّحتس ػٍُ ٚعرؼس آ٢ف ػٍُ ٚعرؼ 284ٓ١أٌف ػٍُ ػٍ ٝػذد وٍُ جٌمشآْ ِؼشٚذس ف ٟأسذؼس .ئر ٌىً ػٍُ
ظٙش ٚذطٓ َ ٚدذّ ِٚطٍغ ِٚح ٠ذ ٗ٠ٛجٌمشآْ ٠ذ ٗ٠ٛذحء جٌرغٍّس ػٍِ ٝح روشٖ جٌغٛ١ؽ.ٟ
ٚعٕٙ١ح ِمطؼس ِٓ جٌمذٚط ٚجٌغالَ وّح ل ً١ف ٟل ٌٗٛضؼحٌ ٝؽغُ ئْ جٌغِ ٓ١مطؼس ِٓ جٌمذٚط ،ففٙ١ح سِض
285
ػٍَ ُْ ١ى ُْ ؽِ ْرط ُ ُْ فَحدْ ُخٍَُ٘ٛح
ع َال ٌَ َ
ئٌِ ٝح دي ػٍ ٗ١ل ٌٗٛضؼحٌْ :ٝجٌ َّ ٍِهُ ْجٌمُذ ُ
ُّٚط جٌغ ََّال َُ ْجٌ ُّإْ ِِ ُٓ ْجٌ ُّ َ ُٓ ِّْ١ٙج٠٢س أ ٚل ٌٗٛضؼحٌَ ٝ
286
خَح ٌِذِ. َٓ٠
ٚف ٟأعٕحْ جٌغِ ٓ١غ ِشوض جٌرحء سِض ئٌ ٝجرشٚ ً٠ػضسجتٚ ً١ئعشجف١ِٚ ً١ىحت.ً١
ِٚح ؽٛي ِٓ جٌغ ٓ١ئٌ ٝجٌّ ُ١سِض ئٌ ٝجٌطش٠مس 287جٌّغطمّ١س ٚجٌشش٠فس جٌّظطف٠ٛس.
ّٙ١ِٚح ِمطؼس ِٓ جعُ دمحم ػٍ ٗ١جٌغالَ٘ٚ ،زج جالعُ وحٌزجش ِغطجّغ ٌجّ١غ أعّحتٗ  ٟ٘ٚأٌف جعُ ػٍِ ٝح
روشٖ أذ ٛذىش ذٓ جٌؼشذ ٟف ٟششح وطحخ جٌطشِز .ٞفّّٙ١ح ٠ذ٘ ٞٛزٖ جألعّحء وٍٙح ٚدٚسش ضفخّ١ح ٚجٌزٔد ضذص
جٌُّ٠ ُ١شِِ ُض ئٌ ٝأِطٗ جٌٛجطٍٚ ٓ١جٌطحذؼ ٓ١فّ١ح جحء ذٗ.
فاْ ل ً١ف ٟأ ٞوالَ ٚلغ ِػً ٘زج جٌمطغ دط٠ ٝطظشف ف ٟجٌرغٍّس ٘ىزج ل١حعح ػٍٗ١؟ لٍٕح لذ ضمشس أْ ِح ٚلغ
ف ٟجٌمشآْ ِٓ ٔذ ٛأٌّض ٚو١ٙؼض وً دشف ِٕٙح ِمطٛع ِٓ أعّحء هللا ضؼحٌٚ ٝلحي جٌغٛ١ؽ : ٟجالوطفحء ذرؼغ
دشٚف جٌىٍّس ِؼٛٙد ف ٟجٌؼشذ١س  ٛ٘ٚجٌّخطحس ػٕذ جٌضجحؼ ئر لحي ٕ٠طك جٌؼشخ ذذشف ٚجدذ ِش٠ذ ٓ٠ذٗ جٌىٍّس جٌطٟ
ِٕ٘ٙ ٛح.
ٚلحي ذؼغ جٌّذمم ٓ١فٚ ٟسٚد جٌطغّ١س ذٙزٖ جٌظٛسز ضٕر ٗ١ػٍ ٝأْ جٌؼحسف ٕ٠رغ ٟأْ ٠طأٌٗ ٠ٚىِ ْٛغطغشق
جٌمٍد.
ٚدك لٛي ِٓ جدػ ٝأْ جّغ جٌؼٍ َٛف ٟجٌمشآْ ذً ف ٟجٌطغّ١س ٌىٓ ضمحطش ػٕٗ أفٙحَ جٌشجحي.
جٌّمحٌس جٌػحٔ١س
فّ١ح ٠طؼٍك ذحشطمحق وٍّحضٙح
ٚأِح ٌفع جعُ فِ ٛٙشطك ِٓ عّ ٛػٕذ جٌرظش ٛ٘ٚ ٓ١٠جٌّٕظٛس ،أ ِٓ ٚجٌٛعُ ػٕذ جٌىٛف٠ٚ ،ٓ١١شدٖ جّؼٗ
ػٍ ٝأعّحء د ْٚأٚعحَ ٛ٘ٚ ،ػشذٚ ٟفحلح .فحتذز ف ٟجالعُ خّظ ٌغحش ذؼُ جٌّٙضز جألطٍ١س أ ٚوغش٘ح  ٛ٘ٚجألجٛد
ع ًّ ٝوٙذ.ٜ
عُ ُ ٚ
ٚٚعُِ َ ٚٚ
 279ف ٟجٌٕغخس لٚ ٗ١جٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 280ف ٟجٌٕغخس صجء ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 281ف ٟجٌٕغخس ذغ١ش ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 282عٛسز جٌشدّٓ .72/55
 283ف ٟجٌٕغخس جٌؼشجلٚ ٟجٌظذ١خ جذٓ جٌؼشذ.ٟ
 284ف ٟجٌٕغخس عرؼٚ ْٛجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 285عٛسز جٌذشش .72/55
 286عٛسز جٌضِش .22/25
 287ف ٟجٌٕغخس جٌطش٠م١س ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
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ٚأِح ٌفظس هللا ف ٟٙئِح ػٍُ جحِذ  ٛ٘ٚأدذ ل ٌٟٛجٌخٍٚ ،ً١ئٌ ٗ١ر٘د أذٛح ٚدمحم ٚجٌشحفؼٚ ٟػٍ ٗ١دغٓ ذٓ
جٌفؼً ٚأذ ٛعٍّ١حْ جٌخطحذٚ ٟجٌغضجٌٚ ٟجإلِحَ جٌشجص ِٓٚ ٞضرؼ.ُٙ
ٚئِح ِشطك أطٍٗ ئٌٗ ِٓ أٌِٗ ذّؼٕ ٝػُرِذ ػٕذ ع١رِٚ ٗ٠ٛرشدٚ ،ػٍ ٗ١وػ١ش ِٓ أً٘ جٌغٕس ٚجّٛٙس جٌّؼطضٌس،
ِٚح ل ِٓ ً١أْ ئٌٗ ذٙزج جٌّؼٕٛ٠ ٌُ ٝجذ ف ٟجٌٍغس جألطٍ١س ّٕ٠ؼٗ لشجءز جذٓ ػرحط سػ ٟهللا ػٕٗ ََ٠ٚز َ َسنَ َٚآ ٌِ َٙطَهَ
ٚئٌَِ َٙط َه  288أ ٞػرحدضه أ ِٓ ٚأ َ ٌَِٗ ئرج ضذ١ش  ٛ٘ٚجٌّخطحس ػٕذ طحدد جٌىشحف ٚػٍ ٗ١أذ ٛػّش.ٚ
أ ِٓ ٚآٌِٗ ذّؼٕ ٝعىٓ ػٕذ جٌّرشد الؽّثٕحْ جٌمٍٛخ ذزوشٖ.
أ ِٓ ٚأ َ ٌَِٗ ئرج فضع ف ٟأِش ٔضي ػٍٚ ٗ١أ ٌِ َ ُٗٙغ١شٖ أ ٞجحسٖ ئر جٌؼحذذ ٠فضع ٠ ٛ٘ٚج١ش دم١مس أ ٚذضػّٗ .وزج
لحي جذٓ ػرحط.
َ
ُ
ظ ً١ئرج ٌٚغ ذأِٗ ئر جٌؼرحد ٌٛ٠ؼ ْٛذحٌطفشع ئٌ ٗ١ف ٟجٌشذجتذ أ ِٓ ٚأ ٌِ ْٙص ذحٌّىحْ ئرج ألّص ،وزج
أ ِٓ ٚأٌِٗ جٌف َ
لحي جٌجحِ ٟف ٟضفغ١ش جٌفحضذس.
دزفص جٌّٙضز ٚػٛػص ػٕٙح جي ٌٍطؼش٠ف فأدغّص فظحس هللا وّح ضش٘ .ٜزج ػٕذ ع١رٚ ٗ٠ٛأ٠ذٖ جٌفحسعٟ
ذمطغ ّ٘ض٘ح ٌٚضِٙٚحٚ ،ل ً١ص٠ذش جي ٌٍطؼش٠ف ضؼظّ١ح ٚضفخّ١ح ال ٌٍطؼ٠ٛغٚ .لحي ل ِٓ َٛجٌٕذحز ص٠ذش جي ال
ٌٍطؼش٠ف ٚال ٌٍطؼ٠ٛغ ذً ٌٍطذغ.ٓ١
ُٔٚمً ٚ-جٌٕحلً دغٓ جٍر -ٟػٓ ع١ر ٗ٠ٛلٛي آخشٚ ،سجذٗ جٌؼحٌُ جٌشذحٔٚ ٟجٌىحًِ جٌظّذجٔ ٟدمحم جٌرشوٞٛ
ذحدػحء ػذَ جٌشزٚر ف ٗ١ذخالف غ١شٖ ٘ ٛأْ أطٍٗ الٖ ِٓ الٖ  ٗ١ٍ٠أ ٍٖٛ٠ ٚذّؼٕ ٝضغطش ٚجدطجد أ ٚجسضفغ ،دزفص
جألٌف خطح ٌثال ٍ٠طرظ ذحٌٕف ٟطٛسز ٚأدخً ػٍ ٗ١جي ٌٍطؼش٠ف ضؼظّ١ح ٚضفخّ١ح.
ٚل ً١أطٍٗ ٘حء جٌىٕح٠س ص٠ذش ػٍ ٗ١الَ جٌٍّه فظحس ٌٗ ،غُ ص٠ذش ػٍ ٗ١جي ضفخّ١ح ،غُ ص٠ذش جٌف ٌٍفخ ُ١ذٓ١
الَ جٌٍّه ٚجٌٙحء ضٍفظح ال خطح.
289
ٚل ً١أطٍٗ ٚالٖ ِٓ ٚ ٌَِٗ ٚجٌ ٌٗٛجٌّذرس جٌشذ٠ذ لٍرص جٌٛج ٚجٌّىغٛسز ّ٘ضز ػٍ ٝخالف جٌم١حط ػٕذ غ١ش
جٌّحصٔٚ ٟػٕذٖ لٍد جٌٛج ٚجٌّىغٛسز ّ٘ضز ل١حط وحٌّؼِّٛس ،فظحس ئالٖ ٚدزف جألٌفحْ ٚص٠ذش ػٍ ٗ١جي أ٠ؼح،
٠ٚشدٖ جٌجّغ ػٍ ٝآٌٙس د ْٚأٌٙٚس.
ٚأِح جشطمحلٗ ِٓ جإلٌِ١ٙس ذّؼٕ ٝجٌمذسز ػٍ ٝجالضخحر فحٌظح٘ش أْ جألِش ذحٌؼىظ.
ٚلحي أذ ٛصس جٌرٍخ :ٟئْ ٌفظس هللا ٌ١غص ذؼشذ١س ذً عش٠حٔ١س ،ئر جٌٛٙ١د ٚجٌٕظحس٠ ٜم ٌْٛٛال ٘ح ذحألٌف ذؼذ
جٌٙحءٚ ،جٌؼشخ أخزٚج ٘زج جٌٍفع ِٕٚ ُٙضظشفٛج ف ٗ١ذحٌذزف ٚجٌض٠حدز.
ٚأجّغ جٌّذمم ْٛلحؽرس ػٍ ٝأٔٗ ػشذٚ ٟجعُ أػظُ ػٍ ٝجٌشأ ٜجأللٌ ،ٜٛىٓ ششؽ ٌطحغ١شٖ أْ ضمٛي هللا
١ٌٚظ ف ٟلٍره عٛجٖ ٛ٘ٚ ،وحٌزجش ِغطجّغ ٌجّ١غ جألعّحء ٚجألٚطحف.
غٓ ئر
ٚأِح ٌفظطح جٌشدّٓ ٚجٌشد ُ١لّ٘ :ً١ح طفطحْ ِشرٙطحْ ِٓ سدُ ِٓ ذحخ ػٍُِ ذؼذ جٌٕمً ئٌ ٝذحخ د ُ
جٌّطؼذ ٜال ٠إخز ِٕٗ جٌظفس جٌّشرٙس ئال ذؼذ جٌٕمً جٌّزوٛس ،ألٛي ال دحجس ئٌ٘ ٝزج جٌطىٍف ٌّٓ أٌ ّٗٙهللا جٌظٛجخ ئرج
أِؼٓ جٌٕظش فّ١ح ع١جة ِٓ ضظذ٠ك جٌم ٓ١ٌٛفؼٍ٘ ٝزج  ُُ َٙ ٍ٠جشطمحلٗ ِٓ جٌشخّس ذحٌخحء جٌّؼجّس ذؼذ ئعمحؽ ٔمطس جٌخحء
وّح لحٌٗ جٌّرشد  ٟ٘ٚضجة ِٓ جٌرحخ جٌشجذغ ٚجٌخحِظ فحػشفٗ فأٗ ِٓ ِزجٌك ألذجَ جٌىرشجء.
ِّٚح أجّغ ػٍ ٗ١جٌّذمم ْٛأْ جٌشدّٓ ػشذٚ ،ٟلحي جٌّرشد ٚغؼٍد ئٔٗ ػرشجٔ ٟأطٍٗ ذحٌخحء جٌّؼجّس،
ٚطٛخ أذ ٛػر١ذ جٌمحعُ جذٓ عالَ ضظذ٠ك جٌم ٓ١ٌٛجّ١ؼح ف ٟأِػحٌٗٚ ،رٌه أْ ٘زٖ جألدشف أطٌٙٛح أػجّ١س وّح لحي
جٌفمٙحءٌ ،ىٕٙح ٚلفص ٌٍؼشخ فؼشذ٘ٛح ذأٌغٕطٚ ُٙدٌ٘ٛٛح ػٓ أٌفحظٗ جٌؼجُ ئٌ ٝأٌفحظ ُٙفظحسش ػشذ١سٚ ،لذ جخطٍطص
٘زٖ جٌذشٚف ذىالَ جٌؼشخ ،فّٓ لحي :ئْ ٌفظس هللا ٚجٌشدّٓ ػشذ١س ف ٛٙطحدق ِٓٚ ،لحي :ئْ جأل ٌٝٚعش٠حٔ١س
ٚجٌػحٔ١س ػرشجٔ١س ف ٛٙأ٠ؼح طحدقِٚ .حي ئٌ٘ ٝزج جٌجٛجٌ١مٚ ٟجذٓ جٌجضسٚ ٞآخش.ْٚ

 288عٛسز جألػشجف ٚ;772/2ف ٟلشجءز ػحطُ َٚآ ٌِ َٙطَهَ .
٘ 289ىزج ف ٟجألطً ٚجٌظذ١خ جٌشذ٠ذز.
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ٚروش جٌغٛ١ؽ ٟأّٔٙح ط١غطح جٌّرحٌغسٚ ،جألوػش ْٚػٍ ٝأْ فؼالْ أذٍغ ِٓ فؼ ِٓٚ .ً١غّس ل ً١جٌشدّٓ أذٍغ
ِٓ جٌشدِ ُ١شؼش ذحٌٍطف ٚجٌشفك ٚجٌشدّٓ ِشؼش ذحٌفخحِس ٚجٌؼظّسٚ .ئٌ ٗ١ر٘د جٌضِخششٔٚ ٞظشٖ جٌغ ٍٝ١ٙذأٔٗ
ٚسد ػٍ ٝط١غس جٌطػٕ١س  ٝ٘ٚػؼف 290جٌّفشد فىأْ جٌرٕحء ضؼحػفص ف ٗ١جٌظفس.
ٚر٘د جذٓ جألٔرحس ٞئٌ ٝجٌؼىظ ٚذذجس جذٓ ػغىش ذطمذ ُ٠جٌشدّٓ ػٍٚ ٗ١ذأٔٗ جٟء ذٗ ػٍ ٝط١غس جٌجّغ
وؼر١ذ ٟ٘ٚ ،أذٍغ ِٓ ط١غس جٌطػٕ١س.
ٚر٘د لطشخ ذأّٔٙح ٌ١غح 291عٛجءٚ ،جٌفشق ذّٕٙ١ح أْ جٌشدّٓ ػحَ ِؼٕٚ ٝخحص ٌفظح ال ٠جٛص ئؽاللٗ
ػٍ ٝغ١شٖ ضؼحٌٚ ٝجٌشد ُ١ذحٌؼىظ ٠طٍك ػٍ ٝغ١شٖ ضؼحٌ٠ٚ ٝغّ ٝذٗ.
فاْ لٍص :ئْ ل ٌُٙٛسدّٓ جٌّ١حِس ٚال صجي سدّٕح ف ٟدك ِغٍّ١س جٌىزجخ ٕ٠حف ٟخظٛص ٌفظٗ ،لٍص ٘زٓ٠
جإلؽالل ِٓ ُِٕٙ ٓ١ذحخ ٌجحج ُٙف ٟجٌىفش ،د١ع أغرطٛج ٌّغٍّ١س ِح ٠خطض ذحألٔر١حء  ٛ٘ٚجٌٕرٛز ]طخِ [292ح ٠خطض
ذحإلٌٗ أ٠ؼح ٚئْ ٠ظخ ئؽاللٗ ػٌٍ ٗ١غس فال ذذ ِٓ ضأٌ ً٠ٚفظح أِ ٚؼٕ ٝوزج ف ٟدحش١س ِخطظش جألطٛي ألذٙش.ٞ
جٌّمحٌس جٌػحٌػس
فّ١ح ٠طؼٍك ذاػشجذٙح
ِغّ ٝجٌرحء ف ٟذغُ دشف جش ذٕ ٟػٍ ٝجٌىغش ذٕحء أطٍ١ح ال دع ٌٗ ِٓ جإلػشجخ .ئر جٌذشف ال ٠ظ١ش
ُؼشخ ِ ٛ٘ٚرٕ ٟػٍ ٝجٌفطخ ٌفظح ػٕذ جٌرظشٓ١٠
ِؼّٛال أطال دطَ ٠ ٝ
ٚجعُ ِجشٚس ذٙح.
ٚجٌجحس ِغ جٌّجشٚس ظشف ِغطمش ٚضذطٗ ػّ١ش أٔح ِغططش ِٕطمً ِٓ جٌّطؼٍك جٌّذزٚف ػرحسز ػٓ جٌّطىٍُ،
ِ ٛ٘ٚرٕ ٟػٍ ٝجٌفطخ ٌفظح ػٕذ جٌرظش ٓ١٠أطٍٗ أْ ٚجألٌف جألخ١شز صجتذز ف ٟجٌخؾ ال ٍ٠فع ذٙح ص٠ذش ٌثال ٍ٠طرظ ذأْ
جٌّظذس٠س د ٓ١جٌٛلفٚ ،ف ٟجٌٛلف ٠رٕ ٝػٍ ٝجٌغى ْٛخالفح ألً٘ جٌىٛفس ،ئر ٘ ٝأطٍ١س ػٕذُ٘ ال ٍ٠فع ذٙح ئال فٟ
جٌٛلفِ ٛ٘ٚ ،شفٛع ِذال فحػً جٌظشف جٌّغطمش ِ ٛ٘ٚغ فحػٍٗ جٍّس ظشف١س ِٕظٛخ ِذال دحي ِٓ فحػً جذطذب
جٌّمذس ِمذِح أِ ٚإخشجٚ .والّ٘ح جحتضٚ .جٌمٛي ذؼذَ جالدط١حؼ ئٌ ٝأْ ٠محي ٚجٌظشف جٌّغطمش ِغ فحػٍٗ ئٌ ٝآخشٖ
العطٍضجَ جٌّغطمش جٌفحػً ئرج وحْ ِغطىٕح غ١ش ِؼط ٍّذ ذٗ ئر جٌالتك ذذحي جٌّؼشذ ٓ١أْ ٠فظٍٛج جٌىالَ ذمذس جإلِىحْ
ضغ١ٙال ٌف ُٙجٌّرطذب ػٍِ ٝح ف ٟجٌّغٕ ٟالذٓ ٘شحَ جألٔظحس.ٞ
ٚجذطذب فؼً ِؼحسع ِطىٍُ ٚدذٖ ِشفٛع ٌفظح ٌذٍِ ٌٗٛذً جالعُ ػٕذ جٌرظشٚ ،ٓ١٠جٌمٛي ذأٔٗ ِشفٛع ٌخٍٖٛ
ػٓ جٌٕٛجطد جٌجٛجصَ ِٓ خطح٠ح جٌّؼشذٚ ،ٓ١ضذطٗ ػّ١ش أٔح فحػٍٗٚ ،جٌجٍّس جذطذجت١س أِ ٚطؼٍك ذحذطذبٚ ،جٌّجشٚس
ِٕظٛخ ِذال ِفؼٛي ذٗ غ١ش طش٠خ ٌٗ أِ ٚطؼٍك ذألٛي وزٌه أ ٚغ١ش ِطؼٍك ذشة طٍس ٚجٌّجشٚس ِٕظٛخ ِذال
ِفؼٛي ٌّمذس أ ٞلذِص جعُ هللا أ ٚظشف ِغطمش دحي ِٓ فحػً ألٛي ،فرغُ هللا ئٌ ٝأخش جٌىطحخ ِٕظٛخ ػٍٝ
جٌذحٌ١س٘ ،زج وٍٗ ػٍِ ٝز٘د جٌىٛف ِٓ ٓ١١جؼً جٌجٍّس ٕ٘ح فؼٍ١س ٛ٘ٚ 293جٌّشٛٙس ف ٟجٌطفحع١ش ٚجألػحس٠دٌُٚ ،
٠زوش جٌضِخشش ٞغ١شٖ ئال أٔٗ ٠مذس جٌفؼً ِإخشج ِٕحعرح ٌّح جؼٍص جٌطغّ١س ِرذأ ٌٗ ٛ٘ٚ ،جٌذك جٌذم١ك ذحٌمرٛي ٚػٍٗ١
ِذمم ٛجٌر١حٔٚ ،ٓ١١ػٍٍٛج ػذَ جٛجص جٌطمذ ُ٠ذأٔ ُٙوحٔٛج ٠م ٌْٛٛف ٟذذء أِٛسُ٘ ذحعُ جٌالش ٚذحعُ جٌؼض ٜفٛجد أْ
٠مظذ جٌّٛدذ ِؼٕ ٝجخطظحص جعُ هللا ػض ٚجً ذحالذطذجءٚ ،رٌه ذطمذ٠ش جٌّطؼٍك ِإخشج ٚأُٚسد ػٍ ٗ١ل ٌٗٛضؼحٌ ٝجلشأ
ذحعُ سذه ٚأج١د ذأْ ٘زٖ جٌغٛسز ٌّح وحٔص أٚي عٛسز ٔضٌص ػٍ ٝجٌمٛي جألطخ فىحْ جألِش ذحٌمشجءز أُ٘ ،فٍزج لذَ
جٌفؼً ٕ٘حن ٚدٕ١ثز٠ 294مذس ٕ٘ٙح ِػً أؤٌف ٚجٌظشف ئِح ػحَ ِٕظٛخ ػٍ ٝجٌذحٌ١س ِٓ فحػً أؤٌف ٚئِح خحص
ٚجٌّجشٚس ِٕظٛخ جٌّذً ػٍ ٝأٔٗ ِفؼٚ ،ٌٗٛأِح ػٕذ ٔذحز جٌرظشز فحٌظشف ئِح ػحَ ِشفٛع ِذً خرش ِرطذئ

 290ف ٟجٌٕغخس طؼد ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 291ف ٟجٌٕغخس ذال أّٔٙح ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ ِٓ ذأّٔٙح ٌ١غح عٛجء.
٘ 292زٖ جٌىٍّس أػ١فص ِٓ لرً جٌّغطٕغخ.
 293ف ٟجٌٕغخس فؼٍطٗ ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
 294ف ٟجٌٕغخس ح ٚجٌؼشف جٌّؼشٚف ػٕذ جٌمذِحء وّح أغرطٕحٖ.

113

Tarihten İzler

ِذزٚف أ ٜذذب ذحعُ إِٔ ٚظٛخ ِذال دً ِٓ جٌّرطذئ ػٍِ ٝز٘د جذٓ ِحٌه ،أ٠ ِٓ ٚحء جٌّطىٍُ ٌجٛجص جٌذحي ِٓ
ِػً ٘زج جٌّؼحف ئٌٚ ٗ١فحلح ٌى ٗٔٛفحػال ف ٟجٌّؼٕٚ ،ٝجٌخرش ِذزٚف أِٛ ٞجٛد ،أ ٚدحي ِٓ جٌخرش ػٍِ ٝح ر٘د
ئٌ ٗ١جٌجحِ ،ٟأ ِٓ ٚػّ١شٖٚ ،ئِح خحص ِطؼٍك ذرذت ٟأ ٚذؼّ١ش ِٛجٛد ٌجٛجص ضؼٍك جٌجحس ذؼّ١ش سججغ ئٌٝ
جٌّظذس وزج فِ ٟغٕ 295ٟجٌٍر١د ٚئِح ػٍِ ٝز٘د ذؼغ جٌر١حٔ ِٓ ٓ١١جشطشجؽ ضمذ٠ش ِح ٕ٠حعد ذجؼً جٌجٍّس جعّ١س،
ف١مذس ِػً ضالٚض ٟأ ٚضأٌ١ف٠ٚ ٟؼطرش ِح جػطرشٔحٖ فِ ٟز٘د ٔذحز جٌرظشز ِٓ جٌٛج ٖٛجٌغرؼسٚ ،جٌرحء ف ٟجٌىً ئِح
ٌٍّالذغس ٚجإلٌظحق ػٍِ ٝح جعطذغٕٗ جٌضِخششٚ ٞجٌغ١ذ جٌشش٠فٚ ،ئِح ٌالعطؼحٔس وّح جخطحسٖ جٌر١ؼح.ٞٚ
ٌٚفع جالعُ أ٠ؼح ئِح ذّؼٕ ٝجٌؼٍِ ٛأخٛرج ِٓ جٌغّ ،ٛأ ٚذّؼٕ ٝجٌؼالِس ِأخٛرج ِٓ جٌٛعُ.
ٌٚفظس هللا أ٠ؼح ،ئِح ِٓ ئٌٗ ذحػطرحس وً ٚجدذ ِٓ جٌّؼحٔ ٟجٌغطس جٌّزوٛسز جػطرحسج ٌّٕحعرس جٌّؼٕ ٝجٌّٕمٛي
ػٕٗ أ ِٓ ٚغ١شٖ ِّح روش عحذمح ،فّجّٛع جٌٛج٠ ٖٛضدجد ػٍ ٝجألٌف ضذذش.
ٚجٌّٙضز فٌ ٟفظس هللا ٌٍٛطً ِرٕ ٟػٍ ٝجٌفطخ خالفح ٌٍّرشد ،فاْ جٌّٙضز ػٕذٖ ٌٍطؼش٠فٚ ،جٌالَ ِمذّس فشلح
ذّ٘ ٓ١ضز جٌطؼش٠ف ٚجالعطفٙحَ ٌٍٚطؼش٠ف ػٛػح ػٕذ ع١ر ٗ٠ٛأِ ٚمذّس ال ٌٍطؼش٠ف ٚال ٌٍطؼ٠ٛغ ػٕذ ذؼغ ،أٚ
ٌٍطؼش٠ف ال جٌٍطؼ٠ٛغ ػٕذ آخش ِرٕ ٟػٍ ٝجٌغى ْٛال دع ٌّٙح ِٓ جإلػشجخ
الٖ ِجشٚس ذأٔٗ ِؼحف ئٌ ٗ١العُٚ ،لحي ذؼغ جٌىٛف ٓ١١جٌالَ ف ٟالٖ جحسز ذٕ١ص ػٍ ٝجٌفطخ ،ال دع ٌٙح ِٓ
جإلػشجخٚ ،جألٌف ِمذّسٌٍ 296طفخ٘ٚ ُ١حء جٌىٕح٠س ِجشٚس ذٙح ِذٍٗ جٌمش٠د ِٕٚظٛخ ِذٍٗ جٌرؼ١ذ ِفؼٛي ذٗ العُ،
فؼٍ٘ ٝزج جؼً جٌشدّٓ طفس ٌٍؼّ١ش جٌغحتد ٌّح أجحصٖ جٌىغحتٚ ٟجّحػس ،فاْ ل ً١ئْ جإلػّحس ٠مطؼ ٟعرك جٌزوش
ٕ٘ٚح ٌُ ٠غرك ،لٍٕح ئْ جإلػّحس ال ٠مطؼِ ٟح روشش ئرج ضؼ ٓ١جٌّشجغ ِٓ غ١ش دحجس ئٌ ٝجٌّفغشٚ ،لذ ٠شجغ
جٌؼّ١ش ئٌِ ٝح ف ٟجٌز٘ٓ وّح لحي جٌغؼذ ٞف ٟلٛي جٌمحػٚ ،ٟجٌز ٞجؼٍٙح ذ١طٗ أْ جٌؼّ١ش جٌّٕظٛخ سججغ ئٌٝ
جٌىؼرس جٌط ٟف ٟجٌ ز٘ٓ ذمشٕ٠س ذ١طٗ ٘ٚزج غ١ش ِح ر٘د ئٌ ٗ١جٌخٍٚ ،ً١ػٕذٖ ٌفظس هللا ِجشٚسز ذحإلػحفس ِٓ غ١ش
ضظشف فٌٍ ٗ١جّٛد.
ٚجي ف ٟجٌشدّٓ وّح ف ٟهللا ،سدّٓ ِجشٚس ٌفظح طفس ،أ ٚذذي ،أ ٚػطف ذ١حْ ٌٗ ،إِٔ ٚظٛخ ػٍٝ
جٌّذح ،أِ ٚشفٛع وزجٌه ئِح ذطمذ٠ش ِرطذئ ٘ ٛ٘ ٛأ ٚذطمذ٠ش ُِ ِذ َح ِجٛٙال ٚجٌجٍّس جعّ١س وحٔص أ ٚفؼٍ١س جعطٕ١حف١س أٚ
طفس هللا ٌّح ر٘د ئٌ ٗ١جّحػس ِٕ ُٙجذٓ ؽشجٚزٚ .جالعطثٕحف ػٕذ جٌٕذحز جٌجٍّس جٌّٕمطؼس ػّح لرٍٙح أ ٚجٌّغطفطخ ذٙح
جٌٕطكُ .
ٚف ٟجألفظخ ضفظ٠ ً١طؼٍك ٘زج جٌّمحَ  ِٓٚأسجد فٍ١شجغ.
جٌشد ُ١وحٌشدّٓ فٚ ٟج ٖٛجإلػشجخ.
خحضّس
فحتذز ٌفع جالعُ ذمحء ٘١حوً جٌخٍك ٌطؼٍك جٌشعُ ،ئر ٌ ٛل ً١ذحهلل ٌزجخ ضذص دم١مس جٌذك جّ١غ جٌخٍك ِٚغ ٘زج
ػمِّد ذحٌشدّٓ جٌشد ُ١ألفثذز جٌطحٌر ٓ١ف ٗ١شفحء ٌٍٕحطٌُٚ ،
ٌ ّّح أُضٌِ ٟفظس جٌجالٌس ضذ١شش جٌؼمٛي ذجالء ػظّطٗ ُ ٚ
٠مطظش ػٍ ٝأدذّ٘ح إلفحدز ئفحػس سدّطٗ ف ٟجٌٕشأضٚ ٓ١ئشحسز ئٌ ٝعرك سدّطٗ ػٍ ٝغؼرٗ فّٙ١ح٘ٚ ،زج ِٛجد
ل ٌُٙٛسدّٓ جٌذٔ١ح ٚسد ُ١ج٢خشز.
ٚل :ً١فحتذز جالعُ دفغ جٌطرحط جٌط ّٓ١ذحٌٚ ،ٓ١ّ١سد ذأْ فحتذضٗ ضؼّ ُ١جٌطرشن ألعّحتٗ ضؼحٌ ٝال ضّ١١ض جٌطّٓ١
ػٓ جٌ .ٓ١ّ١فأٗ ِ ٓ١ّ٠ؼٗ.
ٚٚجٗ ضمذ ُ٠هللا ٌفظح ٚأسدفٗ ذحٌشدّٓ ٌطٕح ٌٗٚجالتً جٌٕؼُ ٚأطٌٙٛحٚ .ص ً٠ذحٌشدٌ ُ١طٕحٚي ِح دق ٌٚطف
ِٕٗ دفؼح ٌط ُ٘ٛأٔٗ ال ٍ٠طفص ئٌِ ٝذؼشجش جٌٕؼُ ٌجالٌس لذسٖ ٌٚإلشحسز ئٌ ٝأْ جٌٕؼُ وٍٙح ِٕٗ ضؼحٌ ٝفجؼً ِٓ ؽش٠ك
جٌطىّٚ ً١جٌططّ ٛ٘ٚ ،ُ١أْ ٠أض ٟذىالَ ف ٟفٓ ف١شٔ ٜحلظح ف١طُ ذىالَ آخش دفؼح ٌزٌه جٌ.ُ٘ٛ

 295ف ٟجٌٕغخس جٌّغٕٚ ٝجٌظٛجخ ِح أغرطٕحٖ.
 296ف ٟجٌٕغخس ألذّس ٚجٌظذ١خ ِح أغرطٕحٖ.
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٘زج ِح دجس ف ٟخ١حٌ ٟف ٟشٟء ِٓ جأل٠حَ ٚجٌٍ١حٌ ٟذرشوس ِجٍظ جالعطحر جألػظُ ٚجٌغٍطحْ جألضُ ذٕٛسٖ
جٌغرذحٔٚ ٟػظّطٗ جٌظّذجٔ ٟذش٘حْ جٌؼظّحء جٌغ١ذ جٌخحدَ ذٓ جٌغ١ذ جٌشٚد ٟدّحّ٘ح هللا ٘ ٛأسدُ جٌشدّحء ٚأٔح
جٌفم١ش ئٌ ٝسدّس جٌٍّه جٌمذ٠ش دمحم ذٓٛ٠ 297عف جألٔطحٌ ٟدفظّٙح هلل جٌّطؼحٌٌٛٚ ٝجٌذٚ ٗ٠أدغٓ ئٌّٙ١ح ٚئٌ.ٗ١

ضّص

 297ف ٟجٌٕغخس ذٓ ذٓ ٚدزفٕح ذٓ جٌػحٔ.ٟ
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Ek 2: Yazma Nüsha
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ORTA ÇAĞ AVRUPASINDA POPÜLER KORKUHĠKAYELERLE HERETĠK ĠNANÇLAR
Doç. Dr. Pınar ÜLGEN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÖZET
Heretik, kelime anlamı olarak sapkın demektir. Heretik akımlara gelince onlar da
Orta Çağ Avrupasını etkileyen, hatta Hristiyanlığın baĢlangıcından itibaren var olan ve
Haçlı seferlerinin sürecine dahi etki eden oluĢumlardır. Bu akımlar, XII. yüzyılda daha
da artmıĢtır. Orta Çağ din adamları, sapkınlığın Ģeytanın iĢi olduğuna inanıyorlardı.
Kilise ve devlet, bu konuda heretiklere karĢı hep mücadele etmiĢtir. Bu mücadelede her
zaman toplumu heretiklerden temizleme düĢüncesi bulunmaktaydı. Çünkü bu durum,
toplumda korku ve endiĢe yaratmıĢtır. Orta Çağ Avrupasının mistik havası içerisinde
insanlar, lanetlendiklerini düĢünüyorlardı. Bu nedenle de heretikleri ortadan kaldırma
sürecinde onları farklı Ģekillerde cezalandırma yoluna gitmekteydiler. Bu cezalar,
engizisyoncuların kontrolü altında yapılırken uygulanan iĢkence yöntemleri de Orta
Çağın zulüm içeren yüzünü ortaya çıkarmaktaydı. Bu durum, sonraki yüzyıllarda
toplumsal süreçlere sosyo-psikolojik açıdan etki etmiĢtir. Dolayısıyla çok büyük
tepkilerle ortaya çıkıp toplumu etkileyen bu akımlar, büyük bir iĢkence ve zulüm
sonrasında birdenbire sönmüĢlerdir. Ancak bu süreç, ilginç hikayelere konu olmuĢtur.
Bu hikayelerde Orta Çağda Avrupa insanının yaĢadığı korku farklı betimlemelerle
anlatılmaktadır.
Anahtar Kelimeler:Orta Çağ, Avrupa, Heretik Akım, Hikaye,
THE POPULAR HORROR IN THE MEDIEVAL EUROPE – HERETICAL
BELIEFS WITH STORIES
ABSTRACT
The Heretic is the heretical ordeviant meaning. As for the heretic currents, also
they are formations that affected on the Medieval Europe, even those that existed since
the beginning of Christianity, acted in the process of the Crusades. These currents
increased even more in the 14th century. The medieval clerics believed that heresy was
the work of the devil. The church and the state have always struggled against heretics in
this regard. In this struggle, society was always in the thinking of clearing away from
heretics. Because this situation has created fear and anxiety in society. In the mystic
atmosphere of the medieval European, people thought they were cursed. For this
reason, they were going to punish them in different ways in the process of removing
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heretics. These punishments were made under the control of the inquisitors and the
methods of torture were also revealing the persecuted face of the Middle Ages. This has
influenced socio-psychological aspects of social processes in the following centuries.
Therefore, these trends, which have emerged with great reactions and affect the society,
have suddenly extinguished after a great torture and persecution. However, this process
has been the subject of interesting stories. These stories tell the different kinds of horror
of European people in the Middle Ages.
KeyWords: Middle Ages, Europe, Heretic Currents, Tales.
GiriĢ
Heretiklik kelime anlamı olarak sapkın demektir. Orta Çağ‘ın karmaĢalı
döneminde Kilise de bu anlamı doğrulayarak heretikleri sapkın olarak kabul etmiĢtir.
Heretikler, çok ilginç Ģekilde zamanı geldiğinde ölümü gülümseyerek karĢılayan kiĢiler
olarak görülmekteydiler. Ancak onların bu Ģekilde suçlamalara maruz kalmalarıyla
sapkınlık olgusu, Orta Çağ Avrupasını uzun süre meĢgul etmiĢtir. Ve ayrıca halk
arasında korku ve endiĢe yaratmıĢtır. Bu korku ve endiĢenin temelinde sadece bu
sapkınlık olgusu yoktur. Aynı zamanda büyük kıtlık, veba ve diğer siyasi çözülmeler de
bunda etkili olmuĢtur.298
Bu süreçteki en önemli geliĢme, Avrupa‘nın kendini bu heretiklerden temizleme
konusunda tedbirler almaya adamıĢ olmasıdır.Bunun sonucunda da ortaya çıkan
iĢkence ve ölüm ile psikolojisi bozulmuĢ bir toplum yaratılmıĢtır farkında olunmayarak.
Avrupa‘da yaratılan bu korkuyu tam olarak anlayabilmek için Heretiklik
sürecinin geçmiĢi hakkında genel bilgi vermek aydınlatıcı olacaktır. Heretik akımlardan
biri ve ilki olarak Ariusçuluk kabul edilmektedir. IV. yüzyılın baĢında Ġskenderiyeli
rahip Arius tarafından ortaya atılmıĢtır. Bu görüĢ, Ġsa‘nın ilahi olmayıp, yaratılmıĢ bir
varlık olduğunu ileri sürmekteydi. Ancak Hz. Ġsa‘nın ilahlaĢtırılmasının kabulü ile ilgili
Ġznik konsilindeki yeminde “Ġnanıyoruz ki... Rab Ġsa Mesih, Tanrı‘nın Oğlu‘dur” diye
geçiyordu. ĠĢte bu düĢünce,zamanla Hristiyanlığın temel düĢüncelerinden biri oldu.
Ariusçular, Heretiklik olarak kabul edilerek aforoz edildiler.299
Bunun yanı sıra Hristiyan Düalist Heretikler de Avrupa‘dan Balkanlara kadar
Bizans coğrafyasında Hristiyan mezhepler arası mücadelelere sebep olmuĢtur. Bu
hareketin ilk kurucusunun II. Konstans (641-68) döneminde doğan Mananalis'li
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Konstantinos olduğu kabul edilir. Bu doktrine göre maddi evren, iyi bir ilah tarafından
değil de özgür bir kötülük ilkesi tarafından yaratılmıĢtır.300
Bir diğer heretik hareket ise Kathar hareketidir. ―Kathar‖ kelimesi “Katharos”
kelimesinden türemiĢtir. Bu kelime Yunanca‘da saf anlamına gelmektedir. Katharos
heretikliği üst aristokrasiyi de kendine çekmiĢtir. ġöyle ki, Kilise, kan akrabalığına
dayanan evlilikleri yasaklamıĢtı. Bu durum, kırsal mirasların parçalanmasına sebep
olmuĢtur. Maddi ve bedeni olan her Ģeyi reddetmiĢtir. Kendilerini mükemmel olanlar
olarak kabul etmektedirler. Ve bunlar, yaĢamlarının sonuna doğru consolamentum301
adı verilen bir tür vaftiz töreni düzenlenmektedir. Bazı çevreler tarafından
Katharosçuluk, bir Hristiyan heretikliği değil, tamamen farklı bir din olarak da kabul
edilmektedir.302
Özellikle 1207-1208 yıllarından itibaren Fransa‘da silah kullanabilen herkese
Kutsal topraklara gidiyorlarmıĢ gibi bütün günahlarının bağıĢlanacağı vaadinin yanı sıra
sapkın Albilililere karĢı Haçlı seferi yapılmasına dair vaazlar verilmiĢtir.303
Heretikliğin sapkınlık olarak kabul edilmesinde toplumu etkileyen bazı mitlerin
de etkisi vardır. Örneğin 1022 yılında kabul törenlerinden birinde ölü bir çocuğun
küllerinin yendiğine dair dedikodu dinsel bir sebebe dayandırılmıĢtı. Bir baĢka örnek de
ise Tapınak Ģövalyelerinin Engizisyon yargılamalarında bazı Ģövalyelerin çocukları
kızartıp yağlarını tapındıkları Baphomete adadıklarına dair iddiaların olmasıyla farklı
tarzda efsanelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktaydı.304
Avrupa‘da Hristiyanlar arasında yayılan bu düĢüncelerin ilk ortaya çıkmaya
baĢladığı dönem olan Papa III. Innocent (1198-1216) döneminde Hristiyanlık
doktrinine karĢı çıkanların cezalandırılmasına yönelik tedbirler alınmıĢtır. Hükümdarlar
da bu dönemde Hristiyanlık dininde Katolik anlayıĢını terk etmek olarak algıladıkları
heretikliği imparatorlara karĢı ihanet etmekle eĢit kabul etmekteydiler305.
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Languedoc‘taki heretik kalabalıkların artması üzerine acil önlemlere baĢvuran
Papa III.Innocent, konunun din adamı, kont gibi bütün muhataplarına bir dizi mektup
yazar. Bu mektuplarda heretiklere karĢı mücadelede gevĢek davrananlara karĢı sert bir
üslup kullanır. Örneğin Narbony‘deki ruhban sınıfı üyelerine ―---aç gözlü, rüĢvet
düĢkünü, köpekler…‖ Narbonne BaĢpiskoposu içinde ―…Tanrısı para olan, gözü
altından baĢka bir Ģey görmeyen..‖ ifadeler kullanıyorlardı.En sonunda bir dizi mektup
yazarak ikna ettiği Toulouse kontunu Kathar heretiklerine karĢı hareket etmeye ikna
etmiĢti.Ona karĢı mektuplardaki ifadelerde ―DüĢün iĢte, budala, düĢün!‖ gibi oldukça
sertti.306
Bunların yanı sıra Ġsviçre‘nin bazı bölgelerinde cadılar, ilk dönemlerde
―heretik‖ veya ―Waudois‖ (Waldocu) diye adlandırılmaktaydılar. Ve cadılar da dahil
olmak üzere bütün dini sapkınlıklar heretiklik içinde itham edildi.307
Ama 1209 yılında yapılan Albi seferi o kadar Ģiddetliydi ki; bunu Avrupa
tarihinde ilk ―jenosid‖ yani soykırım olarak da nitelendirenler vardır. Çünkü bu
saldırıda sadece Beziers kasabasında 15.000 kadın çocuk ve erkek katledilmiĢtir. Bu
kadar insan katledilirken görevlilerden biri, Engizisyon temsilcisine Tanrı‘nın inananlar
ile sapkınların (Katolik ve Katharların) nasıl ayırt edeceğini sorduğunda; temsilcinin
cevabı: “Öldürün hepsini, Tanrı kendinden olanları mutlaka tanıyacaktır.” olur. Papa
III. Innocent, Albigen seferine katılımı arttırmak için, bu sefere katılan herkese haçlı
seferlerine katılanlara tanınan günah affını tanımıĢtır. Yani katılımcıların günahları
temizlenecek, borçları silinecek ve bu heretiklerden elde edilecek ganimetlerden pay
verilecekti. Ayrıca bu sefere katılan herkesin askeri yükümlülüklerden muaf olmak için
40 gün bu sefere hizmet etmesi yeterli olacaktır.Bu vaadler, haçlı seferlerinden daha
çok ilgi gördü,sefere gelenler Rhöne vadisinde toplandılar. Çünkü bu bölge, ele
geçilmesi zor olan bir yer değildi.308
Heretikler üzerine bu kadar baskı oluĢturulmasında hiç kuĢkusuz Hıristiyan
ruhani dünyasının verdiği vaazların da etkisi çok fazladır. Heretiklere karĢı alınan ilk
tedbir, Heretik din adamlarının vaazlarının etkinliğini yitirmesi için güçler birliği yapan
Hristiyan teologların 1184 tarihli Verona AntlaĢmasıyla bunu baĢararak ve XII yüzyılda
Kilise tarafından yetki verilemeyenlerin vaaz verilmesinin yasaklanmasıdır.309
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Bu heretik akımlar içerisinde yer alan XII-XIII yüzyıl arasında görülen bin yılcı
hareketlerin taraftarları ise feodal toplumun adaletsiz düzeni içinde yaĢayan
köylü,fahiĢe,makamı elinden alınan rahip,gündelik hayat süren iĢçiler gibi topraksız
gruplar idi. Bu hareketin bu kadar geniĢ bir kitleyi bünyesinde barındırmasının en
önemli sebebi hiç kuĢku yok ki siyasi buhranların beraberinde getirdiği ekonomik
ayaklanmalar ve haçlı seferleri ile daha da etkinlik kazanan Kilisenin verdiği
vaazlarıdır.310
Aslında Heretiklik akımını sadece Hristiyanlığın manevi aleminin kabul ettiği
doktrinlere karĢı bir eleĢtiri akımı olarak görmek de yersizdir. Çünkü Heretiklik, en az
Ruhban alemine karĢı yapılmasının yanı sıra ekonomik olarak yıllarca sömürülen
toplumsal bir kesimin de eleĢtirisi olduğu için aslında her türlü otoriter zulme karĢı olan
bir niteliğe de sahipti. Heretiklerin en büyük amacı, apostolik Hıristiyanlık öğretilerine
geri dönerek o basit lüksten uzak hayatı tekrar canlandırmaktı. Aslında bütün Heretik
grupların meydan okuduğu adaletsizliği en iyi anlatan görüĢ ise Ġngiliz köylü
ayaklanmasının liderlerinden olan John Ball‘a aittir:
―Ġnsan olarak, yaratıcımız olan Tanrı‘nın tezahürlerini yansıtıyoruz ancak bize
hayvanlar gibi davranıyorlar. Efendiler ve köleler diye bir ayırım olduğu sürece
ülkemizde hiç bir Ģey düzelmeyecek…”311
Diğer bir Heretik grup olan Bogomiller de heretikler gibi çoğalmaktan ve
evlenmekten kaçınan bir gruptu. Katharlar gibi Bogomillerde de kadınların önemli bir
yeri vardı.312
Alınan kararlar açısından önemli olan 1215 yılındaki Dördüncü Lateran
Konsilinin heretikler üzerinde iki önemli etkileri olmuĢtur. Bu konsilde heretiklerin
sapkın mezhepler olarak ilan edilmesinin yanında hem onlara karĢı güç kullanılmasına
hem de bu veya benzeri grupların kendilerini teĢhir edecek Ģekilde kıyafetlerine bir
iĢaret takılması kararı alınmıĢtır. 313
Kilise, hiçbir zaman Heretiklerle mücadelede yalnız kalmamıĢ hem sivil
yöneticilerin hem de kralların ve hatta bazı zamanlarda da aydın ve bilim adamlarının
desteğini alarak heretikliğin bastırılmasında motive olmuĢtur.314
Orta Çağ Avrupasındaki adalet anlayıĢı monarĢinin gücünü arttırmaya yönelik
olduğu için uygulanan cezalardada çoğu zaman keyfi durumlar ortaya
çıkarabilmekteydi. Örneğin kilise doktrinlerine karĢı gelen biri, Ġngiltere‘de kırbaç
cezasını alırken Ġspanya‘da yakılabilmekteydi. Dolayısıyla tek bir suçun cezası her
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yerde aynı değildi. Bunun birinci nedeni suç ve ceza kavramındaki bölgesel algı
farklılığı idi. Ġkinci nedeni de sosyal statünün etkisi idi. Çünkü soylu biri suçunu cezası
ölüm dahi olsa onun çeĢidine kendisi karar verebilmekteydi.315
Bu durum, genel anlamda basit olarak algılansa da kendi kimliğini bulmaya
çalıĢan Avrupa için toplumsal çatıĢmalara neden olmaktaydı. Toplumsal anlamda en alt
tabakada bulunan bir kâfir ile diğerleri aynı statüde kabul edilirdi. Ünlü kiĢilerden de
kurban edilenler olmuĢtur.316
Orta Çağ‘ın sonunda kentlerde büyük bir sosyal kaosoluĢmaya baĢlamıĢtı. Bunun
beraberinde getirdiği Ģiddet ve iĢkence, günlük sıradan olaylar haline gelmiĢlerdi.Çünkü
barıĢı bozan herkes cezalandırıyordu. Bu konuda verilen cezaların baĢında idamlar
geliyordu. Bu yüzden Orta Çağda Ģehirlerin genel manzarasında darağaçları sıra
Ģeklinde dizilmiĢlerdi. Bu belki de caydırıcılık oluĢturması açısından önemliydi. Ancak
böyle bir manzara ile yaĢamak zorunda olan halkın psikolojisi bozulmuĢtu.
Papa IV. Innocent tarafından 1252 yılında ―Ad Extirpanda(Yok Etme)‖ adı
verilen bir bildiri yayınlamıĢ ve iĢkencenin uygulanma sınırları belirlenmiĢtir.317
Orta Çağ Avrupasındaki bu korkunun en önemli sebebi aslında her an
öldürebilme ihtimalinin varlığı idi. Dolayısıyla bu korkuya eĢlik eden Orta Çağda
toplumsal olarak halkın en çok tedirgin olduğu kiĢiler, cellatlardı. Cellatların iĢkence
sırasındaki psikolojik durumları ve sonrasındaki toplumsal statüleri ile bundan sonra
daha objektif olmayacaktı. Bu durumda bilinçsizce hareket etmektedir ve öldürme
eylemini gerçekleĢtirmektedir. Zaten eğer bir kurban,iĢkence sırasında ölmezse onun
tarafından ömür boyu tanınacaklardı. Bu durumda kurbanın uğradığı iĢkenceye kendisi
de uğramaktan ömür boyu korkardı. Zaten iĢkence yapanlar eğer ruh hastası değillerse
bu psikolojiyi üzerlerinden atamıyorlardı. Hatta bazılarının bu olayları unutmak için
uyuĢturucuya baĢladıkları görülmüĢtür.318
Cellatlar toplumda hor görülürlerdi. Hatta eĢlerinin taktıkları peçeler dahi o
dönemde farklıydı. Hatta toplum içerisinde ayrım da yapılırdı. Buna örnek olarak
Cellatla aynı meyhaneye giden uĢağa 5 gün hapis cezasının verilmesi gösterilebilir.319
Bu korku furyası zamanla bir korku filmini anımsatmaya baĢlatmıĢtır. ġiddetin
artık farklı bir karaktere büründüğünü söyleyebiliriz. XII. ve XIII. yüzyıllardan itibaren
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baĢlayan aydınlanma çağına ulaĢılan süreçte ise bu karamsarlık durumu ve hikayelere
konu olan bu trajikomik olan durum, artık insanın değerli olduğu hümanist akımlara
yerini bırakmıĢtır.
Orta Çağ Avrupasındaki bu genel düĢünce ―pro et contra (lehinde aleyhinde)‖
Ģeklinde genel bir mantığa dayalı hale gelmiĢtir.320
Onun için bu yüzyılda ki Ģiddet ve iĢkenceden nasibini alıp da hayatta kalmayı
baĢarabilmiĢ olan bazı kiĢilerin yaĢam öyküleride tarihte yerini almıĢtır. Bu hikayeler,
en az biz modern çağın insanlarının anlayacağı kadar dramatik ve acı vericidir. Ayrıca
acı çeken binlerce kadın ve erkek ya da çeĢitli batıl inanıĢları içeren öykülerdir bunlar.
John Keane‘nin dediği gibi ―Bu tür öyküler, gelecek kuĢakların dikkatlerini çekecektir,
ama yalnızca, tarihçilerin altını çizmek zorunda kalacağı muazzam vahĢet
nedeniyle.”321.
Ve hikayemize göre; 322
Heretiklik, var olduğu XII. ve XIII. yüzyıllarda toplum içerisinde popüler bir
korku haline gelmiĢti.Saygıdeğer bir adam olan kardeĢ Elias‘ın dudaklarından onların
bölgenin hakimi tarafından ele geçirilinceye kadar cesurca heretiklere karĢı onların
aleyhinde olarak ―Tanrı‘nın iki taraflı kılıcı‖ sözünü hem vaazcı keĢiĢler hem de
azınlıklar yazmıĢlardır.Bu arada Burgondiya‘nın bazı bölgelerinde öldürücü hatalı
tohumların bazı heretikler tarafından dağıtıldığını öğrendim.Onları layık oldukları gibi
bu günah iĢçilerini yok etmek ve diğerlerine de ders olması için kazıkta asılmaları için
gönderdiler.
Alevleri beslemek için tedarik edilen ahĢapların fazlalığı aniden muhteĢem bir
karakurbağası haline dönüĢtü ve tahrik olmaksızın ateĢin ortasına kendisi gitti. Onların
piskoposuna rapor veren heretiklerden biri, ateĢin içine düĢmüĢtü. Karakurbağası bu
adamın yüzünde yerini aldı ve herkesin gözü önünde heretiğin dilini yedi.
Bir sonraki güne kadar onun kemikleri dıĢında bütün bedeni iğrenç
karakurbağalarına dönüĢtü. Mucizeyi gören sakinler, Tanrı‘ya taptılar ve ona dua
ettiler. Onun hizmetkarları, vaaz veren keĢiĢleri ve kulları olarak. Çünkü Lord,
merhametinde böylesi bir korku kirliliğinden onları korumuĢtu.
Kesinlikle her Ģeye gücü yeten Tanrı‘dan en görünmez Ģekilde ve hayvanların en
kirlisinden nasıl kirli ve ünsüz olarak heretiklerin öğretimini göstermeyi dilemiĢlerdir.
Bu nedenle herkes dikkatli bir Ģekilde heretiklerden sakınıyordu. Onlar, zehirli
karakurbağası olsalar bile..sadece dört ayaklı yaratıklar arasında kurbağalar, en kötü
olarak kabul edilirlerdi. Böylece heretik öğretiler, diğer dini mezheplerden daha pis
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olup daha da azalmıĢtı. Heretikliğin bu körlüğü Yahudileri haklı çıkarmaktadır. Onun
kirliliği Muhammedlerin deliğini tam tersine saf bir ĢeymiĢ gibi yapmaktadır.
Sapkınların haydutluğu Sodom ve Gomorra‘yı paslanmaz çelik olarak bırakacaktı.
Heretiklikteki utanç ve sapkınlık ile karĢılaĢtırıldığında suç iĢlemedeki en büyük olan
Ģey en kutsal hale gelir. Bu nedenle sevgili Hristiyan, diğer suçlarla karĢılaĢtırıldığında
önemsiz gibi olan bu tarif edilmez kötülükten kaçının.
Kıyafetlere sarılmıĢ olan kurnaz ve koyun olmayan ama açgözlü kurtlar olan iki
adam geldiler. En büyük dindarlığı taklit ederek Basinçon‘a geldiler. Bunun dıĢında
onlar soluk ve zayıflardı. Onlar, yalınayak ve hızlı Ģekilde gittiler. Ayrıca katedraldeki
matinlerden tek bir odayı bile kaçırmadılar ve herhangi birinden gelen küçük bir yemek
dıĢında herhangi bir Ģeyi kabul etmediler. Bu ikiyüzlülük durumu, zamanla herkesin
dikkatini çekti ve onlar duyulmamıĢ heretikleri ve yeni cahillere karĢı gizli zehirlerini
önlemek için vaaz vermeye baĢladılar. Üstelik insanlar, onların öğretilerine
inanabilirlerdi. Onlar, kaldırımda elenmiĢ yemeği emrettiler ve iz bırakmadan onun
üzerinde yürüdüler. Aynı Ģekilde suyun üzerinde de yürüdüler ama batmadılar; ayrıca
onlar, baĢlarının üzerinde küçük kulübeler yaktılar ve kulübeler küle döndükten sonra
yaralanmadan oradan çıktılar. Bundan sonra insanlara Ģöyle dediler: ― Eğer siz bizim
sözlerimize inanmıyorsanız, mucizelerimize inanın‖.Bunu duyan piskopos ve rahipler,
bu durumdan rahatsız oldular. Ve onların heretik, aldatıcı ve Ģeytanın bakanları
olduğunu doğrularken, adamları direnmek istediklerinde insanlar tarafından
taĢlanmaktan zorlukla kaçmıĢlardır. ġu andaki piskopos iyi öğrenimli biri olup
eyaletimizin yerlisidir. O dönemde o Ģehirde bulunan ve bana bu gerçekleri anlatan
bizim yaĢlı rahibimiz Conrad, onu iyi tanımaktadır.
Onun sözlerinin boĢ olduğunu gören piskopos- kendisine emanet edilen insanlar
Ģeytanın ajanları tarafından baĢtan çıkarılmıĢlardı –övgü konusunda çok tecrübeli olan
tanıdığı bir katibi çağırdı ve Ģöyle dedi: ―ġehrimdeki bazı adamlar, öylede böyle de
yapıyorlar. Senden sanatını kullanarak Ģeytandan onların kim olduklarını, nereden
geldiklerini ve hangi yöntemlerle çalıĢtıklarını ve böylesi muhteĢem mucizeleri
öğrenmeni istiyorum. Çünkü öğretileri Tanrı‘nın öğretisinin tam tersi olduğu zaman
onların ilahi ilham içerisinde harikalar yaratmaları imkansızdı‖.
Ve Katip Ģöyle dedi: ―Lordum, uzun zaman önce bu sanattan vazgeçtim‖.
Piskopos Ģöyle cevap verdi:―Benim hangi boğazlarda olduğumu açıkça
görüyorsunuz. Ben ya onların öğretilerini kabul etmeliyim ya da insanlar tarafından
taĢlanmalıyım. Bu nedenle size günahlarınızın bağıĢlanması için bu konuda bana itaat
etmenizi emrediyorum‖.
Piskoposa itaat eden katip, Ģeytanı çağırdı. ġeytan, kendisini neden çağırdığını
sorduğunda Ģöyle cevap verdi: ―Sizi rahatsız ettiğimden dolayı üzgünüm. Ve çünkü size
geçmiĢtekinden ziyade gelecekte daha itaatkar olmayı istiyorum ve bana bu adamların
kim olduklarını ne öğrettiklerini ve hangi yöntemlerle çalıĢtıklarını ve bu mucizeleri
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nasıl yaptıklarını anlatmanızı istiyorum‖. ġeytan cevap verdi: ―Onlar, benim adamlar
ve bana gönderildiler. Onlar, kendilerine ne söylendiyse onu vaaz ediyorlar. Katip,
cevap verdi: ―onlar, nasıl oldu da yaralanmadılar, suda batmadılar. Peki ateĢle
yakıldılar mı?ġeytan, tekrar cevap verdi: ―Onlar, koltuk altlarında deriyle et arasına
dikilmiĢ bana olan saygılarının yazılı olduğu bazı parçalar taĢırlar. Bu nedenle böylesi
mucizeler yapabiliyorlar ve herhangi bir Ģeyden etkilenip yaralanmazlar. Sonradan
katip Ģöyle dedi: ―Ya ne olursa onlardan uzaklaĢmaları gerekir? ġeytan, cevap verdi:
―Sonradan onlar, diğer adamlar gibi zayıflayacaklar‖ . Bunu duyan Katip Ģöyle diyerek
ġeytana teĢekkür etti: ―ġimdi git ve benim tarafımdan çağrıldığında geri dön‖.
Sonradan katip, piskoposa gitti ve ilgilendi. Büyük bir iĢle doldurulan Ģehrin tüm
insanlarını uygun bir yere çağırdı ve Ģöyle dedi: ―Ben sizin çobanınızım ve siz de
benim koyunlarımsınız.Eğer dediğiniz gibi bu insanlar, onların öğretisini iĢaretlerle
doğrularlarsa sizinle onları izleyeceğim. Aksi halde onların cezalandırılmaları ve de
cezalı Ģekilde benimle atalarımızın inancına geri dönmeleri gerektiği uygundur.
Ġnsanlar, onlardan çok fazla iĢaret gördüklerini söylediler. Piskopos ise ben,―onlardan
bir Ģey görmedim‖ dedi.
Hikayemi neden uzatıyorum. ġöyle ki; bu plan, insanları memnun etmiĢti.
Heretikler, çağrıldılar. Piskopos da oradaydı. ġehrin ortasında bir ateĢ yandı. Heretikler
gelmeden önce onlar, gizli Ģekilde piskoposun yanına çağrıldılar. O, onlara Ģöyle dedi:
―Eğer kendiniz hakkında kötü bir Ģey varsa onu görmek istiyorum. Bu duyulduğunda
onlar, büyük bir güvenle söylediler. Vücutlarımızı ve kıyafetlerimizi araĢtırın. Bununla
beraber piskoposun emirlerini izleyen askerler, erkeklerin kollarını kaldırdılar, onların
koltuk altlarında bazı iyileĢmiĢ yara izlerini gördüler ve bıçaklarıyla onları kestiler ve
de onlardan içine dikilmiĢ küçük sayfalar çıkardılar. Bunlar kabul edilince piskopos,
heretiklerle insanlara doğru ilerlediler ve sessizliği emrederek dıĢarıya ses gidecek
Ģekilde yüksek sesle ağladılar. ġöyle dediler: ―ġimdi bu kiĢiler, ateĢe girecektir ve
yaralı değillerse onlara inanacağım. Ancak bu periĢan adamlar, titrediler ve Ģöyle
dediler: ―Biz Ģimdi buraya giremeyiz. Sonradan piskopos, tespit edilmiĢ kötülükleri
insanlara anlattı ve bağlantıları gösterdi. Hepsi öfkeli ve sonsuz alevler içerisinde
Ģeytanla iĢkence yapılmak için hazırlanmıĢ ateĢte Ģeytanın bu bakanlarını attılar. Ve
böylece Tanrı‘nın lütfu ve piskoposun gayretiyle büyüyen heretiklik sönmüĢ ve baĢtan
çıkarılan ve bozulan halk, ceza ile temizlenmiĢ oldu.
Sonuç
ġiddet olgusu, tarihin her döneminde farklı coğrafyalarda farklı algılar
oluĢturmuĢtur. Ancak Ģiddetin en fenomen anlayıĢla uygulandığı dönemlerden biridir.
Geç Orta Çağ. Avrupa coğrafyasında farklı bir anlayıĢ ortaya çıkmıĢ ve insanların
hepsinde bir cezalandırılma ihtimalinin yarattığı korkuyla çalkalanmıĢtır.
Hikayede de görüldüğü gibi hiçbir korku boĢuna değildir. Avrupa‘daki amaç da
toplumu heretiklerden temizlemekti. Onun bir stratejisi, amacı, biçimi, siyasi hedefi
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mutlaka vardı. En önemlisi de güç unsurunu arttırma isteğidir. Daha sonra güçlü olan
taraf, korku karĢısında sığınılacak tek güç olduğunu göstermeye çalıĢırdı. Bunun için
Orta Çağ, iĢkencenin zirve olduğu bir çağ idi. Ancak iĢkence, bir tek Ģeyi dünya
üzerinden silmeyi baĢaramamıĢtır. O da Ģiddet idi. ġiddet olgusu, her dönem Orta Çağ
Ģeytanı gibi sadece kılık değiĢtirerek ortaya çıkmaktadır.
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ORTA ÇAĞ AVRUPASININ
ÖNEMLĠ KADIN HEKĠMLERĠNDEN BĠRĠ:TROTULA
Doç. Dr. Pınar ÜLGEN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ÖZET
Orta Çağ Avrupasında bilim alanındaki en önemli geliĢme, Salerno tıp okulunun
açılması ve üniversitelerin ortaya çıkmasıdır. Pek çok bilim kadını üniversiteler ile
yakın iliĢki içerisinde olmuĢlardır. XI. yüzyıl boyunca, bu tıp okulunun açılması
Batı‘da tıbbın canlanmasına sebep olmuĢtur. Ve ayrıca Salerno‘nun Avrupa‘da
kiliseden bağımsız olarak açılan ilk tıp okulu olduğu düĢünülmektedir. Bunun yanı
sıra Salerno tıp oklu Avrupa‘nın ilk üniversitesi olarak kabul edilir. Genel olarak
kadınlara sınırlı haklar verilmiĢtir. Fakat bu noktada ilk kadın tıp öğrencilerinin ve
öğretim üyelerinin varlığı çok önemlidir. Bu kadınlardan biri ve de ilki Profesör Trotula
olup ayrıca Trocta, Troctula ve Madam Trot olarak da çağrılmaktadır. Tam adı, Trotula
de Ruggerio. Ve Salerno Tıp Okulunda çalıĢmıĢtır. Trotula kadın hastalıklarıyla
ilgilenmiĢtir. Bu nedenle, kadın hastalıkları ve jinekoloji konusundaki en önemli kadın
uzmanlardan biridir. Ayrıca dermatoloji ve epilepsi ile de ilgilenmiĢtir. O, diğer
doktorlardan ayrıhasta ile hastanın durumunu tartıĢmıĢtır. En önemli kitabı ―The
Passionibus Mulierum Curandorum-The Diseases of Women‖.
Anahtar Kelimeler: Orta Çağ, Avrupa, Tıp, Salerno, Kadın.
ONE OF THE MOST IMPORTANT WOMAN PHYSICIANS OF THE
MEDIEVAL EUROPE
ABSTRACT
The most important development is the openning of the Salerno medical school
and the emergence of the universities at the sciencefield in the Medieval Europe .Many
science women are in close relation ship with the university. During the 11th century
the opening of this medical school caused to the revival of the medicine in the West.
And also it is thought that Salerno was the first medical school that was independently
opened from the church. However, Salerno Medical School is the first University of the
Europe. Generally women were given limited rights but at that point the presence of the
first woman medical students and faculty members is very important. One of those
women and the first is Professor Trotula and also called Trocta, Troctula and Madam
Trot. Her full name is Trotula de Ruggerio. And she worked in the Salerno Medical
School. Trotula was interested in diseases about woman so, she became one of the
most important specialist about woman diseases and gynecology. And also she was
interested in dermatolgy and epilepsy. She was sperated from other doctors becauses he
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discussed the patient‘s case with patient. Her most important book is ―The Passionibus
Mulierum Curandorum-The Diseases of Women‖.
KeyWords: Middle Ages, Europe, Medicine, Salerno, Woman.
GiriĢ
GeçmiĢten günümüze kadar geçen süreçte tıp biliminde çok önemli geliĢmeler
olmuĢtur. Bu geliĢmelerin temeli,
Hipokrat ile baĢlamaktadır. Tıbbi olarak
bakıldığında Hipokrat, özellikle hastalığın semptomlarının gözlemlenmesiyle
ilgilenmiĢtir. Sonrasında ise Galen, tedaviye altmıĢ tane tanı koymuĢtur.Daha sonraki
geliĢmeler ise daha çok büyü yoluyla gerçekleĢmiĢ ve tıbbi tedavilerle hastalıklardan
kurtulma düĢüncesi yavaĢ yavaĢ yok olmaya baĢlamıĢtır. Sonraki süreçte ise tıp
bilimindeki geliĢmeler, Salerno‘da 1196 yılındaki yağma ile biraz gerilemesine rağmen
yeniden düzenlenmiĢtir. 1240 yılında ise tıp bilimine destek vermek amaçlı bir ferman,
II. Frederick tarafından yayınlamıĢtır. Zaten daha öncesinde ―Üniversite‖
kurulmuĢtu..ĠĢte bu baĢarının temelinde Salerno‘da korunmuĢ olan bu profesyonel tıbbi
pratiğin günümüze kadar gelmiĢ olması bulunmaktadır.323
Elbette ki tarihi süreç içerisinde tıp biliminin geliĢiminde sadece teknik olaylar
değil sosyal olaylar da etkili olmuĢtur. Buna en iyi örnek olarak toplumdakiözel
mülkiyet sistemi gösterilebilir. Dolayısıyla dininbüyüden uzaklaĢmaya baĢlamasıyla
istenen dinsel destek de sağlanmıĢ oluyordu. Bu durumda dünyevi güç, iyi, üstün ve
kutsal olanın temsilcisi olarak tanınmaktadır. Metafizik güç ise kötü, aĢağı ve uğursuz
olanın temsilcisidir.Hatta bu durumla ilgili söylemler, cinsiyet ayrımına kadar
varmıĢtır. Erkek, güç ve otoritenin temsilcisidir. Burada gücü kendi bünyesinde taĢıyan
ise egemenliğini Ģiddete dayalı olarak sürdüren erkek iktidardır324.
Buna ek olarak Orta Çağ Avrupasında üç önemli hiyerarĢi bulunmaktaydı. Halk
üzerinde kilisenin, kadın üzerinde erkeğin ve köylü üzerinde toprak sahibinin
egemenliği vardı. Orta Çağda var olmaya baĢlayan bu düĢünceye göre kadın-ebeler ise
kilise dıĢı bir alt kültürü temsil etmekte olduklarındanvar olan toplumsal düzen için
potansiyel bir tehdit oluĢturmaktaydılar.325
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Böyle bir zihniyetin hakim olduğu bir ortamda Salerno Tıp okulunda bazı kadın
hekimler hocalık yapmıĢlardır. Trotula, Abella, Rebecca ve Constanza Calendaen ünlü
kadın hekimlerdir. Ve de Tıp fakültesinin leydileri olarak anılmaktadırlar326.
Salerno‘daki kadınlar, gerek öğrenci, gerekse hoca olarak tıp eğitiminin içinde
yer almıĢlardı. Burada görev yapan kadın hekimlerin en ünlüsü “Obstetrik Ebelik”
kitabının yazarı olan ve yukarıda da adı geçen “Trocta‖, ―Troctula‖ ve ―Madam Trot‖
olarak da bilinen ―Trotula de Ruggerio‖dur. XI. yüzyılda yaşamıştır. Trotula ismi altında birçok eser ve yazıların toplanmıĢ olması kendisinin çok farklı alanlara olan ilgisi
ile açıklanabilir327.
Onun çalıĢmaları ve araĢtırmaları 1050 ile 1097 yılları arasında eski ve modern
bibliyografyanın bir parçası olup Orta Çağdan itibaren bilim dünyasında çok büyük ilgi
uyandırmıĢtır. 328
Diğer bir ismi deTrotula Plataerius idi. Johannes Plataerius‘ un eĢiydi. Kendisi
Ġtalya‘da çalıĢan bir doktordu. Salerno Tıp okulunda çalıĢmıĢ ünlü bayan hekimlerden
biriydi.Ġki oğlu olan bir anne idi. Ayrıca eĢi ile de ―Encyclopedia Regimen Sanitatis
(Devlet Sağlık Ansiklopedisi)‖ adlı eserde ortak çalıĢmaları da bulunmaktadır.329
Bu Ġtalyan hekim, sadece kadın cerrahisi ve doğum uzmanlarının yanı sıra
dermatoloji ve Epilepsi alanında da uzmanlaĢmıĢtır. Trotula, pratik bir doktor olma
yolunda büyük bir adım atmıĢtır. Bu çağın az sayıdaki kadın hekimlerinden farklı
olarak Trotula, özellikle de öğrencileri tarafından Solerno‘nun tıp fakültesinde okumuĢ
en bilgili öğretmen olarak kabul edilmiĢtir.Onun öğrencileri arasında olan Rudolph
Malecouronne, ―Passionibus Mulierum Curandorum (Kadın Hastalıkları) ―adlı çok
önemli bir eser yazmıĢ ve bu eseri,Trotula Major‘a atfetmiĢtir. Ayrıca Trotula yaptığı
çalıĢmalarla, kilisenin öğretilerine ters düĢerek doğum öncesinde kadınlara afyon
verilmesi önerisinde bulunmuĢtur. Ona göre kadın erkek arasındaki iliĢkilerde
psikolojik etkiler, tehlikelidir. O, infertilite konusunda erkeklerin de incelenmesi
gerektiğini savunmuĢtur. Onun çalıĢmaları çok etkili olmaya baĢlayınca bu konuda
bazı bilginler, çeĢitli görüĢler ortaya atarak Trotula‘nın gerçekçiliği ve inandırıcılığı
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olmayan somut delillere dayanmayan sebeplerle var olmadığını ve eğer var olsaydı
muhtemelen onun bir kadın olmayacağına varan bazı iddialar da bulunmuĢlardır.330
Bunun yanı sıra ve günümüz açısından da önem taĢıyan Salerno‘da Trotula
tarafından yazılmıĢ olan ―Kadın Hastalıkları‖ tezinde Ģu an ―vajinismus‖ adı verilen bir
hastalıktan da bahsedilmiĢtir. Daha sonra Amerikalı jinekolog Sims, tarafından XIX.
yüzyılda ilk kez 1861‘de ―vaginismus‖ kavramı tanımlanmıĢtır.331 Dolayısıyla yaklaĢık
olarak 900 yıl öncesinde ki -günümüzde dahi bu hastalık toplumdaki bazı kesimler
tarafından bilinmemektedir- Trotula tarafından bu hastalığın tanımlanmıĢ olması çok
ilgi çekicidir ve de çok önemlidir.
Trotula hakkında bilgi veren Salerno‘daki el yazmaları arasında en dikkat
çekenleri, ―mulieres salernitanae (Salernolu Kadınlar)‘‘, ―Regimen Salernitanum
(Salerno Ġdaresi)‖ olup hijen kuralları anlatılmaktadır. Bazılarında ise örneğin ―De
Secretis Mulierum (Kadınların Sırları Hakkında )‖ adlı eserde Albertus Magnus‘a
atfedilen metinler bulunmaktadır.Ve Trotula Ģöyle anılmaktadır:―vocata fuit quasi
magistra operis‖. Factus a muliere Salernitana quae Trotula vocator (Bir usta ya da
öğretmen olarak iĢ yaptığı ve Trotula‘nın Salerno‘lu sözcü ve ya temsilci bir kadın
olduğu söylenirdi). Hatta Trotula, ilk kadın profesördür‖ denirdi.332
Bu arada kadınlar, önemli bir rol oynamaya baĢlayınca ebeler de meslek olarak
tıp alanında önem kazanmaya baĢlamıĢlardır. Kadınların doğuĢtan sahip olduğu yetkiler
nedeniyle gizem ve sihir dolu olduğu ve bu nedenle karanlık bir dünyaya
sürüklendiklerine inanılırdı. Kadın olmak, talihsizlik olarak kabul edilirdi ve talihsizliği
nedeniyle yani the ―misfortune of being a woman‖ denilme noktasında Trotula, bir
kadın doğum uzmanı olarak sosyal varlığını açıklamıĢ ve bu inanıĢlara cevap olmuĢ
gibi görünmektedir.333
Trotula‘ya göre bir kadın hekimin ilk görevi, hastalığın devam etmesi
durumunda bunun nedeninive doğal ilaçlarla da bu hastalığı yenebileceği konusunda
hastaya bilgi vermektir. Kısırlık tedavileriyle de ilgilendiği ve dolayısıyla çocuklarla
ilgilendiği için ilk çocuk doktoru olarak da adlandırılmaktadır. 334
Orta Çağ medikal yazarları olan Trotula ve Hildegard konusunda yüzyıllarca
süren tartıĢmalara rağmen, popüler ve bilimsel söylemleri ile günümüzde hala
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birbirinden farklı görüĢler bulunmaktadır.Onların görüĢleri aslında romantizm
olmamakla birlikte antifeminist ve feminist eğilimler arasındaki basit romantizme
dayalı görüĢler de değillerdir. Asıl önemli olan nokta, cinsiyetler arasındaki genel
entelektüel eğilimlerin açıklanmasıdır. HerĢeyden önemlisi öncelikle bu kadınları ve
çalıĢmalarını anlamamızı sağlamak ve daha üst seviyeye çıkarmak gerekir.
Trotula, öğrencilerine göre çok çılgın bir yapıya sahipti. Hep daha fazla daha
güncel ve aktüel bilgi istermiĢ. Bu nedenle o, sadece bir doktor değil aynı zamanda tıp
kürsüsünün de baĢkanıymıĢ. Trotula, asıl ününü erkek öğrencilere ders veren bir bayan
hoca olmasıyla kazanmıĢtır.
Hatta Trotula‘nın Rönesans kaderi Orta Çağ döngüsü ile paralellik
göstermektedir. Onun etkisi XII. yüzyıldan XV. yüzyıla kadar devam etmiĢtir.
Feminist tıp tarihçileri, ilk baĢta erken yüzyılda bu bilimsel mirasa büyük bir
yakınlık göstermiĢlerdi. Fakat daha sonra bir kadın profesörü kutlayan Ġtalyan geleneği,
Trotula‘nın rütbesini basitçe reddetmekle kalmamıĢ; aynı zamanda onun cinsiyetini de
inkar ederek filolog geleneğini benimsemeye baĢlamıĢtır.335
Bazı feministler ise çok ilginç Ģekilde bu konuda bazı olumsuz eleĢtiriler
yapmıĢlardır. Bunun sebebi belki de Trotula ve Hildegard‘ın onların umduğu gibi
olmamalarından kaynaklanabilir. Trotula‘nın cinsiyetinin sorgulanması noktasında
―gerçek‖ kavramını, gerçek kadın tarihi aktörlerini ve tıbbı inanıĢları iyi anlayabilirsek
buradaki cevabımız ―Evet, o, bir kadındır‖ olacaktır; ancak kadın tıbbının değiĢmiĢ
halini ya da erilden uzaklaĢmıĢ olarak anlarsak buradaki cevap ―Hayır, kadın değildir‖
olacaktır. Bu noktada Ģunları da iyi incelemek gerekir ki; Hildegard‘ın 4 farklı serisi
bulunan bir eser yazdığı erkek hocalar tarafından bilinmektedir. Bilinmeyen ise ne
kadarını kendi kelimeleriyle ifade ettiğidir. Trota‘nın ―De curis mulierum‖adlı eserinde
de benzer Ģekilde sözlü olarak dikte ile ortaya çıkmıĢtır. Onun bu çalıĢması,
çevresindeki erkek tıp kültüründen etkilenmiĢtir. 336
Hurd Mead‘ın dediği gibi Trotula bir yazardır ve biz de bunu kabul etmeliyiz. O,
kendine has bir filoloji geliĢtirmiĢtir. ―Ben- Trotula‖ ifadesini eserlerine eklemiĢtir. 337
Bazı yazarlara göre ise Trotula profesör olamazdı. Aslında bu tarz tartıĢmalara
neyin sebep olduğuna gelince bunun tek bir cevabı vardı: O da, filolojik farklılıklar idi.
Bentonise Trota‘nın ―Practice (Uygulama)‖ adlı eserini keĢfederek kısmen çarpıcı
sonuçlara ulaĢmıĢtı. O, Trotula ile ilgili olan bu konuda Trota ile Trotula arasındaki
bağlantıyı açığa çıkarmak için Madrid‘deki el yazmasını incelemiĢtir.338
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Burada asıl önemli olan bunların çok basit tartıĢmalar olduğu ve önemli olanın
gerçek kadın tıbbı sayılmasa bile, bu kadınların uyguladıkları ve teorikleĢtirdikleri
kurgularla Orta Çağ Avrupa tıbbına katkıda bulunmuĢ olmalarıdır.
―De Passionibus Mulierum Curandorum (Kadınların Duygularının ĠyileĢtirilmesi
Üzerine)‖ adlı eser, Trotula tarafından yazılmıĢ kadın sağlığı sorunları konusunda bir
derlemedir. ġöhret ve eklektik öğretinin birleĢmesi ile Yunan, Latin, Yahudi ve Arap
tıp gelenekleri ile bu birleĢim yaĢanmıĢtır. ―Schola Medica Salernitana yani Salerno Tıp
Okulu‖, model alınarak Rönesans öncesinde Monpellier, Bologna ve Paris‘te tıp
fakülteleri açılmıĢtır.339
Aslında bu yaklaĢımlar, ―Écriture féminine(Kadın yazarlığı)‖yani kadının
somutlaĢmıĢ tecrübesinden çıkanlar olarak adlandırılabilir. Ancak Trotula‘nın tezi buna
örnek gösterilmez. Çünkü bu tez, bir tıp tezi olup teknik bilgiler içermektedir.Bu tezde
bir kadının ya da erkeğin tecrübesinin somutlaĢmıĢ bir örneğin olup olmaması bir sorun
değildir. Önemli olan Orta Çağ gibi bir değiĢim ve yenilenme çağında kadının üreme
sorunlarına yardımcı olunabilmiĢ olmasıdır.340
Bu konuda aĢağıdaki metinde olduğu gibi Trotula‘nın tıp alanındaki çalıĢmaları
oldukça önemlidir.
―Trotula seu Trottola de Ruggiero, multae doctrina matrona Salernitana, quae
librum scripsit de moribus mulierum et eorum cura, et alterum de compositione medica
mentarum- .
Trotula veya Trottola de Ruggiero, pek çok bilginin (Salernitana) anası ki; o,
kadınların yapıları ve onların bakımı ile ilgili kitap yazdı, bir de tedavi ile ilgili bir
kompozisyon yazdı.‖.341
Trotula‘nın yaptığı iĢe verdiği önem ve uyguladığı tedavilerden birini anlatan
aĢağıdaki pasaj oldukça dikkat çekicidir:
―ĠĢin Ģiddetinden dolayı bazı hastalarda, genital bölgelerde yırtılmalarla
karĢılaĢırız. Bunların bazılarında aynı duruma sahip bir vulva ve makat (anüs)
bulunmaktadır. Sonuç olarak uterus yırtılması ortaya çıkar ve o da sertleĢmiĢ olur. Bu
Ģartlara inanmak için, biz uterusla ilgili konularda kaynamıĢ yağdaki gibi sıcak Ģaraba
tedavi için baĢvururuz‖.342Onun tarafından ileri sürülmüĢ olan bu tedavi Ģekilleri
modern tıbbın bile ilgisini çekmiĢtir.
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Bunların yanı sıra Trotula de Ruggerio, koruyucu hekimliğe özen gösteren bir
hekim olmakla birlikte sağlıklı olabilmek için hijyen ve dengeli bir diyetin önemini vurgulayarak yeni ve alışılmadık metotların da uygulanmasını ve yaygınlaşmasını
sağlamıştır. Trotula, özellikle egzersiz diyet, hijen ve güzellik konularında çalıĢmalar
yapmıĢtır. Salerno böyle bir doktor yetiĢtiren bir okul olduğu içinde o dönemde
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Ayrıca onun çalıĢmaları 700 yıl boyunca basılı ve ünlü
kalacaktır.343
Tedavi için Orta Çağ‘ın astroloji, dua veya büyülerine baĢvurmamıĢtır. V ede
önerileri halktan her kesime hitap etmektedir. Örneğin huzursuz bebekleri
sakinleĢtirmek için gelincik tohumlarının anne sütüne karıĢtırılarak verilmesi gibi.
Trotula‘nın eserleri arasında en ünlüsü olan daha önce de bahsetmiĢ olduğumuz Trotula
Major olarak da bilinen ―De Mulierum Passionibus ante, in et post partum‖(Doğumdan
önce, esnasında ve sonrasında kadın hastalıkları) kitabıdır. Bu eserde hamilelik
sürecinde nelere dikkat edilmesiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır.344
“Trotula minor” olarak da tanınan “De‟ornatu mulierum (Kadınların
kozmetiği)”isimli eserinde ise kozmetikle ilgili konular ve cilt bakımından söz etmiĢtir.
Trotula, kadınları zamanın olumsuz etkilerinden korumak için birçok doğal çözüm
önerilerinde bulunmuĢtur. Hekim Trotula tarafından yazılan makaleler,XVI. yüzyıla
kadar üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuĢtur. 345
1544 yılında basımı yapılmıĢ olan eser de Trotula‘ya atfedilmiĢtir. Burada 3 ayrı
konuyla ilgili çalıĢmalar, 3 farklı kiĢi tarafından yapılmıĢ gibi görünmektedir.Bu
durum, Salerno‘da bulunan bir kadın doktorun varlığı konusunda Ģüphe yaratmaktadır.
Bu eserler, sırasıyla ―Practica (Uygulama), De Aegritudinum Curatione (Hastalıkların
ĠyileĢtirilmesi Üzerine) , Codex Salernitanus (Salerno El-Yazması)‖ idi. Aslında
Trotula, XII. ve XIII. yüzyıllarda Hristiyan dünyada tıp denemeleri yapılan bir
dönemde profesyonel bir yetenekti.346
En çok tartıĢılan sorular dan biri Trotula adlı bir Orta Çağ kadın doktoru,
gerçekten var mıydı ve de bu tezleri gerçekten o mu yazmıĢtı?
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Bu noktada en önemli bilim insanlarının bu konudaki yorumlarına gelince Dr.
Mead, Onu ―Orta Çağların en dikkat çekici kadın doktoru‖ olarak tanımlamaktadır.
Elisabeth Mason-Hohl ise onu ―XI. yüzyılın Jinekoloğu‖ olarak adlandırmaktadır.
Ayrıca Orta Çağlarda tıp, kozmetik ve hastalıklar konusunda en ünlü tezler, Trotula‘ya
aittir.347
Bu iddialardan en dikkat çekici olanı, Trotula‘nın aslında ‗Trottus‘ adında bir
erkek olduğu iddiasıdır .Bu iddialara karĢılık yapılan araĢtırmada değiĢik bilgiler ortaya
çıkmıĢtır. ġöyle ki; Trotula, Matthaeus Platearius‘un annesidir ve Joannes Platearius‘ın
eĢidir.Bu kiĢinin metinlerde adı geçen Trotula olduğunu ve diğer eserlerinde onun
tarafından yazıldığını söyleyebiliriz. Ancak özellikle Güney Ġtalya‘da Trotta adı çok
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu durumda karıĢtırılma ihtimali çok yüksektir. Aynı
zamanda da ya bir doktor olduğuna ya da birinin eĢi olduğuna dair bilgiler yer
almaktadır. 348
Dolayısıyla böyle bir kadın doktor var mı sorusunun kanıtlarını Ģöyle
sıralayabiliriz:
Ut de curis‘deki bazı metinlerde Trota adlı bir doktorun nasıl ün kazandığı Ģöyle
anlatılmaktadır: Burada isimsiz bir kızın Trota tarafından uterusunda gaz olduğu için
ameliyat edildiğinden bahsedilmektedir. Burada Trota adı kullanılmıĢtır. Ve Trota, bu
kızı evine götürmüĢ ve onun iyileĢmesi için çalıĢmıĢtır. Aynı hikaye, XIII. yüzyıldaki
diğer iki el yazmasında da görülmektedir Buradaki isim de ―Domina Trotula‖ idi. Onun
―quasi magistra‖ olduğu anlatılmıĢtır. Sanki o kadın, bir ustaymıĢ gibi‖. Burada ĢaĢırtıcı
olan bayanlar için kullanılan ―magister‖ kelimesi yerine erkekler için kullanılan
―magistra‖ nın kullanılmıĢ olmasıdır. Aynı zamanda ―Master‖ kelimesi de erkekler için
kullanılırdı. Burada magister kelimesinin kullanılma amacına gelince Trotula‘nın
ününün sıra dıĢı olduğundan dolayı erkeklerle eĢdeğer görülmesi içindir. 349
Bazı metinlerde de Wroclaw el yazmasında ―M.‖ ifadesi kullanılmıĢtır.
Dolayısıyla bu harf,―Magister‖ olarak yazılmıĢtır. Magister Platearius ya da Magister
Bartolomeus gibi…350
Buna son olarak Madrid el yazmasının inceleme sonuçları eklenebilir. En eski
yazma eser olup 1200 yılına aittir. Burada Salerno‘ya ait tıp metinleri bulunmaktadır ve
Afrikalı Constantine‘e ait çeviriler de bulunur: ġöyle ki; ―Practica secundum Trotam‖
ve sonradan ―Practica secundum Trotulam‖ olarak tanımlanmıĢ ve aĢağıdaki metinde
olduğu gibi belirtilmiĢtir:
―Secundum Trotam ad menstrua provocanda quorum retentione mulier
347
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concipere~ potest- Yani Trota‘ya göre adet görme zamanında kadın alıkonulursa
çocuk sahibi olamazdı.351
Yapılan araĢtırmalara göre Madrid el yazmasında ise Trota‘ya bir kadın olarak
adı iki defa verilerek atıflarda bulunulmuĢtur. Wraclow el yazmasında ise yazarlar
kısaltılmıĢ isimlerle verildiğinden dolayı bazı yazarların da buradaki yanlıĢ
yorumlamalardan dolayı onun erkek olduğunu düĢündükleri söylenebilir. Örneğin
―Plat‖-Platearius, ―'Petro‖- Petrocellus gibi.Ayrıca Trot benzeri bir kelimeyle
karĢılaĢmayınca bu sonuca ulaĢıldığı söylenebilir.Dolayısıyla buradaki anlamsız
Ģüpheler,Trotula‘nın erkek olabileceği ihtimali için yeterli sebepler değildir.352
Onun çalıĢmaları Hildegarde tarafından
manastır tıbbında da
kullanılmıĢtır.Madrid‘de bulunan ―Practica‖ adlı eser, onun bir kadın doktor olarak
varlığını kanıtlarken ironik olarak da kendisine atfedilen tüm çalıĢmaların tamamen ona
ait olmadığını da ortaya çıkarmıĢtır.353
ġunu da belirtmek gerekir ki, Trotula ile birlikte tıp bilimiyle ilgilenen
kadınların sayısında artıĢ olmuĢtur. Erkekler kadar kadınlar da tıp ve cerrahi alanında
çok etkinlerdi. 1273 ile 1410 yılları arasında Naples‗te 24 kadın hekimin varlığından
bahsedilmektedir. Bazı örneklerde de kadınlar tıp eğitimciler olarak tasvir edilmiĢlerdir.
Bunların en ünlüsü de Trota idi. Hatta onun varlığı bile tartıĢılmıĢ ancak son
zamanlarda yapılan araĢtırmalar onun tıp bilimindeki yazarlığını doğrulamaktadır. Ve
kendilerinden sonrakilere de öncülük etmiĢlerdir. Kadın hekimlerin sayısı XIII. –XV.
yüzyıllar arasında daha da artmıĢ ve Fransa‘da %1.5 Ġngiltere‘de %1.2. civarına
yaklaĢmıĢtı.354
Trotula ve eserleri, XIII., XIV. ve XV. yüzyıllarda aĢırı derecede popüler idi.
Onun eserleri Fransızca, Katalanca, Almanca ve Ġngilizce dillerine çevrilmiĢti. ―The
Wisest Woman in the whole World‖ -Tüm Dünyadaki En Bilge Kadın‖ olarak
adlandırılmaktaydı. 1097 yılında vefat etmiĢtir.355
Sonuç
Genel anlamda görüldüğü üzere Orta Çağ Avrupasına baktığımızda teorikte
kadın tıbbının araĢtırılması ve incelenmesi, erkeklerin tekelindeydi. Böyle bir ortamda
her açıdan baskı altında olmalarına rağmen çalıĢılması zor alanlardan biri olan tıp
biliminde bir idol olarak tarihe kazınmıĢ olmaları çok önemlidir. Çünkü böyle bir
ortamda kadın olmak ve de kadın olarak yaĢamak ve yaĢatılmak çok zordur. ĠĢte
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Trotula, bu anlamda kendisinden sonraki nesillere örnek olmuĢ ve kadınları aydınlatan
bir ıĢık olmuĢtur. Bu nedenle Trotula‘nın Orta Çağ Avrupa tarihindeki yerini incelerken
onun sadece varlığının bile tarihte önemli olduğunu bilmek ve yansıtmak yeterlidir.
Söylentiler ve iddialar değil Trotula‘nın Orta Çağ Kadını için yaptıkları önemlidir…
―Cherchez les femmes-kadınları aramak‖ bu nokta da slogan olarak kabul
edilebilir.
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AKKOYUNLU DÖNEMĠ RESĠM ÇALIġMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman DEVECĠ
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Bu makalede Akkoyunlu Türkmenleri dönemindeki Minyatür çalıĢmaları
incelenmiĢtir. Akkoyunlu saraylarındaki nakıĢhanelerden söz edilmiĢ, Minyatür‘ün ve
minyatürcülerin Akkoyunlu sarayındaki yeri ve önemi üzerinde durulmuĢtur.
Akkoyunlu dönemi minyatürlerinin özellikleri açıklanarak, değiĢik örnekler
sunulmuĢtur, Hamse-i Nizami, Büyük Kafalı ġehname, Haverannâme v.b. musavver
kitaplar incelenmiĢtir. Tebriz‘de ve ġiraz‘da bulunan, Akkoyunlu saray atölye
çalıĢmalarının üzerinde durulup, ortaya çıkan değiĢik minyatür üslupları açıklanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Minyatür, Akkoyunlu, Uzuz Hasan, Akkoyunlu Minyatürü,
Türkmen.
AKKOYUNLU PERIOD PAINTING WORKS
ABSTRACT
In this article, the Miniature works in the period of Akkoyunlu Turkomans were
investigated. Mentioned about The workshops of Akkoyunlu palaces and Emphisized
on the role and importance of the miniatur and minyatur artists of the Akkoyunlu
palace. The characteristics of Akkoyunlu miniaturizes were explained and, especially
the illustrated books such as Hamse-i Nizami, Big Head Shahnama, Haverannâme etc.
were examined. Especially the works done in the workshops of Akkoyunlu palaces in
Tabriz and Shiraz were focused and, explained the emerging styles of miniatures.
Key Words: Miniature, Akkoyunlu, Uzun Hasan, Miniatures Akkoyunlu,
Turkoman.
A) GiriĢ:
Akkoyunlu Türkmenleri döneminde (1467- 1500) Ġran minyatür sanatı en güzel
ve parlak dönemlerinden birini yaĢamıĢtır. Aslında Türkmen minyatür üslubu önceki
Timurî üslubunun üzerine kurularak geliĢtirilmiĢ ve sonraki Safevî dönemine
aktarılmıĢtır.
Akkoyunlu Türkmen Minyatür çalıĢmaları, genellikle Tebriz ve ġiraz‘da
meydana gelip, Hamse-i Nizami ve Büyük Kafalı ġehname vb. gibi önemli musavver
kitaplarıyla bilinmektedir.
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Bu eserler Minyatür tarihinde kendine özgü tarzlarıyla kaybolmayacak izler
bırakmıĢlardıe. Dolaysıyla onların üzerinde kapsamlı ve özel araĢtırmalar yapılacak
kadar değerli olduklarının inancındayım.
Doktora tezimin konusu ―Ġran Minyatürlerinde SavaĢ Sahneleri‖ olduğundan,
Akkoyunlu Minyatürlerinin savaĢ sahnelerine de değinip geçmiĢtim ama bu alanda
daha geniĢ bir çalıĢma yaparak o dönemdeki bütün faaliyetleri göz önüne alma fikri,
yeni bir çalıĢma isteğini bu araĢtırmacıda uyandırmıĢtı. Nitekim, bu makalede o
dönemin bütün minyatür faaliyetleri genel bir Ģekilde ele alınmıĢtır. AraĢtırmacının
kendisinin Türkmensahra Türkmeni olması da bu döneme merakla yaklaĢmasına sebep
olmuĢtur.
B) Akkoyulu Sarayında Minyatürün Yeri:
Akkoyunlu Türkmenler hükümetinin kökü Timurlu döneminin sonuna
dayanmaktadır. Karayülük Osman, 1403‘te Diyarbakır merkez olmak üzere
Akkoyunlular devletini kurmuĢtur356. 1447 yılında ġahruh‘un vefatından sonra
Timurlular arasında iç savaĢ baĢ gösterdi. Bu dönemde Ġran coğrafyası bazen
Timurluların, bazen de Türkmenlerin istilasına uğradı. Buna bağlı olarak sanatkârlar da
kimi zaman Türkmenlerin, kimi zaman Timurluların saraylarında çalıĢmıĢlardır. 14501460 yılları arasında Türkmen hükümdarların kontrolü altında bulunan Tebriz, ġiraz ve
Bağdat‘taki sarayların, Timurluların elindeki Herat sarayına göre daha huzurlu
olmasından dolayı sanatkârlar istedikleri çalıĢma ortamlarını orada bulabilmiĢlerdir.
1453‘te Kara Yülük Osman‘ın torunu Uzun Hasan Diyarbakır‘ı ele geçirip,
Akkoyunlu Devletinin büyük hükümdarı olmuĢtur357.
1466‘da Uzun Hasan, Karakoyunlu Türkmen hükümdarı Cihan ġah‘ı öldürüp
devletini ele geçirmiĢtir. Uzun Hasan bir yıl sonra Tebriz'i baĢkent ilan ederek
Akkoyunlu Türkmenleri Ġmparatorluğunu kurmuĢ ve orada sanatkârların çalıĢmalarına
imkan sağlayan HeĢt BehiĢt Sarayı'nı yaptırmıĢtır.358
Uzun Hasan 1469‘da Timurluları Karabağ‘da yendikten sonra, birçok sanatçıyı
ġiraz‘daki atölyeye davet etti. Sultan Halil‘i de buraya vali olarak atadı. Bu dönemde
minyatür sanatında büyük ilerleme kaydedilmiĢ, Ģöhretli sanatçılar ortaya çıkmıĢtır.
Uzun Hasan, Tebriz'de yaptırdığı HeĢt BihiĢt Sarayı'nın duvarlarını resimlerle
süsletmiĢse de kitap resmi sanatına fazla önem vermemiĢtir. O dönemden kalan tek
tasvirli kitap, oğlu Halil vasıtasıyla yaptırılarak, Uzun Hasan‘a sunulmuĢtur.
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Uzun Hasan çok sayıda eseri ve bu arada Kur‘an-ı Kerimi Türkçeye tercüme
ettirmiĢtir359. Uzun Hasan döneminde Akkoyunlu Sarayı'nın dıĢındaki sanat hamilerinin
tasvirli elyazmaları hazırlattıkları görülmektedir. Katip ġerefeddin Hüseyn‘in ġirvan'da
hazırladığı Divân-ı Aşar bunlardan birisidir. Bu divanı Türkmenlerin hâkimiyetini
resmen tanıyan ġirvan hakimi Faruk Yasur'ın yaptırttığı bilinmektedir. Hazar Denizi
yakınında önemli bir ticaret merkezi olan ġirvan Ģehri, bu dönemde Türkmen
sanatçıların toplandığı bir kültür merkezine dönüĢmüĢtür.
Uzun Hasan 1478‘de öldükten sonra, Akkoyunlu devleti yıkılmağa yüz tuttu360.
1507‘de Akkoyunlu devleti ortadan kaldırıldı.
Türkmen Emirleri her Ģeyi merakla karĢılayarak yeni bulgular peĢindeydiler.
Özellikle de minyatür sanatı onların ilgisini çekmiĢti. Onlar bir yandan büyük
sanatçıların yapıtlarını saraya kazandırmakta, diğer yandan da usta sanatçıları yeni
minyatür eserlerini yaratmaya teĢvik etmekteydiler. Bu gayretlerin sonucunda
birbirinden kıymetli yeni yeni eserler ortaya çıktı.
Akkoyunlu sultanları arasında minyatür sanatına en fazla önem verenler Sultan
Halil ve Sultan Yakub‘tur.361 O dönemden kalan tasvir ve nüshalar Uzun Hasan ve
oğullarının hat ve resimde yaygın olan adet ve tarzları kullandıklarını belgeler. Söz
konusu resimlerin çoğu bugün Ġstanbul Topkapı Sarayı Müzesinde, murakkalar
içerisinde yer almaktadır.
Sultan Yakup, babası Uzun Hasan gibi alim ve sanatkarları korumuĢ hatta
kendisi de Türkçe ve Farsça Ģiirler yazmıĢtır362.
C) Herat etkisi:
Akkoyunlu emirleri, 16. yüzyılın baĢlarına kadar, Horasan hariç Ġran'ın tüm
bölgelerini ellerinde bulunduruyorlardı. Türkmenler Timurluları örnek alarak, Tebriz,
Bağdat ve ġiraz'da oluĢturdukları atölyelerde yerli ve yabancı sanatçıları çalıĢtırmıĢlardır.
Bu sanat atölyeleri Herat okulunun etkisi altında, değiĢik özellikleri olan eserleri ortaya
çıkarabilmiĢtir. Bu eserlerdeki minyatürlerin belli özelliği, küçük ağız ve burunlu, keman
kaĢlı dairevi çehreli, ĢiĢkin figürler olarak tanımlanır363 (Resim 1).
D) ġiraz‟da Minyatür ÇalıĢmaları:
1. ġiraz NakıĢhanesi:
Uzun Hasan'ın oğullarından ġiraz valisi Halil babasının ölümünden sonra tahta
geçmiĢ olsa da ( 1478) Uzun süre saltanat sürmemiĢ, aynı yıl kardeĢi Diyarbakır valisi
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Yakub tarafından öldürülmüĢtür. Ancak Halil'in ġiraz valiliği döneminde onun
himayesiyle ġiraz'da minyatür sanatının büyük geliĢme gösterdiği belirlenmiĢtir.
Sultan Halil'in 1478'de Tebriz'de tahta çıkıĢından sonra ġiraz atölyelerinin
çalıĢmalarını yansıtan pek çok yazma vardır. Onun döneminde ġiraz'ın eyalet
karakterini gösteren sultani üslup geliĢtirilmiĢ, Timurî Herat etkisinin de hissedildiği
orijinal bir tasvir üslubu doğmuĢtur. Bu üslup Sultan Halil'in ölümünden sonra da
ġiraz'da hazırlanan çok sayıda minyatürlü eserin tasvirlerinde devam etmiĢtir. Sultânî
karakterli göz alıcı bu üslûbun dıĢında, diğer yandan Akkoyunlu hâkimiyetindeki
ġîraz'da daha sade bir üslûp da ortaya çıkmıĢtır. Firdevsî'nin ġâhnâme'si, Nizâmî'nin
Hamse'si, ve Ahmedî'nin Ġskendernâme'si gibi eserlerin resimlendiği ġîraz
NakkaĢhânesi'nde kalıplaĢmıĢ, sağlam kompozisyonlu Karakoyunlu üslûbunu sürdüren
bir tarzın benimsenmiĢ olduğu görülür.
“15. yüzyıl Akkoyunlu Şiraz atölyelerinde hazırlanan yazmalardaki
minyatürlerde kalıplaşmış, sade bir üslup görünür. Belli hikayelerin kalıplar manzara
ve figürlerdeki ufak tefek farklara, motiflerin azalıp çoğalmasına rağmen tekrarlanır.
Bu üslup Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan H.1496 no.lu 1463-64 tarihli
Karakoyunlu Şehnamesinin üslubudur. Yine aynı koleksiyonda bulunan H.1515 no.lu
1478-79 tarihli H.1507 no.lu 1494 tarihli R.1542 no.lu 1494 tarihli, H.1491 no.lu 1495
tarihli H.1508 no.lu 1496 tarihli ve H.1478 no.lu tarihsiz Şehname yazmalarındaki
minyatürler Karakoyunlu devrinden miras alınan üslubun 1460-1500 yıllan arasında
çok az farklarla uygulanmasını gösterir.364”
Akkoyunlu Türkmenleri döneminde hazırlanan ġehnâmelerde genelde daha
önceki dönemlerde iĢlenen konuların yeniden, ama Türkmenlere özgü özellikler ile
iĢlendiği dikkati çeker.
2. ġiraz Tarzı:
15. yüzyılın sonlarına doğru çok sayıda resimli kitabın yazılıp satıĢa
çıkarılmasıyla beraber, ġiraz‘daki Türkmen resmi de kendine özgün tarzı
benimsemiĢtir. Süssüz sade çizimler ve kompozisyonlar, nispeten sade mimariler ve
doğal manzaralar o dönemin değiĢik çalıĢmalarında bulunmakla beraber, ―Ticari‖
adıyla bilinen bir tarzın ortaya çıkmasına neden olmuĢtur(Resim 2-3). Bu çalıĢmalar
zengin zümrenin yaptırdığı Ģiir divanlarına kıyasen, daha düĢük bir kaliteye sahipti.
Ancak bulunan tasvirlerin ifade gücü ve konu anlatımı hiç de eksik değildi. Genelde
ġiraz‘da yapılan eserler Türkmen tarzının Ġran Türkiye ve Hindistan‘da yayılmasına yol
açmıĢtır.
E) Akkoyunlu Döneminde Hazırlanan Resimli Kitaplar:
Akkoyunlu döneminde Divân-i Cami, 1. Hamse-i Nizami, 2. Hamse-i Nizami,
Hamse-i Husrev Dehlevi, Mihr‘ü MüĢteri, Album Resimleri, Büyük Kafalı ġehname,
364
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Haverannȃme vb.365 resimli eserler hazırlanmıĢtır. Burada o eserlerin birkaçına göz
aabiliriz.
1. Yarım kalmıĢ Nizami Hamse‟sinin Tamamlanması:
Bu güne ulaĢan Akkoyunlu minyatürleri, genelde Sultan Halil ile kardeĢi Sultan
Yâkub'un himayelerinde yapılmıĢtır. Karakoyunlu Hükümdarı Pîr Budak tarafından
ısmarlanan yarım kalmıĢ bir Nizâmî Hamse'si Sultan Halil'in ġîraz valiliği döneminde
tamamlanmıĢtır.
Eserin on iki minyatürü araĢtırmacıların ‗'kumral üslûb'' dedikleri bir tasvir
tarzında yapılmıĢtır. Zarif figürlerin sarıĢın-kumral tonlarda iĢlendiği, manzara ve
mimari öğelerin dekoratif bir tarzda yansıtıldığı bu üslûbun daha ziyade çeĢitli
koleksiyonlarda korunan Assâr, Attâr, Fettâhî ve câm‘ı gibi yazıların kitaplarında
uygulanmıĢ olduğu belirlenmiĢtir.366
2. Sultan Halil‟in Yaptırdığı Hamse-i Nizami:
Akkoyunlu devri minyatür sanatının en güzel örneklerinin bulunduğu eser Sultan
Halil tarafından ısmarlanan, ancak onun ölümünden sonra tamamlanan bir baĢka
Nizâmî Hamse'sidir.
1481'de Abdürrahim el-Yakübî tarafından Tebriz'de tamamlanan bu eser 19
minyatür içerir. Bunların Safevî devrine ait birkaç tanesi dıĢında kalanların devrin ünlü
sanatçılarından DerviĢ Muhammed ve ġeyhî tarafından yapıldığı kayıtlıdır. Bu
yazmadan alınma 3 minyatür de Londra'da Unger koleksiyonunda bulunmaktadır.
ġeyhî yazmanın Heft Peyker kısmındaki 7 minyatürü resmileĢtirir. Heft Peyker'e
kadar olan Ġki mesnevi de (Hüsrevve ġirin ile Mahzen el-Esrar) DerviĢ Muhammed'in
10 minyatürünü içerir. Safevî devrinde ise bunlara 5 minyatür daha eklenmiĢtir ve 16.
yüzyılın ilk çeyreğindeki Safevî resim üslubunu göstermesi bakımından ilginçtir.367
Bu yapıt Timurlu dönemi resimleriyle Safevi tarzı arasında bir nokta olarak
bilinmektedir. Onun bir sayfasında, kitabın baĢlangıçta Babür Baysungur (ölümü 1482)
için hazırlandığı, sonra Akkoyunlu Sultan Halil‘in eline düĢtüğü ve onun bu eseri
babası Uzun Hasan için tamamlanmasını emrettiği kayıtlıdır. 1503‘te Halil‘in vefat
etmesiyle kitap kardeĢi Yakup Bey‘in eline geçmiĢtir.
Sultan Yakup döneminin resimleri, ġirvan‘da Ģiir kitaplarına yapılan resimlerle
kıyas edilemez bir farklılık taĢımaktadır. Ancak iki çalıĢmadaki ince uzun vücutlar ve
boyunlar birbirine benzerdir. Türkmen resim sanatının en geliĢmiĢ son halini burada
görmek mümkündür. Bu kitap o dönemin usta sanatçıları olan ġeyhi ve DerviĢ
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Muhammet tarafından 1501-1507 yılları arasında tasvirleĢmiĢtir. Canlı renkli hayalimsi
manzaralar bu sanatçıların aradıkları niteliklerdendir. Yapıtlarında manzara insana göre
daha önem taĢıyarak ön plana çıkmakta, sungur taĢların uçları insan ve hayvan yüzüne
benzemektedir. Yere tamamen rengarenk çiçekler ve bitkiler serilmiĢtir. Pınarlar
(ırmaklar), ter taze ağaçlar, kıvrık bulutlar ve öten kuĢlar manzaraya cennet havasını
vermektedir.
Çenk çalan melekler ve bahçıvanlar gibi unsurlar ise Celayirli döneminde ortaya
çıkan ve Türkmenler döneminde yaygın hale gelen yeniliklerdendir (Resim 4).
Hamse‘nin bu ve diğer resimleri, göz kamaĢtırıcı renk karıĢımı, yeni
kompozisyonlar ve yaygın olan veya olmayan unsurları bir araya getirmesi bakımında,
Herat‘ın özlü resimlerine göre daha ilgi çekicidir. O güzelliklerden birisi ġirin sarayı
içindeki mavi gök (Gece) ile saray dıĢındaki ıĢıklı (Gündüz) arasındaki zaman farkının
renk ve ıĢıkla ayrıt edilmesidir (Resim 4).
3. Büyük Kafalı ġehnâme:
Akkoyunlu Türkmen Sultanı Yakub'un 1490'da ölümünden sonraki döneme ait
Türkmen geleneğindeki Firdevsî ġehnâmesi nüshalarından biri Gilan hâkimi Sultan Ali
Mirza için hazırlanmıĢtır. 1494 tarihli olan bu nüsha iki cilttir ( TIEM 1978 ve ĠÜK, F.
1406).368 Bu ġehnâme Farsça, talik hatla, cetvelli sayfalarla, iki sütun, 23 satır ve 282
sayfadır. Bu ġehnâme‘nin birinci cildi Türk ve Ġslâm Eserleri Müzesi koleksiyonunda,
ikincisi ise Ġstanbul Üniversitesi Kütüphanesi‘ndedir. ġehnâme‘nin içindeki minyatürler
renk ve planlama açısından aynı olsa da ancak insan figürleri açısından iki ayrı tip
özelliği taĢımaktadır. Birinci tip minyatürlerdeki tüm insan figürlerinde baĢlar vücutlara
oranla daha büyük olarak yapılmıĢtır; dolayısıyla bu ġehnâme Ġslâm resim literatürüne
―Büyük Kafalılar‖ adı ile geçmiĢtir. Ġkinci ġehnâme‘deki insan figürlerinde ise baĢlar
vücutlarla uyumlu olarak yapılmıĢlardır.
Büyük Kafalı ġehnâme; cildi, serlevha tezhipli baĢlangıcı ve minyatürleri ile
Timurlu kitap sanatının dorukta olduğu bir dönemde, 1475-1500 yılları arasında,
hazırlanan Herât merkezinden uzakta ġiraz‘da yapılmıĢtır. Türkmen üslubunda olan bu
çalıĢma belki de ticari amaçlarla kitap üretimi yapan atölyelerden birinde yapılmıĢtır.369
Onlardan bir örnek resim 5‘te görülmektedir. Feriburz‘un, Keyhusruv‘un yanına
gidiĢini gösteren bu resimde kafalar abartılı biçimde büyük yapılmıĢtır. Bu resimlerin
renk kullanımı ve çizgi mahareti, Türkmen döneminin ticari iĢlerine göre daha dikkatli
ve maharetlidir.
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4. Haverân Name:
Akkoyunlu Türkmenleri döneminde hazırlanmıĢ olan eserlerden biri sayfaları
çeĢitli koleksiyonlara dağılmıĢ durumdaki Haverân Name'dir (1476).370 Eserin
minyatürleri Ferhad adındaki bir ressama mal edilmektedir. Haveran Nâme, ibn-i
Hisam-i Yusefi‘nin Fidevsi ġehnâme'sine benzer Ģiir vezni ile yazdığı Hz. Ali'nin
maceralarını konu alan kitabıdır (1427). Bu eserden 145 tasvir günümüze ulaĢmıĢtır.
Bunlardan 130 adedi Ġran‘da (Tahran Dekoratif Sanatlar Müzesi) ve 45 adedi batı
ülkelerinde bulunmaktadır. Eserde anlatılan maceralar Hazret-i Ali, Malik-i AĢtar ve
diğer arkadaĢlarının seferleri ve düĢmanları ile yaptığı savaĢlarla ilgilidir. Maceralarda
ġehnâme‘de olduğu gibi, gerçek ve hayal birbiriyle iç içedir. Tüm maceralar Hâverân
adındaki efsanevi bir ülkede gerçekleĢmektedir. Minyatürlerinden birinde Hazret-i Ali,
Rüstem gibi ejderle mücadele ederken tasvir edilmiĢtir. Bir baĢka minyatürde ise
Ģeytanı (Resim 6)371 esir almaktadır.
Bu resimlerin sanatçısı Ferhad, yeni
kompozisyonlar yapabilmiĢ olmasına rağmen aynı zamanda, Türkmen döneminin ticari
üslubunun etkisi altındadır. Ressam açık ve parlak renkleri iyi kullanmıĢtır. Onun iri
kafalı figürlere sahip üslubu 15. yüzyıl sonlarına doğru hazırlanan bazı eserlerde
benimsenmiĢtir372.
5. Fatih Albümü:
Akkoyunlu Yakup Bey‘in imzasıyla birçok resimleri içinde barındıran Fatih
Albümü, Topkapı Sarayı Hazine dairesinde tutulmaktadır.
Fatih albümünün ressamının kim olduğu belirsizdir. Tarz ve üslup açısından da
Ġslam döneminde yapılan minyatürlerle tamamen farklı olmakla XV'inci yüzyıl Türk
resmi ile, Uygur resmi arasındaki benzerlik ve bağlar içinde açıkça kendini
göstermektedir. Fâtih Al- bümü‘ndeki minyatürlerde etnolojik unsurlar,
Ģahıs
elbiseleri, çehreler ve tipler tamamen Türk'tür ve bozkır kültürünü yansıtmaktadır. Bu
minyatürlerde, Uygur Ģehirlerindeki mabetlerin duvarlarını süsleyen ve Bezeklik tâbir
olunan Uygur resimleriyle açık bir Ģekilde üslûp benzerliği vardır373. Demon figürleri,
keman ve saz çalan hayali yaratılar (Resim 7), kemik parçaları vs. kamcılık inanç ve
adetlerini yansıtmaktadır. Diğer ressamları minyatürler konularını ġehname ,
Haveranname, Leyla ve Mecnun, Hüsrev ve ġirin gibi Fars dilindeki kahramanlı ve aĢk
destanlarından aldıkları dönemde, bu albümün ressamının eski Türk adetlerinde ve
bozkır inancından alması ilginç ve iĢin yeni tarafıdır. Figürlerin büyük ölçülerde
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yapılması, siyah ve koyu renklerin bol miktarda kullanması ve çığlınca hareketli
resimler, minyatürleri o dönemdeki çalıĢmalardan tamamen farklılaĢtırmıĢ, sanki
modern bir resim dönemine özellikle de 20. Yüzyılda ortaya çıkan dıĢavurumculuk
tarzına öncülük etmiĢ gibidir.
F) Akkoyunlu Dönemi Resimlerin Genel Özellikleri:
1. 15. Yüzyıl Akkoyunlu ġiraz atölyelerinde hazırlanan yazmalardaki
minyatürlerde kalıplaĢmıĢ, sade bir üslup görünür. Belli hikayelerin kalıpları manzara
ve figürlerdeki ufak tefek farklara, motiflerin azalıp çoğalmasına rağmen tekrarlanır.
2. Akkoyunlu Türkmen döneminde de minyatür Leyla ve Mecnun gibi aĢk
manzumelerinin ve Haverannȃme ve ġehname gibi kahramanlık destanlarının
hizmetine alınmıĢtır. Fatih albümü gibi bir eserin farklı konular ve tarzlarla bu dönemde
çalıĢılması istisnalar içinde yer alıp, bu döneme özgü bir özellik ve özgünlük
vermektedir.
3. 15. Yüzyıl Akkoyunlu resminin üslubun sadeliğine, ifade elemanlarının
sınırlı olmasına rağmen, bu minyatürler sağlam bir kompozisyon yapısı gösterilir.
Sahnelerin çoğunda bir merkeze göre yerleĢtirme dikkati çeker. Bazen önemli olay
veya figür resmin ortasında gösterilir., bazen sadece bununla kalmayıp orta eksene
yerleĢtirilen bir ağaç veya kaya parçası motifi önemli motifi belirtir.
4. Bu dönemde Anka kuĢu ve ejderha gibi mitolojik yaratıkların geliĢmiĢ
çizimlerini görmek mümkündür. Bunların yanında balık, kuĢ ve diğer gerçek
hayvanların resmi bulunur ki muhtemelen canlı hayvanlara bakılarak yapılmıĢlar; bir
çift at, geyik baĢı ve hatta manzara içerisinde buluna ayı, tavĢan ve çok sayıda yırtıcı
hayvanların resimleri bulunur
5. Türkmen Ekolünde 1499 yılından sonra kompozisyonlar daha büyük ve daha
bilgili kullanılmıĢtır. ÇeĢitli manzaralar da yapılmaya baĢlamıĢtır.
Manzaranın, insandan daha üstün durması, Tebriz'de Yakup Bey Akkoyunlu‘nun
dönemindeki
Türkmen Ekolünün, elde ettiği son özellik ve atılım sayılır374 (Resim 8).
AlıĢılan ve alıĢılmayan faktörler bir araya getirilerek, göz kamaĢtırıcı bir sentez
ortya çıkmıĢtır. Resimlerde değiĢik zamanlar bir arada gösterilmiĢtir.
(ġiri Örneğin: n'in sarayının içi gök mavisiyle akĢam saatlerini gösterirken, tam
onun karĢısında ki sarayın dıĢı parlak renklerler gündüz zamanını gösterir.
6. Ġnsanlar 9. Hicri yüzyılın (15.yy) ilk yarısının giysilerini taĢırlar. Figürler
Herat resimlerine göre biraz bodur, ĢiĢman ve daha hareketli gözükürler. ġiraz‘da ise
daha daha sade bir üslûp ortaya çıkmıĢtır. Resimler Karakoyunlu döneminde de olduğu
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gibi, daha sağlam kompozisyona sahiptir. Ġnsan çiziminde oranlı vücutlar, küçük
bedenler ve ince boyunlar üzerinde büyük kafalar yapılır.
"Feriborz‘un Key Hüsrev nezdine gitmesi" (Resim 5) adlı resimde kafalar o
kadar abartılı
olmamasına rağmen farklı özellikler bulunmaktadır: parlak renkler, hacimli
figürler, düzenli çimenler, mekân ve insan arasındaki bağa özen göstermek onun
özelliklerindedir. Bu nüsha diğer ticari sipariĢlere göre dikkat ve zarafetle yapılmıĢ bir
çalıĢmadır375.
7. Kendine özgü parlak renk kullanımı vardır. Çin motifli bulutlar, ateĢ
çiçekleri, çalı, kayalar, hafif çizgiler, arka planda nazik renk kullanımı, yeĢil ve basit
bitkiler, kayalı ufuklar, arka planda koyu yeĢil renkli kütle bitkiler, sarı renk veya
yumuĢak bir yeĢilin kullanılıĢı.
8. Ticari kitap resimleri özellikleri: ġiraz‘da sarayda büyük kafalı Ģehname
üzerinde çalıĢılırken, saray dıĢında ticari üslup da yaygın olmuĢtur ki saray üslubuyla
farklılıklar taĢımaktadır. Süssüz sade çizimler ve kompozisyonlar, nispeten sade
mimariler ve doğal manzaralar, ―Ticari‖ adıyla bilinen bir tarzın ortaya çıkmasına
neden olmuĢtur.
Bu çalıĢmalar zengin zümrenin yaptırdığı Ģiir divanlarına kıyasen, daha düĢük
bir kaliteye sahipti. Ancak bulunan tasvirlerin ifade gücü ve konu anlatımı hiç de eksik
değildi.
G) Akkoyunlu Minyatürünün Etkilendiği ve Etkilediği ekoller:
Akkoyunlu minyatürü, Karakoyunlu minyatürünün devamı olarak bilinmektedir.
Aynı zamanda iki Türkmen dönem minyatürü de Timurlu dönemi çalıĢmalarının etkisi
altındadır.
Karakoyunlu dönemi minyatürlerinde, Timurlu Çağı Herat ve ġiraz üslubunun
yanında,
ileride Akkoyunlu çağının üslup özellikleri olarak belirecek özellikler de ortaya
çıkmaya baĢlar. Figürlü tasvirlerde Timurlu geleneği çok daha belirgindir. Hatta bazı
minyatürler bu yanıyla erken Timurlu, Ġlhanlı bağlantılarını da hissettirirler.
Karakoyunlu resminin bu eklektik karakteri baĢlangıçta yani 15. Yüzyılın üçüncü
diliminde Akkoyunlu minyatürlerinde de görülür. Timurlu geleneğini iyi Tanıyan ve
onu kendine göre yorumlayan bir nakkaĢ ve atölyenin ürünü olan Topkapı Saray
Müzesi‘ndeki [H.761] ve [H. 762] numaralı Nizȃmȋ Hamse‘leri döneminin en iyi
örneklerdir376.
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H. 761 no.lu Hamse‘nin minyatüründe eski Timurlu (Ġskender SultanBaysungur) geleneğini iyi tanıyan ve onu kendisine göre yorumlyan bir nakkaĢ veya
atölyenin eserlerini buluyoruz377.
Akkoyunlu minyatürlerinde, Karakoyunlu ve Timurlu Çağı Herat etkisi
görülmektedir.
Figürlü tasvirlerde Timurlu geleneği çok daha belirgindir.378
Akkoyunlu resmindeki, küçük ağız ve burunlu, keman kaĢlı dairevi çehreli,
ĢiĢkin figürler Herat ekolunun Akkoyunlu resmine bıraktığı etkilerin belirgin
özelliklerindendir. Herat ekolundaki zarafetli hoĢ çizimleri de bazen Akkoyunlu
resminde görmek mümkündür. Bu çizimler bazen renksiz olarak, bazen de parlak
boyalarla renklendirilmiĢler, çizimler bazen yaprak ve süslü çiçek elementlerine ve
bazen de 12.yy'da Horasan bölgesinde revaçta olan murassalar gibi karmaĢık çizimlere
sahiptir379.
Akkoyunlu sanatlarının Yakın Doğu Türk Sanatı sürecinin bir dönemi olduğu
gerçeğini ilk kavrayan bilim adamlarından Basil W. Robinson bu dönem resim üslubu
için ―Türkmen Dönemi Resim Üslubu‖ deyimini kullanmıĢtır380. Ġncu devrinden
itibaren aralıksız bir sanat merkezi olan ġiraz‘da vali olan Halil‘in elinin altında yetkili
sanat adamlarının381. bulunacağı açıktır. Bunun en iyi örneklerinden biri de Pir Budak
tarafından ısmarlanan ve yarım kalıp 1476‘da Sultan Halil tarafından tamamlanan H.
761 no.lu ünlü Topkapı yazmasıdır382.
Türkmen minyatürü giderek kendi tarz ve üslubunu bulmuĢtur. Akkoyunlu
çağına özgü üslup özellikleri olarak belirecek özellikler de ortaya çıkmıĢtır.
yüzyılın sonlarına ait Türkmen minyatürü Herat minyatürleriyle
karĢılaĢtırıldığında, Türkmen minyatürlerinin daha duygusal olduğu görülür. Hâlbuki
Timurlu resimleri mantıksal ve akıllıcadır.
Aslında bu duygusal çalıĢma tarzı, Karakoyunlu devrinden miras kalmıĢtır.
Rüstem‘in ġaghad‘ı öldürmesi gibi Karakoyunlu döneminde çalıĢılan sahnelerdeki
formül ve kliĢelerin, 1460- 1500 yılları arasında çok az farkla Akkoyunlu ġiraz‘ında
uygulanması dikkat çeker. Türkmen Ekolü, kompozisyon ve resim atmosferini
yapmakta zirveye çıkabilmiĢtir.onun sonraki ekollere ve özellikle Safevi devrine
yaptığı etkiyi görmezden gelemeyiz. Bu etkileri özelliklede kayalar ve bulutların
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çizimlerinde ve Sultan Muhammed'in (1477- 1555) vasıtasıyla Safevi Ekolüneaktarılan
Ģiirsel tarzda görmek mümkündür 383.
Akkoyunlu döneminde Akkoyunlu Tebriz ve ġiraz atölyelerinde bulunan iki
üslup; biri son derece zengin renkli, dekoratif bir saray üslubu, diğeri ise sade ve
tekrarcı bir üslup olmakla beraber, ikisi de 16. Yüzyıl baĢında yeni bir anlayıĢ içinde
Safavi atölyelerinde kaynaĢıp erimiĢlerdir.
Akkoyunlu devrinde gerek Sultan Halil için ġiraz‘da resimlenen gerekse daha
sonraları Tebriz‘de Halil- Yakub devrinde hazırlanan eserler Safavi devri baĢında
Safavi atölyelerinde yapılan eserlere Timurlu- Herat üslubu ile birlikte katkıda
bulunacak ve ġah Tahmasp devrinin önemli üslup cereyanlarını hazırlayacaktır384.
Akkoyunlu döneminde, özellikle de ġiraz‘da yapılan eserler Türkmen tarzının
Ġran Türkiye ve Hindistan‘da yayılmasına yol açmıĢtır385.
H) Sonuç:
Minyatür sanatının en parlak dönemlerinden birini yaĢatan Akkoyunlu devrinde
iki farklı noktada; biri Tebriz diğeri ġiraz atölyeleri olmakla, farklı üsluplar ve
çalıĢmalar ortaya çıkmıĢtır. Biri son derece zengin renkli ve dekoratif bir saray
üslubunu, diğeri ise sade ve tekrarcı bir üslubu temsil etmektedir. Zengin renkli ve
dekoratif üslupta, Timurlu Herat okulunun resim özelliklerinin etkisi dikkat çeker.
16. yüzyıl baĢında bu iki üslubun da yeni bir anlayıĢ içine girerek, Safavî
atölyelerinde kaynaĢıp eridiği görülecektir.
Akkoyunlu minyatürü, Karakoyunlu minyatürünün devamı olarak bilinmektedir.
Aynı zamanda iki Türkmen dönem minyatürü de Timurlu dönemi çalıĢmalarının etkisi
altındadır.
Karakoyunlu dönemi minyatürlerinde, Timurlu Çağı Herat ve ġiraz üslubunun
yanında,
ileride Akkoyunlu çağının üslup özellikleri olarak belirecek özellikler de ortaya
çıkmaya baĢlar.
Timurlu etkisi, Figürlü tasvirlerde daha belirgindir. Hatta bazı minyatürler bu
yanıyla erken Timurlu, Ġlhanlı bağlantılarını da hissettirirler. Akkoyunlu resmindeki,
küçük ağız ve burunlu, keman kaĢlı dairevi çehreli, ĢiĢkin figürler. Herat ekolunun
Akkoyunlu resmine bıraktığı etkilerin belirgin özelliklerindendir
Bu dönemde özellikle ġiraz ve Tebriz‘de ―Yarım kalmıĢ Nizami Hamse‘sinin
Tamamlanması‖, ―Sultan Halil‘in Yaptırdığı Hamse-i Nizami‖, ―Büyük Kafalı
ġehnâme‖, ―Haverân Name‖ ve ―Fatih Albümü‖ gibi eserler resimlendirilmiĢtir.
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Bunların arasından, Büyük Kafalı ġehname üslubu, küçük vücutların üzerine
büyük Kaflar yapmak ve sade kompozisyonlar oluĢturmakla özellikle Akkoyunlu
dönemine özgü özgün bir eserdir.
Ayrıca Mehmet Siyah Kalem‘in Fatih Albümü adlı eserinde bulunan, Orta Asya
ġamanist bozkır adetlerine esaslanan konular üzerinde çalıĢılması ve resimlerde yakın
zaviyeden büyük figürlerin yapılması özgün bir tarzı yansıtmaktadır. Ġlaveten bu
resimlerde bulunan kalın çizgiler, siyah ve koyu renkler hem de karakterlerin çılgınca
hareketleri, 20. Yüzyılda ortaya çıkan dıĢavurumculuk akımını anımsatmaktadır. Sanki
20. Yüzyılda Avrupa‘da ve devamında Türkiye‘de ortaya çıkacak olan o modern tarzın
ilk kıvılcımlarını yakmıĢtır.
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-COSMANLI DÖNEMİNDE
SİYASİ ve SOSYAL HAYAT

KIZ KALELERĠNĠN ĠNġAATI ĠLE ĠLGĠLĠ KARAKTERĠK
ÖZELLĠKLER
Doç. Dr. Ayten MEHDĠYEVA
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
ÖZET
Türk kültürünün ortak bir anıtı olan Kız kalelerinin inĢaat özelliklerini incelemek
büyük ilgi uyandırmaktadır. Bu kalelerin tarihini incelemek için coğrafi konumu ve
yapı özelliklerini koordine etmek gerekiyor. Kız kaleleri farklı amaçlarla çeĢitli tarihsel
dönemlerde inĢa edilmiĢtir. Bunlar su havzasının kıyıları ve çevre alanlardan baĢlayarak
kentsel yapılara kadar uzanan çeĢitli geliĢim aĢamaları geçirmiĢlerdir. Kız kalelerinin
dağlarda inĢa edilmesi, Türk mimarisinde yaygın bir olay olarak görülebilir. Türkiye
topraklarında inĢa edilen Kız kalelerinin bazıları belirli yapıların bir parçası olarak
bilinir. Onlar kalelerin burcu ve sarayların bir kısmı, yukarı kalenin iç kulesi ve benzeri
biçimlerde olmuĢtur. Azerbaycan Kız kaleleri daha çok bağımsız anıtlar olarak kabul
edildi.
Kız kalelerinin karakteristik özelliklerinden biri de iĢbu anıtların yüksek dağlık
bölgelerde inĢa edilmesidir. Bakü, ġamahı ve diğer bölgelerde inĢa edilen Kız
kalelerinin inĢası sırasında, yerel inĢaat geleneklerinin beklenilmesinin yanısıra doğalcoğrafi koĢulların kullanılması da tercih edilmiĢtir. Bu kalelerin civarında akan
nehirlerle bağlantının kurulması önemli bir konu olarak görülüyordu. Bu açıdan
Türkiye Selçuklu dönemi saray kenti olan Kubadabat'ın önünde bulunan BeyĢehir
gölünde küçük adada inĢa edilen Kız kalesi dikkat çekicidir. Sözü edilen kalelerden
anlaĢılacağı üzere, buradaki temel önem, bölgenin topografik özelliklerininin dikkate
alınması, anıtların doğal dağlardan ayırt edilmemesi ve kale duvarlarıyla
çevrelenmesidir. Bu karakteristik özellikler Azerbaycan Kız kalelerinde de
görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Kız kaleleri, anıt, Türk kültürü, inĢaat gelenekleri
THE CHARACTERISTIC FEATURES CONNECTED WITH CONSTRUCTION
OF THE MAIDEN TOWERS
ABSTRACT
The investigation of the construction characteristics of Maiden Towers which are
the joint monuments of Turkish culture. For to research the history of these towers it is
necessary to connect their geographical location and construction characteristics.
During the different historical periods Maiden Towers have been constructed for
various targets. Beginning from the shore of water areas and neighbouring territories up
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to the part of urban construction they passed different periods of development. The
construction of Maiden Towers on mountains is possible to be considered as the
famous element of Turkish architecture. Some of Maiden Towers constructed on the
territory of Turkey had been known as part of some constructions. They were a tower
of construction and a part of palaces, internal turret of upper tower and etc. The Maiden
Towers of Azerbaijan have been considered independent monuments.
One of the characteristic features connected with construction of Maiden is
building of these monuments on high mountainous and rocky territories. Side by side of
protection of local traditions of building during construction of Maiden Towers risen on
territory of Baku, Shamakhy and etc., usage of natural geographical situation had been
preferred. The creation of connection with rivers neighbouring these towers had been
considered important problem. The Maiden Tower constructed on a small island of
Beyshehir lake situated in front of Kubadabad–palace city of Seljuks had been paid
attention for. The main problem is taking into consideration of topographical
characteristics of territory, undistinguishability of monuments from natural rocks and
mountains and surrounding of tower with walls. These characteristic features have been
found in Maiden Towers of Azerbaijan.
Key words: Maiden Towers, monument, Turkish culture, construction traditions
GiriĢ
Ġnsanlık tarihinde, farklı kültürlerin ortaya çıkıĢı, geliĢimi ve çeĢitli kaynaklara
dahil olmasının öğrenilmesi büyük önem arz ediyor. Bu zaman kültür oluĢturan halklar
hakkında kapsamlı bilgi almak mümkündür. Yeni perspektiflerin oluĢumu ise tarihteki
ciddi dönüĢüme yol açmıĢtır. Farklı tarihsel dönemlere dayanan kültürel anıtların
tarihinin incelenmesi, birçok tarihi gerçekleri incelemek için Ģartlar yaratmıĢtır.
Farklı değerlerin taĢıyıcısı olan Ġslam'ın yayılması, tarih seyrinde en önemli
noktalarından biri olmuĢtur. Doğu ülkeleri, aynı zamanda Azerbaycan'da bu dinin
egemen olması hayatın bütün alanları dahil kültüre ciddi etki göstermiĢ, dini farklılığın
ortadan kalkması, yeni dava tarzı, sanatsal-estetik değerler ve Doğu ülkeleri için benzer
medeniyetin teĢekkül bulmasına neden olmuĢtur. Ġslami değerlerin mimarlık alanındaki
rolü büyüktür. Artık farklı yapıların inĢası ile birlikte, yerleĢim yeri olarak, fiili önemini
kaybetmekte olan kale ve kulelerin yerine Doğu mimarisi için tipik sayılan burçlu ve
mağzallı istehkamlar, kule tipi muhteĢem yaĢam ve savunma tesisleri yapılmaktaydı386.
Arnavutluk devletinin çöküĢünden sonra, Azerbaycan topraklarında ġirvan, Aran ve
Nahçivan kültür merkezleri teĢekkül tapmıĢtır. Üç merkezin her birinin karakteristik
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anıtları arasında Kız kaleleri de büyük önem taĢıyor. Bunlardan ġirvan anıtları ve bu
bölgede yaygın olan Kız kaleleri özellikle ilgi çekicidir.
Azerbaycan mimari sanatının bağımsızlığı, doğu sanatsal sistemde
izlenmektedir. Onun oluĢumunda özgül belirtiler taĢıyan yerel mimarlık okullarının
rolü çok önemlidir. Kapsamlı geliĢme sürecinde bölgesel mimarlık okulları ile yaratıcı
temas ve deneyim paylaĢımı ile birlikte, Doğu ülkeleri ile iliĢkiler ortaya çıkır ve
geliĢiyordu387. Kültürel genellik Azerbaycanlı mimarların yönetimi altında ve doğrudan
katılımları ile Ġstanbul, Bursa, Sivas, Bağdat, Herat, Semerkant, ġehrisebz ve b. Doğu
dünyasının eĢsiz Ģehirlerindeki çeĢitli anıtların inĢasına neden olmuĢtur.
Tetkik çalıĢmasının tipoloji sınıflandırılması
Tetkik edilen konunun öğrenilmesi ünlü mimarlar L.S.Bretanitski,
M.A.Useynov, A.V.Salamzade ve baĢkalarının adı ile ilgilidir. Bu yazarların
eserlerinde farklı anıt grupları içerisinde tipoloji sınıflandırmalar yapılmıĢtır.
Azerbaycan'ın çeĢitli tarihi anıtları, özellikle bu tip yapıların öğrenilmesi
sırasında korumanın düzeyine bağlı olarak, korunup saklanmıĢ anıtlar arasında
aĢağıdaki Ģekilde bölümlere bölünen inĢaat türleri seviyesinde sistematize edilmiĢtir.
Birinci sisteme göre onlar gösterilen gruplara bölünür: güçlendirilmiĢ Ģehirler (Ģehirkaleler), savunma barajları, feodal kaleleri, bekçi ve görüntü kuleleri, güçlendirilmiĢ
dini ve sivil yapılar388. Ġkinci sisteme göre ise dağılım dört grup üzerinde
gerçekleĢtirilmiĢtir: güçlendirilmiĢ Ģehir ve köyler, zor geçilen yerlerde inĢa edilen
yapılar (dağ kaleleri), güçlendirilmiĢ ibadet tesisleri, kuleler (askeri, bekçi, konut)389 ve
s. Bununla birlikte, bu sistematizasyonda bazı eksiklikler vardır. Öyle ki, ilk bölümde
dağ kaleleri ve ikinci feodal kalelerin dahil edilmemesi nedeniyle, savunma yapıları
tam olarak çevrelenmemiĢtir. Öte yandan, ibadet ve sivil yapılar bölümünde yer alması
gereken bazı yapıların savunma yapılarına ait edilmesidir. Aynı zamanda anıtlarda
hacim planlama çözümü için sınıflandırma yapılmamıĢtır390.
Her bir mimari eser farklı derecelerde fonksiyonel, ideolojik ve sanatsal-estetik
konuları çözer. Onların çözümleri ilgili yapıcı ve sanatsal araçlarla gerçekleĢtirilmiĢ
belirli hacim - mekânsal olmayan bir biçimde belirli bir miktarda gerçekleĢtirilir.
Azerbaycan mimarlığında farklı hacim-mekansal yapıların çeĢitli türleri vardır: 1)
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sadece iç mekana ait kompozisyonlar; 2) sadece hacim içeren ve iç alanı mevcut
olmayan kompozisyonlar (köprüler, kale duvarları, kapılar); 3) iç alan ve dıĢ kapasiteyi
içeren kompozisyonlar; 4) uygulamalı ve estetik fonksiyonları çözen mekanların ait
olduğu kompozisyonlar; 5) karmaĢık kompozisyonlar. Azerbaycan'ın hudutlarında
mimari anıtlarında mekanların gruplaĢtırılmasının gösterilen üslupların çeĢitliliği
vardır. Burada hacim-zaman yapılar mekanların yapay ve dikey düzlemde
gruplanmasıyla oluĢur.
Mimari türün oluĢumu nesnel ve öznel faktörlerin karĢılıklı etkisi ile gerçekleĢir.
Nesnel faktörler - somut dönemde bulunan doğal bilgi, bilim ve teknolojinin geliĢim
düzeyidir. Her ülke için doğa faktörü, iklim, inĢaat malzemeleri ve peyzaj etkisinden
Ģeklin oluĢumunda kendisini göstermiĢtir. ĠnĢaat malzemesi, yapıların tasarımı, tektonik
sistemlerin iyileĢtirilmesi vb. üzerinde etkisi olmuĢtur. Öznel faktörler, toplumun
talepleri, çeĢitli sosyo-ekonomik koĢullardaki özgüllüğü ve yaratıcı mimari
olanaklardır.
Azerbaycan`ın savunma yapıları ve inĢaat özellikleri
Antik dönemlerden Azerbaycan`ın Ġpek Yolu üzerinde bulunması ve bu sisteme
bağlanması bilgi, ticari ve kültürel alanın geniĢlemesine yol açmıĢtır. Geçtiğimiz
günlerde Ġpek Yolu üzerinde bulunan kültürlerin öğrenilmesine olan ilgi artmıĢ ve bu
temelde tarihi eserlerin incelenmesi için elveriĢli ortam oluĢmuĢtur. AraĢtırma
sürecinde daha çok savunma nitelikli anıtlar ilgi odağı olurken, yavaĢ yavaĢ bu
yapıların hangi amaçla inĢa edilmesi ve üstlendiği ilk görevleri de öğrenilmeye
baĢlanmıĢtır. Bu nedenle, Azerbaycan topraklarında savunma anıtları olarak bilinen
birçok yapının tarihçesi, inĢa özellikleri ve üstlendikleri görevlerin araĢtırılması
güncelliği ile seçilmektedir.
Aynı zamanda, eski tarihe sahip olup çeĢitli amaçlarla inĢa edilen, Ortaçağ'da
daha fazla savunma için kullanılan yapıların sınıflandırılması büyük önem arz ediyor.
Azerbaycan'ın savunma yapıları Ģu Ģekilde gruplandırılabilir: 1) her biri kendine
özgü bir stile sahip, Ģehirlerin ve çeĢitli yerleĢim alanlarının korunması için inĢa edilmiĢ
yapılar; 2) savunma barajları; 3) ayrıca duran kaleler, savunma kuleleri391. Ortaçağ'da
daha çok savunma yapıları olarak nitelenen Kız kalelerinin adı ile ilgili olan anıtlar her
üç gruba da ait edilebilir. Onlara Azerbaycan`ın yanısıra Türkiye, Orta Asya, Ġran, diğer
bir deyimle türk halklarının yaĢadığı topraklarda rastlanmaktadır. Türk bilim adamı T.
Baykara, çok sayıda harita ve tarihi eserleri tetkik etmesi üzerine Kız kalesi adını
taĢıyan anıtlarının bulunduğu arazilerin coğrafi özelliklerine göre üç ana bölüme ayırma
olasılığını göstermiĢtir: 1) su havzaları - deniz, göller ve nehirlerin çevresinde
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bulunanlar; 2) Ģehirlerin korunmasıyla bağlantılı kale duvarlarının yakınında
bulunanlar; 3) farklı yükseklikler - dağ, kaya ve tepe üzerinde bulunanlar392.
Kız kalelerinin de dahil olduğu Azerbaycan'ın savunma yapıları nitelik ve
ilkelere göre üç ana gruba ayrılabilir: 1) Ģehirlerin korunmasıyla ilgili olanlar.
ġehirlerin savunma sistemi onun yapısı ile ilgili olup Ģehrin kendisini ve iç kalesini
kapsayan, savunma kulelerinin de dahil olduğu kale duvarları ile çevrelenmiĢtir. Bu
açıdan bakıldığında, Azerbaycan'ın büyük Ģehirlerini (Bakü, ġamahı ve diğerleri)
göstermek mümkündür. Onların her birinin Kız kalesi vardı; 2) bu tür yapılar daha
büyük arazilerin korunması için tasarlanmıĢtır. Derbent, BeĢparmak, Gilgilçay ve
diğerleri savunma barajları dizisi Azerbaycan'ı kuzeydeki saldırılardan koruma amaçı
taĢımaktadır. Bu sistem içinde Kız kalesine rastlanmaktadır; 3) ayrıca duran kaleler
savunma yapılarının daha yaygın tarzıdır. Bu kaleler savunma için elveriĢli ve karmaĢık
bir alanda inĢa edilmiĢtir. Anıtın boyutları ve gücü, anıtı inĢa ettirenin konumuna bağlı
oluyordu. Bu kalelerde nüfusu uzun süre korumak için tasarlanmıĢ yaĢam, su temini vb.
yapıların olması büyük önerm taĢımaktaydı. Uzun vadeli savunma için tasarlanan bu tip
kalelere ġamahı çevresinde bulunan Gülüstan (Kız) kalesini gösterebiliriz.
Ayrıca duran Kız kaleleri iki tarzda (burçlu ve burçsuz) inĢa edilmiĢtir. Savunma
yapılarının burçlu kalelerinin yapısı geleneksel özelliğe sahiptir. Onların inĢaat
özelliğine göre Bakü Kız Kalesini andıran ġabran bölgesinde Çıraggala, Ġsmayıllı
bölgesinde bulunan Kız kalesi, Gedebey bölgesinde Namerdgala (Kız kalesi) ve
diğerlerini göstrebiliriz. Burçsuz, ayrı feodallar tarafından inĢa edilen daha küçük
kalelerde anıtın köĢeleri yaĢamak için öngörülmüĢtür. Bunlardan Goranboy bölgesinde
bulunan Gülüstan kalesi kabarma Ģeklini tekrarlıyor, yaĢam ve servis odaları kalenin
duvarlarına doğrudan bitiĢik olup, uzatılmıĢ bir Ģekle sahiptir. Bazı durumlarda bu
kaleler nüfusun korunması için kullanılmamıĢtır; 4) ayrıca duran savunma kuleleri.
Bazı durumlarda bir ailenin ve yakınlarının korunmasını amaçlayan bu kulelerin çoğu
pasif özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bekçi kuleleri olarak kullanılırdılar393. Bu açıdan
ġeki bölgesinin Aydınbulag köyünün kuzeyinde bulunan Kız kulesi ilgi çekmektedir.
Yapı itibarıyla AbĢeron kalelerine benzeyen özelliklere sahip olup, bekçi görevini
taĢımıĢtır.
ġirvan-AbĢeron mimarlık okullarının Kız Kaleleri
a. Bakü Kız kalesi
Kafkasya'daki kalelerin mimarisini incelerken AbĢeron yarımadası yapılarına
özel bir ilgi gösteriliyor. Burada mevcut kalelerin inĢası yerel hükümdarlarla ilgili olup,
392
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Yakın ve Orta Doğu ülkelerinin mimarisinde ender örnekler olarak görülmüĢtür. Söz
konusu mimari tip kendi baĢlangıcını Bakü'deki Kız kalesi'nden almıĢ ve sadece
yarımadanın toprakları ile sınırlı kalmamıĢtır394. Bakü Kız kalesi, uzun yıllar boyunca
Hunzar kalesi olarak bilinmiĢtir. Bu kalenin askeri veya savunma kalesi, deniz feneri
amaçlı bir kale olarak tanınması, yapısının kĢekilde tetkik edilmesi çalıĢması sırasında
kabul edilmiyor. Öyle ki, kalenin savunma ihtiyaçlarına kesinlikle uyumlu
yapılmaması, deniz feneri olarak inĢa edildiği dönemde ise bu görevi gerçekleĢtirmek
için böyle bir dev anıtın inĢa edilmesinin gerekli olmaması bu versiyonları pek
inandırıcı göstermiyor. Öyle ki, inĢa edildiği dönemde Kız kalesi inĢa etmek için
kullanılan taĢlardan tam bir Ģehir inĢa etmek mümkündü. Kalenin çapı 16,5 m, duvar
kalınlığı 5.5 m'dir. 100 m'lik bir kaya üzerine inĢa edilmiĢtir. Kalenin üzerinde Ģeritlerin
sayısı 31 dıĢbükey ve 30 girintili rakamlar ile gösterilmiĢtir. DıĢbükey ve girintili
dizilerin kodlama sistemi ile 3 temel astronomik konstantın gösterildiği
varsayılmaktadır395. Yapım aĢamasında, güneĢ ıĢınlarının, kalenin kontrforuna uygun
olarak anıtın büyük penceresinden içeri girmesi düĢünülmüĢtür. Kalenin üst tarafdan
görünümü sarmaltır. Bu tür yapıların benzerliğine eski ve orta çağlarda rastlamak gayri
mümkündür. Bu tip yapıların yaklaĢık 6000 yıl önce inĢa edildiği, ilk olarak kalenin 14
metre, daha sonra aynı uzunlukta inĢa edilerek anıtın günümüzdeki 28-30 metrelik
Ģeklinin elde edildiği varsayılmaktadır. Aynı zamanda, kalenin bir defaya inĢa
edilmesinin destekçileri de vardır. Kalenin arkaik yapısı vardır. Destek duvarının
(kontfors) güney ve doğu taraflarındaki Ģeritlerinin sayısı 24'dür. 24 Ģerit temelindeki
yapı temel olarak gece - gündüz boyunca saat miktarının olduğu düĢünülmektedir.
Anıtın güneye açılan pencerelerinin 4 olması mevsimler, katlara çıkan basamakların
sayısının 12 olması ise yıldaki ayların sayısına uygun inĢa edilmiĢtir. Kız kalesi
duvarlarının alt bölümde 5 metre, yukarıda ise 4 metre kalınlığında inĢa edilmesi,
yapıldığı dönemde hangi amaçlarla kullanılması konusunda farklı görüĢlerin
oluĢmasına dayanak sağlamıĢtır. Ortaçağ döneminde yapılan bazı değiĢikliklerin
sonucu olarak, Kız kalesi Bakü kalesinin savunma sistemine dahil edilmiĢ ve bu tesisde
ana iç kale olmuĢtur396.
19. yüzyılın 50'li yıllarından Bakü'nün sanayi merkezine dönüĢmesi ile bir deniz
feneri olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ, çevresinde küçük evler inĢa edilmiĢ ve nüfus
sayısı artmıĢtır.
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20. yüzyılın 50`li yılların sonunda burada tadilat çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu
zaman yıkılan eski evlerin yerinde kalenin giriĢi keĢfedilmiĢ olmasına rağmen, bu giriĢ
örülerek kapanmıĢ ve modern dönemde giriĢin yeri hakkında neredeyse hiç bilgi
mevcut değildi. ĠnĢaat döneminde Bakü Kız kalesinin kapısı farklı yönde olmuĢtur.
Aynı zamanda, kalenin yeraltı giriĢi de olmuĢtur. Bakü Kız kalesinin bulunduğu
ĠçeriĢeher`de 3 düzeyde yeraltı yolun bulunmasına rağmen, onlar 1961 yılında resmi
olarak belgelenerek kapatılmıĢtır. 20. yüzyılın 60`lı yılların ortalarında kalenin içinde
beton ile 8 kat inĢa edilmiĢtir. Bakü Kız kalesi inĢa edildiği zaman Bakü Ģehrinin
mevcut olmadığı varsayılmaktadır. Bakü tapınak, Kız kalesi ise ana mabet olarak
bilinmiĢtir. Kale su havzasında değil, karada – kaya üzerinde inĢa edilmiĢtir.
b. ġamahı Gülüstan kalesi
Gülüstan kalesi, ġirvan mimarlık okulunun anıtları arasında önemli bir yere
sahiptir. Bu anıt aynı zamanda Kız kalesi olarak bilinir. XII-XIII yüzyılların baĢında
Gülüstan kalesi tekrar restorasyon edilmiĢ ve sağlamlaĢtırılmıĢtır397. Kalenin Gülüstan
ve Kız isimleri ile iliĢkilendirilmesi bir yandan, coğrafi konumu ile ilgiliyse, diğer
yandan, anıtın hükümdar kızının Ģerefine inĢa edilmesi ile iliĢkilendiriliyor.
Çevre bölgeden 200 metre yükseklikte bulunan kale, ġamahı Ģehrine yakın
yerleĢmektedir. Kalenin inĢası sırasında Ģehirle olumlu bir iliĢki kurulması konusu
doğru çözülmüĢtür. Gülüstan kalesi, güneydoğudan kuzeybatıya taraf açılan ve aĢağıya
doğru eğilimli dağın üzerinde ve inĢa edildiği bölgenin karmaĢık yapısına uygun inĢa
edilmiĢtir. Kalenin kuzeybatı kısmının sonunda iç kale bulunmuĢ, kaya ve yamaçlarla
çevrilidir. Kaleye giden tek yol nispeten düĢük eğimli güney yamacı tarafından
olmuĢtur.
Modern döneme Gülüstan kalesi tamamen ulaĢmamıĢ, ayrı ayrı burç ve duvar
bölümleri perakende Ģekilde muhafaza edilmiĢtir398. Ana anıtsal yapı kalıntıları
(burçlar) bir zamanlar giriĢ kapısı olmuĢ arazide ve bir kadar batı tarafda kalmıĢtır.
Dağın batı yönünde dikdörtgen Ģekilli daha bir burç, dereye yönelen alt terasda ise
duvar yıkımlarına rastlanmaktadır. Tüm duvar ve burç kalıntılarının yerleĢimine göre,
bu ortaçağ duvar ve burçların, bir zamanlar dağ üzerine kuĢağa dönüĢen sağlam kale
duvarları içinde olması görüĢü ileri sürülmektedir399. Yapılan kazılar sırasında bulunan
ve 2,5 m güniĢlikte olan bu duvarın yaklaĢık yuvarlak Ģekilde Ģehrin merkezi bölümünü
kapsadığı bir daha doğrulanmıĢtır400. Bazen duvar kalıntıları sadece ġamahı Ġç
Kalesi'nin (Bala kale) parçaları olarak düĢünülmüĢtür. Bala kalesinde ġirvanĢahlar`a ait
bir saray tesisi inĢa edilmiĢtir. Güzel bir sarayın önünde geçilmez dere ve kayalı olan
397
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uçurum vardır. Ġlk saraydan üst tarafda sağlam bir çift duvarla çevrili yerleĢim
yerlerinin kalıntıları bulunmaktadır. Burada, üstten iyi rendelenmiĢ taĢlardann, duvar ve
burçlarla sağlamlaĢtırılan köĢe ve alt bölümünde yüzlerce bodrum kalıntıları
olmuĢtur401.
Böyle bir muhteĢem savunma düzeneği, kale ve saray tesisinin inĢa edilmesi
rastgele özelliğe sahip olmamıĢ, Doğu'nun eski Ģehirlerinden olan ġamahı'nın sanat,
ticaret ve kültür merkezi olarak faaliyet ile ilgili olmuĢtur. Yazılı kaynaklar da bu
görüĢleri doğrular. Öyle ki, ġamahı kalesinin vasfını veren Evliya Çelebi yaratıcısının
Yezdigerd Ģah olduğu, birkaç yüz Ģahın hükümdarlık yaptığı eski bir belde, kırk
sultanlık, kırksekiz kadılık, kırk bölge, yetmiĢ kalesi, binüçyüz Ģehre benzer
kasabasının olduğunu beyan etmiĢtir402.
Gülüstan kalesi, çeĢitli yapılar aracılığıyla üç bölüme (alt, orta, üst) ayrılmıĢtır.
Kale kalıntıları arasında, iç kalenin güney doğusunda yer alan genellikle üst katının
duvarları kalan iki katlı saray tesisi dikkat çekmektedir. Yapılan kazılar sonucunda
sarayın odaları ve koridorları bulunmuĢ ve iç kalenin 7 burçtan oluĢtuğu tespit
edilmiĢtir. Temel inĢaat malzemesi olarak yarı rendelenmiĢ taĢların kullanılması tercih
edilmiĢtir. Bu tip taĢlar kale duvarları, burçlar ve hatta saray odaları inĢa etmek için
kullanılmıĢtır. ġirvan mimarlık okulu için karakteristik olan taĢ kubbe ve kemerle
kaplanmıĢ tesisin en üst katında iyi rendelenmiĢ kaplama taĢları kullanılmıĢtır. Gülüstan
kalesinin yapımında taĢ plastik örneklerin kullanılması, kale sahibinin yüksek sosyal
konumu ile ilgili bilgi vermekteydi. Tüm ortaçağ yapıları gibi, Gülüstan kalesinin de
gizli bir yeraltı yolu ve bir su boru hattı vardı. KuĢatma sırasında kale savunucuları,
yeraltı yolun basamaklı tüneli ile Zoğalavay nehrinden su alabiliyorlardı. Genellikle, su
sorununa ciddi yaklaĢan hükümdarlar kaleden batıda bulunan Meyseri dağından fayans
tünglerle su hattı yapmıĢ, doğuda ise büyük su tutarı inĢa ettirmiĢlerdir403. Fakat kalenin
yeterince kapsamlı araĢdırılmaması onun mimari imajını, sarayın planı, genel çizgiler
ve benzerileri restore etme olanağı sağlamıyor. ġirvanĢahlar`ın uzun süre konağı olan
ve devlet önemli Gülüstan kalesi XI yüzyılın sonu - XII yüzyılın baĢlarında ġirvanĢah
II Menuçöhrüin ablası ġahbanu, XII yüzyılın sonlarında I Ahsitan tarafından
sağlamlaĢtırılmıĢtır.
c. ġirvan`ın daha bir Kız kalesi
ġamahı Ģehrinden 20 km uzaklıkta, kuzey-batıda ondan yüksek bir dağın
zirvesinde her taraftan dağlar ve uçurumlarla çevrilen ve dolayısıyla çok uygun bir
konuma sahip olan Buğurt Kız kalesini sadece en yakın mesafeden görmek
401
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mümkündür. Dağın eteği boyunca uzanan ormanlık içerisinde ön surlar, daha sonra
dağın zirvesinde ise ġah evi denilen Narıngala tipi diğer bir sur inĢa edilmiĢtir. Buğurt
kalesi bulunduğu konum ve surların yapısına göre Gülüstan kalesinden farklıdır. Bu
kalenin surları birbirine bitiĢik, bazen ise doğal geçitlerle birleĢen dağ zincirlerinin
zirvesindedir. Anıt, diğer ġirvan kaleleri gibi çeĢitli boyut taĢlar ve kum-kireç karıĢımlı
çözeltiler ile inĢa edilmiĢtir. Ön surun duvarı 5 metre geniĢliğindedir. Bu sur ile ilgili
yapılardan biri, kalenin güneybatısındaki Kız kalesi adlı dağın zirvesinde yer
almaktadır. El arasında mevcut bilgiye göre, bölgede hakim olan kız kendi duĢmanını
öldürüp bu kalenin duvarında gömmüĢtür. O zamandan beri, dağ Kız Kalesi olarak
anılıyordu404. Bu dağ kaleyi güneyden muhafaza eden doğal bir engeldi. Burada
elveriĢli stratejik konumda yuvarlak burç inĢa edilmiĢtir. Ona bitiĢik duvar dağın
rölyefine uygun olarak, dikdörtgen Ģekilde doğuya doğru eğilir, sonra dağın üst kısmı
ile kuzey yönünde uzanarak diğer yuvarlak burca birleĢir.
Eski bir su tanrıçasıyla iliĢkilendirilen Kız kaleleri Ġslamın yaygın olduğu
dönemde önemini kaybetmiĢ ve savunma kalesi haline gelmiĢtir. Bu anıtlar dönemin
diğer yapılarına nispeten daha kaliteli inĢa edilmesine göre, savunma amacıyla
hükümdarlar tarafından da kullanılmıĢtır. Ortaçağ döneminde bu anıtlar defalarca
restore edilmiĢ ve yeniden inĢa edilmiĢtir. Buğurt kalesinin savunma sistemine dahil
olan Kız kalesinde yapılan araĢtırma çalıĢmaları sırasında keĢfedilen farklı yapay
maddeler, daha eski bir döneme aittir. Buğurt kalesinin inĢa edilmezden önce Kız
Kalesi olduğu düĢünülmektedir. Aynı zamanda, bu anıtın eski türk kabileleri berkutlarla
bağlanması büyük ilgi uyandırıyor.
Azerbaycan`ın kuzeybatı bölgesindeki Kız kalelerinin inĢaat özellikleri
a. Peri kalesi
Milattan önceki dönemde tarihi Albaniya devletinin bünyesinde olan
Azerbaycan`ın kuzeybatı toprakları, kendi zengin doğal kaynakları ve askeri-stratejik
konumu ile farklılık arzediyrodu. IX yüzyılda iktidara gelen Mezyedilər sülalesi
Gebele, Derbent, ġeki ve Sanariyye`yi (Balaken`den Tiflis'e kadar olan arazi)
ġirvanĢahlar devletine birleĢtirdi. Bu süre zarfında ġirvanĢahlar terefinden çok sayıda
kale, savunma suru ve bekçi noktası inĢa ve restore edilmiĢtir. Onların uyguladıkları
politikalar Ortaçağın sonraki dönemlerinde olumlu bir sonuç verdi. Bölgedeki kalelerin
inĢası sırasında birçok yasallık bekleniyordu. Öyle ki, kaleler, burç ve bekçi kulelerini
inĢa ederken coğrafi mekan, özellikle rölyef, dağ, dere ve benzerilerin konumu
savunma açısından doğru hesaplanmıĢtır. DıĢbukey rölyefe sahip bölgelerde doğal
yüksek önemli noktalara sahip toplulukların inĢasına özel ilgi gösterilmiĢtir. Bununla
doğal yükseklik daha da artırılmıĢtır405.
404
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Azerbaycan'ın kuzeybatı kesiminde Peri kale adında bir çok yapı var. Bunların
en muhteĢemi Baleken bölgesinin Gerekli köyünde dağ sırtında askeri-stratejik açıdan
oldukça elveriĢli bir konumunda yer almaktadır. Kalenin bölgeden geçen Hunbul nehri
ile bağlantısı, konumunu daha da güçlendirmiĢtir. Peri kalesi güney tarafdan 15 metre,
kuzey tarafda ise 20 metre yükseklikte olup, kaya kabartmasına uygun olarak inĢa
edilmiĢtir. Kuzeyden güneye uzunluğu 50 m olup, sol duvarı dik bir uçurumla
tamamlanır ve Hunbul nehrine yönelmiĢtir. Sağ tarafda bulunan duvarda 8-10 metreden
bir duvarın daha çok sağlam olması için yerel yapı geleneklerine uygun olarak yarı
yuvarlak Ģeklinde burçlar yerleĢtirilmiĢtir. Kale, iki orta duvar ile üç bölüme ayrılmıĢtır.
Diğer bölümler aracılığıyla ayrılan yirmi üzerinde oda bulunmaktadır. Kalenin üç tarafı
deredir. Kuzey tarafı, yüksekliği 6 m olan sağlam bir duvarla tamamlanmıĢtır. 1,5 m
kalınlığında yan duvarların yüksekliği 3-6 metre arası değiĢmektedir. Kalenin doğu
duvarı Hunbul nehrine yönelmiĢtir. Batı duvarları 8-10 metre uzaklıkta bulunan ve
duvara bitiĢik burçlarla iliĢkilendirilmiĢtir. Güneybatıda ikinci ve üçüncü burç arasında
giriĢ kapısı yerleĢtirilmiĢtir. Arka kısmına yol yapılan bu kapıyı dıĢarıdan açmak gayri
mümkündür.
Anıtın güneydoğu kısmında derinliği ve çapı 3 metre düzgün sıvanmıĢ havuza
benzer tesis modern döneme kadar muhafa edilmiĢtir. Uzun süreli kuĢatmalar sırasında
içme suyu rezervi toplamak için yapılan bu havuza özel tüngler ve filtrelerle
aracılığıyla toplandığı varsayılmaktadır406. Kuzeyden kaleye giden tek yolu savunmak
için daha bir duvar ve derin bir hendek olmuĢtur. Modern dönemlerde duvar tamamen
tahrip olmuĢ ve hendek doldurulmuĢtur. Bir zamanlar burada asma köprü kullanılmıĢtır.
Azerbaycan'ın kuzeybatı kesiminde dağ sirtlerinde inĢa edilmiĢ çok sayıda kale
bulunmaktadır. Bu yapıların inĢası sırasında göz önünde bulundurulan önemli bir
husus, mevcut rölyefe adaptasyonun sağlanması olmuĢtur. Sirt kaleleri kireç çözeltisi
ile kaldırım taĢı ve paralanmıĢ kaya parçalarından inĢa edilmiĢtir. YaklaĢık 3 metre
yüksekliğindeki bu kalelerden çevreyi kontrol etmenin yanısıra, tehlike ile ilgili olarak
kısa sürede bilgi vermek için kullanılıyordu. Bu tip anıtlardan biri ġeki topraklarında
Çaygaragoyunlu'da yer almaktadır. Kale ilk olarak 1948 yılında S.M.Gazıyev
tarafından kaydedilmiĢtir. Bu kale Balaken kaleleri ile benzer özelliğe sahiptir.
Bölgenin diğer sirt kaleleri gibi, Çaygaragoyunlu Kız kalesi kireç çözeltisi, kaya
parçaları ve küçük kaldırım taĢlarından inĢa edilmiĢtir. Aynı zamanda, sıra ile örgü tarzı
kullanılmıĢtır407. XI yüzyıldan savunma tesisleri, XIV yüzyıldan ise dini yapıların
duvar inĢasında taĢların nispeten devrilerek sıra ile örülmesi daha yaygındır408.
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b. Aydınbulag Kız kalesi
ġeki bölgesinin aynı isimli köyünün kuzeyinde Aydınbulag kulesi (kale) yer
almaktadır. Anıt, aynı zamanda Kız kalesi, Ağcagala, Torpaggala ve Meydangala
olarak da bilinir. GeniĢ bir düzlüğün ortasında yarı yıkılmıĢ durumdadır. Bu Kız kulesi
dörtgen bir Ģekle sahip olup, köĢeleri yekpare yarım daire biçimli bir burçla
sağlamlaĢtırılmıĢtır. Burçlardan biri, aynı zamanda güney ve batı duvarları yıkılmıĢtır.
Kalenin kuzey ve doğu duvarları iyi korunmuĢtur. Anıtın yüksekliği 10,5 metredir409.
Onun hem duvarları, hem de burçları yukarı doğru daralır ve ensizleĢir. Duvarlarda
tespit edilen izlere göre bir zamanlar kalenin içerisinde üç tane çember olmuĢtur.
KöĢeleri yuvarlak burçlarla çevrili bu kulenin içinde, (iç boyutları 4,5 x 4,5 metre)
ahĢap döĢemelerle üç kata bölünmesinin izleri günümüze kadar muhafaza edilmiĢtir.
Katların yüksekliği 4, 2,8 ve 2,8 metredir. Üçüncü katta ensiz pencere yerleri vardır.
Temel olarak merdiven ile üst katlara çıkılabilir. Kapı üzeri ve katlararası kaplamalar
duvarların sağlamlaĢtırılmasında ardıç kullanılmıĢtır. ĠĢte ardıç malzemesi (tomruk,
kütük ve ahĢap) uzun yıllar boyunca farklı Doğu ülkelerinde kale ve savunma surlarının
yapımında tercih edilmiĢtir.
Anıtın civarında kapalı yapıya sahip kale duvarlarının olduğu düĢünülmektedir.
Kaldırım taĢından ġeki`nin, inĢaat tarzında inĢa edilen ve daha yalın bir görünümle
farklılık arzetmiĢtir. Yapı itibarıyla dikdörtgen Ģeklindeki Aydınbulag kulesi, AbĢeron
kaleleri - Büyük Merdekan ve Ramana kalelerinin kulelerine benziyor410. Anıtın
topraklarından toplanan malzemelere dayanarak, IX-XII yüzyıllarda yapıldığı tespit
edilmiĢtir411.
c. KiĢ Kız kalesi
Azerbaycan'ın eski merkezlerinden biri olan ġeki bir çok anıtları, nitekim KiĢ
arazisinde bulunan tapınakları ve kaleleri de bilinir. Bu anıtlardan biri yerel nüfusun
Kız veya Kızlar olarak anılan kaledir. Bu Kız kalesi Karim Ağa Fateh'in ―ġeki
hanlarının öz tarihi‖ ve Hacı Seyid Abdülhamid Efendi'nin ―ġeki hanları ve kuĢakları‖
adlı eserlerinde Gelersen - Görersen kalesi olarak anılır. Kız kalesi KiĢ köyünün kuzey
doğusunda, Büyük nehrin kollarından biri olan Damarçın nehrinin sol kıyısında yer
almaktadır. KiĢ Kız kalesinin arkası dağa dayanan yüksek bir tepe üzerinde inĢa
edilmiĢtir. Arka, ön ve nehir tarafdan kaleye saldırmak mümkün değildir412. Modern
dönemde inĢa tarihi net bilinmeyen bu kalenin duvarları ve burçları yıkılmıĢtır.
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Türkiye Kız kaleleri
a. Türkiye`de tarihi anıtlara ilgi
Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. Bu sözler, tarihi kaynaklara dayanıyor
ve günümüzde de kendi güncelliğini kaybetmemiĢtir. Kültür okumak, anlamak,
görebilmek, ğörebildiginden mana çıkarmak, düĢünmek, zekayi terbiye etmek kültürün
farklı yönleridir. Ġnsan hareket ve eylem ifadesidir. Bu böyle olunca kültür insanlık
niteliğinde insan olabilmek için bir temel unsuruna çevrilmiĢtir. Kültür tabıatın yüksek
verimleriyle mesut olmaktır413.
Kültürü öğrenmek, onu yaratan insanların tarihini incelemek anlamına gelir.
Kültür anıtlarını incelemek, milletin tarihini incelemekle birlikte, düzeyinin tespit
edilmesi için Ģartlar yaratır. Tarihi anıtların korunması ve yıkılmaması halkın sadece
kültürünü değil, aynı zamanda kendisine ve tarihine olan iliĢkisinin en belirgin
örneğidir. Bu açıdan bakıldığında, çok eski bir tarihe sahip olan Küçük Asya'daki
türklerin tarihi anıtlara karĢı tutumlarının incelenmesi, birçok insan için örnek
olmalıdır. Modern Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki anıtların tarihinin incelenmesi,
Truva, Frigya, Lidya, kimmer, yunan, Selevki, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
kültürlerinin özelliklerini incelemek anlamına gelir. Bu görüĢler aynı zamanda Türk
dünyasının tarihi eseri sayılan Kız kalelerine de aittir.
b. Korikos Kız kalesi
Kız kalesi ismi ile ilgili anıtlara Türkiye topraklarında yaygın Ģekilde
rastlanmaktadır. Bu açıdan Türkiye topraklarında – Ani`nin güneybatısı, Erzurum,
Mardin'in doğusu, Niğde`nin batısı, Adana, Mudurnu, EskiĢehir`in batısı, Gülek boğazı
çevresi, Hayman`ın kuzey-doğusu, Ġzmir'in doğusu ve diğer yerlerde rastlanan Kız
kaleleri büyük ilgi uyandırıyor414.
Kız kalesi olarak bilinen anıtların bulunduğu arazileri coğrafi açıdan karakterize
ettiğinde onların bir kısmının dağ, tepe ve kayalar üzerinde inĢa edildiği, diğer kısmının
Ģehir korunmasına iliĢkin olan kale duvarları veya yakınında bulunduğu, üçüncü
grubunun ise deniz, göl ve nehirlerin civarında olduğunu görüyoruz. Ġstanbul, BeyĢehir
gölü, Rize`nin Pazar Kaza Merkezi ve Mersin - Silifke arası arazide bulunan Korikos
Kız kalesini son tip kalelere ait edebiliriz. Mersin-Silifke arasındaki araziler, kendi
antik-Bizans dönemi kültür örneklerinin zenginliğine göre farklılık göstermektedir.
Eski dönemlerden ateĢ, su, toprak ve hava kutsal kabul ediliyor, her birinin kendi
tanrıları ya da tanrıçası oluyordu. Su tanrıçasına tapınma artık milattan önce üçüncü
binyılda eski Sümer topraklarında rastlanmaktaydı. Suyu gökyüzünden yere getiren
tanrıçayı eski türkler Sevit ya da Yaruk olarak biliyorlardı. "Avesta"da dirilik nehrinin
413
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çok sayıda kollarının olması ve her kolun kıyısında su tanrıçasının tahtına yağmur,
bulut, rüzgar ve çiği temsil eden dört atın bağlanması hakkında bilgi veriliyordu. Aynı
zamanda su tanrıçasının insanın çoğalmasını kontrol ettiği bildirildi. Eski dönemlerden
su tanrıçasının onuruna tapınaklar inĢa ediliyordu. Bu tapınağa – kalelere Kız kalesi
denilirdi.
Su tanrıçasına tapınma eski bir tarihe sahiptir ve Azerbaycan'da da yaygındır.
Kız kaleleri, bu tanrıçanın ana ibadet yeri olmuĢtur. ĠĢte bu tapınaklar için gösterilen
özellikler Azerbaycan Kız kalelerinin coğrafi konumuna uygundur. Bakü, ġamahı ve
Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde Kız kalelerinin deniz ve nehir kıyısında inĢa edilmesi
çok ilginçtir. ġamahı bölgesindeki Kız kalesinin civarında yer alan Pirirdeki adlı dağın
bulunması ve burada antik bir tapınağın varlığı dikkat çekiyor. Bu, Kız kalesinin inĢa
edildiği dönemde bir tapınak niteliğine sahip olması görüĢünü ortaya koymaktadır.
Eski türklerde su ile ilgili birçok inanç vardır. Bu inançlardan biri de deniz
kızları (su kızları) ile ilgilidir. Bu nedenle, bu konuda araĢtırma yapan Rus araĢtırmacı
Vladimir Gordlevsky, türklerin denizle iliĢkili pek çok varlıklar hakkında bilgi
vermekteydi. Bu bilgilerin biri deniz kızları hakkındadır. Karahisar Ģehri yakınlarında
bulunan Oynargöl'de suyun altında büyük bir taĢ parçası yükseliyordu. Burada, yarı
insan, yarı balık olan su kızları yaĢıyordu. Onları genellikle güneĢli günlerde bu taĢın
üzerinde görebiliriz. Yerel nüfusun onları günlerce izlemesi ise hiçbir sonuç
vermiyordu. Öyle ki, kadın ya da erkek olsun, bu deniz kızları insanları görüldüğü gibi
suda saklanıyorlardı415. Bu nedenle denizlerde inĢa edilen kalelerin Kız kalesi olarak
anılması rastgele özelliğe sahip değildir.
Bu açıdan denizin ortasında, kıyıdan yaklaĢık 200 metre uzaklıkta Korikos
Ģehrinin (Erdemli) karĢısında Kız kalesinin inĢa edilmesi büyük ilgi uyandırıyor. Bu
kale daha önce Elousa kalesi olarak biliniyordu. Kral Archelaus tarafından yaptırılan
saray, kalenin içinde yer alıyordu. Doğal olarak elveriĢli konumda bulunan Korikos Kız
kalesi ve çevredeki yerleĢim yeri beklenilen denizi tehlikelerden korumak için
kullanılmıĢtır. Kalenin sekiz kulesi vardı. Kuzey ve güney kuleleri daha güçlü kabul
ediliyordu. Kalenin bir tarafının uzunluğu 250 metredir. Kıyıdan yaklaĢık 200 metre
uzakta bulunan Korikos Kız kalesi, büyük askeri önem taĢıyordu. Burada aynı zamanda
ikinci bir Kız kalesi de bulunmaktadır. Suda bulunan Kız kalesi ile paralel olarak inĢa
edilmiĢtir. Adıgeçen bölgenin stratejik önemi, yakın bir bölgede askeri bir savunma ile
karakterize edilen iki kalenin inĢasının da kanıtlanmasıdır. Yüksek vasıflı askeri bilgi
ve deneyime sahip uzmanlar tarafından inĢa edilen bu kaleler, tüm bir savunma hattı
oluĢturmak zorundaydı. Öyle ki, denizde bulunan kаle ilk saldırıyı kabul edip
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yansıtmak, karada inĢa edilen ikinci kale bir sonrakı saldırıları önlemek için büyük
önem arzediyordu.
c. Kız Kalesi (Leandre Kalesi)
Üsküdar civarında, kıyıdan yüz metre uzaklıkta, türklerin Kız kalesi,
Avrupalılar`ın Leandre kalesi dedikleri bir anıt gözükmektedir. Bu kale, suyun bir
kayalık üzerine yapılmıĢdır. Önceki eski yapı, imparator Manuel`in eseri idi. Ġstanbul
boğazını kapayan ve öteki ucu Avrupa kıyısında bulunan zincirin bir ucunun bağlandığı
nokta burası idi. Bazi cizgileri devamlı olan eski kale, tek bir parça bir yapı idi. Tepesi
piramit Ģeklinde bir çatı ile örtülmüĢtü. Denizin altındaki bir dalğalık, bu noktayı Asya
kıyısına bağlıyordu. Pierre Gilles`in Bizans zamanındaki Ģeklini gördüyü bu kale
yıkılmıĢ ve yerine tepesinde fener olan yeni tarzda yapı inĢa edilmiĢtir. Bu zamandan
beri bu yapının içinde bir su kaynağı bulunurdu416.
d. Afyonkarahisar Kız kalesi
Eski adı Akroenus olan Afyonkarahisar ve civarı neolitik devirden beri meskunlaĢmıĢtır. ġarl Teksiye`nin beyanına göre, Afyonkarahisar, Frigya`nın meĢhur
Ģehirlerinden Sineda`nın yerine kaim olmuĢtur. M.Ö. 1200 yılına ait Eti eserleriyle
Frigyalıların kayalardan vücude getirdikleri eski eserler Afyonkarahisar civarında
bulunmuĢtur. Bunların en mühimi Afyonkarahisar`ının 35 km kuzeybatısındakı Emre
köyü civarında bulunan, Arslankaya denilen bir Frigya anıtı ve iki yanında iki arslan
bulunan büyük ana-Tanrı Kybele`nin dıĢbukey siluetidir417.
Afyonkarahisar kalesi, gayet dükey ve sarp olan bir ―üçüncü zaman‖ tepesi
üzerinde inĢa edilmiĢtir. Ġlk kalenin bir Eti olduğu tahmin edilmektedir. Kale, Ģehirden
220 metre yüksekliktedir. Güney tarafındaki yol ile çıkılınca, ilk defa birinci kale
kapısına, az sonra yükselince Bizanslılar tarafından yapılmıĢ olan surlara bir mahzene
varılır. Tepeye yaklaĢınca da ikinci kapı ve kalenin surlarına tesadüf edilir. Kız kalesi
denilen kalenin tam üst kısmında kale dizdariyle muhafızların ikametine mahsus bina
ve koğuĢlar, sultan Alaüddin Keykybad`ın eseri olan cami, üç erzak deposu
kullanmaktadır. Cami küçük ise de mihrabı çox zarif ve sanatkarane yapılmıĢtır.
Minaresi yıkılmıĢtır. Kale dıĢ ve iç olmak üzere iki manzume halindedir. Bunu eski
zamana ait olan resimden anlamak kabildir. Kaleye çıkmak için yerlerde taĢlara
kazınılan merdiven bulunmaktadır. Kale, Frigya, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerini
yaĢamıĢ, sultan Alaüddin Keykubad ile sultan Selim tarafından tamir ve tavkiye
edilmiĢtir. Ötedenberi kalenin içi meskun değildi. Yalnız halkın, kıymetli eĢyasını
muhafaza için mahzenler inĢa edilmiĢtir418.
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e. BeyĢehir Gölü Kız kalesi
BeyĢehir Gölü`nde, Türkiye Selçukluları çağının ünlü saray Ģehri Kubadabad`ın
karĢısında, 300 m2 kadar büyüklükte kayalık küçük bir adacıktır. Kız kalesi suya kadar
inen duvarlarla sınırlandırılmıĢtır. Düzgün olmayan bir plan teĢkil eden bu duvarlar,
üzerlerinde inĢa edildikleri kaya kitlesinin topografik yapısına uygun Ģekil almıĢlardır.
Buradakı kalıntılar, daha çox XIII. yüzyıla ait olup, Kubadabad Sarayı ile yakından
ilgilidir.
Kız kalesi anıtı arazisinde 1981-1985`li yıllarda kapsamlı araĢtırma çalıĢmaları
yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalara baĢkanlık yapan prof. Rüçhan Arık anıtın daha eski bir
geçmiĢe – Bizans dönemine ait olması malzemelerini tespit edtmiĢtir. Fakat bu alanda
araĢtırmacı bilim adamı Tuncer Baykara`nın görüĢüne göre, anıtın Selçuklular
dönemine ait edilmesi daha doğru olurdu419.
Sonuç
Azerbaycan'ın verimli güçlerinin geliĢim düzeyi, inĢaat-mimari geleneklerinin
teknik çözümünün çeĢitli yöntemleri ve yapıların mimari sanatsal imaj biçimleri plastik
sanatında kendini gösteren yapının temel konstrüksiyonlarının etkili olduğunu ortaya
koymuĢtur. Uyumlu bir açısından tam ve bölümlerarası göreli uzlaĢma, fonksiyonel,
teknik ve estetik iĢlevlerin tüm bütünü, sanatsal ve pratik açıdan amaçlı hacim – mekan
yapılarının keĢfedilmesine yol açmıĢtır.
Eski ve ortaçağ Türk anıtlarının yanısıra Kız kalelerinin karakteristik
özelliklerine aittir:
1.Türk anıtlarının yanısıra Kız kalelerinin karakteristik özelliklerinden biri,
onların yüzyıllar boyunca süren baĢarılarının korunmasıdır.
2. M. Ö. II-I binyıllarda Azerbaycan topraklarında çeĢitli nitelikli anıtlar, aynı
zamanda dini inançlarla ilgili Kız kalelerinin inĢa edilmesi bölgenin eski Doğu kültür
merkezlerine yakın konumu ile birlikte yerel inĢaat geleneklerinin geliĢimi hakkında
bilgi vermektedir.
3. Küçük Asya toprakları eski ve antik çağda her zaman büyük ilgi uyandıran,
farklı kültürlerin geliĢtiği bir yer olmuĢtur. Bunu adıgeçen mekanda inĢa edilen anıtlar
dahil olmak üzere Kız kaleleri de kanıtlıyor.
4. Ortaçağ Kafkasya da dahil olmak üzere Azerbaycan`a farklı halkların
saldırıları ve göçleriyle karakterize edilir. Bu süreçte yeni inĢaat gelenekleri
kazandırılmasına rağmen, Azerbaycan'da eski gelenekler korunmuĢ ve geliĢmiĢtir. Yeni
mimari okullar kuruluyordu. Dolayısıyla XII-XIV yüzyılları Azerbaycan savunma
mimarisinin yeni bir dönemi olarak kabul edilmektedir. Sadece savunma yapılarının say
üstünlüğü ve tip zenginliği değil, inĢa edilen kalelerin yüksek inĢaat tekniği, fonksiyon,
biçim ve sanatsal Ģekillerinin bitkin çözümü bu yükseliĢin belirgin örnekleridir. Önceki
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dönemlerin mimari yapı gelenekleri daha sonraki yüzyıllarda devam etmiĢtir. GeçmiĢ
çağlardan benimsenilen kompozisyon Ģemaları, hacim-mekan yapısı ve yapım
teknikleri daha da geliĢtirilmiĢtir.
5.Türkiye topraklarında bulunan anıtların geçmiĢi ve yapım tekniklerinin
aĢamaları incelendiğinde, burada Truva, Frigya, Lidya, kimmer, yunan, Selevki, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait antik kültürü kolayca tanımlamak
mümkündür. Türk akımlarının Küçük Asya hudutlarında yönünü belirlemek için tarihi
eserlerin incelenmesi yeterlidir. Eski ve antik dönem yapım tekniklerini koruyan
türkler, aynı zamanda bu anıtların türk üslubunda inĢasına büyük önem vermektedir.
6. Türk kültürünün tarihi eserlerinden biri olan Kız kalelerinin inĢası sırasında,
bu yapıların eski inançlarda inĢa edilmesi ve restorasyonu dikkat çekmektedir.
7. Kız kalelerinin tarihi araĢtırılırken, onların yakın bir bölgede inĢa edilmesi
büyük ilgi uyandırıyor.
8. Kız kalelerin inĢası sırasında yerel topografik özellikler göz önünde
bulundurarak kaleleri bu yönlere uyarlamak yaygın bir Ģekilde kabul görmektedir.
9. Kız kalesi veya kulesi olarak anılmasına bakılmaksızın, türklerin bulundukları
baĢkent Ģehirlerde mutlaka bu anıtlara rastlamak mümkündür.
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XVI. YÜZYILDA KĠĞI‟DA MADENCĠLĠK
(DEMĠR VE TUZ ĠSTĠHSÂLĠ ĠLE KULLANIMI)
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ÖZET
Kiğı, Çaldıran zaferi sonrası Osmanlı hâkimiyetine geçmiĢ ve Doğu Anadolu‘da
Tercan mıntıkasında ―Erzincan-Bayburt Vilayeti‖ adıyla ihdas edilen uç
beylerbeyliğine atanmıĢtır. 1518 yılında Diyarbekir eyaletine bağlı görülmektedir. Daha
sonra Erzurum eyaletine tabi olmuĢtur. Kiğı demir madeni ve yuvarlak üretiminde
Anadolu‘da önemli yerlerden birisidir. Yılda elli-altmıĢ bin yuvarlak üretilmekte ve bu
madende 40–50 kiĢi çalıĢmaktadır. Kiğı sancağında özellikle XVI. asırda demir
üretiminin yoğun olduğunu görmekteyiz. Bunun da sebebi Ġran‘la olan savaĢlardır.
1518 tarihinde 30.000 akçe, 1523-26‘da 33.000 akçe demirden vergi alınmaktadır.
1553‘de ise alınan vergi 70.200 akçeye çıkmıĢtır. Bu da demir üretiminin giderek
arttığını göstermektedir. Bu dönemde 6 yerde demir madeni çıkarıldığı görülmektedir.
Üretilen bu demir çeĢitli amaçlar için kullanılmaktadır. BaĢta askeri amaçlarla gülle,
yuvarlak, humbara yapımında kullanılmakla birlikte, diğer alanlarda da kullanılmıĢtır.
Maden ocaklarında orduya yönelik imalat sadece gülle, mermi gibi mühimmatlar değil,
her çeĢit çivi imali, nal yapımı, kuĢatmalarda kullanılan kürek, kazma, çekiĢ örs, küskü
vb. aletler de üretilmektedir. Her alanda kullanılan madenlerin az olması, stratejik bir
değer ifade etmesi ve baĢka devletlerin elde ederek Osmanlıya karĢı kullanmasının
engellenmesi için dıĢarıya çıkıĢları yasaklanmıĢtır. Özellikle inceleme yaptığımız
dönemde Osmanlı için yeni bir rakip olan Safevi Devleti‘ne çıkıĢı önlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
Tuz madeni yönünden de Kiğı‘nın XVI. yüzyılda zengin olduğunu görmekteyiz.
Tuz devlet için önemli bir gelir kalemidir. Bunun mühim bir gelir getirmesinin temel
sebebi insanlar ve hayvanlar için zaruri besin maddesi olmasıdır. Aynı zamanda
gıdaların uzun süre muhafaza edilmesinde koruyucu olarak kullanılmaktadır. Dericilik,
sabunculuk, zeytincilik, balıkçılık gibi üretim kollarının da hammaddesidir. 1518
yılında 25.000, 1523–1526 yılında 76.095 ve 1553 tarihinde ise alınan tuz vergisi
90.900 akçeye çıkmıĢtır. Bu da tuz üretiminin giderek arttığını göstermektedir. Bu
asırda 9–10 yerde tuz çıkarılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kiğı Sancağı, Bingöl, demir, tuzla, Safevi, Ġran.
MINING IN KIGI IN THE 16TH CENTURY
(THE PRODUCTION AND USAGE OF IRON MINE AND SALT)
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ABSTRACT
After coming under the Ottoman domination in 1514, Kiğı was appointed to the
border governorship named Erzincan-Bayburt Province in the Tercan region of Eastern
Anatolia. In 1518, Kiğı was connected with the province of Diyarbekir. It was later
subjected to Erzurum province. Kiğı was one of the important places in Anatolia in the
production of iron mine and cannonball. Fifty or sixty thousand cannonballs were
produced annually and fourty or fifty people worked in this mine. Especially in the 16th
century iron production was made intensely. The reason of this was the wars with Iran.
The iron was taxed 30.000 akçe in 1518 and 33.000 akçe in 1523-1526. The tax amount
increased to 70,200 akçe in 1553. It showed that iron production was increasing
steadily. In this period, iron mine was extracted from the ground in six places. This iron
was used for various purposes. First of all, it was used for making cannonball,
bombshell with military purposes. Not only ammunitions such as cannonball and bullet
but also nail, horseshoe, digging tools, hammer, anvil, crowbar and so forth were
produced for the army in the mines. The export of all kinds of mines was forbidden due
to the scarcity and strategic value of the mines and to prevent other states from using it
against the Ottoman Empire. Especially mine exportation to Safavid State which was a
new rival for Ottoman Empire in the period I examine was tried to prevent. Kiğı was
rich in terms of salt mine in the 16th century. Salt was an important income item for the
state. The main reason of this was that it was an essential nutrient for people and
animals. At the same time it was used as a protector for long-term food storage. It is
also the raw material of production branches such as leather, soap, olive, and fishery.
The salt tax was 25,000 akçe in 1518, increased to 76,095 akçe in 1523-1526, and it
increased to 90,900 akçe in 1553. This situation proved that salt production was
gradually increasing. Salt was extracted in nine or ten places in this century.
Key words: Kiğı Sanjak, Bingöl, Iron, Saline, Cannonball Manufacturing,
Safavid, Iran.
GiriĢ
Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu‘da Saltuklular, Mengücüklüler,
DaniĢmendliler gibi ilk Anadolu Beylikleri kurulmuĢtur. Anadolu‘da 1080‘lerde
kurulan bu beyliklerden Mengücükler, Erzincan, Kemah, Divriği ve ġebinkarahisar il
ve ilçelerini içine alan bölgede yer almaktadır. Böylece Kiğı ve çevresi de bu beyliğin
sınırları içerisinde kalmıĢtır420. 1228‘den 1243 yılındaki Kösedağ SavaĢına kadar ise
Kiğı‘nın Türkiye Selçuklu Devleti‘nin elinde olduğunu görmekteyiz. Fakat Türkiye
Selçuklu Devleti, 1243‘de Moğollara yenilince onların tabiiyetine geçmiĢ ve vergi verir
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Ali Sevim-YaĢar Yücel, Türkiye Tarihi, C.I, TTK, Ankara 1990, s.152.
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duruma düĢmüĢtür421. Bu olaylardan sonra Kiğı da Moğolların istilasına uğramıĢtır. Bu
olay, Kiğı‘nın Ģimdiki yerleĢim merkezinin doğmasını sağlamıĢ ve bir süre Moğolların
tesirinde kalmıĢtır422. XIV. yüzyılda Kiğı Karakoyunluların eline geçmiĢtir. Bunları
1468‘de Akkoyunlu hükümdarı yıkmıĢ ve bu topraklar bu devletin olmuĢtur423. Daha
sonraları Akkoyunlulardan Piri Ali Bey Kiğı Camiini inĢa ettirmiĢ, oğlu Pilten Bey de
bu camiyi tamir yaptırmıĢtır. Kiğı ve çevresi XVI. yüzyıl baĢlarına kadar
Akkoyunluların hâkimiyetinde kalmıĢtır424. ġah Ġsmail, XVI. yüzyılın baĢlarında bütün
Doğu Anadolu‘yu ele geçirdiği gibi Kiğı ve çevresini de Safevi hâkimiyetine
katmıĢtır425. Yavuz Sultan Selim, 1514‘de Çaldıran‘da Safevileri bozguna uğratmıĢtır.
Safevilere tamamen darbe vurmak isteyen Yavuz, kıĢı Azerbaycan‘da Karabağ‘da
geçirip ertesi sene tekrar harekete geçmek istemiĢtir. Ancak yeniçerilerin huzursuzluk
yaratmasından çekinerek Amasya‘da kıĢı geçirmeye karar vermiĢtir426. Yavuz,
Erzincan‘da iken Kiğı ve Bayburt beyleri bu kasabadaki muhkem kalelerin
anahtarlarını getirerek kendisine teslim etmiĢlerdir. Böylece Kiğı Osmanlı hâkimiyetine
girmiĢtir427.
Kiğı, 1514 yılında bu Ģekilde Osmanlı hâkimiyetine katıldıktan sonra Doğu
Anadolu‘da Tercan mıntıkasında ―Erzincan-Bayburt Vilayeti‖ adıyla ihdas edilen uç
beylerbeyliğine atanmıĢtır428. Bıyıklı Mehmet PaĢanın Diyarbekir‘e atanmasıyla buraya
bağlanmıĢtır429. 1518 tarihli tapu defterine göre Kiğı klasik sancaklar arasında olup
Diyarbekir Eyaletine bağlıdır430. 1520–1521, 1523 ve 1526-27‘de de aynı eyalete bağlı
olduğu görülmektedir431. 1535 yılında ise Erzurum Beylerbeyliğine dâhil edilmiĢtir432.
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1535–1539 tarihleri arasındaki tımar kayıtlarını gösteren icmal defterine göre Mehmed
Han idaresindeki Erzurum Eyaletinin bir sancağı olarak görüldüğü tespit edilmiĢtir433.
1553 tahririnde de Erzurum Beylerbeyliğine bağlı olduğu görülmektedir434. Söz edilen
dönemde coğrafi konumu itibariyle önemli bir sancak durumundadır. 1642 yılında ve
1907‘de aynı eyalete tabi durumdadır. I. Dünya savaĢına doğru Harput Eyaletinde bir
kaza ve sancak merkezi durumuna gelmiĢtir435. Günümüzde Bingöl ilinin ilçesidir. Bu
sancakta Osmanlı döneminde demir ve tuz madeninin olması, stratejik durumuyla
birlikte buranın değerini arttıran hususlardandır. Sınırda çeĢitli tarihlerde Ġran ile
gerçekleĢen savaĢlar, teçhizata olan önemi arttırmıĢ ve bu da bölgenin madencilik
hususunda dikkat çekmesinde etken rol oynamıĢtır.
Kiğı‘da madencilikle ilgili bilgileri BOA, TT 64 numaralı defter (Kiğı 715–754
sayfaları arasındadır), TKGMA, TT 126 numaralı defter (defter 94 varaktır) ve
Mühimme Defterleri ile diğer kaynaklardan öğrenmekteyiz. Tapu Tahrir defterlerinin
ilki 1518, ikincisi ise 1553 tarihlidir.
1.Kiğı Demir Madeni ve Kiğı‟da Demir ile Yuvarlak Üretimi
Genellikle belgelerde ―ahen-i ham‖ olarak anılan demir madeni, Anadolu ve
Balkanlar‘da yeterli oranda bulunan cevherin baĢında gelmektedir. Anadolu‘daki demir
madeni alanları baĢta Bilecik olmak üzere Kiğı, Keban, Divriği, Maraş ve Develi‘dir436.
XVI. asırda (1555–1556) Bitlis‘te de bol miktarda demir madeni çıkarılmaktadır.
Bitlis‘in Koltik, Tatvan, Güzeldere, Tanik ve Gevar Belem nahiyelerinde ―resm-i
mağara-i ahen‖ geliri vardır. Bu sancak Kiğı sancağına komĢu olan sancaklardan
birisidir437. Ayrıca buraya yakın ve komĢu olan Van sancağına bağlı Karcikan ve Gevar
nahiyelerinde birkaç yerde demir madeni bulunmaktadır. Bu madenin Van‘da 1574
yılında bulunduğu anlaĢılmaktadır438. Ancak Kiğı dıĢındaki demir madeni yerlerinde
üretim çok fazla değildir. Bundan dolayı Kiğı bu bölgede mühim bir yer iĢgal
etmektedir. Balkanlardaki alanlar ise Bosna, Sırbistan, Makedonya ve Bulgaristan‘da
toplanmıĢtır439.
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Kiğı sancağındaki demir madeninin durumu ve tarihi geçmiĢi ile ilgili bazı
bilgileri ilk etapta sancağın kanunnamesinden öğrenmekteyiz. Kiğı sancağı
kanunnamesi, iki kısma ayrılmaktadır. Harac gibi Ģeri, resm-i asiyab gibi örfi rüsûm ve
reayadan alınan benzeri vergiler hususunda Kanun-ı Osmani esas alınmıĢtır. Bâc ve
tamga ile ilgili hükümlerden oluĢan ikinci kısım ise Hasan PadiĢah kanunları temel
alınarak tanzim olunmuĢtur440. Böylece Kiğı demir madeninin geçmiĢinin, Osmanlı
öncesine kadar uzandığını, bu 1518 Tarihli Kiğı sancağı kanunnamesinden
öğrenmekteyiz. Kanunnamede ―Defter-i Yasahâ-i Livâ-i Kiğı ma‟a Nahiye-i Küçük‖
denilmekte ve Kiğı ile Küçük nahiyesinin tabi olduğu kanunlar belirtilmektedir.
Demirle ilgili olarak ―Memleketten demir alub çıksalar yük başına altı karaca bâc
alınır imiş ki, iki Osman akçesi olur” denilmektedir441. Buna bakılırsa bu madenin
Akkoyunlular tarafından da iĢlendiği ortaya çıkmakta, ancak daha öncesi ile ilgili pek
fazla bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Osmanlı fethi sırasında Kiğı demir ocağının
faaliyette olduğu ve top için yuvarlak sağladığını ortaya koymak mümkündür. Yine
kanunnameye göre ―memleketten demir alub çıksalar yük başına altı karaca bâc alınır
imiş ki, iki Osman akçesi olur‖ denildiğine bakılırsa bir yük ortalama 150 kg kabul
edildiği takdirde madenden üretilen her 150 kg demirden 2 akçe bâc alındığı görülür.
―Mahsûlât-ı kürehâ-i ahen fi sene‖ adı altında zikredilen verginin yılda 30.000 akçe
(toplam sancak gelirinin %5,17‘si) olduğu nazarı dikkate alınırsa yıllık demir
üretiminin 2.250.000 kg olduğunu hesaplamak mümkündür442. 1523–26 tarihlerinde
Kiğı sancağındaki demir üretimi ise 33.000 akçeye çıkmıĢtır443.
Kanunî devrinde, yeniden düzenlenen 1553 tarihli Kiğı sancağı kanunnamesinde,
buradaki madenin geçmiĢi, mevcut durumu ve iĢletilmesiyle ilgili Ģu bilgilere yer
verilmiĢtir: “Kanûn-ı Kürehâ: Livâ-i mezbûrda kâdîmi altı bâb demür küreleri olub
kâdîm‟l-eyyâmdan ilâ yevminâ hâzâ bu zikr olan kürelerden şöyle ki bir ocakları harâb
olsa varub bir ahâr odunu bol yerde yeni ocak ihdâs olunurmuş. İhdâs olunan ocak
tamam düzülüb işe yaradıktan sonra, eski ocak battâl olurmuş. Yine âmil ve bohotorı
eski ocak âmili olub mukâta‟asına ve yevme‟l-kıstlarına izdiyâd ve noksân olmazmış.
Olıgelmiş âdetleri bu vechile olmağın yine ber-karâr-ı sâbık âdet-i kadîmeleri
mukarrer dutulmağın sebt olundu”444. Kanunnameden anlaĢıldığı üzere altı adet ocak
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yani galeri olduğu ve iĢletildiği görülmektedir. Kapanan ocakların yerine odunu bol bir
alanda yeni bir ocak açılmakta ve eski ocaktan sorumlu olanlar yeni ocaktan yükümlü
olmakta olup vergilerini aynen vermektedirler.
1553 yılında sancaktaki demir üretimi ―Mahsûl-i kürehâ-i ahen der-livâ-i Kiğı 6
bâb her bâb fi 11.700 fi sene 70.200‖ Ģeklinde belirtilmiĢtir445. Bu kayıttan anlaĢıldığına
göre her galeriden 11.700 akçe gelir elde edilmekte ve toplamda da bu 70.200 akçe
etmektedir. 1518 tahririnde tatbik ettiğimiz metodu bu dönem için de uyguladığımızda
Kiğı sancağının yıllık demir istihsalinin 5.265.000 kg olduğu görülür. Dolayısıyla Kiğı
sancağındaki demir üretiminin daha önceki tahrirlere göre önemli oranda arttığı ifade
edilebilir446. Bu dönemde Bitlis sancağında da demir madeni bulunmakta olup,
sancağın Tatvan, Güzeldere ve Tanik nahiyelerinde mevcut olan demir madenlerinden
yılda 3090 akçe gelir elde edilmektedir447. Kiğı ile Bitlis‘i karĢılaĢtırdığımızda
burasının önemi daha iyi anlaĢılacaktır.
Ocak-ġubat 1573 tarihli Mühimme hükmünden mezkûr tarihte Kiğı demir
madeninin çalıĢtığını anlamaktayız. Daha önceki kayıtlarda altı ocakta demir madeni
çıkarılmakta iken bu tarihte iki yerde maden olduğundan bahsedilmekte, ancak kaç
ocak olduğu belirtilmemektedir. Kiğı‘da yuvarlak hizmeti olan zâim Veli‘den ellialtmıĢ bin yuvarlak hazırlaması istenmektedir. Yine güherçile eminlerine 40-50 nefer
ırgat verildiği ifade edilmektedir448. Yani Kiğı‘nın kapasitesinin en az elli-altmıĢ bin
yuvarlak olduğunu ve 40-50 kiĢinin de burada çalıĢtığını söyleyebiliriz.
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7 Ocak 1577 tarihli Erzurum beylerbeyine yazılan baĢka bir hükümden maden
ocağının aktif olup Erzurum civarındaki kalelerin toplarına yuvarlak temin ettiğini
öğrenmekteyiz. Bu ocakta çalıĢan reaya ve atları zayıf düĢtükleri için Palu Beyinden
yuvarlak dökmek için kifayet miktarı dinç reaya istenmektedir449. 13 ġubat 1577
tarihinde Erzurum beylerbeyine yazılan bir diğer hükümde, Kiğı madeninde daha
önceden ÇemiĢgezek halkının çalıĢtırıldığı, ancak Ģimdi onları çalıĢtırmayıp eskiden
kimler çalıĢıyorsa yine onların çalıĢtırılması istenmektedir450. 2 Temmuz 1577 tarihinde
Kiğı Beyi Veli Beye gönderilen hükümde, 6544 adet mütenevvi (çeĢit çeĢit) yuvarlak
döküldüğü bildirilmekte ve gayret edip daha fazla dökmeleri istenmektedir. Görüldüğü
üzere bu tarihte de maden ocağı çalıĢmakta ve farklı türlerde yuvarlak
dökülmektedir451.
Kiğı Beyine 28 Eylül 1577/15 Receb 985 tarihinde gönderilen hükümde,
Samakov‘daki karhanelerden çoğunun harap olmasından ve o tarafta da demir
yuvarlağı dökülmesinden dolayı Ġstanbul‘a nal gelmediği ve darlık olduğunu
nalbantların ifadesine atfen Ġstanbul kadısı bildirdiğinden, eskiden olduğu gibi ora
karhanelerinde fazla nal kestirip sahipleri veya vekilleriyle göndermesi
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istenmektedir452. Bu hükümden anlaĢıldığı üzere Ġstanbul‘a da nal ve mıh gönderildiğini
görmekteyiz.
26 Mart 1578/17 Muharrem 986 ve 29 Mart 1578/20 Muharrem 986 tarihlerinde
Kiğı Beyi Sinan Beye verilen hükümlerde, ġark seferine hareket eden askerlere lazım
olan nal ve mıhın kifayet miktarı tedarik ve ihzar edilmesi istenmektedir453. Daha önce
belirttiğimiz üzere sınır bölgesinde olan Kiğı ve maden ocağı stratejik bir öneme sahip
olup Ġran seferlerinde burada görüldüğü üzere çeĢitli mühimmatı sağlamıĢtır.
Kısaca buradaki birçok Mühimme hükmünden anlaĢıldığı kadarıyla XVI.
yüzyılın sonlarına kadar bu maden ocağının çalıĢtığını, yuvarlak ve diğer bazı
mühimmatı sağladığını görmekteyiz. Ancak XVI. yüzyılın sonlarında kapanan Kiğı
maden ocağı ve humbarahanesini IV. Murad, 1635 ve 1638 yıllarında gerçekleĢen Ġran
seferleri sırasında açmıĢ, burada gülle imalathanesi (kârhanesi, humbara
yuvarlakhanesi, top yuvarlağı dökümhanesi) yaptırmıĢtır. Bu giriĢimin, Revan Seferi
olarak bilinen birinci Ġran Seferi öncesinde yapılmıĢ olduğu tahmin edilmektedir454.
Daha sonraki dönemlerde de zaman zaman atıl duruma düĢen demir madeni, tekrar
tekrar açılarak faaliyete geçirilmiĢ ve XIX. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıĢtır455.
ġemseddin Sami de Kiğı ile ilgili olarak ―Orman, kereste ve kömür bakımından zengin
olduğunu ve yakın vakte kadar gülle imaline kullanılmakta bulunmuş bir nevi demir
madeni bulunduğunu‖ belirtmektedir456.
Kiğı sancağında az önce değindiğimiz üzere özellikle XVI. asırda demir
üretiminin yoğun olduğunu görmekteyiz. Bunun da sebebi Ġran‘la olan savaĢlar olsa
gerektir. Çıkarılan demir burada iĢlenmekte ve çeĢitli Ģekillerde kullanıma
sunulmaktadır. Bu meydana getirilirken de demirin eritilmesi için bol miktarda odun ve
kömüre ihtiyaç duyulduğunu görmekteyiz. Kültür tarihimizde önemli rol oynayan
metaller grubuna giren demir, ergime derecesi 1540°C olan bir metaldir. Demir, gümüĢ
beyazı renkli bir element olup, hem doğal hem de cevher olarak mevcuttur. Doğal
demir, içerisinde %5–26 oranında nikel bulunmakta olup, meteor demir olarak
adlandırılmaktadır. Demirin cevherden ayrılması için, yüksek sıcaklıkta fırına ihtiyaç
duyulmaktadır. Saf demirin 1540°C de eridiği göz önüne alınarak, bu ısıya milattan
önceki dönemlerde eriĢilmesinin son derece güç olduğu düĢünülmektedir. Ġlkel ustalar
1200°C‘nin üzerine fazla çıkamamıĢlardır. Ancak demire %4 oranında karbon
karıĢtırıldığında, ergimenin 1150°C‘ye düĢtüğü bilinmektedir. ĠĢlenebilir demir, en az
1100–1150°C ısıda ve odun kömürü (karbon) kullanılarak tasfiyesi yapılan, tasfiyeden
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sonra tekrar tekrar ısıtılıp, çekiçlenmek suretiyle elde edilen demirdir. Bu zorluğu
dolayısıyla tarihte sırasıyla bakır, gümüĢ, kurĢun, altın, kalay, tunç ve demir günlük
hayatta kullanım alanını bulmuĢtur457. Odun ve kömürü elde etmek için birçok ormanı
tüketecek eski yöntemler kullanılmaktadır. Demir madenlerinde çalıĢan iĢçilerin 10 kg
saf demir elde etmeleri için 150 m3 odun harcamaları gerekmektedir. Demir sanayi,
eski doğu medeniyetlerinde ormanları tüketen en önemli faktörlerden biri olmakla
beraber, bakır madenine kıyasla demir cevherinin fazla olmaması dolayısıyla oluĢumu
yönünden farklılık gösterebilmektedir. Ancak, yeryüzüne yakın bir durumda olması
dolayısıyla üstün bir çaba ve büyük bir masraf gerektirmemektedir458.
ĠĢte demirin iĢlenmesi ve eritilmesi için önemli miktarda oduna ihtiyaç vardır.
Bu ihtiyaç da bu sancak ve çevresinden temin edilmiĢtir. Çünkü baĢka bölgelerle ilgili
yani odun temin edilmesi veya odunun gönderilmesi ile ilgili emirler olmasına rağmen
burayla ilgili bulunmamaktadır. Ayrıca 1553 tarihli kanunnamede ―…bir ocak battal
olsa odunu bol olan başka bir yerde ocak ihdas olunurmuş…‖ denildiğine göre burada
yeterli derecede odun olduğu ortaya konulmaktadır. Özellikle ardıç odununun tercih
edildiğini görmekteyiz. Top dökümü için ardıç odunun yansıra kalıp toprağı, demir tel
ve kalay lazım olmaktadır. Mesela, Basra beylerbeyine yazılan bir hükümde top
dökümü için istemiĢ olduğu ve lazım olan bu malzemelerin Diyarbakır, ġehrizol, Halep
ve Bağdat‘tan karĢılanması hususunda buraların beylerbeylerine hükümler
gönderilmiĢtir459. Yine Bağdat Beylerbeyine yazılan hükümle, ġehrizol ve
Diyarbakır‘dan Basra‘ya ulaĢtırılmak üzere Bağdat‘a gönderilecek ardıç odunu, toprak,
kalay vb. malzemenin Basra‘ya ulaĢtırılması istenmektedir460. Kiğı sancağındaki top
dökümü için gerekli olan malzemenin önemli bir kısmı bu sancak ve çevresinden temin
edilmiĢtir.
Devlet madenlere büyük önem vermekte olup, maden üretiminde olduğu kadar
madenlerin muhafazasında da hassas davranmaktadır. Çünkü maden ocakları,
anayollardan uzak dağlık ve ormanlık gibi ıssız yerlerdedir. Bundan dolayı da saldırıya
uğrama ihtimali bulunmaktadır. Devlet böyle olumsuzluğu yaĢamamak için maden
ocaklarına muhafızlar atamıĢ, ayrıca bunların yetersiz kalmaları durumunda
derbentçiler, martoloslar, yayalar, Yörükler gibi ordunun geri hizmetine bakan grupları
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da memur etmiĢtir461. Mesela, ―Bağdat beylerbeyine, Amid kalesinden on beş nefer
topçunun Şehrizol‟a gönderilmesinin emir olunduğu, bunun üzerine Amid‟in kırk beş
topçusundan yirmisinin Kiğı madeninde top yuvarlağı dökmekle meşgul olduğu ve
Amid kalesine otuz topçunun yetmeyeceğinin arz edildiği belirtilmektedir. Fakat yine de
ayrılan topçuların emir olunduğu üzere gönderilmesi ve inat ettikleri takdirde
ulufelerinin kesilmesi‖462 istenmektedir. Bu hükümden de anlaĢıldığı üzere Amid
kalesindeki kırk beĢ topçudan yirmisinin Kiğı madeninde çalıĢtığını görmekteyiz. Bu
topçular demir çıkarılmasında çalıĢmalarının yanı sıra buranın güvenliğini de sağlıyor
olmalıdırlar.
Madenlerde çalıĢanlar genellikle ocakların çevresinden seçilip istihdam
edilmekle birlikte cevherin oldukça nemalı olması dolayısıyla geniĢ mahallerden de
madenci tayin edilmektedir463. Yukarda belirttiğimiz üzere Amid kalesinden Kiğı‘ya
yirmi topçunun görevlendirilmesinde bu da etkili olmuĢ olmalıdır. Kiğı kalesi de
bölgenin korunmasında önemli bir yere sahip olup daima tamir ve bakımı
yapılmıĢtır464. Yine Kiğı maden ocağına yakın olan Palu, ÇemiĢgezek gibi yerlerden
halkın görevlendirildiği görülmektedir. Kiğı‘da çalıĢan reaya ve atları bitkin düĢtüğü
için bu gibi yerlerden halk buraya getirilip çalıĢtırılmıĢtır465. 26 Mart 1578/17
Muharrem 986 tarihinde Kiğı beyine ve kadısına verilen hükümde, Kiğı tophanesinde
iĢlenen hassa yuvarlaklar hizmetinde istihdam olunan reayaya baĢka yerde baĢka
hizmet teklif edilmemesi istenmektedir466. 4 Eylül 1578/2 Receb 986 tarihinde Kiğı
sancakbeyi ve Kiğı kadısına yazılan hükümde ise: ―Kiğı‟da olan demir madeninde
işlenip top yuvarlaklarına ve ihdas olunan gümüş madenine muavenet için ırgat lazım
olduğu, ırgatlık işleyenlerden kifayet miktarı ırgat tedarik edip ecir ve misilleri ile
işlettirip ücretlerin aldıktan sonra kaçıp gaybet (başka yerde bulunmak) edenleri yine
buldurup getirmesi, kusur ve noksan üzere olmaktan ve ırgat olmamakla karhaneler
muattal olmaktan hazar eylemesini‖ talep etmektedir467. Bu hükümlerden de anlaĢıldığı
üzere burada çalıĢan ve istihdam olunan reayaya baĢka yerde hizmet teklif edilmemesi,
ayrıca bu madende önemli oranda ırgat lazım olduğu ve onların ücretlerinin verilerek
çalıĢtırılmaları ve kaçmalarının önlenmesi istenmektedir. Eğer çalıĢanlar buradan
giderse ocağın atıl olacağı belirtilmektedir.
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Madencilikle uğraĢan reaya, normal reayanın yerine getirmekle mükellef olduğu
avarız-ı divaniye türünden örfi vergileri ödemekten muaf tutulmuĢlardır. Ancak maden
ocağında cevherin tükenmesi veya gelir gider dengesinin olumsuz yönde etkilenmesi
durumunda statüleri normal reaya statüsüne döndürüle bilmekte ve adı geçen vergileri
ödemek zorunda bırakılabilmektedirler468. Madenlerde zorla çalıĢtırma az önce
bahsettiğimiz üzere olağan bir uygulamadır. Belirli köyler madenlerde çalıĢmakla
yükümlüdürler. BaĢka köyler de imal edilmiĢ top mermilerini cepheye nakletmekle
sorumlu tutulmuĢlardır. En azından bir kısım iĢçilere ücret verilmekteydi. Ancak bu
geçinmek için yeterli değildi. BaĢka köyler de vergi yükümlülüklerini, özellikle de
avarız vergilerini çalıĢarak ödemek için madenlerde hizmet vermektedirler469.
Tümüyle Darphane Nezareti‘ne bağlı olup, merkezden idare olunan maden
ocaklarında yapılan bütün iĢlerden sorumlu tutulan ve devlet tarafından atanan resmi
görevliler mevcuttur. Bu görevliler vasıtasıyla devlet madenlerden haberdar olmakta,
geliĢtirdiği stratejileri tatbik ettirmekte, denetimi sağlamakta ve kolaylık görmektedir.
Bu görevlilerin en rütbelisi maden eminidir. Onun da emrinde çeĢitli görevliler
bulunmaktadır. Bu görevliler usta ve iĢçilerden meydana gelmektedir470. Kiğı
madeninde de benzer görevlilerin bulunduğunu görmekteyiz.
Üretilen Demirin Kullanıldığı Alanlar
Yukarıda Kiğı demir madenindeki demir üretim miktarı ile ilgili bilgi verdik.
Üretilen bu demir çeĢitli amaçlar için kullanılmaktadır. BaĢta askeri amaçlarla gülle,
yuvarlak, humbara yapımında kullanılmakla birlikte, diğer alanlarda da kullanılmıĢtır.
Askeri endüstriye ait kurumlar, baĢta Ġstanbul olmak üzere, bazı maden merkezlerinde
ve sınırlara yakın stratejik mevkilerde tesis edilerek ordunun ihtiyacına cevap
vermektedir. Balkanlarda Samakov, Sidrekapsi, Rudnik ve Kratova; Anadolu‘da Küre,
Bilecik, Kiğı, Keban ve Ergani gibi madenler askeri tedarikin büyük ölçüde temin
edildiği alanlardır. Özellikle seferberlik anlarında maden ocaklarında halka yönelik
imalatlar sınırlandırılmaktadır. Maden ocaklarında orduya yönelik imalat sadece gülle,
mermi gibi mühimmatlar değil, her çeĢit çivi imali, nal yapımı, kuĢatmalarda kullanılan
kürek, kazma, çekiĢ örs, küskü vb. aletler de üretilmektedir. En önemlisi Ġstanbul‘da
kurulan tophanelerde, çeĢitli çaplarda imal edilen topların hammaddeleri tümüyle ülke
içinden bu gibi yerlerden karĢılanmaktadır471.
Tersanelerde de gemi inĢa ve donanımı için kullanılacak ham demir, çivi, lenger,
kurĢun gibi madeni tedarik, olabildiğince yakın mahallerden temin edilmektedir.
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Ġstanbul‘da bulunan Tersane-i Amire‘nin tedariki Samakov ve Üsküp havzası
madenlerinden sağlanmaktadır472. Van Gölü‘nde yapılacak gemiler için gerekli kereste
mahallinden karĢılanmaktadır. Van‘daki demir madeninin 1578 yılından sonra
faaliyette bulunmamıĢ olmasından dolayı gemilerin yapımı için lazım olan mismar
(çivi) Kiğı‘daki demir madeninden getirilmiĢtir. Burada yapılacak on gemiden her
birine 5 kantar çivi gerektiği için Kiğı beyine ve kadısına ve maden eminine 24
Temmuz 1585 tarihli bir hüküm gönderilerek 50 kantar demirin Van‘a gönderilmesi
istenmiĢtir473. Az önce değindiğimiz üzere daha önce Samakov‘daki karhanelerden
sağlanan Ġstanbul‘un çivi ve nal ihtiyacı buradaki karhanelerin çoğunun harap olması ve
top yuvarlağı dökmesi sebebiyle Kiğı‘dan temin edilmiĢtir474. Yine doğu seferinde
gerekli olan mıh ve nalların buradan sağlandığını görmekteyiz475.
Askeri ve siyasi olarak Osmanlı Devleti‘nin varlık mücadelesinde Anadolu
önemli bir yere sahiptir. Anadolu ayrıca sanayi alanında da devletin ihtiyaçlarına belli
oranda cevap verebilmektedir. KuruluĢundan yıkılıĢına değin stratejik konumu
münasebetiyle sürekli savaĢmak zorunda kalan Osmanlı, devlet inisiyatifini savaĢ
sanayiinin geliĢimi noktasında toplamıĢtır. Top ve gülle dökümü, barut imali ve hatta
gemi inĢası için Ġstanbul‘daki üretimin yetersiz kaldığı durumlarda Anadolu‘da
küçümsenemeyecek bir faaliyet göze çarpmaktadır. Osmanlı Devleti‘nde top dökümü
büyük oranda Ġstanbul‘da Tophane-i Amire‘de gerçekleĢtirilmektedir. Ġhtiyaç
durumunda ise Edirne, Avlonya, Semendire, Novaberda, ĠĢkodra, Belgrat, Budin, Mısır,
Basra, Erzurum, Birecik ve Van tophanelerinde de top dökümü yapılmaktadır. Erzurum
ve Birecik tophanelerinde top dökümü ile ilgili bilgiler sınırlıdır. Van tophanesinde ise
az sayıda top dökülmesine rağmen gülle ve fındık dökümünde oldukça aktiftir476. Bu
bölgeye yakın olan ve zaman zaman Erzurum ve Diyarbakır eyaletine bağlanan Kiğı
sancağında top dökümü yapılmasa da yuvarlak, gülle ve fındık dökümü, demir ve çivi
temini oldukça yoğundur. Birçok Mühimme hükmünde Ġstanbul‘a Van‘a, Basra‘ya ve
Erzurum‘a demir, çivi, yuvarlak gönderildiği ve gülle döküldüğü belirtilmektedir.
Erzurum‘da 1576‘da taĢ ve topraktan yapılmıĢ bir tophanenin yağmur ve kardan dolayı
harap olduğu ve yerine yeniden kargir bir binanın yapıldığı bilinmektedir. Özellikle
Ġran seferlerinin bir kısım mühimmatı burada hazırlanmakta ve kısmen de top dökümü
yapılmaktadır477. 1565 yılından beri varlığı bilinen Van tophanesi, Van kalesinin ve
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eyalete bağlı diğer kalelerin darpzen ve top ihtiyacını karĢılamak için kurulmuĢtur.
1578 yılındaki Ġran harplerinde de topa ihtiyaç duyulmuĢ ve bu ihtiyaç Van‘dan
karĢılanmıĢtır478. Van sancağında önemli sayılabilecek kapasitede güherçile ve demir
madeni vardır. Bu madenler her yıl belirli bir miktar maden teslim etmek Ģartıyla
iltizam usulüyle mültezimlere verilmiĢtir. Van‘daki madenler özellikle harp sanayiinde
kullanılmıĢ ve ocaklardan çıkarılan ham maddenin iĢlenmesi de yine buralardaki
karhanelerde yapılmıĢtır479. 1565–1566 yıllarında Van‘da dökülecek darbzenler ve
yuvarlaklar için lazım olan demirin Kiğı‘dan getirilmesi de bu yıllarda Van‘da demir
madeninin henüz bulunmamıĢ olduğunu göstermektedir. Bu demir ErciĢ ve Ahlat
kaleleri için Van‘da dökülecek darbzenler ve yuvarlaklar için lazımdır. Van sancağına
bağlı Karcikan ve Gevar nahiyelerinde birkaç yerde demir madeni bulunmaktadır. Bu
madenin 1574 yılında bulunduğu anlaĢılmaktadır. Bu madenlerden yılda kırk bin gülle
teslim etmeleri Ģartıyla iltizama verildiğini görmekteyiz480. Yani bu tarihe kadar Kiğı
madeninden istifade edilmiĢtir. Van kalesinin ve eyalete bağlı diğer kalelerin darbzen
(kale döven) veya top ihtiyacını temin etmek için Van‘da bir top dökümhanesinin az
önce değindiğimiz üzere 1565‘de kurulduğu görülmektedir. Van‘da dökülmesine karar
verilen bu darbzenler için gerekli olan 40 kantar kalay Amid kalesindeki miri
mahzenlerden, toprak Hizan‘dan, ardıç odunu gemi ile Ahtamar adasından, demir Kiğı
madeninden, lazım olan kereste de yerli halktan karĢılanmıĢ ve bunların masrafı için
gerekli paranın Diyarbekir hazinesinden verilmesi istenmiĢtir481. Kiğı‘dan 1625
senesinde Diyârbekir, Van, Erzurum, Trabzon kaleleri için top yuvarlağı imali ve
teslimi kararlaĢtırılmıĢtır. Yine gerekli görülmesi halinde Trabzon limanı vasıtasıyla
Avrupa sınırlarının mühimmat takviyesi buradan karĢılanacaktır482.
Bağdat beylerbeyi tarafından Diyarbakır ve Halep beylerbeyinden istenen
cephane ve mühimmatın tedarik edilerek gönderilmesi ile ilgili 2 Mart 1571/5
ġevvali‘l-mükerrem 978 tarihli hükümde Ģöyle denilmektedir: ―Belirtilen çaplara göre
lazım olan yuvarlakları (Bağdat cephanesi için beş yüz kolonborna yuvarlağı ve on bin
darbzen fınduğu lazımdır) ve üç yüz kantar demiri Kiğı canibinden acele tedarik
eyleyip kira davarlarına tahmil itdürüp ber-vech-i isti‟cal müşarün ileyhe irsal
eylemesi‖ emredilmiĢtir483.
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Diyarbekir beylerbeyisine Mart-Nisan 1572/Zilkade 979 tarihinde verilen
hükümde: ―Kiğı madeninde top işlemeye mültezim olan Cafer Ali‟nin ne miktar top
yuvarlağı teslim ettiğinin bildirilip kendisinden daha iyi şartlarda (bir kişi beş bin
yuvarlak daha ziyade vermiştir) teklif verdiği arz olunan şahsın teklifini Cafer Ali kabul
ederse iltizamın kendisine verilmesi aksi takdirde yeni teklif sahibi işin üstesinden
gelebilecekse iltizamın ona verilmesi istenmektedir‖484. Bu hükümden de anlaĢıldığı
üzere Kiğı madenini iltizama alan Cafer Ali‘den baĢka bir kiĢinin beĢ bin yuvarlak daha
fazla vererek iltizama almak istemesi toplamda burada ne kadar fazla top yuvarlağı
döküldüğünü ve demirin fazlalığını ortaya koymaktadır.
Doğu Anadolu‘daki Kiğı‘ya bağlı olan demir madenleri Ġran cephesine yakın
oldukları için oldukça önemlidir485. Kiğı ile birlikte Ağrı gibi sancakların da içerisinde
bulunduğu yerlerin Ġran hududuna yakın olması, bölgede asayiĢin sağlanması
zorunluluğunu gündeme getirmiĢ ve bu durum harp-demir sanayiinin geliĢmesine
zemin hazırlamıĢtır. Kiğı sancağı ve bölgedeki diğer sancakların ġii-Ġran tehdidine karĢı
koyabilmeleri için bahsettiğimiz üzere Van sancağında top döküm merkezi tesis
edilmiĢtir. Van‘da dökülmesine karar verilen darbzenler için gerekli olan ana malzeme
ise demir cevheri yönünden zengin olan Kiğı sancağından sağlanmıĢtır.
Askeri ve mali alanda olduğu kadar, toplumun ihtiyaçlarının karĢılanmasında da
madenlere devamlı ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle cami, medrese, saray, ikametgâh,
köprü vb. inĢaatların yapımında, ev, zirai ve hayvancılık alanında kullanılan araçların
imalinde bakır, demir ve kurĢun madenleri ön plandadır. ĠnĢaat sektöründe demir ve
kurĢuna sürekli ihtiyaç duyulmaktadır. Demir ve kurĢun, devletin belirlediği fiyat
üzerinden satın alınarak temin edilmekle birlikte bu fiyatlar doğal olarak dönemin
ekonomik durumuna göre değiĢim göstermektedir. Mekke ve Medine gibi kutsal
Ģehirlerin alt yapı inĢaatı ve tamirinde bu madenler kullanılmakta ve Ġstanbul‘dan
gönderilmektedir486. Erzurum beylerbeyine yazılan 12 Nisan 1582/18 Rebiyülevvel 990
tarihli hükümde ġark canibine yapılacak sefer için zahire tedarik edilip münasip
yerlerde ambara konması, yine Kiğı madeninde demir kapılar iĢlettirip ol canipte
alıkonulmuĢ olduğu ve bunları hazır etmesi istenmektedir487. Bu hükümden de
anlaĢıldığı üzere Ģarka yapılacak seferlerde Kiğı‘nın önemi ortaya çıkmakta ve buradaki
madende sadece yuvarlak, gülle vb. araçlar dökülmediği demir kapılar da iĢlettirilerek
bunların askeri amaçlar veya diğer alanlarda kullanıldığı görülmektedir.
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Yine, Diyarbekir beylerbeyine ve defterdarına 6 Kasım 1568/16 Cumadelula 976
tarihinde yazılan hükümde, Bağdat‘ta MeĢhedeyn-i ġerifeyn‘in kubbelerinin tamiri için
lazım olan demirin (yüz men demir) Kiğı madeninden tedarik edilerek kıĢ gelmeden
sabık Bağdat beylerbeyi Ġskender Bey‘e ulaĢtırılması istenmektedir488. Yine bu
doğrultuda, 1 Kasım 1568/11 Cumadelula 976 tarihinde Bağdat beylerbeyi Ġskender ve
Bağdat defterdarına yazılan hükümde, Bağdat‘taki MeĢhedeyn-i ġerifeyn‘in
kubbelerinin tamiri için ihtiyaç duyulan demirin gönderilmesi için Diyarbekir
beylerbeyi ve defterdarına, çam ağaçlarının tedariki için de Halep defterdarına
hükümler yazıldığı, söz konusu malzemelerin getirtilerek kubbenin tamirinin
yaptırılması emredilmektedir. Çam ağaçları Birecik canibinden, yüz men Bağdadi
demir Kiğı madeninden tedarik edilecektir489. Bu hükümlerde de görüldüğü üzere
birçok dini ve sosyal yapıda demir madeni kullanılmaktadır.
Değerli Madenlerin Önemi ve DıĢarıya ÇıkıĢının Yasaklanması
Az önce bahsettiğimiz üzere her alanda kullanılan (silah, alet, kap-kacak, kapı,
tarım aletleri baĢta olmak üzere) madenlerin az olması, stratejik bir değer ifade etmesi
ve baĢka devletlerin elde ederek Osmanlıya karĢı kullanmasının engellenmesi için
dıĢarıya çıkıĢları yasaktır. Özellikle inceleme yaptığımız dönemde Osmanlı için yeni bir
rakip olan ve insan kaynağı baĢta olmak üzere birçok yönden Anadolu‘dan beslenen
Safevi Devleti büyük bir tehdittir. Ġran‘a götürülmek istenen demir, top vb. araçların
yasak olması, götürenlerin yakalanması ve cezalandırılmasıyla ilgili birçok hüküm
bulunmaktadır. Kiğı, Ġran sınırına yakın ve demir madeni yönünden zengin olduğu için
buralardan da bu madenin çıkarılmaması istenmiĢtir. Ġran‘a ülkenin farklı bölgelerinden
giderken yakalanan birçok kiĢiyle ilgili emirler vardır. Mesela bu konudaki emirlerden
bazıları Ģunlardır: 4 Ağustos 1568/10 Safer 976 tarihinde Divriği Sancakbeyi Mehmed
beye verilen hükümde, Divriği‘den her sene yüz bin civarında nal toplayarak Ġran‘a
gönderen ve Ġran‘ın sadık adamlarından oldukları bildirilen Ģahısların yol kesmek,
katillik ve haramilik gibi suçları iĢledikleri gerekçesiyle haklarından gelinmesi
istenmektedir490. Yine Rum beylerbeyi Ahmed‘e 29 Eylül 1568/7 Rebiulahir 976
tarihinde verilen hükümde, Ġran‘a gümüĢ, bakır ve demir gitmemesi hakkındaki emir
gereğince Osmancık‘ta yakalanıp el konulduğu bildirilen bakırın, narh-ı cari üzerinden
kazancılara satılarak gelirinin miri için zapt edilip ilgili defterinin südde-i saadete
gönderilmesi talep edilmiĢtir491. Ayrıca Rum beylerbeyine 29 Eylül 1568/7 Rebiulahir
976 tarihli hükümde, Ġran taraflarına ve darülharbe demir, bakır ve gümüĢ gitmemesi

488

7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks III, Ankara 1999,
s.195.
489
7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks III, s.197-198.
490
7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks III, s.7.
491
7 Numaralı Mühimme Defteri (975-976/1567-1569) Özet-Transkripsiyon-İndeks III, s.97-98.

Tarihten İzler

197

hakkındaki emir gereğince, Osmancık kazasında yakalanıp el konularak Osmancık
kalesinde tutulduğu bildirilen bakırın Tokat ve Sivas‘ta narh-ı cari üzerinden miri için
satılarak bedelinin ve ilgili defterinin südde-i saadete gönderilmesi emredilmiĢtir492. 18
Ağustos 1568/24 Safer 976 tarihli bir hükümde, Rum beylerbeyine ve bir sureti
Erzurum ve Kastamonu beylerbeyine yazılmıĢtır. ġark tarafına bakır, demir, gümüĢ,
alet-i harp vs.nin gönderilmemesi emir olunduğu halde yüz seksen üç araba demir ve
bakırın Ģark canibine gittiği duyulduğundan bunların buldurulup bakır ve demirlere el
konulması ve götürenlerin hapsedilip kimler olduklarının arz edilmesi, bundan sonra da
gerekli tedbirlerin alınıp emrin titizlikle uygulanması istenmektedir493. Erzurum
beylerbeyine yazılan 28 Kasım 1568/8 Cumadelahir 976 tarihli hükümde, Ġran‘a
gitmesi yasak olan altın, gümüĢ ve bakırın Erzurum‘da kontrol ettirilerek, ihracı yasak
mal bulunursa el konulması, Erzurum dıĢında tüccarın mallarının bu gerekçeyle
yoklattırılmayıp rencide edilmemeleri talep edilmektedir494. Basra beylerbeyine,
darülharbe harp aletleri, at, demir, kurĢun, zahire ve yiyecek maddeleri verilmesi yasak
olduğu halde Basra‘da bu yasağa uyulmadığı duyulduğundan bundan böyle sınırların
bu yasağın uyulacağı Ģekilde korunması ve bu maddelerin vilayet dıĢına çıkıĢına engel
olunması, emre uymayanların yakalanıp hapsedilmesi istenmiĢtir495. Basra
beylerbeyine, Vasıt ve diğer yerlerden güherçile toprağı getirtilip iĢletilmesi, kalelerde
ihtiyaç duyulan tüfek ve kurĢunun gönderildiği, ayrıca Ulyan oğlu memleketine demir,
kurĢun, tüfek gibi ihracı yasak eĢya gönderilmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması
ifade edilmiĢtir496.
Ġran‘ın yanı sıra sürekli ihtilaf halinde bulunulan Avusturya‘ya karĢı da değerli
maden çıkıĢı yasaklanmıĢtır. Ġran dıĢında Avrupalı ülkelere özellikle de XVI. yüzyıl
ortalarında Hint Okyanusu‘nda etkinliklerini arttıran Portekizlilere karĢı da yasak ve
ambargoların olduğunu görmekteyiz. Ancak tüm yasaklamalara rağmen devletin maden
ve madeni mamulatın ihracını tümüyle önleyemediği görülmektedir497.
2.Kiğı Sancağında Tuzlalar ve Tuz Üretimi
Tuzu insanoğlu hayatına en azından 11.000 yıl önce sokmuĢ ve hayatın
vazgeçilmez bir parçası yapmıĢtır498. Tuz, doğal olarak ya kayalar biçiminde yer
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altında, ya da denizlerde ve tuzlu göllerde erimiĢ durumda bulunmaktadır499. Türkiye
tuz kaynakları yönünden zengin bir ülkedir. Ülkemizde Eosen, Oligosen ve Miosen
devirlerinde oluĢmuĢ geniĢ tuz yatakları bulunmaktadır. Bunlar, Ġç Anadolu‘da
Çankırı‘dan baĢlayarak Çorum, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars üzerinden
Ġran‘a bağlanan büyük bir evaporit kuĢağı dâhilindedir500. Kiğı ve çevresi de bu kuĢak
içerisinde olduğu için burada çok eskiden beri tuz madeni bulunmaktadır. Tuz, kuruluĢ
döneminden itibaren Osmanlı Devleti‘nin gerek idari, gerekse sosyo-ekonomik
hayatında da önemli bir yere sahip olmuĢtur. Tuzun üretimi, nakliyesi, depolanması ve
ticareti geniĢ bir kitleye iĢ imkânı sağlamaktadır. Ayrıca tuz vergisi, Osmanlı
hazinesinin önemli bir gelir kalemini teĢkil etmektedir. XVI. asırda Osmanlı Devlet
hazinesine giren net yıllık tuz geliri 8.3 milyon akçe, ya da 140.000 altın
dolayındadır501. Bu rakamlardan da anlaĢıldığı üzere devlet için mühim bir gelir
kalemidir. Tuzun önemli bir gelir kalemini teĢkil etmesinin temel sebebi insanlar ve
hayvanlar için zaruri besin maddesi olmasıdır. Aynı zamanda gıdaların uzun süre
muhafaza edilmesinde koruyucu olarak kullanılmaktadır. Dericilik, sabunculuk,
zeytincilik, balıkçılık gibi üretim kollarının da hammaddesidir502. Besin kurutma ve
saklama, temizlik (arındırıcı olarak), deri tabaklama, madencilik, çeĢitli ritüel
uygulamalarda tuzun kullanıldığı görülmektedir503. Osmanlı yönetimi bu iĢ için ayrılıp
sınırları çizilen yörelerde tuz üretimi ve dağıtımını özel yöntemlerle örgütlemiĢtir. Tuz
madenleri ve yatakları devlete ait sayılmaktadır. Özel bir düzenlemeyle devlet,
tuzlaların yakınında oturan köylü nüfusu, tuz üretimiyle ilgili faaliyet türleriyle görevli
kılmaktadır. Bunlar tuzcu adıyla özel ve kalıcı bir statüye kavuĢmaktadırlar. Tuz iĢçiliği
statüsü babadan oğula geçmektedir. Tuzcular da madenci tayfası veya çeltikçi reaya
olarak deftere yazılan köylülerle aynı Ģartları paylaĢmaktadırlar504. Tuzcular, Osmanlı
idari ve mali mevzuatında, tuzlalarda deniz suyunu tuz üretim alanlarına salan,
kanallara bakan, buharlaĢma havuzlarında tuz elde eden, bu tuzları ambarlara taĢıyan,
gerektiği zaman tuzlanın aslî ve tali tesisatını tamir eden kimselerdir. Tuzcuların
vazifelerinde devamlılığı sürdürmek amacıyla, devlet tarafından bir takım kolaylıklar
sunulmuĢtur. Tuzcularla ilgili tutulan kayıtlar tetkik edildikten sonra devlet tuzlalarında
çalıĢanlar, ödemekle mükellef oldukları avârız-ı divâniye ve tekâlif-i örfiyye adındaki
499
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vergilerden muaf tutulmuĢlardır. SavaĢ hizmeti, oğullarının yeniçeri ocağına alınması,
haberci, kale ve köprü yapımı ya da tamiri, kürekçilik, sürgün, salgun vergisi vs. gibi
hizmetlerin dıĢında bırakılmıĢlardır. Bekâr erkeklere, dul kadınlara ve alım gücü zayıf
reayaya tuz tarhı uygulanmamıĢtır505. Osmanlı Devleti, bu değerli madenin çıkarıldığı
tuzlaları, diğer alanlarda olduğu gibi miri arazi statüsüne almıĢtır. Devletin tekelinde
olan tuzlalarda, üretimi korumaya yönelik tuz yasaknâmeleri düzenlenmiĢtir. Osmanlı
Devleti, koymuĢ olduğu kanunlarla gıda ve ticaret maddesi olan tuzun, hem taĢınma
hem de pazarlanma denetimini elinde tutmuĢtur. Devlet, uygulamaya aldığı bazı
vergilerle birlikte özellikle tuz ya da tuzla hukukuna dikkat etmiĢtir. Kayıt dıĢı kazanç
elde etmek amacıyla kaçakçılık yapan tacirlerin bu faaliyetlerini önlemeye yönelik
hukuki düzenlemeler caydırıcı olmuĢtur506. Osmanlı Devleti‘nde 1862 öncesinde tuz
yatakları dört farklı Ģekilde iĢletilmektedir. Bunları, mültezim iĢletmeleri, devlet
iĢletmeleri, tuz yataklarını bulanların iĢletmesi, tekke, zaviye ve aĢiret beylerinin
iĢletmesi olarak saymak mümkündür507. Tuz üretim alanları yani tuzlalar ve tuz
madenleri, 1862 Tuz Nizamnamesine kadar kanunen maden hükmünde olup madenlere
ait kural ve kaidelere tabi tutulmuĢtur. Nizamname ile Osmanlı Devleti‘ne ait tuz
üretim alanlarının; tuzla, maden ve kuyular, tamamında yeni usuller çerçevesinde idare,
üretim, satıĢ ve iĢçi ücretinde birlik ve düzen sağlanmıĢ ve devlet tarafından iĢletilmeye
baĢlanmıĢtır508.
Kiğı sancağı, demir madeni açısından oldukça zengin olduğu gibi, aynı zamanda
dönemin arĢiv kayıtlarında ―memlehâ‖ olarak geçen tuzlalardan sağlanan gelir
bakımından da dikkat çeken sancak olmuĢtur. Kiğı‘da 1518 tahririnde 25.000 akçe olan
memleha gelirlerinin (Mahsûlât-ı memlehâ-i Harmuç ve Muhlis)509, 1523–1526
tahririnde üç kat artıĢ göstererek 76.095 akçe510 olduğunu görmekteyiz. 1553 yılı
tahririnde ise tuzlalar ―mahsûl-i mukataa-i nısf-ı memlehâ-i Muhlis ki nısfı ahiri
Tercan‟a mütealliktir ve memlehâ-i Ağdaric fi sene 78.000, mahsûl-i memlehâ-i
Bağlıhan tâbi-i mezbûr fi sene 3500, mahsûl-i memlehâ-i Bekrî fi sene 5500, mahsûl-i
memlehâ-i Gürce fi sene 300, mahsûl-i memlehâ-i Gellenik fi sene 350, mahsûl-i
memlehâ-i Sabak tabi-i Koçakmaz fi sene 350, mahsûl-i memlehâ-i Karacaviran ma‟a
memlehâ-i Hendek tabi-i mezbûr fi sene 600‖ Ģeklinde kaydedilmiĢtir. Toplamda
505
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88.600 akçe mukataa Ģeklinde verilen memleha geliri vardır. Görüldüğü üzere Kiğı
sancağının 9–10 yerinde tuz üretimi yapılmaktadır. Toplamda da bir önceki döneme
nazaran %16 artıĢ gerçekleĢmiĢtir511. 1553 tarihli defterde bu memlehaların çoğunun
isimleri köy veya mezra ismi olarak da defterin farklı yerlerinde kaydedilmiĢtir.
Ağdaric512, Bekri513, Bağlıhan514, Gürce515, Gellenik516, Sabak517, Karacaviran518 gibi.
Metin içerisinde mukataa olarak verilmeyen ve hem mezra hem de memleha olarak
kaydedilen yerler de vardır. Bunlar: ―Mezra-i Şudak ma‟a memlehâ-i mezra-i mezbûr
tabi-i mezkûr (Kurd Öküzü nahiyesi) hâsıl 2000‖519. Yine ―Mezra-i memlehâ-i Gürce
tabi-i Koçakmaz hâsıl ber-vech-i tahmin 300‖ Ģeklindedir520. Bu mezralarla birlikte
kaydedilen memleha hâsılını da dâhil edersek toplamda sancakta 90.900 akçe
memlehalardan vergi alındığını tespit etmiĢ oluruz.
Buradaki tuzlalar daha sonraki dönemlerde de kullanılmıĢlardır. Ağdâric ve
Muhlis köylerinde bulunan iki tuzla, 1623 yılında Ġbrahim Ali‘nin uhdesindedir.
Osmanlı devrinin baĢlarından beri iĢletilen Dârmûh tuzlası, 5 Ekim 1657 tarihli
hükümle Kuzîcân Sancak Beyi Murtaza‘ya has olarak verilmiĢtir. Ancak 1762 yılında,
tuzlaların atıl bir vaziyette olduğu belirtilmektedir521. XVI. yüzyılda önemli olan ve
birçok yerinde tuz üretimi yapılan Kiğı‘nın, XVIII. asırda tuz üretimi konusunda
önemini yitirdiği anlaĢılmaktadır. Fakat günümüzde Osmanlı dönemindeki kadar
olmasa da Bingöl‘ün birçok yerinde tuz üretilmektedir. Bingöl tuzlası; Kuyucak ve
Eyzer (halk arasında Eyger) adındaki iki küçük tuzla ile birlikte üç parçadan
oluĢmaktadır522. Burada halen tuz üretilmesi Osmanlıdan günümüze kalan bir gelenek
olsa gerektir.
Sonuç
Kiğı, Doğu Anadolu bölgesinde ilk önce Erzurum daha sonra Diyarbekir ve en
sonunda Erzurum Eyaletine tabi olan klasik sancaklardan birisidir. Doğuda Ġran
sınırında olduğu için stratejik bir öneme sahiptir. Demir ve tuz madeninin burada
olması buranın önemini daha da arttırmaktadır. Ġran seferleri esnasında buradaki
511
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demirden istifade edilmiĢ ve Van, Erzurum, Basra, Bağdat gibi yerlere demir ve demir
mamulleri gönderilmiĢtir. Bölgedeki kalelerin top, gülle, yuvarlak ihtiyaçlarının önemli
bir kesimi buradan sağlanmıĢtır. Yine Van‘da yapılan gemilerin demir ve çivi
ihtiyacının buradan tedarik edildiğini görmekteyiz. Buradaki demir askeri gereksinimler
haricinde birçok alanda kullanılmıĢ ve buradan gönderilmiĢtir. Bölgede Van, Bitlis,
Erzurum gibi yerlerde de demir madeni olmasına rağmen buradaki rezervlerin az
olması Kiğı‘nın önemini arttırmaktadır. Kiğı‘daki demir madeninin Akkoyunlulardan
itibaren kullanıldığını, ancak daha öncesindeki durumunu bilemiyoruz. Osmanlı
Devleti‘nin eline geçtikten sonra çıkarılan demir miktarı gittikçe arttırılmıĢ ve XVIII.
asra kadar istifade edilmiĢtir.
Sancakta demir madeninin yanı sıra önemli miktarda tuzla da vardır. Sancakta 9–
10 yerde tuz çıkarıldığını görmekteyiz. Tuz önemli bir gelir kalemidir. Bunun mühim
bir gelir getirmesinin temel sebebi insanlar ve hayvanlar için zaruri besin maddesi
olmasıdır. Aynı zamanda gıdaların uzun süre muhafaza edilmesinde koruyucu olarak
kullanılmaktadır. Dericilik, sabunculuk, zeytincilik, balıkçılık gibi üretim kollarının da
hammaddesidir. Bunun yanı sıra besin kurutma ve saklama, temizlik (arındırıcı olarak),
madencilik, çeĢitli ritüel uygulamalarda tuzun kullanıldığı görülmektedir. Yani kısaca
Kiğı sancağı XVI. yüzyılda sınır bölgesine yakın olması dolayısıyla stratejik, madenler
yönünden de mühim bir yere sahiptir.
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XVI. ASIRDA MARDĠN ġEHRĠNDE SINÂĠ VE TĠCARET
Dr. D. Volkan KARABOĞA
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET
Jeo-stratejik bakımdan el-Cezîre‘nin önemli bölgesini teĢkil eden Mardin, 16.
yüzyılda Güneydoğu Anadolu‘nun aktif sınaî ve ticaret merkezi konumunda idi. Mardin
Ģehrinde faaliyet gösteren darphane, tabakhane, meyhane, baĢhane, Ģemhane
(mumhane), bozahane, boyahane gibi sınaî tesisler, Ģehir ekonomisini ayakta tutan
yegâne unsurlar idi. Bilhassa bu sektörler içerisinde en yoğun iĢ hacmine sahip sınaî
tesis olarak karĢımıza çıkan boyahaneler, sadece Ģehir merkezinde değil, nüfus
bakımından yoğunluk gösteren köylerde dahi faaliyet göstermekte idi. ġehirde dokuma
sınaînin geliĢtiğinin bir göstergesi olan boyahanelerin yanı sıra, para basım merkezi
olan darphane, deri iĢlemeciliği yapan tabakhane, sadece Ģehirdeki evlerin değil aynı
zamanda köylerdeki hanelerin aydınlanmasında da büyük rol üstlenen mumların
üretildiği mumhane, boza üretiminin gerçekleĢtiği bozahane gibi sınaî üniteler, Ģehirde
yaĢayan pek çok insanın istihdam edildiği sektörlerdir. Bu sınaî tesislerin Ģehirde çeĢitli
meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflara da önemli bir kaynak sağladığını
düĢünürsek bu sektörlerin maddi anlamda ne kadar ciddi bir potansiyele sahip olduğu
kolayca anlaĢılır. Mardin, diğer taraftan uluslararası ticaret yollarının önemli kavĢak
noktasında bulunması dolayısıyla Anadolu, Ġran ve Irak toprakları arasında oldukça
hareketli bir kervan ticaretine de ev sahipliği yapmaktaydı. Nitekim Diyarbekir-Musul
ve Halep-Musul yolları üzerinde bulunan Mardin, buraya gelen kervanlar için en
önemli uğrak merkezi idi. Mardin‘den geçen kervanlar, Akdeniz limanlarına Asya‘nın
zengin ülkeleri Hindistan ve Ġran‘dan çeĢitli baharat, renkli kumaĢ, ham bez, Ģeker,
cam, kalay, bıçak, bakır gibi kıymet bakımından değerli metaları naklettikleri gibi,
oradan da birtakım Avrupa mallarını yüklenerek tekrar geri dönmekteydi. Mardin
Ģehrine giriĢ yapan bu kervanlardan, taĢıdıkları emtianın ağırlık ve kıymetine göre vergi
alınması, Ģehir ekonomisi açısından ayrı bir önem arz etmekteydi.
Anahtar Kelimeler: Mardin, Sınaî, Ticaret, Üretim, Ekonomi.
INDUSTRY AND TRADE IN THE CITY OF MARDIN IN THE 16TH
CENTURY
ABSTRACT
Mardin, which is one of the important geostrategic regions of Mesopotamia, was
an active industrial and commercial center of Southeast Anatolia in the 16th century.
Industrial facilities such as mints, tanneries, taverns, offal shops, chandleries, boza
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shops and paint shops operating in the city of Mardin were the only elements keeping
the city's economy alive. Especially the paint shops, being among these sectors
appeared to have the biggest business volume and were operating not only in the city
center, but also in the highly populated villages. In addition to the paint shops
demonstrating the development of weaving industry in the city; industrial units such as
mints which were banknote printing houses, tanneries that dealt with leather processing,
chandleries contributing not only to the lighting of houses in the city, but also playing a
crucial role in the lightning of houses in villages and boza shops that produced boza
were other sectors employing many people who lived in Mardin. Bearing in mind that
these industrial facilities which were providing an important source for artisans from
various fields of occupation in the city, it would be easy to understand the serious
economic potential of these sectors. On the other hand, as Mardin was a point of
intersection of international trade routes, the city hosted a brisk trade between
Anatolian, Iranian and Iraqi lands. As a matter of fact, Mardin, being in the middle of
Diyarbekir-Mosul and Aleppo-Mosul routes, was the most popular center of caravans
on these routes. The caravans passing through Mardin were transporting valuable goods
such as spices, colorful fabrics, raw cloth, sugar, glass, tin, knives and copper from the
rich countries of Asia, India and Iran, to Mediterranean ports and returning with
European goods. It was of special importance for the city's economy to collect taxes
from these caravans entering the city of Mardin in accordance with the mass and the
value of the goods they were carrying.
Keywords: Mardin, Industrial, Trade, Production, Economy.
GiriĢ
Osmanlı döneminde sanayi, geleneksel üretim organizasyonu içerisinde iç pazar
ihtiyaçlarını önde tutan hirfet (lonca) sistemine bağlı bir faaliyet alanı olarak
görülmekte idi. UlaĢtırma ve taĢıma Ģartlarının yetersizliği yüzünden üretici ve üretim
miktarlarını sınırlayan bu sistem genelde pazar imkanları kısıtlı ve kendi kendine yeten
yerel bir Ortaçağ ekonomisi özelliklerini taĢıyordu. Yapılan üretim çok geniĢ bir
coğrafyaya yayılan imparatorluk içerisinde kolayca pazar bulduğu için yerli sanayiin
geliĢmesi ve büyümesi için geniĢleyen bir dıĢ pazar ihtiyacı hiçbir zaman
düĢünülememiĢti. 18. yüzyılın sonlarından baĢlayarak 19. yüzyılın ortalarına doğru
hızlanan sanayi devrimine kadar dünyada bugünkü anlamı ile motor gücü ve elektrikle
çalıĢan bir sanayileĢme yoktu. Genellikle insan, hayvan, su ve rüzgâr gücü ile çalıĢan
küçük sanayi tesisleri ve atölyeler vardı. Ağır sanayi diyebileceğimiz top
dökümhâneleri, barut imalathâneleri, tüfenk ve fiĢek yapılan tesisler genellikle devletin
tekelinde idi. Yine bir kısım lüks dokuma atölyeleri devlete aitti. Sanayii ile uğraĢan
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özel sektör diyebileceğimiz kısım esnaf ve zanaatkârlar idi.523 Sanayi ile beraber iç ve
dıĢ ticaretin de Osmanlı ekonomisinde çok önemli bir payı vardı. Ġç ticaret sayesinde
kırsal alanlarla kentler arasındaki mal değiĢimi geniĢliyor, iĢ bölümü derinleĢiyordu.
Böylece kentlerdeki esnaf loncaları için hammadde sağlanıyor, kentlerdeki
tüketicilerin, devlet yöneticilerinin, ordunun ve donanmanın gereksinimleri
karĢılanıyordu. Öte yandan dıĢ ticaret sayesinde, imparatorlukta üretilmeyen pek çok
mal Doğu‘dan veya Batı‘dan getirtilebiliyordu.524 Osmanlı tüccarları, sosyal mertebede
köylü, esnaf, hatta bir kısım askerî zümre mensubunun da üstünde bir prestije sahip
idiler. Devlet himayesinde ve korunan bir faaliyet kolu olan ticaretin vergi yükü, ziraat
ve madenciliğe oranla çok daha düĢük seviyede idi.525 Nitekim Osmanlı Devleti, ticari
faaliyetlerin her daim aktif kalabilmesi için ticaret yollarına ayrı bir önem vermekte idi.
Bu bağlamda ticaret yollarında tüccarların emniyet içerisinde seyahat etmeleri için her
türlü tedbir alınmakta idi. ġehirlerarasında bulunan kervansaray ve hanlar, tüccarlar için
hem güvenli bir barınma yeri hem de yiyecek ve içecek bulabilecekleri, hayvanlarının
yem ve bakımı, sağlık hizmetleri gibi bir çok ihiyaçlarını karĢılayabilecekleri yerler
idi.526
A. Mardin ġehrinde Sınâi Tesisler
1. Boyahâne
Boyahâneler, XVI. yüzyılın en önemli sanayi kolunu teĢkil eden dokuma
sanayiinde kullanılan ipliklerin renklendirilmesi ve kumaĢların boyanması için faaliyet
göstermektedirler.527 Boyahânede çalıĢan her ustanın kendine ait kazanı ve boyama
araçları bulunmakta idi.528 Doğadan elde edilen maddelerin kullanılarak boya yapımı,
tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen bir sanattır. Sentetik boyar maddelerin
523

Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, Ġstanbul 2012, s.107-108.
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Mehmet Genç, ―15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti‘nde Ġç ve DıĢ Ticaret‖, Osmanlı
İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ġstanbul 2007, s.205-206.
526
Mehmet Ali Ünal, age, s.132.

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde, doğusunda ġırnak, batısında ġanlıurfa, kuzeyinde
Diyarbakır ve kuzeydoğusunda Batman, Siirt illeri ile komĢu bir il merkezidir. Diyarbakır‘ın 81 km.
güneydoğusunda, Dicle nehrinin sahilinden 50 km. batısında, yakınında bulunan tepeler arasında ve
Mezopotamya‘nın münbit ovalarından birinin ortasında yüksek bir noktada bulunmaktadır. Bkz.
Mehmet Salih Erpolat, XVI. Yüzyılda Diyarbekir Beylerbeyliği‟ndeki Yer İsimleri, (YayınlanmamıĢ
Doktora Tezi), Konya 1999, s.113. Mardin, Eylül 1515 ortalarında ġii- Safevi tahakkümünden
kurtarılarak Osmanlı hakimiyetine geçmiĢtir. Bkz. Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı,
Ankara 1991, s.18.
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524

Tarihten İzler

207

keĢfedildiği zaman olan XIX. yüzyıl ortalarına kadar aynı tarihsel yöntemler hiç
değiĢikliğe uğramadan uygulanmıĢtır. Bu yöntemde ilk önce, kumaĢlar kazanda
kaynatılarak üzerlerindeki yağlar alınırdı. Daha sonra zeytinyağı ve Ģap ile iĢlem gören
kumaĢlara kırmızı renk vermek için öküz kanı ve kök boya; mavi ve lacivert renkleri
vermek için çivit ve indigo; sarı renk elde etmek için meĢe kökü, salba otu; kül rengi
elde etme için sütleğen otu; siyah renk elde etmek için kara dal otu ve karpuz otu
köklerinden istifade edilirdi.529 Özellikle Osmanlı dönemi boyahânelerinde kırmızı renk
kullanımı oldukça yaygın olup bu renk, Batı‘da ―Türk kırmızısı‖ ya da ―Edirne
kırmızısı‖ adıyla ün kazanmıĢtır. Öyle ki bu rengi elde etmek isteyen Avrupalılar,
kumaĢları boyatmak için Anadolu‘ya göndermekteydiler.530 XVI. yüzyılda Diyarbekir
Eyaleti‘ne tabî olan Mardin Ģehrinde de boyahâne sektörünün geliĢtiğini görmekteyiz.
ġehirde boyahânelerin bulunması aynı zamanda bölgede pamuklu, ipekli ve yünlü
dokumacılığın geliĢtiğinin göstergesidir. Mardin‘e ait XVI. yüzyıl tahrir verilerine göre,
Ģehirde bulunan boyahânenin yıllık geliri, 1518‘de 85.000 akça531, 1523‘te 60.000532
akça‘dır. 1523 tahririnden itibaren Karadere karyesi‘nde de 10.800 akça gelire sahip
boyahâne atölyesinin faaliyette olduğunu görmekteyiz.533 Bunun nedeni Ģehre ulaĢım
imkanlarının kısıtlı olması ve kıĢ aylarında Ģehre iplik ve kumaĢ götürmenin
zorluğundan kaynaklanmıĢ olmalıdır. 1540‘ta ise Mardin Ģehrindeki boyahâne gelirinin
Karadere karyesindeki boyahâne geliri ile beraber kaydedildiği görülmektedir ki, bunun
geliri 113.000 akça534 olup 1566 tarihinde de söz konusu gelir miktarı değiĢmemiĢtir.
ġunu ifade etmeliyiz ki, bir bölgede sınâi faaliyetlerin geliĢme göstermesi, o yerin
nüfus ve idari yapısına da doğrudan etki etmiĢtir. ġöyle ki, 1518 tahririnde 100 hane ve
22 mücerred535 olan Karadere karyesinin nüfusu, 1566 tarihinde 255 nefere
yükselmiĢ536 ve köy, ―Mahalle-i Sincar‖ ile ―Mahalle-i Harab‖ olmak üzere iki
mahalleye ayrılmıĢtır.
2. Debbağhâne (Tabakhâne)
Tabakhâne, koyun, keçi ve sığır derilerinin iĢlenip (tabaklanıp), ayakkabı, giyim
eĢyası, hayvan koĢumları vs. yapımına elveriĢli hale getirildiği ve renklendirildiği
atölyelerdir.537 Derinin kurumadan ve bozulmadan iĢlenip terbiye edilmesi zanaatına

529

Ümit Koç, XVI. Yüzyıl Anadolu‟sunda Sanayi, Ankara 2006, s.152-162.
Zeki Tez, Meslekler Tarihi, Ġstanbul 2016, s.123-124.
531
BOA. TD. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tahrir Defteri) 64, s.216.
532
BOA. TD 998, s.7.
533
BOA. TD 998, s.7.
534
BOA. TD 200, s.528.
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BOA. TD 64, s.234.
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TKGM. TTD. (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi Tapu Tahrir Defteri) 117, s.158a-159b.
537
Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.145.
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debbağlık (sepicilik) denilmektedir.538 Deriler üç gün üç gece tekneler içerisinde
bırakıldıktan sonra çıkarılır, yeni bir banyoya sokulurdu; bundan sonra deriler
tabaklanırdı.539 Ham deriyi sepileme için tuz, Ģap, kireç, mazı özü gibi sepi maddeleri
kullanılmakta idi.540 Özellikle tabaklama iĢinde kullanılan palamut, büyük taĢ
değirmenlerde ezilerek hazır hale getirilirdi.541 100 oğlak derisine 20 kg., 100 keçi
derisine 30 kg. palamut kullanılırdı.542 Deriye kırmızı renk vermek için kızılcık,
akçaağaç, kızılağaç; mavi renk vermek için çivitotu, indigo; sarı için safran; siyah için
ceviz kabuğu gibi malzemeler kullanılmakta idi.543 Debbağlar, ham derileri
debbağhanelerde sepilemekte ve bunlara farklı türlerde renk verdikten sonra saraçlara
ve kavaflara satmaktaydılar. Debbağhâne esnafı her gün pazara gön getireceklerine,
kefĢdüzâra (ayakkabı esnafı) ham madde sağlayacaklarına ve onları mağdur
etmeyeceklerine dair taahhütte bulunmuĢlardı.544 Demircilerin kullandığı körükten,
Ģarkı söyleyen cariyelerin deflerine kadar deri pek çok alanda kullanılmakta idi.545
Her biri, iki üç katlı yüksek binalarda faaliyet gösteren debbağhanelerde, bir
ustanın idaresinde en az on beĢ yirmi kiĢilik grup çalıĢmakta idi.546 Tabakhaneler,
faaliyetleri esnasında bulundukları çevreye türlü atık madde bıraktıklarından ve kötü
koku yaydıklarından Ģehir dıĢında tesis edilmiĢ olmalıdır. XVI. yüzyılda Mardin
Ģehrinde de debbağlığın aktif olduğunu söyleyebiliriz. 1518 tarihinde Mardin
Ģehrindeki tabakhane geliri yıllık 80.000 akça gelir sağlamakta idi.547 Fakat 1523
yılındaki verilerde ―icare-i dekâkin-i debbağhâne‖ baĢlığı altında sadece bu
dükkanlardan sağlanan gelire yer verilmiĢtir ki, bu gelir 6.000 akça‘dır.548 Bu durum
bize asıl debbağhâne atölyesinin Ģehir dıĢına yani Nusaybin nahiyesine taĢındığı fikrini
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Zeki Tez, age, s.84
Abdulhalik Bakır, ―Ortaçağ Ġslam Dünyasında Deri, Tahta ve Kağıt Sanayi‖, Belleten, S.242,
Ankara 2001, s.83.
540
Zeki Tez, age, s.84.
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Abdulhalik Bakır, agm, s.77.
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Abdulhalik Bakır, agm, s.83.
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Zeki Tez, age, s.84.
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Ramazan Günay, 259 Numaralı Hicri 1006-1008 (Miladi 1598-1600) Tarihli Mardin Şer‟iyye
Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Dicle
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır 2002, s.382.
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Abdulhalik Bakır, agm, s.79.
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Zeki Tekin, ―Türklerde Dericilik‖, TDVİA, C.IX, Ġstanbul 1994, s.177.
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uyandırmaktadır.549 Zira 1518‘de tabakhane geliri bulunmayan Nusaybin nahiyesi‘nin
1523‘teki tabakhâne geliri 14.400 akça‘dır.550 Bu dönemde Mardin Ģehrinde 141 adet
debbağhâne dükkanı bulunmakta idi.551 1540 yılında Mardin Ģehrindeki debbağhâne
dükkanlarının geliri ise 13.500 akça552, 1566 yılında ise 15.833 akça553 olarak
kaydedilmiĢtir.
3.KiriĢhâne
KiriĢhâne, hayvanların bağırsak ve sinirlerinden ip ve tel yapılan imalathânedir.
KiriĢten yay kiriĢi, çalgı telleri ve çeĢitli iplikler yapılırdı.554 1518 yılında kiriĢhâne
geliri bulunmayan Mardin Ģehrinde, 1523 yılından itibaren kiriĢhâne atölyesinin
faaliyete geçtiğini tespit etmekteyiz. Nitekim bu yıla ait kiriĢhâne gelirinin 1.000 akça
olduğu bilinmektedir.555 Daha sonraki yıllarda da bu sınâi kolunun faaliyette olduğu
görülmektedir. Zira Ģehirdeki söz konusu gelir 1540 yılında 3.200 akça556, 1566‘da ise
3.300 akça‘dır.557
4.BaĢhâne (Kellehâne)
BaĢhâne, Ģehirde boğazlanan koyun ve keçi gibi küçükbaĢ hayvanların baĢ ve
ayaklarının alınarak, çeĢitli iĢlemlerin uygulandığı tesis olarak bilinmektedir.558
ġehirdeki esnaf, baĢhâne‘den aldığı bu baĢ ve ayakları piĢirip satmakta idi. PiĢmiĢ
koyun ve kuzu baĢı, dükkanlar dıĢında seyyar satıcılar tarafından da satılırdı. Osmanlı
döneminde “baş yiyenin, ömür boyu baş ağrısına yakalanmayacağı” inancı yaygın
olduğu için baĢ tüketimi oldukça fazla idi.559 Birçok Osmanlı Ģehrinde olduğu gibi
Mardin Ģehrinde de bu iĢletme faaliyet göstermektedir. Bu sektörün 1518 yılındaki
geliri 14.000 akça560 iken 1523‘te 3.000 akça‘dır.561 1540 yılında baĢhâne geliri, canlı
549

Tabaklama sürecinde çıkan kokuların mahallelerdeki yaĢamı tatsızlaĢtırması nedeniyle kent
büyüdükçe debbağhânelerin yeri genellikle değiĢtirilirdi. Bkz. Suraıya Faroqhi, Osmanlı‟da Kentler ve
Kentliler, (çev. Neyyir Berktay), Ġstanbul 2014, s.198.
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554
Mehmet Ali Ünal, ―KiriĢhâne‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Ġstanbul 2011, s.407.
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“…Ve başhane içün dahi şehirde bogazlanan koyunun ve keçinün baş ve ayağın alurlar imiş…”
Bkz. Ömer Lütfi Barkan, ―Defter-i Yasahâ-i Vilâyeti Diyarıbekir‖, XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı
İmparatorluğunda Zirâi Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, C.1, Ġstanbul 1943, s.147.
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BOA. TD 64, s.216.
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hayvan borsası gelirleri ile beraber kaydedilmiĢ olduğundan hususi gelirini tespit
edememekteyiz. 1566 yılındaki baĢhâne geliri ise 13.000 akça‘dır.562
5. Ma‟sara
Ma‘sara, üzüm, susam, harnup ve zeytin gibi ürünlerin sıkıldığı cendere olarak
bilinmektedir.563 Mardin Ģehrinde ma‘sara özellikle susam yağı üretmek için
kullanılmakta idi. 1518‘de ―tamga-i revgan-ı susam‖ adı altındaki ma‘sara geliri 10.000
akça‘dır.564 1523 yılına ait gelir ise 11.000 akça‘dır.565 1540 yılından itibaren bu
sektörün geliri ―ma‘sara-i Ģirûgan‖ olarak kaydedilmeye baĢlanmıĢtır. Nitekim 1540‘ta
10.000 akça566 olan gelir, 1566‘da 7.000 akça‘ya567 düĢmüĢtür.
6. Hammâre (Meyhâne) ve Bozahâne
Hamr, Arapça kökenli olup daha çok üzümden yapılan Ģarap için
kullanılmaktadır.568 Hammâre ise Ģarap, yapan veya satan, Ģarapçı, meyhâneci anlamına
gelmektedir.569 Meyhâneci Ģarabı küplerde muhafaza eder, müĢterilerine içkiyi kadeh,
tas ve testi ile verirdi.570 Genellikle üzümler on gün boyunca güneĢte, beĢ gün boyunca
gölgede bırakıldıktan sonra on altıncı günde suyu sıkılmaktadır. Büyük fıçılarda
mayalandırılan üzüm suyu, ĢiĢelere doldurulup ĢiĢenin ağzı kil ya da alçıyla kapatılırdı.
Ürünün tadını iyileĢtirmek için ĢiĢenin içine az miktarda kara sakız katılırdı.571 Nitekim
Mardin‘de Ģehirli ve köylünün getirdiği Ģireler (üzüm suyu), meyhânede mühürlenir ve
saklanırdı. ġehirde sadece meyhânede Ģarap içilmesine izin verilmiĢ ve Ģehirde
yaĢayanların taĢradan Ģarap getirip içmesi yasaklanmıĢtı. Ancak isteyen kiĢilerin köye
gidip Ģarap içmesine mâni olunmamıĢtır.572 1518 tahririnde Mardin Ģehrindeki meyhâne
geliri 80.000 akça‘dır.573 1523 tarihinde Mardin Ģehrinde ve Nusaybin nahiyesinde
562

TKGM. TTD 117, s.42b.
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571
Zeki Tez, age, s.170-171.
572
“…Ve hâliyâ, meyhâne ahvâli bu üzere mukarrer oldu ki, reâyânın şiresi mühürlendikde, akçası
verilüp kabz oluna, ve nice alınursa, bir ol kadar dahi ziyadeye satub andan tecâvüz eylemeyeler. Ve
şehirlü tâifesi taşradan şarap getürse, açmaya tutuldukda, tutulan şarap girift olup hâline göre, harcı
alına. Ve ol girift olan şarap her kangı köyden satıldı ise, ol köyde şarap külliyen girift ola. Ammâ,
bazı kimesneler varup köyde şarap içer olsa, mâni olmaya. Ve getürüp götürse, zikr olunan üslûp
üzere, haklana…” Bkz. Nejat Göyünç, age, s.167-168.
573
BOA. TD 64, s.216.
563

Tarihten İzler

211

meyhânenin faal olduğunu görmekteyiz. ġehirdeki meyhâne (hammâre) geliri 60.000
akça574, Nusaybin nahiyesindekinin ise 14.520 akça‘dır.575 1540 yılı Mardin Ģehrindeki
meyhâne geliri 52.000 akça‘dır.576 1566 yılına ait meyhâne geliri ile ilgili olarak
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
Boza, darıdan yapılan mayalı içkidir.577 XVI. yüzyılda iki tür bozanın
varlığından söz edilmektedir. Bunlardan ilki, içildiğinde insanı sarhoĢ edecek kadar
alkol içeren ekĢi boza idi. Diğer türü olan tatlı boza ise kıĢ aylarında günlük tüketilen
içecek idi.578 1523 yılında Mardin Ģehrinde 1 adet bozahâne‘nin mevcut olduğu
bilinmektedir579 ve yıllık geliri 700 akça‘dır.580
7.Cendere-i Sof
Sof, tiftik keçisinin tüylerinden yapılan kumaĢ olup genellikle siyah ve beyazkrem renk üzerine dokunmaktadır.581 Cendere-i sof ise, dokunmuĢ ve boyanmıĢ olan
yünlü kumaĢların perdahtlandığı atölyelerdir.582 Köylerde özellikle kadınlar tarafından
tiftik eğrilerek iplik haline getirilmekte ve satılmaktadır. Alınan iplikler yıkanıp
dokunabilir hale getirildikten sonra tezgâhlara gerilerek dokunmaktadır. Dokumadan
sonra, kumaĢların yıkanması, boyanması ve cendereye çekilerek düzeltilip parlatılması
iĢlemleri gelir.583 XVI. yüzyılda Ankara Ģehri kadar olmasa da584 Mardin Ģehrinde az da
olsa sof üretiminin yapıldığını ifade edebiliriz. Nitekim Kal‘at-ül Mera köyünde yapılan
sof üretimi Mardin Ģehir ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamakta idi. Sof üretim
atölyelerinde dokuma iĢi ile uğraĢanların ―cullâh çukuru‖ adı verilen bir çukur içinde
çalıĢtıkları bilinmekte olup, 1523 tahririnden önce her cullâh çukurundan yıllık 24 akça
vergi alınmasına rağmen bu tahrir döneminden itibaren bu verginin kaldırıldığı
görülmektedir.585 Mardin Ģehrinde 1540 yılından itibaren Ģehirde cendere-i sof gelirine
574
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rastlamaktayız. Bu tarihteki gelir baĢka vergi kalemleri ile beraber 51.000 akça olarak
kaydedilmiĢtir.586 1566 yılındaki cendere-i sof geliri ise 1.000 akça‘dır. XVI. yüzyıl
sonlarında Mardin‘deki cenderehânenin aktif olduğunu görmekteyiz. Bilhassa Halepten
bol miktarda yün getirtilip buradaki cenderehâne‘de dokunduğu bilinmektedir.587
8. ġemhâne (Mumhâne)
Mum, eski devirler için çok önemli bir aydınlatma aracıdır. Câmi, mescid, türbe
ve zâviye gibi çeĢitli yapılarda ve evlerde kullanılırdı. Mumun ham maddesi,
hayvanların kuyruk ve iç yağlarının sızdırılıp dondurulmasından elde edilen don
yağıdır. Ayrıca tabii bal mumundan da yapılabilmektedir.588 ġahhâmlar589, Ģehirde
kesilen koyun ve keçinin yağını aldıklarından Ģemhâneler için ham madde sağlayan
yegane esnaf idi.590 Mum, içerisine ip yerleĢtirilen erimiĢ iç yağının dondurulmasıyla
imal edilmektedir.591 Mardin Ģehrinde 1523 tahririne göre 1 adet Ģemhâne‘nin
bulunduğu592 bilinmekle beraber 1540 ve 1566 yıllarına ait defterlerde bu tesis ile ilgili
olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
9.Darü‟d-darb (Darphâne)
Darphâne, darüddarp ve darüssikke adlarıyla da anılmaktadır. Bu terkiplerde yer alan
―dâr‖, hâne kelimesinin Arapça karĢılığı olup; ―darb‖ ise vurma yoluyla basma iĢlemine
denir.593 1523 tahririne göre Mardin Ģehrindeki darphâne geliri 50.000 akça‘dır.594 Daha
sonraki yıllarda Ģehirdeki darphâne mukâta‘ası‘nın mevcut olmadığı görülmektedir.
B. Mardin ġehrinde Ticaret
XVI. yüzyılda Mardin, sadece sınâi sektör alanında değil, aynı zamanda bölgesel ve
uluslararası ticarette de etkin rolü olan Ģehir konumunda idi. Bu cümleden olmak üzere
Mardin‘in, uluslararası ticarette iki transit yolun güzergâhı üzerinde yer aldığını
görmekteyiz. Ġlki, Ġran‘dan baĢlayıp Van-Diyarbakır üzerinden gelen yoldur. Ġkincisi ise,
Bağdat‘tan baĢlayıp Musul-Nusaybin-Urfa üzerinden gelen yoldur. Bu iki hat üzerinden
Ģehre gelen kervanlar, ticari hayata canlılık getiren en önemli unsur idi. Diğer taraftan
Ģehirdeki kervansaray ve hanlar, dükkânlar, kapalı ve açık çarĢılar, pazarlar; ticari
faaliyetlerin hayat bulduğu önemli mekanlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇarĢının yeri,
Ģehrin tarihi geliĢmesi sonucunda tespit edilmiĢtir. Yiyecek pazarları ve diğer dükkanlar,
586

BOA. TD 200, s.528.
Ramazan Günay, agt, s.385.
588
Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, s.145.
589
ġahhâm, yağcı demektir. Bkz. Mehmet Ali Ünal, ―ġahham‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s.634.
590
“…Ve şahhâmi içün dahi şehirde boğazlanan koyunun ve keçinin böreği yağın alurlar imiş…”
Bkz. Ömer Lütfi Barkan, ―Defter-i Yasahâ-i Vilâyeti Diyarıbekir‖, s.147.
591
Zeki Tez, age, s.132.
592
BOA. TD 998, s.37.
593
Halil Sahillioğlu, ―Darphâne‖, TDVİA, C.8, s.501.
594
BOA. TD 998, s.7.
587

Tarihten İzler

213

Ulu Cami‘nin etrafında toplanmıĢtır. ÇarĢılar, farklı zanaat kollarına göre bölümlere
ayrılmakta, pazar yerleri de niteliğine göre hayvan pazarı, buğday pazarı gibi adlar almakta
idi.595 1523 yılında Mardin Ģehrinde üç adet kervansaray596 ile bir adet kayseriyye‘nin
(bedesten)597 mevcut olduğunu tespit etmekteyiz. Bu kervansaraylardan en fazla gelir
sağlayanı Ġbrahim Bey Bîcan vakfına ait olanıdır ve bunun geliri 3.240 akça‘dır.598 Yine
Artukoğulları hükümdarlarından Melik Nâsır‘ın evkafından olan kervansarayın geliri 720
akça599, Hunrevan Hatun evkafından olan kervansarayın geliri ise 200 akça‘dır.600 ġehirdeki
kayseriyye ise 74 dükkândan müteĢekkil olup, yıllık 8.928 akça gelir getirmekte idi.601 1540
yılında Ġbrahim Bîcan vakfına ait kervansarayın geliri 2.880 akça olarak kaydedilmiĢtir.602
Kayseriyye‘deki dükkân sayısı 80‘e yükselerek, yıllık 13.716 akça gelir sağlamıĢtır.603
Kayseriyye 1564 yılına gelindiğinde Bezzâzistan olarak kaydedilmiĢ olup buradaki 99
dükkânın yıllık geliri 23.220 akça‘ya ulaĢmıĢtır.604
ġehirde farklı zanaat kollarına ait dükkânlar da bulunmaktadır. 1523 yılında Mardin
Ģehrindeki toplam dükkân sayısının 572 olduğu bilinmektedir. Bu yıla ait öne çıkan dükkân
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Doğan Kuban, ―Anadolu Türk ġehri, Tarihi GeliĢmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerine Bazı
GeliĢmeler‖, Vakıflar Dergisi, S.7 (1968), s.71.
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türleri, sayıları ve gelirleri ise Ģu Ģekildedir605: dekâkin-i attarân ve serrâcan: 41 bâb, 10.476
akça; dekâkin-i takyedüzân: 20 bâb, 1.728 akça; dekâkin-i keĢfüdüzân: 44 bâb, 8.532 akça;
dekâkin-i zergerân: 14 bâb, 2.832 akça; dekâkin-i penbeciyân ve neccerân: 14 bâb, 732
akça; dekâkin-i hayyâtan, 1.704 akça, dekâkin-i meydân 11 bâb, 1.320 akça idi. 1540 yılına
gelindiğinde ise, dekâkin-i attarân: 23 bâb, 8.364 akça606; dekâkin-i keĢfüdüzân: 51 bâb,
13.788 akça607; dekâkin-i zergerân: 10 bâb: 3.624 akça608; dekâkin-i takyedüzân: 14 bâb,
996 akça‘dır.609
Ayrıca Ģehirde bazar-ı penbe, bazar-ı gânem, bazar-ı esb ve ester ve devabb adında
çeĢitli pazarlar da faaliyet göstermekte idi.
1. ġehirdeki BaĢlıca Ticarî Gelirler
a. Resm-i ihtisab-ı Ģehir: ÇarĢı ve pazardaki fiyatları, alıĢveriĢi ve kalite kontrolü
iĢlerine ihtisâp, bu görevi yürüten kiĢiye de muhtesip denilmiĢtir. Muhtesip olan kiĢi zanaat
ehlinin kile, arĢın ve sair ölçüler ile terazi ve kantarları muayene etmek, düzgün ölçü
kullanmayanları ve hileli satıĢ yapanları men etmek ve cezalandırmak gibi yetkilere sahipti.
Kadı‘ya tâbi olan muhtesip, esas itibariyle kadı‘ya ait olan bu görevleri onun adına
yürütürdü. Muhtesiplik görevi iltizâmla bir âmil‘e verilebildiği gibi bu iĢ için bir emin de
tayin edilebilirdi. Emin ya da amil her yıl defterde yazılı olan meblağı iltizâm bedeli olarak
hazineye ödemek zorundaydı. ĠĢte devletin bu gelir kaynağına ihtisâp mukâta‘ası
denmekteydi. Muhtesip‘in geliri, pazarda satılan mallardan alınan resimlerle, eksik ve hileli
mal imal edenlerden ve satanlardan ve tartıda hile yapanlardan alınan cerimelerden
meydana geliyordu.610 1518 yılında Mardin Ģehrindeki ihtisâb geliri 7.000 akça611, 1523
yılında 7.000 akça612, 1540 yılında 18.000 akça613, 1566 yılında ise 33.333 akça614 olarak
kaydedilmiĢtir. Bir bölgedeki ihtisâp gelirlerinin yüksekliği, orada gerçekleĢen ticari
faaliyetlerin yoğunluğunun bir göstergesi olmalıdır.
b. Resm-i Bevvâb: Gümrüklerde, pazarlarda, kalelerde giren çıkan insanları ve
eĢyayı kontrol eden kimselere kapıcı (bevvâb) denilir. Kapıcının aldığı resme de resm-i bâb,
kapu hakkı, resm-i bevvâbî veya resm-i kapu denilir. Resm-i bevvâbî de Ģehir kapılarından
geçen Ģarap, odun, kömür, kumaĢ gibi malların her yük baĢına alınan vergidir.615 1518
605
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yılında Mardin Ģehrindeki bu vergi 31.000 akça616, 1523‘te 17.000 akça617, 1540 yılında
bazar-ı penbe ve han-ı dakîk gelirleri ile beraber 40.000 akça618, 1566 yılında ise kapan
gelirleri ile bazar-ı esb ve ganem gelirleri ile birlikte 300.000 akça619 olarak kaydedilmiĢtir.
c. Tamga-i Ağnâm: Tamga resmi, pazarda satılan ticari mallardan alınan bir
vergidir.620 Tamga-i ağnâm da pazarda satılan koyunlardan alınan vergi olmalıdır. 1518‘de
söz konusu gelir miktarı 5.000 akça621, 1523‘te 31.000 akça622, 1540‘ta 30.000 akça‘dır.623
1566‘da ise tamga-i ağnâm geliri farklı vergilerle beraber kaydedilmiĢtir.624
d. Tamga-i Gön ve Sahtiyân: Derinin iĢlenerek satıĢa hazır duruma getirildiği andan
itibaren alınan resimdir.625 1523‘te 4.800 akça olan bu gelir, 1540‘ta tabakhâne
dükkanlarının geliri ile beraber kaydedilmiĢ olup toplam 13.500 akça‘dır.626 1566 yılında
ise bu gelir kalemi ile ilgili bir veriye ulaĢamamaktayız.
e. Tamga-i Siyah: Mardin Ģehrinde ipek iĢlenen tezgahlardan ayda dörder karaca
akça alınan, bez dokuyup pazara getiren cullâhlardan bir çift bezden iki karaca akça alınan
resimdir.627 Tamga-i siyah geliri, 1518‘de üserâ ve devabb ile beraber 60.000 akça628,
1523‘te bâc-ı übûr geliri ile beraber 80.000 akça629, 1540‘ta müstakil olarak 19.000 akça630,
1566‘da ise yine müstakil olarak 22.333 akça‘dır.631
f. Bâc-ı übûr: Osmanlı ülkesine giren fakat dâhilde satılmayıp baĢka bir ülkeye
götürülen ticaret malından alınan resimdir.632 Mardin Ģehrinden übûr eden (geçen)
kervanların yükünden, ürünlerin cinsine göre belli miktarda resim alınmakta idi. Bu vergi
ile ilgili olarak Mardin Sancağı Kanunnâmesi‘ne ayrıntılı hükümler konulmuĢtur:
- Ġpek yükü übûr etse, her yükten üçyüz Osmanî akçası,
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- Halep, ġam, Mısır ve Rum kumaĢının çatması, beneği, zerbaft atlası übûr etse,
her yükten yüz Osmanî akçası,
- Renkli ve ham bez, Ģeker, cam, kalay, neft, bıçak, çelik ve çinkon ve bunların
her yükünden almıĢ altı akça,
- Itır yükü übûr etse, her yükünden otuzüç Osmanî akça,
- Çivid übûr etse, her yükünden otuz Osmanî akça,
- Keten yükü übûr etse, yüz Osmanî akça,
- Mazı, gön ve sahtiyân übûr etse her yükünden sekiz Osmanî akça.633
1523‘te bâc-ı übûr geliri, tamga-i siyah geliri ile beraber kaydedilmiĢ olup 80.000
akça‘dır.634 1540‘ta ise bâc-ı übûr geliri, 61.000 akça635, 1566‘da ise 138.000 akça‘dır.636
g. Kapan Gelirleri: Kaban, genellikle gıda maddelerini tartmakta kullanılan büyük
terazi, kantar demektir. Bu kelime zamanla kapan Ģeklini almıĢ olup, yiyecek maddelerinin
toptan ticaretinin yapıldığı mekanı teĢkil etmektedir.637 1518‘de Mardin Ģehrinin kapan
geliri 12.000 akça638, 1523‘te 30.000 akça639 iken sonraki yıllarda farklı gelir kalemleri ile
beraber kaydedildiği görülmektedir.
Sonuç
XVI. asırda bir çok sınâi tesisin aktif olduğu Mardin Ģehrinde, dokuma sektörü ile
hayvancılığa dayalı sınâi tesislerin öne çıktığı görülmektedir. Özellikle deri iĢleme
sektöründeki önemi kayda değerdir. Bunda coğrafi Ģartlar gereği bölgede hayvancılığın
geliĢmesi etken rol oynamıĢtır. Aynı zamanda Mardin Ģehri, XVI. asırda güneydoğu‘nun
önemli bir sof üretim merkezidir. ġehirde üretilen kaliteli soflar, yerli ve yabancı tüccarlar
aracılığıyla müĢterilerine ulaĢtırılmakta idi. Osmanlı sosyal hayatında modaya yön veren
sektör olarak da nitelendirebileceğimiz boyahâneler, Mardin‘in sınâi ve ticaret hayatına
önemli boyutta canlılık kazandırmıĢtır. Sadece Ģehirde değil, aynı zamanda Karadere
köyünde de boyahane iĢletmesinin faal olması, bu sektörün iktisadî önemini açıkça
göstermektedir. Mardin, aynı zamanda iç ve dıĢ ticarette bölgesel önemi olan Ģehir olarak da
karĢımıza çıkmaktadır. ġehrin, Halep-Musul, Diyarbekir-Musul hattında yer alması
uluslararası ticarette etkin rol üstlenmesini sağlamıĢtır. Pek çok zanaat koluna ait
dükkanların faaliyette olduğu Ģehirde, canlı hayvan ticareti ile iĢlenmiĢ gön ve sahtiyân
ticareti, ticari hayatta ekonomik getirisi oldukça fazla olan iktisâdi faaliyet alanları idi.
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19. YÜZYIL GÖÇMEN HUKUKUNA DAĠR BĠR ÖRNEK:
EFLAK VE BUĞDAN‟DA “AVUSTURYA KULLARI”
(1848 ve 1851 tarihli Konvansiyon Taslakları)640
AraĢ. Gör. Dr. Çiğdem DUMANLI
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET
Eflak ve Buğdan‘da yaĢayan Avusturya vatandaĢları bilhassa 19. yüzyıl boyunca
Habsburg ile Osmanlı Devleti arasında önemli bir mesele halini almıĢlardır. 1826
yılında Akkerman AntlaĢması, 1829 yılında Edirne AntlaĢması ve 1831/32 yıllarında
Eflak ve Buğdan‘da ayrı ayrı kabul edilen TeĢkilat-ı Esasiyye Nizamnamesi
(Regulamentul Organic) doğrudan Osmanlı ile Rusya‘yı alakadar etmesine rağmen,
dolaylı olarak bu topraklarda yaĢayan Avusturya vatandaĢlarının da hak ve hukukuna
dokunmuĢ antlaĢmalardır. Bu süreçte Memleketeyn Osmanlı hükümranlığı ve fakat
Rusya‘nın da muazzam etkisi altında kalmıĢtır. Dolayısıyla, esasen iki taraf arasında
yapılan anlaĢmalar Avusturya‘yı bağlamıyor, yani res inter alios acta olarak kabul
edilmesi gerekiyordu. Ne var ki bu kabul edilememiĢ ve yeni düzenleme talepleri
doğmuĢtur. Tuna Prensliklerinde yaĢayan -Habsburg diplomatlarının ifadesiyleAvusturya kulları için evvelce yapılan anlaĢmaların ne olacağı, sivil ve ceza hukukuna
yönelik maddelerin nasıl bir muamele göreceğine dair bu sorun tam da 1848 devrimi
arifesinde yeniden ortaya çıkmıĢtır. Uzun yıllar devam eden bu mesele, bilhassa 1848
devrimlerinin hemen öncesinde Avusturya Hariciyesince ele alınmak istenmiĢ ve
Memleketeyn‘de mevcut yönetimlerle yeni düzenlemeler için anlaĢmaya varılmak
640

Yazar, makalede ele alınan konudan 2017 yılında tamamladığı doktora tezinde bir dipnot kısmında
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istenmiĢtir. Doğrudan 19 yüzyılda göç ve milletler hukukuna dair bir örnek olarak
kabul edilebilecek bu düzenleme taleplerinin ne olduğu ve patlak veren devrimin bu
görüĢmeleri nasıl etkilediğine yönelik yazıĢmalar, ayrıca 1851‘de yazılan konvansiyon
taslağı dahil olmak üzere sonrası dönem, Avusturya Devlet ArĢivleri‘nden elde edilen
belgeler ve ikincil kaynaklar ıĢığında değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Göç, Avusturya Kulları, Eflak-Buğdan, Osmanlı Devleti,
19. Yüzyıl
AN EXAPLE OF 19TH CENTURY MIGRATION LAW: „‟AUSTRIAN
CITIZEN‟‟ IN MOLDAVIA AND WALLACHIA ( THE DRAFT COVENTIONS
OF 1848 AND 1851)
ABSTRACT
Austrian citizens living in Moldavia and Wallachia took especially in the entire
19th century a crucial place for the Habsburg - Ottoman Relations. Although the
Akkerman Convention in 1926, the Treaty of Adrianople in 1829 and the Regulamentul
Organic in 1831/32 were concluded between the Ottoman and Russian Empires, they
had also an indirect influence on the rights of these referred Austrian citizens/subjects.
That‘s why this issue also drew attention of the Austrian Foreign Ministry. In this
course the Danubien Principalities, -in fact under Ottoman suzerainity- remained under
the enormous influence of the Russian Empire. Hence, deals between these two empires
didn't seem to be binding by the Austrian Empire. In another way of expressing,
whereas it was supposed to be accepted as res inter alios acta it wasn‘t for the Austrian
Foreign Ministry, and this led inevitably to new claims to be heard. Therefore,
considerations on previous agreements and proceedings about article in civil and
criminal law concerning Austrian subjects (―Österreichische Unterthanen‖) who lived
in the Danubien Principalities were a significant problem before, while and after 1848.
As a long-term problem this issue was handled by the Austrian Foreign Ministry
shortly before the Revolutions of 1848 and new arrangements with the administrations
in the Danubian Principalities were foreseen. Demands on new arrangements, which are
direct examples for 19th century migration issue and law of nations, the further course
of this topic during the outbreak of the Revolutions and the draft convention written in
1851, will be analyzed in the light of documents of the Austrian State Archives and
secondary sources.
Keywords: Migration, Austrian Citizen, Moldavia and Wallachia, Ottoman Empire,
19th Century
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GiriĢ
Avusturya Kullarının Haklarına Yönelik Konvansiyon GiriĢiminin
Sebepleri
Bu makalenin konusu, sadece Osmanlı Devleti için değil, aynı zamanda ve daha
ziyade diğer Büyük Güçler için de siyasi, iktisadi ve toplumsal olarak çok çetin geçecek
1848 Devrimleri‘nin hemen öncesi, esnası ve sonrasına ait bir meselenin
incelenmesidir. Makalede, dönemin ġansölyesi Metternich ve çeĢitli Habsburg
diplomatlarına ait, o vakitler Osmanlı‘nın hükümranlığı ve Rusya‘nın korumalığı
altında bulunan Eflak ve Buğdan‘da yaĢayan Avusturya vatandaĢlarının haklarını ele
alan yazıĢmalardan yola çıkarak, 19. yüzyılda göçmen statüsü ve hakları irdelenecektir.
Esasen bahse konu yazıĢmalara konu olan bölgeler sadece Eflak ve Buğdan değil, aynı
zamanda Sırbistan‘dır. Fakat yazıĢmaların merkezini, yani Avusturya diplomatlarının
meseleye yaklaĢımlarındaki ağırlık noktasını bilhassa Eflak olmak üzere, Eflak ve
Buğdan oluĢturmaktadır.
Bununla birlikte, Avusturya diplomatlarının ifadesiyle ―Österreichische
Unterthanen‖, yani Avusturya kullarının hak ve hukuku meselesi, yine sadece 1848
yılının hemen öncesinin bir meselesi değil, o güne kadar çok sık aralıklarla bölgede
meydana gelen değiĢimler sürecinin de bir konusudur. Fakat o yıl, sadece Avrupa‘da
değil aynı zamanda Osmanlı Devleti‘nin de hâkimiyet alanında, çok geniĢ bir alanda
meydana gelecek devrim, bu meselenin –en azından an için- tıkanmasına sebep
olacaktır. Bu sebeple, devrimin patlak vermesinden hemen önce olmak üzere
yazıĢmaların yapıldığı dönem, ayrıca dikkat çekici bir unsur olarak belirmektedir.
Öncelikle, Eflak ve Buğdan‘da yaĢayan ve Avusturya kulları olarak
isimlendirilen vatandaĢlar grubu, ister zamanı belirsiz bir süre önce, neredeyse bölgenin
yerlisi olarak, isterse de çok kısa bir süre önce gelip bölgeye yerleĢmiĢ olsun
Avusturya‘nın tabiiyetine ait, dolayısı ile onun ve bölgedeki diplomatik temsilcilerinin
muhafazasında olan vatandaĢlardır. Bunlar dıĢında, henüz o bölgeye gidecek veya
doğrudan bugünkü anlamıyla Avusturyalı olarak addedilemeyecek, Habsburg
Devleti‘nin o dönem çok milletli, çok etnili yapısından kaynaklı olarak örneğin
Macarları da bünyesinde barındırmaktadır. Keza, daha sonra değinilecektir, bizzat
Metternich‘in bu açıdan söz konusu edeceği bir sorun da yine, Avusturya Devleti‘nin
kul statüsüne ait gördüğü vatandaĢların kimlik karmaĢasından kaynaklanmaktadır.
Metternich, Macarların kendilerini soylu olarak kabul ettiklerini ve bu sebeple bir
Alman makamı olarak gördükleri Avusturya temsilciliklerini yeterince dikkate
almadıklarını, ne var ki aynı Macarların olası ceza davalarında Avusturya kulu oldukları
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gerekçesiyle yine bu sırt döndükleri temsilciliklere yardım ve destek için
baĢvurduklarını dile getirecektir.641
Söz konusu bu kulların haklarını ele alan temel antlaĢma metni, esasen bir
önceki yüzyıla aittir. 21 Temmuz 1718 tarihinde Kutsal Roma Ġmparatoru VI. Karl ile
Osmanlı Sultanı III. Ahmed arasında imzalanan Pasarofça Antlaşması‘na ek olarak, 27
Temmuz 1718 tarihinde Ticaret ve Denizcilik AntlaĢması imzalanmıĢtır.
Avusturya‘nın, vatandaĢlarının hak ve hukukunu korumak üzere yapacağı düzenlemeye
temel aldığı, üzerinde dönemin Ģartlarına uygun olarak yeni bir taslak hazırladığı
madde, bu antlaĢma metninin beĢinci maddesidir.642
BeĢinci madde birçok ayrıntıya sahip olmakla birlikte, bu makale açısından
önem taĢıyan, Avusturya‘nın daha sonra oluĢturacağı taslak metin için de temel alınan
birkaç özelliğini belirtmekte fayda var. Pasarofça Ticaret AntlaĢması‘nın bu maddesi,
Osmanlı topraklarındaki Avusturya kullarının hukukunu esasen birkaç temelde
özetliyordu. Ġlk olarak, Avusturya kulları Osmanlı Devleti‘nin bürokrat veya memurları
tarafından yargılanamaz ve hapse atılamazdı. Yargılanma süreci Avusturya‘nın
bölgedeki Konsolos ve Tercümanlarının bilgisi dâhilinde gerçekleĢecekti. Ġkinci olarak,
bir kimsenin Avusturya‘nın bölgedeki insanlarından herhangi birinden bir alacağı
olursa, bunu yine ancak Konsolos, Konsolos Yardımcısı ve Tercüman aracılığı ile
alacaktı. Avusturya‘nın bölgedeki insanlarına karĢı bir dava belirli bir ücreti (3000
Asper/ 25 Thaler) geçerse, bu dava Osmanlı mahkemesinde görülecekti. Eğer dava
Avusturya‘nın kendi insanları arasında ise, bu dava Avusturya Konsolosları ve
Tercümanları aracılığı ile Avusturya hukukuna göre yürütülecekti.643
1848 ve 1851 taslak metinleri, Pasarofça Ticaret Antlaşması‘nın bu beĢinci
maddesine dayanıyordu ve bu haklar, taslaklarda yer alan her maddeye ayrı temel teĢkil
edecekti.
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Kriegsministerium an MdaA., Wien, 5. April 1848, HHStA, StAbt, Türkei VIII, Karton 30, 2789
(Bu yazıya ek: Metternich an die vereinte Ungarische-Siebenbürgische Hofkanzlei und an
Hofkriegsrath, Wien, 1. März 1848, s. 16 vd.)
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Maddenin ayrıntıları için bk. Ġsimsiz, ―Handlungs- und Schiffarhtsvertrag [sic!] von Passarowitz‖
Handlungseinverständniß zwischen dem kaiserl. Königl. Hofe und der ottomanischen Pforte zum
Vortheile der österreichischen Handlung unter dem Namen Sined, oder Einverständnis geschlossen
den 24. Hornung 1874, Nebst einem Anhange der früheren, die österreichische Handlung in dem
türkischen Gebiete begünstigten Verträge […], Auf höhere Veranlassung herausgegeben, Sebast.
Hartl., Wien: 1785, s. 58 vd. ve yine bk. Abdülkadir Özcan, ―Pasarofça AntlaĢması, Osmanlı
Devleti‘nin Avusturya ve Venedik devletleriyle yaptığı barıĢ antlaĢması (21 Temmuz 1718)‖, DVĠA,
s. 177-181, bilhassa s. 180.
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Diğer ayrıntıları için de bk. Ġsimsiz, ―Handlungs- und Schiffarhtsvertrag [sic!] von Passarowitz‖, s.
58 vd.
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Avusturya‘nın Osmanlı topraklarındaki kullarına çok geniĢ haklar tanıyan bu
madde, o güne kadar geçerli olması gerekip, bölgede meydana gelen siyasi dönüĢümler
sebebiyle geçerli olamamıĢtır. Avusturya Hariciyesi açısından sorun da bu noktada
baĢlamıĢtır. Zira beĢinci madde ile tanınan haklara, hem Osmanlı hem de Avusturya
tarafından titizlikle riayet ediliyordu. Ne var ki daha sonra imzalanan, 1826 tarihli
Akermann Antlaşması, 1829 tarihli Edirne Antlaşması ve 1831/1832 tarihli Teşkilat-ı
Esasiye Nizamnamesi (Regulamentul Organic) gibi antlaĢma ve düzenlemeler, bölge
üzerinde bilhassa Rusya‘nın etkinliğini artırmıĢlardır. Bununla da kalmamıĢ, bölgede
esasen sadece Rusya ve Osmanlı‘yı ilgilendiren yeni düzenlemeleri de beraberinde
getirmiĢlerdir. Gerçi Avusturya, Rusya ile Osmanlı arasındaki bu antlaĢmalara taraf
değildir. Dolayısı ile düzenlemeler kendilerini bağlamıyor, yani res inter alios acta
olarak kabul edilmesi gerekiyordu. Fakat bahse konu bu antlaĢmalar, bölgede bulunan
Avusturya vatandaĢlarının da temel haklarında bir dönüĢüm meydana getirmiĢ, bu
sebeple doğrudan Avusturya Hariciyesi‘nin de ilgi ve görev alanına girmiĢlerdir.644
Bölge üzerinde bahse konu üç esas düzenleme ile Eflak ve Buğdan iç yönetim
bağımsızlığı kazanıyor, fakat Osmanlı hükümranlığında ve Rusya‘nın korumasında bir
bölge olarak kalıyordu. Dolayısı ile Avusturya açısından esas konu, Pasarofça
AntlaĢması ile o güne kadar kendi kullarına tanınan geniĢ hakların Osmanlı, Rusya ve
bölge hükümetleri arasındaki karmaĢada nasıl muhafaza edileceği konusudur. Ertesi yıl
meydana gelecek devrim ve Osmanlı‘nın da hem siyasi hem askeri müdahalesiyle
düĢecek olsalar da o esnada henüz Eflak‘ta Bibescu, Buğdan‘da Sturdza hükümeti
görev baĢındadır.
Belirtmek gerekir ki, haklara yönelik düzenlemeleri içeren taslak, 19. yüzyıla
göre oldukça geniĢ, neredeyse günümüzde dahi çok kapsamlı olarak
değerlendirilebilecek hukuksal düzenlemeler barındırmaktadır. Bu düzenlemeler, 1848
yılı baĢında Metternich‘in de üzerinde çalıĢtığı taslak metinde 43, 1851 konvansiyon
taslağında ise 47 maddeden oluĢmaktadırlar. Mamafih, devrimin patlak vermesiyle
bölgedeki kulların hukukunu yeniden düzenleme giriĢimi rafa kaldırılacak ve 1851
yılında tekrar görüĢülecektir. Bu görüĢmeler için sunulan metin 1848 metniyle aynı
olmakla birlikte, üzerinde düzenlemeler gerçekleĢecek ve kısmen maddeler çıkarılacak,
değiĢtirilecek veya eklenecektir.
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Taslak metinlerinin hazırlanmasının esas sebepleri Metternich‘in yazdığı yazı dahil, diğer
belgelerde de okunabilmektedir. Bununla birlikte dönemin önemli bir Bürokratının yazdığı Mémoire,
meselenin –Avusturya açısından- nedenlerini ve sorunun kaynaklarını tüm detaylarıyla ele almaktadır.
Ayrıntılarıyla bk. Vesque, [Freiherr Johann Vesque von Püttlüngen], Wien, 23. April 1847, ―Mémoire
über die Oesterreich betreffende tractatenmässige Rechtspflege in den Donaufürstenthümern‖,
HHStA, StAbt, Türkei VIII, Karton 30, s. 1 vd.
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1848 Konvansiyon Taslağı ve Maddeleri
Evvelden, devrimin patlak vermesinden hemen önceki taslak metinde yer alan,
üzerinde dönüĢüm meydana gelmemiĢ maddelere bir değinmek gerekir.
Ġlk üç madde, kimlerin Avusturya‘nın kulu olma vasfına ve hakkına sahip
olduğuna yönelik düzenlemeler öngörüyor ve bölgedeki mevcut bu vasfa sahip
insanların listesinin bir komisyon vasıtasıyla yenilenmesini öngörüyordu.645
Maddelerin ayrıntılarına bakıldığında, Kayserliğin resmi bir makamı tarafından
verilen gezi belgesi (=pasaport) veya kiĢinin milliyetini ispatlayacak, resmi ve
yönetmeliğe uygun diğer her türlü evrak ile Avusturya‘nın kulu olduğunu
belgeleyebilen herkesin bu tanıma girdiği belirtiliyordu. Tek Ģart, belgenin
Avusturya‘nın resmi bir dairesince verilmiĢ olmasıydı (Madde I).646 Bu maddeye ek
olarak yazılmıĢ metinde kayda alınan ayrıntılar da ilginçtir. Daha öncesinde, esasen
Avusturya‘nın kulu olmayan kimseler de talep etmeleri durumunda bu kategoride
sayılabiliyordu. Bu kimseler, Avrupalı güçlerin Osmanlı topraklarında kendi
vatandaĢlarına sağladığı geniĢ haklardan, bilhassa da dini sebeplerden dolayı
faydalanmak istiyordu. Mesela Sırbistan Konsolosu Mayerhofer, Sırp topraklarında
daha çok Ermeni ve Yahudilerin bu haklardan yararlanmak istediğini ifade ediyor, fakat
―Avusturya Devleti‟ne karşı hiçbir kulluk vazifesini yerine getirmeyen”, ayrıca ticari
faaliyetleri Avusturya açısından önemsiz ve çıkar sağlanamayacak boyutta olan bu
kimselerin vatandaĢlığa alınmasına pek olumlu yaklaĢmıyordu.647 Netice itibariyle,
Eflak ve Buğdan‘daki temsilcilerden de alınan görüĢlerle -bölge hükümetleri ve Bab-ı
Ali ile arayı gereksiz yere bozmamak adına da- Avusturya kulu dairesinin ufak
tutulduğu anlaĢılmaktadır. Bu durum 1851 taslağında değiĢecektir.
VatandaĢlık hukukuna yönelik diğer maddelere bakıldığında, bağlı olunan millet
belgesinin, Eflak‘taki Avusturya Ajansı tarafından sadece gerçekten orada oturan veya
orada bir vakitler oturmuĢ olan Avusturya vatandaĢlarının soylarından kimselere
verileceği belirtiliyordu. Bu kimselerin yeniden doğru bir Ģekilde tespit edilmesi için
645

Kriegsministerium an MdaA., Wien, 5. April 1848, HHStA, StAbt, Türkei VIII, Karton 30, 2789
(Bu yazıya ek: Metternich an die vereinte Ungarische-Siebenbürgische Hofkanzlei und an
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Art.1, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 1.
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―Der k.k. Consul in Belgrad, Oberstlieutnant von Mayerhofer, äußert sich dahin, dass es
gegenwärtig vorzüglich Juden und Armenier seien, welche dieser Kathegorie angehören und, seit
mehren Generationen in Serbien ansässig, den Schutz und die Vertretung der k.k. behörden
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Interessen Österreichs irgend einen Vortheil brächte.‖ [sic!] Bk. Hummenlauer m.p., A. Begrenzung
des Schutzverhälnisses, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad. 613/189/1848,
1-8.
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de, iki tarafın, yani hem Eflak yönetiminin hem de Avusturya temsilciliğinin katılacağı
bir komisyonun kurulması ve gerçekten Avusturya vatandaĢı olanların bir protokolde
kayıt altına alınması isteniyordu (Madde 2).648
Sadece Avusturya vatandaĢlarına değil, bölgede Konsolosluğu ve temsilciliği
bulunmayan tüm diğer dost ülke vatandaĢlarına da koruma sağlanacağı, bunların da
Avusturya vatandaĢlarının yararlandığı haklardan Avusturya temsilciliği sayesinde
yararlanacağı vurgulanıyordu (Madde 3).649
Taslak metnin dördüncü maddesinden itibaren sonraki beĢ madde dâhil,
bölgedeki Avusturya kullarının ifa etmeye hak sahibi oldukları meslek ve ticari iĢleri,
ödeyecekleri vergi, bunlara yönelik tarifeleri ve bunu ne zaman ödeyecekleri gibi
meseleleri ele alıyordu.650
Avusturya kullarına, toptancılık, perakende ticaret veya diğer her türlü iĢletme
açma ve yasalara uygun olarak herhangi bir Ģekilde geçimini sağlama hakkı tanınıyordu
(Madde 4).651 Burada belirtilmesi gereken husus, maddede taĢınmaz mal ve arazi/çiftlik
kiralama meselesine değinilmemiĢ olmasıdır. Bu, daha sonra değineceğimiz 1851
taslağında değiĢecektir. Fakat 1848 taslağı açısından sorunun Ģu olduğu
anlaĢılmaktadır: Bölgeye sadece ticaret ve para kazanmak amacıyla giden vatandaĢların
orada mal mülk sahibi olup, kazançlarını Eflak topraklarına yatırması, Avusturya
Devleti‘nin çıkarları aleyhine görünüyordu. Bu Ģekilde sadece bir süreliğine bölgeye
giden Avusturya kulu ve ailesi belki de ömür boyu yerleĢiyordu. Ayrıca, mütekabiliyet
esasına göre Eflak vatandaĢları da Avusturya topraklarında bu hakka sahip olabilirlerdi
ki, Avusturya‘nın Macar topraklarında bu durum yasal olarak sıkıntı yaratabilirdi; hatta
―hukuken imkânsızdı‖. Maddenin ekinde belirtilen diğer sebeplerin yanı sıra, mal mülk
edinmenin teĢvik edilmemesinin esas sebebinin bu olduğu, bundan dolayı taslağa dâhil
edilmediği açıkça ifade edilmiĢti.652
Bunun yanı sıra, Osmanlı Devleti ile yapılan antlaĢmalara bağlı olarak, büyük
iĢletme sahibi kulların sadece ithalat ve ihracat gümrük vergisini ödeyecekleri
belirtiliyordu (Madde 5).653 Burada dikkat çeken bir husus, Metternich‘in, Tuna
Prenslikleri‘nin kazandıkları iç yönetim özerkliği ile kendi tarifelerini artık kendileri
belirleyebileceği ve fakat bu maddenin ifadesinde de Osmanlı Devleti açısından en
648

Art.2, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 1 vd.
Art.3, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 2 vd.
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Art.4, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 3.
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Hummenlauer m.p., B. Besitz liegender Güter und Landgüterpacht, AT-OeStA, AVA Handel, HM
allg, A 1 Allgemein (1848), ad. 613/189/1848, s.b.
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Art.5, AT-OeStAAVA Handel HMallg A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 4.
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uygun olan durumun göz önünde bulundurulduğunu ayrıca belirtmesidir.654 Buna göre,
gerçi Osmanlı Devleti ile yapılan antlaĢmalara bağlı olarak Avusturya kulları bir ithalat
ve ihracat gümrük vergisi ödeyeceklerdi, fakat ihracatta ödenecek verginin parasal
değeri konusunda, Eflak hükümetince Eflakça yayınlanmıĢ tarifelere uyacaklardı
(Madde 5).655
Ülkede bulunan yabancıların, yani aynı zamanda Avusturya kullarının ödeyeceği
patent vergisi* de ele alınmıĢtı. Perakende ve ufak iĢletme sahipleri, bu vergiyi
anlaĢmanın sağlanmasından 6 ay sonra ödenmeye baĢlayacaktı (Madde 6). Patent
vergisi ödeyecek bu kimseler, esnaf loncası listelerine kayıt edilecek (Madde 7),
ödeyecekleri patent vergisi bu antlaĢmanın geçerli olacağı süre boyunca
yükseltilmeyecek, ayrıca kendilerinden bu vergi dıĢında –hangi ad adı altında olursa
olsun- farklı bir maddi yükümlülük talep edilmeyecekti (Madde 8). Eflak hükümetinin
kendi vatandaĢlarının veya yabancı ülke vatandaĢlarının lehine –mesela vergilerde
indirim gibi- maddi herhangi bir karar alması durumunda, Avusturya‘nın koruması
altında bulunan kullar da bu teĢvik veya kayırmadan faydalanacaktı (Madde 9). 656
Onuncu maddeden itibaren on yedinci maddeye kadar, bölgedeki Avusturya
kullarını ilgilendiren ve onların tabi olduğu hak ve hukuk düzenleniyordu. Burada
önemli bir mesele, bu hukukun Pasarofça AntlaĢması‘nın beĢinci maddesine göre
düzenlenmiĢ olmasıydı. Metternich de bilhassa, hukukun bahse konu bu beĢinci
maddeye göre düzenlendiğini, düzenlemede bu maddenin temel alındığını
belirtiyordu.657
Maddelerin ayrıntılarına bakıldığında, evvela Avusturya kullarının hem
vatandaĢlık haklarında ve hem de diğer ceza davalarında Avusturya‘nın bölgedeki
Ajansı‘nın özel korumasına tabi oldukları vurgulanıyordu (Madde 10). Eflak‘taki
Avusturya kullarının sivil hukukuna yönelik yargıyı, davada bir Eflak vatandaĢı
bulunmadığı müddetçe, birinci konumdan Avusturya Ajansı‘nın uygulayacağı
belirtiliyordu (Madde 11). Mamafih, eğer bir Avusturya kulu ile Eflak vatandaĢı
arasında bir mesele meydana gelmiĢse, ister davalı olsun ve isterse davacı olsun, dava
Eflak‘ın yetkili mahkemesi karĢısına taĢınacaktı (Madde 12). Bununla birlikte, hiçbir
Avusturya kulunun Avusturya temsilciliklerinin bilgisi olmadan bir Eflak mahkemesi
654
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Hofkriegsrath, Wien, 1. März 1848, s. 6).
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tarafından davet edilemeyeceği ve yargılanamayacağı da belirtilmiĢti. Kısaca Eflak
hükümeti eğerki bir Avusturya kulunu Ģahit, suçlu veya diğer herhangi Ģekilde
mahkemeye çağırırsa bunu ancak Avusturya temsilciliği aracılığı ile
gerçekleĢtirebilecekti. Bu kulun mahkemede temsili için Avusturya‘nın bölgedeki
kurumları bir yetkili görevlendirecek, bu görevli mahkemelerde bulunacak ve davayı
takip edecekti (Madde 13).658
Bunlar dıĢında, bu tür bir mahkemenin kararı aleyhinde dava, Eflak yasalarına
göre gerçekleĢecek ve fakat bu durumda da Avusturya kulunun hakları, Avusturya‘nın
bölgedeki temsilciliği tarafından gözetilmeye devam edecekti. Mamafih, son merci de
cezanın infazına karar verirse, suçlunun –Avusturya temsilciliği aracılığı ileVoyvoda‘ya seslenme hakkı olacak, o kararını vermeden cezanın infazı
gerçekleĢmeyecekti (Madde 14). Avusturya kulunun Avusturya‘nın bölgedeki resmi
daireleri ve kiĢileri tarafından temsili, Eflak vatandaĢları ile ilgili ve diğer her türlü
iĢlerine yönelik olacaktı. Avusturya kulu bu haktan kendi ısrarla vazgeçmediği
müddetçe de bu temsil gerçekleĢecekti (Madde 15). Biraz daha detay bir bilgi olarak,
herhangi bir mahkeme karĢısında baĢlayan davanın yine o mahkeme veya resmi kurum
karĢısında biteceği de vurgulanmıĢtı. Yani bu Ģart, dava süresince herhangi bir milliyet
değiĢikliğinde de geçerliydi (Madde 16). Avusturya vatandaĢlarının hak ve hukukuna
yönelik bu maddelerin sonuncusunda, cezanın infazı kesinleĢse dahi, hemen
uygulanmayacağı, infaz kararının önce Avusturya temsilciliğine bildirileceği, bu
durumda da Avusturya Ajansı veya Konsolosluğunun infazı uygulayacağı belirtiliyordu
(Madde 17).659 Kısaca, mesela idamı da, idam kararını veren Eflak mahkemesi değil,
bizzat Avusturya temsilciliği uygulayacaktı.
Bundan sonraki maddeler soylu hâkimlik (―adeliges Richteramt‖) görevini ele
alıyordu. Buna göre Avusturya Devleti‘nin bölgedeki Ajansı, Avusturya kulları için bu
görevi tüm yetkileriyle ifa edecek, reĢit olmayanlar veya bakıma muhtaç olanlar için de
vâsi tayin edilmesi görevini üstlenecekti (Madde 18). Yine Avusturya‘nın kulları
arasında meydana gelen bir vefat durumunda, mirasın mirasçılara bırakılması
konusunda, Avusturya Ajansı yetkili olacaktı. Avusturya kulunun Avusturya Ajansı‘na
uzak bir bölgede yaĢaması durumunda, Eflak‘ın yerel idaresi bu mirası hemen
korumaya alacak ve sonraki iĢlemler ile ilgilenmesi için Avusturya Ajansı‘na iletecekti
(Madde 19). Ayrıca miras, ister Eflak‘ta bulunsun, ister ülke dıĢına çıkmıĢ veya ülke
dıĢında bulunuyor olsun -hiçbir kesinti yapılmadan- tamamen vârise ait olacak, fakat
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Art.10-13, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 6-8.
13. maddede Avusturya kulunun Avusturya‘nın bölgedeki Ajans ve daireleri tarafından temsili
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659
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taĢınmaz malın vârise iletimi konusunda Eflak‘ın kendi yasalarına göre hareket
edilecekti (Madde 20).660
Sonraki üç madde iflas hukukunu ele alıyordu. Ġflas durumunda da Avusturya
Ajansı, borçlunun mülkünü kilit altına alma dâhil, her iĢlemi bizzat üstlenecekti.
Mamafih muhtemel Eflaklı alacaklar olması durumunda bu iĢlemler Eflak hükümeti
veya Eflak yasaları dikkate alınarak yapılacaktı. Aynı durum iflasın Avusturya‘da
gerçekleĢmesi ve mülkün bir kısmının Eflak‘da bulunması halinde de geçerli olacaktı.
Eflaklı alacak bulunmadığı hallerde mesele Avusturya‘nın kendi iç meselesi olarak
değerlendirilecek, iç yasa ve kurumlar aracılığı ile çözümlenecekti. (Madde 21-23).661
Ġflas hukukunun ayrıntıları ek bir yazıda değerlendirilmiĢti. Burada dikkat çeken
mesele ise Ģu idi: Pasarofça Ticaret AntlaĢması‘nın beĢinci maddesinde elbette iflas
hukukuna dair söz yoktu. Mamafih Avusturya, bu taslak metinde yer alan iflas
hukukunu dahi o maddeye göre Ģekillendirmek istemiĢ, temelini Pasarofça Ticaret
AntlaĢması ile sağlamak istemiĢti. Özet olarak belirtmek gerekirse, tüm aĢamalarıyla
iflasın da bölgedeki temsilcilerinin görev alanına girdiği konusunda ısrar eden
Avusturya, anlaĢıldığı kadarıyla bu sebeple, hem Bab-ı Ali, hem de bölge hükümetleri
ile münakaĢa da yaĢamıĢtı. Mamafih, birtakım düzenlemelerle, taslağı yine de bahse
konu beĢinci maddenin ruhuna uygun bir Ģekilde düzenlemeye gayret sarf etmiĢti.662
Yirmi dördüncü madde itibariyle ceza hukuku ve polis muamelesi ele alınıyordu.
Bu maddelerde de yine hem Avusturya Devleti‘nin bölgedeki Ajansı‘na hem de
Avusturya‘nın kullarına geniĢ haklar tanınıyordu. Öyle ki, bir Avusturya kulunun
Eflak‘ta herhangi bir suç iĢlemesi durumunda, Eflak‘ın bölgedeki kurumu onu
cezalandıramaz, sadece tutuklayabilirdi. Tutukladıktan sonraki tüm hukuki iĢlemleri
yapması için Avusturya Ajansı ile irtibata geçmek, tüm dosyaları ile birlikte sanığı
Ajansa teslim etmek durumunda idi (Madde 24). Avusturya kulu olan sanık ister büyük
isterse de ufak bir suç iĢlemiĢ olsun, Eflak kurumları açısından bu durum geçerliydi
(Madde 25). Sonraki madde, suçluların teslimi maddesiydi. Buna göre sanık eğer
Avusturya‘da bir suç iĢlemiĢ de Eflak‘a kaçmıĢ ise, bu durumda da Eflak yasa ve
kurumlarına göre yakalanacak ve Ajans aracılığı ile Avusturya‘ya teslim edilecekti.
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Art.18-20, AT-OeStA, AVA Handel, HM allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, s. 11-14.
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Yakalamak ve Ajansa teslim etmek dıĢındaki tüm hukuki iĢlemler, Avusturya
devletinin kurum ve yasalarına göre gerçekleĢecekti (Madde 26).663
Konvansiyon taslağında en geniĢ ve detaylı hukuksal düzenlemeler, asker
kaçakları için öngörülüyordu. Buna göre asker kaçakları için karĢılıklı iade söz
konusuydu, bu sebeple hem sınır hatlarında bulunan hem de iki ülke içindeki sivil ve
askeri makamlar bu tür kaçaklar konusunda olağanüstü bir dikkat göstermeye
çağrılıyordu (Madde 27). Hangi askeri sınıftan olursa olsun, firariler bulundukları yerde
derhal tutuklanacak, at ve silah gibi üzerlerinde ve yanlarında bulunan, ayrıca belki
baĢka bir yere muhafaza etmek için verdikleri anlaĢılan her Ģey ile birlikte teslim
edilecekti. Ola ki bu firari daha evvel baĢka bir ordudan kaçmıĢtır, yine de en son
nerede hizmet ettiyse oraya iade edilecekti (Madde 28). Firari, tekrar kulu olduğu
ülkenin sınırlarına kaçmıĢ ise, karĢı ülkenin makamları tarafından iade sürecine tabi
değildi (Madde 29). Bu firarilerin yakalanmasından teslim tarihine kadar geçecek süre
bir ayı aĢamazdı. Bu süre zarfında atlarıyla birlikte beslenmeleri de, ücret ve ağırlığa
kadar tüm detaylarıyla ele alınmıĢtı. Buna göre firariye günlük ücret 18 Para, günlük
ekmek ücreti olarak da 9 Para, yani toplamda 27 Para harcanacaktı. Atına ise günlük 2
okka ve 268 dirhem yulaf, ayrıca 4 okka ve 180 dirhem saman harcanacaktı. Burada
dikkat çeken husus, firarinin kendisi için harcanacak toplam 27 Para, atına verilecek
yemin toplam fiyatı ile eĢdeğer olacaktı. Yani verilecek yulaf ve samanın fiyatı da
toplamda 27 Para olacaktı. (Madde 30). Yine yakalanmasından sonra hastalanırsa,
hastane parası ayrıca ödenecek ve günlük harcanacak ücret de bir önceki maddede
belirlenen 27 Para olacaktı (Madde 31). Bir firariyi yakalayıp en yakın Avusturya veya
Eflak makamına teslim edecek kula verilecek ödül parası da belirlenmiĢti. Bunlar
dıĢında bir ödül parası talep edilemeyeceği gibi, firari eğer firar ettiği ülkede askere
alınmıĢsa, yine de bunun için ayrıca para harcanmadan bedeni örtmek için en gerekli
kıyafetler içinde teslim edilecekti.664 Yakalanan firarinin söyleyeceği ve teslimi
konusunda Ģüphe doğurabilecek hiçbir Ģey teslimini engellemeyecek, protokol tutulacak
ve derhal teslim edilecekti. Kısaca, hukuki prosedür ve buna yönelik inceleme firarinin
teslim edilmesi gereken ülkede yapılacaktı. Ayrıca firarinin borcu bulunması gibi
herhangi bir yükümlülüğü de iadesini engellemeyecek, bu borçlar yüzünden firarinin
teslim edileceği ülkeye herhangi bir talepte bulunulamayacak ve fakat alacaklının
hakları saklı kalacak, bu hakkını firariden hukuken talep edebilecekti (Madde 32).
Firari ve atının ihtiyacı için harcanacak para, ayrıca firariyi yakalayacak olana verilecek
maddi ödül teslim anında hemen ödenecek, fakat o an için ödenememesi durumda firari
yine de iade edilecek ve para da bundan sonra derhal ödenecekti (Madde 33). Firarilerin
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teslim sürecinde bir aksamaya veya herhangi bir karıĢıklığa sebebiyet vermemek,
maddelerin düzenli bir Ģekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla her iki ülkede de sınır
hattı boyunca belirli teslim bölgeleri dahi belirlenmiĢti. Bunlar o dönem Avusturya
Devleti topraklarında Tömös (TimiĢ), Törzburg (Bran), Badza (Bacâia?), Rothenthurm
(Turnu RoĢu) ve Vulcan isimli yerlerde bulunan karantina daireleri idi. Eflak
topraklarında ise, bunların hemen karĢısında bulunan Kimpina (Câmpina), Kimpolung
(Câmpolung) ve Valeny (Vălenii), Küneny [Câineni?] ve Tirgusiul (Târgu Jiu?) adlı
yerlerdi. Bu teslim ve iade bölgelerinde bir değiĢim öngörülmesi durumunda, bu
dönüĢüm her iki tarafın da izniyle gerçekleĢecekti (Madde 34). Bundan sonraki üç
maddede de, firarilerin teslim aĢamasında uygulanacak teslim saati ve tarihi gibi bazı
prosedürleri (Madde 35 ve 36), firar etmeye teĢvik veya yardım ve yataklığın cezaya
tabi olduğu (Madde 37) ve firar edenlerden asla bir mal satın alınamayacağı, bunların
tespit edilmesi durumunda malın firar edilen ülkeye geri teslim edileceği, malı satın
alanın hiçbir hak talep edemeyeceği, malın teslim edilememesi durumlarında dahi para
cezasına ve maddeye aykırı davranmaktan diğer cezalara tabi olacağı ifade
edilmekteydi (Madde 38).665
Sınır hatlarındaki trafiği veya yine bu bölgelerdeki karantina uygulamaları
sebebiyle, Avusturya Ajansı tarafından sınır hatlarında yaĢayan Avusturya kulları
arasından insanlar seçilecekti. Bunlar yine Avusturya Ajansı‘na bağlı olarak Avusturya
kullarına karĢı muamelede bulunacaktı. Avusturya kullarına yönelik Avusturya Ajansı
üzerinden yapılacak tüm iĢlemleri de bunlar uygulayacaktı (Madde 39).666
Avusturya‘nın, sınır köyleri gibi merkezi resmi dairelere uzak yerlerde kullarının
takibi için görevlendirdiği bu kimselere –bir nevi muhtar olarak- Starost, temsil ettikleri
resmi makamlarına da Starostei deniyordu. Bu kimseler evvelinde sadece firariler veya
–daha sonra değinilecektir- Mokanlar sebebiyle görevlendirilirken, git gide artan
Avusturya kulu nüfusuna bağlı olarak, görev alanları da artmıĢtı. Maddede belirtilen
kimseler, bu kimselerdi.667
Seyahat belgelerine yönelik prosedür de belirlenmiĢti. Bunlar ne iĢlem olarak ne
de isim olarak günümüzden farklı değildi. Zira Eflak hükümetince Avusturya
topraklarına yapılacak herhangi bir seyahat için verilecek seyahat pasaportunda, kiĢinin
Avusturya topraklarına geçiĢine izin verebilmek için bir Avusturya vizesi bulunmak
durumundaydı. Mamafih, vize belgesi sınırı karĢılıklıydı. Bir Avusturya vatandaĢı da
gerekli olan seyahat belgesi olmadan Eflak‘a giriĢ yapamazdı (Madde 40). Elbette bu
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sınır hatları boyunca canlı bir yaĢam alanı mevcuttu. Sınırın bir tarafında yaĢayan insan
günlük olarak diğer tarafta ticaret yapabiliyor veya çalıĢabiliyordu. Taslakta bunlar da
düĢünülmüĢtü. Sınır hattındaki resmi daire tarafından verilecek bir izin belgesi ile bu
trafik, bahse konu sınır alanlarında yaĢayan insanlar için kolaylaĢtırılacaktı (Madde 41).
Herhangi bir ürünün çıkıĢının yasaklanması durumunda, bu yasak uygun bir süre dâhil
edilerek ilan edilecekti. Böylelikle, ürünün ticaretini yapan insanlar da vakitlice
bilgilendirilebilecekti (Madde 42). Bunun dıĢında, Mokanlar olarak bilinen, Avusturya
topraklarından Eflak topraklarına, oradan da Tuna üzerinden Bulgaristan‘a kadar
hayvanlarını otlatmak için geçen çobanlarla ilgili de bir düzenleme öngörülüyordu. Bu
çobanların Ģikâyetlerinin dinlenmesi ve araĢtırılması için müfettiĢler görevlendirilecek,
ayrıca bu çobanların hak ve vazifeleri belirlenecekti (Madde 43).668
1848 Sonrası: 1851 Konvansiyon Taslağı ve Yapılan DeğiĢiklikler
Eflak, Buğdan ve Sırbistan için düĢünülen ve fakat ilk baĢta sadece Eflak ile
görüĢülmesi öngörülen bu taslak metin, 1848 gibi dünya devrimler tarihi açısından
büyük önemde bir ihtilal hareketinin patlak vermesinden hemen önce görüĢülmüĢtü.
Metternich maddeler üzerinde bizzat fikirlerini beyan etmiĢti. Ne var ki Metternich‘in
mektubundan birkaç hafta önce, Ġtalya‘nın Palermo kentinden baĢlayarak önce
Fransa‘ya, oradan da Alman toprakları ve Avusturya topraklarına yayılan devrim,
görüĢmeleri baĢlamadan bitirmiĢti. Maddeler üzerinde fikir beyan ettiği yazısından tam
olarak 12 gün sonra, Viyana‘da da ihtilalin patlak vermesiyle Metternich apar topar
ülkeden kaçmıĢtı. Yine bu görüĢmeleri Eflak Voyvodası Bibescu ile baĢlatması için
görevlendirilen Avusturya Ajanı Timoni, 18 Mayıs‘ta gönderdiği raporunda,
Bibescu‘ya meseleyi ilettiğini ve onun da bunu olumlu karĢıladığını, fakat 24 Mart‘ta
devrim haberlerinin BükreĢ‘e ulaĢtığını, bunun üzerine ülkenin gerildiğini aktarmıĢtı.
BükreĢ o kadar diken üstündeydi ki, Voyvoda kendi güvenliğini düĢünmek zorunda
kalmıĢ ve meselenin görüĢülmesi, Timoni tarafınca da rafa kaldırılmak durumunda
kalmıĢtı.669
Eflak, o gün Osmanlı‘nın hâkimiyetinde ve fakat Rusya‘nın korumalığında
bulunan bir Prenslik idi. 1831‘de Rusya‘nın dayattığı ve Osmanlı‘nın da kabul ettiği bir
TeĢkilat-ı Esasiye Nizamnamesi (Regulamentul Organic) ile yönetiliyordu. Rumen
topraklarında devrim en çok bu Nizamname ve Rusya aleyhtarlığı üzerine geliĢmiĢti.
Fakat ihtilal hareketi yine Rusya‘nın baskıları ve Osmanlı‘nın da siyasi ve askeri
müdahalesi ile aynı yıl içerisinde bastırılmıĢtı. Bu bölgede karıĢıklık, Macar devriminin
devam etmesi sebebiyle, birkaç yıl daha giderilemeyecekti. Ayrıca Osmanlı ve Rusya,
devrimden sonra da askeri güçlerini hemen çekmeyecek, 1849 yılında Balta-Limanı
668
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AntlaĢması ile Eflak‘a Barbu ġtirbei, Buğdan‘a Grigore Alexandru Ghica Voyvoda
olarak tayin edilecekti. Yani pratik açıdan bu dönem için bir iç denetim özerkliği söz
konusu dahi edilemezdi. AnlaĢılan bu sebeple de Avusturya, taslak olarak hazırladığı
metni bu süre için rafa kaldırmak ve daha uygun bir zamanı beklemek durumunda
kalacaktı. Kendisi açısından da Macar devrimini bastırmak bir hayli zaman almıĢtı.
Hâsılı böylesi sorunlu bir dönemde detaylı antlaĢmaların vakti değildi. Tüm bu
cereyanlara rağmen taslak metnin ve bağlı evrakın Avusturya‘nın kurumları arasında
gidip geldiği, hatta devrimin en Ģiddetli günlerinde dahi üzerinde düĢünüldüğü
anlaĢılmaktadır. Mesela, aynı yıl devrimcilerin linçine maruz kalacak ve bakanlığın
avlusundaki bir sokak lambasına asılacak olan SavaĢ Bakanı Latour‘nun, üstelik SavaĢ
Bakanı olur olmaz, konvansiyonu ele aldığı ve Banat Genel Komutanlığı‘na buna
yönelik bir yazı gönderdiği anlaĢılmaktadır. Latour, konvansiyonun Prensliklerde
cereyan eden siyasi geliĢmeler içerisinde daha da bir önem kazandığını
vurgulayacaktı.670
Devrim öyle dönüĢümleri beraberinde getiriyordu ve sistem öyle belirsiz bir ufka
yöneliyordu ki, 1848 yılının ortasında dahi, taslağın maddeleri üzerinde acaba bir
değiĢimin gerekli olup olmadığı da düĢünülmüĢ, buna yönelik fikirler de öne
sürülmüĢtü. Bu dönem kısa süreliğine Eğitim ve Adalet Bakanı olan Sommeruga, henüz
daha Temmuz 1848‘de taslak metnin sıkıntılarına dikkat çekmiĢti. Ne var ki bu
yazısından üç gün sonra –elbette yazı ile alakasız, sadece devrimin Ģartları gereği- her
iki görevinden de alınmıĢtı. 671
Metni yeniden gündeme almak için uygun zaman, Macar devrimini bastırdıktan
ve 1848 Devrimi‘nin kaosunu bir nebze dindirdikten sonra, mamafih, Kırım
SavaĢı‘ndan, yani bilhassa Osmanlı, Rusya ve Avusturya arasındaki iliĢkilerin daha da
çıkmaza girmesinden hemen önceki 1851 yılıdır. O yıl aynı taslak Avusturya
Hariciyesi‘nde tekrar görüĢülür. Maddelerin üzerinden yeniden geçilir ve çeĢitli
eklemeler yapılır. 1851 taslak metninde yer alan maddelerden yeni baĢtan ve ayrıca
bahsetmek gerekmese de, yapılan düzenlemelere -bölgenin kısa sürede yaĢadığı
dönüĢümler açısından ne ifade ettikleri bağlamında da- değinmekte fayda var.
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An die Caransebeseber Grenz-Brigade, Temeswar, 20. Juli 848, AT-OeSta, Kriegsarchiv, FA,
AFA, HR, Serbisch Banater Landes-GK, Karton 1901, 1848/7/43 (Buna ekli: Gr. Latour an das
Präsidium des k.k. General-Komando im Banat, Wien 1. Mai 1848, 1848/7/ad. 43, N. 304/ M.K.),
s.395-402
671
Sommeruga an das löbl. k.k. Finanzministerium, Wien, 15. Juli 1848, AT-OeStA, AVA Handel,
Hm allg, A 1 Allgemein (1848), ad 613/189/1848, N. 426, s.b. Biyografisi için ayrıca bk. Constant
von Wurzbach, ―Sommeruga, Franz, Ser. Vincenz Emanuel Freiherr‖, Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Österreichs, Fünfunddreißigster Theil, Sinacher-Sonnenthal, k.k. Hof- und
Staatsdruckerei, Wien: 1877, s. 276-281, bilhassa s. 279.
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Örneğin 1848 Konvansiyonu‘nun birinci maddesinde yer alan, kimlerin
Avusturya‘nın kulu olduğu ifadesi 1851 metninde geniĢletiliyordu. Buna göre 1848‘de
sadece bu milliyetini ispatlayabilecekler Avusturya‘nın kulu olarak kabul edilirken,
1851‘de Avusturya‘nın bölgedeki Ajansı tarafından Avusturya‘nın kulu olarak kabul
edilen herkes de bu bağlamda aynı haklara sahip olabilecekti. Bu ikincisi, 1851
örneğinde bilhassa ve ayrıca belirtilmiĢti (Madde 1).672 Ġlginçtir, zira bununla sadece
Avusturya‘nın bölgedeki temsilci kurumlarının hak ve yetkileri geniĢletilmemiĢ, aynı
zamanda bir ihtimal Avusturya kulu olmadığı bilinen kimselere de bu hak ve koruma
tanınmıĢtı. Sebepleri hakkında tartıĢılabilir.673 Fakat muhtemeldir ki 1848‘de öngörülen
Avusturya kullarını yeniden tespit edecek komisyon kurulamamıĢ, bu kullar tespit
edilememiĢ ve bu sebeple 1851 örneğinde böyle bir düzenleme öngörülmüĢtü. Zira bir
ihtimal buna bağlı olarak ikinci maddenin de tamamen değiĢtiği anlaĢılmaktadır.
1848‘de Avusturya Ajansı tarafından sadece gerçekten bölgede yaĢayan, geçimini
sağlayan ve ayrıca bunların soyundan gelen kiĢilere bir milliyet belgesi verilecek ve bu
kimselere yönelik yeni bir tespit gerçekleĢtirilecekken, 1851‘de bu durum söz konusu

672

Avusturya Devlet ArĢivleri‘nde araĢtırma yapmıĢ olanlar bilir. Kartonlar ve içerisindeki belgeler
genel olarak pek de düzenli değildir. Keza bu makalede kullanılan belgeler farklı farklı kartonlardan,
hatta bazıları birbirlerinin devamı sayfalar olduğu halde, farklı arĢivlerden elde edilmiĢlerdir. Buna
örnek Metternich‘in taslak üzerinde görüĢlerini dile getirdiği yazısıdır. Bu yazı Haus-, Hof- und
Staastarchiv‘de bir kartonda bulunmuĢken, yazıya ait olan ekler, Allgemeines Verwaltungsarchiv –
Finanz- und Hofkammerarchiv‘de –tamamen tesadüfi bir Ģekilde- farklı bir evrakın arasından
çıkmıĢtır. Hepsini bir araya getirmek ise, bir hayli belge okunup, evrakın birbiriyle bağlantısı
çözüldükten sonra mümkün olmuĢtur. Bu konvansiyon taslağının kapağına sonradan soru iĢareti ile
1848 tarihi düĢüldüğü görülmektedir. Ne var ki 1848 metni, Metternich‘in o tarihteki yazısından da
anlaĢılacağı üzere, farklıdır. Bu ise, maddeler diğer belgelerle de karĢılaĢtırıldığında, 1851 yılında
üzerinde dönüĢüm meydana gelmiĢ konvansiyondur. 1848 yılında hazırlanan son taslağın 1851
taslağına temel teĢkil ettiği bir belgede geçmektedir. Bu sebeple de maddeler çok benzerdir.
Konvansiyon, 1851 yılına ait ve içeriğine dair bilgi veren diğer bir belge ile aynı kartonda bulunduğu
için, makalede adı 1851 metni olarak geçecektir. bk. Conventions-Entwurf 1848?, HHStA, StAbt,
Moldau-Wallachei II, Karton 66, Berichte 1848-1850, F33: Tractatmaessige Stellung der
Donaufürstenthümer um die Pforte, s. 1-17. Burada ilk nüsha değerlendirilecek olsa da, 1851
taslağının daha düzgün bir yazı ile kaleme alınmıĢ ikinci bir örneği de farklı bir kartonda bulunmuĢtur.
Bk. Entwurf einer Convention mit der Wallachei, HHStA, StAbt, Moldau-Wallachei II, Karton 67,
Varia 1808-1859, s. 145-155.
1848 metni taslağının 1851 metni taslağına temel teĢkil ettiğine dair bilginin geçtiği belge için bk. An
das löbliche k.k. Ministerium des Äussern, HHStA, StAbt, Moldau-Wallachei II, Karton 66, Berichte
1848-1850, F33: Tractatmaessige Stellung der Donaufürstenthümer um die Pforte, s. 205 vd.
673
Bu kısımda sebep ve ihtimaller ek olarak belirtilecek, fakat makalede daha önce ifade edilen
hususları da hatırlamakta fayda var. bk. dipnot 6, 7 ve 8.
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değildi. 1851 yılı örneğinin ikinci maddesinde doğrudan Avusturya kullarına tam
koruma sağlanacağı belirtiliyordu.674
Bir diğer sebebini, Metternich‘in henüz daha 1848 yılında dile getirdiği bir
sorunsalda arayıp bulmak mümkündür. Bölgedeki Avusturya kullarının çoğu, uzun
süredir bölgededir. Hatta büyük bir kısmı bizzat orada doğmuĢtur. Olası bir ceza
davasında bu vatandaĢlar Avusturya topraklarındaki bölge mahkemeleri tarafından
yargılanacak ve cezalandırılabileceklerdir. Fakat bunların uzun yıllardır Eflak ve
Buğdan‘da olmaları dolayısıyla, kökenlerinin Avusturya topraklarında tam olarak hangi
bölgeye dayandığı çıkarılamamakta ve dolayısıyla ceza davalarının hangi Ģehrin resmi
makamına yönlendirileceği konusunda anlaĢmazlıklar yaĢanmaktadır.675 Haliyle
bölgedeki Avusturya kullarının yeniden tespiti mümkün olamamıĢ, araya da 1848
devrimi gibi toplumsal açıdan çok büyük bir karmaĢa dönemi girmiĢse, deyim
yerindeyse toptancı bir bakıĢ açısıyla zorunlu sebeplerden tespiti gerçekleĢmemiĢ
kimselerin de Avusturya‟nın kulu dairesine alınması ĢaĢırtıcı olmasa gerek.
Yine üçüncü maddede yapılan değiĢiklik, Eflak‘ta Konsolosluğu bulunmayan
Alman devletlerinin vatandaĢlarının da korumaya alınacağı vurgusudur.676 Keza
dördüncü madde de oldukça geniĢletiliyor, engelsiz bir Ģekilde çalıĢma, ikamet etme ve
bir yerden diğer yere gezme, geçme hakkını tanınıyor, bu kulların bölgedeki Avusturya
temsilciliklerinin izni ve bilgisi dıĢında ülke dıĢına çıkarılamayacağını belirtiyordu.
Aynı maddede mülk ve yurtluk kiralama, Ģehirlerde ev veya mülk kiralama veya satın
alma hakkı da belirleniyordu.677 Yedinci maddede yapılan değiĢiklik, Avusturya‘nın
bölge hükümeti üzerinde artan taleplerini ve onu artık ne kadar da ciddiye almadığını
göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. Buna göre patent vergisi 1848‘de perakende
ticaret ve ufak iĢletme sahipleri tarafından ödenecekti. Fakat 1851‘de bir ekleme
yapılmıĢ, bu verginin bölge hükümetinin kurumları tarafından değil, bizzat
Avusturya‘nın temsilci Ajans ve Konsoloslukları tarafından toplanacağı ve Eflak‘ın
kurumuna teslim edileceği belirtilmiĢti.678
On ikinci maddeye yapılan ekleme de bir o kadar mühimdir. Buna göre
Avusturya kullarının kendi aralarındaki tüm davalar, Avusturya hukukuna tabi idi ve
674

Art. 2., Conventions-Entwurf 1848?...
Kriegsministerium an MdaA., Wien, 5. April 1848, HHStA, StAbt, Türkei VIII, Karton 30, 2789
(Bu yazıya ek: Metternich an die vereinte Ungarische-Siebenbürgische Hofkanzlei und an
Hofkriegsrath, Wien, 1. März 1848, s. 15 vd.)
676
Art. 3., Conventions-Entwurf 1848?...
677
Art. 4, agb.
678
1851‘de metin üzerinde meydana gelen düzenleme sebebiyle madde sayıları birbirinden farklılık
gösterebilmektedir. Mesela 1848‘de yedinci maddede ele alınan mesele, 1851‘de sekizinci maddede
geniĢetilmiĢ bir halde değerlendirilmektedir. Bu kısımda, dipnotlarda, sadece 1851 örneği madde
sayılarını belirtecek olsak da, karĢılaĢtırma yaparken bu hususa dikkat edilmelidir. Art. 8., agb.
675
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Avusturya‘nın bölgedeki daireleri tarafından ele alınıp değerlendirilecekti. Mamafih tek
Ģart davaya bir Eflak vatandaĢının dâhil olmaması idi. Bu durumda dava Eflak
hukukuna göre Eflak mahkemelerinde ele alınacaktı. 1851‘de yapılan eklemeyle, Eflak
vatandaĢının kesin bir dil ile bu mahkemeye tabi olmamak, Avusturya‘nın bölgedeki
temsilci kurumlarının hukukuna tabi olmak istemesi Ģartı eklenmiĢti. Yani eğer bir
Eflaklı Avusturya hukukuna göre Avusturya mahkemelerinde yargılanmak istiyorsa, bu
hak ona tanınacaktı. Bu mühim bir ekleme idi, zira 1848‘de bu kesin dil Eflaklıdan
değil, sadece Avusturya kulundan bekleniyordu. Eğer Avusturya‘nın kulu olan kimse
bir Eflaklı ile herhangi bir davaya herhangi bir Ģekilde dâhil olur da Avusturya
hukukuna göre yargılanmak istemezse, o vakitler bu hak sadece ona tanınacaktı.679
Kısaca, bu sefer sadece Avusturyalının kendi hukukuna (=ve dolayısı ile devletine) sırt
dönmesi değil, Eflaklının da kendi hukukuna (=ve devletine) sırt dönebilmesi hakkı
tanınmıĢtı. Yabancı bir devletin, diğer bir devletin vatandaĢlık yasasına tabi kimseden
beklentisi ve o ülkenin yasalarını neredeyse hiçe sayması dikkate alınırsa,
uygulanabilirlik açısından da oldukça sıkıntılı bir ekleme olması gerekirdi bu.
Nitekim, bu düzenlemenin tasarlanmasından yaklaĢık bir yıl sonra,
Avusturya‘nın BükreĢ Genel Konsolosu‘nun gönderdiği bir raporda, Eflak Devlet
Sekreteryası ile Avusturya kulları arasındaki sorunlara değiniliyordu. Bu sorunlardan,
taslak metinde yer alan, bilhassa Avusturya‘nın kulu kimlerdir ve Avusturya Ajansı
kimleri kul kabul eder meselelerinde yapılan düzenlemelerin temeli de anlaĢılıyordu.
Genel Konsolos Laurin, bölgede yaĢayan, bölgede mal ve mülk edinmiĢ, mamafih
pasaport süresi geçmiĢ Avusturya kullarının pasaportlarının ellerinden alındığı ve zorla
reayadan kabul edildiğini belirtiyordu. Meselenin temeli 1842 yılında yapılmıĢ son
Kartel AntlaĢması‘nın altıncı maddesine dayanıyordu. Bu maddeye göre bölgede
pasaportsuz veya pasaport süresi geçmiĢ ve bölgede çiftçilik veya ticaret ile uğraĢan
kimselerin gerekli makama (=bu durumda Avusturya‘nın kurumlarına) Ģikâyet
edilemeyeceği ifade ediliyordu. Laurin‘e göre Eflak Devlet Sekretaryası, bu madde ile
–yanlıĢ bir Ģekilde- söz konusu kimseleri doğrudan reayadan kabul edebileceğini
algılamıĢtı. Bu sebeple de Avusturya kulluğu vasfını kaybettikleri gerekçesi ile
pasaportlarını ellerinden alıp, vergiye bağlamaya baĢlamıĢtı. Tabii, pasaport süresini
aĢmadığını, buna rağmen belgesinin elinden zorla alınıp vergiye bağlandığını iddia
eden kimselerden de Ģikâyetler gelmiyor değildi. Laurin bu sebeple Eflak Devlet
Sekretaryası ile yoğun bir iletiĢimde bulunmuĢ, 1842 yılı Karteli‘nin altıncı maddesinin
nasıl anlaĢıldığı ve fakat nasıl anlaĢılmaması gerektiği konusunu aydınlatmaya
çalıĢmıĢtı. 680
679

Art. 15 ve 18., agb.
Laurin an Buol Schauenstein, Bukarest, 21. August 1852, HHStA, StAbt, Türkei VIII, Karton 45,
F57/6, N: LXXVIII B, praes. 1/9/1852, s.b. (Buna ekli belgeler içerisinde bilhassa bk. Copie de la note
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Doğrusu, Eflak hükümetinin Avusturya Devleti‘nin kendi kulları için talep ettiği
ve giderek artan Ģartlarına bir direnci söz konusuydu. Bu sebeple de olsa gerek, belgede
adı geçmeyen bir Bürokrat, Avusturya Hariciyesi‘ne gönderdiği ve modifiye edilmiĢ
metin üzerindeki değerlendirmelerini sunduğu yazısında,
“[…] Prenslik hükümetlerinden yeni kurbanlar istenmediği ve elbette ülkelerinin
çıkarlarına aykırı davranılmadığı, aksine burada aslında sadece hak ve yetkilerin
anlaşmalara dayalı olarak düzelenmesinin söz konusu olduğu, bunların kısmen kendi
yasalarına dayalı olarak, kısmen de tolerans tanıyarak yine kendi kültür, kendi
toplumsal ihtiyaçları ve kendi ticari trafiklerinin çıkarları için zaten uygulanmakta
olduğu […]”681 vurgulanmalıdır diyordu.
Giderek ağırlaĢan talepler, Avusturya‘nın Eflak‘ta yaĢayan kullarına neredeyse
tam bağımsız bir hayat öngördüğünü gösteriyordu. Bu sebeple böylesi ağır Ģartların,
yarı bağımsız, devrimden baĢarısız bir Ģekilde yeni çıkmıĢ ve iki büyük gücün etkisi
altındaki Prensliklerde dahi iknaya ihtiyaç duyması pek ĢaĢırtıcı olmasa gerek. Fakat
bunun sebeplerini ayrıntılarıyla irdelemek farklı bir çalıĢmanın konusu olabilir.
Maddelerde meydana gelen diğer değiĢimlere değinilecek olursa, daha çok
mütekabiliyet esasına göre değerlendirilebilecek düzenlemeler de mevcuttu. Mesela,
evvelce cezanın uygulanması prosedüründen bahsedilmiĢti. Buna göre Avusturya‘nın
kulu için kesinleĢen ceza, sadece Avusturya‘nın bölgedeki Ajansı tarafından
uygulanacaktı. 1851‘de eklenen çok yeni bir madde ile bu mesele de geniĢletilmiĢ,
Avusturyalı lehine ve Eflaklı aleyhine kesinleĢmiĢ bir kararın da Eflak hükümetince
derhal uygulanması Ģartı getirilmiĢti.682 Yine Eflak‘ta bir Avusturya kuluna miras
kalması durumunda herhangi bir kesinti yapılmadan mirasın takibi ve teslimi söz
konusuydu. 1851 örneğinde buna eklenen bir cümle ile Avusturya‘da da bir Eflak
vatandaĢının aynı hakka tabi olacağı vurgulanmıĢtı.683
Bunlar dıĢında iflas hukukuna yönelik de birkaç düzenleme birden öngörülmüĢ,
yasal prosedür için üzerinde karar verilebilecek birkaç çeĢit madde önerisi sunulmuĢtu.
Uzunca bir değerlendirmeye gerek olmasa da, Ģu nokta belirtilebilir. Avusturya burada
daha evvel Avusturya kulunun iflas etmesi durumunda tüm iĢlemleri Avusturya Ajansı
ve ona bağlı daireler aracılığı ile gerçekleĢtirmeyi öngörüyordu. Tek Ģart meseleye bir
adressée par le Secrétariat d‘Etat à l‘Agence et au Consulat Général d‘Autriche en date de Bucarest le
2 Juillet 852, N. 2936, N. 6, s.b. ve yine bk: Copie de la note adressée par l‘Agence et le Consulat
Général d‘Autriche au Secrétariat d‘Etat de la Valachie en date de Bucarest le 31 Juillet 1852, N:
6152, N: 7, s.b.)
681
An das löbliche k.k. Ministerium des Äussern, HHStA, StAbt, Moldau-Wallachei II, Karton 66,
Berichte 1848-1850, F33: Tractatmaessige Stellung der Donaufürstenthümer um die Pforte, s. 211 as.
vd.
682
Art. 21., Conventions-Entwurf 1848?...
683
Art. 24., agb.
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Eflak vatandaĢının dâhil olmaması, bir Eflaklı‘nın alacaklı olmaması idi. Bu durumda
da Avusturya, Eflak‘ın kendi iç yasaları ve hükümetinin de hukukuna baĢvuracaktı.
1851‘de bu nokta üzerinde durdukları görülmektedir. Aynı madde üzerinde iki
varyasyon ile düzenleme önerisi getirildiği ve Eflaklının dâhil olması durumunda dahi
meselenin Avusturya Ajansı tarafından takip edileceği öngörülmüĢtü. Keza bu durumda
da Eflak yasaları dikkate alınacaktı, fakat Eflaklı kendi hukuk ve mahkemesini kabul
etmede yine özgür bırakılmıĢtı. Tabii önerilerin farklı olması sebebiyle üzerinde
tartıĢılabilirdi.684
Suçluların yakalanması ve yargılanması konusunda da kayda değer bir
düzenleme öngörülmüĢtü. 1848 örneğinde suç iĢlemiĢ bir Avusturya kulunu yargılamak
ve cezalandırmak değil, sadece yakalamak Eflak Devleti‘nin iĢi idi. 1851‘de yapılan
değiĢiklikle bu sonuncusu da kaldırılıyor, ne tutuklamanın, ne de yargılayıp
cezalandırmanın Eflak‘ın resmi kurum ve kiĢilerinin görevi olmadığı vurgulanıyordu.
Sadece Avusturya kulu suçüstünde yakalandıysa veya kamuya bir tehdit öngörülüyorsa
o an için tutuklanacak, sonrasında diğer her türlü iĢlemler için derhal Avusturya‘nın
Ajansı‘na veya ona bağlı organlara, dosyalarıyla birlikte teslim edilecekti. Fakat bunun
dıĢında tutuklamak dahi genel olarak Avusturya Ajansı veya ona bağlı kurumlarının iĢi
idi.685
Firarilerin yakalanıp teslim edileceği süreç içerisinde kendileri ve atları için
ödenecek miktar değiĢmemiĢti, 27 Para olarak kalmıĢtı. Aynı Ģekilde bir firariyi
yakalayacak olana verilecek ödül parası veya firarinin hastalanması durumunda
ödenecek hastane ücreti de değiĢmemiĢti. Firarilerin iadesi ile ilgili maddelerin
hiçbirinde ciddi bir değiĢiklik meydana gelmemiĢti ki, bu Ģu açıdan da önemlidir.
1848‘de belirlenen, sınır hattı boyunca iade prosedürünün gerçekleĢeceği yerler de aynı
kalmıĢtı. Henüz kısa bir süre önce yoğun çatıĢmaların ve isyanların yaĢandığı bölgede,
bu sınırların aynı kalması enteresandır. Bunun dıĢında 1848 ihtilalinin Macar firarileri
düĢünülerse, Kartel maddeleri üzerinde ayrıntılı bir dönüĢüm gerçekleĢmemiĢ olması
ayrıca ilginçtir. 1851 metninde, bu husus dâhilinde değerlendirilebilecek tek bir ekleme
var, o da askeri yükümlülüklerinden kaçmak için pasaportsuz veya herhangi diğer bir
Ģekilde Eflak topraklarında dolaĢan insanların, Avusturya‘nın resmi dairesi tarafından
talep edildiğinde bu iadenin gerçekleĢmesi gerektiğine dair eklemedir.686 Avusturya
Devleti, Mokanlar maddesinde de, Ģikâyetleri dinlemek ve incelemek için müfettiĢ
görevlendirmekten vazgeçmiĢti.687 Bir ürünün çıkıĢını yasaklama durumunu ele alan
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Ayrıntıları bu makalenin sınırlarını aĢacaktır. Detayları için bkz. Art. 26., agb.
Art. 29., agb.
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1848 örneğinin 40. maddesine ek olarak yazılmıĢ bir cümledir. Art. 44, agb.
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maddenin ise üstünü çizmiĢ688, ayrıca yeni bir madde ile karantinalar sebebiyle iki
hükümetin farklı bir antlaĢma yapacağını, bununla da amacının, halkın sağlık
durumunu bozmaya sebebiyet vermeden, sınırlardaki trafiği rahatlatmak olduğu
bilgisini eklemiĢti.689
Hâsılı, Eflak, Buğdan ve Sırbistan topraklarında yaĢayan Avusturya kullarının
haklarını yeniden düzenlemek için 1848 Devrimleri‘nin hemen öncesinde yoğun bir
çaba içerisine girilmiĢ, devrimle birlikte bu giriĢim rafa kaldırılmıĢtır. Devrim
Avusturya topraklarında bastırıldıktan ve bölge de bir nebze rahatladıktan sonra
düzenleme çabaları yeniden baĢlamıĢtır. 1851 yılında, tam da Kırım SavaĢı‘nda üç
büyük devlet arasındaki iliĢkiler iyice gerilmeden eski taslak üzerinde çalıĢılmıĢ ve
maddeler gözden geçirilmiĢtir. Birkaç yıl içinde bölgede durum, en az devrim dönemi
kadar karmaĢık bir hal alacaktır. Rusya, Osmanlı‘ya henüz savaĢ da ilan etmeden 21
Haziran 1853 tarihi itibariyle Eflak ve Buğdan‘ı bu sefer topyekûn iĢgal edecektir.690
Ertesi yıl Osmanlı ile imzaladığı antlaĢmayla691 Avusturya, Rus askerini bölgeden
çıkarak ve 1857 yılına kadar kendi askerlerini yerleĢtirecektir. Rumenler, bu esnada ve
sonrasında arzuladıkları bağımsızlığa ancak 1878 Berlin Kongresi sonrası kavuĢacaktır.
Ne bu taslakların düzenlenmesinden önce, ne de sonrası açısından Rumen toprakları,
uzun bir süre üzerinde üçüncü bir ülkenin konvansiyonunu kabul edebilecek veya daha
doğrusu tam manasıyla uygulayabilecek huzur ve sükûneti bulamayacaktır.
Bu arada Avusturya kullarının hakları, temelde bir önceki yüzyılın Pasarofça
Ticaret AntlaĢması‘nın beĢinci maddesine dayalı olarak korunmaya devam edecektir.
Mesela, Avusturya Ajans ve Konsolosluklarının mahkeme görevi yürütmesi ve bu
görevle ilgili bazı ayrıntılar resmi bir yönetmelikle 1855‘de tekrar ifade edilecektir.692
Yine 1857‘de, Osmanlı Devleti‘nde yaĢayan Avusturya kullarına ve bunların hak ve
vazifelerine, ayrıca Konsolosluklar tarafından temsiline yönelik genel bir yönetmelik de
688
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yayınlanacaktır.693 Hâsılı Avusturya Devleti, Osmanlı topraklarındaki kullarının
haklarına yönelik durmadan çalıĢmaya devam edecektir. Fakat genelde Osmanlı
topraklarında, özelde de Prensliklerde Avusturya kullarının hak ve hukuku, bu
makalede dile getirilen maddeler çerçevesinde münazara edilecektir.694
Sonuç
Makale ile aktarılmak istenen mesele, çok karmaĢık bir dönemde, çok karmaĢık
bir bölgede birkaç devletin ve ayrıca bölge hükümetlerinin yasal sınırlarına değinen hak
ve hukukun ne kadar da kapsamlı, günümüz için dahi çok geniĢ olarak
değerlendirilebilecek ayrıntılarla ele alınmaya çalıĢıldığı, deyim yerindeyse açık bir
nokta bırakılmadığıdır.
Burada dikkat çeken husus, Viyana Kongresi sonrası Avrupa‘daki çok baskıcı
sisteme adını veren ġansölye Metternich‘in ne derece kontrolcü bir Ģahsiyet ve çok
geniĢ alanda en ufak detaylar hakkında dahi esas söz sahibi olmak istediğidir. Zira
yazısından anlaĢılan o ki, tüm maddeleri tek tek elden geçirmiĢ, üzerindeki bizzat
çalıĢmıĢ, tarihteki antlaĢmalardan, bölgedeki ayrıntılardan detaylı bilgiler vermiĢ,
konuya vakıf olduğunu –hani neredeyse ispatlamak istercesine- göstermiĢtir. Onun
dıĢında meseleye dâhil diğer diplomatların da, Avusturya kulları konusunda azami
dikkat ve çaba gösterdiği anlaĢılmaktadır. Hatta bu meselenin sadece Hariciye‘nin bir
meselesi olarak kalmadığı, SavaĢ Bakanı‘na kadar dâhil olunduğu, haliyle devletin
neredeyse tüm kurumları arasında tartıĢıldığı anlaĢılmaktadır. Bununla birlikte,
Avusturya‘nın Osmanlı Devleti‘ni mümkün olduğunca konvansiyonun dıĢında tutmaya
çalıĢtığı, sadece gümrük vergisi gibi meseleleri Osmanlı ile münazara etmeyi
düĢündüğü, diğer tüm hukuki meseleleri ise içte özerk Eflak hükümeti ile karara
bağlamaya çalıĢtığı anlaĢılmaktadır. Eflak üzerinde meydana gelecek bir anlaĢma, daha
sonra Buğdan‘a ve hatta Sırbistan‘a da uygulanacaktı. Eflak yönetiminin daha kolay
ikna edilebilir görülmesi ilginçtir. Bunun sebepleri arasında, Prensliklerin içte bağımsız
olmalarının yanı sıra, Avusturya‘nın Eflak‘taki iç yönetim meselelerine ait hukuku daha
693
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evvel Osmanlı ile imzaladığı Pasarofça AntlaĢması temelinde düzenlemek istemesi de
belirtilebilir. Yani zaten maddeleri Osmanlı ile arasındaki mevcut hukuka göre
Ģekillendiriyordu. Ayrıca Rusya‘nın o dönem Buğdan‘da daha fazla etkinliğinin
bulunması mutlaka bu sebeplere eklenebilir. Bu açıdan bakıldığında Pasarofça
AntlaĢması‘nın Avusturya için ne derece büyük bir önem taĢıdığı da ortaya
çıkmaktadır.
Maddeler üzerinde meydana gelen dönüĢümün geneline bakıldığında, tam
bağımsız olmayan ve hem toplum hem de sistem olarak çok sıkıntılı süreçlerden geçen
bir ülkede, kendi vatandaĢı için tam bağımsızlık isteyen bir Avusturya siyaseti göze
çarpmaktadır.
1848 Konvansiyon taslağı çok daha derli toplu bir hukuk düzenlemesi iken,
1851‘de artan talepler dolayısıyla da, meselenin kendi içinde de dağıldığı
anlaĢılmaktadır. Buna en iyi örnek, hiç Ģüphesiz iflas hukukunda takip edilecek sürece
iliĢkin çeĢitli alternatif önerileridir.
Diğer maddeler açısından, bilhassa mütekabiliyet esasına göre yeniden
düzenlenen ve cezanın uygulanmasını ele alan 21. ve 24. Madde, çok da garipsenecek
bir durumda değilken, bilhassa Eflak vatandaĢına yönelik, bir devletin kendi hukuk
normları aleyhindeki, mesela 15 ve 18. maddeler dikkat çekicidir. Diğer kayda değer
bir düzenleme önerisi elbette, Avusturya kulunu tutuklamanın bile en nihayetinde
yasaklanmak istenmesidir.
Netice itibariyle, 1848 Devrimi sonrasında düzenlemeye bu tarz taleplerin de
dâhil edilmesinden, Avusturya‘nın bölge hükümetleri üzerinde bir baskı kurmaya
çalıĢtığı anlaĢılmaktadır. Ne var ki bu baskıcı taleplerine karĢılık bulamadığı, Eflak
hükümetinin oldukça yoğun bir direnç gösterdiği de söylenebilir.
Bir diğer ifade ile Avusturya Hariciyesi‘nin bölgedeki mevcut karmaĢadan
faydalanarak kendi kulları için sağlamaya çalıĢtığı, bugünkü uluslararası hukuk anlayıĢı
açısından dahi söz konusu ikinci devlet için kabul edilemez hakları, bir türlü
uygulanabilir hale getiremediği tespitini yapmak mümkündür. Eflak‘ın o dönem etkisi
altında bulunduğu Osmanlı ve Rusya Hariciyeleri bunda ne derece etkili olmuĢtur, daha
detaylı incelemeye değerdir. Bunun dıĢında, küçük ve henüz tam bağımsızlığını
kazanmamıĢ bir devletin, büyük güçlerin etkinliğinden bağımsız kendi sosyo-ekonomik
iç dengeleri bu tarz bir baskıya direnç göstermede ne derece bir faaliyet alanı
bulabilmiĢtir, bu da ayrıca incelemeye değerdir. Daha evvel gerçekleĢtirdiğimiz ve
1848 devrimini ele alan tezimiz ile Ģunu kesin olarak ifade edebiliriz ki, ikinci durum,
yani Eflak‘ın Osmanlı ve Rusya‘dan bağımsız kendi iç dinamiklerinin Avusturya
Devleti‘ne bu direnci göstermede çok daha etkin bir rol oynadığı tespitiyle, mutlaka
gerçeğe çok daha fazla yaklaĢılmıĢ olur.
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OSMANLI SULTANI II. ABDÜLHAMĠD‟ĠN ġEYHĠ:
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ÖZET
ġâziliyye/Medeniyye tarikatı Ģeyhi Muhammed Zâfir el-Medenî 1829‘da
Trablusgarp‘ın Mısrâte kasabasında doğmuĢtur. Muhammed Zâfir, dinî ilimleri
babasından tahsil ettikten sonra Tunus ve Cezayir‘e gitmiĢ, ardından Medine‘ye geçip
burada iki yıl ikamet etmiĢtir. ġâziliyye/Derkāviyye tarikatının Medeniyye kolunun
kurucusu olan babasına intisap ederek hilâfet almıĢ ve onun ölümünün (1847) ardından
ġâziliyye/Medeniyye tarikatı Ģeyhi olarak irĢad faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Bu
dönemde Medeniyye tarikati Trablus, Tunus, Fizan, Mısır, Suriye ve Hicaz‘da
yayılmıĢtır.
ġeyh Zâfir‘in nüfuzu 1860‘lı yıllarda giderek artmaya baĢlamıĢ ve 1870‘te
Ġstanbul‘da Pertevniyal Vâlide Sultan‘ın iltifatına mazhar olan kardeĢi Hamza Zâfir ve
Mahmud Nedim PaĢa‘nın tavsiyesiyle Ġstanbul‘a davet edilen ġeyh Zâfir, Osmanlı ileri
gelenlerinin yanı sıra ġehzade Abdülhamid ile tanıĢmıĢtır. Abdülhamid, ġeyh Zâfir‘den
çok etkilenmiĢ ve ona intisap etmiĢtir. Abdülhamid‘in güvenini kazanan ġeyh Zâfir‘in
padiĢahla kurduğu sağlam iliĢki ve muhabbet çerçevesinde Unkapanı‘ndaki Balmumcu
Tekkesi yeniden inĢa edilmiĢ, BeĢiktaĢ‘ta Ertuğrul Tekkesi yaptırılmıĢtır. II.
Abdülhamid‘in isteğiyle vefatına kadar (2 Ekim 1903) Ġstanbul‘da kalan ġeyh Zâfir,
Müslümanların içinde bulunduğu problemlere duyarsız kalmamıĢ, ümmetin
kurtuluĢunun yegâne kaynağı olarak gördüğü Osmanlı Devleti‘ni ve Halife
Abdülhamid‘in ―Ġslam Birliği‖ siyasetini etkin kılmak için baĢta Kuzey Afrika olmak
üzere Suriye, Mısır gibi yerlerde nüfuzunu kullanarak halkın sömürgeci devletlerle
mücadele etmesini sağlamıĢtır.
Muhammed Zâfir el-Medenî tasavvuf anlayıĢını Allah‘ın ve Peygamber‘in
emirlerine uymak Ģeklinde özetlemiĢtir. Bu esas doğrultusunda hareket ederek
Mısrâte‘de baĢlayan ve Ġstanbul‘da nihayete eren ilim-irĢad yolculuğunda mürĢitlik
görevinin gereği olarak insan yetiĢtirmeye ve sünnî tasavvufun esaslarını yerleĢtirmeye
çalıĢmıĢtır. Tebliğimizde, Muhammed Zâfir el-Medenî‘nin hayatı, Osmanlı Devleti‘nin
bekası için yaptığı hizmetler, eserleri ve tasavvuf anlayıĢı hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Muhammed Zâfir el-Medenî, II. Abdülhamid, Tasavvuf,
Medeniyye
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ABSTRACT
The Shazaliyya-Madaniyya sect Shaikh Muhammad Zafir al-Madani was born in
1829 in the town of Misurata in Tripoli. Muhammad Zafir went to Tunisia and Algeria
after he collected religious sciences from his father, then went to Medina and resides
there for two years. He took the Khilafah by introducing himself to his father who was
the founder of the Madaniyya sect of the Shazaliyya-Derkaviyya order after his death
(1847) and began his activities as Shazaliyya-Madaniyya order shaikh. In this period,
the order of Madaniyya spread in Tripoli, Tunisia, Fizan, Egypt, Syria and Hijaz.
Sheikh Zafir‘s influence began to increase gradually in the 1860s and was
invited to Istanbul by the recommendation of his brothers Hamza Zafir and Mahmoud
Nedim Pasha, who had been the compliments of Pertevniyal Valide Sultan in Istanbul
in 1870, besides the Ottoman elders he met the prince Abdulhamid. Abdulhamid was
very impressed by Shaikh Zafir and engaged to him. The Balmumcu Lodge in
Unkapanı was rebuilt and the Ertuğrul Lodge was built in BeĢiktaĢ on the basis of the
strong relationship and conversation between Sheykh Zafir who gained the trust of
Abdulhamid. Sheikh Zafir, who lived in Istanbul until the death of (2 October 1903) for
request of II. Abdulhamid. He was not insensitive to the problems that Muslims were
in, had enabled the people to struggle with the colonial states by using his influence in
places such as Syria and Egypt, especially in North Africa, in order to make effective
the Ottoman Empire, which he regarded as the sole source of the salvation of the
ummah and the policy of "Islamic Union" of the Caliph Abdulhamid
Muhammad Zafir al-Madani summarized the concept of mysticism in the form
of following the orders of Allah and the Prophet. By acting in this direction, he tried to
establish the principles of Sunni mysticism and human training as the necessity of his
guide duty in the journey of science which started in Misurata and ended in Istanbul. In
our communique, will be given information about Zafir al-Madani's life, services he
made the for the Ottoman Empire's reign, his works and understanding of sufism,
Key Words: Muhammed Zafir al-Madani, II. Abdülhamid, Sufism, Madaniyya
GiriĢ
Muhammed Zâfir el-Medenî‟nin Hayatı

Muhammed Zâfir el-Medenî, ġaban 1244/ġubat 1829 yılında Trablusgarp'ın
(Trablus) yaklaĢık 200 km. doğusunda bulunan Mısrâte kasabasında doğmuĢtur.
Dedesi, Medine eĢrafından Hamza Zâfir, babası ġeyh Muhammed Hasan Zâfir elMedenî,695 annesi Kamer Hanım'dır.696 Babası Muhammed Hasan Zâfir el-Medenî
695

ġeyh Hasan Zâfir 1222/1807 yılında Medine‘de doğmuĢtur. Ġlim tahsili için Medine‘den Mağrib‘e
kadar seyahatlerde bulunmuĢ, Ģâzilî Ģeyhleri Ahmed Tîcânî, Muhammed b. Îsâ, Ahmed edDerkâvî‘den ders almıĢtır. Trablusgarb‘ta ilim irĢad faaliyetlerinde bulunmuĢ ve 1263/1847 yılında
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ġâziliyye Tarikatı‘nın Derkâviyye kolunun kurucusu Mulây el-Arabî ed-Derkâvî'ye
intisap etmiĢtir. Derkâvî'nin vefatından sonra (1823) ġâziliyye/Derkâviyye/Medeniyye
tarikatının Ģeyhi olarak Trablusgarp'ta ilim-irĢad faaliyetlerini sürdürmüĢtür.
Muhammed Zâfir ilk dini bilgileri, Kur‘an-ı Kerîm, sünnet, Ģerî ilimlerden sonra
tarikat ilimlerini Mısrâte‘de babasından tahsil etmiĢtir.697 Hatta ġâziliyye/Senûsiyye
tarikatının Ģeyhi Muhammed Senûsî, Muhammed Zâfir‘deki kabiliyeti görerek onu
yetiĢtirmek istemiĢ, ancak babası oğlundan ayrılmak istememiĢtir.698 Tarîkat hırkasını
babasından giyen Muhammed Zâfir, Tunus ve Cezayir‘e gitmiĢ, oradan Mısır ve
Medîne‘ye geçerek dönemin âlimlerinden ilim öğrenmiĢtir.699 Burada iki yıl ikamet
ettikten sonra Trablusgarb‘a dönen Zâfir el-Medenî, babasının vefatından (1847) sonra
ġazeliyye-Derkaviyye-Medeniyye tarikatı Ģeyhi olarak irĢad faaliyetine baĢlamıĢtır. Bu
dönemde Medeniyye Tarîkatı Trablus, Tunus, Fizan, Mısır, Suriye ve Hicaz'da
yayılmıĢtır.700
1860‘lı yıllarda ġeyh Zâfir‘in hızla Ģöhreti artmıĢ ve Trablusgarp valiliği Mart
1860‘ta Evkaf Nezâreti‘ne baĢvurup kendisine müderrislik tevcih edilmesi talebinde
bulunmuĢtur. Temmuz 1860‘ta Trablusgarp valiliğine tayin edilen Mahmud Nedim
PaĢa onunla dostane iliĢkiler kurmuĢtur.701
Kırk üç yaĢına kadar Trablus‘ta kalan ġeyh Zâfir, kardeĢi Hamza Zâfir
ve Trablusgarp valisi Mahmud Nedim PaĢa'nın (ö. 1883) tavsiyesiyle 1870‘te Sultan
Abdülaziz döneminde (1861-1876) Ġstanbul'a gelmiĢtir. Pertevniyal Valide Sultan,
ġeyh Hamza Zâfir'e intisap etmek isteyince ġeyh Hamza: ―Efendim, büyük biraderim
ehl-i kemaldir, fakire müsaade buyurunuz, gideyim onu getireyim‖ deyip abisi ġeyh
Muhammed Zâfir'i Ġstanbul'a davet etmiĢtir. Mahmud Nedim PaĢa da Trablusgarp

vefat etmiĢtir (bkz.: Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Haz. Mehmet AkkuĢ-Ali Yılmaz, Kitabevi Yay.,
Ġstanbul, 2015, C. I, s. 307).
696
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 308.
697
Abdürrezzâk el-Baytâr, Hilyetü'l-BeĢer fî Târîhi'l-Karni's-Sâlisi AĢar, thk. Muhammed Behcet elBaytâr, Beyrut: Dâru Sâdır, 1993/1413, C. II, s. 761. Babasından aldığı eğitimin detayları hakkında
ayrıntılı bilgi içi bkz.: Muhammed Zâfir el-Medenî, el-Envâru‟l-Kudsiyye fî Tenzîhi Turuki‟l-Kavmi‟lAliyye, Ġstanbul 1304, s. 99.
698
Abdülkadir Zeki, en-Nehfatü‟l-Aliyye fî Evrâdi-ş-Şâziliyye, Mısır 1321, s. 236-242; Mehmet Ġnce,
―Muhammed Zâfir el-Medenî‘nin Hayatı ve el-Envâru‘l- Kudsiyye fi Tenzîhi Turuki‘l-Kavmi‘lAliyye Adlı Eseri‖, (basılmamıĢ yüksek lisans tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum 2014, s. 31.
699
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 308.
700
ġit Tufan Buzpınar, ―ġeyh Zâfir‖, DİA, Ġstanbul 2010, C. 39, s. 78.
701
F. De Jong, ―al-Madani, Haznia Zafir‖, Biographical Encyclopaedia of Sufis: Central Asia and
Middle East, ed.: N. Hanif, New Delhi 2002, s. 257; Buzpınar, ―ġeyh Zâfir‖, s. 78.

Tarihten İzler

249

valiliği sırasında Muhammed Zâfir‘i iyi tanıdığı için Valide Sultan'a onu
methetmiĢtir.702
Yapılan bu davet üzerine ġeyh Muhammed Zâfir Ġstanbul'a gelmiĢtir. Unkapanı
civarında, Üç Mihraplı Cami yakınında bir evde yaklaĢık üç yıl ikamet etmiĢtir. Burada
yaptığı sohbetlere ġehzade Abdülhamid‘in tebdil-i kıyafet geldiği ve ġeyh Muhammed
Zâfir‘e intisap ettiği belirtilmiĢtir.703 Sultan Abdülhamid‘in ġâziliyye tarikatına
intisabını kızı AyĢe Osmanoğlu yazdığı hatırat kitabında Ģöyle anlatmıĢtır:
―Gençliğinde ġâzilî tarikatına girmiĢti. Daima camilere devam ettiğini, ramazanlarda
Süleymaniye Camii'nde namaz kıldığını, o zamanlar camide açılan sergilerden alıĢveriĢ
ettiğini hikâye tarzında anlatırdı. Böylece, camide namaz kıldığı günlerin birinde
Hamza Zâfir Efendi adında muhterem bir Ģeyhe tesadüf edip onunla ahbap olmuĢ, bu
tarikata bu suretle intisap etmiĢtir.‖704
ġeyh Zâfir, bu arada saraylı bir hanım olan Tîr-i Nigâh hanımla (ö. 1926)
1290/1873 tarihinde evlenmiĢtir. Bu yıllarda memleketine gidip gelmiĢ, sonrasında
Medine-i Münevvere‘de bir süre kalmıĢtır. 1293/1876 yılında II. Abdülhamid‘in tahta
geçmesiyle birlikte ġeyh Zâfir Efendi Ġstanbul‘a tekrar davet edilmiĢ, ikinci defa
payitahta davet edilen ġeyh Zâfir, Yıldız Hamidiye Camisi‘nde ġâzilî usulüne göre
zikirler yaptırmıĢtır. II. Abdülhamid büyük muhabbet duyduğu ġeyh Muhammed Zâfir
için 1887 yılında bünyesinde cami, tevhidhâne, selamlık bölümü, daha sonra ilave
edilen harem ve misafirhane bulunan Ertuğrul Tekkesini yaptırmıĢtır.705 Daha sonra
ġeyh Zâfir, memleketine dönmek istemiĢ, ancak II. Abdülhamid Ġstanbul‘da kalmasını
istediği için ömrünün sonuna kadar burada ikamet etmiĢtir.706
Sultan II. Abdülhamid Ģeyhe çok değer verdiği için bazı cuma selamlıklarında
Ertuğrul Tekkesi'ne gitmiĢ ve bazı özel dini günlerde onu Yıldız Sarayı'na davet
702

Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 308.
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 308. Yine Sultan II. Abdülhamid'in esir tutulduğu Beylerbeyi
Sarayı'ndan, Suriye'de bulunan ġâzilî ġeyhi Mahmud Ebü‘Ģ-ġamat‘a gönderdiği mektupta, ġâziliyye
Tarikatı‘nın evradına riayet ettiğini ve bundan dolayı Yüce Allah‘a müteĢekkir olduğunu beyan eder
(Mektubun tam metni için bkz.: Suna Durmaz, "Filistin'i Yahudilere Vermedim", Yeni Asya Gazetesi,
02 Kasım 2008, s. 1).
704
AyĢe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, Ġstanbul 2008, s. 25.
705
Bu tekke Osmanlı baĢkentindeki ilk ġâzilî tekkesi olarak kaydedilir. [Bkz. Mustafa Kara, ―ġazeliye
Literatürü Üzerine Bir Deneme‖, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. IV, S. 4, 1992, s.
25; (a. mlf.), Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Dergah yay., Ġstanbul 2002, s. 33.] Ancak
1200 (1786) yılında Silâhdar Abdullah Ağa tarafından yaptırılan Alibeyköy ġâzelî Dergâhı‘nın
Ġstanbul‘da açılan ilk ġâzelî zâviyesi olduğu belirtilmiĢtir. (bkz. Ahmet Murat Özel, ―ġâzeliyye‖, DİA,
Ġstanbul 2010, C. 38, s. 387).
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Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 308-309; Kamil Büyüker, Şeyh Muhammed Zâfir Efendi ve Ertuğrul
Tekkesi, Ġstanbul 2004, s. 19-20.
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etmiĢtir. Ayrıca Ģeyhin Ġstanbul'daki aile mensupları çeĢitli rütbelerle taltif edilmiĢ,
resmi kurumlarda görevlendirilmiĢ ve masrafları devlet tarafından karĢılanmıĢtır.
Mısrâte'deki tekkenin bakımı yapılmıĢ, Ģeyhin Trablusgarp'ta kalan aile fertlerinin
ihtiyaçları giderilmiĢtir.
ġeyh Zâfir, 1321 senesi Recep ayının ikinci Cuma gecesi (24 Eylül 1903) vefat
etmiĢ ve dergâhın bitiĢiğine defnedilmiĢtir.707 Daha sonra mezarın üzerine II.
Abdülhamid‘in saray mimarı Raimondo d'Aronco tarafından bir türbe inĢa edilmiĢtir.708
Türbe içinde kardeĢleri Hamza Zâfir (ö. 1904) ve BeĢir Zâfir'in (ö. 1909) kabirleri de
bulunmaktadır. EĢi Deblec Hanım 1912 Zilhicce'sinde vefat etmiĢ ve türbe civarına
defnolunmuĢtur.709 Saraydan evlendiği eĢi Tir-i Nigah Hanım'ın mezarı ise Maçka
mezarlığındadır.
Kaynaklarda ġeyh Zâfir‘in Ģahsiyeti hakkında müspet ifadeler yer almaktadır.
Hüseyin Vassâf onun hakkında Ģunları kaydetmiĢtir: ―Âlim, fâzıl, ârif, edîb, kâmil bir
zât idi. PâdiĢâhın devre-i ikbâlinde, âmâl-i dünyeviyye peĢine düĢmeyen, gûĢe-i vahdeti
ihtiyar eden eâzımdandır. Orta boylu, melîhu‘l-vech mahbûbu‘l-kulûb bir zât-ı âlî kadr
idi.‖710 Sultan Abdülhamid‘in kızı AyĢe Osmanoğlu ise ġeyh Zâfir‘i Ģöyle tanıtmıĢtır:
―ġeyh Zâfir Efendi pek muhterem bir zattı. Sarayda herkes tarafından saygı görürdü.
Memlekette bir hastalık olduğu zaman tekkede Buhârî-i ġerîf, Hizb el-Bahr okunurdu.
Babam, Buhârî-i ġerîf‘i hususi surette bastırtmıĢ, bütün Müslüman memleketlerine,
camilere hediye etmiĢtir.‖711 Buradan anlaĢılmaktadır ki ġeyh Zâfir, dünyevî makam
peĢine düĢmeyen, âlim ve sûfî kimliğinin verdiği sorumlulukla hareket eden ender
Ģahsiyetlerdendir. Belki de baĢta Sultan Abdülhamid Han olmak üzere herkes
tarafından sevilmesinin altında Allah için dünya ve içindekileri terk etmesi yatmaktadır.
1- ġeyh Zâfir‟in Osmanlı Devleti‟nin Bekası Ġçin Yaptığı Hizmetler
Sultan Abdülhamid, Hristiyan Batı dünyasının, Müslümanlara yönelik
sürdürdükleri faaliyetlerine karĢı koymak için, Ġslam birliği siyasetini ortaya
koymuĢtur. Bu siyasetiyle, Sultan Abdülhamid, Batı medeniyetinin müdahale ve
tecavüzleri karĢısında Ġslamiyetin özüne dönmek suretiyle güç takviyesi yapılmasını ve
devletin bünyesinin zararlı-yabancı unsurlardan temizlenmesini hedeflemiĢtir.712 O,
Hıristiyan Batı dünyasına karĢı uyguladığı bu siyasi faaliyette, dünya Müslümanlarını
Ġstanbul‘a bağlamak için, kendi hilafet sıfatından istifade etmiĢtir. Bu sebeple özellikle
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Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 309.
Külliye hakkında detaylı bilgi için bkz.: Afife Batur, ―ġeyh Zâfir Külliyesi‖, DİA, Ġstanbul 2010, C.
39, s. 79-80.
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Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 309.
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Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, s. 308.
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Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamid, s. 25.
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Kemal Öke, II. Abdülhamid Siyonistler ve Filistin Meselesi, Ġstanbul 1981, s. 110.
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gayri Müslimlerin idaresi altında bulunan Müslümanlarla iliĢki kurmuĢ ve onları manen
de olsa, Ġstanbul‘a bağlamayı baĢarmıĢtır. Onun bütün kabilelerde, hatta en asi olan
bedeviler arasında bile temsilcileri vardı. Çoğu tarikat Ģeyhi olan bu gizli temsilciler,
Türkistan‘a, Hindistan‘a Afrika‘ya, Japonya‘ya, hatta Çin‘e kadar gönderilmiĢtir.
Abdülhamid, bu Ģeyhler vasıtasıyla Osmanlı hilafetine beynelmilel bir hüviyet
kazandırmıĢ, siyasi otoritesini Osmanlı Devletinin sınırları dıĢında da tesis için oralarda
cuma hutbeleri okutturmuĢtur.713
Sultan Abdülhamid‘in bu faaliyetlerini açık bir Ģekilde yürüten tarikat Ģeyhleri,
Ebu‘l-Hüdâ, ġeyh Rahmetullah, Seyyid Huseyn el-Cisr ve Muhammed Zâfir‘dir.714
Kuzey Afrika‘da faaliyet gösteren tarikat, Sultan Abdülhamid‘in müntesibi olduğu
ġâziliyye ve bunun bir kolu olan Medeniyye‘dir. Konuyla ilgili bir arĢiv vesikasından
Ģunları okuyoruz: ―…Medeniler ki, dini ve siyasi reisleri Ġstanbul‘da ikamet eden ve
Sultan Abdülhamid‘in Ģeyhi olan ġeyh Zâfir‘dir, sayıları çok olup, Libya‘da çok
aktiftirler‖. Aynı vesikanın devamında Ģunlar yazılıdır: ―… Ġslâm‘ın ön gördüğü
hedeflere varmak, yani emperyalist bütün yabancıları yok etmeye ulaĢmak için, bütün
tarikatlar, aynı propaganda usullerine baĢvurmaktadırlar.‖715
Yine Fransız Cidde Konsolosunun Paris‘e gizli olarak yazdığı 20 Nisan 1902
tarihli cevabî yazıda ġâzilî Ģeyhinin Osmanlı Devlet idaresindeki etkinliği ve Ġslam
birliğine olan katkıları Ģöyle anlatılmaktadır: ―Ġmparatorluğun içlerinde olduğu gibi dıĢ
iĢlerinde de çok büyük bir itibara sahib olan bu büyük Müslüman zatın nüfuz ve
hareketi büyük bir ehemmiyeti haizdir. Onda dine ve tahta olan desteğin en sağlam
misali görülür. Ġslâm itikadının müdafaası ve Hilafet‘in ihyası için her gün biraz daha
yayılan hamiyet ve gayreti, onun baĢına mübalağalı bir hürmet halesi geçirdi.
Mevsukan bildirildiğine göre, onun eseri Ģayanı dikkat derecede büyüktür. Büyük Ģeyhi
olduğu tarikatı, yeniden teĢkilatlandırarak, birkaç sene içinde bu tarikatı kuvvetli ve
korkulacak bir müessese haline çevirmiĢtir. Böylece bu tarikat, hem dini ve aynı
zamanda askeri bir hüviyet kazanmıĢtır. Bu tarikatın kuvvetli olmasına sebep birçok
amil vardır. Her Ģeyden evvel, çok güzel bir Ģekilde teĢkilatlandırılmıĢ olan silsile i
merâtibi ve bütün müridlerinin kesin olarak teslim olduğu, tesir kabul etmeyen
disiplinli ve müridlerinin sayılarının fevkalade kabarık oluĢundandır. Usta bir Ģekilde
Türk politikasının gereklerine göre düzenlenmiĢ veya ona uydurulmuĢ olan itikatları
Müslümanların heyecana gelmiĢ rüyalarına ve hararetli hayallerine ümit vermiĢe
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benziyor. Yalnız dini menfaatler için çalıĢtıklarını gösteren tarikat müridleri, aynı
zamanda kendilerini Panislamizm propagandasına adamıĢlardır.‖716
Vesikalardan anlaĢıldığı üzere Batı‘nın ―Türk siyasetinin en faal ve en
korkulacak aletleri‖ olarak niteledikleri ve faaliyetlerine karĢı önlem aldıkları kiĢi
Muhammed Zâfir el-Medenî‘dir. Osmanlı Devleti‘nin bekası ve sömürgeci devletlerin
iĢgallerinin önlenmesi için elinden gelen gayreti göstermiĢtir. Bu durum kendisine
görev verildiği zaman geçerlidir. Çünkü kaynaklarda, bir görev verilmediği sürece
devlet iĢlerine karıĢmayan ve daha çok tasavvufi kimliğiyle nüfuz kazanan bir Ģahsiyet
olarak zikredilmiĢtir.717 Nitekim bu hususta Osman Ergin Ģunları kaydetmiĢtir: ―Onun
hükümet ve saray iĢine karıĢmadığından ve hüsni hal ve siret sahibi olduğunda herkes
müttefiktir. (...) ġeyh Zâfir, salah ve takvâ erbabından, dünya iĢleriyle alakası olmayan,
zikir ve ibadet ile vakit geçiren bir zât idi. Abdülhamid ara sıra ġeyh Zâfir Efendi'yi
çağırarak huzuruna kabul eder, elini öper, duasını alırdı. Kendisine bir iĢ için delalet ve
tavsiye rica eden olursa, "Biz derviĢ bir adamız, dünya iĢleri için erkân-ı devleti rahatsız
etmek münasip değildir. Böyle Ģeyler elimizden gelmez. Elimizden gelen duadır. Allah
muvaffak etsin!" cevabını verirdi.‖718
Osmanlı Devleti‘nin bekası için Sultan Abdülhamid‘in yaptığı faaliyetlere destek
vermek için elinden geleni yapan ġeyh Muhammed Zâfir‘in üstlendiği bazı siyasi
görevler Ģunlardır: Fransa'nın 1881'de Tunus'u iĢgalinin ardından bölgede Fransa‘ya
karış oluĢturulan politikaların etkili kşlşnmasına katkı yapmaya çalıĢmıĢ ve bu amaçla
kardeĢi Hamza Zâfir‘i Trablusgarp‘a göndermiĢtir. Yine Ġngiltere'nin 1882'de Mısır'ı
iĢgal sürecinde Urâbî PaĢa ile irtibata geçerek ve nüfuzunu kullanarak iĢgalleri
önlemeye gayret etmiĢtir. Ġslam âleminin çeĢitli bölgelerinden ve özellikle Arap
vilayetlerinden gelen Müslümanları, sarayın desteğiyle Ertuğrul Tekkesi‘nde
ağırlayarak sultan/halifenin nüfuz ve itibarını arttırmak için çaba sarf etmiĢ; kuvvetli
bağlantılarının bulunduğu Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye'de sultana itaat ve sadakati
kuvvetlendirmeye çalıĢmıĢtır.719 en-Nûrü's-sâtı' adlı eserinde Sultan Abdülhamid'in
hilafetine vurgu yapmıĢ, onu âdil, Ģeriata uyan ve Müslümanların iyiliği için gayret
gösteren bir sultan olduğunu Ģöyle takdim etmiĢtir:
"Bu eseri, Ġslam Hilafet Merkezi, kutlu Ģehir Ġstanbul'da ikametim sırasında
kaleme aldım. Dönemin halifesi; adil ve muhterem padiĢah, ġeriat-ı Garra esaslarının
tatbikatçısı ve muhafızı, büyük halifelerin yollarının takipçisi, Ġslam ümmetinin yüce
maslahatları için gayret eden, Allah ve Rasûlü'ne (s.a.v.) dayanıp onlardan feyz alan,
Haremeyn-i ġerifeyn'in hizmetkârı, Sultan Gazi Abdülhamid Han Hazretleridir. Allah,
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kendisini es-Seb‘u'l-Mesânî ile korusun, dünyayı onun yönetimine versin, ordularını
daima muzaffer edip, zikrini koruduğu gibi hükümetini de Tâhâ ve Yâsîn hürmetine
korusun ve esirgesin. Amin."720
2- ġeyh Muhammed Zâfir'in Eserleri
3.1. el-Envârü'l-Kudsiyye fî Tenzîhi Turukı'l-Kavmi'l-Aliyye: ġazeliyye tarikatına
dair olan eser 27 Nisan 1880'de tamamlanmıĢtır. 423 sayfalık eserin ilk 337 sayfası
Türkçe, geri kalan kısmı Arapça'dır. Eser, Mehmet Ġnce tarafından Türkçe‘ye tercüme
edilmiĢtir (―Muhammed Zâfir el-Medenî‘nin Hayatı ve el-Envâru‘l- Kudsiyye fi
Tenzîhi Turuki‘l-Kavmi‘l-Aliyye Adlı Eseri‖, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Erzurum 2014, s. 58-148).
3.2. en-Nûrü's-Sâtı„ ve'l-Burhânü'l-Kâtı„: 17 Cemâziyelevvel 1298 Cumartesi
günü (17 Nisan 1881) tamamlanmıĢtır. Şazeliyye Tarikatının Esasları adıyla Türkçe'ye
çevrilmiĢtir (çev. Muhammed Önder, Ġstanbul: Bedir Yayınları, 2006).
3.3. Akrebü'l-Vesâil li-İdrâki Meâlî Müntehâbi'r-Resâil: Bu risale, en-Nûrü'ssâtı' içinde yer almaktadır.
3.4. el-Vezâifü'z-Zâfiriyye: Bu risale, el-Envârü'l-Kudsiyye içinde yer almaktadır.
3- ġeyh Muhammed Zâfir'in Tasavvuf AnlayıĢı
ġeyh Zâfir, en-Nûrü's-Sâtı„ ve'l-Burhânü'l-Kâtı„ adlı eserinde ―Tarikatımız Yüce
Allah‘tan sakınma (takvâ) ve Peygamber‘in sözleriyle bize emrettiği Ģeylere ittibâ etme
esası üzerine bina edilmiĢtir.‖ demek suretiyle tarikatın esaslarını ifade etmiĢtir. Buna
göre birinci esas takvâ, ikincisi ise Peygamber‘e tabi olmaktır.721 Medeniyye tarikatında
bu iki esas temelinde müritlerin zikir ve âdâbı üzerinde de önemle durulmuĢtur.
4.1. Takvâ
―Allah‘tan sakınma‖ anlamına gelen takvâ, ġeyh Zâfir‘in yolunun birinci
esasıdır. Allahü Teâlâ Ģöyle buyurmuĢtur: ―Ey akıl sahipleri, Allah‘tan sakınınız.‖722
KiĢi, takvâyı malının sermayesi yapmalıdır. Bunu kim yaparsa diller onun kazancını
anlatmaktan yorgun düĢer. Bu hususta Allahü Teâlâ Ģöyle buyurmuĢtur: ―Muhakkak ki
Allah yanında en değerli olanınız, en takvâlı olanınız/ondan en çok sakınanınızdır.‖723
―Ve kim Allah‘a karĢı takva sahibi olursa, (Allah) iĢinde ona kolaylık sağlar. ĠĢte bu,
Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan sakınırsa Allah onun kötülüklerini
örter ve onun mükâfatını arttırır.‖724
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Âyetlerde önemi defeatle bildirilen takvânın bir gereği olarak mürîd, kibir, hırs,
hasedden sakınmalıdır. Çünkü rivâyete göre bu üç Ģey tüm hataların aslıdır/temelidir.
Onlardan uzak durmalı, sakınılmalıdır. Kibirden sakının. Ġblîs‘in Âdem‘e secde
etmemesinin sebebi kibirdir. Hırstan sakının. Âdem‘in yasak ağaçtan yemesinin sebebi
hırstı. Hasetten sakının. Âdem‘in iki oğlundan birinin diğerini öldürmesinin sebebi
hasetti. Hased eden kimse için ―münkir/kâfir‖ denilmiĢtir. Çünkü o kimse Allah‘ın
kazasına/taksimine rızâ göstermemiĢtir. Hasûd kimse asla iyi bir insan, lider olamaz.725
Mürîd, gıybet ve iftira gibi kötü davranıĢlardan da sakınmalıdır. Allah Teâlâ
Ģöyle buyurmuĢtur: ―Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden
biriniz, ölmüĢ kardeĢinin etini yemekten hoĢlanır mı?‖726 ―Lüzumsuz yere çok yemin
edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, lâf taĢıyanlara da (itaat
etme)‖727 Rivayete göre kıyamet günü bazı kimselere amel defterleri verildiğinde
yapmadıkları bazı iyilikler göreceklerdir. Onlara ―Bu iyilikler haberin yokken
insanların senin hakkında yaptıkları gıybet sebebiyle sana yazıldı‖ denilecektir.
Gıybet konusunda Abdullâh b. Mübârek Ģöyle söylemiĢtir: ―Bir kimsenin
gıybetini yapacak olsaydım, anne-babamın gıybetini yapardım. Zira hasenâtımı almak
en çok onların hakkıdır.‖ Bir müminin kardeĢi üzerindeki hakkı üçtür: Fayda
vermiyorsa zarar da vermemeli, sevindirmiyorsa üzmemeli, övmüyorsa
kötülememelidir.728
4.2. Allah‟a ve Peygamber‟e Ġttibâ
Tarikatın ikinci esası olarak zikredilen ―Peygamber‘in sözleriyle bize emrettiği
Ģeylere ittibâ etme‖ diğer tarikatlarda olduğu gibi Medeniyye tarikatında da son derece
önemlidir. Çünkü Yüce Allah, Kur‘ân-ı Kerîm‘de Peygamber‘e tabi olunmasını
emrederek Ģöyle buyurmuĢtur: ―Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne
yasakladıysa ondan da sakının.‖729 Bu yol irfan ve kemal ehli, değerli Ģeyhlerimiz
vasıtasıyla Fahr-i Kâinât Efendimiz‘e kadar silsile ile ulaĢmaktadır.730
Sûfîlerin tarikatları, ġeyh Zâfir‘e göre Ģeriat-ı mutahhara kaideleri esası ve
sünnet-i seniyye asılları üzerine kurulmuĢ, amelleri tüm hallerinde Allah‘a ve
Peygamber‘e itaat dâhilinde Ģirkten ve Ģüpheden salim olmuĢtur. Bütün tarikatlar, Ģer‘î
asıllara, hakikat denizinden çıkarılmıĢ ve sünnet yolunda nazmedilmiĢ, kayıt atına
alınmıĢ yasalara bağlı bilgiler üzerine tesis edilmiĢtir. Sûfîler, müritleri terbiye etmede
baĢarılı olmak için yaĢanan hallerin herhangi birinde hakikat dairesinden ve Ģeriat
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nizamından çıkmamaya gayret etmiĢlerdir. Onlar Allah‘la anlamıĢ, Resulullah‘la
(s.a.v.) akletmiĢ ve hakikat hakkında irfan sahibi olmuĢlardır. Bu sebeple iĢleri mahfûz,
halleri inayet-i ilâhiyye ile murâkabe edilmiĢtir. Onlar terbiye makamlarında kullanılan
ıstılahlarda zaman, mekân ve müridlerin durumlarındaki farklılıklardan dolayı ihtilaf
etmiĢlerdir. Ancak bütün tarikatlerin maksadı birdir ve o da kullukta ihlâslı olmaktır.
Yüce Allah bu hususa Ģu âyette iĢaret etmiĢtir: ―Hâlbuki onlara ancak, dini yalnız O‘na
has kılarak ve hanîfler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekât
vermeleri emrolunmuĢtu. ĠĢte sağlam din de budur.‖731 Sûfîlerden hiçbiri bu amaçtan
baĢka bir Ģeye iĢaret etmemiĢ, takvâdan, gizli-aĢikâr tüm haller ve gidiĢâtlarda Allah‘ın
huzurunda olmaktan baĢka bir yol göstermemiĢlerdir.732
Her makamın bir sözü ve her vaktin de bir ricali vardır. Her bir tarikatın da
zaman, mekân ve ihvan arasındaki iliĢkileri gözeterek ortaya koyduğu ıstılahları vardır.
Bu sebeple baĢka tarikatlar arasında olduğu gibi ġâziliyye Tarikatı‘nda da diğer
tarikatlardan farklı uygulamalar mevcuttur. Allah bize hepsinden yararlanmayı nasip
etsin, onları da doğru sözler söylemeye ve güzel Ģeyler yapmaya muvaffak etsin.
Sûfîler, farklı ibareler kullanarak Yüce Zât‘a iĢaret etmiĢlerdir. Dolayısıyla onların bu
sözlerini olduğu gibi kabul edip teslim olmak gerekir. Çünkü onlar, Allah‘la olan
muâmelelerinde selim bir kalp üzeredirler. Onların bilmediğimiz halleri hakkında hüsn
ü zan etmemiz gerekir. Çünkü ―Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.‖733
Bu husus bir hadis-i Ģerifte Ģöyle ifade edilmiĢtir: ―Ġki haslet var ki o ikisinin üstünde
daha hayırlı bir haslet yoktur; Allah‘a hüsn ü zan etmek ve Allah‘ın kullarına hüsn ü
zan etmek.‖ Bundan dolayı bazıları Ģöyle söylemiĢtir: ―Ġtikad velayet, intikad (iyi bileni
kötülemek) ise cinayettir. Bilirsen tâbi ol, bilmezsen teslim ol.‖734
ġeyh Zâfir, sufîlerin itikâdî görüĢleri hususunda Ġmam KuĢeyrî ile aynı kanaatte
olması hasebiyle bunları tekrar ziketmemiĢ, Risâle‘nin ilgili bölümünü tavsiye etmiĢtir.
Sûfîlerin dalâletten sâlim oldukları, sâlih amel üzere hareket ettikleri ve yüksek kemâl
mertebelerine vasıl oldukları konusunda KuĢeyrî ile aynı fikirdedir. Bu görüĢünü Ġbn
Atâullâh el-Ġskenderî‘nin Ģu sözüyle ifade etmiĢtir: ―Hazreti Allah bir kavmi hizmetine,
diğer bir kavmi de muhabbetine tahsis etmiĢtir. ‗Hepsine, onlara da bunlara da (dünyayı
isteyenlere de ahireti isteyenlere de) Rabbinin ihsanından (istediklerini) veririz.
Rabbinin ihsanı kısıtlanmıĢ değildir.‘(Ġsrâ, 17/20).‖735
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Aslında Hakk‘a vasıl olmanın yolu ve en büyük Ģartı kapıda durmaktır. Bundan
dolayı sûfîleri Mevlâ‘larının kapısında kıyam, kuûd, rükû ve sücûd halindeyken,
harekât ve sekenâtında Allah‘ın vacip kıldığı vazifeleri ifâ ederken görürsün. Onların
bu hali Yüce Allah‘ın Ģu âyette iĢaret ettiği gibidir: ―Korkuyla ve umutla Rablerine
yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine
verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karĢılık olarak, onlar için ne
mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.‖736 Allah‘ın yoluna uydukları için onların
yoluna uyanlar ve onları kendilerine örnek edinenler doğru yoldadır. Çünkü sûfîler,
Allah‘ın kendilerine emrettiğiyle amel etmiĢ, yasakladıklarından sakınmıĢlardır. Bu
sebeple de Allah‘ın ―ĠĢte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. Ġyi bilin ki, kurtuluĢa
erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır.‖737 övgüsüne mazhar olmuĢlardır.738
4.3. Zikir
―Hatırlamak, anmak‖ anlamlarına gelen zikir, ġeyh Zâfir‘e göre tüm hayırların
kapısı, vesilelerin ve Hakk‘a yaklaĢtıran amellerin en büyüğü, bidayet ve nihayet ehlini
cem eden asıldır. O, Allah yolunda en önemli umde/asıldır. Allah‘a ulaĢtıran en büyük
vesiledir. Kalplerin cilasıdır. Nitekim hadîs-i Ģerifte ―Her Ģeyin bir cilası var, kalplerin
cilası ise Allah‘ı zikretmektir.‖739 buyrulmuĢtur.740 Ancak zikirde dikkat edilmesi
gereken en önemli Ģey, kalbin daima Allah‘ın huzurunda, Allah‘a yöneliĢin sıdk üzere
ve her vakit murâkabe halinde olmasıdır. TemizlenmiĢ olarak zikre devam etmek, gizli
ve açık olarak zikri çoğaltmak gerekir. Mürîd bir müddet gizli zikre devam ederse
kalbinde bir hararet olur. Bu durum artarsa cehrî zikir yapar. Müritler halka Ģeklinde
oturarak ve ayakta zikir yapabilir. Onların kalpleri bu Ģekilde huzura erer. Cemaatle
yapılan zikir her gün sabah ve akĢam namazlarını müteakip yapılır. ―Lâ ilâhe illallah‖
ile baĢlayan zikir, ―Allah‖ zikri ile devam eder.741
Cemaatle olmayan yani kiĢinin tek baĢına yapacağı zikir için muayyen bir vakit
yoktur. Aksine kul, herhangi bir sınırlama olmaksızın gerek diliyle ve gerek kalbiyle
her dâim Allah‘ı zikretmekle emrolunmuĢtur. Çünkü Yüce Allah Ģöyle buyurmuĢtur:
―Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. O'nu sabah-akĢam tesbih edin.‖742 ―Zikreden
erkekler ve zikreden kadınlar var ya; iĢte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir
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mükâfat hazırlamıĢtır.‖743 Allah‘a vâsıl olanlar, ancak Allah‘ı zikretme yoluyla vâsıl
olmuĢtur. Zikir nizamını bozan her kul, Allah‘tan uzaklaĢtırılmakla cezalandırılır.744
Zikrin önemi konusunda Ebû Ali ed-Dekkâk Ģöyle demiĢtir: ―Zikir velâyetin
fermanıdır. Her kim zikre muvaffak olursa, ona (velâyet) fermanı verilmiĢ olur. Kim de
zikri ihmal ederse, azledilmiĢ olur.‖ Ġmam Ebu‘l-Kâsım el-KuĢeyrî de: ―Zikir velâyetin
adresi, vuslatın aydınlatıcısı, irâdenin tahkiki, müridin bidâyet/baĢlangıç halinin
sıhhatinin alameti, nihayetin safâ üzere olduğunun göstergesidir.‖ demiĢtir. Ġbn
Abbâd‘ın da belirttiği gibi zikrin faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. Zikir hakkında
―Öyle ise siz beni anın ki ben de sizi anayım‖745 âyeti söylenebilecek en önemli sözdür.
Hatta ġeyh Zerrûk‘a göre bundan yani Allah‘ın kulu anmasından daha büyük bir ikram
yoktur.746 Cibrîl (a.s.) bunu ―BaĢka hiçbir ümmete verilmeyen sadece bu ümmete
verilen büyük bir nimet‖ olarak ifade etmiĢtir. Zikirde baĢka ibadetlerde olmayan
faydalar vardır. Bundan dolayı kul, her vakitte zikirle meĢgul olmalıdır. Oruç ve
namazda durum böyle değildir. Çünkü onların muayyen vakitleri ve belirli zamanları
vardır. Resûlullah (s.a.v.), zikir meclislerini cennet bahçelerine benzetmiĢ ve
yararlanılmasını tavsiye etmiĢtir.747
Zikrin sayılamayacak kadar çok yararı olduğunu ifade eden ġeyh Zâfir‘e göre,
zikrin üç derecesi vardır ki bunlar: Dil ile zikir, kalp ile zikir ve ruh ile zikirdir. BaĢka
bir taksime göre zikir üç kısımdır: Avamın zikri, havâssın zikri ve havâssu‘l-havâssın
zikridir. Avamın zikri dille, havâssın zikri kalple, havâssu‘l-havâssın zikri ise ruh iledir.
Avâm, Allah‘ı cehennemden korktuğu, cennetini arzuladığı ve sevabını istediği için
zikreder. KiĢinin bu durumdan kurtulmasının yolu, tam bir ihlâs, verâ, yüce bir himmet
sahibi olmak ve kâmil bir mürĢid ya da fazilet sahibi bir üstadın elinde, yeterli bir
mücâhede yapmaktır. Mürîd, Ģeyhinin muradı üzere yapması gereken sorumluluklarını
yerine getirir. Ġrfânî hakikatler denizine kavuĢuncaya kadar onun yüce himmeti üzere
teveccüh eder. Bu makamda kalp zikri ile iktifâ eder. Bu makam, ilâhî huzurda
cem‘u‘l-cem makamıdır. Zikredilenin müĢâhedesinde gaybete daldığı için dili
zikredemez.748
Dille yapılan zikir, birinci fark makamına iĢaret eder. Kalple yapılan zikir, cem
makamına iĢaret eder. Cem makamında kul, Hz. Meliki‘l-Hakk‘ın müĢâhedesinde
cemden de farktan da gaybettedir. Ruhla zikir ise ikinci fark makamına iĢaret eder. Bu
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makamda kul sahv/Ģuur halindedir. Vakitleri tayin edilmiĢ farz amelleri eda etmek ve
istenilen emirleri yerine getirmek ve her hak sahibine hakkını vermekle mükelleftir. Bu
makam, ricâlden sadece kâmil olanlara mahsustur. Ârif kimse öyle bir dereceye
ulaĢmıĢtır ki Allah‘ın azametinden heybete kapıldığı için dili zikredemez.749
Müridin hakikî tevhit makamına ulaĢıncaya kadar faydalı zikirlerle ve salih
amellerle hâk yolunda çalıĢması vaciptir. Sonra bu makama ulaĢınca davet ve nasihat
yolunda enbiyânın ve evliyânın büyüklerinin izini takip eder. Tek gayesi, Hz.
Muhammed‘in (s.a.v.) tâbîlerini çoğaltmak, âlemi adaletle ayakta tutmak ve insanların
doğru yolda yürümelerini sağlamaktır. Allah, doğru yola eriĢtirenlerin
velisidir/dostudur/yardımcısıdır. Kul günahlarından ancak Allah‘ın zikriyle kurtulur,
nefsini temizlemesi ve kalbini tasfiye etmesi de ancak zikirle mümkündür.750
4.3. Tarikatın Âdâbı
Müridlerin/Hak yolcusunun yola çıkmadan önce bilmesi ve seyr ü sülûk
sürecinde uyması gereken bazı edepler/sorumluluklar olduğunu söyleyen ġeyh Zâfir, bu
sorumlulukları yirmi dört madde olarak saymıĢtır. Bu sayılan hususların ―esas‖
olduğunu dile getirmiĢ ve ancak gevĢeklik göstermeden yerine getirildiği takdirde
vuslata eriĢilebileceğini de belirtmiĢtir. Bu sorumluluklar Ģöyledir:
a) Vakitlere riayet etmek ve vakitleri çeĢitli tâatlerle imar etmek
b) ĠĢlerinde ihvânın nasihatlerine baĢvurmak
c) ġeyhinin emirlerine uymak, onun rehberliğini kalb-i selîm, rızâ ve
teslimiyetle kabul etmek
d) Ulvî taleplerde himmetin yüce olması, Kerîm olan Allah‘ın feyiz denizinden
eĢsiz incileri çıkarmak
e) Makamları ve keĢf ehlinin derecelerini arzulamamak
f) Himmet yüce olmak ve yaratılmıĢların ellerindeki nimetleri istememek
g) Söz, fiil ve hallerinde Ģehvetleri terk etmek ve kendini ilgilendirmeyen
Ģeylere müdahil olmamak suretiyle verâ sahibi olmak
h) Zühd; haram, mekruh ve Ģüpheli Ģeylere ilave olarak helalleri terk etmek
i) Fakr; fakirliği zenginliğe tercih etmek, ekmel/eksiksiz olma Ģerefinden hâlî
olmak, vazgeçmek
j) Mücâhede; müridin bidâyet/baĢlangıç halinde mücâhede sahibi olması
gerekir ki son aĢamada müĢâhede makamına eriĢebilsin. Bunun için sabır ve kanaat
sahibi olmak
k) Havf ve recâ; müridin dâima havf ve recâ yani korku ile ümit arasında olması
l) Tevekkül; kulun tüm iĢlerinde yalnızca Allah‘a güvenmesi, ona dayanması
m) Takvâ
749
750

el-Medenî, el-Envârü'l-Kudsiyye, s. 13-15.
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n) Sıdk; hallerinde Yüce Allah‘la beraber sâdık/dosdoğru olması. Sadâkat,
tarîkatte umde/asıldır.
o) Hayâ; mürîd hayâ sahibi olmalı, çünkü hayâ imandandır.
p) Cûd ve sehâ; mürid, varlıkta da yoklukta da cömert olmalı. Bu iki vasıf
Allah‘ın seçkin ve sevdiği kullarına has kıldığı özelliklerdir.
q) Nefse muhalefet etmek
r) Güzel ahlak sahibi olmak
s) Ġhlâs; müridin tüm söz, fiil ve hallerinde samimi olması
Sonuç
Muhammed Zâfir el-Medenî, Mısrâte kasabasında doğmuĢ, ilk dini bilgilerini ve
tarikat ilimlerini ġâziliyye/Medeniyye Ģeyhi olan babasından tahsil etmiĢtir. Ġlim
tahsilini artırmak amacıyla Tunus ve Cezayir‘e gitmiĢ, oradan Mısır ve Medîne‘ye
geçerek dönemin âlimlerinden yararlanmıĢtır. Sonra Trablusgarb‘a dönen Zâfir elMedenî, babasının vefatından sonra ġazeliyye-Derkaviyye-Medeniyye tarikatı Ģeyhi
olarak irĢad faaliyetine baĢlamıĢtır. Bu dönemde Medeniyye Tarîkatı Trablus, Tunus,
Fizan, Mısır, Suriye ve Hicaz'da yayılmıĢtır.
1860‘lı yıllarda hızla Ģöhreti artan ġeyh Zâfir, yapılan davet üzerine Ġstanbul'a
gelmiĢtir. Yaptığı sohbetlere ġehzade Abdülhamid de katılmıĢ, kendisinden etkilenerek
ġeyh Zâfir‘e intisap etmiĢtir. II. Abdülhamid büyük muhabbet duyduğu ġeyh Zâfir‘in
Ġstanbul‘da kalmasını istemiĢ ve o da ömrünün sonuna kadar burada ikamet etmiĢtir.
ġeyh Zâfir, kâmil bir zât olması ve dünyevî menfaat peĢine düĢmemesi sebebiyle
baĢta padiĢah olmak üzere herkes tarafından saygı görmüĢtür. Kendisine görev
verilmediği sürece devlet iĢlerine karıĢmamıĢ, ancak Sultan Abdülhamid‘in isteği
üzerine Osmanlı Devleti‘nin bekası için elinden geleni yapmıĢtır. Sultan
Abdülhamid‘in yaptığı faaliyetlere destek vermek için Fransa'nın 1881'de Tunus'u
iĢgalinin ardından bölgede Fransa‘ya karış oluĢturulan politikaların etkili kşlşnmasına
katkı yapmaya çalıĢmıĢ, Ġngiltere'nin 1882'de Mısır'ı iĢgal sürecinde nüfuzunu
kullanarak iĢgalleri önlemeye gayret etmiĢtir. Kuvvetli bağlantılarının bulunduğu
Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye'de sultana itaat ve sadakati kuvvetlendirmeye çalıĢmıĢtır.
Fransız Cidde Konsolosu, ġâzelî Ģeyhinin Osmanlı Devlet idaresindeki etkinliği ve
panislamizme olan katkılarını anlatan bir rapor yazmıĢ ve çok büyük bir itibara sahip
olan bu büyük Müslüman zatın nüfuz ve hareketinin ehemmiyetinden bahsederek
önlem alınmasını istemiĢtir. Vesikalarda Batı‘nın ―Türk siyasetinin en faal ve en
korkulacak aletleri‖ olarak niteledikleri ve faaliyetlerine karĢı önlem aldıkları kiĢi
Muhammed Zâfir el-Medenî‘dir.
ġeyh Muhammed Zâfir'in el-Envârü'l-Kudsiyye fî Tenzîhi Turukı'l-Kavmi'lAliyye, en-Nûrü's-Sâtı„ ve'l-Burhânü'l-Kâtı„, Akrebü'l-Vesâil li-İdrâki Meâlî
Müntehâbi'r-Resâil, el-Vezâifü'z-Zâfiriyye olmak üzere dört eseri mevcuttur. Bu
eserlerde tasavvufî hakikatler sade bir dille anlatılmıĢ ve tasavvuf anlayıĢı ―Yüce
260

Dr. Öğr. Üyesi Hamide ULUPINAR

Allah‘tan sakınma (takvâ)‖ ve ―Peygamber‘in sözleriyle bize emrettiği Ģeylere ittibâ
etme‖ esası üzerine bina edilmiĢtir. Medeniyye tarikatında bu iki esas temelinde
müritlerin zikir ve âdâbı üzerinde de önemle durulmuĢtur.
ġeyh Zâfir‘in yolunun birinci esası olan takvâ, mürîdin malının ana sermayesidir.
Bunu gerçekleĢtiren kimsenin kazancını diller anlatmaktan aciz kalır. Allah katında en
değerli olan, en takvâlı olan, yani Allah‘tan en çok sakınanındır. Tarikatın ikinci esası
olarak zikredilen ―Peygamber‘in sözleriyle bize emrettiği Ģeylere ittibâ etme‖ diğer
tarikatlarda olduğu gibi Medeniyye tarikatında da son derece önemlidir. Çünkü Yüce
Allah Kur‘ân-ı Kerîm‘de Peygamber‘e tabi olunmasını emretmiĢtir. Sûfîlerin tarikatları
Ģeriat-ı mutahhara kaideleri esası ve sünnet-i seniyye asılları üzerine kurulmuĢ, amelleri
tüm hallerinde Allah‘a ve Peygamber‘e itaat dâhilinde Ģirkten ve Ģüpheden salim
olmuĢtur. Bütün tarikatlar, Ģer‘î asıllara, hakikat denizinden çıkarılmıĢ ve sünnet
yolunda nazmedilmiĢ, kayıt altına alınmıĢ yasalara bağlı bilgiler üzerine tesis edilmiĢtir.
Sûfîlerden hiçbiri bu amaçtan baĢka bir Ģeye iĢaret etmemiĢ, takvadan ve gizli-aĢikâr
tüm hallerde Allah‘ı murâkabe etmekten baĢka bir yol göstermemiĢlerdir. Bu anlamda
Hakk‘a vasıl olmanın yolu ve en büyük Ģartı onun kapısında durmaktır. Tüm hayırların
kapısı, vesilelerin ve Hakk‘a yaklaĢtıran amellerin en büyüğü, bidayet ve nihayet ehlini
cem eden asıl, zikirdir. Allah‘a ulaĢtıran en büyük vesiledir. Ancak zikirde dikkat
edilmesi gereken en önemli Ģey, Allah‘ın huzurunda olmak ve Allah‘a yöneliĢin sıdk
üzere olmasıdır.
Muhammed Zâfir el-Medenî tasavvuf anlayıĢını Allah‘ın ve Peygamber‘in
emirlerine uymak Ģeklinde özetlemiĢtir. Bu esas doğrultusunda hareket ederek
Mısrâte‘de baĢlayan ve Ġstanbul‘da nihayete eren ilim-irĢad yolculuğunda mürĢitlik
görevinin gereği olarak insan yetiĢtirmeye ve sünnî tasavvufun esaslarını yerleĢtirmeye
çalıĢmıĢtır. Diğer yandan Müslümanların içinde bulunduğu problemlere duyarsız
kalmamıĢ, ümmetin kurtuluĢunun yegâne kaynağı olarak gördüğü Osmanlı Devleti‘ni
ve Halîfe Abdülhamid‘in ―Ġslam Birliği‖ siyasetini etkin kılmak için baĢta Kuzey
Afrika olmak üzere Suriye, Mısır gibi yerlerde nüfuzunu kullanarak halkın sömürgeci
devletlerle mücadele etmesini sağlamıĢtır.
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ÖZET
Turizm, insan tarafından gerçekleĢtirilen ve çeĢitli amaçlarla yapılan seyahatleri
tanımlamak için kullanılmıĢ bir kavramdır. Ġlkçağda avcı ve toplayıcı kavimlerden
günümüze sürekli geliĢerek büyüyen sektör, günümüzde dünya ekonomik büyüme
ortalamasının üzerinde büyüyen bir seyir izlemektedir. Antik dönemde bugün
anladığımız anlamda seyahat ilk olarak M.Ö. 4000 yıllarında baĢlar. Bu yanıyla turizm
sektörü en eski hizmet sektörü olma özelliğine sahiptir. Zaman içinde trampa amacıyla
ticari amaçlı yapılan seyahatler zamanla spor, inanç ve sağlık amaçlı seyahatlere
dönüĢerek büyümüĢtür. Ġlkçağ turizm tarihinin kayda değer bir safhası da bugünkü
Yunanistan'da M.Ö. 776‘da Yunanlılar tarafından gerçekleĢtirilen Olimpiyat
Oyunları‘dır. O dönem Olimpiya‘da yüz binlerce turistin akını olmuĢtur. Ġlk defa
insanlar merak ve eğlence amacıyla akrobatları, vahĢi hayvanları, sihirbazları görmek
için seyahat etmiĢtir. Bu faaliyetleri inanç amaçlı seyahatler izlemiĢtir. ÇalıĢmanın
amacı, ilkçağdan itibaren turizm sektörünün geliĢiminin irdelenerek, kırılma
dönemlerinin ortaya konması ve artan ilginin sebebinin açıklanmasıdır.
Anahtar Kelimeler:Tturizm, ilk çağ turizmi, orta çağ turizmi, turizm tarihi
AN EVALUATION ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM
SECTOR IN THE ANCIENT PERIOD
ABSTRACT
As an economic sector, Tourism is a practice actualized by human and a term
meaning travels made for several aims. From Ancient Age to the present day, This
sector has grown by developing. Now, it has increasing trend of growth above the
average. In the sense that we understand it, the travel starts firstly in 4000 BC. In this
regard, tourism is the oldest service sector. In begining, travel type was the
commercial-aimed especially in barter economy, but then such new types as sporaimed, religious-aimed, healh-aimed etc. has appeared. This process provided growth
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for tourism sector. Olympic Games actualized by Greeks in Olympia in 776 BC is
noteworthy stage of Ancient Age of Tourism. In this period, Olympia attracted
thousends of people and for the first time, people motivated by curiosity and
entertainment traveled to see acrobats, wild animals, magicians. Religious-aimed
travels followed these activities. The aim of this study is to shed light on development
of the tourism sector from First Age to 19th century, present the turning points and
explain the reason for the increasing interest in tourism.
Key Words: Tourism, Ancient Age of Tourism, Middle Ages of Tourism,
History of Tourism
GiriĢ
Turizm sektörü, insanlıkla birlikte baĢlamıĢ bir eylem olmakla birlikte günümüze
kadar varlığını devam ettirmeyi baĢarmıĢtır. Hayatına avcılık ve toplayıcılıkla baĢlayan
insanoğlu, yaĢamını devam ettirebilmek için yeni kaynaklar bulmak zorunda kaldığında
toplu olarak yer değiĢtirmek zorunda kalmıĢtır. Zamanla bu seyahatler sadece yiyecekiçecek gibi zorunlu ihtiyaçların karĢılanması amacından çıkarak sağlık, inanç, spor ve
ticaret gibi amaçlarla devam etmiĢtir. Paranın bulunmasından önce takas yöntemi ile
ekonomik aktiviteler yerine getirilirken, paranın bulunması ile birlikte ticaret hem
kolaylaĢmıĢ hem de yayılmıĢtır. Buna bağlı olarak da ticari amaçlı seyahatler söz
konusu olmuĢtur. Bir süre sonra Fenikelilerin deniz yollarıyla seyahatleri bu ticareti
daha da yaygınlaĢtırmıĢ ve seyahatlerin mesafesini uzatırken süresini kısaltmaya
baĢlamıĢtır. Bu seyahatleri kaplıcalar baĢta olmak üzere farklı bölgelerde hastalıklara
Ģifa arama amaçlı seyahatler izlemiĢ ve sağlık turizminin yeryüzündeki ilk örneklerini
teĢkil etmiĢtir. Eski Yunan medeniyetinde baĢlayan ve günümüze kadar devam eden
olimpiyat oyunları ve bu oyunları izlemek için uzun yolculuklara katlanan insanlar ilk
spor faaliyeti için yer değiĢtiren insanlar durumundadırlar. Ortaçağda inanç turizmi
önemli seyahat sebebi haline gelmiĢ ve insanlar dini inançlarının gereği kutsal olarak
kabul ettikleri yerleri ziyaret etmek için yer değiĢtirmiĢlerdir. Dönemin en önemli inanç
merkezli yer değiĢtirmesi Haçlı Seferleri olarak kabul edilmektedir. Zaman içinde
seyahatler merak, gezme-görme, farklı kültürleri tanıma gibi amaçların da eklenmesiyle
çok çeĢitli amaçlar doğrultusunda yapılan kitlesel seyahatlere dönüĢmüĢtür ve buna da
Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan teknolojik geliĢmelerin özellikle ulaĢtırma sektöründe
meydana getirdiği yolculukların çok daha ucuz, güvenli ve kısa sürede yapılabilmesi ile
yakından ilgisi bulunmaktadır. Teknoloji geliĢtikçe boĢ zamanın artması, gelir ve
refahın yükselmesi, sosyal güvenlik kapsamanın tüm dünyaya yayılması gibi etkenler
uluslararası turizmi cazip hale getiren diğer faktörler olmuĢlardır. Literatür
incelemesine dayalı olarak yapılan çalıĢma, özellikle turizmin ilk ortaya çıktığı
dönemle 19. yy. arasında turizm sektörünün gösterdiği geliĢmeye odaklanmaktadır.
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Ġlk Çağ
Ġlk Hareketler
Ġnsan ihtiyaç sahibi olarak doğan bir varlıktır ve sürekli tüketmek zorundadır. Bu
sebeple ilk çağlarda yaĢayan bireyler de bir yerden baĢka bir yere hareket ederek avcılık
ve toplayıcılık konusunda yeni yerler ve kaynaklar bulmak için hareket etmiĢlerdir. Yer
değiĢtirmelerin en temel sebebi yiyecek-içecek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karĢılamaktı
ve bu yer değiĢtirmeler hayvanlarla veya yürüyerek yapılıyordu. Ġnsanın henüz toprağa
bağlanmadan önce ortaya koymuĢ olduğu bu hareketlilik ilk seyahatleri temsil
etmektedir.751 Ġnsanların yerleĢik hayata geçmesiyle birlikte yeni üretim ve tüketim
iliĢkileri ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanlar yaĢamlarını sürdürmek için küçük üretimler
yapıyorlardı ve gereksinim duydukları baĢka malları da karĢılıklılık ilkesi yoluyla takas
ediyorlardı. Böylece trampa ekonomisi ortaya çıktı ve bu durum bölgeler arası bir hal
alınca da ticaret turizminin ilk örnekleri kendisini göstermiĢtir. Neolitik devrimin
devamında Obeyt Döneminde yani MÖ 5500-4000 arasında Orta Anadolu, kuzey
dağları, Sümer bölgesi ve Elam(Güney Ġran) arasında ticaretin nehir yoluyla
yapıldığını752 hesaba katarsak ilk seyahatlerde kayık yoluyla da ulaĢımın mümkün
olduğunu görürüz. Aslında Ponting, M.Ö. 10.000 dolaylarında Akdeniz‘de kayık
kullanılmıĢ olabileceğini söylüyor ancak özellikle M.Ö. 3000 dolaylarında gemilerin
körfez boyunca Umman‘a ve Ġndus Vadisi‘ne yelken açtığını söylüyor.753 Ġlerleyen
dönemde yaklaĢık M.Ö. 3500 civarında, muhtemelen Sümerler tarafından, tekerleğin
icat edilmesi754 ile insanların seyahatleri kolaylaĢmıĢ ve bu seyahatlerin süreleri de
kısalmıĢtır. Böylece insanlar ticari amaçlı seyahatin yanı sıra yakın çevrelerini de
gezmeye baĢlamıĢ ve yük taĢımacılığı da kolaylaĢmıĢtır.
Ġnanç Turizmi
Tarihin en eski seyahat motivasyonlarından birisi din olmuĢtur. Tarih boyunca
dinlerin hepsinde kutsal mekân ve mabetler ziyaret edilmiĢtir. Kutsal mekânların
ziyaretinin sebebi o mekânın kutsiyetinin bahĢedebileceği maddi, manevi ve ahlaki
faydaları elde etmektir.755 KiĢilerin yeryüzünün herhangi bir yerindeki kutsal mekâna
veya mabede yaptığı seyahat olan hac esnasında katlanılan çabaya karĢılık sonsuz
hayatın kazanılmasından bedeni rahatsızlıkların giderilmesine kadar birçok fayda
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beklenir. Ġlk çağlardan itibaren kabileci, millî ve evrensel dinlerin hepsinde kutsal kabul
edilen mekânlar ve bu mekânların ziyareti söz konusudur.
M.Ö. 4. bin yıl boyunca uygarlığın geliĢimi açısından kilit önemi olan ve
Sümer‘in en iyi kenti haline gelen Uruk‘ta 3600 dolaylarında zigurat olarak bilinen
devasa bir tapınak inĢa edilmiĢti. Nüfusu yaklaĢık 40.000 kadar olan Uruk‘u kuĢatan
bölge küçük kent ve köylerden oluĢan geniĢ bir alandı. Bu küçük yerleĢimlerin kentle
iliĢkisinde bağlılığı vergi dıĢında hac ziyaretleri ve adaklar ile sağlanmıĢtı.756
Sümerler‘de Nippur‘daki Enlil, Sâmîler‘de Ninova‘daki ĠĢtar Ģöhret kazanmıĢtı ve
Sümerler döneminden itibaren hac için kutsal sayılan güzergâhlar mevcuttu.
Yakındoğu‘da, milâttan önce II. binyıldan itibaren hac yerleri özellikle vahalarda ve
Ģehir kültürünün bulunduğu yerlerde teĢekkül etmiĢtir. II. binyılın üçüncü çeyreğinde
Mezopotamya‘da (Babilonya) Nippur, Asur‘da Ninova bu türden ziyaret yerleriydi.
Mari tabletlerinden öğrenildiğine göre milâttan önce XVIII. yüzyılda Harran‘daki Sin
ve Qatna‘daki Belit-Ekalli tapınakları meĢhur ziyaretgâhlardı. Suriye‘de Byblos,
Aphaka, Tyr, Heliopolis (Ba‗lebek) ve özellikle Hierapolis önemli hac merkezleriydi.
Bilhassa Romalılar döneminde çok sayıda yabancı uzak ülkelerden buraları ziyarete
geliyordu757 Ġsrail dininin kökleri sayılan Sichem veya Hebron, eski Kenan ve Silo
tapınakları Filistin'in fethine kadar belli baĢlı hac yerleriydi. Hıristiyanlık'ta baĢta
Kudüs, Roma ve Compostelle olmak üzere birçok hac mekânı vardır 758
Hıristiyan hac uygulaması ilk defa Konstantinler zamanında, Azize Helene'nin
Hz. Ġsa'nın doğduğu, çarmıha gerildiği, gömüldüğü ve büyük kiliselerin kurulduğu
yerleri ziyaret etmesi Ģeklinde baĢlamıĢtır. Ortaçağa kadarki yüzyıllar boyunca
Hıristiyan haccı Kudüs, Roma ve Compostelle üçgeninde gerçekleĢtirilmiĢtir.
Hıristiyanlar tarafından Kudüs, günahtan kurtuluĢun gerçekleĢtiği esrarlı mekân,
yaratılmıĢ dünyanın merkezi, Mesih'in ikinci kez dönüĢ yeri; Roma, havari Petrus ve
Pavlus'un mezarlarının ve birçok Ģehidin kutsal anıtlarının bulunduğu kutsal Ģehir;
Compostelle ise, dünyanın öbür ucunda havari Aziz Yakub'un merkezi olarak kabul
edilmektedir.759 Eski Mısır'da büyük tapınakların duvarlarındaki birçok resim ve yazı
ve ayrıca bu tapınakların çatılarında bulunan ―hacılara ait ayak izleri‖ gibi bulgulardan
hareketle eski Mısırlıların hac uygulamalarının mevcut olduğu kanaati ortaya
çıkmaktadır.760 Helenist-Roma dönemine kadar Mısır dininin her devresinde hac ibadeti
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mevcuttu.761 Dini merkez olarak kabul edilen birçok yer vardı. Busiris, Bubastis,
Memphis (Ptolemeler döneminde), Abydos ve Karnak bunlardan bazılarıdır. Herodot,
büyük bayram için Bubastis'e gelenlerin sayısının yedi yüz bin olduğunu
söylemektedir.762
Eski Yunan'da insanlar mevsimin gidiĢatına ve bayram günlerine göre,
tanrılarının onuruna ziyaretlerde bulunmak amacıyla değiĢmeyen güzergâhları takip
ederek hac yolculuklarında bulunmuĢlardır. ―Mini-haclar‖ deyimiyle ifade edilen bu
yolculukları, Panatheneler gibi görkemli tören alayları ve eski verimlilik ritleri
eĢliğinde gerçekleĢtiriyorlardı. Ancak Eski Yunan'da, Roma, Kudüs ve Mekke gibi
―bütün yolların kendisine götürdüğü yer‖ olarak kabul edilen tek bir hac merkezi
yoktur. Arkaik dönemden beri bir bölgenin halkını kendine çekmeyi baĢarmıĢ olan
birçok tapınak hep olagelmiĢtir. Delos, Delphes, Eleusis, Efes, Epidaure, Olimpos gibi
yerler bu tür tapınakların bulunduğu en büyük panhellenik merkezlerdir.763
Eski Çin‘de bilinen ilk hac merkezleri T‘ai-shan, Hua-shan, Hêng-shan, Non-yushan ve Sung-shan adlarını taĢıyan beĢ dağdı. Hem Taoistler hem de Budistler bu
dağların üzerinde tapınaklar inĢa ettiler; buralar zamanla oldukça önemli hac merkezleri
oldu.764 Hindistan'da Benares veya Gaya, Sihlerin kutsal Ģehri Amritser, Tibet'te Lhara
ve Rtsa ri'nin kutsal dağı, Japonya'da bulunan 88 kadar tapınak ve tanrıların yurdu
olarak kabul edilen dağlar hac yerleri olarak kabul edilmektedir.
Spor Turizmi
Ġlkçağlarda insanlar seyahat ederken dini(inanç) amaçlı seyahatin yanında ticari
amaçlarla da seyahat etmekteydiler. Ticari amaçlı seyahatlerin yaygınlaĢması
sonrasında insanların ulaĢım noktasında yaptığı ilerlemelerle birlikte turizm hareketi
zevk amaçlı turistik seyahatlere ve faaliyetlere dönüĢmüĢtür. M.Ö. 2000 yıllarında
Mısırdaki Piramitleri görmek için insanlar merak sebebiyle Mısıra seyahat etmeye
baĢlamıĢlardır. M.Ö. 3100-1166 arasında yaĢamıĢ olan Mısır uygarlığı döneminde
seyahati kolaylaĢtırmak adına yollar yapılmıĢ, konaklama yerleri, festivaller ve spor
müsabakalarının düzenlenmesinin yanında yol iĢaretleri de ilk olarak bu dönemde
kullanılmıĢtır. (Özgüç, 1998:215-216)
Ancak Eski Yunanda olimpiyat oyunlarının baĢlamasıyla büyük çapta ilk spor
turizmi faaliyetleri de baĢlamıĢtır. Panhellenic Oyunlar(pan:bütün , hellenic: Yunan)
denilen bu antik oyunlar geniĢ bir katılımla gerçekleĢtiriliyordu. Oyunlar için
Yunanistan‘ın yanı sıra Kuzey Afrika, Ġtalya ve Anadoludaki birçok koloniden ve
bağımsız bazı Ģehir devletlerinden de katılım sağlanıyordu. Uluslararası Olimpiyat
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Komitesi, tarihi elyazmalarına dayanarak olimpiyatların baĢlangıcı için M.Ö. 776
tarihini vermektedir.765Ancak M.Ö. 776‘da Olimpiya‘da yapılan yarıĢmaların,
olimpiyatların ilk organizasyonu olması Ģüphelidir. Zira genel kabul görmüĢ olan bu
tarih Hippias‘ın M.Ö. 5. yüzyılda Olimpiya‘daki arĢiv kayıtlarına göre oluĢturduğu
Ģampiyonlar listesinden hesaplanmıĢtır ki ihtiyatlı yaklaĢılmaktadır.766 Zira Homeros,
Ġlyada ve Odessa adlı eserinde Yunanlıların çok önceden beri Olimpiya‘da spor
etkinlikleri düzenlediklerini belirtmiĢtir ki arkeolojik kazılar da bizi M.Ö. 1500‘lere
kadar götürmektedir.767 Tabi Olimpia bölgesinde yapılan kazılarla ortaya çıkan
bulgular, bu yörede çok daha önceleri bu gibi yarıĢmaların yapıldığını göstermiĢ olsa da
bu yarıĢmaların o denli ilgi görmediği açıktır. Nitekim Yunanlılardan önce, M.Ö.
3000‘lerde, Mısırlılarda ve Sümerlilerde de spor müsabakaları(güreĢ, koĢu, yüzme,
avcılık, ve atlı araba yarıĢları) yapıldığı bilinmektedir.768 Ancak bunlar Panhellenic
Oyunlar gibi büyük katılımlı turizm özelliği taĢımamaktaydı. Zira M.Ö. 6.-4. yüzyıllar
arasında Olimpiya‘daki oyunlara yaklaĢık 24.000 ile 40.000 kadar katılımın sağlandığı
tahmin edilmektedir.769 Bu rakamlar gösteriyor ki oyunlar sonucu büyük kitleler
seyahat etmiĢ, ticaret, din, spor, entelektüel ve eğlence amaçlı dolaĢımlar artmaya
baĢlamıĢtır. Nitekim Yunan Ġmparatorluğunda bulunan her Ģehirde, bu dolaĢıma cevap
verebilecek konaklama ve eğlence merkezleri kurulmuĢtur. Böylece bu olimpiyatlara
gidenler, kasabalarda konaklayarak turizmin öncülüğünü yapmıĢlardır.770 Roma
Ġmparatorluğunun en geniĢ kısmını oluĢturan orta sınıf gladyatör dövüĢlerini, at arabası
yarıĢlarını, hayvan dövüĢlerini, spor aktivitelerini, festivalleri ve sanat
eserlerini/faaliyetlerini izlemek için turizm hareketinde bulunmuĢlardır. Özellikle
arenalardaki gladyatör dövüĢleri Roma‘nın en ilgi çeken oyunlarıydı. Arena‘daki
oyunlar Roma dönemi insanları için zevk alma amaçlı boĢ zaman aktiviteleri
kapsamında değerlendiriliyordu. Bu oyunlar ülkenin küçük kasabalarından büyük
Ģehirlerine kadar her yerde oynatılıyordu. Ancak büyük organizasyonlar yılda belli
zamanlarda yapılmaktaydı. Oesterdiekhoff‘un verdiği rakamlara göre Ġmparatorluğun
700 yıllık döneminde milyonlarca insan ve hayvan bu arenalarda oynamıĢ ve
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öldürülmüĢtü. Sadece Roma‘daki Kolezyum‘un 400 yıllık döneminde yaklaĢık 700.000
insan öldürülmüĢtü.771
Gladyatör oyunları Roma‘da ilk kez M.Ö. 264‘te düzenlenmiĢtir. ** 772 Ġlk
baĢlarda Roma‘nın kendi bölgesinin tarihi bir geleneği olarak devam eden bu oyunlar
Ġmparatorluk döneminin ve Romanizasyon politikasıyla tüm Akdeniz dünyasına
yayılmıĢtır. Böylece yüz binlerce seyirci, oyunların oynandığı yerlere(collesium, forum,
amfitiyatro, circus maximus) akın etmiĢtir.773 YaklaĢık 55.000 kiĢilik Kolezyum‘un
yanı sıra benzeri yapıların dağıldığı geniĢ coğrafya, seyirci ve oyuncu olarak
katılımların yakın ve uzak mesafeyi içerdiğini göstermektedir. Oyunlara dövüĢçü olarak
katılımın farklı coğrafyalardan ve milletlerden olduğunu söylemek mümkündür zira
gladyatör oyunlarına katılanların %60 kadarı savaĢ esirleri veya kölelerden oluĢurken
%40 kadarı ücret karĢılığı dövüĢenler ve cesur erkeklerden oluĢmaktadır. Ancak birinci
yüzyıldan sonra gladyatörlerin çoğu ne köle ne esirdi genelde özgür insanlardı. Hatta
senatörler, Ģövalyeler, bazı imparatorlar(Nero, Titus, Hadrian, Caligula, Commodus) ile
kadınlar da arenalarda dövüĢenlerdendi. Nitekim Commodus arenada 1.000 kadar
dövüĢe çıkmıĢtır.774 Bu oyunların Akdeniz dünyasından çekilmesi ve yasaklanması da
4. yüzyılda yavaĢ yavaĢ gerçekleĢmiĢtir. 1 Ekim 325‘te Ġmparator Konstantin tarafından
Beyrut‘ta bir ferman yayınlanmıĢ ve ağır suçluların gladyatör olarak dövüĢtürülmesine
son verilmesini belirtmiĢtir. Oyunlar imparatorluğun batısında 4. yüzyıl boyunca devam
etse de Roma‘da saray mensupları ve askerlik görevindeki kiĢilere 17 Ekim 357 tarihli
bir yasaklama getirilmiĢtir. Yasaklamalar peyderpey devam etmiĢ ve Honarius
tarafından 399 yılında Gladyatör oyunlarını bitiren yasaklama gelmiĢtir.775
Sağlık Turizmi
M.Ö. Asklepios Tapınakları ile sağlık alanında turizmden bahsetmeye
baĢlanılabilir. Zira bu yapılar çok yönlü hizmet veren bir kompleks gibi tıp
öğrencilerini, tedavi amaçlı gelenleri, kutsal yönü itibariyle de birçok insanı
ağırlıyordu. En ünlüleri ise Ģehir merkezinden uzaklıklarıyla dikkat çeken Atina,
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Epidauros, Kos, Bergama(Pergamon) ve Roma‘daki tarihi yapılardı.776 Bu yapılar
Bergama, Epidauros(5. yy), Kos Adası(5. yy - Ġstanköy) milattan önceye tarihlenir.
Bünyesinde kaplıca, hamam, tıp okulu, tapınak ve tedavi yerlerinin olduğu yapılardır.
Ayrıca uyguladıkları su(sıcak-soğuk), perhiz, müzik, çamur, bitkisel karıĢım ve masaj
tedavileri de çeĢitliydi. Genel tedavilerin ötesinde Asklepionlarda uzmanlaĢma da
dikkat çekicidir. Mesela Corinth Asklepionu genital hastalıklarda, Atina Asklepionu
göz hastalıklarında ve Amphiareion ise göğüs hastalıklarında öncelikli yerlerdi.777
Bu yapılara tedavi amaçlı gelenlerin farklı coğrafyalardan olduğu dilek taĢları
aracılığıyla anlaĢılmaktadır. Ayrıca meĢhur Hipokrat‘tan da ders almak için tıp
öğrencileri Kos Adası‘na gelmekteydi. Zira Hipokrat‘ın birçok hastalığın doğasını
öğrenerek tedaviler yarattığı Kos‘da kayıtlıdır. 778Akça, Van Straten‘in Atina
Asklepionu çalıĢmasından, buraya baĢvuranların %51,39 kadarını kadınların,
%45,82‘sini erkeklerin ve kalan %2,79 kadarını da çiftlerin oluĢturduğunu aktarıyor.779
Antik Yunan‘da tapınak bazlı kompleks yapının sonrasında Roma‘da daha farklı
bir kültür ortaya çıkmıĢtır. Romalıların suya ve banyolara düĢkünlüğü kendi
dönemlerinde kaplıcaların ve dolayısıyla termal turizmin çok geliĢmesini sağlamıĢtır.
M.Ö. 1. yüzyılda Roma‘da anıtsal hamam binaları yapılmıĢtır. M.Ö. 33 yılında
Roma‘da 170 adet umumi hamam olduğu kayıtlıdır.780 Deniz kıyılarındaki dinlenme
tesisleri de bu dönemde ortaya çıkmıĢtır. Romalıların hamam ve yıkanmaya olan ilgileri
zevk alma amaçlıdır.781 Kaplıcalar ve deniz hem tedavi ve hem de zevk amacı ile
ziyaret edilmiĢtir. Kısaca Romalılar‘ın zevk, sağlık, görev ve ticaret amacı ile çok
yoğun bir biçimde seyahat ettikleri ve turizmin bu açıdan geliĢtiği söylenebilir. Zevk
için seyahat, Roma Ġmparatorluğunun güvenliği ve ulaĢımı sağlamasıyla olmuĢtur.
Ticaret Turizmi
Esasen ticaret turizmi insanlığın ilk hareket sebeplerinden olmasının yanında
kıtalararası veya uzak bölgeler arası insan hareketlerinin de öncü
motivasyonlarındandır. Ġlk ticari hareketlerin ötesine geçen büyük seyahatlerle ipek ve
baharat yolu olarak bilinen tarihi rotalar ortaya çıkmıĢtır. Coğrafi keĢiflerden önce
bütün dünyanın ana arterleri bu iki yoldu. Zira Ġlk Çağ‘dan baĢlayarak özellikle Orta
Çağ boyunca batı-doğu iliĢkisini sağlıyorlardı. Baharat Yolu ile Güneydoğu Asya ve
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Hindistan‘dan Roma Ġmparatorluğu‘na karanfil, hindistancevizi, biber, tarçın
taĢınıyordu. Daha klasik yol olarak bilinen Ġpek Yolu bağlantısı ise Çin ile batı dünyası
arasında ipek, teknolojik yenilik, dini ve ticari iliĢkilerin akıĢını mümkün kılıyordu.782
Bu iki yol ile sağlanan eski dünya bağlantısı ticaret turizminin tarihsel önemini ortaya
çıkarmaktadır.
Ġpek yolu milattan önce baĢlayıp coğrafi keĢiflere kadar yaklaĢık 1500 yıl
boyunca tüccarların yanı sıra misyonerler, hacılar, zanaatkârlar tarafından
kullanılmıĢtır.*** Yani mal alıĢveriĢiyle birlikte doğu-batı arasında kültür, dil, din, bilim
ve teknik alıĢveriĢine de imkân sağlıyordu. Ġpek yolu Çin‘den baĢlayarak Orta Asya,
Hindistan, Ġran, Mezopotamya, Halep, Antakya ve Akdeniz bölgesine yayılıyordu. Bu
yol birçok tali yolu da içermekle birlikte genel hattıyla 8000 kilometreyi aĢan bir
yoldu.783
Ġpek Yolu esasen uzun bir "erken yollar" dönemi ile oluĢmuĢtur. Bu erken yollar
denilen dönemde bölgeden bölgeye, bir kavimden veya halktan diğerine dolaylı
münasebetler kurulmuĢtu. Buraya Çin'den Doğu Türkistan ve Orta Asya'ya giden "Batı
Yolu", Ahemenid Devleti'ndeki "Kral Yolu", Mısır'dan Kızıl Deniz, Ġran Körfezi,
Hindistan ve Seylan'a giden "Baharat Yolu" eklenirse esasen Ġpek Yolu‘nun tam bir
haritası çıkarılmıĢ olur.784 Dünya tarihinin en önemli ticari yolunun bu önemli ağı 15.
yüzyılın ortalarından sonra zayıflamaya baĢladı. Avrupalıların coğrafi keĢiflerden sonra
kendi ticari ağlarını güçlendirmek için deniz yoluna öncelik vermeleri ile ticaretin yönü
farklılaĢtı. Yine 1405 yılında Timur‘un ölümü ile ticaret ağı üzerinde genel olarak
siyasi bir istikrarsızlık ortaya çıkması da olumsuz bir etki yaptı.785
Orta Çağ
Orta Çağ‘da dikkati çeken ilk nokta ticaret turizmi açısından Ġpek Yolu‘nun
güçlenmesidir. Orta Çağ‘a gelmeden miladi erken yollar döneminde artık öğrenilmiĢ
olan ticaret ağı kıtalararası güçlü akıĢını Orta Çağ boyunca sağladı. Roma
Ġmparatorluğu döneminde sınırları aĢamayan seyahatler, Orta Çağ‘da kıtalararası
boyutlar kazanmıĢtır.786
782

Nejat Bozkurt, ―Ticaretin Felsefesi, Tarihçesi ve Etikle Olan Sıkı Bağına ĠliĢkin Bazı Saptamalar”
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Ancak Orta Çağ‘da dini etki ve özellikle kilisenin baskın gücü ile birlikte
turizmin farklı değiĢimleri daha dikkat çekici olmuĢtur. Özellikle eski Yunan ve Roma
Ġmparatorluğu döneminde görülen zevk, eğlence, dinlenme turizminin yerini daha
değiĢik amaçlarla yapılan seyahatler almaya baĢlamıĢtır. Orta Çağın ilk yarısında
turizme dini hareketler damgasını vurmuĢtur. Hıristiyanlık eksenli toplum düzeni
oturdukça zevk, eğlence, spor oyunları ve festivaller gibi turizmi canlı tutan unsurlar
yok olmaya baĢladı. Ama bunun yerine dini turizm hem Avrupa‘da hem de Orta
Doğu‘da kendisini göstermeye baĢladı. Hıristiyanlar Avrupa‘da daha çok Fransa‘daki
Tours kentini (Saint Martin‘in mezarı) ve Roma‘yı(Vatikan) ziyaret ediyorlardı.
Müslümanlar açısından ise Mekke, Medine ve Kerbela önemli dini kentlerdi. Orta
Doğu‘da ise tüm dini inanıĢlarda Kudüs inanç turizminin en önemli merkeziydi.
Ġnanç Turizmi
638'de Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethi ile birlikte Hıristiyan Filistin'in altın çağı sona
ermiĢtir. Ancak Kudüs‘ün Müslümanlarca fethinden sonra da bölgede Hıristiyanların
hac ziyaretleri artarak devam etmiĢtir. 787 Sadece Avrupa Hıristiyanları daha çok
doğuda olmayan hac rotaları ve merkezlerini tercih etmeye baĢlamıĢlardır.
Hıristiyanların Erken Ortaçağ'da hac mekânları olarak kabul ettikleri yerler oldukça
azdı. Daha sonra ise Avrupa içi hac merkezleri önemli hale geldi. En önemli hac
mekânı olan Kudüs'ün haricinde Ġstanbul‘da (Konstantinopolis) kutsal kalıntılar
açısından büyük bir merkez olarak kabul ediliyordu. Batı'da olduğu gibi Doğu‘da da
bazı azizlerin mezarları en önemli hac merkezleri olur. Mesela Fransa‘da Saint-Martin
ve Saint-Denis, Ġngiltere‘de Saint-Cuthebert ve Cantorberyli Saint-Thomas, Ġtalya‘da
Saint-François ve Saint-Nicolas, Kiev‘de Mağara Babaları (Peres de Grottes) gibi
Ģahsiyetlerin mezarları bunlardan en önemlileridir. Ġçinde aziz mezarları bulunan
tapınaklar, baĢlangıçta Hıristiyanlardan fethedilen Müslüman toprakları üzerinde idi.
Bunlar sonraları Batı Ģehirlerine nakledilmiĢtir. Bunlardan mesela Saint-Nikolas
Anadolu‘da bulunan Myre‘den (Bugünkü Demre) Ġtalya‘nın Bari Ģehrine, Saint-Markos
Ġskenderiye‘den Venise‘e ve Sevilleli Saint-Isidore, Seville‘den Leon‘a nakledilmiĢtir.
Conques keĢiĢleri tarafından cesedi çalındığı iddia edilen Agenli Foy, hacıların sürekli
olarak ve en fazla ziyaret ettiği kimse haline gelmiĢtir. Ortaçağ‘da Batı‘da iki büyük
tapınak, hac merkezi olma noktasında diğerlerini geride bırakmıĢtır. Bunlar Roma‘da
bulunan Aziz Petrus‘un ve Aziz Pavlus‘un mezarları ve Compostelle‘de bulunan Aziz
Yakub‘un mezarıdır.788
Orta Çağ‘ın önemli dini hareketlerinden birisi de Haçlı Seferleri‘dir. Haçlı
Seferleri, Bizans Ġmparatoru I. Aleksios Komnenos‘un yardım isteği üzerine Papa II.
Urbanus‘un batıya çağrı yapmasıyla baĢladı. 1096-1293 yılları arasında Haçlılarca
787
788

IĢın Demirkent, ―Haçlılar‖,DIA, C.14, Ġstanbul 1996, s.526.
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yapılan 8 sefer, getirdiği büyük acıların ve yıkımların yanında, önemli bir insan
hareketini ifade eder. Nitekim bu Haçlı Seferleri Türklerle Batı dünyasının birbirini
tanıması, Batı dünyasının dıĢ dünyaya açılması, Ġslâm dünyasının buluĢ ve
birikimlerinin Batıya taĢınması ve Oryantalist faaliyetlerin baĢlaması gibi birçok
geliĢmeye vesile olmuĢtur.789
Ġlk haçlı seferinde dönemin Papası II. Urbanus sefere katılacakların hac
yolculuğu da yapmıĢ olacağını ve günahlarının affedileceğini vaat ediyordu. Ayrıca
kilisenin önceden hacca gidenlere verdiği güvence bağlamında sefere katılanların
malları için de güvence veriyordu.790 Birinci Haçlı Seferi (Pierre l‘Ermite‘in Haçlı
Seferi)**** batıdan büyük katılım gördü ancak çoğunluğu Kuzey Almanya‘dan olan
disiplinsiz gruplar Bizans sınırına ulaĢamadan dağıldılar. Yol aldıkları özellikle Rhein
nehri bölgesinde Musevileri öldürüp bazı facialara yol açtılar. Pierre l‘Ermite ateĢli
konuĢmaları ile etrafında çoğunluğu Fransızlardan oluĢan 20.000 kiĢilik bir ordu topladı
ve Mayıs 1096‘da yola koyuldular. 1 Ağustos 1096‘da Ġstanbul‘a gelen bu ordu
Macaristan ve Bizans topraklarında birçok yağma ve tahripte bulundu.791 Bu Fransız
grubun önce Ġstanbul sonra da Ġznik civarında giriĢtikleri yağma hareketlerini
kıskançlıkla karĢılayan 6000 kiĢilik Alman-Ġtalyan birliği de yol boyunca her Ģeyi
yağmalamaya baĢladılar. Asıl batı orduları ise Avrupa‘nın ünlü asilzadeleri ve
Ģövalyeleri
öncülüğünde
Ġstanbul‘da
toplanıp
Anadolu‘ya
geçmeye
792
baĢladılar. Ordularının profesyonel asker sayısı 100.000 kadarken gönüllü askerler ve
aileleriyle birlikte toplam sayı 600.000 bine ulaĢmaktaydı.793 Birinci Haçlı Seferi‘nde
Ġznik, EskiĢehir, AkĢehir, Konya, Ereğli, MaraĢ, Tarsus, Adana, Urfa, Antakya, Beyrut
ve Kudüs güzergâha konu yerlerdi. Ayrıca Akdeniz üzerinden gemilerle yardım
sağlanıyordu. 794Haçlılar 7 Haziran 1099‘da Kudüs önlerine geldiler ve 8 Haziran için
oruç tutma emri verildi. Bütün ordu, baĢlarında din adamlarıyla, Ģehrin etrafını dolaĢıp
Sion Dağı‘na (Zeytindağı) çıktı. 13-14 Temmuz‘da baĢlayan taarruzla birlikte Kudüs 15
Temmuz‘da Haçlıların eline geçti.795
Kudüs‘ün ele geçirilmesiyle birlikte Avrupa‘dan birçok insanın Hıristiyanlar için
kutsal olan bölgeye yerleĢmesi veya ziyareti teĢvik edilmeye baĢlandı. Bunun hem
789

Salim Koca, ―Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?‖,
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ekonomik hem de politik yönleri bulunmaktaydı. Her iki açıdan da önemli bir insan
hareketini doğurdu.
Böylece yeni papa II. Pascalis(1099-1118) öncülüğünde, 1101 yılında Haçlı
Seferlerinin bir taklidi meydana geldi. Papa‘nın bu çağrısına krallar ilgi göstermedi.
Ancak dükler, kontlar ve kilise ileri gelenlerinin öncülüğünde üç büyük ordu kuruldu.
Bu üç ordunun (komutanlar değiĢtiği için her orduda bulunan milletler ayrı ayrı
tekrarlanmıĢtır) ilki Lombardlar, Fransızlar ve Almanlardan oluĢurken, ikincisi
Fransızlardan ve üçüncüsü de yine Fransızlar ve Almanlardan oluĢuyordu. Bunlardan
birinci ordu ayrı kollardan yola çıkarak Ġstanbul‘a, Macaristan ve Bizans arazisinden
geçip birçok yağma ve tahribat yaparak 1101 ilkbaharında ulaĢtılar. Ardından Ġzmit
civarına yerleĢtirildiler. 3 Haziran 1101‘de Ġzmit‘ten harekete geçen Haçlı Ordusu
Ġznik, Osmaneli, Gölpazarı, Nallıhan üzerinden geçerek 23 Haziran‘da Ankara‘ya
ulaĢtılar. Daha sonra Çankırı, Merzifon güzergâha konu yerler olmuĢtur. Merzifon‘da
bu ordu durdurulmuĢtur. (DĠA, Haçlılar;532) Bu sırada ikinci ordunun yönü, birinci
ordudan sonra harekete geçmek suretiyle, Ġstanbul‘dan Ankara‘ya doğru olmuĢtur.
Ardından Kulu, Cihanbeyli üzerinden Konya‘ya hareket etmiĢlerdir. Ancak Konya‘ya
girememiĢler ve durdurulmuĢlardır. Haçlıların üçüncü ordusu ise bu sırada Ġznik,
AkĢehir üzerinden geçip Anadolu‘ya gelmiĢtir.796
Ġkinci Haçlı Seferi, 1144‘te Urfa Haçlı Kontluğunun düĢmesiyle batıya yapılan
çağrı üzerine 1147‘tarihinde baĢlamıĢtır. Alman Ġmparatoru III. Konrad‘ın ve Fransa
Kralı VII. Louis‘nin katılımıyla birlikte tüm Avrupa‘dan dükler, kontlar, baronlar ve
Ģövalyeler de savaĢa katılmak konusunda hem fikir oldular. Böylece Alman ordusundan
200.000 ve Fransız ordusundan 70.000 kadar askerle birlikte soyluların aileleri ve
gönüllüler de dâhil olmak üzere 300.000 kiĢilik bir sefer oldu.797 Selahaddin-i
Eyyubi‘nin 2 Ekim 1187‘de Kudüs‘e girmesi ve Papalığın çağrısı üzerine Üçüncü Haçlı
Seferi(1191) baĢladı. Özellikle I. Richard‘ın etkili olduğu seferde Akka, Yafa gibi kıyı
Ģeridine kadar gelinmiĢtir. Ancak bu Haçlı Seferi, Almanlar hariç, donanmalarla
yapılan bir insan hareketidir. Bu seferin nihayetinde de Kudüs ele geçirilememiĢti.798
Dördüncü haçlı seferi amacından saparak hedefinde Ġstanbul olan bir sefer olarak kaldı.
BeĢinci Haçlı Seferi ise Akka üzerinden Mısır‘a, Dimyat‘a dönük bir hareket olmuĢtur.
Bu orduda yaklaĢık 50.000 kiĢi mevcuttu. BeĢinci Haçlı Seferi‘nin konumuz açısında
önemli yanı Mısır‘da, Ġskenderiye‘de Ġtalyan tüccarlara olan itibarın zayıflamasıdır.799
Diğer Haçlı Seferi çoğunlukla donanma ile bölgeye ulaĢılması ile yürütüldü ve bölgeye
çok ciddi bir akın ve hareket getirmedi. Aynı dönemde Anadolu ve Mezopotamya‘ya
796
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akınları ile Moğollar asıl hareketi oluĢturmaktaydılar. Ancak belirtmek gerekir ki
Sekizinci Haçlı Seferi diğerlerine nazaran coğrafi bir farklılık içerir. Fransa Kralı IX.
Louis, Tunus Kartaca‘ya çıkardığı ordusuyla birlikte alıĢılmıĢ Kudüs hedefli rotanın
dıĢına çıkmıĢtır. Ancak Haçlı ordugâhında çıkan salgın hastalıkla birlikte sefer, henüz
daha baĢında son bulmuĢtur.800 Haçlı seferlerinin bir insan hareketi olarak
yansımalarına baktığımızda siyasi, askeri yönlerinin ötesinde de birçok hususta farklılık
yarattığını görürüz. Bu seferler ile ilk defa olarak Bizans‘ın Batısı ile Türk-Müslüman
unsurlar birbirlerini tanımıĢlardır. Birçok haçlı birliği Anadolu‘da ufak devletler,
krallıklar kurmuĢlardır. Bunlar kalıcı bir etki yaratmakla birlikte doğuya gelecek
potansiyel batı nüfusunu da büyütmekteydi. Batı dünyasının Anadolu‘da yerleĢmesi ile
daha doğu bölgeler de ulaĢılabilirlik açısından mümkün oldu. Örneğin misyonerler,
bölgedeki haçlıların siyasi ve askeri gücüne dayanarak Hıristiyanlığı Uzak Doğu
istikametinde yayma ve yerleĢtirme imkânı bulmuĢlardır. Papalığın da doğu bölgesi için
kılıçla değil, misyonerlikle ele geçirilmesine sıcak bakması, Katolik misyonerliğine
hareket alanı açmıĢtır.801 Bu durum bize gösteriyor ki Haçlı Seferlerinin etkilerinden
birisi de Hıristiyan misyonerliğin doğu hareketine ön ayak olmasıdır. Ayrıca I. Haçlı
Seferi‘nden sonra batıda, doğu ticaret yolları üzerine ilgi yoğunlaĢmıĢtır. Zira doğunun
Ģifalı bitkileri, egzotik kokuları, ipek ve pamuklu kumaĢları ile porselen ve cam eĢyaları
Avrupa elitleri için önemli hale gelmiĢti. Bu durum Avrupa‘da dıĢ dünya ile ticaret
yapan tüccar sınıfın büyümesine sebebiyet vermiĢtir. Böylece taĢımacılık, gemicilik,
bankacılık ve sigortacılık gibi iĢ alanların geliĢmesi sağlanmıĢtır ki bu geliĢmeler
coğrafi keĢiflere de alt yapı olmuĢtur. 802
Ancak tüm bu önemlerinin yanında Haçlı Seferleri‘nin son kalıntılarından
sayılabilecek bir olay, doğu-batı iliĢkisinde uzun süre silinemeyecek bir iz bıraktı. 9
Ekim 1365‘te 156 gemiden oluĢan bir donanma Ġskenderiye‘ye geldi ve 11 Ekim‘de
girdikleri Ģehirde 16 Ekim‘e kadar Ģehir yakıp yıkıp yağmalayıp binlerce insanı öldürüp
ve 5000 kadarını esir alıp bütün ganimetleri de gemilere yükleyip geri döndüler. Bu
olay sonrasında Akdeniz‘de bir süre ticaret durdu. O zaman kadar, hiçbir engelle
karĢılaĢmadan, her dinden hacı kutsal yerleri ziyaret ediyordu. Ancak artık
Hıristiyanlara hoĢgörü kalmamıĢtı ve sonunda Kutsal Mezar Kilisesi üç yıl süreyle
kapatıldı.803
Sağlık Ve Spor Turizmi
Eski Yunan ve Roma Ġmparatorluğu döneminde görülen zevk, eğlence ve
dinlenme turizminin yerini daha değiĢik amaçlarla yapılan seyahatler almaya
800

Age, s.542.
Koca, agm, s.29.
802
Agm, s.32.
803
Demirkent, age, s.543.
801

Tarihten İzler

275

baĢlamıĢtır. Hıristiyanlık batıda yerleĢtikçe Roma hamamları, arena oyunları, festivaller
giderek azalıp önemlerini kaybettiler. Özellikle Aziz Hieronymus (347-420) gibi
azizlerin vaftiz olma dıĢında yıkanmayı kısıtlaması yönündeki öğretileri toplumsal
açıdan önemli bir etki yarattı ve 18. yüzyıla kadar da hamam kültürü doğru düzgün bir
canlılık göstermedi. Batı için hamam ve yıkanma zevkinin hatırlanmasında Haçlı
Seferlerinin bir rolü olmuĢsa da veba yaĢanan sıkıntılı dönemler tekrardan hamam gibi
ortak buluĢma yerlerinin canlılığını kaybettirdi. Geç Antik Çağ ve Bizans kentlerinde
ise hamamlar ve yıkanma popülaritesini korudu.804
Bu açıdan Romanın bir mirası olarak hamam kültürünü kervansaraylar, han ve
hamamlar Ģeklinde yaĢatan Selçuklu ve Osmanlı yaĢamında da ticaret, sağlık ve zevk
amaçlı seyahatler görülmüĢtür. Ayrıca Osmanlı‘da hamamlar, külliye denilen ve bir
bütünlük gösteren cami, imaret, kütüphane, medrese gibi yapıların yanında yapıldıkları
gibi, tek olarak da inĢa edilmiĢlerdir.805 Bu durumun benzeri olarak Roma‘da da
hamam-gymnasium kültürünün beraber yaĢadığını ve kaybolduğunu söylemek gerekir.
Tabi Osmanlı‘da hamama girmeden sportif faaliyet alanının varlığından söz
edemiyoruz.
Bu çağın sonuna doğru Hümanizm, Rönesans hareketleri ile teknolojik ve sosyal
geliĢmeler turizmin geliĢmesine yardımcı olmuĢtur. Rönesans ile birlikte orta çağ
toplumlarının dar ufuklarından kurtulması Amerika kıtasının bulunması ve dünyanın
etrafının dolaĢılması, uzak yörelere seyahat konusunda yaygın bir ilgi, merak ve
heyecanın uyanmasını sağlamıĢtır. Bu dönemin ünlü denizcileri olan Vasco de Gama,
Christopher Colombus, Amerigo Vespucci ve Magellan‘ın baĢarılı gezileri tüm
Avrupa‘da seyahat arzusunu hızla yaygınlaĢtırmıĢtır. Ancak bu maceracı kaĢiflerden
önce eski dünyanın tanınmasında ve seyahat arzusunun yaygınlaĢmasında öncü
isimlerden bahsetmek gerekir. Orta Çağ‘ın bu seyyahları Yeni Çağ‘a giden yolu açan
isimlerdir.
Yeni Çağ
Yeni Çağ‘ın baĢlatıcısı yani ayırt edici unsuru coğrafi keĢiflerdir. Özellikle
ticaret turizmi alanında eski dünyanın ötesinde bir bağlantı ortaya çıkarmıĢtır. 16.
yüzyıla kadar baharat ve ipek eksenli olarak lüks mallar uluslararası ticarete konu
oluyordu. Ancak Amerika‘nın keĢfiyle birlikte Avrupa‘ya bol miktarda altın ve
gümüĢle birlikte günlük tüketim mallarının da ticareti baĢladı. Ticaret turizmi yeni bir
rota bulmasının yanında yeni bir ticaret türü de geliĢiyordu. Bu değiĢimin ekonomik
anlamda önemli bir etkisi de artık para ekonomisinin doğmaya baĢlamasıydı. Zira
Avrupa‘ya akan değerli madenlerle çift metal sistemi kolayca uygulanabilir oldu ki
böylece trampa ve angarya ekonomisi yerini yavaĢça parasal bir alıĢveriĢe bıraktı.
804
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Nitekim bu durum Avrupa‘da tüccarın ve burjuvazinin yükseliĢini de beraberinde
getirmiĢtir.806
Kolomb‘un 12 Ekim 1492‘de Büyük Antil Adaları‘na çıkması ve 1497‘de John
Cabot‘un, Amerigo Vespucci‘nin seferleri ile Atlantik‘in öteki tarafı dünyaya katılmıĢ
oldu. Avrupalılar kuzey ve güney olarak bütün Amerika‘yı dünyaya dâhil ettiler.
1498‘de de Vasco Da Gama‘nın Ümit Burnu‘nunu dolaĢması ile Avrupalılar ilk defa
eski zengin ticaret yollarıyla doğrudan bağlantı kurmuĢ oldular.807 Vasco de Gama‘nın
Hindistan‘a giden klasik yolların dıĢında Ümit Burnu ile ulaĢması Akdeniz eksenli
ticaretin değiĢmesinin baĢlangıcı olmuĢtur. Bu durum ticaret turizmi açısından Akdeniz
dünyasının aĢılması demekti. Zira artık Batı ve Asya bağlantısı Akdeniz üzerinden
yürümek mecburiyetinde değildi. Aynı Ģekilde bu yeni hareket Afrika kıyılarının da
Batılılar tarafından tanınmasını ve kullanılmasını sağladı. Böylece dünya ticaretinin
rotası, ağı ve içeriği görülmemiĢ bir iliĢkiyi de doğurdu. Amerika ile ticaret ve
Afrika‘nın tanınmasıyla artık insan hareketinde yeni bir boyuta geçildi. 1550‘lerde köle
ticareti bir baĢka deyiĢle konuĢan mal ticareti baĢladı.808 Amerika‘daki plantasyonlarda
çalıĢtırılmak üzere getirilen bu köleler milyonlarca Afrikalının yeni kıtaya geçiĢine
neden oldu.
Ġnanç turizmi açısından da dini yayılmanın ötesinde bir yenilik söz konusu
olmamıĢtır. Daha önce bahsi geçtiği üzere Haçlı Seferleri sonrası daha aktif Ģekilde
doğuya açılan Hristiyan misyonerlerin ve devletler arası etkileĢimin getirdiği bir
toplumsal değiĢim söz konusu oldu. Aynı Ģekilde Ġslamiyet için de aynı durumdan
bahsedilebilir. 1400‘lü yıllara kadar Müslümanlığın Endonezya ve Hindistan‘ın büyük
bölümünde yayılması özellikle Asya kıtasından kutsal mekânlara hac ziyaretleri
nedeniyle inanç turizminin artmasını sağlamıĢtır. 1500‘lü yıllarda Hinduizm‘in
Hindistan‘da yeniden canlanması ile birlikte bu bölgedeki kutsal mekânlara yapılan
ziyaretlerde ciddi artıĢlar meydana getirmiĢtir. Ġnanç turizmi içerisinde yer alan
misyonerlik faaliyetleri sonucu; Orta Afrika, Ural‘ların batısında, Orta ve Doğu
Amerika‘da Hıristiyanlığın oldukça fazla yayıldığı görülmüĢtür. Yine 1600‘lü yıllara
kadar Rusya ve Güney Afrika‘da Hıristiyanlık hızla yayılmıĢtır. Bu sayede 1589 yılında
Rus Ortodoks Patrikhanesi kurulmuĢtur.809
15. yy. ikinci yarısı ile 16. yy. da hem ilahi (Ġslamiyet, Hıristiyanlık ve
Yahudilik) dinlerde hem de ilahi olmayan (Hinduizm ve Budizm) dinlerde gerek hac
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gerekse misyonerlik amacıyla çeĢitli coğrafyada yer alan kutsal mekânlara yapılan
ziyaretler oldukça artmıĢtır.
Ġstanbul‘un fethinden (1453) Fransız ihtilalına kadar (1789) arası dönemde
Bizans‘taki bilginlerin Roma‘ya sığınmaları ve orada Romalılara Yunancayı
öğretmeleri sonucu antik kültüre olan sempatinin artmasını sağlamıĢlar ve bu sayede
Roma‘daki antik eserlere ilgi artmıĢtır.810 Böylece ekonomik amaçlı seyahatlerin yanına
kültürel amaçlı seyahatler de artmaya baĢlamıĢtır. Bu tür geziler kültür turizmi olarak
değerlendirilebilecek aktivitelerdir.811 16.y.y.‘da Macaristan‘da geliĢtirilen ve tüm kıta
Avrupa‘sına yayılan atlı arabalar, varlıklı kiĢilerin seyahatlerini daha da
yoğunlaĢtırıyordu. Aynı dönemlerde, Avrupa halkları baĢka halkların kültürlerini,
politik sistemlerini ve görüĢlerini incelemek üzere elçi gönderme konusunda adeta yarıĢ
ediyorlardı. Bu dönemde ki bir diğer geliĢme de kaplıca turizminin yeniden
canlanmasıdır. Gerek Ġngiltere‘de ve gerekse kıta Avrupa‘sında kaplıca yöreleri
özellikle zengin aristokratların yoğun ilgisini çekmiĢtir. Bu bölgeler, yalnızca sağlık
kaynağı değil; sosyal olaylar, oyunlar, dans ve kumar ile de çekicilik kazanmıĢtır. Daha
sonraları deniz banyolarının kaplıcalardan daha yararlı olduğu inancının yaygınlaĢması
deniz kıyılarındaki yerleĢim bölgelerinin de turizme açılmasını sağlamıĢtır.812
19. yüzyıla gelene kadar modern organize turistik geziler görülmemiĢti. Ġlk
organize turistik gezi/tur Thomas Cook tarafından organize edilmiĢ olup, 5 Temmuz
1841 yılında 1 Ģiline trenle Leicester-Loughborough arasında 500 kiĢilik bir grubun
trenle taĢınması olayıdır.813 Yine ilk seyahat acentesi 1865 yılında Thomas Cook
tarafından kurulmuĢtur.814 Cook‘un turizmdeki yeri esasen bir devrim niteliğindedir.
Zira turizme getirdiği soluk haricinde dünyanın geniĢ coğrafyasının tanınması
hususunda da önemli bir yere sahiptir. Nitekim James Cook‘un seyahatlerine kadar
Avrupalılar Avustralya‘nın doğu sahili, Yeni Zelanda ve Polinezya hakkında çok fazla
Ģey bilmiyorlardı.815
Sonuç
Özellikle ilkçağlarda turizmin motivasyonu ticaret, inanç, sağlık ve spor olmak
üzere baĢlıca dört çeĢittir. Ġlk seyahatler yiyecek-içecek ve ticaret amaçlı olmuĢtur.
Daha sonra inanç turizmi gözlenmiĢtir. Mısır, Yunan, Roma gibi büyük uygarlıklar ile
tatil ve boĢ zaman turizmi(spor, festival, sanat) baĢlamıĢtır.
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Roma Ġmparatorluğu‘nun 5. yüzyılda dağılması, Roma'ya özgü turistik
aktiviteleri de ortadan kaldırmıĢtır. Buna karĢın ortaçağda inanç turizmi hareketlilik
kazanmıĢ ve toplumları derinden etkilemiĢtir. Orta Çağ‘da baskın olan dini yapılar ile
inanç turizmi diğerlerini söndürecek derecede öne çıkmıĢtır. Bu dönemde sağlık ve spor
turizmi gibi zevk amaçlı hareketler ya etkisini büyük ölçüde yitirmiĢ ya da tamamen
bitmiĢtir. Haçlı seferleri ve seyyahların hareketi ile Doğu-Batı arasında daha akıĢkan ve
hareketli bir süreç baĢlamıĢtır. Kuzey Avrupa'dan Orta Doğuya doğru geliĢen Haçlı
Seferleri, yüz binlerce insanın katılması nedeniyle kıtalararası bir insan hareketi olarak
değerlendirilmelidir. Bu uzun yolculuk, gidiĢ ve dönüĢ güzergâhı üzerindeki
toplulukları da kapsaması bakımından toplumlararası etkileĢime yol açan bir süreçtir.
Vatikan‘ın, seferlere katılarak hacı olunacağını söylemesi de bu seferleri inanç
turizmine dahil etmeyi kolaylaĢtırmaktadır.
Yeni Çağ süresince Amerika ile eski dünyanın bağlantısı kurularak önce ticaret
turizmi ortaya çıkmıĢ ve geliĢmiĢtir. Ancak yeni kıtanın hemen HristiyanlaĢtırılması
düĢüncesi öne çıkmıĢ ve böylece Avrupalıların bu bölgeye inanç amaçlı turistik
hareketleri baĢlamıĢtır. Yeni Çağ‘dan 19. yüzyıla kadar tatil ve boĢ zaman turizmi ise
genelde Avrupa içinde burjuva ve aristokratların hareketlerini içermektedir.
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EVLĠYA ÇELEBĠ VE TATAR AKINCILARI
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
Pamukkale Üniversitesi
ÖZET
Evliya Çelebi büyük bir seyyah olmasının yanı sıra aynı zamanda bir
maceraperestti. GeniĢ Osmanlı coğrafyasını gezerken birçok maceralar yaĢadı. Çağının
önde gelen devlet adamlarını tanıdığı gibi devrinin Ģöhretli Celâlîler‘i ile de karĢılaĢtı.
Ayrıca inanmıĢ, idealist bir Osmanlı olarak birçok savaĢlara ve akınlara katıldı.
Bunlardan en dikkati çekenlerden biri Kırım Tatar süvarileri ile akınlara katılmasıdır.
Bu akınlarda temel amaç düĢmanı yıpratmak ve ganimet almaktı. Bir savaĢçı mücahid
olarak Evliya Çelebi de katıldığı akınlardan payına düĢen ganimetleri aldı.
Evliya Çelebi katıldığı bu akınları anlatırken Tatar süvarileri ve akın yapılan
Ģehir ve kasabalarla ilgili geniĢ bilgiler verdi. Kırım, Ukrayna, Kafkasya gibi bölgeleri
de gezen ve Tatarlar ile hayli zaman geçiren Evliya Çelebi Tatar kültürüne vâkıf oldu
ve Tatar Ģivesini öğrendi. Seyahatnamesinden bundan örnekler verir. Tatar kültürünü
tanıması sebebiyle onlarla kolayca kaynaĢtı ve onlarla birlikte akınlara katıldı. Akın
yaptıkları ve yağmaladıkları Ģehir ve kasabalar hakkında da bilgi verdi. XVII. Yüzyılın
ikinci yarısında Avusturya-Macaristan hudutlarında faaliyet gösteren Tatar akıncıları ve
Avusturya Ģehir ve kasabaları ile ilgili olarak verdiği bilgiler bakımından Evliya
Çelebi‘nin seyahatnamesi birinci elden kaynak durumundadır.
Bildirimizde Evliya Çelebi‘nin verdiği bilgiler baĢta olmak üzere devrin diğer
kroniklerinde ve arĢiv belgelerinde yar alan bilgiler değerlendirilerek XVII. yüzyılın
ikinci yarısında Tatar akıncıları ve faaliyetleri ile bu çerçevede verdiği diğer bilgiler ele
alınıp değerlendirilecektir.
GiriĢ
Akın ve Akıncılar
Selçuklularda olduğu gibi, Osmanlılar da Hıristiyan ülkelerle olan hudutların
güvenliğini akıncı ocağı denilen bazı ailelerin eline bırakmıĢtı. Akıncıların görevi,
düĢman ülkesine âni baskınlar (akınlar) düzenleyerek, düĢmanın moralini bozmak,
askerî ve ekonomik kaynaklarını çökertmek ve ulaĢım sistemini felce uğratmaktı.
Tecrübeli akıncı beylerinin komutasında düzenlenen akınlarda birçok düĢman Ģehir ve
kalesi ele geçirilir, yağmalanır ve binlerce esir ve ganimet alınarak geri dönülürdü.
Ordu seferden dönerken de düĢmanın herhangi bir baskınını önlemek için tedbirler alır
ve düĢmanı Türk topraklarına sokmazdı.
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Akıncı beyleri, Avrupa dillerinden birçoğunu bilirlerdi. Avrupa Ģehir ve
kasabalarını yakından tanırlar, düĢman ülkesi ve ordusu hakkında bilgi toplarlar
kısacası istihbarat iĢlerini de görürlerdi816.
Klâsik döneminin hafif süvari kuvvetleri olan akıncılar, iyi binici olan atlılardan
meydana geliyordu. Pek seri hareketlerinden dolayı bu sıfatla tanınmıĢlardı. Akıncılar
harp zamanlarında ordunun keĢif kolu hizmetini görüp, düĢman arazisini keĢfederek,
orduya yol açarlar ve bu suretle düĢmanın, pusu kurmasına mâni olurlardı. Doğudaki ve
batıdaki bütün seferlere katılırlar ve serdârların emrine girerlerdi.
Bundan baĢka ordu güzergâhındaki hububatı muhafaza ve aldıkları esirler
vasıtası ile düĢmanın vaziyeti hakkında orduyu bilgilendirmek ve düĢmana yarayacak
Ģeyleri imha ile köprü ve geçitleri emniyet altında bulundurmak ve böylece ordunun
sıkıntısızca ilerlemesini temin eylemek de bunların esas vazifelerindendi. Bundan
dolayı akıncılar, asıl ordudan 3-5 gün daha ilerde giderlerdi. Akıncılar, düĢman
topraklarında inanılmayacak derecede süratle ilerler, etrafa ĢaĢkınlık verirlerdi.
Akıncı kanunu gereğince, bin akıncıya, bir binbaşı, yüz nefere bir yüzbaşı ve on
nefere, onbaşı kumanda ederdi. DüĢman ile karĢılaĢan akıncılar, birbirlerinden
muayyen aralıklı olarak ard arda kademelenirlerdi. Hücum eden öndeki kısım bir
direniĢle karĢılaĢırsa, arkadaki takım yıldırım sürati ile hücuma geçerdi. Bu hücumlar
pek âni ve sert olduğundan, düĢman saflarını dağıtır ve parçalardı.
DüĢman memleketine yapılan bir akının akın ismini alabilmesi için, o taarruzun
mutlak surette akıncı beyinin, yani akıncı kumandanının, emri altındaki bütün kuvvetler
ile yapılması lâzımdı. Eğer akıncı kumandanı bizzat gitmez ve akına gönderdiği kuvvet
yüz kiĢiden fazla olursa, bu tür akına, harâmilik denirdi. Akına katılanlar yüzden az
olduğu takdirde, bunlara çete ismi verilirdi. Akın ve harâmîlikte alınan esirlerden,
pençik denilen, beĢte bir resim alınır fakat çete‘den alınmazdı. Bu resimleri almak için,
akıncı beyinin yanında akıncı kadısı veya pençikçi başı bulunurdu817.
Akıncılar toplu olarak bir yerde bulunmayıp, Rumeli‘nin muhtelif
mıntıkalarında, ikamet eder ve hizmete hazır dururlardı. Her mıntıkanın kumandanı ayrı
olup, akıncılar mensup oldukları kumandanların aile isimleri ile anılırlardı: Turhanlu
akıncıları, Mihallu akıncıları ve Malkoçlu akıncıları gibi. En meĢhur akıncı sülaleleri,
Arnavutluk ve Dalmaçya kıyılarında Evrenuz Oğulları, Bosna, Semendire ve
Sırbistan‘da Mihal Oğulları, Silistre civarında Malkoç Oğulları, Mora‘da Turhan Bey

816
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Oğulları idi818. Bunlardan Mihal Oğulları ve Malkoç Oğulları XVI. yüzyılda büyük ün
kazanmıĢlardı. Akıncı beyleri doğrudan padiĢaha bağlı idiler.
Akıncıların mevcudu kesin olarak bilinmemektedir. Bunların XV. asır ortalarına
kadar mevcutları 40.000 civarında idi. Birinci Kosova savaĢı sırasında akıncı mevcudu
10.000 idi. 1559‘da yapılan bir yoklamada Turhanlı akıncılarının 7.000 neferden fazla
olduğunu biliyoruz. Kanunî Süleyman zamanında yapılan Budin ve Avusturya
seferlerinde Mihallı akıncılarının mevcudunun 50.000 kiĢi olduğunu o zamanın
tarihlerinde görüyoruz.
Osmanlı akıncılığı 1595 senesine kadar, kuvvetli olarak, devam etmiĢtir. Bu sene
içinde veziriâzam Sinan PaĢa‘nın Eflâk‘ta mağlup olması üzerine, askerin gerisinde
kalan akıncıların Sinan PaĢa‘nın hatası sonucu pek azı kurtulabilmiĢ ve bundan sonra
akıncı ocakları eski ehemmiyetlerini tekrar elde edemeyerek sönüp gitmiĢlerdir.
1625‘te mevcudu 2-3 bine düĢmüĢtür819. Bundan sonra devlet akıncıların yerine, hudut
kalelerindeki serhad kulu teĢkilâtına ehemmiyet vermiĢ ve bir taraftan da akınlar için
Kırım kuvvetlerinden istifade etmek yolunu tutmuĢtur820.
Kırım Tatarlarının Akınlara Katılması
Kırım 1475 yılında Osmanlı devletine bağlanmıĢtı. Cengiz hanedanından gelen
Kırım hanlarının Osmanlı hâkimiyetine girmesi Osmanlılar için bir Ģan ve Ģeref
meselesi idi. Kırım Hanlığı Altınordu Hanlığına ve daha sonra Ruslar‘a karĢı Osmanlı
devletinden himaye gördüğü gibi Karadeniz‘in bir Osmanlı gölü haline gelmesini ve
imparatorluğun kuzeye karĢı emniyetini de Kırım Hanlığ sağlıyordu821.
16. yüzyıldaki birçok savaĢa Kırım Hanı‘na tâbi kuvvetlerin de katıldığını
biliyoruz. Bu seferlere ya han bizzat gelir ya da kalgay veya nureddin denilen birinci ve
ikinci veliahdini gönderirdi.
Osmanlılar Kırımlılara Tatar diyorlardı. Tatar kavramı ile Moğol asıllı olanlar
kast ediliyorsa da aslında ifade ettiği manâ ve tarih içerisinde kazandığı anlamlar
farklılıklar arz eder822. Osmanlı ıstılahatında Tatar tâbiri vahĢiliği, göçebeliği,
korkusuzluğu, savaĢçılığı, acımasızlığı, yağmacılığı vs. ifade ediyordu. ―Tatar-ı adûĢikâr‖, ―Tatar-ı sabâ-reftâr‖, ―Tatar-ı sabâ-reftâr-ı adû-Ģikâr‖, ―Tatar-ı bî-rahim‖ Evliya
Çelebi‘nin en sık kullandığı ibarelerdir.
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Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 11. baskı, Isparta 2015, s. 91-93.
821
Kırım hanlığı‘nın Osmanlılara bağlanması ve Osmanlı devleti ile iliĢkileri konusunda bkz. Halil
Ġnalcık, ―Yeni Vesikalara Göre Kırım Hanlığının Osmanlı Tâbiligine Girmesi ve Ahidname
Meselesi‖, Belleten, VIII/30, Ankara 1944, s. 185-229.
822
Bu konuda Ġslam Ansiklopedisindeki ―Tatar‖ maddesine bakılabilir.
819
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Evliya Çelebi‟nin Tatarlarla Yaptığı Akın ve Çeteler
Evliya Çelebi‘nin Tatarlar ve bazen de serhadliler ile akın ve çetelere katılmasını
birkaç safhada ele almak icap eder. Birincisi isyan eden Rakofçi kral üzerine sefere
tayin edilen Melek Ahmed PaĢa ile Erdel‘de, ikincisi Rakofçi ile birlikte isyan eden
Boğdan ve Eflâk voyvodaları üzerine Kalgay Sultan ile üçüncüsü Köse Ali PaĢa‘nın
Varat seferi sırasında, dördüncüsü Vasvar antlaĢmasıyla biten Fazıl Ahmed PaĢa‘nın
Avusturya seferi sırasında, beĢincisi de Kırım Hanı Mehmed Giray ile Rusya seferi
sırasındadır. Evliya‘nın katıldığı baĢka akın ve seferler varsa da Tatarlar ile beraber
bulunduğu ve onlar hakkında en geniĢ bilgi verdiği seferler bunlardır.
Erdel‟de Tatar Akınları
Erdel tarafındaki akınları ele almadan önce Erdel meselesinin ortaya çıkıĢını çok
kısa olarak özetleyelim. Lehistan kralı olmak isteyen Osmanlılara tâbi Erdel Kralı
Rakofçi Osmanlı devletinin iç ve dıĢ gailelerle meĢgul olduğu durumdan istifade etmek
isteyerek isyan etti. Avusturya Rakofçi‘yi destekliyordu.
Daha önce sadrazamlık yapmıĢ olan Melek Ahmed PaĢa Kırım Hanı ile birlikte
Rakofçi üzerine görevlendirildi. 26 Mayıs 1657/12 ġaban 1067‘de Silistre‘den Lehistan
üzerine hareket eden Ahmed PaĢa‘nın maiyetinde Evliya Çelebi de bulunmaktaydı823.
Akkerman ve Bender yoluyla Lehistan‘a doğru giden Melek Ahmed PaĢa kuvvetleri
Hotin‘e geldi. Evliya Çelebi Melek Ahmed PaĢa‘dan izin alıp 25 Ağustos 1657 günü
Bucak Tatarıyla Yalı Ağası824 Akkirmânlı EĢekdereli Mehemmed Ağa, Sarataylı Velî
Ağa ve Koda Batır Ağa‘nın komutasında 47 bin Tatar askeriyle akına katıldı. Turla
nehrini kayıkla geçen Evliya Çelebi Tatarlarla birleĢti. Tatarların yanında ayrıca 150
bin ―bârgir‖ vardı. Bu kuvvetlere Lehistan askeri kılavuzluk etmekteydi825.
Podhayiçse sahrâsından Erdel vilâyetine gitmeğe karar veren Tatarlar ve Leh
kuvvetleri ĠĢcerez kalesine geldiler. Lehistan‘a ait bu kale civarında Rakofçi‘ye destek
veren Eflâk ve Boğdan keferesine rast gelen Tatarlar onları kılıçtan geçirdiler. Atları ve
kemerlerinde olan servetleri Tatarlar ganimet aldılar. Diğer mal ve eĢyalarını ise
Kazaklar ve Lehliler yağmaladılar. Zîrâ mâl ve cânlı makûlesi Tatarların, sâir kelepir
esbâb Lehlilerin ve KardaĢ Kazağın ola, diye Kur‘ân üstüne yemin etmiĢlerdi826.

823

Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 5. kitap, (Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Ġbrahim Sezgin
neĢri) 1. baskı, Ġstanbul 2001, s. 58.
824
Yalı Ağası, Kırım Hanı‘na tâbi yüksek rütbeli bir subay. Bucak Tatarları buna tâbidirler.
825
EÇS, 5. kitap, s. 69.
826
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 5. kitap, (Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Ġbrahim Sezgin
neĢri) 1. baskı, Ġstanbul 2001, s. 70.
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Oradan bir saat ileride Boraj sahrasına vardıklarında bir tabur827 yerine rast
geldiler. Burası takip edilen Rakofçi kralın kazdırdığı hendek ve tabur yeriydi. Rakofçi
üç gün önce buradan ayrılıp Ġlvov‘a gitmiĢti. Tatar, Kazak ve Leh kuvvetleri de onun
peĢinden gittiler. Ġlvov sahrasında yine bir tabur kazdırmıĢ olan Rakofçi cümle
askeriyle mevzilenmiĢti. Tatar kuvvetlerine komuta eden Nureddin Sultan durumu
Tatar Hanı‘na, Hotin‘deki Melek Ahmed PaĢa‘ya ve Lehistan kralına mektupla bildirdi.
Diğer taraftan da taburu muhasara etmek için tedbirler aldı. Tabur hakkında bilgi
edinmek için dil almayı baĢaran Nureddin Sultan taburda hububat kıtlığı olduğunu
öğrendi. Taburdakiler kendi atlarını ve sığırlarını yemeğe baĢlamıĢlardı. Bu sırada
Kırım Hanı Mehmed Giray Han taze kuvvetlerle yetiĢti. Rakofçi bir yolunu bulup
taburdan kaçmayı baĢardı. Geride kalanlar üzerine Tatar askeri hücum edip, birçoğunu
kılıçtan geçirdi, bir kısmını da esir etti. Pek çok top, tüfek, cebehane, esir ve mal
ganimet alındı. Evliya‘ya da bu gazâdan bir hayli esir, câriye, mal ve eĢyâ hisse
düĢtü828.
Esirler arasında Rakofçi‘nin veziri Kemen YanoĢ da vardı. Kırım Hanı onu 80
bin altın karĢılığında serbest bıraktı. O yine Erdel‘e gelip Rakofçi‘ye vezir oldu.
Rakofçi‘nin Seyyid Ahmed PaĢa tarafından öldürülmesinden bir müddet sonra Varat
PaĢası Küçük Mehmed PaĢa tarafından öldürüldü829.
Ġlvov sahrasından hareketle Lehistan kralına asi olan kaleleri vurmaya devam
ettiler. Osmanlı‘ya itaat eden Topordok kalesinden geçip, Ekim 1657/1068
Muharremi‘de Moskof Kralına tâbi topraklara ayak bastılar. Han, cümle Tatara ve
cümle Leh ve Krakov askeri ve Kazak askerine ―çapul-ı azîm‖ fermân etti. Gürlev-i
kadîm kalesine geldiklerinde bu kale-Ģehrin hâkimi Han‘a hediyeler takdim ederek,
itaat arz ederek Ģehirlerini yağmadan kurtardı. Ancak Tatarlar mağaralara kaçan halkın

827

Aslı Macarca istabur‘dur. Etrafı çepeçevre hendekler, Ģarampol, çark-ı felek ve birbirine zincirle
bağlanmıĢ arabalarla çevrili müstahkem mevzi ve ordugâh. Tabur denilen bu müstahkem mevziler,
genellikle yan veya arka taraflarında dağ, göl ve nehir gibi tabii engellerden istifade olunmak suretiyle
meydana getirilirdi. Bu tür istihkâm hazırlanmasına tarihi kaynaklarda tabur kurmak, tabur bağlamak,
tabur düzmek, tabur çatmak, tabur kesmek, tabur çevirmek, tabur kazmak tâbir olunmaktadır. Tabur
denilen müstahkem mevzilere karĢı yapılan savaĢlara da tabur cengi denilmektedir, bkz. Ünal,
―Tabur‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Ġstanbul 2011.
828
―Hamd-i Hudâ, bu hakîr-i pür-taksîre dahi bu cengde elime yedi gulâm ve üç aded pençe-i âfitâbe
kızlar ve yedi Macar keferesi ve on tüfeng ve on yedi aded ufak gümüĢ tepsi ve bir gümüĢ haç ve iki
gümüĢ Macar tarzı üzengi ve bir gümüĢ kadeh ve niçe gûne kelepür makûlesi eĢyâlar elime girüp selâmetle hamd-i Hudâ koĢumuza geldik.‖, EÇS, 5. kitap, s. 76.
829
―…Vârat paĢası Küçük Mehemmed PaĢa bir gün ale'l-gafle ılgar edüp Erdel içinde Udvarhel nâm
kal‗a altında Kemen YanoĢ'u basup kendü ile yedi bin keferesini cümle katl edüp kellesi der-i devlete
gelüp …‖, EÇS, 5. kitap, s. 77.

Tarihten İzler

285

çoğunu esir ettiler. Evliya Çelebi, itaat eden ya da itaat etmeyip yağmalanan kaleĢehirlerin adlarını sayar ve özelliklerini anlatır. Tasma ve Özi nehri civarandaki Lubin,
Bobno, Çarkazi, Kirmancık, Kaniv, Çerkezi, Lomovat köyü, Çehril, Vedmeduka,
Jabotin, Kapusna-i Dolin-âbâd adlı bu kaleler Han‘a hediyeler takdim ederek
itaatlerini arz ettiler. Han, Kapusna menzilinden sonra alınan ganimet ve esirleri
Kırım‘a gönderip kendisi Akkirman‘da Melek Ahmed PaĢa ile görüĢmeye gitti. Evliya
Çelebi de kendi esirlerini Kırım‘daki ―otar‖ına830 ve ―Hızırşa Efendi atalığı‖na
göndermek için Han‘dan izin aldı.
Özü nehri kenârıyla devam ederek SarıkamıĢ vilâyetine geldiler. Burası
Zaporoska Kazakları diyarıdır. Evliya Çelebi, burası için ―Cezâyir levendi gibi levend
vilâyeti‖ diyor. Oradan Kırılov, Kobilak, DuĢka, Praslov kalelerini takip ederek
Oman kalesine geldiler. Oman, DuruĢanka hatmanına ait kalelerdendi. Bu kalede
Kırım Kanı‘nı büyük törenle karĢıladılar. Burada 7 gün konaklayan Han, Leh ve Kazak
askerlerine dönüĢ izni verdi.
Evliya Çelebi Kırım Hanı ile birlikte 7 Aralık 1657/1 Rebiül-evvel 1068‘de
Bender kalesine geldi. Evliya, ―Dâr-ı İslâma dâhil olduk‖ der. Daha sonra Melek
Ahmed PaĢa‘nın yanına Akkirman‘a vardığında yanında bir hayli ganimet mal, esirler
ve câriyeler ve huddamları vardı831.
Boğdan ve Eflâk Üzerine Tatar Akınları
Erdel hâkimi Rakofçi Osmanlılara karĢı isyan edince Eflâk ve Boğdan
voyvodaları da onunla beraber hareket ettiler. Divan, isyan eden voyvodalar yerine
yenilerini atadı. Boğdan voyvodası atanan ―Lipul Beğ oğlu Dilber İstifan Beğ‖i Boğdan
tahtına oturtmak için KemankeĢ Ahmed Ağa Ġskemle Ağası832 tayin olunarak 9 Kasım
1659/23 Safer 1070 tarihinde Edirne‘den Boğdan‘a hareket etti. Evliya Çelebi de
onunla beraberdi. Boğadan Beyi‘nin maiyetinde Evliya Çelebi‘nin ifadesine göre 20 bin
kiĢilik kuvvet vardı. Ġskemle Ağası emrinde da divan tarafından tayin edilmiĢ bir
kuvvet olmalıdır. Filçin köyü menzilinde Yalı Ağası emrinde 40 bin Tatar askeri
bunlara katıldı. Ġstifan Kilisesi menzilinde ağırlıklarını buradaki papazlara emanet edip

830

Otar, çiftlik ve köy anlamına gelir. Bkz. Robert Dankoff, Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma
Sözlüğü, Çev. Semih Tezcan, Ġstanbul 2004,
831
―…yigirmi re‘s esîrimle ve kırk yedi alaĢa atlarımla ve yedi kîse nakid mâlım ve yedi semmûr kürk
ve kırk yedi aded Macar tüfengleri ve üç talika araba kelepür-esbâbımla Akkirmân altında çadırımda
sâ‘ir huddâmlarım hayâtda bulup hemân atımla ve sadağ ve kıyâfetimle Melek Ahmed PaĢa efendimin
huzûruna varup…‖, EÇS, 5. kitap, s. 84.
832
Ġskemle Ağası, Saray kapıcılarının on ikinci bölük ağası. PadiĢahın dıĢarı çıkıĢlarında hükümdarın
arkasından kırmızı çuha kaplı, gümüĢ levhalarla süslü ve sedefli bir iskemle götürürdü. PadiĢah ata
binerken ve inerken bu iskemleye basardı. Eflâk ve Boğdan voyvodalarını makamlarına oturtmak da
bunun görevleri arasında idi, bkz. Ünal, ―Ġskemle Ağası‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü).

286

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

isyan eden Boğdan kuvvetlerine karĢı harekâta giriĢtiler. Ele geçirdikleri dil‘lerden833
düĢman taburunun yerini öğrendiler. YaĢ Ģehri gölünün karĢında Galata nâm mahalde
45 bin tüfeng-endâz tarabans834 ve on beĢ bin atlı katanalar vardı. ġiddetli bir kıĢ
hüküm sürmekte ve serçe kafası büyüklüğünde kar yağmaktaydı. Bu sırada Kırım
Kalgayı‘nın maiyetinde 40 bin askerle gelmesi moralleri düzeltti. Boğdan‘ın baĢĢehri
YaĢ yakınlarında cereyan eden savaĢta isyancı kuvvetler mağlup edildi. Ġstifan Bey
Boğdan tahtına oturtuldu.
Kaçan kuvvetleri Tatarlar takip ettiler. Maceraperest Evliya Çelebi de 8 atı ve 7
aded yarar huddâmı ile takip eden kuvvetlere katıldı. PeĢinden divandan Eflâk‘a sefer
yapılması emri geldi. Iskıntı, Vasilev, Burlat, Teküç, FohĢan menzillerini geçip
Eflâk‘a girdiler. Rimlik, Bozav, Geregiçse Ģehir ve kasabalarından birçak mal ve esir
alıdı. Bazıları yakıldı. TirkoviĢ Ģehri erkekleri isyancı voyvodaya katılmıĢtı. 3000
kadın, oğlan ve kız esir alındı. Pek çok ganimet elde edildi. Sonra Eflâk‘ın baĢĢehri
BükreĢ‘e girdiler. Buradan da pek çok ganimet ve esir alındı. BükreĢ‘ten alınan
dillerden isyan eden Eflâk Beyi Mihne‘nin Fazlı PaĢa, Konakçı Kara Ali PaĢa ve Can
Arslan PaĢa kuvvetlerini yendiğini ve PaĢaların Yergöğü kalesine kapandığını
öğrendiler. Derhal Yergöğü‘ne doğru hareket ettiler. Yolda isyancı voyvodanın
öldürdüğü Müslüman ―bâzergân‖ların cesedlerini gördüler. Ellerinde beyaz bayraklarla
gelen Eflâk reayası, boyarları ve hatmanlarından bir grupla karĢılaĢtılar. Bunlar isyan
eden Mihne Bey‘den kaçarak Tatar kuvvetlerine gitmekteydiler. Çünkü Tatarlar‘ın
Boğdan‘da isyan eden Burunsuz Kostantin‘in mağlup ettiğini öğrenmiĢlerdi835.
Bunun üzerine Kalgay Sultân Yergöğü kalesine yetiĢip kuĢatan isyancı voyvoda
kuvvetlerini mağlup etti ve muhasara altındaki paĢaları kurtardı. Tatar kuvvetleri geri
dönerken de Boğdandaki yerleĢim alanlarını talan ettiler, halkını esir aldılar. Yeni
atanan Boğdan beyi hediyeler takdim ederek yağma ve talanın bitirilmesini rica edince
Ģehir ve köyleri yağmalamaya ve esir almaya son verdiler836.

833

Dil, Kendisinden bilgi alınan savaĢ esiri demektir. Bunlardan ekseriya düĢman ahvali hakkında
bilgi alındığı için böyle anılmıĢlardır (Ünal, ―Dil‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü).
834
Tüfek kullanan piyade asker. Eflak veya Boğdan voyvodasının emrine verilmiĢ, paralı askerlerden
oluĢan, ateĢli silahlar taĢıyan piyade birliği (Dankoff, Evliya Çelebi S).
835
"Vallâhi, bizler Eflâk re‗âyâsı boyarları ve hatmanlarıyız. Mihne Cüvân Beğ bizi gücile kendüye
tâbi‗ olup Yergöğü'de Osmânlı ile ceng ederken iĢitdik ki cenâbınız Boğdan'da Burunsuz Kostantin'i
bozup bu mahalle geliyorsuz. Bizler dahi Ģimdi kaçup size geldik. Cüvân Beğ hâlâ sizden bî-haberdir.
Yergöğü'de paĢalar ile ceng ediyor", EÇS, 5. kitap, s. 178.
836
―…Boğdan beği tarafından Kalga Sultânımıza ve yalı ağamıza ve sâ‘ir zor-batır iĢ erlerine ve ot
ağalarına ve kart kiĢilere bî-hisâb hedâyâlar gelüp, "Ģimden gerü benim elim vilâyetim nehb u gâret
etmeyesiz" deyü ricânâmeleri geldikde ot ağaları dellâllar nidâ edüp,"Ģimden gerü çapula gideni ve
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Evliya Çelebi Varat Kalesi Fethinde
Rakofçi Erdel‘de isyan edince Veziriazam Köprülü Mehmed PaĢa isyanı
bastırmakla görevlendirildi. Rakofçi ile iĢbirliği yapan Eflâk ve Boğdan voyvodalarını
azletmekle iĢe baĢlayan Köprülü dâhildeki bir takım meseleleri hallettikten sonra 23
Haziran 1658‘de Edirne‘den hareket etti. 31 Ağustos 1658‘de Rakofçi‘nin baĢĢehri
Erdel Belgradı‘na girildi. Rakofçi Avusturya hududunda bir kaleye kaçtı. Onun yerine
Erdel beyzadelerinden EkoĢ Barcgay Erdel voyvodası tayin edildi. Yanova ve ġebeĢ
kaleleri Osmanlılarda kalmak ve her yıl 40 bin altın haraç vermek Ģartı ile yeni Erdel
kralı ile antlaĢma yapıldı. Yanavo muhasarası sırasında Anadolu‘da kendisi aleyhinde
isyan çıkması üzerine geri dönmesi emrini alan Köprülü, kaleyi feth ettikten sonra
Ġstanbul‘a döndü. Erdel iĢinin tamamlanmasını Budin Valisi Kenan PaĢa‘ya bıraktı.
Yeniden harekete geçerek yeni Erdel kralı Barcgay‘ı mağlup eden Rakofçi üzerine
Bosna valiliğinden Budin Beylerbeyiliğine nakl edilen Seydi Ahmed PaĢa sevk edildi.
Bosna Valisi olarak Seydi Ahmed PaĢa yararlılıklar göstermiĢti. BaĢarıları Ġstanbul‘da
duyulunca padiĢah Seydi Ahmed PaĢa‘ya ―nevâziş-nâme ile kılıç ve kaftan‖
göndermiĢti837. O çağın büyük askerlerinden biri olan Seydi Ahmed PaĢa838 Rakoçi‘yi
iki defa mağlup etti. Ġkinci savaĢta ağır yaralanan Rakofçi yaraların tesiriyle öldü. Fakat
Seydi Ahmed PaĢa‘nın sadrazamlık mücadelesine giriĢmesi ve Köprülü ile rekabete
kalkıĢması sonunu hazırladı. Gönderilen bir fermanla Köse Ali PaĢa vasıtasıyla
katledildi.
Köse Ali PaĢa Ağustos 1660‘ta Varat kalesini feth etti ve Erdel Belgrad‘ına
girerek EkoĢ Barcgay‘ı makamına oturttu. Fakat Avusturya tarafından desteklenen
Kemeni YanoĢ buna karĢı çıktı ve EkoĢ Barcgay‘ı yakalayarak öldürdü. Osmanlılardan
kendisinin krallığının tasdikini istedi ise de reddedildi. Erdel halkının istediği Apafi
Mihal‘in krallığı Osmanlı hükümetince tasdik edildi (1661)839.
26 Nisan 1660/15 ġaban 1070 tarihinde Varat kalesinin fethi için Edirne‘den
hareket eden kuvvetler içinde Evliya Çelebi de vardı840. Serdar Köse Ali PaĢa‘nın
komutasındaki bu kuvvetler 28 Haziran 1661/1 Zilkade 1071 tarihinde TemeĢvar
sahrasından Erdel‘e yöneldi. Budin veziri Ġsmail PaĢa çarhacı (öncü), Evliya‘nın dayısı
Melek Ahmed PaĢa da dümdar (artçı) tayin olunmuĢtu. Hasek (Haçek) sahrasına

köy yakup mâl ve davar ve ton alanın hakkından gelinüp Kalga Sultânımız özün sokar" deyü nâdîler
nidâ edüp…‖, EÇS, 5. kitap, s. 180.
837
Târih-i Nâimâ, IV, 1756; UzunçarĢılı, aynı eser, 368-369.
838
Evliya Çelebi, Seydi Ahmed PaĢa‘nın savaĢları, Ģahsiyeti ve idamı ile ilgili olarak etraflıca bilgi
verir. Bu konuda bkz. Mehmet Ali Ünal, ―Evliya Çelebi‘ye Göre Bir Osmanlı Veziri: Seydi Ahmed
PaĢa‖, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 10, Ağustos 2011, s. 1-24.
839
Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III, kısım 1, Ankara 1973, 2. baskı, s. 384-386.
840
EÇS, 5. kitap, s. 187.
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geldiklerinde Yalı Ağası ġah Polad Ağa kumandasındaki 50 bin kiĢilik Tatar kuvvetleri
de 600 bin atları ile serdârın kuvvetlerine katıldı841.
Bu arada Evliya, Budin gâzileriyle çete‘ye842 gitti. Hasek‘ten batıya dağlar içine
girip Desne dağları üzere bir gün bir gece seğirdip Desne dağları içinde bir ―becene-i
azîme‖de, yanî bir sarp bir kırıntılık içinde toplanmıĢ kâfirlere râst gelüp üç bin yiğit ile
"Allâh!" deyip koyuldular ve binbir zorlukla beceneyi feth ettiler. 121 esir ve birçok
kelle ve ganimetlerle dört gün sonra sâlimen Hasek sahrâsındaki orduya döndüler.
Esîrleri ve ganimetleri satarken hadiseyi haber alan Serasker Ali PaĢa herkesin ganimet
almak sevdasıyla çeteye gidip ―ordu-yı İslâm‖ boĢ kalır mülâhazasıyla çete‘yi
yasakladı.
Ordu yürüyüĢüne devam etti. 15 Temmuz 1661/18 Zilkade 1071 Cuma gün
Erdel memleketi kâfirlerini itaat ettirmek için cümle Tatar askerinin kalkıp bir saat ileri
gitmesi fermân olundu. Budin askeriyle Ġsmâil PaĢa öncü ve ÇatalbaĢ PaĢa dümdâr
tayin olundu. Hasek sahrâsından doğuya doğru hareket edildi. Lena boğazın aĢıp
Küçük Samos nehri menziline gelindiğinde, "Asker-i İslâm ganîmet olsun", "Kol kol
çeteciler gitsin" diye fermân olundu. Evliya hemen fırsat ganîmet deyip 50 adet pürsilâh yiğitler ile akınlara katıldı843.
Bu arada bir kâfir dil tutup söyletip ve halkın batıdaki sarp dağlara kaçtığını
öğrendiler. Halkın kaçtığı istikamete gittiler. Yolda 100 kadar Tatar askerine rast
geldiler. Onlarla beraber olmayı kararlaĢtırdılar. Piyade olan 100 kiĢiyi Tatarların boĢ
atlarına bindirip 300 süvari oldular.
O gün dağ içinde 18 adet ―münakkaş ve billûr câmlı hinto arabalar‖844 ile üç yüz
mikdârı Macar‘a kaçarken yetiĢip bir ağızdan "Allâh Allâh" deyüp kılıç vurdular. Tam
5 saat ceng edip 18 hintovu ikiĢer atlarıyla ve içinde olan 40 adet genç kız, kadın ve
genç oğlanlar ile yetiĢkin erkeklerden oluĢan toplam 130 kiĢiyi esirler aldılar845.
Kendilerinden de 1 Ģehid ve 2 yaralı vardı. Cengden dönerken esirlerden baĢka 800
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Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 6. kitap, (Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı neĢri) 1. baskı,
Ġstanbul 2002, s. 1-3.
842
Çete, akıncıların yüz kiĢiden az bir kuvvetle düĢman memleketlerine yaptıkları akın ve baskın.
Buna potera veya potore de denirdi. Akın ve harâmîlikte alınan esirlerden, pençik denilen, beĢte bir
resim alınır fakat çeteden alınmazdı (Ünal, ―Çete‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü).
843
EÇS, 6. kitap, s. 4-5.
844
Hintov kelimesi Macarcadır. Osmanlıların koçu dedikleri türden bir araba. Uzun seyahatler için
tercih edelirdi, Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
845
―Ve beĢ sâ‗at kâmil ceng edüp on sekiz hıntovu ikiĢer atlarıyla ve içinde olan kırk aded pâk ve
pâkîze duhter-i nâ-Ģükefte-i nâçîze pençe-i âfitâb-ı mehtâb kızları ve pençe-i âfitâb gulâmları ve
pençe-i nâziĢ-i dûĢiz avretleri ve bu kadar mâl-ı ganâ‘imle cümle yüz otuz bir aded esîrleri…‖, EÇS,
6, kitap, s. 5.
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sığır ve 600 koyun ve 70 adet ganimet atları vardı. Bazı esirleri ganimet atlara
bindirdiler. O gece yürüyüp gece yarısı Serbaz deresinde etrafa karakollar koyup
yattılar. Sabahleyin 14 saat gidip Jidvar kalesi dibinde konakladılar. Ġleri gönderdikleri
keĢif karakolu düĢmanın Bortin boğazını tuttuğunu haber verince muhafazası zor
olduğundan ellerindeki esirlerden eli silah tutabilecek olanları öldürler. Arabaları tabur
gibi ederek Bortin boğazına vardılar. 100 adet tüfek kullanan yiğitler dağdan, geri
kalan 200 kiĢi dere içinden saldırıp boğazı tutan düĢmanı mağlup ettiler. 100 kelle ve
200 erkek ve 2 kadın esir aldılar. Koyun ve sığırları birkaç adamlarına bırakıp esirlerin
kılavuzluğunda yürüyüĢe devam ettiler. 13 saat yürüyüp ġiçe deresinde yattılar.
Sabahleyin birçok defa Siçova nehrini geçtiler. Candan bîzâr oldular. Ġki araba
uçurumdan yuvarlanıp 6 adet esir öldü. Esir para, sığır ve koyun ise yiyecek demek
olduğundan Evliya üzüldü. ―Mahûf u muhâtara ve bî-amân‖ derelerde 20 saat yol
giderek ġicevar kalesine geldiler. Burası Erdel‘e tâbi fakat içinde 500 Nemse askeri
olan bir düĢman kalesiydi846.
Kendilerini tuzağa düĢüren esirleri derhal öldürdüler. Esirlerden biri yine azatdık
karĢılığında kılavuzluk teklif etti. Ancak esirin dediği yoldan arabalar gidemeyecekti.
Bunun üzerine arabalardaki kadın ve çocukları arabaların ve Tatarların atlarına
yüklediler. Yarım saat ġiçe deresi içerisinde gidip bir yalçın kaya üzerine çıkıp bir
büyük ateĢ gördüler. Kılavuz esir orasının SazvaroĢ Ģehri olduğunu ve ―İşte sizin asker
âteşe bu şehri urmuşlar‖ dedi ve iki günde varılabileceğini söyledi. Ol gece KeĢt nehri
kenârına vardılar. Nehri binbir zahmetle geçip Deve kalesi dibindeki sahrada bulunan
Osmanlı ordusuna geldiler. Daha önce gönderdikleri 3000 adet koyun ve sığırlar doğru
yollar ile bir günde ordugâha gelmiĢti. Bunları 1000 guruĢa sattılar. Ayrıca yanlarındaki
esir ve ganimetleri de satarak 7 kese mal elde ettiler. Aralarında eĢit Ģekilde paylaĢtılar.
Ancak Evliya‘nın hissesine 40 guruĢ ve bir gulam düĢtü.
Evliya 300 arkadaĢıyla SazvaroĢ Ģehri civarında da çeteye katıldı ve ganimetler
elde ettiler. Fakat ―üç yüz yiğit ile üçer guruş hissemend olup çekdiğimiz âlâm-ı şedâ‟id
hebâya gitdi‖, diyor. AnlaĢılan esir ve ganimet bolluğundan aldıkları mal ve esirler çok
düĢük fiyata gitti.
Serdar Ali PaĢa kumandasındaki ana ordu ile yürüyüĢe devam ederek Vinçazvar
kalesine geldiler. Burası da Avusturya hâkimiyetinde bir kaleydi. Top atarak Osmanlı
ordusunu kaleye yaklaĢtırmadılar. Ali PaĢa‘nın görevi kale feth etmek değil Erdel
tahtına bir kral nasbetmekti. Bu yüzden eğlenmeyip kalenin yanından geçtiler fakat bir
gece Tatar askeri bu Ģehri basıp, cümle adamların esir edip birçok ganimet aldıktan
sonra Ģehri ateĢe vurup yaktılar.
Vinçaz kalesinden kalkılıp kuzeye doğru giderken Tatar askeri Kemen YanoĢ
kral ile tabur cengi edip on bin esir ile ―ordu-yı İslâm‖'a dâhil oldular. Ordu içinde bir
846
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sevinç ve ganimet bolluğu yaĢandı. Oradan düĢman köylerini yaka yıka ilerlenip ErdelBelgradı‘na gelindi. Burası Erdel krallarının taht Ģehriydi. Halkı Osmanlı ordusuna
mukavemet edemeyeceğini anladığından kaçmıĢtı. Yağmacı Tatarlar Evliya‘nın uzun
uzun mamuriyetini anlattığı bu Ģehri yağmaladıktan sonra ateĢe verdiler. Altı ay önce
de Mehmed Giray Han bu Ģehrin varoĢunu yağmalayıp yakmıĢtı. Tekrar imar edilen
Ģehir yine yağmalanmıĢ ve yakılmıĢtı. Burada ordu iki gün eğlenip, Tatar askerine yine
çapula gitmek izni verildi. 12 bin kiĢi Kemen YanoĢ‘un ardına düĢtü.
Çevre köyleri yağmalayarak ve halkını esir ederek ilerleyen ordu Entivar
kalesine geldi. Çarhacı Ġsmâil PaĢa ile Tatar askeri ileri gidüp cümle mal ve erzâk alıp
Ģehrin varoĢunu yakmıĢlardı. Yer altında kalan ―mâl ü menâl‖ ile bâğ ve bâğçeleri de
sonra varan askerlere ganimet oldu. 4 saat sonra ulaĢılan Bonçab nahiyesi de mamur
iken Tatar askerinin yağmalamasıyla harabeye dönmüĢtü. Tatarlar buradan 20 bin esir
almıĢlardı. Evliya bir esir 1 guruĢa satıldı, diyor. 3 saat sonra Tuzda Ģehrine varıldı.
Burası tuz madenleri olan bir yerdi.
Evliya Çelebi Melek Ahmed PaĢa‘dan izin alıp 50 askerle tekrar batı yönünde
―ha şunda ha bunda‖ diyerek bir çeteye katıldı. ġolomkovar kalesine geldiler. Burasını
düĢmana ait bir Ģehir zannederken yeni inĢa olunmakta olan minareyi gördüler. Burası
Serdar Ali PaĢa‘nın Varat‘ı feth ettiği sene Osmanlı hâkimiyetine giren Ģehirlerdendi.
Vergi geliri padiĢah haslarına dâhil olan Ģehir Varat PaĢa‘sı Sinan PaĢa‘nın adamları
vardı. Bunlardan bir kısmı da Evliya‘nın çeteci grubuna katıldı. Doğuya doğru hareket
edip KiriĢ nehrini geçip burada 15 düĢman askerine rast geldiler. Ellerinde 6 adet
Müslüman esîrleri vardı. Derhal 15 düĢman askerini esir alıp Müslüman esirleri
kurtardılar. Kâfir atlarını Müslüman esirlere silahlarıyla bindirip esir kâfirleri piyade
yürüttüler. Dört tarafı yaka yıka 46 esir daha alıp ―ordu-yı İslâm‖a dâhil oldular. Esirler
satılıp onar guruĢ kazandılar847.
Evliya Çelebi Tatarlarla Avusturya Seferinde
Veziriazam Köprülü Fazıl Ahmed PaĢa‘nın Uyvar seferine katılan Evliya Çelebi
bu seferle ilgili bilgiler verdiği gibi serhad boylarında gördüğü Ģehir ve kaleler
hakkında da etraflıca malumat vermektedir. 26 Mart 1663‘te sefere çıkan848 Fazıl
Ahmed PaĢa‘nın otağı, 13 Nisan 1664‘te Zemlin (Zemon) sahrasına kuruldu. Uyvar,
Neogarad ve Leva kaleleri feth olundu. DüĢmanın Sigetvar ve Kanije üzerine yaptığı
kıĢ taarruzları durduruldu ve Yanıkkale (Komoron) üzerine yürünmesi
kararlaĢtırıldıysa da Kanije‘ye çok yakın olan ve General Zerini‘nin sulha aykırı olarak
yaptırdığı ve Osmanlıların Yenikale adını verdikleri Zerinvar kalesinin alınması için
harekete geçildi ve 20 günlük bir muhasaradan sonra kale feth olundu. Fakat
veziriazamla serhad ileri gelenleri arasında yapılan müzakerelerden sonra Kanije
847
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kalesine zarar vereceği gerekçesiyle Yenikale‘nin yıkılmasına karar verildi849. Evliya
Çelebi bu müzakereler ve tartıĢmalar hakkında bilgi verir.
Bu sırada Kırım kuvvetlerinin baĢında olan Kırım Hanı Mehmed Giray‘ın oğlu
Hanzade Ahmed Giray veziriazamın huzuruna çağrıldı ve Avusturya topraklarına
yağmalama emri aldı. Ahmed Giray‘ın emrinde 37 bin Tatar askeri vardı.
Evliya Çelebi de Tatar askeri ile akınlara katılmak için hazırlanırken Tatar
Hânzâde Ahmed Giray Sultân'ın kethudâsı Sefer Gâzî oğlu Ġslâm Ağa on bin Tatar ile
Kanije etrâfların ve Balatin gölü kenârlarına akına gitmiĢlerdi. Ġslâm Ağa kuvvetleri ile
―niçe bin pençe-i âfitâb mahbûb u mahbûbe dilberânlar ile sâlimîn ü gânimîn ordu-yı
İslâma‖ dâhil oldu. Veziriazam cümle mirzalara ve Ġslâm Ağa'ya ve Hânzâde'ye
―hil„at-i fâhireler‖ giydirip ikrâmlar etti. Getirdikleri esîrlerden 16 aded kapudanları ve
100 aded güzîde esîrleri Ġslâm Ağa sadrıazama hediye olarak verdi.
Bu esîrlerin en mühimi Çiyel adlı kapudandı850. ―Sâhib-i kelâm ve müdebbir-i
benâm‖ olan bu esiri vezîriazam huzûrunda konuĢturdu. Onun verdiği bilgiye göre
Nemse kralının askeri Yanıkkale altındaydı. Fransa kralı Nemse çâsârına elli bin kiĢi
imdâd göndermiĢti. Bu bilgi üzerine veziriazam orduya dellallerle "Ata dona mâlik olan
garîb yiğitler mâl-ı ganâ‟im isteyenler şimdi gidecek Tatar askeriyle gitsinler" deyü
fermân ettirdi. Tam 10 bin kiĢi akına gitmek için Kırım askerine katıldı. 1074851
tarihinde Kanije altından kalkıp kale etrâflarını ve Balatin gölü sâhillerini ve Morava
nehri kenârlarındaki kaleler ile kasaba ve beldeleri yağmalamaya gittiler852.
Serhad gâzileri 47 bin kiĢilik bu büyük akıncı birliğine öncülük etmekteydi.
Evvelâ, Kanije kalesinin güneyine yakın Egirsek kalesine yöneldiler. Bu kaleyi
Yenikale‘nin fethi sırasında Ġsmail PaĢa ele geçirmiĢ, içerisindeki hazine ve silahları
aldıktan sonra kaleyi ateĢe vermiĢti. Fakat düĢman kaleyi tekrar onarmıĢ ve tahkim
etmiĢti. Osmanlı kuvvetlerine toplar atarak kaleye yaklaĢtırmadılar. Akıncı birliğinde
top yoktu. Bu yüzden kalelerin top menzilinden uzak durmaya çalıĢmaktaydılar.
Nitekim bu kalenin 7 saat güneyindeki Macar Beganoğlu‘nun elindeki Kapolinye
849

UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, c. III/1, s. 406-410; Evliya Çelebi, ―Cümle cebehânesin ve yüz yetmiĢ
pâre topların Kanije['ye] gönderüp bu Yenikal‗a'yı yedi yerden yedi kerre lağım-ı azîm ile cümle
tabyaları ve der [ü] dîvârların ber-havâ endâht külün göğe savurdular. Ba‗zı yerlerin hâli üzre
bırakdılar, ammâ Kanijeli bu kal‗aya dâğ-ı derûnlarından bâkî kalan eser-i binâların dahi niçe kerrât
kumbaralar ile münhedim etdiler.‖ diyor, EÇS, 6. kitap, s. 328.
850
Verdiği bilgilerden sonra veziriazam Çiyel‘i azad eder.
851
Evliya Çelebi ayını ve gününü boĢ bırakmıĢtır. Bu tarih muhtemelen 1074 yılı Zilhicce ayının son
günleri olmalıdır. Çünkü 5 Muharrem 1075 (29 Temmuz 1664) tarihinde Osmanlı ordusunda bulunan
Avusturya elçisi Simon Reninger ile on maddelik sulh antlaĢması yapılmıĢtır, bkz. UzunçarĢılı,
Osmanlı Tarihi, III/1, s. 411.
852
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 7. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff
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kalesinde de aynı Ģey oldu. Ġki saat batıdaki ġilye palankasını ise öncü birliği olan
serhadliler savaĢarak almıĢlar; içindeki 200 düĢman askerini kılıçtan geçirmiĢler ve ele
geçirdikleri atları asıl kuvvetlere teslim ederek yollarına devam etmiĢlerdi.
ġilye palankasından üç saat ilerideki Zirinoğlu hükmündeki Belvar palangasını
da daha önce Kanije gazileri yağmalamıĢlardı. Bu sahranın güney-batısındaki VetoĢ
palankasının varoĢunu da daha önce Tatar kuvvetleri tahrip etmiĢlerdi. DüĢman
palankaya kapanmıĢ ve Osmanlı akıncı kuvvetlerine karĢı savaĢa hazırdı. Ancak
Osmanlı akıncılarının kale feth etmek gibi bir amaçları yoktu. Onlar mal ve ganaim
peĢideydiler. Bu yüzden VetoĢ‘un kuzeyindeki Çiçon palankasında da aynı durum
oldu. Akıncılar buradan da geçip kıble yönündeki Zekan palankasına geldiler. Bir sarp
yerde göl kenârında hayli metin görünmekteydi. Evliya, ―Bize kırk pâre toplar atup bizi
alarka eyledi‖, diyor. Bu kalelerin hepsi Kanije yakınındaydı. VaroĢlarını serhad
gazileri yakmıĢlardı. DüĢman cümle mâlların kale içine alıp kapanmıĢlardı.
Osmanlı askeri ile destekli Tatar kuvvetleri Zekan kalesinden yedi saat batıya,
―çengelistân ve dağıstân yollar ve beller aşup derd-i belâlar çekerek‖, Kapornok
kalesine geldiler. Gâyet metîn palankaydı. Öncü giden gâzîler 200 adet küffâra râst
geldiler. Bunlar 150 kadar ―ümmet-i Muhammed esîrlerini‖ kaleden çıkarıp Tise
nehrinden bir ark kazıp kalenin hendeğine akıtmak istemekteydiler. Müslüman esirler
Osmanlı askerlerini görünce ―Allâh‖ diyerek feryad ettiler. Akıncılar bunun üzerine
derhal düĢman askerlerine saldırdı. 1060 kadar düĢman askerinin kalelerine kaçmasına
fırsat vermeden kılıçtan geçirildi. Subaylarıyla (Kapudanlarıyla) 300 kâfir esîr edildi.
Müslüman esîrler kurtarıldı. Arabalara bindirüp Kopan kalesine gönderdiler.
Kapornok kalesini geçip bir saat gidip, Pelendvar kalesine geldiler. Bu kale de
metin ve çetin bir kaleydi. Geçip gittiler. Pelenvar‘ın güneyinde Lak kalesine geldiler.
Hayli büyük ve gâyet müzeyyen kaleydi. Burada Kopan kalesine gönderilen Müslüman
esîrleri selâmetle varınca Kopan'dan ve KapoĢvar kalesinden 500 adet gâzîler gelip
akıncı birliğine katıldı. Lak kalesinden de bir Ģey alamayıp batı yönünde dağlar ve
ormanlar içinde üç saat ―ac u zâc gidüp‖ YeleĢke kalesine geldiler.
YeleĢke de Süleyman Hân zamanında feth olunmuĢ kalelerdendi. Nemse çâsârı
hükmünde çit palanka ve düz bir yerdeydi. Bu palanka da daha önce yağmalanmıĢ ve
―mâl-ı ganâ‟imi‖ alınıp yakılmıĢtı. Bu kale altında akıncılar atlara yem kestirip,
―Tatarvârî kazanlar‖ asıp yorgun kalmıĢ atlardan iki yüz kadar atları koyup zevk u
safâlar ettiler. Dört tarafa karakollar koyup gece yarısına dek dermansız yattılar. Evliya,
―Ammâ kan yutduk, zîrâ etrâfımızı kâfir almışdı‖, diyor. Yakılan cümle kalelerin
―küffârları hâne berdûş olup‖ akıncılara saldırmak üzereydi. Gece yarısı mehtâp olunca
kalkıp kılavuzları vasıtasıyla batı yönünde ağaçlık ve çamurluk azâbın çekerek
yağmurdan sabaha dek yürüdüler. Fakat dönüp dolaĢıp tekrar YeleĢke kalesi altına
geldiler. Meğer gece akıncılar kalkıp gidince düĢman dağlardan yine YeleĢke'ye
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dönmüĢlerdi. Akıncı ve Tatarlar bunları seher vaktinde bastılar. DüĢman kalenin
dıĢında 70 adet kapudanları ve 3000 kadar kefereleri ve papasları ile müĢâvere edip
teslim olmaya karar verdiler. Birkaç yüzü YeleĢke'ye kaçtılarsa da onlar da esir
olmaktan kurtulamadılar853.
Alınan esîrlerle beraber bir saat Raba nehri kenârınca gidip, ġarvar palankasına
geldiler. Buranın askerleri YeleĢke kalesi altında olan cengden haberdâr olduklarından
cümle hayvânâtların kale altına çekip kendileri kaleye kapanmıĢlardı. Bu yüzden bir
Ģey yapmadan yanından geçip gittiler. Kemenvar kalesine geldiler854. Avusturya
imparatoru hükmünde bir ağaçlık yerde çetin bir kaleydi. Tatar okçuları kibrîtli yanmıĢ
okları kale içine rüzgârda gönderince bütün tahta örtülü evlerin damları yanmaya
baĢladı. Kale içinde bir vâveylâ kopup derhâl küffâr kale kapılarını açıp mal ve
eĢyalarıyla kaleden çıkıp kale altına topların korumasına girmek isterlerken Tatarların
baskınına uğradılar. Kısa sürede 1560 kadar esîr ve hesapsız mâl ve erzâk alındı.
Bunları yakın olan Kanije'ye gönderdiler.
Serhadliler ve Tatarlar yürüyüĢe devam ederek Romçivar plankasına geldiler.
Orman içinde yüksek, topraklı bir tepe üzerinde metin bir kaleydi. Bunlar da
akıncılardan haberdâr olduklarından kaleye kapanmıĢlardı. Buradan geçip Egirvar
kalesine geldiler. Dağlık ve ormanlık içinde dört tarafı bataklık bir palankaydı. DüĢman
Osmanlı akıncılarını geçerken görünce Ģâhî toplar attılar.
Bu kaleyi geçip MeĢter kalesine geldiler. Askerleri karĢı çıkınca akıncılar da
"Allâh Allâh" deyip bir hayli ―ceng ü cidâl‖ ettiler. Küffâr kaleye kaçtı. Niyetleri
oradan akıncıları topa tutmaktı. Akıncılar düĢmanı kovarak varoĢlarına girdiler ve
güzîde eĢyâları alıp varoĢu ateĢe verdiler.
Mansûr u muzaffer MeĢter'i geçip batı yönünde üç saat mikdarı gidip Sünbüthel
kalesine geldiler. Küçük bir kaleydi. Fakat bir hayli top atıp akıncıları kaleye
yaklaĢtırmadılar.
Bu kaleyi de geçip iki saat giderek MeĢtivar palankasına geldiler. Bu kale
altında eğlenip atlara yemler asıp, cümle bir yere gelip ne yapalım diye müĢâvere
ettiler. Bütün köyler ve kasabalar yerli yerinde, ammâ içlerinde bir Ģey yok, ancak
cengâver katanaları (askerleri) gâyet çok, ―mâl-ı ganâ‟im, üsârâ ve şikârdan aslâ bir
zerre yok‖tu. Bazıları Raba nehrini karĢıya geçmeyince ―şikâr alup doyum olamazız"
dediler. Bir kısmı ise bunun tehlikeli olacağını çünkü ―cümle kâfiristânın cem„iyyeti
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EÇS, 7. kitap, s. 3.
Evliya Çelebi‘nin saydığı Yenikale, Komar, Egirsek, Kemenvar, Egirvar kaleleri Osmanlı ordusu
tarafından feth 20 Haziran 27 Temmuz 1664 arasında feth olundu fakat bunlar düĢman toprakları
içerisinde kaldıklarından korunmaları çok güç ve içine konulan askerlerin masrafları çok fazla
olacağından dolayı yakılıp yıkıldı ve havaya uçuruldu, bkz. Sadık Müfit Bilge, aynı eser, s. 51,
nitekim Evliya da aynı mütalaada bulunmaktadır.
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yeri‖nin orada olduğunu ileri sürdüler. Fakat serhadliler ve Tatarlar "İşte biz eyle bir
kâfir cem„iyyeti olan yeri isteriz. Yâ taht ola yâ baht" deyince herkes gazâ niyetine
besmele çekip, atlara binip ikinci saatde Raba kenârına vardılar. Fakat o gün tamamen
Raba sâhilinde gezdikleri halde karĢıya geçecek münasip bir yer bulamadılar. Nehrin
iki tarafı uçurumdu ve geçit ümidi olan yerlerde birer top menzili haberci kuleleri vardı.
MüĢâvere ettiler. Kırım'da Mankıtlı Alî Mirze: "İşte bir yol bulup cümlemiz murâdımız
üzre Raba suyun karşuya geçdik. Yâ karşu tarafda bilir misiz küffâr deryâsı var. Karşu
çıkup bir gün iki gün ceng ideyüz, uruş hâlidir, bozmak ve bozulmak Allâh elindedir.
İhtimâldir kâfir bizi kıstayup dönüşde bu suyu nice geçelim" deyince Raba'yı geçmeden
ferâğat ettiler855.
Oradan Kösek kalesine geldirler. Süleymân Hân zamanında bu kale altında pek
çok Osmanlı askeri Ģehîd olmuĢtu. Hâlâ kabirleri görünmekteydi. DüĢman kaleden
akıncıları görünce azîm toplar attılar.
Kösek‘i geçip Sobron‘a geldiler. Burası Avusturya‘ya tâbi olup esirler ve
klavuzların verdiği bilgiye göre zengin bir Ģehirdi856. Ancak kalesi bir batak kenarında,
çetin bir yerdeydi. Nice yüz bin küffâr kale altında cenge hazır beklemekteydi. Bu kaleĢehri de geçip giderlerken öncü (çarhacı) giden akıncılar 40 adet dil aldıkları
müjdesiyle geldiler. Alınan esirler âzâd edilmek Ģartıyla konuĢtu ve Raba suyunun
geçidin gösterdiler.
Esirlerin kılavuzluğu ile kolayca Raba nehrini geçen akıncılar Jelejinvar
kalesine geldiler. Esirler akıncıları ormanlar içerisine götürdü. Açıktan, sahradan
götürürsek sizi görürler ve haber topları atıp birleĢirler ve ganimet alamazsınız dediler.
Fakat serhad gâzilerinden bazıları Ģüphelendiler, içlerinden birisi bir esirin kafasını
uçurdu. Diğer esirler dehĢet içinde kaldılar. O gün orman içinde yatıp seher vakti
Purunduk Ģehrine geldiler. Bu Ģehir de 939 târîhinde Süleymân Hân zamanında Kâsım
Voyvada tarafından feth olunmuĢtu. Fetih sırasında ceng-i azîm olmuĢtu. Hâlâ Ģehrin
kıble tarafında bu savaĢtan kalan Ģühedâ mezarlığı vardı. "Hayvânât mevtâları çiğnemesin", diye küffâr Ģühedâların etrâflarına handaklar kesmiĢlerdi. Evliya, bir mezar
taĢında da "Mihaloğlu Mehemmed Beğ rûhiyçün el-fâtiha" diye yazdığını
belirtmektedir. ġehir tekrar Macarların eline geçince Müslüman mezarlığını tahrip
etmek bir yana hayvanat çiğnemesin diye tedbir almıĢ olmaları ilgi çekicidir.
Purunduk bir sahranın nihayetinde küçük bir iç kalesi vardı. Orta kalesin Galata
kulesine benzemekteydi. TaĢra varoĢu Haleb kalesinden büyüktü. Evliya içinde yetmiĢ
adet manastır çanlığı saymıĢtı. Evliya Çelebi büyük bir Ģehir diyor ancak 3-4 bin
855

EÇS, 7. kitap, s. 4.
Esirler ve klavuzlar, "Üç bin aded demirci ve bıçakçı ve usturacı dükkânları ve iki bin çukacı ve
bin kadar kâğıdcı dükkânları ve gayri ehl-i sanâyi‗ dükkânlarının hisâbın Hudâ bilür", diye bilgi
verirler, EÇS, 7. kitap, s. 4.
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nüfuslu bir kasaba olduğu anlaĢılıyor. Çünkü aĢağıda zikr olunacağı üzere bu Ģehirden
üç bin esir aldılar.
Vakt-i seherde cümle küffâr uykuda iken gâziler ormanlar içinden çıkıp kale
dibine gelince Allâh Allâh diyerek varoĢ duvarlarına saldırdılar ve Ģehri 70-80 kadar
yerden âteĢe verip yaktılar. DüĢman âteĢ-i Nemrûd içinde kalıp bazı kadınlar hemân
oğlun kucağına alıp kocasıyla evinden dıĢarı çıkınca yakayı ele verip esîr oldular.
Akıncıların bu saldırısı üzerine kaledeki düĢman toplar atıp hücuma geçtiler.
Akıncılar biraz ceng edip, sahraya doğru ricat ettiler. Bu bir savaĢ hilesiydi. DüĢman
akıncıları kovarak takip etti. Bîtâb ve bîmecâl kaldıklarında akıncılar birden dönerek
küffârı ortaya alıp kılıçtan geçirmeye baĢladılar. Kılıç artıkları kaleye doğru koĢarken
gaziler de peĢlerinden gidip kaleye girdiler ve kolayca kaleyi ele geçirdiler. Kale
kapılarını kapatıp 7 saat burada kaldılar. Sanki kale sahibi gibi kâfir karılarına ve
kızlarına yemekler piĢirttiler. Yemekten sonra Ģehirden pek çok ganimet ve esir
aldılar857. Tatarlar858 bununla yetinmediler birkaç kadına iĢkence edip ―mal kaldedir‖,
deyince yer altında saklı pek çok mal, gümüĢ eĢyalar çıktı.
Sonuçta 170 araba kıymetli mal ve 3 bin esir ve 3 bin at ganimet aldılar. Esirler
içinde ―bikr-i nâ-şüküfte‖ ―geysûlarının her târları bin bâr müşk-i Tatar değer‖, Alman
kızları vardı. ġehri yaktılar ve atları arabalara koĢup ayrıldılar.
O gün Purunduk Ģehri altından kalkıp batıya doğru Tuna'nın baĢı olan Alman
dağlarının eteğinde Raytinad kalesine geldiler. Büyük bir Ģehir olan Raytinad Nemse
çâsârının anası hükmündeydi. Cümle esîr ve mâlları dağlar içinde iki bin adet Ģehbâz
gâzîlerle koyup bu kalenin kuzeyindeki seyrek ağaçlı koru içinden aniden Ģehir içine
girüp göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede kaleyi ele geçirdiler. Bol ganimet ve
esir aldılar. Öyle ki, 300 araba yükü kıymetli ve nadir eĢya ele geçirdiler859.
Evliya Çelebi‘nin dikkatini Ģehrin ortasındaki çetin ve metin ġeddadî bina eski
bir manastır çekmiĢti. Ayasofya kubbesine benzettiği merkezi kubbesinden ayrı 300
kadar küçük kubbesi vardı. Mavi renkli mermerleri ve bilhassa dört adet yüksek çan
kulesi dikkati çekmekteydi. Büyük kubbenin ortasındaki haç beĢ adam boyu kadar
857

―ol kadar sîm âvân ve ol kadar Ģem‗dân ve buhûrdân ve ol kadar akmiĢe-i fâhire ve ol kadar
elbise-i nâdireler ve ol kadar kemyâb makûlesi cevâhir-i zî-kıymetler ve cemî‗i düyûr-ı gamâmelerden
ol kadar mücevher putları ve zeheb-i hâlisden salîbeler ve yedi yüz aded hemân bıtrîk ve kıssîs ve
ruhbânlar esîr oldular.‖, EÇS, 7. kitap, s. 5.
858
Evliya, ―Tatar-ı bî-rahimler‖ diyor.
859
―çârsû-yı bâzârında ve kenîselerinde ve dâr-ı menhûshânelerinde ol kadar mâl-ı bî-kıyâs bulunup
ve ol kadar pençe-i âfitâb ve mahbûb u kamertâb duhter-i gılmânlar alındı kim dâmenlerine aslâ hâr
iliĢmemiĢ ve yüzleri açılmamıĢ bir gül-i nâ-Ģüküftelerdir. Ve ganâ‘im almadan asâkir-i Ġslâm ol kadar
müstağnî oldular kim kerrât ile ganâ‘im esbâbların bırağup dahi ziyâde girân-bahâ eĢyâlar aldılar‖,
EÇS, 7. kitap, s. 6.
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vardı. "Bu kenîsede mâl çokdur" diye asker-i Ġslâm bu kiliseyi kuĢattılarsa da kiliseden
bir anda toplar atıldı ve yedi nefer gâzîler Ģehîd oldu. Bunun üzerine bu Ģehidlerin
karınların yarıp tuzlayıp arabalara yükleyip aldıkları ganimetlerle avdet ettiler. Oradan
yedi saat kuzeye ağaçlık ve dağlık Alman topraklarında giderken bir büyük asker izine
râst geldiler.
Esîrlere suâl ettiklerinde, "Bu Fransa vilâyeti yoludur. Allâh bilir Fransa kralı
Donkarkız vilâyeti ve Danimarka vilâyeti ve Dış Fransa vilâyetlerinin askerlerin bizim
krala imdâd gönderüp Alaman dağların aşup Yanık kal„asına gitdiler", diye cevap
verdiler. Deryâ-misâl ordu iziydi ve henüz yeni geçmiĢlerdi. Oradan batı yönüne
hareket ettiler. Korokonder adlı ―şehr-i bender-âbâda‖ geldiler. Burası dört tarafı
bataklık bir Ģehirdi. Bu sebeple yağmalamak mümkün olmadı.
Bu Ģehri de geçip yine kuzeye dağlar içinde yedi saat sonra Yenora Ģehrine
geldiler. Hâlen Avusturya imparatorluna tâbi mamur ve büyük bir Ģehirdi. ġehrin etrafı
bataklık olduğundan Ģehrin varoĢunu yaktıkları gibi Tatar askeri kibritli ateĢ okları ile
kale içini de yaktılar. Yangın üzerine içindeki küffâr dıĢarı çıkınca esir edildiler.
Yenora‘dan hareketle ―Nemse çâsârı hükmünde‖ BeĢluka Ģehrine geldiler. Bu
Ģehir altında iken Ģiddetli bir yağmura tutuldular. Arabalar hareket edemez hale geldi ve
baĢlarına bela oldu. Ormandan ormana güçlükle geçip bir çamursuz yerde eğlendiler.
Burası Nemet nehri kenarında, beĢgen Ģeklinde bir kalesi olan büyük bir Ģehirdi.
KurĢun kubbeli kiliseleri ve büyük sarayları vardı. Evliya 70 çan kulesi saymıĢtı.
Uyvar‘a iki merhale yerdi.
Bu Ģehirden ganimet almak ümidinde değillerdi. Çünkü yükleri çok ağırlaĢmıĢtı.
KıĢ kıyamet yakın olduğu gibi ―vilâyet-i Alman ve bî-amân‖ yerdi. Bu mahalden altı
saat bir dağ içinde giderken 700-800 kadar besili atlara râst geldiler. Sürücüleri ile
birlikte hepsini ele geçirdiler ve esirleri konuĢturdular. Bunlar Avusturya
imparatorunun atlarıydı. Sanki Hızır'a râst gelmiĢlerdi. Arabalar içinde olan eĢyaları
atlara yüklediler ve arabaları yaktılar. Böylece yükleri hayli hafifledi. Kuzey
istikametinde kâh orman ve kâh yoldan giderek, eski taht Ģehri Gravçe‘ye geldiler.
Burası evvel ve âhir Nemse çâsârlarının tahtgâhlarıydı. Bu Ģehirde imparatorun oğulları
ve yâhûd akrabâları hükûmet etmekteydi. Krallar ölürse buradakiler kral olmak Alman
kanunuydu. Evliya Çelebi, kırk elli kadar nâmdâr pür-silâh serhadli gâzîleriyle bu
Ģehrin bir top menzili uzaklıktaki yüksek bir yerden bu Ģehri seyretti. Mamur bir Ģehir
olmakla beraber içinde gezen askerleri de çoktu. Bu yüzden Graviçe Ģehrini geçip
ertesi günü kuzeye doğru gidip ĠĢlos kalesine geldiler.
ĠĢlos eskiden beri Nemse kralının hükmünde bir kaleydi. Bir orman içinde mola
verip ormandan dıĢarı tek bir adamı çıkarmadılar çünkü küffâr askerine çok râst gelir
olmuĢlardı. ĠĢlos kalesi bir ovanın orta yerinde Demâvend dağı gibi metânet üzere
durmaktaydı. Doğu tarafında büyük bir varoĢu vardı. Uzak mesâfeden seyr ettiler. Bu
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kaleyi de geçip yine ulu dağlar içre gidip, Semati kalesine geldiler. Burası Avusturya
imparatoru himayesinde Morava nehri kenarında çetin ve sağlam bir hisardı.
Akıncıların geldiğini öğrenen kaledekiler üç adet balyemez topu attılar. Topların
Ģiddetinden dağlardaki ağaçların yaprakları yere döküldü. Esirler bu topların düĢman
geldiğini haber veren toplar olduğunu söylediler. Bu yüden bu kaleye de yakın
uğramayıp yine dağlar içinden giderken öncü askerlerden bir Allah Allah sadâsı koptu.
DüĢman akıncılara saldırmıĢtı. Ġki saate yakın süren cengde düĢmanı mağlup ettiler.
Evliya‘ya göre düĢman akıncıların sayısının az olduğunu zannetmiĢti860.
Mağlup olan düĢman takip edildi. Tatar askerleri ―kanıkmış arslan gibi‖ küffârı
kova kıra kimini esir ve kimini kılıca yem ettiler. Ele geçen esirlerden düĢmanın yedi
gündür akıncıları takip ettiğini ve 13 bin kiĢi olduklarını öğrendiler. Kılavuzluk eden
esirler Ģimdiden sonra Raba suyunu geçip Kanije kalesine dönmelerini tavsiye ettiler.
―Yohsa mâlınızla ve başınızla ve cânınızla kurtulmazsız", dediler. Bu son gazâda 3750
esir alınmıĢtı. Bunları onar onar Tatar tarzı üzere bağladılar, cümle atlara kadınları ve
esirleri ikiĢer ikiĢer bindirdiler. 500 arabayı yaktılar. Bir gece Morava nehri kenarında
yattıktan sonra ertesi gün Raba nehrini geçtiler. Bu arada ihanet eden kılavuz esirlerden
birini öldürüp, birini de salıverdiler.
Ordan doğuya doğru Raba nehri kenârından gidüp daha önce baskın yaptıkları
YeleĢke kalesine geldiler. Bir orman içinde mola verdiler. O gün karakol nöbeti
beklemek sırası Evliya ve gulamlarındaydı. Ġstirahat molası sırasında geldikleri yol
tarafında toplar atıldı. ―Ayâ bu ne alâmetdir?" derken dağlar içinden bir kütürdü koptu.
KarĢı tarafda seyrek ağaçlı bir yerde 500 kiĢilik bir düĢman birliği akıncılara
saldırmıĢtı. Akıncılar süratle atlara binip karĢı saldırıya geçince düĢman çareyi
kaçmakta buldu. Akıncılar düĢmanı kovalamaya baĢladı. Bu sırada küffârın ardı sıra
yine küffâr kıyafetli bir asker birliği düĢmanı kovmaya baĢlayınca akıncılar bunları da
düĢman zannedip üzerlerine Allah Allah diye bağırınca onlar da Allah Allah dediler.
Meğerse bunlar Kanije, Kopan ve KapoĢvar kalelerinin serhad gâzîleriydi. Daha önce
akıncılara top atılan kale altında serhad gâzîleri kaçan küffârlara râst gelüp küffârı
bozup kaçırmıĢlardı. Kaçan küffâr bu defa Evliya‘nın dâhil olduğu akıncı birliğine râst
gelince yine kaçtılar.
Serhad gazilerinin yardımına Tatar askeri de katılınca kısa sürede küffara yetiĢip
hepsini esir ettiler. Yarısını serhadlilere verdiler. Diğer yarısını, ―kânûn üzre‖ akıncılar
aldılar.
Yeni gelenlere veziriazamı ve
―asâkir-i İslâmı‖ sorduklarında, bugün
kavuĢursunuz cevabını aldılar. Ertesi gün sene 1074861 Sadrıazam büyük bir alayla
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―Meğer küffâr bizi az asker sanup sataĢdı, ammâ âhır-ı kâr küffâr ĢaĢdı ve yüz dutup dağlara
kaĢdı.‖, EÇS, 7. kitap, s. 8.
861
Evliya Çelebi 1074 tarihini veriyor ama ay ve günü hatırlayamadığından boĢ bırakmıĢtır.
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akıncıların eğlendiği ormanistân önünden geçip, onlara yakın bir sahrada bütün ordu
çadır kurdu. Akıncılar ve Tatarlar da cümle atlanıp bütün esîrleri atlara ve arabalara
bindirip büyük bir alay ile Sadrıazamın otağı önünden 2060 araba ve 11 bin at ve
aldıkları ganimetlerle geçtiler.
Akıncıların serdârı olan eski Hânzâde kethudâsı Ġslâm Ağa ve sâir serhad
gâzîlerin serdârları aldıkları esirlerden beĢ aded güzîde esîri Sadrıazama hediye olarak
hâzırlayıp cümle ot ağaları, mirzalar ve birçok serhad gâzîleri ağalarıyla birlikte Evliya
Çelebi de Sadrıazamın huzuruna çıktılar. Sadrıazam, "Safâ geldiniz ve hoş geldiniz,
Alman vilâyeti gâzîleri" diye bunları övdü ve hilatler giydirdi. Sadrıazam Evliya‘yı
görünce, "İşte Evliyâ Çelebi seyâhat-i Alman'ı da etdin. İnşâallâh Beç ve Prak
vilâyetlerin de görürsün" diye çok ihsanlar etti.
Daha sonra cümle gâzi arkadaĢlarıyla bir yere toplanıp, aldıkları ganimet
mallarını satmağa çıkardılar. Fakat hiçbiri ―bir dâne-i hardal‖ etmedi. Çünkü Osmanlı
ordusunda kıtlık vardı. Herkes cân bâzârına düĢmüĢtü, ne esîr ve ne mâl-ı ganâim
alacak durumda değillerdi. Bir yandan Ģiddetli yağmurlar göz açdırmamaktaydı. Atlar
ve hizmetkâr gulâmlar çamur içinde kalıp herkes ĢaĢırmıĢ vaziyetteydi. Pek çok at
açlıkdan ölmüĢ ve niçe yüz hüddâmlar yollarda kalmıĢtı.
Kadın ve erkek esîrlerden bin altmıĢ kadarını serhadlilere ucuz bahâ ile verip on
beĢ bin guruĢ elde ettiler. Ganimet mallardan da on bin guruĢ kazandılar. Arabaları
yaktılar. 48 bin yiğit 25 bin guruĢu aralarında paylaĢtılar862. Taksimi Evliya Çelebi
yaptı. Fakat gazilerin onca zahmetle elde ettikleri esir ve ganimetler para etmemiĢti.
Memnun değillerdi. Diğer esir ve ganimet eĢyaları Kanije ve Sigetvar‘a götürmeğe
karar verdiler. Arabalar içindeki 170 Ģehidi bir orman içinde defn edip, o arabaları da
ateĢe verdiler. Orduda sattıkları ganimetlerden Evliya‘ya üç nefer ―pençe-i âfitâb
mûğpîçe‖ Alman güzeli gulâmlar ve üç adet ―bikr-i nâ-şüküfte‖ kızlar verdiler.
Hemen o gün Sadrıazamdan Kanije'ye varup gelmeğe izin alınıp cümle gâziler
hazırlandı. Fakat Sadrıazam Fazıl Ahmed PaĢa 48 bin kiĢinin Kanije‘ye gitmesine razı
değildi. O yüzden sadece 3000 kiĢinin gitmesine müsaade etti. Herkes güvendiği
arkadaĢlarına esirlerini emanet ettiler. Evliya Çelebi de Kanije‘ye doğru yola çıkan
3000 kiĢiye dâhildi.
Doğuya doğru ormanlar içinden aĢıp ġarvar, Kapolinye, ġilye, Çiçon, Merere,
Egirsek, Komar, Yenikale menzillerini geçip Kanije‘ye geldiler. Kanije‘ye bu kadar
esîr mâl-ı ganâimle büyük bir alayla girdiler.
Ertesi gün cümle esîrleri ve ganimet malları ―bâzâr-ı Muhammedîye‖ çıkardılar.
Yedi gün yedi gece bütün serhad gâzîleri esîrleri duydular. Evliya Çelebi sekiz gün

862

Evliya kiĢi baĢına düĢen parayı boĢ bırakmıĢtır. EĢit olarak paylaĢmıĢlarsa kiĢi baĢına 520‘Ģer guruĢ
düĢmüĢ demektir.
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süren satıĢın defterini tuttu. Hasıl olan 86 bin guruĢu da III. Mehmed Câmiinde 48 bin
kiĢinin vekillerine Evliya Çelebi taksim etti863. Gâziler sonuçtan memnundu.
Evliya Çelebi‘ye ―başkaca orandan‖ üç yüz altun ve altı at ve iki köle ve üç
Alman güzeli kızlar verdiler. Evliya atları satıp bedelini yeniçeri ağası Bodur Alî
Ağa'ya emânet verdi ve yine diğer gâzilerle birlikte esas orduya dönmek için ola
çıktılar.
27 Haziran 1664 sabahleyin (sene 1074 mâh-ı Zilhiccesi'nin üçüncü ıyd-ı adhâ
günü) bütün Kanije ileri gelenleriyle vedâlaĢıp Kanije'den çıkıp orduya doğru yola
çıktılar.
O gün seğirdüp dağlar ve bâğlar geçip, Komar, Egirsek, Merere, Hedvik,
ġarvar, Egirvar kalelerini ve menzillerini aĢıp Kemendvar (Keminvar) kalesine
geldiler. Bu kale altında daha önce Osmanlı ordusu konaklamıĢtı. Pek çok at, deve ve
topçeken sığır ölüleri vardı. Evliya ormanlar içinde serseri gezen pek çok at, katır, deve
ve sığırlar gördü. Bazı cephane arabaları yükleriyle ve koĢulmuĢ ölmüĢ kalmıĢ atlarıyla
ormanlar içinde durmaktaydı. Osmanlı ordusu ciddi bir açlık ve kıtlık içerisindeydi.
Kıtlıktan ve Ģiddetli yağmurlardan ordu periĢan olmuĢtu.
Kemendvar‘dan hareketle Vasvar kalesine geldiler. Burayı sadrıazam feth
etmiĢ ve bütün toplarını ve cephanesini Kanije‘ye gönderdikten sonra yaktırmıĢtı. Bu
kaleyi geçip bir orman içinde mola verip yattılar. O derece sarp ve ormanlık yerlerdir ki
gözlerine uyku girmedi. Sabah kalktıklarında otuzar guruĢa Kanije‘den aldıkları üç
kılavuzdan birisinin kaçmıĢ olduğunu fark ettiler. DüĢmana haber vermeğe gitmiĢ
olmasından korktular. Yola koyulup Raba nehrine ulaĢtılar. Nehir Ģiddetli
yağmurlardan dolayı kabarmıĢ durumdaydı.
Gördükleri Evliya Çelebi‘yi dehĢete düĢürdü. Ordunun eĢya, at ve katırları yerde
yatmaktaydı. Develer ve seyishânelerin döküntüleri içinde gitmeğe baĢladılar. Ancak
―esbâb ve mâl ve rızık ve hayme vü hargâh u bâr-ı büngâh ve kurulmuş mükellef
döşenmiş cergeler yasdıkları‖i ve ―âlât-ı matbah evâniyle çamur içre pâymâl-i rimâl
olup‖ yatmaktaydı. Yüzlerce hasta adamlar olup ―kimisi hayâtda ac u zâc eğlenüp‖
yatar vaziyetteydi.
Ordunun yakın olduğunu anladılar. Fakat Evliya ve arkadaĢı gâzilerin de yem ve
yiyecekleri kalmamıĢtı. O gece Raba kenarında ilerleyip, atlara yem kestirip, dört tarafa
gözcüler koyup yattılar. Sabahleyin kaçan kılavuz ―at boynuna düşmüş har har
soluyarak‖ geldi ve:
"Bire gâzîler muştuluk bugün Kelbelâmız günüdür, hâzır-bâş olun. İki bayrak
küffâr geliyor ve her bayrakda seyr etdim ikişer yüz kâfir ancak var, ammâ cümle yarar
ve yunak katana kâfirleridir, bu yola geliyorlar", dedi. Bu haber üzerine aralarında
863

KiĢi baĢına düĢen mikdarı Evliya boĢ bırakmıĢtır. 86000‘i 48000‘ne bölersek kiĢi baĢına 1.791
guruĢ düĢmüĢ demektir. Bu miktar ordugâhta satılan mikdarın iki katından fazladır.
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müĢavere ettiler. Bazıları "Bu kulağızımız kâfire haber edüp üzerimize kâfiri getirdi"
diye netîce çıkardı. Bazısı, "Gelin şu kulağızın başın keselim, sonra ne iş olursa
görelim" dediler. Fakat Evliya buna rızâ vermedi. "Eğer Rabbü'l-izzet bize fursat verüp
kâfiri bozarsak elbette esîrlerden haber alup kulağızımızı andan katl ederiz" dediğinde
taraf taraf "ma„kûl" dediler. Bazıları, "Gelin hemân Kanije'ye gidelim" dediklerinde
niçesi:
"Bire âdemler dahi kâfir görmedik ve bir elbeşti kadar ceng etmedik ve asker-i
İslâm yakın iken bir haber almadık. Hemân bi'z-zarûrî cümlemiz kırılınca ceng ederiz"
diye yemîn billâh edip ―tuza ve etmeğe ve kılıca ve Kelâm-ı İzzet'e el urup‖ cümle
heybeleri, terkide yağmurluk ve elbiseleri bir yere yığıp birer atı kalmıĢ olanlar ile
Evliya‘nın gulâmlarını koyup cümle 1400 atlı gâzîler ―dal-sâtûr-ı Muhammedî ve balta
ve külüng ve tüfeng-i Frengî‖ ile cenge hazır oldular. Üç kol asker edüp biri sağ ve biri
sol olup bir kolu pusuda saklı koyup âheste âheste giderken, Raba nehri kenârından
kâfirin torompete boruları ve davulları ve at seslerini iĢittiler. Gâziler ileri 350 öncü
gönderip gitdiklerinde küffâr alayları da göründü. Gâziler de bir arada ayak ayak ileri
giderken Evliya Çelebi güzel sesiyle fetih suresini okumaktaydı. Ġki kuvvetin öncüleri
birbirine yaklaĢınca Evliya düĢman kuvvetini gördü. DüĢmanın öncüleri yaya tüfengli
100 kiĢiydi. Sağ tarafta bir mavi ipek bayrak altında 200 kadar kâfir ancak vardı. Sol
tarafta altun haçlı bir kırmızı bayrak altında 150 kadar asker vardı. Öncülerin
çarpıĢmasında evvela düĢman galip gelir gibi görünse de gâziler topyekûn Allah Allah
çekince düĢman kaçmaya baĢladı. Pusuya konulan kuvvetler de harekete geçince
düĢman askerleri kuĢatıldı. Sonunda kendilerinden az olan bu düĢman kuvvetini 4 saat
süren cengden sonra mağlup ettiler. DüĢmanın 586 yaya askeri öldü ve 543 atlı askeri
ve 8 kapudan (yüksek rütbeli subay) esir alındı.
Esir alınan kapudanlar gece firâr eden kılavuzu görünce Macarca küfrettiler.
Macar asıllı olduğu anlaĢılan kılavuz Komar kalesine gidip "Bu kadar mâldâr Türk
askeri geliyor, kalkın" diye düĢmanı harekete geçirmiĢti. Evliya Çelebi, bu gazâda biri
ok ve diğeri kılıçla iki düĢman öldürdü. DüĢmandan 175 katana at, 300 baĢ Macar atları
ganimet alındı. Fakat düĢmandan atların nicesi Müslüman atları ve eğerleri Osmanlı
eğerleriydi. Demek ki daha önceki çarpıĢmalarda Osmanlı askerinden alınmıĢtı.
Gazâdan sonra esirleri bağlayıp Raba nehrini takiben iki saat batıya doğru
giderlerken ormanlar içinde yaralı atlar ve küffâr leĢleri ve at leĢleri ve Ģehidlerin tâze
mezarları ve cesetleri gördüler. Bu sırada, "Bire ümmet-i Muhammed, aman dîniniz
aşkına bizi alın" diye feryâd eden adamlar gördüler. "Bire âdemler bu ne hâldir, bunda
nişlersiz?" deyince, onlar: "Vallâhi biz Gürcî Mehemmed Paşalı idik. Budin vezîri
İsmâ„îl Paşa ile çarhada giderken küffâr bizi bu mahalde basup beş sâ„at kâmil ceng
edüp kâfir bizi kıra kıra bozulup kaşdık. Üç gündür bu dağlarda açlıkdan cümle atlar
ve hayvânâtlar ve âdemler kırılup sak olun asker tarafına gitmen, kıtlıkdan ve kâfir
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çokluğundan işleri Allâh'a kalmışdır. Ordudan taşra bir âdem ota otluğa çıkmağa kâdir
değillerdir" dediler.
Bunun üzerine Evliya Çelebi ve gâziler müĢavere edip orduya gitmeyip,
kılavuzlarının tavsiyesi ile Kanije‘ye dönmeye karar verdiler. Bu sırada orman içinden
dört adam çıkıp geldi. Onları ve diğer iki kiĢiyi boĢ atlara bindirdiler. Vezîriazama
götürecekleri kelleleri cümle soyup topraklar ile bir yere torbalara doldurdular. Çünkü
her bir düĢman kellesi için veziriazamdan para alacaklardı.
10 Temmuz 1664/16 Zilhicce 1074 günü Kanije‘ye gitmek için yola çıktılar.
Kanije Vâlisi Yentür Hasan PaĢa askeri ve kethudâsı ve Kanije kulunun yarısı, Tatar ve
serhadli askerleri cümle bir araya gelip, esîr olan kâfirlerin ellerine birer kâfir kelleleri
verip Komar, Hunka menzilleri yoluyla Kanije‘ye ulaĢtılar. Kanije‘ye sabahleyin
bütün kâfir kellelerini sırıklar üstüne geçirip ve kâfirlere davulları ve boruları ve
torompetelerin çaldırarak ve haçlı bayrakların baĢ aĢağı açdırarak bir Ģenlik ve
Ģâdımânlık ederek büyük bir alayla girdiler. Kanije‘den de gâzilerin alayına toplar
atılarak karĢılık verildi. Herkes Kanije gâzilerinin evlerinde misafir oldu. Esirler
zindanlara ve kireçhane denilen mahpeshaneye konuldu. Kanijeliler, "Gazânız kutlu
olsun" deyip, tebrik ettiler.
Ertesi sabah ganimet mallarını ―sûk-ı sultânîye‖ çıkardılar. Bütün aldıkları
esirleri, atları, esvâbları, kılıç ve kemerleri ve gayri çeĢitli eĢyâları satmaya baĢladılar.
BeĢ günde satıĢ iĢi tamamlandı. BeĢ baĢ kâfir biner altına ve diğer beĢi beĢer yüz altına
gerisi ikiĢer üçer yüz altına satıldı. On esîri kânûn üzre Kanije PaĢasına ‖penc-i yek‖
verdiler.
Yüksek rütbeli ―iki bayrak kapudanın‖ı "Sa„âdetlü pâdişâh esîridir" diye aldılar.
Bu konuda aralarında ―hayli nizâ‗‖ ettiler. Evliya, "Ol iki kapudanlar da onar bin altun
gelir" diye hayıflanmaktaydı. Bunda da haklıydı çünkü bu iki ―kapudan‖ın bedeli diğer
bütün mal ve esirlerin değerinden fazlaydı.
Sonunda ganimet mallar ve esir satıĢından toplam 10.870 altın elde ettiler. Bu
miktardan bazı masraflar çıkarıldıktan sonra864 1490 yiğit Sultân III. Mehmed Hân
Câmi‗inde bir araya gelip Evliya Çelebi‘nin taksimatıyla parayı aralarında bölüĢtüler.
Evliya kâtiplik yaptığı ve feth-i Ģerîf okuduğu için iki pay fazla aldığı gibi iki adet
kölesine de birer pay verdiler.
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―…at ve kılıç ve tüfeng gâ‘ib olanın zararların ve katl olunan kulağızdan gayri iki nefer kulağızın
ücretlerin çıkardıkdan sonra kırkar guruĢ fukarâ içün ve on guruĢ Kanije'nin iki kapusunun bevvâbları
ve kurbânlarıyçün ve Kanije kal‗ası dîvârları üzre yatan Ģühedâların kurbânları ve Ģühedâların helvâsı
içün ve bizim sekiz nefer Ģehîd olanların lokmasıyçün ve bizden on sekiz aded yaralı gâzîlerimizin
merhem bahâsıyçün mezkûr harc-ı masrûfları cümle ortadan çıkardığımız(?) guruĢ çıkdığından sonra
cümlemiz kardaĢ gibi bir yere gelüp yine pây-berâberce hakîrin defteriyle bin dörd yüz toksan yiğit
(---) (---) altun hissemend olup câmi‗ hüddâmlarına da beĢ altun…‖ verilmiĢti. EÇS, 7. kitap, s. 14.
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Ertesi günü Hünkâr hasekisi BaĢbaltacı Hasan Ağa hatt-ı Ģerîf ile Kanije'ye geldi
ve "Elbette beni sadrıa„zama vâsıl edin" dedi. Kanije a‗yânı müĢâvere edüp, Haseki
Ağayı Ustolni-Belgrad üstünden Sadrıazama ulaĢdırmakdan baĢka emniyetli yol
olmadığına karar verdiler.
Haseki Ağa'ya bin kadar yiğit refîk verildi. Bin adet güzîde asker de Evliya ile
beraber yola çıktılar. Kanije'den kuzey yönünde ilerleyip 8 sâ‗atde SekeĢvar kalesine
geldiler. Oradan kuzey-batıya gidip Kopan kalesine vardılar. Burası Kanije‘ye bağlı bir
sancak merkeziydi. Evliya Kopan sâkinleri için ―cümle gazâ ile geçinirler, zîrâ gâyet
serhaddir‖, diyor. Bu kalede bir gece yattılar. Balatin gölü taraflarından Raba nehrine
doğru gitmek niyetindeydiler. Fakat o sırada Kopan kalesinden çete‘ye giden gâzilerle
karĢılaĢtılar. Birçoğu yaralı ve yetmiĢ civarında atlar üstüne bağlı Ģehidleriyle çıka
gelmiĢlerdi. Kalabalık bir düĢman grubuna rastlamıĢlar, ceng etmiĢlerse de mağlup olup
geri çekilmiĢlerdi. Bu yüzden Raba nehri tarafına gitmemelerini tavsiye ettiler.
Bunun üzerine Balatin gölü yolundan vazgeçip Sigetvar‘a gitmeğe karar verdiler.
Geriye dönüp SekeĢvar kalesi yanından geçip KapoĢvar kalesine vardılar. Buradan
refikler alıp yola devam ettirler. Çemenzâr bir vâdî içinde bir mezâristâna râst geldiler.
Burası Gırıjgal kalesi Ģehidlerinin yatdığı yerdi. Peçevî tarihinde anlatıldığına göre 16.
yüzyılın sonlarında bu kaledeki gâzilerden Deli Mehmed‘in Ģehadetine Ģahid olan
Gırıjgal kadısı bu hadiseyi manzum bir destan olarak kaleme almıĢtı. Ömer Seyfettin
bu hadiseyi ―Başını vermeyen Şehid‖ adı altında hikâyeleĢtirmiĢtir. Evliya Çelebi bu
hadiseyi seyahatnâmesinde nakl eder ve hadise üzerinden çok geçmediğinden bizzat ol
cengde bulunan ihtiyarlardan dinledim, der. Ancak hadisenin Evliya‘nın zamanından en
az 60-70 yıl önce olması lazım gelir. Evliya bunu Peçevî Tarihi‘nden okumuĢ olabilir.
Öyle anlaĢılıyor ki, Deli Mehmed ve Deli Hüsrev‘in Ģehadetleri zamanla efsaneleĢmiĢ
ve Ģehid düĢtükleri yer bir ziyaretgâh mahalli olmuĢtur.
Evliya ve arkadaĢları Ģehidler Fatiha okuyup yollarına devam ettiler ve üç saat
sonra Sigetvar‘a geldiler. Burası Kanunî Sultan Süleyman‘ın son seferinde feth olunan
Osmanlıların Macaristandaki en önemli kalelerinden biriydi865. PadiĢah kalenin
fethinden bir gün önce vefat etmiĢti. Sigetvar‘da çok eğlenmediler. Hâseki Ağa kaleyi
bir saat seyr-i temâĢâ etti ve dizdarın yemeğini yiyip doğuya doğru yola devam ettiler.
Bir saatden biraz az bir zaman sonra Kanunî Sultan Süleyman Türbesine geldiler.
Burası Süleyman Han‘ın iç organlarının gömülü olduğu yerdi. Veziriazam Sokollu
Mehmed PaĢa, padiĢahın ölümünü gizlemiĢ, iç organlarını otağın içine gömdürmüĢtü.
Sonradan II. Selim zamanında buraya kalevarî bir türbe yapılmıĢtır.
Evliya ve arkadaĢları kalayi temâĢâ edip Süleymân türbesinde Yâsîn-i Ģerîf
okuduktan sonra Peçoy kalesine uğramayup 14 saat gidip Nedaj kalesine geldiler.
865

Sigetvar kalesinin yapısı ile ilgili olarak bkz. Burcu Özgüven, Osmanlı Macaristan'ında Kentler,
Kaleler, Ġstanbul, 2001, s. 60-67.
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Buradan kuzeye doğru devam edip 12 saatte ġemetorna (Simontornya) kalesine
vardılar. Burası Budin eyaletine bağlı sancak merkeziydi866. Buradan yine iki yüz aded
pür-silâh refîkler alıp yine kuzey yönüne kâh dağlık ve kâh ormanlık içinde tam 10 saat
gidüp, küçük Began kalesine geldiler. Oradan bir saatte Ustolni Belgrad‘a ulaĢtılar.
Burası Macarlar nazarında mühim bir Ģehirdi çünkü Macar krallarının çoğu burada
gömülüydü867.
Evliya Çelebi, Haseki Ağa ile birlikte Ġstolni-Belgrad'dan çıkıp güneye doğru bir
saatde gidip daha önce geçtikleri Began‘a ve oradan 4 saat giderek Polata kalesine
geldiler. Bu kaleden Hacı PaĢa 50 yiğit refîk kılavuz alıp batı yönünde Bakvan dağları
içeri giderek Çavka kalesine ulaĢtılar. Buradan da 20 nefer kılavuz alıp 9 saatde
Çabaniçse kalesine vardılar. Oradan Vajon, Tabyasa, Marçil, ġimek kalesine
geldiler. Buraya gelinceye kadar ne bir kâfir ne de bir Müslümana rastladılar. Bir haber
alamadılar. Ertesi gün müĢâvere edüp Balatin gölü kenârından çıkıp güney tarafına
Raba nehri kenârlarına doğru gidip daha önce yaktıkları YeleĢke kalesine gitmeye karar
verdiler. Dokuz saat güneye doğru yürüyüp bir hıyâbâna indiklerinde kılavuzları iki
kâfir dil getirip konuĢturdular: "Sabâhın Türk askerine râst gelirsiz, ammâ açlıkdan çok
atları ve âdemleri öldüler Raba suyu kenârıyla geliyorlar", dediklerinde çok sevindiler.
Sabahleyin kalkıp esirlerin kılavuzluğunda giderken Osmanlı ordusuna rast
geldiler. ġiddetli yağmurlar sebebiyle her taraf bataklık haline gelmiĢ, Osmanlı ordusu
büyük zahmetler çekmekteydi. Yağmurların Ģiddetinden iaĢe temini de zorlaĢınca
orduda açlık ve kıtlık baĢ göstermiĢti. DüĢman Raba nehrinin hemen karĢısında
olduğundan kimse ot için ordudan dıĢarı çıkamamıĢtı. ġiddetli yağmurlar 7 gün 7 gece
devam etti. Top güllelerini, barutu ve birçok cephaneyi imha etmek zorunda kaldılar.
Sadrıazam topları Tatar askerlerine at baĢına birer altın vererek çektirmek zorunda
kaldı. Budin vezîri Ġsmâil PaĢa Haleb vezîri Gürcî Kethudâ Mehemmed PaĢa askere
öncü tayin edilerek ordunun geçeceği yolları açmak ve temizlemek için
görevlendirildiler.
Osmanlı ordusu yürüyüĢüne devam ederek Zekenvar kalesine geldi. Burası
Kanije altından Tatar askeriyle Alman vilâyeti seferine gittiklerinde yanından geçtikleri
kaleydi. Halkı dağlara firar etmiĢti. Kıtlık çekmekte olan askerler kalede bol zahire
buldular. Üç gün burada oturan ordu Raba nehri kenarında yoluna devam etti. Ġsmail
PaĢa yolları tamir etmiĢ ve temizlemiĢti. Evliya Çelebi ordudan ayrıldı, maiyetiyle
kendisi ordunun gerisinden takip etti. Çamur ve bataklık sebebiyle güçle yol
almaktaydı.
866

Tahrir defterlerine dayalı Simontornya Sancağı hakkında bir inceleme için bkz. Geza David,
Osmanlı Macaristanı'nda Toplum, Ekonomi ve Yönetim 16. yüzyılda Simontornya Sancağı, Çev.
Hilmi Ortaç, Ġstanbul, 1999.
867
EÇS, 7. Kitap, s. 20.
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Sadrıazam Fazıl Ahmed PaĢa Budin beylerbeyisi Ġsmail PaĢa ile bir kısım
Osmanlı kuvvetlerini Raba nehrinin karĢısına geçirdi. Nehir taĢıp köprü yıkıldığından
ve geçen asker takviye edilemediğinden dolayı mağlup oldu. MeĢhur Sen Gotar
muharebesini Evliya Çelebi çok teferruatlı olarak anlatmaktadır. 29 Temmuz 1664‘te
orduda bulunan Avusturya murahhası Simon Reninger ile sadrıazam arasında Vasvar
antlaĢması adıyla bilinen antlaĢma imzalandığı halde iki taraf hükümetleri antlaĢmayı
tasdik edinceye kadar harekata devam kararı alınmıĢtı. Sen Gotar muharebesi
antlaĢmanın yapılmasından bir ay sonra 31 Ağustos 1664‘te imparator tarafından tasdik
edildi. Raba nehri kenarındaki galibiyete rağmen Avusturya imparatoru sulhu bozmaya
cesaret edemedi. Malum antlaĢma Osmanlı devletinin lehineydi. Uyvar ve Neograd
kaleleri etrafındaki palankalar Osmanlılarda kalacak, yıkılan Zerinvar ve Yenikale
tekrar yapılmayacak, Ġki taraf Erdel‘den askerlerini tahliye edecekti868.
Sen Gotar mağlubiyetinden sonra veziriazam Fazıl Ahmed PaĢa Avusturyalıların
Leve kalesini aldıklarını ve Budin veziri Hüseyin PaĢa‘yı mağlup ettiklerini öğrenince
Leve‘ye yakın düĢmandan yeni feth edilmiĢ olan Uyvar kalesine gitmeyi kararlaĢtırdı.
Evliya Çelebi Tatar askeri ile beraber hareket etmekteydi. Topları çekmesi için Tatar
Hanzâde görevlendirilmiĢti. Raba nehri kenarından kalkılarak Ustolni-Belgrad‘a doğru
harekete geçildi. ġimek kalesini geçip Marçil kalesine geldiler. Bu kale halen
Avusturyalıların elindeydi.
Hanzâde Ahmed Giray Sultân, Ali Batır adlı bir bahâdırı kalenin varoĢunu ele
geçirmesi için bin atlı yiğit ile gönderdi. Ali Batır dağlar içinde yedi yüz atlı yiğidi
pusuya koyup üç yüz atlı yiğit ile Marçil kalesi varoĢuna saldırdı. DüĢman sevmediği
Tatar'ı görünce hemen cümlesi varoĢdan çıkıp Tatar'ı kovarak bir top menzili
uzaklaĢınca hemen pusuda olan 700 nefer Tatarlar pusudan çıkıp varoĢ içine girip ele
geçirdiler. Ġç kaleden toplar atılınca Tatar‘ı kovalayan düĢman geri döndüler fakat
Tatarlar‘ın varoĢu zabt ettiklerini gördüler. Geri kaçmak isterken iki kuvvet arasında
kaldılar. Tatarlar hepsini ―Tîr-i tatardan geçirüp‖ kimini katl ederler, kimini de esir
ettiler. 300 esir ve 70 papas aldılar. VaroĢu ve kiliseleri yaktılar. 200 mikdarı ―pençe-i
âfitâb sıbyân u bintânlar ve niçe araba yükü mâllar ile ordu-yı İslâma‖ geldiler. Fakat
malları bir akçe etmedi. Zira herkes kendi canından bezmiĢ, üserâ ve ganimet mala
rağbet edecek durumda değillerdi. Bunun üzerine Ģehidlere bedel olarak erkek esirleri
öldürdüler, çocukları ve kadınları atlarına alıp gittiler869.
Yollarına devam ederek Tabyese kalesine geldiler. Burası Balatin gölü
kenarında Nemse çâsârı hükmünde ve Beganoğlu toprağında bir kaleydi. Ondan yine
kuzeye doğru yağmur ve çamur ve nice çeĢit Ģiddetli elemler çekip Büyük Vajon
palankasına geldiler. Her kale bir menzil demekti. Bu da Nemse çâsârı hükmünde
868
869

UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, III/1, s. 410-413.
EÇS, 7. kitap, s. 40.
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Beganoğluna ait kalelerdendi. Kale kuvvetleri Osmanlı ordusundan hayli at ve katâr
sürdülerse de ardları sıra serhad gâzîleri küffâra yetiĢti ve cümle düĢman askerlerini
kırıp alınan hayvânâtları orduya getirip sâhiblerine verdiler.
Bu menzilde Evliya, yolların izdihâmından, batak, çatak ve top-keĢân Çıtak
derdinden Tatar ordusuna varamayıp sipâh ordusunda velî-ni‗meti olan Kazancızâde
Süleymân Ağa çadırı yanında çadırını kurup eğlendi. Büyük âteĢler yakıp cümle
elbiselerini kurudup sıcak yemekler yiyip ―râhat-ı cân‖ buldu ve Kazancızâde ile cân
sohbetleri ettiler.
Ordu ile harekete devam eden Evliya Çelebi Çobaniçse kalesine geldi. Evliya
burada ağırlık teĢkil etmemesi için bazı eĢyalarını yaktı870. Yükü hafiflemiĢti ama
yiyecekleri tükenmiĢ sadece iki okka peksimeti kalmıĢtı. Ot, otluk ve su yoktu. ―Bu hâl
üzre ac u zâc ve bir nân-pâreye muhtâc atlar ile yola muhtâc‖ oldular. Sadece onun
değil, bütün ―asâkir-i İslâmın atları ve hüddâmları‖ kırk elli günden beri ne arpa ve ne
sıcak yemek yüzü görmüĢtü. Atlar ve adamlar açlıktan zelil ve zebun olmuĢlardı.
Çamur ve bataklığa bata çıka 9 saatte Vije nehri menziline geldiler. Evliya Çelebi
burada atlarına Sadrıazamın harbendebaĢısından birer altına at yemi alıp on bir altın
verdi. Evliya ―Hamd-i Hudâ altun var, ammâ yenmez, ikişer altun dese verirdim‖, der.
Atlara nafaka buldu, ancak hüddâmlarının zerre kadar azıkları yoktu. Mecburen bir
atını boğazlayıp kurban edip yarısını refîkleri Tatarlara verip diğer yarısını
hüddamlarıyla yediler.
Bu sırada yağmurlar bitip güneĢ çıktı. Askerin yüzü güldü. Vasvar kalesine
varılıp konaklandı. Yollarda hasta, yaralı ve zayıf kalan askerlere yardım edilemedi.
DüĢman geride kalan bu askerleri kırdı.
Evliya Çelebi bu menzilde hüddâmlarıyla müte‘ellim olup düĢe kalka ileri bir
ormanlık içinde giderken sol tarafında bir ―kemîngâh olacak yerde‖ bir ateĢ gördü. Ne
olduğunu anlamak için atını ileri sürdü. Bir büyük ateĢin iki tarafında ―iki ağaçdan
orman şişlerine iki dâne pişmiş akîk-i Yemenî-misâl koyun kebâbları‖ durmaktaydı.
Evliya hüddamlarına etrafı araĢtırmalarını söyledi. Evliya ve adamları etrafı araĢtırdılar
fakat bir Ģey bulamadılar. Ancak koyun kebabı yapılan yerden iki bin civarında asker
henüz kalkmıĢtı. AteĢlerinden ve at nalları izinden bunu anladılar. Etrafı araĢtırırken bir
kefere çantası yani silah kesesi içinde bir kara Ģapka ve bir telatin derisinden kefere
çizmesi buldular. Evliya kefere taburu yurdu olduğunu ve henüz kaçmıĢ olduklarını
anladı.
Evliya koyun kebanının birisini nice zamandır aç olan hüddamlarıyla yedi,
diğerini de sağrıya sarıp sakladı. Yemekten sonra köleleri ―iki karabina kâfir tüfengleri
ve üç dâne çarhlı kol tüfengleri ve bir kılıç ve bir külüng‖ buldular. Bulduklarını tam

870

EÇS, 7. kitap, s. 41.
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yükleyip gitmek üzere iken iki kölesi bir çalı dibinde iki cak871 yükü yulaf bulup
getirdiler. Torbalarıın her birini birer âdem kaldıramazdı. Evliya Rabbü'l-âlemîn‘e
―bizlere şu dağ-ı bî-amânda pişmiş koyun kebâbı verdin. Atlarımıza yulaf verdin‖ diye
hamd ü senâ etti.
Bu arada Evliya‘nın Seyfî nâm bir gulâmı har har soluyarak elinde bir
dalyarak872 ile gelip, iki kâfirin bir ağaçlık içinde hor hor uyuduğunu ve atlarının
onların atlarının yanında boĢanmıĢ gezdiğini haber verdi. Evliya da kendisi de uyuyan
kâfirleri gördü. Usulca yaklaĢarak çalıda asılan silahlarını aldılar ve adamlarıyla birlikte
iki kâfiri bastılar. Birisi can havliyle belinde bulunan küçük bir tüfeği ateĢlemeye
çalıĢtıysa da Evliya balta ile koluna vurup etkisiz hale getiri. Diğerini de adamları
yakaladı. Ġkisini de bağlayıp ateĢin yanına getirdiler.
Evliya‘nın Seyfi873 adlı gulamı Macar asıllıydı. Yakaladıkları düĢman askerleri
ile konuĢtu. Bunlar Yanık kalesinden iki bin adam gelmiĢlerdi. Türk askeri üzerine
Ģikar almak çıkmıĢlardı. Fakat casusları Osmanlı ordusunun geldiğini haber verince
aceleyle kaçmıĢlardı. Bu ikisi ise koyun kebabının baĢında içkiyi fazla kaçırıp sızıp
kalmıĢlardı.
Birinin güderi meĢin kemerinde yetmiĢ Sivilye talar guruĢ ve kırk aded Macar altını vardı, diğerinde on Sivilye guruĢ ve yüz beĢ Macar altını çıktı. Altınları, atlarını ve
silahlarını aldılar. Yiyeceklerine ve onar cak (torba) yemlerine el koydular. DüĢmanın
aceleyle giderken unuttuğu daha birçok değerli eĢya ve elbiseler de buldular874.
Aldıkları esirleri sorguya çekince önemli kiĢiler oldukları ortaya çıktı. Birisi
Yanıkkalesi yüzbaĢısı diğeri de kale komutanını oğluydu. Ayrıca onlardan UstolniBelgrad‘a 57 saat mesafede olduklarını öğrendiler.
Evliya Çelebi, ordunun geldiği yola çıktığında Gedüslü Mehmed Halife adlı bir
tanıdığına rast geldi. Ganimet aldıkları yiyecek ve yemlerden ikram ettiler. Sonra
orduya katılıp yemleri Gedüslü Efendi'ye, Hacızâde Efendi'ye, Sadrıa‗zam Kethudâsı
Ġbrâhîm Ağa'ya, kâtibi Selîm Efendi'ye, CebecibaĢı Alî Ağa'ya, SamsoncubaĢı Abdî

871

Bir nevi heybe veya torba, bkz. Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
Kınından sıyrılmıĢ bir kılıç veya mızrak olmalı.
873
Evliya‘nını çok sevdiği bu kölesi daha sonra Avusturyallara esir düĢtü. Evliya Viyana‘ya gittiğinde
onu çok aradı fakat öldüğünü öğrendi.
874
―Hikmet-i Bârî nasîb ender nasîb-i yârî gulâmların bir kaçı dağlar içre gezüp Ģikâr-ı kelepürler
ararken iki cak arpa ve iki cak beyâz beksumat ve bir cerre Ģarâb-ı bî-hicâb ve çanta çanta kebâblar ve
iki gümüĢlü musanna‗ kılıçlar ve bir sîm kadeh ve bir altun arak kadehi ve meclis baĢında altı dâne
gümüĢlü bıçaklar ve altı dâne gümüĢ sahanlar ve bir gümüĢ kulplu tâs ve bir beyâz ihrâm içinde gûnâgûn donlar ve gömlekler ve esbâblar bulup hüddâmlarım getirdikde hemân hakîr Ģâd-ı merk olayazdım‖, EÇS, 7. Kitap, s. 43.
872
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Ağa'ya ve gayri dostlara dağıttılar. Açlık içerisindeki orduda Evliya‘nın bu ikramı hora
geçti. Evliya ve adamlarına birçok altınlar ihsan ettiler.
Esir aldıkları iki kâfirin atlarınından ikisini Gedüslü Efendi'ye yüzer guruĢa sattı.
Ġkisini satmadı. Yem torbaları ile zahîreleri hıfz edip o gece atlara yine ağır yemler
astılar. Sabahleyin yola çıktıklarında hava güzeldi. Doğuya doğru 6 saat gidip Polata
kalesi ile Bakvan dağları eteğinden geçip Pespirim kalesine geldi.
Sadrıazamın baĢında bulunduğu Osmanlı ordusu da Pespirim‘e gelince UstolniBelgrad'a zahîre getirmeğe giden Hacı PaĢa iki yüz araba yükü zahîre ve beĢ yüz sığır
ve gayri zahire asker-i Ġslâma Hızır gibi yetiĢti. Oradan yedi saatde yine cânib-i Ģarka
giderken Leve kalesi altında mağlup olan Sarı Abaza Hüseyin PaĢa'dan Uyvar
imdâdına yetiĢilmesi konusunda feryâdnâmeler geldi. YürüyüĢe devam edilerek Çavka
kalesine gelindi. Burası Osmanlıların elindeydi. Bu kale yakınında asker-i Ġslâm
eğlendiğinde Sadrıazama Ģâdımânlıklar için toplar atıldı. Oradan kalkıp yine doğuya
doğru 7 saat gidip sarp dağlar içinden geçilip yine Osmanlı hükmündeki Polata
kalesine gelindi. Oradan yine 7 saat doğudaki Began kalesine vardılar.
Began'dan sonra Ustolni-Belgrad‘a varıldı. Sadrıazam alayla ve top atıĢlarıyla
Ustolni-Belgrad‘a girdi. Evliya Çelebi ―hânedân-ı bî-minnetimiz‖ dediği Hacı PaĢa'nın
sarâyında Hünkâr hasekisi Bostâncı Hasan Ağa ile beraber misafir oldular.
Ertesi gün sadrıazam Kanbur Mustafa PaĢa, Hüseyin PaĢa ve diğer
beylerbeyilerine Uyvar altına Hüseyin PaĢa'ya imdâda gidilmesini emr etti. Bunun
üzerine ―ol ân nefîr-i rıhletler‖ çalınıp üç vezîr ve yedi mîr-i mîrân seksen yedi bin
asker ile kalkup Uyvar'a hareket edildi.
Daha sonra Sadrıazam hasta ve yaralıların iyileĢmesi için Ġstolni-Belgrad'da on
gün oturak fermân etti. Evliya burada iken ―Nemse çâsârı‖ tarafından sulh içün elçiler
geldiğini fakat sadrıazamın redd ettiğini kaydediyor ama yanılıyor. Çünkü sulh
antlaĢması Sen Gotar murabesinden önce imzalanmıĢtı. Gelen elçi antlaĢmanın
onaylanmasıyla ilgili olarak gelmiĢ olabilir. Bu arada Evliya‘nın, kale yüzbaĢısı ve Sen
Martin kapudanı oğlu olan iki esirine Hacı PaĢa 500‘er guruĢ teklif etti. Evliya razı
gelmedi. Sonunda 5 bin guruĢa anlaĢtılar. Esirlerin atları ve eĢyaları için de bin Sivilye
guruĢ aldı. Ayrıca 7 nefer kölelerine de 500 guruĢ verdiler. Toplam 7 bin guruĢ elde
etti.
Evliya Çelebi hesabını bilir ĢahĢiyetti. Nitekim toplam 13 kese tutan parasını
karındaĢlığım dediği Budin Ağası Ömer Ağa‘ya cümlesi ocak ağaları yanında emanet
etti. Ömer Ağa Budin‘e gitmekteydi. Budin Ġstolni-Belgrad‘a göre daha güvenli bir
yerdi.
On gün Ġstolni-Belgrad‘da eğlendikten sonra sadrıazam Leve ve Litre
kalelerinin geri alınması için hareket etti. Evliya Çelebi de ona katıldı.
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Ġki saat kuzeye doğru gidilip Patka gölü menziline varıldı. Oradan 12 saat sonra
Usturgon‘a (Estergon) gelindi. Bin adet zahire gemisi burada hazırdı. Burada oturmak
ferman olundu ve askere 6 aylık zahiresi dağıtıldı.
Sadrıazam Usturgon‘da Tuna üzerine köprü yapılmasını emr etti. Bütün zahire
gemileri bu iĢle görevlendirildi. Kısa sürede karĢıda Ciğerdelen kalesine dayanan gayet
sağlam bir köprü inĢa edildi. Bu arada Raba cengi sırasında düĢman Leve ve Litre
kalelerini istila ettiği gibi Ciğerdelen kalesini yakmıĢ ve Usturgon‘a top ateĢine tutarak
zarar vermiĢti. Sadrıazam bu kalelerin tamirini emr etti.
YürüyüĢe devam edilerek Babya gölü menzilinden sonra Uyvar‘a varıldı.
Sadrıazam ordusu törenle karĢılanır. Evliya Çelebi Leve ve Litre kalelerini geri almak
için harekete geçileceği sırada Avusturya tarafından Uyvar‘a tekrar elçiler geldiğini
kaydediyor ve 21 Eylül 1664/29 safer 1075875 tarihini veriyor. Yukarıda belirttiğimiz
üzere bu tarihte çoktan antlaĢma imzalanmıĢ bulunuyordu. Evliya‘nın bahsettiği elçiler
antlaĢmanın tasdikiyle ilgili olarak gelmiĢ olabilirler. Evliya‘ya göre elçilerle Uyvar‘da
antlaĢma yapıldı ve elçiler maiyetinde olarak sadrazam Belgrad‘a doğru yola çıktı.
Evliya Çelebi, antlaĢmanın tasdiki ile ilgili olarak Avusturya‘ya gönderilecek
Kara Mehmed PaĢa‘nın maiyetinde olarak 20 Nisan 1665/1075 Ramazan bayramını 4.
günü) Belgrad‘dan Sava nehrini geçerek Viyana‘ya doğru yola çıktı876.
Evliya Çelebi Kırım Hanı ile Moskov Seferinde
Evliya Çelebi, Kırım Hanı Mehmed Giray Han ile ―Maskov kralı veziri Şeremet
Ban‖ arasında cereyan eden savaĢta da bulundu. Evliya bu savaĢın tarihini vermiyor.
Mehmed Giray Hân ―Kazak-ı Ak‖ üzerine tertip edilen seferden Kırım‘a
dönerken Eski Praslov yakınlarında Rus veziri ġeremet Ban‘ın Kırım Hanı‘nın seferde
olması sebebiyle Kırım‘ın boĢ kaldığı mülahazasıyla büyük bir ordu ile Kırım‘a
yürüdüğü haberini aldı877. ġeremet Ban‘ın ordusunda 200 top vardı ve Kalmuklar da
ona katılmıĢlardı. Toplam 500 bin kiĢiydiler878. Han bu haber üzerine ―iş erleri kart
kişiler ve kart atalıklar ve ot ağaları ile müşâvere‖ edip elerindeki esirleri ve ganimet
malları Kırım‘a gönderdi. Çünkü Kırım‘a bir iki menzil kalmıĢtı. Ayrıca Kırım‘da "Ata
dona mâlik olan elbette sefere gelsinler" diye emir verdi. eyü haber gitdikde ol gün
haber gidüp ol gece kırk bin atlı gelüp Hân'ı Praslov kal‗ası altında tapdılar. Ertesi gün
Kalgay Sultân otuz bin asker ile geldi. PeĢinden yine 30 bin askerle Nureddin879 Sultan
875

Evliya 1074 diyor ama 1075 olmalıdır.
EÇS, 7. kitap, s. 54.
877
Han‘a bu bilgiyi veren Ruslara tâbi HeĢdek Müslümanlarıdır.
878
Evliya, 200 bin Kalmuklarla beraber Rus ordusunun mevcudunu 500 bin diyor ama Evliya‘nın
rakamlarının abartılı olduğunu unutmamak lazımdır.
879
Nureddin, Kırım tahtının ikinci veliahdına verilen unvandır. 16. yüzyılda Mehmed Giray Han‘ın
kalgayı Âdil Giray Ġran‘da öldürülünce, han çok sevdiği oğlu Saadet Giray‘ı kalgay yapmak istemiĢse
876
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yetiĢti. Ertesi gün Or Beği Kara KıraĢ Ağa 10 bin taĢra Noğay askeriyle geldi. Ayrıca
Kırım Hanı‘na tâbi olan Selîm Geray Sultân, Hacı Geray Sultân ve Kırım Geray
Sultânlar‘ın kuvvetleri de ilave olununca 200 bin asker olular. Yanlarında götürdükleri
atların sayısı ise 800 bin ila bir milyon civarındaydı880.
DüĢman bu ordudan haberdâr olmayıp üç gün üç gece Heyhât sahrâsında
ilerlerler. DüĢmana bir iki merhale kalınca ―kânûn-ı Âl-i Cingiziyân‖ üzere bütün
Tatar'a çapul bırakmak, yanî ılgar ile gitmek fermân olunur. ―Cümle kavm-i Tatar
mukaddemâ arpaya bağlanmış ve yaranmış ve kızaklanmış ağırmak küheylân atlarına
ol gün süvâr olup seğirdirler‖881.
Evliya ezilmek korkusundan Tatar askerinden uzak, hân, kalgay ve nûreddîn
sultân grubuyla gider.
Mehmed Giray Han‘ın ordusu üç gün üç gece yol aldıktan sonra Azak kalesinin
doğu tarafında Süd nehri baĢından nehri geçip çemenzar bir yerde eğlenir. Süd nehrini
geçmeğe çalıĢan bir düĢman kayığına ok yağdıran Tatarlar kayığı ele geçirirler.
Kayıktakileri konuĢtururlar.
ġeremet vezirin onbir konak ötede, 300 bin askerle Süd suyunun baĢında kraldan
gelecek 10 parça topu ve hazineyi beklediğini ve halen Niskikirman kalesine
oturduğunu ve kamlıkların Rus kuvvetlerinden ayrılıp Heyhat sahrasında gittiklerini
öğrenirler.
Krım Hanı‘nın üzerine geldiğini haber alan ġeremet Ban, Süd nehrini arkasını
alıp üç kat hendekli büyük bir tabur kurar. Evliya Rus kuvvetleriyle sahrada
karĢılaĢmayı beklerken onlar Tatar ordusuyla meydan savaĢı vermeye cesaret
edememiĢlerdir. Taburun ortasına ayrıca bir tabur daha yapıp oraya da kadın ve çoluk
çocuklarını, hazinelerini ve cebehanelerini koymuĢlardır882.
de ihtiyar kardeĢi Alp Giray‘ın itirazı üzerine onu kalgay yapmak mecburiyetinde kalmıĢ, bunun
üzerine oğlu için de Nureddin unvanı ile ikinci veliahdlık ihdas etmiĢtir, Ünal, ―Nureddin‖, Osmanlı
Tarih Sözlüğü.
880
Evliya, ―…azamet-i Hudâ iki kerre yüz bin cüyûĢ-ı muvahhidînin sekiz kerre ve tokuz on kerre yüz
bin alaĢa atları olur, deryâ-yı benî âdem ve devâbât Bahr-i Ummân talattumu gibi temevvüc‖ ettiğini
belirtiyor, EÇS, 7. kitap, s. 203.
881
Evliya, ―Allâh ırağ eylesün ol mahalde bir âdem atdan tekerlense aslâ halâs mümkin değildir.
Hemân ol âdem at ayakları altında pâymâl-i rimâl olup Ģehîd olur, zîrâ ol mahalde bu kavm-i Tatar
ardlarına ve izlerine bakmak de‘bleri değillerdir, zîrâ onar ve on beĢer kadar atlar birbirlerinin kuyruklarına arkanlarla bağlı olup cümle atlar birbirlerin keĢân ber-keĢân çekerler. Eyle ana baba gününde bir
at dahi yıkılsa ol at bir dahi davranmayup atların ayakları altlarında helâk olur, değil ki benî âdem atdan yıkılup halâs ola. Ol at dahi zîr-i pây-i semendde ve benî âdem dahi atların ayakları altlarında
herse ve ma‗cûn ve lahm-ı acîn gibi olur‖, diyor, EÇS, 7. kitap, s. 204.
882
Evliya, ―Ammâ biz küffârı sahrâda coluguruz {râst geliriz} zann ederdik. Meğer küffâr havfinden Süd
nehrine arka verüp cümle cünûd-ı anîd velîd-i pelîdiyle ol sahrâya konup üç kat handaklı bir tabur-ı azîm
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Tabur o kadar müstahkemdir ki zafer bulmak mümkün değildir. Nehir tarafından
da düĢman takviye almakta; imdad ve zahire gelmektedir. Bunun üzerine "Küffârın
imdâdı ve zahîresi kayıklar ile geçmeye" diye, Safî Geray Sultânı suyun üst kısmına bir
boğaz yere on bin Tatar askeri ve iki bin tüfengli sekbânlar ile tayîn edilir ve dört tarafa
karakollar konulur.
O gece Tatarlar mu‗tâdları üzre mâvî ve kırmızı gömlekleri ve tumanların
çıkarıp yatarlar ama düĢman yatmaz; gece boyunca taburdan dıĢarı bir kat tabur daha
yapar. Üç yerden kapular yapar ve yedi yerden azîm tabyalar çatar. Her bir tabyaya
onar tane balyemez toplar koyup asker-i Ġslâm üzre atar.
Bu arada Kırım‘a tabi Çerkez ve Nogay kavimlerinden Tatar ordusuna yeni
kuvvetler katılır. Bunlar arasında üç bin tüfekli Çerkez askeri vardır.
Ertesi gün yine Süd suyu kenârında bir kaç dil küffâr tutulup konuĢturulur ve
düĢman taburuna 40 bin Hıristiyanın imdada geldiği öğrenilir. Bunlar üzerine Âdil
Mirza gönderilir883. DüĢmana bir gün bir gece sonra yetiĢen Âdil Mirza ―cümle küffâra
el kaldırtmadan‖, hepsini esir eder ve tabur önünüden geçirirler.
Sonra ―kartlar ve atalıklar ve cümle ot ağaları ve iş erleri‖ bir araya gelip
müĢavere ederler ve tabura hücum etme kararı verirler. Bütün Kırım kuvvetleri ve ona
tâbi olan Çerkes, Nogay ve diğer kabilelere ait kuvvetler savaĢ düzeni alırlar.
Aralarında Anadolu‘dan (Rum) gelen 2000 tüfekli asker de vardır884.
kazup kırk elli bin arabaların ve yigirmi bin hınto arabaların dâ‘iren-mâdâr cümle kanad kanada ve tekerlek
tekerleğe çitüp tabur etrâflarına arabaları dizüp cümlesin birbirlerine kalın zencîrlerle bağlayup arabaların iç
yüzlerine derin handaklar kazup cümle handak toprakların dağlar gibi iç yüzlere yığup üstlerine balyemez
ve Ģâhî topları koyup kırk yerde kûh-ı Demâvend-misâl toprakdan tabyalar ihdâs edüp durur ve yedi yerde
bu tabur-ı azîme Ģarampavlı sarp parmaklı ağaç kapular yapmıĢ. Bu taburun tâ ortasında bir küçük tabur-ı
azîm dahi kazup anda avret ve oğlanları ve cebehâne ve mâl-ı hazâ‘inleri koyup kamanup durur‖, diyor,
EÇS, 7. Kitap, s. 205.
883
Evliya Çelebi, bu savaĢı anlatırken Kırım Tatar Ģivesinde geçen pek çok kelime ve kavram
kullanmaktadır; ―ĠĢte tabura kırk bin hıristiyan imdâda geliyorlar, deyü haber verdiklerinden hemân
Âdil Mirza iĢidüp Hân hazretleri huzûrunda baĢ urup tavalar aytup {baĢ eğüp du‗âlar deyüp} ya‗nî
du‗âlar edüp Hân dahi Âdil Mirza'ya destûr verüp baĢına bir Ģıpırtma semmûr kalpak geydirü[p]
"Cügür kiĢi Alay coluk bersin" {Seğird âdem Allâh yol versin}, ya‗nî "Yürü âdem Allâh yolun âsân
etsin" dedikde Âdil Mirza Akkirmân'da Hân elinde talava urulduğun hâtırına getirmeyüp dîn uğuruna
elli bin aded "Benem, dîğer nîst!" diyen zor-âver bahâdır yiğitlerle atlanup ol sâ‗atde çapul civerüp
berk-i hâtif gibi gitdiler.‖, EÇS, 7. kitap, s. 205.
884
―Hemân taburun sol kolundan on bin aded Mansûrlu Tatarı ve yigirmi bin askerle sağ koldan ġîrîn
beğleri ve yigirmi bin bahâdırânlar ile Hân'ın sağ tarafından kalga sultân ve yigirmi bin askerle sadaklı
ve savatlı erler Hân'ın solundan nûreddîn sultân ve hân hazretleriyle iki bin "Benem, dîğer nîst!" diyen
Ģehbâz Rûm yiğidi tüfeng-endâz sekbânlar ile on iki bin aded Hân'ın kapu kulları ve'l-hâsıl cümle on
bin karaçı halkı ve Badrak kavmi ve Safî Geray Sultân ve Hacı Geray Sultân ve gayri sadaklı ve sa-

Tarihten İzler

311

Tabura bir top menzili kaldığında ―cümle asker-i İslâm el sadağa urup‖ ateĢ
okları atarlar885. Rus kuvvetleri de taburdan top ve tüfek ateĢiyle karĢılık verirler. Top
ve tüfek ateĢinin Ģeddetinden Kırım kuvvetleri taburun etrafından uzaklaĢmak zorunda
kalır. Kırım oklara tabur içindekilere çok zarar vermiĢtir. Fakat düĢman Kırım
ordusunun uzaklaĢtığını görünce yenildiklerini ve Kırım‘a doğru kaçtıklarını zanneder
ve peĢlerinden arabalı toplarımızla Kırım‘a dek kovalım diye saldırıya geçerler.
Ġki ordu sabaha kadar ceng ederler. Ġki tarafında neredeyse savaĢacak mecali
kalmaz. Bu sırada Kırım kuvvetleri sık sık tekrarladıkları bir savaĢ hilesine baĢ vurur.
DüĢman karĢısında mağlup olmuĢ da kaçıyormuĢ gibi bir izlenim bırakıp geri çekilirler.
Rus kuvvetleri Tatarların mağlup olduklarını ve kaçtıklarına hükm ederek topları ve
tüfekleri ile Kırım kuvvetlerini takip etmek üzere taburlarından çıkarlar. Taburdan iki
saatlik bir mesafeye kadar uzaklaĢınca Tatarlar geri dönüp Ruslara hücum ederler.
AkĢama kadar devam eden Ģiddetli savaĢlar sonunda Tatar kuvvetleri de ağır kayıplar
vermelerine rağmen düĢman mağlup edilir. Bu arada Tatarların bir kısmı da tabura
saldırırlar. Fakat düĢman böyle bir ihtimale karĢı tedbir almıĢ olduğundan tabur içinde
müthiĢ bir ceng olur. Çok kayıp veren Tatarlar çekilmek zorunda kalır. AkĢama kadar
süren savaĢ sonunda düĢman tekrar taburuna çekilir.
―Küffâr‖ o gece taburdan Süd suyu üzerine arabalardan bir büyük köprü yapıp
kuvvetlerinin yarısını karĢı tarafa geçirmiĢlerdir. Tatarlar bu hâli görüp, düĢmanın bir
tabur daha inĢa etmesine fırsat vermeden taarruzuna geçerler ve onları mağlup ederler.
DüĢmandan bir can kulrtulmaz. Bütün ganimet mallarıyla Tatar askeri muzaffer bir
Ģekilde suyun beri trafına gelip taburu muhasaraya devam ederler.
Bu mağlubiyet karĢısında taburdaki düĢman 40 kiĢilik bir heyet göndererek sulha
rağbet ederse de Hân kabul etmez. Ġhtiyâten taburun etrâfına karakollar koyup sabâh
cenge hazırlanır.
Sabah olunca önce Hân tarafından ―kânûn-ı Cingiziyân üzre‖ ceng davulları
çalınır. KarĢu tarafdan düĢman da taburları yanında savaĢ nizamı alırlar. Elli adet
topların dıĢarı meydâna çıkarır ve ―luturyânî boruları ve torompete ve erganon ve
nâkûs ve tabl mizmerâtlarların çalarak‖ ve ‖toplarına ve bu kadar bin arabalarına
siperlenüp‖ dururlar. Tatarların savaĢ taktiği yine aynıdr. ġiddetle Ruslara hücum
ederler ve ceng ederler sonra mağlup olmuĢ gibi geri çekilirler. Maksat düĢmanı ana
üslerinden ve toplarından ayırmaktır. Top menzilinin dıĢına çekilen düĢmana hücum

vatlı yigirmi yedi aded sultânlar kul karavaĢlarıyla ve cümle sekbânlar ile kol kol saf saf âmâde durup
cümle Sincivit askeri ve Mankıtlı ve Arkınlı ve Dayirli ve Bolganaklı ve Çoyunçlu ve Küleçli ve
Kerçli ve Tübelli ve Corganalı ve dahi niçe yüz aded el vilâyet kabîleleri cümle Hân kolunda hâzır-bâĢ
durdular.‖, EÇS, 7. kitap, s. 206.
885
―…her kemânın çilesine ikiĢer ve üçer dâne tabur okları gezleyüp her okun demrenlerine birer
ikiĢer kibrîtler bağlayup kibrîtlere âteĢler edüp…‖, EÇS, 7. kitap, s. 206.
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ederek onları mağlup ederler. Sağ kalanlar esir edilir. Kaçanlar takip edilir. Bu arada bir
kısım Tatar kuvvetleri düĢmanın taburuna girip zabt etmiĢlerdir. Sahradaki savaĢta
mağlup olup taburuna kaçmaya çalıĢanlar da kılıçtan kurtulamazlar. Süd suyu üzerine
bina ettikleri köprü de aĢırı tahaccümden kırılır. ġeremet Ban il üç vezir ve ―Maskov
kralzâdesi‖ Ģiddetle savaĢırlarsa da esir olmaktan kurtulumazlar. Diğer alınan esirlerin
ve ganimetlerin haddi hesabı yoktur.
Evliya Çelebi savaĢ sahnelerini anlatmayı çok sever. Destansı bir üslupla savaĢı
adeta insanın gözünün önünde canlandırır. Tatarlar arasında uzun süre kaldığından
Kırım hanı‘nın yukarıda özetlediğimiz savaĢını anlatırken pek çok Tatarca kelime ve
tâbirler kullanır.
Evliya Çelebi bu savaĢta 18 esir almıĢtır. Han, onun esirlerinden savga (vergi)
almadığı gibi yedi esir ve iki yorga at hediye etmiĢtir886.
ġimdi Tatar savaĢçılarının özelliklerini ele alabiliriz.
Tatar Akıncıların Özellikleri
Tatarlar göçebe bir hayat yaĢıyorlardı. Ġçlerinde ziraatla uğraĢanları azdı.
Beslenmeleri de hayvanî gıdalara dayanıyordu. En çok yedikleri at eti idi. Zaruret
halinde hayvanların kanına arı potğası karıĢtırıp çorba gibi içerlerdi. Dâimâ bir çeĢit
yemek yerler, baĢka Ģey yemezler ve bilmezler. Su ve havalarının hükmünden dolayı
mideleri gâyet ―serî„u'l-hazmdır‖. Hattâ bir Tatar üç dört günlük yemeği bir fıçı bozayı
yiyip içip yine üç dört gün yemek yemese mümkündir. Pek su içmezler. Ömründe hiç
su içmemiĢ Tatarlar vardır. Kımız nâmında bir çeĢit altı yedi günlük at südü içerler.
Talkan nâmında darıyı kavurup değirmenden çekip un gibi edip at veya deve sütüyle
karıĢdırıp içerler. Kımız, susuzluğu gideriği gibi sarhoĢluk da verir. Bir de kurut ayranı,
yanî ekĢimiĢ yoğurd keĢin ısladıp yerler. Bir de yazma nâmında ilik gibi kaymağı
alınmamıĢ yoğurdu at sütüyle ayran edip içerler. Ve ilik gibi koyu ve lezîz bozaları
olur. Sefer ve hazarda bunları yiyip içerler. Ekmeğe suya ondan dolayı rağbet etmezler.
Evliya‘ya göre ―ekmek yeseler yüreklerine yapıĢup ölürler‖. ―Dâ‟imâ yedikleri darı ve
geydikleri deri. Evleri saz kendüleri nâ-sâz bir alay kavm-i gâziyân-ı mücâhidândır‖.
―Gerçi su içmezler, ammâ lahşa şorbası ve deve ve koyun ve sığır ve câmûs südleriyle
darı ve pasta çorbasın çok yerler. Lahşa şorbası, ya„nî lâkşe çorbası yerler, zîrâ
Hazret-i Risâlet'in hadîs-i şerîfinde “En iyi yemek lâhiﬂedir” buyurmuşlardır kim ana
un çorbası ve dutmaş çorbası derler ve cemî„i Tatar ulemâsı ve sulehâsı ve pâdişâhları
at eti yerler‖.
Kıyafetleri de daha çok hayvan derisidir. Her hayvanın derisin giyerlerdi.
Kırım halkının çoğunluğu Hanefî mezhebindendir. ġâfi‗i olanları da vardır.
Kırım'a tâbi ―Ulu Noğay ve Şıdak Noğay ve Urumbet Noğay ve Geçdi Noğay ve Man-

886

EÇS, 7. kitap, s. 207-210.
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sûrlu ve Sincivitli ve Şîrînli ve Mankıtlı ve Çobanelli ve Nevrûzelli ve Deveyelli ve niçe
bunun emsâli niçe bin gûne ellerin kişileri cümle Şâfi„iyyü'l-mezheblerdir‖. Pek çok
―ulemâ-yı mütebahhirînleri‖ vardır. Bu ulemâların izn-i Ģerîfleriyle bütün Tatarlar at
eti yerler.
Seferlerde hızlı hareket etmek isteyen Tatarların ―bârhâneleri‖ (ağır yükleri)
yoktur. Ekmek yemediklerinden seferlere aslâ zahîre götürmezler. Talkan, kurut ve at
kaburgası götürürler. O da yetmezse yollarda sakatlanan, hastalanan ve yorgun ve argın
olan atları kurbân edip derisiyle parçalayıp paylaĢırlar, kimi piĢirir, kimi çirki dedikleri
tegeltisi887 altına koyup üstüne binip ―at ile yorta yorta at etinin suyu çekilüp pişdi deyü
tegeltisi altındaki at etin‖ yerler.
Ġçlerinde az da olsa ziraatla uğraĢanlar vardır. Onlar da daha çok darı yetiĢtirirler.
Çünkü darı verimi yüksektir. ―Zîrâ darı bu diyârda bir kîlesi yüz yüz on kîle verir‖.
Ehl-i hâl olan meĢâyihân ve sofîleri arpa ekip, arpa ekmeği yerler, zîrâ Hazret-i
Peygamber dâimâ arpa ekmeği yerdi derler. Bundan dolayı buğday ekmeği yemezler.
Tatarlar arasında tüccâr olan da çoktur. Vilâyet vilâyet esîrleri götürüp satarlar.
BaĢka mallar getirirler888.
Tatarlar çok seri hareket eden kuvvetlerdi889. Esir ve ganimet aldıklarına bunları
atlara ve arabalara yüklüyorlardı. Fakat daha ―sebükbar‖ yani hızlı ve hafif olmak için
bazen arabaları yakıp ganimetleri ve esirleri atlara yükleyip yola devam ediyorlardı.
Çünkü arabalar onları hem yavaĢlatıyor hem de her yerde araba yolu yoktu.
Ganimet ve esirleri yüklemek için her bir Tatar yanında en az 3 at
götürüyordu890. Nitekim Baron De tot da 18. yüzyılda Kırım Hanı ile katıldığı Rusya
üzerine yapılan bir seferde her Tatar‘ın 3-5 yedek at aldığını ve 100 bin kiĢilik Tatar
ordusunda 300 binden fazla at götürüldüğünü kaydediyor891. Daha hafif ve çabuk olma
için bazen aldıkları erkek esirleri öldürüyorlardı892. Nitekim Evliya Çelebi de Raba

887

Teğelti, atın eğeri altına konulan keçeye denir, bkz. Ünal, ―Teğelti‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
EÇS, 7. kitap, s. 194-196.
889
Evliya Çelebi, ―Bu kavm-i Tatar-ı sabâ-reftâr-ı adû-Ģikâr eyle yortarlar kim bunlara kuĢ yetiĢmez,
ammâ Allâhümme âfinâ bu seğirdimde bir âdem {atdan} tekerlense eger atı ve eger kendi davranmayup gerüden gelenlerin atları ayağı altında pâymâl-i rimâl olup âdem herîse olup atı keĢkek olur‖,
diyor, EÇS, 7. kitap, s. 199.
890
―El-azametullâh haĢr [u] neĢirden bir Kerbelâ günü olup kırk yedi bin Tatar askeri yüz elli bin
bârgîrler ile nehr-i Turla'ya kendülerin urduklarında nehr-i Turla bu kadar kerre yüz bin at ayağıyla
dolup su bügendi.‖, EÇS, 5. kitap, s. 69.
891
Baron De Tott, Türkler ve Tatarlara Dair Hatıralar, Tercüman 1001 Temel Eser, Ġstanbul, s. 200.
892
―Evvelâ cümle asker bir yere gelüp keneĢ ve meĢveret edüp cümle yarar atlarına süvâr olup mukaddemâ aldıkları esîrleri cümle Iskıntı nehr[i] kenârında kılıçdan geçirüp salt kalup cümle sadaklı ve
savatlı ve cürd atlı yiğitler olup…‖, EÇS, 5. kitap, s. 176.
888
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nehri kenarındaki savaĢlar sırasında ordu ile harekete devam ederken ağırlık teĢkil
etmemesi için bazı eĢyalarını yakmıĢtı893.
Sığır ve koyunların taĢınması Tatarlar için meĢakkatli olduğundan ayak bağı
sayılıyordu ve en önce bunları elden çıkarmaya çalıĢıyorlardı. At ve esirleri ise Kırım‘a
veya en çok para edecek yere götürmeye çalıĢıyorlardı894.
Tatarlar esir ve ganimet malları satarak geçindiklerinden mümkün olduğu kadar
çok esir almaya çalıĢıyorlardı. Aldıkları esirleri bazen Osmanlı ordusu içerisinde
satıyorlar, bazen de Kırım‘a götürüyorlardı. En değerli esirler düĢman tarafından
―kapudan‖ olan yani önemli mevki ve makamda bulunanlardı. Fazıl Ahmed PaĢa‘nın
Vasvar antlaĢmasıyla biten Avusturya seferi sırasında Evliya, serhadli ve Tatar
arkadaĢları düĢman kale ve Ģehirlerini vurup esir ve ganimetlerle Kanije kalesine gelip
beĢ gün Sûk-ı sultanî‘de elde ettikleri esir ve ganimetleri satarlar. 10 esiri ―kânûn üzre‖
Kanije PaĢasına ‖penc-i yek‖ verirler. Yüksek rütbeli ―iki bayrak kapudanın‖ı ise
"Sa„âdetlü pâdişâh esîridir" diye alırlar. Bu konuda aralarında ―hayli nizâ‗‖ ederler.
Evliya, "Ol iki kapudanlar da onar bin altun gelir" diye hayıflanmaktadır. Bunda da
haklıdır çünkü bu iki ―kapudan‖ın bedeli diğer bütün mal ve esirlerin değerinden
fazladır895. Yine Evliya Çelebi esir aldığı Yanıkkalesi yüzbaĢısı diğeri de Sen Martin
kalesi komutanının oğlu olan iki esirini 5000 guruĢa Hacı PaĢa‘ya satmıĢtı. Hâlbuki
diğer 7 nefer esir toplam 500 guruĢ etmiĢti896.
―Kapudan‖lardan sonra güzel câriyeler ve erkek çoçuklar değerliydi. Evliya sık
sık ―pençe-i âfitâb mahbûb u mahbûbe dilberânlar‖dan ve ―bikr-i nâ-şüküfte duhter-i
pâkîze-ahterler‖den bahseder. Bâkireler ―kâlime‖, yani bâkire olmayan kadınlara göre
daha çok para ediyordu.
Tatarlar nakid para ve değerli altın gümüĢ eĢyalar ile kıymetli kumaĢlara da
önem veriyorlardı. Yağmaladıkları Ģehir ve kasabalarda nakid paranın yerini söyletmek
için gerekirse kadınlara ve erkeklere iĢkence ediyorlardı897.

893

―…bir orman içre girüp ibtidâ haymeyi ve döĢemeleri ve sûzeni iki çift Hindkârî mak‗adları ve üç
aded kilimleri ve bir boĢ debbeyi cümle bir yere yığup âteĢe verüp gitdim.‖, EÇS, 7. kitap, s. 41.
894
―Menzil-i kasaba-i Iskıntı: Bunda dahi niçe bin koyun ve sığırlar satıldı, ammâ esîrler ve atlar aslâ
satılmadı, zîrâ sığır ve koyun Tatar'a ayak bağıdır, ammâ at ve esîrler yürek yağıdır‖, EÇS, 5. kitap, s.
180.
895
EÇS, 7. kitap, s. 14.
896
EÇS, 7. kitap, s. 48.
897
―Ve dahi Tatar-ı bî-rahimler birkaç avretlerin emceklerin, ya‗nî memelerin kesüp avretlerin baĢlarına geydirüp "Mâl kandadır?" deyü su‘âl etdiklerinde zîr-i zemînlerden ol kadar (ol kadar) mahfûz
ve medfûn mâl-ı firâvân ve âlât-ı sîm âvân makûlesi ol kadar medfûn eĢyâlar çıkdı kim hattâ
götürmeğe kâdir olmayup niçe Mısır hazînesi mâl-ı firâvânları hâk-i mezellete bırağup götürmeğe
iktidârımız olmadı‖, EÇS, 7. kitap, s. 5; ―aramızda birimiz bir esîrin parmağın çakmaklı tüfeng taĢı
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Evliya Çelebi‘nin zaman zaman ―Tatart-ı bî-rahim‖ dediği Tatarlar
yağmaladıkları Ģehir ve kasabalarda gerçekten çok zalimce davranıyorlardı. Esir
aldıkları erkeklerin bir kısmını öldürüyorlardı. Genç oğlanları, kadınları ve kızları esir
alıyorlardı. Esir aldıkları kadınların çoğuna tecavüz ediyorlardı898.
Kırım Hanı Mehmed Giray Han, Bucak Tatarı ve Nogaylarla yaptığı savaĢı
kazanmıĢtı. Fakat mağluplar obalarına sığınınca Kırım kuvvetleri onları takip
etmiĢlerdi. Bucak Tatarı ve Nogay kadınları da canını diĢine takarak kendilerini
savunmuĢlarsa da sonunda kaybetmiĢlerdi. SavaĢta Kırım Tatarları da ağır kayıplar
vermiĢlerdi. Neticede yenilen Bucak Tatarı ve Nogayların çoğu öldürülmüĢ ve bir
çoğuda esir alınmıĢtı. Bütün kadın ve çocuklar da esir alınmıĢtı. Birçok kadın kocasının
yanında tecavüze uğradı. Evliya Çelebi yapılan zulmün ağırlığını Ģu ifadelerle
anlatmaktadır: “…ol kadar rüsvây-ı bed-nâmlıklar olmuşdur kim bu sitemkârlığı
Tatar-ı Hulagu Bağdâd'a ve Buhtunnasır Sıfat'a ve Kudüs'e ve Mısır'a etmemişdir‖899.
Evliya bir baĢka yerde ―Hakkâ ki bî-rahm kavmdir, ammâ min-indillâh Âl-i
Osmân önüne sedd olup her bâr küffâr ile ceng-i cidâl ve harb-i kıtâl ederler. Ve gâyet
salt ve sebük-bâr askerdir…‖, diyor900.
Evliya Çelebi‘ye göre Avusturyalılar da Tatar askerinden çok korkmaktadır.
Viyana‘daki görüĢmeler sırasında iki taraf uç kuvvetlerinin (serhadlilerin) birbirlerine
akın, çete vs. etmeleri hususu gündeme gelince Kara Mehmed PaĢa Macar katanalarının
(askerlerinin) Osmanlı topraklarına akınlarının önlenmesini söyleyince Avusturya
tarafından görüĢmeleri yürüten ―RudolfoĢ vezir‖: "Bizim Macar katanamızın zabtı aslâ
bir vecih ile mümkin değildir, anlar hırsızlardır. Siz anları serhadlerinizde bulursanız
dutup kazığa urun", deyince Kara Mehmed PaĢa, "Hadd-i zâtında biz dahi Tatar
askerin ve deryâda Cezâyirli askerin zabt etmeğe kâdir değiliz. Tatar askerimiz şimden
sonra Kızılelma'ya ve Ungurus diyârlarına bu sulhdan sonra gelirlerse siz de Tatar
askerin dutup gözlerin oyun", diye cevap verir. Bunun üzerine çâsâr ve Zoza vezîr ve
ve dahi Mantikukula vezîr, "No no" deyip Ģapkaların baĢlarından çıkarıp : "Ya bu sulh
böyle nice olur? Bir memlekete kim kırk elli bin Tatar iki kerre yüz bin at ile gele, ol
diyârdan dahi ne umarsın. Bire meded siz hemân Tatar askerin zabt edin. Biz dahi
Macar katanalarımızı pek zabt ederiz", derler901.
yerine koyup kısdırdıkda, "Tîz mâl getür" dedikde bir kapunun eĢiği dibinde yedi kîse dökme riyâl
guruĢ bulduk‖, EÇS, 6. kitap, s. 37.
898
―…Ģeb [ü] rûz haymelerinde ve dağıstân hıyâbânistânlarda bu bâkire ve dûĢîze ve kâlimleri ve
mûğpîçe gulâmları alt edüp ol fetâlar Ģakır Ģakırdı Ģaka ayyûka âvâzeleri tâ araka çıkınca her kûĢe ve
pûĢede ol kadar cimâ‗ olurdu kim tokuz ayda on binden mütecâviz bula hâmile olup bu seferde evlâd
sâhibi oldular ve hâmile kalmaz gayri hüddâmânın hidmetin kavm-i Lût bilir‖, EÇS, 6. kitap, s. 40.
899
EÇS, 7. kitap, s. 191.
900
EÇS, 7. kitap, s. 195.
901
EÇS, 7. kitap, s. 111-112.
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Tatarların SavaĢ ve Akın Taktikleri
Evliya Çelebi Tatarlar‘ın Cengiz Han‘dan beri devam edip gelen savaĢ ve akın
kanunları olduğunu anlatır. Buna göre hânlar bir sefere gitseler 12 ―ot ağaları‖902
ileriye kılavuz tayîn olunup asker 12 ―tapkır‖ yani katar yol olur, dere ve depe ve
geçitler gelse on iki katâr asker birbirlerinin ardlarından aslâ ayrılmazlar903.
Kalgay sultân sefere gitse 50 bin askerle çıkar ve 8 katar asker olur.
Nûreddîn sultânlar yani Kırım Hanı‘nın ikinci veliahdi sefere gitseler 40 bin asker ve 6
katar asker olur.
ġayet hân vezîri, Kazak sultânlar, yalı ağaları ve ġîrînli, Mansûrlu, Sincivitliler
Kırım hanına tâbi önde gelen büyük kabileler sefere atlansalar 30 bin asker ve 5 katar
asker olurlar.
Bunlardan baĢka mirzalar, boy beğleri çapula gitseler 10‘ar bin asker olup 4
katâr asker olurlar. Ancak 10‘ar bin adamla yapılana sefer demezler. Ayda bir ve
haftada bir yapılan bu çapullara beşbaş derler. Bunlar ―bir iki haftada çalup çarpup
ansızdan kâfiristânı talava urup şikâr alup Kırım'a dâhil olurlar‖.
Bunlardan baĢka ―Karaçı halkı‖ aralarında ―bir ankâ mirza baş olup‖ 2-3 bin
batır yiğitler ile bir top olup beĢbaĢa giderler. Bunlarda katar hesabı yoktur. ―Cemapur
askeri‖ gibi giderler. Yani belirli bir düzen içerisinde değil, dağınık Ģekilde giderler.
Ancak ―küffâr‖ bu askerden çok korkar: Çünkü bunlar düĢmana ―amân u zamân
vermezler‖ ve sefere gitmeleri belli bir zamânında değildir. Biri biri ardı sıra ve farklı
yollardan giderler. DüĢman onların korkusundan ormanlara odun kesmeğe ve tarlalara
ekin ekmeğe ve köylerinde oturmağa râhatları yokdur. Sanki ―kâfire bu kavm-i Tatar
tâ„ûn askeridir‖904.
16. ve 17. yüzyıllarda Ģehirler birer kale-Ģehirdi. Her Ģehirde iyi tahkim edilmiĢ
bir kale ve etrafında ―varoş‖u vardı. Macarca varos‘tan gelen bu kelime Türkçeye de
girmiĢtir ve halen kullanılmaktadır. VaroĢ, kale etrafında teĢekkül etmiĢ meskûn
mahaller veya Ģehrin sur dıĢında kalan yerleĢim yerleridir. Bazı Ģehirlerde Ģehri ihata
eden dıĢ surlar ve bir de merkezde iç kale vardı. Fakat Osmanlı-Avusturya
hududlarındaki birçok kale vardı ve bunların etrafındaki varoĢların surları yoktu. Bir

902

Kırım Tatarlarında atlara ot temin eden ve emrindeki kuvvetlerle ordudan önce giden ve
gerektiğinde kılavuzluk eden yüksek rütbeli bir subay. Osmanlılardaki Ot Kâtibi‘ne karĢılık gelir (―Ot
Kâtibi‖ için bkz. Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü). Evliya Çelebi Kırım Hanı‘nın müĢavere ettiği
görevliler arasında ot ağasını da sayar.
903
―…hânlar bir sefere gitseler on iki ot ağaları ileriye kulağız ta‗yîn olunup on iki aded tapkır olur,
ya‗nî asker on iki katâr yol olup dere ve depe ve geçidler gelse on iki katâr asker birbirlerinin
ardlarından aslâ münfek olmazlar.‖, EÇS, 7. kitap, s. 204.
904
EÇS, 7. kitap, s. 204.
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kısım kaleler büyük taĢ yapılar olmakla beraber bir kısmı palanka905 denilen
kütüklerden yapılmıĢ ve sarkaları toprakla doldurulmuĢ müstahkem mevkilerdi.
Akın emri alan Tatarlar varoĢları yağmalıyor, halkını esir ediyor ve mümkünse
palankayı yakıyorlardı. Fakat kale veya palankada top varsa top eriĢmeyecek
mesafeden geçip gidiyorlardı. Tatarlar top taĢımadıkları gibi vakitleri sınırlı
olduğundan kale kuĢatmalarına da giriĢmiyorlardı. Tatarların yaklaĢtığını gören kaleler
hemen toplar atıyorlar ve onları kaleye yaklaĢtırmamaya çalıĢıyorlardı. Böyle
durumlarda varoĢlarda yaĢayan halk hemen kaleye alınıyordu. Tatarlar varoĢları
yakıyorlar değerli eĢya ve mal bulurlarsa alıyorlardı.
Tatarların akınlarını haber alan Ģehir, kasaba ve köyler halkı sarp yerlere ve
dağlara çekiliyorlar; değerli eĢyalarını saklıyorlardı. Tatarlar bulabildikleri mal ve
eĢyaları yağmalıyorlar ve süratle uzaklaĢıyorlardı. Tatarların uzaklaĢtığını öğrenen halk
da saklandıkları yerlerden çıkıyorlar kaçırabildikleri değerli eĢyaları ve nakit paraları
ile evlerine dönmeye çalıĢıyorlardı. Tatarlar bunu bildiklerinden aniden geri dönüp
yollarda ve bellerde değerli eĢyalarını yükledikleri atları, arabaları ile evlerine dönmeye
çalıĢan halkı bir anda esir alıyorlardı906.
Tatarlar arasında tüfek de yaygın değildi907. Çünkü tüfek süvarinin değil daha
çok piyadenin silahı idi. Namludan dolan ve tek bir atımdan sonra tekrar doldurulması
gereken tüfek Tatarlar nazarında etkili bir silah değildi. At üzerinde taĢınması ve
kullanılması zordu. Buna mukabil okçuluk da çok mahir idiler. PeĢpeĢe seri olarak
hedefe ok atıyorlardı. Birçok Ģehri ve kaleleri ―kibritli ateş okları‖ ile ateĢe verip ele
geçiriyorlardı.

905

Palanka, Kaleden küçük müstahkem mevki demektir. Ekseriya arkası toprak dolma ahĢap
Ģarampollerle muhafaza edilirdi. Bkz. Ünal, ―Palanka‖, Osmanlı Tarih Sözlüğü.
906
―Andan kasaba-i Bozav dağların geçüp ve nehr-i Bozav'ı baĢından ubûr ederken niçe yüz aded
esîrler ve niçe bin aded hergele atları ganîmet alup Rimlik Ģehri dağları içinde becenelerde ceng-i
azîmler edüp bî-hisâb mâl-ı ganâ‘im ve altı yüz aded esîr alınup Güherçile dağın geçüp bir gün
gitmiĢken Tatarın âdeti üzre salt kalup bir günde yine gerüye çapul civerüp yine Güherçile dağlarından ve Rimlik Ģehri yaylalarından hadd [ü] hasrı yok ol kadar mâl-ı firâvân ve ganâ‘im ve
üsârânın güzîdeleri kabza-i tasarrufumuza girdi kim diller ile ta‗bîr ü tavsîf olunmaz. Cümle küffâr-ı
hâksâr "Tatar-ı adû-Ģikâr, Ģikârların alup geçdi" deyü dağlarda mütehassın oldukları becenelerden mâl
[u] menâlleri ile çıkup sahrâlarda köylerine inerken niçe bin arabalara yollarda râst gelüp bilâ-ceng [u]
cidâl ve lâ-harb u kıtâl etmeden cümle küffâr evlâd [u] ensâblarıyla giriftâr-ı bend-i belâ olup hemân
yüz yetmiĢ bin sığır ve at ve dörd kerre yüz bin aded koyup sürülüp…‖, EÇS, 5. kitap, s. 179-180.
907
Evliya Çelebi, Or kalesini anlatırken, ―Dizdârı ve beĢ yüz aded tüfengli sekbân neferâtları var,
ammâ cümle Rûm yiğitleridir, zîrâ Tatar kavmi tüfeng atmak bilmezler ve tüfengden korkup tüfengin
olduğu yere "Mıltık kop" deyü varmazlar‖, diyor, EÇS, 7. kitap, s. 196.
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Bazen itaat eden ve hediyeler takdim eden kale ve Ģehirler Tatar yağmasından
kurtuluyordu. Evliya bunlara ait birçok örnek anlatır908. Ġtaat eden Ģehirlere Han
tarafından yağmalanmaması için ―yarlığ‖ veriliyor, Tatarlar tarafından bekçiler tayin
olunuyor ve yağmadan korunuyordu909.
16. yüzyılda Osmanlı ordularına karĢı meydan savaĢlarını sürekli kaybeden
Avusturyalılar ve Macarlar Osmanlı süvarilerini durdurmak için ―tabur‖910 denilen
savunma sistemini geliĢtirdiler. Tabur, etrafı çepeçevre hendekler, Ģarampol, çark-ı
felek ve birbirine zincirle bağlanmıĢ arabalarla çevrili müstahkem mevzi ve ordugâh
demektir. Tabur denilen bu müstahkem mevziler, genellikle yan veya arka taraflarında
dağ, göl ve nehir gibi tabii engellerden istifade olunmak suretiyle meydana
getiriliyordu. Tabur içerisine toplar yerleĢtiriliyor ve tüfekli birlikler ateĢe hazır
bekletiliyordu. Süvari hücumuyla tabura karĢı zafer kazanmak mümkün değildi.
Osmanlı kaynaklarında tabur denilen müstahkem mevzilere karĢı yapılan savaĢlara da
tabur cengi deniliyordu. Akınlara katılan Tatarlar top ve tüfek kullanmadıklarından
düĢman taburlarından uzak durmaya çalıĢıyorlardı. Ancak bazı hallerde yukarıda Kırım
Hanı Mehmed Giray‘ın Ruslara‘a karĢı savaĢında olduğu gibi tabura karĢı savaĢlar
verdikleri de oluyordu.
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OSMANLI DEVLETĠ‟NDE TARIMSAL DÖNÜġÜM
(ZĠRAAT MEKTEPLERĠ)
Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ÖZET
Osmanlı Devleti‘nin ve toplumunun en önemli gelir kaynağı durumunda olan
ziraat, klasik dönemde basit yöntemlerle yapılmaktaydı. XIX. yüzyılda ise
sanayileĢmenin teknolojik kazanımları tarımda da karĢılık buldu. Avrupa‘da
uygulanmaya baĢlanan modern tarım tekniklerini Osmanlı ülkesinde de uygulamak
isteyen idareciler, 1847 yılında ilk modern teknik eğitim kurumu olan Ziraat
Talimhanesinin açılmasını sağladılar. Ancak bu mektep 1851 yılına kadar eğitimöğretime devam edebildi. Yeniden modern bir zirai eğitim kurumunun tesisi ise
yüzyılın son çeyreğini buldu. Önce Edirne, Selanik ve Bursa‘da ve ardından Ġstanbul‘da
açılan ziraat mekteplerini faaliyete geçen Hamidiye Ziraat Mektepleri izledi. Açılan
mekteplerden yetiĢen öğrenciler alanlarıyla ilgili iĢlerde istihdam edilmek suretiyle
ziraatın geliĢmesine katkı sunmakla kalmayıp imparatorluğun ziraat özelindeki mirasını
Türkiye Cumhuriyeti‘ne de aktarmayı baĢardılar. Bu bağlamda Halkalı Ziraat Mektebi
Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdü.
ÇalıĢmada Osmanlı döneminde faaliyette bulunan zirai teknik-eğitim kurumları
hakkında genel bir değerlendirme öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Ziraat, Modern Eğitim, Teknik Eğitim
AGRICULTURAL TRANSFORMATION IN OTTOMAN STATE
(AGRICULTURAL SCHOOLS)
ABSTRACT
Agriculture, the most important source of income of the Ottoman State, was
implemented through simple methods in the classical period. In the 19th Century,
however, with the technological gains of industrialization agriculture also improved.
Administrators wishing to implement modern agricultural methods, which had been
used in Europe, enabled the first modern technical education institute, i.e., the School
of Agriculture, to be commenced in 1847. Nevertheless, the institute could only survive
until 1851. It was not until the last quarter of the century when a modern agricultural


Bu çalıĢma Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından
desteklenen 10991 nolu projen üretilmiĢtir.
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institute was reestablished. The first agricultural schools opened in Edirne, Bursa and
Selanik. Later were established in Istanbul one of them. Not only did the graduates of
these newly established schools contribute to the development of agriculture by being
employed in relevant jobs but they also succeeded in passing on the heritage of the
empire in terms of agriculture to the Republic of Turkey. For instance, the Halkali
School of Agriculture carried on with education in the first years of the republic. In this
context, this study aims to investigate thoroughly technical schools of agriculture
throughout the Ottoman period.
Keywords: The Ottoman State, Agriculture, Modern Education, Technical
Education
GiriĢ
Ziraat, Osmanlı Devleti‘nin en önemli gelir kaynağı olmakla beraber bu alandaki
faaliyetler XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar geleneksel yöntemlerle icra edildi. 1851
yılında ise ilk Modern zirai eğitim kurumu olan Ziraat Talimhanesi Ġstanbul‘da açıldı.
Ömrü dört yıl kadar süren bu ilk teknik okulun ardından Tanzimat devri boyunca bütün
giriĢimlere rağmen yeni bir mektep açılamadı. 1881 yılına gelindiğinde Edirne‘de bir
ziraat mektebi kuruldu. 1888 yılında ise Selanik Hamidiye Ziraat Mektebi Açıldı.
Selanik‘te kurulan mektebi, Bursa ve nihayet Halkalı Ziraat mektepleri takip etti.
Böylece yüzyılın sonuna doğru Osmanlı Devleti‘nde beĢ ziraat mektebi faaliyete
geçmiĢ oldu. Söz konusu mekteplerin modern ziraatı yaygınlaĢtırma çabalarına vilayet
merkezlerinde kurulan numune çiftlikleri tarafından da katkı sağlandı. Modern zirai
eğitim alarak bahsi geçen mekteplerden mezun olan öğrencilerin Anadolu‘daki
çiftliklerde görev almasıyla tarımsal üretimde güncel tekniklerin uygulanması
yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ oldu. 1888 yılından itibaren numune çiftlikleri uygulama
tarlalarına dönüĢtürüldü. Bölgelerin iklim koĢullarına göre belirlenmeye çalıĢılan
tarlalarda ziraat ehline ameli olarak modern tarım teknikleri gösterilmeye baĢlandı. Öte
yandan TaĢrada bulunan idadilerde de bir müddet ziraat Ģubeleri oluĢturularak yine
tarımsal alandaki yetiĢmiĢ iĢgücü eksikliği yerinden giderilmeye çalıĢıldı. Bu giriĢim
yetersiz alt yapı ve plansızlık nedeniyle uzun ömürlü olmamakla beraber XX. yüzyılın
baĢında idadilerin müfredatına ziraat alanındaki derslerin eklenmesine karar verildi.
Osmanlı Devleti‘nin yenileĢme sürecinde açılan zirai eğitim kurumları yalnızca
bu alana yönelik eğitimci ihtiyacını karĢılamakla kalmadılar. Ayı zamanda tarım
teknolojisinin transferine de yardımcı oldular. Mektepler tarafından Avrupa‘ya sipariĢ
edilen makine alet-edevat ve teçhizatlar gümrük vergisinden muaf tutuldu.
1. Ziraat Talimhanesi
Osmanlı Devleti‘nin en temel gelir kaynağı olan ziraat, XIX. yüzyıl ortalarına
kadar eski usullerle icra edilmekteydi. Modern tarım teknikleri Batılı devletlerde her
geçen gün geliĢme kaydetse de Osmanlı topraklarına intikal eden herhangi bir yenilik
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söz konusu değildi. Ürünlerin olası verimliliği uygun iklim koĢullarına bağlıydı.
ElveriĢli topraklar tek ürün üzerinden değerlendirilmekte uygun gübreleme yöntemleri
bilinmemekteydi. GeniĢ tarımsal alanlar otlak olarak kullanılmakta, bataklıklar
kurutulamamaktaydı. Orman ve göller iĢletilememekte sulu tarım endüstrisinden
istifade edilememekteydi. Aynı durum hayvancılık için de söz konusu idi. UlaĢım
koĢulları ve alet edevat yetersizliği nedeniyle tarımsal alan el emeğine dayalı iĢ gücüne
bağımlıydı911.
Ziraatı geliĢtirmek adına politikalar üretecek ve uygulayacak bir bürokrasinin
teĢekkülü nihayet 1839 yılında Meclis-i Umur-ı Nafia‘nın tesisiyle oldu. 1843 yılında
ise Maliye Nezâreti bünyesinde bir Ziraat Meclisi oluĢturuldu. Sanayi ve ziraatın
ülkenin kalkınmasındaki önemini fark eden idareciler, her iki alanda da plan ve
program gözetmemekle beraber iyileĢtirme çabalarına giriĢtiler. 1846 yılına
gelindiğinde ise ilk modern zirai eğitim kurumunun açılması çalıĢmalarına Ġstanbul‘da
inĢa edilen Basma Fabrikası vesile oldu912. Nitekim bu fabrikada hammadde olarak
kullanılacak olan pamuk ülkede üretilse de istenilen standartlarda değildi. Bundan
dolayı ince ve temiz pamuk ithal edilmekte, pahalıya mal olmaktaydı. Bu durumu
düzeltmek isteyen idareciler pamuk tohumlarına ıslah etmek adına Amerika‘dan Doktor
Davis adında bir uzman getirttiler. Davis‘in ziraatın diğer alanlarında da donanımlı
olduğu fark edilince reformunun kapsamı geniĢletildi. Avrupa‘da olduğu gibi pratik
eğitimin ağırlıklı olacağı bir eğitim kurumunun tesis edilmesi fikri ön plana çıktı ve
Davis ile yapılan görüĢmeler neticesinde bir rapor hazırlandı. 1846 yılı sonunda
Sadaret‘e arz edilen rapor doğrultusunda bir ziraat talimhanesinin kurulmasına karar
verildi. Talimhanenin yeri için Ġstanbul‘da Ayamama Çiftliği‘nin kullanılması
kararlaĢtırıldı. Söz konusu çiftliğin geniĢletilerek dört bin dönümü bulan arazisine
gerekli binaların yapılmasına 12 Ocak 1847 tarihli irade ile baĢlandı913. 1848 yılında ise
inĢaat iĢleri tamamlanarak alet-edevat eksiklikleri giderildi. On dört muvazzaf öğrenci
ile aynı yıl eğitim öğretime baĢlandı914. Mektepten beklenilen, buradan mezun olanlar
sayesinde modern tarımın ülke geneline yayılmasını sağlamaktı.
Memlekette yüksek mekteplere öğrenci yetiĢtirecek eğitim kurumları henüz tesis
edilmediğinden Ziraat Talimhanesi‘nin öğrencileri tıbbiyeden seçildiler. Eğitim süresi
911

M.A., Ubicini, Türkiye 1850, C.II, (Çeviren: Cemal Karaağaçlı), s.340; Türk Ziraat Tarihine Bir
Bakış, Ġstanbul, 1938, s.100-106. Ayrıca bkz. Eugene Morel, Türkiye ve Reformları, Ġstanbul, 1984,
s.108-109.
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Mehmet Ali Yıldırım, ―Osmanlı‘da Ġlk ÇağdaĢ Zirai Eğitim Kurumu: Ziraat Mektebi (18471851)‖, OTAM, S.24, Ankara, 2010, s.224.
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BOA., (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) İ.MSM.(İrade Mesail-i Mühimme) (Dosya No) 24 / (Gömlek
No) 639 (24 M 1263/12 Ocak 1847); Takvim-i Vekâyi, def„a 318 (6 S 1363/24 Ocak 1847).
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altı yıl olan mektepte matematik, coğrafya, geometri, fizik, biyoloji, baytarlık,
bahçıvanlık, ziraat, Ģeker üretimi, ipekböcekçiliği, yünlü hayvanların (merinos koyunu)
ıslahı konularında teorik ve pratik dersler verildi. BeĢ hocası bulunan talimhanenin
öğrenci sayısı kısa süre sonra elliyi buldu. Ancak açıldıktan yaklaĢık üç yıl sonra
beklentilere cevap veremediği gerekçesiyle mektebin kapanmasına karar verildi915.
Ziraat Talimhanesi her ne kadar kısa sürede kapatılmıĢ olsa da teknik eğitim
alanında ilk teĢebbüs olması nedeniyle tarihsel geliĢim sürecinde önemli bir role
sahiptir. Zira modern tarım alet edevatının ülkeye girmesi ve kullanılması bu mekteple
baĢlamıĢtır. Ayrıca ıslah edilmiĢ tohumların ithali ve üretimine de yine ziraat
talimhanesinde teĢebbüs edilmiĢtir. Diğer yandan Tanzimat devri sonuna kadar yeniden
açılması için mesai harcansa da baĢarılı olunamamıĢtır. Ġstanbul‘da yeni bir ziraat
mektebinin tesisi II. Abdülhamid devrini bulacaktır.
2. Yeni Bir TeĢebbüs Halkalı Ziraat Mektebi‟nin AçılıĢ Süreci
Ziraat Talimhanesi kapandıktan sonra yaklaĢık yirmi yıl bütün giriĢimlere
rağmen yeni bir eğitim kurumu tesis edilemedi. Tarımsal faaliyetleri modernleĢtirmek
ve çiftçiyi yeni tekniklerin kullanımına sevk etmek adına yapılan en etkili giriĢim ise
her vilayete birer ziraat müdürü atanması kararı oldu. Lakin mali kaynak yetersizliği
nedeniyle bu teĢebbüsten de olumlu netice elde edilemedi916. 1871 yılında sadece Tuna
ve Hüdâvendigâr vilayetlerinde müdür bulunmaktaydı917.
Osmanlı topraklarında tarıma yönelik yenilikler oldukça yavaĢ ilerlerken Avrupa
ülkelerinde ise ziraat hayli geliĢmiĢ ve geliĢmeye devam etmekteydi. Bu durum devlet
adamlarının da dikkatinden kaçmamıĢ ve bu geliĢimin nedeni de ziraata ayrılan yeterli
bütçe ile Batı‘da açılan çok sayıda ziraat mektebine bağlanmıĢtı. Ülkenin ziraat
özelindeki kötü gidiĢatını tespitle bu alana yönelik reformların acilen uygulanmasını
isteyen Sultan Abdulaziz 1869 yılında Bâbıâlî‘ye gelerek bir konuĢma yapmıĢ ve
memlekette ziraatın geliĢmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasını iĢaret etmiĢti. Bunun
üzerine konu ġûrâ-yı Devlet‘in gündemine alındı. Burada yapılan müzakereler
neticesinde ise ziraatın çağdaĢ hale gelmesinin bir ziraat meclisi teĢkil edilmesine ve bir
numune çiftliği kurulmasına bağlı olduğu kanaati ön plana çıktı. Özellikle de ziraat
ehlinin teorik ve pratik olarak eğitilmesi üzerinde duruldu918.
1870 yılında oluĢturulan komisyonda yapılan birçok müzakere neticesinde vakit
kaybetmeden bir ziraat mektebi açmanın önemine vurgu yapıldı. Çiftçilere yardımcı
olacak elemanlar yetiĢtirmek ve onları eski usullerden vaz geçirerek yeni aletlerin
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kullanımına teĢvik ettirmek adına acilen uygulamaya konulması düĢünülen bu tedbir
için ise Ġstanbul civarındaki çiftliklerden biri düĢünülmekteydi. Buna göre açılacak olan
mektebe her vilayetten beĢer öğrenci alınacak bu öğrencilere iki sene zarfında modern
alet ve edevatın kullanımı, tamiri ve ziraat fenninin esasları öğretilecek, eğitimini
tamamlayanlar memleketlerine gönderileceklerdi919. Ġleride ise Anadolu, Rumeli ve
Arap vilayetlerinde de ziraat mektepleri açılmak suretiyle az vakitte ülkenin hemen her
yerinde modern zirai tarıma yönelik alet ve edevata vâkıf öğrenciler yetiĢtirilmiĢ
olacaktı920.
Komisyon teklifine 1871 tarihli irade ile onay verildiyse de yine geliĢmeler
yavaĢ seyretti. Zira Ġstanbul‘da yeniden açılacak mektebin yapısını öngören layiha
ancak 1877 yılında Amasyan Efendi tarafından hazırlanarak Bâbıâli‘ye takdim edildi.
Söz konusu layiha az bir değiĢiklikle nihayet 1891 yılında açılan Halkalı Ziraat ve
Baytar Mektebi‘nin de nizamnamesi haline geldi. Böylece 1851 yılında kapatılan Ziraat
Talimhanesi, kırk yıl sonra yeniden açılabildi. Ġstanbul‘da hal böyle iken TaĢrada ise iki
modern zirai eğitim kurumu faaliyete geçmiĢti. Bunlardan ilki kısa ömürlü olmasına
rağmen 1881 yılında açılan Edirne Ziraat Ameliyat Mektebi, ikincisi ise 1888 senesinde
kurulan Selanik Hamidiye Ziraat Ameliyyat Mektebi idi.
2.1. Selanik Ziraat Mektebi
Selanik‘te bir ziraat mektebi açma giriĢimleri esasen 1883 yılı sonunda
baĢlamıĢtı. Söz konusu tarihte vilayette bir numune çiftliği tesis edilmesine onay
verilmiĢ ancak önemli bir ilerleme kaydedilememiĢti. 1888 tarihinde ise Vilayet Ziraat
Odası tarafından yeniden bir mazbata tanzim edilerek valilik aracılığıyla Ticaret ve
Nafiʽa Nezareti‘ne havale edildi. Buna göre en net ifadeyle ziraat ehlinin geleneksel
alet-edevat ve metotlarla üretim yapmaya devam etmesi zirai geliĢimin önünü
tıkamaktaydı. Ayrıca bu durum hayli zamandır Amerika ve Hindistan‘dan yapılan
zahire ile hububat ithalinin önünün alınamamasına neden olduğu gibi çiftçiyi de
mağdur ederek rekabetten geri bırakmaktaydı. Vilayette ziraatın teknik olarak
geliĢmesinin yeni tarım araç-gereçlerinin kullanımının ve ıslah edilmiĢ tohumların
yaygınlaĢtırılmasıyla mümkün olacağı, bunun ise ancak bir ziraat ameliyyat mektebi
vasıtasıyla gerçekleĢebileceği ifade edilmekteydi. Masraflar için gerekli meblağın
temini için menâfi sandıklarına alınmakta olan iane hissesinden pay ayrılması
düĢünülmüĢ, açılmasına onay alındıktan sonra da mektebin nerede tesis edileceğine
karar verileceği dile getirilmiĢti921.
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Mektebin ilk etapta tesisi için ön görülen masraf sekiz yüz elli bin kuruĢtu.
Bunun yüz yirmi iki bin kuruĢu iki yüz metre kare bina ve sekiz yüz metre kare çiftlik
masrafı olarak belirlenmiĢti. Geriye kalan meblağ ise damızlık ve çiftlik hayvanlarıyla
ithal edilecek tarım makineleri ve alet-edevata ayrılmıĢtı922. Konu bir yıl kadar sonra
Meclis-i Mahsus‘un gündemine alındığında mektebin tesisi uygun görülmekle beraber
masrafın dört yüz bin kuruĢa düĢürülmesi kararına varıldı923. 25 Haziran 1888 tarihli
irade ile de Selanik Ziraat Ameliyyat Mektebi‘nin kurulmasına onay verildi924.
Selanik‘e dönemin ulaĢım koĢullarına göre bir buçuk saat mesafede Sedes
mevkiinde tesisine baĢlanılan mektep, bütün ihtiyaçları tamamlanarak ve müdür ile
hocaları tayin edilerek 1889 yılı sonuna doğru eğitim-öğretime hazır hale geldi. Aynı
yıl öğrenci alımına baĢlandı925. Bu sırada mektebin yapısını öngören nizamname
layihası da kaleme alındı. Avrupa‘da bulunan zirai eğitim kurumlarının yürürlükte olan
yönetmelikleri incelerek hazırlanan ve esasi ve dâhili olarak iki kısım, altmıĢ maddeden
oluĢan layiha ġura-yı Devlet ve Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ‘da görüĢülerek nizamname
halini aldı926. Madde madde okunarak gözden geçirilirken dâhili kısmı mektep
açıldıktan sonra uygulamalar çerçevesinde belirlenmek üzere çıkartıldı ve otuz altı
maddeye düĢürüldü. Ayrıca nizamnâme Selanik Ziraat Mektebi ile sınırlı kalmayarak
―Nazarî ve Amelî Hamidiye Ziraat Mektepleri Nizamnâmesidir‖ baĢlığı altında açılacak
olan bütün ziraat ameliyyat mektepleri için referans kabul edildi927.
Mektebe yurt dıĢından getirtilecek her türlü zirai alet-edevat diğer numune
çiftliklerinde olduğu gibi gümrük vergisinden muaf tutuldu lakin karıĢıklık ve
suiistimal gerekçeleriyle tohum ithalinde vergi muafiyetine gidilmedi928.
1889 yılında eğitim öğretimin baĢladığı mektebe her sene on öğrenci alınması
tasavvur edilmiĢti. Ancak 1890 yılında rağbet üzerine sayının yirmiye çıkartılması ve
mektep kapasitesinin arttırılarak altmıĢ öğrenciyi istiap edecek Ģekilde düzenlenmesi
kararına varıldı929. Mezun düzeyine gelen talebenin ise edindikleri bilgileri uygulamak
ve yeni tarım alet edevatının kullanımını göstermek için vilayetin ileri gelen çiftlik
sahiplerinin yanında istihdam edilmeleri planlanmaktaydı930.
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1898 tarihli Orman Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası‘na göre Selanik Ziraat
Ameliyat Mektebi‘nde hocalar, uygun ders adedi ve mükemmel bir ders programı ile
eğitim-öğretimi yürütmekteydiler. Mektepte uygulanan program yeni usullere göre
belirlenmiĢti. Tohum ekimi ile hasat iĢleri için yeni zirai alet-edevatı kullanılmakta ve
elde edilen sonuç ahaliyle paylaĢılmaktaydı. Söz konusu mecmuada yer alan bilgilere
göre kalburlanmıĢ buğday tohumundan bire on üç, yumuĢaktan bire on beĢ ve ibrailiden
bire dokuz-on hasılat alınmıĢtı. Ġyi mahsul veren hububat Ġbrail buğday ile Ģövalye,
durumond ve ördek ağzı arpa olarak belirlenmiĢ, ehl-i ziraat tarafından bilinmeyen
cinslerden kolza ve kuĢyemi yetiĢtirilip yeterli miktarda ürün alınmıĢtı. Bunun yanı sıra
sebze bahçesi düzenlenerek gerek yerli ve gerekse yabancı mahsul ve özellikle ceviz
lahanası, kuĢkonmaz, fasulye çeĢitleri ile bakla ekilerek buradan da verim alınmıĢtı.
Ağaçların çoğaltılması amacıyla yüz adet meyve fidanının yanı sıra çam, meĢe, akasya
gibi ağaç tohumlarından yedi bin civarında fidan yetiĢtirilerek belediye ve meraklı
ahaliye satılmaktaydı. Ayrıca altı dönüm kadar karaağaç fidanlığı tesis edilmiĢti931.
Selanik Ziraat Mektebi‘nde eğitim üç yıl idi. Mezuniyet aĢamasına gelen
öğrenciler, tarım usulleri, bahçıvanlık, ipekböcekçiliği, hayvan bakımı, her türlü yağ ve
peynir üretimi için gerekli donanıma sahip olmaktaydılar. Ayrıca harman ve orak
makinaları ile diğer tarım aletlerinin kullanımı ve tamirini bilmek zorundaydılar.
Mektepte bütün ders ve uygulamalar yeni usullere göre yapılmaktaydı932. 1910 yılından
itibaren mektebin âli kısmı faaliyete geçtiyse de Balkan SavaĢları neticesinde Selanik
elden çıkınca mektep te dağılmıĢ oldu.
2.2. Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi
1887 yılında açılmasına karar verilen, 1891 yılında tesisi ve binalarının yapımı
tamamlanan Bursa Ziraat Mektebi Abdülhamid devrinde Osmanlı Devleti‘nde faaliyete
geçen müstakil ikinci zirai eğitim kurumu oldu933.
Mektebin kuruluĢ gerekçesi, vilayet dâhilinde bulunan çiftlik, bağ, bahçe ve tarla
sahiplerinin çocuklarına modern usullerle eğitim vererek ehliyetli ve liyakatli ziraatçılar
yetiĢtirmekti. Mektep Ticaret ve Nafia Nezâreti‘nin Ziraat Ġdare-i Umumiyesi‘ne bağlı
olarak kurulmuĢtu. Ancak yönetiminden valilik ile vilayet ziraat müfettiĢi ve Mekteb-i
Ġdadi-i Mülkiye müdüründen oluĢan Vilayet ziraat müfettiĢliği sorumlu tutulmuĢtu.
Açıldığı sırada kabul edilecek öğrenci adedi yirmi olarak belirlenmiĢti934.
Selanik Ziraat Mektebi gibi Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi de üç yıllık orta dereceli
bir teknik mektep hüviyetine sahipti. Zira Selanik için kabul edilen nizamname açılacak
931
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olan bütün ziraat mekteplerine teĢmil edilmiĢti. Ġlk zamanlar yaklaĢık bin dönüm arazisi
bulunan mektep, numune çiftliği ve yapılan diğer eklemelerle oldukça geniĢ bir alana
sahip olmuĢtu935. 1896 yılında Numune çitliği de tamamlanan Bursa Hamidiye Ziraat
Mektebi, 1901 yılında faaliyete geçen ipekböcekçiliği kısmıyla nitelikli bir mesleki
eğitim kurumuna dönüĢtü936.
Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi‘ne kabul için Osmanlı tebaasından olmak ve on
beĢ-on yedi yaĢ arasında bulunmak gerekmekteydi. Ayrıca ehli ziraat evladı olmak
Ģarttı. Uygulamalı eğitimi icra için fiziki bir eksikliğin olmaması da aranan özellikler
arasındaydı. Öğrenci kabulünde giriĢ imtihanı zorunluydu. Bu imtihanda öğrenciler
matematik ve coğrafya konularından sınava tabi tutulmaktaydılar. Mektebe girmeye
hak kazananlar doktor kontrolünün ardından kayıt yaptırabilmekteydiler937.
Bursa öteden beri ipekçilik ile meĢhur bir Osmanlı kenti idi. Fakat XIX. yüzyılda
ipekçilik memleket topraklarında akamete uğramıĢtı. 1885 yılından itibaren yeniden
toparlanmaya baĢlayan bu alana yönelik olarak Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi‘nde bir
Darülharir tesis edildiği gibi dut fidanı yetiĢtiriciliği de mektebin programında önemli
yer tuttu. Ayrıca buğday, arpa, yulaf, sebze ve meyve fidanı yetiĢtiriciliği, kümes
hayvancılığı, binek ve yük hayvanlarının ıslahı ile çiftlik hayvanı yetiĢtiriciliği de
mektebin ameli programı içerisinde yer almaktaydı. Bursa Vilayet Salnamesi‘ne göre
Cumhuriyet devrine kadar bin kırk öğrencinin kaydı alınmıĢ ve mektepten dört yüz
altmıĢ iki mezun olmuĢtu. Bursa Ziraat Mektebi‘nden diploma alan ziraatçılar, muhtelif
vilayetlerde alanları ile ilgili iĢlerde istihdam edildikleri gibi bir kısım mezunlar Halkalı
Ziraat Mektebi‘ne devamla yüksek tahsil görmüĢlerdi938. Dolayısıyla Osmanlı
idarecilerinin üzerinde önemli durdukları modern ziraatı yayma düĢüncesinin fiiliyata
geçmesine Bursa Hamidiye Ziraat Ameliyyat Mektebi önemli katkı sağlamıĢtır.
2.3. Halkalı Ziraat Mektebi
Halkalı Ziraat Mektebi 1847 yılında açılan Ziraat Talimhanesi‘nin devamı
niteliğindedir. Söz konusu eğitim kurumunun tesisi ilk teĢebbüsten itibaren yaklaĢık
kırk yıl zaman almıĢtı. Aslında daha 1869 yılında Sultan Abdülaziz Bâbıâli‘ye teĢrif
ederek memlekette ziraatı geliĢtirmek için tedbirler alınmasını dile getirmiĢti. Bunun
üzerine harekete geçen ġura-yı Devlet, ziraatı geliĢtirmenin yolunu bir numune çiftliği
ve ziraat mektebinin tesisinde görmüĢtü. Özellikle de çiftçinin modern zirai edevatın
kullanılmasını ve tamirini öğrenmesi gerektiği dile getirilmiĢ bunun için de uygulamalı
eğitimin elzem olduğuna vurgu yapılmıĢtı. ġûrâ-yı Devlet azasından ġerif Bey, Tuna

935

Cafer Çiftçi, ―Hüdavendigâr Hamidiye Ziraât Ameliyât Mektebi‖, Osmanlı Modernleşmesi ve
Bursa Sempozyumu, Bursa, 2009, s.292-293.
936
BOA., ŞD. 523/29 (12 Kanunuevvel 1312/24 Aralık 1896).
937
Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi, Numara 45, 26 Ağustos 1326 (8 Eylül 1910).
938
Bursa Vilayet Salnamesi, def'a 35, (1927). s. 183.
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Ziraat Müdürü Kifork Efendi, Hüdâvendigâr Ziraat Müdürü Amasyan Efendi ve sair
uzmanlardan oluĢan komisyonun birçok defa bir araya gelmek suretiyle icra ettikleri
müzakerelerde bu konuda vakit kaybedilmemesi dile getirilmiĢti939.
Açılacak mektep için önceden ziraat talimhanesi olarak kullanılan arazinin
tahsisi uygun görüldü. Mektebin nasıl bir yapıya sahip olacağı noktasında nizamname
kaleme alındı. Yönetimi için ise Amasyan ve Kifork efendilerden oluĢan bir
komisyonun kurulması kararlaĢtırıldı. 1871 yılında mektep ve çiftliğin kurulması için
onay verildi. Ancak müspet bir netice elde edilemedi940.
Fransa‘da Grignon Ziraat Mektebi‘nde eğitim almıĢ olan Amasyan Efendi‘ye
Osmanlı‘da zirai eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda yeni bir çalıĢma yapması
talimatı verildi. Bunun üzerine Amasyan Efendi otuz iki sayfalık bir rapor hazırlayarak
Ziraat Nezaretine arz etti. Fransız zirai eğitim kurumları esas alınarak aynı zamanda
Osmanlı sosyo-kültürel yapısı da değerlendirilerek hazırlanan raporda Ġstanbul‘da
açılması planlanan ziraat mektebinin öngörülen yapısı teferruatıyla anlatılmaktaydı.
1878 yılında Ticaret Nâzırlığına getirilen Ahmet Cevdet PaĢa döneminde ziraat
müdürlüğü görevine Amasyan Efendi getirildi. Amasyan, bir ziraat mektebine olan
ihtiyacı tekrar dile getirince mektebin açılması için çalıĢmalara baĢlandı941. Mektep
arazisi için yine ilk olarak Ayamama Çiftliği düĢünüldüyse de elveriĢsizliği nedeniyle
bu fikirden vaz geçildi. 1884 yılına kadar uygun bir arazi bulmak için çalıĢmalar
yapıldı. Nihayet Küçükçekmece‘de bulunan Halkalı Çiftliği satın alınarak arazi sorunu
ortadan kaldırıldı942. Eğitimci ihtiyacını karĢılamak için Paris, Montpellier ve
Grignon‘a sekiz öğrenci gönderilerek zirai eğitim almaları sağladı943.
Öte yandan Amasyan Efendi tarafından 1878 yılında hazırlanmıĢ olan rapor,
nizamnâmeye dönüĢtürülerek 1884‘te ―Büyük Halkalı Ameliyyat Ziraat Mektebi
Nizamnâmesi‖ baĢlığı altında yürürlüğe girdi944. Nihayet 1891 yılında Halkalı Ziraat ve
Baytar Mektebi‘nin kuruluĢu tamamlandı ve mektebe 1893 yılında Halkalı Ziraat ve
Ormancılık Mekteb-i Âlisi adı verildi.
939

BOA., İ.MMS.133/5696-4 (8 B 1287/3 Ekim 1870); BOA., İ.MMS.133/5696-2 (7 ZA 1287/29 Ocak
1871).
940
Mehmet Ali Yıldırım, Halkalı Ziraat Mektebi‟nin Açılış…, s.271.
941
Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, C.I-II, Ġstanbul, 1977, s.568-569; Faik ReĢit Unat, Türkiye
Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihî Bir Bakış, Ankara, 1964, s.80.
942
Donald Quataert, Anadolu‟da Osmanlı Reformu ve Tarım 1876-1908, (Çevirenler: Nilay Özok
Gündoğan, Azat Zana Gündoğan), Ġstanbul, 2008, s.98; Sevtap Kadıoğlu, ―Halkalı Ziraat Mekteb-i
Âlisi Mecmuası Üzerine Bir Ġnceleme‖, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, IV/1, 2002, s.100.
943
Özkan Keskin, Orman ve Ma„âdin Nezâreti‟nin Kuruluşu ve Faaliyetleri, Ġstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (BasılmamıĢ Doktora Tezi), Ġstanbul, 2005, s.62.
944
Düstûr, Birinci Tertib, C. VII, Ankara, 1941, s.1087-1090.
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1894 yılında mezun veren mektep, 1895 eğitim-öğretim sezonunda Baytar
sınıfının ayrılmasıyla ziraat mektebine dönüĢtü. Müfredata aynı zamanda ormancılık ile
ilgili dersler de eklendi. Halkalı Ziraat Mektebi, Bursa ve Selanik ziraat mekteplerinin
aksine âli bir mektepti. BaĢka bir ifadeyle yüksek ziraat mektebi olarak tesis edilmiĢ ve
ders programı buna göre güncellenmiĢti. Halkalı‘dan mezun olanlar, dördüncü derecede
memur olarak göreve baĢlayıp birinci dereceye kadar yükselebilmekteydiler.
Dolayısıyla diğer zirai eğitim kurumlarına nazaran tercih önceliğine sahip olmakla
beraber vilayet ziraat mekteplerinden mezun olan öğrenciler dahi buraya sınavla kabul
edilmekteydiler945.
Mektebe ücretli ve ücretsiz yatılı ile gündüzlü olmak üzere üç Ģekilde öğrenci
kabul edilmekteydi. GiriĢ sınavlarına girmek için birinci koĢul, Osmanlı vatandaĢı
olmaktı. Ayrıca iyi hal belgesi ile sağlık raporu kayıt için gerekli evraklar arasındaydı.
Müracaat Ģartlarını tamamlayanlar Türkçe, Fransızca, kimya, fizik, geometri, tarih ve
coğrafya konularından imtihana alınmaktaydılar.
Halkalı Ziraat Mektebi‘nde ziraat, biyoloji, morfoloji, bitki hastalıkları, kimya,
jeoloji, Büyük ve küçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği, tarım aletleri, tarım sanatları, tarım
iktisadı, milli iktisat ve fizyoloji dersleri birinci sınıfın ders programıydı. Ġkinci sınıfta
bahçıvanlık, meyveli ağaçlar, ormancılık, zooloji, böcekçilik, haĢerat, baytarlık,
makine, ölçme, fizik, kanun, tarımsal aritmetik, zirai muhasebe, coğrafya, istatistik.
Üçüncü sınıfta ise dini ilimler, tavukçuluk, arıcılık, sağlık, matematik, geometri,
meteoroloji, kitabet ve Fransızca dersleri bulunmaktaydı946.
Mektebin kuruluĢ gayesi büyük çiftliklere yönetici, Ziraat Nezareti‘ne memur ve
teknik eleman, ziraat mekteplerine ise hoca yetiĢtirmekti. Nitekim mezun olanlar, ziraat
müfettiĢliği, ziraat memurluğu, kamu çiftliği yöneticiliği, ziraat ameliyat mekteplerinde
idarecilik ve hocalık, harita ve fen memurluğu, orta dereceli mekteplerde muallimlik ve
kimyagerlik gibi mesleklerde istihdam olunmaktaydılar. Mezunlar arasından zirai
problem ve geliĢmeleri yayımlayan gazete idareciliği yapanlar da görülmektedir947.
Halkalı Ziraat Mektebi 1928 yılına kadar varlığını sürdürmüĢtür. Öyle ki Birinci
Dünya SavaĢı yıllarında da eğitim-öğretim devam ettirilmiĢtir.
Sonuç
Osmanlı Devleti‘nde modern zirai eğitim 1847 yılında Ziraat Talimhanesi‘nin
açılmasıyla baĢladıysa da bu ilk tecrübe uzun ömürlü olmadı. Tanzimat devri sonuna
kadar iki vilayette ziraat müdürlüklerinin kurulması dıĢında tarım reformlarına yönelik
önemli bir geliĢme de kaydedilemedi. 1878 yılına gelindiğinde Amasyan Efendi‘nin
945

Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011, s.
225-227.
946
Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi, s.229-230.
947
Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi, s.232.
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çalıĢmalarıyla Ġstanbul‘da bir ziraat mektebinin Fransız zirai eğitim kurumları referans
alınmak suretiyle yeniden tesis edilmesi yolunda giriĢimler baĢladı.
Ġstanbul ziraat mektebinin kurulmasına yönelik çalıĢmalar devam ederken 1888
yılında evvela Selanik ve ardından Bursa‘da orta dereceli birer ziraat ameliyyat mektebi
küĢat edildi. 1892 yılında ise Ġstanbul Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi açıldı. Halkalı
Ziraat Mektebi yüksek mektep statüsünde idi. Selanik ve Bursa‘dakiler ise daha ziyade
uygulamalı programa sahip üç yıllık orta dereceli mekteplerdi. Bu üç zirai eğitim
kurumunun tarımsal alandaki faaliyet sahası evvela idadi programlarına ziraat Ģubeleri
eklenerek suretiyle geniĢletilmeye çalıĢıldı. Ardından numune tarlaları hem uygulama
hem de eğitim kurumu olarak iĢlev göremeye baĢladılar. Zirai eğitim konusunda
ipekçilik özelinde önemli bir mektep de Darüttalim oldu.
Tanzimat döneminden itibaren ziraatı modernleĢtirme çabaları yukarıda
bahsettiğimiz kurumlar tarafından karĢılık buldular. Bütün zirai eğitim kurumlarının
temel hedefi ülke genelinde modern tarım tekniklerini yaygın hale getirmekti. Bu
hedefin gerçekleĢmesi noktasında en büyük direnç ise mali sıkıntılar ve çiftçinin
alıĢılageldik yöntemleri terk etmek istememesiydi. Mekteplerden mezun olanlar
özellikle uygulamada ahaliyi ikna ettikçe baĢarı oranı arttı. Zirai eğitim kurumları
sayesinde devletin ihtiyaç duyduğu yetiĢmiĢ eleman sıkıntısı önemli ölçüde giderildi.
Halkalı ve Bursa Ziraat Mektepleri Cumhuriyet devrine kadar varlıklarını devam
ettirdilerse de Selanik Ziraat Mektebi Balkan SavaĢlarının ardından elden çıktı.
Ġpekçilik mektebi de Cumhuriyet dönemine eğitim mirası olarak kaldı.
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ĠNGĠLĠZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE 19.
YÜZYILIN ĠKĠNCĠ YARISINDA TESALYA‟NIN TĠCARĠ
DURUMU
Merve CAYDI
Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Ġbrahim SERBESTOĞLU
Amasya Üniversitesi
ÖZET
19. yüzyılda teknolojideki geliĢmeler dünyada ticari iliĢkilerin artmasında etkili
oldu. Özellikle sanayileĢmiĢ devletler hammadde ve pazar arayıĢına girdiler. Ticari
bağlantılar kurdukları ülkelere tüccarlarla birlikte konsoloslar gönderdiler. Konsoloslar
görev yaptıkları ülkelerde kendi vatandaĢlarının haklarını korumanın yanında sosyal,
ekonomik, ticari pek çok alanda raporlar hazırlayarak hükümetlerini bilgilendirdiler. Bu
tür rapor hazırlayanlar arasında Ġngiliz konsolosları da bulunmaktadır. Osmanlı
topraklarının birçok bölgesinde görev yapmıĢ olan Ġngiliz konsoloslarının raporları
Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi açısından önemli bilgiler sunmaktadır. ÇalıĢmamız
bu raporlardan hareketle 19. yüzyılın ikinci yarısında Tesalya hakkında bilgiler verirken
ticari faaliyetlerine dikkat çekecektir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tesalya, Ġngiliz Konsolosları
ABSTRACT
Technological developments in the 19th century have been effective in
increasing trade relations in the world. Particularly industrialized states have entered
the search for raw material sandmarkets. They sent consuls with traders to the countries
where they established trade links. Consuls have informed their governments by
preparing reports on many social, economic and commercial fields as well as protecting
the rights of their citizens in the countries they are working for. British consulates are
also among those preparing such reports. There ports of British consuls, who have
served in many regions of the Ottoman lands, provide important information in terms of
Ottoman social and economic history. Our work will draw attention to the commercial
activities of these reports, giving information about Thessaly in the second half of the
19th century.
KeyWords: OttomanState, Thessaly, British Consulates
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GiriĢ
Ticaretin geliĢmesiyle birlikte zenginlik feodal toprak sahiplerinin ellerinden
çıkıp tüccarların eline geçmiĢtir. Feodal düzenin zayıflamasıyla beraber ticari gücü
ellerinde bulunduran tüccarlar artık kent ve ülkeler arasında ticaret yapmaya
baĢlamıĢtır. Feodalizmin yerini alan ticari kapitalizm, kentlerin geliĢmesinde önemli bir
etken olmuĢtur. Kapitalizmin geliĢmesiyle Avrupa devletleri ucuz hammadde
bulabilmek için pazar arayıĢı içine girmiĢlerdir.948
19. yüzyılda ki meydana gelen bu değiĢim sürecini en fazla etkileyen faktörler
tarım ve teknoloji alanındaki geliĢmeler olmuĢtur. Özellikle teknolojik geliĢmelerin
etkisiyle ulaĢtırma faaliyetleri sürecin daha hızlı ilerlemesini sağlamıĢtır.949 Osmanlı
kentlerinde daha yavaĢ yaĢanan kentsel dönüĢüm, liman kentlerinde kendisini daha çok
belli etme imkânı bulmuĢtur.950UlaĢım olanaklarının kolay olması ve hammadde ve
pazar iliĢkileri bakımından liman kentlerinin geliĢimi önemlidir.951
Liman kentlerinin önem kazanmasında etkili olan buharlı gemiler, Osmanlı
limanlarına 1828‘de girdi.952 Sanayi Devrimi‘nin ardından yelkenli gemilerin yerini
zamanla buharlı gemiler almaya baĢlamıĢtır. Eskilere göre daha hızlı olan bu gemiler ile
birlikte deniz ticaretinin de önemi artmıĢtır. Bunun sonunda liman kentlerinin
hinterlandı ile birlikte nüfuzu da artmıĢtır.953Aynı zamanda bu buharlı gemiler bir
yabancılaĢtırma aracı olarak görülmüĢtür. Limanlar arası ulaĢımı sağlayan gemiler
sadece Osmanlı sahilleri arasında gidip gelmiyor, Avrupa‘nın önemli limanları ile olan
bağıda güçlendiriyordu. 1830 yılından itibaren Osmanlı limanlarına yabancı vapurlar
gelip gitmeye baĢlamıĢtır.954Osmanlı liman kentlerinde yoğun bir Ģekilde faaliyet
gösteren yabancı kumpanyalar,devlet yıkılıncaya kadar yaĢanan olaylar ve ekonomik
geliĢmelerden etkilenmiĢlerdir.9551840‘lardan itibaren demiryollarının yapımıyla liman
948
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kentlerinin iç bölgelerle bağlantısı güçlenmiĢtir. Böylece uluslararası ticaretin etki alanı
geniĢlemiĢtir.956
Ticaretin geliĢmesiyle beraber yabancı devletler ticaretin etkin olduğu önemli
Ģehirlerde konsolosluklar açmıĢlardır.957 Ġngiliz konsoloslukları dünyada ki bütün ticari
faaliyetleri ellerinde bulundurma gayesiyle büyük bir artıĢ göstermiĢtir. 958 Ġngiliz
tüccarların faaliyetleri bölgede ki konsolosluk hizmetleri ile desteklenmiĢtir. Ġngilizler,
kumpanyalar ile hizmetlerini dünyaya yayarak özellikle Akdeniz ticaretinde önemli bir
yer edinmiĢlerdir.959
Bu çalıĢmada, Osmanlı sosyal ve iktisâdi tarihi hakkında önemli bilgiler sunan
Ġngiliz konsolosluk raporlarından hareketle, 19. yüzyılın ikinci yarısında Tesalya
bölgesinin ticari faaliyetleri değerlendirilecektir.
Tesalya Sancağı
Tesalya, Yunanistan sınırları içerisinde bulunup kuzeyinde Makedonya,
batısında Arnavutluk, doğusuna Ege Denizi, güneyinde Golos ve Zeytun körfezleri ile
çevrili olup Balkan Yarımadasının güneyinde yer almaktadır.960Tesalya, geniĢ ovalara
2‘
sahiptir.Tesalya‘nın yüz ölçümü 13.000 km dir. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde
Tesalya‘da300.000 kiĢi yaĢamaktadır.Nüfusu oluĢturan enkalabalık grup Rum ve
Ulahlardır.961Müslümanların çoğu ise Anadolu ve sair Osmanlı Ģehirlerinegöç
etmiĢlerdi.962
Tesalya‘nın toprağı çok verimli olduğu için iyi mahsul vermektedir. BaĢlıca
yetiĢtirilen ürünler zeytin, tahıl, pamuk, susam ve tütündür. Bunların yanında ipek
üretimi de önemlidir. Ġklimi oldukça elveriĢli olduğu için Arnavutluk, Kosova ve
Manastır vilayetlerinden pek çok koyun sürüsü Tesalya‘da kıĢlamaktadır. Koyun ve
sığır yetiĢtiriciliği fazla olmakla beraber atları da meĢhurdur.963

956

Ballı, agm, s.518.
Rona Aybay, Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, 2009,
s.15.
958
Uygur KocabaĢoğlu, Majestelerinin Konsolosları İngiliz Belgeleri Işığında İngiliz Konsolosları,
ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2004.
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Sanayisi geliĢmiĢ olup Ulah köylerinde aba, kilim, pamuktan bez ve alaca
ipekten dokumalar yapılır.Deri iĢlemeciliği yaygın olup keçi derisi ve koyun derisi imal
olunmaktadır.Tesalya‘da krom, kurĢun, bakır vb. madenler çıkartılmaktadır.964
Tesalya‘nın iskelesi Golos‘tur. Bölgenin buğday, arpa, ipek kozası, pamuk
yapağı, darı, zeytin ve zeytin yağı vb. ürünleri buradan ihraç edilirdi. Bu iskeleden
YeniĢehir ve Tırhala‘ya kadar demiryolu hattı inĢa olunmuĢtu.965
Tesalya‟daĠthalat ve Ġhracat
1862 yılında Tesalya‘daĠngiliz konsolos yardımcısı olarak görev yapan Suter‘in
raporuna göre Ġngiliz ve Yunan gemileriyle 40 sterlin değerinde portakal ve limon ithal
edilirken,2,125 sterlin değerinde buğday, mısır v.s ihraç edildi. Ġtalyan gemilerin
haricindeki diğer ülke bandırası altındaki gemilerin ithal ve ihraç ettiği malın niteliği ve
değeri hakkında kesin hesap yapılamamaktadır. Ancak yaklaĢık değerleri 12.700
sterlindir.966
1862 yılının son dört ayı dikkate alındığında ticarette artıĢ yaĢanmıĢtır. Ġthalatın
değeri 100.000 sterlindir. 1861 yılına göre 30.000 sterlinlik bir artıĢ yaĢanmıĢtır. Bunun
sebebi ise pamuk imalatçılarının bazı ürünlerinin fiyatlarının yükseltilmesinden
kaynaklanmaktadır. 1860‘a göre pamuk satıĢ fiyatı ikiye katlanmıĢtır. Ġhracat geçen
yıllara göre daha azdır. Yurt dıĢından talep daha çok koyun ve ipekböceği yumurtası ile
sınırlı kalmıĢtır. Ġpek kozaları da Fransız pazarlarında ki beklentiyi karĢılayamayarak
kazanç getirmemiĢtir.
Tahıl haricinde yerel tüketim için ayrılan yerli ürünlere talep 111.500 sterlin
değerindedir. Önceki yılla karĢılaĢtırma yapıldığında 15.500 sterlinlik bir düĢüĢ
göstermiĢtir. Ġhraç edilen tüm ürünlerin değeri geçen yıl 152.000 iken bu yıl 41.500
sterlinlik bir düĢüĢ göstermiĢtir. Yapılan hasat beklentileri karĢılamamıĢtır. Özellikle
mısır, susam tohumu, zeytin ve tütün kuraklıktan etkilenmiĢtir.967
1869 ve 1870 yıllarında Tesalya‘daki ticarete bakıldığında 415 yelkenli, 178
buharlı gemi Golos limanına uğramıĢtır. Tonajlarının toplamı 112.378 olan bu
gemilerle 153.580 sterlin değerlinde ithalat, 352.020 sterlinlik de ihracat yapılmıĢtır. Bu
faaliyetler Avusturya-Macaristan, Ġngiliz, Mısır, Fransız, Yunan, Alman, Ġtalyan,
Osmanlı ve Rus bandıralı gemilerle yapılmıĢtır.
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Tablo 1: 1869-1870 Tesalya Ticareti968
Ülkeler
Avusturya
Macar
Ġngiltere
Mısır
Fransa
Yunan
Almanya
Ġtalya
Osmanlı
Rusya
Toplam

Yelkenli

Buharlı

Tonaj

Ġthalat

Ġhracat

Ġkamet
Eden
KiĢi

4

55

27,908

77,390

78,300

40

1
1
169
1
24
213
2
415

2
30
69
22
178

1,114
25,483
37,498
6,483
100
5,762
7,711
319
112,378

1,700
12,500
50,000
3,9000
400
7,490
200
153,580

5,670
40,500
120,000
30,900
1,100
48,660
26,890
352,020

13
10
815
2
30
-

GerçekleĢtirilen ticari faaliyetlerde konu olan ürünler Ģunlardır: Buğday, Zeytin
yağı, Ġpekböceği yumurtası, Arpa,Sığır, Pamuk, Çavdar, Koyun, Koyun Yünü, Hint
Mısırı, Deri, Tütün, Bakliyat, ġarap, Patates, Susam tohumu, Peynir, Kömür, Ġpek,
Tereyağı, Odun, Ġpek kozası, YaĢ ve KurutulmuĢ meyve.
Tablo 2: 1858 ve 1871 Yıllarında GerçekleĢenToplam Ġthalat ve Ġhracat
Değerleri
1858
1871
Ġthalat
€
92.307

Ġhracat
€
261.000

Ġthalat
€
162.240

Ġhracat
€
312.410

Yukarıda ki tablo da 1871 kasım ayı sonuna kadar olan değerler hesaplanmıĢtır.
1871 yılına gelinceye dek ihracat ve ithalatta artıĢ yaĢanmıĢtır. Bu yıla kadar kalıp ve
demir levha, kalay kalıpları, kalaylı kaplar, demir sülfat gibi eĢyalar 1,200
sterlindeğerinde olup, Cardiff‘ten Golos‘a getirilmiĢtir.
Tesalya Ġngiltere‘den doğrudan ithalat yapmamıĢtır. Ancak toplam ithalatın en az
1/4‘ü Ġngiliz sömürgelerinden gerçekleĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte arpa ve mısır

968
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sevkiyatının ötesinde de bir ihracat kalemi görülmemektedir.969Avrupa‘da hasadın bol
olması tahıl ihracatını olumsuz yönde etkilemiĢtir. Tarımla uğraĢan kesimin
kazançlarının azalmasına neden olmuĢtur. Avrupa‘daki verimli tarım üretimi ihracatı
etkilediği kadar da ithalat üzerinde de olumsuz bir etki yaratmıĢtır.970
1874 yılında ise Golos limanına gelen gemilerin adetine bakıldığından ticaretin
daha da canlandığı görülür. 1869-1870 yılları ortalamasında toplam 593 gemi Golos
limanına uğramıĢken 1874‘te yelkenli ve buharlı toplam 2.417 gemi gelmiĢ ve 2.422
gemi limandan ayrılmıĢtır. Bu sayının artıĢından küçük ve yerel ölçekte çalıĢan Yunan
ve Osmanlı yelkenlilerinin payı büyüktür.
Tablo 3: 1874 yılı Golos Limanı‟nda ticaret

Ülke
Ġngiliz

Yelke

Buhar

nli

lı

Gelen
3

-

1

62

Fransa

-

164

Yunan

939

-

Ġtalya

1

Sisam

7
1.24
9
11

Toplam

2.210

207

Avusturya

Macar

Osmanlı

-

Tonaj

441
36.36
0
98.71
6
12.39
1
1.485
12.30
8
140
161.84
0

Yelken

Buhar

li

lı

Giden
3

-

5

63

-

164

939

-

7

-

1.249

1

11

-

2.214

208

Tonaj

441
33.43
5
98.71
5
12.39
1
1.485
12.80
8
140

Ġthalat
(Sterlin
)

Ġhracat
(Sterlin
)

2.800
164.67
5
208.09
7

2.150
190.81
5
408.65
9

30.000

52.000

-

31.175

21.000

12.000

270

1.200

163.91
426.842 697.999
5

1874 yılının verileri 1873 yılıyla karĢılaĢtırıldığında ithalatın 2.953 sterlin
arttığını ihracatın ise 76.550 sterlinazaldığı görülüyor. Bu değiĢimin sebebi

969
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970
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yurtdıĢından gelen tahıl talebindeki düĢüĢtür. Tahıllar için yurt dıĢından gelen talebin
çok kısıtlı olmasına rağmen bu düĢüĢ beklenenden daha az olmuĢtur.971
Tesalya‘da önemli bir ihraç maddesi de zeytin ve zeytin yağıdır. Golos‘un art
bölgesinde verimli zeytinlikler vardır. Hasat sonrasında yerel kullanıma ayrılan payın
haricinde gerek zeytin gerekse de zeytinyağı olarak hatırı değerlere ulaĢabilmektedir.
Örneğin sadece 1.500.000 galon zeytin yağı ihracatı potansiyeli vardır. Bununla birlikte
ihracatı yapılan ürünler arasında henüz yer almamaktadır.
1874 yılında Tesalya‘da üretilen diğer ürünlere ve miktarlarına baktığımızda
aĢağıdaki tablo ile karĢılaĢmaktayız.
Tablo 4: 1874 Yılına Ait Ürünlerin ve Üretim Miktarları
Ürün
Buğday
Arpa
Çavdar
Hint Mısırı
Susam Tohumu
Koyun Yünü
Ġpek Kozaları
Ham Pamuk
Tütün

Miktarları
375.000
90.000
12.000
90.000
12.500
2.800.000
275.000
270.000
1.600.000

YeniĢehir (Larissa)‘inbazı yerlerinde ekonomik durum pek iyi değildi. Ama
koyun yünü iyi kâr sağlamıĢtır. Olumsuz kıĢ Ģartları yetiĢtiricileri zorlamıĢtır. Ġpek
kozası üretimi her zamankinden daha iyi fakat Fransız pazarının çöküĢü ihracatı
olumsuz yönde etkilemiĢtir. Pamuk bitkisi pek yetiĢmemiĢtir. Bir önceki yıl ile
kıyaslandığında üretilen pamuk hasadı %75‘ten fazla gerilemiĢtir. Ayrıca kısıtlayıcı
yasal düzenlemelerden dolayı da tütün üretimi de azalmıĢtır.
Büyük miktarlarda tereyağı, peynir, bakliyat, sığır, yaĢ ve kurutulmuĢ meyveler,
Ģarap, koyun, keçi ve kuzu derileri, odun kömürü, yakacak odun gibi ürünlerin sahil
boyunca öneli pazarları bulunmakta ve Yunanistan, Mısır, Ġzmir, Ġstanbul ve Selanik
pazarlarının ihtiyaçları karĢılanmaktadır. Burada keĢfedilen krom madeninin artan

971
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üretimi geniĢlemiĢ olan ihracatı da artırıyor ve Ġngiltere‘ye gönderilen iki geminin
dıĢında Fransa‘ya da iki gemi gönderilmiĢtir.972
1877-1879 yılları arasındaki veriler incelendiğinde Tesalya ticaretinde artıĢ göze
çarpar. Teknolojik değiĢimlere bağlı olarak ulaĢım ve haberleĢme alanlarındaki
geliĢmelerin bunda önemli rol oynadığı açıktır.973 Osmanlı Devleti ile birlikte Tesalya
bölgesi de Dünya ticaretine eklemlenmekteydi.
Tablo 5: Golos Limanındaki Ġthalat ve Ġhracat Değerlerinin Yıllara Göre
KarĢılaĢtırılması
Yıl
1877
1878
1879

Ġthalat (Sterlin)
102.500
155.200
337.500

Ġhracat (Sterlin)
353.100
180.100
255.600

Toplam(Sterlin)
455.600
335.300
593.100

BirleĢik Krallık ile yaĢanan ticaret biraz sınırlı kalsa da 1879 yılı sonuna
gelindiğinde ticarette artıĢ yaĢanmaya devam baĢlamıĢtır. Yıl boyunca doğrudan Ġngiliz
gemileriyle Tesalya‘ya gerçekleĢen ihracatın toplamı 5.630 sterlindir. Bunun yanında
Ġzmir, Selanik ve Ġstanbul‘a giden yabancı gemilerle yapılan dolaylı sevkiyat ise 55.300
sterlin değerindedir.
Tablo 6: 1879 Yılında Ġngiltere‟den Ġthal Edilen Ürün Ve Değerleri
Ürün/mal
Pirinç
Mum
Kömür
Genel kargo
Toplam

Değeri (Sterlin)
760
200
190
760
5.630

Tablo 7: Suriye, Selanik ve Ġstanbul‟a Giden Yabancı Gemilerle Yapılan
Ġthalat ve Değerleri

972
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Ürün/mal
Pamuklu ürünler
Yün
Keten
Çuval,çadır bezi
Demir çubuk ve levha
Demir ve pirinç
Bakır ve kalay
Çivit,yağ,boya
Pirinç ve diğer sömürge
Toprak
ÇeĢitli küçük ürünler
Toplam

Değeri (Sterlin)
35.000
5.000
500
300
8.000
500
1.000
500
3.000
500
1.000
55.300

Pirinç, Ġngiliz kolonilerinden; Ģeker, kahve ve ilaçlar Marsilya ve Trieste‘den
ithal ediliyordu. Ġngiltere‘den pamuk ithali azalıyordu.Çünkü, iplik Pire‘den gelen
Yunan tüccarlar tarafından sağlanmaya baĢlanmıĢtı.
Tablo 8: Ġhraç Edilen Ana Ürünlerin 1879 Yılı Ġçindeki En Yüksek Fiyatları
Ürün/Mal
Buğday (Zor)
Hint Mısırı (BaĢarısız Oldu)
Arpa (Küçük Ürün)
Zeytinyağı
Pamuk
Tütün(En Ġyi Kalite)
Kozalar

Tarihten İzler

Değer
(Sterlin)
12
8
7
35
45
80
7
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Tablo 9: 1877, 1878 ve 1879 yıllarında Golos Limanına Uğrayan Gemiler974
Yıl

Buharlı
Gemi

Tonaj

Yelkenli
Gemi

Tonaj

Toplam
Gemi

Toplam
Tonaj

1877

173

137.310

1.345

95.230

1.518

162.540

1878

160

136.174

70

8.325

230

144.499

1879

167

147.580

142

8.241

309

155.821

Tabloda görülmek üzere Golos Limanı‘na gelen gemi sayısı, tonaj miktarı 1877
yılında fazlayken 1879 yılına kadar hayli azalma göstermiĢtir.
Tesalya‘nın sanayisi tarıma dayanmaktadır. Tüm kasabalarında ticaret
yapılmaktadır. Yerel tüketimde deri ve deri bronzlaĢtırılmasının yanında beraber pamuk
ve yünlülerin boyanması da yapılmaktadır. KıĢ geldiği zaman tarla iĢleri olmadığı için
köylülerden bazıları kaba pamuk, yün eĢyaları, halı ve halı malzemeleri yapmıĢlardır.
Bunu bazen kendi evleri için bazen de Yunanistan‘da satmak için
gerçekleĢtirmiĢlerdir.975
Tesalya ticaretinin geliĢmesi için ulaĢım imkanlarının arttırılması
planlanmaktadır. Halkın da en çok talepte bulunduğu konu ulaĢımdır. Demiryolu
yapımıyla birlikte kalkınılacağı düĢünülmektedir. Nitekim Avrupalı sermaye sahipleri
ve mühendisler bölgede buna yönelik çalıĢmalar yapmaktadırlar.976
Tesalya, her ne kadar küçük sanayiye sahip olsa da, 1860‘lı yılların baĢında
Golos‘ta yerli tüccarlara ait bir ipek fabrikasında üç yıl boyunca Fransız esnafın
yönlendirmesiyle makineler su gücü ile çalıĢtırılmıĢtır. Bu fabrika 58 kiĢiyi, özellikle
de genç kızları istihdam etmiĢtir.977
Sonuç
19. yüzyılda meydana gelen Sanayi Devrimi‘nin ardından büyük bir değiĢim ve
dönüĢüm yaĢanmıĢtır. Özellikle teknolojik geliĢmeler ile birlikte ticari faaliyetlerde
artıĢ sağlanmıĢtır. SanayileĢmiĢ devletlerin hammadde ve pazar arayıĢına girmesi
üzerine, bu süreçten en fazla etkilenen ülkelerden birisi de Osmanlı Devleti olmuĢtur.
Bunun nedeni ise Osmanlı Devleti‘nin yabancı devletlerle imzalamıĢ olduğu ticaret
974
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anlaĢmalarıdır. Çünkü yapılan ticaret anlaĢmaları ile yabancı devletler çeĢitli imtiyazlar
elde ederek Osmanlı Devleti‘nde ticaret yapma hakkını elde etmiĢlerdir.
Yabancı devletler ticari faaliyette bulundukları her bölgeye konsolosluk
açmıĢlardır. Osmanlıtopraklarında konsolosluk faaliyetlerini yürütenler arasında Ġngiliz
konsolosları da bulunmaktadır. Sosyal, ekonomik, ticari alanlarda raporlar hazırlayan
bu konsoloslar kendi hükümetlerini bilgilendirmiĢlerdir.
Ġngiliz konsolosluğunun bulunduğu yerlerden biri de Tesalya‘dır. Ġngiltere‘nin
Tesalya‘daki konsolosluğunun gönderdiği raporlara göre; 19. yüzyılda Tesalya önemli
bir ithalat ve ihracat bölgesi olarak görülmektedir.Tesalya‘da ürünlerin taĢınmasında
Golos Limanı önemli bir konumda bulunmaktadır.Tesalya verimli topraklara sahip
olduğu için pek çok ürün yetiĢmekte ve bu ürünler Golos Limanı aracılığı ile ihraç
edilmektedir.Aynı zamanda ulaĢım faaliyetleri geliĢme göstererek demiryolu
çalıĢmaları baĢlamıĢ, bölgenin kalkınmasında önemli adımlar atılmıĢtır. Ancak bu
adımlarla birlikte 1880‘lerin baĢından itibaren Tesalya Yunanistan‘ın eline geçmiĢtir.
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AVUSTRALYA‟NIN I.DÜNYA SAVAġINA
KATILMASINDA ĠNGĠLTERE ETKĠSĠ
Orhan ÖZCAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde genel olarak I.Dünya SavaĢı, yirminci yüzyılın Avrupa merkezli ilk
küresel savaĢı olarak kabul görmüĢtür. Büyük SavaĢ‘a katılan devletler, savaĢa katılma
amaçlarını politik, ekonomik ve askerî pek çok nedene dayandırmıĢlardır. Bununla
birlikte Avustralya da savaĢa katılmasında siyasi, jeopolitik ve sosyolojik pek çok
sebep öne sürmesine rağmen baskın Büyük Britanya etkisi Avustralya‘yı savaĢa
sürüklemiĢtir. Bu bildiride Avustralya‘nın savaĢa girme zemininin oluĢturulmasında,
Büyük Britanya‘nın Avustralya üzerinde nüfuzuna dikkat çekilecektir. Bu kapsamda
Avustralya‘nın kısa tarihi, Ġngiltere‘nin Avustralya üzerinde idari, politik, askerî ve
kültürel bağları ele alınmıĢ ve savaĢ öncesi dönemde Ġngiltere‘nin Avustralya siyasi elit
üzerindeki baskısı incelenmiĢtir. Ayrıca bu çalıĢmada, Avustralya toplumu üzerinde
Ġngiliz propagandasına vurgu yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: I.Dünya Savaşı, Avustralya, İngiltere Etkisi, Propaganda.
ABSTRACT
Today, World War I is generally accepted as the first European-centric Global
War of the 20th century. States that joined to the Great War had leaned the aims of
joining the Great War on political, economic and military so many reasons. In addition
to this, although in affiliation with war Australia also claims that there are various
political, geopolitical and sociological so many reasons, dominant Great Britain impact
had trailed Australia into the war. In this paper, it will attract attention on Great
Britain‘s penetration paving the way for Australia to participation in the war. In this
context, a short history of Australia, it is evaluated that England‘s influence on
Australia governmental, political, military, cultural bonds and is examined that
England‘s pressure on Australia political elites in pre-war. Besides, British propaganda
on Australian society is emphasized in this study.
Key Words: First War World, Australia, England İmpact, Propaganda.
GiriĢ
Kısa Avustralya Tarihi ve Avustralya‟nın Ġdari Yapısı
Avustralya‘da yaĢam belirtisi 60.000 yıl kadar geriye götürülebilir. Ada ve
kıtaların birbirine daha yakın olduğu hipotezinden yola çıkılarak savunulan bu görüĢe
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göre ilk Avustralyalı yerliler (Aborjin); Afrika, Güney Asya güzergâhını izleyerek
Avustralya Kıtası‘na ulaĢtıkları yönündedir. Aborjinler, bugünkü Avustralya‘nın
kuzeyine sal ile geçerek Avustralya Kıta/adasına yerleĢmiĢler ve Avrupalı göçmenler
adaya gelene kadar avcı, toplayıcı bir yaĢam sürdürmüĢlerdir1954.
Bilim ve teknolojinin geliĢmesiyle birlikte batılı pek çok denizci; macera,
hammadde arayıĢı ve siyasi motivelerle dünyayı keĢfe çıkmıĢlardır. Bununla birlikte
Avustralya Kıtası ilk olarak 1606 yılında Hollandalı denizci Willem Janszoon
tarafından keĢfedilmiĢtir1955. Ancak ada/kıtanın topraklarının verimsizliği ve tam olarak
kıtanın tüm topraklarına ulaĢılamamıĢ olunması nedeniyle, kıta bir cazibe merkezi
olmamıĢtır. Bilhassa Avustralya‘nın tamamının henüz keĢfedilmemiĢ olması da ada‘nın
bir çekim merkezi olmasına engel olmuĢtur.
Diğer yandan Avustralya Kıtası‘na Ġngiltere‘nin ilgisi, Büyük Britanya-Fransa
arasında meydana gelen Yedi Yıl Savaşı‘nın (1756-1763) sonucunda olmuĢtur. SavaĢın
sonucunda Büyük Britanya, Fransa‘yı mağlup etmiĢ ve savaĢın galibi olarak dünya
denizciliğinde liderliği ele geçirmiĢtir. Bununla beraber Ġngiltere, deniz hâkimiyetini
sürdürmek için denizcilik ve bilimsel faaliyetlere önem vermiĢtir. Ġngiliz denizci James
Cook ve beraberindekiler 1770 yılında Royal Society (Kraliyet Cemiyeti)‘in mâli
desteğiyle, astronomi ve botanik üzerine araĢtırmalar yapmak amacıyla Avustralya
Kıtası‘na seferler düzenlemiĢlerdir. 1770 yılında Botany Körfezine (günümüzde Sidney
Ģehri) ayak basan Ġngiliz Kaptan James Cook ve beraberindeki bilim insanları, aynı yıl
buranın Büyük Britanya‘ya ait olduğunu ilan etmiĢlerdir1956. Böylece ada/kıta‘yı ilk
keĢfeden Hollandalı denizci Willem Janszoon‘dan sonra Ġngilizler, Avustralya
Kıtası‘nda koloni kurmak için araĢtırmalar yapmaya baĢlamıĢtır. Ancak Avustralya‘nın
büyük bir kısmını teĢkil eden iç kesimlerinin çöl olması ve henüz o yıllarda iç bölgelere
ulaĢılamamıĢ olmasının yanı sıra kıta‘nın güney/güneybatı bölgesinin iklim olarak
yerleĢime daha uygun olması, ilk Ġngiliz yerleĢiminin de Avustralya‘nın
güney/güneybatı kıyı Ģeridinde olmasına neden olmuĢtur. Günümüzde nüfus
yoğunluğunun Avustralya‘nın güney/güneybatı kıyı Ģeridinde olması, iklimin insan
yerleĢimine daha elveriĢli olmasının yanı sıra buraların ilk yerleĢim ve liman
kentlerinin olmasıyla da doğru orantılıdır.
ABD‘nin bağımsızlığını ilân etmesiyle birlikte ABD, Büyük Britanya‘dan gelen
suçlu ve köle nakliyesine izin vermemiĢtir. Bu nedenle Ġngiltere, yeni kolonize edeceği
1954

Barbara A. West, Frances T. Murphey, A Brief History of Australia, Facts on File, New York,
2010,ss.13-30. James C. Docherty, Historical Dictionary of Australia, The Scarecow Press, Maryland
US, Toronto CA, Plymouth UK, Third Edition, 2007, s.XXİİİ.
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West, A.g.e., s.31. Peter Macinnis,The Big Book of Australian History, National Library of
Australia, Canberra, 2013, s.26. Docherty, A.g.e., s.XXIV.
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topraklar aramaya baĢlamıĢtır. Bunun üzerine bilimsel araĢtırmalar için James Cook ile
birlikte seyahat eden botanikçi Josephs Banks, Büyük Britanya hapishanelerinde
yığılan mahkûmların Avustralya‘ya nakledileceği yönünde bir rapor düzenlemiĢtir.
Raporun Büyük Britanya‘da olumlu karĢılanmasıyla kıtaya ilk mahkûm nakliyesi,
Kaptan Arthur Philip komutasında yapılmıĢtır. 26 Ocak 1788 yılında Avustralya‘ya
ulaĢan gemiden ilk suçlu kafilesi kıtaya ayak basmıĢtır1957. Böylece Büyük Britanya,
Avustralya Kıtası‘nda ilk kolonisini kurmuĢtur.
Büyük Britanya‘nın Avustralya‘da koloni kurma amaçlarından ilki, Büyük
Britanya‘da yaĢanan teknolojik ve sağlık alanında geliĢmeler olmuĢtur. Bu durum
Büyük Britanya‘da hızlı nüfus artıĢını getirmiĢ, buna bağlı olarak iĢsizlik artmıĢtır.
Büyük Britanya‘da yaĢanan istihdam sorununun çözümü olarak da yeni keĢfedilen
topraklara yerleĢimci nakliyesi konusu gündeme gelmiĢtir. Bu nedenle Avustralya,
Britanya kökenli yerleĢimcilerin iskân edileceği önemli bir yer olmuĢtur. Ġkinci olarak,
Büyük Britanya‘nın askeri ve denizcilik alanında harcamaları artmıĢtır. Artan
harcamalarının karĢılanması için yeni keĢfedilen topraklarda, bilhassa Avustralya da
koloni kurma gerekliliği oluĢmuĢtur. Diğer yandan Ġngiltere hapishanelerinde
mahkûmların artmıĢ olması ve ekonomik olarak devlete ağır bir yük getirmesi,
suçluların baĢka bir yere nakil edilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır. Buna ilaveten
ülkede dini ve toplumsal olarak radikal gördükleri topluluk ya da grupları da
mahkûmlar arasında gemilerle Avustralya Kıtası‘na taĢımıĢlardır. Öte yandan
Ġngiltere‘nin denizcilikte dünya liderliğini ele geçirmesiyle birlikte, dünya ticaretine
yön verebilmesi için güney yarımkürede bir üs elde etmek, Avustralya‘da bir Ġngiliz
kolonisini kurmayı zorunlu kılmıĢtır. Büyük Britanya‘nın yeni keĢfedilen topraklarda
koloni kurma amaçlarının sonucu olarak, 1788-1868 yılları arasında Avustralya‘ya
162.000 mahkûm ve yerleĢimci taĢımıĢtır1958. Bu geliĢmelerin neticesinde
Avustralya‘da, Büyük Britanya‘nın yer altı ve yerüstü zenginliklerini sömürdüğü ve
güney yarımkürede bir üs olarak kullandığı ―Yeni Büyük Britanya Kolonisi‖ teĢkil
edilmiĢtir.
Avustralya Kıtası‘nda teĢkil edilen Britanya Kolonisi, Mahkûm Sistemi (Convict
System) olarak isimlendirilen bir yapıda tezahür etmiĢtir. Mahkûm sistemi ya da
Avustralya yerleşimi, ada/kıtayı büyük bir hapishaneye çevirmiĢtir. Mahkûm sistemi
olarak kavramsallaĢtırılan bu terim, Büyük Britanya‘da suça karıĢmıĢ vatandaĢların
yeni iĢgal edilen, keĢfedilen topraklarda köle ya da yarı köle daha sonraki süreçte ise
özgür bireyler olabilmesi üzerine kurgulanmıĢ bir iskân sistemidir. Kıta‘ya sürgün
edilenlerin Büyük Britanya‘ya kendi imkânlarıyla dönmesi zor olduğundan ve kıtanın
1957
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büyük olmasından dolayı Avustralya, ―büyük bir hapishane‖ olarak nitelendirilmiĢtir.
Bu nedenle Avustralya‘ya da yaĢanan iskân sistemine, ―mahkûm sistemi‖ denmiĢtir.
BirleĢik Krallık, yeni keĢfedilen toprakların kolonize edilmesinde baĢvurduğu baĢlıca
yöntem olarak karĢımıza çıkan bu zorunlu iskân yöntemiyle Ģunları amaçlamıĢtır: yeni
yerlerin iskâna açılması, askerî ve siyasi açıdan üs elde etme ve ekonomik olarak
keĢfedilen toprakların sömürülmesidir. Böylece Büyük Britanya bu tarz bir iskân
sistemiyle; siyasi, ekonomik ve toplumsal kaygılarını bir dönem hafifletmiĢtir.
Bununla birlikte Büyük Britanya‘dan atanan genel-valilerin (General-Govern)
yönettiği Avustralya‘da, ilk olarak Batı ve Güney Avustralya kıyılarında siyasi ve
ekonomik teĢkilatlanma kurulmuĢ ve sonrasında tüm kıtada Büyük Britanya hâkimiyeti
sağlanmıĢtır. Ancak Büyük Britanya hâkimiyetinin Avustralya‘da derin ve köklü bir
biçimde ortaya çıkmasının önemli bir nedeni ise Avustralya‘ya taĢınan suçluların
çoğunluğunun etnik köken itibariyle Anglo-Sakson olmasıdır. Avustralya‘ya taĢınan
suçlu ve kölelerin etnik köken istatistiğine göre; % 70‘i Ġngiliz ve Gallerli, % 24‘i
Ġrlandalı ve % 5‘i Ġskoç kökenliyken, bunun dıĢında % 1‘i Hindistan, Kanada, Çin
kökenli köle ve suçlulardan oluĢmuĢtur1959.
1850‘li yıllara kadar suçlu ve köleler için Avustralya‘da yaĢam; iklime,
coğrafyaya ve hayat Ģartlarına bağlı olarak zorlu geçmiĢtir. Avustralya‘da ekonomik
hayat, genel olarak suçlu ve kölelerin çalıĢtırıldığı tarımsal ve hayvansal üretim
faaliyetleri üzerine temellenmiĢtir. Büyük Britanya‘dan atanan genel-valilerin
kontrolünde, büyük çiftliklerde gerçekleĢen tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerden
elde edilen ürünler, liman kentlerinden gemilere yüklenerek Ġngiltere‘ye gönderilmiĢtir.
Böylece Ġngiltere‘nin hammadde ihtiyacı karĢılanırken, Ġngiltere‘nin Avustralya‘da
koloni kurma amacı baĢarıya ulaĢmıĢtır. Ancak Avustralya‘da geleneksel üretim
faaliyeti, 1850‘li yıllarda yaĢanan önemli bir madenin bulunmasıyla büyük bir değiĢim
geçirmiĢtir. 1850‘li yılların baĢında Avustralya‘da altın madeninin bulunmasıyla
birlikte 1851-1890 yılları arasında Avustralya‘da Altına Hücum (Gold Rush) dönemi
yaĢanmıĢtır. Altına hücum ile baĢlayan süreçte Avustralya‘da, ekonomik iyileĢmeyle
birlikte kıta dıĢı göçe bağlı olarak nüfus artıĢı meydana gelmiĢtir. Altın‘ın
Avustralya‘da bulunmasıyla, zengin olmak ve iĢ bulmak hayaliyle Avustralya dıĢından
kıtaya pek çok gönüllü göç dalgası yaĢanmıĢtır. Anglo-Sakson göçmenlerin yanı sıra
Avrupalı kökenli diğer göçmenlerde adaya akın etmiĢtir. Böylece Avustralya‘nın
nüfusu 1881 yılında 2.250.000‘e ulaĢmıĢtır1960. Böylece Avustralya mahkûm ve
kölelerin zorla getirildiği bir yer olmaktan çıkmıĢ, zengin olmak ve iĢ bulmak hayaliyle
1959
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gönüllü göçün yaĢandığı bir cazibe merkezi haline dönüĢmüĢtür. Bu gönüllü göçmen
akınına Avrupa kökenlilerin (Almanya, Ġtalya) dıĢında, dönemin ırkçı bakıĢ açısıyla sarı
ırk olarak görülen Çin ve Asyalı diğer göçmenler de altın madenlerinde çalıĢmak üzere
adaya göç etmiĢlerdir.
Altın madeninin Avustralya‘da bulunmasıyla, ada ekonomisi iyi bir düzeye
çıkmıĢtır. Bununla beraber 1852 yılı Aralık ayında Avustralya eyaletlerinin Ġngiltere‘ye
yaptığı talep ve baskılar sonucunda, Ġngiltere Avustralya‘ya tüm mahkûm taĢımalarını
durdurma kararı almıĢtır. Bu kararın alınmasında temel sebep, Avustralya‘ya 1852
yılına kadar göç ettirilmiĢ olan yerleĢimcilerin iĢlerini kaybetme korkusu ve diğer
ekonomik kaygılardır. Avustralya eyaletlerinin Ġngiltere‘ye yaptığı talep ve baskılar
sonucunda, Ġngiltere Avustralya‘ya 1868‘de mahkûm ve köle nakliyesine son vermiĢ,
mahkûm sistemi terk edilmiĢtir. Böylece Avustralya özgür bir Ġngiliz kolonisi
olmuĢtur1961.
Altın‘ın Avustralya‘da bulunması ekonomik geliĢmenin yanı sıra politik
değiĢimleri de beraberinde getirmiĢtir. Eyaletlerden gelen talep üzerine ve Büyük
Britanya Kraliçesi‘nin 1900 yılında çıkardığı bir kanun ile 1901 yılında Avustralya
eyaletleri, bağımsız bir devlet olarak Avustralya Commonwealth‘ini (Avustralya
Bağımsız Devletler Topluluğu) kurmuĢtur. Federasyon olarak teĢkilatlanan ve birleĢen
Avustralya Devleti, idari yapı olarak altı eyaletten1962 oluĢmuĢtur. Her bir eyalet kendi
içerisinde âdem-i merkezi bir teĢkilatı var iken, dıĢiĢlerinde Avustralya Devleti‘ne
bağlıdır. Yüzyılın ilk yeni devleti olan Avustralya, Büyük Britanya‘dan aldığı
bağımsızlık ile hükümetin ve devletin yönetilmesinde kendi anayasasını oluĢturmuĢtur.
Böylece anayasa, Avustralya hükümetini kurmuĢtur. Anayasa; devletin yapısını,
yetkilerini ve usullerini tanımlarken, Commonwealth ile ilgili sorumluluk ve yetkileri
de tanımlamıĢtır. Anayasa; federal bir hükümet yarattığı için Avustralya devletinin
doğuĢu çoğunlukla ―federasyon‖ olarak isimlendirilmiĢtir. Bunun nedeni, anayasa‘nın
bir federal hükümet sistemi yaratmasıdır. Bununla birlikte Avustralya‘da yetki, federal
hükümet ve eyalet hükümetleri arasında bölünmüĢtür ve Avustralya Parlamentosu,
Büyük Britanya Kraliçe‘sini temsil eden genel-vali, senato ve temsilciler meclisinden
1961

Ayşe Candan Kirişçi, Nation-Building and Gallipoli: Represantations in Turkish, Australian and
New Zealand Literatures, Dissertation Doctor of Philosopfy in English Literature, Boğaziçi University,
İstanbul, 2011, s.77.
1962
Avustralya idare yapısı; Altı Eyalet ve iki ayrı bölgeden oluşur. Başkent Bölgesi ve Kuzey Bölgesi iki
ayrı bölgeyi oluşturur. (Avustralya Başkent Bölgesi-Canberra, Kuzey Bölgesi (Northern Territory)Darwin) Canberra Avustralya’nın başkentidir. Eyaletler ve eyalet başkentleri sırasıyla, Yeni Güney
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oluĢur. Parlamento, ülkenin tümünü etkileyen kanunları kabul eder. Diğer yandan
Avustralya‘da hükümet üç kola ayrılır: Yasama (Parlamento), yeni kanunları tartıĢmak
ve oy vermekten sorumludur. Yürütme Meclisi (Avustralya Hükümeti), yasama organı
tarafından oluĢturulan kanunları yürürlüğe koymaktan ve desteklemekten sorumludur
ve yargı ise federal hükümetin bir kolu olup, bağımsızdır1963. Bu açıdan bakıldığında
Avustralya Devleti, her ne kadar siyasi olarak bağımsız bir devlet olsa da siyasi, idari,
adli teĢkilatlanmasıyla Büyük Britanya yapılanmasına aĢırı benzerlikler gösterir. Doğal
olarak Avustralya‘nın bu benzerlikleri; tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlarının
Büyük Britanya kökeninden gelmesiyle doğru orantılıdır. Avustralya‘nın federasyon
tipi siyasi yapılanmasının yanı sıra siyasi olarak Büyük Britanya Kraliçe‘sine
bağlılığını bildirmesi, Avustralya‘yı monarĢik-federasyon yapar ki bu Avustralya
Devleti‘ni siyasi olarak eĢsiz bir konuma yerleĢtirir. Bu açıdan Avustralya
Federasyonu, oldukça özgün bir siyasi organizasyondur.
I.Dünya SavaĢı Öncesi Avustralya‟da Siyasi, Kültürel, Ekonomik, Askerî
Durum ve Avustralya‟nın I.Dünya SavaĢı‟na Ġngiltere‟nin Yanında
Katılmasındaki Temel Nedensellikler
I.Dünya SavaĢı öncesi Avustralya, bağımsızlığını elde etmesine rağmen pek çok
açıdan güçlü biçimde Büyük Britanya bağımlılığı devam etmiĢtir. Bu mevcut durum,
Avustralya‘nın bağımsızlığını sözde bırakmıĢtır. Avustralya‘nın bağımsızlığının sözde
kalmasının pek çok nedeni vardır. Ġlk olarak Avustralya bağımsızlığını kazanırken,
kurtuluĢ savaĢı ya da bir isyan sonucunda elde etmemiĢtir. Diğer yandan Büyük
Britanya‘nın Avustralya‘da görevlendirdiği genel-valiler, eyaletlerin yönetiminde söz
sahibiydi. Bununla birlikte Avustralya, anayasada kabul ettiği üzere kraliçe‘ye bağlı
federatif bir monarĢiye sahipti ve kraliçe‘nin Avustralya‘da çıkarılan kanunları veto
etme hakkı vardı. Yine idari olarak bir antlaĢmazlık durumunda baĢvurulacak en üst
mahkeme, Ġngiltere‘de bulunan Privy Konsül kabul edilmiĢtir1964. Avustralya‘da pek
çok siyasi, idari yapılanma Ġngiltere‘nin benzeri Ģeklinde biçimlenmiĢti ki Westminister
parlamento sistemi bunun en iyi örneği olarak gösterilebilir. Bununla birlikte
Avustralya anayasasında, Ġngiltere‘nin bir savaĢa girme halinde Avustralya‘nın da
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savaĢa katılacağını taahhüt etmiĢ olması, Avustralya‘nın I.Dünya SavaĢı‘na Büyük
Britanya‘nın yanında katılmasında önemli bir faktör olmuĢtur1965.
Diğer yönden Avustralya kültürel ve demografik olarak Anglo-Sakson kökenli
bir topluluktur. 1881 ve 1911 yılları arasında (1881,1886,1891,1901,1911) yapılan
nüfus sayımlarına göre; (Aborjinler hariç) Avustralya nüfusu; 1881‘de 2.250.194,
1891‘de 3.174.392, 1901‘de 3.773.801, 1911‘de 4.455.005‘dir1966. SavaĢ öncesi yapılan
son nüfus sayımı olan 1911 nüfus sayımına göre; nüfusun 3.667.670‘i Avustralya
vatandaĢı, 787.335‘i yabancı uyrukludur. Yabancı uyruklular içerisinde Büyük Britanya
kökenlilerin sayısı oldukça fazla olmakla birlikte, 346.030‘ı Ġngiltere, 12.175‘i Galler,
93.083‘ü Ġskoçya, 139.434‘i Ġrlanda vatandaĢıdır. 32.990‘i Almanya, 322‘i Türk, 4456‘ı
Rusya, 20.775‘i Çin, 3474‘ü Japonya vatandaĢı olmak üzere diğer devletlerin uyruğuna
sahip pek çok yabancı vatandaĢta Avustralya‘da yaĢamaktadır. 1911 nüfus sayımına
göre 4.455.005 olan Avustralya nüfusunun; 4.386.584‘ü Hıristiyan, 42.609‘u Hıristiyan
dıĢı bir inanca inanıyor, 15.208 dini inancını belirtmemiĢ, 10.584‘ü ise inançsız
olduğunu beyan etmiĢtir1967. Avustralya nüfusunun büyük parçasını oluĢturan AngloSakson köken kültürel yapıyı da Büyük Britanya‘nın baskın hegemonyasında
bırakmıĢtır. Bu toplumsal durum, Avustralya‘nın I.Dünya SavaĢ‘ına Büyük Britanya
tarafında katılmasında etkin bir rol oynamıĢtır.
Diğer yandan Avustralya ekonomisi % 90 oranında Büyük Britanya
bağımlısıydı. Ġthal ürünlerinin tamamına yakını Ġngiltere‘den gelirken, ihraç ürünlerinin
de büyük bir kısmı Ġngiltere‘ye gönderiliyordu. Bu bağımlı ekonomik durum,
Avustralya‘nın Büyük Britanya tiryakiliğinin temel nedenini de üretmektedir.
Avustralya‘nın bir Ġngiliz kolonisi olarak ortaya çıkıĢından itibaren devam eden bu
ekonomik bağlılık, savaĢ öncesi dönemde de ağırlık merkezi olarak devam etmiĢtir. Bir
ülkenin hayat damarlarını oluĢturan ekonomik değerler, o ülkenin öz de ya da söz de
bağımsız olduğunu gösteren ana göstergelerden en önemlisidir. Avustralya için de
ekonomik mekanizma aynı iĢleve sahiptir ve Avustralya‘nın ekonomik olarak büyük
ölçekte Büyük Britanya bağlısı olması, Avustralya‘nın I.Dünya SavaĢı‘na Büyük
Britanya‘nın yanında savaĢa girmesinde temel görevi üstlenmiĢtir.
Askerî bakımdan ordusu olmayan Avustralya‘nın, ülke içi asayiĢi Ġngiltere‘nin
atadığı genel-vali‘nin emir-komutasında organize edilen gönüllü ya da milis kuvvetler
tarafından sağlanırken, dıĢ güçlere karĢı aynı milis kuvvetler Ġngiltere‘nin desteğinde
yeni teĢkilatlanma içerisindeydi. Bilhassa Avustralya‘nın dört tarafının denizlerle
çevrili olması nedeniyle donanma ihtiyacı acil öneme sahipti. Buna karĢın donanma
1965
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yapılanması hemen oluĢturulabilecek bir yapı değildi. Ne Avustralya‘nın donanma
oluĢturabilecek bir ekonomik gücü vardı ne de bu yapıyı idame edecek teknik personele
sahipti. Bu nedenle Ġngiltere, Avustralya‘nın savunmasını, özellikle denizden
korunmasını, belirli jeopolitik ve jeostratejik nedenlerle üstlenmiĢtir. Büyük Britanya
bu savunma bedelinin karĢılığında, Avustralya‘dan çıkabilecek bir dünya savaĢında
askerî personel desteği talep etmiĢtir. Gerçi Büyük Britanya bu askerî desteği, sadece
Avustralya‘dan değil Kanada, Güney Afrika ve Hindistan gibi diğer kolonilerinden de
talep etmiĢtir.
Bununla birlikte Avustralya‘nın jeopolitik konumu dikkat çekici bir öneme
sahiptir. Avustralya coğrafi konumu itibariyle dört tarafı deniz ve okyanuslarla çevrili
bir ada/kıtadır. Avustralya‘nın kuzeyinde irili ufaklı pek çok ada ve Asya Kıtası
uzanmaktadır. Avustralya‘nın güney doğusunda ise kendisi gibi eski bir Ġngiliz kolonisi
olan dost Yeni Zelanda vardır. Bu nedenle coğrafi olarak Avustralya; savunması zor
olan, 7 milyon kilometre kare büyüklükte kıta ve ada özelliği olan bir coğrafi konuma
sahiptir1968. Avustralya‘nın coğrafi olarak bir ada ülke olması, nüfusunun seyrek ve
nüfus çoğunluğunun Anglo-Sakson kökenden gelmesi dönemin siyasi, sosyal ve askerî
Ģartları içerisinde değerlendirildiğinde, bulunduğu coğrafyada onu izole bir ülke
konumuna itmiĢtir. Bu izole durumu, aslında Avustralya‘nın güney yarımkürede ve
Ġngiltere‘den kilometrelerce uzak oluĢundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle
Avustralya‘nın izole pozisyonu, Avustralya‘da ―mesafenin tiranlığı‖1969 olarak
isimlendirilmiĢtir. Mesafenin tiranlığı olarak isimlendirilmesinin sebebi ise bilhassa
Avustralya‘nın Ġngiltere‘den uzak olması anlamında kullanılır. Böylece Avustralya,
yaĢanan her türlü sıkıntıların kaynağını anavatan ile arasındaki mesafenin uzaklığına
bağlamıĢtır. Bu sebepten dolayı Avustralya I.Dünya SavaĢı öncesi bölgesindeki sıkıntılı
durumları, gerginlikleri ve düĢman algısını mevcut izole konumuna dayandırmıĢtır.
I.Dünya SavaĢ‘ında Büyük Britanya cephesinde Avustralya‘nın yer alması, mevcut
izole konumun bir dayatması olarak yorumlanabilir.
Ġngiltere‘nin Avustralya‘yı çevreleyici formu, Avustralya‘nın Ġngiltere‘ye aĢırı
bağlılığına zemin hazırlamıĢtır. Avustralya‘nın toplumsal yapısında nüfus
çoğunluğunun Anglo-Sakson oluĢu, askeri olarak korumasız olması, ekonomik olarak
ticaretinin büyük bir kısmını Ġngiltere ile yapıyor olması ve çevresindeki devletleri
―korku çemberi‖ olarak algılaması siyasi, askeri ve ekonomik olarak Avustralya‘yı
Ġngiltere bağımlısı yapmıĢtır. Bu mevcut durum Avustralya‘nın, I.Dünya SavaĢına
Ġngiltere‘nin yanında girmesinde önemli nedenler silsilesi olarak gösterilebilir.
Kültürel ve siyasi olarak bu bağımlılık Avustralya toplumunda ―Ana Vatana
Sadakat‖, ―Kraliçe/Kral‘a Sadakat‖, ―Ġmparatorluğa Bağlılık‖ kavramlarıyla ifade
1968
1969

West, A.g.e., s.260-261. Docherty, A.g.e., s.lI.
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edilmiĢtir1970. Bu kültürel ve siyasi bağ, Ġngiltere tarafından propaganda yöntemleri
içerisinde olan savaĢ posterlerinde sıkça kullanılmıĢtır. ―Anavatan ve Ġmparatorluk‖
olarak kastedebilen, köken olarak geldikleri Büyük Britanya‘dır. ―Kraliçe‘ye sadakat‖
olarak tanımlanan ise Büyük Britanya Kraliçesi‘dir. Büyük SavaĢ zamanı gelmiĢtir ve
Büyük Britanya‘nın, eski ve yeni kolonilerine ihtiyacı vardır. Koloniler için
―Anavatana‖ ve ―Kraliçe‘ye‖ borcu ödeme zamanıdır. Bu durum Avustralya
politikacıları üzerinde de ağır bir etki yapmıĢtır. Bu etki dolayısıyla Avustralya
toplumunun Ġngiltere yanında savaĢa istekli biçimde girmesinde çok etkin olmuĢtur. Bu
durum aynı zamanda Avustralya açısından tarihsel, anayasal ve jeopolitik olarak da
zorunluluk algısı yaratmıĢtır.
Avustralya‘nın, Ġngiltere bağımlılığını Avustralyalı tarihçi Francis Keble
Crowley; ―Avustralya 1901 yılında yeni bir devlettir ama bir ulusal hükümet tecrübesi
olmadığı için milli bir devlet değildir. Eyalet hükümetleri; hâlâ halkın toprak, eğitim,
karayolu ve demiryolu gibi günlük hayatlarını etkileyen pek çok Ģeyi kontrol
etmektedir. Toplumun bağlılığı eyaletler üzerineydi ve halkın üzerinde cemaat sistemi
(Parochializm) hâkimdi. Ġnsanlar kendilerini ―Britanya ile iliĢkili Avustralyalı‖ olarak
tanımlardı (Anglo-Avustralyalı ya da Ġskoç-Avustralyalı) ve genellikle Britanya‘dan
―vatan‖ olarak bahsederlerdi. Okullarda Ġngiliz tarihi öğretilirdi. Eğitim, mühendislik,
tıp ve hukuk mesleklerine ait standartlar, Ġngiliz milli standardizasyonuna göre karar
verilirdi. Bu açıdan Avustralya kendi ulus simgelerinden de yoksundu. Milli marĢı
yoktu, ulusal bayrağı yoktu (1901 yılı sonuna kadar) ve Avustralya‘ya ait madalyası
yoktu. Ġngiltere marĢı, halka açık toplantılarda çalınır, en yüksek savaĢ onur madalyası
Viktorya Haçı (Victoria Cross) Ġngiltere tarafından verilirdi. Ġngiltere Kralı/Kraliçe‘si,
Avustralya devlet baĢkanıydı ve son olarak itiraz edilecek yüksek mahkeme Londra‘da
bulunan Privy Council idi. Eyalet valileri ve genel-vali, Ġngiliz‘di. Avustralya‘nın
ulusal bir ordu ve donanması yoktu, Avustralya dıĢ politikası Ġngiltere tarafından
belirlenirdi1971 diye ifade etmiĢtir. Tüm bu hususlar Avustralya‘nın Ġngiltere
bağımlılığını tarihsel, kültürel ve siyasi yönden açıklar nitelikte olmakla birlikte,
Avustralya‘nın Ġngiltere‘nin yanında I.Dünya SavaĢı‘na katılmasını belirleyen ve
hızlandıran niteliktedir.
Tüm bu nedenlerden ötürü I.Dünya SavaĢı öncesi Avustralya; kültürel,
jeopolitik, askerî, siyasi ve ekonomik konumlamasını Ġngiltere bağımlılığında
açıklamıĢtır. Dolayısıyla Avustralya‘nın bağımsızlığı Ģekilsel biçimde kalmıĢtır ve
1970
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Büyük Britanya‘nın Avustralya üzerindeki etkisi derin ve belirli zorunlulukları
içermektedir.
I.Dünya SavaĢı Öncesi Dünyada Genel Görünüm ve Avustralya‟ya
Yansımaları
Avrupa‘da bilim alanında ki geliĢmelerle birlikte coğrafi keĢiflerin meydana
gelmesi dünyada toplumsal, ekonomik ve siyasi bir takım değiĢimleri de beraberinde
getirmiĢtir. Pek çok Avrupalı devlet, coğrafi keĢiflerle birlikte sömürgecilik yarıĢına
girmiĢtir. Sömürgeciliğin getirdiği zenginlik Avrupa‘da sermayenin birikmesine neden
olmuĢ, biriken sermaye ve bilimsel ilerlemeler, dünyada daha çok yerin iĢgali için
silahlanmayı getirmiĢtir. Bilhassa Almanya‘nın birliğini geç tamamlaması, ―Avrupa
uyumunu‖ bozarken diğer Avrupa güçlerinin çıkarlarına zarar vermiĢtir. Böylece
Avrupa‘da istenilmeyen yeni bir aktör ortaya çıkmıĢtır. Portekiz, Ġspanya, Hollanda,
Ġngiltere ve Fransa gibi sömürgeci güçlerin yanı sıra Almanya‘nın sömürgecilik
yarıĢında yer alması; dünyada militarizmi, emperyalizmi ve milliyetçiliği
aĢırılaĢtırmıĢtır. Bu değiĢimin sonucunda, eski dünyadaki devletler yeni rolleri ve
misyonları üstlenmiĢtir. Yeni roller ve misyonlar üstlenen büyük güçler hızla cephelere
bölünürken, karĢıt bloklar oluĢmuĢtur. Bilhassa kıta Avrupa‘sında Almanya‘nın güçlü
bir donanma ve kara ordusu kurması, Ġngiltere‘yi telaĢlandırmıĢtır. Çünkü Ġngiltere,
Fransa ile olan Yedi Yıl SavaĢları‘ndan sonra galip bir devlet olarak dünya
sömürgeciliğinin liderliğini ele geçirmiĢ ve güneĢ batmayan ülke unvanına sahip
olmuĢtur. Büyük Britanya‘nın bu unvanı almasında en temel güç, sahip olduğu güçlü
donanmasıdır. Bu nedenle Almanya‘nın deniz kuvvetlerini güçlendirmesi, Büyük
Britanya‘yı bir ada devleti olarak rahatsız etmiĢtir. Diğer yandan Almanya‘nın güçlü
kara ordusu oluĢturması, baĢta Fransa olmak üzere diğer komĢu devletleri ve çıkarları
karĢı karĢıya gelen devletleri endiĢeye sevk etmiĢtir.
Almanya‘nın yeni sömürgeci bir güç olarak ortaya çıkıĢı Avustralya-Ġngiltere
bağlamında değerlendirildiğinde, Almanya‘nın güney yarımkürede, Avustralya‘nın
hemen yanı baĢında Yeni Gine‘yi iĢgal etmesi Ġngiltere‘yi Asya-Pasifik hattında
rahatsız etmiĢtir1972. Öte yandan Japonya‘nın, doğuda yükselen askerî ve ekonomik bir
güç olması, Çin‘in nüfusu ile doğru orantılı bir güç haline dönüĢme ihtimali de
Avustralya‘yı bölgesinde tedirgin etmeye yetmiĢtir. Dünyadaki ve Asya-Pasifik
bölgesindeki bu geliĢmeler, doğal olarak Avustralya-Ġngiltere hattında var olan iliĢkileri
daha samimi yapmıĢtır. Emareleri görülen Büyük SavaĢ öncesi iki devlet; var olan
kültürel, siyasi ve toplumsal yapının üzerine daha güçlü bir ittifak oluĢturmayı gerekli
görmüĢtür. Bu ittifak daha çok Avustralya‘nın Ġngiltere bağımlılığı üzerine
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kurgulanmıĢtır. Çünkü bu tip ittifaklarda, güçlü olanın güçsüz olan üzerindeki
baskınlığı genel kabul gören bir gerekliliktir.
Avustralya‟nın I.Dünya SavaĢına Katılmasında Siyasi Elitizmin Rolü
SavaĢ öncesi Avustralya‘nın savaĢa girme zeminin hazırlanmasında bazı önemli
yapılar kendisini göstermiĢtir. Bu yapıların içerisinde gösterebileceğimiz savaĢ taraftarı
ya da daha çok Ġngiltere ile savaĢa katılmayı destekleyen grupların baĢında, İngiliz
İmparatorluğu Derneği‟nin (British Empire League) Avustralya kolu geliyordu ki,
Avustralya‘da sosyal olarak prestijli bir baskı grubuydu. Ġngiliz Ġmparatorluğu,
derneğin baĢına Francis Boyce1973 getirmiĢti. F.Boyce, temelde ticari menfaatleri
sebebiyle Ġngiltere‘yi destekliyordu. Ama cemiyetin asıl amacı; Avustralya, Kanada
gibi Britanya dominyonları arasında Ġngiliz emperyalizminin desteklenmesi, Ġngiliz
Ġmparatorluğuna bağlılığı ve sadakati artırmayı amaçlamaktaydı1974. Bu tip sivil toplum
kuruluĢları görünürde Avustralya-Ġngiltere arasında ticari ve kültürel bağların devamını
amaçlamakla birlikte, yaklaĢan savaĢ öncesi Avustralya toplumunun ve siyasilerinin
Büyük Britanya cephesinde yer alması amacını taĢıyordu.
Bu tip sivil toplum kuruluĢlarının yanı sıra uluslararası iliĢkiler bağlamında
Avustralya-Büyük Britanya iliĢkileri savaĢ öncesi daha yakın temasların baĢladığı bir
dönemi iĢaret eder. Greg Lockhart‘ın ―Irk Korkusu, Tehlikeli Ġnkâr‖1975 adlı
makalesinde, Japonya‘nın yükseliĢine karĢı 1911 yılından baĢlayan Ġngiltere-Avustralya
arasında ki gizli anlaĢmaya dikkat çekmiĢtir. G.Lockhart John Mordike‘ye dayandırarak
yazdığı makalesinde; ―Avustralya Ġmparatorluk Kuvveti (Australian Imperial ForceAIF)‘in kurulması ve geliĢimini, Avustralya Savunma Bakanı Senatör George Pearce‘ın
17 Haziran 1911 tarihinde Londra‘da bulunan SavaĢ Bakanlığı‘nda gerçekleĢen
Ġmparatorluk Konferans Komitesi toplantısında gizli bir anlaĢmayla karar verildiğini‖

1973

Francis Bertie Boyce (1844-1932); 1844 yılında İngiltere’de doğdu. 1853 yılında ailesiyle Sidney’e
yerleşti. Anglikan kilisesine bağlı Protestan bir din adamı olarak yetişti ve Avustralya’da sosyal
reformist görevlerde bulundu. 1890’lı yıllarda Hıristiyan Sosyal Birliğine (Christian Social Union) girdi
ve işsizlik sıkıntısının azaltılması için uğraştı. Boyce’nin ayrı bir politik inancı olmasa da, İşçi Partisi ile
çalıştığından çok Liberallerle daha mutluydu. Ateşli bir emperyalist olarak, 1901’de İngiliz
İmparatorluk Birliği/Derneğinin ilk başkanıdır ve 1909-1911 yıllarında İmparatorluk Günü’nün ilan
edilmesinde yardımcı oldu. İngiliz İmparatorluğunu dünyada büyük bir ahlaki güç olarak görüyordu.
Australian Dictionary of Biography, “Boyce, Francis Bertie (1844-1931),By K.J. Cable, Volume 7,
(MUP),
1979.
http://adb.anu.edu.au/biography/boyce-francis-bertie-5319
(Erişim
Tarihi:
01.06.2017).
1974
Eric Montgomery Andrews, Anzac Illusion: Anglo-Australian Relations During World War I,
Cambridge University Press, Cambridge, 1993, s.36.
1975
Greg Lockhart, “Race Fear, Dangerous Denial”, https://griffithreview.com/articles/race-feardangerous-denial (Erişim Tarihi: 12.09.2018).
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ifade ederek çok önemli bir tarihsel ifĢada bulunmuĢtur. G.Lockhart, ―Bu antlaĢma
parıltılı Ġngiliz Ġmparatorluğu aldatmacasının zirveye ulaĢtığı andır ki alt yapısı 1909
yılına kadar götürülebilir. 15 Nisan 1909 yılında Avustralya Genel Sekreteri‘nden
Sömürge bürosuna gönderilen Ģifreli telgraf, Avustralya‘nın BirleĢik Krallığa verdiği
desteği göstermesi açısından önemlidir. Fisher Hükümeti (dönemin Avustralya
BaĢbakanı), Avustralya Deniz Kuvvetleri‘nin Avustralya‘ya ve Ġngiliz
Ġmparatorluğuna, Avustralya‘nın Kraliyet Donanmasına bağlılığını ve daha iyi hizmet
vereceğine dair 15 Nisan 1909‘da1976 gönderdiği kodlu telgraf bildirisi vardır. Bu
telgraf, Avustralya‘nın Ġngiltere‘ye bağlılığını ve desteğini belgeleyen niteliktedir.
Böylece Avustralya ĠĢçi Partisi lideri Andrew Fisher, parti programına ―Avustralya‘da
gençler için zorunlu askeri eğitim programını‖ koymuĢ ve uygulamaya geçirmiĢtir‖
diye ifade etmiĢtir1977. Bununla birlikte Avustralya siyasi tarihinde baĢbakanlık yapmıĢ
ve önemli bir siyasi figür olarak görülen Alfred Deakin‘ın1978 federasyon sonrası milli
ordu oluĢturma çabası, yeni devletin bağımsız savunma politikasını bozmak ve
imparatorluğun savaĢ gündemini maskelemek için Truva atı gibi kullanılmıĢtır. Bu
aldatma, kaba Ġngiliz manipülasyonuyla Japonya‘nın ―Beyaz Avustralya‖1979üzerine
saldırma korkusu üzerinden beslenerek yapılmıĢtır. Ġngiliz Ġmparatorluğu‘nda Personel
1976

15 Nisan 1909 tarihli Avustralya hükümetinin İngiltere’ye askeri desteğini belgeleyen doküman
hakkında National Australia of Archive (NAA), Naval Defence of Australia: Policy of Fisher
Government
1909,
A6661,
1325,
s.13.
https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=422426
(Erişim
Tarihi: 28.05.2017).http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/fisher/in-office.aspx (Erişim
Tarihi: 28.05.2017).
1977
Avustralya İşçi Partisi lideri Andrew Fisher, 30 Mart 1909 yılında Gympie’de konuşmasında
bildirmiştir. http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/fisher/in-office.aspx (Erişim Tarihi:
28.05.2017).
1978
Alfred Deakin (1856-1919): 1856 yılında Melbourne’da doğdu. Melbourne’da hukuk okudu. 1879
yılında siyasete atıldı. 1900 yılında Deakin ile Edmund Barton birlikte İngiliz Parlamentosunda görev
alarak Avustralya Kolonileri Hükümet Yasasını yönlendiren önemli bir figür olarak ortaya çıkmıştır.
A.Deakin ve E.Barton Avustralya’nın federasyon sürecine giden yolda iki önemli kişidir. Deakin’ın
siyasi oportünizmi politik bir stratejist olarak iyi kullanabilmesi sayesinde üç dönem başbakanlık
yapmış, İşçi Partisi, Serbest Ticaret Partisi gibi partilerin desteklerini siyasi kariyerinde kullanmıştır.
Böylece 1903-1904 Koruma Partisi (Protectionist), 1905-1908 Koruma Partisi, 1909-1910 Federal
Liberal (Commonwealth Liberal) Partisinden olmak üzere üç dönem Avustralya başbakanlığı
yapmıştır. Vatanseverliği ve bencillikten uzak olması onu tüm vatandaşlar için model haline
getirmiştir.
http://gutenberg.net.au/ebooks15/1500721h/0-dict-biogD.html (Erişim Tarihi:
28.05.2017).https://primeministers.moadoph.gov.au/prime-ministers (Erişim Tarihi: 27.05.2017).
https://primeministers.moadoph.gov.au/prime-ministers/alfred-deakin (Erişim Tarihi: 27.05.2017).
1979
Beyaz Avustralya Politikası (White Australia Policy), XX’yy’ın ilk ırkçı politikasıdır. George M.
Fredrickson, Racism: A Short History, Princeton University Press, New Jersey, 2002, s.105.
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ĠĢlerinden sorumlu General Sir William Nicholson, Ģahsi olarak Japon tehdidinin
Avustralya için oldukça uzak bir ihtimal olduğuna inandığını ifade etmiĢtir. Ancak
Nicholson ve diğer Ġngiliz subaylar Avustralya bakanları üzerinde gerçekleĢtirdikleri
―irrasyonel Japon ĠĢgali Korkusu‘nun‖ Ġngiliz menfaatlerine hizmet ettiğinin de
farkındaydı. Ġngiltere, çıkacak bir savaĢa Almanya‘nın girme ihtimaline karĢı
―Avustralya Sefer Gücü‖ oluĢturulması fikrini Ģekillendirirken, 1911‘de Avustralya
Savunma Bakanı Pearce ile birlikte Londra‘da bulunan Avustralya BaĢbakanı Andrew
Fisher1980, Pasifik‘te Japonya‘ya karĢı Ġngiltere‘yi desteklemenin en iyi yol olduğuna
kanaat getirmiĢlerdi1981. Avustralyalı tarihçi G.Lockhart; Ġngiliz Nicholson ve
Avustralyalı Pearce arasındaki bu görüĢmeyi Ģu Ģekilde tasvir etmektedir. ―Nicholson
ile Pearce bu fikir üzerine tartıĢırken, Nicholson ―sanırım biz bu türlü Ģeyleri
(antlaĢmayı) sessizce kâğıt üstünde olmadan yapsak ve diğer dominyonlara da
hazırlıklardan bahsetmezsek daha iyi olur‖ dedi ve Pearce‘da bu sözlü antlaĢmayı kabul
etti.‖1982 diye ifade etmiĢtir. Böylece Avustralya, hem kuzeyde beliren Japon tehlikesine
karĢı kendini Büyük Britanya korumasına almıĢ hem de hemen yanı baĢında beliren
Alman tehlikesine karĢı korunma elde etmiĢtir. Büyük Britanya ise Avrupa‘da
Almanya‘ya karĢı Avustralya‘nın askerî personel desteğini alırken, Pasifik‘te
Almanya‘ya karĢı jeostratejik üssünü sağlama almıĢtır. 1911-1914 yılları arasında
Avustralya, kamuoyundan gizli olarak Ģifahi antlaĢma çerçevesinde zorunlu askerî
eğitim uygulamalarına baĢlamıĢ, bir savaĢ halinde Ġngiltere‘ye destek vermek üzere söz
vermiĢtir. Hâlbuki Avustralya‘da yayımlanan pek çok resmi kaynak, Avustralya
Ġmparatorluk Kuvveti‘nin altı hafta da oluĢtuğu1983 gibi yanıltıcı bir bilgi ile Avustralya
toplumu tarihi olarak uzunca bir süre eksik bilgilendirilmiĢtir.
1980

Andrew Fisher’de, Alfred Deakin gibi Avustralya’da üç dönem (1908-1909, 1910-1913, 19141915) başbakanlık yapmıştır. Aynı zamanda Avustralya İşçi Partisi lideri olarak görev almıştır.
http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/fisher (Erişim Tarihi: 18.01.2017).
Docherty,
A.g.e., s.321.
1981
http://www.abc.net.au/news/2011-06-17/lockhart---the-secret-centenary/2761502 (Erişim
Tarihi: 14.12.2016). https://www.griffithreview.com/articles/race-fear-dangerous-denial(Erişim
Tarihi: 14.12.2016). John Mordike, We Should Do This Thing Quietly- Japan and the Great Deception
in Australian Defence Policy 1911-1914, National Library of Australia, 2002, s.79-97.
1982
http://www.abc.net.au/news/2011-06-17/lockhart---the-secret-centenary/2761502 (Erişim
Tarihi: 14.12.2016). https://www.griffithreview.com/articles/race-fear-dangerous-denial(Erişim
Tarihi: 14.12.2016). John Mordike, We Should Do This Thing Quietly- Japan and the Great Deception
in Australian Defence Policy 1911-1914, National Library of Australia, 2002, ss.79-97.
1983
Ünlü Avustralyalı tarihçi ve I.Dünya Savaşı’na resmi savaş muhabiri sıfatıyla katılan C.E.W. Bean,
I.Dünya Savaşına katılan Anzak askerlerinin-Avustralya Kraliyet Gücü’nün (AIF)’in Mısır’ın İskenderiye
kentinde
altı
hafta
gibi
kısa
bir
sürede
oluştuğunu
dile
getirmiştir.
https://www.griffithreview.com/articles/race-fear-dangerous-denial(Erişim Tarihi: 14.12.2016).
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Ġngiltere, Avustralya üzerinde yarattığı trajik tehdit algılamasıyla Pasifik‘te ileri
karakolu olan Avustralya‘yı savaĢ için seferber etmiĢtir. Böylece AIF, Ġngiltere‘nin
savaĢ meydanın da kullanacağı bir mekanizmaya dönüĢmüĢtür. Henüz yeni bir
federasyon olan Avustralya politikacıları, böylece Ġngiltere tarafından savaĢmak üzere
zehirlenmiĢtir. Ġngiltere tarafından jeopolitik tehdit algısı üzerinden oluĢturulan korku
sarmalı, I.Dünya SavaĢı öncesi Avustralya‘da siyasal bir Ģizofreni yaratmıĢtır.
Avustralya‘nın savaĢa Ġngiltere‘nin yanında katılmasının siyasi, askerî alt yapısı 19091911 yıllarında hazırlanırken, Avustralya Savunma Bakanı Pearce‘ın etkinliğinin çok
açık olduğu ortadadır. Ġngiliz General Nicholson ile Pearce‘ın Avustralya‘nın
Ġngiltere‘nin yanında savaĢa katılacağı, belgeye dayanmayan biçimde uzlaĢısı
Avustralya‘nın tarihinde önemli bir kararı temsil etmiĢtir. Bunun yanı sıra A.Fisher‘ın,
Avustralya BaĢbakanı seçilmeden hemen önce ĠĢçi Partisi lideri iken, 1911 gizli
antlaĢmasının etkisinde ―son adamımıza ve son Ģilinimize kadar‖1984 ibaresi,
Avustralya‘nın Ġngiltere‘ye açık ve gönülden desteğini ifade eden tarihi bir slogan
olmuĢtur.
Bu tarihi slogan, Avustralya‘da dönemin en prestijli gazetesi olan ―The
Argus‖un 3 Ağustos 1914 Pazartesi tarihli haberinde Ģu Ģekilde anlatılmıĢtır; ―Mister
Fisher, Cuma gecesi (31 Temmuz 1914) Colac‘da ―gözlerinizi Avrupa‘ya çeviriniz ve
Ģu an anavatana en iyi duygularınızı verin‖ ―Avustralyalılar, son adamımıza ve son
Ģilinimize kadar ona (Ġngiltere‘yi kastederek) yardım etmek ve onu savunmak için
yanında duracağız1985‖ ibaresinde bulunarak, imparatorluğa desteğinin tam olduğunu
tarihe geçen bir ifadeyle dile getirmiĢtir. SavaĢ‘ın eski kıtada baĢladığı o günlerde,
Avustralya‘nın seçim döneminde olması Avustralya‘nın savaĢa girme sürecini daha da
hızlandırdığını söyleyebiliriz. Seçim döneminde iki rakip partinin lideri Andrew Fisher
ve Joseph Cook‘un1986 seçim propagandası olarak Büyük Britanya‘ya destek

C.E.W. Bean, The Official History of Australia in the War of 1914-1918, Vol.I The Story of Anzac: First
Phase, Eleventh Edition, Angus&Robertson Ltd, Sydney, 1941, s.135.
1984
“To our last man and our last shilling” West, A.g.e., s.106. Stewart Firth, Australia in İnternational
Poltics: An İntroduction to Australian Policy, Allen&Unwin, NSW, 2005, s.25. The Argus, 3 Ağustos
1914. Benjamin Mckane, “Remembering the Great War in the Dominions of British Empire”, MA
Thesis, Leiden University, 2012, s.14.
1985
The Argus, 3 Ağustos 1914.
1986
Joseph Cook (1860-1947); 7 Aralık 1860 yılında İngiltere’de doğdu. 1873 yılında kömür madencisi
olan babasının bir kaza sonucu ölümünden sonra yoksulluk içerisinde büyüdü.1880’lerin başında
Avustralya’ya göç etti. Kömür madeninde işçi olarak çalıştı, sonra liberal/muhafazakâr siyasetçi, I.
Dünya Savaş döneminde muhalefet lideri ve öncesinde başbakanlık (1913-1914) yapmıştır. Liberal
Parti’den 1913-1914 yılında Avustralya’nın altıncı başbakanlık görevinde bulundu. F.K. Crowley, “Sir
Joseph Cook (1860-1947)”, Volume 8, (MUP), 1981. http://adb.anu.edu.au/biography/cook-sir-
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çağrılarında bulunması, dönemin daha iyi anlaĢılması açısından önemlidir. Ġki rakip
partinin seçim atmosferinde Ġngiltere Ġmparatorluğu‘na koĢulsuz destek sunması, siyasi
elitlerin Avustralya‘nın Ġngiltere‘nin yanında savaĢa girmesinde ne denli etkin
olduğunun bir göstergesidir. Bu tip seçim propagandalarının aynı hedefi göstermesi,
halkın nezdinde Avustralya‘nın Ġngiltere yanında savaĢmak gibi bir zorunluluğunun
olduğunu halkın nezdinde doğrulatmıĢtır. Bu yönüyle politikacıların halk üzerinde
baskısı hissedilir olmuĢtur. A.Fisher‘in bu desteğinin1987 yanı sıra rakibi Joseph Cook,
Horsham‘da PerĢembe gecesi (30 Ağustos 1914) Büyük Britanya‘ya desteğini Ģu
sözlerle ifade etmiĢtir; ―ne olursa olsun Avustralya, Ġmparatorluğun parçasıdır.
Ġmparatorluğun savaĢta olduğunu unutma, bu yüzden Avustralya‘da savaĢtadır….
Avustralya‘daki tüm kaynaklarımız, imparatorluk içindir ve imparatorluğun güvenliği,
korunması içindir.1988‖ diye Avustralya‘nın ünlü Argus Gazetesine beyanatta
bulunmuĢtur. Bununla birlikte Ġngiltere 4 Ağustos 1914 tarihinde Almanya‘ya savaĢ
ilan ederek I.Dünya SavaĢına girdiğinde, dönemin Avustralya BaĢbakanı Joseph Cook
Ģu ifadeyi kullanmıĢtır: ―eski ülke (Ġngiltere) savaĢta ise, bizde savaĢtayızdır.‖1989
Avustralya‟da Korku Çemberi Yaratılması ve KarĢılıklı Askerî Destek
Avustralya iktidar partisi ve muhalefetin Büyük Britanya‘ya savaĢta yanında
olacağına dair tam desteği, siyasi elit‘in hem topluma hem de Ġngiltere‘ye verdiği açık
bir mesajdır. Avustralya, yeni bağımsızlığını kazanmıĢ bir devlet olarak, siyasi ve
askerî açıdan pragmatist bir yol izlemiĢtir. Bu pragmatist siyasi yol haritası, kendini
güçlü olana karĢı koruma ve güçlü tarafından korunma temelinde açıklanabilir.
Avustralya‘da siyasi iktidar, politik ve askerî olarak ―yalnızlıktan‖ kurtulmanın
tercihini doğal olarak Ġngiltere istikametinde yaparak, korunma içgüdüsüyle tercihini
ortaya koymuĢtur. Bu pragmatist yol haritasının çizilmesinde önemli rol oynayan iki
ana neden olmuĢtur. Ġlk olarak ordunun kurulmasında da çok etkin rol oynayan, coğrafi
olarak kendisine yakın olan Asya ülkeleri (Japonya, Çin) korkusudur. Ġkinci olarak
zayıf ülke Avustralya‘nın, Büyük Britanya tarafından korunacağı algısıdır ki siyasi elit
bu konu da ikna olmuĢtur. Ancak Ġngiltere‘nin bu siyasi ve askerî desteğinin bir bedeli
olmalıdır. Bu bedel Avustralya askerinin Büyük Britanya tarafında, Almanya‘ya karĢı

joseph-5763 (Erişim Tarihi: 28.05.2017). http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/cook
(Erişim Tarihi:28.05.2017).
1987
Savaş yıllarında İşçi Partisi lideri Andrew Fisher, “Biz Cook hükümetine karşıyız. Ancak sık sık
parlamentoda belirttiğim gibi acil durumlarda partiler yoktur. Birlikte düşmanımıza karşı duracağız....
Anayurdumuzu destekleyeceğiz.” diyerek desteğini her fırsatta dile getirir. Celâl Mat, Türk
Romanında Çanakkale Muharebeleri, Akçağ Yayınları, Ankara, 2007, s.303.
1988
The Argus, 3 Ağustos 1914.
1989
Mckane, A.g.t., s.14.

Tarihten İzler

361

savaĢmasıdır. Çünkü Ġngiltere‘ye göre Almanya, Avrupa ve dünya barıĢını tehdit
etmektedir. Tüm bu antlaĢmazlıkların ve sorunların sebebi de Almanya‘dır1990.
Bununla birlikte Avustralya‘da bazı savaĢ senaryoları da çizilmiĢtir. Avustralya
için en ürkütücü olanı, Ġngiltere‘nin Almanya ile olan olası bir savaĢ sonrasında
Ġngiltere‘nin yenilmiĢ olması, Almanya‘nın Avustralya iĢgaline de yol açacaktır. Bu
durumun en açık göstergesi de Avustralya sınırına yakın Yeni Gine‘nin Alman iĢgaline
uğramıĢ olmasıdır. Bu nedenle Avustralya tüm gücüyle Büyük Britanya‘ya destek
vermelidir. Bu ve benzeri korkuya dayalı savaĢ senaryoları Avustralyalı politikacıları
Ġngiltere‘nin yanında savaĢa girmeye ikna etmiĢtir. Politikacıların ikna edilmesi, halkın
ikna edilmesini kolaylaĢtırmıĢtır. SavaĢ öncesinde belirlenen bu dıĢ siyasi yaklaĢım,
Avustralya‘nın savaĢa Ġngiltere‘nin yanında katılmasında da belirleyici bir rol
üstlenmiĢtir. Bu nedenle Avustralya‘nın savaĢa Ġngiltere‘nin yanında katılmasında
göstermiĢ olduğu istekli tutumunun açıklanmasında en önemli mekanizmalardan birinin
Avustralya siyasi elit‘inin Ġngiltere tarafından yaratılan korkularla ikna edilmiĢ
olmasıdır. Avustralya devletinin bağımsızlığından önce kurulmuĢ ve halkın saygısını
kazanmıĢ ĠĢçi Partisi ve lideri Fisher‘ın Ġngiltere ve dolayısıyla savaĢa olan desteği,
halktan da önemli destek görmesinde büyük bir rol oynamıĢtır1991.
Avustralya ve Büyük Britanya‘nın askeri açıdan birbirine destek vermesinin
diğer pragmatist sebepleri ise Ģöyle sıralanabilir. Yeni kurulmuĢ bir devlet olarak
Avustralya, ordusunu oluĢtururken, ordu yapılanmasını bu tip cephelerde savaĢarak
eğitmeyi planlamıĢtır. Diğer yandan yüzyılın sonunda Büyük Britanya, güneĢ batmayan
imparatorluk olarak siyasi ve askerî manada zor zamanlar yaĢamaya baĢlamıĢtır. Büyük
Britanya, dünyanın pek çok yerinde siyasi ve ekonomik kaygılar nedeniyle savaĢmaya
baĢlamıĢ ve askerî personel ihtiyacı o nispette artmıĢtır. Askerî personel ihtiyacını da
güvenilir gördüğü Britanya dominyonlarından sağlamayı amaçlamıĢtır. Bu
dominyonlarının (Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika) baĢında da Avustralya
1990

Barış yanlısı olan Pax Dergisi yazarı olan M.F. Harwood, Yeni Güney Galler Barış Derneği başkanı
Ross Scott ile olan tartışmalarında, İngiltere’nin I.Dünya Savaşı’nın başlamasında yükselen Alman
militarizmin daha fazla etkin olduğundan bahseden fikirlerini dernek toplantılarında ve Pax
Dergisi’nde ele almıştır. Böylece sivil toplum kuruluşları ve Avustralya entelektüelleri arasında savaşın
nedeninin Almanya’da yükselen militarizmin olduğu genel görüştür. Ann-Mari Jordens, “Anti-War
Organisations in a Society at War, 1914-18”, Ann‐Mari Jordens (1990) Anti‐War Organisations in a
Society at War, 1914–18,Journal of Australian Studies, 14:26, 78-93,s.78-79. DOI:
10.1080/14443059009387022,
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gelmektedir. Böylece Ġngiltere, gerekli asker ihtiyacını karĢılamayı amaçlamıĢtır.
I.Dünya SavaĢı öncesi hazırlıklarına giriĢtiği bu amacına, I.Dünya SavaĢı‘nda
ulaĢacaktır.
1901 federasyon öncesi Avustralya gönüllüleri ve milis kuvvetleri Büyük
Britanya‘nın yanında, 1860‘da Yeni Zelanda‘da Maorilere (Yeni Zelanda yerlisi) karĢı,
1885‘te Sudan‘da (Mehdi Ġsyanı‘nın bastırılmasında), 1900 yılında Çin‘de (Boxer
Ġsyanı bastırılmasında), 1899-1902 yılları arasında Güney Afrika‘da (Boer Ġsyanı‘nın
bastırılmasına) katılmıĢladır. 1901‘de federasyonun kurulmasıyla milli ordu
yapılanması, Avustralya Anayasası‘nın 51.maddesi temelinde biçimlenmiĢtir.
Avustralya‘da ilk savunma kanunu, 1903-1904 yılında ―Commonwealth Donanma ve
Askerî Savunması‖ adıyla kanunlaĢmıĢtır. Bununla birlikte 1910 yılı baĢında önemli bir
geliĢme meydana gelmiĢtir. Büyük Britanya askerî lideri Lord Kitchener, Avustralya‘yı
ziyaret etmiĢ ve Avustralya‘nın Ġngiltere Kraliyet Ordusuna 80.000 kiĢilik bir asker
toplaması yönünde bir rapor hazırlamıĢtır. 1909 kanunu ve bu raporun etkisiyle, 1
Kasım 1911 tarihinde 18-44 yaĢ aralığında Avustralya erkeklerini içeren ―zorunlu
askerî eğitim programı‖ uygulamaya konmuĢtur. 1911 Temmuz ayında Avustralya‘nın
Duntroon Ģehrinde Kraliyet Askeri Akademisi (Royal Millitary College) açılmıĢ ve
1909 yılına kadar üç destroyer ile Avustralya Donanması (Australian Navy)
oluĢturulmuĢtur. 1912 yılında Avustralya Hava Kuvvetleri (Royal Flying Corps)
kurulmasından sonra, 1914 yılında BirleĢik Krallığın denizaĢırı gücünü temsil etmek
amaçlı, Avustralya Ġmparatorluk Kuvveti (AIF) kurulmuĢtur1992. Tüm bu askeri
geliĢmeler Avustralya siyasi erkinin de desteklediği ve Büyük Britanya‘nın kontrolünde
derin ve kapsamlı geliĢmelerdir. Avustralya‘nın korku algısı temelinde biçimlenen ve
organize edilen Avustralya askerî yapısı, Büyük Britanya‘nın koruma Ģemsiyesi altında
karĢılıklı çıkar iliĢkisine dayalı olarak inĢa edilmiĢtir. Ancak komuta-kontrol, güçlü
olan Büyük Britanya‘nın istediği güzergâhta biçimlenmiĢtir.
Propaganda‟nın Rolü, Basın ve KiĢisel Macera Tutkusu
I.Dünya SavaĢı sürecine gelindiğinde Büyük Britanya-Avustralya iliĢkileri daha
yakın bir hal almıĢtır. Kıta Avrupa‘sında güç mücadelesi, Ġngiltere‘de yeni askerî
geliĢmelere neden olmuĢtur. 1914 Temmuz ayında mareĢal yapılarak SavaĢ
Bakanlığı‘na getirilen Horatio Herbert Kitchener, savaĢ sürecince önemli bir figür
olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu bağlamda askerlerin silâhaltına alınması konusunda I.Dünya
SavaĢı‘nda Ġngiltere, topyekûn savaĢ stratejisi uygulamaya karar vermiĢtir. Böylece
Büyük Britanya, topyekûn savaĢın en önemli metotlarından biri olan propagandayı ve
buna bağlı olarak dönemin Ģartlarında propagandanın en önemli aracı olan, savaş
posterlerini etkili kullanmaya baĢlamıĢtır. Dönemin teknolojik Ģartlarında
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propagandanın bir enstrümanı ve etkili bir yöntemi olarak propaganda posterlerini
Ġngiltere, diğer mücadele ettiği devletlere nazaran daha becerikli kullanmıĢtır. Bu
konuda önemli bir sima olan Kitchener‘ın; seferberlik, asker alma ve propaganda
konusunda ne kadar etkili olduğunu Peter Simkins ―Kitchener‘ın Ordusu: 1914-1916
Yeni Ordunun YükseliĢi‖ adlı eserinde dile getirirken, Büyük Britanya askerî yapısını
Ģu Ģekilde tarif etmiĢtir. ―Pek çok yazarın kabul ettiği gibi Kitchener‘ın en büyük
baĢarısı, Ġngiltere Ordusu‘nu toplayabilmesiydi. Kitchener, sayısal bakımdan ülke
tarihinin en büyük ordusunu toplamıĢtı. I.Dünya SavaĢı boyunca 5.704.000 civarında
kiĢi, Büyük Britanya ordusunda görev almıĢtır. ġimdiye kadar, 1914-1918 yılları
arasındaki Büyük Britanya Ordusu, Ġngiliz milleti tarafından oluĢturulmuĢ en büyük ve
en karıĢık organizasyondu. Büyük Britanya Ordusu‘nun en dikkat çekici yönü ise 1914
Ağustos ve 1918 Kasım arasında asker olanların yaklaĢık yarısının gönüllü olmasıdır.
Aslında, 1915 yılının sonuna kadar orduya gönüllü olarak kayıt olanların sayısı
2.466.719 olmuĢtur‖1993 diye tanımlamıĢtır.
I.Dünya SavaĢı‘yla ilk defa çok boyutlu ve kapsamlı olarak yoğun biçimde
kullanılan psikolojik harp tekniği propaganda, Ģüphesiz büyük savaĢ öncesinde pek çok
defa kullanılmıĢtır ama topyekûn, etkin ve sistematik biçimde I.Dünya SavaĢı‘nda
kullanılmıĢtır. Böylece Büyük SavaĢ ile sistemleĢen psikolojik harp unsuru propaganda,
en etkili biçimde Büyük Britanya tarafından kullanılmıĢtır. Bu yönüyle savaĢ boyunca
Ġngiliz savaĢ propagandası, Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı‘nın kontrolünde yürütülürken,
bakanlık 1914 yılında Wellington House‘da ―savaĢ propaganda ofisini‖ kurmuĢtur.
Böylece sonradan Ġngiliz propagandası denildiğinde ―Wellington House‖ ismi akla
gelecektir. Wellington House; 1915 yılı Haziran ayı ilk raporunda, 17 dilde yazılmıĢ
yaklaĢık iki buçuk milyon kitap ve broĢür yayınladığını belirtmiĢ, bu sayı 1916 ġubat
ayında yayınlanan ikinci raporda yedi milyon kopya olarak bildirilmiĢtir1994. Bu açıdan
I.Dünya SavaĢı‘nda Büyük Britanya, propaganda konusunda diğer devletlerle
kıyaslandığında çok ileridedir. Ġngiltere‘yi bu açıdan önemli bir propaganda merkezi
olarak nitelendirebiliriz. Ġngiltere bu merkezi yapısını, savaĢta baĢarılı olmanın anahtarı
olacak Ģekilde kullanmıĢtır. Böylece Büyük Britanya, kendine ait sömürge kolonileri ve
dominyonlarından kitleleri beraberinde savaĢa sürüklemiĢtir.
Dünyadaki bu geliĢmeler ıĢığında ve Ġngiltere özel bağlamında, Avustralya
siyasileri ve toplumu savaĢa Ġngiltere‘nin yanında katılmaya hazır hale gelmiĢtir. Peter
Simkins, Kitchener‟ın Ordusu: 1914-1916 Yeni Ordunun Yükselişi adlı eserinde bu
dikkat çekici propaganda poster savaĢını Ģu Ģekilde izah etmektedir: ―Ġki yüzün
1993
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üzerinde farklı poster dizaynı Parlamento Asker Alma Komitesi (Parlimentary
Recruiting Committee) tarafından yayınlanmıĢtır. Bu komiteye ilaveten yerel asker
alma organizasyonları ve reklam ajansları da bu posterlerin üretilmesine katkı
sağlamıĢtır. Caxton reklam ajansı için çalıĢan Eric Field, 1913 yılından itibaren ordu
için asker alma/toplama literatürünü hazırlamıĢtır. PRC (Parlamento Asker Alma
Komitesi) tarafından basılan en dikkat çekici resmedilen poster, küçük bir kızın
babasına ―Baba, Büyük SavaĢta Ne Yaptın?1995‖ sorusuyla resmedilmiĢ posterdir 1996.
Bu poster ile hedeflenen kitle tüm Ġngiliz halkı iken, posterin amacı erkeklerin askere
gitmesi, dolayısıyla savaĢa katılmasıdır. Özel olarak Ġngiliz erkeklerinin hedef seçildiği
posterde, savaĢa katılan Ġngiliz erkeğinin gelecekte evlatlarına ülkesi, milleti için
yaptığı kahramanlıkları anlatabilmesine yönelik savaĢa katılma isteğinin yoğunluklu
iĢlendiği posterde, savaĢa katılmayan erkekler üzerinde suçluluk hissi ve gelecekte
duyacağı utanç duygusu iĢlenmektedir.
Topyekûn savaĢın önemli siması ve Büyük Britanya‘nın MareĢali Kitchener‘ın
yer aldığı savaĢ posteri, I.Dünya SavaĢı‘nın hiç kuĢkusuz en ünlü savaĢ posteridir. Bu
savaĢ posterinde Kitchener, insanları Britanya ordusuna katılmaya çağırıyor. ―
Britanyalılar. (Kitchener ikonu) seni istiyor‖ diyor ve ―Ülkenin Ordusuna Katıl‖ ―Tanrı
Kral‘ı Korusun‖1997 yazıları yer alıyor. Kitchener‘ın Büyük Britanya ordusunu
toplaması, ülke içi ve dıĢındaki dominyonlarda önemli bir figür olması sebebiyle bu
savaĢ posteri, Anglo-Sakson kökenlileri etkilemede çok etkin olmuĢ bir propaganda
posteridir. Kitlelerin topyekûn biçimde orduya katılmalarında son derece etkili olan
poster, I.Dünya SavaĢı‘nın Büyük Britanya‘yı hatırlatan en önemli savaĢ posteri
olmasının haklı ününü uzun süre sürdürmüĢtür.
Bu posterlere ilaveten, posterlerin bir kısmı da kadınları hedef almıĢtır. Ġngiliz
kadınların, Ġngiliz erkeklerini orduya göndermelerini ima eden posterler kullanılmıĢtır.
Ġngiliz erkeklerini orduya katılmalarını, Ġngiliz kadınlarının istemesini resmeden
posterlerden en dikkat çekici olanı ―Ġngiliz Kadınları Söylüyor: Git!‖1998 posteridir.
Bazen bu posterler, kadın erkek iliĢkilerine yön vermeye kadar giden boyutlarda
iĢlevselleĢmiĢtir. ―Londra‘nın Genç Kadınlarına: En Ġyi Erkek ArkadaĢın Hâki Giyen
(Asker Olan) mi? O Öyle DüĢünmüyorsa? Erkek ArkadaĢın Kral ve Ülkesine Görevini
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Ġhmal Ediyorsa, Seni de Ġhmal Edeceği Zaman Gelebilir. Ġyi DüĢün ve Bugün Ona
Orduya Katılıp/Katılacağını Sor.‖1999 ifadesine yer veriyorlardı.
Avustralya, Ġngiltere posterlerinin seferberlik ve asker almada etkinliğini ülke
içerisinde kullanmıĢtır. Bunun yanı sıra Avustralya kendine has posterler de
resmetmiĢtir: ―Asker Olmak. Biz Üzerimize DüĢen Görevi Yapıyoruz.‖2000 sloganıyla
asker olmanın haklı gururunu yaĢayacakları posterler, Avustralya‘nın kendine has savaĢ
posterleri arasındadır. Avustralya‘daki rahatlığından fedakârlık etmek ve askerde
olanlara yardım etmek için askere kayıt olmayı öğütleyen ―Sörf Yapmak HoĢ Ama
Mevzide Olan Adamlara Ne Dersin. Git ve Yardım Et‖2001. Büyük Britanya‘nın
Avustralya‘ya ihtiyacı olduğunu bildiren en önemli poster ise ―Avustralyalılar!
Ġmparatorluğun Size Ġhtiyacı Var‖2002 ifadesinde yer bulan General Sör Ian Hamilton‘ın
önsözüyle kayda geçtiği posterdir. Hükümet eliyle verilen sözün yerine getirilmesinde
Avustralyalıların yardımını talep eden ―Avustralya, Ġngiltere‘ye 50.000‘den Fazla
Asker Gönderme Sözü Verdi. Sözümüzü Tutmada Bize Yardım Edecek Misiniz?‖2003
Avustralya‘da askere davet ile ilgili en dikkat çekici ve sıkça yer alan poster, ―Trompet
Çağırıyor‖2004. Trompet askerleri göreve çağırmada kullanılan bir çalgı aleti2005 olarak
resmedilerek, Avustralyalı genç erkeklerin askere gitmesini öğütlemiĢtir. Bununla
birlikte Avustralyalı karikatürist sanatçı Norman Lindsay, savaĢ döneminde çizdiği
karikatürlerle Avustralya toplumunu derinden etkilemiĢtir. Halkı savaĢa davet eden
―Trompet Çağırıyor‖ posteri en önemli olanıdır. Avustralyalı karikatürist N.Lindsay‘ın
posterlerinin çoğu, ―düĢmana nefret‖, ―askere alma‖ ve ―Avustralya bloğu ve diğerleri‖
arasında düĢmanlık temalarını iĢler2006.
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Bir baĢka askere çağrıda bulunan, kiĢisel zorunluluğu ve milli gururu simgeleyen
poster ise ―ArkadaĢlarına Babanın Hangi Fotoğrafını Göstermek Ġstersin?‖2007 diyerek
resmedilen posterdir. Sol üst köĢesinde Anzak askeri bir gurur ve onur vasıtası olarak
tasvir edilirken, sağ alt tarafta sandalyede kitap okuyan ve içeceğini yudumlayan bir
erkek (Baba Profili) tasvir edilmiĢtir. Posterin sağ alt tarafında resmedilen baba profili
yakınında bulunan tenis malzemesi, içecek ve plaj sandalyesi ile rahatlığı temsil
ederken, sol üst köĢesinde resmedilen haki giyimli, tüfeği ve çantası ile asker, gururu ve
onuru temsil etmektedir. Avustralya‘da artan milliyetçi tutumları ve özellikle askere
alma çağrılarında, posterlerin konuları içerisinde temel-vurgulayıcı Avustralya
sembolleri erkeklik ve spor üzerinden de yapılmıĢtır. Bunun temel nedeni Avustralya
kültürel milliyetçiliğinin erkek egemen kültürü temsil etmesi ve Avustralya sosyal
hayatında sporun önemli bir sosyalleĢme vasıtası olmasıdır.
Tüm bu savaĢma coĢkusunun ve savaĢma azminin romantikleĢen bir hal alması,
gerek Ġngiliz gerekse Avustralya basının da hükümetlerin baskısıyla sürdürülen yoğun
propaganda ile pekiĢtirildiği bir gerçektir. Halkın askere alınması ana iki yol ile
gerçekleĢmiĢtir: birincisi ―ikna‖ diğeri ise ―zorla‖ olmuĢtur. Ġkna yönteminde bireyin
durum karĢısında doğru ya da yanlıĢ yapma duygusunun cezp edilmesiyle olurken,
zorla yönteminde suçlama ya da karĢı olma duygusu ön plana çıkarılmıĢtır2008. Böylece
her bir Avustralya askeri, ―imparatorluğu savunmak‖ algısıyla Kitchener‘a atfen ―savaĢ
makinesine‖ dönüĢtürülmüĢtür2009. Bununla birlikte korku algısının yaratılması da savaĢ
posterlerinin bir baĢka gerçeği idi. Buna en iyi örnek Avustralya‘nın Alman iĢgali
üzerinden oluĢturulan korkuydu. Avustralya adasının üzerinde yazılı ―Avustralya‖ ismi
üzeri çizilmiĢ ve yerine Yeni Almanya (New Germany) yazısı yazılmıĢtır. Buna
ilaveten bazı Avustralya Ģehirlerinin üzeri çizilmiĢ ve Alman Ģehir isimleri yazılmıĢtır
ve ―Avustralyalılar Ayağa kalkın! (Avustralya‘yı) onu bu utançtan kurtarın‖2010 yazılı
poster, Avustralya toplumunun üzerinde yaratılan Alman korkusunun en iyi örneğini
temsil etmiĢtir.
Öte yandan basının ve toplumun aĢırı ilgi gösterdiği askeri geçit törenleri, bütün
ihtiĢamıyla kamusal alanda gösterilirken, halka savaĢ‘ı süsleyerek ideolojik telkinde
bulunmuĢtur. XX. yüzyılın baĢlarında popüler kültürde ―savaĢ‖ görkemli bir macera
olarak görülmüĢtür. Bu nedenle birçok Avustralyalı erkek, zafer ve macera Ģansını
kaybedeceği korkusuyla, AIF‘e gönüllü katılmıĢtır. ―Macera arayıĢı‖ kavramını,
Himmet Umunç ―Anzaklar ve Çanakkale: Anzak Günlüklerindeki Gerçekler‖ adlı
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makalesinde günlüklerden yaptığı alıntılarla anlatmaktadır. ―Pek çok günlükteki
ifadelerden Anzakların, Çanakkale‘ye coĢkulu bir maceraperestlik içinde geldikleri ve
savaĢı bir eğlence olarak algıladıkları sonucu çıkmaktadır. Yeni Zelandalı takviye
birlikleriyle 11 Mayıs‘ta yarımadaya çıkan Er Argyle Campbell, savaĢı bir macera ve
oyun olarak gören Anzakların ruh halini anlatmak için ―herkes neĢe içinde, savaĢmak
için can atıyor‖ diye ifade ediyor. Yine Anzak askeri olan Er Raymond Danvers savaĢı,
―her askerin hayatındaki en maceralı bölüm‖ olarak tanımlıyor. Er Arthur Hartley
Taylor, benzer bir algıyı oğluna yazdığı mektupta ―olağanüstü keyif aldım. Daha önce
pek çok ölü görmüĢ olsam da ilk kez canlı bir çarpıĢma gördüm ve yepyeni bir
deneyimdi‖ ifadesine yer veriyor. Avustralyalı A. Er McMillan, Mısır‘dan
Çanakkale‘ye gönderilmek üzere beklerken günlüğüne ―iyi bir çarpıĢma için umudum
tam‖ diyerek, sabırsızlığını dile getiriyor. 8‘inci Avustralya Hafif Süvari Alayı‘nda
görevli ÇavuĢ A.D. Callow 29 Haziran gecesi siperlerde yaĢanan çarpıĢmayı, 30
Haziran günü aldığı notta ―heyecan veren bir tecrübe‖ olarak nitelendirmiĢtir2011.
Tarihçi Bill Gammage, I.Dünya SavaĢı boyunca Anzak ve Büyük Britanya
Ġmparatorluğu‘nda görevli askerlerin anı, mektup ve notlara dayanan kitabında,
Anzakların savaĢı bir ―oyun‖ hatta bir ―spor‖ olarak gördüğünden bahseder: 19
Mayıs‘ta bir adam ―Sanırım bizim gençlerimiz savaĢmaktan hoĢlanıyor. O (savaĢ) tıpkı
bir spor gibi. Avustralya … spor‘da… savaĢta dünyaya karĢı kendini ispatlayabilir.‖,
bir Avustralyalı er ise savaĢı ―SavaĢ büyük bir oyundur.‖ ifadesiyle not almıĢtır 2012.
S.Firth macera arayıĢını Ģöyle özetlemektedir: ―1914 Ağustos‘unda savaĢ çıktığında
Avustralya‘da siyasiler; son adam ve son Ģilinine kadar, halk ise; anavatan ve AIF için
savaĢmaya çok istekliydi. Avustralyalıların pek çoğu dünyayı görme Ģansı nedeniyle
macera ararken, kimisi günlük beĢ Ģiline çalıĢmanın verdiği bezginlikle, kimisi de aile
problemlerinden kaçmak için savaĢa gitmeyi istedi. Ancak pek çoğu da imparatorluğun
bir parçası olarak, onun için savaĢmayı onur bilerek savaĢa gönüllü katıldılar.2013 diye
ifade etmiĢtir.
Diğer yandan Avustralyalıların bu savaĢa katılmasının bir baĢka gerekçesi ise
Ġngiltere‘nin uluslararası iliĢkilerde oluĢan gerginliğin haklı tarafı olduğu yönündeki
algının, Avustralyalıların çoğunluğunda hâkim görüĢ olmasıdır. Bu nedenle toplumda,
Avustralya‘nın neden Büyük Britanya‘nın yanında savaĢa katılmasının gerekçesi

2011

Himmet Umunç, “Anzaklar ve Çanakkale: Anzak Günlüklerindeki Gerçekler”, Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 33/Sayı 1/Haziran 2016, s.175.
2012
Bill Gammage, The Broken Years: Australian Soldiers in the Great War, Australian National
University Press, Canberra, 1974, s.90. B. Gammage kitabında “ bir adam” olarak belirttiği kişiyi
dipnotta “Lt. W.H.E. Hale, 12 Bn, Commercial Traveller, of Beconsfield, WA, KIA 5/10/17, aged 29. L
19/5/15” olarak kaynak göstermiştir. Gammage, A.g.e., s.90.
2013
S.Firth, A.g.e., s.25.
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oluĢmuĢtur. Böylece Avustralya toplumunda ―imparatorluğa bağlılık ve sadakat‖
borcunun ödenme zamanın geldiği gün olduğu inancı oluĢmuĢtur2014.
Avustralya‘da Asyalı devletler korkusu, genel anlamda aĢağılayıcı ve ırkçı
biçimde ―Sarı Tehlike/Yellow Peril‖ olarak ifade edilmiĢtir. Daha korkutucu olması
açısından Avustralya‘da basın; ―The Hordes of Asia/Asya Orduları‖ olarak propaganda
yapmıĢtır. Asyalı Tehlike ya da Sarı Tehlike kavramıyla kastedilen, yükselen ekonomik
ve nüfus gücüyle, Çin ve askerî teknolojik gücüyle, Japonya‘dır.
Görülüyor ki Ġngiltere‘nin I.Dünya SavaĢı‘nda propagandayı diğer devletlerle
karĢılaĢtırılmayacak ölçüde etkin ve yoğun kullanarak, Avustralya‘nın siyasi, askerî ve
toplumsal onayı alınmıĢ bir biçimde savaĢa girmesi sağlanmıĢtır. Avustralya‘da
I.Dünya SavaĢı hemen öncesi, hem basın-yayın da hem de savaĢ posterlerinde milli
gurur, ana vatan, özgürlük, ana vatana ve krala sadakat, dostluk, kişisel/milli
zorunluluk gibi Ģahsi, milli, dini ve toplumsal saygı kazandıran kavramları sıkça
propaganda poster, afiĢ ve gazetelerde kullanmıĢtır. Büyük Britanya ve Ġngiliz
dominyonlarında etkili bir kiĢilik olan Kitchener‘ın, Büyük Britanya‘da oluĢturduğu
poster yoluyla propaganda, savaĢın ilk birkaç yılında özellikle 1915 yılı sonlarına kadar
oldukça etkili olmuĢ bir yöntem olarak karĢımıza çıkmaktadır. SavaĢ öncesi ve savaĢ
süresince orduya gönüllü esaslarla milli, kültürel ve cezp edici öğeler kullanılarak asker
toplanmıĢtır. Asker talebinin arttığı 1915-1916-1917 yıllarında daha çok askere kayıt
olma poster ve afiĢleri dikkat çekerken, düĢman olarak Almanya ve Alman sembolü
olan öğeler kullanılmıĢtır. Ġngiltere bu poster ve afiĢlerde; kurtarıcı, sadakat ile bağlı
olunan ve borçlu olunan bir öğe olarak tasvir edilmiĢtir. Milli gurur, asker olma,
sadakat ve bağlılık çağrıları yapılmıĢtır. Büyük Britanya; Avustralya üzerindeki tarihi,
siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî nüfuzunu psikolojik harbin en önemli kolu olan
propaganda yöntemini etkili kullanarak, Avustralya‘nın savaĢa birlikte katılmasına
neden olmuĢtur. Kral‘a sadakat ve bağlılık, ana vatana borcunu ödeme çağrıları,
Avustralya toplumunu hassas bir noktadan tetiklerken, savaĢa Büyük Britanya ile
birlikte girmeye zorlamıĢtır.
Sonuç
Avustralya iktidar partisi ve muhalefetinin, Büyük Britanya‘nın yanında savaĢa
katılacağı yönünde tam desteği, siyasi elit‘in hem topluma hem de Ġngiltere‘ye verdiği
açık bir mesajdır. Bilhassa Avustralya siyasilerinin Büyük Britanya ve Büyük Britanya
Kraliçesi‘nin yanında olduğu yönündeki desteği, ülkenin çıkarlarıyla örtüĢen bir
pragmatist bir stratejidir. Avustralya yeni bağımsızlığını kazanmıĢ bir devlet olarak,
siyasi bakımdan kendisine faydası olacak bir yol izlemiĢtir. Bu pragmatist siyasi yol
haritası, kendini güçlü olana karĢı koruma ve güçlü tarafından korunma temelinde
2014

Andrews,
A.g.e.,
s.36.
http://splash.abc.net.au/res/teacher_res/20-Remembering-theAnzacs.html (Erişim Tarihi: 1.06.2017).
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açıklanabilir. Avustralya‘da siyasi iktidar, politik ve askerî olarak ―yalnızlıktan‖
kurtulmanın tercihini doğal olarak Ġngiltere istikametinde yaparak, korunma
içgüdüsüyle tercihini ortaya koymuĢtur. Bu yol haritasının çizilmesinde önemli rol
oynayan iki ana neden olmuĢtur. Ġlk olarak ordunun kurulmasında da çok etkin rol
oynayan, coğrafi olarak kendisine yakın olan Asya ülkelerinin Avustralya‘yı iĢgal
edeceği sarı tehlike korkusudur. Ġkinci olarak baĢta Almanya ve Asyalı devletlere karĢı
―zayıf ülke‖ Avustralya‘nın, Büyük Britanya tarafından korunacağı algısıdır ki siyasi
elit bu konu da ikna olmuĢtur. Siyasilerin, ―Avustralya‘nın güvenlik Ģemsiyesi altında
bulunacağı noktasında‖ ikna edilmesi, topluma yansıtılarak halkında ikna olması
sağlanmıĢtır. SavaĢ öncesinde belirlenen bu dıĢ siyasi yaklaĢım, Avustralya‘nın savaĢa
Ġngiltere‘nin yanında katılmasında da belirleyici bir rol üstlenmiĢtir. Bu nedenle
Avustralya‘nın savaĢa Ġngiltere‘nin yanında katılmasında göstermiĢ olduğu istekli
tutumunun açıklanmasında en önemli mekanizmalardan birinin, Avustralya siyasi
çevresinin Ġngiltere tarafından yaratılan korkularla ikna edilmiĢ olması olduğunu
söyleyebiliriz. Bu siyasi kandırılmıĢlığın daha iyi anlaĢılması için, Avustralya politik
hayatında Avustralya‘nın federasyon olmasından önce oluĢmuĢ siyasi parti olan ĠĢçi
Partisi ve savaĢ döneminde lideri özelinde konunun incelenmesi ve bilgilendirici olması
açısından gerekli görülmüĢtür.
Diğer yandan halkın ikna edilmesinde, propagandanın en önemli aracı olan
―savaĢ posterlerinin‖ halkın duygularını kullanmasıdır. Kral/kraliçeye sadakat,
anavatana (Büyük Britanya) bağlılık, görev, zorunluluk, dıĢ güç korkusu (Almanya,
Japonya, Çin) ve borcunu ödeme temelinde Ģekillenen savaĢ posterleri, halkı kitlesel
olarak savaĢa katılmaya ikna etmiĢtir. DüĢmanlaĢtırılmıĢ ve ötekileĢtirilmiĢler
üzerinden toplumsal gerilimler üretilerek elde edilen imparatorluğa bağlılık duygusu,
Avustralya toplumunu savaĢmaya hazır, heyecanlı birer savaĢçıya dönüĢtürmüĢtür.
Tüm bunların kesif etkisinin yanı sıra halkın (özellikle 18-44 yaĢ arası
Avustralya erkeklerinin) macera tutkusu, yeni yerler görme isteği, kendini ispatlama,
aile ve iĢ ortamından kurtulma gibi kiĢisel ve toplumsal psikolojiden kaynaklanan
sebepler de Avustralya toplumunun I.Dünya SavaĢ‘ında Ġngiltere‘nin yanında savaĢa
katılmada istekliliğini açıklamaktadır.
Diğer yandan Avustralya‘nın Ġngiltere bağımlılığına zemin hazırlayan jeopolitik
konumundan kaynaklanan ―yalnızlıktan kurtulma çıkmazı‖, Avustralya‘nın
Ġngiltere‘nin etkisinde I.Dünya SavaĢı‘na katılmasına jeostratejik neden olmuĢtur.
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OSMANLI DÖNEMĠ KĠLĠSLĠ ÂLĠM VE EDĠPLER
Prof. Dr. Recep DĠKĠCĠ
Selçuk Üniversitesi
GiriĢ
Kilis, ilim ve kültür merkezidir. Nitekim, Osmanlı döneminde Kilis‘te Kadıoğlu
Medresesi, Karakadı Medresesi, Ulu Camii Medresesi, Kesikminare Camii Medresesi,
Çalık Camii Medresesi, Hüseyin Ağa Medresesi ve Tabakhâne Camii Medresesi ilmî
faaliyetlerde son derece baĢarılı olmuĢtur. Bu arada mevzunun daha iyi anlaĢılması için
Kilis‘in tarihini ana hatlarıyla kaydetmek faydalı olacaktır.
Kilis, Hazret-i Ömer zamanında Ġslam topluluğuna katılmıĢ 639 yılında önemli
bir Roma (Bizans) kalesi olan Ravanda Kalesi ile birlikte savaĢsız alınmıĢtır. Türklerin
bölgeye geliĢi 8. yy da baĢlar. Hârun ReĢîd El-Mehdî döneminde Orta Asya'dan
koparak Ġslâmiyeti kabul eden Horasanlı oğuz boyları gruplar halinde Abbasilerin
hizmetine girmeye baĢlarlar. Kentin bugün bulunduğu yerde Kilis adıyla geliĢmesi
Mısır-Türk kölemen devleti zamanında yani 1250 li yıllarda baĢlamıĢtır.
Bölgede yaĢayan Türkler Oğuzlar soyundandır. Yöresel olarak bunlara Türkmen
denilir. 1071 Malazgirt savaĢından sonra Bölgede Selçuklu Ġmparatorluğuna bağlı bir
Türk Devleti kurulmuĢtur. 1084‘ ten sonra Kils ve yöresine Türk Bey ve Oymak‘ ları
yerleĢtirilmiĢtir.
Osmanlı devleti topraklarına yavuz sultan selim tarafından 23 Ağustos 1516 da
Mercidabık köyü civarında yapılan ve aynı adla anılan savaĢ sonucunda katılan Kilis bu
dönemde Halep eyaletine bağlı bir sancaktı.
Kilis 1818 yılında büyük bir kuraklık, 1820‘ lerde bir deprem, 1826‘ da veba
salgını geçirmiĢ, 1831‘ de Mısırlı Ġbrahim PaĢa Ermenilerle halk arasında etkili bir
savaĢ olmuĢ, bu arda kıtlık, bulaĢıcı hastalıklar, çekirge saldırısı gibi afetlerden son
derece etkilenmiĢtir.
Kilis Mondros mütarekesiyle aralık 1918 de önce Ġngilizler daha sonrada
Fransızlar tarafından iĢgal edilir. Bölgedeki Ermeniler Fransızlarla birleĢerek Kilislilere
zor günler yaĢatırlar. Tüm yurtta seferberliğin baĢlamasıyla Kilis'te kurulan Kilis Kuvai Milliyesi düĢmanlarla kahramanca çarpıĢarak 7 aralı 1921 de kendi kurtuluĢunu kendi
kazanır ve Gaziantep e yardıma gider. Kilis 1927 yılında Gaziantep il olunca
Gaziantep'e bağlı bir ilçe olmuĢtur. Ve 6 haziran 1995 tarihinde de il statüsüne
kavuĢmuĢtur1039.

1039

Kilisli Kadri, Kilis Tarihi, neĢreden: Osman Vehbi, Burhaneddin Matbaası, Ġstanbul, 1932, s. 18
v.d.; Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1983, II, 27-28; Ġsmail
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ġimdi Osmanlı dönemi Kilisli âlim ve edipleri sırasıyla sunalım:
1.Baytazzâde Hacı Abdullah:
Ġsmi Abdullah, babasınınki Muhammed Efendidir. 1819 (H.1235) senesinde
Kilis'te doğdu. Babası Muhammed Efendi, Çekmeceli Câmiinde müderrislik yapardı.
Sülâlesi TaĢkent bölgesinden hicret edip, Kilis'e yerleĢmiĢti.
Küçük yaĢta anne ve babasını kaybeden Baytazzâde, bir komĢusunun
himâyesinde büyüdü. Ġlk tahsîlini tamamladıktan sonra, Akçurun Câmii müderrisi Hacı
Hâfız Efendinin derslerine devâm etti.
Baytazzâde ilim tahsîline devâm ettiği sıralarda, Kilis ve havâlisi Mısır Hidivi
Kavalalı Mehmed Ali PaĢanın oğlu Ġbrâhim PaĢa tarafından iĢgâl edildi. Ġbrâhim PaĢa,
ordusuna katılmak üzere Kilislilerden gençler istedi. PaĢaya asker olarak verilen
gençler arasında yetim Abdullah da vardı. Ġbrâhim PaĢa bu gençleri Mısır'a gönderdi.
Baytazzâde Abdullah Efendi Mısır'da iki yıl askerlik yaptı. Bu arada Kölit
adındaki bir Fransızdan hekimlik ve biyoloji öğrendi. En zor ve karmaĢık konuları kısa
zamanda kavrayacak kadar akıllı zekî ve çalıĢkandı.
Hattatlık ve hâkkâklık alanında da üstün bir kâbiliyeti vardı. Kıymetli taĢları
oyup biçimlendirmede ve mahâretle mühürler kazmada çok baĢarılı idi. Elinin emeği ile
geçindiği gibi, para da biriktiriyordu.
Bir gün çarĢıda dört çocuklu yoksul bir hanım gördü. Kadının beyi ölmüĢ ve
çocukları ile birlikte yersiz yurtsuz, aç bir halde sokakta kalmıĢtı. Yardım için baĢ
vurduğu her yerden kovuluyordu. Baytazzâde Abdullah Efendi, gözyaĢlarıyla dolaĢan
bu hanıma biriktirdiği paraları verdi.
Birkaç gün sonra rüyâsında Peygamber efendimizi gördü. Peygamber efendimiz
ona Mekke-i mükerremeye gitmesini söyledi. Askerlikten kaçmanın cezâsı ölüm
olmasına rağmen, her Ģeyi göze alarak Mekke-i mükerremeye gitti. Evliyânın
büyüklerinden olan Mevlânâ Muhammed Cân Mekkî'nin talebesi olmakla Ģereflendi.
Hocasına on sene hizmet etti. Sohbetlerinde kemâle geldi1040.
2. Abdullah Enverî Efendi:
Hocazâde diye tanınan Abdullah Enverî Efendi, 1241 (1825)‘de Halep vilâyetine
bağlı Kilis kasabasında doğmuĢ olup, babası Abdurrahman Efendi‘den tahsilini
tamamlayarak, 1261‘de icazetname almıĢtır. NakĢîbendî Ģeyhlerinden Mevlâna
Muhammed Can hazretlerinim halifesi Baytarzâde Hacı Abdullah Efendi‘den sülûkunu
tamamlamıĢtır.

Hami DaniĢmend, Ġzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, Ġstanbul, 1971, I, 116-117;
Komisyon, Rehber Ansiklopedisi, Ġstanbul, 1993, VII, 359-360; www.kilis.bel.org.
1040
Kadri, age., s. 212-213; Ali Rıza Kırboğa, Kâmûsu‘l-Kütüb, Yeni Kitap Basımevi, Konya, 1974,
s. 21; Komisyon, Evliyalar Ansiklopedisi, Ġstanbul, 1993, III, 388.
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Bundan sonra dedelerinin müderrislik yaptığı Kesik Minare medresesinde ders
okutmaya baĢlayıp, sırf nazariyattan ibaret kalarak hiçbir tatbikat göremiyen mantık
nazariyelerini tatbikata koyarak o zamanlara kadar mantıkın yalnız Arapça‘ya, Arapça
kitaplara münhasır ve mahsus olması gibi hâsıl olan garip fikirleri esasından çürüterek
dersleri sırasında yapılan kıyasların en çoğunu Türkçe ibare ve ifade ile çeĢitli
mevzularda tertip ve tatbike muvaffak olmuĢtur. Nitekim mantık kaidelerini tatbik için
medreselerde yapılan ve ―el-Âlemü Hâdisün li ennehü mütegayyirün..‖ ve ―Ġn kânetü‘Ģġemsü taliaten fenneharu mevcudun…‖ gibi mahdut birkaç misal ve mevzuya münhasır
kalan ve âdeta kıyasın kısımlarına ait, bunların haricinde mevzu ve misal
bulunamayacağına dair hasıl olan yarım anlayıĢı Fâtiha-yı ġerîfe ile mantıkın delalet
bahsinin her birinden çeĢitli onbin kıyas yapılabileceğini, bu sebeple hangi lisanda
olursa olsun, hiçbir sözün hiçbir ibarenin mantık dıĢında olamayacağına dair ileri
sürdüğü ve ortaya koduğu mantıkı, delilleriyle tashih ve isbat etmiĢtir.
Hemen her sene Ġslâm memleketlerinin her tarafından ekserisi icazetname lan
zatlar olmak üzere yüzlerce ilim talibi ders halkasına gelirlerdi. Ders okuttuğu sene
baĢında talebelerine hiçbir kitaba müracaata lüzum bırakmaksızın mantıkın hülasasını
en gabir bir kimsenin anlayabileceği bir Ģekilde takrir eder, sonra sırasıyla tasavvurat ve
tasdikatın en lüzumlu bilgilerini, onlara uygun olarak da kelâm ilminde ya Akâid-i
Nesefiye ġerhi‘ni, yahut Celâleddîn Devvâni‘yi, Kraatı AĢere ve Seb‘a‘yı ve bir miktar
tefsir-i Ģerif okutur, her sene Recep ayı baĢlarında icazetname verirdi. Kıraatı Seb‘a ve
aĢer üzerinde defalarca Kur‘ân-ı kerîm‘i hatmetmiĢ ve ettirmiĢ; 20‘den fazla Ramazan-ı
Ģerifte hatimle teravih kıldırmıĢtır.
1272‘de Ġstanbul‘a giderek Tasdikat HâĢiyesi‘ni Sultan Abdülmecid Han‘a
takdim etmiĢ, 100 lira ihsana nail olmuĢ, adı geçen HâĢiye PadiĢahın iradesiyle Matbaai Âmire‘de bastırılmıĢtır. 1275‘de vilâyet vasıtasıyla Tasavvurat HâĢiyesi‘ni takdim
etmiĢ, hayatı boyunca 150 kuruĢ maaĢla taltif olunmuĢtur.
1303‘de 63 yaĢında vefat ederek, babasının yanına defnolunmuĢtur.
Matbû eserleri:
Mantıktan Arapça (Tasavvurat, Tatbikat, Fenârî ve Ġsagocî HâĢiyeleriyle),
Türkçe (Mantık Zübdesi) ve Münazara Usûlü ilmine ait (Hüseyniye HâĢiyesi).
BasılmamıĢ eserleri:
Kelâm ilminden (Celâleddîn Devvânî, ġerhu Akâidi Nesefi, Hayalî)
HâĢiyeleriyle mantıktan (Tehzîbü‘l-Mantık), Münazara Usûlü ilminden (Mîr Ebu‘lFeth), Nahivden (Molla Cami) HâĢiyeleriyle Kıraatı Seb‘a ve AĢereye dair Türkçe
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Zübde adıyle bir Risâle ve ömrünün sonlarına tesadüf ettiği için yarım kalan (Kadı
Beyzavî tefsiri Ģerifi HâĢiyesi)‘nden ibaret olmak üzere ondört tanedir1041.
Abdullah Efendi‘nin kütüphâlerde bulunan eserleri: Zübde-i havaĢii, Ġstanbul,
1290 [1873-74], 134 s.; Usul-u cedide, el-Hac Halil Efendi Matbaası, 1287 h., 96 s.;
HaĢiye ala ġerhi'ı-Fenari,[y.y.] :[yayl.y.], 1287, 96 s.; Ġsagoci, [ y.y. ] : [yay.y.], 1287,
41 s.; müst. Ali b. Kadir Muhammed. -- Bosorabya : Yazma, 1808. 53b-65b vr. (Adana
Ġl H., 000919); Kitâb-ı Mantık ,1317 [1899], 27 y. (Milli Ktb. Yz. A 4074); HaĢiyetü'lHüseyniye, Ġstanbul, 1289/1873, 60 s.; HaĢiye cedide ala't Tasdikat, Ġstanbul, Matbaa-i
Amire, 1287 h., 370 s.; Zubdetu'l-haĢiyetu'l-cedide (Ġstanbul, Ġzzet Efendi Matbaası,
1290, 134 s.) ; HaĢiye ala HaĢiyeti'l-Hayali ala ġerhi'l-Akaid, Yazma, [t.y.] 94 vr.
(Süleymaniye, Denizli, 000441); Talika ala HaĢiyeti't-Tasdikat, [y.y.] : Yazma, [t.y.]
126b-139b vr. (Adana Ġl H., 000178).
3. Uryânî Osman Efendi:
MeĢhur âlimlerden bir zat olup, Kilis‘lidir. 1168‘de Medine-i Münevvere‘de
vefat etmiĢ ve Hz. Osman civarına defn edildi. Osmanlı Ģeyhulislâmı Uryânîzâde
Ahmed Esad Efendi de, burada hatırlatılmalıdır.
AĢağıdaki eserlerinden baĢkaları oğlunun evinde yanmıĢtır. er-Remzü'l-Kamil fi
ġerhi'd-Dua'i'Ģ-ġamil, [y.y.] : Yazma, [t.y.] 188 vr. (Süleymaniye, Darülmesnevi,
000190);
ġerhu Kaside-i Kaside-i Hermziyye, ġerhu Hizbi‘l-Âzam (Millî, 06 Hk 3239).
DVD Numarası: 1388); ġerhu Kaside-i Ġbn Kadiyb Elbân, ġerhu Avâmil, ġerhu‘lElfiye, Mirsâdü‘l-Murad ġerhu Tahmîs-i Banet Suad, ġerhu‘l-Hicâziye. Kaside-i
Nûniyye Ģerhi‘nin müellifin el yazısı ile yazma nüshası Nuruosmaniye
kütüphânesi‘ndedir. ġerhi kaside-i nuniyye : Hayru'l kalaid Ģerh cevahiri'l akaid, 176 s.
halinde 1301‘de Ġstanbul‘da Osmaniye Matbaasında basılmıĢtır. Hayrü'l-kalaid fi Ģerhi
cevahiri'l-akaid ve tercemetuh (çeviren:Muhammed Esad, [y.y. : y.y.], 1168 /1754,
165 v.)
Uryânî Osman Efendi‘nin oğlu Muhammed Efendi‘nin de Velediye ġerhi
1042
vardır .
4. Rûhî Mustafa Efendi:
Fazilet sâhibi âlim ve Ģâir bir zat olup, Kilis‘lidir. MünĢeât ve divânı ile Rûhu‘ĢĢurûh (Millî Ktb., 06 Hk 387, DVD Numarası: 1213) isminde mufassal Pend-i Attâr

1041

Kadri, age., s. 218-222; Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, sadeleĢtiren: A. Fikri Yavuz,
Meral Yayınları, Ġstanbul, 1995, I, 279-280; Aynı müellif, Ġstanbul: Türk Yurdu Cemiyeti, 19 ġubat
1330.Türk Yurdu (1. Seri)cilt: VII, sayı: 18 (78), sayfa: 2499-2501.
1042
Kadri, age., s. 146-147; Bursalı, age., I, 459.
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Ģerhi vardır. 1213 senesinde Kilis‘te vefat etmiĢtir. Kâmûs mütercimi Âsım Efendi, bu
zattan edebiyat tahsil etmiĢtir1043.
5. Vahî Mehmed PaĢa:
Vezirlerin zekilerinden olup, annesi Kilis‘ten, babası Ġstanbul‘da Baltacı
kısmındandır. Birçok siyâsî memuriyetlerde bulunmuĢtur. 1221 (1806) senesinde
hususî murahhas olarak Napolyon‘a gönderilmiĢtir.
1244 (1828) tarihinde Kal‘a-i Sultaniye (Çanakkkale)‘de vefat etmiĢtir. Geyikli
köyünde medfundur.
BasılmıĢ güzel bir sefaretnamesi vardır. Minhâcu‘r-Rûmat isminde basılmamıĢ
bir eseri bazı Ģiirleri olduğu gibi Osmanlı Devleti-Ġngiltere musâlahasına dair takrir
tarzında bir risâlesi ve Mirkatü'l-Münacat, (y.y.] : Yazma, 1237. 86 vr. (Süleymaniye,
Nafiz PaĢa, 000758; Süleymaniye, H. Hüsnü PaĢa, 001010) isminde Kasîde-i
Dimyatiye Ģerhi vardır. Vak‘a-yi Sakız ismindeki basılmıĢ tarihçe de bu zatındır. Bu
eser, 1237 (1822) tarihindeki Rum fetretinde muhafızı bulunduğu Sakız Adasında
karada cereyan eden olayları beyan edici olup, Târih-i Vak‘ayi Cezîre-i Sakız terkîbinin
noktalı harfleri olaya tarihtir1044.
Kütüphânelerimizde Risale fi Kavlihi Teala -Ya Davud Ġnna Ca'alnake Halifeten,
[y.y.] : Yazma, [t.y.] 70-79 vr. (Süleymaniye, Fatih, 005363) adlı bir elyazması eseri
vardır.
Hocasının vâsıtasıyla Abdullah-ı Dehlevî'nin rûhâniyetinden istifâde etti.
Muhammed Cân ona icâzet vererek, memleketine gönderdi. Hacı Abdullah,
memleketinde Baytazzâde Tekkesini yaptırdı. Bu tekkede yıllarca insanlara Allahü
teâlânın emir ve yasaklarını bildirdi. Birçok âlim yetiĢtirdi.
Baytazzâde aynı zamanda Allahü teâlânın aĢkıyla Ģiirler de söyledi. ġiirlerinin
toplandığı dîvân basılmamıĢtır. ġiirlerinde Sermest ve Hâlis mahlasını kullanmıĢtır.
Ayrıca Sıffîn Vak'ası adlı bir târihi ile tıbba dâir el yazması eserleri olduğu bilinmekte
ise de, yeri tesbit edilememiĢtir. ġiirlerinden bâzı örnekler:
Sâkî hele kalk, bâdeye bak vakt-i seher bu
Sen sâat-i dünyâyı bil ki tezce geçer bu
Gel fursatı fevt etme bilip vakti ganîmet
Çün ömrü bilin, ömrü gibi ömrü gider bu.
Ağlayu gelmezseniz, cân ile bilmezseniz
Ölmeden ölmezseniz, burda hîç olmazsanız
Hayfâ size hem bize ger bizi bilmezseniz
Sâkî hemen mey getir, bî-gıĢĢ u bî Ģey getir.

1043
1044

Aynı eser, II, 312.
Aynı eser, III, 154.

Tarihten İzler

379

Hacı Abdullah Efendi 1880 (H.1297) senesinde Kilis'te vefât etti. Kalabalık bir
cemâat ile kılınan namazdan sonra tekkesinin içindeki âile mezarlığına defnedildi1045.
6. Ahmed Efendi:
Müezzin Mehmet Efendi‘nin oğlu olup, 1281 yılında Klilis‘te doğmuĢtur. Kilis
Sıbyan Mektebinde mukaddemat-ı ulûmu okumuĢtur. Türkçe okur-yazardı.
Bir müddet beher sene A‘nam kolculuğunda istihdam olunduktan sonra 1324
tarihinde Kilis Kazası Mahkeme-i ġer‘iyyesi Muhzırlığına ve daha sonra Piyade
muhzırlığına tayin edildiği, kadılığın 19 ġubat 1334 tarihli derkenar kaydından
anlaĢılmaktadır1046.
7. Ali Fuad Efendi:
Canbolatzâde Hacı Sadık Efendi‘nin oğlu olup, 1287 yılında Kilis Kazasının
Tekke mahallesinde doğmuĢtur. Kilis‘te Ġbtidaî ve RüĢtiye mekteplerinde okumuĢtur.
Arapça ve Farsça bilirdi.
1303 ve 1310 seneleri arası Kilis kazası tahrirat, 1312 senesine kadar da Vergi
Kaleminde mülâzemeten devam etmiĢtir. 5 Ağustos 1314 senesinde Ziraat Bankası
muhasebe kâtipliğine tayin edilmiĢtir. 23 ġubat 1325 senesinden itibaren Kilis kazası
Eytam Müdürlüğü, Marğiliç kazası ve Yanya‘ya bağlı Köniçe kazası niyabet görevleri
yapmıĢtır1047.
8. Çekmeelizâde Hacı Mustafa Efendi:
Bu zatın büyük pederi, Çekmece kazasında ikamet ederdi. Yavuz Selim‘in Mısır
seferine hareketi sırasında bütün talebesiyle beraber gönüllü olarak orduya katılmıĢtı.
Seferden dönerken Kilis‘te ikameti tercih etmiĢ olduğundan bu zatın evlâdına
―Çekmecelzâde‖ denmiĢtir.
Çekmecelizâde Hacı Mustafa Efendi, 1096 tarihinde doğmuĢtur. Aliyyülkârî
adındaki meĢhur âlimden tahsil görerek icazetname almıĢtır. Bundan sonra kasabanın
güneybatısında ―Çekmeceli‖ camiini inĢa ettirerek ders okutmaya baĢlamıĢ ve ilk defa
olarak Kilis‘te ilmi ihyaya çalıĢmıĢtır. Yaptığı iĢler, ders okutmak, kitap yazmak ve
ziraatten ibaretti.
Bu zatın eserleri Ģunlardır: Fıkıh usulünden Ġbn Melek ġerhi, Ferâizden Mufassal
cerîde, akâidden Sadettin Teftâzânî hâĢiyesi, MüĢkât hâĢiyesi. Bu yazma eserler ahfâdı
nezdinde mahfuzdur. Kütüphânesinde mevcut kitaplardan bir kısmı 1278 tarihinde
Sadık Efendi kütüphanesine nakledilmiĢ ve diğer bir kısmı da zayi olmuĢtur1048.

1045

Ġbrahim H. Konyalı, Âbidler ve Kitâbeleri ile Kilis Târihi, Ġstanbul, 1968; Kilisli Kadri, Kilis
Tarihi, Ġstanbul, 1932; Seyfettin BaĢcılar, Kilisli ġâirler Antolojisi (Matbu değil)); Komisyon,
Evliyalar Ansiklopedisi, III, 388.
1046
Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, Ġstanbul, 1980, I, 108.
1047
Aynı eser, I, 257-258.
1048
Kadri, age., s. 142-143.
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9. Mehmet Hayreddin Efendi:
Müderris ve NakĢi hulefasından Gecegörmezzâde Hacı Osman Efendi‘nin oğlu
olup, 1284 (1868) tarihinde Kilis kazasının Akhabrûn mahallesinde doğmuĢtur. Ġlk
bilgileri babasından almıĢ ve Antakya‘da bulunan Habîbu‘n-Neccâr Medresesi
müderrisi Hacı Ali Efendi‘den meâni, kelâm, hikmet, hadis, tefsir derslerni sekiz sene
okuduktan sonra Halep‘te Osmaniye Medresesi müderrisi ġeyh Hasan Efendi‘den dört
buçuk sene de ilm-i usûl ve kelâm okumuĢtur. Son olarak yine Antakya‘daki Hoca Ali
Efendi‘den ―Mir‘ât‖ okumuĢ ve 1312 tarihinde icazet almıĢtır.
Ders okutmak için münasip bir yer ararken Ġskenderun‘a gelmiĢ ve buranın ilmî
bakımdan tenvîre muhtaç olduğunu görerek, burada ikamete karar vermiĢtir. Halkın
rağbeti ve talebelerinin çoğalması kendisinin hizmetini arttırmıĢ ve bir mescid ile oniki
odalı bir dershane kurmuĢtur. Yüz kadar talebesi olan bu âlim, 1325 (1909) senesinde
icazet vermiĢtir. Köy halkını teĢvik etmiĢ ve dört köyde cami yaptırmıĢtır.
1325 tarihinde Ġskenderun Müftüsü olmuĢ ve bunun yanı sıra tedrisat ve hitabetle
de meĢgul olmuĢtur. 1327 (1911)‘de halktan bir gurup Arap, hakkında bir takım
Ģikayetler ileri sürmüĢ ve tahkikat açılmıĢtır. Sonunda beraat etmiĢtir. Halep valisinin
tezkeresi ile suçsuzluğu görülmüĢ ve müftülüğe devam etmiĢtir.
1333 (1917) senesinde kendi eceliyle vefat etmiĢtir1049.
10. Uncuzâde Hasan Efendi:
Bu âlim, 1121 tarihinde doğmuĢtur. Babası Uncuzâde Musadır olup, ilk tahsilini
mutad olduğu Ģekilde gçrmüĢ, yüksek tahsilini kısmen Çekmecelzâde‘den ve kısmen de
Ebû Saîd Hadimî‘den tamamlayarak icazet almıĢtır. Bundan sonra ders okutmaya
baĢlayarak yüksek âlimler yetiĢtirmiĢtir. Bunun yanı sıra birçok eser kaleme almıĢtır.
Eserleri, fıkıh usulü, ferâiz, meânî, ilm-i münazara, ilm-i arûz ve mikata dair
olup, bunların tamamını ―Büyük Kütüphâne‖ ismiyle tesis ettiği kütüphaneye
koymuĢtu. Orta mektep kütüphânesinde Mukantara ve Rübülmucib adlı iki mikat
ilmine dâir iki eseri bulunmaktadır.
Hasan Efendi, Kilis Müftülüğü yapmıĢtır. Camide vaaz ederken cemaat arasında
birçok Hıristiyan ve Musevi de bulunur, cazip sözlerini dinlerdi. Bu âlim, 1194
tarihinde vefat etmiĢtir1050.
11. Mehmet Tevfik Efendi:
Abdülkerim ÇavuĢ‘un oğlu olup, 1288‘de Kilis‘te doğmuĢtur. Ġlk tahsilinden
sonra bir müddet medresede okumuĢ ve Ġstanbul‘a gelerek Bayezit Dersiâmlarından
Bolulu Hacı Mehmet Hilmi Efendi‘den okuyup icazet almıĢtır. Bab-ı MeĢihatta icra
edilen müderrislik imtihanını kazanmıĢ ve 1318‘de mezuniyetname almıĢtır.
1049
1050

Albayrak, age., III, 257-258.
Kadri, age., s. 148-149.

Tarihten İzler

381

Mehmet Tevfik Efendi, sırasıyla Eğrikapı rüĢtiyesi riyaziye, Üsküdar Ġdadisi
akaid ve ulûm-ı diniye muallimliği, Gelenbevî ve Mercan liselerinde hocalık, Çorlulu
Ali PaĢa Medresesi Lisan-ı Osmânî muallimliği, Süleymaniye Dershanesi mukâleme-i
arabiyye muallimliği, mukaleme ve kitâbet-i arabiyye müderrisliği, Ġbtidai Dâhil
Medresesi Tarih-i Umumi ve Tarih-i Osm3anî müderrisliği, Sahn Medresesi mantık
müderrisliği, Dârü‘l-muallimâtı-ı Âliye Ulûm-ı Diniye Muallimliği yapmıĢtır.
1339 (1923) yılında mazul sayılmıĢtır1051.
12. Kırıkoğlu Abdurrahman Efendi:
1153 tarihinde dünyaya gelen Abdurrahman Efendi, meĢhur Ģâir Hacı Abdünnafi
Mahir Efendi‘nin büyük dedesidir. Ġbtidaî tahsilini bitirdikten sonra, kütüphâne sahibi
ġıh Öbeytzâde Abdurrahman Efendi‘nin deslerine devam ederk icazetname aldı.
Bundan sonra ulu cami medresesi‘nde ders okutmaya baĢlayarak muhitini ilim ıĢığıyla
aydınlattı. Kilis Müftülüğü yaptı.
Hüsnü ahlâk ve itikadıyla tanınan Abdurrahman Efendi‘nin akâide dâir Hayâlî
üzerine bir hâĢiye yazdığı rivâyet edilir. Fakat bu eserin nerede olduğu
bilinmemektedir1052.
11. Mustafa Efendi:
Hacı Mahalli Ağa‘nın oğlu olup, 1283‘de Kilis‘te doğmuĢtur. Kilis‘te bulunan
medreselerden önce Molla Hamid mahallesindeki Kadıoğlu Medresesi‘nde altı sene
sarf, nahiv okumuĢ ve akabinde iki sene ticaretle uğraĢmıĢ ve Kilis‘te bulunan Karakadı
Medresesi müderrisi Zıddîzâde Abdullah Efendi‘nin ders halkasına girip, on iki sene
tahsille beldenin müftüsü bulunan Abdullah Efendi‘den icazet almıĢtır.
Mayıs 1327 tarihinde Kilis Kazası müderrisliğine tayin olunmuĢtur1053.
12. Çekmecelizâde Mehmet Efendi:
Bu âlim, 1151 tarihinde doğmuĢtur. Babasından tahsilini tamamlayarak
icazetnâme almıĢtır. Babasının vefatından sonra yerine geçerek tedrisata baĢlamıĢ ve
yüzlerce talebe yetiĢtirmiĢtir. Bu arada fıkıh usulüne dâir menar üzerine on iki ilme
tatbiken yazdığı meĢhur Ģerhi kaleme almıĢtır. Bu eser, maalesef Mısır‘a satılmıĢ ve
ancak Mehmet Efendi‘nin el yazısı ile muharrer kırk sayfalık bir kısmı, ahfadı nezdinde
saklıdır. Mehmet Efendi, 1222 tarihinde vefat etmiĢtir1054.
13. Mehmet Münir Efendi:
Kilis halkından ve ilmiye mensuplarından Abdünnâfî Efendi‘nin oğlu olup, 1280
(1864) senesinde Kilis‘te doğmuĢtur. Kilis‘te medresede Arapça ilimleri tahsil ettikten
sonra, Ġstanbul‘a gitmiĢtir. 1310 yılında dördüncü sınıf niyâbet Ģehadetnamesi almıĢtır.
1051

Albayrak, age., IV, 133-134.
Kadri, age., s. 158-160.
1053
Albayrak, age., IV, 168.
1054
Kadri, age., s. 156-157.
1052
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1308‘de açılan ruûs imtihanını da kazanarak ders okutma ve ilimleri yaymasına izin
verilmiĢtir.
Bizzat tedris ve neĢr-i ulûma baĢlaması üzerine 1307 (1891)‘de müderrislik
maaĢına nâil olmuĢtur. Mehmed Münir Efendi, 1312 ve 1324 yılları arasında sırasıyla
Ceyhan, Gemlik, Kilis, Ġskenderun, Antakya ve Antep niyâbetlerinde bulunmuĢtur.
1325 (1909)‘de Mekteb-i Kuzât Mecelle ve Tanzîm-i Ġ‘lâmat-ı Hukûkiye
muallimliğine tayin edilmiĢtir. 1328 (1912)‘de ise Evkâf-ı Humâyun Nezareti Hukuk
MüĢavirliği dairesi dava vekilliğine tayin edilmiĢ ve 1331 (1915) tarihinde Mekteb-i
Kuzât‘taki derslerden ayrılmıĢtır. Sahn Bursa Müderrisliği yapmıĢtır. 1335 (1919)
tarihinde Medresetü‘l-Kuz3at müdürlüğüne, daha sonra bu medresenin Tanzîm-i
Ġ‘lâmat-ı Hukukiye muallimliğine, 1331 (1915) ve 1335 (1919)‘de de Mecelle
muallimliğine tayin edilmiĢtir.
Eylül 1326 (1920) tarihinde Meclis-i Tetkikât-ı ġer‘iyye âzası olmuĢ ve 1338
(1922)‘de emekliye sevk edilmiĢtir.
―Beyânu‘l-Hak‖ ın müdürlüğünü yaptığı gibi, bu Ġslâmî mecmuada yazılar da
yazmıĢtır1055.
15. YavaĢçazâde Hacı HaĢim Efendi:
HaĢim Efendi, 1170 tarihinde Kilis‘te doğmuĢtur. Uncuzâde Hasan Efendi‘nin
dersine devam ederek yüksek tahsilini tamamlamıĢ ve icazetname almıĢtır. Bir müddet
Mısır‘da kaldı. Bir müddet de Ġstanbul ve Rumeli vilayetlerini dolaĢtı. Nihayet
Cumalibala‘da tesadüf ettiği ilm-i mikat ve havas mutahassısı Abdullah Efendi‘den
mikat ve havas ilimlerini tahsil etti. Hacı HaĢim Efendi, tahsil için 12 sene dolaĢtıktan
sonra Kilis‘e döndü. Hacı Ali Ağa Camii Medresesi‘nde ders okutmaya baĢladı.
Eserleri Ģunlardır: Hendese, ferâiz, Cezerî Ģerhi, ilm-i mikattan Mucib ve
Mukantara Tercümesi, Mülteka‘ya da bir Ģerh yazmakta ise de ömrü vefa etmemiĢtir.
Eserleri matbu değildir. HaĢim Efendi sabun imal ederek geçinir ve fakir talebelere de
yardım ederdi. 1240 tarihinde elli yaĢında vefat etmiĢtir1056.
16. Müderriszâde Takiyyeddîn Mehmed PaĢa:
Kilis uleme3asından bir zatın oğlu olup, Haleb‘de fakir olan Abdurrahman
Efendi‘nin oğludur. Orada ilim tahsiliyle Haleb‘de müftü olmuĢtur. 1267 (1851)‘senesinden 1302 senesine kadar sırasıyla Kars‘ta mîrimîranlık, ġehrizor mutasarrıfı,
Bağdat valisi, Adana valisi, Konya valisi, Edirne valisi, Sivas valisi ve Hicaz valisi
olmuĢtur. Hicaz‘a memur olarak gönderilip bir-iki ay geçince 10 Ramazan 1310 ( 28
Mart 1893)‘da vefat etmiĢ ve Eyüp‘e defnedilmiĢtir.
Âlim, Fâzıl, katip ve Ģâirdfi. Ancak sert olup, büyük servete sahipti1057.
1055

Albayrak, age., III, 318-319.
Kadri, age., s. 173-175.
1057
Süreyyâ, Mehmed, Sicill-i Osmânî, Ġstabul, 1306, II, 52-53.
1056
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17. Cenginli Hacı Hasan Efendi:
Hasan Efendi, 1185 tarihinde Kilis‘te doğmuĢtur. Ġlk tahsilini Kilis‘te bitirdikten
sonra, Ġstanbul‘a gitmiĢ ve orada huzur müderrislerinden allâme Deli Emin Efendi‘den
yüksek tahsilini tamamlayarak icazetname almıĢtır. Sonra Halep‘te ihtiyarî ikamet
ederek Osmaniye Medresesi‘nde yüzlerce talebeye ders okutmuĢtur. Birkaç sene sonra
kensi köyü Cengin‘e dönmüĢ ve 1260 senesinde vefat etmiĢtir. Bu âlim, Kasîde-i
Bürde‘yi baĢtan sona tahmis etmiĢtir1058.
18. Halil Efendi (Seyyid):
Kilislidir. Müderris ve 1235(1819/20)‘de Kudüs mollası olup, 1240 (1824/25)‘da
vefat etti. Edirnekapı da medfundur1059.
19. Mantıkî Hacı Ömer Efendi:
Kilis‘te mantıkçılığın mucidi sayılacak kadar büyük bir Ģöhrete sahip olan Ömer
Efendi, 1171 tarihinde doğmuĢtur. Yüksek tahsilini meĢhur Saçaklızâde‘nin
talebelerinden Akat zâde Abdullah Efendi‘den görmüĢ ve ikmal ettikten sonra Kilis‘e
dönmüĢtür. Kilis‘e döndükten bir müddet sonra Kesik minare camii medresesi‘nde
tedrisata baĢlamıĢtır. Anandolu‘nun birçok memleketlerinden icazetnameli âlimler
Kilis‘e gelir, kendisinden mantık okurlardı.
Ömer Efendi, 1236 tarihinde altmıĢ beĢ yaĢında olduğu halde vefat etmiĢtir.
Ömer Efendi‘nin Tasdik ve Tasvvurat ile Kadı Mîr‘e birer Ģerh yazmıĢ ve
mantığa dâir bir takım eserler kaleme almıĢ ise de, matbu değildir. Yazma nüshaları,
Hocazâdelerin kütüphanesindedir1060.
20. Hıfzî Mustafa Efendi:
Kilisli Mustafa Efendi‘nin damadı olup, Enderun‘da terbiye edildi. Sonra
müderris ve ġam mollası oldu. Muharrem 1100 (Kasım 1688)‘de vefat etti1061.
21. Hüseyin Resim Efendi:
Kilislidir. Müderris, Receb 1167 (Mayıs 1754)‘de Haleb, 1174 (1760/61)‘de
Edirne mollası ve sonra Mekke pâyesi olup, 21 Safer 1179 (9 Ağustos 1765)‘de vefat
etti. Üsküdar‘da Eski Vâlide Camii‘nde medfundur. Fâzıl, bilgiliydi. ġeyh Murad
Mescidi‘ne minber koydu1062.
22. Karadağlızâde Hafız Mehmet Efendi:
Bu zatın büyük dedesi Karadağlı olup, Yavuz Selim‘in Mısır seferine katılmıĢ ve
dönüĢte Kilis‘e yerleĢmiĢtir. Mehmet Efendi, 1196‘da Kilis‘te doğmuĢtur. Ġlk tahsilini
bitirdikten sonra Çekmecelizâde Mehmet Efendi‘nin derslerine devam ederek

1058

Kadri, age., s. 180-181.
Süreyyâ, age., II, 305.
1060
Kadri, age., s. 161-162.
1061
Süreyyâ, age., IV, 405.
1062
Aynı eser, II, 211.
1059
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icazetname almıĢtır. Bundan sonra Mehmet PaĢa Camii Medresesi‘nde yüzlerce talebe
yetiĢtirmiĢtir. Ayrıca Halep, Hama ve Humus‘a giderek, ders okuturdu. 1279‘da
Ġdlib‘ten Haleb‘e giderken yolda Teftenaz köyünde vefat etmiĢtir. Bu âlimin er-Rahmân
Sûresi Tefsiri ve Ġbnisirin Tercemesi adlı iki eseri var ise de, matbu değildir1063.
23. Kudsî Mehmed Efendi:
Kilislidir. Müderris, 1231 (1816)‘de Ġzmir mollası ve 1232 (1817)‘de Mekke
pâyesi oldu. Sonra vefat etti. Zamanın fâzıllarındandı1064.
24. Hattat Hoca Mustafa Efendi: 1220‘de doğmuĢtur. Babası
Gass‘lîzâdelerden Miderci Mehmet‘tir. Bir müddet MaraĢ‘ta tahsil yaptıktan sonra,
Kilis‘e dönerek Hacı Hafız Efendi‘den icazetname almıĢtır. Tabakhâne Camiinde
imamlıktan sonra Müftülük yapmıĢ ve Tabakhâne Medresesi‘nde ders okutmuĢtur.
Hattat Hoca, 1275‘de vefat etmiĢtir. Ağlu Abdullah Efendi de kendisi gibi âlimdir.
Abdullah Efendi de, müftülük yapmıĢ ve Tabakhâne Camii Medresesi‘nde tedrisatta
bulunmuĢtur. Bu zat, 70 yaĢını geçmiĢ iken, 1341‘de vefat etmiĢtir1065.
25. Veli Efendi:
Kilislidir. Müderris, Kudüs mollası olup, 17 Safer 1189 (19 Nisan 1775)‘da vefat
etmiĢtir. Edirnekapı‘da medfundur1066.
26. Katibzâde Ömer Kilîsî: Risâle fî Ademi Cevazi'd-Duhan, 131a-133b (Milli
Ktb., 60 Hk 274/7); Kıladetü'd-Düreri'l-Avaid li-Kevniha, [y.y., t.y.], 74 s. Matematik.
27. Hocazâde Abdurrahman Kilisî: Abdurrahman Efendi, 1180 tarihinde
Kilis‘te doğmuĢtur. Babası dokuzluzâde Sadık Efendi‘dir. Ġlk tahsilini mutat Ģekilde
tamamladıktan sonra Uncuzâde Hasan Efendi ve Mantıkî Ömer Efendi‘den yüksek
tahsilini tamamlayarak icazetname almıĢtır. Bundan sonra Kesikminare Camii
Medresesi‘nde tedrisata baĢlamıĢtır. Türkiye‘nin her tarafından bilhassa Ġstanbul, Ġzmir,
Adana, Sivas, Kayseri ve Konya‘dan her sene bir çok talebe gelir ve mantık tahsil
ederdi. Bu âlim, 1263‘de vefat etmiĢtir. Birçok telifi vardır. Kazimir HâĢiyesi, Tasdikat
ve Tasavvurat HâĢiyeleri Hocazâdeler nezdindedir1067. HaĢiyetü cedidetü alâ Tasdikat
(Ġstanbul, Matbaa-i Amire, 1275/1859, 470 s.) matbudur.
28. Abdullah Sermest el-Kilisî: Mevzuat ġiir ġeklinde (Abdullah sermest
Efendinin Divanı), 44 s.
29. Hacı Hafız Efendi:
Hacı Hafız Efendi, 1198 tarihinde doğmuĢtur. Ġlk tahsilini yaptıktan sonra,
Abdurrahman Efendi‘nin derslerine devam ederek tahsilini tamamlamıĢ ve icazetname
1063

Kadri, age., s. 187-188.
Süreyyâ, age., IV, 57.
1065
Kadri, age., s. 205 v.d.
1066
Süreyyâ, age., IV, 615.
1067
Kadri, age., s.183-184.
1064
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almıĢtır. Kilis‘in yegane müderrisi olarak, Çalık Camii Medresesi‘nde tedrisatta
bulunup, güzide âlimler yetiĢtirmiĢtir. Kendisi en çok fıkıhla uğraĢırdı. Hacı Hafız
Efendi, 1293 tarihinde vefat etmiĢtir1068.
30. Hacı Fazıl Efendi:
Kilis‘in asil ailelerinden Kırıkzâdelerden Hamid Efendi‘nin oğlu olan bu zat,
1257 tarihinde doğmuĢtur. Ġlk tahsili bitirdikten sonra Keçikoğlu Abdurrahman Efendi
ve Bekir Vahit Efendi‘nin derslerine devam ederek icazetname almıĢtır. Bundan sonra
Kör Hüseyin Efendi Medresesi‘nde ders okutmaya baĢlamıĢtır. 1303 tarihinde
Medine‘ye gittiğinde, Hint ulemasından Ġzhârıhak müellifi Rahmetullah Efendi ile
görüĢmüĢtü. Kırk beĢ yaĢında vefat etmĢtir. Hacı Fazıl Efendi‘nin mantıka dair yazma
bir risâlesi ve Mamulât Tercemesi isminde bir tasavvufa dair bir eseri vardır. Ayrıca
Hacı Fazıl Efendi Ģâirdi1069.
31. Oylumzâde Mehmet Efendi:
Mehmet Efendi, 1225‘de doğmuĢtur. Yüksek tahsilini meĢhur Hacı Hafız
Efendi‘den yaparak icazetname almıĢtır. Bundan sonra Çalık Camii Medresesi‘nde ders
okutmuĢtur. Nihayet 1290 tarihinde vefat etmiĢtir1070.
32. Hocazade Mehmed Tahir Kilisi: Mehmet Tahir Efendi, 1260 tarihinde
doğmuĢtur. Bütün tahsilini kardeĢi Abdullah Enverî Efendi‘den tamamlamıĢ ve
icazetname almıĢtır. Bundan sonra hocazâdelerin Servili Medresesi‘nde ders
okutmuĢtur. 1305 tarihinde henüz genç denecek bir yaĢta vefat etmiĢtir. Eserleri,
nahivden Netâyic HâĢiyesi, mantıktan Muhtelitat Risâlesi ve Hikmetten Kaımir
HâĢiyesidir. Bunların üçü de matbudur1071. Kıyas Risâlesi (Ġstanbul, Halil Efendi
Matbaası, 1287, 32 s.), kütüphânelerde mevcuttur.
32. Hocazade Ahmed Tahir el-Kilisi: Ġzahü'l-Mantık, [y.y.] : Halil Efendi
Matbaası, 1287. 32 s.
33. Keçikzâde Abdurrahman Efendi: Bu âlim, 1250 tarihinde doğmuĢtur. Ġlk
tahsilini müteakip büyük hoca Abdurrahman Efendi ve Hacı Hafız Efendi ile hatta
Hoca‘nın derslerine devam etmiĢ ve icazetname almıĢtır. 1296‘da Kilis Müftülüğüne
tayin edildi. Kadı Camisinde tedrisata devam etmiĢ ve 1311‘de koleradan vefat
etmiĢtir1072.
34. Muhammed el-Hanefi b. Osman Kilisi, ġerhu'l-Velediye mine'l-Adab,
[y.y.] : Yazma, [t.y.] 51 vr. (Süleymaniye, Giresun, Yazmalar (tüyatok), 003607).

1068

Aynı eser, s. 202-203.
Aynı eser, s.223 v.d.
1070
Aynı eser, s. 198-199.
1071
Aynı eser, s. 241-242.
1072
Aynı eser, s. 255 v.d.
1069
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35. Müftü Haki Efendi: 1238‘de doğmuĢtur. Babası Bedrizâdelerden Mehmet
Efendi‘dir. Ġlk tahsilinden sonra Hacı Sadık Efendi‘nin ve sonraları da Hocazâde
Abdurrahman Efendi ile Hacı Hafız Efendi‘nin derslerinin derslerine devam etmiĢtir.
Kilis mahkemsinde çeĢitli görevler yapan bu âlim, Kili Müftülüğü yapmıĢ ve 1324
tarihinde vefat etmiĢtir. Ayrıca gazelleri vardır1073.
36. Muhammed b. Ebu Bekr el-Kilisi: Risale fi'l-Besmele. / Muhammed b.
Ebu Bekr el-Kilisi. -- [y.y.] : Yazma, [t.y.] 49-55 vr. (Süleymaniye, Hacı Mahmud Ef.
000257).
37. Süleyman b. Ahmed el_Kilisî: Ta'likat ala Envari't-Tenzil ve Esrarü't-Tavil.
/ el-Kilisi Süleyman b. Ahmed ; müst. Müellif Hattı. -- [y.y.] : Yazma, 1170. 10 vr.
(Millet
Ali Emiri Arabi, 000233).
38. Hüseyin Sâmi Efendi: Babası Zeynelabidin Efendi olup, 1298‘de
doğmuĢtur. Kilis kadısı iken 1335‘de vefat etmiĢtir 1074.
39. Mustafa Efendi: 1283 tarihinde müderrislik yaparken Kilis‘te vefat
etmiĢtir1075.
40. Abdullah Vehbi Efendi: Babası Ġsmail Efendi olup, 1299 tarihinde Kilis
Nâibi iken vefat etmiĢtir1076.
41. Mehmet Ali Efendi: 1308 tarihinde Kilis Nâibi iken vefat et etmiĢtir1077.
42. Yusuf Ziya Efendi: Babası Kara ġeyhzâde Hüseyin Efendi olup, 1329
tarihinde Kilis Nâibi iken vefat etmiĢtir1078.
43. Abdullah Efendi: Babası Mustafa Efendi olup, 1271‘de doğmuĢ ve Kilis
ġafii müderrisi iken vefat etmiĢtir1079.
44. Üryânizâde Ahmed Esad Efendi:
Muhtelif ilmî makamlarda bulunduktan sonra, 1295 (1878) yılında A‘yân
âzâlığından Ģeyhülislam olan Ahmed Esad Efendi, ulemadan Mahsud Said Efendi‘nin
oğlu ve Fetvâ eminlerinden Kilisli Mehmed RâĢid Efendi‘nin torunudur. Zeki, muktedir
ve doğru adam olmakla tanınır. Ahmed Esad Efendi, 1306 (1889) tarihinde vefat
etmiĢtir1080.
1073

Aynı eser, s. 276 v.d.
Humeyra Zerdeci, Osmanlı Ulema Biyografilerinin ArĢiv Kaynakları, Ankara, 2008, s. 127.
1075
Aynı eser, s. 312.
1076
Aynı eser, s. 180.
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Aynı eser, s. 181.
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Aynı eser, s. 70.
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Aynı eser, s. 322.
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Ġsmail Hami DaniĢmend, Osmanlı Devlet Erkânı, Türkiye Yayınevi, Ġstanbul, 1971, I, 157; Murat
Akgündüz, Osmanlı Dersiâmları, Ġstanbul, 2010
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44. Kilisli Munir: Gayr-i Müslimler ile Ġtilaf-ı Muhalif ġer'i midir? Ġstanbul:
Cem‗iyet-i Ġlmiye-i Ġslamiye, 13 ġubat 1327, Beyanülhak, cilt: VI, sayı: 147, sayfa:
2618-2620; Gülabın Taharet ve Necaseti Hakkında Akval-i Fukaha, Ġstanbul: Cem‗iyeti Ġlmiye-i Ġslamiye, 11 Nisan 1327, Beyanülhak, cilt: V, sayı: 107, sayfa: 1976-1978;
Antepli Abdullah Edip Efendi, Ġstanbul: Cem‗iyet-i Ġlmiye-i Ġslamiye, 16 Mayıs 1327.
Beyanülhak, cilt: V, sayı: 112, sayfa: 2063; Ġksal, Ġstanbul: Cem‗iyet-i Ġlmiye-i
Ġslamiye, 18 Nisan 1327, Beyanülhak, cilt: V, sayı: 108, sayfa: 1990-1992; Hukukta
Ġstinabe yahud, Kitabü‘l-Kadı Ġle‘l-Kadı / Kilisli Münir.-- Ġstanbul: Cem‗Ġyet-Ġ Ġlmiye-Ġ
Ġslamiye, 26 Eylül 1327., Beyanülhak, Cilt: V, Sayı: 130, Sayfa: 2348-2350; Ġctihad,
Ġstanbul: Cem‗Ġyet-Ġ Ġlmiye-Ġ Ġslamiye, 21 ġubat 1326. Beyanülhak, Cilt: IV, Sayı: 100,
Sayfa: 1861-1863; Alam-I Tahsilden 1 : Eski Defterler, Ġstanbul: ġirket-Ġ Mürettibiye
Matbaası, 1 Kanunusani 1324. AĢiyan, Cilt: II, Sayı: 18, Sayfa: 138-143.
45. Kilisli Rifat : Otuz Ders Yeni Sarf-Ġ Arabi, Kostantaniye, Matbaa-Ġ
Ebuzziya, 1329, 240 S.; Kitab-I Dede Korkut Ala Lisan-I Taif-Ġ Oğuzhan,Ġstanbul,
Amire Matbaası, 1332, 172 S.; Umûmî Hıfz-I Sıhhat, Ġstanbul, Mekteb-Ġ Mülkiye
Matbaası, 1917, 368 S.; Verem Kâbil-Ġ ġifadır, Ġstanbul, Matbaa-Ġ Ahmed Ġhsan, 1903,
12, 153 S.; ġeyh Sâdi, Gülistan, Çeviren: Kilisli, Ġstanbul, [Yayl.Y.], 1943, 155 S.;
Vesiletü'l-Ġkan Ve Mantık Tercümesi, Ġstanbul, ġafak Kütübhanesi, 1317, 112 S.; Veled
Çelebi, Kitaba Dair Makaleler, Çev. Kilisli Muallim Rıfat, Ġstanbul, [Y.Y.], 1897, 20
S.; Anadolu Türkleri'nin Halk Edebiyatı : Maniler, Ġstanbul, Devlet Matbaası, 1928,
269 . Eser Osmanlıcadır; Al-Kavanin Al-Külliyalı Zabtal-Lugat-At-Turkiyya, Ġstanbul,
Evkaf Matbaası, 1928, 94 S. Sözlükler, Arapça; Ġbn Yusuf ġirazi, Nehcü‘l Belağa Çist,
Tashih. Kilisli, Rıfat Bilge ġerh; Veled Çelebi, Y.Y., 1357, 43 S.; Veled Çelebi,
Divan-I Türki-Ġ Sultan Veled; Yay. Haz. Kilisli Muallim Rıfat, Ġstanbul, Matbaa-Ġ
Amire, 1341, 132 S.; KaĢgarlı Mahmud (11. Yüzyıl.), Kitâb-I Divanü Lûgat-Ġt-Türk;
Kilisli Muallim Ahmed Rifat Müstansih Ve Musahhih, Istanbul, Darülhilafetül Aliye
Matbaa-Yi Amire, 1917; Edvıye-Ġ Kalbiye, Ġstanbul, Ahmed Ġhsan Ve ġürekası 1937,
56 S.; Katip Çelebi (1609-1657), KeĢf- El-Zunun = Kitab-I KeĢf Ez-Zunun An AsamilĠ Kütub Ve‗L-Fünun; Elde Mevcut Yazma Ve Basma Nüshaları Ve Zeyilleri Gözden
Geçirilerek, Müellifin Elyazısıyle Olan Nüshaya Göre Fazlaları Çıkarılmak, Eksikleri
Tamamlanmak Suretiyle Maarif Vekilliğinin Kararı Üzerine Ġstanbul Üniversitesinde
Ord. Prof. ġerefettin Yaltkaya Ġle Lektör Kilisli Rifat Bilge Tarafından HazırlanmıĢtır.
Ankara]: Maarif Vekaleti, 1941. 2 C. : Tıpkıbasım; Ġbnü Mühenna Lugatı, Çev.:
Kilisli Rıfat, [Y.Y.] : [Yayl. Y.], [T.Y.], 230 S.; Ġbnü Mühenna, Seyyid Cemalüddin,
Kitabu Hilyetü‘l- Ġnsan Ve Hulbetü‘l- Lisan, Tahkik Kilisli Muallim Rifat (Bilge),
Ġstanbul, [Y.Y.], [T.Y.], 8,230 S.; Suyolcuzade, Mehmet Necip, Davhetü'l-Küttab,
Tertip Eden: Kilisli Muallim Rifat, Ġstanbul,[Yayl.Y.],1942, 160 S.; Mehmet Tahir
Efendi, Osmanlı Müellifleri, Haz.; Kilisli Muallim Rıfat, Ġstanbul, Meral Yayınevi,
1342, 327, 12 S.; Bağdatlı Ġsmail PaĢa, KeĢf-El Zunun Zeyli, ; Düzl. ġerefettin
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Yaltkaya, Kilisli Rıfat Bilge, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1972, 620 S.; Bağdatlı
Ġsmail PaĢa (1839-1920), Hadiyyat Al-Arifin, Asma Al-Muallifin Va Asar-Musannifin,
Ġstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı, 1955, 2 C. (574+102 S.); Zahir, Ġhsan Ġlahi, EĢ-ġia Ve
Ehlü'l-Beyt ; Yay. Haz. Kilisli Rifat Bilge, Lahor: Ġdaretu Tercümani's-Sünne, 1928,
316 S.; Sa`Dī, Būstān, Ferhengname-Ġ Sa'di Tercumesi, Yahut, Muhtasar-Ġ Bustan;
MuhaĢĢi Ve Musahhihleri, Kastanomu Meb'us Veled Çelebi, Kilisli Muallim Rifat,
Ġstanbul, Matbaa-Ġ Amire, 1921, 1922-1923, 1924 [1340-1342], 20, 112 S.; Hacı
Hayatından : KardeĢim Doktor Esad Bey‘e , Ġstanbul: ġirket-Ġ Mürettibiye Matbaası, 5
ġubat 1324. AĢiyan, Cilt: II, Sayı: 23, Sayfa: 300-303; Cehl-Ġ Mürekkeb, Ġstanbul:
ġirket-Ġ Mürettibiye Matbaası, 19 ġubat 1324. AĢiyan, Cilt: II, Sayı: 25, Sayfa: 372376; Baharistan. / Ebü‘l-Berekat Nureddin Abdurrahman B. Ahmed B. Muhammed
Cami, 898/1492; Çev. Kilisli Rıfat Bilge. -- Ġstanbul : Meral Yayınevi, 1970. 144 S.;
Anılar Ve Ġnsanlar. / Kilisli Muallim Rıfat Bilge, Kilisli Muallim. -- Ankara : Kilis
Kültür Derneği, 1997. II, 135 s.; Anılar Ve Ġnsanlar. / Kilisli Muallim Rıfat Bilge,
Kilisli Muallim, Ankara : Kilis Kültür Derneği, 1997. II, 135 ; Ebû Bekr Ahmed B. Alî
Râzî Cessâs,(370/981), Kitâbu Ahkâmi'l-Kur‘ân; NaĢir Kilisli Rifat S. Bilge. –
Dârülhilâfetilaliyye, Matbaatü'l-Evkafi'l-Ġslâmiyye, 1335. 3. C. (479, 8 S.);
AĢıkpaĢazade Ahmed, ÂĢık PaĢazade Tarihi, Ġstanbul, Matbaa-Ġ Amire, 1332], Tanıtan:
Kilisli Muallim Rifat, Ankara: Türk Ocakları Merkez Heyeti, Nisan 1927. Türk Yurdu
(2-3. Seri), Cilt: V, Sayı: 28, Sayfa: 391-396; Kilis Ocaklarıyla Ġki Hasbihal / Kilisli
Balhasanoğlu Necib Asım, Ankara: Türk Ocakları Merkez Heyeti, Nisan 1927, Türk
Yurdu (2-3. Seri), Cilt: V, Sayı: 28, Sayfa: 352-359; Sultan Veled Ġle Muasır Ġki Türk
ġairi / Kilisli Muallim Rıfat, Ankara: Türk Ocakları Merkez Heyeti, Kanun-Ġ Sani
1927, Türk Yurdu (2-3. Seri), Cilt: V, Sayı: 25, Sayfa: 64-68; Evliya Çelebi
Seyahatnamesi‘ne Dair... / Kilisli Rıfat, Ġstanbul: Mustafa Nihad [Özön], 20
TeĢrinisani 1337, Dergah, cilt: II, Sayı: 15, Sayfa: 36-38; Allâme Celaleddin Devvanî,
Arznâme , Emeği Geçen: Kilisli Rıfat, Ġstanbul: Asar-I Ġslamiye Ve Milliye Tetkik
Encümeni, 1331 [1915]., Milli Tetebbular Mecmuası, Cilt: II, Sayı: 5, Sayfa: 2733051081.
Sonuç
Kilis, kasaba halinden Ģehir haline doğru ilerledikçe, içtimaî ve ilmî hayatta
da o nisbette inkiĢaf etmiĢtir. Kilis‘te 1100 tarihlerinden baĢlayarak son zamanlara
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kadar devam eden bir âlimler silsilesi vardır. Bunların bir kısmı zeka ve iktidar
cihetiyle bulundukları zaman ve muhitte yüksek Ģöhret kazanmıĢlardır.
Nadir Tabakât kitaplarından ve Türkiye Ġhtisas Kütüphânelerinden tesbit
edebildiğimiz Osmanlı dönemi Kilisli âlim ve ediplerin hayatları ile kütüphânelerde
bulunan Kur‘ân ilimleri, tefsir, hadis, kelâm, ahlâk, mantık, Arap edebiyatı, mevize,
kıssa ve duâ gibi sahalardaki Arapça, Farsça ve Osmanlıca elyazması ve matbû eserleri
topluca sunulmuĢtur, Bu durum, bilim dünyası için son derece faydalı olacaktır.
Böylece daha önce hiç yapılmamıĢ bu çalıĢmayla, Kilis‘in bilim ve kültür tarihi ile ilgili
ciddî bir boĢluk doldurulmuĢ ve araĢtırmacılara bu hususta yön verilmiĢtir.
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TAHTAKUġLAR KÖYÜ MEZARTAġLARI
Sinan KAHYAOĞLU
Edremit Tahtakuşlar köyü

Necat ÇETĠN
Torbalı İbni Sina Sağlık Meslek Lisesi
ÖZET
TahtakuĢlar Köyü Edremit‘e bağlı bir Tahtacı Türkmen köyüdür. Kazdağı
eteklerinde 1843 yılında Karadana Salman tarafından kurulmuĢtur. Köy daha sonra
Kazdağı‘nda göçebe yaĢayan Tahtacı Türkmenlerin yerleĢmesiyle büyümüĢtür. Köyün
üç mezarlığı vardır. Birisi göçebe dönemde yaylakta kullanılan Düden mezarlığı, diğeri
göçebe dönemde kıĢlakta kullanılan Manastır Çayı yakınındaki Kahveocağındaki
mezarlık, son olarak köyün yakınındaki halen kullanılan mezarlık.
Düden mezarlığı Kazdağı‘nın Düden yaylasında yer almaktadır. Mezarlık
Evciler ile Avcılar yolu üzerindedir. Göçebe dönemde yaylak zamanı dağdaki tüm
Tahtacı Türkmenler tarafından kullanılmıĢtır. Asıl TahtakuĢlar‘a yerleĢenler tarafından
kullanılmıĢtır. Mezarlığa en son defin 1937 yılında yapılmıĢtır.
Mezarlıkta ilk dönem mezar taĢları bulunmaktadır. Bu mezar taĢları kaba düz
taĢlar olup üzerlerinde elle çizilmiĢ kaz ayakları vardır. Mezarlık bugün oldukça tahrip
edilmiĢ durumdadır. Mezarlığa yörede Türkmen Mezarlığı adı verilmektedir.
Ġkinci mezarlık olan Manastır Çayı Kahveocağı Mezarlığı ise kıĢlak mezarlığıdır.
YerleĢik hayata geçildikten sonra da kullanılmaya devam etmiĢtir. Bu mezarlıkta tipik
Osmanlı mezar taĢları vardır. Bu mezar taĢlarının bazıları sarıklı, bazıları ise feslidir.
Üzerlerindeki yazılar Osmanlıcadır. Mezar taĢlarında tarihler de vardır. Kaz ayağı
figürleri yoktur. Bu mezarlığa en son mezar 1941 yılında konulmuĢtur. 1942 yılında
2.Dünya savaĢı nedeniyle cenazelerin mezarlığa götürülmesi zorlaĢmıĢtır. Bu nedenle
1942 yılında Hakka yürüyen Veli Kahya köyün yakınındaki tepeye defnedilmiĢtir.
Ondan sonra cenazeler buraya defnedilmeye baĢlanmıĢtır. Bu mezarlıktaki mezar taĢları
ise modern taĢlardır. Üzerlerinde fotoğraf olanlar olduğu gibi cenaze yakınlarının ölüm
hakkındaki duyguları da yazılıdır. Ayrıca bazı mezar taĢlarında kaz ayağı figürü de
bulunmaktadır. Ayrıca yeni defnedilen mezarlarda hece tahtaları da bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tahtacı Türkmeni, Mezarlık, MezartaĢı, Kazayağı,
TahtakuĢlar
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GRAVESTONES OF TAHTAKUġLAR VILLAGE
ABSTRACT
TahtakuĢlar is a Tahtacı Turkmen village in Edremit. It was established by
Karadana Salman in piedmont of Mount Ida in 1843. Later, the village expanded with
the settlement of nomadic Tahtaci Turkmens. There are three cemeteries. One of them
is Düden cemetery used in summer pasture in nomadic period, the other one is
cemetery used in winter quarters in Kahveocağı near Manastır river, the last one is the
cemetery still used.
Düden cemetery is located in Düden plateau of Mount Ida. The cemetery is on
the ways of Evciler and Avcılar. In the nomadic period, it was used by all Tahtaci
Turkmens in the mount. But, actually, it was used by people settled in TahtakuĢlar. The
last funeral was buried there in 1937.
Gravestones of the first period have still beein in the cemetery. These
gravestones are rough stones and houndstooths were drawn manually on the
gravestones. The cemetery is today in a destroyed state. It is called as Turkmen
Cemetery in the region.
The second one is the cemetery of Kahveocağı near Manastır River in the winter
quarters. It was continued to be used after passing to settled life. Typical Ottoman
gravestones have been in this cemetery. Some of them are headdressed, some of them
are with fez. There are Ottoman writings, dates on them. There is not any houndstooth
figure. The last funeral was buried in 1941. It became difficult to take the funerals to
the cemetery because of the World War II. Therefore, Veli Kahya who died in 1942,
was buried to a hill near the village. Later, it was initiated to be buried the funerals
there. Gravestones there are modern stones. There are photographs and iiit is written
emotions of relatives of the dead on the gravestone. Besides, houndstooth figures have
been in some gravestones. There has been ‗hece tahtası‘ which is wood used instead of
gravestones in some recent graves.
Key Words: Tahtacı Turkmen, cemetery, gravestone, houndstooth, TahtakuĢlar
GiriĢ:
Ölüm insan hayatının sonu demektir. Ġnsan doğum ile dünyaya gelir, büyür,
geliĢir, olgunlaĢır ve sonunda ölür. Ölüm olayı doğal ölüm ve ani ölüm diye ikiye
ayrılabilir. Doğal ölüm insan organlarının yaĢlanıp iĢlevlerini yapamaz hale gelmesi ile
oluĢan ölümdür. Ani ölüm ise gençlikte bir kaza, salgın hastalık veya baĢka bir nedenle
genç yaĢta organların iĢlevlerini yitirmediği dönemde oluĢan ölümdür. Yunus Emer
genç ölümleri için ―Gök ekin biçmek‖ der. Onlar için çok üzülür. YaĢlılıkta gelen doğal
ölümler için halk ―Vardı kurtuldu‖ diyerek bunları olağanlaĢtırır, genç ölümleri ise
olağan karĢılamaz. Onlar gök ekin biçmiĢ misalidirler. Genç ölümleri için pek çok ağıt
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yakılmıĢtır. O ağıtlar her söylendiğinde toplumun yürekleri paralanır. SavaĢlarda Ģehit
düĢen askerlerde genç ölümlerdir ve toplumun yüreklerini yakar.
Ölen kiĢi genç olsun, yaĢlı olsun, kadın olsun, erkek olsun ölüm olayından sonra
yıkanırlar. Bu cenaze yıkama geleneği eskiçağlardan beri uygulanmaktadır. Hitit Kralı
oğluna ―Beni yıka, bağrına bas ve toprağa ver‖ diye nasihat etmiĢtir1082. Cenaze
yıkanırken suyu kazanda ısıtılır. Yıkandıktan sonra toprak kazılarak cenaze toprağa
verilir. Cenazenin topraktaki yerine mezar denir. Cenazelerin gömüldüğü yerlere ise
mezarlık veya kabristanlık denir.
Mezarlar geride kalanlar tarafından iĢlenirler. Arkada kimsesi kalmayanların
mezarları zaman içinde dağılır gider. Arkada kimsesi kalanların mezarları ise yakınları
tarafından yaptırılır ve uzun yıllar temiz, bakımlı olarak varlığını sürdürürler.
Yapılmayan mezarların dahi baĢlarına bir taĢ dikilerek mezarda yatanın kimliği taĢa
yazılır.
Ġslamiyet‘te mezar geleneği yoktur. Cenazeler toprağa verildikten sonra doğal
haline bırakılır ve özel bir mezar yapılmaz. Mezarın üzeri zaman içinde düzleĢir, mezar
yok olur. Ġnsan gaybten geldi gaybe gitmesi lazımdır mantığı egemendir. Oysa
Türklerde durum farklıdır. Türklerde Atalar kültü egemen olduğundan ölen ata, itina ile
toprağa verilir. Onun mezarı baĢına bir taĢ dikili, adı yazılır. Daha sonra ona bir mezar
yapılır. Her hafta onun mezarı ziyaret edilerek temizlenir. Çünkü atanın ruhunun onları
koruyup kolladığına inanılır. Bundan dolayı Türk yerleĢimlerinde görkemli mezarlıklar
oluĢturulmuĢtur. Mezarlıklar özellikle köylerin giriĢine yapılır. Bu köye gelen kiĢi
mezarlığın yanından köye girerken hem ölümü hatırlayıp dinginleĢsin hem de o köyün
ölmüĢ ataları için bir Fatiha okusun diyedir. Türk toplumunda mezar taĢları; ölen
kiĢinin hem toplumsal statüsünü hem toplumdaki yeteneğini hem de nasıl öldüğünü
gösteren bir kitabedir. Ayrıca mezar taĢları yazılarında o toplumun ölüm karĢısındaki
en ulvi duyguları okunabilmektedir. O yazılarda hiçbir aldatma yoktur. Çünkü insanın
karĢısındaki güç ölümdür ve o hiçbir zaman yenilmez, aldatılamaz. Herkesin onun
karĢısında boynu eğiktir. O geldiği zaman zengin fakir, genç yaĢlı demeden alıp
götürür.
Bizler bu çalıĢmada TahtakuĢlar Köyü‘nün mezar taĢları üzerinde bilgiler
vereceğiz. TahtakuĢlar Köyü‘nün mezar taĢları üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlkinde
göçebe dönemi olup kaba taĢlardan oluĢan mezar taĢları görülür, yerleĢik hayata
geçince bunlar yerini iĢlenmiĢ mezar taĢlarına bırakmıĢtır. Günümüzde ise daha modern
tarzda mezar taĢları yapılmaktadır. Bu mezar taĢları süreci bizlere hayatın her alanında
olduğu gibi mezar taĢları geleneğinde de bir hareketliliğin olduğunu ve mezartaĢlarının
da sürekli değiĢtiğini göstermektedir.
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TahtakuĢlar köyü Edremit‘e bağlı bir Tahtacı Türkmen Köyüdür. Önce
Tahtacılara bir bakmak gerekir.
Tahtacılar
Tahtacılar pek çok araĢtırmacının görüĢlerine göre Oğuzlara bağlı Ağaçeri
Türklerinin torunlarıdırlar1083. Bazı araĢtırmacılara göre ise Hun Türklerinin
torunlarıdırlar ve Anadolu‘ya en erken gelen Türklerdendirler1084. Bazı araĢtırmacılara
göre ise 13.yüzyılda Moğolların önünden kaçıp gelen Türklerdendirler1085. Selçuklular
zamanında Horasan‘dan Azerbaycan üzerinden Bağdat çevresine, oradan da
Anadolu‘ya gelmiĢlerdir. 1240 yılındaki Babalılar Ġsyanına katılmıĢlar ve isyan
bastırılınca MaraĢ dolaylarındaki ormanlık alanlara saklanmıĢlardır. Dulkadirli Beyliği
bunları sıkıĢtırınca bir kısmı Azerbaycan‘a geri dönmüĢ ve orada Ağaçeri adıyla
yaĢamaya devam etmiĢlerdir. Diğer kısmı ise Çukurova bölgesine inmiĢ, burada
Bulgarlardan Tahtacılık iĢini öğrenmiĢlerdir. Meslek piri olarak da Antakya‘da meftun
olan marangoz Habib Neccar‘ı kabul etmiĢlerdir.
Bugün Tahtacıların iki ocağı vardır. Birisi merkezi Ġzmir Narlıdere olan Yanyatır
Ocağı, diğeri ise merkezi Aydın Germencik‘e bağlı Kızılcapınar Köyü olan Hacıemirli
Ocağı‘dır. Yanyatır ocağının piri Dur Hasan Dede‘dir ve mezarı Adana Ceyhan‘ın
Durhasandede Köyündedir. Hacıemirli Ocağı‘nın piri ise Ġbrahim‘i Sani Dede olup
mezarı Gaziantep‘in Ġslahiye ilçesinin Çerçili köyündedir. Ocak pir mezarlarının
Çukurova bölgesinde olması MaraĢ çevresinden Dulkadirlilerin sıkıĢtırması ile ayrılan
Tahtacıların buraya geldiklerini göstermektedir. Çukurova bölgesinden önce Mersin
Mut dolaylarına geçmiĢler, burada Bulgar dağlarında Bulgarlardan tahta biçme iĢini
öğrenmiĢlerdir. Oradan Silifke ve Anamur üzerinden GazipaĢa, Alanya, Serik
dolaylarını takip ederek Antalya‘ya kadar uzanmıĢlardır. Antalya‘dan sonra ise gerek
devletin iskân politikası, gerek ekonomik gerekçelerle uğraĢan Tahtacılar Teke
yarımadasında yoğunlaĢmıĢlardır.
Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu‘da pek çok beylik kurulmuĢtur. Bu
beyliklerin içinde kalan Tahtacılar beyliklerdeki taht mücadelelerinde mecbur olarak
taraf olmuĢlardır. Adana‘da kurulan Ramazanoğulları Beyliğinde taraf oldukları kesim
kaybedince bir kısmı Adana‘dan ayrılmak zorunda kalmıĢtır. Adana bölgesinden
ayrılan ve kendilerini uygun ormanlık alan arayan bu Tahtacıları Fatih Sultan Mehmet
Edremit yöresindeki Kazdağlarına getirtmiĢtir. Bugün Edremit yöresindeki Tahtacı
Türkmen köylüleri kendilerinin Fatih döneminde Adana‘dan geldiklerini söylerler.
Çanakkale Ayvacık ilçesindeki Tahtacı Türkmenleri de kendilerine ― Adana peleentisi‖
derler. Bu Adana kalıntısı anlamına gelmektedir. Sonraki yıllarda gerek Teke
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yöresinden, gerekse Edremit Kazdağları yöresinden hareket ederek Ġzmir ve diğer Ege
dağlarına yerleĢmiĢlerdir. Ġzmir‘de Narlıdere Köyünde ocaklarını kurmuĢlardır. Diğer
ocak ise Aydın‘da kurulmuĢtur. 20.yüzyıl baĢına kadar tüm Tahtacı obaları bu
ocaklardan çıkan dedeler tarafından ziyaret edilmiĢler ve yol yürütmüĢlerdir. Bu
ocakların dedeleri kurucuları olan Dur Hasan Dede ile Ġbrahim-i Sani Dede‘yi de
unutmamıĢlar ve her yıl bu türbeleri ziyaret etmiĢlerdir. 1970‘li yıllara kadar Ġzmir‘den
çıkan Hızır Necati dede Durhasandede Köyüne gidip orada cem yürütmüĢtür. Onun
Hakka yürümesi ile irtibat kesilmiĢtir.
Tahtacılar Osmanlılar döneminde Cemaat-ı Tahtacıyan ismiyle anılmaya
baĢlanmıĢtır. Bu isimlendirme Tahtacıların artık tahtabiçme iĢini iyice ilerlettiğinin
göstermektedir. Tahtacılar dağlarda obalar halinde yaĢarlar ve dıĢ dünya ile irtibatı
Kahya denilen liderler sağlar. Üretilen keresteler kahya tarafından iĢverene ulaĢtırılır ve
tüm obanın ihtiyacı alınarak obaya getirilir. Bundan dolayı kapalı bir hayat yaĢarlar. Bu
kapalı hayatları sayesinde tüm özelliklerini koruyarak günümüze kadar gelmiĢlerdir.
Fakat kapalılık ortadan kalkınca hızlı bir yozlaĢmada baĢlamıĢtır. Bugün kültürde
büyük bir erozyon yaĢanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra tekke ve zaviyelerin
kapatılması ile Yanyatır Ocağı da kapatılmıĢtır. Ocağın kapanması ile gönüllü dedeler
Tahtacı köylerini ziyaret etmeye devam etmiĢlerdir. Fakat talipler ile irtibat kısmen
kesilmiĢtir. Yol, günümüzde gönüllü dedeler sayesinde yürümektedir. Dedeler arasında
ise bir organizasyon mevcut değildir. Son yıllarda kurulan Tahtacı Derneği dedeler
toplantısı düzenleyerek bu organizasyonu sağlamaya çalıĢsa da pek baĢarılı olduğu
söylenemez. Dedelerden bazıları Ġzmir Narlıdere‘de bir mürĢit bulup ocağı yeniden
uyarma düĢüncesindedirler. Bu gerçekleĢtirilirse Yol daha da düzene girecektir.
Osmanlı döneminde devlet kendisine sıkıntı yaratabilecek aĢiret veya boyları
dağıtma politikası gütmüĢtür. Bu nedenle Karaman çevresinden pek çok aĢiret iskan
için Balkanlara gönderilmiĢtir. Bugün Anadolu‘nun pek çok yerinde pek çok boy adlı
köy yan yana yaĢamaktadır. Devletin bu politikasından Tahtacılar da nasiplerini
almıĢlar, dağıtılmıĢlardır. Bugün Gaziantep Islahiye‘den Çanakkale‘ye kadar kıyı
dağları üzerinde dağınık Ģekilde Tahtacı köyleri vardır. En fazla yoğunlaĢtıkları yerler
Antalya Teke yöresi ile Kazdağları çevresidir.
Tahtacılar Safevi Devletini desteklemiĢlerdir. ġahkulu isyanı Tahtacıların yoğun
yaĢadığı Teke yöresinde çıkmıĢtır. Yine Hacı BektaĢ Veli‘nin müridi Abdal Musa‘nın
da tekkesi buradadır. Abdal Musa ise Osmanlı‘nın ordusu olan Yeniçeri Ocağı‘nın
kurucusudur. Tahtacılar zaman zaman Osmanlılar tarafından takibata uğramıĢlar ve
zaman zaman da sürgün edilmiĢlerdir. Bir kısım Tahtacı Silifke yöresinden Kıbrıs
adasına sürgün edilmiĢtir. Bir kısım Tahtacı geri kaçarlarken, bir kısmı Kıbrıs‘a
gitmiĢler ve orada yaĢamaya baĢlamıĢlardır. Bir kısım Tahtacı ise Edremit yöresinden
Midilli adasına geçmiĢ ve 1923 yılında mübadele ile dönünceye kadar orada tahtacılık
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yapmıĢtır. Geri döndüklerinde özelliklerini en iyi koruyan Türklerin bunlar olduğu
görülmüĢtür. Bu Tahtacı Türkmenlerine Edremit yöresinde Adalılar adı verilir. Bir
kısım Tahtacı Türkmeni ise 16.yüzyılda Moron‘a sürülmüĢlerdir. Bu grup daha sonra
Üsküdar üzerinden geri geldiklerinden bu Tahtacı Türkmenlerine ise Üsküdarlı adı
verilir. Tahtacı grupları içinde en tutucu grup bunlardır.
Tahtacılar Toros dağları ve Ege dağlarına mühürlerini vurmuĢlardır. Her dağ
baĢında bir Tahtacı Türkmen yatırı bulunmaktadır. Bolkar‘daBozoğlan, Aydın‘da
Madranbaba, Bayındır‘da Çal Dede, KemalpaĢa‘da Hamzababa, Kazdağı‘nda ise
Sarıkız ve Cılbakbaba yatırları vardır. Torosların müziği olan Mengiler ise Tahtacıların
dıĢarı semahlarıdır. Karacaoğlan mengiler ile özdeĢleĢmiĢtir. Bugün hala Toroslarda
Tahtacılar mengilerini dönmektedir. Balıkesir‘de ise tahtacı köyü Türkali‘de karĢımıza
bengi çıkar. ġimdi gelelim TahtakuĢlar‘a.
TahtakuĢlar Köyü
TahtakuĢlar Köyü Edremit‘e 17 km. uzaklıkta Kazdağı eteğinde denize bakan bir
köydür. Kazdağı‘nın denize bakan bölümüne Yalı kolu, Ayvacık‘a bakan bölümüne
Dağ Kolu, Babakale‘ye uzanan bölümüne ise Kıran kolu denir. TahtakuĢlar Köyü Yalı
kolu köylerindendir. TahtakuĢlar Köyü 1843 yılında kurulan ilk Tahtacı Türkmen
köyüdür.
Kazdağı‘na Tahtacı Türkmenlerin yanında Alevi Yörükler de gelmiĢtir. Yörükler
hayvancılık ile uğraĢırlarken, Tahtacı Türkmenler ağaç biçme iĢi ile uğraĢmıĢlardır.
Türkmenler hayvan peĢinde koĢmadıklarından onlara Türkmen denirken, Yörükler
hayvan peĢinde koĢtuklarından dolayı onlara Yörük denmiĢtir. Kazdağı‘nda yaĢayan
tahtacı Türkmenler yazın dağın yüksek yaylarına çıkmıĢ, kıĢın dağ eteklerine yerleĢik
köylerin yakınlarında kıĢlamıĢlardır. Dağın yaylalarından olan Gürlek yaylası, Dumanlı
yaylası, Karadikme yaylası, Tozlu yaylası, Atalanı yaylası, Düden yaylası, Derilen
yaylası, KıĢla dağı yaylası en fazla yayladıkları yaylaklardır. Bayramiç bölgesinde ise
Karaköy yakınlarında yaylamıĢlardır. KıĢları ise Ayvacık çayı boyları, Altınoluk
yakınında Buzkaya çevresi, Güre yakınlarındaki Kuruçay yanında Çampara mevki,
Güre‘nin yakında ġahballımevkindeki Türkmen konakları, Zeytinli yakınındaki
Türkmen konakları, Edremit baĢındaki Çiftedeğirmenler mevki ve diğerleri kıĢlakları
olmuĢtur.
Tahtacı Türkmenler dağlarda Yurt adını verdikleri keçe çadırlarda yaĢamıĢlardır.
Çadırın ağaç kısmını kendileri yapmıĢ, keçesini de yakınlarındaki hayvancı
Yörüklerden elde etmiĢlerdir. KıĢları kıĢlaklarda ürettikleri odunları yakınlarındaki
köylere satarak geçinmiĢlerdir. Bazı Tahtacı obaları ise yaylakta kalarak orada
kıĢlamıĢtır. Yaylakta kıĢlayanlar daha zor bir yaĢam sürmüĢlerdir. Çünkü Kazdağı‘na
her yıl kar yağar ve yaklaĢık 6 ay kar yerden kalkmaz. Tahtacı Türkmenler dağın her
zirvesine bir yatır kondurmuĢtur. Kazdağı‘nın doğudan batıya zirvelerinde Eybek Dede,
Kapanca Dedesi, Kıryaylası Dedesi, Sivri Dedesi, Sarıkız ve Cılbak Baba yatırları
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mevcuttur. Bugün hala yöre Tahtacı Türkmen köyleri Kazdağı‘nda Kartalçimen
yaylasına çıkıp orada konaklayarak Sarıkız ve Cılbak Baba yatırlarına kurbanlar
kesmektedirler. Çamcı ve Hacıhasanlar Köyleri ise Eybek Dede ve Kapanca Dedesini
ziyaret etmektedirler. Onlarda Kazdağı‘nda Kapanca mevkine çıkıp çadır
kurmaktadırlar.
Tahtacı Türkmenler Kazdağı‘na geldikleri 15.yüzyıldan itibaren burada kereste
üretip satarak geçimlerini sağlamıĢlardır. Midilli Adasına geçen Tahtacılar ise orada
Korekas Dağında yaĢayarak orada kereste üretmiĢlerdir. Kaldıkları çadırlara Alaçık
adını verirler. Uzun yüzyıllar içinde dağda monoton bir hayat sürmüĢlerdir. 1625
yılında Edremit kadısı Cennet‘in oğlunun baĢlattığı isyana katılanlar olmuĢtur.
Cennetoğluisyanı adı verilen isyanda Cennetoğlu reayaların hakkını aramak için isyan
etmiĢ ve Kazdağı reayaları ve Yörükleri kendisine katılmıĢtır1086. Cennetoğlu
Ġstanbul‘dan üzerine gönderilen paĢanın meĢru olmadığını ilan eden bir fetva
yayınlamıĢtır. Buna karĢılık Ġstanbul‘dan da ayrı fetva yayınlanmıĢ ve Cennetoğlu
isyanı bastırılmıĢtır. Cennetoğlu Birgi‘de öldürülmüĢtür.
Osmanlı Ġmparatorluğu ise zaman zaman göçebelerin hareketlerinden rahatsız
olmuĢ ve onların iskan edilmelerini istemiĢtir. Bu iskan faaliyetleri ise göçebelerin
ekonomik uğraĢlarının değiĢmesi demektir. Oysa insanın en zor değiĢtirdiği Ģey
ekonomik uğraĢıdır. Tahtacı Türkmenler dağda yaylaklarda yaĢarlarken meydana gelen
ölümlerde ölülerini dağda oluĢturdukları mezarlıklara gömmüĢtür. Kazdağı‘nda Düden
yaylasında Düden mezarlığı, Bayramiç Karaköy yakınlarında Türkmen mezarlığı ve
yine Bayramiç yakınlarında ArgaĢlı mezarlığı Türkmen mezarlıklarıdır. Yaylalarda
meydana gelen ölümlerde ölüler yakındaki bu mezarlıklara gömülmüĢtür. Düden
yaylası Altınoluk ile Bayramiç arasındaki dağ yolunun geçtiği bir geçittir. Bugünde
aynı iĢlevi yürütür. Bu geçitte ġahtaĢları denilen kutsal taĢlar bulunur. Bu taĢlar Tahtacı
Türkmenler tarafından ziyaret edilirler ve kutsanırlar. Bu taĢların yanında ise Türkmen
mezarlığı vardır. Yol Türkmen mezarlığının yanından geçer. Mezarlığın biraz altında
dere içinde bazı söylencelere göre antik Paleogargara kenti kalıntıları vardır.
TahtakuĢlar Köyünü kuranlar genellikle Düden yaylasında yayladıklarından dolayı
ölülerini bu mezarlığa koymuĢlardır. Bu yayladaki cenaze defini Cumhuriyet
döneminde de devam etmiĢtir. Düden mezarlığına en son defin TahtakuĢlar‘dan Kara
Efe‘nin defnedilmesi ile olmuĢtur. Kara Efe Düden mezarlığına 1937 yılında
defnedilmiĢtir. Bu definden sonra artık bu mezarlığa cenaze konulmamıĢtır. Düden
mezarlığı TahtakuĢlar Köyü‘nün ilk mezarlığıdır. Göçebe dönemi mezarlığıdır. Hala bu
mezarlığa TahtakuĢlar köyü sahip çıkar ve orayı ziyaret etmeye çalıĢır. Diğer
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yaylalarda meydana gelen ölümlerde ölüler katır sırtına yüklenerek bu mezarlığa
getirilip gömülmüĢtür.
19.yüzyıl, dünyada büyük değiĢimlerin yaĢandığı bir yüzyıl olmuĢtur. Bu
yüzyılın baĢında Ġngiltere‘de Sanayi Devrimi olmuĢ, fabrikasyon üretim baĢlamıĢtır. Bu
üretimin baĢlaması ile ucuz mallar üretilmiĢ,ve mallar kolayca pazarlara sürülmüĢtür.
Sanayi Devrimi sırasında demir üretimi de artmıĢ, sonunda buharlı gemiler ve
demiryolları ortaya çıkmıĢtır. Sanayi Devrimi ürünleri içinde Ģerit bıçkılar da
bulunmuĢ, su boylarında su ile çalıĢan bıçkılar kurulmuĢtur. Bu bıçkıların kurulmasıyla
dağlarda daha kolay kereste üretilmeye baĢlanmıĢtır. Gerek Teke yöresindeki dağlarda
gerekse Ege dağlarında bu Ģekilde Ģerit bıçkılar yaygınlaĢmıĢtır. Kazdağı‘nda da bu
bıçkılar kurulmuĢtur. Bu bıçkıları ya Rumlar ya da Bulgarlar kurmuĢlardır. Bu su
bıçkılarının kurulması Tahtacıların iĢlerini zorlaĢtırmıĢtır. Çünkü Tahtacıların elleri ile
ürettikleri keresteler bu Ģerit bıçkıların ürettikleri keresteler ile rekabet edememiĢtir. Bu
Ģerit bıçkıların yaygınlaĢması ile ormanlar da devlet tarafından kiraya verilince Tahtacı
Türkmenleri dağlarda kaçak duruma düĢmüĢtür. Kazdağı‘nda bugün TahtakuĢlar
Köyü‘nün yanından geçen Kuruçay‘ın yükseklerdeki adı Bıçkı Deresi‘dir. Yine Tozlu
Yaylasının üstünde Ulaf‘ın bıçkısı adlı bir mevki vardır. Bu isimler bizlere
Kazdağı‘ndaki Ģerit bıçkıların yerlerini söylemektedir.
Kazdağı‘nda bu Ģekilde yapı değiĢmesi sonucunda Tahtacı Türkmenler de bu
dağda sıkıĢmıĢlardır. Osmanlı Devleti 19.yüzyıl baĢında 3.Selim ile yapı değiĢikliğine
baĢlamıĢ, 2.Mahmut ile bu değiĢiklik gerçekleĢmiĢtir.1831 yılında ilk nüfus sayımı
yapılmıĢ, 1839 yılında ise Tanzimat ilan edilerek yeni bir döneme girilmiĢtir. Bu dönem
sırasında dağlardaki göçebelerin yerleĢik hayata geçmeleri istenmiĢtir. Çünkü zorunlu
askerlik yasası çıkarılmıĢ ve her Osmanlı gencinin askerlik yapması zorunlu hale
gelmiĢtir. Bunun için nüfus müdürlüğü de kurulmuĢ ve vatandaĢlar kayda alınmaya
baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmeler sırasında idari yapılanma da değiĢmiĢ ve eyalet sisteminden
vilayet sistemine geçilmiĢtir. Bu idari yapılanma sırasında Edremit voyvodalıktan
müdürlüğe geçmiĢ, nahiye yapılmıĢ 1843 yılında da kente ilk nahiye müdürü
gönderilmiĢtir. Tüm bu geliĢmeler, dağdaki ekonomik sıkıĢmalar, devletin yerleĢmeyi
teĢvik etmesi gibi etkenler meyvesini vermiĢ ve dağdaki Tahtacı Türkmenlerden olan
Karadana Salman yakınları ile Edremit nahiye müdürlüğüne baĢvurarak Tahtaköy
yakınındaki KuĢlar Bayırı mevkine yerleĢmek için müracaat etmiĢtir. Edremit
kadılığından alınan belge ile KıĢlakları Çampara yakınlarındaki KuĢlarbayırımevkine
ilk evlerini yapmıĢlardır. Devletin görevlileri buraya yerleĢen Tahtacı Türkmenlerden
vergi ve asker almıĢtır. TahtakuĢlar Köyünden askere alınan Veli ÇavuĢ 1853 yılındaki
Kırım savaĢında Silistre müdafasına katılmıĢ ve kendisine Silistre madalyası
verilmiĢtir. Madalya bugün torunlarındadır.
KuĢlarbayırı köyünün kurulmasına Tahtaköylüler önceleri karĢı çıkmıĢtır. Fakat
devletin iskan politikası gereği bu itiraz kaale alınmamıĢtır. Balkan savaĢı yenilgisi
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sonrası 1913 yılında Osmanlı‘da Türkçülük hareketleri baĢlamıĢtır.1915 yılında Ġttihat
ve Terakki Cemiyeti Anadolu‘daki Alevi ve Tahtacı zümreleri incelesin diye Baha
Sait‘i görevlendirmiĢtir. Baha Sait Kazdağı‘na gelerek dağdaki Tahtacı Türkmenleri ile
görüĢmüĢtür. Baha Sait KuĢlarbayırı Köyünü de ziyaret etmiĢ ve köylüler ile görüĢerek
incelemeler yapmıĢ, söylencelere göre onları Ġstanbul‘a davet etmiĢtir. Ġttihat ve
Terakki Cemiyeti tarafından 1916 yılında Anadolu‘daki bazı yabancı isimler
TürkçeleĢtirilmiĢtir. Bu TürkçeleĢtirme sırasında boy adını belirtsin diye KuĢlarbayırı
Köyünün adı da Tahtacılığını belirten Ģekilde TahtakuĢlar‘a döndürülmüĢtür1087.
Balıkesir çevresine asıl iskân politikası ise 1862-1864 yılları arasında Bursa‘da
valilik yapan Mustafa ReĢit PaĢa tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġskândan kaçan
göçebelerin çadırlarını yırttığından dolayı kendisine göçebeler tarafından Çadır yırtan
PaĢa lakabı takılmıĢtır. Mustafa ReĢit PaĢa tarafından uygulanan bu politika ile
Balıkesir göçebeleri büyük ölçüde yerleĢik hayata geçmiĢlerdir. Fakat bu göçebeler
yaptıkları ekonomik uğraĢtan kolay kolay vazgeçmedikleri için dağların eteklerine
yerleĢmiĢler ve ikili bir ekonomik uğraĢ içine girmiĢlerdir. Bugün yoksul dağ köyleri bu
köylerdir. Edremit yöresinde de bu dönemde pek çok köy kurulmuĢtur. Bu köylerin bir
kısmı Cumhuriyetin kurulmasından sonra baĢka köylere göç ederek dağılmıĢlardır.
TahtakuĢlar Köyü 1945 yılında Ġlkokula, 1967 yılında da hem yol hem elektriğe
kavuĢmuĢtur. 1991 yılında ise aynı köyden emekli öğretmen AlibeyKudarTahtakuĢlar
Köyü Etnografya Galerisini kurmuĢtur. Bu galeri ülkemizdeki ilk köy müzesidir.
Mezarlıklar
TahtakuĢlar Köyünü kuranlar, iskândan önce dağda yaĢarlarken ölülerini Düden
mezarlığına, KıĢlakları olan Çampara‘da iken meydana gelen ölülerini ise yakınlarında
bulunan Kahveocağımevkindeki mezarlığa koymuĢlardır. Bu Kahveocağı Mezarlığı bir
Hıristiyan mezarlığının bitiĢiğindedir. Cumhuriyetin ilanından sonra mübadele ile
Hıristiyanlar gidince bu mezarlık bozulmuĢ ve zeytinlik haline getirilmiĢtir. TahtakuĢlar
Köyü, Güre‘nin Yassıçalı mahallesi ve Kavlaklar Köyü Türkmenleri ölülerini bu
mezarlığa koymaya devam ettiklerinden mezarlığın Türkmen bölümü varlığını
sürdürmüĢtür. 1843 yılında yerleĢik hayata geçmeyle kurulan TahtakuĢlar Köyünün
sakinleri erken dönem tarıma ve zeytinciliğe baĢlamıĢlardır. Karadana Salman‘ın
soyuna Karadana sülalesi denir. Bu sülale sadece TahtakuĢlar‘da olup hala TahtakuĢlar
Köyü‘nün en varsıl sülalesidir. Bu sülaleden bir aile Edremit‘in sayılı zenginleri
arasındadır. Köy kurulduktan sonra Karadana Salman ölünce bu mezarlığa
defnedilmiĢtir. Bu mezarlıktaki mezar taĢları yerleĢik mezar taĢlarındandır. Erkek
mezarlarındaki taĢlar sarıklı, kadın mezarlarındaki taĢlar ise baĢörtülüdür.
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Düden mezarlığında ise mezarların baĢına kaba taĢlar dikilmiĢtir. Bu taĢlar kıĢlak
mezarlıklarında da vardır. KıĢlak mezarlıklardaki kaba taĢlar küçük boylu olup
üzerlerinde hiçbir yazı veya iĢaret yoktur. Düden mezarlığındaki mezarların çoğunda
yüksek boylu mezar taĢları vardır. Bu taĢların üzerinde çizilerek yapılmıĢ Kazayağı
figürleri bulunmaktadır. Hiçbir mezar taĢında yazı yoktur. Bu durum bize mezarlığı
kullanan Türkmen obalarında okuma yazma bilen olmadığını gösterir. DıĢ dünya ile
irtibatlarının olmamasından dolayı mezar taĢlarına baĢka kiĢiler tarafından da yazı
yazılmamıĢtır. Oysa yerleĢik hayata geçip köy kurduktan sonra Kahveocağı
mezarlığında Edremitli mezar ustalarına taĢ sipariĢ edildiğinden mezar taĢları Edremitli
ustaların el iĢliği ile yapılmıĢ ve üzerleri de o yıllardaki gelenekler gereğince
yazılmıĢtır. Bu taĢları diğerlerinden ayıran tek unsur üzerlerindeki kiĢilerin adıdır.
Düden mezarlığındaki mezar taĢlarında bulunan Kazayağı figürleri üç çeĢittir.
Bunlar:

Soldaki Kazayağı figürü Adana‘nın Ceyhan ilçesinin Durhasandede Köyünde
bulunan Dur Hasan Dede türbesinin eĢiğinde de vardır. Aynı figürler Mut‘un KöprübaĢı
köyü ile Silifke‘nin Kırtıl köylerinin mezarlıklarında da bulunmaktadır. Bu köyler de
Tahtacı Türkmen köyüdürler.
Tahtacı Türkmenler ölülerini elbiseleri ile beraber defnettiklerinden Düden
mezarlığı kullanılmadığı dönemde defineciler tarafından talan edilmiĢtir. Bugün
kazılmadık mezar yok gibidir. Mezarlardan çıkarılan malzemeler kaçak pazarlarında
satılmıĢtır. Düden mezarlığının önemi; mezar taĢlarında kazayağı figürleri olması ve
yanında kutsal ġah TaĢlarının bulunmasından ileri gelir. Bu mezarlık TahtakuĢlarlı
köylüler tarafından hala ata mezarlığı olarak kabul edilip ziyaret edilmektedir.
Göçebe dönemdeki kıĢlak mezarlığı ile yerleĢik dönemin ilk bölümünde
kullanılan Kahveocağımezarlığı 1942 yılına kadar kullanılmıĢtır. Bu mezarlıkta
Osmanlı mezar taĢı tipinde mezar taĢları vardır. Bu mezarlar TahtakuĢları kuran
Karadana sülalesine aittir. Bu sülaleden Çanakkale savaĢında 4 Ģehit vardır. Bu
mezarlıktaki basit mezar taĢlarında dahi kazayağı figürü yoktur. Köyün kurucusu
Karadana Salman‘ın mezarının baĢına ise bir selvi dikilmiĢtir, taĢ yoktur. Bugün selvi
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kocaman bir ağaçtır. Bu mezarlığa Cumhuriyet döneminde Kavlaklar ile Yassıçalı
köylüleri de ölü getirip defnetmiĢlerdir. Yani bu mezarlık bugün çeĢitli köyler kurmuĢ
olan Tahtacı Türkmenlerinin ortak mezarlığıdır.
TahtakuĢlar Köyü kendi ölülerini köyden oldukça uzak olan ve AĢağı mezarlık
adı verilen Kahveocağı mezarlığına katırlarla götürülerken 1930‘lu yıllarda köyün
yakınlarında konaklayan bir garibin ölüsünü köyün karĢısındaki tepeye defnediyorlar.
Bu tepede Tahtaköy‘ün Yağmur Dedesi bulunmaktadır. Tahtaköylüler kurak
dönemlerde bu yatırın yanına gelerek burada yağmur duası yapmaktadırlar. Ġkinci
dünya savaĢı sırasında köyün gençleri askere alınmıĢ teyakkuzda beklemektedirler.
1942 yılında Karadana sülalesinden Veli Kahya hakka yürür. Cenazeyi AĢağı mezarlığa
götürecek durum yoktur. Bunun üzerine cenaze Yağmur Dedesinin yanına gömülür.
Bu definden sonra meydana gelen ölümlerde cenazeler artık AĢağı mezarlığa
götürülmek yerine köyün hemen karĢısındaki Yağmur dedesinin yanına gömülmeye
baĢlanır. Önce Veli Kahya defnedildiğinden mezarlığa Ģaka anlamında ―Veli Kahya‘nın
maktası‖ da denmeye baĢlanır. Yağmur Dedesi ise Veli Kahya‘nın oğlu Rıza tarafından
yeniden düzenlenir, mezarı yeniden yapılır. Mezarın uzunluğundan dolayı bu sefer
yatırın adı Uzun Dede‘ye döner.
Yeni mezarlıkta mezarlar arttıkça Uzun Dede‘yi ziyaretlerde artar. Her PerĢembe
akĢamı mezarlık ziyaret edilmeye ve Uzun Dede‘ye mumlar veya çerağlar yakılmaya
baĢlanır. Mezarların baĢına ise ölü sahibi yoksulsa kıĢlak dönemlerde olduğu gibi basit
bir taĢ dikilir. Bu mezarlıktaki basit mezar taĢlarında da kazayağı yoktur. Yalnız defin
sırasında Ģöyle bir uygulama bulunmaktadır. Cenaze mezara konulurken mezarın baĢ ve
ayak ucuna Hece Tahtaları dikilmektedir. Bu Hece Tahtalarının baĢ tahtası üzerine
oyarak bir Kazayağı figürü çizilir. Üzerine ölünün adı, soyadı ve doğum -ölüm tarihleri
yazılır. Bu hece tahtaları daha sonraki yıllarda çürüyerek yok olmuĢtur. Hece tahtası
yerine sonraları basit taĢlar dikilmiĢ, durumu iyi olanlar da mezarcılara mezar
yaptırmaya baĢlamıĢtır.Veli Kahya‘nın mezarı ilginç bir yapıda iken sonra oğlu
Abdülkadir tarafından yeniden düzenlenmiĢ ve günümüzdeki Ģekline çevrilmiĢtir.
Yapılan modern mezarlarda bazımezar taĢlarının üzerinde iĢlenmiĢ kazayağı
figürleri bulunmaktadır. Bugün hem cenaze definlerinde dikilen hece tahtalarında hem
de daha sonra yapılanbazı
mezarların baĢ taĢlarında kazayağı figürleri
kullanılmaktadır. Mezar taĢların üzerine ölü sahibinin ölüm hakkındaki görüĢlerini
yansıtan yazılar da yazılmaktadır. Ayrıca ölü sahibinin yaĢarken özelliği ne ise o
özelliği yansıtan figürler de iĢlenmektedir. Yine bazı mezar taĢları üzerine fotoğraf
konulmaktadır. Ayrıca yeni defin olan mezarın baĢ ve ayak ucuna tüm köyün
evlerinden verilmiĢ yazmaların toplandığı ölü bayrağı da dikilir. Ölü bayraklarının
bezlerinden dolayı hece tahtaları adeta görünmez. BaĢ hece tahtası üzerindeki kazayağı
figürünün görülmesi ise adeta imkânsızdır. Son yıllarda mezar yapımında modernleĢme

Tarihten İzler

401

daha da artmıĢtır. Mezar yaptırmayan kalmamıĢ gibidir. Mezar yapımı mezarın
oturması için definden iki yıl sonra yapılmaktadır. Mezar yapılırken hece tahtaları ve
ölü bayrakları sökülüp atılmaktadır. Mezar yapıldıktan sonra köylüler mezarlarının baĢ
taĢlarına birer yazma bağlayarak eski geleneği sürdürmektedir.
TahtakuĢlar Köyü her yıl Hıdrellez‘de 6 Mayıs‘ta AĢağı Mezarlığı, 7 Mayıs‘ta
Yukarı Mezarlığı ziyaret etmekte ve mezarları temizleyip çiçeklerle donatmaktadırlar.
Ziyaret sırasında yeni elbiseler giyilmekte, ataların yanına temiz gitmektedir.
2006 yılında Halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek de köy mezarlığına
konulunca mezarlığın ünü artmıĢtır. Mezarlığı ziyaret edenler mezarlığı park gibi
görmektedir. Bu ilgi ise köylüler ile ziyaretçiler arasında tartıĢmalara neden olmaktadır.
Köylüler eski geleneklerinin sürdürülmesini isterken gelen ziyaretçiler köyün
mezarlığını turistik değer haline getirmeye çalıĢmaktadır. Ayrıca köyün mezarlığına
defin istekleri de yoğundur. Çünkü köyün mezarlığı denize bakmaktadır. Köylüler ise
mezarlıklarının aile mezarlığı olduğunu belirtmekte ve yabancı defnine sıcak
bakmamaktadır.
Sonuç:
TahtakuĢlar Köyü Kazdağı‘na 15.yüzyılda gelen Tahtacı Türkmenlerinin 19.
yüzyıl ortalarında kurduğu bir köydür. Dağda göçebe yaĢarlarken Tahtacı Türkmenleri
cenazelerini dağda oluĢturdukları mezarlıklara gömmüĢlerdir. Bu mezarlıklarda
mezarların baĢına insan boyuna yaklaĢan mezar taĢları dikmiĢlerdir. Bu mezar taĢlarına
boy iĢaretleri olan Kazayağı figürünü iĢlemiĢlerdir. Aralarında okuma yazma bilen
olmadığından dolayı mezar taĢları üzerine yazı yazmamıĢlardır. Göçebe dönemde yazın
dağda yaylaklar da yaĢarlarken kıĢında dağ eteğinde yerleĢik köylerin yakınlarında
kıĢlaklar da yaĢamıĢlardır. KıĢlaklarda meydana gelen ölümlerde ise cenazelerini
Kahveocağı mevkiindeki bir Hıristiyan mezarlığının yanında oluĢturdukları mezarlığa
defnetmiĢlerdir. Buradaki mezarlarına ise yine basit taĢlar dikerlerken boy iĢaretlerini
yerleĢiklerden çekindiklerinden dolayı mezar taĢlarına koymamıĢlardır. 19.yüzyıldaki
büyük sosyal değiĢiklikler Tahtacı Türkmenlerini de etkilemiĢ ve yerleĢik hayata
geçmek zorunda kalmıĢlardır. TahtakuĢlar yerleĢik hayata geçen ilk Tahtacı Türkmen
Köyüdür. YerleĢik hayata geçilip tarıma baĢlanınca kıĢlak mezarlığı sürekli kullanılan
mezarlık olmuĢtur. Buradaki mezarlara ise yerleĢiklerin yaptırdığı mezar taĢlarından
yaptırılıp dikilmiĢtir. Bu mezar taĢları ilk yazılı mezar taĢlarıdırlar. Bu mezar taĢlarında
yine boy iĢaretleri olan Kazayağı figürü yoktur. Ġkinci dünya savaĢı sırasında cenazeler
eski mezarlığa götürülemeyince köyün yakınındaki tepe mezarlık olarak düzenlenmiĢ
ve buraya cenazeler defnedilmeye baĢlanmıĢtır. Burada da cenaze ilk koyulduğunda
mezarın baĢına dikilen hece tahtalarına boy iĢareti olan Kazayağı figürü konulurken,
mezar yapımı sırasında modern mezar taĢları dikilmeye baĢlanmıĢtır. Son yıllarda
topluma özgüvenin gelmesi oranında mezar taĢları üzerine de Kazayağı figürü
konulmaya baĢlanmıĢtır. Köyde Atalar kültü yaĢatıldığından dolayı köyün ekonomik
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durumu iyileĢtikçe mezar yapımı da geliĢmekte ve mezarlar daha güzel yapılmaktadır.
Mezarların bakımı ise her hafta düzenli yapılmaktadır.
FOTOĞRAFLAR ( Sinan Kahyaoğlu Fotoğraf arĢivi 2017)

Foto-1:Düden mezarlığından getirilmiĢ müzede sergilenen kazayaklı mezar taĢı (Sinan
Kahyaoğlu arĢivi)
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Foto-2:Düden mezarlığından getirilen mezar taĢından detay (Sinan Kahyaoğlu arĢivi)
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Foto-3:Kahveocağı (AĢağı mezarlık) mezarlığında yerleĢik düzen kadın ve erkek
mezar taĢları (Sinan Kahyaoğlu arĢivi)
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Foto-4:Yukarı mezarlıkta mezar baĢında hece tahtaları (Sinan Kahyaoğlu arĢivi)
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Foto-5:Yukarı mezarlıkta hece tahtasındaki kazayağı figürü (Sinan Kahyaoğlu arĢivi)
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Foto-6:Yukarı mezarlıkta kazayaklı modern mezar taĢı (Sinan Kahyaoğlu arĢivi 2017)
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Foto-7:Yukarı mezarlığa ilk konulan Veli Kahya‘nın mezarı (Sinan Kahyaoğlu arĢivi)
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PRENS SABAHADDĠN VE FĠKĠRLERĠNĠN ELĠT TEORĠSĠ
PERSPEKTĠFĠNDE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Dr. Öğr. Üyesi Songül ULUTAġ
Mersin Üniversitesi
ÖZET
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı aydınının temel problematiği; devleti
kurtarmaktan baĢka çare olmadığıdır. Jön Türkler, bilim ile bir milletin kurtuluĢunu
sağlama mücadelesinde, kendilerine en uygun düĢünce sistemi olan “Sosyal
Darwinism” kullanarak toplumu açıklama yöntemini seçmiĢlerdir. Prens Sabahaddin de
bu süreçte “Sosyal Darwinism‖‘i anlamanın ve uygulamanın gereklerini açıklamaya
çalıĢan isimlerdendir. Toplumu modernleĢtirici misyon üstlenen dönemin politik
elitlerinin, bireyin toplumun geliĢmesine daha çok müdahale etmesi gerektiğini
savundukları ve bu Ģekilde Türk siyasal hayatına yön veren önemli bir rolü de
üstlendikleri görülmektedir. Bu nedenle Osmanlı demokratikleĢme sürecinde
modernleĢmenin en önemli itici güçlerinin baĢında politik elitlerin olduğunu söylemek
mümkündür. Türk siyasal hayatının geliĢim çizgisinde, savunduğu farklı fikirleri ile
önemli bir yer tutan Prens Sabahaddin, demokratikleĢme sürecine büyük katkılar
sağlamıĢ politik elitler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda çalıĢmanın temel
problematiği, 19. yüzyılın sonlarında hareketlenmeye baĢlayan Türk siyasal hayatında
oluĢan yeni rejime muhalif güçlere bir örnek olarak Prens Sabahaddin‘i ve fikirlerini
elit teorisi perspektifinde değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Elit Teorisi, Politik Elitler, Türk Siyasal Hayatı,
DemokratikleĢme Süreci, Prens Sabahaddin.
THE EVALUATION OF PRINCE SABAHADDIN AND HIS IDEAS IN TERMS
OF PERSPECTIVE OF ELITE THEORY
ABSTRACT
From the 19th century, it became the basic problem of the Ottoman intellectuals
that there was no alternative but to save the state. In the struggle to provide the
liberation of a nation with science, the Young Turks chose the method of public
expression with ―Social Darwinism‖ which was the idea system best suited for hem. In
this process, Prince Sabahaddin also tried to explain the needs of understanding and
implementing social Darwinism with his ideas. The political elitists who undertook the
modernizing mission of the society, were also open to ideas that argue that the
individual should have intervene more in the development of society. Thus, they played
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an important role in directing. For that reason, it is possible to say that political elites
were among the most important driving forces of modernization in Ottoman
democratization process. Prince Sabahaddin, who had an important place in the
development of Turkish political life with his different ideas, was among the political
elites who made great contributions to the democratization process. In this context, the
basic problem of the study is evaluate Prince Sabahaddin and his ideas in the
perspective of the elite theory as an example of opposing Powers to the new regime that
emerged in the Turkish political life that started to move in the late 19th century.
Key Words: Elit Theory, Political Elites, Turkish Political Life, Democratization
Process, Prince Sabahaddin.
GiriĢ
Asıl adı Mehmet Sabahaddin olan hanedan ailesine mensup Prens Sabahaddin,
1879‘da Ġstanbul‘da Sultan Abdülmecid‘in kızı, II. Abdülhamid‘in kız kardeĢi Seniha
Sultan ile Osmanlı bürokrasisinde memur paĢalardan Mahmut Celaleddin PaĢa‘nın oğlu
olarak dünyaya geldi.1088 Soyluluğu baba tarafından gelmediği için gerçek bir prens
değildir; ancak onun bu ünvanı Avrupa kamuoyunda prestij kazanmak amacıyla
kullandığı yolunda iddialar bulunmaktadır. Fen ve sosyal bilimlere yatkınlığı olan
Sabahaddin‘in sosyal bilimlere olan ilgisi, 20 yaĢında Ġbn-i Haldun‘un ünlü eseri
Mukaddime‘yi okuyarak baĢlamıĢtı. Nitekim Sabahaddin‘in, babası Mahmut PaĢanın
özel bir üniversite gibi düzenlediği yalıda iyi bir eğitim aldığı söylenir. 1089
Prens, Jön Türklerin II. Abdülhamid‘in baskıcı yönetimine karĢı merkezden uzak
yerlerde örgütlendikleri bir dönemde yetiĢmiĢ ve bu geleneğe kendisi de katılmıĢtı. II.
Abdülhamid‘le ters düĢen Mahmut PaĢa, oğullarını da alarak Paris‘e gitmesi,
Sabahaddin‘in Jön Türkler arasına katılarak bu yolda mücadeleye baĢlamasına neden
oldu.1090 Prens Sabahaddin‘in aslında kendisi de bir politik elit olmasına rağmen,
dönemin diğer elit tabakasını eleĢtirdiği görülmektedir. En önemli eleĢtirisi ise,
komitecilikle, hükümet ve parlamento değiĢimleriyle, yeni bir yönetici veya siyasi parti
iktidarı ile bir memleketin kurtarılamayacağı yönünde idi. Hatta Prens Sabahaddin‘in
kendisini bir politikacı olarak görmediğini de dile getirdiği bilinmektedir.1091 Bu açıdan

1088

Nezahat Nurettin Ege, ―Prens Sabahaddin Hayatı ve İlmi Müdafaaları”. Güneş Neşriyat, Ġstanbul
1977, s. 3.
1089
Kaan Durukan, ―Prens Sabahaddin ve Ġlm-i Ġçtima, Türk Liberalizminin Kökenleri‖, Modern
Türkiye‟de Siyasi Düşünce, cilt I, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2002, ss.144-145.
1090
Cenk Reyhan, ―Prens Sabahaddin‖, Modern Türkiye‟de Siyasi Düşünce, cilt I, ĠletiĢim Yayınları,
Ġstanbul 2002, s. 146.
1091
Cahit Tanyol, ―Ġçtimai Monografi Hazırlıkları: Prens Sabahaddin‖, Sosyoloji Dergisi 2(4-5),2014,
ss. 146-147.
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döneminin elit kesiminden oldukça farklı bir yerdeydi. Ancak fikrî geliĢmenin
önündeki en büyük engelin otorite hastalığı olduğunu bilmesine rağmen onun da
kendisini bu hastalıktan tamamen kurtaramadığı düĢünülmektedir.1092 Aslında yapmak
istediği Osmanlı‘nın sıkı sıkıya tutunduğu katı gelenekçi tutuma bir son vermek ve
kitleleri harekete geçirmekti. Prens ve Ġlm-i Ġçtima‘cılar siyasal yönü ağır basan bir
uğraĢ içinde olduklarından kısa vadeli siyasi çıkar elde etme peĢinde olan gruplar
olarak değerlendirilerek eleĢtiriye maruz kalmıĢlardır.1093 Her ne kadar çıkıĢ noktası bu
olmasa da amacı otorite sahibi olmaktı. Bu nedenle bir politikacı olmaktan ziyade bir
sosyolog olduğunu savunsa da otorite tutkusunun var olduğu düĢünülmekte ve bu
yönüyle elist bir tavır sergilemekteydi. Bu açıdan bakıldığında Osmanlı
modernleĢmesini ve demokratikleĢme sürecini incelerken elitlerin rolü ve bu bağlamda
en açıklayıcı kuramlardan biri olan elit teorisine baĢvurmanın oldukça anlamlı olacağı
düĢüncesi ile bu çalıĢma kaleme alınmıĢtır. Prens Sabahaddin tarihçilerin yanı sıra
sosyologlar tarafından da ilgi görmüĢ hatta Türkiye Sosyolojisini konu edinen birçok
çalıĢmada yer bulmuĢtur. Ancak önemli bir sosyoloji kuramı olan “Elit Teorisi”
perspektifinden değerlendirilmemiĢtir. Bu yönüyle çalıĢma, 19. Yüzyıl Osmanlı
dünyasında sosyolojinin ve sosyolojik fikir öğretilerinin toplumsal değiĢme adına ne
derece önemli olduğunu ve Prens Sabahaddin‘in de içinde bulunduğu Osmanlı politik
elitleri öncülünde nasıl yayıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Toplumsal
dönüĢümlerin konu edildiği araĢtırmalarda disiplinler arası yaklaĢımların -özellikle
Tarih ve Sosyoloji bağlamında- gerekliliği perspektifinde çalıĢmamız ayrıca önem
taĢımaktadır.
Osmanlı ModernleĢmesinde Elitlerin Rolü ve Prens Sabahaddin
Geleneksellikten modernliğe geçiĢ sürecinde olan toplumlarda iktisadi,
toplumsal ve siyasal dönüĢüm boyunca, toplumlardaki kiĢi ya da gruplar birtakım roller
üstlenmiĢlerdir. Batılı toplumlarda geleneksellikten modernliğe geçiĢ aĢaması büyük
ölçüde kendiliğinden geliĢmiĢtir. Batı bu anlamda kendi iç dinamikleriyle
modernleĢmiĢtir. Batılı olmayan toplumlarda ise modernleĢmenin dıĢ etkenlerin itici
gücü ile ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tür toplumlarda ise modernleĢme
kendiliğinden geliĢen bir durum olmadığından toplumun çoğunluğunu oluĢturan ve
gelenekselliğini sürdüren kitleler bu süreçte itici güç olarak ortaya çıkmamaktadır. Bu
nedenle, yabancı aristokratik bir elit tabakanın veya batılı modern kültürün düĢünsel
araçlarıyla donanmıĢ yerli bir aydınlar grubu ya da her iki grubun birlikte oluĢturacağı
bir gücün yol göstericiliğine ihtiyaç duyulmaktadır.1094
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Tanyol, a.g.m., s. 152.
Cevat Özyurt, ―Bireyci Toplum Savunusu Olarak Prens Sabahaddin Sosyolojisi‖, Muhafazakâr
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Osmanlı modernleĢmesinde büyük ölçüde Batılı sömürgeci devletlerin itici gücü
ile Batı tarzı eğitim almıĢ elit tabakanın ortaklaĢa giriĢimleri etkili olmuĢtur. Tanzimat
Döneminde Batı‘ya öğrenci göndererek batının geliĢmiĢ kurumlarından faydalanma
geleneği ile modern eğitimli elit kesim yetiĢmekte idi. YetiĢen bu elit tabaka daha
sonraki dönemlerde Osmanlı toplumunun modernleĢme süreci yönünde ilerlemesine
yardımcı olacak aydın bürokrat sınıfı oluĢturacaktı.
20. yüzyılın baĢlarına doğru Osmanlı Devleti, öncekilere oranla çok daha etkin,
yetenekli ve güçlü yeni bir elit grubu ile tanıĢıyordu. Geleneksel Osmanlı iktidar
seçkinlerinden çok farklı olan bu yeni elit grubun ortaya çıkıĢ Ģekli de, alıĢılmıĢ elit
dolaĢımından farklı bir biçimde gerçekleĢmiĢtir. Bu yeni elit grubu ordudan ya da
ulema sınıfından değil, tercüme ve elçilik kurumlarından çıkmıĢtır. Hem sorumluluk
duygusuna, bilgi ve yeteneğe, hem de geniĢ ölçekli siyasi ve toplumsal devrimleri
hayata geçirebilecek yetenek ve güce sahip bu yeni elit grubu, yeni Türkiye‘nin
modernleĢtirici unsurunu oluĢturacaktır. Oldukça heterojen bir yapıda olan bu grubun
temel ortak özelliği, çok iyi eğitim almıĢ olmalarıdır. Osmanlı'nın son dönemlerinde
ortaya çıkan bu yeni ve güçlü elitler arasında askeri elitler, medya elitleri, bürokratik
elitler ve yargı elitleri önemli bir yer tutuyordu. Genç Osmanlılar, Jön Türkler ve Ġttihat
Terakki bu elit grupların Osmanlı temsilcileri olarak değerlendirilebilir. KurtuluĢ
SavaĢı ve Milli Mücadele süreci için ise baĢta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
Ġnönü, Cebesoy, Karabekir ... gibi isimler, bu yeni elit grubunun en etkin isimlerinden
olacaktı.1095
19. yüzyıldan itibaren devleti kurtarmaktan baĢka çare olmadığı, Osmanlı
aydınının temel problematiği haline gelmiĢtir. Jön Türkler, bilim ile bir milletin
kurtuluĢunu sağlama mücadelesinde, kendilerine en uygun düĢen fikir sistemi olan
“Sosyal Darwinism” ile toplumu açıklama yöntemini seçmiĢlerdir. Prens Sabahaddin
de Ģu sözlerinde “Sosyal Darwinismi” anlamanın ve uygulamanın gereklerini
açıklamaya çalıĢmıĢtır:
“Kânûn-ı tekâmül hâdisât-ı tabi‟iyyede olduğu kadar hâdisât-ı ictimâ‟iyyede de
hayâtı muhitine en iyi tevâfuk eden ellere tevdî‟ ile terakkîyi emin ediyor. Madem ki
değiştirmek elimizde değil hedef-i matlûbe isâl edecek yol bizde ise onu biran evvel
keşfederek ta‟kîbin çaresine bakmalıyız ki bir esâret-i kat‟iyyenin bir mevt-i ma‟nevinin
makhûr-ı ebedîsi olmayalım…”1096

1095

ġerif Mardin, Türk Modernleşmesi, Derleyen: Mümtaz‘er Türköne-Tuncay Önder, ĠletiĢim
Yayınları, Ġstanbul 1992, ss. 9- 20; D. Ali Arslan, ―Modern Türk Askeri Elitlerinin OluĢumu ve Ordu,
Din, Ġdeoloji ve Siyaset ĠliĢkisi‖, www.stratigma.com., EriĢim Tarihi: 17.11.2017.
1096
M. ġükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük
(1889-1902), ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1985, s. 54.
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Osmanlı‘ya sosyoloji hem ülkenin kurtuluĢuna yardımcı olabilecek kuram ve
fikirleri aktarmak hem de Batılı kurumları tanıtmak amacı ile getirilmiĢtir. Dolayısıyla
Sosyolojik kuram ve fikirler dıĢarıdan aktarılmıĢtır.1097 Jön Türkler, genellikle
pozitivizm gibi bireyin toplum içindeki rolünü fazla önemsemeyen kuramlara ilgi
duymuĢlardı. Ancak, bireyin toplum içindeki geliĢmeye daha çok müdahale etmesi
gerektiğini savunan fikirlere de açıktılar. Türkiye‘de sosyoloji alanının kurucularından
biri olan Prens Sabahaddin (1877-1948), Ziya Gökalp‘in temsil ettiği Comte-Durkheim
ekolüne karĢılık, Frédéric Le Play ve takipçileri Henri de Tourville, Edmond Demolins,
Paul Descamps gibi ünlü sosyologların geliĢtirdikleri “Science Sociale (ilm-i İçtima)”
kuramının savunucusu olmuĢtur.1098 Türk siyasal hayatının geliĢim çizgisinde,
savunduğu farklı fikirleri ile önemli bir yer tutan Prens Sabahaddin, demokratikleĢme
sürecine büyük katkılar sağlarken bir sosyolog gibi toplumu analiz edip modernleĢme
yolunda giriĢimlerde bulunmuĢtur.
Farklı fikirlerin temsil edildiği, temsilcilerin özgürce seçilebildiği bir sistem olan
demokrasi, bünyesinde muhalefet olgusunu barındıran bir kavramdır. Türk Demokrasi
Tarihinde, mevcut siyasal sistemin yapısını değiĢtirmeye yönelik ilk örgütlü muhalefet
1859 Kuleli Vakası ve 1865 Yeni Osmanlılar Cemiyeti‘nin kurulmasıdır. Genç
Osmanlılar bu bağlamda karĢıt elitler olarak mutlak iktidara karĢı çıkan grubu temsil
etmekteydi. Örgütlü muhalefette bir üçüncü aĢama ise 1876 Kânûn-ı Esâsî‘dir. Ġttihat
ve Terakki Cemiyeti muhalif bir siyasi oluĢum olarak iktidara geldikten sonra,
muhalefet karĢıtı bir tutum izlemiĢ ve kendi diktatörlüğünü kurmuĢtur.1099 Böylece
Osmanlı politik elitleri ve aydınları demokratikleĢme sürecini bu geliĢmelerle baĢlatmıĢ
oldu. Bu geliĢmeler aynı zamanda siyasal hayattaki kutuplaĢmaları da gündeme
getirirken oldukça sancılı bir sürece de girilmiĢtir. Çünkü despotik bir yapıya sahip olan
Osmanlı için demokrasi merkezi otoriteye karĢı bir tehdit unsuru idi. Osmanlı siyasal
hayatına demokratik bir yapı kazandırmak uğrunda en büyük mücadelelerden birini
Prens Sabahatin vermiĢtir.
Anglo-Sakson dünyanın politik düzey açısından üstünlüğü üzerine bir araĢtırma
yapan ünlü Fransız Edmond Demoulins‘in 1897‘de yayımladığı Anglo-Saksonların
Üstünlüğü Neden İleri Geliyor? adlı kitabı da Türk Siyasal Hayatına Prens Sabahaddin
ile girmiĢtir. Kitap, özellikle kendi toplumlarının geriliğinin sebeplerini araĢtıran
Müslüman reformcular, hürriyetçiler ve yenilikçiler tarafından rağbet görmüĢtür.
Demoulins‘in kitabında savunduğu tez, Anglo-Saksonların üstünlüğünün bireysel
1097

Bayram Kaçmazoğlu, ―Türkiye‘de Sosyolojinin 100 Yıllık Birikimi Üzerine Bazı Tespitler‖,
Sosyoloji Konferansları, No: 52 2015, s.31.
1098
Durukan, a.g.m, s.143; Cevat Özyurt, a.g.m., s. 180.
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Niyazi Berkes, Türkiye‟de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 2002, ss. 271-275;
Mardin, a.g.e., s. 180.
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giriĢimi destekleyen eğitimlerine ve diğer toplumlarda olduğu gibi topluma güven
yerine kendine güven ilkesine dayandığıdır. Demoulins, zümrelerin ve bireylerin hâkim
olduğu toplumlar olduğunu ve bireylerin önem kazandığı Anglosakson ülkelerindeki
(Ġngiliz ve Amerikan) toplumların bu nedenle geliĢtiğini öne sürüyordu. Ona göre, bu
tip toplumlarda bireyin kiĢisel geliĢme eğitimine önem verildiği için memurlara da çok
fazla ihtiyaç duyulmamaktadır.1100 Bu açıdan toplumdaki bir düzelme insanların
değiĢmesi ile gerçekleĢebilecektir. Sabahaddin Bey insan anlayıĢını devrin en
belirleyici sosyal düĢünürlerinden biri olan Durkheim‘dan Fouille aracılığıyla
almıĢtır.1101
Prens Sabahaddin de Demoulins ve öncülü Le Play‘den etkilenerek merkezi
otoriteye karĢı bireysel giriĢimciliğe destek veren bir yaklaĢımı savunmuĢtu. Bu
nedenle Tanzimat‘tan itibaren memur yetiĢtiren eğitim anlayıĢı yerine giriĢimci
karakter kazandıran eğitim anlayıĢını önerir ve memuriyete kesinlikle karĢı çıkar.1102
Prens Sabahaddin‘i anlamak için onun faaliyetlerine yön veren, Durkheim‘dan
ayrı yeni bir sosyoloji yaratan ―Science Sociale‖ı (ilm-i içtima) kuran Le Play okuluna
ve Edmond Demolins‘e yer vermek gerekmektedir. Le Play‘in sosyolojiye en önemli
katkısı doğa bilimlerinde kullanılan gözlem yönteminin sosyal bilimlerde de
kullanılabileceği yönündeydi. Toplumbilimde toplum üzerine analizler yapabilmek için
muhakkak gözlenmesi gereken birimin aile olduğu vurgusunu yapan da odur.1103 Le
Play‘in en önde gelen takipçisi Demolins‘e göre ise iki tip aile ve toplum tipi vardır:
tecemmüî (kamucu) ve infirâdî(bireyci). Tecemmüî aile ve toplumda kiĢiler,
teĢebbüsten yoksundurlar, her Ģeyi toplumdan beklerler. Ġnfiradi aile ve toplum tipinde
ise kiĢiler her Ģeyden önce kendilerine güvenirler; aileye, topluluğa ve devlete
bakmazlardı. Demolins, “Anglo-Saksonların Esbâb-ı Faikiyeti Nedir?”1104 adlı
kitabında bu ikinci tip aile ve topluma en iyi örnek olarak Anglo-Saksonları
göstermiĢtir. Anglo-Sakson toplumunun, kurumsal açıdan adem-i merkeziyet, bireysel
olarak da teĢebbüs-i Ģahsi fikirlerine sahip olduğunu vurgulamaktadır.1105 Prens
Sabahaddin de bu fikirden esinlenerek ülkenin kurtulması için asıl çözümün “teşekkül-i
tecemmüîden teşekkül-i infirâdiye geçmek” Ģeklinde özetlemiĢtir.1106 Ayrıca Prens
1100

ġerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908), ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 1992, ss.
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Mardin, a.g.e., s. 291.
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Merkezi, Ġstanbul 1962, s. 253.
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Edmond Demolins, A Quoi Tient la Supériorité des Anglo-Saxons, Paris 1897.
1105
Sina AkĢin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, Ġstanbul 1987, s. 47.
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Sabahaddin söylemlerinde Le Play‘ci olmaktan ziyade Science Social taraftarı olmayı
tercih ettiğini de belirtmiĢtir.1107
Demolins‘in fikirlerine göre, Anglo-Sakson ülkelerinde terbiye her Ģeyden önce
bireysel yetenekleri geliĢtirmeye yöneliyordu ve sonuçta toplum bundan yararlanmıĢ,
Ġngilizler ve Amerikalılar geliĢmiĢ milletlerin baĢında yer almıĢlardı. Böyle bir
toplumun devlet yönetimindeki yansıyıĢı kendini geniĢ bir adem-i merkeziyetçilikte
göstermekteydi. “Amme İktidarının Genişliği ve Merkezî İdâre”nin hakim olduğu
toplumlarda bireye önem vermeyen, merkeziyetçi sistemi devam ettirebilecek eğitim
sistemlerine dayanıyordu. Böylece bireyin kiĢisel geliĢimi engelleniyor ve toplum her
Ģeyi devletten bekleyen bireyler haline geliyordu. Demolins bu nedenle, devlet
memuriyetine duyulan ihtiyacın Fransa ve Prusya gibi ülkelerde daha fazla olduğunu
belirtmektedir. Demolins‘in 1910‘a kadar yayınladığı eserlerin çoğunluğunun ana
teması toplumun, özelliklerini birey ve aile gibi daha küçük birimlerden aldığıdır.1108
Osmanlı muhalefetinin ilk kongresi sayılan 4-9 ġubat 1902 Paris Kongresinde,
Jön Türkler ikiye ayrılmıĢlardı. Muhalif gruplardan bir kısmı imparatorluğun
dağılmasını önleyecek seçkinci otoriter bir yönetimi savunan Ahmed Rıza‘nın, bir
kısmı ise liberal Ġngilizlerin desteğini savunan Prens Sabahaddin‘in etrafında
toplanmıĢlardı. 23 Temmuz 1908‘de MeĢrutiyet'in ilanından sonra yurda dönen Prens
Sabahaddin ve arkadaĢları, çeĢitli gazetelerde, “Adem-i Merkeziyet ve Teşebbüs-i
Şahsî” adıyla kurdukları cemiyetle fikirlerini yayınlayarak taraftar toplamıĢlardı.1109
Bu kongrede Sabahaddin, Abdülhamid‘in baskıcı yönetimine karĢı tüm muhalif
güçleri birleĢtirmek istemiĢtir. Bu toplantıya batı literatüründe “Osmanlı Liberalleri
Kongresi” denildiği gibi daha sonraki dönemlerde “Birinci Jön Türk Kongresi” olarak
da adlandırıldığı görülmektedir.1110 Bu kongre, aynı zamanda Jön Türk hareketi
içindeki parçalanmanın da baĢlangıcını oluĢturmuĢtu. Bu anlamda toplantıya, “Osmanlı
Muhalefetinin İlk Kongresi” denmesinin daha kapsayıcı bir tarif olacağı da düĢünülür.
Kongrede temel iki tartıĢma konusu vardı. Birincisi yalnız yayın ve propaganda ile
meĢrutiyetin kurulamayacağı, bunun için devrim yönteminin benimsenmesinin gerekli
1107
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olduğu, ikincisi ise yabancı hükümetlerin müdahalesini sağlamak için memlekette
ıslahat yapılmasının temin edilmesidir. Prens Sabahaddin, çoğunluğunu Rum ve Ermeni
delegelerin oluĢturduğu bir grupla bu iki teklifi kabul etti. Ahmet Rıza ve grubu
yabancı müdahalesi fikrine katılmamıĢ ve böylece görüĢ ayrılıkları da baĢlamıĢtır. Bu
fikir tartıĢmaları çerçevesinde, Prens ve taraftarları ―Teşebbüs-i Şahsî ve Adem-i
Merkeziyet Cemiyeti‖ni kurarken, muhalifleri de “Osmanlı Terakki ve İttihat
Cemiyeti”ni kurmuĢlardır.1111
Sabahaddin 1906‘da, Fazlı, Ġsmail Kemal, Nihat ReĢat, Dr. Rıfat, Miralay Zeki,
Dr. Sabri, Hüseyin Tosun, Milaslı Murat ve Hüseyin Siret Beyler ile “Teşebbüs-i Şahsî
ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti”ni kurdu.1112 Cemiyetin yayınlanan tüzüğü, her milletin
sayısal oranına göre belirlenen Vilayet Umûmî Meclisleri‘nin vilayetlerin maliyesi,
kanun ve nizamlarıyla ilgili konularda tam ve geniĢ yetkiye sahip olmasını
öngörüyordu. Ayrıca mebusların Vilayet Meclisi üyeleri arasından seçileceği esası
kabul edilmiĢtir. Bu yönüyle öngörülen yapı federasyondan da öte, daha çok
konfederatif bir düzeni ifade etmekteydi.1113
1908 devrimi ile Abdülhamit‘in tahttan indirilmesinden sonra Hürriyet Ġlanı‘nı
takiben Ahrar Fırkası‘nı kuran Prens, bu Ģekilde hürriyetin getirilemediğini savunur.
Prens Sabahaddin, Abdülhamit‘ten sonra aynı baskıcı rejimi devam ettiren Ġttihat ve
Terakki Cemiyeti‘ne karĢı muhalefet etmeye baĢlamıĢtır. Ġki cemiyetin ayrıldıkları ve
benzeĢtikleri noktalardan biri; Ġttihat Terakki Cemiyeti‘nin bürokratlara dayalı idari ve
siyasi merkeziyetçiliği, yabancı müdahalesini reddeden toplumcu bir sosyal
organizasyonu savunmasıydı. Buna karĢılık TeĢebbüs-i ġahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyeti de saray çevresine karĢı hareket serbestisi kısıtlanmıĢ ticari alanda pazar
arayan yabancı sermaye, iltizam alan mültezimler, geliĢen komprador burjuvazi,
azınlıklar ve eĢrafa dayanmaktaydı. Ġdari adem-i merkeziyet, yabancı müdahalesi ve
bireyci sosyal organizasyondan yana olmak, bu cemiyetin temel fikirlerini
oluĢturmaktaydı. Bu bağlamda temel ayrılık noktaları, devleti kurtarma fikrini
yorumlayıĢ tarzlarıydı. Ġki cemiyetin kesiĢtikleri nokta ise, milli burjuvazi yaratmak
ortak amacından hareket etmeleri ve bir mühendis zihniyetiyle toplumu makine gibi
görmeleriydi.1114
Sabahaddin Bey de Osmanlı Devleti‘ndeki memur sınıfının hakimiyetine karĢı
çıkıyordu. Onun memurlara yönelttiği bu eleĢtiri daha önce hiçbir Jön Türk‘ün
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yapmaya cesaret edemediği bir durumdu. Prens Sabahaddin, meĢrutiyetin ilan
edilmesiyle de yetinmemekte; arkasından gelen istibdat uygulamasına bir son vermek
için toplum Ģartlarını düzeltmek gerektiğine inanmaktadır. Ona göre bunu yapabilmek
için devlet yönetiminde adem-i merkeziyet, kiĢilerde teĢebbüs-i Ģahsî fikirlerini
yerleĢtirmek gerekmektedir.1115 Sabahaddin Bey‘in uyarlamaya çalıĢtığı Ġngiltere ve
ABD‘nin denizaĢırı ve ada olmak gibi jeopolitik durumları adem-i merkeziyet
uygulamalarına uygundu, ancak bu tip uygulamaların Fransa, Almanya ve Osmanlı
Devleti için kolay kabul edilebilir bir durum değildi. Bu görüĢe muhalif söylem ise
özellikle milliyetçilik hareketlerinin yoğunlaĢtığı bir dönemde böyle bir uygulamaya
geçilmesinin imparatorluğun dağılmasına yol açacağıydı.1116 Bu nedenle topyekün bir
ıslahat programı yürütülebilmesi için önce ilm-i ictima yolu ile toplumu tanımak
gerekliliğinin altını çizerken belki de en çok eleĢtiriye maruz kaldığı konu toplumunu
yeteri kadar tanıyamaması olmuĢtur.1117
Liberalizmin evrensel katı bir tanımından hareket edildiğinde Prens Sabahaddin‘i
liberal olarak nitelemenin çok doğru olmadığı ileri sürülmektedir. Ayrıca Prens
Sabahaddin, Türk liberalizminin kökenleriyle iliĢkilendirilen bir isim olmasına rağmen
kendini liberal olarak kabul etmezdi. Bu durumu Ģu sözleriyle açıklamıĢtır:
“İşte muhafazakârlık, liberallik, demokratlık, sosyalistlik, teceddüt veya
milliyetçilik gibi nazariyeler, hep ilmi tahlil yokluğundan veya zihinlere yerleşmiş bazı
kanaatleri birer esaslı hakikat sayarak onlardan istidlal yoluyla hükümler çıkarmak
yanlış usulünden ileri geliyor. Fakat içtimai meselelerin (İlm-i İctima=La Science
Sociale) ile tahliline girişilince açıkça görülüyor ki bütün bu etiketler, bu basmakalıp
ünvanlar, hakikat halde hiçbir şey ifade etmiyor.”1118
Aykut Kansu da Türkiye‘de Prens Sabahaddin ve onun fikir dünyası hakkında
yapılan çözümlemelerin eksik olduğunu eleĢtirerek, bu konuda yeteri kadar
derinlemesine araĢtırma yapılmadığını belirtmektedir. Bilindiği gibi Prens
Sabahaddin‘in görüĢleri Türk siyasal düĢünce dünyasında liberal sınıflama içersine
girmektedir. Prens‘in ―Adem-i Merkeziyet ve TeĢebbüs-ü ġahsi‖ gibi fikirleri ile
merkeziyetçi devlet yapısına ve memurlarıyla birlikte tüm modern devlet oluĢumuna
karĢı aldığı tavır, onun temsil ettiği kanadın liberalizm olduğu izlenimini vermektedir.
Kansu, Prens Sabahaddin‘in etkilendiği kiĢilerin savundukları asıl noktanın, ‗Fransız
Ġhtilali öncesi hakim olan feodal toprak yapısına geri dönülmesi gerekliliği fikri‘
olduğunu vurgulayarak, liberalizmden çok aĢırı muhafazakar bir tutumdan söz
1115
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edildiğini belirtmektedir. Sabahaddin‘e göre, bir bölgenin en nüfuzlu kiĢisi ya da en
büyük toprak sahibi o bölgenin yerel yöneticisi olmalıdır. Prens, siyasal modelin ne
olduğunun da önemli olmadığını, devletin kurtuluĢunun sadece cemaatçi toplumdan
bireyci topluma geçmekte yattığını düĢünmektedir.1119
Ayrıca onun aslında genel savaĢının siyaset için değil uygarlaĢma yolunda
milletini geliĢtirme olduğunu da Ģu sözlerinden anlamak mümkündür: “Bir ulusun
uygarlık alanında en yüksek seviyeye ulaşmak için göstereceği başarılar yalnız o millet
için değil, bütün insanlığın bir zaferi sayılır.”1120 En çok önem verdiği Ģeyler arasında
eğitim vardı. Hatta bütün meselenin eğitim ile düzelebileceği kanaatinde olduğunu
―Türkiye Nasıl Kurtarılabilir‖ adlı kitabında Ģu sözlerle belirtmiĢtir: “Mütefekkirlerimiz
nazarında mes‟ele-i ictimâ‟iyemiz sadece bir ma‟ârif mes‟elesinden ibâretdir
denilebilir.”1121 Bu bağlamda II. Abdülhamid‘in baskıcı, fikri özgürlüğü ve bireysel
geliĢmeyi engelleyen eğitim politikasını da eleĢtirmiĢtir.1122 Ġnsanın eğitilerek ancak
toplumun terbiye edilebileceği düĢüncesindeydi. Bu düĢünceden hareketle özellikle kız
çocuklarının eğitimini Ģart görüp, aile okul gibi kurumların önemine dikkat çekmiĢtir.
Böylece “milli terbiyenin ıslahı”nın mümkün olabileceğini öngörebilmekteydi. Bu
konuda da Anglosaksonların örnek alınmasını önermektedir.1123
Bu bağlamda Prens Sabahaddin, bazılarına göre toplum tabularımıza dokunduğu
için eleĢtiri almıĢtır. Öyle bir durum almıĢ ki onun lehine ya da aleyhine herhangi bir
tavır siyasi olarak algılanmaktaydı. Prens, Katolik çevrelere yatkınlığı nedeniyle de en
çok çatıĢmaya düĢtüğü isim olan Bahaeddin ġakir Bey ve grubu tarafından eleĢtiriye
maruz kalmıĢtır.1124 Prens‘in sosyal kökeni de ona yönelik eleĢtirilerden biri idi.
Soylu/elit bir kökenden geliyor olması onun her ne kadar halk yanlısı ve halkçı tavrına
rağmen inandırıcı olmamasına yol açmıĢtır. Bahaeddin ġakir Bey‘e göre;
“Sabahaddin Bey Boğaziçi‟nde, Çamlıca‟da Erenköy‟de saraylarında asude
nişin-i istirahat iken, küçük kalplerinde şule fesan ateş-i hamiyet sevkile milleti ikaz için
ortaya atılan Mekteb-i Harbiye talebelerinin kanlı kanlı nefiy ve tağriplerini
görememişlerdi.”1125
1119

Aykut Kansu, ―Prens Sabahaddin‘in DüĢünsel Kaynakları ve AĢırı-Muhafazakâr DüĢüncenin
Ġthali‖, Modern Türkiye‟de Siyasi Düşünce, cilt I, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2002, ss. 156-162.
1120
Taha Toros, ―Prens Sabahaddin‖, Yakın Tarihimiz Yazı Dizisi, s. 171.
1121
Sabahaddin, Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, Kader Matbaası 1335, s.51.
1122
Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1952, ss. 29-31.
1123
Belkıs Gürsoy AltuniĢ, ―Prens Sabahaddin‖, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VI. Eyüp Sultan
Sempozyumu, Tebliğler, 23-27 Mayıs 2002, Eyüp Belediyesi, Ġstanbul 2003, ss. 169-170; Mustafa
Ergün, ―Prens‖ Sabahaddin Bey‘in Eğitim Üzerine DüĢünceleri‖, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 1(2),
1-9, 2008, ss. 6-7.
1124
Mardin., a.g.e., s. 288.
1125
A.g.e., ss. 289-290.
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Prens Sabahaddin eserlerinde Osmanlı Devleti‘nin gerileme nedenleri ve buna
yönelik çözüm önerileri üzerinde durmuĢtur. Ona göre Osmanlı‘nın gerilemesinin en
temel nedeni kamusal hayat ile kamusal hayat alanlarının iktidar sınırlarının
belirsizliğidir. Buna yol açan temel etken de bireyi toplum ve devlet karĢısında
özgürleĢtirici eğitim sisteminden yoksunluktur. Toplumun kökten değiĢtirilmesi önerisi
etrafında, özel hayatın kamusal hayata üstünlüğünü savunmuĢ ve bunu sağlamak için de
Batılı anlamda bir vatandaĢ tipinin yaratılması gerekliliğini vurgulamıĢ araç olarak da
eğitimi seçmiĢtir.1126
Sabahaddin‘in en önemli eseri olan “Türkiye Nasıl Kurtarılır?”, Ġttihat ve
Terakki döneminde yasaklanmıĢ ancak, Milli Mücadele döneminde tekrar basılmıĢtır.
Yeni rejimin kurulmasının ardından, hanedan üyelerinin yurt dıĢına çıkarılmasına bağlı
olarak Türkiye‘den ayrılan ve Avrupa‘nın değiĢik ülkelerinde çalıĢmalarına devam
eden Sabahaddi‘nin,. 30 Haziran 1948‘de Ġsviçre Neuchatel‘de misafirliğe gittiği bir
virtüözün evinde vefat ettiği bilinmektedir.1127
Elit Teorisi ve Prens Sabahaddin
Elit kavramı toplumbilim literatüründe, “çoğunluk üzerinde azınlık yönetimi”
eylemini ifade etmek üzere kullanılmıĢtır. Köken olarak Latince “eligre (seçme)” ve
“electa(seçilmiş)” kelimelerinden türetilmiĢ olan “elit” kavramı, dilimize Fransızca
―elite‖ sözcüğünden aktarılmıĢtır. Siyasal bilim sözlüğünde “Siyasal Elit” baĢlığı
altında bu sözcüğün geniĢ anlamı olarak “Elit Türü”nü, dar anlamı olarak da Yerel
Siyasal Elit, ModernleĢtirici Siyasal Elit, Siyasal Elit, Ġktidar Eliti, TaĢra Eliti,
Devrimci Elit, Geleneksel Siyasal Elit ve Geçici Siyasal Elit ve ilgili terimler olarak da
Ticaret Eliti, Karar Alan Elit, Ekonomik Elit, Yönetici Elit, Lider, Entelektüel Elit,
Yasama Organına DevĢirme, Menajeryal Elit, iĢ yöneticisi Askeri Elit, ModernleĢtirici
Elit, Çoğulcu Elit ve Toplumsal Elit gibi terimler yer almaktadır. 1128 Elit kavramının
batıda günlük dilde kullanılması 17. Yüzyıl iken sosyal bilimler alanında kullanılmaya
baĢlanması 19. yüzyılın sonlarındadır. 1930‘larda Ġngiltere ve Amerika‘da bu kavramın
yaygınlaĢtığı görülür.1129 Sosyal bilimler alanında kavramın kullanılmasının
yaygınlaĢması konusunda Gaetano Mosca1130 ve Vilfredo Pareto1131‘nun büyük katkısı
1126

Reyhan, a.g.m., s. 149.
Toros, a.g.m., s. 148; Durukan, a.g.m., s. 149.
1128
Mehmet Turan, Siyasal Elitler, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2000, s. 31.
1129
D. Ali Arslan, ―Türk Siyasi Elitleri‖, International Journal of Human Sciences,
http://www.insanbilimleri.com/elit teorisi, EriĢim Tarihi: 17.11.2017.
1130
Gaetano Mosca, The Rulling Class (Elementi di Scienza Politica), Translated by Hannah D. Kahn,
McGraw-Hill Book Company, Inc. New York and London 1939.
1131
Wilfredo Pareto, The Mind and Society, Edited by Arthur Livingston, Harcourt, Brace and
Compay, New York 1935.
1127
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olduğu bilinir. Pareto, elit sözcüğünü siyasal bilime ilk sokan ve ilk kuram oluĢturan
kiĢidir.1132
Genel olarak kuramın neyi ifade ettiğine bakıldığında toplumdaki yöneten ile
yönetilen arasındaki iliĢkiyi açıklamak için üretilmiĢ bir kuram olduğu dikkat çeker.
Toplumların genel yapıları incelendiğinde hemen hemen hepsinin yöneten ve yönetilen
olmak üzere ikiye ayrıldığını görmek mümkündür. Bu ayrım azlar ve çoklar olarak da
ifade edilebilmektedir. Azlar yönetici vasfı ile toplumdaki elit tabakayı; çoklar ise
elitist gruplarca yönlendirilen yönetimde etkin olan ve iktidarı elinde bulunduran
azlarca yönetilen halkı temsil eder.
Bu bağlamda elit kavramını kullanmasa bile elit ve kitle ayrımını keskin bir
Ģekilde ilk defa sistematize eden Mosca olmuĢtur. Mosca‘ya göre tüm toplumda
yöneten ve yönetilen olmak üzere iki sınıf vardır. Mosca‘nın elit tabakasını bu yönetici
sınıf oluĢturmaktadır. Tek bir düĢünceyle hareket eden örgütlenmiĢ azınlığın,
örgütlenmemiĢ bir çoğunluğa hâkim olmasının kaçınılmazlığını vurgular. Diğer yandan
da yönetici sınıfların toplum üzerindeki bu hâkim iktidarlarını haklı gösterebilmek için
ileri sürdükleri farklı ideolojiler, mitler ve değerlerin de olduğunu savunur. Ayrıca
yönetici azınlığa dahil olan bu kiĢilerin bazı özel yetenekleri ile toplumda saygınlık ve
etkinlik kazanmıĢ kiĢiler olduğunu söyler. Pareto da bu bağlamda Mosca ile
hemfikirdir. O da toplumu ikiye ayıran bu kuramı eĢitsizlik temelinde ele alır ve
elitlerin etkin oldukları alanda en üst yeteneğe sahip kiĢiler olmalarına dikkat çeker.1133
Michels‘e göre ise elit olmada en belirleyici faktör kiĢilerin örgütlerde ellerinde
tuttukları yerler ve o mevkide kalmanın sağladığı iktidarın kullanımıdır. Bu yönetici
azınlığın zaman içinde hiç değiĢmemesini ise Oligarşinin Demir/Tunç Yasası kuramı
ile açıklamaya çalıĢır.1134 Amerikalı sosyolog C. W. Mills,1135 topluma egemen ve
iktidarın temelini oluĢturan ordu, devlet ve Ģirketler olarak bahsettiği siyasi, askeri ve
ticari olmak üzere üç temel kurumun en üst kesimlerinde bulunan gruplara iktidar eliti
adını verir.1136 Bu grupların aynı zamanda toplumsal kökenleri, dünya görüĢleri ve

1132

Turan, a.g.e., ss. 32-34.
A.g.e., ss. 32-35.
1134
Bu konuda yazarın görüĢleri için bakınız: Robert Michels, Political Parties; A Sociological Study
of The Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Translated by: Eden anda Cedar Paul, Baoche
Books, Kitchener, 2001. Pamela S. Tolbert, ―Robert Michels and Iron Law of Oligarchy‖, in D.Della
Porta, B.Klandermans&D.McAdam (Eds.), Blackwell Encyclopedia of Social and Political
Movements. Oxford: Wiley-Blackwell.
1135
C. Wright Mills, The Power Elite, Oxford Univercity Press, New York 1956. C. Wright Mills,
İktidar Seçkinleri, Çeviren Ünsal Oktay, Bilgi Yayınevi, Ġstanbul 1974.
1136
A.g.e., ss. 11-12.
1133
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ortak çıkarları bağlamında birbirleri ile iliĢkili olduklarını vurgular. Toplumun geneline
yönelik alınan siyasal kararlar üzerinde bu üçlü azınlık söz sahibi olacaktır.1137
Elit teorisi kendi içinde Çoğulcu (Pluralist) Elit AnlayıĢı, Elitist (Seçkinci) Elit
AnlayıĢı, Demokratik Elit Teorileri ve Demo-Elit YaklaĢım olmak üzere 4 alt kola
ayrılarak da incelenebilmektedir.
Pluralist teori, kökenini liberal düĢünceden alır. Toplumdaki baskı gruplarının
çokluğunu temel alır. Toplumsal ve siyasi güç bu çoklu gruplar arasında paylaĢılmıĢtır.
Bu Ģekilde karar verme süreci üzerinde de etkili olabilmektedirler. Plüralistler,
yöneticilerin gücü, öteki elit grupları ve halk tarafından sınırlandırılıp, kontrol edilebilir
görüĢü ile elitistlerden ayrılırlar. Oysa elitistlere göre halkın fikirleri, yönetici grup
tarafından kontrol edilip, yönlendirilebilirdi. Pluralistlerin üzerinde yoğunlaĢtıkları
eĢitlik, gücün dağılımı ve çok sayıda güç merkezlerince paylaĢılması, karar verme
sürecinde halkın ağırlıklı rol oynaması ve aktif katılımı gibi konular, kabul edilir ve
istendik olgulardır. Fakat onların bu konularda ortaya koydukları düĢüncelerin oldukça
idealistçe olduğu düĢünülmektedir. Bu bağlamda Prens Sabahaddin‘in fikirleri pluralist
elit anlayıĢı ile de örtüĢmektedir. Demokratik elit teorisi ise “eşitlik” olgusu üzerinde
de durur. Fakat bu eĢitlik anlayıĢı, demokrasi teorisinin “gücün toplum kesimleri
arasında eşit dağılımı” ilkesinden daha farklı ve gerçekçidir. Bu teoriye göre, önemli
olan gücün eĢit dağılımı değil, “güçlü bir konuma ulaşabilmede fırsat eşitliğidir”. Bu
teori ağırlıklı olarak elitlerin ya da elit grupların özerkliğini de vurgular. Buradaki amaç
sadece demokrasi değil aynı zamanda despotik yönetim biçimini önleme çabasıdır.
Kökenini liberalizmin bireysel hak ve özgürlükler için devlet gücünün sınırlandırılması
ilkesinden alan bu düĢünce yapısıyla Prens Sabahaddin‘in adem-i merkeziyet ve
teşebbüs-i şahsî fikrini örtüĢtürmek mümkündür. Demokratik elit teorisinin öncüleri
arasında baĢta Gaetano Mosca olmak üzere, Max Weber, Joseph Schumpeter ve
Raymond Aron gibi isimler sayılabilir. 1138
Görüldüğü üzere elit kavramı toplumun geri kalanı ile eĢit düzeyde hak ve
konuma sahip olmayan ve aynı zamanda topluma yön verebilecek yetenek ve düzeyde
bulunan kiĢileri ifade etmek için kullanılmıĢtır. Bu perspektifte ele alıp
değerlendirilmeye çalıĢılan Prens Sabahaddin‘i gerek köken gerek yetenek ve gerekse
toplumu daha aydın bir düzeye getirme ve yönlendirme çabası ile dönemin elit
tabakasına dahil edip bu kuram çerçevesinde yeniden ele almak doğru olacaktır.
Sonuç
Türk Siyasal Hayatı‘nda demokratikleĢme hareketleri çerçevesinde muhalif bir
güç olarak Prens Sabahaddin ve fikirleri elit teorisi perspektifinde değerlendirilmiĢtir.
1137

A.g.e., s. 17.
D. Ali Aslan, ―EĢitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi‖, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi (6) 2003 / 2, ss.115-135.
1138
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DemokratikleĢme açısından bakıldığında Prens‘in Türk siyasal hayatına farklı bir renk
getirdiği aĢikârdır. Nitekim merkezî yönetime alternatif bir güç olarak ortaya çıkan
muhalif grubun içinden farklı bir akım yaratmayı baĢarmıĢtır. Bu açıdan bakıldığında
Prens Sabahaddin “polarizasyon” hareketinin de Türk demokrasi tarihinde öncüsüdür.
Abdülhamid‘in baskıcı rejimine karĢı birleĢen Jön Türklük hareketi içinde bir
kutuplaĢmanın kıvılcımını atmıĢtır. Muhalif güç olma özelliği Ġttihatçıların iktidara
geldikten sonra da devam ettiği görülmektedir. Savunduğu fikirler Türk siyasasına
oldukça yabancı fikirler olduğu için sürekli eleĢtirilere maruz kalmıĢtır.
Elit kavramı toplumun geri kalanı ile eĢit düzeyde hak ve konuma sahip olmayan
ve aynı zamanda topluma yön verebilecek yetenek ve düzeyde bulunan kiĢileri ifade
etmek için kullanılmıĢtır. Bu perspektiften ele alınıp değerlendirilmeye çalıĢılan Prens
Sabahaddin‘i gerek soybağı gerek yetenek ve gerekse toplumu daha aydın bir düzeye
getirme ve yönlendirme çabası ile yaĢadığı dönemin modernleĢtirici siyasi elitleri
arasında saymak mümkündür. Bu bağlamda Prens‘in fikirleri ile elit teorisi söylemleri
arasında pek çok ortak noktanın olduğu da dikkat çekmektedir. ÇalıĢmanın bulguları
böylesi önemli bir siyasi kiĢiliği, Elit kuramı perspektifinde yeniden değerlendirilmenin
gerekliliğini de ortaya koyarak alandaki boĢluğu gidermeye yöneliktir.
Bu amaçlar ele alınan elit teorisi çerçevesinde Prens‘in Türk Siyasal Hayatına
kazandırdığı farklı fikirlere baktığımızda büyük oranda örtüĢtüğünü görmek
mümkündür. Prens Sabahaddin‘in liberalizm yanlısı tavrı gücünü liberalizmden alan
“Pluralist Elit Teorisi”yle doğrudan örtüĢmektedir. Bunun yanı sıra eĢitlik, gücün eĢit
dağılımı ve halkın toplumu ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine aktif katılımı
gibi fikirler de Prensin önerdiği ve Türk Siyasal Hayatına getirmek istediği yeniliklerdi.
Demokratik elit yaklaĢımın güçlü bir konuma ulaĢabilmek konusunda fırsat eĢitliğini
savunması, salt demokrasiyi getirmekten ziyade aynı zamanda despotik yönetim
biçimini önleme çabası ise Prens Sabahaddin‘in II. Abdülhamit‘in baskıcı istibdat
rejimine karĢı yıllarca verdiği mücadeleyi hatırlatmaktadır. Bu yönleriyle bakıldığında
Prens Sabahaddin‘in fikirlerinin kesinlikle elit teorisi perspektifinde okunması ve
değerlendirilmesi gerektiği de ortaya çıkmaktadır.
Birden fazla konu çerçevesinde ele alıp değerlendirilmesi gereken Prens
Sabahaddin‘in çok yönlü bir kiĢiliğe sahip olduğu da aĢikârdır. Hem anne tarafından
hanedana mensup, hem uzun yıllar devlete hizmet etmiĢ bir Osmanlı PaĢa‘sının oğlu
olması dolayısıyla soylu bir kimliğe sahipti. Babasının desteği ile aldığı iyi eğitim ve
genç yaĢta tanıĢtığı batının modern dünyası onun çağının çok ötesinde bir kiĢiliğe
bürünmesine zemin hazırlamıĢtı. Bu sağlam alt yapı ile çökmekte olan Osmanlı
dünyasına doğmak, onun devletini kurtarmak adına farklı çözümler üretmesine de
katkıda bulunmuĢtu. Devleti kurtarmak için üretmiĢ olduğu çözüm önerilerinin önemli
bir kısmı onun Osmanlı‘da sosyoloji alanının geliĢmesini de sağladı. Bu bağlamda
Batı‘dan aktarmıĢ olduğu ―Le Play Ekolü” ile hem toplumu doğru analiz etmeyi hem de
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bireye değer vermeyi Osmanlı toplumuna kazandırmayı amaçlamıĢtır. Bu yönüyle
kendisini bir siyasetçiden çok sosyolog olarak görmesi de tesadüf değildir. Bugün hala
tarihçilerle birlikte sosyologların da önemli bir referans noktasıdır.
Böylece çalıĢmamızda aynı zamanda tarihsel kiĢi ve fikirlerin sosyolojik açıdan
değerlendirilmesinin Tarih bilimine farklı bir açılım getirdiği ve disiplinler arası
iletiĢimin ne kadar önemli olduğu gerçeği de vurgulanmak istenmiĢtir.
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ÖZET
Anadolu, konar-göçer Oğuzlar için son duraklardan birisi olmuĢtur. Osmanlılar
zamanında Yörük olarak adlandırılan bu insanlar yarı-göçebe hayatlarına Anadolu‘nun
güneyinde hala devam etmektedirler. Bu ele avuca sığmayan insanlar zaman zaman
devlet ve yerleĢik halkla sorunlar yaĢamıĢ ve bu sorunlardan ötürü de devlet tarafından
iskân ve sürgün edilmiĢlerdir. Bazen de kendileri bulundukları bölgeleri terk ederek
baĢka yerlere göç etmiĢlerdir. Bu sebeplerle birçok Yörük Kıbrıs Adası‘na sürgün
gitmiĢtir. Bu sürgün Kıbrıs Adası‘nın coğrafi durumu sebebiyle geri dönülmez ve en
zor kabul edilebilir sürgünlerden birisi olmuĢtur. Yörükler bu sürgünlere farklı
Ģekillerde direnç göstermiĢlerdir: kimisi daha gitmeden kaçmıĢ, kimisi denizin
ortasında kaptanı etkisiz hale getirerek geri dönmüĢ, bazıları da bir Ģekilde Kıbrıs‘a
gittikten sonra Anadolu‘ya geri gelmeyi baĢarmıĢtır. Bu çalıĢmada, Yörüklerin son
kıĢlaklarına olan çetrefilli yolculukları sebep ve sonuçlarıyla izah edilmeye çalıĢılmıĢ,
Kıbrıs‘ta son bulan konar-göçer bir yaĢam Ģekli araĢtırma içerisinde anlatılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıs sürgünleri, Yörükler, sürgün
THE FINAL WINTER QUARTER: CYPRUS EXILES OF YURUKS
ABSTRACT
Anatolia has been one of the final destinations for semi-nomad Oghuzs. These
people, who were called as Yuruks during Ottoman Empire period, are still continuing
their semi-nomadic life in the south of Anatolia.
These unruly people have had
problems with the government and the settled public occasionally: and that‘s why they
have been expelled and settled in different places by the government or they have
abandoned their locations themselves and have migrated to different locations.
Because of the problems between the government, the settled public and Yuruks, many
Yuruks were expelled to Cyprus. That exile was one of the most difficult exiles to
accept and it was an irreversible one because of the geographical conditions of Cyprus.
Yuruks resisted these exiles in different ways: some escaped before getting there, some
turned back by getting the captain out of the way, some managed to come back to
Anatolia in some way. In this study, it has been tried to explain the the challenging
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journey of Yuruks to their final winter quarter with its causes and consequences. Apart
from this, a semi-nomadic life style ending in Cyprus has been explained in the study.
Keywords: Cyprus, Cyprus exiles, Yuruks, exile
GiriĢ
Kıbrıs siyasi tarih hayatı boyunca devamlı edilgen, kendi kaderini kendi
çizemeyen, ekonomik getirilerinin ötesinde jeopolitik konumu vesilesiyle hedef haline
gelen, büyük güçlerin üzerinde çarpıĢtığı ve siyasi hareketliliğin eksik olmadığı bir
adadır. Birçok kez el değiĢtiren adada 1570‘li yıllara gelindiğinde dönemin Latin gücü
olan Venediklilerin1139 egemenliği bulunmaktaydı. Akdeniz‘in büyük bir kısmını
çevrelemiĢ olan Osmanlı Devleti de bu durumdan rahatsızdı. Bu yüzden II. Selim
döneminde Sokullu Mehmet PaĢa önderliğinde adanın fethine baĢlanmıĢtı. 1570‘te
baĢlan fetih hareketi en son Magosa‘nın da fethedilmesiyle 1571 Ağustos ayında
sonlanmıĢtı.1140 Lakin Osmanlı Devleti‘nin fetih anlayıĢı sadece savaĢıp toprak elde
edilmesiyle sonlanmıyordu. Fethedilen yerlerin Türk-Ġslam unsurları ile Ģenlendirilmesi
ile çalıĢmaları devam ettiriyordu. Bu da genellikle yerleĢik halkın ve konar-göçer1141
Yörüklerin fethedilen yerlere iskân ve sürgünleri ile gerçekleĢiyordu.
Osmanlı Devleti‘nde sistemli bir Ģekilde yapılan tehcir ve iskân teĢebbüslerinin
bir diğer tanımı da sürgün olarak ifade edilebilir. Devlet lüzum gördüğü yerlere istediği
toplulukları gönderebilirdi. Göndereceği yerin büyüklüğüne göre her köy ve benzeri
yerleĢim yerlerinden bir ve ya iki hane olmak koĢuluyla bu aileler sürgüne
gönderilirlerdi. Aynı durum Kıbrıs‘ın fethinde de zuhur etmiĢti.1142 Örnek olarak 1572
yılında Kıbrıs‘a sürgün1143 göndermek için Ermanek Kazası‘nda bu tarz uygulamalar
yapılmıĢtı. Mahalle bazında Türk veya zimmi olarak belli oranda aileler seçilmiĢ ve

1139

Kıbrıs‘taki Venedik dönemi için bkz; Ahmet C. Gazioğlu, The Turks in Cyprus, Published by K.
Rustem & Brother, London, 1990, s.9.
1140
ġükrü S. Gürel, Kıbrıs Tarihi, Kaynak Yayınları, Ankara, 1984, s.11-12
1141
Osmanlılar zamanında, reayadan sayılan, fakat hayat tarzları bakımından Ģehirli ve köylü halktan
ayrılan konar-göçerler arĢivlerde göçebe halktan farklı olarak anlatılmıĢtır. Göçebeliğin yanında çok
küçük çapta yaptıkları zirai faaliyetlerle de bilinirler. Bu ad Osmanlı Devleti tarafından Yörük
aĢiretlere yaĢam Ģekilleri dolayısıyla verilmiĢtir.1141 Devlet kanunnamelerinde ―Yörük, konar-göçer
taifedendir, karada ikametleri yoktur.‖ diye tarif edilmiĢtir. Bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda
Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun Ġskan Siyaseti ve AĢiretlerin YerleĢtirilmesi, T.T.K., 4. Bas. Ankara,
2006, s. 14.
1142
Cengiz Orhonlu, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda AĢiretlerin Ġskânı, Eren Yay. 1987, Ġstanbul, s.29-30.
1143
Sürgün için bkz. Kemal DaĢcıoğlu, ―Sürgün‖, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 38, TDVĠSAM, Ġstanbul,
2010, ss.167-169.
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bunlar Kıbrıs‘a sürgün yollanmıĢlardı.1144 Bu Ģekilde sürgünlerin yanında özellikle
Yörükler için geçerli olan bir uygulama daha vardı. O da Ģekavette1145 bulunan
Yörüklerin sürgünleriydi. Özellikle 18 yüzyıl içerisinde Ġç-il, Alâiye ve Teke
bölgesinde haydutluk, eĢkıyalık gibi toplum huzurunu kaçıran Yörüklerin Kıbrıs‘a
sürgünleri gerçekleĢmiĢti.1146 Konar-göçerlerin Ģekavet hareketlerini önlemek üzere
yapılan sürgünler daha çok Rakka1147 ve Kıbrıs‘a gerçekleĢtirilmiĢti. Hem buraların
Ģenlendirilmesi ve iskân ihtiyaçları giderilmiĢ hem de bu eĢkıyalık yapan Yörüklerin
uzaklara gönderilerek cezalandırılmaları sağlanmıĢtı.1148ġekavette bulunan bu
Yörüklerle ilgili örnek teĢkil edilecek ve Teke ve Ġçil sancaklarına gönderilen bir
fermanda Hicri 1124 yılında bu sancaklarda Müslümanların can, mal ve namuslarına
zarar veren Yörüklerin Kıbrıs Adası‘na sürgün edilecekleri bildirilmiĢti. Hatta Kıbrıs
Ceziresi ‘ne sürgüne gidecek bu Yörükler için eğer iskâna karĢı durularsa mukatele
edebilmek için fetva istenmiĢ ve bu fetva da olumlu sonuçlanmıĢtı.1149 Kısacası
Osmanlı Devletinde sürgün uygulaması sistematik bir politika haline haiz olmuĢtu.
Bireylere uygulanan sürgünlerde zaman sınırlandırılması olsa da Yörüklere uygulanan
sürgünler genelde istenilen yerlerin iskânına sebep verilmek istenmekteydi. Devlet,
sürgünler ile bir taĢla iki kuĢ vurma eğilimindeydi. Hem asayiĢ sağlanıyor hem de
fethedilen alanlar Ģenlendiriliyor, sosyal ve ekonomik açıdan bölgelerin
kalkındırılmasına fayda sağlanıyordu.
Kıbrıs‟a Yörük Sürgünleri
Kıbrıs henüz daha fethedilmeden önce de Yörüklerin hayatına dahil olmuĢtur.
Bununla alakalı Ahmet Refik‘in aktardığı belgelerde Kocacık Yörüklerinin Kıbrıs
seferine tayin oldukları görülmektedir. Mevzubahis belgenin içeriği Ģu Ģekildedir:

1144

Salim Cöhçe, ―Ġçel Sancağı Ermenek Kazasından Kıbrıs‘a Göçürülen Aileler‖, Üçüncü
Uluslararası Kıbrıs AraĢtırmaları Kongresi, Cilt 1, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, 2000, ss.
223-243.
1145
ġekavet saadet kelimesinin karĢıtı olarak talihsizlik, bedbahtlık ve kısacası hayırsız iĢler olarak
adlandırılır. Bkz. Mustafa Çağrıcı, ―Saadet‖, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 35, TDVĠSAM, Ġstanbul, 2008,
ss.319-322.
1146
Cengiz Orhonlu, Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda AĢiretlerin Ġskânı, s.30-31.
1147
ġekavetle uğraĢıp Rakka‘ ya sürülmek istenen Recepli AvĢarları bu duruma örnek teĢkil edebilir.
Ġlgili ferman için bkz. 1147 Ahmet Refik, Anadolu‘da Türk AĢiretleri, Enderun Kitabevi, Ġkinci Baskı,
Ġstanbul, 1989. s.145.
1148
Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun Ġskan Siyaseti ve AĢiretlerin
YerleĢtirilmesi s, 45. Ayrıca Kıbrıs Adası‘na gerçekleĢen iskanların genel anlatımı için bkz. Yusuf
Halaçoğlu, ―Osmanlı Döneminde Kıbrıs‘ta Ġsân Siyaseti‖, Kıbrıs‘ın Dünü- Bugünü Uluslararası
Sempozyumu, Gazi Mağusa, 1991.
1149
Ahmet Refik, Anadolu‘da Türk AĢiretleri, s.143-145.
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“Kocacık yürükleri subaşısına hüküm ki Hâlâ Kocacık yürüklerinin ikinci nöbetlüsü
ki yüz otuz beş neferdir bu defa Kıbrıs seferine emir idüp buyurdum ki vusul buldukça
te‟hir etmeyup ferman olunan yürükleri çerbaşları ve olugelan adet ve kanun üzere altışar
aylık zadü zevadeleri ile muaccelen ihraç eyleyüp Boğaz hisarı‟na doğru götürüp anda
gemilere tevakkuf eylesin ki gemiler vardukta gemilere girüb Kıbrıs ceziresine varub
hidmette bulunalar… Fi 20 Ramazan 978 (15 Şubat 1571)”1150
Belgeden de anlaĢılacağı üzere Osmanlı ordusu içerisinde Yörüklerin
kullanıldığı bilinmektedir. Bununla beraber bazı Yörüklerin Kıbrıs seferine katılması da
zorunlu tutulmuĢtur. Bahsini ettiğimiz belgenin devamında eğer sefere katılmazlarsa
haklarından gelineceği söylenmektedir. Hatta bu benzeri seferlerde donanmaya
katılmayan Yörüklere kürek cezası verildiği de belgelerde bunmaktadır. Bahsi geçen
Kocacık Yörüklerinin çağırıldıkları halde donanmaya yetiĢememesi üzerine derhal
gelmeleri yoksa kürek cezasına çarptırılacaklarına dair subaĢılarına uyarı yazıları
gönderilmiĢtir.1151
1571 yılının akabinde1152 Kıbrıs‘ın yeni Osmanlı nizamına uyabilmesi ve
kendisini adapte edebilmesi adına devlet kendi tebaasından özellikle meslek erbabı
insanları sürgün yoluyla adaya göndermeye baĢladı. Ġlk sürgünler genelde yerleĢikler
üzerinde vukuu bulmuĢtur. Ermenek1153‘, Ġç-il1154, Anamur1155, Niğde1156, BeyĢehir1157,
SeydiĢehir, AkĢehir1158, Konya, Ürgüp, Aksaray, Ilgun, Develi Karahisar, Anduğu,

1150

Ahmet Refik, Anadolu‘da Türk AĢiretleri, s.13.
Ahmet Refik, Anadolu‘da Türk AĢiretleri, s.39.
1152
Kıbrıs‘ın fethi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.; Ahmet C. Gazioğlu, The Turks in Cyprus,
Published by K. Rustem & Brother, London, 1990
1153
Ermenek‘ten Kıbrıs‘a göçürülen aileler için bkz. Salim Cöhçe, ―Ġçel Sancağı Ermenek Kazasından
Kıbrıs‘a Göçürülen Aileler‖, Üçüncü Uluslararası Kıbrıs AraĢtırmaları Kongresi, Cilt 1, Doğu
Akdeniz Üniversitesi, Gazi Magosa, 2000.
1154
Ġç-Ġl Sancağı için bkz. Turan Gökçe, ―1572 Yılında Ġç-Ġl Sancağından Sürülüp Kıbrıs'ta Ġskân
Edilen Aileler‖ Türk Dünyası Ġncelemeleri Dergisi, Ġzmir, Sayı 2, 1997, ss.1-78.
1155
Anamur‘dan Kıbrıs‘a gerçekleĢen iskânlar için bkz. Ġbrahim Erdal, ―Anamur‘da YerleĢik Yörük
Türkmen AĢiretleri ve Kıbrıs‘a Ġskânları Konusu‖ Anadolu‘da Yörükler, Phoenix Yayınları, Ankara,
2007, s. 97
1156
Niğde‘den göçürülen aileler için bkz. Recep Dündar, Mesut Aydın, ―Karaman Eyaleti Niğde
Kazasından Kıbrıs‘a Göçürülen Aileler‖ Atatürk Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü
Dergisi, 47. Sayı, Erzurum, 2012
1157
BeyĢehir‘den Kıbrıs‘a 1570-1571 yıllarında 262 hane iskân edilmiĢtir. Bkz. Mehmet Akif
Erdoğdu, ―BeyĢehir‖, Ġslam Ansiklopedisi, Cilt 6, TDVĠSAM, Ġstanbul, 1992, ss.84-85.
1158
AkĢehir‘den Kıbrıs‘a zuhur eden sürgünler için bkz. Volkan Ertürk, ―AkĢehir Sancağından Kıbrıs
Adasına SürülmüĢ Aileler‖, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs, 2011.
1151
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Akdağ, Bozok, Koçhisar1159 ve Aydın gibi bölgelerden belli oranlarda aileleri sürgüne
gönderdiler. Mevzubahis yerlerden gerçekleĢen sürgünlere yapılan araĢtırmalar ve
ortaya konan akademik çalıĢmalar ile birçok örnek gösterilebilir. Misal olarak Anadolu,
Rum, Karaman ve Dulkadir eyaletlerinde yaĢayan kadılara her on haneden bir
hanesinin adaya sürgün gönderilmesine dair yazılar gönderilmiĢtir. Gönderilen bu
sürgün hükümleri ile ayrıca Kıbrıs‘ta bire elli oranla tarım yapılabildiği ve kalelerin
askerle donatıldığı söylenerek buralara iskânın teĢvik edildiği de anlatılmıĢtır. Bir diğer
hususta sürgüne gönderilecek kiĢilerin özellikle ziraat için toprağı olmayan, yurtlarını
terk edip Ģehirlere ve kazalara giden, aralarında mal ve mülk davaları olanlara öncelik
tanınmıĢtır. Kadıların listelere yazacağı insanların Kıbrıs‘a gitmemeleri durumunda
cezalandırılmaları istenmiĢtir.1160 Listelere yazılıp gitmeyenlerin cezalandırılmalarının
yanında belli bir bedel ödeyerek Kıbrıs‘a gitmeyen alileler de bulunmaktadır. Bunlarla
ilgili Kıbrıs‘a gitmeyen kaybolan ve bedel ödeyip yerinde kalanlarla ilgili belgeler de
mevcuttur.1161
Yukarıda bahsedilen sürgün örnekleri ailelerin seçilmesiyle yapılan genelde
yerleĢiklere uygulanan sürgünler olmuĢtur. Zaten 1572 ve sonrası için yapılan Kıbrıs‘a
iskân ve sürgünlerle ilgili çalıĢmalarda sürgüne gidenlerin çok büyük bir çoğunluğunun
bu sıkıntı içerisinde olan aileler ve meslek erbaplarının olduğu görülebilir. Fakat daha
sonraki yıllarda özellikle konar-göçer olarak yaĢayan Yörükler açısından sürgün Ģekli
biraz daha farklılık arz etmektedir. Eldeki bazı belgeler ve belgelere dayalı çalıĢmalar
neticesinde özellikle cenubi Türkiye dolaylarında sosyal ve iktisadi faaliyetlerde
baĢlayan bozulmalar neticesinde güvenlik ve asayiĢ sorunlarının vuku bulduğu
bilinmektedir. Bu durumlar belgelerde genelde Ģekavet1162 hareketi olarak
adlandırılmıĢtır. Yörüklerin ‘de Kıbrıs‘a sürülme sebeplerinin baĢında bu durum
gelmektedir. AsayiĢi bozan Yörüklerin Ģekavetlerine karĢın Rakka ve Kıbrıs gibi uzak
diyarlara sürülmeleri onların hem cezalandırılmalarına hem de toplumdaki düzenin
sağlanmasına yönelik atılmıĢ adımlar olarak durmaktadır. Ġster Ģekavet sonucu olsun
ister devlet tarafından seçilsin gerçekleĢtirilen bu sürgünlerde devlet birden fazla amaç
güdüp birden fazla sorunun hakkından gelmeyi planlamaktaydı. ġekavet hareketlerinin
1159

1572 ve 1573 yıllarında Kıbrıs‘a sürülen aileler ve listeleriyle ilgili bilgiler için bkz. Turan Gökçe,
―1572-1573 Yıllarında Kıbrıs‘ta Ġskân Edilmek Üzere Karaman ve Rûm Vilayetlerinden Sürülen
Aileler‖ Türk Dünyası Ġncelemeleri Dergisi, Ġzmir, Sayı 3, 1999, ss.9-74.
1160
Recep Dündar, Mesut Aydın, ―Karaman Eyaleti Niğde Kazasından Kıbrıs‘a Göçürülen Aileler‖
s.226-227. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Akif Erdoğdu, ―Kıbrıs‘ın Türkler Tarafından Fethi
ve Ġlk Ġskân TeĢebbüsü‖, Kıbrıs‘ın Dünü- bugünü uluslararası Sempozyumu, Gazi Mağusa, 1991.
ss.45-56.
1161
. Mehmet Akif Erdoğdu, ―Kıbrıs‘ın Türkler Tarafından Fethi ve Ġlk Ġskân TeĢebbüsü‖ s.49.
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önlenmesi, asayiĢin sağlanması, toprak sisteminin iyice yerleĢtirilmesi, vergilerin daha
intizamlı toplanabilmesi, suçluların cezalandırılması ve yeni yerlerin Ģenlendirilmesi bu
hedeflerden birkaç tanesi olarak sıralanabilmektedir.
Yörüklerin Kıbrıs‘a sürgününün daha iyi izah edilebilmesi için özellikle konuyla
ilgili hüküm, ferman ve fetva gibi belgelere bakmak icap eder. Çünkü doğrudan
gerçeklesen Ģekavet hareketleri ya da Yörüklerin sürgün edilme Ģekillerini izah
etmektedirler. Bu belgelerdeki yaĢanmıĢ örneklere bakıldığında ortaya net veriler
konulabilmektedir. Bu çalıĢma içerisinde de genelde bu verilerin ıĢığında bir sonuca
varılmaya çalıĢılmıĢtır. Ortada iskân ve Ģenlendirilmeyi bekleyen büyük bir ada,
Ģekaveti bitirmek ve Yörükleri yerleĢikliğe geçirmeyi isteyen bir devlet ve genelde
buna karĢı koyan Yörükler bulunmaktadır. Bu Ģartlar altında devlet ve konar-göçer
Yörükler yıllarca mücadele içerisinde olmuĢlardır. Lakin izah edilmesi gereken bir
durum vardır ki genelde sürgün edilen Yörüklerin birçoğunun asayiĢ problemlerine
neden olduğudur. Bu nedenle belgeler ıĢığında verilecek örneklerde genelde Ģekavet
hareketleri konunun geneline tesir edecektir.
Ġskân edilmek istenip te iskân yerlerine gitmeyen ya da bölgelerini terk ederek
asayiĢ problemlerine sebep olan Yörük gruplarına çokça rastlanılabilir. Örneğin 16311632 yılları arasında Cirid, Tacirlü, AvĢar, Kılıçlı ve BektaĢlı boybeyi ve kethüdalarına
yazılan hükümde eĢkıyalık eden Abdal Kuyumcu adlı aĢiretin ve Rakka‘dan kaçmıĢ
bulunan ve içinde olan diğer grupların teftiĢinin yapılması suçluların cezalandırılıp
diğer kusurlularında Kıbrıs Ceziresine gönderilmesi istenmektedir. Mevzubahis
problem Ciritlerden Çobanoğulları Cemaatinden kırk kiĢinin Ankara‘dan Ġstanbul‘a sof
getiren Hristiyanları AyaĢ ile Beypazarı arasında soymuĢ olmalarıydı. 1163 Yine 1615
yılları için Yörüklerin Kıbrıs‘a sürgünlerine neden olacak bariz bir Ģekavat örneği de
Teke ve Ġç-il sancaklarında vukuu bulmuĢtur. Yörüklerin Kıbrıs‘a sürgün edilmelerine
dair hükmün bir kısmı Ģu Ģekildedir:
“Teke ve İç İl sancaklarında vaki olan kadılara ve yeniçeri serdarları ve âyanı
vilayet ve iş erlerine hüküm ki
Birkaç seneden beru İç İl ve Alâiyye ve Teke semtlerinde ve havarilerinde bilâdü
ibada teaddi ve tecavüz üzre olan yürükân taifes mukaddemâ İç İl sancağına iskan
olunmuşlar iken taife-i mezbure yerlerinde ve yurtlarında kendü hallerinde durmıyub
bahar eyyamında sa‟bülmürur cibal-i şahikada yaylağa çıkub bahar geçtiği gibi
dağlardan inüb İç İl ve alâiyye ve teke sancaklarına ve havarilerine ceste ceste dağılub
Müslümanların ırzu mallarına taarruz ve mezruat ve hayvantların ve emyal ve
eşyaların gasbu garet ve kat‟ı tarıyk ve katli nüfus misüllü envai fesad ve şekavete
cesaret adeti müstemmireleri olmağla… zikrolunan olunan yürükân taifesinin âsarı
mazarlarından bilâdü ibadın te‟min ve tatmini ehemmi mehammı devleti aliyyemden
1163
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olmağla bilcümle ehlü ayalleriyle Kıbrıs ceziresine naklü iskan itdirmek üzere hattı
hümayunu şevketmakrunum şerefyefte-i sudur olup… ”1164
Bu ve buna benzer birçok hüküm bulunmaktadır. Bu tarz vakıalarda suçlular
genelde cezalandırılıp ardılları bir Ģekilde Kıbrıs Adası‘na sürülmektedirler. Bu
sürgünler üzerine Yörükler de bazen karĢı duruĢ sergilemiĢlerdir. Zira Kıbrıs‘a iskân
konar-göçer hayatın sonu anlamına da gelebilmektedir. Devlette bu durumu kendi
lehine çevirmek için sürgünlere karĢı durma adına Yörüklerin Kıbrıs‘a sürgün ve
iskânı kabul etmeyip mukavemet gösterdiklerinde katledilmeleri için fetvaya da
baĢvurmuĢtur. Durumun anlatılıp karĢı cevap verilmesi için din âlimlerine danıĢılmıĢ
ve onlarda genelde karĢı duran Yörüklerin katline icazet vermiĢlerdir. Bununla ilgili Ģu
fetva örnek teĢkil edebilecek durumdadır:
“Yürükan taifesinden bir tayife kat‟ı tarıyk idüb müsliminin ırz ve mallarına
taarruz ve ekinlerini itlaf ve bu makule zulmü fesad âdeti müstemirreleri olub sai
bilfesad olmalarıile taife-i mezbureyi ahiz ve şerlerini def‟ ve Kıbrıs ceziresine iskana
me‟mur olan Zeyd vali tiafe-i mezbureyi ahiz ve Kıbrıs ceziresine iskan murad ittikde
mezburlar şer‟i şerife ve emri sultaniye itaat itmeyüb muharebe sadedinde olsalar emri
veliyyül ile taife-i mezbure ile mukatele idüb şerlerini def‟ içün katletmek cayiz olur
mu?
Elcavab: olur Allahü a‟lem
Ketebühül hakir Abdullah”1165
Yörük obaları ile ilgili Kıbrıs Adası ve Rakka gibi bölgelere özellikle Ģekavetten
dolayı toplu sürgünler yapılmasının yanında bireysel suçlardan ötürü sürgünler de
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yörükler Kıbrıs‘a kalebent ya da kürek mahkûmu olarak ceza
çekmek üzere gönderilmiĢlerdir. Devletin adaya bu tarz iĢlemlerde kullanmasının
sebebi Kıbrıs‘ın özellikle coğrafi durumundan dolayı Yörüklerin cezalandırıp sürgüne
yollamak için mükemmel bir yer olmasıydı. Zira çoğu zaman inatçı ve söz dinlemez
yapıları ile diğer bölgelerden kaçmaları ve Ģekavete devam etmeleri de daha kolay
oluyordu. Örneğin Rakka‘da özellikle suçlu Yörüklerin sıklıkla iskân ve sürgün
edildikleri bir bölgeydi. Lakin çok geniĢ bir sonuç olarak buralardan geri Anadolu‘ya
kaçtıkları görülebilmektedir. Hatta geri dönmelerinin ardından Ģekavet olaylarına
Anadolu‘da devam ettikleri de belgelerde mevcuttur. Bu durum sonucunda da Kıbrıs‘ın
onlar için devlet adına daha makul bir sürgün yeri olduğu anlaĢılabilmektedir.
Yörüklerin Kıbrıs‘a sürülmelerine sebep veren hırsızlık, gasp, adam öldürme ve
çeĢitli ahlaksızlıklardan ötürü Kıbrıs‘a gönderdikleri belgelerde vakıa olarak
geçmektedir. Bu suçlara birçok örnek ortaya konulabilmektedir. Bu misallerden bir
tanesinde Sarıkeçili AĢireti Yörüklerinden Ġsmail diye bir zatın eĢkıyaya kumandan
1164
1165

Ahmet Refik, Anadolu‘da Türk AĢiretleri, s.143-144.
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olarak Ģekavet eylemlerinde bulunması sonucunda onları derdest etmek üzere önlerine
gönderilen Hacı ġaban Ağa Ġsmail‘i yakalar ve Hamid sancağında zapt eder. Bununla
ilgili Konya Valisi ve Kıbrıs Mutasarrıflığına gönderilen yazıda Ġsmail‘in Kıbrıs‘ta yedi
yıllık pranga cezasına çarptırıldığı iletilmiĢtir.1166 Aynı Ģekilde Ġç-Ġl Alâiyye ve Teke
bölgelerinde yakalanan ve haydutluk yapan Yörüklerin cezalandırılmak üzere yine
Kıbrıs‘a gönderildikleri bilinmektedir.1167Buna benzer durumları Honamlı ve Akkeçili
AĢiretleri ile de örneklendirebilir. Belgelere yansıyan vakıalardan bir tanesinde
Honamlılardan Mehmed adında bir Yörüğün Barla Meclis azalarından Süleyman
Efendi‘nin eĢyalarını gasp etmesi dolayısıyla yakalanıp ceza çekmek üzere Kıbrıs‘a
yollandığında bahsedilmektedir.1168 Yörüklerin Ģekavetinde üst sınır örneklerden bir
tanesini de belgeler üzerinden Akkeçili Yörüklerinden görebilmekteyiz. Zira Kütahya
Kazasına tabi olan Akkeçililerden Turgut, Hacı Bayram, Ramazan ve Musa denilen
Yörükler yanlarında 50-60 neferleriyle birlikte bulundukları bölgedeki bir hamama
gidip içerisinde kadınların olduğu halde hamam kapısına asılı olan peĢtamalı kaldırıp
içeriye zorla girmeğe çalıĢırken müdahaleye maruz kalmıĢlardır. Bu iĢe sebep olan
önderlerin katline ve yardımda bulunanların ceza olarak Kıbrıs‘a gönderilmelerine
yönelik karar verilmiĢtir.1169
BaĢka bir hükümde Karaman Valisi Vezir Ali PaĢa‘ya H. 1119 yılında yazılan
bir hükümde Yürüklerin asıl vatanları olan Ġç-Ġl‘de iskân olmalarına ve Ģekavetle
uğraĢanların ise Kıbrıs‘a kalebent olarak gönderilmeleri istenmiĢtir.1170 Bu Ģekilde
birçok öreğin verilebileceği durumlar karĢında genelde suçluların ya katledildiği ya da
çoğunlukla ceza çekmek üzere Kıbrıs Adasına sürgün giderek kalebentlik, kürek
mahkûmu ya da pranga cezalarına çarptırıldıkları malumdur. Buradan anlaĢılacağı
üzere Kıbrıs‘a sürgün gidenler genelde asayiĢ problemi oluĢturanlar ve devletin iskân
politikası karĢısında duran Yörüklerden müteĢekkildi. Bu iskân karĢısında duran
Yörüklerin sürgün edilmek istenmesindeki sebep Hem onların iskâna muhalifliğini
önlemek hem de diğer Yörüklerin de iskân konusunda onlardan örnek alıp devletin
karĢısına geçmelerinin önlenmesi amaçlanmıĢ olabilir.
Ceza ve sürgüne yollanan Yörükler bazen alınan kararlara uymayarak bir yolunu
bularak geri kaçmayı baĢarmıĢlardır. Zira Kıbrıs için de bunun birçok örneği mevcuttur.
Saha çalıĢmalarımız süresince karĢılaĢtığımız Yörükler içerisinde Antalya‘da yaĢayan
Karahacılılar ve Ģuan Konya‘da bulunan Eski Yörüklerden bireyler Kıbrıs‘tan
dedelerini kaçıĢ hikâyelerinden bahsetmiĢlerdir. Eski Yörüklerin Kıbrıs‘a sürgün
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gittikten sonra, bir Ģekilde geri dönebildikleri anlatılmıĢtır. Lakin Karahacılılardan
dinlediğimiz kadarıyla kaptanı esir alıp gemiyi geri Anadolu‘ya çevirmiĢlerdir. Bu
anlatımlardan özellikle gemiyi zapt edip geri kaçmalarıyla ilgili belgelerde de bilgiler
mevcuttur. Bu durumu örneklendirebilecek bir hattı hümayunda, H. 1126 yılında
Anadolu Beylerbeyi ġehsüvar Oğlu Mehmed PaĢa‘ ya H.1124 senesinde Ģekavetlik
eden Ġç-Ġl, Alâiyye ve Teke bölgesinde bulunan ġamlu, Karahacılı, Eskiyörük,
Kiseoğlu, ġeyhlu, Sendlu, Batralu, Çıblaklı, Gedikli, Toslaklı, Cirid ve Saçıkaralı
Yörüklerinden bir kısmının sürgün edildikleri, Kıbrıs‘a gitmeyip kaçtıkları, bir kısmının
gemiye binecekken bir yolunu bulup geri gittiği, bir kısmının da sefine reisini
katlederek Alâiyye ve Ġç-Ġl semtlerine firar ettikleri bildirilmiĢtir. Ayrıca
ġeyhülislamdan alınan fetva ile birlikte önce sürgüne uymaları konusunda tavsiyede
bulunup, uymazlarsa katledilmelerinin caiz olduğunun bilinmesi gerektiği
yazılmıĢtır.1171
Genel itibariyle belgelerde geçen ve sürgün edilen Yörük obalarının belli bir
kısmı sabıkalı bir görünüme sahiptir. Özellikle Çukurova taraflarından iskâna direnen
ve Ģekavet hareketlerinde bulunana bu Yörükler için devlet Rakka ve Halep sürgünleri
ile iskânlarından baĢarılı olamamıĢ ve onları Kıbrıs‘a sürgün etme giriĢiminde de
bulunmuĢtur. Lakin onların devlet, sürgüne ve iskâna karĢı bu sert duruĢları Kıbrıs
sürgününde de kendini göstermiĢtir. Zira verilerden de görülebileceği üzere konargöçer obaların Kıbrıs‘a sürgünü baĢarısız olmuĢ denilebilir. Zaten Kıbrıs‘a sürgün
edilip te oraları Ģenlendiren asli unsurların daha çok yerleĢik ve biraz daha sakin bir
yapıya sahip insanlardan olduğu anlaĢılabilmektedir.
Faruk Sümer‘in de dediği gibi Kıbrıs‘a iskân olmuĢ Yörüklerin genelinin atası
iç-il Yörükleridir.1172 Ġç-il ve çevresinden AĢiret ve cemaatler Kıbrıs‘a gönderilmeye
çalıĢılmıĢtır. ġekavet veya diğer nedenlerden belge ve tetkik eserlerdeki bilgilerden
anlaĢılabildiği kadarıyla Kıbrıs‘a sürgün gitmiĢ, oraya iskan olmuĢ ya da geriye kaçgun
olarak geri dönmüĢ bazı Yörük grupları Ģunlardır: Güzelbeyli, Karahacılı (aĢiret),
Tacirli, Alcı Yörüğü, Batralı (Püseli), Bolahodoğlu Hüseyin, Ceridler, Dermili, Eski
Yörük, Gedikli, Güzelbeyli1173 Hacılı, Karahacılı (cemaat), Karalı, Kiselioğlu (Püseli),
Kırıntılı (Ekrad), Püselioğlu, Saçıkaralı1174, Sakallı Yörüğü, ġendilli, ġamlı, ġehyli1171

Ahmet Refik, Anadolu‘da Türk AĢiretleri, s.149-151.
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ġeyler, Tacirli- Tecerli, Tartarlı, Toslaklar1175, SülemiĢli1176 Honamlılar1177
Sarıkeçililer1178 Kurutlu Cemaati1179 Recepli AvĢarı1180 Köseli, Sendil, Patralu, Solaklu,
Hardel, Pasmaklu,1181 Akkeçililer.1182
Birçok eserde Kıbrıs ile ilgili sürgün edilmiĢ Yörük aĢiretlerinde özellikle
Honamlı ve Sarıkeçili ismine rastlamamıĢtık ama gördüğümüz belgelerde bireysel
sürgünler de olsa bu aĢiretlerden bireylerin Kıbrıs‘a gitmiĢ olduğunu görebilmekteyiz.
Ayrıca Kıbrıs‘a gönderilmiĢ Yörüklerin yekûnuna baktığımızda neredeyse
Anadolu‘daki Yörük obalarının birçoğundan bireylerin buralara bir Ģekilde gönderilmiĢ
olduğunu görebilmekteyiz.
3- Sonuç
Kıbrıs Osmanlı yönetimine dâhil olduktan sonra devlet için hem Ģenlendirilip
iktisadi ve sosyal açıdan ihya edilmesi gereken bir yer, hem de Anadolu‘da asayiĢi
bozan ve ceza alması gerekenlerin gönderildiği doğal bir kalebent durumundadır.
Zamanında bölgeye sürülmüĢ Yörüklerin belgelerden de anlaĢılacağı üzere ataları Ġç-Ġl,
Alâiyye ve Teke yöreleridir. Kıbrıs‘ın fethi sonuçlandıktan sonra tıpkı Balkanlar gibi
buralarında tam olarak kazanılması için Yörüklerin sürgün ve iskânları
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yörükler ile ilgili bu sürgünlerin gerçekleĢmesi hem Anadolu‘daki
problemlerin giderilmesi hem de Kıbrıs‘taki sosyolojik durumu Müslüman-Türk
unsurlarının lehine dönüĢmesini sağlıyordu. Kıbrıs‘ın coğrafi ve fiziksel durumu
yüzünden konar-göçerliğin etkili bir Ģekilde yapılamaması Yörüklerin yerleĢik düzene
geçmesini sağlamıĢ ve devletin istediği düzenin sağlanması, tarım üretiminin artması ve
1175

Cevdet Türkay, BaĢbakanlık ArĢiv Belgelerine Göre Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda Oymak, AĢiret
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vergilerin daha rahat alınabilmesini ortaya çıkarmıĢtır. Bu yüzden Kıbrıs‘a sürgün
edilen Yörükler için ada son kıĢlakları olmuĢtur. Anadolu bile bu yapısıyla çok büyük
obaları içerisinde barındıramamıĢken tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bu
coğrafya Yörüklerin olmasa da yörüklüğün (onar-göçerliğin) sona ermesini sağlayan
etkenlerden birisi olmuĢtur. Kıbrıs bu coğrafi yapısıyla yüzyıllarca büyük güçlerin
hedefinde devamlı el değiĢtiren doğu Akdeniz‘in en büyük üssü olan Kıbrıs Osmanlı
Devleti‘nin uzun yıllar boyunca sosyal yapısını değiĢtirmeye çalıĢtığı ve tamamen
kültürün özümsenebildiği bir yer ve Anadolu‘da haydutluk yapan konar-göçerlerin
cezalandırıldığı etrafı duvarla çevrili bir kale hüviyetinde olmuĢtur.
Uzun bir zaman sürecini temsil eden bir olgu hüviyetini kazanan Yörük
sürgünleri neden bu kadar zahmetli zor ve genel olarak baĢarısız oldu sorusunun en
önemli cevabı belki de Yörüklerin karakteristik yapısında ve hayat Ģekillerinde gizlidir.
Sürgünlerin yapılıĢ Ģekilleri ve Yörüklerin bu duruma karĢı sarf ettikleri eylemlerin
sonucunda Kıbrıs Adası‘na gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan Yörük sürgünlerinin sonuçları
devletin istediği gibi olamamıĢtır. Zaten birçoğu sabıkalı olarak oraya sürgün edilmeye
çalıĢılan Yörüklerin Kıbrıs‘a iskânı kabullenmemesi ve bu durma karĢı koyabilmek için
cinayet bile iĢleyecek duruma gelmeleri ve Kıbrıs‘ta Anadolu‘da gerçekleĢtirdikleri
eylemleri gerçekleĢtiremeyecek olmaları konar-göçer birçok aĢiret ve cemaat üyesinin
Kıbrıs sürgünleriyle mücadele etmesini sağlamıĢtır. Ayrıca Yörükler üzerinde Kıbrıs‘ta
konar-göçerliğin de bitebileceği durumu da Yörükleri bu konuda korkutmuĢ olabilir.
Bunun dıĢında özellikle Çukurova bölgesi aĢiret ve cemaatlerin zaten devlet ile sık bir
Ģekilde karĢı karĢıya geldikleri ve sorun yaĢadıkları düĢünülürse sürgünü kabul
etmelerinin zor olduğu görülebilmektedir. Zira bu aĢiretlerin birçoğu Anadolu‘da bile
iskân olmayı kabul etmemiĢlerdir ve belgelerde devletle silahlı çatıĢamaya
girdiklerinden bile bahsedilmektedir.
Devletin Kıbrıs adasına gerçekleĢen sürgünler içerisinde baĢarılı olduğu kesim
yerleĢik halktır. Anadolu‘da zaten bazı problemleri olan insanları Kıbrıs‘a getirerek
iskân etmesi daha baĢarılı olmuĢtur. Konar-göçerler içerisinde de karakter olarak daha
sakin yapıda olan aĢiretler iskân edilmeye çalıĢılsaydı devlet adına daha iyi sonuçlar
alınabilirdi.
Bu sonuçların dıĢında metodik bir sonucunda ortaya konması gerekmektedir.
ÇalıĢma sürecinde belgelerin ve saha çalıĢmalarından edinilen bilgilerin özellikle
Kıbrıs‘tan kaçıĢ ile ilgili konuda tutarlı olması çalıĢmanın sonucu açısından
memnuniyet vericidir. Çünkü belgeler ve saha verilerinin birbirleriyle kıyaslanabilir ve
tutarlı olması sonuçların doğruluk derecesini arttırmaktadır ve Yörüklerin sahip olduğu
sözlü kaynağının da sanılanın aksine daha sağlam olduğunu göstermektedir. Bu yüzden
özellikle Ģifaî kültürün etkin olduğu Yörükler gibi topluluklarda saha çalıĢmasının da
etkili olabileceği ve belgeleri destekleyebileceği ortaya konulabilecek sonuçlardandır.
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ĠNGĠLTERE‟NĠN CĠHAN HARBĠ‟NDE CĠHAT
ÇAĞRISINA KARġI YÜRÜTTÜĞÜ FAALĠYETLER
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇABUK
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
ÖZET
Birinci Dünya SavaĢı baĢladıktan sonra Ġngiltere, Ġslam Dünyası‘na yönelik
politikasını yeniden gözden geçirdi. Sömürgelerinde milyonlarca Müslüman yaĢıyordu.
Halifelik makamından dolayı Osmanlı Devleti‘ni Müslümanların desteklemesinden
çekiniyordu. Osmanlı Devleti, Ġttifak Devletleri yanında savaĢa girip ardından da Ġtilaf
Devletlerine karĢı Cihat-ı Ekber ilan edince Ġngiltere, Müslümanlara yönelik
propaganda çalıĢmalarına hız verdi. Yaptığı propagandalarla Müslümanların Osmanlı
Devleti‘nin yaptığı cihat çağrısına uymasını engellemeye çalıĢtı. Bu amaçla,
Müslümanların kutsal mekânlarına saygı göstereceğini, saldırılara karĢı Müslümanların
kutsal mekânlarını koruyacağını ve bu yerlerin kontrolünün her zaman Müslümanlara
bırakılacağını ilan etti.
Ġngilizler sahip oldukları iletiĢim ve ulaĢım avantajlarını da kullanarak etkili ve
geniĢ propaganda faaliyetleri yürüttüler. Propaganda gazeteleri çıkararak
Müslümanların dünya üzerinde yaĢadıkları hemen her yere ulaĢtırmaya çalıĢtılar.
Müslümanların azınlık veya çoğunluk olarak yaĢadıkları ülkelere, özel olarak
hazırlanmıĢ sayıları binleri bulan renkli afiĢler gönderdiler.
Cihat ilan eden Osmanlı Sultanı‘nın Halife olarak Müslümanlara liderlik
etmesinin önüne geçmek için Hilafet meselesini tartıĢmaya açarak Halife‘nin Arap
ırkından olması gerektiği propagandasını yaptılar. Eski Mekke Emiri ġerif Hüseyin‘i
bu yöndeki politikalarına alet ederek Osmanlı Devleti‘ne karĢı isyan etmesine neden
oldular. Böylece bazı Müslüman liderlerin Osmanlı Devleti‘nin cihat çağrısına
uymadığı mesajını vermeye çalıĢtılar.
Ġngiliz sömürgelerindeki Müslümanların cihat ilanına katılmasını önlemek için,
din adamlarını memuriyet, maaĢ, ödül ve çeĢitli unvanlar vererek veya tehditlerle kendi
yanına çekmeye çalıĢtılar. Müslüman âlimleri ve liderleri cihat ilanına karĢı açıklamalar
yapmaya zorladılar. Sömürgeci güçleri desteklemeyen âlimler, çeĢitli zulümlere maruz
kaldı. Bazıları idam edildi.
Ġslam Dünyasında yaptıkları propagandalarla, cihat ilanının Almanya‘nın projesi
olduğunu, Halife‘nin Almanya ile Ġttihat ve Terakki liderlerinin elinde esir olduğunu
iddia ettiler. Ġttihat ve Terakki liderleri hakkında yürüttükleri karalama kampanyaları ile
Müslüman toplumların kafasını karıĢtırmaya çalıĢtılar. Ġngiltere‘nin faaliyetleri
Osmanlı Devleti‘nin cihat ilanından beklediği sonucu almasını engelledi.
Anahtar Kelimeler: SavaĢ, Hilafet, Cihat, Osmanlı, Ġngiltere
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ACTIVITIES OF ENGLAND IN THE WORLD WAR FIRST AGAINST THE
JIHAD CALL
ABSTRACT
After the First World War, Britain re-examined its policy towards the Islamic
World. Because, Millions of Muslims were living in British colonies. Britain was afraid
that the Muslims would support the Ottoman State because of the Caliphate authority.
When the Ottoman State entered the war alongside the Central Powers and then
declared Jihad-ı Ekber against the Allied Powers, Britain accelerated its propaganda
work towards the Muslims. Through his propaganda, he tried to prevent Muslims from
supporting Ottoman State‘s jihad call. For this purpose, he declared that he would
respect the holy places of Muslims, protect the holy places of Muslims against attack
and always keep the control of these places to Muslims.
The British have carried out effective and wide propaganda activities by using
their communication and transportation advantages. They have attempted to reach
Muslims almost everywhere they live on the Earth by publishing the propaganda
newspapers. They sent specially prepared colorful posters with number of thousands to
the countries where Muslims were living as minority or majority.
In order to prevent the Ottoman Sultan who declared Jihad to lead the Muslims
as the Caliph, he opened the discussion of the Caliphate and made propaganda that the
Caliph should be from the Arab race. They caused old Mecca Emir ġerif Hüseyin to
rebel against the Ottoman Empire and they used old Emir for their policies in this
direction. Thus, they tried to give the message that some Muslim leaders did not
conform the Ottoman State‘s call of jihad.
To prevent Muslims in British colonies from participating in the declaration of
jihad, they tried to pull some clergies it to their side by giving them civil servants,
salaries, rewards or threats.
Muslim scholars and leaders have been forced to make statements against the
jihad declaration. Scholars who did not support the colonial powers were subjected to
various persecutions. Some were executed.
Through their propaganda in the Islamic world, they claimed that the declaration
of jihad was the project of Germany and the Caliph was captured in the hands of
Germany and the leaders of Union and Progress. They tried to confuse Muslim
societies with slander campaigns they had conducted against the leaders of the Union
and Progress. The activities of Britain prevented the Ottomans from getting the
conclusion expected from the declaration of jihad.
Key words: War, Caliphate, Jihad, Ottoman, England
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GiriĢ
1.Cihat Fetvasının Duyulmasını Engelleme Çabaları ve KarĢıt Fetvalar
Osmanlı Devleti Birinci Dünya SavaĢı‘na girince Almanya‘nın da teĢvikleriyle
dünya Müslümanlarını Halifelik makamı etrafında birleĢtirerek Ġtilaf Devletleri‘ne karĢı
mücadeleye davet etmek için Cihat-ı Ekber ilan etti. Birinci Dünya savaĢı yıllarında
Osmanlı Devleti‘yle savaĢ halinde olan Ġngiltere, Fransa ve Rusya‘nın sömürgelerinde
milyonlarca Müslüman yaĢamaktaydı. Cihat ilanı bu güçleri korkuttu ve bu güçler
birtakım önlemler almaya ve karĢı politikalar geliĢtirmeye çalıĢtılar. En büyük
sömürgeci güç olan ve sömürgelerinde milyonlarca Müslüman‘ın yaĢadığı Ġngiltere
baĢta olmak üzere Cihat Fetvası‘nın duyulmasını engellemeye çalıĢtılar. HaberleĢme ve
ulaĢım imkânlarının kısıtlı olması Ġngilizlerin iĢini kolaylaĢtırdı. Her türlü haberleĢme
araçları Ġtilaf Devletleri‘nin kontrolündeydi.1183 Cihada dair tüm haber ve yayınların
Ġtilaf Devletleri ve tarafsız ülkelerin basınında yasaklandı. DıĢarıdan ve özellikle de
Doğu‘dan gelen yayınlar kontrol altına alındı.1184 Ġtilaf devletleri deniz ulaĢımını
kontrol altına aldıklarından ve Mısır‘a giden karayolları ile SüveyĢ Kanalı‘nın da
Ġngilizlerin kontrolünde olması Osmanlı Devleti‘nin Ġslam coğrafyasına ulaĢmasını ve
bölgelerde cihat ilanının duyulmasını önemli ölçüde engelledi. Bu durumda Almanya
ve Ġttifak güçleri daha uzun mesafe olan kara yolunu propaganda yapmak için
kullanmak zorunda kaldılar.1185
Ġtilaf Devletleri‘nin cihat ilanının Müslümanlar arasında yayılmasını engellemek
için baĢvurdukları yollardan biri de Hac ziyaretini engellemekti. Bu ziyaretlerin
Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik duygusunu artırmasından korkuyorlardı. Bu
endiĢeler sebebiyle Ġtilaf Devletleri, hac ziyaretlerini çeĢitli bahanelerle engellemeye
çalıĢtılar. Ġngiltere, Hac güzergâhının güvensiz olduğu propagandasını yaptı. Bölgedeki
Arap kabile Ģeyhlerini, eĢrafını parayla ve vaatlerle kendi tarafına çekmeye çalıĢtı. Bu
maksatla 1.000.000 sterlin bölgeye para aktardı. Bu para propaganda için de
kullanıldı.1186 1915‘te Hacıların sayısında büyük oranda düĢüĢ oldu.1915 yılında,
Ġngiltere sömürgesindeki Müslümanlardan 1.500, Fransız sömürgelerinden 5.000 hacı
adayı Mekke‘ye geldi. 10.000 kadar hacı sayısı ile en çok hacı Hollanda‘nın
Güneydoğu Asya‘daki sömürgelerinden geldi.
Cihadın Hint Müslüman askerleri üzerindeki etkisini silmek için Ġngiltere, sıhhî
tedbirler bahanesiyle Hacı sayısına kota koydu. Mısır BaĢ Müftüsü‘ne de Ġngiltere‘nin
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bu politikasını destekleyecek fetva verdirildi. Yayınlanan fetvada 1915 yılı için hal ve
vaktin müsait olmayıĢı nedeniyle Müslümanların Hac farizasını ifa ile mükellef
olmadıkları açıklandı. BaĢ Müftü‘nün tasdikiyle yayınlanan fetvanın suretleri Britanya
Yüksek Komiserliğine Fransa, Ġtalya ve Rusya‘nın diplomatik temsilcilerine verildi. 1187
ġerif Hüseyin‘in isyanından sonra ise 1916 yılında Hac için Mekke‘ye 26000 kiĢi geldi.
Ġngiliz istihbaratı, ġerifin bu rakamdan memnun olduğunu bildiriyordu. Hâlbuki savaĢ
öncesinde Hacı sayısı yüz binleri buluyordu. Hüseyin‘in isyanı ile Hicaz, Ġngiliz
hâkimiyetine girince Kafkasya, Ġran, Hindistan Müslümanları Hac ziyaretlerini boykot
etti.1188
Ġngiltere cihat fetvalarına karĢılık olarak Daire-i MeĢihat-ı Ġslamiye adlı uydurma
bir cemiyet kurdu. Bu cemiyet adına propaganda beyannameleri düzenleyerek Ġslam
coğrafyasında dağıttılar. Bu beyannameleri Türk cephelerine de attılar. Müslümanların
sadece Osmanlı topraklarında yaĢamadığını dolayısıyla Osmanlı sultanının tüm Dünya
Müslümanları adına söz söyleme hakkı olmadığını iddia ettiler. Ġngilizler cihat karĢıtı
faaliyetlerinde savaĢın siyasi bir muharebe olduğunu ve cihat ve gaza ile ilgisinin
bulunmadığı yönünde Müslüman halka propaganda yaptılar.1189 Mısır‘daki El Ezher
Üniversitesi‘nde Ġngiliz taraftarı olan ulema çeĢitli fetvalarla Türklerin cihat
çağrılarının Ġslam‘a muvafık olmadığını iddia etti. Bu fetvalar Ġngiliz idaresinin desteği
ile Müslümanların yaĢadığı topraklarda dağıtıldı.1190
Cihat-ı Ekber ilanının yanlıĢlığını izah için düzenlenen Ġngiliz beyannameleri,
birer karĢı fetva gibiydi. Bu bildirilerde dini içerikli söylemlere geniĢ yer verilmiĢti.
Ġngilizler tarafından hazırlanan fakat Hintli ve Mısırlı Müslümanlar tarafından yazılmıĢ
izlenimi verilen propaganda bildirilerinde cihat hakkında uzun açıklamalar
yapılmaktaydı. 11 Haziran 1915'te Türk siperlerine atılan bir bildiride Ģu ifadeler yer
alıyordu: " yabancıların menfaati için harb-i din etmek istiyorsunuz. Bu muharebe
mukaddes yani cihat değildir. Teessüf olunur ki İslam kardaşlar birbirini Alman
İmparatorluğu'nun uğruna öldürüyorlar." BaĢka bildiride de cihat ile ilgili dini
açıklamalar yapılmıĢtı: "Cihad-ı mukaddes ancak şeriat-ı garraya ve haremin
mahremine taarruz ve tecavüz edilmesine karşı ilan edilir. Şeriat-ı garranın hiçbir
suretle tecavüz edilmediği bir sebeple cihad-ı mukaddes ilan edilmez. Almanların zafer
ve galibiyetleri için ilan edilecek bir harp hiçbir suretle mukaddes olamaz. Almanya
İmparatoru memnun olsun diye İslam'ın İslam'ı kesmesi nasıl tecviz edilebilir. Mekke-i
Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki ihvanlarınız Müslüman ile Müslüman‟ın
1187

Aydın, agt., s.467-470.

1188

IOR/R/20/A/1569; Aydın, agt. s.473.

1189

Sadık Sarısaman, Birinci Dünya Savaşında Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojik Harp,

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999. s.48-49
1190

Aydın, agt., s.453.

448

Mustafa ÇABUK

kanının akıtıldığı böyle bir harbe dahil olduğunuzdan dolayı size darılıyor ve isyan
ediyorlar. Bu kadar büyük bir günaha girmeniz sizin için ayıptır."1191
2. Propaganda Gazetesi “El Hakikat”
Ġngiltere Birinci Dünya SavaĢı sırasında Wellington House adlı bir propaganda
ofisi kurdu. Bu ofis tarafından 1916 yılında Dünya‘daki tüm Müslümanları etkilemek
üzere 15 günde bir yayınlanacak Türkçe, Arapça, Farsça ve Hindistan dillerinde
basılacak bir gazete hazırladılar.1192 Mısır ve Hindistan gibi Ġngiliz sömürgelerindeki
Müslümanların savaĢta Osmanlı Devleti‘ne desteklerini engellemek, Osmanlı
padiĢahının ilan ettiği cihat çağrısını etkisiz kılmak ve Ġngiltere‘nin Osmanlı Devleti ile
olan savaĢta haklı olduğu tezini Müslümanlara duyurmak ve onları bu iddialara
inandırmak için El Hakikat isimli propaganda gazetesi çıkarılmaya baĢlandı. El
Hakikat, din olarak Müslümanları, millet olarak ise Arapları, Türkleri, Farsları ve
Hindistan halkını hedef alan bir propaganda gazetesiydi. Londra‘da 15 günde bir
basıldı. Gazete kaliteli kâğıtlara basılmıĢtı. Büyük ebatta fotoğraflar yer alıyordu.
Fotoğraflar propaganda faaliyetleri için özel olarak hazırlanmıĢtı. Fotoğrafların altına
açıklamalar 4 dilde alt alta veya yan yana yazılmaktaydı. Ġngilizler, Londra‘da basılan
El Hakikat adlı propaganda gazetesini savaĢ yıllarında Osmanlı topraklarında
ulaĢtırabildikleri yerlere, Doğu, Batı ve Kuzey Afrika‘daki Araplara dağıttılar. Ġngiliz
uçakları bu gazeteleri diğer propaganda malzemeleriyle birlikte uçaklardan cephe
hatlarına da attılar. Bu gazete Güney Amerika‘daki sömürgelerde bulunan Araplara da
dağıtıldı.1193 El Hakikat, nüfusun tamamının Müslüman olduğu bölgelerde ve
Müslüman nüfusun çok az olduğu bölgelerde nüsha sayısı farklı olmak üzere dağıtıldı.
Gazetede Ġngiltere ve Ġtilaf Devletleri ordusunda savaĢan Müslüman askerlerin
fotoğrafları sık sık kapak resmi olarak kullanılmaktaydı. 25 Temmuz 1917 tarihli El
Hakikat Gazetesi‘nde kapak resmi olarak Cezayirli Müslüman bir asker fotoğrafı
kullanılmıĢ ve resmin altına ―Müttefikler Tarafında Savaşan Fransız Ordusuna Mensup
Cezayirli Bir Süvari‖ notu düĢülmüĢtü.1194 Bu tür yayınlarla Müslümanların cihat
çağrısına destek vermediği ve Ġtilaf Devletleri için savaĢtığı mesajı verilmek istendi.
Gazetenin bu sayısının kapak fotoğrafı aĢağıda verildi.
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El Hakikat‘te çok abartılı propaganda resimleri yer almaktaydı. Özellikle de
cephede savaĢan Osmanlı askerlerini etkilemek ve onların savaĢma azmini kırmak için
sıra dıĢı resimlere yer verildi. Resimlerde, esir kamplarındaki Osmanlı askerleri nargile
içip saz çalmaktaydı. Gazetede sık sık Ġngiltere ve Fransa gibi Ġtilaf güçlerinin
Müslümanlara iyi davrandığı, Ġngiltere ve Fransa‘da camiler olduğu ve Ġtilaf güçlerine
ait ordularda Müslüman askerlerin bulunduğu propagandası yapılmaktaydı. Ġngilizler,
Osmanlı askerlerinin esir kamplarındaki yaĢayıĢlarını gösteren fotoğraflar, gazetede
yayınlandı. AĢağıda esir kampındaki askerlerin görüntüsü 25 Ağustos 1916 tarihli El
Hakikat Gazetesi‘nde yayınlandı.1195
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3. Müslümanları Kendi Taraflarına Çekmek Ġçin Yürütülen Faaliyetler
Cihad ilanı ve Osmanlı ve Almanya‘nın propaganda faaliyetleri, Ġtilaf
Devletleri‘nin Müslümanlara olan dikkatini artırdı. Ġtilaf Devletleri Müslümanların
itaatlerinin sağlamak için onlara daha iyi muamele yapmaya ve onların dini ihtiyaçlarını
karĢılamaya önem verdiler.1196 Müslümanların kutsallarına saygı gösterme ve din
adamlarını yanlarına çekme çabası içine girdiler. Ġngiliz Hükümeti, henüz Osmanlı
Devleti‘ne karĢı savaĢ ilan edilmeden önce Müslümanlara yönelik politikasını gözden
geçirdi. SavaĢ kaçınılmaz olduğunda neler yapılacağı ve Müslümanlara yönelik nasıl
bir politika izleneceği, Ġngiltere‘deki Avam ve Lordlar Kamaraları‘nda ele alındı.
DıĢiĢleri Sekreteri Sir Edward Grey, parlamentoda 12 Ağustos 1913 tarihinde yaptığı
konuĢmada, Ġngiliz Hükümeti‘nin Ġslam konusundaki görüĢlerini ortaya koydu.
KonuĢmasında Ġngiltere Krallığı‘nın Müslümanlarının dini duygularına saygı
duyacağını ve Ġngiliz siyasetinin hiçbir zaman Müslüman bir iktidara karĢı kendilerini
provoke etmedikleri takdirde saldırmayacağını bildirdi.
Müslümanların kutsal
yerlerine müdahale edilirse, Ġngiltere‘nin oraları koruyacağı güvencesini verdi.
Lordlar Kamarası'nın önde gelen üyelerinden, uzun zaman Doğu Müslümanları
arasında yaĢamıĢ olan Lord Cromer, Ġngiliz Hükümeti‘nden bir bildiri hazırlayarak
Ġngiltere'nin neden Osmanlı Devleti ile savaĢtığını açıklamasını istedi. Bildiride Lord
Cromer, saldırgan olan tarafın Ġngiltere değil, Osmanlı Devleti olduğunun iddia
edilmesini önerdi. Lord Cromer, Ġngiliz Hükümeti'nin uygun dille, Ġslam‘ın Kutsal
Mekânlarını korumaya söz vermesini ve Kutsal Yerler yönetiminin tamamen
Müslümanların elinde kalacağını bildirmesini önerdi. Bildirinin Ġngilizcesine ilaveten,
1196
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etkili bazı Müslümanlar tarafından yayınlanıp imzalanmasının büyük bir avantaj
olacağını belirtti. Ġngiltere, 7 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti‘ne savaĢ ilan etti.1197
Ġngilizler, Osmanlıların Cihad-ı Ekber ilan ederek, kendileri ile savaĢmalarının
gereksiz ve haksız bir davranıĢ olduğu propagandası yaptılar. Ġngilizlerin Müslümanlar
tarafından sevilen ve Müslümanların koruyucusu olan bir devlet olduğunu, sadece
kendilerinin değil, Hintli ve Mısırlı Müslümanların da kabul ettiklerini anlatan bildiriler
dağıttılar.1198

Cihat ilanından sonra Ġngiliz sömürgelerindeki yöneticiler Müslüman halkın dini
duygularını okĢayan iĢler yapmaya baĢladılar. Mesela; 30 Haziran 1916 tarihli El
Hakikat adlı Ġngiliz propaganda gazetesinde Mısır‘daki Ġngiltere‘nin Sömürge Valisi
Lord Kitchener‘in Müslümanların dostu olduğu yazıldı ve yukarıdaki fotoğraf
yayınlandı. Fotoğrafın altına: ―Lord Kitchener‟in Mısır‟da Bir Müslüman Mektebinin
Temel Taşını Koyarken‖ notu düĢülmüĢtü.1199
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Ġtilaf Devletleri propaganda amaçlı olarak cami yaptırdıkları veya Ġtilaf
Devletleri sınırları içerisinde daha önceden yapılmıĢ olan camilerin fotoğraflarını
çekerek Müslümanlara mesaj vermek için Ġslam Dünyasında dağıttıkları bildiri veya
gazetelerde yayınladılar. 2 Haziran 1916 tarihli El Hakikat Gazetesi‘nde Fransız
ordusunda yaralanan Müslüman askerler için Paris‘te cami yapıldığı propagandası
yapıldı. 13 Aralık 1916 tarihinde bu kez de Paris‘te yapılan caminin Ġçerisinden
resimler propaganda maksatlı olarak aynı gazetede tekrar yayınlandı.1200
I. Dünya SavaĢı sömürgelerdeki Ġngiliz yönetiminde bazı değiĢiklikleri
beraberinde getirdi. SavaĢın baĢında Osmanlı Devleti‘nin cihat çağrısının Mısır ve
Sudan gibi Müslüman topraklarında etkili olmaması için sert tedbirler alındı. Ġngilizler,
daha önce göz ardı ettikleri ulema sınıfına özel ilgi göstermeye baĢladı. Ulema ve
Ģeyhlerden kendilerine tepki göstermeyenlere karĢı yumuĢak bir tavır sergilemeye
baĢladı.1201
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2 Haziran 1916 tarihli El Hakikat Gazetesi‘nde ―İngiltere Veliahdının Hartum‟a
Vuslatlarında takdim olunan Kabile Şeyhleri‖ baĢlığı ve yukarıdaki fotoğraf kullanıldı.
Böylece Ġngiliz yönetiminin Ģeyhlerle ve ulema ile iyi iliĢkiler içerisinde olduğu mesajı
verilmek istendi.1202
Ġslam topraklarındaki Ġngiliz Sömürge yöneticileri, Müslüman halkın ve
ordularındaki Müslüman askerlerin sadakatini sağlamak için dini liderler ve ulemadan
yararlanmaya çalıĢtılar. Eğer ulemayı kontrol edilebilirlerse, onları takip eden
Müslümanları da dolaylı olarak kontrol edebileceklerdi. Darfur ve Sudan‘ın Ġngiliz
Sömürge Valisi General Reginald Wingate, 8 Kasım 1914 tarihinde ġeyhler ve
ulemayla bir araya geldi. Ġngiliz Hükümeti'nin Ġslam'a ve Müslümanlara karĢı savaĢ
zamanı politikasının ne olacağını açıkladı. Vali ġunları söyledi "Şüphesiz, Allah
şahidimdir ki, dinini yerine getirirken hiçbir erkeğe müdahale etmedik. Kutsal Yerleri
Hartum'dan birkaç gün yolculukla ziyaret edilebilir hale getirdik. Din adamlarını
sübvanse ettik, onlara yardım yaptık, ülke çapında 19 yeni camiyi inşa ettik veya
yapılmasına yardım ettik. Kutsal yerlerin kutsallığı ve dokunulmazlığı savaştan
sonrada sürdürülecek ve muhafaza edilecek. "dedi. Ġngiltere'nin Hindistan‘daki 62
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milyon Müslüman‘ın çıkarlarını korumakta olduğu gibi yüz elli yıldır Ġngiltere'nin
sömürgelerindeki tüm Müslümanları ve camileri koruduğunu ve buna devam edeceğini
söyledi. Vali, Ġngiltere'nin mümkün olan her Ģekilde Hacca gitmeyi ve Ġslam Dini‘nin
yaĢanması için gerekenleri yapmaya devam edeceğini vurguladı. KonuĢmasının
devamında, "... Bazılarınız, bu savaşın sonucunun bir şekilde dünyanın diğer yerlerinde
Müslümanların durumunu etkileyebileceğinden korkabilirsiniz. Bu korkular yersiz.
Dünyada tek bir Müslüman‟ın pozisyonunda bir değişiklik olmayacak ve İslam'a
tanınan tek bir ayrıcalık ileride reddedilmeyecek" dedi. KonuĢmanın sonunda Vali,
ġeyh ve Ulema'dan mesajını Sudan halklarına iletmesini istedi.1203
Ġngilizler ulema ve din adamlarını kullanarak Cihat-ı Ekber‘e destek veren
Müslüman liderleri bu kararlarından döndürmek için mektuplar yazdırdılar.
Sömürgelerdeki Müslümanları kontrol altında tutmak için din adamlarını maaĢla, ödülle
veya çeĢitli unvanlar vererek kendi yanlarına çekmeye çalıĢtılar. Ġngilizler kendilerini
desteklemeyen din adamlarına ise zulüm yaptılar. Bazı din adamlarını idam ettiler.
Kendilerini desteklemeyen din adamlarına ait dinî eğitim kurumlarını da kapattılar.1204
4. Hilafet Meselesi ve ġerif Hüseyin Ġsyanı
Cihat Fetvası Hindistan Müslümanları tarafından olumlu karĢılandı. Hindistan‘da
Hilafet Hareketi ortaya çıktı. Ġngiltere, Hindistan‘da Osmanlı Halifesine karĢı doğrudan
savaĢ açtığını belirtmekten kaçındı. Müslümanları askere alırken ―Halifeyi Alman
ĠĢgalinden kurtarmak‖ için savaĢtıklarını iddia etti. Bu propagandalara rağmen Osmanlı
cephelerine gelen ve Müslümanlarla savaĢtığını anlayıp saf değiĢtiren Hind
Müslümanları oldu.1205 Filistin Cephesi‘ndeki Hintli Müslüman askerlerden bazıları
Türk tarafına geçmiĢti.1206
1914 yılında Hint ordusunun yaklaĢık %40‘ı Müslüman‘dı. Bazı Müslüman
askerler Irak‘ta özellikle de dini yerlerde savaĢmayı reddetti. Müslüman askerlerin
Osmanlı Devleti‘ne karĢı savaĢma hususunda tereddütleri vardı, Halife‘nin ordusuna
karĢı savaĢmak istemediler. Buna karĢılık Ġngilizler, Osmanlı Devleti‘nin kendilerine
saldırdığı ve kendilerinin Irak‘ta kutsal yerlere ve türbelere saldırmayacakları
propagandasını yaptılar. Ġngilizler, Hindistan‘daki bazı Müslüman liderlerin de
desteğini alarak Müslüman askerlerin kuĢkularını gidermeye çalıĢtılar. Haydarabad
Nizamı Asaf jah VII Ġngilizlere destek verdi. Bu çabalara rağmen 1915 yılı baĢlarında 2
1203
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PeĢtun birliği Irak‘a gitmek için gemiye binmeyi reddetti. PeĢtunlu askerlerden oluĢan
birliğin birinde askerler baĢlarındaki subaylara ateĢ dahi açtı. 1207
Irak‘ta Kut kuĢatması sırasında Osmanlı askerleri değiĢik Hint dillerinde
bildirileri taĢlara bağlayıp Hint askerlerinin bulunduğu yerlere atarak kendilerine
katılmalarını istediler. Kut‘ta Pencaplı askerlerden tetik parmağını kesenler oldu ve
kuĢatma sırasında 147 Müslüman asker kaçarak Türk tarafına geçti. Bir kısım
Müslüman asker ise kaçarken yakalandı ve Ġngilizlerce infaz edildi. Ġngilizler kaçıĢları
önlemek için Müslüman askerleri memleketlerinde de kendilerini kanunsuz ilan edip
memleketlerindeki mallarına el koymakla tehdit ettiler.1208 Askerler bu yolla ailelerinin
de tehdit altında olduklarını düĢünüyorlardı. Kut kuĢatması sırasında Ģehir içindeki
halktan da Ġngilizlere ateĢ açan oldu. ġehirden 700-800 halk Ġngilizlerce çıkarıldı. 12
sivil de asıldı. Kut yerlilerini tamamen çıkarmak istedilerse de sonradan Arapların ve
Müslümanların tepkisinden çekindiklerinden vazgeçtiler. 1209
Singapur‘da Hint askerleri arasında 15 ġubat 1915 tarihinde patlak veren isyan
Ġngiliz ve müttefik kuvvetleri tarafından Ģiddetle bastırıldı. Hint askerlerinden
müteĢekkil olan V. Hafif Piyade Alayı‘na mensup 850 asker ile 200‘den fazla subay ve
sepoy (Hintli asker-sipahi) isyandan sonra sorgulandı. Askerlerden 47‘si asıldı, 64‘ü
sürgün edildi, 73‘ü 7 yıldan 20 yıla kadar değiĢen hapis cezalarına çarptırıldı. Ġngiliz
yönetimi isyanın nedenini atamalardan duyulan memnuniyetsizlik olarak açıkladı.
Ġngiliz basını yoğun sansür nedeniyle olayın nedenini yazmadı. Amerikan The New
York Times Gazetesi, 2 Mayıs 1915 tarihli haberinde konuyla ilgili Ģu bilgileri verdi:
―Halk için verilen bilginin aksine, Osmanlı Devleti savaşa girdiğinden beri Hindistan
ve Burma büyüyen bir hoşnutsuzluğa sahne olmaktadır.”1210
Hilafetin Ġngiliz sömürgelerindeki Müslüman halk ile Ġngiliz ordusundaki
Müslüman askerler üzerindeki etkisini kırmak için Ġngiltere, Hilafet meselesini
tartıĢmaya açtı. Halife‘nin Arap ırkından birinin hakkı olduğu, Türklerin Hilafeti gasp
ettiği yönünde propaganda faaliyetleri yürüttü. Ġngiltere tarafından hazırlanan
propaganda belgelerinde Osmanlı yönetiminin ve saltanatının Ġslam‘dan çıktığı,
Halife‘ye itaat etmeyi vacip kılan hiçbir delilin kalmadığı, Halife‘ye itaati gerekli kılan
Ģartların mevcut olmadığı, eskiden yeniçerilerin, Ģimdilerde ise Ġttihat ve Terakki
Cemiyeti‘nin getirip götürdüğü bir Halife‘nin Hilafet Ģartlarını yerine getirmesinin
mümkün olmadığı iddia edildi. Hindistan‘daki bazı gazetelerde Osmanlı Sultanı‘nın
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Halifeliğinin sahte olduğu yönünde yayınlar yaptırıldı. Halifelik makamının gerçekte
boĢ olduğu, bütün Müslümanların üzerinde mutabık oldukları bir Halife olmadığı
yönünde propaganda yayınları yaptılar. Halife‘nin Ġttihat ve Terakki liderlerinin elinde
esir olduğu propagandası yapıldı. ġerif Hüseyin bile isyan etme nedeninin Osmanlı
PadiĢahını kurtarmak olduğunu iddia etti.1211 Bu propaganda faaliyetleriyle Halife‘nin
tüm Müslümanlar üzerindeki liderlik etkisini azaltmaya veya yok etmeye çalıĢtılar.
Ġngilizler Halife‘nin dini otoritesini etkisiz kılmak için kendine Ġslam
Dünyasındaki etkili isimlerden müttefikler aramaya baĢladı. 1915 yılında Ġngilizler için
cephelerde de iĢler iyi gitmiyordu. Çanakkale zaferi Ġngilizlerin itibarına büyük bir
darbe vurdu. Mısır‘da Ġngiliz sömürge yönetiminden Hardinge; Mısır‘da söylentilere
göre kuzey ve batı sınırı boyunca hasatlar toplandıktan sonra cihat için bölge halkının
harekete geçeceğinin öğrenildiğini rapor etti. Hardinge, Chamberlain‘e daha önce
temmuz ayında gönderdiği mektupta da Çanakkale savaĢını kaybederlerse
Panislamizm‘in daha ciddi bir tehlike haline geleceğini ve Müslümanların yönünü
Osmanlı Devleti‘ne döneceğini bildirmiĢti.
1916 yılı Agustus ayı sonunda Maxwell bir paket mektup ele geçirdi. Mektuplar
Libya‘daki Senusi lideri, Hindistan ve Arap Yarımadası‘ndaki Müslüman liderlere
gönderiliyordu. Mektupta liderler, Ġngilizlere karĢı cihada davet ediliyordu. Bu
geliĢmeler üzerine Ġngilizler, Mac Mahon‘un Ģerif Hüseyin ile yürüttüğü pazarlığı
onayladı. Çünkü cihata karĢı ġerif Hüseyin‘in kendi yanlarında durmasına politik
olarak ihtiyaçları vardı.1212
ġerif Hüseyin‘le bu amaçla bağlantı kuruldu. ġerif Hüseyin isyanı Cihat Fetvası
ve Ġslam birliği düĢüncesine karĢı Ġngilizlerin elini güçlendiren önemli bir propaganda
aracı olarak kullanıldı. Ġngilizlerin ġerif Hüseyin‘i isyana teĢvik etmelerinin diğer bir
nedeni ise Osmanlı ordusundaki Arap kökenli subay ve askerlerin isyan baĢlatmasına
veya en azından verilen emirlere itaat etmemesine neden olmaktı. Ancak Arap
subayların büyük çoğunluğu bu politikaya alet olmayarak Osmanlı Devleti‘ne sadık
kaldı.1213ġerif Hüseyin isyan ettikten sonra Osmanlı ordusunda bulunan Arap asıllı
subay ve erlere firar ederek Ġngiliz ve Fransız ordularına teslim olmaları yönünde çağrı
yaptı. Kendi yanında cihat etmelerini istedi.1214 Ġngiliz taraftarı olan ulemadan ġerif
Hüseyin‘in isyanına destek fetvası vermesi sağlandı. Bu istek doğrultusunda, El Ezher
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mezunu ġeyh Ali el Gayati de Halife‘nin KureyĢî olması gerektiğini ve ġerif
Hüseyin‘in hilafet Ģartlarını taĢıdığını ilan etti.1215
Ġngiltere, Arap kabileleri Hüseyin‘in arkasında birleĢtirmek için çalıĢtı. Daha
çok kabilenin katılması için Lawrence daha çok para ayarladı. Ġngiliz kaptan William
Shakespear, Ġbni Saud‘u ikna için çalıĢırken Osmanlı taraftarı Arap kabile lideri
RaĢid‘in 24 Ocak 1915 tarihli saldırısında öldü. Ġbni Suud Ġngilizlerin çabalarıyla
Hüseyin‘i desteklediğini açıkladı. Ancak kendisine aylık 5000 pound verilmesinden
memnun değildi. Çünkü Ġngilizler Hüseyin‘e aylık 50.000 pound ödüyordu.
Lawrence‘in isteğiyle Filistin iĢgali öncesi Arap asilere verilen parayı Ġngiltere 200.000
pound‘a çıkardı.1216
Eski Mekke Emiri ġerif Hüseyin isyan ettikten sonra Ġngiliz Propaganda Ofisi
ġerif Hüseyin‘in fotoğraflarının da olduğu çok sayıda propaganda kitapçığı ve afiĢleri
hazırlayarak Ġslam topraklarında dağıttı. Bu afiĢ ve kitapçıklarda ġerif Hüseyin‘in
ağzından Müslümanlara hitap ediliyor izlenimi verilmekteydi. Propaganda belgelerinde
Ġttihat ve Terakki yönetimi suçlanmaktaydı. Propaganda belgelerinde ġerif Hüseyin
Ġttihatçıların Hz. Muhammed‘in kabri de dahil olmak üzere Kutsal Emanetleri
yağmaladıklarını, kendisinin Türk Milleti‘ni ve Osmanlı PadiĢahı‘nı birkaç Ġttihatçının
elinden kurtarmak için isyan ettiğini, kendisinin Ġngilizlerle bağlantısının olmadığını
iddia etmekteydi. ġerif Hüseyin‘in ağzından hazırlanan propaganda malzemeleri Ġngiliz
ve Fransız uçakları tarafından Arap bölgelerine, Türk siperlerine atıldı. Bu propaganda
malzemeleri Ġngilizler tarafından sömürgelerde dağıtılan gazetelerde de yayınlandı.
Propaganda gazeteleri ve beyannameler Ġslam coğrafyasına dağıtıldı. 1217 ġerif Hüseyin,
Ġslam Dünyası‘na yapılan propagandalarda önemli bir figür oldu. Kendisi adına basılan
propaganda kitapçıkları, afiĢler ve beyannameler Müslümanların az veya çok
yaĢadıkları hemen hemen her yere ulaĢtırıldı.

1215

Aydın, agt., s. 453.
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Lawrence Sondhaus, World War I The Global Revolution, Cambridge University Press,

Cambridge,2011, s.381- 386.
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21 ġubat 1917 tarihli El Hakikat gazetesinde, ġerif Hüseyin fotoğrafına geniĢ yer
verildi. Kendisinin peygamber neslinden olduğu, Ġttihat ve Terakki‘nin Suriye ve diğer
Arap beldelerindeki kötü muameleleri nedeniyle isyan ettiği propagandası
yapılmaktaydı. Hicaz demiryolunu bölgedeki Arapların kendi hukuk ve nimetlerine bir
tecavüz olarak gördüklerini ve isyan ettiklerini, Hüseyin‘in Hicaz kralı olduğu ve
beyannamelerle bağımsızlık ilanını her tarafa bildirdiği belirtildi. Hüseyin‘in isyan
ettikten sonra Türklere karĢı zafer kazandığı da gazetedeki iddialar arasındaydı. 1218
Hüseyin‘in isyanından sonra Fransa, Mekke ġerifi‘nin baĢlıca gelir kaynağı olan
Hac‘a 2 Ağustos 1916 tarihinde yeniden izin verdi. Hacı sayısı Fas, Tunus ve
Cezayir‘den sadece 600 kiĢiydi. Fransa, 1917 yılı Hacılarını namaz kılmayanlar ve
Ġslamî hassasiyetleri olmayanlar veya az olanlardan seçmiĢti. Hacı adaylarının
Fransa‘ya sadık olmasına dikkat ediyorlardı. BaĢlarındaki dini lider Fransız
Müslümanları adına ġerif‘e armağanlar verdi. Kafilenin baĢında Fas sultanının
temsilcisi olarak Abdulkadir El Gabrit, ile beraber Fas, Tunus, Cezayir ve Afrika‘daki
Fransız sömürgesinden ileri gelen Müslüman temsilciler yer aldı. El Gabrit, Fransız
Devlet BaĢkanı Raymond Poincaré‘nin bir mektubunu ve 1.250.000 frankı Hüseyin‘e
verdi, mektupta Hüseyin‘e övgüler ve Fransa‘nın Müslümanların hac görevlerini
yapmalarında her türlü kolaylığı sağlayacağı yönünde taahhütler yer aldı.1219

1218
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Fransız sömürgesi altındaki topraklardan yapılan Hac ziyareti, 13 Aralık 1916
tarihli El Hakikat Gazetesi‘nde yukarıdaki fotoğrafla, ―Fransız Hükümeti ve Fas Sultanı
namına Mekke-i Mükerreme Şerifine resmi tebriklerini ifa ettikten sonra dönen
Müslüman memurlar‖ haberi adı altında yer almıĢtı. 1220
5. Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‟ni Etkisiz Kılmak Ġçin Yürütülen Faaliyetler
Osmanlı Devleti savaĢa girdikten sonra Ġngilizler baĢta olmak üzere Ġtilaf
Devletleri, istihbarat servislerini, ulema meclislerini kullanarak Ġttihatçıların ilan ettiği
cihadın zayıf yönlerini bulmaya çalıĢtı; Dünyanın değiĢik bölgelerinde dağıtılan
gazetelerde konu hakkında çok sayıda makale yayınlandı. Yayınlarda, Ġslam‘ın, bir tek
otoriteye ait olamayacağını iddia ederek Ġttihatçıların batılı ve laik karakterini
vurgulayarak cihat hususunda samimiyetsiz olduklarını iddia ettiler. Cihadın ve
Hilafet‘in Araplara ait olması gerektiği Ġttihatçıların Halife‘yi baskı altında tuttukları
propagandası yaptılar. ġubat 1916‘dan itibaren Mısır‘daki Ġngiliz idaresinin desteği ile
Ġttihatçılar aleyhinde ardı ardına beyannameler yazılıp dağıtıldı.1221
Ġngilizler yaptıkları propagandalarda Ġttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin Ġslamiyet ve
Arapları yok etmek için çalıĢan bir kuruluĢ olduğu, bu cemiyet üyelerinin Hz.
Muhammed ve Ġslam‘a hakaret ettiği yönünde propaganda yaptılar. Bu cemiyetin dinsiz
olduğu, savaĢı kazandığı takdirde Müslümanlara zulmedeceğini, bu cemiyetin
Müslümanları böldüğü, Ġslam‘ı ayaklar altına aldığı, Hz. Muhammed‘in dairesinde
1220
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bulunan ve Dünya‘nın değiĢik yerlerindeki Müslümanlar tarafından hediye edilen
mücevher, pırlanta vs. yi söküp mühimmat parası olarak Almanlara verdikleri
propagandası yaptılar.1222 Ġttihat ve Terakki Partisi‘nin Almanya‘nın kölesi olduğunu
iddia ettiler.1223
Propaganda belgelerinde, Ġttihat ve Terakki yönetiminin Almanlarla yapmıĢ
olduktan anlaĢma neticesinde keyfi olarak savaĢa girerek ülkeyi bir harabeye çevirdiği
iddia edilmekteydi. Enver ve Talat PaĢalara sık sık kötü atıflarda bulunularak, Ġttihat ve
Terakki yönetimine itaat edilmemesi gerektiği, bu yönetime itaat edenlerin Allah
karĢısında asi olacağı ifade edilerek, Ġttihat ve Terakki yöneticilerinin de tıpkı Osmanlı
ülkesini sömüren, halkı açlık ve sefalete mahkûm eden Almanlar gibi ülkeden
kovulmaları gerektiği iddia edilmekteydi. Osmanlı Devleti'nin Enver, Talat ve Cemal
PaĢaların zorba yönetiminde olduğu, Bağdat, Mekke gibi Ģehirlerin kaybının asıl
nedeninin, Osmanlı halkının mevcut yönetime karĢı çıkmaması ve yardım etmesi
olduğu iddia edilmekteydi. Osmanlı PadiĢahı ve aynı zamanda Halife olan Sultan
Abdülaziz, Sultan V. Murat ve Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmelerinden de
Ġttihat ve Terakki yönetiminin sorumlu olduğu yönünde propaganda yaptılar. Osmanlı
Devleti'nin maruz kaldığı ve gelecekte de maruz alacağı sıkıntıların asıl nedeninin,
Enver, Talat ve Cemal PaĢalar olduğu, bunların ülkeden kovulmaları gerektiği
vurgulandı.1224
Propaganda beyannamelerinde, Ġttihat ve Terakki liderlerine karĢı halkı galeyana
getirmek için halkın fakirlikten evini barkını, elbisesini satmak zorunda kalırken
Ġttihatçıların pırlanta ve elmas içerisinde yüzdükleri iddia edilmekteydi. Ġttihat ve
Terakki Hükümeti Bakanları‘nın yağ, un, Ģeker ticareti yaptıkları ve kasalarını
doldurmakla meĢgul olduklarını iddia ettiler. Enver, Talat ve Hayri gibi Ġttihat ve
Terakki liderlerinin Osmanlı Devleti'ni savaĢa sokmak için Almanya'dan 2.000.000 lira
rüĢvet aldıkları propagandası yapıldı. Propaganda beyannamelerinin bazılarında Enver,
Talat, Cemal ve ortakları tarafından ülkenin Almanlara satıldığı, Enver ve Talat
PaĢaların, yaptıkları yolsuzluklarla kendilerinden baĢka etraflarını da zengin ettikleri
iddia edilmekteydi. Ġttihat ve Terakki liderlerinin Trablusgarp, ĠĢkodra, Yanya, Kosova,
Cezayir-i Bahr-i Sefid, Manastır vilayetlerini düĢmana satarak, büyük servet sahibi
oldukları iddia edilmekteydi.1225
Ġttihat ve Terakki yönetimi hakkındaki kara propagandalardan biri de bunların
ırkçı politikalar izledikleri, bu politikalar nedeniyle Arapların muzdarip olduklarıydı.
Fransa ve Ġngiltere, bu konuyu propaganda malzemesi olarak kullandı. Ġtilaf güçleri
1222
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Araplar ve Arap aydınlara sürekli olarak Ġttihatçıların ırkçı politika izlediği yönünde
propaganda yaptılar.1226 Arap aydınlar, cihat politikasını engellemek için Ġttihat ve
Terakki Partisi‘nin ırkçı olduğu tezine sarıldılar. Arap milliyetçiler Ġttihatçıları dinsiz,
hunhar ve zalim olarak görüyorlardı. Selanikli Yahudiler ve Almanların Ġttihatçıları
iktidara getirdiklerini iddia ettiler.1227 Kara propagandalarla Enver PaĢa ve diğer Ġttihat
ve Terakki liderlerinin tüm Dünya Müslümanlarını etkileyebilecek lider olmasını
engellemeye çalıĢtılar.
6. Almanya Üzerinden Yürütülen Propaganda Faaliyetleri
Ġngilizler cihat çağrısının etkisini kırmak için en çok baĢvurduğu yollardan biri
ise Almanya hakkında yürüttüğü karalama kampanyalarıydı. Ġngiltere Osmanlı
Devleti‘nin bir Ġslam Devleti olmasından dolayı Ġslam Dünyası‘nda yürüttüğü
propaganda faaliyetlerinde Osmanlı Devleti‘ni karalama kampanyalarının Müslüman
halk arasında hoĢnutsuzluğa neden olmasından çekindiği için, Osmanlı Devleti‘nin
müttefiki olan Almanya‘yı karalayarak Müslüman halkın cihat çağrısına destek
vermesine engel olmaya çalıĢtı. Propaganda yayınlarında Almanların Türk ve Ġslam
düĢmanı olduğu iddiası en çok baĢvurulan konulardandı.
Almanların Türk ülkesini iĢgal etmek gibi gizli emeller taĢıdığını iddia eden
propaganda beyannameleri, uçaklarla Türk cephelerine atıldı. 11 Haziran 1915
tarihinde Çanakkale Cephesi‘ne Müslüman askerler tarafından yazılmıĢ izlenimi verilen
beyannameler attılar. Beyannamelerde:" ... Biz Müslümanlar pekiyi biliriz ki Almanlar
hilekâr bir millettir. Tarih bile bunların böyle olduğuna şahittir. Almanlar sizi aldatıyor
ve memleketinizi mahvediyorlar. Bundan başka bunların fikri, yer ve yurdunuzu zapt
etmek ve Almanlarla doldurmaktır. Emin olunuz ki bütün dindaşlarınız, Almanlar
tarafından aldatıldığınıza canla inanıyor ve gece gündüz Almanların elinden ve
hilelerinden kurtulmanıza yürekten dua ediyorlar... "1228
Ġngilizler, Almanları karalama propagandalarının Türkiye‘de daha çok iĢe
yaradığını belirtiyorlardı.1229 Bir beyannamede, Almanların, hükümet dairelerinde,
iskelelerde, Ģimendifer iĢletmelerinde, fabrikalarda velhasıl ekonomik ve stratejik
önemi olan her yerde yönetimi ele geçirdikleri Ġddia edilerek, Ģu ifadelere yer
verilmiĢti:"Siz biçare ana kuzuları! Filistin siperlerinde kan, ter döküyorsunuz.
Canınızı feda ediyorsunuz. Hâlbuki Almanlar İstanbul' da bütün idareyi kendi eline
almışlardır." 1230
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Ġngilizler beyannamelerinde, cihat fetvalarına karĢı propaganda beyannamelerini
ve bildirilerini uçaklarıyla dünyanın çeĢitli yerlerindeki Müslüman bölgelerine
atıyorlardı. Afrika‘daki Müslümanlara Almanca, Arapça ve Arap alfabesiyle Almanca
olarak yazılmıĢ afiĢler göndermiĢlerdi. Tanzanya‘nın Darüsselam Ģehrinde 21 Kasım
1916 tarihinde ―Alman egemenliğindeki Afrika Müslümanlarına Hitaben‖ baĢlığıyla
yazılan bir mektup, 79x104 cm ebadındaki kâğıtlara yeĢil renginin tonları da
kullanılarak afiĢ olarak basılmıĢtı. Mektupta: Almanların Müslümanlara zulüm ettiği,
Afrika'nın Müslüman ahalisi Almanlar tarafından domuz yetiĢtirmeye zorlandığı,
Müslümanların çocuklarını sünnet ettirmelerine Almanların izin vermediği, Almanların
Ġslamiyet‘i zayıflatmak için çalıĢtıkları, Almanlardan korktuklarından Müslümanların
memuriyeti dahi kabul etmediği, Kuran öğretmeyi Almanların yasakladığı, vs…
iddiaları yer alıyordu. Bu ve benzeri iddialarla dolu afiĢler dünyanın farklı
coğrafyasındaki Müslümanlara dağıtıldı.1231
Propaganda belgelerinde Halife‘nin Almanların zoruyla Cihat ilan ettiği izlenimi
verilmiĢti. Ayrıca cihat ilanı ile Ġngiltere idaresindeki Müslümanların bu devletin
aleyhine döneceklerinin zannedildiği, ancak, Müslüman halkın Almanların elinde
oyuncak gibi kullanılmaktan kendisini korumasını da bildiği iddia edilmekteydi.
SavaĢın Osmanlı Devleti' ne hiçbir faydasının olmadığı aksine Osmanlı halkının savaĢ
nedeniyle açlık ve sefalet içerisinde yaĢamaya itildiği, Almanya‘nın bu durum
karĢısında seyirci kaldığı, hatta çok sayıda Osmanlı çocuğunun bakımsızlık ve açlık
sebebiyle öldüğü bir anda bütün yiyecek maddelerinin, hububat, un, zeytinyağı vb.
Almanlar tarafından vagonlar içerisinde kendi ülkelerine nakledildiği, propaganda
kitapçıklarında sık sık tekrarlanmıĢtı.1232 Almanların Türklere verdiği sözleri yerine
getirmedikleri, getirmeye de niyetleri olmadığı ve Türkleri kendi çıkarları için
savaĢtırdığı sık kullanılan propaganda konularındandı. 1233
Sonuç
Cihat fetvasından sonra Osmanlı Devleti‘nin cihada davet ettiği Müslümanları
organize etme, onlara silah ve lojistik destek sağlama, Müslümanları savaĢ sırasındaki
genel askeri amaçları doğrultusunda harekete geçirme faaliyetlerinde yetersiz kaldığı
anlaĢılmaktadır. Müslümanlar, Cihad-ı ekber çağrısına tamamen duyarsız kalmadılar.
Ancak Osmanlı Devleti de Cihad-ı Ekber ilanından istediği sonucu alamadı. Osmanlı
Devleti Cihad ilanını silahlarla, mühimmatlarla ve parasal olarak yeterince
destekleyemedi. Osmanlı Devleti‘nin cihat çağrısına destek veren yerel güçler arasında
koordinasyon sağlanamadı. Bireysel hareket eden bu güçler Ġtilaflar karĢısında zayıf
kaldı.
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Sömürge altında yaĢayan Müslüman topluluklar, Osmanlı Devleti‘nin Cihad
ilanını, sömürgecilerden kurtuluĢ için bir çare olarak görüyorlardı. Fakat Ġngiltere ve
Fransa gibi sömürgeci devletlerin, Müslümanların yaĢadığı sömürge toprakları olan
Afrika, Ortadoğu ve Hindistan‘da çok güçlü askeri varlıkları vardı. Yerel unsurların bu
sömürgeci devletlerle baĢa çıkabilecek güçleri yoktu.
Ġngiltere ve Ġtilaf Devletleri elindeki iletiĢim ve ulaĢım imkânlarını iyi kullanarak
cihat çağrısının sömürgeleri altında yaĢayan Müslümanlara iletilmesini önemli oranda
engellediler. Cihat-ı Ekber‘in etkisini kırmak için karĢı propaganda faaliyetleri
yürüttüler. Diğer yandan sömürgesi altındaki ulemadan rüĢvet veya tehditle aldıkları
cihat karĢıtı fetvaları Müslümanlara yönelik yayın yapan resimli propaganda
gazeteleriyle, kitapçık ve afiĢlerle Ġslam Dünyası‘nda dağıttılar. Sömürgeleri altında
yaĢayan Müslümanlara, Ġngiltere ve Ġtilaf Devletleri‘nin Müslümanların dostu olduğu,
cami yaptıkları yönünde propaganda yaptılar.
Ġngiltere‘nin cihat çağrısına karĢı aldığı tedbirlerden biri de Osmanlı
PadiĢahı‘nın Halifeliği‘nin tartıĢmaya açılmasıydı. Sömürgelerinde yaĢayan ulemadan
Halifeliğin Türkler tarafından gasp edildiği, Halife‘nin Arap ırkından birinin hakkı
olduğu yönünde fetvalar alarak yayınladı. Bu tür fetvalarla ve özellikle de Eski Mekke
Emiri Hüseyin‘i isyana teĢvik ederek kendisine Ġslam dünyası üzerinde etki sahibi
olması muhtemel kiĢilerden müttefikler buldu. Bunlar üzerinden yaptığı
propagandalarla Müslümanların kafasını karıĢtırmaya çalıĢtı. Ġngiltere‘nin cihat
çağrısını etkisiz kılmak için kullandığı diğer bir yöntem ise Ġttihat ve Terakki liderleri
ve Almanya hakkında yürüttüğü kara propagandaydı. Ġngiltere Ġttihat ve Terakki
liderlerinin dinsiz olduğu, Ġslam düĢmanı olduğu, Halife‘nin bunların elinde esir olduğu
propagandasını yaptı. Almanya hakkında ise Almanya‘nın sömürgesi altındaki
topraklarda Kuran öğretimini yasakladığı, Müslümanları, domuz yetiĢtirmek zorunda
bıraktığı yönünde propagandalar yaptı. Böylece cihat çağrısının Ġslam dünyasında
destek bulmasını önlemeye ve Osmanlı Devleti‘nin cihat çağrısından istediği sonucu
almasını engellemeye çalıĢtı.
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-DCUMHURİYET YILLARINDA
SİYASİ ve SOSYAL HAYAT

TÜRK HUKUKUNDA SOYBAGININ KURULMASI VE
REDDIYLE ĠLGILI YENI GELISMELER
Doç. Dr. Ebru CEYLAN
İstanbul Aydın Üniversitesi
GiriĢ
Her toplumda çocuk, toplumun geleceği olarak görüldüğünden önem verilen bir
varlıktır. Çocuk hakları ile ilgili Uluslararası Hukukta birçok SözleĢme bulunmaktadır.
Bu SözleĢmeler içinde en önemlisi olan BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi
olup m.7 hükmünde çocuğun doğumundan hemen sonra derhal nüfusa kaydedilmesi ,
isim ve vatandaĢlık kazanması , annesini ve babasını bilme hakkına sahip olması ve
onlar tarafından bakılma hakkına sahip olduğu düzenlenmiĢtir. Çocuğun bu hakları
çocuğun soybağının belirlenmesiyle yakından ilgilidir. Çocuğun soybağı bilinmediği
takdirde çocuğun isim , yerleĢim yeri ,miras , nafaka , korunma hakları korunamaz.
Çocuğun soybağı çocuğun kim olduğunu ve genetik kökenini gösteren kiĢiliğinin en
önemli unsurudur. Çocuğun doğumundan itibaren babasının da belirli olması çocuğun
gelecekteki yararları bakımından çok önemlidir. Çocuğun kendi babasının kim olduğu
bilmesi bedensel ve ruhsal sağlığı için feckalade önemlidir.Çocuğun kendi babasını
bilmemesi durumunda kiĢilik bunalımına düĢmesi mümkündür. Ayrıca çocuğun genetik
özelliklerinin bilinmesi ve hangi kalıtımsal hastalık risklerini taĢıdığı babanın
bilinmesiyle mümkün olacaktır.Soybağı hukuku , çocuğun üstün yararı ilkesi nedeniyle
çocuğun zayıf olması nedeniyle kendi haklarını koruma imkanına sahip olmaması
nedeniyle devletin müdahale ettiği bir alandır. Hakim , özellikle soybağı ile ilgili
davalarda tarafların sunduğu delillerle yetinmeyip re ‗sen araĢtırmakla yükümlüdür.
Kanunkoyucu soybağına iliĢkin konularda
istikrara önem vermiĢtir. Soybağı
hukukunda belirli sayıda olma esastır ve Ģekilcilik esastır.
Soybağı çocuğun anne ve babasıyla olan hısımlık iliĢkisini belirlemektedir.
Birbiriyle kan bağı içinde olanlar arasındaki bağ olarak anlaĢıldığında geniĢ anlamda
soybağı anlaĢılmalıdır. Ancak çocuğun annesi ve babasıyla olan bağ anlaĢıldığında ise
dar anlamda soybağı anlaĢılmalıdır.
Batı Hukukunda ve Türk Hukukunda evlilik içi çocuklar ile evlilik dıĢı
çocukların hukuki durumları ayırımcı Ģekilde düzenlenmiĢti. Bu düĢüncenin değiĢmesi
özellikle çocuğu koruma düĢüncelerinin geliĢmesiyle mümkün olmuĢtur. 19.yy. ‗ın
yarısından itibaren sosyal düĢüncelerin ortaya çıkması ve hümanist akımlar nedeniyle
çocuğun ister evlilik içinde isterse evlilik dıĢında olsun mutlaka baĢlıbaĢına bir değer
olarak korunması fikri oluĢmuĢtur. Böylece hukuk düzeni tarafından evlilik içi çocuk
ile evlilik dıĢı çocuğun ayrı kurallara tâbi olmasının yanlıĢ olduğu gerçeği ortayı

Tarihten İzler

467

çıkmıĢtır. Böylece Avrupa ‗da pek çok hukuk sisteminde bu ayırım kaldırılmıĢtır. Türk
Medeni Kanunu ‗nun kaynağı olan Ġsviçre Medeni Kanunu da 1.1.1978 yılında
yürürlüge giren Federal Kanun bu ayırımı kaldırmıĢtır. 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu eĢitlik ilkesine uygun olarak evlilik içi ve evlilik dıĢı çocuk ayırımını
kaldırmıĢtır, böylece Uluslararası Çocuk Hakları SözleĢmesiyle uyum sağlanmıĢtır.
Tebliğimizde
soybağının kurulması ile ilgili
genel kurallara ağırlık
verdiğimizden ve asıl incelemek istediğimiz konu soybağının reddi davası olduğundan
soybağının kurulmasını sağlayan tanıma , babalık davası ve evlat edinme konularına
daha az değinilmiĢtir, genel tanımları verilerek kısaca açıklanmıĢtır.
I.Soybağı Kavramı
Soybağı kavramı , 4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu ‗nda , 743 sayılı eski
Medeni Kanun ‗un kullandığı « nesep « kavramı yerine kullanılan bir kavramdır.
Soybağı kavramı , belirli bir soya bağlılığı ifade eden bir kavramdır1234. Soybağı
kavramı geniĢ anlamda ve dar anlamda kullanılır. GeniĢ anlamda soybağı , bir kiĢinin
üstsoyu arasındaki biyolojik ve doğal bağlantıyı ifade ederken, dar anlamda soybağı
çocuklar ile anne ve babaları arasındaki bağlantıyı belirtir1235. Yeni TMK. ‗da Aile
Hukuku kitabında dar anlamda soybağı kullanılmıĢtır1236.
II.Soybağı Türleri
A.Doğal Soybağı –Hukuki Soybağı Ayırımı
Doğal soybağı , çocuk ile annesi ve babası arasında biyolojik ve genetik
temellere dayanan kendiliğinden oluĢan bir bağ iken1237 , hukuki soybağı ise çocuk
ile annesi ve babası arasında hukuki bir iliĢkidir 1238. Çoğunlukla çocuk ile annesi ve
babası arasındaki soybağı iliĢkisinde doğal soybağı ile hukuki soybağı aynıdır. Ancak
doğal ve hukuki soybağının örtüĢmediği durumlarda çocuğun gerçek anne ve babasına
hukuken bağlanması için hukuk düzenimizde çeĢitli soybağı davaları düzenlenmiĢtir.

1234

Cem Baygın , Soybağı Hukuku ,Ġstanbul 2010 , s.1; M. BeĢir Acabey, Soybağı Kurulması ve
Sonuçları, Doktora Tezi, Ġzmir 2002,s.15.
1235
Turgut Akıntürk/ Derya AteĢ , Türk Medeni Hukuku, C.2 , Aile Hukuku , 19. Bası ,Ġstanbul
2016, s.321.
1236
Akıntürk/ AteĢ ,age., s.321.
1237
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu , Türk Medeni Hukuku, C.II, Aile Hukuku, Ġstanbul 1965, s.249-250;
Hüseyin Hatemi / Rona Serozan , Aile Hukuku , Ġstanbul 1993, s. 274; Acabey, age.,s.6.
1238
Velidedeoğlu , age. s.249-250; Acabey ,age.s. 8.
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B. Gerçek Soybağı-Yapay Soybağı Ayırımı
Çocuk ile biyolojik anne ve babası arasında kan bağına dayanan soybağı ile
« gerçek soybağı «1239 , kan bağına dayanmayan ve evlat edinen ile evlatlık arasında
kurulan hukuki bağa dayanıyor ise « yapay soybağı « anlaĢılmalıdır 1240.
C.Düzgün Soybağı –Düzgün Olmayan Soybağı Ayırımı
Evlilik içinde doğan çocuğun soybağına düzgün , evlilik dıĢında doğan çocuğun
soybağına düzgün olmayan olarak ayıran Eski MK. ‗nun aksine yeni TMK. , böyle bir
ayırıma yer vermemiĢtir1241.
Özellikle evlilik içi soybağına sahip çocuklar ile evlilik dıĢı soybağına sahip
çocuklar arasında baba bakımından mirasçılıkta ortaya çıkan farklar çocuklar arasında
eĢitsizlik yaratıyordu1242. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi EMK.m.443 hükmünü
11.09.1987 tarihinde iptal etmiĢtir1243.
III.Soybağının Kurulması
A. Soybağının Kurulmasının Çocuğun Menfaati Bakımından Önemi
Çocuğun doğumundan itibaren babasının belirli olması çocuğun gelecekteki
yararları bakımından çok önemlidir. Çocuğun kendi babasının kim olduğu bilmesi
bedensel ve ruhsal sağlığı için fevkalade önemlidir.Çocuğun kendi babasını
bilmemesi durumunda kiĢilik bunalımına düĢmesi mümkündür. Ayrıca çocuğun genetik
özelliklerinin bilinmesi ve hangi kalıtımsal hastalık risklerini taĢıdığı babanın
bilinmesiyle mümkün olacaktır1244.
Çocuğun kendi kökenini tanımasını sağlayan soybağı iliĢkisi ile ilgili
düzenlemeler,TMK.m.282 -363 hükümleri arasında yer almaktadır . Soybağının
Kurulması bölümünde genel hükümler , kocanın babalığı , tanıma , babalık hükmü ,
evlat edinme , soybağının hükümleri , velayet ve çocuk malları düzenlenmiĢtir.
« Genel olarak soybağının kurulması «nı düzenleyen TMK.m. 282 hükmüne
göre « Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında
soybağı , ana ile evlilik , tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat
edinme yoluyla da kurulur ». Bu hükmün kaynağı ĠMK.m.252 hükmüdür. 25 Haziran
1976 tarihli 1 Ocak 1978‘den itibaren yürürlüğe giren Ġsviçre Federal Kanun‘daki
1239

S. Sulhi Tekinay , Türk Aile Hukuku , Ġstanbul 1990 , s. 392; Bülent Köprülü/Selim Kaneti ,
Aile Hukuku , Ġstanbul 1985 , s.206; Aydın Zevkliler / M. BeĢir Acabey / Emre Gökyayla , Medeni
Hukuk , GiriĢ , BaĢlangıç Hükümleri , KiĢiler Hukuku , Aile Hukuku , Ankara 2000, s.1047.
1240
Acabey , age., s.12.
1241
Acabey , age. ,s.12.
1242
Ahmet Kılıçoğlu, Medeni Kanun ‗umuzun Aile , Miras ve EĢya Hukukunda Getirdiği Yenilikler ,
Ankara 2003,s.89.
1243
RG. T. 29.03.1988 S.19769.
1244
Emine Akyüz , Çocuk Hukuku , Çocukların Hakları ve Korunması , GeniĢletilmiĢ 5. Bası , 2016 ,
Ankara, s.146
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soybağı ile ilgili hükümler, Türk Hukukunun temel kaynağını oluĢturmaktadır. Ancak
bu hükümlerden bazıları daha sonraki Federal Kanun ‗larla yeniden düzenlenmiĢtir.
B. Çocuk Ġle Anne Arasında Soybağının Kurulması
Çocuk ile anne arasında soybağı iki yolla kurulabilir . Bu yollar , doğum yolu ve
evlat edinme yoludur1245.
Çocuğun annesine karĢı soybağı, doğumu ile kan bağına dayanarak
kendiliğinden kurulur ( TMK.m.282/I).
Çocuğun evlat edinilmesi ile de anne ile çocuk arasında soybağı kurulur (
TMK.m.282 /III). Evlat edinme Ģartlarına sahip olan bekar veya evli bir kadın ile evlat
edindiği çocuk arasında yapay soybağı iliĢkisi kurulur.
Gen teknolojisindeki yeni geliĢmeler nedeniyle çocuğun annesini belirlemede
bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri Hakkında Yönetmelik 1246 m.1 hükmüne göre birbiriyle evli olan kiĢilerin
üreme hücrelerinin kullanılabileceği , evli eĢler dıĢındakilerine ait üreme hücrelerinin
ise kullanılamayacağı düzenlenmiĢtir. Bu Yönetmelikte taĢıyıcı annelik de
yasaklanmıĢtır. Bu Yönetmeliğin m.4 ğ hükmünde ―Üremeye yardımcı tedavi ” şöyle
tanımlanmıştır. Bu hükme göre anne adayının yumurtası ile kocanın sperminin çeşitli
yöntemlerle döllenmeye daha elverişli hale getirilerek, gerektiğinde vücut dışında
döllenmesini sağlayıp, gametlerin veya embriyonun anne adayına transferini kapsayan
ve modern tıpta bir tıbbi tedavi yöntemi olarak kabul edilen uygulamaları “ifade
etmektir. Bu tedaviler yapılarak çocuğun doğumu için çaba harcanmaktadır.
Bu Yönetmeliğe aykırı olarak bir baĢka kadının hücresel yapay döllenmenin
gerçekleĢmesi halinde çocuğun annesinin doğuran kadın mı yoksa hücresi kullanılan kadın
mı olacağı konusu ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Yabancı bir kadının yumurtası
eĢin spermiyle döllendiğinde ve evli kadının rahmine yerleĢtirildiğinde doğan çocuğun
annesinin kim olduğu doktrinde tartıĢmalıdır. Doğan çocuğun annesi yumurtasını
bağıĢlayan ve genetik bağlılığı olan anne midir , yoksa çocuğu doğuran anne midir ?
Serozan1247 ‗a göre çocuğu doğaran kadının anneliği aksi ispatlanmayan kesin
karine olduğunu , çocuğun yumurtayı bağıĢlayan kadın ile değil , karnında taĢıyan anne
ile bütünleĢtiğini , biyolojik annenin daha sağlam dayanak oluĢturduğunu açıklamıĢtır.
Görüşüne katıldığımız Acabey 1248„e göre çocuğu doğuran kişinin anne sayılması

1245

Bilge Öztan , Aile Hukuku , 6. Bası , Ankara 2015,
s.868; Rona Serozan , Çocuk Hukuku,
GeniĢletilmiĢ Ġkinci Basıdan Tıpkı Bası , Ġstanbul 2017, s. 165; Sevgi Usta , Velayet Hukuku ,
Ġstanbul 2016 , s.172.
1246
RG. 30/09/2014 S.29135.
1247
Serozan , age., s.166.
1248
Acabey , age., s.221.
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gerektiğini , çünkü genetik annenin saptanması sürecinde çocuğun annesiz kalma
tehlikesi olduğunu belirtmiştir. Kanımızca da çocuğun genetik anneye bağlanmasına
kadar çocuğun annesiz kalma riski bulunduğundan ve çocuğun dava ve çekişme
konusu yapılmaması için çocuğun yararı bakımından çocuğu doğuran kişi anne kabul
edilmelidir. KırkbeĢoğlu1249 ‗na göre de çocuğun doğması itibariyle annesine
bağlanması gerektiğini çocuğun annesiz kalma riskinin olduğunu ifade etmiĢtir.
Nomer 1250 ise yumurtanın doğuran kadına ait olduğu kabul edilerek bu kadının
anne sayılması gerektiğini , nüfus siciline bu kadının anne olarak kaydedilmesi
gerektiğini , buradaki karinenin aksi ispatlanır bir karine olduğunu ifade etmiĢtir.
Ayrıca embriyo bağıĢı yolu ile yabancı bir kadının rahminde döllenen
embriyonun belli bir geliĢimden sonra annenin rahmine yerleĢtirilmesi durumunda ise
çocuğu doğuran kadın anne sayılmaktadır.
C. Çocuk Ġle Baba Arasında Soybağının Kurulması
Çocuk ile baba arasında soybağının kurulması, çocuğun anne rahmine evlilik
sırasında düĢmesi halinde veya çocuğun anne rahmine evlilikten önce veya ayrılık
sırasında düĢmesi halinde iki ayrı durum olarak incelenmesi gerekir.
Çocuk , anne ve babanın evliliği devam ederken doğmuĢ ise çocuğun babası
koca sayılmaktadır ( TMK.m.285/I). Anne ve babanın evliliğinin sona ermesinden
itibaren üç yüz gün içinde çocuğun doğması halinde de çocuğun babası koca
sayılmaktadır ( TMK.m.285/I). Kanunkoyucu babanın tespitindeki zorlukları dikkate
alarak iki karine kabul etmiĢtir. Bu karineler , evlilik içinde doğan veya evlilik içinde
anne rahmine düĢen çocukların çocuğa kalıcı bir soybağı statüsü vermeyi
amaçlamaktadır. Bu karineler , adi karinelerdir, bu nedenle aksi ispatlanabilir 1251. Bu
karinelerin konulmasının sebebi , çocuğun hukuki durumunun askıda kalmaması içindir
, babasının belirli olması içindir1252.
TMK.m.285/II hükmünde eski MK. ‗da yer almayan bir düzenlemeye yer
verilmiĢtir. Bu hükme göre TMK.m.285/I hükmündeki süre geçtikten sonra çocuğun
doğması halinde çocuk ile baba arasında soybağının kurulması için annenin evlilik
sırasında gebe kaldığının ispatı gereklidir. Bu ispatlanamaz ise koca ile çocuk arasında
soybağı iliĢkisi kurulamayacaktır.
TMK.m.285/III hükmünde ise kocanın gaipliğine karar verilmesi durumunda üç
yüz günlük süre ölüm tehlikesi veya son haber alma tarihinden itibaren iĢleyecektir.

1249

Nagehan KırkbeĢoğlu , Soybağı Alanında Bioetik ve Hukuk Sorunları , Ġstanbul 2006 , s. 59.
Haluk Nami Nomer , Suni Döllenme Dolayısıyla Ortaya Çıkabilecek Nesep Problemleri , Prof.
Dr. Kemal Oğuzman ‗ın Anısına Armağan , Ġstanbul 2000 , s.565-566.
1251
Akyüz , age. , s.143.
1252
Serozan , age. , s.171.
1250
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Eski MK. ‗da bu konuda bir açıklık bulunmadığından doktrinde tartıĢmalar
yapılmıĢtı1253.
Babalık karinesini düzenleyen ĠMK.m.255 hükmü, 26 Haziran 1998 tarihinde
kabul edilip 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren Federal Kanun ile değiĢtirilmiĢtir.
Bu hükme göre de çocuğun evlilik içinde doğması halinde çocuğun babası koca
sayılmaktadır. Evlilikte babanın ölmesi halinde , eğer çocuğun babanın ölümünü takip
eden üç yüz gün içinde doğduğunu veya çocuk kocanın ölümünden önce üç yüz gün
içinde anne rahmine düĢtüğünü ispat edilmiĢse koca ,baba sayılmaktadır. Kocanın
gaipliğine karar verilmesi halinde üç yüz günlük süre ölüm tehlikesi veya son haber
tarihinden iĢlemeye baĢlamaktadır.
Yapay döllenme yollarından birini kullanarak kadın gebe kalmıĢ ise evlilik
içinde veya evliliğin sona ermesinden üç yüz içinde çocuk doğmuĢ ise babalık karinesi
gereği çocuğun babası kocadır. Spermin üçüncü kiĢiden alınmasını ifade eden heterolog
döllenme ilgili Yönetmelik m.1, 4,17 hükümleri gereği yasaktır. Ancak bu yasağa
rağmen böyle bir durumla karĢılaĢılırsa kanun boĢluğunun doldurulması için yapay
döllenmede kocanın rızasının olup olmadığına bakılması gerekecektir. Eğer kocanın
rızası var ise kocaya soybağını red hakkı tanınmayacak , eğer kocanın rızası yok ise
tanınacaktır1254.
Çocuğun anne rahmine evlilikten önce veya ayrılık sırasında düĢmüĢ olması
halinde davacının baĢka kanıt getirmesi gerekmez. Ancak gebe kalma döneminde
kocanın karısı ile cinsel iliĢkide bulunduğu konusunda inandırıcı kanıtlar var ise
kocanın babalığına iliĢkin karine geçerli olmaya devam eder ( TMK.m.288). Burada
babanın ayrıca çocuğun kendisinden olmadığını ispatlamasına gerek yoktur1255.
TMK.m. 290 hükmüne göre çocuk ,evliliğin sona ermesinden baĢlayarak üç
yüz gün içinde doğmuĢ ve anne de bu arada yeniden evlenmiĢse ikinci evlilikteki
koca baba sayılır. Ancak bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. Burada
kanunkoyucu ikinci evlilikteki kocayı daha kuvvetli bir ihtimal dahilinde görerek ikinci
kocayı baba saymıĢtır1256.
D. Anne ve Babanın Sonradan Evlenmesiyle Soybağının Kurulması
TMK. m.292 hükmünde evlilik dıĢında doğan çocuk , anne ve babasının
birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara iliĢkin
hükümlerden yararlanabilir. Sonradan evlenmeleri halinde eĢlerin evlenme sırasında

1253

bkz. tartıĢmalar için ġükran ġıpka /Arzu Genç Arıdemir , 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ‗na
Göre Soybağının Kurulması ve Hükümleri , Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2003/1
,s.154-155.
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Gülnihal Paksoy , Soybağının Reddi , Türkiye Barolar Birliği Dergisi , 2011 (97) , s.359.
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Hayrunnisa Özdemir , /Ahmet Cemal RUHĠ, Çocuk Hukuku ,Ġstanbul 2017, s.160.
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veya evlenmeden sonra yerleĢim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus
memuruna bu durumu bildirmeleri gerekir. EĢler , bildirmedikleri takdirde çocuk, yine
evlilik içindeki çocuklara iliĢkin hükümlere tâbidir. Eğer anne ve baba evlenmeden
önce , babası tarafından çocuk tanınmıĢ ise veya babalığa hüküm verilmiĢ ise anne ve
baba evlenince nüfus memuru re ‗sen gereken iĢlemi yapar ( TMK.m.293).
Anne ve babanın evlenmesi sonucu çocuğun soybağının düzeltilmesi halinde
ilgili kiĢiler buna itiraz edebilirler. Ġtiraz etme hakkı , anne ve babanın yasal
mirasçılarına , çocuğa , Cumhuriyet Savcısına ve çocuğun ölmüĢ olması veya ayırt
etme gücünü sürekli olarak kaybetmesi halinde çocuğun altsoyuna verilmiĢtir. Ġtiraz
edenlerin kocanın baba olmadığını ispatlaması gerekir ( TMK.m.294).
E. Evlilik DıĢında Doğan Çocuklar Bakımından Kurulması
Evlilik dıĢında doğan çocuk ile babası arasında soybağının kurulması için iki yol
bulunmaktadır. Birinci yol , babanın tek taraflı yenilik doğuran hukuki iĢlemiyle
çocuğu kabul etmesidir. Ġkinci yol ise çocuk ile baba arasındaki soybağının
mahkemenin vereceği yenilik doğuran karar ile kurulmasını sağlayan babalık davası
yoludur.
1. Tanıma
Tanıma iĢleminin koĢulları ve tanıma iĢlemine karĢı iptal davası ile ilgili
düzenlemeler TMK.m. 295 -300 hükümleri arasında bulunmaktadır. TMK.m.295/I
hükmüne göre baba, çocuğu tanımak için nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı
baĢvuruda bulunmalıdır veya resmi senette veya vasiyetnamede beyanda bulunmalıdır.
Tanımanın yapılması için çocuğun babası olduğunu iddia eden kiĢinin bu beyanda
bulunması ve TMK.m.295/III gereği çocuğun bir baĢka erkekle soybağının
bulunmaması gereklidir. Eğer tanıma beyanında bulunan kiĢi küçük veya kısıtlı ise veli
veya vasinin de rızası gereklidir ( TMK.m.295/II).
Tanımanın iptal edilmesi ancak iptal davası açılması ile mümkündür. Bu davayı
açma hakkı , yanılma , aldatma veya korkutma sebeplerine dayanan tanıyana (
TMK.m.297) ve TMK.m.298 gereği ilgililere ( anne , çocuk , çocuğun ölümü halinde
altsoyu , Cumhuriyet savcısı , Hazine ve diğer ilgililere )verilmiĢtir. Bu davada davacı ,
tanıyanın baba olmadığını ispatlamalıdır. Eğer davacı , anne veya çocuk ise ispat yükü
tanıyan , gebe kalma döneminde anne ile cinsel iliĢkide bulunduğuna iliĢkin
inandırıcı kanıtları göstermelidir ( TMK.m.299).
Tanıyanın dava hakkı , iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin
ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıllık ve herhalde tanımanın üzerinden beĢ yıllık
hak düĢürücü süreye tâbidir. Çocuğun dava hakkı , ergin olmasından itibaren bir yıllık
hak düĢürücü süreye tâbidir. Bu süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan bir sebep
var ise sebebin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde dava açılabilir (
TMK.m.300 ) . Hak düĢürücü süreler geçtiği halde dava haklı bir nedenle açılmamıĢ
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ise davacıya ek bir süre daha tanınmıĢtır. Doktrinde 1257 soybağının reddi davasına
iliĢkin TMK. m.289 /son ‗daki « bir yıllık sürenin « tanımadaki bu hüküm ile uyum
sağlamak için « bir ay « olarak sınırlanmasının uygun olacağı ileri sürülmüĢtür.
2. Babalık Davası
Babalık davası TMK.m.301-304 hükümleri arasında düzenlenmiĢtir. Bu dava ,
kurucu yenilik doğuran bir davadır 1258. EMK. ‗da mali sonuçlu ve kiĢisel sonuçlu
babalık davası olarak iki tür babalık davası vardı , yeni TMK. ise tek babalık davası
düzenlemiĢtir. Babalık davası açma hakkı , anne ve çocuğa aittir ( TMK.m.301/I).
Davalı ise baba, baba ölmüĢ ise babanın mirasçılarıdır. Babalık davası Cumhuriyet
Savcısına ve Hazineye ihbar edilir. Eğer anne davayı açmıĢ ise kayyıma , kayyım
davayı açmıĢ ise anneye ihbar edilir ( TMK.m.301/II , III).
Babalık karinesine göre baba olduğu iddia edilen kiĢinin çocuğun doğumundan
önceki üçyüz gün ile yüz seksen gün arasında anne ile cinsel iliĢkide bulunmuĢ olması
halinde bu kiĢi baba sayılır. Bu sürenin dıĢında olsa bile fiili gebe kalma döneminde
davalının anne ile cinsel iliĢkide bulunduğu tespit edilir ise aynı karine geçerli olur.
Babalık karinesi adi karine olduğundan
davalı , çocuğun babası olmasının
imkânsızlığını veya bir üçüncü kiĢinin baba olmasının kendisinden daha fazla mümkün
olduğunu ispatlaması halinde babalık karinesi çürütülmüĢ olur ( TMK.m.302).
Babalık davasının hak düĢürücü süreler içinde açılması gerekir. Bu dava,
çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Annenin dava hakkı , çocuğun
doğumundan itibaren bir yıllık hak düĢürücü süreye tâbidir. Çocuk ile baĢka bir erkek
arasında soybağı iliĢkisi var ise bir yıllık süre bu iliĢkinin ortadan kalktığı tarihte
iĢlemeye baĢlar . Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebeplerin varlığı
halinde bu sebebin ortadan kalkmasından baĢlayarak bir ay içinde dava açılabilir (
TMK.m.303). EMK.m.296 hükmünde ise davanın çocuk doğmadan önce veya
doğduktan itibaren bir yıl içinde açılması gerektiği düzenlenmiĢti.
Babalık davasında çocuk ile babası arasında soybağı iliĢkisi eğer çocuğun
babasının olduğu belirlenir ise mahkeme kararıyla kurulur. Anne bu davayla birlikte
veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından doğum giderlerini , doğumdan önceki ve
sonraki altıĢar haftalık geçim giderlerini , gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer
giderleri isteyebilir. Üçüncü kiĢilerin veya sosyal güvenlik kuruluĢlarının anneye
yaptığı ödemeler , hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.
F. Evlat Edinme Yoluyla Kurulması
Evlat edinme konusunda yeni TMK. ‗da büyük değiĢiklikler yapılmıĢtır.Evlat
edinme hükümleri küçüklerin evlat edinilmesi ( TMK.m.305-311) ve erginlerin ve
kısıtlıların evlat edinilmesi ( m.312-320) olarak iki türde düzenlenmiĢtir. Evlat edinme
1257
1258

ġıpka/Genç Arıdemir , age,s.166.
Acabey , age.,s.58.
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kararı mahkeme tarafından verilmektedir. Evlatlık ile evlat edinen arasında soybağı
iliĢkisi yapay olarak kurulur. Evlat edinme kararı ile anne ve babaya ait olan haklar ve
yükümlülükler, evlat edinene geçmektedir. Evlatlık küçük ise , evlat edinenin soyadını
taĢır. Evlat edinen, çocuğa yeni bir isim verebilir. Ergin olan evlatlık evlat edinilme
sırasında dilerse evlat edinenen soyadını alabilir. Evlatlık evlat edinene mirasçı olur ,
ancak kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları evlatlığa
mirasçı olmazlar ( TMK.m.500).
Evlat edinme kararı evlat edinenin oturma yeri mahkemesince , birlikte evlat
edinmede eĢlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir ( TMK.m.315/I c.1).
Mahkemenin evlat edinmeye karar verirken araĢtırma yapması gereklidir. Esaslı sayılan
her türlü durum ve koĢulların kapsamlı Ģekilde araĢtırılması ve evlat edinen ile evlat
edinilen dinlendikten sonra ve gerektiğinde uzmanların görüĢleri alındıktan sonra karar
vermesi gerekir. Bu araĢtırmada özellikle evlat edinen ile edinilenin kiĢilikleri ,
sağlıkları , karĢılıklı iliĢkileri , ekonomik durumları , evlat edinenin eğitme yeteneği ,
evlat edinmeye yönelten sebepler ve aile iliĢkileri ile bakım iliĢkilerindeki geliĢmeler
ortaya konmalıdır. Evlat edinenin altsoyu varsa onların evlat edinme ile ilgili tavırları
ve düĢünceleri değerlendirilir ( TMK.m.316).
IV. Soybağının Reddi Davası
A.Soybağının Reddi Durumları
Soybağının reddi durumlarında , soybağının reddi davası açılabilir.
Soybağının reddi , sobağının reddi davasının açılarak babalık karinesinin
çürütülmesi ve çocuk ile baba arasındaki soybağının bozucu yenilik doğuran hüküm
ile ortadan kaldırılmasıdır 1259. TMK. m.285 hükmündeki babalık karinesi adi
karinedir. Babalık karinesi , adi karine olduğundan aksini ispat etmek mümkündür1260.
Çocuğun anne rahmine evlilik içinde düĢmüĢ olması durumunda veya evlilikten
önce veya ayrılık sırasında anne rahmine düĢmüĢ olması durumunda soybağı
reddedilebilir.
1.Çocuğun Anne Rahmine Evlilik Ġçinde DüĢmüĢ Olması
TMK.m.287 hükmüne göre çocuk, anne rahmine evlilik içinde düĢmüĢ ise
davacının , kocanın baba olmadığını ispat etmesi gerekir. Çocuğun anne rahmine
düĢmüĢ sayılması için evlenmeden itibaren en az yüz seksen gün geçtikten sonra ve
evliliğin sona ermesinden itibaren en fazla üç yüz gün içinde doğması gerekir.
Babalık karinesi , koca için çocuk evlilik içinde anne rahmine düĢmüĢ ise güçlüdür
1261
.

1259

Serozan ,age.,s. 196.
Oğuz Atalay , Pekcanitez Usul , Medeni Usul Hukuku , 15. Bası , Ġstanbul 2017 , s. 1658.
1261
Zevkliler/Acabey/Gökyayla , age. , s. 997.
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Davacının veya davacıların babalık karinesini çürütmek için iki yola
baĢvurmaları mümkündür. Birinci yol , eĢler arasında çocuğun anne rahmine düĢmesi
gereken süre içinde
cinsel iliĢkinin
gerçekleĢmesinin imkânsız olduğunu
ispatlamaktır. Ġkinci yol ise illiyet bağının olmadığını ispatlamaktır.
Birinci yolda , maddi imkânsızlığı kanıtlamak gerekir. Bu imkânsızlık dıĢ
etkenlerden ve iç etkenlerden doğabilir. Koca , eĢinin gebe kalma döneminde
cezaevinde olduğunu veya hastanede olduğunu veya yurtdıĢında olduğunu , bu
nedenle cinsel iliĢkinin imkânsızlığını ispat edebilir1262.
Koca , eĢinin gebelik döneminde eĢiyle birlikte kalıyor ise cinsel iliĢki ile
çocuğun doğumu arasında illiyet bağı olmadığını kanıtlayarak babalık karinesini
çürütebilir1263.
TMK.m.284 hükmüne göre soybağına iliĢkin davalarda kural olarak HMK.
kuralları uygulanacağı ancak bazı kuralların saklı tutulduğu görülmektedir. Bu
davalarda, hakimin maddi olguları re ‗sen araĢtıracağı ve kanıtları serbestçe
değerlendireceği düzenlenmiĢtir. Ayrıca tarafların ve üçüncü kiĢilerin , soybağının
belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araĢtırma ve
incelemelere rıza göstermekle yükümlü oldukları düzenlenmiĢtir. Davalı, hakimin
öngördüğü araĢtırma ve incelemeye rıza göstermediği durumda bundan beklenen
sonucu onun aleyhine doğmuĢ sayabileceği düzenlemiĢtir. Ancak doğrudan zor
kullanılarak kiĢinin bedensel bütünlüğüne müdahalede bulunulamaz1264.
HMK.m.292 hükmünde uyuĢmazlığı çözmede zorunlu ve bilimsel verilere
uygunsa ve sağlık yönünden tehlike oluĢturmuyorsa herkesin soybağının tespiti için
vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak zorunda olduğu düzenlenmiĢtir.
Ancak haklı bir sebep var ise bu zorunluluk yoktur. Hakimin incelemenin zor
kullanılarak yapılmasına karar vereceği düzenlenmiĢtir. Üçüncü kiĢinin tanıklıktan
çekinme hakkı bulunduğunu ileri sürerek bu yükümlülükten kaçınamayacağı
belirtilmiĢtir. TMK.m.284 hükmü ile HMK.m.292 hükmünde , kiĢinin tıbbi
incelemelere katlanma yükümlülüğüne aykırı davranması halinde farklı sonuçların
doğacağı belirtilmektedir. TMK.m.284 hükmünde ilgili kiĢinin yükümlülüğüne aykırı
davranması sonunda aleyhine sonuç doğuracağına hakimin karar verebileceği
düzenlenmiĢken , HMK.m.292 hükmünde ise tıbbi inceleme ve araĢtırmanın zor
kullanılarak yapılmasına hakimin karar verebileceği yönünde düzenleme
bulunmaktadır.

1262
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2.Çocuğun Anne Rahmine Evlilikten Önce veya Ayrılık Sırasında DüĢmüĢ
Olması
TMK.m.288 hükmüne göre çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaĢama sırasında
anne rahmine düĢmesi halinde davacının baĢka kanıt getirmesi gerekmez. Ancak gebe
kalma döneminde kadının kocasıyla cinsel iliĢkide bulunduğu konusunda inandırıcı
delillerin olması halinde kocanın babalık karinesi geçerliliğini korumaktadır. Bu
durumda çocuğun soybağının reddi , davacının çocuğun kocadan olmadığının
ispatlanmasıyla sağlanabilir 1265.
Çocuğun anne rahmine evlilikten önce veya ayrılık sırasında düĢmüĢ olması
halinde babalık karinesi ,çocuğun evlilik içinde anne rahmine düĢmesinden daha
zayıftır 1266.
B.Soybağının Reddi Davası
1.Davanın Konusu
Soybağının reddi davasının amacı , kocanın baba olduğu yönündeki babalık
karinesinin çürütülmesine dayanmaktadır. Bu dava ile çocuk ile baba arasında kurulan
soybağı iliĢkisi ortadan kalkar. Böylece kendisinden olmayan çocukla bağı koparak
baba kimliğine bağlı külfetlerden kurtulur 1267.
Çocuğun annesine karĢı olduğu gibi babasına karĢı da tek bir soybağı vardır.
Çocuğun babasının koca olmadığı belirlendikten sonra çocuğun gerçek babası ile
soybağının kurulması için tanınması veya babalık davası sonucunda babalık kararı ile
soybağının kurulması gereklidir. Bu nedenle öncelikle çocuğun bir baĢka erkekle
soybağı iliĢkisi geçersiz kabul edildikten sonra babalık davası dinlenmesi gereklidir
1268
.
Soybağının reddi davaları ,boĢanma davalarından sonra da çoğunlukla açılan
davalardandır. Yargıtay 4. HD. ‗nin 03.02.2011 tarihli E. 2010/531 K.2011/1043 sayılı
kararında 1269 davacı , resmi nikahlı eĢinin evlilik birliği devam ederken diğer davalı
ile iliĢkiye girerek çocuğun doğduğunu , bu çocuğun kendisinden olmadığını
öğrenmesi sonucunda boĢandıklarını ve eĢi aleyhine soybağının reddi davası açtığını ,
1265
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dosyadan tefriki ile başka bir esasa kaydedilerek, soybağının reddi davasının sonucu beklenip bir
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verilmesi
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doğru
görülmediği”
belirtilmiĢtir
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yaĢadığı tüm olaylar nedeniyle pisikolojisinin bozulduğundan manevi tazminat talebini
mahkeme kanımızca isabetli kabul etmiĢtir. Burada davalıların eylemini aile
bütünlüğüne ve kiĢilik haklarına saldırı olarak kabul etmiĢtir.
2. Davanın Tarafları
a. Davacı Taraf
Soybağının reddi davasında dava açma hakkı , kocaya , çocuğa ve diğer
ilgililere tanınmıĢtır ( TMK.m.289). Koca, bu davada asıl davacıdır. Kocanın dava
açma hakkı kiĢiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan 1270 bizzat kullanması gerekir.
Koca, ayırt etme gücüne sahipse ama kısıtlı ise yasal temsilcinin iznini almak zorunda
değildir. Koca , tam ehliyetsiz ise yine yasal temsilcinin onun adına dava açma hakkı
yoktur1271.
Çocuk ergin ise kendisi kiĢiye sıkı surette bağlı olan hakkını kullanabilir. Eski
MK. ‗da çocuğa soybağının reddi davasını açma hakkı tanınmamıĢtı. Kanımızca bu
hakkın çocuğa tanınması isabetli olmuştur. Çocuk ergin değilse davayı çocuk adına
kayyım açmalıdır. Y. 2. HD. T.29.03.2011 E.2010/2624 K. 2011/5580 sayılı kararında
1272
ergin olmayan çocuğu temsilen kayyım tarafından düzenlenmiĢ vekaletnamenin
var olması gerektiği belirtilmiĢtir.
Diğer ilgililerin dava açma hakkı , tâli bir nitelik taĢıyıp TMK.m.291 hükmünde
düzenlenmiĢtir. Bu hükme göre , dava açma süresinin geçmesinden önce koca ölmüĢ
ise veya gaipliğine karar verilmiĢ ise veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmiĢ
ise kocanın altsoyu , annesi , babası veya baba olduğunu iddia eden kiĢi dava açma
hakkına sahiptir. Diğer ilgililerin dava açma hakkı sınırlı durumlar içindir1273. Kocanın
dava hakkının olmadığı veya dava hakkının düĢtüğü durumlarda yakınlarının dava
hakkı yoktur1274. Gerçek babaya dava açma hakkı verilmesi ile ilgili EMK. ‗da bir
düzenleme yoktu. Bu konu doktrinde eleĢtirilmiĢtir. Evlilik sona ermediği halde
gerçek babaya dava açma hakkının tanınmasının aileyi sarsacağı ileri sürülmüĢtür1275.
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Ekrem Kurt , Türk Hukukunda KiĢiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar ve Hukuki Sonuçları ,Ġstanbul
Kültür Tniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , C. II , Prof. Dr. Ġlhan Ulusan ‗a Armağan , Ġstanbul
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Soybağının reddi davasında dava açma yetkisi ile ilgili pek çok kararı
bulunmaktadır .Çocuk ile annesi arasında menfaat çatıĢması bulunduğu takdirde
çocuğa kayyım atanmasının isabetli olacağı belirtilmektedir 1276.
Kaynak Kanun ĠMK.m. 256 /I hükmünde de babalık karinesini çürütmek için
kocaya ve çocuğa dava hakkı tanınmıĢtır. ĠMK.m.256/III hükmüne göre kocanın dava
açması için , annenin bir üçüncü kiĢiden gebe kalmasına razı olmaması gerekir. Koca ,
karısının herhangibir Ģekilde baĢka birinden gebe kalmasına izin vermiĢse bu iliĢkiden
doğan çocuğun soybağını reddemez, çünkü babanın baĢta verdiği rızaya rağmen
sonraki davranıĢı hakkın kötüye kullanılması oluĢturur. Bu hüküm, bizim
hukukumuza alınmamıĢtır.
ĠMK.m.256 /II ‗de ise eĢlerin ortak hayatı çocuk ergin olmadan önce sona ermiĢ
ise çocuk, babalık karinesine karĢı itiraz etme hakkına sahiptir. Çocuk ergin olduktan
sonra böyle bir koĢul gerekmeden bu davayı açabilir. Böylece anne ile koca
arasındaki evliliğin sırf çocuğun biyolojik babası ile soybağının kurulması uğruna
zarar görmesi engellenerek çocuğa ancak evlilik birliği sona erdikten sonra dava açma
hakkı tanınmıĢtır 1277. Bizim hukukumuzda böyle bir sınırlama yoktur. Ġsviçre
Hukukunda soybağının reddi davasında 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren yürürlükte
olan 18 Aralık 1998 tarihli Federal Kanun hükümleri saklıdır.
Soybağının reddi davası açma hakkı anneye tanınmamıĢtır. Bu konu doktrinde
tartıĢılmıĢtır. Serozan1278 , çocuğun soybağının reddini annenin dava açmasının anneye
bir menfaat sağlamayacağı belirtmiĢtir. Anneye bu hakkın tanınması gerektiğini ileri
sürenler de 1279 bulunmaktadır. Anneye soybağı davası açma hakkının tanınmasıyla
ilgili lehte olan görüĢler, özellikle annenin tanımada itiraz hakkına sahip olduğuna göre
soybağını red hakkına sahip olması gerektiği düĢüncesine dayandığını veya annenin
çocuk üzerinde tek baĢına velayeti sürdürmede korunmaya layık bir çıkarı olabileceği
düĢüncesine dayandığı görülmektedir. Anneye soybağı davası açma hakkı tanınmasıyla
ilgili aleyte görüĢler ise yabancı bir erkeğin spermiyle döllenmeye olurunu veren
1276

Y.2. HD. T.03.12.2012 E.2011/13777 K.2012/28861 sayılı kararında ―Soybağının reddi davası
çocuk adına anne tarafından açılabilir ise de, davacı S. küçük M. C. arasında menfaat çatışması
olmakla (TMK. m. 426/2) adı geçen küçüğe kayyım atanması sağlanarak, duruşmaya çağrılıp
gösterdiği takdirde delilleri toplanıp, sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken bu yön
gözetilmeden hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olduğu gibi kayden baba gözüken M. A. S.
davaya dahil edilmeden eksik hasımla hüküm kurulması da doğru görülmemiştir‖.(
www.legalbank.com.tr)
1277
Acabey, age.,s.137.
1278
Serozan ,age. , s.191.
1279
Cem Baygın,Kan Bağına Dayanan Soybağı , AÜEHFD, C. VI , S. 1-4 , 2002 , s.263; Demet ,
Özdamar,ReĢit Çocuk Babalığın Tespitini Her Zaman Ġsteyebilir mi ? Ġzmir Barosu Dergisi S.66
2000 ,s.393.
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kocanın soybağını red hakkı olmuyor ise buna olur veren annenin de soy bağını
reddetme hakkının olmaması gerektiği düĢüncesine dayanmaktadır1280.
b. Davalı Taraf
Soybağı reddi davasında davalılar , kocanın açtığı davada , anne ve çocuktur.
Davayı çocuk açıyorsa , davalılar anne ve kocadır ( TMK.m.286, ĠMK.m.256/II ) .
Soybağının reddi davasında anne ve çocuğun yararı çatıĢıyor ise küçüğe kayyım
atanması gerekir. Y.2. HD. ‗nin T.23.02.2012 E.2010/16820 K.2012/3656 sayılı
kararında 1281 davacı koca , anne ve çocuğa karĢı soybağının reddi davası açmıĢ olduğu
, ancak anne ve çocuğun arasında menfaat çatıĢması olduğundan çocuğa kayyım
atanması gerekirken
kayyımın atanmamamıĢ olması nedeniyle ilk derece
mahkemesinin kararı bozulmuĢtur. Y. 2. HD. T.12.04.2012 E. 2011/2849 K.2012/9310
sayılı kararında 1282 soybağının reddi davasında ana ile çocuğun yararı çatıĢmaktadır.
Açıklanan nedenlerle küçüğe kayyım tayin ettirilmesi, husumetin kayyıma yöneltilmesi
ve gösterdiği takdirde onun delilleri de toplanarak sonucu uyarınca karar verilmesi
gerekir .
3. Davanın Süresi
Soybağının reddi davalarında dava açma süreleri çok önem taĢımaktadır , çünkü
bu sürelerin kaçırılması halinde ciddi sonuçlar doğmaktadır1283. Soybağının reddini
talep etmek yenilik doğururucu bir haktır , bu nedenle hak düĢürücü sürelere
bağlanmıĢtır. Bu durumda sürenin dolduğu hakim tarafından kendiliğinden dikkate
alınır. Eski MK. ‗da öngörülen bir aylık süre bir yıla çıkarılmıĢtır.
Koca, soybağının reddi davası dava açma hakkını,
davayı , çocuğun
doğumunu ve baba olmadığını veya annenin gebe kaldığı sırada baĢka bir erkekle
cinsel iliĢkide bulunduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanmalıdır (
TMK.m.289/I) .
TMK.m.289 /I hükmünün kaynağı olan ĠMK.m.256c hükmüne göre koca ,
soybağının reddi davasını en geç çocuğun doğumu ve baba olmadığını veya ananın
gebe kaldığı sırada baĢka bir erkekle cinsel iliĢkide bulunduğunu öğrendiği tarihten
itibaren bir yıl ve her halde doğumdan baĢlayarak beĢ yıl içinde açmalıdır.
TMK.m.289 /I hükmündeki beĢ yıllık üst süre Anayasa Mahkemesinin
25/6/2009 tarihli ve E. 2008/30, K.: 2009/96 sayılı Kararı ile iptal edilmiĢtir. Anayasa
Mahkemesi , ― her halde doğumdan başlayarak beş yıl içinde ― ibaresini Anayasanın
m.2 , m.5 ve m.17 hükümlerine aykırı bulmuĢtur. Anayasa Mahkemesi kararın
gerekçesinde kiĢinin genetik kökeni kendisine ait olmayan çocuğu reddetme hakkının
1280

GörüĢler için bkz.Serozan , age. , 190-191.
Gençcan , age. , s.1116-1117.
1282
www.legalbank.com.tr
1283
Paksoy , age. , s. 395.
1281
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en temel haklardan biri olduğunu , oysa bu hakkın beĢ yıl olarak sınırlandırılmasının
haklı neden olmadan bu sürenin geçmesi halinde dava hakkının doğmadan kocadan
alındığını ve böylece kendisine ait olmayan çocuğu sahiplenmek zorunda bırakıldığı
belirtilmiĢtir. Anayasa Mahkemesi, bir yıllık süreyi Anayasa ‗ya aykırı görmeyerek
korumuĢtur. Koruma sebebi olarak çocuğun nesep durumunun uzun süre askıda
kalmaması , ailenin temelini teĢkil eden soybağının süresiz olarak dava tehdidi altında
tutulmaması , böylece soybağında istikrar ve kamu düzeninin sağlanarak ailenin
korunması amacı gösterilmiĢtir 1284.
Çocuk , soybağını reddi davasını açma hakkını , ergin olduğu tarihten itibaren en
geç bir yıl içinde kullanmalıdır ( TMK.m.289/II, ĠMK.m.256c II).
Diğer ilgililerin dava açma süresi bir yıldır. TMK.m.291 hükmüne göre dava
açma süresinin geçmesinden önce koca ölmüĢ ise veya gaipliğine karar verilmiĢ ise
veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmiĢ ise kocanın altsoyu , annesi , babası
veya baba olduğunu iddia eden kiĢi, çocuğun doğumu ve kocanın ölümünü , kocanın
sürekli ayırt etme gücünü kaybettiğini veya koca hakkında gaiplik kararı alındığını
öğrenmelerinden itibaren bir yıl içinde soybağının reddi davası açma hakkına sahiptir.
Ergin olmayan çocuğa kayyım atanması halinde , kayyımın dava açma hakkı ,
kendisine atama kararının tebliğinden itibaren bir yıldır1285. Diğer ilgililerin dava açma
hakkına kocanın açacağı soybağının reddi davasına iliĢkin hükümler kıyasen uygulanır.
Eski MK.m.246 hükmünde eğer koca açıkça veya zımni olarak benimsemiĢ ise
süre henüz geçmemiĢ olsa dahi gerek kendisinin gerekse mirasçılarının soybağının
reddi davasını açmalarını engelliyordu. 4721 sayılı TMK. Böyle bir hükme yer
vermemiĢtir. Kanımızca katıldığımız görüĢe göre 1286 kocanın çocuğu benimsemiĢ
olması soybağının reddi davası açılmasına engel olmayacaktır.
Dava açma süresi bazı durumlarda uzayabilir. Dava açmada gecikme halinde
gecikme haklı bir sebep nedeniyle olmuĢ ise bir yıllık süre bu sebebin ortadan
kalkmasından itibaren iĢlemeye baĢlar ( TMK.m.289/III , ĠMK.m.256c/III). Haklı
sebep , kocanın veya çocuğun kusuruna dayanmayan herhangibir hal olabilir. Bu
sebepler , kocanın ağır derecede hasta olması , cezaevinde veya çok uzak bir ülkede
bulunması ,ayırt etme gücünü geçici kaybetmesi veya savaĢta olması gibi sebepler

1284

Aslı Makaracı , Soybağının Reddi Davasında Yer Alan Hak DüĢürücü Sürenin Ġptaline ĠliĢkin
Anayasa Mahkemesi Kararının Ġncelenmesi , Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi , Mayıs-Haziran 2010
, S.69-70 s.267 vd.
1285
Bu fıkrada daha önce yer alan “...her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl...” ibaresi, 10/12/2013
tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Anayasa Mahkemesi‘nin 10/10/2013 tarihli ve
E.: 2013/62, K.: 2013/115 sayılı Kararı ile iptal edilmiĢtir.
1286
Akıntürk/AteĢ ,age, s.343.
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olabilir1287. TMK.m.289/III hükmü her ne kadar koca ve çocuğun dava hakkına iliĢkin
olsa da TMK.m.291/III de de diğer ilgililerin dava hakkı için de uygulanacaktır1288.
Yargıtay 18. HD. ‗nin T.12.01.2015 E.2014/20854 K.2015/30 sayılı kararında 1289
davacı koca , gecikmeyi haklı kılan sebebin varlığını iddia ve ispat etmemiĢ
olduğundan hak düĢürücü süre geçmiĢ olduğundan ilk derece mahkemesinin kararı
bozulmuĢtur. Y. 2. HD. T. 06.06.2011 E.2010/7345 K.2011/9938 sayılı kararında 1290
da koca çocukların kendi nüfusuna çok uzun süre geçtikten sonra kaydedildiğini
Nüfus Müdürlüğünün tebliği üzerine öğrenmiĢ olduğundan koca bakımından
gecikmeyi haklı kılan sebep olduğu için ilk derece mahkemesinin kararı bozulmuĢtur.
4. Yargılama Usulü , Yetkili ve Görevli Mahkeme ve Görev Alacak
Uzmanların Nitelikleri
Soybağına iliĢkin davalarda Ģu kurallar saklı kalarak HMK. Hükümleri
uygulanır ( TMK.m.284) :
-Hakim maddi olguları re ‗sen araĢtırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.
-Taraflar ve üçüncü kiĢiler , soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve
sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araĢtırma ve incelemelere rıza göstermekle
yükümlüdür. Davalı , hakimin öngördüğü araĢtırma ve incelemeye rıza göstermez ise
hakim durum ve koĢullara göre bundan beklenen sonucu , onun aleyhine doğmuĢ
sayabilir.
Soybağının reddi davalarında Medeni Usul Hukukundaki hakim ilkeler ve bazı
yargılama usulleri yönünden çeĢitli özellikler bulunmaktadır.
Çocuğun babasıyla
soybağı iliĢkisinin doğru tesbit edilmesi çocuğun yararı , kamu düzeni, kamu yararı
ve
genel ahlâk bakımından önem arz ettiğinden bu davalarda hakimin davayı
yürütmek için
tarafların taleplerine ihtiyaç duymadan re‘sen araĢtırma yapması
gereklidir. Bu ilke « kendiliğinden araĢtırma ilkesidir. « Hakim , bu ilke gereği maddi
olguları re ‗sen araĢtırmalıdır ve delilleri serbestçe değerlendirmelidir 1291. Y. 2. HD.
T. 26.04.2011 E. 2010/5077 K.2011/7015 sayılı kararında 1292 çocuğun davada temsili
için ana /babasıyla menfaat çatıĢması var ise temsil kayyımı atanması gerektiği , , bu
hususun taraf teĢkili ile ilgili olduğunu , hakimin kendiliğinden taraf teĢkilini
gözetmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
Soybağının reddi davalarında sadece karĢı tarafın kabulüne dayanarak karar
verilemez, çünkü bu dava kamu düzenini ilgilendirmektedir ve kuĢkusuz bir Ģekilde

1287

Akıntürk/AteĢ ,age.,s.344.
Dural/Öğüz/GümüĢ ,age.,s.455; Acabey ,age., s.104.
1289
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Gençcan , age. , s.1120.
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Ejder Yılmaz , Hukuk Muhakemeleri Kanunu ġerhi , 2. Bası , Ankara 2013,, s. 1312.
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soybağının doğru tesbit edilmesi gereklidir, bu nedenle mahkemenin sadece taraf
beyanları ile yetinmemesi iddialarla ilgili DNA testi yaptırması ve tüm delilleri birlikte
değerlendirmesi gereklidir 1293.
Aile Hukukundan doğan hukuki sorunların çözümünde mevcut mahkemelerin
yetersiz kalması ve Yeni Medeni Kanun ‗un Aile Hukuku alanında yapılan
düzenlemelerin hayata geçmesi için Aile Hukukunda uzman mahkemelerin varlığı
gerekli görülmüĢtür. Aile Mahkemeleri ,09.01.2003 tarihli 4787 sayılı « Aile
Mahkemelerinin KuruluĢ , Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun « ile
kurulmuĢtur1294. Soybağının reddi davasında görevli mahkeme 4787 sayılı K.m.4
hükmü gereği Aile Mahkemelerinin bulunduğu yerde Aile Mahkemeleri , eğer henüz
kurulmamıĢ ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk
Mahkemeleridir.
Soybağının reddi davasında görevli mahkemenin Aile Mahkemeleri olması
nedeniyle Aile Mahkemelerinde görev alacak uzmanların nitelikleri ve yaptıkları
araĢtırma sonucunda verdikleri rapor hükümde etkili olacağından uzmanların özellikleri
de önem taĢımaktadır. Uzmanların vereceği rapor hakimi bağlamamaktadır, ancak
hükmün kurulmasında kanaatin oluĢmasında etkilidir. 4787 sayılı K. m.5/I hükmüne
göre Aile Mahkemelerinde görev alacak uzmanların nitelikleri ile ilgili Ģu düzenleme
bulunmaktadır : « Her aile mahkemesine davanın esasına girilmeden önce veya
davanın görülmesi sırasında mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki
uyuĢmazlık nedenlerine iliĢkin araĢtırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek ,
mahkemenin gerekli gördüğü halllerde duruĢmada hazır bulunmak , istenilen konularla
ilgili çalıĢmalar yapmak ve görüĢ bildirmek , mahkemece verilecek diğer görevleri
yapmak üzere Adalet Bakanlığınca tercihen , evli çocuk sahibi , otuz yaĢını
doldurmuĢ ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmıĢ olanlar arasıdan birer
psikolog ve sosyal çalıĢmacı atanır. » Bu hükümde Aile Mahkemesinde görevli olacak
uzmanların görevleri belirlenmiĢtir . Bu hükümde uzmanlarda aranacak özelliklerle
ilgili kanımızca evli olmanın aranması eĢitlik ilkesine ve çalıĢma özgürlüğüne aykırılık
oluĢturur .Bu nedenle bu hükmün yeniden düzenlenmesinin isabetli olacağı kanaatini
hala taĢıyorum1295.
Soybağına iliĢkin davaların açılmasında taraflardan birinin dava sırasındaki
yerleĢim yeri veya doğum sırasındaki yerleĢim yerindeki mahkeme yetkiye sahiptir (
TMK.m.283). Davanın taraflarından birinin Türkiye ‗de yerleĢim yeri bulunmadığı
durumda nerede açılacağı MÖHUK m.41 ‗e göre belirlenir.Bu hükme göre Türk
1293
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vatandaĢlarının kiĢi hallerine iliĢkin davaları, yabancı ülke mahkemelerinde açılmadığı
veya açılamadığı takdirde , Türkiye ‗de yer itibariyle yetkili mahkeme ilgilinin sakin
olduğu yer , Türkiye ‗de sakin değilse Türkiye ‗deki son yerleĢim yeri mahkemesinde ,
o da bulunmadığı takdirde Ankara , Ġstanbul veya Ġzmir mahkemelerinden birinde
görülür.
Soybağına iliĢkin davalar kamu düzenine iliĢkindir ve kesin yetki kuralı niteliği
taĢıdığından dava yanlızca TMK. ‗nın ilgili maddesinde belirtilen mahkemelerde
açılabilir1296 .
5. Ġspat Yükü
Soybağı davasında ispat yükü , çocuğun evlilik içinde ana rahmine düĢmesi ve
evlenmeden önce veya ayrı yaĢama sırasında ana rahmine düĢmesi olarak iki durumda
incelenmiĢtir.
TMK. m. 287 hükmüne göre ,çocuk evlilik içinde ana rahmine düĢmüĢse davacı,
kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır. Bir çocuğun ana rahmine evlilik
içinde düĢmesi için evlenmeden baĢlayarak en az yüzseksen gün geçtikten sonra ve
evliliğin sona ermesinden baĢlayarak en fazla üçyüz gün içinde doğması gereklidir.
Tıbbın verilerine göre Kanun hükmü ile getirilen yüz seksen günlük süre asgari
gebelik süresidir , üç yüzgünlük süre ise gebeliğin devam edebileceği azami süredir.
Babalık karinesinin çürütülmesi çocuğun evlilik içinde anne rahmine düĢmesi halinde
ispatı zordur. Bu durumda kocanın çocuğun annesi ile cinsel iliĢkinin imkansız
olduğunu ispatlaması veya bunu ileri süremiyor ise çocuğun doğumu ile kendisi
arasında illiyet bağının bulunmadığını ispatlaması gerekir. Koca , maddi imkânsızlığın
dıĢ etkenlerden doğduğunu ileri sürebilir , örneğin kendisinin cezaevinde olduğunu
veya yurtdıĢında olduğunu ileri sürebilir. Koca , çocuğun doğumu ile kendisi arasında
illiyet bağının olmadığı , kadının baĢka bir erkekle cinsel iliĢki içinde olmasını
kanıtlayabilir. Bunları kocanın kanıtlaması için çeĢitli tıbbi testler yapılmaktadır. Kan
grubu testi, gen analizleri ( DNA testi gibi ) çocuğun babası %100 ‗e yakın bir oranda
belirlenebilmektedir 1297. Gen incelemesi , genler tarafından taĢınan bilgiler kullanılarak
kiĢinin genetik yapısı hakkında çeĢitli sonuçlara varılmak için yapılan bilimsel
çalıĢmalardır.Soybağının tespiti için gen incelemelerinde DNA incelemesi yöntemi
kullanılır1298. Gen incelemesi , eğer isteğe bağlı yapacak ise ilgililerin kiĢilik
değerlerine müdahale suretiyle ihlal ettiği durumlar var ise hukuka aykırılık söz
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Baki Kuru / Ramazan Arslan /Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , DeğiĢtirilmiĢ 21.
Bası , Ankara 2010, s.177.
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konusu olacaktır 1299. Gen teknolojisinde yaĢanan geliĢmeler sonucunda isteğe bağlı
olarak da özel kuruluĢlar nezdinde yapılabilmektedir. Türk Medeni Kanunun soybağı
hükümleri , gen incelemelerinin isteğe bağlı yapılmasını doğrudan yasaklamamaktadır
ve sınırlama getirmemektedir.Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus , isteğe
bağlı gen incelemesinin kiĢilik hakkının ihlali sayılmaması için hukuka uygunluk
sebeplerinden birinin varlığı gereklidir1300.
Türk-Ġsviçre Hukuku doktrininde çocuğun genetik kökenini öğrenme hakkının
mevcut olup olmadığı tartıĢmalıdır1301.Bir görüĢe göre
somut olaydaki soybağı
iliĢkisinin ilgililerin kiĢilik değerleri ve menfaat durumundan bağımsız , mutlak bir
haktır . Bir diğer görüĢe göre ise somut olaydaki ilgililerin menfaat durumuna göre
çocuğun genetik kökenini öğrenme hakkının var olup olmadığının öğrenilmesi
gerektiğini ileri sürmüĢtür.
Yargı uygulamasında davada talebin haklı gösterilmesi ve yargılamada tıbbi
testlere baĢvurulması bakımından Ģüphe sebeplerini inanılır kılma Ģartı aranmadığından
yargılama dıĢında elde edilen babalık testlerinin özellikle sadece dava açma süresinin
belirlenmesi bakımından önem taĢıdığı görülmektedir1302.
Kaynak Kanun olan ĠMK.m.256a hükmüne göre çocuk, evlilik içinde ana
rahmine düĢmüĢse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır.
Evlenmeden itibaren en az yüzseksen gün geçtikten sonra doğan çocuk ve evlilik sona
erdikten sonra en çok üç yüz gün içinde doğan çocuk evlilik içinde doğmuĢ kabul edilir
1303
.
TMK.m. 288 hükmüne göre çocuk, evlenmeden önce veya ayrı yaĢama sırasında
ana rahmine düĢmüĢse, davacının baĢka bir kanıt getirmesi gerekmez. Ancak, gebe
kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel iliĢkide bulunduğu konusunda inandırıcı
kanıtlar varsa, kocanın babalığına iliĢkin karine geçerliliğini korur.
6. Soybağının Reddinin Hukuki Sonuçları
Soybağının reddi davasın sonucunda mahkemenin verdiği soybağının reddi
kararı bozucu yenilik doğuran bir karardır 1304. Yeni TMK. ‗ya göre soybağının reddi
kararının kesinleĢmesi ile çocuk ile koca arasındaki soybağı iliĢkisi ortadan

1299

Sonat , age. , s.335.
Sonat , age. , s.373.
1301
Sonat , age. , s. 370.
1302
Evren Kılıçoğlu, Gizli Babalık Testlerinin Soybağının Reddi Davasına Etkileri Ve Bu Bağlamda
Alman Hukukunda ―Hukuki Babanın Biyolojik Babalığının Açıklığa KavuĢturulması Talebi‖nin
Tanınması , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk AraĢtırmaları Dergisi ,C.16 , S. 3-4, s.296.
1303
Bu hüküm , 26 Haziran 1998 tarihli 1 Ocak 2000 ‗den itibaren yürürlüğe giren Federal
Kanun‘la yeniden düzenlenmiĢtir.
1304
Baygın , age.s.49; Öztan , age., s.898; Serozan , age., 196; Akıntürk/AteĢ , age.,344.
1300
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kalkmaktadır, çocuğun annesi ile iliĢkisi değiĢmemektedir. Eski MK.‘da ise çocuk
kocaya karĢı nesepsiz , anne yönünden ise evlilk dıĢı gayri sahih duruma geliyor idi.
Soybağının reddi kararı herkese karĢı etkili olan bir karardır. Bu kararın çocuk ,
anne ve baba yönünden hukuki sonuçları vardır. Çocuğun doğumuyla birlikte kurulan
soybağı iliĢkisi red kararı ile ortadan kalktığından çocuk , babası hukuken
saptanmamıĢ bir çocuk durumuna gelir, ancak gerçek babası ile hukuki iliĢkisi
kurulmuĢ olmaz1305. Çocuğun gerçek babasıyla iliĢkisinin kurulması için gerçek babası
tarafından tanınması veya gerçek babasına babalık davası ile babalığına hükmedilmesi
gerekir1306.
Çocuk ile annesi bakımından doğumla kurulan doğal soybağı iliĢkisi devam
etmektedir1307. Böylece çocuk annesinin soyadını alır ve annesinin tâbiyetine
geçer1308. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereği çocuğun babasını öğrenme ve bilme
hakkı vardır.
Koca ile çocuk arasında soybağı iliĢkisi geçmiĢe etkili olarak ortadan kalkar 1309.
Bu durumda çocuk kocaya mirasçı olamaz , kocanın soyadını taĢıyamaz , doğumla
kazandığı babanın vatandaĢlığını kaybeder1310. KesinleĢen soybağının reddi hükmüyle
babasız kalan çocuk , öz babası tarafından tanınabilir veya babalık davası açılabilir.
Soybağının reddi dolayısıyla yapılan masraflar anneden istenebilir. Çocuğa yapılan
bakım masrafları anne veya gerçek babadan sebepsiz zenginleĢme hükümlerine göre
istenebilir1311.
Sonuç
Yeni TMK. Çocuk Hukuku bakımından önemli değiĢiklikler getirmiĢtir,isabetli
olarak yetkili mahkemeleri geniĢletmiĢtir ve soybağına iliĢkin davalarda soybağının
belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlikeli olmayan incelemelere
taraflar ve üçüncü kiĢiler için rıza gösterme yükümlülüğü getirilmiĢtir.
Soybağı çocuğun anne ve babasıyla olan hısımlık iliĢkisini belirlemektedir.
Çocuğun anne ve babası yönünden soybağının kurulması çocuğun kiĢiliğinin oluĢumu
için önemli rol oynamaktadır.
Yeni TMK. ‗nun Aile Hukuku kitabında düzenlenen soybağı dar anlamda
soybağıdır. Çocuğun doğumundan itibaren babasının da belirli olması çocuğun

1305

Paksoy , age. , s.369.
Baygın , age..,s. 50 ; Serozan , age., 196-197; Öztan , age.,899 .
1307
Öztan , age., s.898.
1308
Öztan , age. , s.898.
1309
Akıntürk/AteĢ , age.,s. 344; Baygın , age. ,s.49 ; Öztan , age. , s.898.
1310
Akyüz , age. , s.149.
1311
Akyüz , age. , s.150.
1306
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gelecekteki yararları bakımından çok önemlidir. Çocuğun annesiyle soybağının
kurulması doğum yolu ve evlat edinme yoluyla mümkündür. Çocuğun babasıyla
soybağının kurulması için çocuğun doğumu sırasında babanın anne ile evli olması
halinde ve çocuğun anne rahmine evlilikten önce veya ayrılık sırasında düĢmesi
halinde iki ayrı durum olarak incelenmektedir. Çocuk anne ve baba evliyken doğmuĢ
ise babalık karinesi gereği çocuğun babası koca sayılmaktadır. Çocuğun evlilik içinde
anne rahmine düĢmesi durumunda babalık karinesi güçlüdür. Davacı, babalık
karinesini çürütmek için kocanın baba olmadığını ya cinsel iliĢkinin imkânsız
olduğunu ileri sürerek ispatlayabilir ya da cinsel iliĢki ile çocuğun doğumu arasında
illiyet bağı olmadığını ileri sürerek ispatlayabilir. Çocuğun anne rahmine evlilikten önce
veya ayrılık sırasında düĢmüĢ olması halinde davacının baĢka kanıt getirmesi gerekmez.
Ancak gebe kalma döneminde kocanın karısı ile cinsel iliĢkide bulunduğu konusunda
inandırıcı kanıtlar var ise kocanın babalığına iliĢkin karine geçerli olmaya devam eder.
Babalık karinesi adi bir karine olduğundan çürütülebilir. Kocanın , kendisinden
olmayan çocuğu reddetme hakkı tanınarak kocanın menfaatleri korunmuĢtur. Babalık
karinesi ancak soybağının reddi davası açılarak çürütülebilir. Bu dava ile çocuk ile
baba arasında kurulan soybağı iliĢkisi ortadan kalkar. Böylece kendisinden olmayan
çocukla bağı koparak baba kimliğine bağlı külfetlerden kurtulur. Soybağının reddi
davasının açılması hak düĢürücü sürelere bağlanmıĢtır. Soybağının reddi davalarında
dava açma süreleri çok önem taĢımaktadır. Soybağının reddini talep etmek yenilik
doğururucu bir haktır . Soybağının reddi davalarında Medeni Usul Hukukundaki hakim
ilkeler ve bazı yargılama usulleri yönünden çeĢitli özellikler bulunmaktadır. Çocuğun
babasıyla soybağı iliĢkisinin doğru tesbit edilmesi çocuğun yararı , kamu düzeni,
kamu yararı ve genel ahlâk bakımından önem arz ettiğinden bu davalarda hakimin
davayı yürütmek için tarafların taleplerine ihtiyaç duymadan re‘sen araĢtırma yapması
gereklidir.
Gerek soybağının kurulması gerekse soybağı iliĢkisinin kaldırılmasına yönelik
açılan davalarda çocuk ile anne ve babası arasında menfaat çatıĢmasının olduğu
görülmektedir. Bu nedenle TMK. ‗da
çocuğun menfaatini koruyucu önemli
düzenlemeler getirilmiĢtir.
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AMASYA ULEMÂSINDAN ġÂĠR
AHMET EMRÎ YETKĠN‟ĠN HAYATI VE ESERLERĠ
ÜZERĠNE
Dr. Öğr. Üyesi RaĢit ÇAVUġOĞLU
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
ÖZET
Bu çalıĢmada Millî mücadele döneminde mühim rol oynayan din adamlarından
Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in (ö.1941) oğullarından âlim ve Ģâir
Ahmet Emrî Yetkin‘in (ö. 1974) hayatı ve eserleri üzerinde durulacaktır. Ulemâ
soyundan gelen bir aileye mensup olan Ahmet Emrî Yetkin, Türkçe, Arapça ve Farsça
Ģiirler yazmıĢ, dönemin âlim, Ģâir ve entelektüelleri ile görüĢüp tanıĢmıĢ ve
Anadolu‘nun çeĢitli bölgelerindeki birçok ulemâ ile mektuplaĢmıĢtır. YaĢadığı
dönemde ―hallâl-i müĢkîlât: meseleleri çözen‖ bir payeye eriĢen Ahmet Emrî, Ali Nihat
Tarlan ve Süheyl Ünver gibi dönemin ünlü âlim ve entelektüellerinin haklı övgü ve
dostluğunu kazanmıĢtır. Kütüphane kültürüne hâkim olmasının yanında nükteli sözleri
ve Ģiirleri ile haklı bir Ģöhrete sahip olmuĢtur. ÇalıĢmamızın giriĢ bölümünde müellifin
doğduğu ve yetiĢtiği çevre hakkında kısaca malumat verilmiĢtir. ġâirin Milli
Mücadele‘de mühim rol oynayan babası Abdurrahman Kâmil Yetkin baĢta gelmek
üzere birer âlim ve fâzıl Ģahsiyetler olan dedeleri, ailesi, eğitimi ve meslek hayatını
iĢlediğimiz birinci bölümde, doğumundan vefatına kadar, Ģâirin hayatı ele alınmıĢtır.
Ġkinci bölümde ise Ģâirin eserleri üzerinde durulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Emrî Yetkin, ġâir, Âlim, ġiir, Amasya
ON THE LIFE AND WORKS OF SCHOLAR
AND POET AHMET EMRI YETKIN FROM AMASYA
ABSTRACT
This article discusses the life and works of Ahmet Emri Yetkin (d.1974) who
was a scholar and poet and also was a son of Amasya Mufti Abdurrahman Kamil
Yetkin (d.1941) playing a significant role in the Turkish War of Independence. Ahmet
Emri Yetkin who came from a scholar ancestry wrote poems in Turkish, Arabic, and
Persian. He met the scholars, poets and intellectuals of the period. He also
corresponded with scholars living in different parts of Anatolia. By being ―hallal-i
müĢkilat‖ which means problem solver he managed to be close friends of renowned
scholars and intellectuals such as Ali Nihat Tarhan and Suheyl Unver and he was
praised by them. He became famous for his poems, witty expressions and he was well-
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known by his mastery on library culture. The introduction part of article gives
information on the environment in which he was born and educated. The first part
addresses the life of the poet from his birth to his death by referring to his father who
played a significant role in the Turkish Independence War, his grandfathers who were
scholars and virtuous people, his family, education and his profession. The second part
analyzes his works.
Key Words: Ahmet Emri Yetkin, Poet, Scholar, Poem, Amasya
GiriĢ
Ahmet Emrî Yetkin, Anadolu coğrafyasının kadim Ģehirlerinden biri olan
Amasya‘da Millî Mücadele döneminde yapılan faaliyetlerde mühim görevler ifa eden
Amasya Müftüsü, âlim ve Ģâir Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in1312 (ö. 1941) dört
çocuğundan1313 biridir. Ulemâ soyundan gelen bir aileye mensup olan Ahmet Emrî
Yetkin‘in ataları yaklaĢık iki asır önce Kırım Bahçesaray‘dan göç ederek Çorum
Mecitözü‘ne yerleĢmiĢlerdir. Ahmet Emrî‘nin ataları, Mecitözü‘ne nispetle Mecdîzâde
lakabı ile anılmaktadır. Babası Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in dedesi de Mustafa Mecdî
1312

Abdurrahman Kâmil Yetkin (1850-1941), aslen Kırım Bahçesaray‘dan Çorum Mecitözü‘ne
gelerek yerleĢen ulemâ soyundan bir aileye mensuptur. Aile daha sonra Amasya‘ya taĢınmıĢtır.
Mecitözü‘ne nispetle dedesi Mustafa Mecdî örneğinde görüldüğü üzere Mecdîzâde Ģeklinde Ģöhret
bulmuĢlardır. 1850 yılında Amasya‘da doğan Abdurrahman Kâmil Yetkin, medrese eğitimi sonrası
aynı Ģehirde dersiâmlık, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunmuĢtur. Hicaz Demiryolu Ġâne
Komisyonu Üyeliğinde bulunmak, 1900 yılında Sivas ve Karadeniz Bölgesi vaizliği görevini yapmak
ve Milli Mücadele Dönemi‘nde Amasya Genelgesi‘nin hazırlandığı esnada vaizlik yaptığı Bâyezid
Camii‘nde yaptığı meĢhur vaazıyla halkı Milli Mücadeleye yönlendirmek gibi mühim vazifeleri ifa
eden Abdurrahman Kâmil Yetkin, Amasya Bâyezid Camii‘nde vâizlik yapmıĢ, Amasya Müftüsü
Mehmed Tevfik Efendi‘nin vefatı üzerine 1921 yılında müftülük görevine baĢlamıĢ ve vefatı olan
1941 yılına kadar bu görevini sürdürmüĢtür. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen, âlim, Ģâir, fâzıl ve
nüktedân bir Ģahsiyet olan Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in ilmî, edebî ve tasavvufî birçok eseri
mevcuttur. Hayatı ve eserleri hakkında geniĢ bilgi için bkz. Kâmil ġâhin, ―Abdurrahman Kâmil
Yetkin‖, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, Ġstanbul 2013, ss. 504-505; Osman Fevzi
Olcay,
Amasya
Meşhurları,
Haz.:
Turan
Böcekci,
ss.13-14,
http://www.amasya.bel.tr/Files/kitaplar%20pdf/amasya%20%C3%BCnl%C3%BCleri1.pdf;
Songül
Keçeci Kurt, Son Dönem Osmanlı Ulemâsının Önemli ġahsiyetlerinden Abdurrahman Kâmil Efendi
(1850-1941), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 60, Erzurum 2017, ss. 477-489;
Ali Sarıkoyuncu, ―Milli Mücadele‘de Amasya Müftüleri (Hacı Tevfik ve Abdurrahman Kâmil
Efendiler)‖, Diyanet İlmi Dergi, Nisan-Haziran 1995, C. 31, S. 2, ss. 81-92; Mevhibe SavaĢ, ―Mustafa
Kemal, Amasya ve Ġki Din Adamı‖, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu
Dergisi, Ankara 1997, C. 5, S. 19, ss. 318-323.
1313
Ahmet Emrî Yetkin‘in kardeĢleri Mehmed Sabri Yetkin, Fatma Zehra ve Mustafa Niyazi‘dir.
Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in ailesi hakkında geniĢ bilgi için bkz. Keçeci Kurt, agm, ss. 480-482.
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nâmıyla bilinir.1314 Çorum Mecitözü‘nde bir müddet ikamet eden aile daha sonra
Amasya‘ya yerleĢmiĢtir. Ailenin en çok tanınan siması Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin
çocukları da kendisi gibi ilimle meĢgul olmuĢlar ve hayatlarını ilmî, kültürel ve ictimâî
meselelere hasretmiĢlerdir.
XIX. ve XX. asırda Amasya‘nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkıları olan
bu ailenin bir ferdi olarak Amasya‘da doğan Ahmet Emrî Yetkin, eğitimini burada
tamamlamıĢtır. Aldığı eğitim doğrultusunda ilmî ve kültürel faaliyetleri ile ilmî
çevrelerde temayüz eden Ahmet Emrî Yetkin sadece Amasya ve çevresinde değil, ilim
ve kültürel hayatın merkezi olan Ġstanbul baĢta gelmek üzere Anadolu coğrafyasının
diğer birçok Ģehrinde henüz hayatta iken tanınan bir Ģahsiyet olmayı baĢarmıĢtır.
Ahmet Emrî Yetkin, Ġstanbul ve Anadolu‘nun birçok bölgesinde yaĢayan âlim,
Ģâir ve münevverleriyle bizzat tanıĢıp görüĢtüğü gibi, bazı âlim, Ģâir ve aydınlarla
mektuplaĢma vasıtası ile görüĢüp fikir alıĢveriĢinde bulunmuĢtur.1315 Bu
mektuplaĢmalar; ilmî, fikrî, ictimâî ve edebî içeriklidir. Ahmet Emrî Yetkin, tanıĢtığı
mühim Ģahsiyetler, karĢılaĢtığı olağanüstü hadiseler ve içinde bulunduğu manevî hâller
sebebiyle de birçok manzûme yazmıĢtır.1316 Hayatını anlattığı hâl tercümesinde ve diğer
eserlerinde rastladığımız bu durum onun, ilmî ve edebî birikimini gösterdiği gibi
manevî rikkat ve inceliğine de ıĢık tutmaktadır.
1. Hayatı, Ailesi ve Eğitimi
Ahmet Emrî Yetkin‘in, Ģiirlerinden önce kendi el yazısı ile ―terceme-i hâlim‖
baĢlığıyla kısaca anlattığı hayat hikayesinde ―İsmim Ahmed ve mahlasım Emrî‟dir.
1314

Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi, s. 1; Kâmil ġahin,
agm, s. 504.
1315
Ahmet Emrî Yetkin, baĢta Süheyl Ünver olmak üzere Ali Nihat Tarlan, Ahmet Remzi Akyürek,
Mustafa Asım Köksal, Ömer Nasûhî Bilmen, Ahmed Hamdi Akseki ve Ġbnülemin Mahmud Kemal
Ġnal gibi dönemin mühim Ģahsiyetleri ile görüĢmüĢ veya mektuplaĢmıĢtır. Süheyl Ünver 1962 yılında
Amasya‘ya yaptığı bir gezide daha önceden gıyaben tanıĢtığı Ahme Emrî Yetkin ile görüĢmüĢtür. Bir
kısım fotoğraflar, yöreye ait bilgiler, Ģiirler, gezi notları ve buna benzer birçok bilgi ve belge
barındıran notlarının olduğu Amasya Defteri‘nde: ―Amasya‘nın son âlim ve fâzılı, Ģâir edib, nüktedân
Ahmet Emrî Yetkin Efendi Hazretleri. Eskiden beri muhaberemiz vardır. Ġlk defa karĢılaĢtık.
Kendisini çok beğenirim. Güzel sohbetler ettik. Çok yaĢasın...Ellerinden öptüm. Ġltifat ettiler,
görüĢtük. Türkiye‘mizin sayılı Arapça ve Farsça bilen yegâne iyi yetiĢmiĢ âlimi. Ben böyle zâta
hayatımda az rastladım. Çok kuvvetli Arapça, Farsça ve Türkçe Ģiirleri var…‖ Ģeklindeki sözlerle
Ahmet Emrî Yetkin‘in ilmî ve edebî seviyesi hakkında mâlumat vermektedir. Bkz. Ali Rıza Ayar,
Recep Orhan Özel, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver‘in Amasya Günlükleri‘nin Tanıtımı ve
SadeleĢtilmesi, Amasya Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, Amasya 2013, ss. 151-152;
Süheyl Ünver, Amasya Defteri, Süleymaniye Kütüphanesi, nr. 736, ss. 8-9.
1316
Ahmet Emrî Yetkin‘in yayınlanmamıĢ Ģiir ve mektupları ayrı bir çalıĢmada yayınlanması
düĢünülmektedir.
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Şöhretimiz Mecdîzâde‟dir. Soyadımız Yetkin‟dir. Pederim hâlen Amasya Müftîsi
meşâhir-i ulemâ ve üdebâdan Hâfız Abdurrahmân Kâmil Efendi‟dir. Ceddim ulemâdan
Ahmed Rif„at Efendi‟dir. Bu zâtın pederi kibâr-ı müderrisîn ve mutsavvıfînden Mustafâ
Mecdî Efendi‟dir. Bu zâtın pederi de ulemâdan Kırımlı Hasan Efendi‟dir. 18 Cümâde‟lûlâ 1304 sene-i hicriyyesinde Cum„a gecesi ezânı sâat beş buçuk raddelerinde
Amasya‟da tevellüd eylediğim pederim tarafından yazılmışdır.‖1317 Ģeklindeki
ifadelerinden 12 ġubat 1887 yılında Amasya‘da doğduğu anlaĢılmaktadır.1318 Bazı
çalıĢmalarda Ahmet Emrî Yetkin‘in 1886 yılında doğduğu ifade edilmekte, kimi
çalıĢmalarda ise sadece Hicrî 1304 yılında doğduğu kaydedilmektedir.1319 Ahmet
Emrî‘nin talebelerinden merhum Muammer Ülker ise Ahmet Emrî‘nin isim ve
mahlasının ebced hesabıyla 1886-87 yılını gösterdiğini ifade etmektedir.1320 Ancak
Ahmet Emrî‘nin kendi el yazısı ile hayat hikayesini anlattığı eserinde açık Ģekilde 18

1317

Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi, s. 1. Ahmet Emrî
Yetkin‘in kendi el yazısı ile yazılmıĢ olan bu eser, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi‘nde muhafaza
edilmektedir. Ahmet Emrî‘nin Sübha-i Emrî adlı eserindeki Ģiirlerinin baĢ veya son kısımlarının da
bulunduğu eser, müellifin hâl tercümesi Ģeklindedir. Ahmet Emrî, ―Terceme-i Hâlim‖ baĢlığı altında
hayat hikayesini yazdığı bu eserinde, ataları, doğumu, eğitimi ve yaptığı görevler gibi hususları
aktarmıĢtır. Hâl tercümesinde bazı eserlerini tanıtmıĢ ve daha önce yazmıĢ olduğu manzumelerden
örnekler vermiĢtir. Tarafımızca fotoğraflanan bu eserin incelenmesine izin veren Amasya Belediye
BaĢkan Yardımcısı Sayın Osman AkbaĢ‘a teĢekkür ediyoruz. Eseri inceleyen Kâmil ġahin‘in eserin
baĢ tarafına daktilo ile düĢtüğü notta ―Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin oğlu Ahmed
Emrî Yetkin Bey‘in 99 beyitlik Ģiiri Sübha-i Emrî Haziran 1954‖ Ģeklinde tanıtım yazısı da yer
almaktadır. Ancak bu eser yukarıda da belirtildiği gibi Sübha-i Emrî adlı eserden farklıdır. Eser,
müellifin Sübha-i Emrî‘de bulunan Ģiirlerinin baĢ ve son kısımlarından yaptığı seçkiler ve bu
seçkilerden önce ve sonra hayat hikayesinin yer aldığı bir nevî otobiyografisi sayılabilir. Ahmet Emrî
Yetkin‘in eserin giriĢinde koyduğu ―Terceme-i Hâlim‖ baĢlığını da dikkate alarak eserin, ―Terceme-i
Hâl‖ Ģeklinde isimlendirilmesini teklif ediyoruz. ÇalıĢmamızın bundan sonraki kısmında söz konusu
eseri ―Terceme-i Hâl‖ Ģeklinde tekrarlayacağız.
1318
Ahmet Emrî Yetkin‘in hâl tecümesinde kendisinin yazdığı kısa hayat hikayesi, doğumu, babası ve
ataları hakkında malûmat, eğitim hayatı ve eserleri gibi bilgilerin bir kısmı S. Nüzhet Ergun‘un Türk Şâirleri
adlı eserinde de geçmektedir. Ergun, kuvvetle muhtemel bu hâl tercümesini görüp incelemiĢ olmalıdır. Bkz.
S. Nüzhet Ergun, Türk ġâirleri, C. 3, ss. 1277-1278.
1319
Bkz. Keçeci Kurt, agm, s. 482; Lütfi Doğan, Değerli Din Bilginlerimizden: Merhum Ahmed Emrî
Yetkin, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, Ankara 1965, C. 4, S. 10-11 (Ekim-Kasım), s. 185; Yakup
ġafak, ―ġâir Emrî‘nin Bir Mektubu ve Ġki Manzûmesi‖, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Dergisi, Konya 1999, S. 6, s. 321.
1320
Bkz. Muammer Ülker, Ahmet Emrî Yetkin, TDV Ġslam Ansiklopedisi, Ġstanbul 2013, C. 43, s.
505.
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Cumâde‘l-ûlâ (Cemâziye‘l-evvel) 1304 tarihi geçmektedir.1321 Dolayısıyla Ahmet Emrî
Yetkin‘in doğum tarihinin, kendi verdiği bilgiler dikkate alındığında 18 Cumâde‘l-ûlâ
1304/12 ġubat 1887 olduğu ifade edilebilir.
Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin en büyük oğlu Müftü Mehmed
Sabri Yetkin‘den (ö. 1963) yaklaĢık iki yıl sonra dünyaya gelen Ahmet Emrî Yetkin‘in
kendisinin verdiği mâlumata göre dedeleri sırasıyla; Ahmed Rif‗at Efendi1322, Mustafâ
Mecdî Efendi ve Kırımlı Hasan Efendi‘dir. Her biri âlim, ve fâzıl olan bu zâtlardan
Kırımlı Hasan Efendi‘nin Kırım‘dan Anadolu‘ya (Çorum) göç eden Ģahıs olduğu ifade
edilmektedir.1323 Aile daha sonra muhtemelen Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin henüz
doğmadığı yıllarda, dedesi Mustafa Mecdî Efendi hayatta iken Çorum‘dan Amasya‘ya
göç etmiĢtir.
Ahmet Emrî‘nin, iki erkek ve bir de kız olmak üzere üç kardeĢi vardır.
Abdurrahman Kâmil Yetkin‘den sonra gelmek üzere Yetkin ailesinin soyağacını ortaya
koyan Songül Keçeci Kurt‘un tespitlerine göre, Ahmet Emrî Yetkin‘in Mehmed Sabri,
Mustafa Niyazi ve Fatma Zehra olmak üzere üç kardeĢi vardır. Ahmet Emrî Yetkin‘in
Huriye Hanım ile evlendiği ancak çocuklarının olmadığı ifade edilmektedir.1324
Kendi hâl tercümesinde kaydettiği üzere önce Mekteb-i Ġbtidâî‘de Hâcı Ömerzâde Muhammed ġükrî Efendi‘den eğitim alan Ahmet Emrî, bu mektepten 4 Temmuz
1315/16 Temmuz 1899 tarihinde Ģehâdetnâme alarak RüĢdiye Mektebi‘ne
kaydolmuĢtur. RüĢdiye Mektebi‘ne iki buçuk yıl kadar devam ettikten sonra eğitimini
tamamlamadan buradan ayrılarak babası Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin müderris
olduğu Bekir PaĢa Medresesi‘ne girmiĢtir. Buradan da 9 Rebîü‘l-evvel 1326/11 Nisan
1908 tarihinde icâzetnâme alarak mezun olmuĢtur. Ahmet Emrî kısaca özetlediği eğitim
hayatını Ģu cümlelerle ifade eder: ―Tahsîl-i İbtidâî‟yi ba„de‟l-itmâm iki buçuk sene
kadar Rüşdiye Mektebi‟ne devâm itdim ise de terk iderek pederimin müderris
bulunduğu Bekir Paşa Medresesi‟ne girdim. Medârisde okutulması mu„tâd olan „ulûm-ı
âliyeyi pederimden tahsîl iderek 9 Rebîü‟l-evvel 1326 târîhinde icâzetnâme-i ahziyyeye
muvaffak oldum.‖1325
1321

Aynı hâl tercümesinin devamında Ahmet Emrî‘nin kısaca hayatını anlattığı baĢtaki bölümlerin
tekrarı olan özet bölümde, doğumunu daha önce verdiği tarih olan 18 Cümâde‘l-ûlâ 1304 gününü
verirken miladî yıl olarak 1887 senesini yazmıĢtır. Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 27.
1322
Ahmet Emrî Yetkin‘in dedesi Ahmet Rif‗at Efendi ulemâdan bir zât olup bir müddet ġâm‘da
bulunmuĢtur. Ahmet Emrî‘ye göre 1281/1864-65 yılında vefat etmiĢtir.
1323
Abdurrahman Kâmil Yetkin, Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin ve Ahmet Emrî Yetkin
hakkında Amasya‘da yaptığımız çalıĢma esnasında 10/11/2017 günü, Mehmed Sabri Yetkin‘in
torunlarından CoĢkun Yetkin ile yüz yüze görüĢme yapılmıĢ ve dedesi M. Sabri Yetkin, büyük dedesi
Abdurrahman Kâmil Yetkin hakkında ilk elden malumat edinilmeye çalıĢılmıĢtır.
1324
Keçeci Kurt, ss. 482-484.
1325
Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, ss. 1-2.
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Tahsil hayatının ardından amcası Hâfız Mustafa Sâdık Efendi‘nin okuttuğu
derslere devam etmiĢtir. Aynı Ģekilde Amasya‘nın tanınmıĢ simalarından, hallâl-i
müĢkilât olarak tanınan ve pek çok faydalı te‘lifâtı olan Köprülü Mustafa Tevfik Efendi
ile Köprülü Ârif Fâzıl Efendi‘den dersler almıĢtır.1326 Amasya ulemâsından
Kapancızâde Hâfız ġerif Efendi‘den1327 Ferâ‘iz ilmini okumuĢ ve 29 ġa‗ban 1324/ 18
Ekim 1906 tarihinde icâzetnâme almaya muvaffak olmuĢtur.1328
24 Recep 1329/ 21 Temmuz 1911 tarihinde ise dersiâm ehliyetnâmesi ve 20
Haziran 1325/ 3 Temmuz 1909 tarihinde ise Amasya‘da açılan Dârulmuallimîn‘den
Ģehâdetnâme (diploma) aldığı ise Ģu cümlelerle ifade etmektedir: ―24 Recep 1329‟da
bi‟l-imtihân ders-i âm ehliyet-nâmesi aldım ve 20 Haziran 1325‟de Amasya‟da küşâd
edilen muvakkat Dâru‟l-muallimînden şehâdet-nâme aldım.‖1329
Amasya‘da farklı mekteplerde tahsil gördükten sonra bunlara ilaveten Ģehrin
tanınmıĢ ve önde gelen ulemâsından özel dersler alan Ahmet Emrî Yetkin, 24 TeĢrîn-i
sânî 1325/ 7 Aralık 1909 tarihinde Mekteb-i Ġbtidâî‘de ikinci muallimlik vazifesini
üstlenmiĢtir. Burada yaklaĢık beĢ yıl muallimlik görevini yaptıktan sonra 10 TeĢrîn-i
sânî 1330/ 23 Kasım 1914 tarihinde istifa ederek Amasya ġer‘iyye Mahkemesi üçüncü
kâtipliğine tayin olmuĢtur. Bir müddet mahkeme kâtipliği vazifesi yaptıktan sonra 1
TeĢrîn-i sânî 1331/ 14 Kasım 1915 tarihinde Dârü‘l-hilâfe Medresesi‘nde Türkçe ve
Kitâbet muallimliği görevine getirilmiĢtir. Bu tarihten 20 TeĢrîn-i sânî 1341/ 20 Kasım
1925 tarihine kadar Dârü‘l-hilâfe Medresesi ve Ġmam-Hatip Mektebi‘nde çeĢitli dersler
okutmuĢtur: “... 1 Teşrîn-i sânî 1331‟de Dârü‟l-hilâfe Medresesi Türkçe ve Kitâbet
muallimliğine ta„yîn olundum. Bu târîhden 20 Teşrîn-i sânî 1341 târîhine kadar mezkûr
medresede ve İmam ve Hatîb mektebinde mukadder dersler okuttum…‖1330

1326

Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, ss. 2-4.
Kapancızâde Hâfız ġerîf Efendi, Amasya ulemâsındandır. Kapancızâde Ahmet Kamil Efendi‘nin
oğludur. 1283/1866-67 tarihinde Amasya‘da doğmuĢtur. 8 yaĢında hafızlığını tamamlamıĢ, medrese
eğitiminden sonra Ġstanbul‘a gelerek Alemdarhâne Medresesi‘ne kayıt olmuĢtur. Zamanın tanınmıĢ
âlimlerinden Kazasker Tokâdîzâde Ahmet ġâkir Efendi‘nin dersine devam ederek zamanında okutulan
bütün derslerini üstadından bitirmiĢ ve 1319/1901-02 tarihinde icazet almıĢtır. Amasya‘ya döndükten
sonra Bekir PaĢa Medresesi‘nde ders okutmaya baĢlayıp 1326/1908 tarihinde birçok talebeye icazet
vermiĢtir. Ferâiz ilminin tanınmıĢ âlimlerinden olup astronomiye de vakıftır. II. Bâyezid Cami-i Ģerifi
bahçesinde medrese karĢısındaki Muvakkithane‘de muvakkit olup burada Feraiz dersleri okutmuĢtur.
1939 tarihinde vefat etmiĢtir. Cenaze namazını Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi
kıldırmıĢtır. Bkz. Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşhurları, Haz: Turan Böcekci, s. 90.
http://www.amasya.bel.tr/Files/kitaplar%20pdf/amasya%20%C3%BCnl%C3%BCleri1.pdf
1328
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 4.
1329
Ahmet Emrî Yetkin, aynı yer.
1330
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 5.
1327
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Yine kendi hâl tercümesinden anlaĢıldığı üzere 25 Mart 1926 tarihinden 21
Mayıs 1927 tarihine kadar Amasya‘da tahakkuk birinci kısım kâtipliği, 1926 yılından
21 Mayıs 1930 tarihine kadar nâfia ambar memurluğu görevlerini yapmıĢtır.1331 Ahmet
Emrî, bu görevlerden sonra 1930-1942 yılları arasında nâfia amele kâtipliği
görevlerinde bulunmuĢ ve kendi ifadesiyle 20 Haziran 1942 günü buradan emekli
olmuĢtur.1332
Ahmet Emrî Yetkin hâl tercümesinde, 1330/1914-15 yıllarında bir ara
Ġstanbul‘da bulunduğu sırada seferberlik ilan edildiği için Ġstanbul‘da Aksaray askerlik
Ģubesine alındığını ve buradan Edirne‘ye sevk edildiğini ifade etmektedir. Daha sonra
ikameti Ġstanbul dıĢında olanlara verilen izinle memleketi Amasya‘ya dönmüĢtür.
Ġstanbul‘da bulunduğu bu tarihlerde 14 Ağustos 1330/ 27 Ağustos 1914 günü babasına
duyduğu hasretini anlatan bir manzûme yazdığını ifade etmektedir. 13 beyitlik mesnevî
biçiminde yazdığı bu manzûme içerisine Ziyâ PaĢa‘nın; ―Allah‟a tevekkül edenin yâveri
Hak‟dır / Nâ-şâd gönül bir gün olur şâd olacakdır” beytini yerleĢtirmiĢtir.1333 Yine 10
Mayıs 1333/ 10 Mayıs 1917 günü Samsun tâlimgâhına sevk edildiği ve bu sevk haberi
üzerine babasına manzûm bir mektup gönderdiği hâl tercümesindeki ifadelerinden
anlaĢılmaktadır.1334
Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in 1941 yılında vefatı üzerine
Amasya Valiliği tarafından gerekli Ģartları taĢıyan müftü adayları arasında seçim
yapılmıĢtır. Valiliğin 12/02/1942 tarihli Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘na gönderdiği resmi
yazısında; Amasya Ġli‘nde yapılan müftülük seçimine katılanlar arasında gizli oylamada
en çok oyu alan üç adayın isimleri ve adaylar hakkında tanıtıcı mâlumat kaydedilmiĢtir.
Adaylar arasında en çok oyu alan Mehmed Sabri Yetkin 30, Amasya Müftülüğü‘nde
Müsevvitlik görevini yürüten Mehmet Moğultay 29 ve Ahmet Emrî Yetkin ise 14 oy
almıĢtır.
Ahmet Emrî Yetkin, 07/02/1942 günü Amasya Valiliği‘ne sunduğu dilekçesinde,
―On dört rey ile müftilik vazifesine intihap edildimse de bu memuriyete talip
olmadığımdan evrak-ı müsbitemi vermeğe lüzum görmediğimi arz eylerim.‖ Ģeklindeki

1331

Ahmet Emrî Yetkin, aynı yer.
Ahmet Emrî hâl tercümesinde, ―1 Ağustos 1930 tarihinde nâfia amele kâtipliğine ta‟yîn olundum.
Bu vazifeden de 20 Haziran 1942 târîhinde tekâüde ayrıldım ‖ Ģeklindeki ifadeleriyle emeklilik
tarihini belirtmektedir. Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 29. Muammer Ülker ise Ahmet
Emrî‘nin 1943 yılında nâfia amele kâtipliğinden emekli olduğunu ifade etmektedir. Bkz. Ülker, agm,
s. 505.
1333
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, ss. 13-15.
1334
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, ss. 15-16.
1332
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sözleriyle müftülük vazifesine talip olmadığını ve adaylıktan çekildiği beyan
etmiĢtir.1335
Osman Fevzi Olcay, Ahmet Emrî Yetkin‘in 24 ġubat 1974 tarihinde Amasya‘da
vefat ettiğini söylerken1336, Muammer Ülker ise Ahmet Emrî‘nin 4 Mayıs 1974 günü
vefat ettiği kaydetmiĢtir.1337 Kabri Kültepe civarındaki kabristandadır.1338 Ahmet Emrî
Yetkin‘in talebesi olan Muammer Ülker, Ahmet Emrî‘nin Ali Nihat Tarlan Hoca ile
dost olduklarını ve onun talebesi Mehmed ÇavuĢoğlu‘nun da gıyaben Ahmet Emrî‘yi
tanıdığını ifade etmektedir. Ahmet Emrî‘nin vefatını Muammer Ülker‘den duyan
Mehmed ÇavuĢoğlu, gelenek olduğu üzere Ahmet Emrî‘nin vefatına bir tarih
düĢürmüĢtür. Aynı manzûme Ali Nihat Tarlan‘ın talebelerinden Hattat Ali Alsparslan
tarafından yazılmıĢ ve mermerden bir mezar taĢına hakkettirilerek Amasya‘ya
gönderilmiĢtir. Mehmed ÇavuĢoğlu‘nun Ahmet Emrî‘nin vefatı üzerine düĢtüğü
tarih:1339
DüĢdi son dânesi de sübha-yı devr-i selefin
Ġnkıyâd eyledi kânûn-ı kazâya Emrî
Fâzıl u kâmil idi, ilmi ile âmil idi
DüĢmedi dağdağa-i dâr-ı fenâya Emrî
Edeb ü ilmini ta‗lim ile meĢgûl oldu
Yâni sarf etmedi ömrünü hevâya Emrî
Tâm târîhini yazdım iĢidüb rıhletini
Ġrci‗î emri ile gitdi bekâya Emrî
ٜٗ جِش٠ ذمحٜطذ١ٍٗ و٠ جٜ جِشٝجسجؼ
2. Eserleri
Ahmet Emrî Yetkin‘in basılmıĢ iki manzumesi mevcuttur. Kendi hâl
tercümesinde yazdığı diğer eserleri hacimce fazla yer tutmamaktadır. Bazı kaynaklarda,
Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi‘nde Ahmet Emrî‘ye ait Mecmu„a-i Eş‟âr-ı
Emrî isimli 244 varaklık bir eserin varlığından söz edilmektedir. Yaptığımız
çalıĢmalarda Ahmet Emrî‘ye ait böyle bir eserin adı geçen kütüphanede bulunmadığı
1335

Amasya Valiliği‘nin yaptığı bu seçimde en çok oyu alan ve o sıralar Amasya‘da Kütüphane
Memuru olarak görev yapan Mehmed Sabri Yetkin, Vali‘nin Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘na resmi
yazıda ilettiği olumlu kanaatleri neticesinde Amasya Müftülüğüne tayin edilmiĢtir. Konu ile ilgili
araĢtırmamız esnasında incelenen müftülük seçimine dair evrak Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı‘nda Müftü
Mehmed Sabri Yetkin‘in özlük dosyasında mahafaza edilmektedir. Müftü Mehmed Sabri Yetkin‘in
özlük dosyasını incelememize izin veren BaĢkanlık yetkililerine teĢekkürlerimizi sunarız.
1336
Olcay, age, s. 13 (7 nolu dipnot).
1337
Ülker, agm, s. 505.
1338
Keçeci Kurt, agm, s. 482.
1339
Muammer Ülker, ―Dostum Mehmed ÇavuĢoğlu‖, The Journal of Ottoman Studies XXV - Osmanlı
Araştırmaları XXV Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu‟na Armağan I, Ġstanbul 2005, ss. 52-53.
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anlaĢılmıĢtır. Kütüphane yetkilileri ile yaptığımız görüĢmede kütüphanenin YeĢilırmak
kenarında olması sebebiyle çeĢitli tarihlerde defalarca sel baskınına maruz kaldığı ve bu
baskınlarda birçok yazma eserin kaybolduğu veya tahrip olduğu ifade edilmiĢtir. Ahmet
Emrî‘ye atfedilen Mecmu„a-i Eş‟ar-ı Emrî isimli eserin, Ģayet kütüphanede bulunuyor
ise, bu baskınlarda kaybolmuĢ veya tahrip olmuĢ olma ihtimali de bulunmaktadır.1340
Milli Kütüphane Kataloğu‘nda kayıtlı Ahmet Emrî‘nin Ģiirlerinin bulunduğu
Sübha-i Emrî isimli yazma eser yanlıĢlıkla Mecmu„a-i Eş‟ar Ģeklinde
kaydedilmiĢtir.1341 Muhteviyatındaki bazı manzûmeler dıĢında çoğunluğunu içine alan
bir kitap hâlinde 1971 yılında yeni harflerle basılan bu eser, Ģâir tarafından da Sübha-i
Emrî Ģeklinde isimlendirilmiĢtir.1342 Dolayısıyla Milli Kütüphane kayıtlarında
Mecmu„a-i Eş‟ar Ģeklinde kaydedilen bu eser, Ģâirin Sübha-i Emrî isimli eseridir.
Ahmet Emrî Yetkin‘in tespit edilen ve kayıtlara geçen eserlerini Ģu Ģekilde
sıralayabiliriz:
1. Sübha-i Emrî: Ahmet Emrî Yetkin‘in Sübha-i Emrî ismini verdiği dinî
muhtevâlı Ģiirlerinin yer aldığı 22 varak hacminde bir eserdir. Sayfa sistemi ile
numaralandırıldığında ise eser, 44 sayfadır. Ancak eserde bazı sayfalar boĢ
bırakılmıĢtır.1343 Eserin 1971 yılında yapılan tek baskısında bütün manzûmeler yer
almamaktadır.1344 Eserin zahriyesinde, mavi kalemle ―Dîvân-ı Ahmed Emrî Amâsî‖ ve
alt kısmında kütüphaneye kaydedildiği demirbaĢ numarası yazılıdır. Yine eserin baĢ
tarafında boĢ bir sayfa üzerinde celî harflerle ―Sübha-i Emrî Ahmed Emrî Yetkin‖
yazısı mevcuttur. Eser, vr. 2a‘da baĢlamaktadır. Siyah dolma kalem ve rik‘a hattıyla
yazıldığı anlaĢılan eserin giriĢ kısmında ―Nâzımın eseri hakkında bir ifâdesi‖ baĢlığı
altında ‗Sübha-i Emrî‘ unvânıyla yazdığım Ģu manzûme esmâ-i hüsnâ adedince 99
beyitden ibâretdir.‖ ifadesi bulunmaktadır. Aynı sayfada müellifin dibace sadedinde
yazdığı mensur bir giriĢ yer almaktadır. Vr. 3a‘da ise Ģâirin eseri hakkında yazdığı
gazel formunda on beyitlik Farsça bir manzûme yer alır. Manzûmenin sonunda müellif
1340

Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphane Müdürü Sayın Yunis Kahraman‘a yazma eser araĢtırma,
inceleme ve görüntüleme konularında gösterdiği ilgi ve yardımları için müteĢekkirim.
1341
Bkz. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/manuscripts/catalog/details/346251?SearchType=2;
http://www.yazmalar.gov.tr/eser/mecm%C3%BBa-i-esar/149961; Keçeci Kurt, agm, s. 483;
1342
Ahmet Emrî Yetkin, kendi hâl tercümesinde Sübha-i Emrî ismini verdiği bu eserinden sıkça söz
etmektedir. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu‘nda bulunan bu eser, sehven Mecmua-i Eş‟ar
Ģeklinde kaydedilmiĢtir. Aynı eser, Ongun KardeĢler Matbbası tarafından 1971 yılında Sübha-i Emrî
(Bir Nazm-ı Nashat-âmiz, Bir Nazm-ı Nasih ve iki takriz) ismiyle basılmıĢtır. Eserde Ömer Nasuhi
Bilmen ve Ġbnü‘l-Emin Mahmud Kemal Ġnal‘ın birer takrizleri bulunmaktadır. Bkz. Ahmet Emrî
Yetkin, Sübha-i Emrî, Ongun KardeĢler Matbaası, Ankara 1971.
1343
Ahmet Emrî Yetkin, Sübha-i Emrî, Ankara Milli Kütüphane, nr. 1794.
1344
Bkz. Ahmed Emrî Yetkin (Amasyalı), Sübha-i Emrî (Bir Nazm-ı Nashat-âmiz, Bir Nazm-ı Nasih
ve iki takriz), Ongun KardeĢler Matbaası, Ankara 1971.
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24 Haziran 1954 tarihini kaydetmiĢtir. Vr. 4a‘da ise ―Sübha-i Emrî Nâzımı Amasyalı
Ahmed Emrî Yetkin Nasarahu‘llâhu‘l-mu‗în‖ cümlesi kayıtlıdır. Bu sayfadan sonra vr.
5a‘da asıl eser Besmele‘den sonra baĢlamaktadır.
Mesnevî nazım Ģekliyle 99 beyit olarak yazılan bu manzûme kendi içerisinde
farklı konularla birbirinden ayrılmaktadır. Yeni harflerle yapılan baskısında
―Mukaddime‖ ile baĢlayan eserin bu bölümü 1-14. beyitleri kapsamaktadır. ―Münâcât-ı
Be-Dergâh-ı Kâdi‘l-Hâcât‖ baĢlığıyla yazılan bölüm, 15-25. beyitleri kapsar. 26-44.
beyitler ise ―Na‗t-ı Seyyidi‘l-Enâm Aleyhi‘s-salâtü ve‘s-selâm‖ baĢlığı ile devam
etmektedir. 45-58. beyitler arası ―Kur‘ân-ı Kerîm‖ konusunu iĢlemektedir. 59-67.
beyitler arasında ise ―Dîn-i Ġslâm‖ baĢlığı altında Ġslam Dîn‘i methedilmektedir. 68-99.
beyitler arasında ise ―Tahâret-i Kalb‖ baĢlığı altında kalp temizliği konusu
iĢlenmektedir. 99 beyitlik bu manzûme Ģâirin ifadesiyle ―Mesnevî olarak yazdığım bu
risâle 99 beyitten ibarettir. Bu risâlede dibâceden sonra Na„t-ı Seyyidi‟l-en‟âm ve
andan sonra Vasf-ı Kur‟an ve andan sonra Medh-i Dîn-i İslâm ve andan sonra Tathîr-i
Kalb hakkında nesâyih vardır.‖ Ģeklinde tanıtılmaktadır.1345
Sübha-i Emrî‘de 99 beyitlik mesnevî tarzındaki manzûmeden sonra vr. 12a‘da
―Bir Nazm-ı Nasîhat-âmiz‖ baĢlığıyla gazel formunda farklı bir manzûme yer
almaktadır. Bu manzûme, yeni harflerle yapılan baskıda kitabın ilk manzûmesi olarak
tertip edilmiĢtir.1346 Yine ―Bir Nazm-ı Nâsih‖ baĢlığıyla yazılan on beyitlik gazel
formundaki manzûmesi de yazma eserde vr. 13a‘da, matbû eserde ise kitabın ikinci
manzûmesi olarak tertip edilmiĢtir.1347
Sübha-i Emrî‘nin yazma nüshasında bu manzûmelerden baĢka sekiz farklı
maznûme daha bulunmaktadır. Bu manzûmeler eserin yeni harflerle yapılan baskısında
bulunmamaktadır. Eserde vr. 14a‘da baĢlıksız sekiz beyitlik gazel formunda, nasîhat
içerikli bir manzûme, vr. 15a‘da Adanalı Ziyâ‘nın1348 meĢhur bir gazeline yazılan sekiz
beyitlik ―Teessüf‖ baĢlıklı bir nazîre, vr. 16a‘da Ġbn Arabî‘nin münâcâtından bir örnek
yer alır. Arapça münâcâtın hemen altında Ahmet Emrî‘ye ait bir kıt‘a bulunmaktadır.
Vr. 17a‘da ise bir önceki sayfada yer alan Ġbn Arabî‘nin münâcâtının Türkçe
mensûr tercümesi bulunmaktadır. Devam eden üç sayfada vr. 18a-20a‘da ise aynı

1345

Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 6.
Bkz. Ahmed Emrî Yetkin (Amasyalı), Sübha-i Emrî (Bir Nazm-ı Nashat-âmiz, Bir Nazm-ı Nasih
ve iki takriz), s. 7.
1347
Bkz. Ahmed Emrî Yetkin (Amasyalı), age, s. 8.
1348
Adanalı Ziya, Tanzimat‘tan sonraki Türk edebiyatında daha çok hicivleriyle tanınan Ģâir olarak
bilinir. GeniĢ bilgi için bkz. Abülkadir Karahan, ―Adanalı Ziya‖, TDV Ġslam Ansiklopedisi, Ġstanbul
1988, C. 1, s. 353.
1346
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münâcâtın üç adet manzûm tercümesi sıralanmaktadır. Eserin sonunda vr. 21a‘da
―Tuhfe içün Arapça bir Kıt‗a‖ baĢlığıyla bir kıt‘a yer almaktadır.1349
2. Terceme-i Hâl: Amasya Belediyesi Kültür Merkezi‘nde bazı yazma eserlerle
birlikte muhafaza edilen bu yazma eser, Ahmet Emrî Yetkin‘in kendi eliyle yazdığı hâl
tercümesidir.1350 Ahmet Emrî bu eserinde, ulemâ soyundan geldiğini belirten ifadelerle
dedeleri ve babası Abdurrahman Kâmil Yetkin hakkında bilgilendirici bazı mâlumat
sunmaktadır. Daha sonra doğum tarihi, adı, mahlası, eğitim gördüğü mektepler ve
hocaları hakkında detaylı bilgiler veren Ahmet Emrî, meslek hayatı ve yazdığı eserleri
de bu hâl tercümesinde kaleme almıĢtır. Sübha-i Emrî adlı eserinde yazdığı
manzûmeler hakkında ayrıca bilgi veren Ahmet Emrî, bu manzûmelerin baĢ ve son
taraflarından örnekleri hâl tercümesine almıĢtır. Bu eser, Ahmet Emrî Yetkin‘in hayatı
hakkında doğrudan detaylı bir mâlumata ulaĢılması açısından son derece mühimdir.
Muhteviyatında, baĢta Sübha-i Emrî adlı eserinden manzûme örnekleri,
Ġstanbul‘da bulunduğu sırada baba hasretiyle yazdığı manzûmesi, Ġmam Birgivî‘nin ElAvâmil adlı eserine yazdığı mufassal Ģerhin dibacesinde yer alan manzûmenin bir
kısmı, babası Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin yazdığı bir gazeli ve Amasya mutasarrıfı
Ahmed Mâcid Bey‘in Abdurrahman Kâmil Efendi‘ye yazdığı manzûmesi gibi farklı
manzûme örnekleri barındırdığı için bir hâl tercümesi olan bu esere ―Terceme-i Hâl‖
ismini vermeyi teklif ediyoruz. Esere, ―Terceme-i Hâl‖ isminin verilmek istenmesinde
en büyük âmil, müellifin, eserin giriĢ kısmında ―Terceme-i hâlim‖ baĢlığını koymuĢ
olmasıdır.1351
Eser, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi‘nde muhafaza edilmektedir. TDV
Ġslam Ansiklopedisi‘nde ―Ahmet Emrî Yetkin‖ maddesini yazan Muammer Ülker‘in bu
eseri görüp görmediği bilinmemektedir. Ahmet Emrî‘nin hâl tercümesinde verdiği
birçok mâlumat Ülker‘in yazısında yer almaktadır. Ancak Ülker, bu hâl tercümesinden
söz etmemektedir. Muammer Ülker‘in, Süheyl Ünver‘in deyimiyle Ahmet Emrî
Yetkin‘in ―çömezi‖ yani talebesi ve evladı gibi bir konumda bulunması bu hâl
tercümesinden habersiz olması ihtimalini zayıflatmaktadır. Ülker‘in, TDV İslam
Ansiklopedisi‘nde ―bu defter müellifin kendi el yazısı ile 244 sayfalık nüshası Amasya

1349

Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Sübha-i Emrî, Ankara Milli Kütüphane, nr. 1794, vr. 21.
Ahmet Emrî Yetkin‘in hâl tercümesi olan bu eserin 27. sayfasında ― Emrî -Amasyalı- son asır
Ģâirlerindendir. Terceme-i Hâlini bi‘z-zât kendisi Ģöyle yazmıĢdır…‖ Ģeklindeki ifadeleri eserin
Ahmet Emrî tarafından yazıldığını gösteren bir karinedir. Ahmet Emrî Yetkin‘in diğer eserlerindeki el
yazısı ile bu eserindeki el yazısı karĢılaĢtırıldığında hâl tercümesini de müellifin bizzat kendisinin
yazdığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 27.
1351
S. Nüzhet Ergun bu eseri görmüĢ olmalı ki Türk Şâirleri adlı eserinde Ahmet Emrî‘yi tanıtırken
―Emrî (Amasyalı)-Son asır Ģairlerindendir. Tercüme-i halini bizzat kendisi Ģöyle yazmıĢtır....‖
Ģeklindeki sözleriyle bu eserin bir hâl tercümesi olduğunu ikrar etmektedir.
1350

Tarihten İzler

501

Beyazıt Kütüphanesi‟ndedir.‖ 1352 Ģeklinde sözünü ettiği ve bugün kayıp olup olmadığı
bilinmeyen Mecmû„a-i Eş„âr-ı Emrî Yetkin adlı eser içerisinde müellifin hâl
tercümesinin bulunma ihtimali de mevcuttur.
Ahmet Emrî Yetkin‘in ―Terceme-i Hâl‖ ismini vermeyi teklif ettiğimiz bu eseri
34 sayfadan ibarettir. Eserin ilk 25 sayfası müellif tarafından numaralandırılmıĢ,
sonraki sayfalara numara konulmamıĢtır. Eser, fizikî olarak çizgisiz bir defter
görünümündedir. Kitabın dıĢ kapağında, eserin Kâmil ġahin tarafından incelendiğini
gösterir daktilo ile yazılmıĢ ―Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil Efendi‘nin oğlu
Ahmed Emrî Yetkin Bey‘in 99 beyitlik Ģiiri Sübha-i Emrî Haziran 1954‖ Ģeklinde bir
not bulunmaktadır. Kâmil ġahin, bu eseri muhtevasında geçen ve Sübha-i Emrî‘den
alınan Ģiir Ģeçkileri sebebiyle müellifin manzum eseri Sübha-i Emrî sanmıĢ olmalıdır.
Hâlbuki eser, Sübha-i Emrî‘den tamamen faklıdır ve verilen Ģiir örnekleri dıĢında
mensurdur.
Eserin iç kapak zahriyesi sayılabilecek yerinde o sıralarda Afyon Karahisar
Kütüphane memuru olan Bekir Sıdkı Sencer‘in Ahmet Emrî Yetkin‘in babası
Abdurrahman Kâmil Yetkin‘in vefatı üzerine yazdığı bir manzûm tarih
bulunmaktadır.1353 Eserin birinci sayfasında müellifin ―terceme-i hâlim‖ baĢlığı altında
―Ġsmim Ahmed, mahlasım Emrî‘dir. ġöhretimiz Mecdîzâdedir, soyadımız Yetkin‘dir.
Pederim hâlen Amasya Müftîsi meĢâhir-i ulemâdan ve üdebâdan Hâfız Abdurrahman
Kâmil Efendi‘dir…‖ Ģeklindeki sözleriyle hâl tercümesine baĢlar.1354
3. Tuhfetü’l-ihvân:
Ahmet Emrî Yetkin‘in Arapça yazdığı üç kasîdesinden oluĢan bu eseri
1375/1956 yılında Kahire/Mısır‘da basılmıĢtır. Eserin yazma nüshasının herhangi bir
yerde kaydı bulunmamaktadır. Yazma nüshanın kayıp olup olmadığı ve kayıp değil ise
hâlen nerede muhafaza edildiği bilinmemektedir. Eserin Mısır‘da basılan nüshasında
baĢlık, celî harflerle ―Tuhfetü‘l-ihvân‖ ve devamında normal büyüklükteki harflerle
―fîhâ Na‗tü Rasûlinâ Muhammedin Aleyhi‘s-salâtü ve‘s-selâm‖ Ģeklindedir. Müellifin
ismi de ―Min Nazmi‘l-fakîri ila‘llâhi‘l-kadîri Ahmed Emrî Yetkîn Nasarahu‘llâhu‘lmu‗în‖ Ģeklinde harekelenmiĢtir. Müellif isminin altında Arapça 1375/1957 hicrî ve
miladî tarihler yazılmıĢtır. Kütüphane mührünün bulunduğu kapağın en altında ise
matbaa ismi kayıtlıdır.
Sekiz sayfa olan eserde üç farklı Arapça kasîde mevcuttur. Birinci kasîde, ―Na‗tü
Rasûlinâ Muhammedin Aleyhi salavâtu‘llâhi‘l-meliki‘l-‗allâm‖ baĢlığıyla 34 beyitlik

1352

Bkz. Ülker, agm, s. 505.
Bekir Sıdkı Sencer‘in Ahmet Emrî Yetkin ile mektuplaĢtığını anladığımız bu manzûm târîhin
altında Ahmet Emrî Yetkin‘in ―3 Mart 1944 târîhli mektupla göndermiĢti.‖ Ģeklinde, Bekir Sıdkı
Sencer‘den gelen mektuba atıf yaptığı cümlesi yer almaktadır.
1354
Bkz. Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 1.
1353
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bir na‘ttır. 44 beyitlik ikinci kasîdenin baĢlığı ―el-Kasîdetü‘r-râikatü fi‘l-mevâ‗izi‘llâsikati li‘n-nâzımi‘l-mezkûr‖ Ģeklindedir. Üçüncü kasîde ise 26 bayitten ibarettir ve
―el-Kasîdetü‘n-nâtıkatü ‗an ahvâli‘-s-sâbikati li‘n-nâzımi‘l-mezkûri‖ baĢlığını
taĢımaktadır.
4. İbrete Sâik Bir Nazm-ı Râik: Ahmet Emrî‘nin 23 beyitlik bir manzûmesidir.
Ahmet Remzi Akyürek 23 beyitlik bu manzûmeyi taĢtîr etmiĢtir. Hasibe Mazıoğlu,
Ahmet Remzi Akyürek‘in 23 kıt‗a ile taĢtîr ettiği bu manzûmeyi yayınlamıĢtır.1355
Ahmet Emrî Yetkin, hâl tercümesinde bu manzûmesinden de söz etmektedir: ―Ġbrete
Sâ‘ik Bir Nazm-ı Râik, 23 beyitten ibârettir. Amasya‘da tab‗ ettirdiğim bu manzûmeyi
mufassal sûretde Ģerh itdim ise de nazar-ı tedkîkden geçirecek tebyîz idemedim. Bu
nazmı Üsküdâr Selim Ağa Kütüphânesi BaĢ ĠĢyarı son devrin olgun ve dolgun
Ģâirlerinden Ahmed Remzî Efendi 21 Mayıs 1934 târîhinde pek nefis bir sûretde taĢtîr
eylemiĢdir. Bu taĢtîr içün beyân-ı memnûniyyeti hâvî müĢârün ileyhe îsâl eylediğim
mektuba Ģu manzûmeyi derc eyledim.‖1356 Ģeklindeki sözleri ile bu manzûmesinden söz
etmektedir.1357 Ahmet Emrî Yetkin, A. Remzi Akyürek‘in manzûmesini taĢtîr etmesine
bir teĢekkür sadedinde yazdığı mektubuna, birinci ve üçüncü beyitleri Arapça, diğer
beyitleri Farsça olan 5 beyitten ibaret bir manzûme de eklemiĢtir:
1. Elâ yâ ṣâḥibe‘l-ḳavli‘n-nefîsi
Eraḥte‘l-ḳalbe bi‘n-naẓmı‘s-selîsi
2. Ẕi taĢṭîret dimāġem Ģud muʿaṭṭar
Żamîrem Ģud çü āyîne münevver
3. Bi-luṭfike ḳad ezelte hümūme bālî
Elā yā ʿayne aṣḥābi‘l-meʿālî
4. Dil-i Emrî çü Ģud fānî ẕi-bülbül
Duʿā-ḫān tu buved ey merd-i ḫoĢ-ḫāl
5. Ḫudāy ḫāliḳ-i arz u semāvāt
GüĢāyed ber tu ebvāb-ı saʿādet1358
5. Müntehebât: Bu eser, Muammer Ülker‘in TDV Ġslam Ansiklopedisi‘nde
―…hikmet ve öğüt türünden derlediği 100 beyit ve açıklamalarından ibarettir.‖ Ģeklinde

1355

Ülker, agm, s. 505; Hasibe Mazıoğlu, Ahmet Remzi Akyürek ve ġiirleri, Ankara 1987, ss. 136139.
1356
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, ss. 10-11.
1357
Ahmet Emrî Yetkin, age, s. 11.
1358
Beyitlerin anlamı: 1) Ey! bu muhteĢem ve nefis sözlerin sahibi. Bu akıcı, fasih ve beliğ
manzûmeyle kalbimi huzura erdirdin ve rahatlattın. 2) Senin taĢtîrinden benim dimağım muattar oldu.
Bu sebeple benim gönlüm ayna gibi münevver oldu. 3) Lütuf ve iyiliğinle gönlümün sıkıntılarını
giderdin. Ey, bu yüksek mevkîlerin en güzeli. 4) Emrî‘nin gönlü bülbül, feryadı fânî oldu. Ona, bu hâli
için dua et.5) Cenâb-ı Hak yer ve göklerin yaratıcısıdır. Saâdet kapısını da senin üzerine açtı.
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tanıttığı eser olmalıdır.1359 Bunu, müellifin ―MübeĢĢirât-ı kütüb-i muhâdarâtda
müsâdif-i nazarım olan hikem-i nâfi‗a ve habl-i câmi‗adan yüz dânesin bi‟l-intihâb şerh
ve îzâh eyledim.‖ Ģeklindeki sözlerinden anlıyoruz.1360 Ahmet Emrî Yetkin‘in,
Terceme-i Hâl adlı eserinde varlığından söz ettiği eserinin nerede bulunduğuna dair
herhangi bir mâlumata rastlanmamıĢtır.1361
6. Naġāmatü’l-ʿanādil fî Riyāżı Emsileti’l-ʿAvāmil: Ġmam Birgivî‘nin nahiv
ilmine dair „El-Avâmil adlı eserinde verdiği misallerin mufassal Ģerhidir. Ahmet Emrî
Yetkin bu eserinden Ģöyle söz etmektedir: ―Bu unvân ile yazdığım eser Birgivî
Muhammed Efendi‘nin „Avâmil‘indeki emsilenin mufassal Ģerhidir. Bu eserin
dibâcesinde Ģu manzûme-i medhiyye mündericdir...‖1362
7. Gül-i Sad-berg: Muammer Ülker, Ahmet Emrî Yetkin‘in 104 beyitten oluĢan
bir Farsça manzûmesinin varlığından söz etmektedir.1363 Bu manzûmenin yazma
nüshası, çalıĢmamızın yazıya geçirildiği günlerde, Recep Orhan Özel tarafından
Amasya‘da mukim Ahmet Emrî Yetkin‘in bir yakınında muhafaza edilir hâlde
bulunmuĢ ve eserin varlığından bu aĢamada haberdâr olunmuĢtur.1364 8. Kelimâtü’lekâbir: 100 Ġslam büyüğün sözleriyle bunların açıklamasını ve adı geçen kiĢilerin
biyografisini içerdiği Muammer Ülker tarafından ifade edilmektedir.1365 Ancak bu
eserin kaydına rastlanmamıĢtır. 9. Mecmau’l-elkâb: 100 civarında lakap ve bu lakap
sahiplerinin biyografisini anlatıldığı ifade edilen1366 eser, Ahmet Emrî Yetkin‘in
vefatından önce bir yakınına emanet ettiği ve Recep Orhan Özel tarafından görülen
diğer eserlerle birlikte muhafaza edilmektedir. Eser, Mecma„u‟l-elkâb semerâtü‟l-mesâî
Ģeklinde isimlendirilmiĢtir ve 373 sayfa hacmindedir. 10. Hizânetü’l-cevâhir:
Muammer Ülker bu eseri Hz. Ali‘ye ait 100 hikmetli söz ve açıklaması Ģeklinde
kaydetmiĢtir. Müellifin bu ismi taĢıyan eserinin bir kısmına ait fotoğraflar Amasya
Belediyesi Kültür Merkezi‘nde Ahmet Emrî Yetkin‘in ―Terceme-i Hâl‖ adlı eserinin
yanında muhafaza edilmektedir. Siyah beyaz fotoğraf olarak basılan bu manzûmelerin
1359

Ülker, agm, ss. 505-506.
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 11.
1361
Ahmet Emrî Yetkin, aynı yer.
1362
Ahmet Emrî Yetkin, Terceme-i Hâl, s. 12.
1363
Ülker, agm, s. 505.
1364
Ahmet Emrî Yetkin ve eserleri hakkında Amasya‘da yaptığımız araĢtırma ve arĢiv taraması
sonrasında çalıĢmamızın yazıya geçirildiği dönemde, Ahmet Emrî Yetkin‘in bazı eser, mektup ve
notlarının talebelerinden birinin hususi kütüphanesinde muhafaza edildiği Amasya Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Recep Orhan Özel tarafından tespit edilmiĢtir. Bu eser, mektup ve
notların görüntüleri hâlihazırda Recep Orhan Özel‘de bulunmaktadır. Söz konusu eserlerin isim, ilk
sayfa veya kapak görüntülerini bizimle paylaĢan Recep Orhan Özel‘e müteĢekkirim.
1365
Ülker, agm, s. 506.
1366
Ülker, agm, aynı yer.
1360
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baĢlığında ―Hz. Ali kerrema‘llâhu veche Hazretlerinin Münâcât-ı ġerîfesi‖ ifadesi
yazılıdır. Bu görüntülerde birbirinden farklı toplam 20 beyitlik 2 manzûme yer
almaktadır. Bu manzûmeler, asıl nüshasının Recep Orhan Özel‘in tespit ettiği eser,
mektup ve notlar arasında bulunmuĢtur. Eserin baĢına düĢülen notta, ―Hizânetü‘lcevâhir‘e yazılan Farsça Manzûme, Münâcât ve Amasya hakkında Manzûme 10 s.
Ahmet Emrî Yetkin‖ ifadeleri yer almaktadır.1367
11. Tuhfe-i Emrî: Bu eser Muhyiddîn Ġbn Arabî‘nin münâcâtının mensûr ve
manzûm tercümesidir. Sübha-i Emrî adlı yazma eser içerisinde yer bu mensûr ve
manzûm tercümeler, Ģâirin yeni harflerle 1971 yılında basılan Sübha-i Emrî adlı
eserinde yer almamaktadır. Mensûr ve manzûm münâcât yazma eserde vr.16a-20a
arasında yer almaktadır. Ahmet Emrî Yetkin, vr. 16a‘da Ġbn Arabî‘nin Arapça
münâcâtının hemen altına yazdığı kıt‗ada geçen ―tuhfe‖ kelimesinden eserin bu
kısmının Muammer Ülker tarafından ―Tuhfe-i Emrî‖ Ģeklinde isimlendirildiği
zannedilmektedir. Aynı sayfada Ahmet Emrî‘nin Ģu manzûmesi yer alır:
Ṭuḥfedir cümle eḥibbā-yı kirāma bu eser
Eylesünler oña inṣāf-ı maḥabbetle naẓar
Ḥüsn-i niyyet ile yazdım onı iḫvānım için1368
Umaram ki olacaḳ ḥüsn-i ḳabūl-i ḫāṭır
Tuhfe-i Emrî adlı eserin bir nüshası Recep Orhan Önal tarafından tesbit edilen
evrak içerisindedir. Eserin baĢ tarafında celî harflerle ―Tuhfe-i Emrî‖ baĢlığı yer
almaktadır. Eserin bu nüshası 44 sayfadır. Bu nüshanın Sübha-i Emrî adlı eser
içerisinde yer alan Muhyiddîn Ġbn Arabî‘nin münâcâtının mensûr ve manzûm
tercümeleri ile aynı olup olmadığı bilinmemektedir.
12. Mektupları: Ahmet Emrî Yetkin‘in Amasya Beyazıt Yazma Eser
Kütüphanesi‘nde 108 sayfa ve Amasya Belediyesi Kültür Merkezi‘nde de bu hacme
yakın farklı âlim, Ģâir ve entelektüellere ilmî gerekçelerle yazdığı mektupları
bulunmaktadır. Amasya Beyazıt Kütüphanesi‘ndeki mektupları orta boy çizgili 108
sayfa hacminde bir defter içerisindedir. Daha önce kataloglanmayan ve bir poĢet
içerisinde bekleyen bu mektuplar 4 Temmuz 2012 yılında fotoğraflanmıĢtır. Bu sebeple
eserin kaydı henüz yapıldığından demirbaĢ numarası yoktur. BaĢtan sona Osmanlı
Türkçesi ile yazılan eserdeki birinci mektup o vakitler Sicil Mümeyyizi memurluğu
yapan Mustafa Asım Köksal‘a hitaben yazılan üç sayfalık bir mektuptur. Mektup, ―Sicil
Mümeyyizi Âsım Köksal‘a‖ hitabıyla baĢlamaktadır. M. Asım Köksal‘dan Feridun
Nâfiz Uzluk‘a kadar 30 civarında farklı âlim, Ģâir ve münevvere gönderilen bu
1367

Recep Orhan Özel‘in tespit ettiği ve varlığından haberdâr ettiği bu eser, mektup ve notların
muhteviyatı tarafımızca incelenemediğinden sadece eser baĢlarına düĢülen notlardan hareketle bu
esere dair malumat verilmiĢtir.
1368

ġâir, anı ٝٔ آzamirini
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mektuplarda ilmî hususlar, Ģiir örnekleri, kendisine yöneltilen sorulara cevaplar ve
günlük mevzular yer almaktadır.1369
Amasya Belediyesi Kültür Merkezi‘nde muhafaza edilen ve ilk sayfası
tarafımızca fotoğraflanan Ahmet Emrî Yetkin‘in bu mektupları Amasya Beyazıt Yazma
Eser Kütüphanesi‘ndeki mektuplarından farklılık arz etmektedir. Eserin baĢ kısmında
Ahmet Emrî‘nin resmi yazıĢmaları ve hatıra defteri olduğunu ifade eden 27/04/2004
tarihli Kâmil ġahin‘in bir notu ve imzası mevcuttur. Eserdeki birinci mektup, ―Diyanet
ĠĢleri Reisi Ahmed Hamdi Akseki‘ye‖ baĢlığını taĢımaktadır. ―Fazîletli Efendim
Hazretleri‖ hitabıyla baĢlayan mektupta kısaca kendisini tanıtan Ahmet Emrî,
babasından aldığı icazetnâme, okuduğu mektepler, gördüğü eğitim ve yaptığı
vaazlardan söz ederek kısaca hâl tercümesini ortaya koymaktadır.1370
Ahmet Emrî Yetkin‘in Feridun Nafiz Uzluk‘a yazdığı iki mektubu hakkında
Yakup ġafak‘ın bir makalesi1371, Siirtli Molla Bedreddin Sancar‘a gönderdiği Ģiirleri
hakkında da Mehmet AkkuĢ‘un bir bildirisi yayınlanmıĢtır.1372 Süheyl Ünver‘in 1962
yılında yaptığı Amasya gezisi dönüĢünde tuttuğu notlar arasında bulunan Ahmet Emrî
Yetkin‘e hitaben yazdığı mektubunda övgü dolu sözleri dikkate değerdir:
―Aziz Üstadım, Amasya‟da bulunduğum günlerde teşerrüfümden duyduğum fahr
ü mübâhâtı tarif edemem. Anadolu‟da hayatım boyunca oturmağa bir yer düşünsem
Amasya‟yı tercih ederdim. Bunda da âmil, o güzel ve sevimli ağır dağlarla muhat, fikir
yorgunluğunu dağıtan ve yeşil akan derenizi de içine alan altın kuş kafesinizin
şakımasını pek sevdiğim siz bülbülün mevcudiyetidir. Fazilet ve iktidarınızın gıyaben
vâkıfı ve vicâhına da müştak idim. Bu cihetle Amasya‟ya gelmemde zahir sebepler
oranın tarihî eserleri ise, hakikatte siz ve çömeziniz Muammer Beydir... Artık fikren
beraberiz. İstediğim zaman ruhumun yanınıza pervaz edebileceği tesellisiyle pürzevk ü
safayım. Cümleniz sağ olun. Şahsiyetinizde Amasya‟lıları ve sayılı değerlerini selâmlar
ve mübarek ellerinizden öperim. Şâd u handan olunuz.‖1373
Ahmet Emrî Yetkin‘in yukarıda zikredilen mektupları dıĢında Recep Orhan Özel
tarafından henüz tespit edilen ve muhteviyatı tarafımızca görülemeyen baĢka
mektupları da bulunmaktadır. Bir defter içerisinde yer alan ve ―Mektup Müsveddeleri
Defteri‖ notu düĢülen bu defter 98 sayfadan ibarettir. Yine 160 sayfa olduğu kaydedilen
1369

Ahmet Emrî Yetkin, Mektuplar, Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, demirbaĢ numarası
yok.
1370
Ahmet Emrî Yetkin, Mektuplar, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi, s. 1.
1371
Bkz. Yakup ġafak, ―ġâir Emrî‘nin Bir Mektubu ve Ġki Manzûmesi‖, Selçuk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, Konya 1999, S. 6, ss. 321-330.
1372
Bkz. Mehmet AkkuĢ, Ahmet Emrî Yetkin‘in Siirtli Molla Bedreddin Sancar‘a Gönderdiği ġiirler‖,
Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı II, Amasya 2017, KĠBATEK Ankara
2017, ss. 11-21.
1373
Süheyl Ünver, Amasya Defteri, Süleymaniye Kütüphanesi, nr. 736, s. 50.
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bir baĢka mektup müsveddeleri ayrı bir defter içerisinde yer almaktadır. ―Muhtelif
Notlar ve Mektuplar‖ baĢlığını taĢıyan 144 sayfalık mektupları da bir baĢka defter
içerisinde muhafaza edilmektedir. Aynı eserler arasında 117 sayfalık baĢka bir mektup
müsveddeleri bulunmaktadır.
Ahmet Emrî Yetkin‘in yukarıda zikredilen eser ve mektupları dıĢında, 2018 yılı
ġubat-Mart ayları içerisinde Recep Orhan Özel tarafından tespit edilen bazı eser ve
çeĢitli notları muhtevi yazıları da bulunmaktadır. Bunlar; 25 sayfa hacminde ―Amasya
ile Ġlgili Notlar‖, Sübha-i Emrî adlı eseri için yazdığı bir ―Manzûmesi‖, 10 sayfa
hacminde ―ġerh-i Münâcât‖ adlı bir eseri, 57 sayfa hacminde ―Vaaz Notları‖ ve bu
eserin sonunda ―Mâcerâ‖ baĢlıklı düĢüncelerini yansıtan yazıları, 193 sayfa hacminde L
ve M maddeleri eksik olan ―Dinî Terimler Sözlüğü‖ ve değiĢik hacimlerde üç farklı
defter içerisinde bulunan ―ġiirleri‖nden ibarettir. Birçoğu daha önce kayda geçmeyen
bu eser, mektup ve manzûmeler henüz tespit edildiğinden ve bunları fiziken elde etme
imkanı bulunmadığından taarfımızca detaylı Ģekilde incelenememiĢtir. Bu sebeple
Recep Orhan Özel tarafından tespit edilen bu eserler hakkında detaylı malumat
vermekten kaçınılmıĢ, sadece eser isimleri ve eserlerin kaçar sayfa oldukları yazılmakla
yetinilmiĢtir.1374
Ahmet Emrî Yetkin‘in yazma eserleri içerisinde bulunan bazı Ģiirleri Mahfil ve
İ„tisam gibi dönemin önemli mecmualarında yayınlanmıĢtır. Bir Nazm-ı Nasîhat-âmiz
adlı manzûmesi, Mahfil‘in 1923 tarihli 4. Cilt, 42. Sayısında; Bir Nazm-ı Nasîh adlı
manzûmesi aynı mecmuanın 1924 tarihli 5. Cilt, 43. Sayısında yayınlanmıĢtır. 1375
İ„tisam Mecmua‘sının 24 Nisan 1335/ 24 Nisan 1919 tarihli 1. Cilt, 22. Sayısında
Makâle-i Kur‟âiniyye baĢlığı altında yayınladığı manzûmesi, aynı mecmuanın 56.
Sayısında Bir Nazm-ı Nasîhat-âmiz adlı manzûmesi ve yine aynı mecmuanın 57.
Sayısında İbrete Sâ‟ik Bir Nazm-ı Râik adlı manzûmesi yayınlanmıĢtır.1376
Sonuç
19. asrın sonlarına doğru Amasya‘da ulemâ soyundan gelen bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelen Ahmet Emrî Yetkin, âlim, fâzıl ve Ģâir Abdurrahman Kâmil
Yetkin‘in bir evladı olarak çocukluğundan itibaren nitelikli bir eğitimden geçmiĢtir.
Kırım‘dan Anadolu‘ya göç eden bir aileye mensup olan Ahmet Emrî Yetkin‘in,
1374

Bu eserler ve eserlere dair görüntüler, hâlihazırda Amasya Müftüsü Mehmed Sabri Yetkin‘in
İnsan Sûresi Tefsîri adlı eseri üzerine ve Amasya‘da Mecdîzâdeler adlı çalıĢmaları devam eden Recep
Orhan Özel‘de bulunmaktadır. Söz konusu eserler, ġubat-Mart 2018 tarihlerinde tespit edildiğinden
henüz tam anlamıyla tasnif edilebilmiĢ değildir. Ahmet Emrî Yetkin‘in, vefatından önce kendisine
evladı kadar yakın gördüğü ve eserlerini emanet ettiği, bir talebesinin hususî kütüphanesinde bulunan
bu eserlerin isimleri ile ilgili notlar ve eserlerin kapak görüntüleri Recep Orhan Özel tarafından
tarafımıza elektronik yollarla gönderilmiĢtir.
1375
Bkz. Mahfil Mecmuası, C. 4, S. 42, s. 103; C. 5, S. 43, ss. 88-89.
1376
Bkz. Ġtisam Mecmuası, C. 1, S. 22, ss. 135-136; C. 2, S. 56, ss. 684-685; C. 2, S. 57, ss. 701-702.
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dedeleri Ahmet Rif‗at Efendi, Mustafa Mecdî Efendi ve Kırımlı Hasan Efendi de ulemâ
sınıfındandır. Mekteb-i Ġbtidâî‘de baĢladığı eğitim hayatına RüĢdiye Mektebi‘nde
devam eden ve babasının müderris olduğu Bekir PaĢa Medresesi‘nde ders alan Ahmet
Emrî Yetkin, Amasya‘da mukim birçok âlimden de dersler okumuĢ ve bu derslerden
icâzetnâmeler almıĢtır. Yine Amasya‘da Hâfız Mustafa Sâdık Efendi, Köprülü Ârif
Fâzıl Efendi, Köprülü Mustafa Tevfik Efendi‘den dersler almıĢ ve Amasya
ulemâsından Kapancızâde Hâfız ġerif Efendi‘den Ferâ‘iz ilmini okuyarak icâzetnâme
almaya muvaffak olmuĢtur. 24 Recep 1329/ 21 Temmuz 1911 tarihinde dersiâm
ehliyetnâmesi ve 20 Haziran 1325/3 Temmuz 1909 tarihinde ise Amasya‘da açılan
Dârulmuallimîn‘den Ģehâdetnâme (diploma) almıĢtır.
Eğitimini tamamladıktan sonra Amasya‘da Mekteb-i Ġbtidâî‘de ikinci muallimlik
vazifesi ile meslek hayatına baĢlamıĢtır. Bu vazifeden sonra Amasya ġer‘iyye
Mahkemesi üçüncü kâtipliğine getirilen Ahmet Emrî, Dârü‘l-hilâfe Medresesi‘nde
Türkçe ve Kitâbet muallimliği görevini yapmıĢ, Ġmam-Hatip Mektebi‟nde de çeĢitli
dersler okutmuĢtur. Bir müddet Amasya tahakkuk birinci kısım kâtipliği görevini
yaptıktan sonra 1930-1942 yılları arasında nâfia amele kâtipliği görevlerinde
bulunmuĢtur. 1941 yılında vefat eden babası Amasya Müftüsü Abdurrahman Kâmil
Efendi‘nin yerine geçmek üzere yapılacak seçimde müftülüğe aday gösterilmiĢtir.
Valilikçe yapılan seçimde 14 oy alarak Müftülüğe namzet üç adaydan biri olduğu hâlde
Valiliğe, Müftülük vazifesine talip olmadığını belirten bir dilekçe yazarak adaylıktan
çekildiğini beyan etmiĢtir. Bu seçim sonucunda, 30 oyla birinci sırada aday gösterilen
ağabeyi Mehmed Sabri Yetkin 1942 yılında Amasya Müftüsü olmuĢ ve bu vazifesini
1962 yılında kadar sürdürmüĢtür.
Ahmet Emrî Yetkin, Türkçe, Arapça ve Farsça Ģiirler yazmıĢ, dönemin âlim, Ģâir
ve entelektüelleri ile görüĢüp tanıĢmıĢ ve Anadolu‘nun çeĢitli bölgelerindeki birçok
ulemâ ile mektuplaĢmıĢtır. YaĢadığı dönemde ―hallâl-i müĢkîlât: meseleleri çözen‖ bir
payeye eriĢen Ahmet Emrî, dönemin âlim ve entelektüellerinin haklı övgü ve
dostluğunu kazanmıĢtır. Hâfız-ı kütüp sayılabilecek derecede kütüphane kültürüne
hâkim olmasının yanında nükteli sözleri ve Ģiirleri ile haklı bir Ģöhrete sahip olmuĢtur.
Amasya‘da yaĢadığı hâlde Ġstanbul baĢta gelmek üzere Anadolu‘nun birçok bölgesinde
bizzat veya mektuplaĢma yoluyla tanıĢtığı birçok âlim, Ģâir ve entelektüel ile dostluk
kuran Ahmet Emrî Yetkin, Süheyl Ünver, Ali Nihat Tarlan, Ömer Nasuhi Bilmen,
Ġbnülemin Mahmud Kemal Ġnal, Ahmet Remzi Akyürek, Feridun Nafiz Uzluk ve
Mehmed ÇavuĢoğlu gibi dönemin önemli bilgin, âlim ve entelektüelleri ile birebir veya
mektup yoluyla görüĢmüĢtür. Ali Nihat Tarlan‘ın, Ahmet Emrî Yetkin‘e gönderdiği ve
onun Ģâirliğini ve ilmini övdüğü samimî duygularla yazılmıĢ mektupları bulunmaktadır.
1962 yılında Aandolu‘da yaptığı bir seyahat esnasındaAmasya‘ya gelen Süheyl
Ünver ile görüĢen ve birlikte vakit geçiren Ahmet Emrî Yetkin, Süheyl Ünver‘in haklı
övgü ve saygısını kazanmıĢtır. Süheyl Ünver‘in kendisine ―hallâl-i müĢkîlât: meseleleri
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çözen‖ sözleriyle taltif ettiği ve elini öptüğü bilinmektedir. Mustafa Asım Köksal,
Feridun Nafiz Uzluk ve Ali Nihat Tarlan gibi dönemin mühim Ģahsiyetleri ile
mektuplaĢan Ahmet Emrî Yetkin, yazdığı bazı Ģiirleri edebiyatçılığının yanında kendisi
de bir Ģâir olan Ali Nihat Tarlan‘ın beğenisine sunmuĢtur. A. Nihat Tarlan ve
Muammer Ülker vasıtası ile Ahmet Emrî Yetkin‘i tanıyan Mehmed ÇavuĢoğlu, onun
vefatını iĢittiğinde ―Tâm târîhini yazdım işidüb rıhletini / İrci„î emri ile gitdi bekâya
Emrî‖ manzûm târîhini düĢürmüĢtür. Mehmed ÇavuĢoğlu tarafından yazılan bu
manzûmenin tamamı, A. Nihat Tarlan ve Muammer Ülker tarafından Hattat Ali
Alsparslan‘a yazdırılmıĢ ve mermer bir levhaya hakkettirilerek Ahmet Emrî‘nin mezar
taĢı olması için Amasya‘ya gönderilmiĢtir.
Ahmet Emrî Yetkin‘in, Muammer Ülker ile olan münasebeti ise ayrı bir
değerlendirme konusu olacak mahiyettedir. Ahmet Emrî‘nin mânevî evladı derecesinde
olan Muammer Ülker‘in, Ahmet Emrî Yetkin‘i yakından tanıdığı bilinmektedir. Recep
Orhan Özel‘in, Muammer Ülker‘in vefatından önce gerçekleĢtirdiği ve görüntülü olarak
kaydettiği mülakatında Ahmet Emrî Yetkin hakkında birçok doyurucu malumat
verilmektedir. Recep Orhan Özel‘in, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi eski
müdürlerinden olan Muammer Ülker ile 29 Ekim 2011 günü gerçekleĢtirdiği
röportajda, bir müderris olan babası Mehmed ġâdi Ülker‘in oğlu Muammer Ülker‘i,
Ahmet Emrî Yetkin‘e emanet ettiği kaydedilmiĢtir. Muammer Ülker‘den ilgi ve
alakısını vafatına kadar kesmeyen Ahmet Emrî Yetkin, Muammer Ülker‘in Ġngiltere‘de
eğitim için bulunduğu yıllarda da mektuplaĢma yoluyla derslerini takip ettiği bu
röportajdan anlaĢılmıĢtır. Muammer Ülker, Ahmet Emrî‘nin mektuplaĢmaya çok önem
verdiğini ve dönemin âlimleri ve entelektüelleri ile mektuplaĢtığını ve bu yolla Ahmet
Emrî‘ye birçok soru yöneltildiğini ifade etmektedir. Muammer Ülker‘in deyimiyle
Ahmet Emrî Yetkin, yaĢadığı dönemde ―hallâl-i müĢkîlât: meseleleri çözen‖ bir
konumda bulunmaktadır.
Ġlmî sorulara verdiği cevapların yanında Ģiir ve edebiyat ile meĢgul olan Ahmet
Emrî Yetkin, Birgivî‘nin El-Avâmil adlı eserine de Ģerh yazmıĢtır. YaĢadığı dönemin
bir gereği olarak birçok âlim, bilgin ve münevverle mektuplaĢan Ahmet Emrî Yetkin‘in
Türkçe Ģiirleri Sübha-i Emrî adıyla 1971 yılında basılmıĢtır. Üç kasîdeden Arapça
Ģiirleri ise 1375/1957 yılında Kahire/Mısır‘da basılmıĢtır. Kendi hâl tercümesini
yazdığı eserinde Arapça, Farsça ve Türkçe Ģiirleri bulunan Ahmet Emrî‘nin bu
manzûmeleri üzerine yaptığımız çalıĢma devam etmektedir.
ÇalıĢmamızın nihayete erme aĢamasında Ahmet Emrî Yetkin‘e ait eser, mektup
ve bazı notların, Ahmet Emrî‘yi tanıyan ve onun mânevî evladı sayılabilecek bir
konumda bulunan Amasya‘da mukim bir Ģahısta bulunduğu haberi alınmıĢtır. Amasya
Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Recep Orhan Özel‘in tespit ettiği bu eser,
mektup ve bazı notlar tasnif edilmiĢ ve görüntüleri alınmıĢtır. Aralarında daha önce
tespit edilmemiĢ eser ve mektupların da bulunduğu bu eserlerin ilk sayfa veya kapak
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görüntüleri ve eser üzerine düĢülen tanıtıcı notlar Recep Orhan Özel tarafından
elektronik ortamda tarafımıza gönderilmiĢtir. Bu yolla haberdâr olduğumuz ve yeni
tespit edilen bu eser ve mektuplar da Ahmet Emrî Yetkin‘in eserleri arasına eklenmiĢtir.
ÇalıĢmamızın son aĢamasında tespit edilen bu eserlerin tamamını görme ve fiziken
inceleme imkanı bulunamadığından eserlere dair elimize ulaĢtığı kadar malumat
verilebilmiĢtir. Ahmet Emrî Yetkin‘in Ģiir ve mektupları üzerine yaptığımız bir diğer
çalıĢmada, söz konusu eserleri fiziken inceleme imkân ve izni bulduğumuz takdirde, bu
eserler hakkında detaylı malumat verilebilecektir.
YaĢadığı dönemde sadece Amasya‘da değil baĢta Ġstanbul olmak üzere ülke
genelinde birçok âlim ve entelektüel ile tanıĢan ve onların haklı takdir ve saygısını
kazanan Ahmet Emrî Yetkin, ilmî ve edebî kiĢiliği ile temayüz etmiĢ bir Ģahsiyettir.
Ahmet Emrî Yetkin, dedeleri Ahmet Rif‗at Efendi, Mustafa Mecdî Efendi ve Kırımlı
Hasan Efendi, babası Abdurrahman Kâmil Yetkin ve erkek kardeĢleri Mehmed Sabri
Yetkin ve Mustafa Niyazi Yetkin gibi ömrünü ilmî ve edebî çalıĢmalara vakfetmiĢ bir
Ģahsiyet olarak tanınmıĢtır. Hakkında farklı yönlerden yapılacak olan çalıĢmalar
müellifin ilmî ve edebî kiĢiliğini daha görünür kılacağı gibi, eser ve görüĢlerinin daha
geniĢ kitlelere yayılmasını sağlayacaktır.
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Ahmet Emrî Yetkin‘in fotoğrafı ve Süheyl Ünver‘in kendisini öven sözleri, sağda,
Ahmet Emrî Yetkin‘in el yazısı ile yazdığı bir manzûme ve bir anekdot. [Süheyl Ünver,
Amasya Defteri, Süleymaniye Kütüphanesi, nr. 736, s. 8]
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Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver‘in Amasya Seyahatinden döndükten sonra Ahmet Emrî
Yetkin‘e gönderdiği mektubu.[ Süheyl Ünver, Amasya Defteri, Süleymaniye
Kütüphanesi, nr. 736, s. 50]
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Ahmet Emrî Yetkin‘in kendi ağzından hâl tercümesi. [Yazma, Amasya Belediyesi
Kültür Merkezi.]
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Ahmet Emrî Yetkin‘in mektuplarından bir örnek, M. Âsım Köksal‘a gönderdiği
mektubu. [Amasya Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi]
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Ahmet Emrî‘nin Sübha-i Emrî adlı eserinden bir manzûme örneği [Ahmet Emrî Yetkin,
Sübha-i Emrî, Milli Kütüphane, nr.1794.]
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AMERĠKAN BARIġ GÖNÜLLÜLERĠNĠN TÜRKĠYE‟DE
SAĞLIK VE SOSYAL HĠZMETLER ALANINDAKĠ
FAALĠYETLERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAKIRBAġ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
ÖZET
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü,1960 yılı baĢkanlık seçimlerinde demokrat
aday John Fitzgerald Kennedy‘nin seçim kampanyasının bir ürünü olarak 1961 yılında
kurulmuĢtur. Örgüt amaçlarını ABD‘yi diğer milletlere tanıtmak, diğer milletleri daha
yakından tanımak ve az geliĢmiĢ ülkelere sosyal ve ekonomik alanda kalkınmalarında
yardımcı olacak nitelikli iĢ gücü sağlamak, olarak tanımlamıĢtır. Amerikan yönetimi
bu amaçlar doğrultusunda, BarıĢ Gönüllüsü gönderdikleri ülkeler ile özel protokoller
yapmıĢtır.
BarıĢ Gönüllüleri ABD ile Türkiye arasında 1962 yılında imzalanan bir
anlaĢma çerçevesinde Türkiye‘ye gelmeye baĢlamıĢlardır. 1962-1971 yılları arasında
kayıtlara göre toplam 1460 Amerikan BarıĢ Gönüllüsü Türkiye‘nin çeĢitli bölgelerinde
çok farklı alanlarda faaliyet göstermiĢlerdir. Gönüllüler Türkiye‘de orta öğretim ve
yükseköğretim kurumlarında Ġngilizce öğretmenliği, toplum kalkınması, çocuk bakımı,
sağlık eğitimi, hasta bakımı, ev ekonomisi ve turizm alanlarında görevlendirilmiĢlerdir.
BarıĢ Gönüllüleri Türkiye‘ye gelmeden önce ABD‘de çeĢitli üniversiteler bünyesinde
oluĢturulan yaz kamplarında çalıĢacakları alanlara göre farklı hazırlık eğitimlerine tabi
tutulmuĢlardır.
Bu çalıĢmada Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türkiye‘de sağlık ve sosyal
hizmetler alanındaki faaliyetlerini ele almaktadır. Bu programda çalıĢan gönüllüler
sadece sağlık liselerinde sağlık eğitimi dersleri vermekle kalmayıp üniversitelerin tıp
fakültelerinde uzmanlık gerektiren alanlarda görevlendirilerek, Türk doktorlarla birlikte
hasta vizitlerine bile katıldıkları tespit edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Amerikan BarıĢ Gönüllüleri, Sağlık, Tüberküloz, Çocuk
Bakımı, Türkiye, ABD, Gönüllü KuruluĢlar,
AMERICAN PEACE VOLUNTEERS ACTIVITIES IN HEALTH AND SOCIAL
SERVICES IN TURKEY
ABSTRACT
The American Peace Volunteers Organization was established in 1961 as a
product of democrat candidate John Fitzgerald Kennedy's election campaign in the
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1960 presidential election. It has defined the aims of the organization as introducing the
United States to other nations, getting to know the other nations more closely and
providing qualified labor force to the underdeveloped countries to help their social and
economic development. In line with these objectives, the US government has made
special protocols with the countries to which the Peace Corps will send.
The Peace Volunteers have come to Turkey in an agreement signed between the
United States and Turkey in 1962. Between 1962 and 1971, according to records, a
total of 1460 American Peace Corps volunteers operated in very different programs in
different regions of Turkey. Volunteers were employed in secondary education and
higher education institutions in Turkey for teaching English, community development,
child care, health education, patient care, home economics and tourism. Before arriving
in Turkey, Peace Volunteers were subjected to various preparatory training according
to the areas they would work in the summer camps established in various universities in
the USA.
This work deals with the activities of the American Peace Corps in the field of
health and social services in Turkey. The volunteers working in this program were not
only given health education courses in health high schools but were also assigned to the
fields requiring specialization in the medical faculties of universities and they
participated in patient visits together with Turkish doctors.
Key words: American Peace Volunteers, Health, Tuberculosis, Child Care,
Turkey, USA, Voluntary Organizations.
GiriĢ
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ortaya çıkan iki kutuplu yenidünya düzeninde
ABD ve Sovyet Rusya arasındaki üstünlük mücadelesi dünyanın geri kalan kısmını da
derinden etkilemiĢtir. Özellikle Sovyet Rusya‘nın yayılmasına karĢı tedbir almak
isteyen ABD, bağımsızlığını yeni kazanmıĢ ya da bağımsızlık mücadelesi veren
devletlere ekonomik ve askeri yardımlar yaparak kendi eksenine çekmeye çalıĢmıĢtır.
Sovyet Rusya‘nın ideolojik etkisinde kalacağını düĢündüğü ülkelere yardım
organizasyonları aracılığıyla ulaĢarak bu bölgelerde daha etkin bir politika uygulamaya
koymuĢtur. ABD‘nin etki alanında olan ülkelerden birisi de Türkiye‘dir.
DeğiĢen dengeler çerçevesinde Türk dıĢ politikasında Sovyetler Birliği‘nin bir
tehdit olarak ortaya çıkması ABD ile Türkiye‘yi ortak düĢman mantığı ile birbirine
yaklaĢtırmıĢtır. Bu yakınlaĢma zaman zaman birçok olumsuzlukların yaĢanmasına
rağmen bugün hala devam eden müttefikliğin temellerinin atılmasını sağlamıĢtır.1
Bu arada Türkiye ve Yunanistan‘ı Sovyetlere karĢı tampon ülkeler olarak gören
ve ekonomik olarak destekleyen Ġngiltere‘nin Ortadoğu siyasetinde değiĢikliğe giderek
1

Nasuh Uslu, Türk Amerikan İlişkileri, 21.Yüzyıl Yayınları, Ankara 2000, s.87.

518

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAKIRBAŞ

bölgeden çekilmesi ABD için bulunmaz fırsat olmuĢtur. ABD bu fırsatı değerlendirerek
Ortadoğu coğrafyasındaki egemenlik siyasetinin temellerini atmıĢtır.2
ABD ilgilendiği bölgelerdeki faaliyetlerini genellikle yardım kuruluĢları
aracılığıyla gerçekleĢtirme yolunu benimsemiĢtir. Bu itibarla az geliĢmiĢ ve geliĢmekte
olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma isteklerini yönlendirmek ve istediği Ģekilde
biçimlendirmek amacıyla yardım örgütlerini harekete geçirmiĢtir. Bu örgütlerden birisi
olan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün3 kurulmasından önce dünyanın birçok yerinde
yardım faaliyetlerini yürüten yardım kuruluĢları bulunmaktadır. The American Friends
Service Committee-AFSC Amerikan Dostlar Hizmet Komitesi, International
Cooperation Administration-ICA (Uluslararası ĠĢbirliği Yönetimi), Civilian
Conservation Corps-CCC (Sivil Koruma Örgütü), Operation Crossroads Africa-OCA,
International Voluntary Service-IVS (Uluslararası Gönüllü KuruluĢu) gibi yardım
kuruluĢları bunlardan sadece birkaçıdır.4 Ġsimleri ve faaliyet alanları farklı da olsa
hedefleri hepsinin birdir ve ABD çıkarlarına hizmet eder.
Amerikalı kadın ve erkeklerin gönüllü olarak denizaĢırı ülkelere gönderilmesinin
ilk örneği Amerikan misyonerleridir. GeliĢmemiĢ toplumları medenileĢtirmek ve onlara
Hristiyanlığı anlatmak amacıyla baĢlayan bu süreç, Amerikan‘ın denizaĢırı ülkelerde
yayılması amacının kutsal bir görev olarak kabul edilmesiyle devam etmiĢtir. Amerikalı
misyonerler bir taraftan HristiyanlaĢtırma faaliyetlerini yürütürken, diğer taraftan ülke
halkını Avrupalı sömürgecilere karĢı ayaklandırmak, bağımsızlığını yeni kazanan
devletleri Amerika ile siyasi, ekonomik ve ticari iliĢki kurmasını sağlayarak bir Pazar
haline dönüĢtürmenin yollarını aramıĢlardır.5 Misyonerlerin bu çalıĢmalarına bütün
Amerikan hükümetleri her türlü desteği vermiĢtir.
1900‘lerin baĢında Amerikan dünya görüĢünü ve kültürünü benimsetmek
maksadıyla ilk kez Filipinlere binden fazla Amerikalı genç gönüllü öğretmen
gönderilmiĢtir. Bu gençlerin çalıĢmaları neticesinde Filipin halkı direniĢten vazgeçerek
Amerikan egemenliğini benimsemiĢ ve iyi bir Amerikan uyruğu olmayı kabullenmiĢtir.
Filipinlerde uygulanan bu çalıĢma Ġkinci Dünya SavaĢı sırasında Filipinlilerin
Amerikan askerlerine büyük bir sevgiyle ve sadakatle yardımcı olmaları Ģeklinde
meyvelerini vermiĢtir. ABD benzer çalıĢmaları Birinci Dünya savaĢı sonrası Balkan
ülkeleri üzerinde Amerikan Dostlar Hizmet Komitesi aracılığıyla uygulamıĢtır.

2

Sezai Orkunt, Türkiye - ABD Askeri İlişkileri, Milliyet Yayınları, Ġstanbul 1978, s.134.
Peace Corps: BarıĢ Gönüllüleri ve BarıĢ Gönüllüleri Örgütü olarak kullanılmaktadır.
4
Murat Soysal, ―BarıĢ Gönüllüleri ve Türkiye‘deki Faaliyetleri‖ Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 114.
5
Türkkaya Ataöv, Amerikan Belgeleriyle Amerikan Emperyalizminin Doğuşu, Doğan Yayınları,
Ankara 1969, s.38-39. Amerikan Emperyalizminin geniĢlemesi hakkında detaylı bilgi için: Türkkaya
Ataöv‘ün Amerikan Emperyalizminin Doğuşu ve Gelişimi, Ġleri Yayınları, Ġstanbul 2007.
3
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Buradaki çalıĢmalarda görünen amaç savaĢın izlerini silmek, toplum kalkınması
konusunda yardımcı olmak ve göçmenlerin yerleĢtirilmesi gibi ifade edilmiĢ ise de,
gerçek hedef Balkanlarda sosyalist dünya görüĢünün yayılmasını engellemek,
Amerika‘nın bölgedeki politik ve ekonomik çıkarlarını temin etmek ve bölge ülkeleri
hakkında bilgi edinmek olduğu ortaya çıkmıĢtır.6
1962-1972 yılları arasında Türkiye‘de faaliyet gösteren Amerikan BarıĢ
Gönüllüleri örgütü ilk defa Senatör Hubert Humphrey tarafından gündeme getirilmiĢ
ise de seçim yatırımı olduğu gerekçesiyle muhalefet tarafından eleĢtirildiği için
uygulanamamıĢtır. ABD 1960 BaĢkanlık seçimlerinde John F. Kennedy ―BarıĢ
Gönüllüleri‖ projesini bir seçim propagandası olarak ortaya atmıĢtır. Kennedy seçim
kampanyası çerçevesinde 14 Ekim 1960 tarihinde Michigan Üniversitesi‘nde binlerce
öğrenciye bir konuĢma yapmıĢtır. Bu konuĢmasında kurmak istediği örgütü anlattıktan
sonra öğrencilere bu örgütün kuruluĢuna destek vermelerini ve faaliyetlerine katılmaları
çağrısında bulunmuĢtur.7 2 Kasım 1960‘ta San Francisco‘daki konuĢmasında; ―Askeri,
ekonomik, bilimsel ve eğitimsel bakımdan daha güçlü bir mücadeleye, daha güçlü bir
Hür Dünya‟ya, daha güçlü bir Birleşmiş Milletlere ve daha güçlü bir Amerikan dış
politikasına ihtiyacımız var‖ sözleriyle BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nü kuracağını resmen
açıklamıĢtır.8 Kennedy bu konuĢmasında Amerikan dıĢiĢleri kadrosunda çalıĢan
personelin temsil, bilgi ve deneyim konusundaki yetersizliğinden bahsederek, bu
kadrolara kendisini vatanına adamıĢ, idealist ve genç kadroların gelmesinin zaruretine
iĢaret etmiĢtir. KonuĢmasının devamında genç Amerikalıların liderliğinde hür ve
bağımsız bir dünya oluĢturmak için, Amerikalı gençlerin savaĢ erleri olarak
yetiĢtirilmesinin yanında, barıĢ elçileri olmalarının da sağlanacağını belirtmiĢtir.9
Kennedy, BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün kuruluĢ gerekçelerini aktarırken az
geliĢmiĢ ülkelerdeki mevcut ABD algısı hakkında bilgi vermiĢ ve bunun değiĢtirilmesi
için Amerika‘nın dıĢ politikasında değiĢikliğe gidilmesi gerektiğini söylemiĢtir.
Asya‘da, Afrika‘da ve dünyanın diğer baĢka yerlerinde Amerikan teknisyen ve
diplomatlarından daha fazla Rus teknisyen ve diplomatlarının bulunduğunu, ilk yardım
tekliflerini onların yaptığını, ilk diplomatik bağlantıları onların kurduğunu ve her
alanda bir adım önde olduklarını söyleyen Kennedy, baĢkan seçilmesi halinde dengenin

6

Müslim Özbalkan, Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri, Ant Yayınları, Ġstanbul 1970, s.14.
Roy Hoopes, The Complate Peace Corps Guide, The Dial Press, New York 1961, s.34, Kennedy
Michigan Speech (Oct 14, 1960), http://www.peacecorps.gov/about/history/ EriĢim Tarihi:
21.12.2017.
8
Speech of Senator John F. Kennedy, Cow Palace, San Francisco, CA, November 2,1960.
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25928, EriĢim Tarihi: 21.12.2017.
9
Özbalkan, age, s.30.
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değiĢmesi için kendisine destek istemiĢtir.10 8 Kasım 1960‘da yapılan seçimleri
kazanan Kennedy ilk iĢ olarak BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün fizibilite çalıĢmalarını
yapmak için kayınbiraderi Sargent Shriver‘ı görevlendirmiĢtir. Sargent Shriver‘ın
örgütün kurulması için gerekli ekibi oluĢturup onlarla yaptığı toplantılar neticesinde
kapsamlı bir rapor hazırlayarak 1961 yılı baĢında Kennedy‘ye sunmuĢtur. BaĢkan
Kennedy anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak 1 Mart 1961 tarihinde BarıĢ
Gönüllüleri Örgütü‘nün kurulduğu duyurmuĢtur.11
BarıĢ Gönüllüleri Örgütü kuruluĢ yasasının kongreden çıkmasını beklemeden
kendisine katılan yaklaĢık 30.000 civarındaki gençler arasından belirlenen ilk gruba
seçilen Amerikan üniversitelerinde ön eğitim vermeye baĢlamıĢtır. Ġlgili yasa kongrede
görüĢülmeye baĢlandığında gönüllülerin eğitim ve sevk iĢlemleri bitirilerek, 200 kiĢilik
ilk kafile Gana, Kolombiya, St. Lucia ve Tanzanya‘da çalıĢmaya baĢlamıĢlardır.12
Nijerya, ġili ve Filipinlere gidecek grupların eğitimleri de tamamlanmıĢ ve sevk
hazırlıkları yapılmaktayken böyle baĢarılı bir projenin kongreden geçmemesi için bir
engel görülmemektedir. Kongredeki temsilciler az geliĢmiĢ ülkelerde Amerika‘nın
çıkarları için mücadele eden bu gençlere karĢı oy kullanamamıĢ ve 22 Eylül 1961‘de
BarıĢ Gönülleri Yasası (Peace Corps Act) 30 milyon dolar bütçe ile kabul edilmiĢtir.13
BarıĢ Gönüllüleri Örgütü Yasası‘nda örgütün amaçları Ģu Ģekilde
belirtilmektedir:14 Birincisi; gidilen ülkelerin ve bölgelerin yetiĢkin insan gücüne olan
ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olmak, ikincisi; hizmet edilen milletlerde Amerikan
milletine karĢı daha dostane bir anlayıĢ geliĢtirmeye çalıĢmak ve üçüncü olarak
Amerikan milletinin öteki ülkelerin insanlarını daha iyi anlamalarını sağlamak.
BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün kuruluĢ yasasında belirtilen bu amaçlar, BarıĢ
Gönüllüleri‘nin temel hedefleri olarak benimsenmiĢtir. Örgüt bütün faaliyetlerinde bu
amaçları ön plana çıkararak propaganda aracı olarak kullanmıĢtır. Az geliĢmiĢ ülkeler
BarıĢ Gönüllüleri ile ihtiyaç duydukları teknoloji ve yetiĢmiĢ insan gücünü elde
10

Speech of Senator John F. Kennedy, Cow Palace, San Francisco, CA, November 2,1960.
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=25927, EriĢim Tarihi: 21.12.2017.
11
Özbalkan, age, s.31.
12
First Group of Peace Corps Volunteers, http://www.peacecorps.gov/about/history/, EriĢim Tarihi:
22.12.2017,
13
Özbalkan, age, s.36; Soysal, agm, s.117; Ali Rıza Bayzan, Türkiye‟de Amerikan Misyonerleri,
Ankara 2006, s.203; Peace Corps Act: Eighty-Seventh Congress of the United States of America, At
the First Session, H.R.7500, Puclic Law, 87-293, September 22, 1961,
https://www.archives.gov/files/education/lessons/peace-corps/images/public-law-01.jpg. EriĢim
Tarihi: 12.01.2018,
14
Özbalkan, age, s.37-38; Soysal, agm, s.118.
http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/policies/peacecorps_cbj_2016.pdf,EriĢim Tarihi:
22.12.2017.
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ederken, ABD da kendisine duyulan güvensizlik ve kuĢkulardan kurtulacaktır. Ayrıca
ABD, bu organizasyon sayesinde çok sayıda vatandaĢına yeni bir istihdam alanı
sağlamıĢtır.
1. Amerikan BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‟ye Gönderilmesi
ABD, BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün resmen kurulmasından sonra barıĢ
gönüllüsü göndermek istediği ülkelerin hükümetleriyle elçilikler vasıtasıyla iletiĢime
geçerek ikili anlaĢmalar imzalamaya çalıĢmıĢtır. Bu çerçevede BarıĢ Gönüllüleri
Örgütü Genel Müdürü Sargent Shriver ilgili devletlerin liderlerini ziyaret ederek bu
organizasyon hakkında bilgilendirme yaparak gönüllülerin ülkelerine davet edilmeleri
hakkında ikna çalıĢmaları yürütmüĢtür.
ABD‘nin Türkiye‘ye BarıĢ Gönüllüsü gönderme giriĢimi 1961 Haziran‘ında
baĢlamıĢtır. Türkiye‘ye gönderilecek olan gönüllülerin hukuki zeminini oluĢturmak
için görüĢmeleri ABD tarafı adına Mr.Kuhn ve Mr. Woolfley ile Türkiye adına
dıĢiĢleri personelleri Hamit Batu ve ġefik Fenmen yürütmüĢtür.15 Ġki tarafın temsilcileri
yaklaĢık bir yıl devam eden görüĢmeler neticesinde Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin
Türkiye‘de rahatça çalıĢabilmeleri için diplomatik ayrıcalıklar, her türlü vergi, resim,
harç problemleri, programın uygulandığı yerlerde serbestçe dolaĢım izinleri ve örgüt
temsilcisinin tanınması gibi yasal hazırlıkları tamamlanmıĢlardır. Bu arada Amerikan
BaĢkan Yardımcısı Lyndon Baines Johnson Türkiye‘ye bir ziyaret gerçekleĢtirmiĢtir.16
Johnson‘ın bu ziyareti sırasında ikili antlaĢmayla ilgili görüĢmeler tamamlanmıĢtır.
Böylece ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Ġkili AntlaĢma 27 Ağustos 1962
tarihinde DıĢiĢleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ile Amerikan BaĢkan Yardımcısı
Lyndon B. Johnson arasında mektup teatisi yoluyla sağlanmıĢtır.17
BarıĢ Gönüllüleri Ġkili AnlaĢması‘nın birinci maddesinde yer alan; ―Amerika
Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye‟de müştereken tespit edilen görevler ifa etmek
üzere ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından talep ve Amerika Birleşik Devletleri
tarafından kabul edilen sayıda barış gönüllüsünü Türkiye‟de vazifelendirecektir.18 …‖
görüleceği üzere, Türkiye‘nin talepleri doğrultusunda ABD tarafından istenen sayıda
gönüllünün Türkiye‘de görevlendirileceği hükmü yer almaktadır. Yani gelecek

15

Özbalkan, age, s. 125.
Johnson Ankara‘ya Geldi, Milliyet, 27 Ağustos 1962.
17
Ġkili AntlaĢma Metni: Türkçe: Millet Meclisi Tutanak Dergisi (MMTD), Dönem 1, BirleĢim 39, Cilt
34, Sayı 339, 14 Ocak 1965, s. 4-5; Ġngilizce:
http://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20461/volume-461-i-6651-english.pdf, Fransızca:
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20461/volume-461-i-6651-french.pdf, EriĢim
Tarihi: 12.01.2018; Özbalkan, age, s. 125-129; ―Gürsel ve Ġnönü Johnson ile GörüĢtü‖, Milliyet, 28
Ağustos 1962.
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gönüllülerin hangi alanlarda ve hangi pozisyonlarda çalıĢacağına ABD karar
vermektedir.
Ayrıca Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün kuruluĢ raporunda sadece davet
edilen ülkelere gönüllü gönderileceği açık bir Ģekilde belirtilmiĢtir. Oysa birçok ülke
gibi Türkiye‘nin de gönüllü talebi olmamasına rağmen Amerikan yetkililerin baĢka
konuları bahane ederek Türkiye‘nin gönderilecek gönüllüleri kabul etmesi
sağlanmıĢtır.19
ABD anlaĢmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde görüĢülmesini beklemeden
6 Eylül 1962‘de ikili anlaĢmaya dayanarak 39 kiĢilik ilk kafile BarıĢ Gönüllüleri
Türkiye‘ye gelerek faaliyetlerine baĢlamıĢlardır. Ancak Ġkili AntlaĢma‘nın resmi olarak
yürürlüğe girmesi için TBMM‘de kabul edilmesi gerekir. AnlaĢma TBMM‘de
onaylanması hakkındaki görüĢmeler ancak 14 Ocak 1965‘te baĢlayabilmiĢtir.20 Bu
tarihe kadar örgüt, 527 gönüllüsünü Türkiye‘nin farklı il, ilçe, kasaba hatta köylerinde
çeĢitli alanlarda faaliyetlerde bulunmak üzere göndermiĢtir. ABD bu sırada
gerçekleĢtirdiği bazı giriĢimlerle BarıĢ Gönüllüleri Örgütü yöneticilerine ikinci sınıf
diplomat statüsü tanınmasını sağlamıĢtır. Bunun için Bakanlar Kurulu, yöneticilere
diplomat statüsünün verilmesi için 1 Ekim 1966‘da aldığı bir kararla DıĢiĢleri
Bakanlığını bu konuda yetkili kılmıĢtır.21 Ayrıca Türkiye‘ye gelecek evli BarıĢ
gönüllülerinin eĢleri için de yarım günlük çalıĢmalarına olanak sağlanması ve 12 ila 20
ay süre ile serbest dolasım hakkı verilmesi talep edilmiĢtir.22
BarıĢ Gönüllüleri AntlaĢması‘nın imzalanmasından yaklaĢık iki buçuk yıl sonra
meclis gündemine getirilip onaylanması hususu görüĢülürken; iktidar milletvekillerinin
olumlu yaklaĢımına karĢılık, bazı milletvekillerinin olumsuz bir yaklaĢım ile karĢı
çıktığı meclis zabıtlarına yansımıĢtır.23 AntlaĢma maddeleri görüĢüldükten sonra
yapılan ilk oylamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertesi gün yapılan oylamada 6
ret oyuna karĢılık 250 kabul oyu antlaĢma meclisten onay almıĢtır. 24 AnlaĢma Millet
Meclisi‘nde onaylandıktan sonra 2 Nisan 1965 tarihinde Cumhuriyet Senatosu‘nda
görüĢülerek 1 ret oyuna karĢılık 100 kabul oyuyla yürürlüğe girmiĢtir.25
BarıĢ Gönüllüleri Örgütü 1962-1971 yılları arasında Türkiye‘ye toplamda 1460
barıĢ gönüllüsü göndermiĢtir. Türkiye‘ye gönderilen bu gönüllüler baĢta Eğitim
19

Fatih Erboz, Macit Soydan, Barış Gönüllüleri 10 Karanlık Yıl, Empati Yayınları, Ankara 2005, s.
12-54-70.
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MMTD, Dönem 1, BirleĢim 39, Cilt 34, Sayı 339, 14 Ocak 1965, s. 4-5.
21
BCA (BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi), T.C. BaĢbakanlık Kanunlar ve Tetkik Dairesi, Kararname,
Sayı 6/7105, Dosya, No:100-31/1517.
22
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23
MMTD, Dönem 1, BirleĢim 39, Cilt:34, 14 Ocak 1965, s. 662-665;
24
MMTD,Dönem 1, BirleĢim 40, Cilt:34, 15 Ocak 1965, s. 810-813.
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(Ġngilizce Öğretmenliği) olmak üzere, Toplum Kalkınması, Sağlık, Sosyal Hizmetler,
Ev Ekonomisi, Tüberküloz Kontrolü, Çocuk Bakımı, Yükseköğretimde Okutmanlık,
Turizm ve BarıĢ Gönüllüleri bürolarında ofis iĢlerinde görevlendirilmek üzere 17 ayrı
grup halinde sevk edilmiĢlerdir.26
Türkiye‘de görev yapan gönüllü sayısı, bu alanda Türkiye‘deki ilk çalıĢma olan
Müslim Özbalkan‘ın çalıĢmasında 1201 olarak verilmiĢtir. Amerikan BarıĢ Gönüllüleri
Örgütü‘nün faaliyetleri 1971 yıllarına kadar devam etmiĢtir.27 Amerikan BarıĢ
Gönüllüleri Örgütü‘nün 1972 yılı maliyet raporuna göre Türkiye‘de bulunan barıĢ
gönüllüsü sayıları Ģu Ģekilde verilmiĢtir:28 1962 yılında 39, 1963 yılında 142, 1964
yılında 319, 1965 yılında 527, 1966 yılında 447, 1967 yılında 220, 1968 yılında 236,
1969 yılında 164, 1970 yılında 1, 1971 yılında 1barıĢ gönüllüsü bulunmaktadır. Verilen
rakamlar yılsonunda Türkiye‘de bulunan gönüllü sayılarını göstermektedir. TBMM‘de
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal‘ın BarıĢ Gönüllüleri hakkında yaptığı konuĢmada
resmi rakamlara göre 1962-1971 yılları arasında Türkiye‘de faaliyette bulunan gönüllü
sayısını 1201 olarak vermektedir.29
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü 1972 yılında Türkiye‘ye 5 gönüllü
göndermeyi planlanmıĢtır. Ancak Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türkiye Bürosu
Müdürü John Corey Türkiye‘deki programın 1970 yılı sonunda sonlandırılacağını
açıklamıĢtır.30 Bu kararın alınmasında gerek Türk-ABD iliĢkilerinde gelinen son durum
ve gerekse toplumda ortaya çıkan rahatsızlıkların önemli rol oynadığı söylenebilir.
Türkiye‘de bulunan bütün Amerikan BarıĢ Gönüllüleri 1970 yazında biri dıĢında
A.B.D.‘ye geri dönmüĢlerdir. Türkiye‘de kalan son Amerikan BarıĢ Gönüllüsü Samsun
Maarif Koleji‘nde Ġngilizce Öğretmeni olarak görev yapan Jan Alexander Voogel‘dir.
Voogel de 1971 yazında ülkesine dönerek resmi olarak 1970 yılında sonlandırılan
program, 1971 yazında da fiilen sona ermiĢtir.31
Türkiye‘de 1962-71 yılları arasında çalıĢmıĢ olan BarıĢ Gönüllüleri Amerika‘ya
döndükten sonra ―ArkadaĢlar‖ adı ile bir web sayfası kurmuĢlardır. Bu web sayfasında
gönüllüler Türkiye‘ye dair anılarını, çalıĢtıkları yıllara ve daha sonraki yıllarda tekrar

26

Gökhan EĢel, Amerikan Barış Gönüllüleri‟nin Türkiye‟deki Faaliyetleri, (Erciyes Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi), Kayseri 2014, s.76-179.
27
Özbalkan, age. s. 150.
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MMTD, Dönem 3, BirleĢim 106, Cilt 13, Toplantı 2, 2 Haziran 1971, s.696.

524

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇAKIRBAŞ

Türkiye‘ye geldiklerinde çektikleri fotoğraflarını ve Türkiye hakkında genel bilgiler
içeren konuları paylaĢmıĢlardır.32
2. BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‟de Sağlık Eğitimi Alanındaki Faaliyetleri
BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‘de Sağlık alanındaki faaliyetleri Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı ile BarıĢ Gönüllüleri Örgütü Türkiye Bürosu arasında 1963 yılında
imzalanan protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Protokolden
hemen sonra sağlık alanında çalıĢacak 14 kiĢilik ilk grup barıĢ gönüllüsü Kasım
1963‘de Türkiye‘ye gönderilmiĢtir. Ardından Mayıs 1965‘de 22 ve Kasım 1965‘de 9
olmak üzere toplam 45 gönüllü gönderilmiĢtir.33
Sağlık programında çalıĢan gönüllülerin faaliyet alanları; hastanelerde yardımcı
hizmetler, ilk yardım kursları, sağlık meslek liseleri, ana ve çocuk sağlığı kursları,
kreĢler, doğum kontrolü alanı, Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuk yuvaları,
huzurevleri ve Tüberküloz kontrolü olarak belirlenmiĢtir. BarıĢ Gönüllerinin belli
dönemlerde ayrılmaları ve değiĢtirilmeleri sebebiyle iĢlerin aksamaması için doğrudan
bu alandaki personel ihtiyacını karĢılamaya yönelik çalıĢmalarına izin verilmemiĢtir.
Bu alanda faaliyet gösteren gönüllülerin; belirlenen sağlık liselerinde üçüncü ve
dördüncü sınıf öğrencilerinin, temel hemĢirelik ve hasta bakımı gibi derslerine
girdikleri ve ayrıca öğrencilerin teorik derslerin ardından hastanelerde pratik yapması
esnasında da onlara refakat ettikleri görülmektedir.
Yapılan protokole göre gönüllüler ile Türk hastabakıcılar arasında sıkı bir
iĢbirliği tesis edilmesi, bu çerçevede sağlık okulları ve hastanelerdeki personellerin
gönüllülere her türlü yardımın ve desteğin sağlanması için gerekli yazıĢmalar
yapılmıĢtır. Ayrıca bu konuda tam zamanlı olarak tercümanlarda görevlendirilmiĢtir.
Türkiye‘ye faaliyet gösteren Amerikan gönüllüleri içerisinde en nitelikli olanları sağlık
alanında çalıĢanlar olmuĢtur. Bunlar arasında doktorlar, diĢ hekimleri ve hemĢireler yer
almaktadır.
14 kiĢilik ilk grup içerisinde hemĢire olarak gelen Sally O‘Connell ismindeki
BarıĢ Gönüllüsü, Türkiye‘deki HemĢirelik Eğitimi konudaki çalıĢmalarının salyangoz
adımlarıyla ilerlediğini belirtmiĢtir. Bu konudaki düĢüncelerini ―Hemşireliğin ne
olduğunu tam olarak bilmeyen bir ülkede önder hemşire olmanın zor ve bir o kadar da
ilginç olduğunu ancak iki yılda Türkiye‟de “Hemşirelik” alanında bir devrim
yapabileceklerine dair umutlarının olmadığını‖ ifade etmiĢtir.34
Gelen hemĢirelerden ikisi de Denizli Sağlık Koleji‘nde görevlendirilmiĢtir.
Normalde gönüllülerin genç erkek ve kadınlardan oluĢtuğu ifade edilmesine rağmen,
Denizli‘ye gelen iki hemĢireden biri olan Carol Sidwa Lerman o yıllarda altmıĢ
32

http://arkadaslar.info/, EriĢim Tarihi: 10.01.2018.
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yaĢlarındadır.35 Buna bir diğer örnekte Trabzon Sağlık Meslek Lisesi‘nde görev yapan
Mary W. Duncan‘dır. Duncan, öğrencilerinin tamamı erkeklerden oluĢan lisede Halk
Sağlığı derslerini verdiği sırada yaĢının, altmıĢ yedi olduğu ifade edilmektedir.
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin Sağlık Eğitimi alanındaki faaliyetleri sadece
Sağlık Kolejleri ve Sağlık Liseleri ile sınırlı kalmamıĢtır. Amerikan BarıĢ Gönüllüsü,
Pediatrist ve Adölesan Uzmanı Sidney W. Maurer bilgi ve tecrübelerini Türk Sağlık
Personelleri ile paylaĢmıĢtır. Özellikle Maurer, 1964 yılında Hacettepe Üniversitesi
Hastanesine gelerek Dr. Mithat Çoruh ile birlikte hasta kontrollerine katılmıĢtır.
Nefroloji alanında çalıĢmalar yürüten, Sidney W. Maurer, bu kontroller sırasında
nefrotik sendromlu hastaların biyopsilerinin olmadığını görünce ĢaĢırmıĢ ve biyopsi
yapılmasını önermiĢtir. Ancak o tarihlerde çocuk nefrolojisinde biyopsi yapan doktor
olmadığı için Maurer, biyopsi yapma tekniğini, teorik ve pratik olarak birlikte çalıĢtığı
pediatri araĢtırma görevlisi Nimet Ünay Gündoğan‘a öğreterek, bu alanda Türkiye‘de
bir ilk gerçekleĢmiĢtir.36
Hacettepe Üniversitesi Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü ile sadece Sağlık
alanındaki projelerde değil kentsel toplum kalkınması projelerinde de birlikte
çalıĢmıĢtır. Ankara‘nın o zaman gecekondu semti olan Gülveren pilot uygulama alanı
olarak seçilerek burada sağlık taraması ve tüberküloz kontrolü yapılmıĢtır. Burada
yapılan ortak çalıĢmalar özellikle örgütün dünya çapında propaganda araçları olarak
kullandığı tanıtım kitapçıkları ve broĢürlerinde de kullanılmıĢtır.
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü sağlık alanında çalıĢacak gönüllüler için
hazırladığı tanıtım kitapçığında yapılan çalıĢmalardan ―BarıĢ Gönüllüleri Ankara‘da bir
halk sağlığı projesine öncülük etmektedir. Hacettepe Hastanesi ile iĢbirliğinde çalıĢan
BarıĢ Gönüllüsü doktorlar, diĢçiler, tıbbi dokümantasyon uzmanları, fizyoterapistler,
diyetisyenler ve toplumsal kalkınma çalıĢanları, Türk görevliler ile birlikte
gecekonduların sağlık sorunları ile koordineli bir güç ile mücadele etmektedirler.
Gönüllüler yalnızca tedavi edici tıp ile ilgilenmemiĢler, aynı zamanda önleyici halk
sağlığı, sağlık muhafazası, çocuk bakımı ve hastalık kontrolü alanlarında ihtiyaç
duyulan talimatları tedarik etmek için çalıĢmaktadırlar‖ sözleriyle bahsetmektedir.37
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri kendi sağlık ihtiyaçları doğrultusunda, Türkiye
Bürosu bünyesinde çalıĢan, BarıĢ Gönüllülerine hizmet veren doktorları da
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Ercan Haytoğlu, ―Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin Denizli Merkez ve Çevresindeki Faaliyetleri”,
Uluslarası Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Sempozyumu Bildirileri 22-24 Ekim 2008, Isparta 2008, s.971.
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bulunmaktadır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‘na bağlı Refik Saydam Merkez
Hıfzıssıhha Enstitüsü Parazitoloji Uzmanı Dr. Fahamet Yalçınkaya çalıĢmasında Ġzmir,
Ġstanbul ve Ankara merkezli olarak görev yapan, toplam dört Amerikalı doktor
bulunduğunu ve bu doktorlardan ikisinin Ankara‘daki BarıĢ Gönüllüleri bürosunda
görev yaptığını ifade etmektedir. Yalçınkaya, BarıĢ gönüllülerinin görev sürelerini
tamamlayıp ya da herhangi bir sebeple Türkiye‘den ayrılmadan önce gönüllülere
―kopro–parazitolojik‖ muayeneler yapıldığını aktarmaktadır. Bu amaçla BarıĢ
Gönüllüleri Ankara bürosu doktorlarının Enstitülerine yaptığı müracaatları laboratuvar
personeli ve malzeme durumu doğrultusunda, günde on muayeneyi geçmemek kaydıyla
kabul ettiklerini ve 1965/1966 yıllarında yapılan muayenelerin sonuçlarının oldukça
dikkat çekici olduğunu ifade etmektedir. Zira zooparazit prevalensinin çok yüksek
olduğu ülkemizde BarıĢ Gönüllüleri‘nin zooparazit prevalensinin düĢük olması oldukça
ilginçtir. Muayene sonuçlarının bu kadar dikkat çekici olmasının sebebi; BarıĢ
Gönüllülerine bulundukları bölgelerde mümkün olduğu kadar yerel yiyeceklerin
tüketilmemesi ve içme sularının kaynatılarak içilmesi konusunda gerekli
bilgilendirmenin yapılmıĢ olmasıdır. Ayrıca büyük Ģehirlerde lokantalarda yemek
yemek durumunda kaldıklarında salata, sebze ve meyve yemedikleri ve ancak iyice
piĢmiĢ etleri tercih ettikleri görülmüĢtür. 38 Bu durum tanıtım broĢürlerinde ifade edilen
BarıĢ Gönüllüleri‘nin halkın içinde halktan biri gibi yaĢayacaklarına dair ifadelerin
gerçeklerle ne kadar çeliĢtiğine de bir kanıt olarak gösterilebilir.
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri adına Ġzmir‘de görev yapan doktorlarına gelen bir
vakada Nepal‘de BarıĢ Gönüllüsü olarak görev yapmıĢ olan Jane Smith, turist olarak
geldiği Ġzmir‘de rahatsızlanmıĢtır. Türk Doktorları elektroĢok tedavisi yapmayı
önermeleri üzerine, Ġzmir‘deki BarıĢ Gönüllüleri Doktoru, bu tedavi usulünün yan
etkilerinden dolayı tedavinin kendi kontrollerinde yapılmasını istemiĢtir.39
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Sağlık alanındaki faaliyetleri hakkında Türk
Hükûmetine yeni bir proje teklifinde bulunmuĢtur. Teklifin sahibi Amerikalı Senatör
Dr. Alex Peros, bu amaçla 31 Mart 1964 tarihinde BaĢbakan Ġsmet Ġnönü‘ye hitaben bir
mektup göndermiĢtir. Peros mektubunda sağlık alanında yeni bir program kurulması
teklif etmektedir. Senatör, BaĢbakan Ġsmet Ġnönü‘den BarıĢ Gönüllüleri Örgütünün yeni
bir program açması için Türkiye‘nin talepte bulunması hususunu belirtmektedir.40
BaĢbakanlık gelen bu teklif mektubunu görüĢ bildirmeleri amacıyla 6 Nisan
1964 tarihinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı‘na havale etmiĢtir. Bahsedilen konu
bakanlıkça incelenmesinin ardından, 22 Nisan 1964 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım
38
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Bakanı Dr. Kemal Demir tarafından BaĢbakanlığa ―Sayın Başbakan‟ın adına aşağıda
adresi yazılı Amerikalı Senatör Dr. Alex Peros tarafından gönderilen ve Bakanlığımıza
havale olunan 31 Mart 1964 tarihli mektup incelenmiştir. Okunmasından da
anlaşılacağı üzere Barış Gönüllüleri programı çerçevesi dâhilinde bir Kiropraktor
(Chiropractor) ekibinin memleketimize gönderilmesi teklif edilmektedir. Bilindiği gibi
Tıp ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 sayılı Kanun ve Tababet İhtisas
Tüzüğüne göre Kiropraktik (Chiropractic) mesleğinin memleketimizde icra edilmesi
mümkün değildir. Bu itibarla mektup sahibinin teklifinin müsait karşılanması da
mümkün görülememektedir. Diğer taraftan memleketimizde Fiziyoterapist‟e ihtiyaç
vardır. Mektup sahibi bu sahada yardım imkânını göz önünde bulundurursa
memnuniyetle karşılanacaktır. Bu konuda Dr. Alex Peros‟a hitaben hazırlanmış bir
mektup örneği de ilişikte sunulmuştur‖ Ģeklinde bir cevap gönderilmiĢtir.41
Senatör Peros Türkiye‘ye daha fazla gönüllü gönderebilmek için BaĢbakandan
böyle bir talepte bulunmaktadır. Ancak ilginç olan husus bu talebin Türkiye tarafından
yapılmasını istemektedir. Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü faaliyetlerini misafir
ülkelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda belirlemesine rağmen, Peros‘un BarıĢ
Gönüllüleri aracılığıyla, Türkiye‘nin ihtiyacının olmadığı bir alanda, üstelik davet
edilmeleri hususunu da belirterek talepte bulunması oldukça dikkat çekicidir.
BarıĢ Gönüllüleri yöneticilerinin ġubat 1967‘de yaptıkları toplantıda Sağlık
eğitimi programının belirlenen hedefler çerçevesinde gerçekleĢmemesi üzerine,
programın kapatılmasına karar vermiĢlerdir. Programın kapatılmasında bu alanla ilgili
hazırlanan raporlarda ve gönüllülerle yapılan anketlerde BarıĢ Gönüllüleri Yasası‘ndaki
hedeflere ulaĢılamadığı ve gönüllülerin de büyük çoğunluğunun programın kapatılması
gerektiğini ileri sürmeleri etkili olmuĢtur.42
3. BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‟de Tüberküloz Kontrolü Alanındaki
Faaliyetleri
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin Sağlık alanındaki faaliyetlerinin en büyük
kısmını Tüberküloz Kontrolü teĢkil etmiĢtir. Tüberküloz Kontrolü programı Sağlık
alanında çalıĢan BarıĢ Gönüllüleri ile Toplumsal Kalkınma alanında faaliyet gösteren
BarıĢ Gönüllüleri‘nin ortaklaĢa yürüttüğü bir proje olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. 1965
yılında Amerikalı yöneticiler kentsel toplum kalkınması alanında yeni bir program
açmak ve sosyal hizmetler alanında faaliyette bulunmak amacıyla yapılan görüĢmelere
olumlu yanıt verilmesi üzerine bu alanda gönüllü eğitimlerine baĢlamıĢlardır.
Gönüllülere Amerika‘daki temel eğitimleri 360 saat Türk dili eğitimi, 70 saat
Türk tarihi, Ġslam medeniyeti ve bölge çalıĢmaları ve 75 saat Amerikan çalıĢmaları,
komünizm ve dünya iliĢkileri derslerini kapsamakta ve eğitimler Portland State
41
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College‘de verilmektedir.43 Hazırlık eğitimleri devam ederken, Türkiye 1966 yılından
itibaren bazı programlarda gönüllü sayısını azaltmak istediğini ve Kentsel Toplum
Kalkınması programından da vazgeçtiğini açıklamıĢtır. Bu kararında Türkiye‘de BarıĢ
Gönüllülerine karĢı ülke genelinde ortaya çıkan olumsuz hava ve Genel Kurmay
BaĢkanlığının istihbarat raporlarının etkili olduğu söylenebilir.44 Ayrıca Zonguldak
Milletvekili Kenan Esengin, BarıĢ Gönüllüleri‘nin gizli maksatlar için Türkiye‘ye
geldiğini ve anlaĢılan bu durumdan dolayı gönüllülerin, derhal ülkeden alınmaları için
yetkililere çağrıda bulunmuĢtur.45
Bu geliĢmeler üzerine Amerika‘da Kentsel Toplum Kalkınması programı için
hazırlanan ve iki aylık eğitimlerini tamamlayan 114 kiĢiden oluĢan 12‘nci (Turkey XII),
grubun ne olacağı sorunu ortaya çıkmıĢtır. Bunun üzerine Amerika‘nın Ankara
Büyükelçisi Parker T. Hart devreye girerek hazırlıkları devam eden bu grubun baĢka
alanlardaki programlarda görev yapmaları hususunda Türk Hükûmeti ikna etmiĢtir.
Kentsel Toplum Kalkınması programı için gönderilen BarıĢ Gönüllüleri‘ne
Tüberküloz Kontrolünde çalıĢmaları için ilaveten, konu ile ilgili bir aylık ek bir
eğitimden geçirildikten sonra pilot bölge olarak belirlenen Ankara‘nın gecekondu semti
Gülveren‘de görevlendirilmek üzere 1965 yılı sonunda Türkiye‘ye gönderilmiĢlerdir.
On ikinci grubun geliĢiyle birlikte, Türkiye‘deki hâlihazırda mevcut Amerikan BarıĢ
Gönüllüsü sayısı altı yüze yaklaĢmıĢtır. 1965 yılında Amerikan BarıĢ Gönüllüleri
Örgütünün gönüllü gönderdiği ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada gelmektedir.46
Tüberküloz Kontrolü programı çerçevesinde Türkiye‘ye gelen gönüllüler önce
Ankara‘da Hacettepe Üniversitesi Hastanesi‘nde oryantasyon eğitimine alındılar.
Hacettepe Üniversitesi ve Prof. Dr. Ġhsan Doğramacı‘ın özel gayretleri neticesinde
hazırlık eğitimleri devam ederken Ankara Gülveren‘de Tüberküloz ve sağlık taramaları
için bir klinik açılmıĢtır. Gönüllüler sabahtan öğlene kadar eğitimlere Hacettepe
Üniversitesi Hastanesi‘ne devam ederken, öğleden sonraları da açılan bu klinikte
tüberküloz ve sağlık taramaları faaliyetlerinde bulunmuĢlardır. Buradaki faaliyetlere
tüm BarıĢ Gönüllülerinin on binincisi olan Sally Poland‘ın katılması Amerikan
basınında büyük yankı uyandırmıĢtır.47 Eğitimlerin tamamlanmasından sonra
tüberküloz kontrolü programında çalıĢacak gönüllülerden 10‘u Adana, 25‘i Ġzmir ve
43
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30‘u Ġstanbul‘a gönderilerek buralardaki Verem SavaĢ Dispanserlerinde
görevlendirilmiĢlerdir.
Adana Ceyhan‘da bir Verem SavaĢ Dispanserinde görev yapan BarıĢ Gönüllüleri
Warren Master ve eĢi Karen Master çalıĢma ortamları hakkında dispanserde; bir müdür,
doktor, hemĢireler, laborant, röntgen teknisyeni, verem aĢısından sorumlu sağlık
memuru, motosikletli ilaç kuryesi ve bir araç Ģoförünün bulunduğu bilgisini
vermektedir. Gönüllüler, dispanserdeki personel ile iĢ bölümü yaptıklarını ifade ederek,
eĢi Karen Master‘ın dispanserdeki idari ve lojistik konularda görevlendirildiğini,
kendisinin ise, civar köylere Tüberküloz taramasına gittiğini aktarmaktadır. ĠletiĢim
yetersizliği sebebiyle köylere habersiz gittiklerini bildiren Warren Master, köyde
muhtar ile birlikte çalıĢmalarını yürüttüklerini ve hatta bazı günlerde köyde kaldıklarını
aktarmıĢtır.48
Türkiye‘ye on ikinci grup BarıĢ Gönüllüleri‘nden biri olarak gelen Scout (Sara
Fritzell) Hanhan, iki yıllık görev süresini tamamladıktan sonra Çocuk Bakımı Programı
Türkiye Sorumlusu olarak 1970 yılına Türkiye‘de kalmıĢtır. Ġstanbul‘a gönderilen grup
içerisinde bulunan Hanhan‘ın bir Verem SavaĢ Dispanseri bünyesinde
görevlendirildiğini ifade eden Master, ayrıca Hanhan‘ın burada çalıĢırken aynı zamanda
aĢı yaptığı, röntgen çektiği, Türk HemĢirelere yardım ettiği ve gecekondu
mahallelerinde yaĢayan Tüberküloz hastalarını da ziyaret ederek, onlara bu hastalık ile
nasıl yaĢayacakları konusunda bilgilendirmede bulunduğunu aktarmaktadır.49
Diğer programlara göre Tüberküloz kontrolü programı oldukça kısa sürmüĢtür.
Mayıs 1966‘da, BarıĢ Gönüllüleri Türkiye Bürosu aldığı bir karar ile Tüberküloz
kontrolü programındaki BarıĢ Gönüllüleri‘nin sayısını azaltmaya baĢlamıĢtır.
Programdaki bazı gönüllüleri Çocuk Bakımı, Ġngilizce öğretmenliği, matematik
öğretmenliği, köy kalkınması gibi programlara kaydırılmıĢ kalan 22 gönüllü ise
Türkiye‘de iki yıllık görev sürelerini tamamlayamadan Amerika‘ya geri gönderilmiĢtir.
Böylece BarıĢ Gönüllüleri Örgütünün Türkiye‘deki bir projesi daha baĢarısızlıkla
sonlanmıĢtır.50
4. BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‟de Çocuk Bakımı Alanındaki Faaliyetleri
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Türkiye Bürosu, 27 Ağustos 1962 tarihinde
imzalanan anlaĢmaya ek olarak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile bir protokol
imzalamıĢtır. Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin çocuk bakımı programında çalıĢmaları bu
protokole göre yürütülecektir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Türkiye‘ye gelecek
olan BarıĢ Gönüllüleri‘nin, üniversite mezunu olmalarını ve konu ile ilgili hazırlık
eğitiminden geçirilmelerini özellikle talep etmiĢtir. Bu çerçevede gönüllülerin
48
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Türkiye‘ye gelmeden önce Türk eğitim sistemi, öğretim yöntemleri, Türk dili eğitimi,
Türk tarihi, Türk kültürü ve Türk-Amerikan iliĢkileri hakkında hazırlık eğitimi almaları
kararlaĢtırılmıĢtır.51
Çocuk Bakımı Programında görev alacak BarıĢ Gönüllüleri, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı Aile ve Çocuk Sağlığı Dairesi tarafından, Sosyal Hizmetler
Akademisi ve Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde görevlendirilmesi planlanmıĢtır.
Sosyal Hizmetler Akademisi‘nde görev alacakların, buradaki Türk görevlilere yardımcı
olması ve modern çocuk bakımı yöntemleri derslerini yürütülmesi öngörülürmüĢtür.
Ayrıca akademi öğrencilerinin uygulamalı derslerinde yardımcı olmaları
kararlaĢtırılmıĢtır. Çocuk Esirgeme Kurumunda görevlendirilenler ise, çocuk bakımı
yöntemlerinin geliĢtirilmesine destek vermeleri beklenmektedir. Bu programdan asıl
beklenen fayda ise bu tür kurumlar arasında standart bir yönetim biçiminin
kurulmasıdır.52 Bu protokol çerçevesinde Türkiye‘ye gönderilen Amerikan BarıĢ
Gönüllüsü sayısı toplamda 77 kiĢidir. Bunlar kademeli olarak; 1963 yılında 8, 1964
yılında 24, 1966 yılında 18, 1968 yılında 15 ve 1969 yılında 13 kiĢi olarak
görevlendirilmiĢlerdir.
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri, Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuk
yuvaları, gündüz bakım evleri ve çocuk hastanelerinde görevlendirilmiĢlerdir.
Gönüllüler buralarda, çocuklarla oyunlar oynamak, küçük çocuklarla ilgilenmek, eğitim
seminerleri düzenlemek, broĢür ve pankartlar hazırlamak, oyun araçları yapmak, çocuk
bakımında çalıĢacak gönüllüler bulmak, özürlü çocuklarla ilgilenmek gibi çeĢitli
faaliyetlerde bulunmuĢlardır. Bunun yanında bakıma muhtaç çocuklarla ilgilenmek,
hasta annelere yardımcı olmak, çocuk bakımı yöntemleri geliĢtirmek, Türk personeli ve
anne babaların çocuk bakımı bilgisini yükseltmek, sağlık okullarında öğretmenlik
yapmak ve gönüllü gruplara koordinatörlük yapmak gibi görevleri de yapmıĢlardır.53
Çocuk Esirgeme Kurumu‘nun 1964–1965 yıllarını kapsayan çalıĢma
raporlarında BarıĢ Gönüllüleri‘nin kurumdaki faaliyetleri hakkında ―Amerikan BarıĢ
Gönüllüleri‘nin Yuvalarımızdaki ÇalıĢmaları‖ baĢlığı altında Ģu bilgilere yer
verilmiĢtir:54“Geçen yıl, müteveffa Amerikan Cumhurbaşkanı Kennedy programı
gereğince memleketimize gelen Barış Gönüllülerinden 18-20 si Kurumumuza
verilmiştir. Bunlara göreve başlamadan önce Genel Merkezde ilgili müdürlerin de
katıldığı bir toplantıda, Genel Başkan bir görüşme yaparak, kurumumuzun çalışma
şartları ve şekilleri üzerinde kendilerine geniş bilgi verilmiştir. Bunlar esasen
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Amerika‟da kısa veya uzun devreli bir kurs görmüşlerdir. Kendileri yuvalarımıza
taksim edilmişler ve göreve de başlattırılmışlardır.”
Çocuk Esirgeme Kurumu‘na bağlı yuva ve gündüz bakımevlerine yerleĢtirilen
gönüllülerin dört aylık faaliyetlerinin ardından, Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütünün
Türkiye Bürosu tarafından bir toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıya, Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel BaĢkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de davet edilerek, geçen dört aylık
sürede gönüllülerin görüĢleri de alınarak karĢılıklı fikir alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur.
Çocuk Bakımı Programından daha iyi sonuçlar elde edilmesi ve çalıĢmalarının daha
verimli olabilmesi için bazı yeni prensipler belirlenmiĢtir. Çocuk Esirgeme
Kurumu‘nun 1966–1967 yıllarını kapsayan çalıĢma raporunda BarıĢ Gönüllüleriyle
çalıĢmaktan memnun kalındığı bildirilmekte ve sürecin takip edildiği aktarılmaktadır.
ÇalıĢma raporunda BarıĢ Gönüllüleri hakkında Ģu bilgiler aktarılmıĢtır:55 “Her yıl
Amerikan Barış Gönüllüleri‟nden belirli bir miktarı yuvalarımızda çalışmakta ve
sürelerini bitirenler teşkilatları tarafından değiştirilmektedir. Bunların çocuklarımıza
yararlı olmalarını temin maksadıyla gerekli kontrollerimizi yapmaktayız. Mesailerinde
görülen kusurlar, müdürleriyle yapılan görüşmelerde düzeltilmekte olup kendilerinden
raporlar da alınmaktadır. Bütün Türkiye‟de çalışan bu kabil gönüllülerin, İstanbul‟da
yaptıkları toplantıya davet üzerine, Genel Başkan ve Genel Sekreterimiz katılmışlardır.
Aynı toplantıda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
temsilcileri de hazır bulunmuşlardır. Amerikan Barış Gönüllülerinin kurumumuzdaki
çalışmaları ve kendilerinden istenilen hususlar hakkında Genel Başkan, tasvip gören
bir konuşma yapmıştır.”
Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu arĢivlerinde çalıĢma raporları
dıĢında BarıĢ gönüllülerine dair bilgiye rastlanılamamıĢtır. Gelen gönüllülere ait bilgiler
ise BarıĢ Gönüllüleri Örgütü tarafından hazırlanan raporlara dayanmaktadır. Müslim
Özbalkan bu raporlardan derlediği bilgileri kitabının ekler kısmında vermiĢtir. Buna
göre;1969–1970 döneminde gönüllüler; Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı
kuruluĢlardan Adapazarı Çocuk Yuvası, Ankara Keçiören Çocuk Yuvası, Balıkesir
Çocuk Yuvası, Ġzmir Basmane Çocuk Bakım Evi, Mersin Çocuk Yuvası, EskiĢehir
Gündüz Bakımevi ve Bandırma Çocuk Yuvası ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
bünyesindeki, Bursa, EskiĢehir, Ġstanbul-Bakırköy, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin
ve Yozgat Çocuk Bakım yurtlarında görevlendirilmiĢlerdir. Ayrıca, Ankara
Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Ġstanbul Darülaceze Müessesesi, Ġstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği ve Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi‘nde
görevlendirilen gönüllüler de olmuĢtur.56
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1970 yılında Çocuk Esirgeme Kurumu‘nun yirmi beĢinci genel kurulunda,
Ġstanbul Delegesi Necati Ustaoğlu, BarıĢ Gönüllüleri‘nin aleyhinde konuĢma yapmıĢtır.
Ustaoğlu konuĢmasında, BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türk örf adetlerine uygun olmayan
davranıĢlarda bulunduklarını, kurum ve kuruluĢlardan derhal gönderilmelerini teklif
etmiĢtir. Bu teklif neticesinde Çocuk Esirgeme Kurumu Genel BaĢkanı Ali Rıza
Zorluoğlu, bu meselenin Ģimdilik ilgili makamlarca incelendiğini belirterek açıklama
yapılmayacağını söylemiĢtir. Aradan 2 yıl geçtikten sonra Çocuk Esirgeme Kurumu
13–14 Mayıs 1972 tarihinde on altıncı Genel Kongre Tutanağında BarıĢ Gönüllüleri
hakkında ayrıntılı bilgi verilmeden BarıĢ Gönüllülerinin kurum bünyesinden tasfiye
edildiği bilgisini duyurmuĢtur.57
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü‘nün Çocuk Bakımı programı için hazırladığı
tanıtım kitapçığında bu programa özel önem verdiği görülmektedir. Ancak Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda belirlenen nitelikte gönüllü
bulmakta zorlandığı da raporlara yansımaktadır. Bu durumu bertaraf etmek için ise
protokole aykırı olmasına rağmen baĢa program için yetiĢtirilmiĢ gönüllüleri Çocuk
Bakımı programına aktarmıĢtır. Bunun en açık örneği 1965 yılında on ikinci grupta
Tüberküloz Kontrolü programı için Türkiye‘ye gelen Scout Sara F. Hanhan‘dır.
Türberküloz Kontrolü programının kapatılması üzerine Hanhan, Ġstanbul‘da bir çocuk
yuvasında görevlendirilerek 1967 yılı Temmuz ayına kadar burada görev yapmıĢtır.
Ardından 1968 yılında bir Türk vatandaĢı ile evlenen Hanhan, Amerikan BarıĢ
Gönüllüleri‘nin Ankara bürosunda Türkiye‘deki Çocuk Bakımı alanındaki yöneticisi
olarak 1970 yılı Ağustos ayına kadar görev yapmıĢtır.58
BarıĢ Gönüllülerinin Türkiye‘de Çocuk Bakımı programı kapsamında bazı
yörelerde kreĢ ve anaokullarının açılmasını sağlamıĢtır. Bunlardan birisi Ankara
Gülveren‘de açılan gündüz bakımevidir. Diğeri ise Mersin Tarsus‘da Tarsus Köy
Birliği ve Kız Enstitüsü ile iĢbirliği yapılarak açılan anaokuludur. Açılan bu okul
dönemin basınında da haber konusu olmuĢtur.59
Ayrıca Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tüzün‘ün, BarıĢ Gönüllüleri‘nin
faaliyetleri hakkında 9 Aralık 1966 tarihli yazılı soru önergesine Milli Eğitim Bakanı
Orhan Dengiz‘in verdiği cevaptan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 8 Çocuk
Bakımı Öğretmeni gönüllünün bulunduğu ve bu öğretmenlerin derslere girmeyip
sadece uygulama anaokullarında çalıĢtırıldığı anlaĢılmaktadır. Yani Çocuk Bakımı
programında faaliyette bulunan Amerikan BarıĢ Gönüllüleri, protokol dıĢına çıkarak
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Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı bazı okullarda da öğretmen olarak
görevlendirilmiĢlerdir.60
Milli Eğitim Bakanı‘nın verdiği cevaptan da anlaĢıldığı gibi, Çocuk Bakımı
alanında faaliyette bulunan Amerikan BarıĢ Gönüllüleri, sadece Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı bünyesinde bulunan kurum ve kuruluĢlarda görevlendirilmekle
yetinilmemiĢ, Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı çeĢitli okullarda da öğretmen olarak
faaliyet göstermiĢlerdir. Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin diğer alanlarda olduğu gibi
Çocuk Bakımı alanındaki faaliyetleri de baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır.
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türkiye‘de uygulamaya çalıĢtığı ancak baĢarısız
olduğu alanlardan birisi de Doğum Kontrolü alanındaki faaliyetlerdir. Bu kapsamda
Kayseri‘de uygulama yapan Jean Carol Stern, kadınların, doğum kontrolü hakkında
bilgilendirme yapmasını kendisinin evli olmaması nedeniyle kabul etmediklerini; bu
nedenle bir BarıĢ Gönüllüsünün eĢi olan Susan Calhoun‘la birlikte doğum kontrolü
bilgilendirme çalıĢmalarını yürüttüğünü aktarmıĢtır.61
BarıĢ Gönüllülerinin faaliyetleri romanlara da konu teĢkil etmiĢtir. Bunlardan
yazar ġerif Benekçi, ―Kırlangıçlar Erken Göçtü‖ isimli romanında, Kütahya‘nın Gediz
ilçesine bağlı Dostlar Köyü‘ne gelen Amerikan BarıĢ Gönüllüsü‘nün baĢından geçenler
ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Romanda, Heng adındaki BarıĢ Gönüllüsünün köydeki
faaliyetlerinden birisi de doğum kontrolü hakkında köylüyü bilgilendirme çalıĢmaları
olduğu, ancak bu çalıĢmaların köy muhtarı tarafından hoĢ karĢılanmadığı ve bu sebeple
muhtarla arasının açıldığı anlatılmaktadır.62
Sonuç
Amerikan BarıĢ Gönüllüleri Örgütü Türkiye‘deki faaliyetlerini 27 Ağustos 1962
tarihinde yapılan ikili antlaĢma çerçevesinde gerçekleĢtirmiĢtir. Türkiye‘de faaliyette
bulunacak gönüllüler anlaĢmanın TBMM‘de onaylanmasını beklemeden 6 Eylül 1962
tarihinde Ankara‘ya gönderilmiĢler ve yasal zemin olmamasına rağmen faaliyetlerine
baĢlamıĢlardır. AnlaĢmanın resmiyet kazanması için 2 Nisan 1965 tarihinde TBMM‘de
kabul edilmiĢ ve 10 Nisan 1965 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. Amerikan
BarıĢ Gönüllüleri Örgütü Türkiye‘deki faaliyetlerini 1963 yılından itibaren kendilerine
karĢı oluĢan siyasi, sosyal tepki ve baskılardan dolayı faaliyetlerini, 1972 yılında
sonlandırmak zorunda kalmıĢtır. YaklaĢık 10 yıllık süre zarfında resmi verilere göre
1201 barıĢ gönüllüsü eğitim, sağlık, toplumsal kalkınma ve köy kalkınması gibi
alanlarda çalıĢmıĢlardır. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalıĢanların sayısı ise
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toplamda152 olarak verilmektedir. Bu durum sağlık alanında çalıĢan gönüllülerin
genele oranı %13‘üne tekabül etmektedir.
BarıĢ gönüllüleri hakkında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı
arĢivlerinde yapılan araĢtırmalarda herhangi bir resmi belgeye rastlanılamamıĢtır.
BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi‘nde yer alan belgelerde sınırlıdır. Bu konuda
gönüllülerin çalıĢması konusunda protokol yapılan bakanlıkların arĢivlerinde ve
bakanlıklara bağlı kurumlar bilgi bulunmaması oldukça dikkat çekicidir. Bu sebeple
Türkiye‘ye gelen barıĢ gönüllülerinin hepsinin bilgilerine ulaĢmak mümkün değildir.
BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türkiye‘de uygulamaya çalıĢtığı sağlık, çocuk bakımı,
tüberküloz kontrolü ve doğum kontrolü gibi programların uygulanmasında çıkan
sorunlar sebebiyle, uygulamanın yapıldığı kurumlar tarafından olumsuz raporlar
verilerek programların kapatılmasına neden olmuĢtur. BarıĢ Gönüllüleri‘nin
Türkiye‘deki sağlık eğitimine en önemli katkısı nefrotik sendrom hastalarına tedavi
sürecinde biyopsi uygulamasını öğretmiĢ olmalarıdır. Sağlık alanında baĢlatılan
projelerin (Ġlk yardım kursu, kreĢ açma, süt tozu beslenme, sağlık bilgisi öğretimi, ana
çocuk sağlığı kursu, köy temizliği, lağım çukuru ve doğum kontrolü) %26‘sı ancak
baĢarılı olmuĢtur. Bunlarında mevcut ihtiyaçları ortadan kaldırmadığı gibi sorunlara
etkili bir çözüm de getirememiĢtir. Bu sebeple genel anlamda bakıldığında BarıĢ
Gönüllüleri‘nin, sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında Türkiye‘deki faaliyetlerinin
baĢarısızlıkla sonuçlandığı söylenebilir. Ancak BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türkiye‘deki
faaliyetlerine Amerika açısından bakıldığında Amerika‘nın bölgede ve Türkiye
üzerindeki strateji ve planlarını belirlemede ciddi bir bilgi birikimine sahip olduğunu
söylemek mümkündür.
BarıĢ Gönüllüleri‘nin diğer programlara nispeten daha az sayıda gönüllünün yer
aldığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanlarında yapılan protokol gereği yardımcı eleman
olarak istihdam edilmiĢtir. Bu sebeple diğer alandaki faaliyetlere göre daha az eleĢtiriye
maruz kalmıĢtır. Köy kalkınması gibi programlarla köylere kadar nüfuz eden gönüllüler
üzerindeki Ģüpheler, projenin tamamen sonlandırılmasında önemli bir etkendir. Sağlık
ve Sosyal Hizmetler alanlarında olduğu gibi BarıĢ Gönüllüleri‘nin Türkiye‘deki diğer
çalıĢma alanlarında da derinlemesine çalıĢmalar yapılması Türkiye‘deki Amerikan barıĢ
Gönüllüleri projesinin daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlayacaktır.
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ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ
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Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
On dokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla girerken bağımsız olma çabaları içine
giren Osmanlı tebaalarından Ermeniler önceleri fikir düzeyinde olan ‗Hayali Büyük
Ermenistan‘ emellerini silahlı mücadele dönüĢtürüp Türk siyaset adamları ve
devamında Türk dıĢ temsilciliklerini hedef aldılar. I. Dünya SavaĢı süresinde baĢlayan
tedhiĢ hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulmasından yaklaĢık elli yıl sonra
yeniden baĢladı. Özellikle 1973-1983 yılları arasında Türk dıĢ temsilciliklerine yoğun
terör saldırılarında bulunan Ermeni teröristlerin kurduğu örgütlerin baĢında ASALA
gelmekteydi. ASALA, Ermeni tedhiĢ hareketleri sürecinde hemen hemen en etkin
olanıydı. 80‘li yıllarda artarak devam eden Ermeni terörünün baĢ temsilcisi ASALA‘nın
Türk diplomatları ve dıĢ temsilciliklerine yönelik saldırılarını bazen de diğer ülke terör
örgütleriyle iĢbirliğine giderek gerçekleĢtirdi. Dolayısıyla söz konusu bu örgütlerin
faaliyetleri de çoğunlukla ASALA örgütüyle paralel ve bağlantılı gerçekleĢti. 1973‘teki
ABD‘deki Santa Barbara cinayeti ASALA‘ya esin kaynağı teĢkil etmiĢ, bundan sonra
baĢlayan saldırıların en Ģiddetlisi ve daha ses getireni ise 1983‘teki Orly Baskını
olmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: ASALA, Ermeni Terörü, Agopyan, DıĢ Temsilcilik,
Diplomat, Terörist
ABSTRACT
When entering into the twentieth century from the ninth century, the Armenians
who were Ottoman nations have targeted Turkish politicians and Turkish foreign
representatives which formerly was in the field of opinion of 'Imaginary Greater
Armenia' and independence but later turned into an armed struggle and attacks. The
Initiated terror movements during World War I, restarted after the establishment of the
Republic of Turkey, nearly fifty years later. Especially between the years of 1973-1983.
At the beginning of the 80‘s, ASALA, terrorist organization founded by Armenians
mostly realized their terrorist attacks towards Turkey's foreign missions and diplomats
in cooperation with other terror groups all over the world. ASALA, the actions of
Armenian therapy were almost active. ASALA's chief representative of the Armenian
Terrorism, which continued increasingly in the 1980s. Therefore, the activities of these
organizations were mostly parallel and connected to the ASALA organization. In 1973,
the murder of US Santa Barbara was a source of inspiration for ASALA, and the Orly
raid in 1983 was also the most violent of attacks and more echoed one.
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Key Words: ASALA, The Armenian Terrorism, Agopyan, Foreign Administrations,
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GiriĢ
Ermeniler, yaĢadıkları ülkelerde kiliseler, eğitim-öğretim kurumları ve Sivil
Toplum KuruluĢları ile politikacıları toplu eyleme yönlendirerek 1915 olaylarının her
yıldönümü olan 24 Nisan‘ı (sözde) Ermeni soykırımı anma günü edildi. Ġlk baĢta
düĢünce Ģeklindeki bu etkinlikler daha sonra Ģiddet ve gövde gösterisine dönüĢtü.
22 Ocak 1973‘te Amerikalı bir Ermeni, Geourgen Yanıkyan II. Abdülhamit
döneminden kalma bir tabloyu takdim etmek için Santa Barbara‘da Baltimore Oteli‘ne
davet ettiği Los Angeles BaĢkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir‘i
silahla ateĢ ederek öldürdü1439. Cinayetin hemen ardından yaptığı açıklamaların aksine
mahkemede masum olduğunu ve cinayetle bir iliĢkisinin olmadığını savundu. Daha
sonra ise 1915‘de Türklerin katlettiği kardeĢinin intikamını almak için bu eylemi
gerçekleĢtirdiğini söyledi1440. Ancak yapılan araĢtırmada Yanıkyan‘ın Ġran
Ermenilerinden olduğu ve 1915‘de kardeĢini Türklerin öldürmediği ortaya çıktı.
Bununla birlikte kendisinin zamanında Antranik çetesiyle Doğu Anadolu‘da birçok
masumu öldürdüğü belirlendi1441.
Bu olayın ardından Türkiye Ermenileri Ruhani Lideri ġinork Kalustyan Türk
diplomatların katledilmesini kınadıklarını, kayıptan dolayı üzüntü duyduklarını
belirtti1442. Yanıkyan‘dan sonra 1974‘te Ermenistan‘ın KurtuluĢu için Gizli Ermeni
Ordusu (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia/ASALA) adlı örgüt
kuruldu1443. Yanıkyan‘ın iĢlediği cinayet ASALA‘ya esin kaynağı olmuĢtu1444.
ASALA
ASALA1445, 20 Ocak 1975‘te Dünya Kiliseler Birliği‘nin Beyrut Bürosu‘na
bombalı saldırıyla ilk kez adını duyurdu.1446

1439

Ramazan Tosun, ―Tehcirden Günümüze Ermeni Meselesi‖, Ramazan Tosun (Ed.) Dünden
Bugüne Ermeni Meselesi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Atatürk Ġlke ve Ġnkılap Tarihi AraĢtırma
ve Uygulama Merkezi, Konya 2003, s.138; ―Bir Ermeni, Amerika‘da…‖, Milliyet, 29 Ocak 1973
Pazartesi, s.1.
1440
―Bir Ermeni, Amerika‘da…‖, Milliyet, 29 Ocak 1973 Pazartesi, s.1.
1441
Refik Erduran, ― Ermeni Katilin Cinayetten Önce…‖, Milliyet, 30 Ocak 1973 Salı, s.1.
1442
―Ermeni Patriği Cinayeti ġiddetle Takbih Etti‖, Milliyet, 30 Ocak 1973 Salı, s.1.
1443
Francis P. Hyland, Armenian Terrorism: The Past, the Present, the Prospects, Westview Press,
Boulder, San Francisco, Oxford 1991, s.26.
1444
Ramazan Tosun, agm, s.138.
1445
Ermenice: Hayastani Azatagrut'yan Hay Gaghtni Banak
1446
―ASALA Terör Örgütü‖, Milliyet, 28 Ekim 1999 PerĢembe, s.13.
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Sovyetler Birliği destekli Marksist bir terör örgütü olan ASALA Ermeni terör
örgütleri içinde en azılı ve Ģiddet yanlısı olandır. Ermeni meselesini uluslararası
devrimci hareketin bir parçası olarak görür. Sovyetler Birliği‘ndeki Ermenistan ile
dünyanın farklı yerlerinde yaĢayan Diaspora Ermenileri arasındaki bağları
kuvvetlendirmeye çalıĢır. Bu örgüt Hınçak Partisi‘nin silahlı gücüdür. Beyrut Marmihal
Sokak merkezli ASALA‘nın resmi yayın organı Ganç (Çağrı), eğitim kampıysa ġamBeyrut karayolu üzerindeki Ancar köyüdür.1447
Örgütü Suriyeli Ermenilerden 65 yaĢındaki Antranik Bogosyan yönetir.
Antranik‘in Vartkes ve Rupen diye iki kardeĢi daha vardır. ASALA‘nın baĢkan yardımcılığını gene Suriye Ermenilerinden 48 yaĢındaki Bogos Turberdian, örgütün genel
sekreterlik görevini ise 45 Onnik Basmacıyan yürütmektedir. ASALA‘nın mali iĢlerden
sorumlusu yani kasası, basın toplantılarında boy gösteren 50 yaĢındaki Agop
Agopyan‘dır.1448
Aynı zamanda Amerikalıların da kontrolünde olan Ermeni terör örgütü ASALA,
dünyada çeĢitli büyüklükte yaklaĢık 126 örgütle iĢbirliği halinde olup teröristlerin
eğitildiği büyük kamplar Lübnan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Sovyetler
Birliği‘nde bulunmaktadır. Avrupa‘da Prag, Berlin, Paris, Marsilya Zürih, Cenevre,
Roma, Viyana, Selanik ve Atina gibi baĢkent ve Ģehirleri üs olarak kullanmıĢtır. 1449
Hatta Paris neredeyse ASALA‘nın silah deposuna dönüĢmüĢ, Alfortville‘de polisin
aramalarında sayısız mühimmat bulunmuĢtur.1450
ASALA ġubeleri ve Adı Belirlenen Militanları
Merkeze bağlı toplam onüç Ģubesi olduğu saptanan ASALA terör örgütünün
Danimarka‘daki Ģubesi baĢkent Kopenhag‘da bulunmaktadır. Sorumlusu Beyrut‘lu
Nerses Semerciyan‘dır. Ġsviçre-Cenevre‘deki Ģube sorumlusu Garabet Vartian‘dır.
Mısır Portsait‘teki merkezde Karabet Yarenyan bulunur. ASALA‘nın en önemli Ģubelerinden biri de Suriye‘nin baĢkenti ġam‘da bulunmaktadır. ASALA eğitim kampı
bağlantılı olan bu Ģubenin baĢına 37 yaĢındaki Norayr ġohmelyan‘ı getirmiĢtir.
Avusturya-Viyana‘daki Ģube ise Cenevre sorumlusu Garabet Vartian‘ın ağabeyi 65
yaĢlarındaki Jilayr Vartian kontrolündedir1451.

1447

Cengiz Çandar, ―20.yy‘ın Haçlı Seferi: Ermeni Terörü‖, Cumhuriyet, 4 Haziran 1983 Cumartesi,
s.10; ―Ġhtilal Komiteleri‖, Yeni Asır, 25 Nisan 1975 Cuma, s.8; ―Açıklıyoruz‖, Tercüman, 24 Mayıs
1983 Salı, s.1.
1448
―Açıklıyoruz‖, Tercüman, 24 Mayıs 1983 Salı, s.1; ―ĠĢte ASALA!‖, Tercüman, 25 Mayıs 1983
ÇarĢamba, s.1.
1449
―ĠĢte ASALA!‖, Tercüman, 25 Mayıs 1983 ÇarĢamba, s.1.
1450
―ASALA‘nın Silah Deposu…‖, Tercüman, 19 Temmuz 1983 Salı, s.1.
1451
―Açıklıyoruz‖, Tercüman, 24 Mayıs 1983 Salı, s.1; ―ĠĢte ASALA‖, Tercüman, 25 Mayıs 1983
ÇarĢamba, s.1.
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Fransa‘nın Marsilya kentindeki Ģube 55 yaĢlarındaki Halepli Nikola Atamyan‘ın,
Lyon‘daki kısım ise kardeĢi 46 yaĢındaki Halepli Gregus Atamyan‘ın idaresindedir.
ASALA Fransa gibi ABD‘de de ikiĢer Ģubeye sahiptir. Ermenilerin yoğun yaĢadığı Los
Angeles‘te, iĢleri 40 yaĢlarındaki aslen Ġstanbullu ama sonradan Halep‘e göçmüĢ bir
ailenin soyundan gelen Ermeni Misak Sapsızyan yürütür. Misak‘ın Rafi ve Lusig
adında iki kardeĢi daha vardır. San Francisco‘daki merkezi Mardo takma adlı Kirkor ve
eĢi Seta Sarkisyan yönetmektedir. ASALA‘nın Ġtalya-Milano‘daki Ģubesini Papaz
Serop Rabiyan sevk ve idare etmektedir. Yunanistan-Selanik‘i Garabet Topalyan
yönetmektedir1452.
Avustralya-Sydney‘de 50 yaĢındaki Yunan asıllı Sarkis Sarkisyan adlı bir Ermeni iĢleri yürütmektedir. Venezuela‘da Los Angeles Merkezinin BaĢkanı Misak
Sapsızyan‘ın kardeĢi Rafi Sapsızyan görevdedir. Eylemlerde adı geçen militanları ise;
35 yaĢındaki Agop Darakçıyan, 30 yaĢındaki Agop Diraryan, 33 yaĢındaki Jean
BeĢilyan, 40 yaĢındaki Sarkis Kapoyan, 30 yaĢlarında bulunan Hraç Berberyan, 45
yaĢlarında Hacik Arabian, Malkar Melkonyan ve Avedis Mardirosyan‘dır. Sonradan bu
iki terörist Lübnan uyruğuna girmiĢtir. Agop Basmacıyan, 30‘undaki Varuj Arabian,
asıl adı Aral Malhasyan olan Sarkis Nubar Santosyan‘dır ve daha çok Garo adıyla
bilinir.1453
ASALA‟nın Bağlantılı Olduğu Terör Örgütleri
ASALA‘nın bağlantılı olduğu tedhiĢ grupları Ġtalya-Kızıl Tugaylar, JaponyaKızıl Ordu, Batı Almanya-Baader Meinhoff Kızıl Ordu fraksiyonu, Ġrlanda
Cumhuriyeti-Ġrlanda Cumhuriyetçi Ordusu, Türkiye-Apocular ve TKP/ML-TĠKKO,
Hollanda-Kızıl Yardım, Etiyopya-Eritre KurtuluĢ Cephesi, Ġspanya-Bask, ETA,
Korsika-FLNC, Brezilya-Halk Cumhuriyeti Bekçileri, Arjantin-Montaneros,
Kolombiya-Kolombiya Gerilla Grubu, ġili-MIR, Nikaragua-Sandinista, ABD-Kara
Panterler, Guatemala-MR. 13, Bolivya-ELN, Uruguay-Tupamaros, MLN, San
Salvador-Yer altı Hareketleri ve Portekiz-Milletlerarası Emekçiler Örgütü‘dür.1454
Ayrıca bir açıklamasında ASALA, Türk Ordusunun 1981 yılında PKK‘nın Irak
sınırına yakın noktalarda üs kurup kamplara yerleĢmek planlarını bertaraf etmek üzere
giriĢtiği sınır harekâtında zayiat verdiğini komutan düzeyinde olmak üzere toplam 22
militanını yitirdiğini itiraf etmiĢtir. ASALA-PKK birlikteliğine bir baĢka örnektir1455.
Nisan 1983‘te Paris‘e giderek Ermeni kuruluĢlarından destek arayan Agop
Agopyan aradığını tam bulamayınca Fransa‘dan ayrıldı. 15 Temmuz 1983‘de Paris‘in
Orly Havaalanı‘nı saldırısı gerçekleĢtirildi ama aynı gün Lübnan‘da Orly Katliamı‘nın
1452

A.g.g., s.1.
A.g.g.
1454
―ASALA Ġle Bağlantı…‖, Tercüman, 25 Mayıs 1983 ÇarĢamba, s.1.
1455
―ASALA, Sınır harekâtında…‖, Tercüman, 22 Haziran 1983 ÇarĢamba, s.1.
1453
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gereksizliği ve getireceği zararları hususunda ASALA liderleri birbirlerine girdiler.
Agopyan, muhaliflerden Viken Ayvazyan ve Katsık Havaryan‘ı öldürttü. Monte
Melkonyan ve Alex KomĢuyan isimli teröristler ise kaçarak kurtuldular.1456
Orly katliamından sonra 22 Temmuz 1983‘de Lozan‘da Papaz Karnuzyan
liderliğinde biraraya gelen Ermeniler arasında ayrıĢma ortaya daha net çıktı.
ASALA‘yı bir tek Paris sözcüsü Ara Toranyan savunuyor ama kimse dinlemiyordu. Bu
kongreden üç gün sonra, 27 Temmuz‘da Lizbon‘da Türk Büyükelçiliği teröristlerce
basıldı.1457
ASALA Marksist-Leninist örgütün adı ilk kez Ocak 1975 tarihinde Beyrut‘ta
Dünya Kiliseler Konseyi‘nin bombalanması olayında duyuldu.1458 Amaç ise Türk
Hükümeti‘nin 1915‘te gerçekleĢen (sözde) Ermeni Soykırımını tanıması ve tazminat
ödemesi ve de toprak vermesiydi1459. Bundan sonra da (sözde) Büyük Ermenistan
kurulacaktı.1460
Ermeni gençlerin ASALA‘ya kaymasını istemeyen TaĢnaklar da 1975‘te
―Ermeni Soykırımı için Adalet Komandoları‖ (Justice Commandos for Armenian
Genocide- JCAG) adlı baĢka bir örgüt kurdu1461. Birbirleriyle rakip gibi görünseler de
iki örgütün ortak amacı (sözde) Ermeni soykırımına dikkat çekip tanınmasını
sağlamaktı.1462
Diplomatlarımıza yönelik ilk kanlı saldırı eylemi 22 Ekim 1975‘te Türkiye‘nin
Viyana Büyükelçisi DaniĢ Tunalıgil‘in1463 ve iki gün sonra da Türkiye‘nin Paris
Büyükelçisi Ġsmail Erez‘in öldürülmeleriyle baĢladı.1464
Kendi ifadeleriyle geç kalmıĢ adaletin yerine getirilmesi için yaptıkları
eylemlerin amacı tüm dünyanın dikkatini 1915 olaylarına çekmek ve dünya kamuoyunu
etkilemekti1465. Silahlarını da Türk hükümeti Ermenilerle uzlaĢıp isteklerini yerine
getirinceye kadar bırakmayacaklardı.1466 PeĢ peĢe gerçekleĢen bu eylemlere önce
1456

―Ermeni Terör Örgütleri Birbirini Boğazlıyor‖, Milliyet, 17 ġubat 1985 Pazar, s.3; ―Agopyan…‖,
Tercüman, 25 Ocak 1985 Salı, s.2.
1457
―Agopyan…‖, Tercüman, 25 Ocak 1985 Salı, s.1.
1458
http://www.armenians.com/asala/index1.html (19 Mart 2017)
1459
Halil Kemal Türközü, Osmanlı ve Sovyet Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, 3.B, Türk Kültürünü
AraĢtırma Enstitüsü, Ankara 1995, s.22; Sedat Laçiner, Ermeni Sorunu, Diaspora ve Türk DıĢ
Politikası, 1.Baskı, Uluslararası Stratejik AraĢtırmalar Kurumu (USAK) yayınları, Ankara 2008, s.90.
1460
http://www.tkb.org/Group.jsp?groupID=258 (19 Mart 2017)
1461
Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, Ġstanbul 1987, s.162.
1462
Sedat Laçiner, a.g.e., s.389.
1463
―Viyana Elçimiz Tunagil Öldürüldü‖, Milliyet, 23 Ekim 1975 PerĢembe, s.1.
1464
―Paris Elçimiz Öldürüldü‖, Milliyet, 25 Ekim 1975 Cumartesi, s.1.
1465
Zafer Özkan, Tarihsel AkıĢ Ġçerisinde Terörden Politikaya Ermeni Meselesi, Ġstanbul 2001, s.192.
1466
Zafer Özkan, a.g.e., s.193.
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Türkiye ardından dünya kamuoyu dikkatlerini Ermenilere çevirdi.1467 Bu güvenlik
güçleri Ermeni ve Rum Patrikhanesinin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı.
Türkiye aleyhinde baĢlayan bu silahlı eylem ve yoğun karalama kampanyası
Türkiye‘deki Ermenilerin de huzurunu kaçırmaktaydı.1468
Ermeni cemaatinin yönetim kurullarında ve okullarının yönetiminde bulunmuĢ
bir Ermeni Gazeteci Hagop Sivaslıyan yaĢanan olayları, memleketlerinden uzak,
duygusallığın Ģiddete rahat dönüĢen maceracı gençlerin saldırgan hareketleri olarak
değerlendiriyordu.1469
Eylemler sürerken (sözde) soykırım tasarıları ülkenin gündemine oturmuĢtu
ancak Türk halkının bu konuda tam bir bilgisi yoktu ve Ermenilerle tarihte yaĢanmıĢ bu
tür acı olayları nihayetinde parlamentolara gelen Ermeni tasarıları sayesinde
öğrenmiĢti.1470 Orgeneral Evren, cinayeti lanetlemekte ve Türkiye Ermenileri Patriği
Sinork Kalustyan yaptığı açıklamada herkes gibi Ermeni vatandaĢların bu ülkede tarih,
kültür ve siyasi bir birliktelik içinde ve barıĢ ortamında yaĢıyor, demekte Ermenilerin
de Türk diplomatlarının öldürülmesini tasvip etmediklerini, yurt dıĢındaki kandırılmıĢ
Ermenilerin doğru yola getirilmesi gerektiğini ifade etmekteydiler.1471
Öte yandan Esenboğa Havalimanı‘na düzenlenen ASALA saldırısında asıl hedef
olan ama uçağının Esenboğa yerine Etimesgut‘a1472 inmesiyle suikasttan kurtulan
Oramiral Saim Bülent Ulusu da, saldırıyı kınayarak bu hareketin tek Türkiye‘yi hedef
alan bir tedhiĢ olmadığını söylemekteydi.1473
7 Ağustos 1982‘de ASALA‘nın Türkiye‘deki tek eylemi sayılan Esenboğa
Havalimanının bombalanması gerçekleĢtirildi. Saldırıda sekiz kiĢi öldü, yetmiĢ iki kiĢi
yaralandı.1474 Orgeneral Kenan Evren, Türkiye Ermenileriyle hiçbir iliĢkisi olmayan bu
eylemlere soğukkanlılıkla yaklaĢılmasını isterken, dökülen bunca kanın tarihe miras
bırakılmayacağını söyledi1475

1467

A.g.e., s.194.
―Ġstanbul‘daki Mitinglerde…‖, Milliyet, 26 Ekim 1975, Pazar, s.6.
1469
; ―Türkiye‘deki Ermeniler…‖, Milliyet, 28 Ekim 1975 Salı, s.1; ―Türk-Ermeni ĠliĢkileri‖, Milliyet, 23
ġubat 1976 Salı, s.9.
1470
―… Öğrencilerine ―Ermeni Sorunu‖ Konulu Ders…‖, Milliyet, 24 Ocak 1982 Pazar, s.1.
1471
―… Ġnsanlığın Yüz Karası…‖, Milliyet, 30 Ocak 1982, Cumartesi, s.1; ―Evren: Ermeni
VatandaĢtan…‖, Milliyet, 13 ġubat 1982 Pazar, s.1.
1472
Sarkis Hatspanian, ―… Ermeni Yiğidi Levon Ekmekçiyan…‖,
https://yalansz.wordpress.com/2015/01/30/29-0cak-1983-ermeni-yigidi-levon-ekmekciyan-yildizlarauctu/
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―Dünya Kamuoyu Bir Kere Daha…‖, Milliyet, 31 Ocak 1982, Pazartesi, s.1.
1474
―Yaralı Ermeni…‖, Milliyet, 9 Ağustos 1982 Pazartesi, s.1.
1475
―Dökülen Bunca Kan…‖, Milliyet, 9 Ağustos 1982 Pazartesi, s.1.
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10 Ağustos‘ta ASALA‘nın Esenboğa Havalimanı‘ndaki kanlı baskını protesto
etmek için Artin Penik adlı Ermeni vatandaĢ kendini Taksim Meydanı‘nda yaktı. Yaralı
olarak hastaneye kaldırılan Artin Penik‘i, Ermeni Ruhani Meclisi BaĢkanı BaĢpiskopos
ġahan Sıvacıyan ve Ermeni cemaatinin önde gelen adlarından Dr. Karabet Arman
Ermeni Patrik‘i ġinork Kalustyan ziyaret etti. Kendisine geçmiĢ olsun dileklerini
iletirken Türk ve Ermeni milleti adına teĢekkürlerini sundu. Ermeni vatandaĢların
Ģerefini kurtardığını söyledi. Artin Penik, 14 Ağustos günü maalesef vefat etti.1476
61 yaĢındaki Ermeni asıllı Türk yurttaĢı Artin Penik, Yenikapı‘daki Ermeni
Patikhanesi‘ne ait bir ―fakirhane‖ de kalıyordu. BoĢandığı eĢi ve iki oğlu Fransa‘da,
gözleri görmeyen annesi ise Yedikule Hastanesi‘ndeydi. Acı haber annesine
verilmedi.1477
13 Ağustos 1982 Cuma günü ise Vali Nevzat Ayaz ziyaret etmiĢ Penik‘e bir
buket çiçek vererek ―insanlıktan nasibini almamıĢ canilere ders verdiniz‖ demiĢti.
Türkiye Ermenileri Patriği Kalutsyan‘ın yönettiği ayin ve cenaze töreni sonrası Türkiye
Ermenileri Cemaati, ASALA ve diğer Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlarına
yaptığı saldırıyı kınadı.1478
ASALA‘nın çözülme süreci ise Ġsrail‘in Lübnan‘ı iĢgal etmesiyle baĢladı.
ASALA, iĢgalden sonra Lübnan‘daki üslerini kaybetti. ĠĢgal sonrası birçok etkinliğini
Suriye‘ye taĢımak zorunda kaldı. Filistin KurtuluĢ Örgütü-FKÖ, ASALA ile iliĢkilerini
bitirdi ancak Ebu Nidal ve George Habbas gibi oluĢumlarla iliĢkisini sürdürdü.1479
Ġsrail, Filistin‘i iĢgalinde Türk ve Ermeni teröristler ele geçirdi ve bunları Türkiye‘ye
iade teklifini zamanın hükümeti reddetti. Böylece hazır yakalanmıĢ 26 terörist Türk
makamlarınca teslim alınamamıĢ oldu1480.
1983‘de Fransa‘nın Orly Havalimanı‘nda gerçeklesen eylemdeyse dördü Fransız
ikisi Türk, biri Amerikan ve diğeri Ġsveçli olmak üzere toplam sekiz kiĢi öldü, ellialtı
kiĢi de yaralandı. Bu olay üzerine operasyonlara baĢlayan Fransa elinde bulunan
bilgiler doğrultusunda kısa sürede suçluları ve örgüt üyelerini tutukladı.1481 19 ġubat
1985‘te baĢlayan Orly Baskını duruĢmalarında Ermeni asıllı Türk vatandaĢı BÜ
Öğretim Üyesi Avadis Haçınlıyan Türkiye lehine tanıklık yaparak Türkiye
Ermenilerinin Türkiye‘deki rahat yaĢam koĢullarından ve sahip oldukları haklardan
bahsetti.1482

1476

―Artin Penik Öldü‖, Cumhuriyet, 15 Ağustos 1982 Cumartesi, s.1.
―Penik‘in Öldüğü Annesine Söylenmedi‖, Cumhuriyet, 16 Ağustos 1982 Pazartesi, s.1.
1478
―Ermeni Cemaati ASALA Canilerini Kınadı‖, Cumhuriyet, 16 Ağustos 1982 Pazartesi, s.1.
1479
―FKÖ kamplarında Türk ve Ermeni teröristler…‖, Milliyet, 16 Ocak 1982 Cumartesi, s.5.
1480
―26 Terörist Elden Kaçtı‖, Milliyet, 22 Nisan 1990 Pazar, s.3.
1481
―Ermeni Saldırgan…‖, Tercüman, 23 Ocak 1983 Pazar, s.1.
1482
―Sağol Haçınlıyan‖, Hürriyet, 28 ġubat 1985 PerĢembe, s.1.
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Orly eylemini tasvip etmeyen bir grup, ASALA‘dan ayrılarak ASALA Devrimci
Hareketi (Revolutionary Movement) yani kısaca ASALA-RM‘i kurdu. Böylece
ASALA örgütü çözülmeye baĢladı. En son eylem 12 Mart 1985 yılında Ottowa
Büyükelçiliği‘ne karĢı gerçekleĢtirildi. Büyükelçi CoĢkun Kırca yaralı olarak kurtuldu.
Ermeni terör örgütleri 1975-1985 yılları arasında yirmiüç ülkede 699 eylem
gerçekleĢtirdi. Bu eylemlerde otuzbiri Türk diplomat ve yakını, otuzdokuzu diğer ülke
vatandaĢları olmak üzere toplam yetmiĢ kiĢiyi öldürdü. 524 kiĢiyi yaraladı, 105 kiĢiyi
rehin aldı1483.
ASALA eylemlerini ve acımasız suikastları gerçekleĢtirenlerden sadece biri,
Belgrad Büyükelçisi Galip Balkar‘ı öldüren katil yakalanabildi. Dolayısıyla
ASALA‘nın, koyduğu hedef ve amaçladığı gaye, dolayısıyla giriĢtiği eylemler
sayesinde çoğu ülkede yerine geldi. Bununla birlikte, çoğu insan gibi Ermenilerin de
huzuru kaçtı ve kendini daha rahat hissedeceği ülkeye gitmek istedi. Olaylarda birçok
Ermeni kendi ülkesinden baĢka ülkeye göç etti.1484
Tansu Çiller yaptığı bir açıklamada ―bu PKK‘lılar Kürtler değil Ermenilerdir‖
dedi. Bu sebepledir ki; baĢbakanlığı süresince kendisini kutlamak isteyen Türkiye
Ermenileri Patriği‘ne randevu vermedi.1485 Necmettin Erbakan döneminde ĠçiĢleri
Bakanı olan Meral AkĢener ise 27 Mart 1997 tarihinde Sanayi Polis Merkezi‘nin
açılıĢında yaptığı konuĢmada, ―Abdullah Öcalan için, bir ülkeyi bölmeye çalıĢan Kürt
görünümlü Ermeni militan ancak bunu baĢaramayacak‖, dedi.1486
HINÇAK Partisi
Sovyetler Birliği bünyesindeki Ermenistan‘da konuĢlanmıĢ olan Hınçak Partisi
BaĢkanı Hırant Samuel‘dir. Bu kiĢi Ermenilerin en büyük dini merkezi olan Eçmiyazin
Katagigosluğu ile Sovyet Gizli Servisi-KGB‘yle temas halindedir. Hınçak Partisi‘nin
amacı Musul, Ġskenderun, Halep, Trabzon, Ağrı ve Bakü alanında hayali bir büyük Ermenistan devleti kurmaktır.1487
ASALA‟nın Yeniden Yapılanması
Orly katliamı, Ġsrail‘in Lübnan‘ı iĢgalinden sonra ASALA‘ya ikinci büyük darbe
olmuĢtur. Monte Melkonyan ve Katsık Havaryan ―ASALA-MR‖ adı altında
ASALA‘yı yeniden yapılandırdı. 16 Ağustos 1983 tarihli bildirileriyle eski
ASALA‘dan bağımsız yeni ASALA ilan edildi.1488
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Cengiz Çandar, ―20.yy‘ın Haçlı Seferi: Ermeni Terörü‖, Cumhuriyet, 3 Haziran 1983 Cuma, s.11.
Baskın Oran, ―Adam gibi bir adam: Rifat, Refai... Veya Raffi‖, Agos, 10 Mayıs 2002 Cuma, s.1.
1485
A.g.g., s.1; ―APO da Ermeni…‖, Milliyet, 14 Mart 1994 Pazartesi, s.1.
1486
―Meral AkĢener PKK Lideri Ġçin…‖, Milliyet, 28 Mart 1997 Cuma, s.1.
1487
Cengiz Çandar, ―20.yy‘ın Haçlı Seferi: Ermeni Terörü‖, Cumhuriyet, 3 Haziran 1983 Cuma, s.11.
1488
Gerçek adı Dimitri Giorgiu olan Melkonyan 1981‘de Orly‘de sahte belgelerle yolculuk yapmak
isterken tutuklanmıĢ, aynı sene 11 Aralık‘ta serbest bırakılmıĢtı.
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ASALA-MR, 16 Ağustos‘ta Agop Agopyan‘ı faĢist ilan etti ve Orly
katliamını kınadı. Agopyan‘ı destekleyen Ermenilerden destek beklediğini açıkladı.
Zira Agopyan ASALA‘nın kasasıydı. Bu yüzden MR‘ın maddi sıkıntısı ortaya
çıkacaktı. Öte yandan Sovyetler Bloğundan TaĢnak Partisi‘nin kurduğu ve ASALA‘ya
rakip ―Adalet Komandoları‖ örgütü de benzer sorunları paylaĢıyordu. Ġngiltere‘de ise
ASALA‘dan kopan bazı üyeler ―Ermeni Sosyalist Mücadele Örgütü‖nü kurdu. Bir grup
da Fransa, Ġngiltere ve ABD merkezli ―Demokratik Ermeni Mücadele Birliği‖ ve
Fransa‘da ―Ermenistan‘ın Bağımsızlığı Ġçin Mücadele Örgütü‖nü oluĢturdu.1489
Orly davası sürerken haftalık ―Le Point‖ dergisinde çıkan ―ASALA-Bir
Cinayetin Davası‖ baĢlıklı yazıda, Pierre Mauroy hükümetinin, ASALA ile Fransız
topraklarında eylem yapmaması için gizli anlaĢma yaptı. Zaten dönemin içiĢleri bakanı
Gaston Defferre de, ―Fransız hükümetinin, ASALA terör örgütü karĢısında zayıf
kaldığını ve güvenlik kuvvetlerinin bu saldırıyı önlemekte aciz davrandığını
söylemiĢti1490. Fransa‘da yaĢayan 300 bin kiĢilik Ermeni toplumunun oylarını
kaybetmeyi göze alamayan sosyalist hükümetin hoĢgörülü davranması, ASALA‘nın
eylemlerini giderek artırmasına yol açmıĢ ancak zaman içinde ASALA‘nın eylemleri
haddini aĢınca BaĢbakan Pierre Mauroy ASALA ile anlaĢmaya yoluna gitmiĢti.1491
Pulat Tacar, ―Fransa‘nın Ermeni terörü ile iliĢkisi hakkında iki kitap özeti‖
adlı makalesinde, Fransa Devlet BaĢkanının, ziyarete gelen diasporanın üyelerine,
1984‘te ASALA teröristlerine tedhiĢ hareketlerine son vermesi durumunda Ermeni
soykırım yasa tasarılarını meclisten geçirme ve Avrupa Parlamentosu‘nda da oylamada
destekleme vaadinde bulunmuĢtu‖ demektedir.1492
Söz konusu Oniki maddelik Fransa-ASALA gizli anlaĢması Avukat Verges
tarafından mahkeme baĢkanına sunuldu. ASALA ile 1983‘de yönetimde bulunan bazı
bakanların iĢbirliği yaptıklarını öne sürerek özellikle eski ĠçiĢleri Bakanı Defferre ile
kamu düzeninden sorumlu Devlet Bakanı Francaschi‘nin Ģahit olarak çağrılmasını
istemiĢti1493. Bunun üzerine Beyrut‘ta bir haber ajansına telefon eden ve ASALA adına
konuĢtuğunu bildiren bir kiĢi, mahkeme yargıçlarını tehdit etmiĢti.1494
Hatta Orly davasını takip eden TRT muhabirinin, ―anlaĢmadan ne
kastediyorsunuz‖ sorusuna Avukat Verges, yetkililer görüĢmüĢ ve anlaĢmıĢlar, Ģeklinde
1489

―Agopyan…‖, Tercüman, 25 Ocak 1985 Salı, s.1.
―Fransa‘da Ermeni Sorunu…‖, Milliyet, 1 Ağustos 1982 Pazar, s.5.
1491
―Fransız Basını: ASALA…‖, Tercüman, 14 ġubat 1985 Cuma, s.4.
1492
Pulat Tacar, ―Fransa‘nın Ermeni Terörü Ġle ĠliĢkisi Hakkında Ġki Kitap Özeti‖, Ermeni
AraĢtırmaları, Aralık 2013, No.46, ss.228-243; ―Ermeniler Mitterand‘ı ġahit Gösterecek‖, Tercüman,
18 ġubat 1985 PerĢembe, s.1
1493
―Garbisyan Suçsuzdur‖, Tercüman, 21 ġubat 1985 PerĢembe, s.10.
1494
―ASALA Ġle Gizli AnlaĢma‖, Tercüman, 21 ġubat 1985 PerĢembe, s.1; ―Fransa-ASALA Gizli
AnlaĢması…‖, Tercüman, 22 ġubat 1985 Cuma, s.1.
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kaçamak bir cevap vermiĢti. Sanıklardan Ohannes Semerciyan, ASALA üyesi
olmadığını Garbisyan da örgütle iliĢkisi bulunmadığını söylemesi üzerine ilk
soruĢturmada ―ASALA üyesiyim‖ dediği hatırlatılan Semerciyan sessiz kalmıĢtı 1495.
Semerciyan‘ın evinde yapılan aramalarda dinamit, tabanca, kalaĢnikof tüfek, boĢ
pasaport, bomba malzemeleri ve ASALA‘nın eylem planları bulunmuĢtu1496. Yargıç
Saurel, Semerciyan‘ın Paris‘te bomba imal ederken ölen Gülümyan‘la iliĢkisi olduğunu
açıklamıĢ, Türk Ermeni‘si terörist Soner Nayır ASALA üyesi olmadığını bildirmiĢ ama
daha sona bağlantısı ortaya çıkmıĢtı.1497
Creteil Ağır Ceza Mahkemesi‘ndeki Orly katliamı duruĢmasına verilen aradan
sonra Ģahitlerin dinlenmesi ile devam edileceği bildirilmiĢ, bu arada Jacques Verges,
1970‘te ortadan kaybolduğunda Kamboçya‘ya mı, Filistin‘e mi, Küba‘ya mı yoksa
Moskova‘ya mı gittiğini tam olarak açıklayamamıĢ, gazetecilerin sorularına cevap
verememiĢti.1498
Orly duruĢmasının en geç Cumartesi günü bitmesi, jürinin aynı gün tartıĢmak
üzere çekilmesi ve Pazar günü kararın açıklanması beklendi1499. Verges Garbisyan‘ın
ASALA üyesi olmaktan hüküm giyerse cezasını çekeceğini ama Orly katliamını
düzenlemek iddialarını hiçbir zaman kabul etmeyeceğini de belirtti. Verges‘in
Mitterrand‘ın sosyalist yönetimini ASALA ile iĢbirliği yapmakla suçlayan
konuĢmasının gizli bir sansür marifeti ile basın yayın organlarında yer almadığı görüĢü
kuvvet kazandı.1500
ASALA‘nın ardında sadece Fransa yoktu. ABD‘yi de hesaba katmak,
unutmamak gerekti. Her ne kadar iliĢkileri gerse de ABD kamuoyu daha aĢina olduğu
Ermeni sorununu, her senatoya gelen tasarılara sıcak baktı ve bir Ģekilde destek
verdi1501.
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―Fransa-ASALA Gizli AnlaĢması…‖, Tercüman, 22 ġubat 1985 Cuma, s.1.
―Garbisyan Askeri ġeftir‖, Tercüman 24 ġubat 1985 Pazar, s.1.
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―Nankör Cani…‖, Hürriyet, 19 ġubat 1985 Salı, s.1.
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―Fransa‘da ASALA…‖, Tercüman, 25 ġubat 1985 Pazartesi, s.1; ―Zayıf Rakipler‖, Tercüman, 25 ġubat
1985 Pazartesi, s.10.
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―Fransa‘da ASALA…‖, Tercüman, 25 ġubat 1985 Pazartesi, s.1.
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―Fransa‘da ASALA…‖, Tercüman, 25 ġubat 1985 Pazartesi, s.1.
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ASALA‟nın Önemli Eylemleri1502
Ġlk olarak 1975 yılında adını duyuran ASALA örgütü iki bombalı saldırıdan sonra
katliamlara baĢladı.
16 ġubat 1976; Beyrut Büyükelçiliği BaĢkâtibi Oktay Cirit Hamra Caddesi‘nde 1
ASALA militanı tarafından katledildi.
12 Ekim 1979; Lahey Büyükelçisi Özdemir Benler‘in oğlu Yüksek Öğrenimde
okuyan Öğrencisi Ahmet Benler, okula giderken durduğu ıĢıklarda silahlı saldırıya
uğrayıp, öldürüldü. Olayı hem JCAG hem ASALA birlikte üstlendi.
22 Aralık 1979; Paris Büyükelçiliği Turizm MüĢaviri Yılmaz Çolpan, Champs
Elysee‘de bir terörist tarafından öldürüldü. Saldırıyı hem ASALA hem de Ermeni
Soykırımı Adalet Komandoları üstlendi.
31 Temmuz 1980; Atina Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Galip Özmen ile 14
yaĢındaki kızı bir ASALA militanı tarafından yaylım ateĢine tutuldu. Galip Özmen olay
yerinde, kızı ise kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra öldü.
26 Eylül 1980; Paris Büyükelçiliği Basın DanıĢmanı Selçuk BakkalbaĢı silahlı
saldırıya uğrayarak Ģehit oldu.
04 Mart 1981; Paris Büyükelçiliği ÇalıĢma MüĢaviri ReĢat Moralı ile din
görevlisi Tecelli Arı ASALA‘nın Shahan Natali grubuna mensup bir militan tarafından
öldürüldü. Katilin ASALA militanı olduğu iddia edildi.
09 Haziran 1981; Cenevre BaĢkonsolosluğu Sekreteri Mehmet SavaĢ Yergüz,
Mardiros Jamgoçhian adında bir ASALA militanı tarafından Ģehit edildi. Terörist
olaydan sonra yakalandı.
24 Eylül 1981; ASALA mensubu 4 Ermeni terörist Paris BaĢkonsolosluğu‘muzu
basarak 56 kiĢiyi rehin aldılar. Baskın sırasında BaĢkonsolos Kaya Ġnal ile koruma
görevlisi Cemal Özen teröristlerin kurĢunlarına hedef olarak Ģehit düĢtüler.
02 Nisan 1981; Kopenhag ÇalıĢma AtaĢesi Cavit Demir evinin önünde saldırıya
uğrayarak yaralandı.
25 Ekim 1981; Roma Büyükelçiliği Ġkinci Kâtibi Gökberk Ergenekon caddede
yürürken saldırıya uğradı, hafif yaralandı.
08 Nisan 1982; Ottowa Büyükelçiliği Ticaret MüĢaviri Kani Güngör silahla
yaralandı ve felç kaldı.
07 Ağustos 1982; ASALA‘nın Hrimyan Hayrik Komandosu grubuna mensup iki
militanı Ankara Esenboğa Havalimanı‘nı bastı. Silahlı çatıĢma sonunda 4‘ü yabancı, 10
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―Armenian Terrorism: A Chronological List‖ https://www.turk.org.au/welcome-en/armenianissue/armenian-terrorism-a-chronological-list/―Breakdown of Armenian Terrorist Incidents, 19731987‖ http://www.tallarmeniantale.com/terrorism-breakdown.htm―CIA-The Global Terrorism: The
Justice Commandos Of The Armenian Genocide‖ https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIARDP85S00315R000200060002-3.pdf
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kiĢi öldü, 78 kiĢi yaralandı. 2 teröristten Zohrap Sarkisyan (Vecdi Ahmet Haydar) ölü,
Levon Ekmekçiyan ise ağır yaralı olarak ele geçti1503. Tedavisi yapıldıktan sonra askeri
mahkemede yargılanan Ekmekçiyan ölüm cezasına mahkûm edildi.
09 Eylül 1982; Burgaz BaĢkonsolosluğu Ġdari AtaĢesi Bora Süelkan bir Ermeni
teröristin silahlı saldırısına uğrayarak Ģehit oldu. Saldırıyı ASALA ile birlikte baĢka bir
örgüt üstlendi1504.
09 Mart 1983; Belgrad Büyükelçimiz Galip Balkar ASALA örgütüne mensup iki
militan tarafından öldürüldü. Polis katilleri olaydan sonra yakaladı.1505
16 Haziran 1983; Ġstanbul‘da KapalıçarĢı‘ya saldıran ASALA teröristleri sağa
sola ateĢ ederek iki kiĢinin ölümüne neden oldular. Saldırıda yirmibir kiĢi yaralandı.
Terörist olay sırasında öldürüldü.
14 Temmuz 1983; Brüksel Büyükelçiliği Ġdari AtaĢesi Dursun Aksoy aracında
uğradığı saldırıda öldü. Saldırıyı ASALA ile ESAK birlikte üstlendi.
15 Temmuz 1983; Orly Havalimanı‘nda Türk Hava Yolları ofislerine bomba
atıldı. Saldırıda 2 Türk, 4 Fransız, 1 Amerikalı ve 1 Ġsveçli olmak üzere toplam 8 kiĢi
hayatını kaybetti. 28 Türk, 28 yabancı toplam 56 kiĢi yaralandı. Bu saldırı ―Orly
Katliamı‖ diye ASALA‘nın eylemleri arasında en ses getiren oldu. Bundan sonra da
örgütte bölünmeler yaĢandı.
28 Mart 1984; Tahran Büyükelçiliği BaĢkâtibi Hasan Servet Öktem ve
Büyükelçi AtaĢesi Yardımcısı Ġsmail Pamukçu, evlerinin önünde uğradıkları silahlı
saldırıda yaralandılar.
28 Nisan 1984; Tahran Büyükelçiliği Sekreteri ġadiye Yönder‘in kocası iĢadamı
IĢık Yönder, ASALA militanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Ermeni Devrim (Ġhtilâl) Federasyonu anlamına gelen TaĢnak Partisi, 1890
yılında Krisdapor Mikaelyan ve arkadaĢları tarafından Tiflis‘te kuruldu. Genel merkezi
bugün Beyrut ve Amerika‘da olan bu partinin baĢkanı Garo Sasuni‘dir. TaĢnak‘ın
baĢkanı olan Garo Sasuni ise Antilyas Katagikos Kilisesi papazları ile çalıĢan ve Türk
toprakları üzerinde Sovyet Ermenistan‘ı ile birlikte müstakil bir Ermeni devleti kurma
hayalinde olan fanatik bir Ermeni‘dir. TaĢnak Partisi‘nin Amerika‘daki merkezi 175
Aunburn Street, Cambridge-Massachusetts‘tedir.1506
ESAK-Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları ve Ermeni KurtuluĢ Ordusu
ASALA gibi 24 Ekim 1975 yılında kuruldu ve birlikte çalıĢtı. 1976 yılında öldürülen
ASALA‘nın iki teröristi ayrılmaya giden kapıyı araladı. Bu tarihten sonra Ermeni
Soykırımı Adalet Komandoları-ESAK 1977‘den sonra tümüyle TaĢnak Partisi‘nin
1503

―ASALA‘nın Eylem Ġçin…‖, Milliyet, 10 Ağustos 1982 Salı, s.7.
―Katiller Bu Kez Bulgaristan‘da Vurdu‖, Cumhuriyet, 10 Eylül 1982 Cuma, s.1.
1505
―ġehit Diplomatlarımız…‖, Tercüman, 31 Mayıs 1983 Salı, s.2.
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―Ermeni Devrim Federasyonu TaĢnak Partisi…‖, Tercüman, 26 Mayıs 1983 PerĢembe, s.1.
1504

550

Asil TUNÇER

yönetimine girdi. ESAK‘ın baĢkanlığını Türkiye‘den Amerika‘ya göç eden 65
yaĢındaki Karl (Kalust) Barsamyan, yardımcılığını Varujan Kılıçyan, veznedarlığını
Sarkis Ġnknadosyan, halkla iliĢkilerini Liza kod adlı Elizabeth yürütüyor. Ermeni
KurtuluĢ Ordusu genel merkezi Beyrut Burç Homud Mahallesi, Amanus Sokak‘tadır.
Militanlar Bahammud köyünde eğitim görmektedir.1507
Örgüt ismini Paris Büyükelçimiz Ġsmail Erez ile Ģoförü Talip Yener‘in
otomobilinde Ģehit edilmeleriyle duyurdu. Eylem hem ASALA hem de ESAK
tarafından üstlenilmiĢti.1508
ASALA‘dan ayrılıp ―Devrimci Hareket‖ adı altında yeni bir örgüt kuran muhalif
grup, yayınladığı bildirilerde, Agopyan‘ı suçladılar. ASALA‘dan kopan ―Devrimci
Hareket‖ 1 numaralı bildirisinde de 15 Temmuz‘da Orly Havaalanı baskınını faĢist bir
saldırı Ģeklinde tanımlamıĢtı.
Örgütün üç numaralı bildirisi özetle Ģu Ģekildeydi:
―1- ASALA‘nın askeri operasyonlarından pek çoğu ile Orly, 9 Haziran gibi
hayali adlarla gerçekleĢtirilen eylemlerinin Ermeni halkının takip ettiği meĢru
haklarıyla hiçbir Ģekilde ilgisi olmadığını belirtmeye gerek yok.
2- 1980‘in Haziran baĢlarında, 30 yaĢlarında gözleri görmeyen Nishan adında bir
Ermeni soydaĢımız, Agopyan‘ın emriyle baĢına 37 kurĢun sıkılarak öldürüldü. Kendisi
daha önce yine Agopyan‘ın emriyle kaçırılmıĢtı. Nishan‘ın tek suçu, psikolojik olarak
dengesiz bir Ermeni genci Hamo Moscovian ile temas etmiĢ olmasıydı.
3- 1983 Temmuz ayının sonunda, ASALA‘nın bir üyesi Sarkis Kulkhandjian,
Agopyan‘ın emriyle öldürüldü. Onun suçu ise Agopyan tarafından sevilmemiĢ
olmasıydı. Daha sonra Kulkhandjian‘ın, Agopyan‘la Batı Beyrut‘ta omuz omuza
çarpıĢırken Ġsrail bombardımanı sonucu öldüğü açıklandı. Bu da Ģüphesiz bir baĢka
yalandı. Nishan ve Kulkhandjian‘ın öldürülmesinden sonra, Agopyan ölenlerle ilgili
dıĢarıya bilgi sızdıranların aynı akıbetle karĢılaĢacakları tehdidinde bulundu.
4- 1983‘ün Mart‘ında Fransa‘daki Ermeni Ulusal Hareketi sözcüsü Ara
Toranyan ASALA‘nın zararlı, kötü faaliyetleri dolayısıyla örgütten ayrıldığı için
Agopyan‘ın emriyle hayatına yönelik bir suikasttan kurtuldu.
5- 1983 Nisan ayında yine aynı sebeplerden ASALA‘dan kopan eski bir üye
Ermeni Kanada‘da benzer bir suikasttan zor kurtuldu.
6- Uzun yıllardan beri, milyonlar değilse bile, yüzbinlerce dolar ASALA‘nın
faaliyetleri için toplanmıĢ, bu paraları da Agopyan kendine mal etmiĢ, bu paraların ne
olduğu hususunda da hiç kimseye hesap vermemiĢtir.

1507
1508

―ESAK ve Ermeni KurtuluĢ Ordusu‖, Tercüman, 26 Mayıs 1983 PerĢembe, s.1.
―Önemli Eylemleri‖, Tercüman, 26 Mayıs 1984 PerĢembe, s.1.
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7- Geçen birkaç yıl içinde Beyrut‘ta pek çok Ermeni, Agopyan‘ın emriyle
öldürülmüĢtür. Aynı süre içinde Beyrut‘un Ermeni kesimindeki düzinelerce, hatta
yüzlerce Ermeni‘nin evi yine Agopyan‘ın emriyle bombalanmıĢtır.
8- Agopyan, bazı rejimlerin gizli haber alma servisleriyle çok yakın ve Ģüpheli
ilinti kurmakta ve birçok kaynaktan yüksek miktarda para sağlamaktadır.1509
Esenboğa Baskını ve Levon Ekmekçiyan
Esenboğa Baskını‘nda yaralı yakalanan Ekmekçiyan‘ın mahkemede verdiği
ifadedeki sözlerinin terör örgütü ASALA‘nın ve Mitterand hükümetinin bazı üyelerinin
görüĢlerine ve tutumlarına ters düĢtü. Ekmekçiyan‘ın söyledikleri sadece Terörist
Ekmekçiyan‘ın itirafları, körü-körüne Ermeni sempatizanı olup da yanlı TV
programları düzenleyen Batılı ülkelerde yankı uyandırdı.1510
29 Aralık 1980 günü Madrid‘de Gran Via‘nın kaldırımında patlayan bir bomba,
Ġspanyol Pueblo gazetesi yönetmen yardımcısı José Antonio Gurriarán ve yanındaki dört ve
yedi yaĢlarındaki iki kızını yaralamıĢtı1511. Olayı Gizli Ermeni KurtuluĢ Örgütü ASALA
üyesi bir kiĢi üstlendir. Aram kod adını kullanan Ermeni teröristinin yerleĢtirdiği bombayla
yaralanan gazeteci José Antonio Gurriarán için ise hayatta kalma savaĢı baĢladı1512.
Zamanla iyileĢip ölüm tehlikesini atlatan gazeteci Gurriarán, kendisini yaralayan Ermeni
teröristini bulup konuĢmak ve bizzat neden bu iĢleri baĢına aĢtığını sormak için bir buçuk
yıl sonra Gurriarán yanında Ġspanyol dergisi Interviu‘dan bir foto muhabiri de olduğu halde
Lübnan‘a gitti.1513
Paris, Brüksel, Cenevre ve Hong Kong‘da yayınlanan International Herald
Tribune gazetesinin bir sayısında Türk ĠĢadamları Derneği, TÜSĠAD‘ın Ermeni terörü
ile ilgili ilanına yer verdi.1514 ASALA‘nın ―Büyük Ermenistan‖ olarak iddia ettiği
Türkiye‘nin doğusundaki altı ilin (Vilayet-i Sitti) tarihte asla bir Ermeni toprağı
olmadığı, Ermenilerin sanal bir ülke yaratmaya çalıĢarak dünya kamuoyunun zihnini
bulandırdıklarını, Kevork Aslan‘ın kitabında da bahsettiği gibi Ermenilerin ancak yerel
beylikler Ģeklinde asırlardır baĢka devletlerin idaresinde yaĢayageldiklerine dikkat
çekildi. Dolayısıyla ulusal birlik Ģuurları oluĢmadıkları ve kendi aralarında siyasi bir

1509

―ESAK ve Ermeni KurtuluĢ‖, Tercüman, 12 Ekim 1983 ÇarĢamba, s.14; ―Yeni Ermeni DireniĢ
TeĢkilatı…‖, Tercüman, 27 Mayıs 1983 Cuma, s.1.
1510
―… Ekmekçiyan ASALA‘yı suçladı‖, Cumhuriyet, 8 Eylül 1982 ÇarĢamba, s.1.
1511
―Spanish journalist was injured from ASALA bombing…‖,
http://hayernaysor.am/en/archives/154642.
1512
―José Antonio Gurriarán‖, El Pais, 4 Nisan 1982.
1513
―Cellatlarımla Yüzyüze‖, Cumhuriyet, 12 Nisan 1982 Salı, s.12.
1514
―Türk sanayicileri ve iĢadamları Derneği TÜSĠAD; ...‖, Bozkurt, 25 Kasım 1982 PerĢembe, s.1.
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birlik oluĢturamadıklarının altı çizildi. 1515 Dolayısıyla Ġngiltere‘nin hayal ürünü ‗Büyük
Ermenistan‘, Ter Petrosyan‘ın da düĢüydü.1516
Buna rağmen Türkiye Ermeni terörüne yataklık eden ve meclislerinde yasa tasarı
geçiren ülkelerin neydeyse tamamıyla iliĢkilerini soğukkanlılıkla sürdürmeye gayret
etmiĢtir. Hâlbuki ASALA‘nın örgütlenip faaliyette bulunduğu baĢta ABD ve AET
ülkeleri olup Türkiye‘nin de üye olduğu NATO‘ya dâhil müttefik ülkelerdi.1517 ASALA
o yıllar içinde Türkiye‘nin yurtdıĢı temsilcilikleri ve diplomatlarına karĢı yaklaĢık
yüzden fazla eylem gerçekleĢtirmiĢ, yirmiden fazla saldırıda otuzdan fazla cana
kıymıĢtı.1518.
Los Angeles Times‘in yazarı McMauns, Ermenistan Gizli KurtuluĢ Ordusu‘nun
Sovyet yapısı silâhlarını yine Sovyet yanlısı Filistin Halk KurtuluĢ Cephesi-FHKC‘den
aldığını ve bu örgütle iĢbirliğinde bulunduğunu belirtmiĢtir.1519
Esenboğa sanığı Ekmekçiyan, ASALA‘nın PKK ile iliĢkisini ortaya koymuĢ,
ASALA-PKK iĢbirliğine dair önemli ipuçları vermiĢtir. Zaten ASALA tedhiĢine benzer
PKK terörü aynı yöntemle ve Ģiddette ama ASALA‘nın yurtdıĢındaki saldıranlarından
farklı olarak yurtiçinde devam etmiĢtir1520.
Sonuç
Hemen tüm otoritelerce 1983‘teki Orly Baskını‘yla fiili olarak bittiği düĢünülen
ASALA Ermeni terör örgütünün bazı ufak tefek eylemleri dıĢında 1994 yılından sonra
neredeyse tamamen son bulduğu kabul edilir. Zira 1996‘dan itibaren ABD ve Rusya,
Ortadoğu politikalarına yeni bir yön vermiĢ, ―Ermeni Sorunu‖ kartı da haliyle yeniden
ĢekillenmiĢtir.
BaĢta Ġran, Irak ve Suriye olmak üzere bölge Arap ülkeleri ve Türkiye‘yi
yakından ilgilendiren yeni bir süreç baĢlamıĢtır. Dolayısıyla ASALA ve benzeri terör
örgütleri bu yeni politikalara göre yeniden yapılanıp, bazen bölge ve hedef ve bazen de
isim değiĢtirip PKK gibi Türk-Kürt kimlikli ancak geçmiĢte Ermeni cemaatine mensup
ailelerin macera-sever çocuklarının katılımıyla büyüyen yeni bir tedhiĢ örgütüne,
PKK‘ya bırakmıĢtır. 7 Ağustos 1982‘de Esenboğa olayında, canlı olarak ele geçirilen
terörist Levon Ekmekçiyan‘ın itirafları ibret vericidir.

1515

―Ermenistan, Adresi Olmayan Hayali…‖, Tercüman, 17 Kasım 1982 ÇarĢamba, s.3.
Kaya Tuncer Çağlayan, ―Büyük Ermenistan Projesi ve Ġngiltere‖, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, S.44, Ankara 1999, s.44.
1517
―ASALA‘nın Yeni Hedefi…‖, Cumhuriyet, 23 Ocak 1983 Pazar, s.1; ―ABD‘den Ermenilere Tam
Destek‖, Hürriyet, 10 Mart 1988 PerĢembe, s.15.
1518
―ASALA‘nın Yeni Hedefi…‖, Cumhuriyet, 23 Ocak 1983 Pazar, s.1.
1519
―Ermeni Teröristlere…‖, Tercüman, 14 Mart 1981 Cumartesi, s.1.
1520
―Örgüt mensupları Suriye‘de Eğitildi‖, Tercüman, 14 ġubat 1985 Cuma, s.2; Erdal Ġlter, Ermeni
Kilisesi ve Terör, KÖKSAV Yayınları, Ankara 1999, s.42.
1516

Tarihten İzler

553

ASALA ve benzer Ermeni terör örgütleri o zamanki Sovyetler ve ABD‘nin
desteğiyle Türk diplomatlarını öldürmüĢlerdir. Ne üzücüdür ki eylemlerin yine çoğu
Avrupa ülkeleri içinde Türkiye‘nin de üye olduğu NATO bünyesinde olan ülkelerde
vuku bulmuĢtur.
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ASĠMĠLASYON, ÖLÜM YA DA GÖÇ: “BELENE KAMPI”
Öğr. Gör. Bahriye ESELER
Üsküdar Üniversitesi
ÖZET
Balkan topraklarında Osmanlı Ġmparatorluğu hakimiyeti sona erdiği tarihten
itibaren ana amaç Türkleri Balkan topraklarından atmaktı. Bunun için Türklere çeĢitli
iĢkenceler yaparak yıldırma politikaları uygulanmıĢtır. Yakın tarihte bunun en büyük
örneği ise 1989‘da Bulgaristan‘da yaĢanan asimilasyon politikasıdır. Asimilasyon ve
zulmü Todor Jivkov döneminde ortaya çıkan ―Soya DönüĢ Süreci ― baĢlatılıyordu. Bu
süreç Türklerin ana dillerini konuĢmalarını yasaklayan bir süreçti. Devamında da isim
değiĢiklikleri geldi. Bulgaristan‘da yaĢayan Türk vatandaĢların Türkçe olan isimleri
Bulgarca isimlerle değiĢtiriliyordu. Konuya itiraz eden Türklere karĢı iĢkenceler
uygulanıyordu. Bu dönemde asimilasyona karĢı çıkanlar iĢkence kampı olan ―Belene‖
kampında zulme uğradılar. Bu kampın bir diğer adı ise ―Ölüm‖ kampıydı. Gerek
Belene kampı gerekse Jivkov döneminde yaĢanılanların ağırlığı Bulgaristan Türklerinin
hafızasında unutulmayacak yaralar açmıĢtır.
Yapılan çalıĢmada 1989 yılında göç eden 9 Türk ile görüĢülmüĢ ve bu dönemde
yaĢadıklarına dair derinlemesine görüĢme yapılmıĢtır. YaĢadıklarının ağırlığı ile
dökülen bazı kelimeler Ģöyle idi” “Yıllarca Jİvkov rejiminin yaptığı baskilar ve
asimilasyon politikası…İnsan kendisi olmamaya zorlanıyor. O ayrı bi de temel haklar
ve özgürlük kisitlamasi ve ayrımcılık vardi. “.
Anahtar Kelimeler: Göç, Asimilasyon, Belene, Bulgaristan Türkleri
GiriĢ
93 Harbinden itibaren zulümlere baĢlayan Bulgarlar Balkan SavaĢları‘ndan sonra
da bu tutumlarını sürdürmüĢtür. Özellikle Balkanlarda milliyetçilik akımlarının
baĢlaması ile beraber Balkan Milletlerinin tamamı için bir ―Türk sorunu‖ baĢ
göstermiĢtir. Balkanlarda milliyetçilik o kadar sert olmuĢtur ki bugün bile kendi
aralarında dahi bir birlik sağlanamamıĢ. Dahası Türklere karĢı tahammülsüzlüğü
beraberinde getirmiĢtir. 1521 Bu anlamda Bulgarların yaptığı baskılar Türkleri
bezdirmeye yönelik gerçekleĢtirilen en sert baskılardır Ġlk amaç Bulgaristan‘da yaĢayan
Türklerin varlığına son vermek olmakla beraber bir diğer amaç ise yaĢayan Türkleri

1521
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BulgarlaĢtırmaktı. Ağır baskılar içeren ―Hristiyanlaştırma Dönemi‖ baĢlatıldı Bu
HristiyanlaĢtırma süreci Türklerin katledilmesi ile sonuçlanacaktı.1522
1984-1989 yılları arasında Todor Jivkov döneminde ―Soya DönüĢ Süreci‖
baĢlatılıyordu. Bu süreç aynı zamanda Türklerin ana dillerini konuĢmalarını yasaklayan
da bir süreçti. Devamında da isim değiĢiklikleri geldi. Bulgaristan‘da yaĢayan Türk
vatandaĢların Türkçe olan isimleri Bulgarca isimlerle değiĢtiriliyordu. Konuya itiraz
hakkı bulunmuyordu. Duruma direnen Türklere karĢı iĢkenceler uygulanıyordu1523
Yöntem belliydi BulgarlaĢmaya karĢı çıkan Türkler hapse atılıyor ya da Belene adında
ki toplama kampına götürülüyorlardı. Kaynaklar bahsi geçen dönemde 800 ile 2500
arasında insanın öldürüldüğü bildirilmektedir1524 Bu durum Türkleri hızla Türkiye‘ye
göçe mecbur etmekteydi. Türkleri göçe iten bir baĢka temel neden ise din temelliydi.
―Türklerin ibadet ettikleri camilerin bir kısmı kapatılmış camiye gidenler ise takip
edilmiştir. İbadet tepkiyle karşılanmış, dinsizlik propagandası yapılmış, örf ve adetlere
kadar müdahale edilmiştir.‖1525Tüm bunların ortak bir amacı vardı ve bu amaç Türk
nüfusunun baskı ve zulüm yöntemiyle azaltılmasıydı. Çünkü yapılan araĢtırmalar
Bulgar nüfusunun hızla azaldığını ve 124 yıl sonra son Bulgar‘ın da öleceğini ortaya
koyuyordu.1526
1989 Bulgaristan Göçü
Bulgaristan‘da yaĢanan asimilasyon politikasının ilk sebebi Ģüphesiz Bulgar
nüfusunun Bulgaristan‘da yaĢayan diğer milletlerden daha yavaĢ artıyor olmasıydı.
Özellikle yoğun Türk nüfusu Bulgaristan için daha korkutucuydu. Hızlı nüfus artıĢı ve
Türk nüfusunun güçlenmesi Bulgarların; ―Türkler ilerde özerklik isteyebilirler‖
çıkarımı yapmalarına neden olmuĢtur. 1527 Ancak bu tarihlerden önce de özellikle 1984
-1989 yılları arasında da tam bir barıĢın olduğunu söylemek neredeyse imkansızdı.
1989 yılında Bulgaristan‘dan göç eden bir görüĢmecinin söyledikleri Türklerin
diğer uluslar ile aralarında yaĢanan sert milliyetçiliği ortaya koyar niteliktedir. Bu
1522
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2016.
1523
ASĠMĠLASYON ve GÖÇ http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/asimilasyon-ve-goc-bulgaristanturklerinin-oykusu 2014
1524
Sina AkĢin ,Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye ĠĢbankası Kültür Yayınları,Ġstanbul, 2011, S.287.
1525
Hamza, Eroğlu, Milletlerarası Hukuk Açısından Bulgaristan‟daki Türk Azınlığı Sorunu,
Bulgaristan‟da Türk Varlığı, TTK, Ankara 1992, S.16
1526
Turhan, Çetin ―Bulgaristan‘daki SoydaĢlarımızın Türkiye‘ye Göç Etme Süreçlerini Etkileyen Bazı
DeğiĢkenlerin Ġncelenmesi‖ Türk Dünyası Ġncelemeleri Dergisi C.8 S.1 Yaz.2008 S.55-75
1527
Nihan, Ciğerci,‖ Bursa-Kırcaali Hattı:1989‘da Gelen Bulgaristan Göçmenleri Örneği‖,
Küreselleşme Çağında Göç, Ed: S.Gülfer Ihlamur Öner, N. Aslı ġirin Öner ĠletiĢim Yayınları,
Ġstanbul 2012. S.114

560

Öğr. Gör. Bahriye ESELER

anlamda söyledikleri son derece önemlidir : “En yakın komşumuz Bulgar‟dı mesela
ama bize hep derdi ki Türkiye‟ye yol varken gidin burada bir karışıklık çıkarsa
komşuluk kalmaz. İlk ben vururum sizi.” Evet, mecburi bir birlikte yaĢama söz
konusuydu belki ancak bu barıĢ ve birliktelik milliyetçilik duygularını harekete
geçirecek ilk olayda kopacak kadar yapay ve bozulmaya hazırdı. Tüm Balkan
uluslarında ve Bulgaristan‘da Türklere karĢı bir tedirginlik söz konusuydu. Çünkü
Türklerin diğer uluslara göre hızlı nüfus artıĢları yarın öbür gün elde edilecek yeni
haklar olabilirdi. Bulgarlar açısından da durum bunu temsil ediyordu. Tüm yaĢananların
nedeni ya da baĢlangıçtan itibaren tedirginlik yaratan durum, nüfus dengesinin Türk ve
Müslümanlar lehine değiĢebilecek olma ihtimaliydi. Bu sebeple Türklerin milli ve dini
duygularını yok ederek kendilerini Bulgar ve Hristiyan hissetmeleri amaçlanmıĢtır. Bir
milletin dini ve milli değerlerini ortadan kaldırmak elbette hiç de kolay bir durum
değildi. Bu yüzden daha kolay olan diğer bir yol tercih edilmeliydi. Bu yol da Ģüphesiz
dini- milli duygularını yaĢamlarına engel olarak, bu duyguları yaĢayabilecekleri
topraklara göçe zorlamak olacaktı.1528 Bulgarlar da tam olarak bu yolu benimsediler.
Bulgaristan‘dan göç eden Kazım Bey‘de Müslümanlıklarını yaĢayamamalarından Ģu
sözlerle yakınmıĢtır: ―Ne namaz kıldırdı, ne cenaze kıldırdı, ne kuran okuttu…
Ramazan ayında teravihe gidemezdik.”1529
Bu yıla gelene kadar gerçekten de Bulgarların Türklerin nüfusu konusunda
tedirgin oldukları anlaĢılabiliyordu. 1975 yılından itibaren Bulgarların doğum oranları
binde 16,6 iken Türkler de artıĢ oranı çok daha hızlıydı ve binde 24,5 gibi bir oranı
temsil etmekteydi. Bu baĢta Jivkov olmak üzere Bulgarları rahatsız eden bir unsurdu.
Bunun iki temel nedeninden biri Türklerin bağımsızlık istemesi, bir diğeri de çok
yüksek bir Türk nüfusunun olması sonucunda Türkiye‘nin Bulgaristan üzerinde
politikalar izleyebilme ihtimaliydi.1530 Oysa nüfus değerlendirmelerinden önce yani
Bulgarların yaĢadığı bu tedirginlikten hemen önce Türkler ve Bulgarlar arasında ciddi
bir sükunetin olduğunu bu dönemde yaĢanan göç sayısından da anlaĢılabilirdi. 19791988 yılları arasında göç edenlere bakıldığında 100 kiĢiden az olduğu görülmektedir.
Yapılan bu araĢtırma aslında Bulgarların göz ardı edilen bir gerçekle yüzleĢmelerine
neden olmuĢtur. Çünkü araĢtırmadan önce ulaĢılan göç oranı o yılların hatta son
yılların bile en az göç edilen sayılarını ifade etmektedir. 1531 Ancak aynı dönemde
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Pomaklar için durum hiç de iç açıcı değildi. Adeta Türkler‘in yaĢayacaklarının bir ön
provası gibiyi. ―1969-1975 yılları arasında Bulgaristan‟da Pomak kardeşlerimizin
adları tamamen değiştirildi. O dönemlerde çok zaiyat verdi kardeşlerimiz…Ölüler,
yaralılar, hapisler…Çok yoğun işkenceler gördüler. ―1532 Pomakların yaĢadıkları bu
durum aslında kendi yaĢayacaklarının bir tehtidi gibi göründüğü için Türkler bu
dönemde zaten oldukça tedirgindi. 153324 Ekim 1985 de Sovyetler Birliği Komünist
Partisi Genel Sekreteri olan Gorbaçov ve Jivkov‘un konuĢmaları sırasında Jivkov‘un
vurguladıkları aslında kendileri için tehdit olarak gördükleri durumu vurgular
nitelikteydi. “Bulgaristan'daki Türklere gelince, bunların sayısı 800 bin. 2000 yılına
kadar 1 milyon olacaklar. Artış oranları çok yüksek… Türk tarafı bunları Türk
milletinin bir parçası olarak görecek. Bazı şeyler gözümüzden kaçmış…‖1534
Yukarıda belirtilenler üzerine de ulaĢılabileceği gibi 1989 yılında Bulgaristan‘da
yaĢayan Türkleri BulgarlaĢtırma çabaları oldukça baskın olmakla beraber asıl amaç bu
değildi, asıl amaç Türkleri topraklarından yok etmek sayılarını azaltmak ve eritmekti.
Bu anlamda BulgarlaĢtırma çabaları bir tür eritme ve yıldırma politikası olarak da
değerlendirilebilir. Önemli olan kısmın göç etmesini sağlamak kalanları ise
BulgarlaĢtırarak bir tür ―ötekini‖ yok etme çabası olarak görülebilmektedir.1535 Bu
dönemde yaĢadıklarını görüĢmecilerden biri Ģu ifadelerle dile getirmektedir. ―Biz orada
ikinci sınıf insan muamelesi görüyorduk…Düşünsenize sizin Türkçe dahi konuşmanıza
engel olan topraklarda yaşıyorsunuz …”
Aslına bakılırsa tam istenilen hedefe ulaĢılmıĢtı. Tahriklerin sonucu, etkiye tepki
olarak Bulgaristan Türkleri‘nin özellikle Kırcaali taraflarındaki Türk köylerinde
örgütlenme faaliyetleri göstererek milli benliklerini korumaya çalıĢtıkları dikkati
çekmiĢtir. Ortaya çıkan bu güç ise Bulgarları daha da hırslandırıyor, hatta daha doğru
ifadeyle yaptıklarını uluslararası alanda meĢru kılmak için bir kapı açılıyordu.19841985 yıllarında Filibe Tren Ġstasyonu ve Varna Havaalanları‘nın patlatılması, Türklerin
gerçekleĢtirdiği terör faaliyetleri olarak görülmüĢ ve bu da Bulgarlar ve Türklerin
arasının sadece politikada değil yerel ve komĢuluk iliĢkileri bakımından da açılmasına
neden olmuĢtur. 1980-1984 yılları arasında öldürülen Türklerin sayısı 700 ile 900
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arasında olduğu görülmektedir.1536 Durumu yaĢayan tanıkların ifadeleri aydınlatır
nitelikteydi ―Tank, askeriye, sivil savunma abluka altına almış köyleri. Tabii köylerde
ayaklanıyorlar… Bizde bunları işittik. Biz dağ köylerinden olduğumuzdan dolayı
işitince biz de ayaklandık ayaklanmamızın sebebi de Ben Türk‟üm Türk kalmak
istiyorum. Adımızı neye dayanarak değiştirmek istiyorsunuz ? “1537 Türk ve Bulgarları
baĢlangıcın aksine öyle büyük nefret oluĢmuĢtu ki göçten sonra ―keşke hepsi gitseydi de
kurtulsaydık‖ 1538noktasına ulaĢan sözler sarf edilmiĢtir.
Göçün BaĢlaması / Türkiye‟de YaĢanalar
23 Haziran 1989‘da Jivkov‘un Moskova ziyaretinde Mihail Gorbaçov‘a
söyledikleri yaĢanacakların bir taslağı gibiydi ―Ülkemizde iki büyük sorun var. Birincisi
ekonomi. Bunu halletme şansımız var. İkinci sorunumuz ise Müslümanlar. Elimizdeki
verilere göre bunların sayısı 800-850 bin civarında. Yıllık nüfus artışları ise 15-16 bin.
Eğer bir tedbir almazsak 20 yıl sonra Bulgaristan ikinci bir Kıbrıs'a dönüşecek. Bizim
hesaplarımıza göre, 500 bin kişiyi göç ettirmemiz gerek. Bunun için yeni bir politika
üretmemiz lazım. Ama kesin görüşümüz şu ki; biz bunları asla Türk olarak kabul
etmeyeceğiz”1539 Bu tehtidkar sözlerden sonra Bulgaristan Türkleri milli benliklerini
korumak adına Türkiye‘ye göçü kendilerine çare olarak görmüĢlerdir. GörüĢmecilerden
biri göçe iten nedeni Ģu sözlerle açıklaması durumun vehametini gün yüzüne
sermektedir. “Yıllarca Jİvkov rejiminin yaptığı baskilar ve asimilasyon
politikası…İnsan kendisi olmamaya zorlanıyor. O ayrı bi de temel haklar ve özgürlük
kisitlamasi ve ayrımcılık vardi. “. Nitekim o günleri yaĢayanların tanıklıklarına göre
hemen sonra propagandalar baĢladı. ―Parti propagandalarında tek millet tek din adı
altında bir propangandaya başlandı. Bunun neticesinde 1984 yılında Bulgaristanda
tüm Türk varlığının asimilasyonu politikasına başvuruldu.”1540
Bu yaĢananlar karĢısında Türkiye‘de kayıtsız kalmadı ve Bulgaristan‘da yaĢayan
yurttaĢlara Türkiye kapıları açıldı. Turgut Özal‘ın göç konusunda Bulgaristan
Türklerine büyük destek sağladığı da tarihi gerçeklikler arasındadır. 300.000 kiĢinin
―utanç treni ― ile Türkiye‘ye geldiği gün Özal‘ın "Bir milyon soydaş gelse gene alırız"
1541
demesi Bulgaristan da yaĢayan Türkler için umut kaynağı olmuĢtur. Tam bir sayı
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verilmemesine rağmen yaklaĢık 600,000 Türk‘ün Bulgaristan topraklarından Türkiye
topraklarına göç ettiği bilinmektedir. ‖Turgut Özal bu süreçte Türkiye‟nin
Bulgaristan‟da yaşayan tüm Türkleri almak konusunda kararlı olduğunu sert ve ısrarlı
ifadelerle yinelemiştir. Bu söylemler, Türkiye‟nin uluslararası arenada komünist bir
devlet karşısında güç sahibi olduğunun da beyanıdır.‖1542 Bulgaristan‘da yaĢanan ilk
hareketlenmelerle beraber Turgut Özal göç edeceklerin yanında olacağını bildirmiĢtir.
Nitekim 1989 yılında Jivkov‘un Türklere karĢı uyguladığı politikalara karĢı Türkiye‘nin
kapıları Bulgaristan Türklerine açılmıĢtır. Bulgaristan Türkleri de dıĢlanmanın verdiği
yıpranmıĢlıkla kendilerine gelen imkana hayır dememiĢler ve Türkiye‘ye göç
etmiĢlerdir. GörüĢmecilerden biri Türkiye‘ye göç etme nedenini Ģöyle dile
getirmektedir; “Türklük bizim için gurur duyulacak bir duygu Türkiye ise en büyük
hasretimizdi” Bir baĢka görüĢmeci ‖Yıllarca Jivkov rejiminin yaptığı baskılardan ve
asimilasyon politikasından bunaldığımız için göç ettik tabi! İnsan kendisi olmamaya
zorlanıyor. O ayrı bir de temel haklar ve özgürlük kısıtlanması ve ayrımcılık vardı.
Türkiye bizim için bir özlemdi tabii. Yoksa çok güzel imkânlar verilmişti, Türkiye
haricinde Kanada gibi Amerika gibi Avrupa ülkeleri gibi ülkeler göç kabul etmişlerdi
ama biz tercihimizi bu ülkeden yana kullandık çünkü dedim ya Türkiye bizim için
bambaşka bir hayaldi. Kısıtlandığın herşeyi rahatça yaşayabilmek insana çok cazip
geliyor kendi dilini konuşmak kendi dinini rahatça yaşamak bunlar çok başka geliyor
insana.”
YaĢanan bölgelerde Türk nüfusunun az olması Türkler üzerinde ki baskının daha
fazla artması anlamına geliyordu. Ancak özellikle Türk nüfusunun yoğun olduğu
bölgelerde yaĢayanlar 1985 yılına kadar görece rahat yaĢadıklarını ancak 1985‘den
sonra durumun değiĢtiğini belirtmektedirler. Bir katılımcı Türkiye‘ye göç ederken ne
bulmayı umdunuz ve bunları Türkiye‘de bulabildiniz mi ? Sorusuna cevabı da bu
görüĢü destekler niteliktedir. ―Kendi dilimi rahatlıkla konuşabilmem ve dini
ibadetlerimi yaşayabilmeyi umdum ve bunları da Türkiye‟de buldum. Gelme
nedenimizde buydu zaten yoksa insan neden var olan bir yaşamı bıraksın ki. Biz orda
85‟e kadar filan çok iyiydik çok güzel yaşadık bölgemiz Türk bölgesiydi zaten rahatça
yaşadık yani bu baskılar falan artmasa zaten gelmezdik. Dönmemiz ya da olmayan bir
kimlikte yok olmamız için yapılabileceklerini yaptılar. Bizde o zaman geldik tabii. Ama
geldiğimde Türklerden hiçbir şey görmedim diyebilirim yani siz yeni geldiniz falan hiç
görmedim biz çalışkandık ta hemen işte bulduk yerleştik yaşadık hatta çok da güzel
yaşadık çünkü ne var biliyor musun? Biz orda özellikle son 5 yılda değer görmedik
kendimizi değersiz görmemiz için her şeyi yaptılar. Buraya geldim Manisa‟ya kendimi
bir Türk olarak değerli hissetmeye ve birinci sınıf vatandaş olarak muamele görmeye
1542
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nasıl hasret kalmışız onu öğrendim sonra tabi biz avantajlıydık dedim ya Türk
bölgesinde yaşıyorduk biz iyi de Türkçe bilirdik o yüzden anlaşmakta da zorluk
çekmedik.”
Göç edenlerin genellikle daha önce göç etmiĢ olan tıpkı neredeyse tüm
göçmenlerin izlediği yolu izleyerek tanıdık ya da akrabalarının yanlarına göç ettikleri
bilinmektedir. Bu sebeple genellikle Ġstanbul, Bursa ve Ġzmir bölgelerine göç ettikleri
görülmektedir. Bunun dıĢında Trakya da önemli göç aldığı görülmektedir. 1989 yılında
Türkiye‘ye göç eden bir katılımcının sözleri Türkiye‘den beklentileri net bir dille ifade
eder niteliktedir. “Türklere siyasi ve dini zulümler yapıldığı için. İsimlerimizin Ben
Türkiye‟ye maddi bir şey umarak gelmedim tek umduğum dilimi rahat konuşmak
Türklüğü rahatça gizlemeden saklamadan yaşamaktı onu da yaptım o anlamda
umduğumu buldum isimlerimizin zorla değiştirilmesi, Türkçe konuşmamızın
yasaklanması ve dini ibadetlerimizin engellenmesinden dolayı göç ettik…
Belene Ölüm Kampı
Belene ölüm kampı Bulgaristan ve Romanya‘nın sınırını belirleyen Tuna
Irmağının en büyük adası olan Belene‘de bulunmaktadır. Kamp ilk zamanlar farklı
amaçlar için kullanılsa da 1985 yılından sonra asıl amacı Türkleri rejime ikna(!)
edebilmekti. Bu amaç için tekrar aktif hale getirilmiĢtir. 1543 Belene kampı konum
olarak kaçmanın imkansız olduğu bir durumda olsa da (Tuna Nehri‟nin iki kolu
arasında kalıyordu ve Adaya sadece köprüler aracılığıyla sağlanıyordu. Bu köprüler de
Bulgar askerleri tarafından tutulmuştu) 1544korunması açısından da çok titiz
davranılmıĢtır. Mağdurların belirttiklerine göre Nazi kamplarından bile daha fazla
korunan sisteme sahipti. Örneğin askeri baskının yanı sıra üç kat dikenli telle çevrili
olması Nazi kamplarını aratan nitelikteydi. 1545 Belen mağduru Ahmet Yücetürk‘ün de
görüĢleri aynı yöndeydi: “İkinci öbek üç duvarla sarılmış çepeçevre, her duvar birer
buçuk metre mesafede birbirinden, dikenli tellerle örülmüş, ayrı ayrı duvarlar… Biz
Sovyet filmlerinde Nazi kamplarını çok izledik orada tek bir duvar vardı.” 1546
Kampa götürülmek için belirli bir yargı sistemi yoktu genel olarak rejime
muhalif olmak yeterliydi. Üstelik kampa götürülen kiĢiler yaĢadıkları yerde ―sözü
1543

Vildane, Özkan, Bulgaristan‘da Siyasi Otoritenin Ulusal Türk Azınlığı Üstündeki Politikaları:
Belene Toplama Kampı Örneği (1985-86), ―Türkiyat Araştırmaları Dergisi” C.11 S.20. Yaz.2014
S.117.
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Belene Toplama Kampı Örneği (1985-86), ―Türkiyat Araştırmaları Dergisi” C.11 S.20. Yaz.2014
S.117.
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dinlenen ― kiĢi olmasına özen gösteriliyordu. Kampa götürülen kiĢi ikna olduğunda
diğer kiĢiler onun sözünü dinleyeceği düĢünülüyordu.1547 ―Belene de kaldık kaldık ama
bu yargısız bir mahkumiyetti … Ben ilk evladımı ilk kez 2.5 yaşında kucağıma aldım.”
Trt Belgesel Kanalında röportaj veren Belene mağduru‘nun sözleri de bu doğrultudadır.
―“Beni Beleneye götüren arkadaşa sordum : Benim suçum nedir? Senin suçun dedi
köyde otoriter olman sen ayaklanırsan köylü de ayaklanır o yüzden önlem alıyoruz
dedi” Bir diğer Belene mağdurunun söyledikleri de bu yargıyı destekler niteliktedi.
Belene‘nin varlığı ona göre tam da bunu ifade ediyordu. ―Belene toplama kampının
amacı şuydu, her bölgede ileri gelen Türk aydınlarını Belene kampına göndererek o
bölgenin vatandaşlarını sindirmek amacıyla yapılmıştır.”1548
Oysa isim değiĢtirmeye karĢı direnç o denli fazlaydı ki henüz ilkokula giden
çocuklar dahi öğretmenleri Bulgar isimleri ile seslendiğinde pasif direniĢ göstererek
öğretmeni duymazdan geliyorlardı1549 Ġsim değiĢtirme konusunda yapılanlar net
belliydi. Gece 12 civarı köy basılır ve isimleri değiĢtirmeleri istenirdi. Hane halkı eğer
isim değiĢtirmeye direnmezse sorun yoktu, direnirse yaptırımlarla karĢı karĢya
kalınıyordu. Bunlardan biri de karakola gönderilmekti.1550 Karakol sorgulamalarının
sonunda Türkiye‘ye casusluk yapma suçuyla cezaevlerine gönderiliyordu. Bu dönem
bu suçtan mahkum edilenlerin sayısının cezaevi kapasitesinden çok olması nedeniyle
cezaevlerinde yer kalmamıĢtı. 517 kiĢi için ―ölüm kampı Belene ― aktif hale
getirilmiĢti.1551 Özellikle isim değiĢikliğine direnen ve protesto edilen köylerde Belene
kampına gönderilme oranları oldukça fazlaydı. Zaten Bulgar emniyet birimlerince
tehlikeli olarak ilan edilen bu kiĢilerin Belene‘de tutulması en iyi yol olarak
görülüyordu. Sytonov ―tehlikeli Türkler‖ ile ilgili durumu Ģöyle açıklamıĢtır. ―Belene
bize sınırsız imkânlar sağlayamadığı için, isimleri değiştirilecek insan sayısı az olan
Plovdiv, Sliven, Stara Zagora gibi bölgelerde gözaltında olanlar, İl Emniyet
Müdürlüklerinde tutulacaktır. Cezaevlerinin bulunduğu bölgelerde, güvenli olduğu için
cezaevlerinde kalacaklardır. Güney Dobruca‟nın üç merkezi olan Tolbuhin, Silistre ile
1547
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Varna ve de Razgrad, Tırgovişte, Şumen üçgenindekiler, gerek duyulduğunda
Belene‟ye gönderilecektir”1552
Ancak elbette Belene Kampı‘da isim değiĢikliğine karĢı direnci kıramamıĢtır.
Belene mağduru Muhammed Göcüklü yaĢadıklarını Ģöyle ifade etmektedir. “Karar
aldım açlık grevi yapmaya. Çünkü sen bana Bulgar adı veremezsin. Annem – Babam
benim adımı koymuş zamanında. Annemin babamın verdiği adı sen alamazsın
benden.”1553 Belene‘ye gönderilenlerin aileleri de aynı mağduriyeti yaĢıyor ve yakınları
hakkında hiçbir bilgi edinilemiyordu. Mağdur eĢinin yaĢadıkları aslında o dönemin
çaresizliğini net Ģekilde yansıtmaktadır. ― 1 Ocak 1985‟de eşimi Belene‟ye götürdüler
ama ben nereye götürüldüğünü bilmiyordum. 3 çocukla kaldım evde. Ondan sonra
gittim Kırcaaliye emniyete sormaya o zaman öğrendim Belene‟ye gittiğini yani 2 ay
sonra.”1554 Belene‘de yaĢananlar yakın tarihimizin en vahim olaylarından birini temsil
etmektedir. Elbette Türkleri yıldırmaya yönelik birçok cezaevi uygulamaya konuldu
ancak Belene bunlar içinde en içler acısı olanıydı. 1555 Ağır iĢlerde çalıĢtırmanın
yanında açlığa hastalığa ve ölüme terkedilen mağdurlar, hayata daha fazla bağlanarak,
milli duygularını daha da güçlendirmiĢlerdir. Ancak tüm bunlar yaĢananaların ağırlığını
biran olsun hafızalardan silmiyordu. Belene mağduru Nihat Ġleri‘nin sözleri Belene‘nin
acımasız günlerini gözler önüne seriyordu. “En zor zamanlarımızı yemeklerdi, balık
kafalarından tavuk ayaklarından çorbalar vardı. Akşamları peynir ve komposto
veriyorlardı o kompostonun içi kurtlarla dolu oluyordu..”1556 Hastalık dönemlerini dahi
fırsat bilen Bulgar hükümeti Kampta çalıĢırken apandisitinin patladığını, kamptaki
doktora götürüldüğünde; doktorun isim değiĢikliğini kabul etmesini, tedaviye ön Ģart
koĢtuğunu anlatıyor. Bu Ģarta göre, Ali Ormanlı hem ismini değiĢtirecek hem de ―Soya
Dönüş‖ adı altında arkadaĢlarını teĢvik edecek bir konuĢma yapacaktır. Ormanlı, bu
teklifi reddeder. Doktor dört gün boyunca teklifinde ısrar eder, Ormanlı reddeder.
Ancak hastanın durumunun iyice ağırlaĢması ve bilincini kaybetmesiyle, doktor Ali
Ormanlı‘yı tedavi etmeyi nihayet kabul etmiĢtir.1557 En insanı ihtiyaçlarından dahi
yoksun bırakılan Belene mağdurları bu acıları hala ilk günkü gibi hatırlamaktadır. 1989
gibi yakın tarihte yaĢananlar elbette sadece mağdurlarının değil tüm insanların akılların
da kalacak izler bırakması ve asla tekrar edilmemesi gereken acı tecrübelerdir.
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Sonuç
Balkan topraklarında Türk / Osmanlı hakimiyetinin sona ermesiyle beraber,
Balkan uluslarının ilk amaçlarından biri Türkler bu topraklardan arındırmak olmuĢtu.
Bunun için dönem dönem Rumeli‘den Türkiye‘ye yoğun göçler yaĢanmıĢtır. En yakın
tarihte yaĢanan göç ise 1989 yılında Bulgaristan‘dan yaĢanan göçtür.
Jivkov‘un ―soya dönüĢ‖ projesi ile beraber, daha önce Çingeneler ve Pomaklara
yaĢatılmıĢ olan baskı ve zulüm 1984-1989 yılları arasında Türkler‘e karĢı uygulanmaya
baĢlamıĢtır. Milli ve dini duyguları yıkmaya / yok etmeye yani asimile olmaya, asimile
olmuyorsan Türkiye‘ye göç etmeye, asimile olmuyor ve göç etmiyorsan ölmeye rıza
göstermeyi bekleyen bu proje insanlık tarihi için utanç olarak hafızalara kazınmıĢtır.
Hiç Ģüphesiz bu dönemde yaĢananların en acısı ―Belene Ölüm Kampı‖ olarak hafızalara
kazınmıĢ olan Belene‘de yaĢananlardı.
Bu acı günlerin neticesinde Turgut Özal‘ın da desteği ile anavatan Türkiye‘ye
göçler baĢlamıĢtır. Ancak Bulgarlar‘ın af çıkana kadar yani 1990 yılına kadar 1 yıl
boyunca iĢkence ettikleri, mağdurların ve ailelerin acıları hiçbir zaman dinmemiĢtir.
Bulgar Hükümeti 13 yıl sonra 2012 yılında yaĢanılan bu günler için özür dilemiĢse de
dönemin suçlularının cezalandırılmasın da somut bir adım atılamamıĢtır.
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TÜRK SĠYASETĠNDE ASKER-SĠVĠL ĠLĠġKĠLERĠ
(1971-1980)
Dr. Öğr. Üyesi BarıĢ ERTEM
İstanbul Teknik Üniversitesi
ÖZET
Ġki askeri darbe arasındaki bu 9 yıllık dönem, Türkiye‘nin Cumhuriyet
tarihindeki kriz ve sorunlarla dolu süreçlerinden biridir. 12 Mart 1971 askeri
müdahalesini takip eden ara rejim döneminde kurulan hükümetler, toplumsal taleplere
yanıt verememiĢtir. 1973 Genel Seçimlerinden sonra CHP Genel BaĢkanı Bülent
Ecevit‘in BaĢbakanlığında kurulan CHP-MSP Koalisyon Hükümeti‘nin gündemi ise
Kıbrıs olmuĢtur. Adada gerçekleĢen EOKA darbesinden sonra Türklerin can
güvenliğinin kalmamıĢ olması nedeniyle Türkiye 20 Temmuz 1974‘de adaya askerî
harekât gerçekleĢtirmiĢ ve Türklerin çoğunlukta olduğu kuzey kısmında güvenliği
sağlamıĢtır. Ancak, ABD, harekâttan sonra Türkiye‘ye yönelik sert bir ambargo
baĢlatmıĢtır. Ambargonun neden olduğu büyük ekonomik sıkıntılara ABD-karĢıtı sol
eylemler de eklenince sokaklar yeniden hareketlenmiĢ ve Ģiddet olayları hızla artmaya
baĢlamıĢtır. 1977‘de Taksim‘de yapılan 1 Mayıs kutlamalarında kalabalığa ateĢ
açılması sonucu 34 kiĢi ölmüĢ, 1978‘de KahramanmaraĢ‘ta 120 kiĢinin öldüğü Ģiddet
olayları yaĢanmıĢ, son olarak 1980‘de Çorum‘daki olaylarda 33 kiĢi hayatını
kaybetmiĢtir. Kısa süreli ve sürekli değiĢen koalisyon hükümetlerinin olayları
engelleyecek siyasi istikrarı sağlayamaması, hatta aylarca CumhurbaĢkanı bile
seçememiĢ olmasının da etkisiyle, 12 Eylül 1980‘de yeni bir darbe gerçekleĢmiĢ ve
ordu yönetime yeniden el koymuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Türkiye‘de askeri darbeler (Military coups in Turkey),
Bülent Ecevit, Süleyman Demirel, Adalet Partisi (Justice Party in Turkey),
Kıbrıs (Cyprus)
MILITARY-CIVILIAN RELATIONS IN TURKISH POLITICS:
1971-1980
ABSTRACT
The governments established after the military coup of 12 March 1971, failed to
respond to social demands. Following the General Election of 1973, CHP-MSP
Coalition Government was established under the leadership of CHP Leader and new
Prime Minister Bülent Ecevit. Cyprus was the agenda of this new coalition government.
In order to ensure the safety of the Turks on the island, Turkey carried out a military

Tarihten İzler

571

intervention in Cyprus on July 20, 1974 and seized the northern area, where the Turks
have majority. USA has launched an embargo against Turkey after the intervention. US
embargo caused economic strains in Turkey. Anti-US leftist demonstrations and violent
incidents increased. 34 people died during demonstations in Ġstanbul on May 1, 1977.
On 1978, there were 120 people died in violent incident in KahramanmaraĢ. On 1980,
33 people lost their lives in Çorum. On September 12, 1980, a coup launched and army
has seized control of country.
Keywords: Türkiye‘de askeri darbeler (Military coups in Turkey), Bülent
Ecevit, Süleyman Demirel, Adalet Partisi (Justice Party in Turkey), Kıbrıs (Cyprus)
GiriĢ
1971 Askerî Müdahalesine Genel Bir BakıĢ
1970‘lere yaklaĢılırken, BaĢbakan Süleyman Demirel‘in baĢında bulunduğu
Adalet Partisi (AP) Hükümeti, Johnson Mektubu sonucu toplumda yükselen ABDkarĢıtı tepkiler, TĠP‘in Meclise girmesi ve DĠSK, Dev-Sol gibi yapıların güçlenmesi
gibi nedenlerle artan sol faaliyetlerden ordunun duyduğu rahatsızlık, DP‘lilerin siyasî
haklarının iadesine ordu içerisinden gelen tepkiler, sokaklarda ve üniversitelerde Ģiddet
olaylarının görülmeye baĢlaması gibi nedenlerle, iç politikada büyük baskı altındadır.
Demirel Hükümeti, içeride bu sorunlarla karĢı karĢıya iken dıĢ politikada da
büyük sorunlar yaĢamaktadır. Ülkesinde artan uyuĢturucu kullanımından Türkiye‘yi
sorumlu tutan ABD BaĢkanı Nixon, afyon üretimini durdurması için Demirel
Hükümeti‘ne baskı yapmaktadır. Afyon ekiminden geçimini sağlayan yüzbinlerce
kiĢinin tepkisinden çekinen Demirel‘in üretimi tamamen durdurmaması, ABD‘nin
büyük tepki ve baskısına neden olmuĢtur.1558
1971 yılına girildiğinde, Demirel Hükümeti, bu iç ve dıĢ sorunlar nedeniyle
hareket edemez durumdadır ve ordunun komuta kademesinde de müdahale fikri ağırlık
kazanmıĢtır. Yalnızca Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç, müdahale fikrine soğuk
bakmaktadır. 1960‘ların baĢlarında çıkarttıkları Yön Dergisi‘nden sonra, bir süredir
çıkarttıkları Devrim Dergisi‘ndeki yazılarıyla da ordunun yönetime müdahale etmesi
gerektiği fikrini savunan Doğan Avcıoğlu, Ġlhan Selçuk gibi bazı sol görüĢlü
aydınlardan da etkilenen komutanlar, 9 Mart 1971 tarihinde darbe kararını
kesinleĢtirmek amacıyla toplanmıĢlardır. Ancak, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk
Gürler‘in son anda vazgeçmesi nedeniyle darbe gerçekleĢtirilememiĢtir. Faruk Gürler,
Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç‘ın da darbeyi desteklemesi gerektiğini
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düĢünmektedir. Sonunda, hem Memduh Tağmaç hem de CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay
darbeye ikna edilmiĢtir.
Sonunda, ordunun komuta kademesi, 27 Mayıs 1960‘dan yaklaĢık 11 yıl sonra,
sivil siyasete yeniden müdahale etmeye karar vermiĢtir. 12 Mart 1971 günü, saat
13.00‘de, Genelkurmay BaĢkanı Memduh Tağmaç ve kuvvet komutanlarının imzasını
taĢıyan muhtıra Türkiye Radyolarında okunmuĢ ve Süleyman Demirel Hükümeti
istifaya davet edilmiĢtir. CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‘a, BaĢbakan Demirel‘e, Millet
Meclisi‘ne ve Cumhuriyet Senatosu‘na da yazılı olarak da gönderilen 3 maddeli
muhtıra metnine göre, Demirel askerlerin taleplerini yerine getirip istifa etmez ve
yerine askerlerin onaylayacağı bir hükümet kurulmazsa, ordu idareyi doğrudan üzerine
alacaktır. Muhtıranın tam metni Ģöyledir:
1. Parlamento ve hükümet, süregelen tutum, görüĢ ve icraatı ile yurdumuzu
anarĢi, kardeĢ kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuĢ, Atatürk‘ün
bize hedef verdiği çağdaĢ uygarlık seviyesine ulaĢmak ümidini kamuoyunda yitirmiĢ ve
anayasanın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiĢ olup, Türkiye Cumhuriyeti‘nin
geleceği ağır bir tehlike içine düĢürülmüĢtür.
2. Türk Milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri‘nin bu vahim ortam
hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği giderecek çevrelerin, partiler üstü bir anlayıĢla
meclislerimizce değerlendirilecek, mevcut anarĢik durumu giderecek ve anayasanın
öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüĢle ele alacak ve inkılâp kanunlarını
uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teĢkili
zaruri görülmektedir.
3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği takdirde, Türk Silahlı Kuvvetleri,
kanunların kendisine vermiĢ olduğu, Türkiye Cumhuriyeti‘ni korumak ve kollamak
görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
Bilgilerinize.1559
Muhtıranın bildirilmesinden hemen sonra, Bakanlar Kurulu olağanüstü
toplanmıĢ ve alınacak karar görüĢülmüĢtür. Toplantı sonucunda hükümetin istifasına
karar verilmiĢ ve BaĢbakan Süleyman Demirel, muhtıradan yaklaĢık 4 saat sonra, saat
17.00‘de CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‘a gönderdiği Ģu mektupla görevinden istifa
etmiĢtir:
“Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına,
Genelkurmay
Başkanı
ve
kuvvet
komutanları
tarafından
zatı
devletinize,Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ve Millet Meclisi Başkanlığına tevdi
edilip bugün saat 13.00‟te Türkiye Radyolarından Türk Kamuoyuna duyurulan
muhtırayla anayasa ve hukuk devleti anlayışını bağdaştırmak mümkün değildir. Bu
durum muvacehesinde hükümetin istifasını saygıyla arz ederim.
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Süleyman Demirel, Başbakan.”1560
Muhtıranın CHP Üzerindeki Etkileri ve Genel BaĢkan DeğiĢimi
12 Martçılar, Demirel Hükümeti‘nin istifasının ardından, özellikle kendi
aralarındaki görüĢ farklılıkları nedeniyle, selefleri 27 Mayısçılardan farklı olarak
Meclis‘i ve siyasi partileri kapatmamıĢlar, Meclis aritmetiğini değiĢtirmemiĢlerdir.
Buna karĢılık Meclis‘teki partilerin hükümet kurmalarına izin vermemiĢler, kendilerinin
seçtikleri kiĢilerden kurulmuĢ ―partiler üstü‖ hükümetler aracılığıyla ülkeyi yaklaĢık üç
yıl yönetmiĢlerdir. Bu ara rejim döneminde sırasıyla görev yapan hükümetler Ģöyledir:
33. Hükümet - Nihat Erim (26 Mart 1971-11 Aralık1971)
34. Hükümet - Nihat Erim (11 Aralık 1971-22 Mayıs 1972)
35. Hükümet - Ferit Melen (22 Mayıs 1972-15 Nisan 1973)
36. Hükümet - Mehmet Naim Talu (15 Nisan 1973-26 Ocak 1974)
Muhtıradan hemen sonra özellikle sola karĢı büyük bir baskı baĢlamıĢ, aralarında
Devrim Dergisi‘nin bazı yazarlarının da bulunduğu birçok sol görüĢlü aydın ve
vatandaĢ tutuklanmıĢtır. TĠP kapatılmıĢ, sol görüĢlü dernekler dağıtılmıĢtır. Kapatılan
bu sol yapıların pek çok üyesi, özellikle Genel Sekreter Bülent Ecevit‘in teĢvikiyle
CHP‘ye üye ya da delege olarak katılmıĢlardır.
12 Mart askerî müdahalesi, iktidardan uzaklaĢtırılan AP kadar, anamuhalefet
partisi konumundaki CHP üzerinde de etkili olmuĢtur. CHP yönetimi, partinin
muhtıraya yönelik tavrı üzerinden görüĢ ayrılığı yaĢamıĢ, partide tartıĢmalar
baĢlamıĢtır. CHP Genel BaĢkanı Ġsmet Ġnönü, muhtıraya tepki göstermeyen, hatta
kısmen destekleyen bir tutumu tercih etmiĢtir. Öyle ki, muhtıradan bir gün sonra basına
yaptığı açıklamada, “Demokratik bir istifa var. Demokratik bir mekanizma normal
olarak işliyor. Bakalım göreceğiz” diyerek yaĢanan sürecin ―demokratik ve normal‖
olduğunu iddia etmiĢtir.1561 Dönemin CumhurbaĢkanı Orgeneral Cevdet Sunay‘ın
davetiyle, 12 Martçıların kurduracağı hükümete bakan vermeyi de kabul eden
Ġnönü‘nün, müdahaleyle ilgili düĢünceleri özetle Ģöyledir:
“(...) Memleket ve devlet, hükümetsiz, anarşi içinde başıboş bırakılırsa, onun
siyasetçileri hiçbir sorumluluk taşımaksızın selâmete götürmekle mükellef oldukları
milletin ve devletin kaderini meçhullere kaptırmış olurlar. Böyle bir sorumluluğu
üzerimize almadık. Cumhurbaşkanının davetine olumlu cevap vermek fikrindeyiz.
Partiler üstü bir hükümet teşekkül etsin, asayiş korunsun, reformlar yapılsın, sonunda
mümkün olan en kısa zamanda seçimlere gidilsin. Bu suretle demokratik rejim kısa
zamanda avdet etmiş olur. Takip ettiğimiz politika budur.”1562
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Ġnönü‘nün 12 Mart müdahalesine yönelik bu politikasına CHP içerisinden en
belirgin tepki ise Genel Sekreter Bülent Ecevit‘ten gelmiĢtir. Ecevit, Ġnönü‘nün
darbeden sonra kurulacak hükümete bakan vereceğini açıklaması üzerine partideki
genel sekreterlik görevinden istifa etmiĢtir. Açıklamasında, “İnönü ile karşı karşıya
gelerek partiyi yönetemem” diyen Ecevit‘e, yürütme kurulunun 15 üyesi de istifalarıyla
destek vermiĢtir.1563
Ecevit, istifasının ardından, kendisini destekleyen partililerle birlikte, Ġnönü‘ye
yeni hükümete katılma yetkisinin verilmesine de karĢı çıkmıĢtır. CHP‘nin hükümete
bakan vermesi konusunda Genel BaĢkan Ġnönü‘ye tam yetki sağlayan önergeye, Ecevit
ile birlikte 50 CHP‘li milletvekili ve senatör ―hayır‖ oyu vermiĢtir. Ecevit, bu oylamayı
76‘ya karĢı 50 oyla kaybetmiĢ olmasına karĢın, CHP‘de artık yeni bir güç merkezi
olduğunu göstermiĢtir.1564
Genel BaĢkan Ġsmet Ġnönü ile eski Genel Sekreter Bülent Ecevit arasındaki bu
ayrıĢma zamanla bölünmeye dönüĢmüĢ, il kongrelerinde ―Ecevitçiler ve PaĢacılar‖
karĢı karĢıya gelmeye baĢlamıĢtır. Bölünmenin boyutları, Ġnönü‘nün yaklaĢık 1 yıl
kadar sonra, 5 ġubat 1972 tarihinde CHP Ortak Grup Toplantısında yaptığı
konuĢmasındaki sertlikten anlaĢılabilmektedir. Ġnönü, grup toplantısındaki
konuĢmasında, Ecevit‘in son 1 yıl içerisindeki tavrını açıkça sert bir Ģekilde eleĢtirmiĢ
ve ―memleket için meçhul‖ olarak değerlendirmiĢtir:
“(...) 12 Mart‟tan sonra, hükümet teşkili çalışmaları sırasında, büyük devlet ve
millet bunalımına çare bulma konusunda Genel Sekreter, o sahada başlıca sorumlu
TBMM Grubu ve Genel Başkan ile ters düştüğünü ilân etmiştir. Bunun ve yalnız bunun
sonucu olarak da bana istifasını göndermiştir. O andan itibaren eski Genel Sekreter,
inanılmaz bir ısrar ile sanki herkesin gözü önünde cereyan etmiş bu görüş ayrılığından
değil de, Ortanın Solu anlayışı farkından ve ya halka dayanma konusunda bir ihtilâf
varmış da ondan ayrılmış gibi kongre sonuçlarını tefsir etmekte ve ya ettirmektedir.
(...) Şimdi, hükümet teşkili zamanındaki anarşizm hâkimiyeti devrini göz önüne
getiriniz. Memleket, ne olursa olsun, emniyete kavuşmak için tamamı ile bunalmış bir
haldeydi. O zaman, süratle hükümet teşkilini imkânsız kılacak bir davranışa, Genel
Sekreterin aklına uyarak girseydik, memlekette anarşi daha ne kadar tahribat
yapabilirdi, tasavvur edebilir misiniz?
(...) Bugünkü Parti Meclisi, başka türlü bir Merkez Yönetim Kurulu seçemez.
Çünkü kurultay, Genel Başkanla herhangi bir ihtilâfı olmadığını söyleyen Genel
Sekreter rahat çalışabilsin diye ve benim bunu anlatmam sonucu böyle bir Parti
Meclisini onun yanına vermiştir. Eski Genel Sekreter, esas noktalarda artık başka
görüşte olduğunu söyleyince, Parti Meclisinde bulunan çoğunluk, onun yeni ve
1563
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bilinmeyen politikasının icra vasıtası haline gelmiştir. Memleket için meçhul, parti için
meçhul.”1565
Ġnönü ile Ecevit arasında, dolayısıyla CHP‘de artık iyice belirginleĢen bu
bölünme, sonunda partiyi olağanüstü kurultaya taĢımıĢtır. CHP‘de Ġnönü‘ye en yakın ve
etkili isimlerden Kemal Satır, Ġnönü‘nün talimatıyla, Ecevit Grubunu partiden tasfiye
etmek amacıyla olağanüstü kurultay için imza toplamaya baĢlamıĢtır. Satır‘ın yeterli
imza sayısını aĢan 368 imzalı dilekçesini 16 Nisan 1972 tarihinde Genel BaĢkan Ġsmet
Ġnönü‘ye sunmasıyla, kurultay süreci baĢlamıĢtır.1566
Ġnönü, dilekçeyi kabul ettikten sonra konuyu Parti Meclisi‘ne taĢımıĢ ve Kemal
Satır‘ı destekleyen, Ecevit‘e muhalif tavrını ortaya koyduğu bir konuĢma yapmıĢtır.
Ecevitçilerin kurultay tarihi ve delegelerle ilgili bazı itirazlarına karĢın, Ġnönü‘nün
etkisiyle, olağanüstü kurultay tarihi 5 Mayıs 1972 olarak belirlenmiĢtir. Ġnönü,
toplantıyı kapatırken Ģunları söylemiĢtir:
“Onlar (İnönü‟yü destekleyen üyeler) bana bir tarih bildirdiler, 15 Mayıs olur
dediler. Siz (Ecevitçi üyeler) 29 Nisan diyorsunuz. Ben bir formül söylüyorum, 5 Mayıs
diyorum. Bunu şimdi gidip ilân edeceğim. Toplantımız bitmiştir.”1567
Toplantının ardından, Genel BaĢkan Ġnönü‘nün olağanüstü kurultayla ilgili
bildirisi yayımlanmıĢtır:
“Adana Milletvekili Sayın Kemal Satır‟ın öncülük ettiği senatör ve
milletvekilleri, illerden toplananlarla birlikte 363 imza ile olağanüstü kurultayın
toplanması için 16 Nisan tarihinde bana müracaat etmişlerdir. 18 Nisanda Parti
Meclisine bilgi olarak bunu söylediğim vakit, Parti Meclisi, kendisine karşı yapılan
şikâyetleri cevaplamaya çalışmakla birlikte, kendilerinin de olağanüstü bir kurultay
toplanmasını isteme kararı alacaklarını bildirdiler. İlk müracaat, tüzüğümüzün
kendilerine verdiği hakkı kullandıklarını söyleyen Kemal Satır ve arkadaşlarınındır. Bu
müracaat üzerine, olağanüstü kurultayın, 20.Kurultay delegeleriyle, 5 Mayıs 1972
tarihinde Ankara‟da toplanmasına lüzum görmekteyim.
Her iki tarafın gündemi birbirine yakındır. Gündem, bir cümle ile hülâsa
olunabilir. Bu da, kurultayın Parti Meclisine güvenoyu verip vermeyeceği meselesidir.
Bu kayıtlarla olağanüstü kurultayın toplanması için bütün ilgililerin yardımcı
olmalarını isterim.” (Turan, 2004, ss. 304-305)
CHP‘nin 5 Mayıs 1972 tarihinde toplanması planlanan BeĢinci Olağanüstü
Kurultayı, Ġsmet Ġnönü‘nün hafif bir kalp spazmı geçirmesi ve doktoru Zafer Paykoç‘un
kurultaya katılmasına sağlığı açısından izin vermemesi nedeniyle, 6 Mayıs 1972
1565
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tarihinde, Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu‘nda baĢlamıĢtır.1568 Kurultay,
dinleyicilere kapalı olarak, yalnızca basın mensupları ve izinli partili ve görevlilerin
katılımıyla gerçekleĢmiĢtir.
Genel BaĢkan Ġnönü, kurultayın açılıĢ konuĢmasında da eski Genel Sekreter
Bülent Ecevit‘i eleĢtirmiĢtir. Ġnönü‘nün, Ecevit‘i eleĢtirirken. CHP‘nin orduyla olan
iliĢkilerine zarar verdiğine, hatta 27 Mayıs ve 12 Mart askerî müdahalelerine vurgu
yapması dikkat çekicidir:
“Sayın Ecevit, sadece parti içi tutumu, davranışları dolayısıyla değil, ihtiyatsız
şekilde ifade ettiği bir takım fikirlerden dolayı partinin dışında da şüpheler
uyandırıyordu. Birçok defa bu ifadeleri „Onun söylemek istediği budur‟ ya da „bizim bu
konudaki açık görüşümüz şöyledir‟ tarzında tavzih etmek mecburiyetini duyduğum
herhalde gözünüzden kaçmamıştır ve hatırınızdadır. Sayın Ecevit‟in bilhassa bu
yüzden, resmî davetlerde ve ordu ile ilişkilerinde yanlış saydığı tefsirlerden kurtulması
için devamlı bir dikkat göstermeye de çalıştım.
(...) Bugünkü durumumuz budur: Genel Başkanın parti teşkilâtını ve Meclis
Gruplarını ahenk içinde çalıştırmak gibi 40 yıldan beri tecrübe edilmiş bir vazife
anlayışı tamamıyla hükümsüz bırakılmış, Meclis içinde ve dışında parti beraberliği,
vatandaş gözünde değersiz ilân edilmiştir.
Genel Sekreterlikten istifa eden bir insanın, istifa etmemiş gibi parti idaresini
yürütebilmesi, Parti Meclisindeki çokluk sayesinde mümkün olmaktadır.
Kanunların ve yetkilerin devlet yönetiminde iyi niyetten çıkarak kullanılması,
toplumu büyük karışıklığa ya da ihtilâle götürmüştür, götürecektir.
Tarihte, İttihad-ı Terakki Merkezi Umum İdaresi, Meclisleri vazifelerini göremez
bir hale getirmişti. Demokrat Parti iktidarı zamanında „hiçbir kanun anayasaya aykırı
olamaz‟ ilkesi şu şekilde işlenirdi: Bir kanunun anayasaya aykırı olup olmadığına
Meclis karar verirdi. Onun için, anayasaya aykırı bir kanun göz göre göre çıkarılır ve
şikâyet olursa, ertesi gün Meclis toplanır, çıkan kanunun anayasaya uygun olduğunu
bildirirdi. Bu usul ile millet, anayasaya aykırı kanunlarla idare olunmaya başladı ve
nihayet 27 Mayıs 1960 hareketi oldu.
12 Mart‟tan önce yine böyle usullere uygun manzara altında bütün şikâyetleri
üzerinde toplayan bir idare, 12 Mart‟ı getirdi.
Bütün bu hâdiseler, demokratik rejimin geçirdiği tekâmül safhaları sayılmalıdır.
Ancak, bunların dersi de alınmalıdır.”1569
Kurultayın ikinci gününde ise Ġnönü‘nün desteklediği Parti Meclisi listesiyle
Ecevitçilerin Parti Meclisi listeleri güvenoyuna sunulmuĢtur. Aynı zamanda partide
genel baĢkanlık için Ġnönü ile Ecevit arasında bir seçim anlamına gelen bu oylamayı,
1568
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507‘ye karĢı 709 oyla Ecevitçiler kazanmıĢtır.1570 Bu sonuç, kurultay kararı
alındığından beri ―ya Bülent ya ben‖ diyen1571 Ġsmet Ġnönü‘nün, CHP liderliğini
kaybetmiĢ olduğu anlamına gelmektedir.
Kurultayda oy sayımı tamamlanıp sonuç açıklandıktan sonra eĢiyle birlikte
salondan ayrılan Ġnönü, ertesi gün, 8 Mayıs 1972 tarihinde CHP Merkez Yönetim
Kurulu‘na gönderdiği mektupla yaklaĢık 34 yıldır sürdürmekte olduğu genel baĢkanlık
görevinden istifa ettiğini bildirmiĢ ve parti tüzüğünün 28.maddesinin gerektirdiği
iĢlemin yapılmasını talep etmiĢtir.1572
Ġnönü‘nün istifa mektubunda vurguladığı, CHP Parti Tüzüğünün 28.maddesi
gereği, 14 Mayıs 1972 tarihinde, CHP‘nin Genel BaĢkan Seçimi Kurultayı toplanmıĢtır.
Ġnönü‘nün Yalova‘da istirahatte olduğu için katılmadığı kurultayda, tek aday olan CHP
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, genel baĢkanlığa seçilerek, CHP‘nin üçüncü
genel baĢkanı olmuĢtur.1573 Ecevit, 1416 delegeden 913‘ünün katıldığı kongrede, 826
oy almıĢtır. Böylece, 12 Mart 1971 Askeri Müdahalesinin CHP‘de baĢlattığı bölünme,
genel baĢkan değiĢikliğiyle sonuçlanmıĢtır.
CumhurbaĢkanlığı Seçimi Krizi
Ancak, 12 Mart Muhtırasının siyaset üzerindeki etkisi, bu kadarla sınırlı
olmamıĢtır. CHP‘deki değiĢiklikten 9 ay kadar sonra, mevcut CumhurbaĢkanı Cevdet
Sunay‘ın görev süresinin dolması ve yeni CumhurbaĢkanı‘nın seçilmesinin
gerekmesiyle, askerlerle sivil siyasiler arasında yeni bir kriz dönemi baĢlamıĢtır.
Krizin temel nedeniyse, 12 Martçıların, 28 Mart 1973 tarihinde görev süresi sona
erecek CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‘ın yerine, yine Sunay gibi Genelkurmay BaĢkanı
olan Orgeneral Faruk Gürler‘i CumhurbaĢkanı seçtirmek istemeleridir. Buna göre,
Gürler Genelkurmay BaĢkanlığı görevinden istifa ederek kontenjan senatörü olacak ve
kontenjan senatörlüğünden de CumhurbaĢkanlığı‘na seçilecektir.
Orgeneral Faruk Gürler‘in ismi, siyasî çevrelerde 1973‘ün baĢlarından itibaren
CumhurbaĢkanı adayı olarak konuĢulmaya baĢlamakla birlikte, basında kesin ifadelerle
ġubat ayı sonları ve Mart ayının baĢlarında yer almaya baĢlamıĢtır. Cumhuriyet
Gazetesi‘nde 2 Mart 1973 tarihinde yayımlanan bir yazıda, “bir üye istifa edecek, Sayın
Gürler Cumhuriyet Senatosu‟na girecek ve Cumhurbaşkanı olarak Çankaya‟ya
gidecek” ifadeleriyle, yukarıdaki formüle vurgu yapılmıĢtır.1574
Parlamentoda, mevcut Genelkurmay BaĢkanı‘nın CumhurbaĢkanı olarak
seçilmesine en erken ve belirgin tepkiyi gösteren liderse, Adalet Partisi Genel BaĢkanı
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Süleyman Demirel olmuĢtur. 12 Mart Muhtırası ile hükümetten uzaklaĢtırılan Demirel,
Gürler‘in CumhurbaĢkanı olmasına karĢı olduğunu, 1973 baĢlarından itibaren basına
verdiği röportajlarla açıklamıĢtır. Demirel, sürekli olarak ―CumhurbaĢkanı‘nı
TBMM‘nin seçeceği‖ vurgusunu yaparak, Meclis dıĢından bir adaya sıcak bakmadığını,
dolaylı olarak da Gürler‘i desteklemeyeceğini ifade etmiĢtir.1575
CHP‘nin tavrıysa, Faruk Gürler‘in adı kesinleĢene kadar net değildir. Ancak
Ecevit de, Demirel gibi, askerler tarafından Gürler‘in adaylığının dayatılmasından
kaygılı ve Gürler‘in adaylığına mesafelidir. CHP Genel BaĢkanı Ecevit, o günlerdeki
atmosferi özetle Ģöyle anlatmaktadır:
“Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili olarak bir baskının ortaya çıkmasından çok
kaygı duyuyorduk. Öyle bir baskı olduğu takdirde ona karşı direnmemiz gerektiğinde
hepimiz birleşiyorduk. Öyle bir huzursuz bekleyiş içindeyken ve türlü söylentiler devam
ederken sayın Muhsin Batur‟un1576 evine bir çağrı aldım. Yanlış hatırlamıyorsam,
çağrıyı Muhsin Batur yaptı. Benimle, istediğim yakın arkadaşlarımla bir özel görüşme
ihtiyacı duyduklarını belirtti.
(...) Birlikte gideceğimiz arkadaşlarla toplandık. Genel sekreter ve grup başkan
vekilleriyle birlikte gidecektik. Gitmeden önce bizim evde toplandık ve Gürler‟in
adaylığının desteklenmesi yolunda bir telkin ve ya baskı gelecek olursa, buna karşı
gönül kırmayıcı bir uslûp içinde yardımcı olamayacağımızı belirtmek kararı aldık.
Toplantı çok nazik ve dikkatli bir hava içinde geçti. Ve kesinlikle Gürler‟in
adaylığı konusunda bir telkinde bulunmadılar. Ancak bir-iki kumandanın
konuşmalarından, bizde öyle bir eğilim olursa memnun olunabileceği gibi bir hava
seziliyordu. Daha çok, bizim Demirel‟le bir araya gelip bu soruna bir çözüm
bulmamızın, iki büyük partinin, ordunun duyarlığını ve sorunlarını göz önünde tutarak
uygun bir aday üzerinde görüş birliğine varmasının kendilerini rahatlatacağını bize
belli ettiler.
Anlaşılan, böyle bir girişim için Demirel‟i kapalı buluyorlardı. Ertesi gün benim
bu görüşmeyi Demirel‟le yapmamı kararlaştırdık. Demirel benimle görüşmekten ısrarla
kaçındı. Ben bu görüşmeye çok önem veriyordum. Çünkü bunu yapmazsak Gürler‟in
adaylığının ortaya sürülmesi gibi bir durumla karşılaşılacaktı.”1577
Bu görüĢme ve geliĢmelerin sonunda, siyasî liderlerin kesin bir aday
bildirmemelerinin de sonucu olarak, askerlerin Orgeneral Faruk Gürler üzerindeki tavrı
kesinleĢmiĢtir. Millî Savunma Bakanı Mehmet Ġzmen, yerine Faruk Gürler‘in geçmesi
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için 5 Mart 1973 tarihinde kontenjan senatörlüğünden istifa etmiĢtir.1578 Ertesi gün de
Gürler emekliliğini istemiĢ, 7 Mart 1973 tarihinde de yemin ederek CumhurbaĢkanlığı
adaylığının ilk adımı olan senatörlük görevine baĢlamıĢtır.1579 Gürler‘den boĢalan
Genelkurmay BaĢkanlığı makamınaysa Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Semih
Sancar atanmıĢtır.
Gürler‘in CumhurbaĢkanlığı adaylığının bu Ģekilde kesinleĢtiği günlerde de
siyasî parti liderlerinin tavrında bir değiĢiklik yoktur. Demirel, CumhurbaĢkanı‘nı
TBMM‘nin seçeceği konusundaki vurgusuna devam etmektedir. Demirel‘e göre bu
vurgu “bir şeyleri saklamak için söylenmiş süslü bir söz değildir.”1580 Ecevit‘in
açıklamaları da öncekilere benzerdir. Gürler‘in Genelkurmay BaĢkanlığı görevinden
istifa ettiği gün yaptığı açıklamada, “CHP‟nin kesin bir kararının olmadığını” ifade
etmiĢtir.1581
TBMM‘de CumhurbaĢkanlığı için seçim turlarının baĢlayacağı 13 Mart 1973
gününe kısa süre kala, Adalet Partisi, CumhurbaĢkanı seçilmesinden çok Gürler‘in
önünü kesmesi amacıyla Cumhuriyet Senatosu BaĢkanı Emekli Orgeneral Tekin
Arıburun‘u, Demokratik Parti ise diğer iki adaya da oy vermemek için Genel BaĢkanı
Ferruh Bozbeyli‘yi aday göstermiĢtir. CHP‘ninse halen bir adayı yoktur. Ecevit,
CHP‘nin seçim turlarına katılmamasını önermiĢ, karar kabul edilmesine karĢın Genel
Sekreter Kırıkoğlu ve 30 kadar CHP‘li, Ecevit‘in talimatı ve grup kararına karĢı çıkarak
seçim turlarına katılmıĢtır.1582
13 Mart 1973 tarihli TBMM BirleĢik Toplantısıyla baĢlayan CumhurbaĢkanlığı
seçiminin ilk turunda, AP‘nin adayı Tekin Arıburun 282, askerlerin desteklediği Faruk
Gürler 175, Demokratik Parti‘nin adayı Ferruh Bozbeyli ise 45 oy almıĢtır. 11 oyun
boĢ, 4 oyunsa geçersiz sayıldığı turda, 2/3 oy çokluğu sağlanamadığından
CumhurbaĢkanı seçilememiĢtir.1583
Sonraki dört turda da benzer Ģekilde çoğunluk sağlanamayıp CumhurbaĢkanlığı
seçimi çıkmaza girmeye baĢlayınca, sonucun değiĢmeyeceğini anlayan Faruk Gürler,
adaylıktan çekildiğini açıklamıĢtır. Gürler‘le birlikte, AP‘nin desteklediği Tekin
Arıburun da adaylıktan çekilmiĢtir. Artık oylama turlarına katılmayan AP ve CHP‘nin,
ortak olarak destekleyecekleri bir adaylarının da olmaması nedeniyle,
CumhurbaĢkanlığı seçim süreci tıkanmıĢtır. Bu aĢamada, CHP Lideri Bülent Ecevit‘in
1 hafta kadar önce, 16 Mart 1973 günü gündeme getirdiği ve CHP Parti Meclisi‘nden
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de yetki aldığı çözüm önerisi olan, mevcut CumhurbaĢkanı Cevdet Sunay‘ın görev
süresini uzatılması önerisi tekrar değerlendirilmiĢtir.
CHP‘nin, anayasada değiĢiklik yapılarak CumhurbaĢkanı‘nın görev süresinin
uzatılması teklifi, 303 milletvekilinin imzasıyla 22 Mart 1973 günü Millet Meclisi
gündemine alınmıĢtır. DeğiĢiklik Meclis‘te tartıĢılmıĢ, aynı gün oylanmıĢ, fakat 2/3
çoğunluğun gerektirdiği 300 oydan yalnızca 1 oy eksikle, 299 oyla reddedilmiĢtir.
DeğiĢikliği teklif eden CHP‘nin, UĢak Milletvekili Adil Turan, teklife karĢı oy
kullanmıĢtır.1584
Tasarı, Millet Meclisi‘nde reddedilmiĢ olmasına karĢın, Cumhuriyet Senatosu‘na
da gönderilmiĢ, burada da tartıĢılarak oylanmıĢ, ancak 104 kabul oyu almasına karĢın,
184 üyeli Senato‘da da 2/3 çoğunluğu elde edemediğinden reddedilmiĢtir.1585
Gürler adaylıktan çekilip Sunay‘ın görev süresi de uzatılamayınca, siyasî parti
liderleri, daha fazla vakit kaybetmeden yeni bir aday belirlemek için görüĢmelere
baĢlamıĢlardır. 26 Mart 1973 günü, dönemin Anayasa Mahkemesi BaĢkanı Muhittin
Taylan, partilerin ortak adayı olarak belirlenmiĢtir. Ancak, bu kez de CumhurbaĢkanı
Cevdet Sunay, kontenjan senatörlüğü mekanizmasını Taylan için iĢletmeyi
reddetmiĢtir.1586
Bunun üzerine, kısa süre ara verilen görüĢmeler Nisan ayının baĢında yeniden
baĢlamıĢ, AP Lideri Demirel, çözüm olarak CumhurbaĢkanı‘nı halkın seçmesini
önermiĢtir.1587 Ancak bu öneri de diğer liderler tarafından kabul görmemiĢtir. Sonunda,
Demirel ve Ecevit ikili olarak görüĢmüĢ ve Kontenjan Senatörü Emekli Oramiral Fahri
Korutürk üzerinde uzlaĢmıĢlardır.
Korutürk‘ün aday olduğu CumhurbaĢkanlığı seçimi, 6 Nisan 1973 tarihinde,
TBMM BirleĢik Oturumunda yapılmıĢtır. Aynı zamanda CumhurbaĢkanlığı seçiminin
15.turu olan bu oylamada, 365 oy alan Fahri Korutürk CumhurbaĢkanlığına seçilmiĢtir.
Korutürk, aynı gün Meclis‘te yemin ederek, Türkiye Cumhuriyeti‘nin altıncı
CumhurbaĢkanı olarak göreve baĢlamıĢtır.1588
Böylece, 12 Mart Muhtırasından kısa süre sonra, henüz muhtıracıların
kurdurduğu hükümetlerin ara rejimi devam ederken, askerler ile sivil siyaset arasında
yaĢanan ve yaklaĢık 1 ay kadar süren bu otorite mücadelesi, sivil siyasetin desteklediği
bir adayın CumhurbaĢkanı olmasıyla son bulmuĢtur. Altıncı CumhurbaĢkanlığı seçimi,
asker-sivil iliĢkileri açısından Cumhuriyet tarihimizdeki örnek olaylardan biri olarak
kabul edilmektedir.
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1973 Genel Seçimleri, Sivil-SeçilmiĢ Hükümetin Kurulması ve Ara Rejimin
Sonu
CumhurbaĢkanlığı krizinin de bu Ģekilde aĢılmasından sonra, zamanı gelen genel
seçimlerin normal tarihinde yapılmasına karar verilmiĢtir.
CHP, bu seçimlere önem vermiĢ ve 1969 seçimlerinden itibaren ülkenin yaĢadığı
sıkıntıları vurgulayan 234 sayfalık ―Ak Günlere‖ baĢlıklı iddialı bir kitapçık ve seçim
bildirgesi hazırlamıĢtır. CHP‘nin bu bildirgede yoğunlaĢtığı konular, 12 Mart Askeri
Müdahalesinin siyaset ve ekonomiye olumsuz etkileri, özgürlüklerin kısıtlanması,
demokrasinin gördüğü zarar ve asayiĢ sorunlarıdır.1589 CHP, bu seçimlerle birlikte,
―sürekli bir anamuhalefet partisi olmaktan kurtulmayı‖ amaçlamaktadır.1590
AP de, seçim çalıĢmalarında demokrasi vurgusuna önem vermiĢtir. Öyle ki,
partinin seçim çalıĢmaları için belirlediği ve seçim propaganda çalıĢmalarında en sık
kullandığı sloganlardan biri ―demokrasinin bayrağı AP‖ sloganı olmuĢtur.1591
Seçimlere katılacak diğer partiler arasında ise Mart‘ta yaptığı kongreyle adını
değiĢtiren1592 Turhan Feyzioğlu liderliğindeki Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP), 12
Mart Muhtırasından sonra kapatılan Milli Nizam Partisi‘nin yerine 11 Ekim 1972
tarihinde yine Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan1593 Milli Selamet Partisi (MSP),
Alparslan TürkeĢ liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ferruh Bozbeyli
liderliğindeki Demokratik Parti (DP) yer almıĢtır.
Toplam 8 partinin katıldığı 1973 Genel Seçimleri, 14 Ekim günü yapılmıĢtır. 16
milyon 798 bin 164 kayıtlı seçmenden 11 milyon 223 bin 843‘ünün oy kullandığı ve
%66.8 katılım oranıyla gerçekleĢen seçimlerin kazananı ise Bülent Ecevit‘in
liderliğindeki CHP olmuĢtur. 3 buçuk milyondan fazla oy ve %33.3 oy oranıyla 185
milletvekilliği kazanan CHP‘yi, %29.8 oy oranı ve 149 milletvekiliyle Süleyman
Demirel‘in AP‘si izlemiĢtir. MSP 48, DP 45, CGP 13, MHP ise 3 milletvekilliği
kazanmıĢtır.1594 Basında yer alan pek çok değerlendirmeye göre, CHP‘nin Ġstanbul,
Ankara, Ġzmir gibi Ģehirlerde AP‘yi geride bırakarak seçimi kazanmıĢ olması bir
sürprizdir. Bu sürprizin temel nedenlerinden biri de, DP ve MSP‘nin, AP‘nin oylarını
bölmüĢ olmasıdır.1595
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Seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte, CumhurbaĢkanı Fahri Korutürk, hükümeti
kurma görevini CHP Lideri Bülent Ecevit‘e vermiĢtir. Aldığı oy tek baĢına hükümet
kurmaya yetmeyen Ecevit, koalisyon için ortak bulmak zorundadır. AP Lideri Demirel,
“halkın kendilerine muhalefet görevini verdiği” gerekçesiyle hiçbir partiyle koalisyon
kurmayacağını açıklamıĢtır. Zaten CHP içerisinde de AP ile koalisyon kurmak
istemeyen irade çoğunluktadır. Bunun üzerine Ecevit‘in koalisyon görüĢmeleri,
Necmettin Erbakan‘ın MSP‘siyle yoğunlaĢmıĢtır.
Yukarıdaki nedenler dıĢında, CHP‘yi MSP ile koalisyon hükümeti kurmaya iten
bir diğer neden de, ideolojik ve dünya görüĢü farklarına karĢın, iki partinin ekonomik
ve toplumsal sorunlara yaklaĢım tarzının benzerliğinin, iki partinin de bu sorunlara
ağırlık vermesinin etkisidir. Ayrıca, seçim kampanyaları boyunca her iki parti de temel
rakip olarak AP‘yi görmüĢ ve birbirlerine karĢı sert bir mücadele yürütmemiĢ, halkın
sorunları, özlemleri üzerinde durarak bunlara yönelik çözümler üzerinde durmuĢtur. Ġki
parti arasındaki diğer bir yakınlaĢma nedeniyse, düĢünce özgürlüğü konusu olmuĢtur.
CHP, 1973 seçimlerinde 12 Mart‘a yol açan ortamın ve 12 Mart sonrası dönemin
cezaevlerine sürüklediği sanık ve suçluları kurtarmak, bir ―iç barıĢ‖ sağlamak amacıyla
genel af çıkaracağını taahhüt etmiĢtir. MSP de, CHP‘den farklı nedenlerle de olsa, geniĢ
kapsamlı bir af çıkarılmasını istemiĢtir. Bu da, zaten baĢka koalisyon ortağı bulamayan
Ecevit için bir yakınlaĢma nedeni olmuĢtur.1596
Ecevit‘in hükümet kurma çalıĢmaları yaklaĢık 2 ay sürmüĢ, bu süre içerisinde
hükümet kurma görevini bir kez CumhurbaĢkanı‘na iade etmiĢ, Demirel de hükümet
kuramayınca görevi tekrar almıĢtır. Bu uzun ve zor süreçten sonra, CHP ile MSP,
koalisyon hükümeti konusunda anlaĢmıĢ, bakanlıklar paylaĢılmıĢ ve protokol
imzalanmıĢtır.1597 Bülent Ecevit‘in BaĢbakan, Necmettin Erbakan‘ın ise BaĢbakan
Yardımcısı olduğu 25 bakanlı hükümette, 18 bakanlık CHP‘den, 7 bakanlıksa MSP‘den
seçilmiĢtir. Kabinede, 23 vekille birlikte 2 de senatör yer almıĢtır.1598
Hükümet listesinin CumhurbaĢkanı Korutürk tarafından onaylanmasının
ardından, hükümet programı 1 ġubat 1974‘de Millet Meclisi ve Cumhuriyet
Senatosu‘nda okunarak görüĢülmüĢ ve onaylanmıĢtır.1599
Hükümet programında genel olarak;
 Siyasi hakların iadesi,
 Genel af,
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 Ġmam-Hatip Okullarının yeniden açılması,
 Yükseköğretimin parasız ve üniversiteye giriĢin sınavsız olması,
 Vergi sisteminde iyileĢtirmeler yapılması,
 Tarım kredilerinin artırılması,
 Sanayi ve kooperatifçiliğin geliĢtirilmesi,
 Gecekondulara tapu verilmesi, yasallaĢtırılması,
 Nüfusun orantılı dağılımı için ―Köy-kent‖ ve uydu kentlerin kurulması gibi
konu baĢlıkları yer almıĢtır.1600
12 Martçıların kurdurduğu 4 hükümetten sonra, genel seçimle halkın seçtiği bir
hükümetin yeniden göreve gelmesiyle, üç yıl kadar süren 12 Mart ara rejimi son
bulmuĢtur.
Kıbrıs Krizi ve BarıĢ Harekâtı
CHP-MSP Hükümeti‘nin karĢılaĢtığı en büyük kriz ise Kıbrıs konusunda
yaĢanmıĢtır. 15 Temmuz 1974 tarihinde, Kıbrıs‘ta ―Ulusal Muhafız Gücü‖ adlı
Yunanistan‘a bağlı cuntanın gerçekleĢtirdiği darbe ile CumhurbaĢkanı Makarios
devrilmiĢ, yerine Türklere açık düĢmanlığıyla bilinen Nikos Sampson getirilmiĢtir.
Darbeciler, Kıbrıs‘ta bir ―Yunan Cumhuriyeti‖ kurulduğunu ilân etmiĢtir.1601
Ada‘daki bu geliĢmeyle birlikte, Kıbrıs‘taki Rum saldırganlığı doruk noktasına
ulaĢmıĢtır. Rum saldırılarında hayatını kaybeden Türklerin sayısının hızla artmasıyla
harekete geçmek zorunda kalan Türkiye, Ada‘ya askerî harekât baĢlatmıĢtır. BaĢbakan
Ecevit, harekâtla ilgili açıklamasında, tüm diplomatik yolların denendiğini ancak sonuç
alınamadığını, bu nedenle Ada‘ya askerî müdahaleye mecbur kalındığını
vurgulamıĢtır.1602 Harekâtın baĢlatıldığı gün, Ankara, Ġstanbul, Tekirdağ, Kırklareli,
Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Ġzmir r Aydın, Muğla, Adana, Ġçel ve Hatay‘da
Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim ilân edilmiĢtir.1603 Meclis‘teki tüm muhalif
partiler, aynı gün yapılan gizli oturumda, hükümete Kıbrıs‘a yapılacak harekât
konusunda tam yetki vermiĢtir.1604
20 Temmuz 1974 tarihinde baĢlayan ve iki kademeli olarak gerçekleĢtirilen
harekât sonucu adanın yaklaĢık %35‘lik kısmı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
kontrol altına alınmıĢ ve ―Atilla Hattı‖ adı verilen sınır bölgesi içerisindeki Türklerin
can güvenliği sağlanmıĢtır. Türkiye‘nin ―3 Gün SavaĢı‖ olarak da adlandırılan
2.harekâtından ve LefkoĢa‘nın ele geçirilmesinden sonra, 16 Ağustos 1974 tarihinde
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Ada‘da ateĢkes ilân edilmiĢtir.1605 Kıbrıs‘ta yayınlanan Türkiye yanlısı Bozkurt
Gazetesi, haberi Ecevit‘e atıf yaparak ―Karaoğlan Hattı Çizildi‖ Ģeklinde vermiĢtir.1606
Kıbrıs BarıĢ Harekâtı; ülke içerisinde bir süre bütünlük sağlamıĢ, CHP-MSP
Hükümeti‘nin ömrünü biraz uzatmıĢtır. Ancak Ecevit‘in ―Kıbrıs Fatihi‖ olarak anılıp,
harekâtın siyasî kazancını tek baĢına elde etmeye baĢlaması, koalisyon ortağı Erbakan‘la
arasının açılmasına, koalisyonun hızla yıpranmasına neden olmuĢtur.
ABD Ambargosunun BaĢlaması ve CHP-MSP Hükümeti‟nin Sonu
Ancak, koalisyon hükümetinin durumu ve Türkiye açısından en büyük sorun,
harekâta baĢından beri karĢı olan ABD‘nin Türkiye‘ye sert bir askerî ve ekonomik
ambargo baĢlatması olmuĢtur. ABD‘nin Türkiye‘ye yönelik ambargosu, Senato‘da 17
Aralık 1974, Temsilciler Meclisi‘ndeyse 18 Aralık 1974 tarihinde onaylanmıĢtır.
Onaylanan bu kanunla, 5 ġubat 1975 itibariyle Türkiye‘ye silah satıĢı
yasaklanacaktır.1607 Türkiye‘ye yönelik ABD ambargosu, daha sonra uygulamada
ekonomik alanları da içerecek Ģekilde geniĢleyecektir.
Amerikan ambargosu zaten zor durumdaki Türkiye ekonomisini kısa sürede
krize sokmuĢtur. Ülkede baĢta akaryakıt olmak üzere Ģeker, yağ, tüpgaz gibi temel
ihtiyaç maddelerinde yokluk baĢlamıĢtır. Bunlarla birlikte döviz sıkıntısı ve ekonomik
istikrarsızlık nedeniyle dıĢ borç ve kredi alınamadığından üretim durma noktasına
gelmiĢ, iĢsizlik hızla artmıĢtır. Tüm bu sıkıntıların Amerikan ambargosuna bağlanması
nedeniyle ülkede sol eylemler hızla artmıĢ ve sağ-sol çatıĢmaları ĢiddetlenmiĢtir.
Bu ortamda daha fazla iktidarda kalamayan CHP-MSP Hükümeti, BaĢbakan
Ecevit‘in istifasıyla dağılmıĢtır. Siyasî parti liderlerinin 2 ay kadar yeni bir hükümet
kuramaması üzerine, CumhurbaĢkanı Korutürk, Prof. Dr. Sadi Irmak‘ı BaĢbakan olarak
atamıĢ ve hükümeti kurma görevi vermiĢtir.1608 Irmak‘ın baĢbakanlığında kurulan
―seçim hükümeti‖, Meclis‘ten güvenoyu alamamasına karĢın, 18 Kasım 1974 tarihinde
göreve baĢlamıĢtır.1609
YaklaĢık 4 ay görevde kalacak olan Irmak Hükümeti‘nin görev döneminde,
ABD ile Türkiye arasındaki Kıbrıs ve ambargo krizi devam etmiĢ, ABD‘de kabul
edilen kanan gereği, 5 ġubat 1975 tarihi itibariyle Türkiye‘ye askeri yardım ve silah
satıĢı resmen durdurulmuĢtur.1610 BaĢbakan Irmak, ABD‘nin bu düĢmanca tavrına
karĢılık olarak ―Amerikan askerî yardımının kesilmesi iki ülke arasındaki ikili
iliĢkilerin yeniden düzenlenmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır ve bunun
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sorumluluğu tamamen Amerikan Kongresi‘ne aittir. Yunanlılara, Rumlara,
Amerikalılara verilecek tavizimiz yoktur‖ ifadelerini kullanmıĢtır.1611 Önceki BaĢbakan
Ecevit ise ―bir ülkenin askerî araç ve gerecini temin ettiği kaynağı değiĢtirmesi, o
ülkenin dıĢ politikayı da değiĢtirmek zorunda kalması demektir. Artık Türkiye‘nin tek
taraflı ortak güvenlik yüzünden büyük riskler altında kalmaya devam etmesi
anlamsızdır. Artık Amerika‘ya güvenemeyiz‖ diyerek, ABD‘nin bu tavrının Türk dıĢ
politikasında da değiĢikliğe neden olacağı ve Türkiye ile ABD arasındaki ittifak algısını
değiĢtireceğine vurgu yapmıĢtır.1612
Türkiye‘nin, ABD‘nin ambargo kararına en net tavrı ise Kıbrıs konusunda
olmuĢtur. BaĢbakan Irmak, Silah ambargosunun resmen baĢlamasından 1 hafta kadar
sonra, 13 ġubat 1975 tarihinde, Kıbrıs Federe Türk Devleti‘nin kurulduğunu
açıklamıĢtır. Jandarma Komutanlığı‘nda düzenlenen bir brifingden sonra açıklama
yapan Irmak, Kıbrıs Otonom Türk Yönetimi Yürütme Kurulu ve Meclisi‘nin yaptıkları
toplantı sonucunda Cumhuriyet kurma kararı aldıklarını ve bu kararlarını telgrafla
Türkiye‘ye bildirdiklerini ifade etmiĢtir.1613
1975-1980 Arası ġiddet Olayları, Sokak Terörü ve 12 Eylül 1980 Askerî
Darbesi
Diplomaside bu geliĢmeler yaĢanırken, iç politikada siyasî liderlerin hükümet
kurma çalıĢmaları devam etmektedir. Sonunda, Süleyman Demirel; Erbakan‘ın Millî
Selâmet Partisi, Alparslan TürkeĢ‘in Milliyetçi Hareket Partisi ve Turhan
Feyzioğlu‘nun Cumhuriyetçi Güven Partisi ile dörtlü bir koalisyon hükümeti üzerinde
anlaĢmıĢtır. CumhurbaĢkanı Korutürk‘ten 31 Mart 1975 günü onay alan hükümet, 12
Nisan 1975 tarihinde de 218‘e karĢı 222 oyla Meclis‘ten güvenoyu alarak görevine
baĢlamıĢtır.1614 Böylece, askerin henüz 4 yıl önce iktidardan uzaklaĢtırdığı Demirel,
―Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (MC)‖ olarak da anılan hükümetin lideri olarak
yeniden baĢbakanlığa yükselmiĢtir. Bu geliĢme, asker-sivil iliĢkileri açısından da önem
taĢımaktadır.
Demirel Hükümeti, Irmak Hükümeti‘nin Kıbrıs konusunda ABD‘ye karĢı
yürüttüğü politikayı genel olarak sürdürmüĢtür. Hatta daha da ileri taĢıyarak, 25
Temmuz 1975 tarihinde aldığı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'deki ortak savunma
üsleri anlaĢmalarının geçersiz olduğunu, Ġncirlik Üssü dıĢındakilere Türk Bayrağı
çekileceğini ABD‘ye bildirmiĢtir. Aynı gün, Ġncirlik Üssü dıĢındaki tüm ABD üslerine
el koyulmuĢ ve Türk bayrağı çekilmiĢtir.1615
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Bununla birlikte, Milliyetçi Cephe Hükümeti‘nin iç politikada ilk günlerinden
itibaren özellikle kamuoyundaki ABD karĢıtlığı üzerinden güçlenmeye baĢlayan sol
hareketlere yönelik sert bir tavır sergilemesi, ülkedeki siyasî ortamın sertleĢmesine, solsağ geriliminin tırmanmasına neden olmuĢ, sokaklar yeniden hareketlenmiĢtir. Kısa
süre sonra, sağ ve sol gruplar arasında çatıĢmalar baĢlamıĢtır.
Yabancı ülkelerin de tahrikleri sonucu çatıĢmalar üniversitelere de sıçramıĢ,
ODTÜ baĢta olmak üzere aylarca süren boykotlar gerçekleĢmiĢtir. DĠSK, 1976‘da 1
Mayıs‘ı ilk kez Taksim‘de kutlamıĢ ve kutlamalara 100 binden fazla kiĢi katılmıĢtır. 1
Mayıs‘ı grevler ve iĢ bırakma eylemleri izlemiĢtir. MC Hükümeti‘nin olayları kontrol
altına almak amacıyla çıkartmak istediği Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM)
Yasası‘na CHP ve DĠSK‘in karĢı çıkması, askerin sola tepki göstermesine ve artan
anarĢiden solu sorumlu görmesine neden olmuĢtur. Böylece, 1976‘nın sonlarına doğru
asker de siyaset alanına girmeye baĢlamıĢtır.
1977 yılında 1 Mayıs‘ın yine Taksim‘de kutlanmasına karar verilmiĢtir. 1 Mayıs
1977 günü, yaklaĢık 500 bin kiĢi Taksim‘i doldurmuĢtur. Kutlamalar sırasında
kalabalığa ateĢ açılması ve yaĢanan büyük panik sonucu 34 kiĢi ölmüĢ, yüzden fazla
kiĢi yaralanmıĢtır.1616
5 Haziran 1977 günü yapılan seçimlerde Ecevit yine en yüksek oyu almasına
karĢın kendisiyle koalisyon kuracak bir parti bulamamıĢ ve Demirel, MHP ve MSP‘yi
yanına alarak Ġkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti‘ni kurmuĢtur. Ġktidarın yine Milliyetçi
Cephe‘de kalması sağ ve sol gruplar arasındaki gerilimi arttırmıĢ, sol görüĢlü gruplar
bazı Ģehirlerde ―kurtarılmıĢ bölgeler‖ oluĢturup yönetmeye baĢlamıĢlardır. Askerin bu
giriĢimlere müdahalesi sert olmuĢtur.
Sonunda Ecevit, Aralık 1977‘de AP‘den 11 milletvekilini istifa ederek kendisini
desteklemeye ikna etmiĢ ve 1978‘in Ocak ayında Ġkinci MC Hükümeti‘ni düĢürerek
kendi hükümetini kurmuĢtur.1617 1978‘e girilirken ülkedeki gerilim daha da
tırmanmıĢtır. 16 Mart 1978 günü Ġstanbul Üniversitesi‘nde solcu öğrencilerin üzerine
bomba atılması ve ateĢ açılması sonucu 7 kiĢi ölmüĢ, 44 kiĢi yaralanmıĢtır. Bu olay
üzerine, Ġstanbul Üniversitesi süresiz olarak kapatılmıĢtır.1618 Toplumdaki bölünme
Emniyet TeĢkilatı‘na da yansımıĢ, polisler ―Pol-sen‖ ve ―Pol-bir‖ adı altında iki kampa
ayrılmaya baĢlamıĢtır. Artan Ģiddetle birlikte ekonomik sıkıntılar da dayanılmaz bir
noktaya gelmiĢtir.
Durum böyleyken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde de bölücü terör
sinyallerinin ortaya çıkması askeri iyice tedirgin etmiĢtir. Askerler, 1978 yılının
sonlarına doğru hükümetten bazı illerde sıkıyönetim ilan edilmesini istemiĢtir.
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1978‘in Aralık ayında, sürekli tırmanan sağ-sol çatıĢmaları, dayanılmaz
ekonomik sıkıntılar ve ilk sinyallerini veren bölücü teröre bir de Alevi-Sünni mezhep
çatıĢması eklenmiĢtir. KahramanmaraĢ‘ta 16 Aralık günü ilk kıvılcımı çıkan olaylar, 23
Aralık günü patlamıĢ ve Ģehirde üç gün boyunca büyük bir Alevi-Sünni çatıĢması
yaĢanmıĢtır. Olaylarda 120 kiĢi hayatını kaybetmiĢ, 1000‘e yakın kiĢi yaralanmıĢ,
yüzlerce ev ve iĢyeri yakılıp yıkılmıĢtır.1619 KahramanmaraĢ olaylarından sonra
hükümetin askere karĢı direnci kırılmıĢ ve 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmiĢtir. Böylece,
27 Mayıs ve 12 Mart öncesi olduğu gibi sıkıyönetimle birlikte kontrol yine askere
geçmeye baĢlamıĢtır.
AnarĢi olaylarında yaklaĢık 700 kiĢinin hayatının kaybettiği 1978 yılının
ardından uygulanan sıkıyönetim de ülkedeki Ģiddeti durduramamıĢtır. 1 ġubat 1979
günü ünlü gazeteci Abdi Ġpekçi‘nin öldürülmesi, yakın arkadaĢı Bülent Ecevit‘i
derinden etkilemiĢtir.1620 1 Mayıs 1979‘un Taksim‘de kutlanmasına izin vermeyen
Ecevit, baĢta DĠSK olmak üzere sendikaların desteğini kaybetmiĢ ve kısa süre sonra
BaĢbakanlık‘tan istifa etmiĢtir. Bir azınlık hükümeti kurmayı baĢaran Demirel, Kasım
1979‘da göreve baĢlamıĢtır. Askerin ülkedeki anarĢi ve siyasi istikrarsızlıktan olan
rahatsızlığını, 30 Ağustos mesajında Genelkurmay BaĢkanı Kenan Evren dile
getirmiĢtir. Evren‘in konuĢması, siyasilere bir uyarı niteliğindedir. Üst rütbeli
komutanlar, benzer bir ―uyarı mektubu‖ nu Aralık ayının sonlarında CumhurbaĢkanı
Fahri Korutürk‘e de iletmiĢlerdir. Aynı dönemde Pehlevi‘nin düĢürülmesiyle
Humeyni‘nin yönetimi ele geçirdiği Ġran gibi Türkiye‘nin de Batı Blokundan
kopmasından korkan ABD‘nin de gözü Türkiye‘nin üzerindedir.
1979 yılında gerçekleĢen anarĢi olaylarında 1200‘den fazla insanını kaybeden
Türkiye, 1980 yılına ―24 Ocak Kararları‖ olarak bilinen ekonomi programıyla
baĢlamıĢtır. Bu kararlarla birlikte devalüasyon gerçekleĢmiĢ, Dolar 47 TL‘den 70
TL‘ye yükselmiĢtir. Devletçi ekonomiden vazgeçilerek serbest ekonomi uygulamasına
geçilmiĢ, fiyatlar ve faizler serbest bırakılmıĢtır. Kısa sürede büyük zamlar
gerçekleĢmiĢ, enflasyon %200‘leri aĢmıĢtır. ĠĢten çıkartılan iĢçiler fabrikaları iĢgal
etmeye baĢlamıĢ, iĢçilerle olaylara müdahale eden askerler arasında büyük çatıĢmalar
yaĢanmıĢtır. Bu olaylar, askerin kaygı ve tepkilerini daha da arttırmıĢtır. Ordu
içerisinde müdahale düĢüncesi tekrar ağırlık kazanmaya baĢlamıĢtır.
1980 yılının ortalarına doğru anarĢi doruğa çıkmıĢtır. Mayıs ayının sonlarında
Çorum‘da meydana gelen Alevi-Sünni çatıĢmalarında 33 kiĢi hayatını kaybetmiĢtir. 1621
Ülkede atmosfer böyleyken, Meclis‘teki partilerin Nisan‘da görev süresi bitmiĢ olan
Fahri Korutürk‘ün yerine yeni bir CumhurbaĢkanı bile seçememiĢ olmaları askerin
1619
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sabrını taĢırmıĢtır. Üstelik terör olaylarından bıkan ve can güvenliği kalmayan
toplumda da bu panik duygusu nedeniyle askerin müdahalesini destekleyen bir görüĢ
hâkimdir. Darbe planlarını tamamlayan komutanlar, Genelkurmay BaĢkanı Kenan
Evren‘in komutasında 12 Eylül 1980 günü sabaha karĢı harekete geçmiĢlerdir.1622 Kısa
sürede ülke yönetimini ele geçiren askerler, siyasi parti liderlerini GeliboluHamzakoy‘daki askeri kampta gözaltına almıĢlardır.1623
Sonuç
Türk siyaseti, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Askerî Müdahaleleri arasında,
krizlerle dolu bir 9 yıl geçirmiĢtir. 12 Mart Muhtırası‘nın siyasetteki ilk önemli etkisi
Cumhuriyet Halk Partisi‘nde yaĢanmıĢtır. Muhtıraya destek veren CHP Genel BaĢkanı
Ġsmet Ġnönü ile muhtıraya tepki gösteren Genel Sekreter Bülent Ecevit arasında bir kriz
yaĢanmıĢ ve bu kriz kısa sürede parti içerisinde bir bölünmeye neden olmuĢtur.
Görevinden istifa eden Ecevit, Ġnönü ile liderlik yarıĢına girmiĢ ve 1972 yılında
toplanan olağanüstü kongreyi kazanarak CHP‘nin yeni genel baĢkanı olmuĢtur.
12 Mart müdahalesinin sivil siyasete diğer bir etkisiyse, 1973 yılında yapılan
CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde ortaya çıkmıĢtır. 12 Martçıların CumhurbaĢkanı
seçtirmek istediği Genelkurmay BaĢkanı Faruk Gürler‘e siyasî liderlerin destek
vermemesi sonucu bu kez de askerlerle siyasî liderler arasında bir CumhurbaĢkanlığı
krizi patlak vermiĢtir. Meclis‘teki iki büyük siyasî partinin liderleri Süleyman Demirel
ve Bülent Ecevit‘in ortak hareket ederek aday gösterdikleri emekli Oramiral Fahri
Korutürk‘ü CumhurbaĢkanı seçtirmeleriyle, askerlerle siyasetçiler arasında bu kriz,
sivil siyasetçilerin istediği Ģekilde sona ermiĢtir.
14 Ekim 1973 tarihinde yapılan genel seçimler sonucu en yüksek oyu alan
Bülent Ecevit‘in CHP‘siyle Necmettin Erbakan‘ın MSP‘sinin bir koalisyon hükümeti
kurmasıyla birlikte, sivil bir hükümet iktidara gelmiĢ ve 12 Mart ara rejimi sona
ermiĢtir. Ancak bu hükümet de göreve baĢlar baĢlamaz Kıbrıs‘ta meydana gelen darbe
ve Türk düĢmanı bir cuntanın Ada‘yı ele geçirmesiyle patlak veren Kıbrıs meselesiyle
karĢı karĢıya kalmıĢtır. Ecevit Hükümeti, Ada‘daki Türklerin can güvenliğini sağlamak
amacıyla 20 Temmuz 1974 tarihinde askerî müdahale gerçekleĢtirmiĢ ve kuzey
bölgesini kontrol altına almıĢtır. Ancak, bu kez de Türkiye‘nin Ada‘ya müdahalesine
tepki gösteren ABD‘nin ambargosuyla diplomatik bir kriz baĢlamıĢ, ambargonun
etkisiyle ekonominin iyice bozulması, CHP-MSP Hükümeti‘nin de sonunu getirmiĢtir.
ABD ambargosuyla birlikte hızla bozulan ekonomiye, ABD-karĢıtı sol
eylemlerin de eklenmesiyle, ülkedeki gerginlik hızla tırmanmıĢ ve 1975 yılından
itibaren Ģiddet olayları ve sağ-sol görüĢlü eylemcilerin çatıĢmaları artmıĢtır. Bu
çatıĢmalara kısa süre sonra bölücü terör sinyalleri ve mezhep çatıĢmaları da eklenince,
1622
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koalisyon hükümetleri, ülkede güvenliğin sağlanmasında yetersiz kalmıĢ ve ülke hızla
bir bölünme sürecine sürüklenmeye baĢlamıĢtır.
1975 ile 1980 yılları arasında, Ģiddet olaylarında yılda ortalama 800 kiĢi hayatını
kaybetmiĢ ve tırmanan Ģiddet olayları durdurulamamıĢtır. Sivil siyasetin bu konuda
yetersiz kalmasını gerekçe gösteren askerler yine devreye girmiĢ ve 12 Eylül 1980
tarihinde siyasete yine müdahale ederek darbe yapmıĢtır. 12 Eylül 1980 Darbesi ile tüm
siyasî partiler kapatılmıĢ ve siyasî liderler Gelibolu‘da askerî bölgede gözaltına
alınmıĢtır.
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SYKES-PICOT SÜRECĠNDE SUUD-VEHHABĠ
ĠTTĠFAKININ ORTADOĞU YAPILANMASINDAKĠ
ROLÜ
Dr. Ġmbat MUĞLU
Ankara Üniversitesi
ÖZET
KuruluĢ tarihi 1932 olan Suudi Arabistan 18. yüzyılda ortaya çıkan Vehhabilik
ile ortak bir tarihi paylaĢmaktadır. 18. yüzyılda Arap Yarımadasında yayılmaya
baĢlayan, temeli Ġbni Teymiyye‘nin fikirlerine dayanan ve Muhammed bin
Abdülvahhab tarafından kurulan Vehhabilik, Ġslam‘a sonradan eklenen her düĢünce ve
uygulamayı (bidat) reddetmiĢ ve modernleĢmeyi yozlaĢma olarak görmüĢtür.
Bu düĢüncesini yaymaya çalıĢan Abdülvahhab, siyasi desteğe ihtiyaç duymuĢ ve
bunu 1744‘de Suud Ailesinin lideri Muhammed bin Suud ile gerçekleĢtirdiği ittifakla
elde etmiĢtir. Bu tarihten sonra iki lider ve aile(Suud ve ġeyh aileleri)arasındaki ittifak,
Vehhabi öğretilerine göre bir devlet kurmayı amaçlamıĢtır. 20. yüzyılda Osmanlı‘nın
giderek zayıflamasının etkisiyle ittifak bölgedeki etkisini arttırmıĢ, Arabistan
Yarımadası‘nda hakimiyetini kurmuĢtur.
Suudi Arabistan‘ın devletleĢme sürecinde(18.yy-1932) birkaç faktörün önemli
rol oynadığı anlaĢılmaktadır. ÇalıĢmada bu faktörlerden bahsedilmiĢ ve Sykes-Picot
anlaĢmasıyla bağlantı kurulmaya çalıĢılmıĢtır.
Suudi-Vehhabi iĢbirliği bugün hala devam etmekte, iç politikada ve dıĢ
politikada Vehhabilik doğrultusunda hareket etmektedir.
Bu çalıĢmada, öncelikle Vehhabiliğin ortaya çıkıĢ süreci, dinsel/ideolojik
temelleri, devlete, siyasal erke bakıĢ açısı incelenmiĢ ve Suud ailesi ile Vehhabi
hareketinin tanıĢma ve birlikte büyüme/yayılma süreci ele alınmıĢtır. Bu Ġttifakla bir
devlet olarak ortaya çıkan Suudi Arabistan‘ın Vehhabilik ile devam eden iliĢkisinin
özellikle son yüzyılda bölge üzerindeki etkilerine değinilmiĢtir. ÇalıĢma kavramsal,
kuramsal, teolojik ve tarihsel anlamda geniĢ bir kaynak araĢtırmasına dayanmaktadır.
THE ROLE OF SAUD-WAHHABI ALLIANCE IN THE MIDDLE EAST
STRUCTURE
DURING SYKES-PICOT PROCESS
ABSTRACT
Saudi Arabia, founded in 1932, share a common history with the development of
Wahhabism emerged in the 18th century. Wahhabism founded by Muhammad bin
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Abdülvahhab and mainly based on Ġbn-i Teymiyye‘s ideas and began to spread in
Arabian Peninsula, rejecting anything they regard as a later innovation (bidat) and
considered modernization as ―corruption‖.
Trying to spread these ideas, Abdulvahhab, needed political support and gained
it by the alliance with the family of Saud in 1744. After that the alliance between two
political leaders and families ( Sheikh and Saud) aimed to establish a state based on
Wahhabi doctrine. In the 20th century with the impact of the weakening of Ottoman,
alliance begun to increase its influence in the region and established its dominance over
Arabian Peninsula.
Several factors appears to play important role on Saudi Arabia's nationalization
process(18.yy-1932). This study mentioned these factors and aimed to investigate the
connection with Sykes-Picot Treaty.
Saudi-Wahhabi cooperation still continues both in domestic policy and foreign
policy in accordance with Wahhabism.
In this study, first Wahhabism‘s emergence process, religious/ideological base,
the perspectives of state and political power is examined, then the acquaintance and
growth/expansion process of Saud family and the Wahhabi‘s is discussed. The impacts
of this Alliance on the region, especially in the last hundred years was mentioned. This
study is based on a wide range of resources research in terms of conceptual, theoretical,
theological and historical.
GiriĢ
Vehhabiliğin kurucusu Muhammed Ġbnü‘l Abdülvahhab (1703-1792),
Arabistan‘ın ortasındaki Necd‘de dünyaya geldi. Temel düĢüncesi, Ġslamiyet‘in batıl
halk dinine döndüğü ve bunun Hz. Muhammed (sav)‘in öğrettiği Allah‘ın birliğine
gölge düĢürdüğü yönündeydi. Ġslamiyet‘i, çok tanrıcılığa (Ģirk) ve Allah‘ın birliğine
(tevhit) odaklanarak ve her türlü yenileĢmeye (bidat) karĢı gelerek arındırmaya çalıĢtı.
Öğretileri ilk ortaya çıktığı zamanlarda Hanbeli bilginleri tarafından reddedilmesine
karĢın, hukuk alanında Hanbeli mezhebini benimsedi ve Ġbn-i Teymiyye (ö. 1328) ve
Ġbn-i Kayyum (ö.1350) gibi mezhebin önde gelen düĢünürlerinden etkilendi.1624
Abdülvahhab‘ın takipçileri ise Vehhabi olarak anılmaya baĢlandı.
Muhammed Ġbnü‘l Abdülvahhab‘ın, 1744 yılında Necd‘de yerleĢik küçük bir
kabile reisi olan Muhammed Ġbn al Suud ile ittifaka girmesi bugünkü Suudi
Arabistan‘ın siyasi ve dini temellerini oluĢturur. Abdülvahhab, radikal selefi bir
düĢünür olarak, ġii ve geleneksel Sünni hayat ve düĢünme tarzlarına itiraz ederek Ġbn-i
Teymiyye‘yi andırır bir Ģekilde zamanın yaĢam tarzlarını birçok bakımdan dini
hükümlere aykırı olarak görür. Diğer taraftan Ġbn al Suud ise, kuvvetli bir öngörüyle
Abdülvahhab‘ın düĢüncelerinin kendi kabilesinin yükselmesi bakımından fayda
1624

Abdullah Saeed, Ġslami DüĢünce, Çev. CoĢkun Kadiroğlu, Ankara, Sitare, 2011, s. 173.
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sağlayabileceğini düĢünmüĢtür. BaĢarılı olan bu ittifak, uzun bir süre boyunca
Arabistan‘ın geleceğini ĢekillendirmiĢ ve Ģekillendirmeye de devam etmektedir.1625
Vehhabiler, ġii düĢünce ve uygulamasında görülen ulema sınıfına gereğinden
fazla önem atfedilmesini ve kutsanmasını; ġii din büyüklerinin mezarlarının türbeler
haline getirilmesini ve türbeler etrafında ibadet yapılmasını; ġiilerin ―12 Ġmam‖ olarak
andıkları Ġmamlara karĢı mutlak itaat ile ibadetlere benzer düĢüncelerin ve pratiklerin
geliĢmesini Ġslam‘ın Tevhit inancına aykırı bulurlar ve bu Ģekilde davrananları kafir
olarak nitelerler.1626 Bu uygulamalar, Vehhabilerin gözünde, Allah ile insan arasında
aracı oluĢturmaktır ve bu da Ġslam‘da en büyük ve affı mümkün olmayan bir günah
olan ―Ģirk‖tir (Allah‘a ortak koĢulması). Yani Vehhabilere göre ġiilerin yaptığı Allah‘ın
yanına insanların güç sahipleri veya aracılar olarak konulmasından baĢka bir Ģey
değildir ve bu da açık olarak Allah‘a ortak koĢulması anlamına gelmektedir. Bu nedenle
de, Abdülvahhab ġiilerin ziyaret ettikleri yerlerin Ģirkin en büyük mekanları oldukları
inancıyla, bu yerlere gidilmesini haram saymıĢtır.1627
Özelde Abdülvahhab‘a, genelde tüm Vehhabilere göre ġiiler, siyasi meseleler
etrafında kurguladıkları bir düĢünce sistematiğine bağlı olarak geliĢen itikadi
düĢünceleri ve bunların ibadet alanına yansıyan boyutları itibariyle Ģirke düĢmüĢ
müĢrikler olarak Ġslam‘ın en büyük düĢmanlarıydı. ġiiler Ġslam inancından geldikleri
için dinden çıkmıĢ, yani mürtet sayılabilirlerdi. Dinden çıkanlara, yani mürtetlere
uygulanan ceza ise açık ve netti: ölüm. Dolayısıyla bunlara karĢı verilecek mücadele
küfre karĢı yapılan cihat olacaktı ve Peygamberin kendi zamanındaki müĢriklerle
yaptığı savaĢlarla aynı anlama gelecekti.1628 Abdülvahhab, devamcılarına Allah
tarafından beğenilmenin, sevilmenin tek çaresinin sahte Müslümanları yok etmek için
savaĢmak ve öldürmek olduğunu öğütlüyordu.1629
ġiiler hakkında bu düĢüncelerin pratiğe yansıması ise çok da gecikmedi. 1801
yılı Nisan ayında Vehhabi - Suudi kabileleri ġiilerin kutsal Ģehri olan Kerbela‘yı ele
geçirerek, binlerce ġii‘yi öldürdü. ġiilerce kutsal olan birçok mekan gibi Hz.
Hüseyin‘in türbesi de yıkıldı ve tüm Ģehir yağmalandı. Ancak bu saldırıya misilleme
gecikmedi ve 1803 yılında bir ġii, Suudi Emiri Abdülaziz‘e suikast düzenleyerek
öldürdü. Had safhaya ulaĢan gerginlik, Osmanlıların olaya müdahale etmesi sonucu
yatıĢtırıldı.

1625

Ünal Gündoğan, Ġran ve Ortadoğu, Ankara, Adres, 2010.
Gündoğan, op. cit., s. 314‘ten James Piscatory, ―Suudi Arabistan‘da Ġdeolojik Siyaset‖, Dünya ve
Ġslam, Sayı 5, KıĢ 1991, s. 30-40.
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Ibid., s. 314.
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Ibid., s. 314-315.
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Ahmet Vehbi Ecer, Tarihte Vehhabi Hareketi ve Etkileri, Ankara, ASAM, 2001, s. 184.
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Bu olaylar sonucu iki taraf da artık birbirlerini düĢman gözüyle görmeye
baĢlamıĢ, Vehhabiler ġiileri mürted, ġiiler ise Vehhabileri barbar olarak nitelemeye
devam etmiĢlerdir. ġah döneminde Ġran ġii kimliğini çok da ön plana çıkarmamıĢ, her
iki taraf tarihin mirasını göz ardı etmeyi baĢarabilmiĢtir. Fakat Ġran‘da Devrimin
gerçekleĢmesiyle birlikte tarihi düĢmanlık tekrar gün yüzüne çıkmıĢ, bu da iki ülke
arasında birçok gerginliğin yaĢanmasına neden olmuĢtur. Gündoğan‘a göre,
düĢmanlıkların tekrar ortaya çıkmasında bölge dıĢı güçlerin ―böl yönet‖ politikasının
etkisi de bulunmaktadır. AraĢtırmacıya göre, 1800‘lü yıllarda bölge üzerinde planları
olan ve Ġran‘a sızmayı hedefleyen Ġngiltere, Suudi–Vehhabi ittifakını ġiilere karĢı
kıĢkırtmıĢ, buna karĢın Ġranlı ġiileri ise, özelde Vehhabiliğe, genelde ise Sünniliğe karĢı
çatıĢmaya sevk etmeye çalıĢmıĢtır.1630
Vehhabilik – ġiilik çatıĢmasının tarihsel geliĢimi kısaca bu Ģekildedir.
Makalemizin ilerleyen bölümlerinde bu konuya yeri geldikçe tekrar döneceğiz.
Suudi Arabistan-Vehhabilik ĠliĢkisi ve Vehhabiliğin Suudi Arabistan DıĢ
Politikasına Etkileri
Suudi Arabistan‘ın siyasal kültürü Ġslam‘dan ayrı düĢünülemez. Ülkenin siyasal
ideolojisini Vehhabilik oluĢturmaktadır. Suudi Arabistan yönetimi, önemli dıĢ politika
kararlarını meĢrulaĢtırmak için dini liderlerden fetva almaya öncelik vermektedir.
Örneğin, Kral Fahd, Körfez SavaĢı sırasında Amerikan askerlerinin yaptığı iĢgali haklı
gösterebilmek için dini liderlerden fetva almıĢtır.1631 Suudi yönetimi Vehhabilik
anlayıĢını Ġslam alemine yaymaya gayret etmektedir. Bu hedefi açısından Suudi rejim,
BatılılaĢma giriĢimlerini ve ġiiliği kendi Ġslami anlayıĢları açısından tehdit olarak
algılamaktadır.1632
Suudi Arabistan, Ortadoğu‘daki diğer ülkelerden farklı olarak çok uzun süren bir
kuruluĢ mücadelesi yürütmüĢtür. Önce Arabistan yarımadasındaki dini gruplara ve daha
sonra Osmanlı Devleti‘ne karĢı siyasal ve dinsel bir mücadeleye giriĢmiĢ, defalarca
Osmanlı ve bazen temsilcisi valilerle karĢı karĢıya gelmiĢ ve savaĢmıĢtır. Yirminci
yüzyılın baĢlarında ise Hicaz merkezli ġerif Hüseyin ailesine karĢı mücadele etmiĢ ve
Osmanlı Devleti‘nin dağılmasından sonra Ġngilizlerin de desteğiyle Arabistan
Yarımadası‘nda hakimiyeti sağlamıĢ ve bağımsızlığını ilan etmiĢtir. Bugünkü Suudi
yönetiminin benimsediği kuruluĢ ideolojisi olan Vehhabilik, hem Vehhabi olmayan

1630

Gündoğan, op. cit., s. 316.
Joseph A. Kechichian, ―Saudi Arabia‘s Will to Power‖, Middle East Policy, C. VII, Sayı 2, ġubat
2000, s. 47-60.
1632
Ertan Efegil, ―Suudi Arabistan‘ın DıĢ Politikasını ġekillendiren Faktörler‖, Ortadoğu Analiz, C. V, Sayı
53, Mayıs 2013, s. 109.
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Sünnilik ve ġiilik hem de modernizm ve Batı karĢıtı bir söylem olarak
tanımlanmaktadır.1633
Suudi Arabistan yönetimi baĢından itibaren, içeride Vehhabi söylemi ve dinsel
bakıĢ açısı sayesinde, dıĢarıda ise Batılı devletler, özellikle Ġngiltere ve Amerika
BirleĢik Devletleri (ABD) ile petrol ve diğer stratejik alanlarda kurduğu ekonomipolitik çıkar birlikteliği sayesinde rejimini bugüne kadar devam ettirebilmiĢtir. Suudi
Arabistan‘da ortaya çıkan hemen hemen bütün siyasal ve toplumsal hareketler dinden
(Ġslam‘dan) esinlenmiĢ, dinden meĢruiyet ve destek almaya çalıĢmıĢtır. Çünkü Ġslam
Suudi Arabistan‘ın siyasi kültürünün merkezinde yer almaktadır. Devletin ve toplumun
hayatını Ģekillendiren en önemli husus Ġslam‘dır. Bundan dolayı Suudi siyasal
hareketlerinden bahsederken, çeĢitliliğin ortak bir kültür içinde çeĢitlilik olduğunu
hatırdan çıkarmamak gerekmektedir. Ülkenin kuruluĢundan bu yana Vehhabilik en
önemli dini akım olmuĢtur. Bunun dıĢında farklı Sünni gruplar yanında ülkenin
yaklaĢık %10-15‘ini oluĢturan ġiiler arasında da farklı hareketler ortaya çıkmıĢtır.1634
Bugünkü ismi ile resmi kuruluĢ tarihi 1932 olan ve birkaç devletleĢme
aĢamasından geçen Suudi Arabistan‘ın bir devlet olarak var olma mücadelesi 18.
yüzyıla dayanmaktadır. Ülkenin kuruluĢ süreci 18. yüzyılda ortaya çıkan Vehhabiliğin
geliĢimi ile ortak bir tarihi paylaĢmaktadır. 18. yüzyılda Arap Yarımadasında
yayılmaya baĢlayan, temeli Ġbni Teymiyye‘nin fikirlerine dayanan ve Muhammed bin
Abdülvahhab tarafından kurulan Vehhabilik, Ġslam‘a sonradan eklenen her türlü
düĢünce ve uygulama olarak tanımlanan bidatları reddetmiĢ ve ―modernleĢmeyi‖
―yozlaĢma‖ olarak kabul etmiĢtir. Ġbn Teymiyye'nin siyasal fikirlerini uygulamaya
koydugu anlaĢılan Abdulvahhab, din ve devletin birbirinden ayrılamayacağını
vurgulayarak siyasetin desteği olmadan dinin tehlikede olacağını, öte yandan dine
dayalı olmayan devletin de yaĢayamayacağını ifade ederek dar kafalı, fanatik,
fundamentalist grupların doğmasında etkili olmuĢtur.1635
Bu doğrultuda Vehhabilik, kendi fikirlerine aykırı olarak değerlendirdiği
Vehhabi olmayan Sünni mezhepleri, ġiiliği ve diğer dinleri hedef almıĢ, bunlara karĢı
mücadeleyi bidatlara, yani Peygamber‘den sonra dine sonradan yapılan eklemelere,
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Muhittin Ataman ve Yurdanur KuĢçu, ―Suudi Arabistan‘daki Siyasal ve Toplumsal Hareketlerin
GeliĢimini Etkileyen Faktörler‖, Alternatif Politika, C. IV, Sayı 1, ġubat 2012, s. 3.
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karĢı mücadele olarak görmüĢ ve aslında bu mücadelenin kendilerine dini bir vecibe
olduğunu iddia etmiĢlerdir.1636
Temel olarak bu düĢünceler etrafında Ģekillendirdiği düĢüncesini yaymaya
çalıĢan Abdülvahhab, bu aĢamada siyasi desteğe ihtiyaç duymuĢ ve aradığı desteği
1744‘de Suud Ailesinin lideri Muhammed bin Suud ile gerçekleĢtirdiği ittifakla elde
etmiĢtir. Bu tarihten sonra biri dini, diğeri de siyasi iki lider ve iki aile (Suud ve ġeyh
aileleri) arasındaki ittifak, Vehhabi öğretilerine göre bir devlet kurmayı amaçlamıĢtır.
Siyasi-askeri ve ideolojik bir yayılma baĢlatan ittifak, bölgedeki güç boĢluğunun da
etkisiyle amaçlarına ulaĢma noktasında önemli ve etkili bir geliĢim kaydetmiĢtir.
Suud/Vehhabi ittifakı ―davet‖ ve ―cihada‖ dayanan mücadelelerle bölgedeki nüfuzunu
arttırmıĢ1637 ve aynı zamanda cihad adı altında yapılan mücadelenin bir getirisi olarak,
kabilelerden zekat adı altında para toplayarak iktisadi olarak da güçlenmiĢtir.1638
20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı‘nın gücünün giderek zayıflamasının da
etkisiyle Suudi/Vehhabi ittifakı bölgedeki etkisini arttırmaya baĢlamıĢtır. Modern Suudi
Arabistan devletinin oluĢumunun baĢlangıcı olarak kabul edilen 1902‘deki ReĢidiler ile
mücadelenin ardından Suudi/Vehhabi liderliği Riyad‘ı ve ardından 1902 ve 1932 yılları
arasındaki mücadelelerle de el-Ahsa, Asir ve Hicaz‘ı ele geçirerek Arabistan
Yarımadası‘nda hakimiyetini kurmuĢtur.1639 Netice itibariyle, 18. yüzyılın ortalarından
1932 yılına kadar süren Suudi Arabistan‘ın devletleĢme sürecinde birkaç faktörün
önemli roller oynadığı anlaĢılmaktadır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 1744‘te iki yerel
lider ve iki aile arasında gerçekleĢtirilen ittifaktır. Bu ittifak ile Suudi Arabistan,
mücadelesinde hem ―din‖ gibi önemli bir birleĢtirici aracın desteğini sağlamıĢ hem de
reformist bir Sünni düĢünceyi temsil eden Vehhabiliğin (Vehhabilerin) yayılma
arzusundan yararlanmıĢtır. Ġkinci bir faktör olarak Osmanlı Devleti‘nin bu süreçte
zayıflamıĢ olması Suudi/Vehhabi ittifakının etkinlik mücadelesi verdiği bölgede bir güç
boĢluğuna sebep olmuĢ ve bu durum ittifakın siyasi ve dini olarak yayılmasını
kolaylaĢtırmıĢtır. 1913'ten sonra Enver PaĢa, Said Halim PaĢa ve kardeĢi Abbas PaĢa,
Osmanlı Devleti içinde Araplara federal bir yapı oluĢturmak taraftarı idiler. Cemal
PaĢa, Hüseyin Cahit, Dr.Nazım Bey ve Ahmet Rıza gibi kiĢiler, Arapları
TürkleĢtirmenin uygun olacağını savunuyorlardı. Talat PaĢa ve çevresi ise Araplarla
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adem-i merkeziyet esası üzerine anlaĢmanın uygun olacağını düĢünüyorlardı. Maalesef
bu isteklerden hiçbiri gerçekleĢmemiĢ ve asırlarca süren Türk-Arap dostluğu nefrete
dönüĢmüĢtür1640. Mekke ġerifi Hüseyin, 1915‘te Suriye ve Arabistan'da Osmanlı
yönetimine karĢı Arap isyanını desteklemek için Ġngilizlerle gizli görüĢmelere baĢladı.
ġerif Hüseyin, Ġngilizlerin desteğiyle bir Arap devletinin kralı olmayı hesaplamaktaydı.
Mısır'daki Ġngiliz yüksek komiseri Sir Henry MacMahon, 1915‘te bir mektupta,
Ġngilizlerin, bağımsız bir Arap devletini tanıyabileceğini açıkladı1641 Kasım 1915'te
Beyrut eski baĢkonsolosu François Georges Picot, aynı zamanda bir Arap uzmanı olan
Albay Sir Mark Sykes'la bir görüĢme yaptı. Ġki Ortadoğu uzmanı karĢılıklı olarak
Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz havzasındaki topraklarının paylaĢılması konusunda
bazı teklifler ileri sürdüler. Bunlar, sonradan Mayıs 1916'da "Sykes-Picot anlaĢması"
olarak kabul edildi. 29 Nisan 1916'da Kut'ül Amare KuĢatması sonrası Ġngilizlerin
Osmanlı 6. Ordusu karĢısında uğradığı büyük bozgundan 17 gün sonra 16 Mayıs 1916
tarihinde Ġngiltere ve Fransa arasında gerçekleĢen ve Türkiye'nin Ortadoğu topraklarının
paylaĢılmasını öngören gizli Sykes-Picot anlaĢmasıyla Ortadoğu‘da Arapların yoğun
olduğu toprakları, iki manda yönetimine ve nüfuz alanına böldüler. Buna göre, iki
Arap devleti kurulacaktı. ġam civarında kurulacak olan devlet, Fransız korumasına,
Bağdat'tan Akabe'ye kadar olan alandaki ise, Ġngiliz korumasına verilecekti. Ancak bu
anlaĢma ġerif Hüseyin'e verilen sözlerle uyumlu değildi1642.
Araplar arasındaki milliyetçilik hareketi, Cemal PaĢa'yı endiĢelendirdi. Ġtilaf
devletleriyle iĢbirliğinde bulundukları gerekçesiyle, 27 Mayıs 1916'da ġam'a bağlı Aliye
kasabasında bir harp divanı kurdurarak, Suriye ve Lübnan'ın en büyük ailelerine
mensup1643 Emirü‘l-Ömer El-Cezayir, ġefik El-Müeyyed, ġükrü El-Asali, Abdülhamid
El-Zehravi gibi kimseleri idam ettirince Mekke Emiri ġerif Hüseyin yayınladığı bir
beyanname ile Ġttihat ve Terakki'nin zalim olduğunu ve idam edilen bu kiĢilerin haksız
yere öldürüldüklerini ilan ederek halkı isyana teĢvik etti. Cemal PaĢa‘nın, PadiĢah'ın izni
alınmadan bu kiĢileri idam ettirmesi iç huzursuzluk meydana getirdi. Bu arada ġerif
Hüseyin ikinci bir beyanname ile Ġttihat ve Terakki mensuplarına destek vermeyi
Ġslamiyet namına zararlı telakki ettiğini, Enver, Talat ve Cemal PaĢaların sebep oldukları
iç huzursuzluğu gidermek için artık hükümete isyanın dini bir vecibe olduğunu ilan etti.
Bu ilanlar sebebiyle Suriye'de Ġngiliz taarruzu baĢladığı zaman, Türk askeri kötü bir
duruma düĢtü ve Araplardan yardım yerine zorluk görüldü. Arap ayrılıkçılığına ve
düĢmanla iĢbirliğine gerekçe olarak da Ġttihat ve Terakki mensuplarının sorumsuzca
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hareketleri ve kendi komitelerine itaatkâr görünmeyen etnik grup ve unsurlara yönelik
tutum, tavır, tazyikler sayılmıĢtır1644.
Batılı iĢbirlikçilerin vaatleri hariç tutulursa, Cemal PaĢa'nın siyasi yaklaĢımları,
Araplara karĢı tutumu, Ġttihat ve Terakki'nin Arapları üzücü faaliyetleri, Arap ileri
gelenlerinin Ġngilizlerle iĢbirliğine yöneliĢinin sebeplerinden birkaçıydı1645.
HâĢimîlerin baĢı ve Hz. Peygamber'in 37. torunu olan Mekke ġerifi Hüseyin,
gerçekte Osmanlı Devleti‘ne karĢı bir isyankâr değildi. Muhafazakâr ve yaĢı geçmiĢ bir
insandı. Esasen, Hicaz'a BatılılaĢmıĢ bir Osmanlı valisinin gelmesinden endiĢeye
düĢmüĢtü. Onun Osmanlının ortadan kaldırılmasına dair bir niyeti yoktu. Ancak,
kendisine büyük saygı gösteren Kitchener ve Ġngiltere, ġerif Hüseyin‘in Ġttihat ve
Terakki‘ye karĢı olan bakıĢını ve pozisyonunu iyi kullandı1646.
Ġngilizlerin yardımıyla Araplar, ġam bölgesini ele geçirdiler. Hüseyin'in oğlu
Faysal Ġngiliz himayesinde kendisini ġam valisi ilan etti1647.
Sykes-Picot antlaĢmasına dayanarak, müttefikler bu bölgede 4 manda devlet
kurdular. Fransa, Lübnan ve Suriye'nin kontrolünü ele geçirdi ve Faysal'ı ġam'dan
çıkardılar. Ġngiltere ise Irak ve Filistin'i kontrolü altına aldı1648
Öte yandan Ġtilaf Devletleri, 1917‘de, Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması
için Yahudilere de söz verdiler1649.
Üçüncü faktör ise bölgedeki Ġngiliz-Osmanlı rekabetidir. Özellikle Birinci
Dünya SavaĢı sürecinde bölgede söz sahibi olmak isteyen Ġngilizlerin, Osmanlı‘ya karĢı
hem siyasi/askeri hem de dini söylem olarak meydan okuyan Suudi/Vehhabi liderliğine
destek vermesi Suudi/Vehhabi ittifakının iĢini kolaylaĢtırmıĢtır.1650
Ulus-devlet fikri 19. yüzyılda Avrupa kıtasını, 20. yüzyılda ise Avrupa-dıĢı
dünyayı, özellikle Osmanlı toprakları olan Yakın Doğu‘yu etkilemiĢtir. Avrupa‘nın
yanı baĢındaki Osmanlı Devleti‘nin bir parçası olan Suudi Arabistan da bu fikirden
etkilenen Avrupa-dıĢı devletlerden biri olmuĢtur. Her ne kadar Batı‘da olduğu gibi
seküler milliyetçi bir söylemden hareket etmeseler de 1902 yılında Riyad‘ın ele
geçirilmesinin ardından baĢlayan modern Suudi Arabistan‘ın kuruluĢ süreci merkezi bir
devletle sonuçlanmıĢtır.1651
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Ulus-DevletleĢme sürecinde devletin kurucusu Abdülaziz bin Suud
yönetimindeki Suudi Arabistan üç farklı araç kullanmıĢtır:
i) Ġdeolojik Konsolidasyon: Bunlardan ilki ve en önemlisi Vehhabiliğin baskıya
ve Ģiddete dayalı yayılmacılığının sonucunda bölgedeki farklı unsurların ortak bir
din/ideoloji etrafında birleĢtirilmesi sürecidir. Arabistan Yarımadası coğrafi özellikleri,
toplumları ve kabileleri birbirinden ayıran yapısı itibariyle parçalı bir siyasal, kültürel
ve toplumsal yapıdaydı. Ulus-devletleĢme süreciyle birlikte Suudi Arabistan, Arabistan
Yarımadası‘ndaki farklı dini ve siyasi düĢüncelere sahip kabileleri tek bir yönetim ve
tek bir dini söylem etrafında birleĢtirmeyi baĢarmıĢtır. Devletin meĢruiyet kaynağı teke
indirgenerek yönetimin farklı kabileler üzerinde otoritesini kurması mümkün olmuĢtur.
Dini ve ideolojik konsolidasyon sayesinde devletin ve siyasal otoritenin bütünlüğü de
sağlanmıĢ oldu.
ii) Ġhvan TeĢkilatı ve Askeri Konsolidasyon: Yönetimin dini kanadı tarafından
desteklenen ilk politika ulus-devletleĢme sürecinde ikinci bir araç olarak kullanılan
Ġhvan TeĢkilatı‘nın ortaya çıkmasını da sağlamıĢtır. KuruluĢ sürecinde Abdülaziz,
göçebe unsurları yerleĢik hayata geçirmek için 1912 yılında Hujar (Hicra) denilen
yerleĢim alanları kurmuĢtur. Peygamber döneminde 622‘de Mekke‘den Medine‘ye
gerçekleĢtirilen Hicret duygusu ile kurulan bu alanlara yerleĢtirilen Bedevilere Vehhabi
öğretileri benimsetilmiĢtir. Bu Bedeviler aynı zamanda yönetimin askeri kanadını
oluĢturacak olan ve Abdülaziz tarafından merkezi bir hükümet kurma aĢamasında
yayılmacı eğilimlerinden yararlanılan Ġhvan‘ın temelini oluĢturmuĢtur. Suudi yönetimi
bu süreçte Ġhvan örgütlenmesinden hem askeri hem de ideolojik olarak destek almıĢtır.
Abdülaziz, askeri harekatlar, dini söylem ve baskıların yanı sıra evliliği de Krallığını
geniĢletme ve birleĢtirme noktasında kullanmıĢ ve evlilikler yoluyla da bu süreçte kan
bağı ile aĢiret desteğini sağlamayı amaçlamıĢtır. Böylece otoritelerle araları iyi olmayan
ve bağımsızlıkların oldukça düĢkün olan kabileler zapturapt altına alınmıĢlardır.
iii) Dünya ile BütünleĢme Çabaları: Üçüncü araç ise Suudi Arabistan‘da
yaĢanan ulus-devletleĢme sürecinin ardından dünya ile bütünleĢme çabaları oldu.
Ancak bu çabalar aynı zamanda ülkedeki geleneksel Vehhabi söylem ile siyasal iktidar
arasında bir çeliĢkiyi de ortaya çıkarmıĢtır. Ġbn-i Suud döneminde ülkenin modernleĢme
ve ulus-devletleĢme çabaları sırasında bölgedeki Vehhabi olmayan unsurlar ile iliĢkiye
geçilmesi ve motorlu araçlar ve iletiĢimle ilgili teknik yenilikler gibi geleneksel
Vehhabi inanca ters düĢen geliĢmelerin yaĢanması, din ve devlet arasında çatıĢmaya
neden olmuĢtur. Devletin dini kanadı olan Vehhabi uleması bu geliĢmeleri
meĢrulaĢtırmak için devreye girmek zorunda kalmıĢtır. Bu dönemin ardından resmi
Vehhabi söylem (ulema) daha radikal grupları ve söylemleri dizginlemek ve devletin
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politikalarını meĢrulaĢtırmakla görevlendirilmiĢ ve laik reformlar ve değiĢikliklerin
Ġslam‘a (Vehhabi bakıĢ açısına) uygunluğunu doğrulamaya baĢlamıĢtır.1652
Suudi Arabistan, 1981 yılında bölgede Ġran ile ilgili aynı korkuları paylaĢan
diğer Körfez ülkeleri ile birlikte Körfez ĠĢbirliği Konseyi (KĠK)‘ni kurmuĢ ve
kendisinin liderliğinde bir ―Sünni blok‖ oluĢturmayı hedeflemiĢtir. Bu bağlamda Suudi
Arabistan, Konseyin çatısı altında Konsey üyesi ülkelerin iç politikalarında da belli
derecede etkin olma fırsatı yakalamıĢ ve özellikle ġii nüfusa sahip Konsey üyesi
ülkelerin iç politikalarında Sünni bloğun aleyhinde oluĢacak geliĢmelerin önüne
geçmeye çalıĢmıĢtır. Bu noktada KĠK bünyesinde, nüfusunun çoğunluğu ġiilerden
oluĢan ancak Sünni liderler tarafından yönetilen Bahreyn yönetimine, ülkesindeki
ġiileri kontrol etme adına maddi ve askeri destek sağlamıĢ ve bölgede ġii nüfuzunun
yayılmasından çekinen diğer Körfez ülkeleri ile birlikte Bahreyn yönetiminin ġiilere
yönelik geniĢ kapsamlı tavizler vermesinin önüne geçmiĢtir. Ayrıca Suudi yönetimi
1981 yılında Bahreyn ile bir güvenlik antlaĢması da imzalamıĢtır. Suudi yönetiminin ġii
azınlığa sahip ülkelere yönelik bu dönemde geliĢtirdiği ve günümüzde de devam eden
bu tutum, ilerleyen yıllarda ülkesindeki ġiilerle bölgedeki ġiilerin etkileĢiminin
artmasıyla birlikte hem ülke içindeki hem de bölgedeki ġiilerin tepkisine neden olmuĢ
ve neticede ġiiler Suudi yönetimini hedef alan söylem ve eylemler
gerçekleĢtirmiĢlerdir. Suudi yönetimi ġiiliğe yönelik olarak dıĢ politikada Sünni bir
blok oluĢturmak adına bu tedbirlere baĢvururken, ülkesindeki ġii azınlığı kontrol altına
alma noktasında önemli sorunlarla karĢı karĢıya kalmıĢ ve 1979‘dan 1980‘lerin
sonlarına kadar dıĢ politikasında olduğu gibi iç politikasında da ġii söylem ve
eylemlerle mücadeleye birincil derecede önem vermiĢtir.1653
1979 Ġran Devrimi sonrası ülkesinde gerçekleĢen ġii eylemleri ile zor zamanlar
geçiren Suudi yönetimi1654 bu durumla mücadele etmek adına 1980‘lerde birçok ġii
aktivisti tutuklamıĢ, bir kısmını ise sürgüne göndermiĢtir. Ülkede kalan ġiiler ise
yönetim tarafından sağlanan maddi desteklerle susturulmuĢtur. Yönetim tarafından ağır
bir Ģekilde bastırılan bu ayaklanmalar, ülkede dinin (resmi Vehhabi söylemin) toplum
üzerindeki etkisinin artırılması sonucunu doğurmuĢtur. Devrimin yayılmasından
çekinen Suudi yönetimi devrimci ġii söylemine karĢı Vehhabi (statükocu) bir söylem
geliĢtirmiĢtir. Bu doğrultuda ülkede dini eğitim veren kurumlar güçlendirilmiĢtir.1655
Arap Baharı Süreci ve Suudi Arabistan‟ın Ġç Ve DıĢ Politikasına
Yansımaları
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Ortadoğu devletleri bağımsızlıklarını kazandıkları dönemlerden beri Batı tarzı
demokrasi modelini benimsememiĢ veya benimseyememiĢler, bunun yerine bölge
ülkelerinde daha uzun süre iktidarda kalan ve yönetimde belli kesimlerin etkili olduğu
yönetim modelleri ortaya çıkmıĢtır. Bu yapılar da ya aĢiretler üzerinden meĢruiyet
sağlamıĢ ya yönetici kadro veya kiĢiler yakın çevrelerini kayırarak halkın temsil
edilmediği yönetimler oluĢturmuĢlar ya da doğrudan totaliteryen baskıcı veya monarĢik
rejimler kurmuĢlardır. Aslında, bilgi paylaĢımının ve bilgiye ulaĢımın kolaylaĢması ve
insanların kolayca örgütlenebildiği günümüz açısından böyle yönetim tarzlarının
varlıklarını sürdürebilmeleri çok zorlaĢmaktadır. Nitekim Tunus, Mısır ve Libya‘da
bunun bariz örneklerini tecrübe ettik. Arap Baharı olarak bilinen ve bazı kesimlere göre
Arap UyanıĢı olarak adlandırılan bu halk hareketleri, adını ne koyarsak koyalım
insanların bilerek ölüme karĢı meydan okumaları ve var olan yönetim biçimlerini
protesto etmeleri, halkın yönetimde daha fazla yer almak istemesinin çok açık
göstergeleridir.
A. Arap Baharı
2011 yılı, Ortadoğu siyasetinde halkın sokaklara inip yeni bir toplumsal
mutabakat, demokratik zeminde bir siyaset ve sosyal adalet özlemine dair taleplerini
dile getirdiği, bölgedeki rejimleri ve bölgesel siyaseti belirlemeye çalıĢan küresel
aktörleri sarstığı bir yıl oldu.1656 Tunus‘ta arabasına polisin el koymasını protesto etmek
amacıyla Kasım 2010 günü kendisini ateĢe veren meyve-sebze satıcısı iĢsiz, üniversite
mezunu bir genç olan Mohamed Bouazizi‘nin 4 Ocak 2011 günü yattığı hastanede
hayatını kaybetmesi üzerine baĢlayan protestolar, 14 Ocak 2011 günü 23 yıl boyunca
ülkeyi adeta demir yumrukla yöneten Devlet BaĢkanı Zeynel Abidin Bin Ali‘nin
iktidardan düĢerek ülkeden kaçmasına ve bazı akrabalarının tutuklanmasına yol açtı.1657
Bu olayı takiben baĢlayan halk ayaklanmaları, hızlı bir Ģekilde Mısır, Cezayir, Fas,
Libya, Ürdün, Suriye, Bahreyn ve Yemen gibi diğer Arap devletlerine de yayıldı.
Protesto ve silahlı çatıĢmalarda, on yıllar boyunca bu ülkeleri baskı, popülizm,
nepotizm ve dıĢ destek ile yöneten diktatörlerin varlıkları daha önce hiç görülmemiĢ bir
cesaret ve açıklıkla sorgulanıyor; Mısır, Tunus ve Libya‘da süreç Hüsnü Mübarek,
Zinedin el Bin Ali, Muammer Kaddafi gibi liderlerin siyaset sahnesinden çekilmesi ile
siyaset yeni bir aĢamaya geçiyordu. Liderler gitsin ya da gitmesin, rejimler düĢsün ya
da düĢmesin, Ortadoğu‘yu saran halk ayaklanmaları ile siyasi arenanın farklı grupların
iktidar mücadelesine açıldığı ve yaĢanan geliĢmelerin siyasetin kurallarını, çerçevesini,
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kurulacak ittifakları ve izlenecek iç ve dıĢ politikaları yeniden tanımlayacağı bir
dönemin baĢladığı iddia edilebilir.1658
Sonuç olarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaĢanan Arap Baharı‘nın,
uzun süre, hatta neredeyse ömür boyu iktidarda kalan diktatörlerin yönetimden
düĢmeleri gibi olumlu sonuçlarının olduğu inkar edilemez. Fakat bunun gerçek anlamda
özgürlük ve demokrasi rüzgarına dönüĢmesi, en azından bir süre için mümkün
görünmemektedir. Çünkü bu ülkelerde sorun her yerde ve her zaman siyaset, yönetim
ve ekonomi ile ilgili değildir. Bu ülkelerde en büyük sorun demokrasi altyapısının
olmaması, ―nepotizm‖ ve ―kooptasyon‖ geleneğinin kök salmıĢ olmasıdır.1659 Tabi
bunlara ek olarak pek çok yerden iddia edilen dıĢ faktörler de eklenebilir.
B. Arap Baharı‟nın Suudi Arabistan‟a Yansımaları
Daha önce de belirtildiği üzere, Suudi Arabistan‘ın yönetsel geleneğinin iki
önemli kökeninin olduğu söylenebilir: Birincisi Suudi Ailesi (Kraliyet Ailesi)
tarafından yönetilmesi, ikincisi ise ‗fetva‘ kurumu olan ‗ulema‘ vasıtasıyla Ġslam‘ın
Vehhabi yorumu ile yönetilmesi. Dolayısıyla bu ülkede Batı tarzı bir demokrasiden
bahsetmemiz mümkün değildir. Bu yüzden bu tür yönetimlerin ayakta kalabilmeleri
günümüz Ģartlarında çok güçleĢmektedir. Bu nedenle Suudi Arabistan, bölgedeki halk
hareketlerini dikkatle izlemekte ve olası bir ayaklanmaya karĢı önlemlerini almaktadır.
Suudi Arabistan‘da son dönemlerde gerçekleĢtirilen ‗reform‘ niteliğindeki
değiĢiklikler, Arap Baharı sürecinde de hızla devam etti ve etmektedir. Son dönemlerde
Suudi Arabistan‘ın kamu yönetimi yapısını değiĢtiren ve Arap Baharının olumsuz
yansımalarına kısmen de olsa engel olan geliĢmeler baĢlıklar halinde; özellikle 1990‘lı
yıllarda yapılan ve bir Temel Yasa‘yı da kapsayan yasal değiĢiklikler, DanıĢma
Konseyi‘nin kurulması gibi örgütsel değiĢiklikler, 2000‘li yıllarda Veliaht belirleme
konusunda Kral‘ın yetkisinin sınırlandırılması, Bölge Meclislerinin kurulması ile
Belediye Meclisi üyelerinin yarısının, sadece erkeklerin katılımıyla da olsa seçimle
belirlenmesi, kamu personel sisteminde yenilikler ve iyileĢtirmeler yapılması Ģeklinde
belirtilebilir.1660
Aslında reformlar yapma sözü devrilen iktidarlar tarafından da verilmiĢ olmasına
rağmen Suudi Arabistan‘da olduğu gibi baĢarıya ulaĢmamıĢtır. Bunun birçok sebebi
vardır ve en önemlilerinden biri devletin siyaset ötesi bir kimliğe bürünmüĢ olmasıdır.
Yani, Suudi Arabistan‘daki iktidarın tabiatı, kuruluĢunda ve kuruluĢundan beri din
merkezli bir dünya görüĢü (Vehhabilik/Selefilik) ile iç içe geçmiĢ durumda. Ġktidar din
merkezli bir dünya görüĢünün, teoride ve pratikte, savunulmasını, temsil edilmesini ve
yayılmasını varoluĢsal bir görev olarak görüyor ve icra ediyor. Ġktidara siyaset-ötesi bir
1658

ġen, loc. cit.
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1660
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meĢruiyet kazandırmakta, Suudi Arabistan‘ı halkın gözünde bir ―misyon-devlet‖
kılmakta, iktidara muhalefet etmekle muhalefeti aslında din merkezli bir dünya
görüĢüne muhalefet ediyor olmakla aynılaĢtırmakta ve dolayısıyla Arap Baharı
sürecinde geniĢ çaplı kitlesel gösterilerin ortaya çıkmasını engellemektedir. Ġkinci bir
sebebi ise, Suudi Arabistan‘da, devletin siyaset-ötesi bir anlayıĢla değerlendirilmesi ve
meĢru görülmesine ek olarak, siyaseten de kamuoyu, iktidarın ―Petro-refah politikaları‖
izlemesi neticesinde, devlete yönelik, onun meĢruiyetini sorgulayan ve iktidarına
meydan okuyan muhalif hareketlere çok büyük oranda itibar etmiyor olmasıdır. Suudi
Arabistan‘da, devletin izlediği sosyal politikaların, kamuoyunun memnuniyetini
sağlamada baĢarılı olması, Arap Baharı sürecinde iktidarın kitlesel tepkilerle
karĢılaĢmamasını sağlamaktadır.1661
Sonuçta, Suudi Arabistan‘ın yapısı itibariyle siyaset-ötesi bir kimliğinin olması,
izlediği ―Petro-refah politikaları‖ ile halkın sokaklara çıkmasına sebebiyet vermemesi
ve ABD‘nin bölgedeki en önemli müttefiki olması Arap Baharının ülkesine sıçramasını
önleyebilmiĢtir.
C. Arap Baharı Sonrası Bölgedeki GeliĢmeler ve Suudi Arabistan
Politikaları
Suudi Arabistan‘ın son dönemdeki dıĢ politikasını Ģekillendiren en önemli unsur
hiç kuĢkusuz çalıĢmanın tümü boyunca ele aldığımız Selefi-Vehhabi ideolojidir. Suudi
Arabistan her ne kadar küresel düzlemde müttefiki ABD‘nin kontrolü dıĢında hareket
etmese de özellikle 2000‘li yıllardan itibaren Balkanlardan Kafkaslara, oradan da
Orta Asya‘ya kadar geniĢ bir coğrafyada etkili olmaya çalıĢmaktadır. Sözgelimi
hâlihazırda Bulgaristan‘daki camilerin üçte biri Selefi-Vehhabi imamların kontrolünde
bulunuyor ve Uluslararası Kriz Grubu‘nun verdiği bilgilere göre Selefi-Vehhabi
imamlar Kosova‘da 500 kiĢinin katılabileceği büyüklükte özel vaazlar verebiliyor.1662
Arap Baharının getirmesinin beklenmediği, amaçlarıyla örtüĢmeyen
sonuçlarından biri bölgesel güvenlik sorununu ortaya çıkartmasıdır.1663 Arap Baharı
coğrafyasında sürecin hali hazırdaki sonucu olarak iç savaĢ, kaos ve istikrarsızlığa
sürüklenmiĢ bir ülke olan Yemen‘de daha sürecin baĢında Hadi‘nin seçilmesinden
hemen sonra da Yemen‘de yeni isyanların potansiyeli ve ayrılıkçı grupların varlığının
Yemen‘in geleceği açısından taĢıdığı riskler1664 zaman ilerledikçe somut Ģekilde tezahür

1661

Eyüp Ersoy, ―Suudi Arabistan ve Arap Baharı‖, http://newtimes.az/tr/politics/2116/ (E.T:
24.10.2016)
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Hamdi Fırat Büyük, ―Balkanlar‘dan IġĠD‘e Katılımın Sebepleri‖, http://www.iranbalkan.net/telex17688.html (E.T. 24.10.2016)
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Ahmet Hüsrev Çelik, ―Buazizi‘den Rabia‘ya, Trablus‘tan ġam‘a Arap Baharı‘nın Sonuçları
Üzerine Bir Değerlendirme‖ Akademik YaklaĢımlar Dergisi, KıĢ 2015, Cilt 6, Sayı 2, s.48
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Mehmet Salih Gün, ―Yemen‘de Arap Baharı‖, TBMM Yasama Dergisi, 2012, Sayı 22, s.136-137
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etmeye baĢlamıĢtır. Hadi‘nin bazı politikalarını tasvip etmeyen ġii eksenli Husi
Hareketi, Abdulmelik el-Husi‘nin 18 Ağustos 2014‘de yaptığı çağrı sonrasında
öncelikle daha sonra silahlı isyana, Ģehirleri ve hükümet binalarının ele geçirilmesine
dönüĢecek olan protesto gösterilerini baĢlatmıĢtır.1665 Gelinen noktada Yemen
uluslararası boyutu da olan bir iç savaĢ ortamına sürüklenmiĢtir. SeçilmiĢ
CumhurbaĢkanı Hadi de yaĢanan olaylara bağlı olarak ülkeyi terk etmek, kaçmak
durumunda kalmıĢtır.1666 Buraya kadar olan kısım Arap Baharı süreci içerisinde görülen
çatıĢmalar ve isyanlar ile olağan bir benzerlik göstermektedir. Ancak bu hadiseyi
bölgesel güvenlik açısından tehdit unsuru haline getiren husus, Husiler‘in ġii olması,
Ġran‘ın desteğini almıĢ olmaları vb. gibi unsurlar Yemen üzerinde Körfez Ülkeleri ile
Ġran rekabeti sonucunu vermiĢtir1667.
Yemen‘deki bu geliĢmeler üzerinden bölge ülkeleri o kadar büyük bir tehdit
algılamıĢlardır ki, önce Yemen‘deki isyana Suudi Arabistan öncülüğünde 100‘den fazla
uçakla hava operasyonu düzenleyerek müdahale etmeyi seçmiĢlerdir1668. Bölge ülkeleri
bu giriĢimle sınırlı kalmamıĢlar ve bunu yeterli görmemiĢler devamında Yemen‘de
yaĢanan hadiselerden hareketle daha büyük ve iddialı bir adım atarak Arap Ordusu
kurulmasını kararlaĢtırmıĢlardır. Ġran‘ın yayılmacı politikası bölge ülkelerini rahatsız
etmiĢ ve Husi isyanını Yemen özelinden çıkararak bölgesel güvenlik sorunu haline
getirmiĢtir. Arap Baharının Yemen özelinden bölge genelini ilgilendiren en önemli
sonuçları bölgesel güvenlik tehdidi, hava operasyonu ve Arap Ordusunun kurulması
olarak özetlenebilir.
Bölgesel güvenlik açısından yakın tehdit üreten geliĢmelerden bir diğeri Suriye
merkezli olmuĢtur. Suriye‘de yaĢanan geliĢmelere bağlı olarak ülkenin özellikle
kuzeyinde son 4 yılda otorite tamamen kaybolmuĢtur. Ortaya çıkan otorite boĢluğu
Irak‘ın içerisine kadar uzanan de facto durumlar ortaya çıkarmıĢtır. Bölgede farklı terör
grupları tarafından oluĢturulan coğrafi temelli siyasi yapılar bölge güvenliğini ve çevre
ülkeleri tehdit eder hale gelmiĢtir. Bölgede ortaya çıkan IġĠD yapılanması bölge
ülkelerince, bölgesel güvenlik açısından önemli tehdit unsuru olarak kabul
1665
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edilmektedir. IġĠD‘e karĢı yine Suudi Arabistan baĢta olmak üzere diğer bölge ülkeleri
gerek kendi sınırları üzerinde1669, gerekse uluslararası alanda tedbir almaya yönelik
giriĢimlerde bulunmuĢ ve bulunmaktadırlar1670. 2003 yılında ABD‘nin Irak‘ı iĢgalinden
sonra Irak‘ta devletin tasfiye edilmesi ile çok ciddi bir otorite boĢluğu yaĢanmıĢ ve
bundan sonra istikrar bir türlü sağlanamamıĢtır. Aynı Ģekilde Suriye‘de de son yıllarda
yaĢanan iç savaĢ neticesinde bölgede oluĢan otorite boĢluğu ve savaĢ ortamı, radikal
düĢünceye sahip gruplara hareket meydanı doğurmuĢtur1671. ĠĢte Irak-ġam Ġslam
Devleti (IġĠD/ DAEġ) olarak da isimlendirilen örgüt bu ortamın bir meyvesidir.
Kökeni Irak el-Kaidesi‘ne dayanan örgüt, ilk olarak 1999 yılında Ebu Musab el
Zerkavi tarafından Afganistan‘da, Tevhid ve Cihad Örgütü adıyla kurulmuĢ1672 daha
sonra ABD‘nin Irak‘ı iĢgali sonrasında Irak‘a geçerek burada koalisyon güçlerine karĢı
mücadeleye giriĢmiĢtir. Özellikle Saddam Hüseyin‘in devrilmesi ve sonrasında Irak
ordusunun tasfiyesinden sonra, muhtemeldir ki daha önce Saddam için savaĢan birçok
askerin iĢsiz kalması, IġĠD‘in askeri gücünü bir anda artıran önemli bir faktör olmuĢtur.
Genel olarak Selefi-Vehhabi ideolojiyi benimsemiĢ radikal eğilimli bir örgüt
olan IġĠD, birçok farklı ülkeden gelen radikal savaĢçının katılımıyla kısa sürede
büyümüĢ ve bölgede önemli bir toprak parçasını kontrolü altına almıĢtır. Özellikle ġii
halka ve yakaladığı Batılılara karĢı uyguladığı iĢkence ve infazlar sayesinde bir anda
tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken ve bu uygulamaları sayesinde bölgede büyük bir
korku yaratan IġĠD, kontrolü altında tuttuğu bölgedeki petrol kaynakları sayesinde de
önemli gelirler elde etmektedir.
BaĢlarda bölgede Ġsrail, Suudi Arabistan hariç hemen herkese karĢı düĢman olan
IġĠD, özellikle de Kürtler ve ġiiler‘e karĢı savaĢmaktadır. Ancak Suudi Arabistan‘ın
IġĠD karĢıtı koalisyona destek vermesi ve Aralık 2015‘te de terörizm ile mücadele
amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 Müslüman ülke ile askeri koalisyon
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kurulacağını duyurması1673 sonucunda Suudi Arabistan‘ın üç ayrı kentinde saldırı
gerçekleĢtirdi. IġĠD‘i var eden Selefi/Vehhabi ideolojisinin de merkezi olan Suudi
Arabistan‘ın vurulması birçok senaryoyu akıllara getirmektedir.1674
Tüm bu geliĢmeler ıĢığında, Suudi Arabistan‘ın dıĢ politikasında, Selefi-Vahhabi
düĢüncenin bir neticesi olarak ġiiliğin düĢman olarak tanımlanması ve buna göre bir dıĢ
politika izlenmesi söz konusudur diyebiliriz. Mesela Yemen‘deki iç savaĢ bunun
önemli bir örneğidir. Yemen, Suudi Arabistan‘ın -deyim yerindeyse- arka bahçesidir.
Bu ülkede nüfusun yaklaĢık %35‘ini oluĢturan ġii nüfusun yönetimi ele geçirmesi
demek Suudi Arabistan topraklarında yaĢayan ve nüfusun yaklaĢık %15‘ini oluĢturan
ġiileri1675 de harekete geçirebilecek bir faktördür. Ayrıca Kızıldeniz‘in Hint
Okyanusu‘na açılan kapısı olan Bab‘ül Mendep Boğazının da ġiilerin eline geçmesi
tehlikesini Suudi Arabistan‘ın yanı sıra, körfezdeki petrol üreticisi ülkeler ve Batılı
ülkeler göze alamamaktadır. Veya Arap Baharı sırasında nüfusunun %70‘i ġii olan
Bahreyn‘de meydana gelen olaylar karĢısında Suudi Arabistan‘ın askerlerini
göndererek baĢlamakta olan isyanı bastırması bir baĢka örnektir1676. Yine Suriye‘de son
yıllarda yaĢanan iç savaĢta Ġran‘ın desteklediği Esat‘ın karĢısında savaĢan grupları
destekleyen politikalar izlenmesinin arkasında da Vehhabi-ġii çekiĢmesi yatmaktadır.
Sonuç
Sonuç olarak, Suudi Arabistan yönetimi tarihsel Suudi-Vehhabi iĢbirliğini hala
devam ettirmekte, gerek iç politikada gerek dıĢ politikada Vehhabiliğin ilkeleri
doğrultusunda hareket etmektedir. Bazen farklı gerekçelerle bu ilkeler dıĢında politika
yürütmek zorunda kaldığında bile, ülkedeki din adamlarından bu politikaların
uygunluğu hakkında fetva alarak, politikalarına meĢruiyet kazandırmaktadır. Yani
pragmatik politikalar dini kılıfa uydurulmaktadır. Aslında Vehhabi-Suudi ittifakının
uluslararası düzeydeki faaliyetleri tek bir merkez oluĢturma yönündeki siyasal
otoritenin sürdürülmesine yöneliktir.1677Ayrıca, günümüzde Suudi Arabistan kralının
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Vehhabi imamı ve kabile liderlerinin baĢkanı gibi resmi sıfatları da taĢıması,
Vehhabiliğin yönetim gücünün asli kaynaklarından olduğunu göstermektedir.1678
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TÜRKĠYE‟DE ÇOK PARTĠLĠ HAYATA GEÇĠġ
SÜRECĠNDE TÜRKÇÜ MUHALEFETĠN ÖRNEĞĠ
OLARAK KIZILELMA DERGĠSĠ
Öğr. Gör. Murat KARATAġ
Abdullah Gül Üniversitesi
ÖZET
Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın hemen sonrasında Türkiye gerek iç gerekse dıĢ Ģartların
zorlamasıyla çok partili hayata geçme kararı almıĢtır. Ancak ülkede gerçek anlamda
çok partili hayatın baĢlangıcı DP‘nin 14 Mayıs 1950 seçim zaferiyle iktidarı CHP‘den
kansız bir Ģekilde devralmasıyla olmuĢtur. Bundan dolayı, demokrasi tarihimizde 19461950 yılları arasındaki dönem demokrasiye geçiĢ süreci olarak nitelendirilmiĢtir. Bu
dönemde farklı fikir akımlarına ait birçok siyasi, tarihî ve edebî konular içeren dergi
piyasaya çıkmıĢtır. Türkçü nitelikte yayımlanan Kızılelma da bunlardan biridir.
Kızılelma dergisinde tarih, edebiyat, siyaset, kültür ve Türkçülük üzerine makaleler,
Ģiirler, hikâye ve roman tefrikaları yer almaktadır. BaĢta Z. Velidi TOGAN, Abdülkadir
ĠNAN ve H. Nihal ATSIZ gibi dönemin Türkçü ilim ve edebiyat adamlarının da
yazılarıyla katkı sağlaması Kızılelma‘nın kalite açısından da çıtayı yüksek tuttuğunu
göstermektedir. Biz bu çalıĢmamız ile Kızılelma dergisini Ģekil ve içerik olarak ele
alacağız. Derginin demokrasiye geçiĢ yıllarında çıkmıĢ olmasının getirdiği siyasi ve
psikolojik alt yapının yazılara nasıl yansıdığına, dergide yer alan yazılardan yola
çıkarak dönemin toplumsal havasına dair tespitlerde bulunacağız. Bu noktada derginin
yayımlandığı dönemde öne çıkan dört özelliği vardır: Bunlardan birincisi, CHP ve
DP‘ye karĢı Türkçü programa sahip bir partinin kurulması isteği, ikincisi ülkede kanun
hakimiyetinin sağlanması talebi, üçüncüsü Sovyet tehlikesine karĢı ABD ile
yakınlaĢılmasının onaylanması, dördüncüsü ise devletin kendini Misak-ı Millî ile
sınırlayan milliyetçilik anlayıĢına itiraz edilmesidir. Bu çalıĢma ile Türkiye‘de çok
partili hayata geçiĢ sürecinde Türkçü partinin kurulma zorunluluğu ve Sovyet
egemenliği altındaki Türk Dünyası‘na dönük yakın ilginin toplum tabanında yer
edindiği sonucuna varacağız.
Anahtar Kelimeler: Kızılelma, Türkçü muhalefet, Türkçülük, Türk Dünyası

Tarihten İzler

613

KIZILELMA JOURNAL AS AN EXAMPLE OF TURKIST OPPOSITION
DURING THE TRANSITION TO A MULTI-PARTY POLITICAL LIFE IN
TURKEY
ABSTRACT
Turkey decided to change into a multi-party political life right after World War
II by force of both internal and external circumstances. However, the transition to a
multi-party political life in Turkey in real terms started to take shape upon Democratic
Party‘s (DP) election victory on May 14th, 1950 by bloodlessly taking over power from
Republican People‘s Party (CHP). Therefore, the period between 1946 and 1950 in our
democracy‘s history is described as the process of transition to democracy. During the
aforesaid period, many journals with different streams of thought on politics, history
and literature were published. The Kızılelma Journal with its Turkist publications is one
of them. The scope of Kızılelma Journal includes articles on history, literature, politics,
culture and Turkism; poems, stories and novel serials. The fact that the then Turkist
scientists and men of letters such as Z. Velidi TOGAN, Abdulkadir ĠNAN and H. Nihal
ATSIZ in particular contributed to the journal shows that the Kızılelma kept the bar
high in terms of quality. In this study, we will approach the Kızılelma Journal with
regards to form and content. We will make observations regarding the social climate of
that period by looking at how the political and psychological infrastructure, caused by
the fact that the journal was put on the market during the years of transition to
democracy, reflected on the articles. At this point, there are four outstanding
characteristics of the journal during the period it was published. The first one is the
desire to form a political party with a Turkist programme in opposition to CHP and DP;
the second one is the demand for providing rule of law in the country; the third one is
the approval of forging closer ties with the US against the Soviet threat, and the fourth
one is the objection to the state‘s understanding of nationalism that limits itself with the
National Pact. With this study we will come to the conclusion that there was an
obligation of forming a Turkist political party during the process of transition to a
multi-party political life in Turkey, and that the close attention to the Turkic World
under the Soviet hegemony gained ground in social base.
Key Words: Kızılelma, Turkıst Opposıtıon, Turkism, Turkish World
GiriĢ
Ġkinci Dünya savaĢı, 1945 yılında sona ermiĢ ve Türkiye fiili olarak katılmadığı
savaĢ sonrası yeni kurulan dünya düzeninde yerini alma çabasına giriĢmiĢtir. Bu
anlamda Türkiye'de cumhuriyetin kuruluĢu ile baĢlayan tek partili siyasal rejim
değiĢmiĢ ve çok partili siyasal yaĢama geçilmiĢtir. Ancak CHP‘nin içerisinden çıkan
kadrolarca kazanılan 14 Mayıs 1950 seçim zaferi ülkede tek partili dönemi bitirmiĢ ve
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gerçek anlamda çok partili hayatı baĢlatmıĢtır. Bundan dolayı, demokrasi tarihimizde
1945-1950 yılları arasındaki dönem demokrasiye geçiĢ süreci olarak nitelendirilmiĢtir.
Ġkinci Dünya savaĢı yıllarında Millî ġef Ġnönü, savaĢan taraflar arasında bir
denge siyaseti izlemiĢ; bu dönemde Refik Saydam ve ġükrü Saraçoğlu hükümetleri
kendilerinin dıĢ politikalarını eleĢtirmemeleri koĢuluyla basın üzerinde göreceli bir
özgürlük ortamı oluĢturmuĢtur. Bu noktada örneğin BaĢbakan Saraçoğlu'nun TBMM
kürsüsünden ―Biz Türküz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için
Türkçülük, bir kan meselesi olduğu kadar ve laakal o kadar bir vicdan ve kültür
meselesidir.‖1679 Ģeklinde konuĢtuğu atmosferde baĢta Ġstanbul olmak üzere
Anadolu‘nun farklı Ģehirlerinde Türkçü söyleme sahip basın organlarının okuyucuyla
buluĢtuğu görülmüĢtür1680. Ancak CHP ve Türkçüler arasındaki bu kısa süreli balayı
1943‘ün sonunda savaĢın Alman ordularının aleyhine dönmesiyle son bulmuĢtur1681.
Nitekim 19 Mayıs 1944 tarihinde Millî ġef Ġnönü‘nün Sovyetlere dönük olarak içeride
Türkçüleri, ―Irkçı-Turancı‖ olmakla suçlayan hükümet bildirisini okuması ayrıca
yaklaĢık üç yıl sürecek ―Irkçılık-Turancılık davası‖ sürecinde yaĢananlar Türkiye‘de
çok partili hayata geçiĢ sürecinde CHP ile Türkçüler arasında kapanmayacak uçurumun
doğmasına sebep olmuĢtur1682.
Diğer taraftan Ġkinci Dünya savaĢının bitimiyle birlikte, ülkede baĢlayan çok
partili yaĢam basına dönük göreli bir yumuĢama yaratmıĢ bu anlamda basın, o güne
kadar söylenilemeyenlerin, yazılamayanların ortaya çıkmasına elveriĢli bir ortama
kavuĢmuĢtur. BaĢka bir Ģekilde söylemek gerekirse, Türkiye‘de 1923-1946 yılları
arasında uygulanan tek parti yönetiminde muhalefet kanallarının kontrol altında
tutulması, 1945 sonrası girilen yeni demokrasi döneminde basının da bu birikimi çok
yönlü biçimde yansıtması sonucunu doğurmuĢtur1683. ĠĢte yeni girilen demokrasi
döneminde çıkmıĢ Kızılelma da Türkçü muhalefetin kısa süreli de olsa ilk süreli
yayınlarından olmuĢtur.
Kızılelma‘nın sahibi ve yazı iĢleri müdürü Mustafa Tatlısu‘dur. Bu dönemde
Tatlısu, Türkçülük hareketinin ileri gelen simalarından birisi olmasa da aktif bir

1679

Ayşe Hür, İnönü ve Bayarlı Yıllar (1938-1960), İstanbul:Profil Yay.,2015,s.87
Nazım Önen, İki Turan, İstanbul:İletişim Yay., 2005, s.281
1681
Günay Göksu Özdoğan, Turan'dan Bozkurt'a, İstanbul İletişim Yay., 2015, s. 127
1682
Kızılelma Dergisi yayınlandığı dönemde 3 Mayıs 1944 Irkçılık Turancılık Davası sürecinde başta
Z.Velidi Toğan ve H. Nihal Atsız'ında olduğu bir grup Türkçünün İstanbul Emniyeti 1.Şubede günlerce
maruz kaldığı insanlık dışı işkenceleri gündeme getirmiş ve söz konusu dönemde işkenceleri yapan
devlet memurları ile onlara bu emirleri veren amirlerinin yargı önünde hesap vermesini istemiştir.
Nejdet Sançar,“ Türkçülere Yapılan İşkence Meselesi”, Kızılelma ,S: 5 (28 Kasım 1947), s.3
1683
Nilgün Gürkan, Türkiye'de Demokrasiye Geçişte Basın (1945-1950), İstanbul İletişim Yay., 1998, s.
14
1680
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yayımcı olma özelliği taĢımıĢtır1684. Babasının müftü olmasından dolayı yazılarında
―Müftüoğlu‖ ismini kullanan Tatlısu buna ek olarak ―Milliyetçi‖ ve ―Dindar‖ müstear
isimlerini de kullanmayı tercih etmiĢtir.
Kızılelma dergisi, 31 Ekim 1947-23 Nisan 1948 tarihleri arasında Ġstanbul‘da 16
sayı yayımlanmıĢtır. Derginin idarehanesi Ankara Caddesi Vilayet Konağı karĢısı Sinan
Matbaası üstünde 2‘nci kattır. Yayım süresince 25 kuruĢ olan derginin haftalık süreli
yayın olduğu belirtilmesine rağmen son 4 sayının maddi yetersizlikten dolayı hemen
hemen aylık Ģeklinde çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte Kızılelma, yayımına hiç
ara vermeden devam etmiĢtir. 16 sayfa olarak çıkan derginin sayfa
numaralandırmasının ön kapaktan baĢlayıp arka kapağı da içerdiği görülmektedir.
Dergide logo olarak, kurt kafası kullanılırken onun üstünde Cuma günleri çıkan siyasi
milliyetçi dergi olduğu ifade edilmiĢtir. Her kapakta genel olarak farklı resim ve
fotoğraf tercih edilmiĢtir. Ayrıca kapağın sağ tarafında kurt baĢının altında ise
"içindekiler" kısmı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak kapağın alt tarafında da Dr. Rıza
Nur‘a ait ―Emelimiz, en küçüğünden büyüğüne kadar menfaat ve mevki
düĢüncelerinden uzak olarak sırf Türk‘e hizmettir. Halis Türk yaratılmak iftiharı bize
yetiyor.‖ sözüne yer verilmiĢtir.
Derginin arka kapağında ise genel olarak Ocak Matbaası, Ebuzziya Takvimleri,
Modern Korse ayrıca Tohum ve Yeni Bozkurt dergilerinin reklamları yer almıĢtır.
Bunlara ek olarak yine derginin arka kapağında okuyucunun dergi aracılığıyla Türkçü
yazarlara ait tarih, edebiyat, Ģiir, roman, hikaye vb… temin edebileceği kitap listesi
verilmiĢtir. Buna göre örneğin; Z. Velidi Toğan‘ın Türk Tarihine GiriĢ; H. Nihal
Atsız'ın Türk Edebiyatı Tarihi, Yolların Sonu, Bozkurtların Ölümü; Nejdet Sançar'ın
Tarihte Türk-Ġtalyan SavaĢları, Irkımızın Kahramanları; M. Sadık Aran‘ın Türk‘ün
Altın Kitabı gibi eserlere okuyucu dergiden ulaĢabilecekti. Yine arka kapağın en altında
derginin logosu ve künyesi yer almıĢtır. Buna göre derginin ilk altı sayısı Sinan
Matbaası, 7 ve 14. sayılar Ocak Matbaası ve son iki sayı ise Sucuoğlu Matbaası‘nda
basılmıĢtır.
GeniĢ bir yazar kadrosu bulunan dergide Z. Velidi Toğan, Abdülkadir Ġnan, H.
Nihal Atsız, Nejdet Saçar, Ġlhan Darendelioğlu, Peyami Safa, Nebil Buharalı, Fethi
Tevetoğlu, Besim Atalay, H. Emir Erkilet, A. Nihat Asya, Ziya Tataç, M. Halit Bayri,
Zeki Sofuoğlu, A. Battal Taymas, H. Ferit Cansever, M. Sadık Aran, M. Hakkı
Akansel, A. Ziya Kozanoğlu, Mehmet Altunbay, Kemal Özgür, Ġ. Suphi Soysallıoğlu,
1684

Henüz 20'li yaşların başında olan Tatlısu kısa süreli Kızılelma tecrübesinden sonra Volkan dergisini
çıkarmış onunda kapanmasından sonra yayınevi kurarak yayıncılık faaliyetlerini sürdürmüştür.
Sonraki yıllarda çıkardığı “Yalan Söyleyen Tarih Utansın”, “Çankaya'da Kabus” ve “Yakın Tarihimizde
Siyasi Cinayetler” seri kitaplarıyla milliyetçi-muhafazakar çevrelerde Mustafa Müftüoğlu ismi ile
tanınmıştır.
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Alim DerviĢoğlu, YaĢar Çimen, Ġhsan Unaner, Enver Güvener, A. Haydar YeĢilyurt,
Mehmet Mert, K. Ġsmail Gürkan, ġerif Korkut, Tevfik Noyan, ve A. Osman Tatlısu
isimleri yer almıĢtır.
Diğer taraftan dergide kadın romancılardan Müfide Ferit‘in yıllar önce Arap
harfleriyle neĢredilen ―Aydemir‖1685 isimli romanı tefrika hâlinde okuyucuyla yeniden
buluĢurken, A. Ziya Kozanoğlu tarafından kaleme alınan ―Ölü Taciri‖, ―Kanı Kuruyan
Kadın‖ ve ―Adsız‖ baĢlıklı hikâyeler de okuyucunun yoğun ilgisiyle karĢılaĢmıĢtır.
Bunlara ek olarak dergide yer alan Ģiirlerde ise, San‘an, F. Özdemir, AĢık Hilmi, A.
Haydar YeĢilyurt, Kemal Özgür, R. Damacı, Mehmet Önder, ÂĢık Fedai, Ġ.
Darendelioğlu, M. Sait Çekmeğil, Hasip Özyurt, Adalet Sümer, Selahattin Ertürk, Halil
Soyuer tarafından kaleme alınmıĢ ve bu Ģiirlerde genel olarak Esir Türkler,
Kahramanlık, Antikomünizm, Köy ve Köylü Sorunları, Kızılelma, Vatan Sevgisi ve
Türkçülük konuları iĢlenmiĢtir.
ġekil açısından bu özellikleri içeren Kızılelma‘yla ilgili verdiğimiz bu
bilgilerden sonra derginin içeriğini farklı konu baĢlıkları altında ele alabiliriz:
1. Kızılelma‟da Ġç Gündem
Kızılelma'da yayımlandığı süreç içerisindeki ülkenin iç gündemiyle ilgili yorum
ve tespitleri bulmak mümkündür. Dergi politikası gereği bu dönemde yaĢanılan olaylara
ilgisiz kalmamıĢ ve bunlara dönük özellikle Türkçülük merkezli bakıĢ açıları
geliĢtirmeye gayret edilmiĢtir.
Kızılelma'nın iç gündemi çeĢitli konulardan oluĢmaktadır. Bunlar arasında
Türkiye'de çok partili hayata geçiĢle birlikte dağınık hâlde bulunan Türkçüler‘in bir
araya gelerek kendilerine ait Türkçü partinin kurulma tartıĢmaları buna ek olarak CHP
ve DP‘ye dönük eleĢtiriler öne çıkmaktadır. Tek parti döneminde Kemalist
milliyetçiliğin farklı yüzünü temsil eden Türkçüleri bu dönemde keskin bir CHP
eleĢtirisine ek olarak CHP ve DP‘ye karĢı kendilerine ait Türkçü parti kurma
tartıĢmalarına iten temel etmen 1944 Irkçılık Turancılık Davası sırasında bu kadroların
devletin Ģiddet yüzüyle karĢı karĢıya gelmeleri sonrasında ortaya çıkan ağır travma
olmuĢtur1686.
1685

Müfide Ferit (Tek)’in henüz yirmi dört yaşındayken yazdığı ve 1918'de bastırdığı roman “Turan”
ülküsü yolunda “Aydemir” adındaki idealist gencin Türkistan'a gidişi, küçük yaşlardan itibaren âşık
olduğu Hazin’in bir başkası ile evlenmesi sonucu kalbine gömdüğü aşkının acısı, Aydemir'in
Türkistan'da bir ihtilal yaptırmak amacıyla bütün Türkleri bilinçlendirmesi başarısız olan bu isyan
teşebbüsü sonucu büyük idealleri uğruna aşkını ve hayatını feda edişini konu edinmesi için, bkz.;
Cengiz Karataş, II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri ve Türk Edebiyatına Yansımaları, Ankara:
Akçağ Yay., 2014, s. 254-255.
1686
Müftüoğlu, “Atsız’la Konuştum…”, Kızılelma, S:3 (14 Kasım 1947), s.8; Aynı şekilde bu dönemde
Denizcioğlu’da CHP’yi, 21 Temmuz 1946 seçimlerini demokrasinin temel prensibi olan gizli oy açık tasnif
usulüne aykırı şekilde gerçekleştirmesi, DP’nin Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığının birbirinden
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Diğer taraftan Türkçü parti kurma tartıĢmalarında hiç Ģüphesiz ki dönemin en
etkili Türkçü aydını olan Atsız hemen hemen tüm konularda olduğu gibi bu konuda da
yolbaĢçı, isim olma özelliği göstermiĢtir. Müftüoğlu'nun kendisiyle yaptığı mülakatta
Atsız, Türkiye'de çok partili hayata geçiĢte ne halk zorlanmasının ne de CHP'nin gönül
rızasının değil tamamiyle ABD'nin baskısının etkili olduğunu bunun yaĢanmaması
hâlinde ülkede koyu bir tek parti yönetiminin devam edeceğini dile getirmiĢ ayrıca
CHP ve DP karĢısında yer alacak Türkçü bir partinin ortaya çıkmasını gerektiren
sebepler olarak:
 Hakiki Türklerin iĢ baĢına geçmesi
 Ülkede kanun hakimiyetinin sağlanması
 Milletin doyurulması
 Milletin sağlığının kazanılması
 Yol
ileri sürmüĢ ve bunların gerçekleĢmesi hâlinde diğer meselelerin kendiliğinden
çözüleceğini dile getirmiĢtir. Bunlara ek olarak Atsız, ABD zorlamasıyla girilen
demokrasi döneminin ülkede kökleĢmesi için hiçbir Ģaibeye izin vermeyen üç seçim
döneminin yaĢanmasını ayrıca bunu takip eden dönemde ülkenin örneğin savaĢ gibi
olağanüstü bir süreçten geçmesini ve bütün bunların sonunda tekrar bir tek parti/istibdat
döneminin baĢlamamasını da gerekli görmüĢtür1687.
Bununla birlikte tek parti döneminde yapılan inkılapları ülkede Tanzimat'tan
itibaren geliĢen yanlıĢ batılılaĢma hareketinin bir parçası olarak gören ayrıca bunları
Türk Ġstiklal Harbi ruhunun öldürülmesi1688 Ģeklinde eleĢtiren Denizcioğlu ise yeni
kurulacak Türkçü partinin temel taĢını Türk Ocaklarının oluĢturmasına iĢaret etmiĢ bu
noktada ayrıca Tanrıöver‘den Türk Ocaklarını yeniden canlandırmak ve hemen siyasi
bir parti haline getirmek için bütün Türkçülerin önüne düĢmesini istemiĢtir1689. Yine bu
dönemde Denizcioğlu her Türkçünün en önemli görevlerinden bir tanesinin CHP'nin
propaganda merkezi hâlinde iĢ gören Halkevleri‘nin kapatılmasını istemek ve bu

ayrılması yönündeki talebine ayak diremesi ayrıca Anayasa ve yasalardaki antidemokratik uygulamaları
kaldırma konusunda ciddi adımlar atmasından hareketle ülkede demokratik bir idare kurulmasını
istememekle eleştirmiştir. Denizcioğlu, “Eski Hamam Eski Tas”, Kızılelma, S:4 (21 Kasım 1947), s.3
1687
Türk demokrasisi Atsız'ın öngörüsünde olduğu gibi 1950, 1954 ve 1957 seçimlerini ciddi
sorunlarla karşılaşmadan gerçekleştirmesine rağmen 27 Mayıs 1960 müdahalesiyle kesintiye uğramış
sonrasında ise uzun yıllar asker-yargı-üniversite üçlüsünün oluşturduğu vesayetin altında kalmıştır.
1688
Denizcioğlu, “Artık Aldatılmak İstemiyoruz”, Kızılelma, S:14 (27 Şubat 1948), s.6; Bu dönemde
dergide M. Halit Bayrı yazılarını Denizcioğlu müstear ismi ile kaleme almıştır.
1689
Denizcioğlu, “Milliyetçi Partinin Temel Taşı”, Kızılelma, S:7 (12 Aralık 1947), s.3; Tevfik Noyan,
“Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Halk Partisinden Çekilmesi”, Kızılelma, S:11 (9 Ocak 1948), s.3
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uğurda çalıĢmak olduğunu da dile getirmiĢtir1690. Diğer taraftan Türkçü partinin
kurulma tartıĢmalarının sürdüğü atmosferde Türk Ocaklarına yüklenecek görev
noktasında derginin yazarları arasında farklı düĢünenlerde vardı. Örneğin Tataç‘a göre
Türk Ocaklarının kapalı olduğu (1931-1947) dönemde Halkevleri, halkçılık ve diğer
kültür çalıĢmaları ile halka oldukça faydalı olmuĢ ancak CHP'nin propaganda merkezi
olarak iĢ görmelerinden dolayı Türk Ocaklarının yerini alamamıĢlardı. Tataç bu
gerçekten hareketle yeniden faaliyete geçirilmesini istediği Türk Ocaklarının 1911'de
kurulduğu anlamıyla yani millî Ģuurun iĢlendiği kültür merkezi olarak iĢ görmesini
istemiĢtir1691.
Bu dönemde Millî ġef Ġnönü'nün Türkiye'de çok partili hayata geçiĢ kararını
ABD'nin baskısıyla açıklama yoluna giden dergi DP‘ye de kurucuları olan Celal Bayar,
Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan‘ın tek parti dönemi CHP‘sinin
kadroları içerisinden gelmeleri nedeniyle CHP'nin acemi bir kalemle çıkarılmıĢ bir
kopyası olma eleĢtirisinde bulunmuĢtur. Bu anlamda dergiye göre kuruluĢundan
itibaren bir fikir partisi olamayan CHP gibi DP‘de fikir partisi olamayacak ve bu
nedenle yeni girilen demokrasi döneminde Ģeflik uygulaması bir miktar değiĢmekle
birlikte devam edecekti1692. Bununla birlikte DP'ye dönük bu Ģekilde eleĢtirilerini dile
getiren dergi ilginç bir Ģekilde ülkede gerçek anlamda bir Türkçü parti kuruluncaya
kadar Türkçülerin CHP'yi dengelemek için DP‘yi desteklemesini öngörmüĢtür1693.
Diğer taraftan CHP ve DP'ye karĢı bakıĢ açılarını bu Ģekilde ortaya koyan dergi
DP‘nin Türk toplumu tarafından kısa sürede benimsenmesini ise milletin içerisinde
bulunduğu zaruret hâlinden kurtulma isteğiyle açıklamıĢdır. Dergiye göre bu süreçte
DP‘nin dikkat edeceği nokta milletin ihtiyaçları ve dertlerinin çözülmesi noktasında
samimiyet göstermekti. Zira CHP 23 yıllık tek parti iktidarı döneminde milletin sosyo1690

“Halkevleri CHP'nin ülkeyi avucunun içine almak, milleti pençesinde tutmak için kullandığı
vasıtalardır” diyen Denizcioğluna göre 1930'lu yılların başında Türk Ocakları ülkedeki en örgütlü
milliyetçi yapılar olması ve milliyetçiliği tek parti olan CHP'den farklı bir şekilde yorumlaması
nedeniyle kapatılmıştır. Ona göre bu dönemde CHP Türk Ocaklarını kapatarak ülkede milliyetçilik
ruhunu önce sindirmek sonra da söndürmek amacı gütmüş bu noktada Halkevlerini bir araç olarak
kullanmıştır. Denizcioğlu, “Türk Ocakları ve Halkevleri”, Kızılelma, S:8 (19 Aralık 1947), s.3
1691
Ziya Tataç, “Türk Ocaklarını yeniden İhya Etmeliyiz”, Kızılelma, S:14 (27 Şubat 1948), s.4
1692
Denizcioğlu, “Milliyetçi Partiye Doğru”, Kızılelma, S:12 (16 Ocak 1948), s:3; Bu dönemde
“Milliyetçilik” dergi tarafından Türkiye'yi koruyacak ve kalkındıracak tek çıkar yol olarak görülürken
CHP hem 3 Mayıs 1944 olayları ve sonrasında milliyetçi gençliğe karşı güttüğü uygulamalar hem de
milliyetçiliği İttihat ve Terakki'nin Osmanlıcılığına benzer şekilde yorumlamasından dolayı milliyetçi
olarak nitelenmemiş aynı şekilde DP’de milliyetçiliği CHP'nin yorumuna benzer şekilde
yorumlamasından dolayı milliyetçi parti olarak değerlendirilmemiştir. Denizcioğlu, “Milliyetçi Bir
Partiye Şiddetle İhtiyaç Var”, Kızılelma, S:6 (5 Aralık 1947), s:2
1693
Denizcioğlu, “Demokratlara Selam!...”, Kızılelma, S:9 (26 Aralık 1947), s.3
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ekonomik Ģartlarında ciddi iyileĢmeler gerçekleĢtirmemiĢ bu nedenle de geniĢ halk
yığınları yeni dönemde ondan uzaklaĢmıĢtı1694. Bu noktada CHP'nin ―imtiyazsız,
sınıfsız bir milletiz!‖ söyleminin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını söyleyen dergiye
göre milletin büyük çoğunluğu sosyo-ekonomik haklardan mahrum bir hayat yaĢarken
dar bir sınıf ise Florya Plajı, Taksim Gazinosu, Tenis Kulübü ve Açık Hava Tiyatrosu
vb… alanlarda varlıklı bir hayat içerisinde yaĢamaktaydı1695.
Ayrıca Türkçü parti kurulma tartıĢmaları, CHP ve DP eleĢtirileri dıĢında derginin
bu dönemde iç gündemi; kültürel yozlaĢma (giyim, yeme-içme, adab-ı muaĢeret vb.),
yükseköğretim meselesi, sokak çocukları sorunu, iĢçi sorunları, evlilik meselesi,
müstehcen neĢriyat, gizli fuhuĢ, çalıĢma hayatı ve kadın, kürtaj meselesi, hapishane
sorunu, dıĢ bankalardaki paralar meselesi ve mimari sorunu gibi baĢlıklardan
oluĢmuĢtur.
2.Kızılelma‟nın Türkçülük AnlayıĢı
Kızılelma Türkçü ve antikomünist bir yayımdır. Bunu ilk sayısının ikinci
sayfasındaki ―Adımız ve Yolumuz‖ baĢlıklı kısa tanıtım yazısında okuyuculara açıkça
haber vermektedir. Buna göre ―Kızılelma‖ terkibi Türk ulusunun milli ülkü sembolü
olup derginin bu ad altında yayın ailesine katılmaktaki amacı:
 Kızılelma millî ülkü davalarına hizmet eden tarafsız bir organdır.
 Bütün yayınlarında daima hak, adalet ve vicdani kanaatlerden ilham almayı
Ģiar edinmiĢtir.
 Bu dergi ayrıca mahkum Türk dünyasının durumunu ve oralarındaki olayları
da dikkatle takip edecektir.
Bu yazıdan görüleceği üzere Kızılelma'nın içeriğinin Türk ulusunun millî
ülküsüne hizmet doğrultusunda Ģekilleneceği dile getirilmiĢtir1696. Bu noktada ayrıca
―ülküsüz yaĢayan milletler ve cemiyetlerin gittikçe soysuzlaĢtıklarını ve dejenere
olduklarını biliyoruz.‖ denilerek okuyuculardan Türkçülük noktasında yayımsal
faaliyetlerde bulunacak dergiyi okuyarak ve okunmasını sağlayarak desteklemeleri
istenmiĢtir.
Bununla birlikte dergi sanılanın aksine Türkçülük anlayıĢını sadece siyasi
anlamda Turancılık/Türk Birliği üzerine kurmamıĢ tam aksine bu dönemde Türkiye
Türklüğünün temel meselelerinin halledilmeden Türk birliğinin sağlanamayacağı

1694

Alim Dervişoğlu, “Yırtık Mintan, Çarıktan Kurtarılmamış Köylünün Karşısında Fraklı Smokinli
Gezilir Mi?”, Kızılelma, S:12 (16 Ocak 1948), s.7
1695
Denizcioğlu, “İstanbul Belediyesi'nin Hali”, Kızılelma, S:14 (27 Şubat 1948), s.3
1696
Kızılelma, “Adımız ve Yolumuz”, Kızılelma, S:1 (31 Ekim 1947), s:2; Dergide Kızılelma idealinin
üstadları olarak Ali Suavi, Süleyman Paşa, Dr. Rıza Nur, Ziya Gökalp, M. Emin Yurdakul, Gaspıralı
İsmail, Ömer Seyfettin ve Müftüoğlu Hikmet isimlerine yer verilmiştir.
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görüĢünü dile getirmiĢtir1697. Bu noktada örneğin Akansel, tek parti döneminde Türk
milletinin maddi, manevi ve ilmî hayatında istenilen değiĢmelerin gerçekleĢtirilemediği
eleĢtirisinde bulunarak yeni girilen demokrasi döneminde Türkçülerin önceliğinin Türk
milletini maddi sefaletten, manevi sefaletten (seciyesizlik) ve ilmi sefaletten (cahillik)
kurmak olduğunu öngörmüĢtür1698. Ayrıca dergi yeni girilen demokrasi döneminde
Türkçülük düĢüncesinin önündeki en önemli konulardan biri olarak müĢterek bir
edebiyat dili ve dilek birliği sağlanmasını görmüĢ1699 ayrıca din gibi Türkçülük
idealinin de siyaset üstü kılınarak bütün Türk milletinin malı hâline getirilmesini talep
etmiĢtir. Bunlara ek olarak dergi bu dönemde toplumda yaygınlaĢmaya baĢlayan
komünist düĢüncelere karĢı ise din duygusunun ve manevi terbiyenin
kuvvetlendirilmesini bu doğrultuda okullarda din derslerinin okutulmasını gerekli
görmüĢtü1700.
Diğer taraftan dergi bütüncül bir Türk tarihi anlayıĢına sahip olmasına rağmen
Osmanlı-Cumhuriyet karĢıtlığında Cumhuriyetin anlamını Osmanlı hanedanından,
Türklüğü temsil hakkının Türk milleti tarafından geri alınması olarak açıklamıĢ ayrıca
tek parti döneminde Osmanlı hanedanına dönük toptan inkârcı bakıĢı da reddetmiĢtir.
Bu anlamda Abdülhamit istibdatı, Vahdettin'in ihaneti dergi tarafından lanetle
hatırlanırken aynı hanedanın Yıldırım, Fatih, Yavuz ve Kanuni ile Ģeref duyulduğu dile
getirilmiĢtir1701.
Kızılelma'nın Türkçülük anlayıĢını yansıtan bir diğer mesele de toplumsal
yozlaĢma ve bununla bağlantılı olarak gençliğin içerisinde bulunduğu durumdur.
1697

Bu dönemde dergi devletin kendini Misak-ı Millî ile sınırlayan milliyetçilik anlayışına itiraz
etmesine rağmen, Türkçülük anlayışını ırkçılık ve irredentizme dayandırmamıştır. Bu anlamda
yayımlandığı dönemde derginin en önemli işlevlerinden bir tanesi Türkiye Türklüğüne Sovyet Rusya
esaretinde yaşayan Türk Dünyasını tarih, coğrafya, kültür, nüfus, ekonomi vb… özellikleriyle birlikte
tanıtma ve buraya dönük bir algı oluşturması olmuştur. Derginin “Kırk Türk Münevveri Cevap Veriyor:
Türkiye'de Halli Gereken İlk Beş Mesele Nelerdir?” başlıklı anketinden çıkan genel sonuca göre;
Komünizmle mücadele, köylünün genel sağlık davası (sıtma), yol ve iktisadi kalkınma, ülkede kayıtsız
şartsız bir hürriyet nizamının kurulması ve Türk Köylüsünün toprak ile kadastro sorunlarının
çözülmesi. Kızılelma, “40 Türk Münevver'i Cevap Veriyor: Türkiye'de Halli Gereken İlk Beş Mesele
Nelerdir?”, Kızılelma S: 16 (23 Nisan 1948), s: 8
1698
M. Hakkı Akansel, “Türk Milletinin Yükselmesine Ait Düşünceler”, Kızılelma S: 12 (16 Ocak 1948), s:5
1699
Bu dönemde dergi, devletin resmî istatistiklerine göre Türkiye’de yaklaşık iki milyon iki yüz elli bin
vatandaşın başta Kürtçe olmak üzere Arapça, Arnavutça, Çerkezce, Gürcüce, Pomakça, Tatarca ve
Kıptice konuştuğunu söyleyerek bu kitlenin ilerleyen dönemde devlete sorun oluşturmaması için
Türkçülerin ülkenin bütününde Türkçenin konuşulurluğunu / bilinirliğini sağlamayı ilk görev olarak
ifade etmiştir. Türkçü, “Türkçülerin Gerçekleştirecekleri Dil Birliği”, Kızılelma, S: 13 (8 Şubat 1948), s.7
1700
Nebil Buharalı, “Türkçülük”, Kızılelma, S:8 (19 Aralık 1947), s.7
1701
Milliyetçi, “Cumhuriyet ve Türkçüler”, Kızılelma, S:1 (31 Ekim 1947), s.7
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Toplumsal yozlaĢmanın en büyük etkisinin gençler üzerinde olduğuna dikkat çeken
dergi, bu noktada önemli olanın gençliğe öğüt/telkin vermenin değil gençliğin ahlaki
bir muhit içerisinde yaĢamasını sağlamak olduğunu savunmuĢtur1702. Aynı Ģekilde
―yarının Büyük Türkiye'sini bugünün çok çocuklu temiz ahlaklı ailesi yaratacak‖ diyen
dergi, kız çocuklarının ailesi tarafından daha disiplinli yetiĢtirilmesini1703, zorunlu
alanlar hariç kadınların çalıĢma hayatında yer almamasını1704, kız ve erkekte evlilik
yaĢının geciktirilmemesini1705, kürtajın önlenmesini1706, gizli fuhuĢla mücadele
edilmesini1707 ve müstehcen neĢriyatın yasaklanmasını1708 istemiĢtir.
Bununla birlikte Kızılelma'nın yayımlandığı dönemde Türkçülük anlayıĢını
tamamlayan yönü ise, antikomünizm olmuĢtur. Nitekim Çarlık Rusyası ile BolĢevik
Sovyet Rusya arasında idari, siyasi ve askerî hiçbir fark olmadığını1709 söyleyen dergi,
bunu gösteren örnekler olarak Slav birliği söyleminin devam ettirilmesi, 1941'de Ġran'ın
Kuzey-Batı bölgesinde 5 milyon Azeri Türkünün yerleĢik olduğu Azerbaycan
eyaletinin iĢgal edilmesi ayrıca Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sonlarına doğru Stalin'in
Türkiye'den toprak talebinde bulunması olduğunu belirtmiĢ ve bu doğrultuda
Türkiyenin de bu tehlikeden emin olması için ABD ile yakınlaĢmasını onaylamıĢ ancak
Marshall yardımından yeteri oranda yararlanılmamasından ise Ģikâyet etmiĢtir1710.
Diğer taraftan dergi bu dönemde, komünizmin Türkiye'de toplumsal bir taban bulma
tehlikesine karĢı devlet adamlarını daha dikkatli ve uyanık olmaya davet etmiĢ1711 bu
doğrultuda örneğin Adımlar, GörüĢler, Zincirli Hürriyet, Yurt ve Dünya vb… edebiyat
dergisi ve gazetelerin kapatılmasını aynı Ģekilde DTCF‘den Niyazi Berkes, Behice
Boran, Pertev Nail Boratav ve Muzaffer ġerif BaĢoğlu‘nun atılmasını memnuniyetle
karĢılamıĢtır1712.
1702

Atsız, “Gençlik ve Ahlak”, Kızılelma, S:12 (16 Ocak 1948), s. 4
İhsan Unaner, “Türk Çocuklarına”, Kızılelma, S:12 (16 Ocak 1948), s.10; Alim Dervişoğlu, “Yazık
Türk Annelerine”, Kızılelma, S:14 (27 Şubat 1948), s.7
1704
İlhan Derendelioğlu, “Milliyetçiliğin Hakim Olduğu Memlekette Kadının Vazifesi Analıktır!”,
Kızılelma, S:8, (19 Aralık 1947), s.3
1705
Fevhi Tevetoğlu, “Evlenmek İşi”, Kızılelma, S:7 (12 Aralık 1947), s.7
1706
Alim Devrişoğlu, “Kürtaj Cinayeti”, Kızılelma, S:9 (26 Aralık 1947), s.6
1707
Müftüoğlu, “Gizli Fuhuş”, Kızılelma, S:9 (26 Aralık 1947), s.6
1708
Bu dönemde dergi, toplumdaki cinsî terbiye noksanlığından istifade ile piyasada tutunan
müstehcen neşriyatı millet sağlığını doyasıyla millî bünyeyi tehdit eden afetler olarak görmüş ve
hükümetin bu konuyla ilgili yasal önlemler almasını istemiştir. Kızılelma, “Müstehcen Neşriyat”,
Kızılelma, S:8 (19 Aralık 1947), s.9
1709
İ.Suphi Soysallıoğlu, “Rusya Yaşayabilir Mi?”, Kızılelma, S:4 (21 Kasım 1948), s.4
1710
Yaşar Çimen, “Amerikanın Güttüğü Siyaseti Takbih Ediyoruz”, Kızılelma, S:13 (8 Şubat 1948), s.10
1711
Milliyetçi, “Komünizme Karşı Gafletimiz Arşı Alayı Aşmıştır”, Kızılelma, S:16 (23 Nisan 2948), s.2
1712
İlhan Derendelioğlu, “Kızıl Faaliyetin Türkiyemizdeki Durumu” Kızılelma, S:4 (21 Kasım 1947)
1703
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BAYRI, M.Halit; ―AĢık Agahi-II‖ Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık 1947), s.10
BERKE, F.Baha; ―Bekliyoruz‖ (Ģiir), Kızılelma, S:3, Ġstanbul (14 Kasım 1947), s.15
BUHARALI, Nebil; ―Türkçülük-I‖, Kızılelma, S:6, Ġstanbul (5 Aralık 1947), s.7
BUHARALI, Nebil; ―Türkçülük-II‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul (12 Aralık 1947), s.5
BUHARALI, Nebil; ―Türkçülük-III‖, Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık 1947), s.7
BUHARALI, Nebil; ―Türkçülük-IV‖, Kızılelma, S:10 Ġstanbul (2 Ocak 1948), s.6
BUHARALI, Nebil; ―Türkçülük-V‖, Kızılelma, S:11 Ġstanbul (9 Ocak 1948), s.10
CANSEVER, H.Ferit;‖ Türk Ocaklarına Dair‖, Kızılelma, S:1, Ġstanbul (31
Ekim 1947), s.10-11
CANSEVER, H.Ferit; ‖Türk Ocakları Mesaisi-I‖, Kızılelma, S:2, Ġstanbul (7
Kasım 1947), s.10
CANSEVER, H.Ferit; ‖Türk Ocakları Mesaisi-II‖, Kızılelma, S:3 Ġstanbul (14
Kasım 1947), s.11
ÇEKMEGĠL, M.Sait; ―Tetkik Et Görürsün‖, (Ģiir), Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27
ġubat 1948), s.6
ÇĠMEN, YaĢar; ―Ankara Valisinden Soruyoruz‖, Kızılelma, S:12, Ġstanbul (16
Ocak 1948), s.8-9
ÇĠMEN, YaĢar; ―Amerika‘nın Güttüğü Siyaseti Takbih Ediyoruz‖, Kızılelma,
S:13, Ġstanbul (3 ġubat 1948), s.10
ÇĠMEN, YaĢar; ―Prof. Caroll Pratt‘a Cevabımız‖, Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27
ġubat 1948), s.7-13
CULBERTSON, E.; ―Komünist Rusya, Ya BarıĢa Boyun Eğecek; Yahut
Dünyadan Büsbütün Tecrit Olunacaktır!‖, (Çev.M.Zeki Sofuoğlu), Kızılelma, S:13,
Ġstanbul (3 ġubat 1948), s.9
DAMACI, R.; ―Altı Süngü‖ (Ģiir), Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık 1947), s.14
DARENDELĠOĞLU, Ġlhan; ―Ġkinci Dünya Harbinde Kızıl Faaliyetin
Türkiyemizdeki Durumu‖, Kızılelma, S:4, Ġstanbul (21 Kasım 1947), s.7
DARENDELĠOĞLU, Ġlhan; ―Milliyetçiliğin Hakim Olduğu Memlekette Kadının
Vazifesi Analıktır !‖ Kızılelma, S:8, Ġstanbul (19 Aralık 1947), s.2
DARENDELĠOĞLU, Ġlhan; ―Yol Ġstiyoruz‖, Kızılelma, S.10, Ġstanbul (2 Ocak
1948), s.2
DARENDELĠOĞLU, Ġlhan; ―Gönül Eylenmez‖ (Ģiir), Kızılelma, S:12, Ġstanbul (16
Ocak 1948), s.4
DENĠZCĠOĞLU; ―Tehlike Var!‖, Kızılelma, S:3, Ġstanbul (14 Kasım 1947), s.3
DENĠZCĠOĞLU; ―Eski Hamam Eski Tas‖, Kızılelma, S:4, Ġstanbul (21 Kasım
1947), s.3
DENĠZCĠOĞLU; ―Nutuk ve Kurultay‖, Kızılelma, S:5, Ġstanbul (28 Kasım
1947), s.5-15
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DENĠZCĠOĞLU; ―Milliyetçi Bir Partiye ġiddetle Ġhtiyaç Var‖, Kızılelma, S:6,
Ġstanbul (5 Aralık 1947), s.3-14
DENĠZCĠOĞLU; ―Milliyetçi Partinin Temel TaĢı‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul (12 Aralık
1947), s.3-12
DENĠZCĠOĞLU; ―Türk Ocakları ve Halkevleri‖, Kızılelma, S:8, Ġstanbul (19
Aralık 1947), s.3-14
DENĠZCĠOĞLU; ―Demokratlara Selam!‖, Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık
1947), s.3-14
DENĠZCĠOĞLU; ―Ġhtilal Metodu, Ġstibdat Metodu‖, Kızılelma, S:10, Ġstanbul (2 Ocak
1948), s.3-14
DENĠZCĠOĞLU; ―Milliyetçi Partiye Doğru‖, Kızılelma, S:11, Ġstanbul (9 Ocak
1948), s.3-14
DENĠZCĠOĞLU; ―Geç Kalan Ziyaret‖, Kızılelma, S:12, Ġstanbul (16 Ocak
1948), s.11
DENĠZCĠOĞLU; ―Ġstanbul Belediyesinin Hali‖, Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27
ġubat 1948), s.3.15
DENĠZCĠOĞLU; ―Artık Aldatılmak Ġstemiyoruz‖, Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27 ġubat
1948), s.3-15
DENĠZCĠOĞLU; ―Hüseyin Avni UlaĢ‖, Kızılelma, S:15, Ġstanbul (2 Nisan
1947), s.7
DERVĠġOĞLU, Alim; ―Türkçü Partisi Kurulamaz Mı?‖,Kızılelma, S:7, Ġstanbul(12
Aralık 1947), s.4
DERVĠġOĞLU, Alim; ―Kürtaj Cinayeti‖, Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık
1947), s.6-10
DERVĠġOĞLU, Alim; ―Analarının Karnına Gizli EkilmiĢ Gizli ParlatılmıĢ,
Gizli BüyümüĢ, Gizli ve Sinsice Melanet ÖğrenmiĢ Kahpe Döllerine‖, Kızılelma, S:11,
Ġstanbul (9 Ocak 1948), s.8-9
DERVĠġOĞLU, Alim; ―Yırtık Mintandan, Çarıktan KurtarılmamıĢ Köylünün
KarĢısında Fraklı, Smokinli Gezilir Mi?‖, Kızılelma, S:12, Ġstanbul (16 Ocak 1948),
s.7-15
DERVĠġOĞLU, Alim; ―Türk‘e Türk‘ten Gayri Dost Olmaz‖, Kızılelma, S:13,
Ġstanbul (3 ġubat 1948), s.6
DERVĠġOĞLU, Alim; ―Yazık Türk Annelerine‖, Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27
ġubat 1948), s.7-15
DĠNDAR; ―Büyüklük Ölçüsü‖, Kızılelma, S:11, Ġstanbul (9 Ocak 1948), s.7
DĠNDAR; ―DüĢmanı Dost, Gavuru Ġslam Yapan Bir Ġnsaf ve Adalet‖, Kızılelma,
S:12, Ġstanbul (16 Ocak 1948), s.8
ERKĠLET, H. Emir; ―Bir IĢık‖, Kızılelma, S:6, Ġstanbul (23 Nisan 1948), s.3-14
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ERTÜRK, Selahattin; ―Çekenler Bilir‖, Kızılelma, S:16, Ġstanbul (23 Nisan
1948), s.7
FERĠDUN, Osman; ―Su Ġçene Yılan Bile Dokunmaz‖ (Hikaye), Kızılelma, S:1
Ġstanbul (31 Ekim 1947), s.14-15
GÜVENER, Enver; ―Moskofçuluk Faaliyetleri‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul (12
Aralık 1947), s.10
GÜVENER, Enver; ―Yüksek Tahsil Gençliğine: Komünizmle SavaĢ‖, Kızılelma,
S:14, Ġstanbul (27 ġubat 1948), s.10
GÜRKAN, K. Ġsmail; ―Trablus‘un Acısı‖, Kızılelma, S:10, Ġstanbul (2 Ocak
1948), s.7.13
ĠNAN, Abdülkadir; ―Komünizm‖, Kızılelma, S:5, Ġstanbul(28 Kasım 1947), s.7
KADIOĞLU; ―Tarih Boyunca Türk Tipleri‖, Kızılelma, S:2, Ġstanbul (7 Kasım
1847), s.8.9
KIZILELMA; ―Adımız ve Yolumuz‖, Kızılelma, S:1, Ġstanbul (31 Ekim 1947), s.2
KIZILELMA; ―DıĢ Türklerden Haberler: Ġran‘da Azerbaycan Türkleri Ne
Ġstiyordu?‖, Kızılelma, S:1, Ġstanbul (31 Ekim 1947), s.7
KIZILELMA; ―DıĢ Türklerden Haberler: Balkanlarda‖, Kızılelma, S:2, Ġstanbul (7
Kasım 1947), s.6
KIZILELMA; ―KAġKAYLAR‖, Kızılelma, S:4, Ġstanbul ( 21 Kasım 1947), s.8-9
KIZILELMA; ―Yurt, Yayla ve Ovalarımızın Serazat Çocuğu: Yörük‖,
Kızılelma, S:6, Ġstanbul (5 Aralık 1947), s.8-9
KIZILELMA; ―Müstehcen NeĢriyat‖, Kızılelma, S:8, Ġstanbul (19 Aralık 1947),
s.8-9
KIZILELMA; ―Ġstiklal MarĢının Kabulü Sırasında Maarif Vekili Olan
Hamdullah Suphi Tanrıöver Anlatıyor‖, Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık 1947), s.8-9
KIZILELMA; ―Kırgızlar‖, Kızılelma, S:10, Ġstanbul (2 Ocak 1948), s.8.9
KIZILELMA; ―Millet Birkaç Kenan Öner‘e Daha Muhtaçtır‖, Kızılelma, S:14,
Ġstanbul (27 ġubat 1948), s.2-10
KIZILELMA; ―ĠnĢası DüĢünülen 300 Hapishane Münasebetiyle‖, Kızılelma,
S:15, Ġstanbul (2 Nisan 1948), s.8-9
KIZILELMA; ―Beyoğlu Lokanta ve Pastahaneleri Bir Orospu Yuvası Haline
GelmiĢtir‖, Kızılelma, S:16, Ġstanbul (23 Nisan 1948), s.2
KORKUT, ġerif; ―Eski Türkçü, Yeni Türkçü-I‖, Kızılelma, S:11, Ġstanbul (9
Ocak 1948), s.5
KORKUT, ġerif; ―Eski Türkçü,Yeni Türkçü-I‖, Kızılelma, S:12, Ġstanbul (16
Ocak 1948), s.6.13
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Berlin Harabelerinde Nöbet Bekleyen GardaĢım
Enver‘e Açık Mektup‖, Kızılelma, S:1, Ġstanbul (31 Ekim 1947), s.11-15
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KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Ölü Taciri‖ (Hikaye), Kızılelma, S:2, Ġstanbul (7
Kasım 1947), s.12-14
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Kanı Kuruyan Kadın-I‖ (Hikaye), Kızılelma, S:6,
Ġstanbul (5 Aralık 1947), s.12-14
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Kanı Kuruyan Kadın-II‖ (Hikaye), Kızılelma, S:7,
Ġstanbul (12 Aralık 1947), s.12-16
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―ADSIZ-I‖ (Hikaye), Kızılelma, S:8, Ġstanbul (19
Aralık 1947), s.12
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Adsız-II‖ (Hikaye), Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26
Aralık 1947), s.12
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Adsız-III‖ (Hikaye), Kızılelma, s:10, Ġstanbul (2 Ocak
1948), s.12
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Adsız-IV‖ (Hikaye), Kızılelma, s:11, Ġstanbul (9 Ocak
1948), s.12
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Adsız-V‖ (Hikaye), Kızılelma, s:13, Ġstanbul (3 ġubat
1948), s.12
KOZANOĞLU, A. Ziya; ―Adsız-VI‖ (Hikaye), Kızılelma, s:14, Ġstanbul (27
ġubat 1948), s.12
LYOS, Eugene; ―Özbe Öz Ruslar Bile BolĢevik Cennetine Dönmek
Ġstemiyorlar‖, Kızılelma, S:15, Ġstanbul (2 Nisan 1948), s.5-12
MERT, Mehmet; ―Milliyetçi Gözüyle ĠĢçi Dertlerimiz‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul ( 12
Aralık 1947), s.8-9
MĠLLĠYETÇĠ; ―Cumhuriyet ve Türkçüler‖, Kızılelma, S:1, Ġstanbul (31 Ekim
1947), s.6
MĠLLĠYETÇĠ; ―Serseri Çocuk Derdi‖, Kızılelma, S:2, Ġstanbul (7 Kasım 1947), s.5
MĠLLĠYETÇĠ; ―Yüksek Tahsil Zorluğu‖, Kızılelma, S:3, Ġstanbul (14 Kasım
1947), s.6
MĠLLĠYETÇĠ; ―Ġstismar Babıaliyi Harap Ediyor‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul (12
Aralık 1947), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Edebiyat Fakültesinde Kantin Rezaleti!‖, Kızılelma,S:8, Ġstanbul(19
Aralık 1947), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Milletvekillerimizden Feragat Beklerdik!..‖, Kızılelma, S:9, Ġstanbul
(26 Aralık 1947), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Tükürülen Tükürük Yalanmaz‖, Kızılelma, S:10, Ġstanbul (2
Ocak 1947), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Üniversite Gençliğinin BaĢında Komünizmden Bihaber Bir
Rektör‖, Kızılelma, S:10, Ġstanbul (9 Ocak 1948), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Milli Heyecan Hançerlenmek Ġstendi‖, Kızılelma, S:12, Ġstanbul (16
Ocak 1948), s.2
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MĠLLĠYETÇĠ;―Kenan Öner Bir Yahudi‘ye DeğiĢildi!‖,Kızılelma, S:13, Ġstanbul (13
ġubat 1948), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―DıĢ Bankalardaki Paralar‖, Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27 ġubat
1948), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Gözümüzü Açalım‖, Kızılelma, S:15, Ġstanbul (2 Nisan 1948), s.2
MĠLLĠYETÇĠ; ―Komünizme KarĢı Müsamahalar Gafletimiz ArĢı Alayı
AĢmıĢtır‖, Kızılelma, S:16, Ġstanbul (23 Nisan 1948), s.2
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket:Türkçülük Telakkimiz Nedir?-I‖, Kızılelma, S:1,
Ġstanbul (31 Ekim 1947), s.8-9
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket:Türkçülük Telakkimiz Nedir?-II‖, Kızılelma,
S:2, Ġstanbul (7 Kasım 1947), s.7
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket:Türkçülük Telakkimiz Nedir?-III‖, Kızılelma,
S:3, Ġstanbul (14 Kasım 1947), s.7
MÜFTÜOĞLU; ―Atsız‘la KonuĢtum‖, Kızılelma, S:3, Ġstanbul (14 Kasım 1947),
s.8-10
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket:Türkçülük Telakkimiz Nedir?-IV‖, Kızılelma,
S:4, Ġstanbul (21 Kasım 1947), s.6.7
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-1: Z.Velidi Togan‖, Kızılelma, S:4,
Ġstanbul (21 Kasım 1947), s.10-11
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket:Türkçülük Telakkimiz Nedir?-V‖, Kızılelma,
S:5, Ġstanbul (28 Kasım 1947), s.10.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-2: Hasan Ferit Cansever‖, Kızılelma, S:5,
Ġstanbul (28 Kasım 1947), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―Türkçü GörüĢüyle: Gizli FuhuĢ‖, Kızılelma, S:6, Ġstanbul (5
Aralık 1957), s.5
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket:Türkçülük Telakkiniz Nedir?-VI‖, Kızılelma,
S:6, Ġstanbul (5 Aralık 1947), s.10
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-3:M. Sadık Aran‖, Kızılelma, S:6, Ġstanbul (5
Aralık 1947), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-4 :Dr. M. Hakkı Akansel‖, Kızılelma,
S:6, Ġstanbul (5 Aralık 1947), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-5: H. Nihal Atsız‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul (12
Aralık 1947), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-6: Abdulkadir Ġnan‖, Kızılelma, S:8, Ġstanbul
(19 Aralık),s.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-7: ReĢit Saffet Atabinen‖, Kızılelma, S:9,
Ġstanbul (26 Aralık 1947), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-8: Abdullah Taymas‖, Kızılelma, S:10, Ġstanbul
(2 Ocak 1948), s.11
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MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-9: Fuat Köse Arif‖, Kızılelma, S:11, Ġstanbul (9
Ocak 1948), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-10: Besim Atalay‖, Kızılelma, S:13, Ġstanbul (3
ġubat 1948), s.11
MÜFTÜOĞLU; ―Büyük Anket: Türkiye‘de Halli Gereken Ġlk BeĢ Mesele
Nelerdir?‖, Kızılelma, S:16, Ġstanbul (23 Nisan 1948), s.8.13
MÜFTÜOĞLU; ―YaĢayan Türkçüler-11: Hüsnü Emir Erkilet‖, Kızılelma,
S:16, Ġstanbul (23 Nisan 1948), s.11
NADĠR, Ziyaettin; ―Kızılelma‖(Ģiir), S:3, Ġstanbul (14 Kasım 1947), s.15
NOYAN, Tevfik; ―Hamdullah Suphi Tanrıöver‘in Halk Partisinden Çekilmesi‖,
Kızılelma, S:11, Ġstanbul (9 Ocak 1948), s.3.15
NOYAN, Tevfik; ―Müfritler ve Mutediller‖, Kızılelma, S:13, Ġstanbul (13 ġubat
1948), s.3-14
ÖNDER, Mehmet; ―Kahraman Sesi‖ (Ģiir), Kızılelma, S:11, Ġstanbul (9 Ocak
1948), s.11
ÖZDEMĠR, F.; ―ġaĢkın Yolcu‘ya‖ (Ģiir), Kızılelma, S:2, Ġstanbul (7 Kasım
1947), s.4
ÖZGÜR, Kemal; ―Hasan Ali Hakikatleri Tahrif Ediyor‖, Kızılelma, S:3, Ġstanbul (14
Kasım 1947), s.5-6
ÖZGÜR, Kemal; ―Ankara Kalesine‖ (Ģiir),Kızılelma, S:9, Ġstanbul (26 Aralık
1947), s.7
SAFA, Peyami; ―Milli Ġdealimiz Apartman Yaptırmak Mıdır?‖, Kızılelma, S:9,
Ġstanbul (26 Aralık 1947), s.4
SAN‘AN; ―Ağladı Geçti‖ (Ģiir), Kızılelma, S:1, Ġstanbul (31 Ekim 1947), s.7
SAN‘AN; ―KoĢtuğumuz Yol‖ (Ģiir), Kızılelma, S:5, Ġstanbul (28 Kasım 1947), s.7
SANCAR, Nejdet; ―Türk Edebiyatı Tarihinde Kızılelma‖, Kızılelma, S.4, Ġstanbul (21
Kasım 1947), s.5
SANCAR, Nejdet; ―Türkçülere Yapılan ĠĢkence Meselesi‖, Kızılelma, S:5,
Ġstanbul (28 Kasım 1947), s.3-16
SANCAR, Nejdet; ―Türkçe Metinler Adlı Kitaplar Hakkında‖, Kızılelma, S:8,
Ġstanbul (19 Aralık 1947), s.4
SANCAR, Nejdet; ―Devam Eden Gaflet‖, Kızılelma, S:13,Ġstanbul (3 ġubat
1947), s.4-13
SANCAR, Nejdet; ―Maalesef Türkler‖, Kızılelma, S:15,Ġstanbul ( 2 Nisan 1947),
s.3-15
SANCAR, Nejdet; ―Bir Moskofçu Derginin Gülünç Ġddiaları‖, Kızılelma,
S:16, Ġstanbul (23 Nisan 1947), s.6-15
SOFUOĞLU, M.Zeki; ―Bu Hayasızlığa Daima Ġsyan Edeceğiz‖, Kızılelma, S:7,
Ġstanbul (12 Aralık 1947), s.10-11
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SOYSALLIOĞLU, Ġ. Suphi; ―Rusya YaĢayabilir Mi?-I‖, Kızılelma, S:4, Ġstanbul (21
Kasım 1947), s.4-11
SOYSALLIOĞLU, Ġ. Suphi; ―Rusya YaĢayabilir Mi?-II‖, Kızılelma, S:5, Ġstanbul (28
Kasım 1947), s.4-15
SOYSALLIOĞLU, Ġ. Suphi; ―Ġlk Türkçülüğüm‖, Kızılelma, S:8, Ġstanbul (19 Aralık
1947), s.10-11
SOYUER, Halil; ―Moskof Dense‖(Ģiir), Kızılelma, S:16, Ġstanbul (23 Nisan
1948), s.11
SÜMER, Adalet; ―Dua Vakti‖, Kızılelma, S:16,, Ġstanbul (23 Nisan 1947), s.7
TATAÇ, Ziya; ―Dünya Fikir Buhranı ve Sosyal Dertlerimiz‖, Kızılelma, S:9,
Ġstanbul (27 ġubat 1947), s.5-12
TATAÇ, Ziya; ―Kültür Davamız: Türk Ocaklarını Yeniden Ġhya Etmeliyiz‖,
Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27 ġubat 1947), s.4
TATAÇ, Ziya; ―Milli Kültürümüzü Yükseltmeliyiz‖, Kızılelma, S:16, Ġstanbul (23
Nisan 1947), s.10
TATLISU, A. Osman; ―Kur‘an‘dan Hikmetler-I‖, Kızılelma, S:13, Ġstanbul (3 ġubat
1948), s.5-13
TATLISU, A. Osman; ―Kur‘an‘dan Hikmetler-II‖, Kızılelma, S:14, Ġstanbul (27 ġubat
1947), s.5-13
TATLISU, A. Osman; ―Kur‘an‘dan Hikmetler-III‖, Kızılelma, S:15, Ġstanbul (2 Nisan
1948), s.4-15
TAYMAS, A.Battal; ―Felsefi Bakımdan BolĢevizm-I‖, Kızılelma, S:7, Ġstanbul (12
Aralık 1947), s.7
TAYMAS, A.Battal; ―Felsefi Bakımdan BolĢevizm-II‖, Kızılelma, S:8, Ġstanbul (19
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Sonuç
Türkiye'de çok partili hayata geçiĢ kararı sonrasında yayımlanmıĢ olan
Kızılelma, Türkçü ve antikomünist nitelikteki bir süreli yayımdır. Bu anlamda
Türkçülük ve antikomünizm derginin yayım politikası ve içeriğini de belirlemiĢtir.
Bununla birlikte dergi, CHP ve DP‘ye karĢı Türkçü parti kurulma tartıĢmaları ayrıca
Türkiye'de sosyo-ekonomik ve kültürel meseleleri de sayfalarında okuyucuyla
paylaĢmıĢtır. Türkiye'nin ancak Türkçülük fikriyle yükseleceğine inanan dergi
yayınlandığı dönem boyunca ülkede kanun hakimiyetinin sağlanmasını savunmuĢ buna
ek olarak Sovyet tehlikesine karĢı ABD ile yakınlaĢılmasını onaylamıĢ ayrıca devletin
kendini Misak-ı Millî ile sınırlayan milliyetçilik anlayıĢına karĢı çıkmıĢtır. Bu noktada
Türk birliği fikrini savunan dergi, Türkiye dıĢındaki Türklerle Türkiye arasındaki
bağların kuvvetlenmesi noktasında tarihsel ve kültürel bağlara özellikle vurgu
yapmıĢtır. Derginin kısa süreli yayım hayatı boyunca Türk birliği fikrini güçlü bir
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Ģekilde dillendirmesinden hareketle bu dönemde Türkiye Türklerinin Türkiye dıĢındaki
özellikle Sovyet esaretindeki Türklerle yakından ilgilendiği sonucuna varabilmektedir.
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TÜRKĠYE-BAĞLANTISIZLAR ĠLĠġKĠLERĠNDE
UYUġMAZLIKLARIN NEDENLERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Edip ÇELĠK
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
ÖZET
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında uluslararası siyasi sistemde değiĢiklik olmuĢ ve
dünya ―Soğuk SavaĢ‖ olarak adlandırılan dönemde ABD liderliğinde Batı bloğu ve
SSCB liderliğinde Doğu olmak üzere iki kutuplu bir hal almıĢtı. Ġkinci Dünya SavaĢı
sonrasında batılı devletlerin manda idaresinden kurtulan bazı Asya –Afrika devletleri
bağımsızlıklarını kazanmıĢlardı. ―Üçüncü Dünya Devletleri‖ olarak da isimlendirilen
bu devletler yeni bir sömürge sistemi olarak gördükleri Batı ve Doğu bloklarının her
ikisinde de yer almayı reddetmiĢ ve 1961 resmen kurulmasıyla birlikte Bağlantısızlar
Hareketi olarak adlandırılacak olan yeni bir siyasi hareket baĢlatmıĢlardı. Asya
kıtasında toprakları olan Türkiye‘de, bu hareketin fikirlerinin tam olarak belirginleĢtiği
Bandung Konferansı‘na davet edilmiĢti. Türkiye‘nin Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında
uyguladığı batı ekseninde dıĢ politika ve Bandung Konferansı sürecinde Batı ittifakını
savunmuĢ olması, Batının sömürgesinden yeni kurtulmuĢ olan bu devletlerin tepkisini
çekmiĢti. Türkiye, konferans sırasındaki tutumu ve batı merkezli dıĢ politika tercihi
üçüncü dünya ülkeleri ile arasının açılmasına sebep olmuĢ ve 1964‘e kadar iliĢkilerde
bir düzelme görülmemiĢtir. Bu çalıĢma, Türkiye ile Bağlantısızlar Hareketi arasındaki
uyuĢmazlıların yoğun bir biçimde yaĢandığı 1950-1964 yılına kadarki süreçte, bu
uyuĢmazlıkların nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bağlantısızlar Hareketi, Bandung Konferansı, DıĢ
Politika, Soğuk SavaĢ
THE REASONS OF CONFILICTS IN TURKEY-THE NON-ALIGNED
MOVEMENT RELATIONS
ABSTRACT
After the Second World War, the international political system changed and the
world became a bipolar state, during the era called Cold War. The Western bloc was led
by US l and the East by USSR. After the Second World War, some Asian-African
states liberated from the mandate administration of the western states and gained their
independence. These states, also called "Third World States," refused to participate in
both the Western and Eastern blocks which they regarded as a new colonial system, and
in 1961 formally launched a new political movement that would be called the Non-

Tarihten İzler

639

Aligned Movement. Turkey whose lands were in Asia territory had been invited to the
Bandung Conference. Turkey‘s western axis foreign policy after Second World War the
the supports for the western alliance during the Bandung Conference, was protested by
those states which only recently emerged from the colonial West. Turkey‘s western
centered foreign policy and his attitudes during the conference affected the relations in
a bad way with the third world countries and there was no improvement in relations
until 1964. This study aims reveal the causes of the conflicts between Turkey-NonAligned Movement, which was experienced intensively in the period 1950-1964.
Key Words: Turkey, Non-Aligned Movement, Bandung Conference, Foreign
Policy, Cold War
GiriĢ
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ortaya çıkan ve ―Soğuk SavaĢ‖ olarak
adlandırılan ortam, dünya devletlerin ideolojik açıdan bloklara ayrılarak çatıĢmasına
yol açan bir düzenin oluĢmasına sebep olmuĢtur. Doğu ve Batı blokları olarak ikiye
ayrılan devletler haricinde çatıĢmanın dıĢında kalmayı tercih eden devletler ise bir
alternatif olarak ―Bağlantısızlar Hareketi‖ni oluĢturmuĢlardır. Bağlantısızlar
Hareketi‘nde yer alan ülkeler ya bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ ya da kazanmak üzere
olan ve ―Üçüncü Dünya Ülkeleri‖ olarak adlandırılan ülkelerden oluĢmuĢtur. Bu
ülkeler, Doğu ve Batı blokları dıĢında kalarak iç ve dıĢ politikalarında bağımsız hareket
etmek amacını taĢımıĢlardır. Bağlantısızlar Hareketi‘nin kurulması ile sonuçlanacak
sürecin hız kazandığı toplantı 29 ülkenin katılımıyla 18-24 Nisan 1955 tarihinde
Endonezya‘nın Bandung kentinde yapılmıĢtır. Bağlantısızlık Hareketi‘nin siyasi olarak
teĢkilatlanması ise, Mısır CumhurbaĢkanı Nasır ve Yugoslavya Devlet BaĢkanı
Tito‘nun liderliği altında 1-6 Eylül 1961 tarihinde Belgrad konferansında
gerçekleĢmiĢtir.
Ġkinci Dünya SavaĢı sürecinde tarafsızlık politikası benimseyen Türkiye,
oluĢacak olan yeni dünya sistemine entegre olabilmek için 23 ġubat 1945 yılında
Almanya ve Japonya‘ya savaĢ ilan etmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında oluĢan
dünya siyasetinde Türkiye‘nin müttefikliğine ihtiyacı olmayan Sovyetler Birliği,
Türkiye‘nin toprak bütünlüğüne karĢı bir tehdit de oluĢturmuĢtur. Türkiye, Sovyetler
Birliği‘nin oluĢturduğu tehdit karĢısında ABD ile ittifak arayıĢları içerisine girmiĢ,
ABD ise Soğuk SavaĢ döneminde Sovyet tehdidine karĢı Türkiye‘nin konumundan
yararlanmak istemiĢtir. Bu karĢılıklı çıkar iliĢkisinin sonucunda Türkiye, 1952 yılında
NATO‘ya dâhil olarak batı bloğunda yer almıĢtır. Türkiye‘nin Batı bloğunda yer
alması, Türkiye ile coğrafi ve kültürel olarak yakın olan ve Mısır, Suriye gibi
bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ ülkelerin Türkiye‘nin dıĢ politikadaki yeni hamlelerine
karĢı çekince ile yaklaĢmasına yol açmıĢtır. Türkiye‘nin NATO içerisinde yer
almasından kaynaklanan ve 1960‘ların ortalarına kadar süren bu dıĢ politikası, Mısır ve
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Suriye gibi üçüncü dünya ülkelerin gözünde Türkiye‘yi ABD‘nin bölgeye yönelik
politikalarının uygulayıcısı konumuna getirmiĢtir.
1955 yılında yapılan Bandung konferansı ile Bağlantısızlar Hareketi‘nin
kurulması yönünde en somut adımın atılması, hareket içerisinde yer alan ülkeler ile
Türkiye arasındaki çatıĢmaları ortaya çıkarmıĢtır. Türkiye‘nin Bandung konferansında
batı bloğunda yer alan bir ülke olmanın gereklerini yerine getirmiĢ olması,
bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ olan bu ülkelerin tepkisini çekmiĢtir. Bu tutum,
Bağlantısızlar Hareketine katılan devletlerin gözünde, Türkiye‘yi kapitalist dünyanın
savunucusu konumuna düĢürmüĢtür. Bandung Konferansı‘nda bağlantısızlığı savunan
grubun düĢüncelerinin ağır basması sonucu bağlantısızlar hareketi fiilen baĢlamıĢtır.
Türkiye‘nin konferans sırasındaki batı yanlısı tutumu, Bağlantısızlar Hareketi içerisinde
yer alan devletlerin, BirleĢmiĢ Milletler‘deki Kıbrıs oylamasında Türkiye aleyhine bir
tutum sergilemelerine yol açmıĢtır.1713 Dolayısıyla Türkiye‘nin 1950-1965 arası
dönemdeki dıĢ politika tercihi Bağlantısızlar Hareketi ile iliĢkilerin olumsuz
etkilenmesine sebep olmuĢtur.
Bağlantısızlar Hareketi
Birinci Dünya SavaĢı sonrası emperyalist devletlerin çıkar çatıĢmalarının sona
ermemesi, Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın baĢlamasının en büyük nedenlerinden biri
olmuĢtur.1714 Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası süreçte uluslararası iliĢkiler yeniden
düzenlenirken dünya devletleri ideolojik olarak da kutuplaĢma evresine girmiĢlerdir. Bu
süreçte kendi çıkar çatıĢmalarını sona erdiren Batı Avrupa ve ABD sonraki dönemde
oluĢan ideolojik kutuplaĢma içerisinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)
önderliğindeki komünist bloğu kendisine rakip ilan etmiĢtir.1715Soğuk SavaĢ döneminde
ABD‘nin liderliğindeki Batı bloğu ile SSCB‘nin önderliğindeki Doğu bloğunun
oluĢmasıyla dünya iki kutuplu siyasal bir sistem haline dönüĢmüĢtür.1716 Ġkinci Dünya
SavaĢı sonrasında dünya devletleri, iki kutuplu siyasal sistemin bir sonucu olarak
karĢılıklı oluĢturulan bloklarda yer almıĢlarsa da, her iki blokta yer almayı reddeden
devletler de bulunmaktaydı. Bunlar, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında bağımsızlıklarını
yeni kazanan veya kazanmak üzere olan ve üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan
devletler olmuĢtur. Her iki kutupta da yer almayı kabul etmeyen bu devletler doğu ve
batı bloklarına alternatif olarak Bağlantısızlar Hareketi‘ni baĢlatacaklardır.
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Üçüncü Dünya ülkelerinin Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası baĢlattıkları
bağlantısızlık, diğer siyasi ve ideolojik bloklarda yer almayı istemeyen siyasi bir
akımdır.1717 Bağlantısız ülkeler bloklar arasındaki çekiĢmeler ile ilgilerinin olmadığını
deklare etmiĢlerdir.1718 Bu durum bu devletlerin dünya siyasetinde yer almadığını
göstermesine rağmen tam bir tarafsızlık değildir. Tarafsızlık iki ya da daha fazla devlet
arasında çıkan bir savaĢta, savaĢ dıĢı kalmayı ifade ederken, II. Dünya SavaĢı sonrası
çıkmıĢ olan bağlantısızlık siyasal bir kavram ve politikadır. Bu siyasal söylem Soğuk
SavaĢ ortamında oluĢmuĢ olan blokların dıĢında kalmayı ve ittifaklara katılmama
arzusunu ifade etmektedir. Ayrıca bağlantısızlık, uluslararası iliĢkilerde bağımsız
davranabilme isteğini yansıtırken çoğu sömürgecilikten yeni kurtulmuĢ olan bu
devletler iç ve dıĢ politikalarında bağımsız bir politika izleyebileceklerini
düĢünmekteydiler. Bağlantısızlık politikasını benimseyen devletler, doğu ve batı
blokları dıĢında kalarak bir denge unsuru olma politikası izlemeye çalıĢmıĢlardır.1719
Üçüncü blok olarak da adlandırılan Bağlantısızların ortaya çıkması sömürgelerde
meydana gelen bağımsızlık hareketlerinin bir sonucudur. 1945 sonrası, batılı devletlerin
sömürgesinde bulunan birçok Asya-Afrika sömürgesi, sömürgeci devletlere karĢı
bağımsızlık mücadelesine giriĢmiĢ ve bunun sonucunda bağımsız yeni devletler ortaya
çıkmıĢtır. Bağımsızlıklarını elde eden bu devletler, batı ve doğu bloklarının dıĢında
kalmak suretiyle öncelikli olarak ekonomik kalkınmayı hedef almıĢlardır. Bu
devletlerin ekonomik olarak kalkınmaları için dıĢarıdan ekonomik yardım almaları
gerekirken, bu yardımın doğu veya batı bloklarından alınması bu bloklardan birine
bağlanmak anlamına gelecek olması dolayısıyla her iki bloktan da yardım alarak iki
bloğun dıĢında kalmayı hedeflemiĢlerdir. Doğu ve batı bloğunun öncü devletleri olan
ABD ve SSCB de bağımsızlıklarını kazanan devletleri ekonomik olarak destekleyerek
kendi siyasal ideolojilerini daha geniĢ alanlara yayma arayıĢında olmuĢlardır.1720
Bağlantısızlar, dıĢ müdahaleye kapalı bir ekonominin, sosyal kalkınmanın, dünya
halklarıyla demokratik iĢbirliğinin temel değer olacağı; barıĢ içerisinde aktif bir politika
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ile birlikte yaĢamanın ilkelerinin temel normlar haline geleceği bir dünya düzeni
amaçlamıĢlardır.1721
Bağlantısızlar Hareketi‘nin ortaya çıkıp geliĢmesinde önemli rol oynayan yedi
temel çekince bu siyasi oluĢumun temel karakteristiğini oluĢturmuĢtur. Bunlar: (1)
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası bağımsızlığına kavuĢan Asya ve Afrika‘da bulunan ülkeler,
önceki dönemdeki sömürgeci faaliyetlerden dolayı Batı Avrupa devletlerine kızgınlardı
ve güvenmiyorlardı. (2) Bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ olan Asya ve Afrika ülkeleri,
ekonomik ve askeri açıdan oldukça zayıf bir durumdayken, toplumsal ve siyasal açıdan
da oldukça kırılgan bir durumdaydılar. Bu durum söz konusu ülkeleri bağımsızlıkları
tekrar kaybederek yeniden sömürge olma tehlikesiyle karĢı karĢıya getirmekteydi. (3)
Bu ülkeler, NATO veya VarĢova Paktı‘na katılmayı arzu etmiyorlardı çünkü iki bloktan
birine dâhil olmaları durumunda, ekonomik ve askeri açıdan zayıf olmalarından dolayı
ABD ve SSCB arasındaki çatıĢmalarda en büyük zararı kendilerinin göreceğini ve iki
büyük güç tarafından piyon olarak kullanılabileceklerini düĢünmekteydiler. (4) Ayrıca
iki bloktan birini tercih durumunda diğer bloğun baskısına maruz kalacaklarını
düĢünüyorlardı. (5) Söz konusu ülkelerde hem ABD taraftarı liberal partiler/örgütler
hem de SSCB taraftarı sosyalist partiler/örgütler bulunmaktaydı. Bu sebepten iki
bloktan birine girilmesi durumunda ülke içerisinde ciddi kargaĢa çıkma ihtimali
bulunmaktaydı. (6) Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik açıdan geliĢebilmesi için
birbirleri ile iĢbirliği yapmaları gerektiğinden bağlantısızlık stratejisi böyle bir
iĢbirliğine uygun zemin hazırlayabilirdi. (7) Ġki sosyalist ülke olan Yugoslavya ve Çin
Halk Cumhuriyeti, ABD ve SSCB karĢısında bağımsızlıklarını korumak isterken aynı
zamanda kendine özgü sosyalist politikalar belirlemek de istemekteydiler. Bu yüzden
Yugoslavya ve Çin Halk Cumhuriyeti, SSCB liderliğindeki VarĢova Paktı‘nda yer
almaktansa dıĢ politikada bağlantısızlığı tercih etti.1722
Üçüncü dünya ülkeleri 1955 yılında gerçekleĢen ve Bağlantısızlar Hareketini
fiilen baĢlatan Bandung Konferansı öncesinde de çeĢitli platformlarda bir araya
gelmiĢlerdir. Bu ülkeler, Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında gerçekleĢtirdikleri kolektif
çalıĢmalarıyla Asya ve Afrika ülkelerini sömürge olmaktan kurtarma isteği taĢırken,
uluslararası sisteme yeni bir yaklaĢım getirme arzusundaydılar. Bu bağlamda 1947 ve
1949 yıllarında Asya ülkelerinin katılımıyla Asya iliĢkileri konferansları
düzenlenmiĢtir.1723 Bağlantısızlar Hareketi fiilen Bandung Konferansı ile baĢlamıĢ
olmasına rağmen, konferans fikirlerin olgunlaĢtığı toplantı Nisan-Mayıs 1954‘te
gerçekleĢen Kolombo Konferansı olmuĢtur. Sri Lanka‘nın baĢkenti Kolombo‘da
1721
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yapılan toplantıya Bandung‘un organizasyonunun arkasındaki güçler haline gelecek
olan ve ―Kolombo BeĢlisi‖ olarak da adlandırılan Seylan, Endonezya, Burma,
Hindistan ve Pakistan katılmıĢtır. Kolombo Konferansı, siyasi iĢbirliği oluĢturarak
Afro-Asya ülkelerinin ortak çıkarlarını güvence altına almak amacıyla düzenlenmiĢti.
Konferansa katılan ülkeler farklı konuları gündem konuları bulunmaktaydı. Pakistan
KeĢmir meselesine, Seylan komünizm tehlikesine, Burma ekonomik meselelere
Hindistan Çin Halk Cumhuriyeti ile olan iliĢkilerini daha uyumlu hale getirmeye ve
Endonezya ise Afro-Asya konferansının yapılması gerektiğine vurgu yapmıĢtır. Aralık
1954 tarihinde yapılan Bogor Konferasnı‘nda, katılımcı ülkeler arasındaki iĢbirliği
Kolombo Konferansı‘ndan daha üst düzeydeydi. Bogor Konferansı‘nda Bandung‘da
yapılacak olan konferansa 24 ülkenin çağırılması kararlaĢtırılmıĢtır.1724
Bandung Konferansı 18-24 Nisan 1955 tarihleri arasında Endonezya‘nın Cava
Adası‘ndaki Bandung kentinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Kolombo BeĢlisi‘nin yanı sıra,
çağrılan 24 ülke ile birlikte konferansa toplam 29 ülke katılmıĢtır. Aslında mevcut
Ģartlar göz önüne alındığından konferansın oldukça karmaĢık bir yapıya sahip olduğu
söylenebilir. Konferansa katılan ülkelerin büyük kısmı bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ
ülkelerdi ve bu ülkelerin bir kısmının ortak özelliği bazı farklılıklara rağmen Batı ile
dolu bir tarihe sahip olmalarıydı.1725
Tam olarak bir Bağlantısızlar konferansı olmayan Bandung Asya ve Afrika
ülkelerinin katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak konferansa katılan ülkelerin
tamamının blok dıĢı olmayıĢı konferansın karmaĢık bir yapıya sahip olmasına yol
açmıĢtır. Bu açıdan bakıldığında Bandung bir bağlantısızlar toplantısından ziyade
katılımcı ülkelerin görüĢüne baĢvurulduğu bir konferans olma özelliğine sahiptir.
Katılımcı ülkelerin büyük çoğunluğunun bağımsızlığını yeni kazanmıĢ sömürge veya
yarı sömürge geçmiĢe sahip olmaları bu ülkelerin güvenlik, askeri ve siyasi
bağlantılarında farklılıklar arz etmesine yol açmıĢtır. Mesela Türkiye adına konferansa
katılan BaĢbakan Yardımcısı Zorlu, ABD ve NATO‘yu ―barıĢın, demokrasinin ve
özgür dünyanın koruyucusu‖ olarak tanımlarken, Hindistan BaĢbakanı Nehru‘ya göre
mevcut ittifaklar sömürgeciliğin bir uzantısı olup dünya için güvenden çok güvensizlik
oluĢturmaktaydı.1726
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Bandung konferansına katılan ülkeler, bağımsızlıklarının korunması ve halen
sömürge yönetimi altında bulunan ulusların kısa zamanda bağımsızlıklarına
kavuĢmalarını amaçlamaktaydılar. Bu amaç doğrultusunda mevcut ülkelerin
bağımsızlığın devamı için sosyal, kültürel ve iktisadi iĢbirliklerinin hayat geçirilmesi
önemliydi. Dolayısıyla konferansta kurulan alt birimler bu yönde çalıĢmalar
gerçekleĢtirmiĢtir. ÇeĢitli alanlarda yapılacak olan iĢbirliği sadece toplantıda yer alan
Asya ve Afrika ülkelerinin değil, küresel kamuoyunun menfaatine de geliĢmelere yol
açacağı üzerinde durulurken, öncelikli amacın barıĢ olduğu vurgulanmıĢtır. Bu
doğrultuda, Bandung konferansını Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında yeni dünya düzeni
bağlamında değerlendirmektense yeni bir oluĢum olarak ele almak daha doğru
olacaktır. Konferans, Asya-Afrika ülkelerindeki Avrupa merkezli sömürgecilik
vizyonuna son vererek bu coğrafya da yaĢayan insanların küresel bir çıkıĢı olarak
görülebilir.1727
Bandung konferansı bağlantısızlar hareketinin kurulması için temel oluĢturdu.
Konferans sonrası Tito, Nasır ve Nehru arasındaki iletiĢim daha da sıkı bir Ģekilde devam
etti. Üç lider, Temmuz 1956‘da Yugoslavya‘nın Brijuni adasında yaptıkları görüĢmelerde
bağlantısızlar hareketi fikrini daha da geliĢtirdiler. GörüĢmede Tito, temel hakları sağlamak
ve uluslararası süreci etkilemek için çabalarını birleĢtirmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca
farklılıklara rağmen Nehru ve Nasır‘ın yanı sıra Sukarno, Nkrumah ve diğerlerinin de
benzer fikirlerde olduklarını, aynı amaç için çalıĢtıklarını ve bağlantısızları oluĢturmak
adına hızlı adım atmaları gerektiğini belirtti. Bu amaçla 5-12 Haziran 1961‘de Kahire‘de,
Bağlantısızlar Hareketi‘nin önde gelen ülkelerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda Eylül 1961 tarihinde yapılacak olan Bağlantısız ülkeler konferansına
katılabilecek ülkeler için beĢ kriter belirlendi. Bu kriterler:
1-Farklı siyasal ve toplumsal sistemlere sahip ülkelerle barıĢ içerisinde bir arada
yaĢama ve bağlantısızlık temeline dayanan bağımsız bir politika izlemek.
2-Ulusal bağımsızlık hareketlerini desteklemek.
3- Büyük güçlerin çatıĢmasında doğan çok taraflı ve askeri ittifaklara dahil
olmamak.
4-Büyük güçlerin çatıĢmasına konu olacak türden bu güçlerle ikili askeri
antlaĢmalar yapmamak ve aynı anlama gelen bölgesel savunma paktlarına üye
olmamak.
5-Büyük güçlerin çatıĢmasına konu olacaksa bunlara ülkesinde askeri üstler
sağlamamak.1728
1961 yılından itibaren Bağlantısızlar Hareketi kendi plan ve programları bulunan
bir grup olarak ortaya çıktı. Üçüncü dünyadaki insanların uluslararası bir baĢarı olarak
1727
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gördükleri bu hareket, 1961 yılında Belgrad‘daki konferansta resmen kurulmuĢtu.1729
Bağlantısızlar hareketinin kurulduğu Belgrad Konferansı 1-6 Eylül 1961 tarihinde 25
devletin katılımıyla gerçekleĢmiĢtir ve bağlantısızların ilk zirve konferansı olmuĢtur.1730
Bandung konferansında alınan kararlar gereği, , Bağdat Paktı ve SEATO üyeleriyle Çin
Halk Cumhuriyeti davetliler listesinde yer almamıĢlardır. Belgrad Konferansında Tito,
Nehru, ve Nasır Bağlantısızlar Hareketinin liderliğini yapmaya baĢlamıĢlardır. 1731
Bu liderlerden biri olan Nehru, Belgrad Konferansı'nda yaptığı konuĢmada
yapılanmanın önemini Ģu cümlelerle ifade etmiĢtir: ―Toplumsal ve ekonomik açıdan
geriye dönük ülkeleriz ve bu geri kalmıĢlık ve azgeliĢmiĢlik mirasından kurtulmak
kolay bir konu değildir. Açık düĢünmeyi gerektirir, eylem gerektirir ve muazzam
miktarda zor iĢ gerektirir‖. Nehru, bu konuĢmasında daha çok çalıĢarak sosyoekonomik açıdan geliĢme sağlanması gerektiğini vurgulamıĢtır. Belgrad Konferansı,
uluslararası adaletin sağlanmasını hızlandırmak için teknolojik ilerlemenin sağladığı
kazanımların tüm ekonomik geliĢme alanlarına uygulanmasını hedeflemekteydi. 1732
Yine Belgrad konferansında Kahire‘de benimsenen bağlantısızlığın ilkeleri teyit
edilmiĢtir. Bazı ülkeler görüĢmelerin büyük kısmının sömürgecilik ve emperyalizm
konularına ayrılması gerektiğini savunurken bazı ülkeler sömürgecilik döneminin
kapandığını ve artık tehdit olarak Doğu-Batı çatıĢmasının daha önemli bir konu
olduğunu savunmuĢlardır.1733
Siyasi bir yapı olarak 1961 yılında yapılan Belgrad zirvesinde kurulan
Bağlantısızlar hareketi üye sayısını artırarak faaliyetlerine devam etmiĢtir. Ekim 1964
yılındaki Kahire zirvesine 47, Eylül 1971 Lusaka zirvesine 60, Eylül 1973 Cezayir
zirvesine 74 üye ve Ağustos 1976 Kolombo zirvesine 85 devlet üye olarak
katılmıĢtır.1734
Bağlantısızlar Hareketi - Türkiye ĠliĢkileri
Bağlantısızlar hareketi ile Türkiye arasındaki iliĢkiler, Bandung konferansının
yapıldığı 1955 yılından 1964 yılına kadar olan süreçte olumlu yönde geliĢmemiĢtir. Bu
1729
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durumun temelinde ise Türkiye‘nin bu dönem de uyguladığı dıĢ politikanın etkisi yer
almaktadır. Bundan dolayı Türkiye‘nin Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası dıĢ politikasının
nasıl geliĢtiğine bakmak gerekir. Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sona ermesi ile birlikte
uluslararası sistemde yapısal değiĢiklikler olmuĢtur. SavaĢ sonrasında galip devletler
arasından, ABD ile SSCB iki süper güç ortaya çıkmıĢ ve bu devletlerin arasındaki
iliĢkilerin ilk kez 17 Nisan 1947 tarihinde Roosvelt‘in danıĢmanı olan Bernard Baruch
tarafında kullanılan ―Soğuk SavaĢ‖ Ģeklinde devam etmesi yeni uluslararası sistemin
belirleyici özelliği olmuĢtur.1735 Türkiye için arayıĢ yıllarının baĢlangıcı olan savaĢ
sonrası dönemde ortaya çıkacak olan ABD dostluğu ve Sovyet tehdidi, Türkiye‘nin
yeni uluslararası sistemde dıĢ politika tercihini batı ile ittifak yönünde gelime
göstermesine sebep olacaktır.1736
Türkiye Ġkinci Dünya SavaĢı sürecinde tarafsızlık politikası sürdürerek savaĢ dıĢı
kalmayı baĢarmıĢtır. Ancak Almanya‘nın yenilgisinin kesinleĢmesi, Türkiye için savaĢ
sonrasında oluĢacak olan güç dengesini gündeme getirdi. Ġngiliz büyükelçisi
Peterson‘un DıĢiĢleri Bakanı Hasan Saka‘ya Türkiye‘nin BirleĢmiĢ Milletler
Konferansı‘na katılabilmesinin ancak 1 Mart 1945‘e kadar Almanya ve Japonya‘ya
savaĢ ilan etmesiyle gerçekleĢebileceğini bildirmesi üzerine Türkiye 23 ġubat 1945
tarihinde iki ülkeye savaĢ ilan etmiĢtir.1737 Türkiye‘yi batı ittifakında yer almasında
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında oluĢan Sovyet tehdidi de bulunmaktaydı. Sovyetlerin
Türkiye‘den toprak talebinde bulunmasının yanı sıra boğazların statüsünde değiĢiklik
talep etmesi, Türkiye‘nin tercihini batı ittifakından yana kullanmasında belirleyici
olmuĢtur. DıĢiĢleri Bakanı Necmeddin Sadak bir yazısında Moskova‘nın Çarlık dönemi
politikalarına döndüğünü ve tek düĢüncesinin boğazlar olduğunu belirterek, gelinen
noktada Türkiye‘yi sadece ABD‘nin anladığının ve bunun iki ülkeyi birbirine
yakınlaĢtıran unsur olduğu üzerinde durmuĢtur.1738 Ayrıca 01.05.1948 tarihli Observer
gazetesinde çıkan bir yazıda Necmettin Sadak‘ın, Balkanlardaki Sovyet politikasının
artık bir blöf olmaktan ileri gittiği bundan dolayı Amerikan yardımının daha fazla önem
arz etmeye baĢladığını ifade ettiği belirtilmektedir.1739 Türkiye, Sovyet tehdidi ile baĢ
edebilmenin yolunun ABD ile ittifak kurmaktan geçtiğinin farkındaydı. Türkiye, ABD
1735
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ile olan iliĢkilerini geliĢtirirken antlaĢmalar gerçekleĢtirmiĢ ve 3 Nisan 1948 tarihli
―Ekonomik iĢbirliği kanunundan yararlanabilmek adına ABD ile 4 Temmuz 1948
tarihinde ―Ekonomik iĢbirliği antlaĢması imzalamıĢtır.1740 4 Nisan 1950 tarihinde 12
devletin DıĢiĢleri Bakanı‘nın imzasıyla Kuzey Atlantik AntlaĢması yapılmıĢ ve NATO
kurulmuĢtur. NATO‘nun kurulması sonrasında Türkiye NATO‘ya girebilmek adına bir
takım giriĢimlerde bulunmuĢ ve 11 Mayıs 1950‘de CHP iktidarı döneminde NATO‘ya
girebilmek için resmen baĢvuru yapılmıĢtır. Ancak 14 Mayıs seçimlerini Demokrat
Parti‘nin %52.7 oy oranıyla kazanması sonucunda Türkiye‘nin NATO‘ya giriĢi DP
iktidarı döneminde gerçekleĢmiĢtir.1741 Daha sonraki yıllarda bu konuyla ilgili olarak
Celal Bayar Ġsmet Ġnönü‘ye NATO‘ya neden girmediklerini sorar Ġsmet Ġnönü ise
―Onlar aldılar da NATO‘ya biz mi girmedik?‖ diyerek cevap verir.1742
1950 yılında yapılan seçimler sonrası Türkiye‘de iktidara Demokrat Parti gelmiĢ
ve Adnan Menderes BaĢbakan, Celal Bayar ise CumhurbaĢkanı olmuĢtur. Demokrat
Parti döneminde Türkiye‘nin batı bloğu ittifakı politikasında herhangi bir değiĢiklik
olmamıĢ. Türkiye DP iktidarı döneminde de NATO‘ya girebilmek adına yoğun çabalar
sarf etmiĢtir. Soğuk SavaĢ‘ın giderek küreselleĢmesine sebep olan Kore savaĢı Türkiye
içinde bir fırsat oluĢturmuĢtur. 1743 BirleĢmiĢ Milletler 1950‘de Kore‘de kuzeyden gelen
komünist iĢgali durdurmak adına uluslararası bir güç gönderme kararı almıĢtı. Bunun
üzerine 25 Temmuz‘da Ankara‘da toplanan Bakanlar Kurulu, Kore‘ye, BirleĢmiĢ
Milletler emrine verilmek üzere 4500 asker gönderme kararı almıĢtır.1744 Kore‘ye asker
göndermek iktidar tarafından NATO‘ya katılma noktasında kaçırılmayacak bir fırsat
olarak görülmüĢtür. DıĢiĢleri Bakanı Köprülü dünyanın iki düĢman kampa ayrıldığını
ve oluĢan kutuplaĢmada tarafsız bir politika izlemenin mümkün olmadığını belirtmiĢtir.
1745
BirleĢmiĢ Milletler‘in çağrısına ABD‘den sonra ilk yanıt veren ülke Türkiye
olmuĢtur. Adnan Menderes yapmıĢ olduğu açıklamada bunu dünya barıĢının
korunacağı bir karar olarak tanımlamıĢtır.1746 Türkiye‘nin NATO‘ya dâhil olmak adına
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yapmıĢ olduğu giriĢimler olumlu sonuçlanmıĢ ve Türkiye 1952 yılında NATO çatısı
altında oluĢturulan batı ittifakına dâhil olmuĢtur.
Ġki kutuplu bir sistemin hâkim olduğu Soğuk SavaĢ sürecinde Türk dıĢ politikası
mevcut sistemden etkilenerek ĢekillenmiĢtir. Dolayısıyla DP iktidarı döneminde
yürütülen dıĢ politika, Türkiye‘nin 1952‘de NATO üyeliğinin gereksinimleri
doğrultusunda, batı bloğu politikası merkezli yürütülmüĢtür. Türkiye, batı ittifakında
yer almanın gereği olarak ABD tarafından Soğuk SavaĢ dengeleri bağlamında
Ģekillendirilerek yeniden yapılanma süreci içerisine girmiĢtir. 25 Ağustos 1952
tarihinde imzalanan NATO Kuvvetler Statüsü SözleĢmesi ile ABD‘nin Türkiye‘de
askeri üsler ve tesisler kurması ve asker bulundurması için yasal zemin oluĢturulmuĢtur.
23 Haziran 1954 tarihinde ise Askeri Kolaylıklar antlaĢması imzalanarak, ABD‘nin
Türk topraklarında karĢılıksız arazi tesis etmesini öngörmüĢtür. Ayrıca bu belge 13
antlaĢma ve 50‘den fazla protokole de kaynak teĢkil etmiĢtir. Bu antlaĢma neticesinde
Türkiye‘de 90‘nın üzerinde askeri ve sivil nitelikte Amerikan tesisi kurulmuĢtur.1747
Türkiye‘nin, NATO üyeliği sonrasında ABD ile topraklarında üsler kurma
üzerine yaptığı antlaĢmaların yanı sıra, Ortadoğu‘ya, batı ittifakı neticesinde yürütmüĢ
olduğu dıĢ politikası üçüncü dünya ülkelerini rahatsız etmiĢ ve Bandung Konferansında
meydana gelecek olan tartıĢmalarında temelini oluĢturmuĢtur. Türkiye, Batı ittifakı
neticesinde Ortadoğu‘ya yönelik politikası da bu ittifaka göre ĢekillenmiĢtir.
II. Dünya SavaĢı sonrasında ABD ile Sovyetler Birliği ile arasındaki rekabetin
artarak devam etmesi Ortadoğu‘nun stratejik önemi belirginleĢmeye baĢladı. Bölgede
artan Sovyet tehdidi karĢısında batı ittifakı için Türkiye, sahip olduğu konumu itibariyle
daha önemli bir ülke halini almaktaydı. Türkiye‘nin Ortadoğu‘ya yönelik politikası da
bu yönde Ģekil aldı. SavaĢ sonrası dönemde Ortadoğu ülkeleriyle iliĢkisi sınırlandıran
Türkiye, güçlenen ülkeleri fark ederek, politikasını batı ile birlikte hareket etme olarak
belirlemiĢtir. Bu politikasının bir istisnası ise Filistin‘in bölünmesi konusunda Arap
dünyası ile hemfikir olarak bu bölünmeye karĢı olmasıydı. Türkiye 29 Kasım 1947
tarihinde BirleĢmiĢ Milletler‘in taksim oylamasında Arap ülkeleriyle birlikte taksimin
aleyhinde oy kullanmıĢsa da, batıya yönelimi dolayısıyla 1949‘da Ġsrail‘i tanıyan ilk
Müslüman ülke olmuĢ ve kısa sürede Ġsrail ile diplomatik iliĢkiler baĢlamıĢtır. Ġsrail ise
Türkiye‘nin kendisini tanımasıyla birlikte Ortadoğu‘da diplomatik yalnızlıktan
kurtulacağını düĢünmüĢtür.1748
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Ġstanbul 2012, s.80, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı‟ndan Bugüne Olgular,
Belgeler, Yorumlar, ĠletiĢim Yayınları, Ġstanbul 2009, s. 558, Balcı, age, s.87
1748
Cengiz Dinc-Mustafa Yetim, ―Transformation of Turkish Foreign Policy Toward the Middle East:
From Non-Involvement to a Leading Role‖, Alternatives Turkish Journal Of International Relations,
Vol. 11, No. 1, Spring 2012, s. 69, Mustafa Ekincikli, İnönü-Bayar Dönemleri Türk Dış Siyaseti,

Tarihten İzler

649

1949 yılında NATO kurulduktan sonra, Türkiye‘nin bu savunma örgütüne girme
yönünde çabaları olmuĢ ancak 1952 yılına kadar bu konuda bir baĢarı elde edememiĢtir.
Bu konuda Türkiye‘ye engel teĢkil eden devletlerin baĢında Ġngiltere gelmekteydi.
Ġngiltere‘nin Ortadoğu‘daki amacı içerisinde Arap devletlerinin yanı sıra içerisinde
Türkiye‘nin de olacağı bir savunma örgütü kurmaktı. Bölgede Ortadoğu komutanlığı
kurmak isteyen Ġngiltere‘nin amacı Türkiye‘nin bu komutanlık içerisinde yer alarak
kendisiyle Ortadoğu savunmasında kendisiyle birlikte hareket etmesiydi. Ancak
ABD‘nin bölgesel pakt sistemlerine sıcak bakmayıĢı Ġngiltere‘nin bu düĢüncesinden
vazgeçmesine sebep olmuĢtu. Kore savaĢı ile birlikte komünizmin Ortadoğu‘da
yayılabileceği olasılığı ABD‘nin bölgesel paktlar konusundaki fikrini değiĢtirmesini ve
Ortadoğu Komutanlığı projesini desteklemeye baĢlamasını sağlamıĢtır. Ancak Türkiye
NATO‘ya giriĢinin onaylanmaması durumunda Ortadoğu‘da batılı devletlerle iĢbirliği
içerisinde olmayacağını açıklaması üzerine Eylül 1951‘de Ottowa‘daki NATO Konseyi
toplantısına davet edilmiĢtir. Ancak Mısır‘ın böyle bir projede yer almak istememesi ve
projenin Arap devletlerinin büyük çoğunluğunun tepkisini çekmesi üzerine Ortadoğu
Komutanlığı projesi gerçekleĢtirilememiĢtir.1749
Ġngiltere‘nin bölgedeki etkisinin zayıflaması sonucunda ABD, Ortadoğu‘da
inisiyatifi ele almak üzere bölgeye yönelik politikasını gözden geçirme gereği
duymuĢtur. Bu doğrultuda ABD DıĢiĢleri Bakanı John Foster Dulles 11-28 Mayıs
1953‘de on bir Ortadoğu ülkelerini ziyaret etmiĢtir. Ankara‘da Türk yetkililerle yapmıĢ
olduğu görüĢmelerde kendisine Ortadoğu‘da kurulacak olan yeni savunma sisteminin
omurgasının Türkiye olması gerektiği ifade edilmiĢtir. Dulles, Ortadoğu gezisi
sonrasında 1 Temmuz 1953 tarihinde Ulusal Güvenlik Konseyi‘nde yapmıĢ olduğu
konuĢmasında ―Kuzey KuĢağı‖ savunması projesini ortaya atarak Ortadoğu‘nun
savunmasının baĢta Türkiye olmak üzerek Ġran, Irak, Pakistan ve Suriye gibi Sovyet
tehdidinin farkında olan ve olası bir Sovyet saldırısının savunması Kuzey KuĢağı
ülkeleri ile oluĢturulması gerektiğini ifade etmiĢtir. Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu
Ġsrail ve Ġngilizlerin üstlerini bölgede tehdit olarak görürken, Kuzey KuĢağı ülkeleri
için öncelikli tehdidi Sovyetler Birliği oluĢturmaktaydı.1750
1954 sonrası ekonomisi bozulmaya baĢlayan Türkiye için ABD‘nin Ortadoğu‘ya
yönelik yeni politikası bir fırsat oluĢturmuĢtur. Batı ile bölgeye yönelik çıkarları birbiri
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ile örtüĢen ve batı dünyası ile yakın iliĢkileri olan bir Müslüman ülke olarak Türkiye
bölgede lider ülke olabilme ve bölgeye yönelik bir savunma projesi içerisinde yer
alarak ABD‘den daha fazla yardım alabilme fırsatı yakalamıĢtı. Kurulacak olan
savunma sisteminin ilk adımı 2 Nisan 1954 tarihinde Türkiye ve Pakistan arasında
imzalanan Dostluk ve ĠĢbirliği AntlaĢması olmuĢtur. Savunma alanında sıkı bir iĢbirliği
içermeyen bu antlaĢma, Türkiye‘yi savunma iĢbirliği konusunda Irak‘a yöneltmiĢtir.
Irak BaĢbakanı 9-19 Ekim 1954‘de Ortadoğu güvenliği konusunda görüĢmek üzere
Türkiye‘ye gelmiĢ ve BaĢbakan Adnan Menderes ile bir görüĢme yapmıĢtır. Irak
yönetimi de güvenlik ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için Batı ile iĢbirliği yapılması
fikrindeydi. Irak‘ın bu tutumu Batı karĢıtı Arap ülkeleri ile yollarının ayrılacağının bir
göstergesi olmuĢtur. Türkiye, Irak ile 24 ġubat 1955 tarihinde Bağdat‘ta, Bağdat Paktı
olarak isimlendirilen KarĢılıklı ĠĢbirliği AntlaĢması‘nı imzalamıĢtır. Ġmzalan bu
antlaĢmaya 4 Nisan‘da Ġngiltere, 23 Eylül‘de Pakistan ve 3 Kasım‘da da Ġran
katılmıĢtır. Bu antlaĢma, Kuzey KuĢağı ülkelerini Batı yanlısı bir pakt içerisinde bir
araya getirmiĢtir.1751
Diğer Arap ülkelerinden daha farklı bir politika izleyen Irak, Bağdat Paktı‘na
üye tek Arap devletiydi. 14 Temmuz 1958‘de General Kasım‘ın liderliğinde
gerçekleĢen askeri darbe Irak‘ta monarĢi yıkılmıĢ ve politikalar değiĢmiĢtir. Irak darbe
sonrasında Bağdat Paktı‘ndan ayrılacağını belirtmemiĢ ancak pakta sıcak bakmadığını
da hissettirmiĢtir. Pakt üyeleri, Irak darbesinin dıĢarıdan yıkıcı faaliyetlerin bir sonucu
olarak meydana geldiğini düĢünerek, bunu paktı yıkmaya yönelik bir hareket olarak
algılamıĢlardır. 23 Ekim 1958‘de paktın konsey üyeleri faaliyetlerin devamını
sağlayabilmek amacı ile paktın merkezinin geçici olarak Ankara‘ya taĢındığını
bildirmiĢlerdir. 24 Mart 1959 tarihinde Irak, Bağdat Paktı‘ndan ayrıldığını açıklamıĢtır.
Irak‘ın almıĢ olduğu bu karar sonrasında paktın Arap ülkeleri ile olan bağlantısı
kopmuĢtur. 21 Ağustos 1959 yılında Bağdat Paktı CENTO‘ya (Central Treaty
Organization-Merkezi AntlaĢma Örgütü) dönüĢtürülerek merkezi kalıcı olarak Ankara
olmuĢtur.1752
28 Ağustos 1958‘de Ġsrail ile Türkiye arasında Ankara‘da yapılan gizli görüĢme
sonrasında, Türkiye Ġsrail‘in kurmak istediği ―Çevresel Pakt‖ içerisinde yer almayı
kabul etti. Ġsrail, bu paktı Arap ülkelerinden geldiğini düĢündüğü tehdide karĢı Arap
olmayan ülkelerle birlikte hareket etmek istediğiyle kurmak istemiĢtir. Pakta, Arap
devletlerini coğrafi olarak sınırlayan Etiyopya, Ġran ve Türkiye‘yi dâhil ederek Arap
devletlerini çevrelemeyi istemiĢtir. 1957‘de Türkiye ile Suriye arasında yaĢanan
1751
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gerginlik, 1958 yılında Irak‘ta gerçekleĢen darbe ve ABD‘nin Türkiye‘nin bu pakt
içerisinde yer almasını istemesi gibi etkenlerle Türkiye‘nin paktta yer almayı kabul
etmesinde etkili olmuĢtur.1753Türkiye‘nin Sovyet tehdidi karĢısında izlediği batı yanlısı
politika Türkiye‘nin bölgedeki üçüncü dünya ülkeleri ile iliĢkilerinin gerginleĢmesine
sebep olmuĢtur. DıĢiĢleri Bakanı Selim Sarper, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında
yapmıĢ olduğu açıklamada Türkiye‘nin dıĢ politikasında herhangi bir değiĢikliğin
olmayacağını ve NATO yanında durmaya devam edeceğini belirtmiĢtir. Arap
ülkeleriyle de, batı ile geleneksel iliĢkilerini sürdürürken, mümkün olduğunca yakın
iliĢkiler içerisinde olacaklarını söylemiĢtir. 1963 itibariyle, Türkiye‘nin Kıbrıs
konusunda yaĢadığı yalnızlık ve Johnson Mektubu gibi etkenler, Türkiye-ABD
iliĢkilerini tek taraflı bir bağımlılıktan dengeli bir bağımlılığa dönüĢmesini
sağlamıĢtır.1754 Türkiye 1964 sonrası değiĢen dıĢ politikası dolayısıyla bağlantısız
ülkelerle iliĢkilerini iyileĢtirme yoluna gitmiĢtir.
Bandung Konferansı ve Türkiye
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası bağımsızlık mücadeleleri, özellikle Asya ve
Afrika‘da yeni devletlerin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur. Ekonomik zorluk
içerisinde olan bu devletleri sömürgeci devletler kendi saflarına çekmeye çalıĢmıĢlardır.
Sovyetler Birliği bu devletlerin bağımsızlık mücadelesini destekleyerek onların
gözünde prestijini artırmak istemiĢtir.1755 Ancak bağımsızlığını kazanan bu devletler,
Soğuk SavaĢ dönemindeki bloklardan birine katılma fikrine sıcak bakmamıĢlardır.
Bağımsızlıklarını yeni kazanmıĢ olan Asya ve Afrika devletleri, yeniden büyük
devletlerin nüfuzu altına girmemek için iĢbirliği yapama yoluna gitmek istemiĢlerdir.
Bundan dolayı bu ülkeler 18 Nisan 1955 tarihinde Bandung‘da toplanmıĢlardır.1756
Bandung Konferansı Soğuk SavaĢ döneminin en önemli olaylarından biriydi. Bu
konferansla ilk defa dünya siyasetine Asya ve Afrika özgür devletleri ortak sorunlarını
tartıĢmaya ve Afro-Asya dayanıĢması içerisinde sömürgeciliğe karĢı bir duruĢ
sergilemiĢtir.1757
Bandung Konferansı‘na gerek dıĢ politika gerekse çıkarları açısından birbirinde
farklı 29 ülke katılmıĢtır. Dolayısıyla konferansa katılan devletlerin bu heterojen yapısı
1753
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dolayısıyla birçok anlaĢmazlık ortaya çıkmıĢtır.1758 Konferansa NATO üyesi
olduğundan dolayı iki kutuplu dünyaya dâhil olan Türkiye de katılmıĢtır. Ancak
Türkiye‘nin bu konferansa çağırılması dıĢ politika tutumundan değil, Asya kıtasında
sahip olduğu geniĢ topraklardan kaynaklanmıĢtır.1759 Türkiye, Bandung Konferansı‘nda
dönemin Devlet Bakanı ve BaĢbakan Yardımcısı Fatin RüĢtü Zorlu tarafından temsil
edilmiĢtir. Bandung‘a giden heyet arasında Semih Günver (Büyükelçi), Zeki Kuneralp
(Büyükelçi), Turgut Menemencioğlu (Büyükelçi; BM Daimi Temsilcisi, Washington ve
Londra Büyükelçisi), Orhan Eralp, Talat Benler ve Hayrettin Ozansoy (Zorlu‘nun Özel
Kalem Müdürü) bulunmaktaydı.1760 Türkiye konferansa güçlü bir ekip ile katılmıĢ ve
önemli çıkıĢlar yapmıĢtır. Türkiye‘nin bu toplantıya katılmasındaki önem, Soğuk SavaĢ
döneminde oluĢan bloklarda yer almayı reddederek kendileri bir blok oluĢturmak
isteyen ülkeler arasında bir NATO üyesi olarak katılıyor olmasından
kaynaklanmaktaydı. Ancak NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye‘nin, Birinci Dünya
SavaĢı sonrası Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika‘da yaĢanan toprak kayıpları
sonrasında sömürgeleĢtirilememiĢ olması onu diğer ülkelerden ayıran özellik
olmuĢtur.1761
Bandung Konferansı‘na katılan 29 üye dıĢında, Afrika Ulusal Kongresi‘nin
sözcüsü New York Demokrat Parti milletvekili Adam C. Powell, Kudüs eski Müftüsü
ve Kıbrıs Rum lideri Makarios gözlemci olarak katılmıĢlardır.1762 Powell, konferansta
Türkiye lehine bir konuĢma yapmıĢ ve Türkiye hükümeti daha sonra kendisine bir
teĢekkür mektubu göndermiĢtir.1763 Türk heyeti konferansta anti-komünist bir duruĢ
sergilemiĢlerdir. Heyet, Sovyet terimini açıkça kullanmamıĢ fakat Avrupa ve Asya‘nın
Sovyetler Birliği tehdidi altında olduğunu ima etmiĢtir. Türkiye, neden batı bloğuna üye
olduğunu açıklarken, katılımcıları da bu bloğa katılmayı dolaylı yoldan davet etmiĢ ve
batı bloğunu ―barıĢsever ülkeler‖ olarak tanımlamıĢtır.1764
Türkiye adına BaĢbakan Yardımcısı Zorlu 21 Nisan‘da bir konuĢma yapmıĢtır.
Zorlu konuĢmasında Ģunları söylemiĢtir:
―Kuzey Atlantik Paktı, Balkan Paktı, Bağdat Paktı ve Güzey Doğu Asya Güvelik
Paktı gibi güvenlik paktlarının temel sebebi saldırganlık tehdididir. ... Bugün,
barıĢseverlerin gücünün bu tehdidin baĢarılı olmadığını ve olamayacağını
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göstermesinden dolayı barıĢın ve güvenliğin sağlanabileceği konusunda umutluyuz.
Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra, BirleĢmiĢ Milletler‘in kurucu üyelerinden biri
BirleĢmiĢ Milletler‘e atfedilen umutları silerek Doğu Avrupa hâkimiyetini kurdu. …
Asya üzerindeki saldırganlık ve baskı derhal sona erdirilmelidir ve bizim asıl görevimiz
kıtamızı bu saldırganlıktan korumaktır. … Buna göre eski emperyalizm, ırkçı ve
sömürgeci uygulamaların kalıntıları dünyadan silinmelidir.‖1765
Zorlu, 24 Nisan‘da yapmıĢ olduğu konuĢmasında da Ġkinci Dünya SavaĢı
sonrasında Sovyetlerden gelen tehdit ve baskıları yineledi ve Ģunları söyledi: ―Bugünün
dünyası iki bloğa ayrılmıĢtır. Bu bloklardan biri silahlı kuvvetlerini Ġkinci Dünya
SavaĢı‘nı bitirmek için seferber etti, ihtilafların barıĢçıl bir Ģekilde çözümüne kendisini
BirleĢmiĢ Milletler ve Atlantik Komitelerine bağlayarak inandı ve ayrıca savaĢın derin
yaralarını onarmak için tüm çabalarını taahhüt etti. … Ama biz maalesef, görüyoruz ki
yakında ortadan kaybolabilir. Doğu Avrupa ülkeleri tiran yönetimleri himayesinde
bağımsızlıklarını kaybettiler. … Türkiye dahi bu baskıları hissetmekteydi.‖1766
Zorlu‘nun yapmıĢ olduğu konuĢmalar Bandung Konferansı‘na katılan ülkeleri
Sovyet tehdidine ve bu tehdit karĢısında batı bloğunun barıĢa hizmet ettiğine
inandırmak üzere yapılmıĢtır. Bu konuya Zorlu konuĢmalarında yer vermiĢ ve
Türkiye‘yi barıĢın kalesi, NATO ve ABD‘yi de barıĢın ve demokrasinin koruyucusu
olarak tanımlamıĢtır. Konferanstaki Siyasi Komitedeki görüĢmeler sırasında Türkiye,
Irak ve Pakistan‘ın liderliğini yaptığı batı yanlısı grup ile Hindistan, Çin Halk
Cumhuriyeti ve Mısır‘ın liderliğini yaptığı batı karĢıtı grup arasında görüĢ ayrılıkları
meydana gelmiĢtir. Mısır, konferans sürecinde sergilediği tavırla üçüncü dünya lideri
olarak alkıĢ almıĢ ancak Türkiye, NATO savunuculuğu dolayısıyla dıĢlanmıĢtır.
Konferans sonunda alınan kararlar ve yayınlanan deklarasyon, batı karĢıtı grubun
toplantıda ağırlığının daha fazla olduğu söylenebilir.1767
Konferans sırasında en büyük tartıĢmalardan biri Zorlu ile Hindistan BaĢbakanı
Nehru arasında olmuĢtur. Zorlu‘nun NATO yanlısı konuĢmaları sonrasında söz alan
Nehru, Türkiye‘yi batının avukatlığını yapmakla suçlamıĢtır. Nehru, Akdeniz‘deki tüm
ittifakları reddederken her ittifakın kendisine üye olan devletlere güven yerine
güvensizlik getirdiğini belirtmiĢtir. Nehru konuĢmasına NATO‘nun sömürgecilik
politikalarının bir uygulayıcısı olduğunu ve bir Asya - Afrika ülkesi için iki kutuptan
birine dâhil olmanın kendisini aĢağılamak olduğunu belirterek devam etmiĢtir. Nehru,
Hindistan‘nın hiçbir bloğa dâhil olmamasından dolayı da gurur duyduğunu söylemiĢtir.
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Zorlu ise Çekoslavakya CumhurbaĢkanı‘nın Nehru gibi tarafsızlık politikası
izlemesinden dolayı Sovyetlerin elinde yem olduğunu belirtmiĢtir.1768
Türkiye‘nin Bandung Konferansı‘nda takındığı tutum, NATO‘yu sömürgeci
olarak gören ve her iki bloğun dıĢında kalarak tarafsızlığı bir dıĢ politika ilkesi olarak
benimseyen devletlerle arasının açılmasına sebep olmuĢtur. BaĢbakan Yardımcısı
Zorlu‘nun yapmıĢ olduğu konuĢmalar Türkiye‘nin bu devletlerin gözünde batının
sözcüsü olarak algılanmasına sebep olmuĢtur. Zorlu‘nun konferans sırasında takındığı
NATO yanlısı tutum, Ģahsi fikrinden ziyade Türkiye Cumhuriyeti‘nin uyguladığı dıĢ
politikadan kaynaklanmıĢtır. Türkiye‘nin bu politikasını, 1954 Balkanlarda Dostluk ve
ĠĢbirliği AntlaĢması‘nın imzalanması sırasında görmek mümkündür. Bu antlaĢma
imzalanırken Tito mevcut blokların dıĢında kalarak tarafsızlık politikası uygulamak
istemiĢken, Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanı Menderes tarafsızlığın hayalcilik olduğunu
vurgulayarak bloklaĢmayı savunmuĢtur.1769
Birçok tartıĢmanın ve saflaĢmaların meydana geldiği konferansın iki önemli
sonucundan bahsetmek mümkündür. Birincisi konferansta liderliğini Hindistan ve
Mısır‘ın yapmıĢ olduğu ülkeler birlikteliği sağlamıĢlardır. Bu birliktelik 1961 yılında
resmileĢecek olan Bağlantısızlık Hareketi‘nin temellerini oluĢturmuĢtur. Ġkincisi ise
Kıbrıs konusun tarafları ile Bağlantısızlık Hareketi içerisindeki ülkeler arasındaki
iliĢkilerin aldığı Ģekildir. Konferansa gözlemci olarak katılan ve Kıbrıs‘taki Rumların
Ġngilizlere karĢı silahlı direniĢ hareketine baĢladıkları dönemde birçok ülkeden destek
vaatleri alan Makarios ilerleyen yıllarda Kıbrıs CumhurbaĢkanı olarak Bağlantısız
Ülkeler zirve konferanslarında yer alacaktır. Türkiye‘nin Bandung Konferansı‘nda
takınmıĢ olduğu tutum ve izlediği dıĢ politika ise Kıbrıs konusunda BM‘de yapılacak
olan oylamada, bağlantısız ülkeler tarafından destek bulamamasına sebep olacaktır.1770
Türkiye‘nin Bandung Konferansı‘na katılarak konferans sürecinde takındığı batı
yanlısı tutum, bağlantısızlık hareketini oluĢturacak batı karĢıtı ülkelerle arasının
açılmasına sebep olmuĢtur. Türkiye‘nin 1955 yılında BM‘de Cezayir‘in bağımsızlığı
konusunun gündeme alınmaması için oy kullanması ve 1958 ve 1959 yıllarında yine
aynı konu hakkında yapılan görüĢmelerde Türkiye‘nin çekimser oy kullanmıĢ olması,
sömürgecilik karĢıtı olan Bağlantısız Ülkelerle iliĢkilerini etkileyen baĢka unsurlar
olmuĢtur.1771 Dolayısıyla 1961 yılında resmen faaliyete geçen bağlantısızlık hareketi ile
iliĢkiler, Türkiye‘nin Bandung Konferansı sırasındaki batı yanlısı tutumu ile sonrasında
uyguladığı 1964‘de kadar devam eden NATO ekseninde politikası dolayısıyla olumsuz
ilerleyecektir.
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Aslında Türkiye‘nin Bandung Konferansı‘nda batı bloğunu savunması ve
takındığı ABD yanlısı tavrın temelinde ekonomik kaygıların yattığı söylenmektedir.1772
Türkiye, Bandung Konferansı‘na katılma konusunda çok istekli değildi ve 1949 yılında
yapılan Afrika Konferansında olduğu gibi bu konferans için gelen daveti de
reddetmiĢti. Bandung Konferansı öncesinde, 2 Ocak 1955 tarihinde gerçekleĢen Ġslam
devletleri Konferansı‘na da katılmamıĢtır. Ancak müttefiklerinin ve özellikle de
ABD‘nin baskısı sonucunda daveti Mart 1955‘te kabul etmiĢtir. ABD, Türkiye‘nin
konferansa katılmasının önemli olduğunu ve kendilere etkili bir sözcü kazandıracağını
düĢünmüĢtür. Zaten Zorlu‘da 1956 yılında TBMM‘de yapmıĢ olduğu konuĢmasında
Bandung‘a müttefiklerinin isteği ile son dakikada gittiklerini belirtmiĢtir. Türkiye‘nin
Bandung Konferansına katılmasındaki amaç ise ABD‘den ekonomik yardım
alabilmekti. Türkiye 1954 sonrasında ekonomik sıkıntılar yaĢamaya baĢlamıĢtı ve bunu
düzeltebilmek için ABD‘den yardım talebinde bulunmuĢtur. Bağdat Paktı içerisinde yer
almasının nedenleri arasında da batı müttefiki olmasının yanı sıra ekonomik nedenler
vardı. ABD‘de 300 milyon dolar yardım talebinde bulunmuĢ ancak bu talep ABD
tarafından reddedilmiĢti. Türkiye Washington‘un yanında ağırlığını kaybederken,
Bandung Konferansı ile kendisine yeniden avantaj kazandıracak bir alan bulmuĢtu.
Zorlu, 21 Nisan‘da bir konuĢma yapmıĢtı ve konferans devam ederken 22 Nisan
1955‘te ABD, Türkiye‘ye 20 milyon dolar borç vermeyi kabul etmiĢtir. Borcun miktarı
beklenenden az olmasına rağmen ABD‘nin Türkiye ile iyi iliĢkileri devam ettirmek
istediğinin bir göstergesi olmuĢtur. Borcun verildiği tarihe bakıldığında ise ABD‘nin
Türkiye‘yi konferans sırasında motive etmek istemesi olarak da yorumlanabilir.
Zorlu‘nun konferans sırasındaki tutumları Türkiye‘nin yapılacak yardımların
arttırılması konusunda gerekçe olarak kullanılmıĢtır. 1952 sonrası izlenen dıĢ
politikanın, Türkiye‘nin bağlantısız devletlerle olan iliĢkilerini olumsuz etkilediği
gözlemlenirken, ABD yardımının arttırılması açısından ise baĢarıya ulaĢtığı
söylenebilir.1773
Sonuç
I. Dünya SavaĢı sonrasında Batılı Devletlerin mandası olan Asya ve Afrika
ülkeleri II. Dünya SavaĢı bitimiyle oluĢan yeni sistemde kazandıkları
bağımsızlıklarıyla, iki kutuplu dünya sistemi içerisinde, tarafsızlık politikasını
sürdürerek her iki kutbun dıĢında kalmayı tercih etmiĢlerdir. Bu ülkeler doğu veya batı
bloğunda olmayı daha önceki sömürge yönetiminde olduğu gibi ülkedeki tüm politik
olaylara çatısı altında olduğu bloğun karar vereceği noktasından hareket ederek, oluĢan
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dünya sisteminden kendilerini soyutlamıĢ olmalarına rağmen yalnızlık siyaseti yerine
kendileri gibi olan ülkelerle birliktelik oluĢturmayı da istemiĢlerdir. Bu doğrultuda,
Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında bir dizi konferans düzenleyen ve üçüncü dünya ülkeleri
olarak adlandırılan Asya ve Afrika ülkeleri, sürdürecekleri politikanın temellerini 1955
yılında gerçekleĢtirdikleri Bandung Konferansı ile belirlemiĢlerdir.
Bu konferans sırasında birlikteliklerinin kendilerini güçlü kılacağının farkına
varan ülkeler 1961 Belgrad Zirvesi ile ―Bağlantısızlık Hareketini‖ resmen kurmuĢlardır.
Nisan-Mayıs1954‘te yapılan Kolombo Konferansı‘nda Bandung Konferansı‘nın
yapılmasına dair fikirler olgunlaĢmıĢ ve Aralık 1954‘te yapılan Bogor Konferansı‘nda
Bandung‘da yapılacak olan toplantıya 24 ülkenin katılması kararlaĢtırılmıĢtır.
Sonrasında ―Kolombo BeĢlisi‖ olarak isimlendirilen ülkelerin de katılımıyla sayı 29‘a
çıkmıĢtır. Bandung Konferansına katılan ülkelerin büyük kısmı kendi siyasi
karakterlerini iki kutuplu sistemin dıĢında kalmak olarak Ģekillendirirken Batılı
devletler ile siyasi birliktelikleri olan ve Doğu bloğu içerisinde yer alan devletlerle de
görüĢmeleri ile karĢılıklı iĢbirliğini sürdürmüĢlerdir. Bu ülkelerden biri ise Batı ittifakı
içerisinde yer alan Türkiye olup Türkiye, bulunduğu coğrafi konumundan dolayı
Bandung Konferansına davet edilmiĢtir. Türkiye, konferansta bulunan diğer batı yanlısı
devletler ile birlikte hareket etmiĢ ve hatta batı yanlısı grubun liderliğini yapmıĢtır. Bu
durum Türkiye‘nin bağlantısız ülkeler ile iliĢkilerinin kopmasına ve 1961 yılında
düzenlenen Belgrad zirvesine davet edilmemesine neden olmuĢtur. Ayrıca 1952 yılında
Türkiye‘nin NATO‘ya girmesi ile dıĢ politikasını batı lehinde Ģekillendirmesi,
Bağlantısızlar Hareketi‘ne üye devletler ile karĢılıklı güvensizliğin oluĢmasının temel
nedeni olmuĢtur.
Türkiye‘nin Osmanlı Devleti döneminden beri sürdürdüğü batılılaĢma politikası
ve Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında oluĢan Sovyet tehdidi, batı ittifakı içerisinde yer
almasına sebep olmuĢtur. Bu doğrultuda sürdürdüğü politika ise Bandung
Konferansı‘nda yoğun Ģekilde eleĢtirilmesine ve devamında Bağlantısızlar Hareketi ile
iliĢkilerinin sorunlu Ģekilde geliĢmesine yol açmıĢtır. SavaĢ sonrasında batı ittifakında
yer alma ve 1949 yılında kurulan NATO‘ya katılma çabaları CHP döneminde baĢlamıĢ
ve 1952 yılında DP iktidarında NATO‘ya üye olunması ile hız kazanmıĢtır. Aslında
Türkiye‘nin bu politikasının Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında baĢlayarak 1964 yılına
kadar devam etmiĢ olması, bunun tek bir parti döneminde uygulanan bir politika
olmasından ziyade, mevzu bahis dönemlerde bir devlet politikası olarak belirlenmiĢ
olduğunu göstermektedir. Türkiye, içerisinde yer aldığı batı ittifakının yanı sıra,
ABD‘den alınacak ekonomik yardımları da göz önünde bulundurarak NATO ekseninde
bir politika belirlemiĢtir.
Soğuk savaĢ sürecinde ABD de Ortadoğu‘da daha etkili olabilmek ve Sovyet
tehdidin bölgede yayılmasını önleyebilmek adına Türkiye‘nin stratejik konumundan ve
bölge ile olan tarihi bağlarından faydalanmak istemiĢtir. Bundan dolayı ABD, Bandung
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Konferansı davetini reddeden Türkiye‘yi konferansa katılması için teĢvik etmiĢtir.
Türkiye ise 1950‘ler sonrası baĢlattığı sanayileĢme hamlesi için gereken sermayeyi
batıdan sağlayacağından ve ABD‘den alacağı ekonomik yardımları da göz önünde
bulundurarak konferansa katılmayı kabul etmiĢtir. Türkiye‘nin konferansa katılması ile
ABD, konferanstaki geliĢmeleri takip edeceği gibi kendi tezlerinin savunulmasını da
sağlayacaktır. Hatta konferans esnasında Türkiye, batı yanlısı tutumu nedeniyle ―batı
ittifakının sözcüsü‖ olarak nitelendirilmiĢtir. Türkiye‘nin ikinci Dünya SavaĢı
sonrasında baĢlattığı ve 1964 yılına kadar sürdürdüğü batı ittifakına dayalı tek taraflı
politika, Bandung Konferansı‘nda da kendisini göstermiĢtir.
Türkiye‘nin konferans sırasındaki tutumunun yanı sıra konferans öncesi ve
sonrasında komĢu olduğu bölgelere yönelik batı ittifakı çerçevesinde geliĢtirdiği
politika, sömürge geçmiĢinden dolayı batı ülkelerine ön yargı ile bakan Bağlantısızlar
Hareketi ile olan uyuĢmazlıklarının temellerini oluĢturmaktadır. Türkiye‘nin bu tutumu
Bağlantısızların BM‘de Kıbrıs konusunda kendilerinden olan Makarios‘u
desteklemelerine de sebep olmuĢtur. Türkiye ile bağlantısız ülkeler arasındaki iliĢkiler,
1964 yılında Türkiye‘nin tek taraflı bir politikadan ziyade dengeli bir politika izlemeye
yönelten Johnson Mektubu sonrasında, geliĢme göstermeye baĢlamıĢtır. Türkiye‘nin,
stratejik ortaklık olarak andığı ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak uyguladığını
savunduğu ancak ABD‘nin tutumu dolayısıyla kendi çıkarları doğrultusunda Ģekil alan
politikası kendisi ile ortak kültür ve tarihe sahip olan pek çok ülke ile kötü iliĢkiler
sürdürmesine sebep olmuĢtur.
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ġAPKA KANUNUNUN TARĠHSEL ARKA PLANI
ArĢ. Gör. Selim OSRAK
Gaziantep Üniversitesi
ÖZET
Giyim, insanoğlunun ilk çağlardan baĢlayarak kendisini doğanın çeĢitli
etkilerinden korumak veya doğaya uyum sağlamak amacıyla benimsediği araçlardan
birisi olmuĢtur. Uygarlığın geliĢimine paralel olarak gerek ayak gerekse de baĢa takılan
nesneler iklim, meslek, etnik gurup, toplumsal sınıf ve din gibi etkilere bağlı olarak
değiĢiklik göstermiĢtir. Yüzyıllardan beridir değiĢiklik gösteren bu gereksinimde baĢa
giyilen nesne ile zihindeki düĢünce arasında bir bağlantı olmuĢtur. Bu yüzden de
ayrımlar baĢa takılan baĢlıklarla daha belirgin olmuĢtur.
Osmanlı Ġmparatorluğu da çeĢitli etnik ve dini unsuru bünyesinde barındırdığı
için imparatorlukta çeĢitli baĢlıklar kullanılmaktaydı. 18. Yüzyıldan itibaren dağılma
sürecine giren Osmanlı Devleti‘nde siyasi alanda meydana gelen bu dağınıklık
toplumda da hissediliyordu. Sınıfsal eĢitsizlik ve toplumsal sınıf ayrımı etkisini giderek
arttırıyordu. Sınıfsal eĢitsizlik ve toplumsal sınıf ayrımı, etkisini baĢa takılan nesnelere
de yansıtmıĢtı. Bu durum imparatorluk içinde bölünmelere de neden oluyordu. III.
Selim döneminde artarak giden bölünmenin önüne gitmek için çeĢitli adımlar atılmıĢ ve
askerlere batılı tarzda kıyafet giydirilmiĢ ve Ģapka takılmıĢtır. II. Mahmut döneminde
de sınıfsal ayrılığın sembolü haline gelen Ģapkalar yerine Tunus Kalyoncu Fesi takma
zorunluluğu getirildi. II. Mahmut‘un getirdiği bu yenilik ilk etapta dinciler arasında
büyük tepki çektiyse de II. Mahmut‘un yenilik yapmadaki güçlü iradesi halk tarafından
benimsemesini sağladı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte gelen devrimler ile toplumdaki
eĢitsizliğin kaldırılması adına önemli değiĢiklikler yapılmaya baĢlandı. Sosyal sınıfları
belirten baĢlıklar kaldırılarak yerine batılı tarzda Ģapka takılması zorunluluğu getirildi.
ġapka kanununa II. Mahmut dönemindeki gibi tepkiler oldu ancak Atatürk‘ün
güçlü idari kiĢiliği bu tepkilerin önüne geçmiĢtir. ġapka kanunun tepkilerine ve
konulma amaçlarına baktığımızda bu kanunun sadece görsel bir değiĢikliğin olmadığı
aynı zamanda toplumdaki düĢünsel algıyı değiĢtirme amacının güdüldüğünü de
görebiliriz.
ABSTRACT
Clothing has been one of the vehicles that humans have adopted from the early
ages to protect themselves from various influences of nature or to adapt to nature.
Parallel to the development of civilization, both the foot and the head objects changed
depending on the effects such as climate, occupation, ethnic group, social class and
religion. In this requirement, which has changed from the centuries, there is a
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connection between the object being worn and the thought of the mind. Therefore, the
distinctions became more apparent with the headlines.
Since the Ottoman Empire was also home to various ethnic and religious
elements, various titles were used in the empire. In the Ottoman Empire, which entered
the process of disintegration from the 18th century onwards. Class inequality and social
class distinction were increasingly influential. This distinction reflected its impact on
the objects that were involved. This situation also caused divisions within the empire.
III. During the Selim period, various steps were taken to prevent this increasing
division. For this purpose, the soldiers were dressed in western style and wore hats. II.
During the reign of Mahmut, the necessity of wearing Tunisia Kalyoncu Fesi was
introduced instead of the hats, which became a symbol of class separation. II. This
innovation brought by Mahmut had a great reaction between the religious in the first
place, Mahmut allowed the people to accept the strong will to innovate. Significant
changes have begun in order to remove the inequality in society with the revolutions
that came with the declaration of the Republic. Hats in western style were brought in
instead of headings indicating social classes.
There was a reaction to hat law as in II. Mahmud. but the strong administrative
personality of Atatürk overtook these reactions. When we look at the reactions of hat
law and the purposes of putting it, we can also see that this law has not only a visual
change but also the aim of changing intellectual perception in society
GiriĢ
Türk Devrimi gerek meydana geliĢ Ģekli gerekse de içinde barındırdığı
dinamikler ve tepkileri açısından kendine has özellikleri içinde barındırmaktadır. Türk
Devriminin kendine has dinamikleri Türk Devrimini Fransız, BolĢevik ve Ġran devrimi
gibi devrimlerden farklı kılmasını sağlamıĢtır. Çünkü Türk Devrimi, Atatürk‘ün bizzat
belirttiği üzere bir ―kültür devrimidir‖.1774 Atatürk‘e göre gerçekleĢtirilen devrimin
kalıcı olması için temelinin kültür olması gerekir. Bu amaçla da gerçekleĢtirilen
devrimler sadece kurumların kaldırılıp yerine yeni kurumların getirilmesi demek
değildir. Aynı zamanda bir zihniyet dönüĢümünü ve kültür bilinci oluĢturma amacı
taĢımaktadır. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumunun kurulması, Tevhid-i Tedrisat
kanunun çıkarılması gibi çalıĢmalar gerçekleĢtirilen devrimlerin kültürel altyapısını
oluĢturma amacını taĢımıĢtır. Atatürk‘ün kültür devriminin amacı, Türk kimliğine
uygun çağdaĢ bir toplum yaratmaktır. ÇağdaĢ toplumdan kasıt, Cumhuriyet ilkesini
benimsemiĢ laik ve sosyal eĢitlik temeline dayanan bir toplum meydana getirmektir. Bu
amaçla da ilk olarak toplumda sınıfsal ayrımı oluĢturan unsurları kaldırmak olmuĢtur.
1774

Afet ĠNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları,
Ġstanbul, 2009, s. 374.
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ġapka Kanunu da toplumdaki sosyal eĢitliği korumak için gerçekleĢtirilen devrimlerin
baĢında gelmektedir. ġapka Kanununu anlamak için Osmanlı Devleti‘nde meydana
gelen yenileĢme hareketlerini, sosyal ve kültürel alandaki geliĢmeleri, ġapka
Kanunu‘nun bir anda ortaya çıkmadığını ve tarihsel bir sürecin ürünü olduğunu iyi
anlamak gereklidir. Özellikle 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın baĢlarında baĢlayan
yenileĢme hareketleri, giyim kuĢam alanında Osmanlı Devleti‘ndeki dönüĢümün
öncüsü ve ÇağdaĢ Türkiye Cumhuriyeti‘nin de temellerinin atılması açısından önem arz
etmektedir.
Nizam-ı Cedid‟ten Cumhuriyete BaĢlıkların Serüveni
ġapka Kanunu, sadece simgesel veya görsel bir amacı taĢımamaktadır. Bu
devrimin arkasında önemli zihinsel dönüĢüm yatmaktadır. Aynı zamanda Osmanlı
Devleti‘nden gelen çağdaĢlaĢma adına bir çaba yatmaktadır. ġapka Kanunu, bir anda ve
Türkiye Cumhuriyeti‘ne has bir çalıĢma olmayıp tarihi III. Selim‘e kadar dayanan
tarihsel çağdaĢlaĢma çabasının bir parçasıdır.
Osmanlı Devleti, 18. Yüzyıla kadar Batının üstünlüğü kabullenilmemiĢ,
devletteki bozukluklar daha çok askeri alanda yapılmaya çalıĢılan ıslahatlar ile
giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu ıslahatlar gerçekleĢtirilirken Kanuni Sultan Dönemindeki
ihtiĢamlı dönem hedef seçilmiĢtir. 18. yüzyılın baĢlarında Batının üstünlüğünü kabul
eden Osmanlı Devleti‘nde, içine bulunulan olumsuz durumdan bir an önce kurtulmak
için BatılılaĢma çabalarına hız verilmiĢtir. Ancak 19. yüzyıla kadar gerçekleĢen
ıslahatlarda genellikle askeri alan ile sınırlı kalınmıĢtır. III. Selim ile baĢlayan ve
yüzyıldan fazla bir süre devam edecek olan bu süreçte zamanla BatılılaĢmanın boyutları
geniĢlemiĢtir. BatılılaĢma adına geniĢleyen değiĢim eğitim, hukuk, siyaset, dıĢ görünüĢ
ve askeri kıyafete de yansımıĢtır. III. Selim döneminde artan çağdaĢlaĢma çabaları
sadece askeri alan ile sınırlı kalmamıĢ aynı zamanda kültürel alanda kendisini
göstermiĢtir. Özellikle Nizam-i Cedid ile çağdaĢ Batı normlarına uygun askeri birlikler
kurulmuĢ ve bu askerlere, yine çağdaĢ özellikler taĢıyan elbise ve baĢlıklar
giydirilmiĢtir. III. Selim (1789-1807) döneminde, önce Bostancılara ve arkasından yeni
kurulan Nizam-ı Cedit askerlerine, şubara adı verilen dar paçalı, üstü bol pantolonlar
ve uzun mintanlar giydirilmiĢtir1775. BaĢlarına da Bostancı Baratası GiydirilmiĢtir1776.
Ayrıca Müslümanların kavukları ve ayakkabıları için sarı renk, Ermenilerin Ģapka ve
ayakkabıları için kırmızı renk, Yunanlıların siyah, Yahudilerin ise mavi renk
kullanmalarına dikkat edilmiĢtir1777. Ancak, III. Selim döneminde baĢlatılan kapsamlı

1775

Necdet AYSAL, Tanzimat‘tan Cumhuriyet‘e Giyim Ve KuĢamda ÇağdaĢlaĢma Hareketleri,
ÇağdaĢ Türkiye Tarihi AraĢtırmaları Dergisi, Sayı 22, Cilt 10 Bahar Dönemi, Ġzmir, 2011, s. 7.
1776
Diyanet Ġslam Ansiklopedisi, Bostancı Maddesi, Cilt 6, s. 308-309.
1777
Uğur ÜNAL, Ġdari Ve Sosyal Alanlarda Nizam-I Cedit Çabaları, Ankara Üniversitesi Osmanlı
Tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı 14, Ankara, 2003, s. 283.
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yenilik hareketlerinde yeterli düzeyde baĢarı sağlanamamıĢtır. III. Selim döneminde
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan yenilik hareketlerinde belirli bir plan dahilinde hareket
edilememesi ve kendi döneminde yenilik yanlısı devlet adamı sayısının yetersiz olması
III. Selim‘in baĢarısız olmasının ana etkenlerini oluĢturmuĢtur. Zira bu dönemde yenilik
karĢıtı güçlü muhalefet bulunmaktaydı. Aynı zamanda III. Selim zamanında müspet
ilimlerden oldukça uzaklaĢmıĢ bulunan ulema kesiminden ise destek alınamamıĢtır.
Hatta ulema kesiminden bazıları camilerde vaaz verirlerken “... Askere setre pantolon
giydirip imanına halel getiren, önlerine muallim diye Frenkleri düşüren padişaha
elbette Allah tevkifini çok görür. Hadimü‟l – Haremeyn unvanına liyakati olmadığını
bu suretle meydana çıkarır.”1778 Bu tür söylemlere karĢı da halkta oluĢabilecek tepki
göz ardı edilmiĢti. Islahatların temel kaynağını oluĢturan Ġrad-ı Cedit Hazinesi'nin
masraflarının artmasıyla birlikte; halk yeni vergilere mükellef tutulmuĢ ve halkın
tepkisi de giderek artmıĢtır. Osmanlı Devleti‘nin en reformist padiĢahlarından olan III.
Selim 29 Mayıs 1907 tarihinde Kabakçı Mustafa Ġsyanı ile tahttan çekilmek zorunda
kalmıĢtır1779. Ancak III. Selim‘in baĢlattığı kapsamlı yenilik hareketleri Osmanlı
Devleti‘ndeki zihniyet dönüĢümünün önünü açmıĢ ve arkasından gelen yeğeni II.
Mahmut, amcasının baĢlattığı geniĢ kapsamlı yenilikleri devam ettirerek yenileĢmeyi
devlet politikası haline getirmiĢtir.
II. Mahmut, III. Selim döneminde gerçekleĢtirilen yenileĢme çalıĢmalarını
dikkatli takip edip doğru ve yanlıĢ yönlerini analiz etmiĢtir. III. Selim‘ in tahtan
indirilmesinin ardından, IV. Mustafa‘nın da tahttan indirilmesiyle 28 Temmuz 1808‘de
tahta çıkmıĢtır1780. II. Mahmut dönemi, Türk batılılaĢma ve yenileĢme tarihi açısından
tamamen ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Zira bu dönemde yapılan yenilikler, bu
yeniliklerin etkileri ve yenilikler karĢısında verilen tepkiler ve tepkilere karĢı alınan
önlemler bakımından Türk modernleĢme tarihi üzerinde derin izler bırakmıĢ,
ıslahatların yönünü tayin etmiĢtir.
II. Mahmut, amcası III. Selim döneminde gerçekleĢtirilen yeniliklerin ne denli
etkili olduğunu görmüĢ ve bu yeniliklerin askeri kurumlar ile sınırlı kalınmaması
gerektiğine inanan bir padiĢahtı. Aynı zamanda reformlar gerçekleĢtirilirken
yeniliklerin önünde engel olan kurumların tamamen kaldırılması gerektiğine inanmıĢtır.
Nitekim bunun en açık örneği Yeniçeri Ocağının kaldırılması olmuĢtur. II. Mahmut,
amcası III. Selim ve önceki padiĢahlardan edindiği tecrübeler neticesinde ıslahatları

1778

Mehmet LALE, II. Mahmud dönemi kıyafet alanında yapılan yenilikler (YayımlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2006, s. 24.
1779
Ahmet Bedevi KURAN, Osmanlı Ġmparatorluğunda YenileĢme Hareketleri ve Millî Mücadele, ĠĢ
Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2012, s. 29.
1780
Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi Cilt V, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk
Tarih Kurumu Yayınları, XIII. Dizi-Sayı 16, Ankara, 2007, s. 98.
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belli bir plan dahilinde gerçekleĢtirmek için azami gayret sarf etmiĢtir. II. Mahmut‘a
yeniliklerin gerçekleĢtirilmesi hususunda kendisine yardımcı olan en önemli husus
Osmanlı Devlet‘inde ıslahat anlayıĢının değiĢmiĢ olmasıdır. Kendisinden önce yapılan
ıslahatlarda hep Kanuni dönemi örnek alınırken kendi döneminde ise değiĢen güç
dengeleri ile Batı örnek alınmaya baĢlanmıĢtır.
II. Mahmut, gerçekleĢtirdiği önemli yeniliklerden olan giyim kuĢam üzerinde
hassasiyetle durmuĢtur. Giyim kuĢam konusundaki yenilikleri gerçekleĢtirirken bu
yenilikleri bizzat kendi yaĢam Ģekline de uydurarak halka örnek olmaya çalıĢmıĢtır.
Yurt gezileri düzenleyerek halk ile daha yakın temas kurmaya çalıĢmıĢ, yapılacak
yenilikleri bizzat kendisi örnek olarak halka göstermeye çalıĢmıĢ ve yenilikler
karĢısında oluĢacak tepkileri azaltmaya çalıĢmıĢtır.
II. Mahmut, setre ve pantolon giymeyi mecbur kıldıktan sonra serpuĢ meselesine
de el attı. SerpuĢ Osmanlı Devleti‘nde ırk, din, tarikat, sınıf ve meslekleri sembolize
eden önemli bir figürdü. Devlet adamları ise kavuk giyerlerdi1781. Kavukların sekli rütbe
ve mesleğe göre değiĢirdi. Yeniçeri ocağının kaldırılmasıyla kavuk takma zorunluluğu
kaldırılmıĢtır. Ancak bu sefer de herkes kafasına göre bir Ģey takmaya baĢlamıĢtır. Bu
durumun, devletin otoritesini temsil eden memurları gülünç duruma düĢüreceği
düĢünülmüĢtür1782. Devlet memurları arasındaki bu karıĢıklığı önlemek adına arayıĢlara
gidilmiĢtir. Kaptan-ı Derya olan Koca Hüsrev Pasa, Fransız çavuĢu vasıtasıyla
maiyetindeki askerler ve kölelere askeri talim yaptırdığı sırada baĢlarına Tunus‘tan
getirttiği fesi giydirtmiĢti. Hüsrev PaĢa, daha sonra askerlerini Serasker kapısına
nakletmiĢ ve bir Cuma selamlığında askerlerini selamlığa çıkartmıĢtı. Cuma selamlığı
sırasında askerlerin baĢındaki fesleri görüp beğenen Sultan Mahmut, askere fes
giydirilmesi hakkında Vezir-i Azam‘a Ģifahi talimat verdi1783. II. Mahmut‘un
gerçekleĢtirdiği önemli reforma yönelik oluĢabilecek tepkileri önlemek amacıyla Bab-ı
Fetva ‘da bir meclis toplanmıĢtı. Toplantıda, fesin Ģer‘i, örfi ve akli boyutları tartıĢılmıĢ
ve toplumda fese karĢı oluĢabilecek reaksiyon değerlendirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen
toplantı sonucunda fes kabul olunmuĢ ve PadiĢah‘a arz edilmiĢtir1784. PadiĢah ta Asakiri Mansure‘ye Fes giydirilmesi hakkında Hatt-ı Hümayun‘u imzalamıĢ ve böylece
Osmanlı kültüründe yıkılıĢına kadar sürecek fes modası serüveni baĢlamıĢtır1785. Alınan

1781

Betül ĠpĢirli ARGIT, Osmanlı Ġstanbul‘unda Giyim KuĢam, Antik Çağdan 21. yüzyıla Büyük
Ġstanbul Tarihi, Editör: CoĢkun Yılmaz, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kültür A.ġ Yayınları, Ġstanbul
2015, s. 232
1782
KARAL, a.g.e., s. 158.
1783
Ġsmail Hakkı UZUNÇARġILI, Asakir-i Mansure‘ye Fes Giydirilmesi Hakkında Sadr‘ı Azamın
Takriri ve II. Mahmud‘un Hatt-ı Hümayunu, Belleten, Sayı 70, Cilt XVIII, s. 226.
1784
UZUNÇARġILI, a.g.m., s. 225.
1785
BaĢbakanlı Osmanlı ArĢivi (BOA), HAT. 1303. 50810. H-29-12-1243

Tarihten İzler

667

bu karardan sonra Tunus‘tan 50.000 adet fes sipariĢ edilmiĢtir1786. Ardından, ordunun
ve ülkenin fes ihtiyacını karĢılamak üzere Ġstanbul, Edirne ve Bursa baĢta olmak
üzerine ülke genelinde fes üretim yerleri kurulmuĢtur1787. 1829 yılında Sultan II.
Mahmut tarafından gerçekleĢtirilen kıyafet reformu resmi görevliler ile sivilleri de
kapsamıĢtı. Devlet memurlarının giyeceği elbiseler ise ayrıntılı bir Ģekilde belirlenirken
cüppe ve sarık ulemaya mahsus bir kıyafet olarak kalmıĢtı1788.
II. Mahmut, Türk tarihinin önemli reformcularından biridir. Yenilikleri
gerçekleĢtirme uğruna kimi zaman tahtını ve hayatını riske atmasına rağmen reformdan
yana olan tavrından vazgeçmedi. Yenilik konusundaki güçlü tavrı yeniliklerin baĢarılı
olması konusunda en önemli etkeni oluĢturmuĢtur. GerçekleĢtirdiği yeniliklerde hep
karĢısında güçlü muhalefet bulmuĢtur. Fes ve kılık-kıyafet konusunda gerçekleĢtirdiği
yeniliklerde de güçlü muhalefet ile karĢılaĢmıĢtır. Fes ile ilgili en büyük muhalefeti
ġeyhülislam ve ulema sınıfı oluĢturmuĢtur. Yeni kıyafet değiĢikliğinin Ġslam dinine
aykırı olduğunu ileri sürmüĢ ve bu değiĢimi sağlayan II. Mahmut‘a ―Gâvur Padişah‖
ismini bile vermiĢlerdir1789. Hatta vakanüvis Lütfi Efendi, Lütfi Tarihi adlı eserinde
1828‘de PadiĢahın, kıyafet değiĢikliğinin halk üzerindeki etkisini öğrenebilmek
amacıyla Hüsnü ve Avni Beyleri setre ve pantolonla halkın içine soktuğunu, bir
Ramazan günü halkın bu iki zamane yenilikçisinin halk tarafından bir hayli
hırpaladığını yazmaktadır1790. Ancak Sultan II. Mahmut, tüm bu zorluklara rağmen
yeniliklerden vazgeçmemiĢ aksine risk almaktan çekinmemiĢtir. Bu uğurda
ġeyhülislam Mehmet Tahir Efendi‘yi bile görevden almaktan çekinmemiĢtir1791. Peki
Sultan II. Mahmut, kılık-kıyafet konusunda neden bu kadar titiz davranıyordu? Her
Ģeyden önce II. Mahmut‘un gerçekleĢtirmeye çalıĢtığı yenilik, bir moda tabiri ya da
Ģekil olmaktan ziyade zihinsel bir dönüĢümü amaçlıyordu. Bu dönemde Ġstanbul‘da
bulunan bir Ġngiliz gazeteci yenilikleri ile ilgili Ģu cümlelileri sarf ediyordu: “Kıyafette
ıslahı meydana getirebilmek için fazla enerji sarf edildi. Çünkü kıyafet halkı
Avrupalılardan ayıran büyük bir mâniaydı. II. Mahmut Batı kıyafetini önce kendisi
benimseyen ve isteyenlerin de sakallarını kesebileceklerini irade eden ve yeni kurduğu
ordusunu tam bir Avrupa ordusu olarak görmek isteyen bir padişahtı. Başa kavuk
yerine fesin geçirilmesi, şalvar, cepken setre, pantolon giyilmesini sağlamak istemişti.
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1952.
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Yenileşme hareketlerinde çok ileri gittiği için muhafazakâr çevreler tarafından gâvur
padişah olarak anılmıştır.”1792 II. Sultan Mahmut‘un yenilik konusundaki güçlü tutumu
yeniliklerin halk tarafından da benimsenmesini sağladı hatta Fes dinsel bir sembol
olarak ta kullanıldı1793.
III. Selim ve II. Mahmut döneminde hızlanan yenilik hareketlerinin hızı
MeĢrutiyet Döneminde etkisini ve kapsamını arttırarak devam etmiĢtir. II. Abdülhamit
döneminde de (1876-1909) askeri ve sivil alanda kılık kıyafet değiĢimi devam etmiĢtir.
Özellikle bu dönemde Avrupa ile artan sosyal ve ticari iliĢkiler, toplumda da
hissedilmeye baĢlanmıĢ, kılık kıyafet ile ilgili yenilikler askeri alandan devlet
memurlarına ve halka kadar yansımıĢtır. Bu dönemde kılık kıyafet ile ilgili yasal bir
düzenleme yapma ihtiyacı hissedilmiĢtir. Çünkü çağın gerekliliklerine uygun bir kıyafet
düzeninin olması gerekiyordu ve bu ihtiyaç kendisini en çok orduda hissettiriyordu.
1879‘da askeri giysilerle ilgili kararname yayınlanmıĢ ve çağın gerekliliklerine
uymayan mintan, camadan ve Ģalvardan oluĢan giysinin yerine erlerin setre ve pantolon
giymesi kabul edilmiĢtir1794. Ancak bu değiĢiklikleri kabul etmeyen kesim de mevcuttu
özellikle yeniliklerden korkan kesim geleneksel kıyafetlere bağlı kalmaya devam
etmiĢler cübbe ve sarık giymeye devam etmiĢlerdir. Özellikle Ulema sınıfının
yeniliklere karĢı olduğu söylenebilir. Hatta II. Mahmut döneminde karĢı çıkılan fesin
yerine 1903 yılında topçu ve süvari askerlerine Kalpak takılmak istenmesine bile dini
gerekçeleri öne sürerek karĢı çıkmıĢlardır1795. Ancak yeniliklere olan muhalefet
Osmanlı Devleti‘nde yenileĢmenin önünü engelleyememiĢtir. 1909 yılında çıkarılan
“Elbise-i Askeriye Nizamnamesi”1796 ile bütün askeri sınıflara Kalpak giydirilmeye
baĢlanmıĢtır.
19. yüzyıl ile birlikte Osmanlı Devleti‘nin yıkılmak üzere olduğunu gören devlet
adamları ve aydınları, devleti kurtarmak için askeri, siyasi, sosyal alanda birçok
yeniliklere giriĢmiĢlerdir. Ancak yenilik taraftarı kadar yeniliklere karĢı olan kesim de
azımsanmayacak kadar etkiliydi. Bu durum Osmanlı Devleti‘nde sınıfsal, etnik, dini ve
sosyal ayrımlara neden olmaktaydı. Nitekim toplumdaki farklılıklar kendisini giyimkuĢamda ve baĢa takılan baĢlıklarda da göstermekte ve sınıfsal ayrımı da sembolize
etmekteydi. Osmanlı Devleti‘ndeki bu ayrım, devlete olan aidiyet duygusunu
1792
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zayıflatmaktaydı. Mustafa Kemal Atatürk, genç subay olduğu dönemlerde bu ayrımı
görmüĢtür. Ulus Devlet modeliyle kurulan yeni Türk devletinde sınıfsal ayrımı
kaldıracak ve devlete olan bağlılığı arttıracak bir dizi devrim atılımları içine girecektir.
Bu devrimlerin en önemlilerinde biri de Şapka Kanunu olacaktır.
ġapka Kanunu ve Kanuna Tepkiler
Osmanlı Devleti‘nin son döneminde baĢa takılan baĢlıklar çok çeĢitlilik arz
etmekteydi. Bu durum aynı zamanda Osmanlı toplumunda sosyal sınıfın çeĢitliliğini de
ortaya koyan önemli simgelerden bir tanesiydi. Osmanlı Devleti‘nin I. Dünya
SavaĢı‘ndan yenik çıkmasından ve topraklarının iĢgal edilmesinden sonra Mustafa
Kemal Atatürk önderliğinde baĢlayan KurtuluĢ SavaĢı sırasında baĢlıklarda çok
çeĢitlilik yine hâkim idi. Nitekim Samsun‘da Atatürk‘ü karĢılamaya gelen kalabalıkta
baĢında fes olan da kalpak olan da sarık ve baĢına bir bez parçası bağlamıĢ olan da
vardı.1797
Atatürk‘ün KurtuluĢ SavaĢında ve sonrasında aklında yatan devlet modeli Ulus
Devlet modeli olmuĢtur. Atatürk‘ün gerçekleĢtirmeyi amaçladığı Ulus Devlet modeli,
sosyal ve sınıfsal ayrımı olmayan, dini, etnik, aĢirete dayanmak yerine sadece bağlılığın
devlete olduğu ve herkesin kanun önünde eĢit haklara sahip olduğu bir devlet
modelidir. Bu amaçla da Atatürk, sosyal reformlara hız vermiĢtir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleĢtirilen reformların baĢında da Ģüphesiz
ġapka Kanunu gelmektedir. Ayrıca Atatürk‘ün ġapka Kanunu gerçekleĢtirmesinin
arkasında geçmiĢe dayanan tecrübeleri de yatmaktadır. Atatürk ve Selahattin Bey, 1910
yılında, Fransa'daki Picardi manevralarında Osmanlı ordusu adına bulunmak üzere
Paris'e doğru yola çıkmıĢlardı. Bindikleri ġark Ekspresi daha Türk sınırlarından çıkar
çıkmaz Atatürk, baĢındaki fesi çıkardı. Yol arkadaĢı BinbaĢı Selahattin Bey ise
çıkarmamayı tercih etti. Tren Belgrat Ġstasyonu'na vardığında Selahattin Bey satıcı
çocuklardan bir Ģeyler almak istedi. Satıcı Sırp çocukları ilk önce Selahattin Bey‘in fesi
ile alay etmeye baĢladılar. Sonra daha da ileri giderek, ―Tuh Türk‖ diyerek kaçıp
gittiler1798. Bu olay, Atatürk üzerinde önemli etki bırakmıĢtır. Atatürk, yeni kurulacak
devlette geçmiĢi belli olmayan; II. Mahmut‘un zorla giydirttiği Fes yerine Modern
giyim kuĢama uyumlu ve dünya gözünde Türk Toplumunu modern gösterecek kılık
kıyafet giymesinin hayalini kuruyordu. Nitekim bu hayalini Erzurum Kongresi
bitiminden hemen sonra Mazhar Müfit Bey‘e not ettirecektir1799.
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KurtuluĢ SavaĢı zaferle sonuçlanmıĢ, sıra gerçekleĢtirilecek devrimlere gelmiĢti.
Atatürk, aklında yatan devrimleri gerçekleĢtirirken her zaman en uygun zamanı beklemiĢti.
Bu özelliği siyasi dehasını da göstermekteydi. GerçekleĢtirmeyi hedeflediği sosyal
devrimlerin önündeki en büyük engelin Halifelik kurumu olduğunu biliyordu. Çünkü devlet
baĢkanının yanında dinsel bir liderin bulunması iki baĢlılık ortamını yaratmaktaydı ve
Halifelik Kurumunun gerçekleĢtirilecek devrimlere karĢı koyacağı tepki toplumu
kutuplaĢtırabilirdi. Çünkü yapılacak yeniliklere dini kullanarak karĢı durabilirdi. Nitekim
Ģapka meselesi de bu konu içinde ele alınabilir ve ġapka Kanunu baĢa giyilen bir nesneden
öte dinsel bir malzeme olarak kullanılabilirdi. Bu nedenle Halifelik kurumu kaldırılana dek
Ģapka meselesi ele alınamayacaktı. Bu riski gören Atatürk, 3 Mart 1924 tarihinde Halifeliği
kaldırmıĢtır1800. Halifeliğin kaldırılması Atatürk‘e devrimlerin hızlı bir Ģekilde yapma
imkanı verdi. Ġlk olarak Muhafız Alayındaki askerlere Ģapkaya benzer kenarları olan bir
baĢlık giydirildi ve eve de bu baĢlıkların takılı olarak eve gitmeleri istendi. Daha sonra
Adana ve Ġzmir‘de Ģapkaya benzer baĢlıklar kullanılmaya baĢlandı. Aynı zamanda gençler
arasında az da olsa Ģapkalar giyilmeye baĢlandı. Bu uygulamalar kamuoyunda olumluolumsuz tartıĢmalara neden oldu1801.
Atatürk, tasarladığı herhangi bir uygulamayı gerçekleĢtirmeden önce çıktığı bir
yurt gezisinde konuyu dile getirir, bununla kamuoyunun tepkilerini ölçer ve daha sonra
kabul ettirme yoluna giderdi. Bu yöntem, devrim hareketini hazırlama, araĢtırma,
yoklama ve altyapısını oluĢturma davranıĢıydı1802. Atatürk, bu davranıĢını Ģu sözleriyle
ifade etmiĢti; “Ben şimdiye kadar millet ve memleket hayrına ne gibi inkılâplar,
hamleler yapmış isem hep böyle halkımızla temas ederek, onların alaka ve
muhabbetlerinden gösterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptım.”1803 Bu
hareketi yapmaktaki amacını ise; “Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine
kavuşturmaya mesut ve müreffeh kılmak” Ģeklinde belirtiyordu1804. Bu konuda en
uygun fırsat ise Kastamonu gezisi olacaktır.
milletler gibi şapka giyilecektir. Bu anda gayri ihtiyari kalem elimden düştü. Yüzüne baktım. O da
benim yüzüme baktı. Bu gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan konuşuşuydu. Paşa ile zaman
zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. - Neden durakladın? Deyince: - Darılma amma Paşam,
sizin de hayalperest taraflarınız Dedim, gülerek : - Bunu zaman tayin eder. Sen yaz. Dedi. Yazmaya
devam ettim: - Beş : Latin hurufu kabul edilecek.” Bkz: Mazhar Müfit KANSU, Erzurum‘dan
Ölümüne Atatürk ile Beraber, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, s. 131.
1800
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Meclis, 1925 yılında erkenden tatile girdi. Bu dönemde kendisini Kastamonu‘ya
davet etmek üzere bir heyet ziyaret etmesi üzerine Atatürk, ġapkayı Kastamonu‘da
tanıtmaya karar verdi. Sosyal alandaki değiĢikliğin en önemli sembollerinden biri olan
―ġapka‖ Kastamonu‘da tanıtılmıĢtır. Atatürk, Kastamonu‘nun Ġnebolu ilçesinde Ģapkayı
tanıtırken Ģu sözleri sarf etmiĢtir: "Ey memleketini seven ve memleketi, milleti için
hayatını fedadan çekinmemiş bulunan kıymetli vatandaşlar! Hep beraber bütün cihana
sarih ifade edelim ki, bunca inkılâbâtın şuurlu kahramanı olan bu millet, medeniyet
güneşinin bütün hararetini almıştır. Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis eden Türk
halkı medenîdir. Tarihte medenîdir, hakikatte medenîdir. Fakat medenîyim diyen
Türkiye Cumhuriyeti halkı fikriyle, zihniyetiyle medenî olduğunu isbât ve izhâr etmek
mecburiyetindedir. Ve-1, hâsıl medenîyim diyen, Türkiye'nin, hakikaten medenî olan
halkı başından aşağıya vaz'ı haricisiyle dahi medenî ve mütekâmil insanlar olduğunu
fiilen göstermeye mecburdurlar. Bu son sözlerimi vâzıh ifade etmeliyim ki, bütün
memleket ve cihân ne demek istediğimi suhûletle anlasın. Bu izâhâtımı hey'et-i âlinize,
hey'et-i umûmiyeye bir sualle tevcih etmek istiyorum, soruyorum: "Bizim kıyafetimiz
millî midir? (hayır sadâları). "Bizim kıyafetimiz medenî ve beynelmilel midir? (hayır,
hayır sadâları). "Size iştirak ediyorum. Tabirimi ma'zûr görünüz. Altı kaval üstü
şişhâne diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millîdir ve ne de beynelmileldir. O halde
kifayetsiz bir millet olur mu arkadaşlar? Böyle tavsif olunmaya razı mısınız
arkadaşlar? (hayır hayır kat'iyyen sesleri). Çok kıymetli bir cevheri çamurla sıvayarak
enzâr-ı âleme göstermekte ma'nâ var mıdır? Ve bu çamurun içinde cevher gizlidir,
fakat anlayamıyorsunuz demek musip midir? Cevheri gösterebilmek için çamuru atmak
elzemdir; tabiîdir... Arkadaşlar, Turan kıyafetini abraştıp ihyâ' eylemeye mahal yoktur.
Medenî ve beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için lâyık bir kıyafettir.
Onu iktisâ' edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek,
kravat, yakalık, ceket ve bittab' bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemsli
serpuş, bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingot gibi,
bonjur, smokin gibi, işte şapkanız! "Buna câiz değil, diyenler vardır. Onlara diyeyim ki,
çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onlara sormak isterim: "Yunan serpuşu olan fesi
giymek câiz olur da şapkayı giymek neden olmaz ve yine onlara, bütün millete
hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının kisve-i mahsûsası
olan cübbeyi ne vakit ne için ve nasıl giydiler?”1805
Yukarıdaki cümlelerinden de anlaĢılacağı üzere Atatürk, fesin din ile herhangi bir
bağının olmadığını tarihten örnekler vererek milli olmadığını aynı zamanda parçalarının
ithal edildiği için de ekonomiye olan zararını da anlatmıĢtır. Aynı zamanda medeni
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giyinmenin dine aykırı olmadığını anlatarak fesi savunanların maksadının din olmadığı, bu
gerici zihniyetin etkisinden kurtulmak gerektiğini ifade etmiĢtir.
Kastamonu gezisi dönüĢü Bakanlar Kurulu, 2 Eylül 1925‘te CumhurbaĢkanı
Atatürk‘ün baĢkanlığında toplandı. Bu toplantıda, üç kararname çıkarıldı. Bu
kararname ile tekke ve zaviyeler kapatılmıĢ, din adamlarının giyeceği kıyafet
belirlenmiĢ ve devlet memurlarının halkla aynı biçimde giyileceği kararı alınmıĢtır1806.
Bu üç kararname ile devlet memurlarının Ģapka giymeleri zorunlu kılınmıĢtır. Ardından
Konya mebusu Refik Koraltan ve arkadaĢları 5 Kasım 1925‘te Ģapkanın milli serpuĢ
olması için bir kanun teklifi sundular. Bu tasarıya göre: “Millet Meclisi azalarıyla
umumi ve hususi idarelere mensup olanlar, hulasa resmi sıfata sahip olan herkes
milletin giymiş olduğu şapkayı giymeye mecbur olacaklardır.”1807 Bu cümleden
milletin zaten Ģapka giymeye baĢladığı ve devlet memurlarının da giyme zorunluluğu
olduğu anlamını çıkarabiliriz1808.
Atatürk‘ün gerçekleĢtirdiği devrimler arasında en güçlü muhalefetin olduğu
devrimlerden biri ġapka Devrimi olmuĢtur. Çünkü dini alet ederek halkı sömürmeye
çalıĢan ve güçleri giderek azalan gericiler için Ģapka kanunu iyi bir malzeme idi. ġapka
kanununa ilk tepki kanun meclis gündemine gelmeden önce Ġsmet Ġnönü tarafından
illere gönderilen kararname ile devlet memurlarının Ģapka giymesinin zorunlu
tutulmasına geldi. Konu meclis gündeminde tartıĢılırken ilk tepki Bursa Milletvekili
Nurettin PaĢa‘dan GelmiĢtir1809. Mecliste Ģapkaya karĢı tepkiler olurken II. Mahmut
döneminde fese karĢı oluĢan tepkinin benzerini bu sefer de Ģapkaya geldiğini
görmekteyiz. Bu tepkilerin baĢında ise yine gerici din adamları gelmektedir. Bu din
adamları, Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi‘yi ziyaret ederek: ―Seninkini gördün mü? Bize
sonunda şapkayı giydirdi!” diyerek yakınmalarını dile getirirken Rıfat Börekçi ise:
―Efendiler, O‟nun her yaptığı doğrudur. Eğer dininizi değiştirin derse tereddüt etmeyin,
onda da bir hikmet vardır.” Diyerek Atatürk‘ü savundu ve Ģikayetlerini dinlemedi1810.
ġapka Kanununun üzerine Tekke ve Zaviyelerin kapatılması gerici din
adamlarının büyük tepkisini çekmiĢ ve ülkenin birçok yerinde “din elden gidiyor”
propagandası yaparak halkı ayaklandırmaya çalıĢmıĢlardır. Bunlardan ilki 15
Eylül‘1925‘te Sivas‘ta hükümete hakaret dolu beyannamelerin duvarlara yazılmasıyla

1806

Resmî Gazete 5 Eylül 1925; ġevket Süreyya AYDEMĠR, Tek Adam 1922–1938, Cilt 3, Remzi
Kitabevi, Ġstanbul, 2011, ss. 234-235.
1807
Kanun No: 671: ―ġapka iktisası hakkında Kanun‖, Kabul Tarihi: 25/11/1341(1925); Resmî Gazete
22.12.1341 No: 230.
1808
AYDEMĠR, a.g.e., s. 235;
1809
TBMM Zabıt Ceridesi, 2. Dönem, 14. BirleĢim, Cilt 14, ss. 222-223.
1810
AKGÜN, a.g.m., s. 76.
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meydana gelmiĢtir1811. Sivas‘taki olayları Erzurum, Kayseri, Rize, Urfa, Nizip, MaraĢ
ve Giresun izledi. Ülkenin çeĢitli illerinde meydana gelen olaylara karĢı bir dizi askeri
ve yasal önlemler alındı. Erzurum ve çevresinde çıkan ayaklanma, valinin tutumu ve
Müstahkem Mevki Komutanı Hasan PaĢa‘nın askeri müdahalede bulunması üzerine
bastırıldı. Ardından Erzurum ilinin tamamında BaĢvekâlet Tezkeresi ile 24 Kasım 1925
tarihinde bir aylık sıkıyönetim ilan edildi1812. Ayrıca olayların çıktığı bölgelere Ġstiklal
Mahkemeleri gönderildi ve isyanın elebaĢları yakalanarak yargılandılar1813.
ġapka konusunda üzerinde en fazla tartıĢılan kiĢi, Ģapka devrimine karĢı çıktığı
ve halkı ayaklandırdığı gerekçesiyle Ankara Ġstiklal Mahkemesi kararı ile asılan
Ġskilipli Atıf Hoca olmuĢtur. Ġskilipli Atıf Hoca, Ģapka kanununun çıkarılıĢından
yaklaĢık bir yıl önce, 1924 yılı Temmuz‘unda “Frenk Mukallitliği ve Şapka” adında
yayımladığı 32 sayfalık bu kitapçıkta hükümetin Ģapkayı kullanarak hükümetin dinsiz
olduğunu iddia etmiĢ ve hükümete karĢı bir gurup oluĢturmaya çalıĢmıĢtır. Ġskilifli Atıf
Hoca‘ya en büyük tepkiyi Süleyman Nazif göstermiĢtir. Son Telgraf Gazetesin
yayınladığı “İmana Tasallut” adlı yazılarında Atıf hocayı “Hiçbir kazmanın İslâm
dinine, bu risaleyi yazan kalemden daha derin bir mezar kazamayacağını” söyleyerek
sert Ģekilde eleĢtirmiĢtir1814. Ayrıca, Atıf Hoca‘nın, ―dinimize feslerimizin sarığı ve
püskülü ile de bağlıyız.” düĢüncesini eleĢtirerek ilerlemenin önündeki en önemli engeli,
fesi ve sarığı dinin sembolü olarak görenlerin oluĢturduğunu ifade etmiĢtir1815. Ġskilifli
Atıf Hoca, Ģapka konusundan beraat etmiĢtir. Ancak, devrimlere karĢı tutumu nedeniyle
Ġstiklal Mahkemesince mahkûm olmuĢ ve idam edilmiĢtir. Atıf Hoca‘nın bu dönemde
yayımlamıĢ olduğu kitapçık, Ģapka devriminin hazırlanıĢ ve uygulanıĢ günlerinde son
derece olumsuz etkilere neden olup, çeĢitli illerde Ģapka aleyhine meydana gelen
ayaklanmaların tetikçisi olarak görülmesine neden olmuĢtur1816.
Sonuç
Giyim kuĢam, bir toplumun yapısını yansıtan en doğal ve önemli simgelerinden
biridir. Aynı Ģekilde baĢa takılan baĢlıklar da o toplumun sınıfsal yapısı hakkında bilgi
verir. Cumhuriyetin ilanından önce Osmanlı‘da kullanılan baĢlıklar çeĢitlilik arz etmiĢ
ve Osmanlı toplumundaki sınıfsal ayrımı da belirginleĢtirmiĢti. Din adamlarının,
Müslüman Türklerin ve çeĢitli etnik unsura sahip milletlerin, hatta zengin ve fakirlerin
baĢlıkları da farklı olmuĢtur. Bu durum toplumdaki ayrıĢmayı gösteren önemli
1811

Ergün AYBARS, Ġstiklal Mahkemeleri; ÖZDEMĠR, a.g.e., s. 106-108.
Selami KILIÇ, ġapka Meselesi ve Kılık Kıyafet Ġnkılabı, Ankara Üniversitesi Türk Ġnkılap Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 16, Ankara, 1995, s. 544.
1813
AKGÜN, a.g.m., s. 77.
1814
Mustafa BAYDAR, ġapka Konusunda Atıf Hoca - Süleyman Nazif ÇatıĢması, Sayı 230, Cilt 23,
Ankara, Kasım 1970, s. 134.
1815
BAYDAR, s. 134.
1816
ÖZDEMĠR, a.g.e., s. 90.
1812
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simgelerden birini oluĢturmuĢtur. Osmanlı devlet adamları ülkedeki bu ayrıĢmayı
ortadan kaldırmak için çeĢitli ıslahatlara giriĢmiĢlerdir. Ancak eski ve yeninin bir arada
olması ve yeniliklere karĢı gelenekçilerin güçlü muhalefeti gerçekleĢtirilen ıslahat
hareketlerinin baĢarısındaki öneli önemli engellerdendi. Yenilikler konusundaki güçlü
muhalefet, Osmanlı toplumunun çağdaĢlaĢma çabalarını baltalamıĢtır.
Cumhuriyetin ilanından sonra bağımsızlığının sadece askeri alanda
olamayacağını bilen Atatürk ve arkadaĢları bir milletin ve devletin ayakta kalabilmesi
için çağın gerekliliğine uygun kendini yenileyebilen çağdaĢ bir toplum yaratma
çabalarına giriĢmiĢlerdir. Aksi halde sömürülmeye ve yok olmaya nasıl mahkûm
olduklarını yaĢadıkları dönemde tanık olmuĢlardır. Bu amaçla gerçekleĢtirilen
devrimler çağdaĢ bir toplum yaratmak için birer araç olmuĢtur. ġapka Kanunu da
Osmanlı toplumunda ayrıĢmayı ve geri kalmıĢlığı simgeleyen sembollerin ortadan
kaldırılması için gerçekleĢtirilen bir devrimdir. Bu devrimin amacı insanların
toplumdaki statülerini simgeleyen baĢlıkların kaldırılması kiĢilerin baĢlıklarına göre
yargılanmasının önüne geçmektir.
Cumhuriyet döneminde gerçekleĢtirilen ġapka Kanunu Osmanlı dönemine göre
daha baĢarılı olmuĢtur. Çünkü, Osmanlı dönemindeki gibi eski ve yeni bir arada
bulundurulmamıĢ ve eski uygulamalar tamamen kaldırılmıĢtır. ġapka Kanunu
gerçekleĢtirilirken bu kanuna baĢta devletin en üst makamındaki Reis-i Cumhur Atatürk
ve devlet memurlarının da Ģapka giymesi halkın ġapka Devrimini kabullenmesini
kolaylaĢtırmıĢtır.
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ORDU SAHĠLĠ ile ANADOLU‟NUN ĠÇ KESĠMLERĠ
ARASINDAKĠ ULAġIMA DAĠR BĠR DEĞERLENDĠRME
(1923-1946)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ÖZCAN
Ordu Üniversitesi
ÖZET
Bir ülkenin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan ulaĢım ağı, o ülkenin
geliĢmiĢliğini de gösteren temel bir unsurdur. 1920‘de kurulmuĢ yeni devlet açısından
düĢünüldüğünde bu ağın varlığı, hem ekonomik kalkınmanın sağlanması hem de resmî
ideolojinin en uzak yerlerde hâkim kılınması bakımından oldukça önemliydi. Bu açıdan
bakıldığında bir kıyı kasabası olan Ordu, yeni kurulan bir devlet için avantajlı bir
coğrafyaydı. Bu kasaba, hem iskelesi üzerinden ulusal ve uluslararası deniz ulaĢımı
hem de sahil ile iç kesimler arasında bağlantının sağlanması açısından oldukça önemli
bir mevkie sahipti. Melet Çayı üzerinde oluĢan vadi, Anadolu'nun iç kesimleriyle sahil
arasında bir koridor vazifesi görmekteydi. Bununla birlikte bu koridorun aktif bir
Ģekilde kullanımı, Ordu'nun da içerisinde bulunduğu çevreye askerî, ekonomik ve
sosyal bazı avantajlar sağlayabilirdi. Bu çalıĢmada Cumhuriyet döneminde Ordu
kasabasına atfedilen bu özelliklerin ne kadar dikkate alındığı ve bunlara ne kadar
iĢlerlik kazandırıldığı ele alınmıĢ ve ulaĢım ağının Cumhuriyet Dönemi‘nde kurulan
hükümetlerin politikasındaki yeri irdelenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Ordu, Karayolu UlaĢımı, UlaĢım Ağı, Anadolu.
AN EVALUATION ON TRANSPORTATION BETWEEN ORDU BEACH AND
THE CENTRAL PARTS OF ANATOLIA (1923-1946)
Abstract
The transportation network, which has an important place in the development of
an country, is a fundamental element that shows the development of that country. When
considered from the point of view of the new state established in 1920, the existence of
the transportation network was crucial in terms of ensuring both economic development
and domination of the official ideology in the most remote places. From this point of
view, Ordu which is a coastal town was an advantageous geography for a newly
established state. This town has a very important position both in terms of national and
international maritime transport via the pier and the connection between the coast and
the central parts of Anatolia. The valley formed on the Melet River serves as a corridor
between the central parts of Anatolia and the coast. Morever, the active use of this
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corridor could have provided some military, economic and social advantages to Fatsa's
neighborhood. In this study, it is examined how much these features attributed to the
town of Ordu in the Republican period were taken into consideration and how much
they were functioning. Apart from what is mentioned in this study, it is also a matter of
curiosity how much the transportation network has in the politics of the governments
established in the Republican Period.
Key Words: Army, Highway Transportation, Transportation Network, Anatolia
GiriĢ
Coğrafi konumu gereğince Anadolu, tarih boyunca bir ticari geçit vazifesi
görmüĢ ve Ġpek Yolu‘nun önemli bir bölümünü teĢkil etmiĢtir. Osmanlı Devleti,
Türkiye Selçuklularından devraldığı Anadolu‘nun mevcut ulaĢtırma ağını uzunca bir
süre kullanmıĢtır. Dönemin padiĢahları, askerî ihtiyaçları karĢılamak için bu yolların
geliĢtirilmesine daima önem vermiĢlerdir. Söz konusu yollar üzerinde çok sayıda han,
hamam, saray ve kervansaray inĢa ettiren bu padiĢahlar, güzergâhı canlı tutmak
maksadıyla ticaret erbabına her türlü kolaylığı sağlamıĢlar ve onların güvenliğini
teminat altına almaya çalıĢmıĢlardır.1817
Osmanlı Yükselme Dönemi‘nde Anadolu‘da bulunan ana yollar, devletin son
dönemine kadar ihtiyacı büyük oranda karĢılamıĢlardır. Ancak söz konusu dönemde
yollara, köprülere, geçitlere olan ihtiyacın artmasına rağmen bunlar için gereken finans
kaynaklarının ve organizasyonun yetersiz kalması ulaĢım ağının geliĢtirilmesini
engellemiĢtir. Bununla birlikte uzun süren savaĢlar, Osmanlı Devleti‘nin ekonomisini
olumsuz etkilediği gibi Anadolu‘yu savaĢ alanına dönüĢtürdüğü için mevcut yolların
kullanım kalitesini bozmuĢtur. Cumhuriyetin yönetici kadrosu, Anadolu‘daki ulaĢım
ağını Osmanlı Devleti‘nden bu Ģartlarda devralmıĢtır.1818
Cumhuriyet‘in ilk yıllarında Türkiye‘nin ekonomik kaynaklarından üst düzeyde
bir faydanın sağlanmasında ulaĢımın payı büyüktü. Bu yüzden ulaĢım konusunda
oluĢturulacak sağlam bir altyapı, ülkenin kısa zamanda kalkınmasında etkili olabilirdi.
Devlet yöneticileri, siyasi, sosyal ve kültürel yapının entegrasyonu için ulaĢım
konusunda da sağlam bir altyapının gerekliliğini baĢtan kavramıĢlardı.1819 Gazi Mustafa

1817

Cumhuriyetin 70. Yılında Ulaştırma ve Haberleşme, UlaĢtırma Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993,
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Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi,
Cilt: V, Sayı: 13, Ġzmir, 2006, s. 26.
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Bülent Durgun, ―Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Türkiye‘de Karayolu UlaĢımı ve Ġzmir Uygulamaları‖,
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Kemal‘e göre tren ve otomobile karĢı merkep ve kağnıyla rekabet etmek imkânsızdır ve
bu yüzden bir an önce baĢta yol olmak üzere gerekli altyapı çalıĢmaları derhal
baĢlatılmalıdır.1820
1. Ordu Sahili ile Anadolu‟nun Ġç Kesimleri Arasındaki UlaĢım
Cumhuriyet‘in ilk yıllarından itibaren Türkiye genelinde motorlu kara
taĢımacılığını geliĢtirmek amacıyla yol ve köprü yapımına büyük önem verildi. Nihayet
bunu ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi Ordu‘da da görmek mümkündü. 1928-1930
yılları arasında Ordu‘da yeni yapılan ya da tamir edilen yol ve köprü çalıĢmalarına dair
bazı istatistik bilgileri aĢağıdaki tabloda (Tablo 1) verilmiĢtir:1821
Yeni Yapılan ve Tamir
Yıllar
Edilen
1928
1829
1930
Yollar / Köprüler
Yeni Yapılan Yollar
17 km
15 km
Tamir Edilen Yollar
5 km
12 km
25 km
Yeni Yapılan Köprüler
10 adet
42 adet
18 adet
Tamir Edilen Köprüler
1 adet
37 adet
31 adet
Tablo 1: Ordu Vilayeti Genelinde Yol / Köprü ĠnĢaatları ve Onarımları (19281930)
UlaĢım politikaları doğrultusunda Ordu‘nun yerel yöneticileri, vilayet genelinde
mevcut imkânlar dâhilinde yürütülen ulaĢıma dair çalıĢmaları bizzat takip ettiler.
Dönemin resmi belgelerinden Ordu‘da yürütülen yol çalıĢmalarının 1930‘lu yıllardan
itibaren hızlandığını tespit etmek mümkündür.
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‘nin 1930 yılı faaliyet raporuna göre PerĢembeFatsa arasında yol yapım çalıĢmaları hızlandırılmıĢ ve yolun önemli bir kısmı
tamamlanmıĢtır.1822 Bu çalıĢmalar sırasında istihdam edilecek iĢçiler için 50.000 liralık,
Fatsa-ReĢadiye güzergâhında çalıĢan iĢçiler için ise 9.600 liralık bir ödenek tahsis
edilmiĢtir.1823 Bunu izleyen iki yıl içinde Ordu-Fatsa yolunun motorlu kara taĢıtlarına
tamamen açılabilmesi için çalıĢmalara aynı hızla devam edilmiĢtir.1824

1820
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Parti Döneminde Ordu‟da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), KahramanmaraĢ
Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi),
KahramanmaraĢ, 2017, s. 105.
1822
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 3-4.
1823
Bu güzergâhta sürdürülen yol yapımı çalıĢmasında iĢçi giderinin 27.000 yevmiye tutacağı tahmin
edilmiĢtir; Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 12.
1824
Güzel Ordu Gazetesi, 12 TeĢrin-i Evvel 1932, s. 2.
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Ordu-Mesudiye arasındaki çay yolunun inĢası da hızlandırılmıĢtır. Bu yolun 6.
km‘sinde 2.337 lira masrafla Çukur Köprü1825 inĢa edilmiĢtir. Aynı zamanda bu yolun
4. km‘sinde yer alan masraf bedeli 1.235 lira 75 kuruĢ olan Kayacık Köprüsü‘nün de
inĢaatına da hızla devam edilmiĢtir. Ordu-PerĢembe yolunun 6. km‘sinde bulunan ve bir
heyelan sebebiyle yıkılan Akçaova köprüsü 4.458 lira ve Keçiköy mevkiinde yapılan
yeni bir köprü 625 lira bedel karĢılığında onarılmıĢlardır. 1930 yılı hesabıyla OrduGiresun güzergâhında bulunan Civil deresi üzerinde yapılan köprü 2.499 liraya mal
olmuĢtur. Bu köprünün yanına 652 lira 28 kuruĢluk masrafla bir menfez yapılmıĢtır.
Ayrıca Ünye-Niksar yolu üzerinde 3 yeni köprü inĢa edilmiĢtir.1826
Ordu Valisi Ali Kemali Bey‘in ifadesiyle Ordu-Mesudiye arasındaki yolun inĢası
Ordu halkının hamiyeti, gayreti ve himmetiyle sürdürülmekteydi. Ali Kemali Bey, söz
konusu yola dair bir hatırasını Ģöyle aktarmıĢtır: ―Yolun küşat resminde ilk kazmayı
vurduğum gün, halkın büyük fedakârlığına şahit oldum. Müteakip günlerdeki teftişlerim
esnasında 60-65 yaşlarındaki ihtiyarların, kazma ellerinde çalıştıklarını görerek yolun
az zaman içerisinde yapılacağı kanaatiyle halkın himmetinden gözlerim yaşararak
memnun oldum. Bir ay evvel başlanılan bu yolun, çok az müddet zarfında 9 kilometresi
ikmal edildi.‖1827 Ordu Vilayeti Meclis-i Umumi Reisi Ali Kemali Bey, OrduMesudiye, PerĢembe-Fatsa1828 yollarının dıĢında Fatsa-Ünye arasındaki yolun da
açılması gerektiğini düĢünmekteydi. Ali Kemali Bey, söz konusu yolun önemine Ģu
sözleriyle vurgu yapmıĢtır: ―Fatsa-Ünye yolunun açılması için tahsisat kabul
buyrularak Ünye‟nin de Ordu‟ya bağlanması gerekir. O takdirde mülhakat tamamen
merkeze bağlanmış olacak ve bu durum, vilayetin gerek iktisadi gerekse içtimai
hayatına altın harflerle kaydolunacaktır.‖1829
Bahsedilen yolların dıĢında Fatsa-Kumru yolu ile Fatsa-KeĢdere istikametinde
Korgan yolu da inĢa kapsamındaydı. 1929 yılı itibarıyla Ünye‘nin Ġfraz mıntıkasında

1825

Bu köprünün yanlarına yapılan istinat duvarları için 70 metre mikâp harç kullanılmıĢtır. Bu iĢ için
harcanan toplam bedel 2.313 liradır. Bu hesaba göre o dönemde 1 metre mikâp harç yaklaĢık 33 liraya
tekabül etmektedir; Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 12.
1826
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 11-12.
1827
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 3-4.
1828
Gölköy nahiye müdürü tarafından merkezden ırmak yolunu takiben Çatak-Tazvara-Tepeköy
güzergâhından Fatsa‘ya kadar bir yol açılması hususunda Vilayet Meclis-i Umumisi‘ne bir takrir
vermiĢtir. Ordu azası Mustafa Bey acil yapılması gereken baĢka yollar olduğu gerekçesiyle buna karĢı
çıkmıĢtır. Buna rağmen Fatsa azası Mehmet Bey de Gölköy‘ün Fatsa‘ya yakın olması münasebetiyle
bu yolun açılabileceğini ileri sürmüĢtür. Ancak meclis riyaseti oy çokluğuyla Gölköy nahiye
müdürünün talebi reddetmiĢtir: Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu,
1930, s. 34.
1829
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 4.
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geniĢ bir yol açılması için çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.1830 Ünye azaları Mahmut ve Agâh
Beyler tarafından Vilayet Meclis-i Umumisi Riyaseti‘ne verilen takrire göre ÜnyeTerme yolu üzerinde Veys Deresi civarında Mühendis Cemal Bey tarafından yapılan ve
yer tespitleri iyi saptanamamıĢ olan menfezlerin etrafları tamamen bataklığa
dönüĢmüĢtür. Söz konusu bataklık alanda hendekler açılmak suretiyle drenajlar
yapıldıysa da sonuç alınamamıĢtır. Hatta bu bataklık sebebiyle KöprübaĢı Köprüsü de
kullanılamaz hale gelmiĢtir.1831
1930 yılı baĢında Ordu vilayeti genelinde inĢası süren ve tadilatları yapılan
yollara dair tahsisat aĢağıdaki tabloda (Tablo 2) gösterilmiĢtir: 1832
Yol
ĠĢçi
Topl
Güzergâh
Masrafı
Bedeli
am
(lira)
(lira)
(lira)
Ordu-Mesudiye ve Ünye19.200
35.200
54.4
Niksar Yolları
00
Ordu-Giresun ve Ünye7.600
9.600
17.2
Terme Yolları
00
Fatsa-ReĢadiye Yolu
9.600
19.200
28.8
00
Toplam
36.400
64.000
100.
400
Tablo 2: 1930 itibarıyla Ordu Vilayeti Genelinde ĠnĢası Süren ve Tadilatları
Yapılan Yollar
1929‘da Fatsa-Ünye arasındaki dere üzerinde Elekçi köprüsünün inĢasına
baĢlanmıĢtır. Buranın keresteleri Fatsa halkı tarafından tedarik edilerek köprünün
yapılacağı mevkie kadar taĢınmıĢtır. Elekçi köprüsüne çivi ve sair malzeme bedeli için
hükümetin yalnızca 500 liralık bir katkısı olmuĢtur.1833
TBMM Bütçe Komisyonu, 1931‘de Ordu vilayeti genelinde mevcut yolların
tamiri ve yeni yolların inĢası için 2,5 milyon liralık bir ödenek tahsisine onay vermiĢtir.
Aynı zamanda binlerce iĢçi de vilayet dâhilindeki yolları, trafiğe açmak için kendi
rızalarıyla çalıĢmıĢlardır. Bu yıl içerisinde söz konusu yollar üzerinde yaklaĢık 257
milyon liralık bir bedelle 6 köprü inĢası ihale edilmiĢtir.1834
1931 yılı itibarıyla Ordu‘nun, Mesudiye dıĢında diğer kazalarıyla doğrudan yol
bağlantısı yoktu. Ordu‘nun Niksar, ReĢadiye ve Erbaa ile olan bağlantısı da bu yol
1830

Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 15.
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 33.
1832
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 11-12.
1833
Ordu Vilayeti Meclis-i Umumisi‟nin 1930 Senesi Zabıtnamesi, Ordu, 1930, s. 11.
1834
Dâhiliye Vekilliğine Lağvı Teklif Olunan Ordu Vilayeti Hakkında Malûmat, 1933, s. 3.
1831
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sayesinde sağlanabilmekteydi. Bunun dıĢında iç bölgelere yapılan ulaĢım, patikalar
üzerinden hayvan sırtında gerçekleĢtirilmekteydi.1835 1931‘de Niksar-Ünye yolunun
tamir edilmesi ve Fatsa-ReĢadiye arasındaki Ģosenin yapılmasıyla Sivas‘ın Karadeniz
sahiline olan uzaklığı hayvanlarla dört günlük mesafeye indirilmiĢtir. Ayrıca bu
dönemde Melet Irmağı‘nı takip edecek Ģekilde yeni bir yol çalıĢması baĢlatılmıĢtır.
Aynı zamanda kıĢ Ģartları sebebiyle Ordu-Mesudiye güzergâhında bir değiĢikliğe
gidilmesiyle ġebinkarahisar ile Koyulhisar‘ın Ordu‘yla; Sivas‘ın da Karadeniz sahiliyle
bağlantısı kolaylaĢmıĢtır.1836
1932‘de Ordu vilayeti genelinde bulunan köy yollarının tespit edilmesi
maksadıyla bir komisyon oluĢturuldu. Bu komisyonda Vali Nazif, Jandarma Komutanı
Tahsin, Belediye BaĢkanı Ġbrahim Namık, BaĢmühendis Nevres, Encümen Azası
Mazhar, Mühendis Mukbil Beyler bulunuyordu. Güzergâhların tespiti görevi Mukbil ile
fen memuru Niyazi Beylere tahvil edildi. Yapılan incelemelerden sonra 25 Haziran
1932‘de çalıĢmalara baĢlandı ve ilk olarak Boztepe güzergâhında yaklaĢık 4 km‘lik bir
yol açıldı.1837 Nihayet 1933‘te ilk kez bir motorlu araç, Ordu‘dan hareketle Fatsa‘ya
ulaĢtı.1838 Aynı yıl içinde Ordu-Mesudiye güzergâhındaki dere yolunun 40 km‘lik kısmı
ahalinin çabalarıyla açıldı.1839 18 Temmuz 1934‘te Ordu‘dan yola çıkan bir motorlu
araç, ilk kez ÇambaĢı‘na ulaĢtı.1840
1931-1934 yılları arasını kapsayan dönemde de köprü yapımına devam edilmiĢtir.
Söz konusu dönemde inĢa edilen veya tamiri gerçekleĢtirilen köprülere dair istatistik
bilgileri aĢağıdaki tabloda (Tablo 3) gösterilmiĢtir:1841

1835

Ordu-Mesudiye yolu, Osmanlı Devleti döneminde Trabzon Valisi Sırrı PaĢa‘nın gayretleriyle
açılmıĢtır; Sıtkı Çebi, Ordu Şehri ve Belediye Tarihi, Orsev Yayınları, Ordu, 2002, s. 109; Sıtkı Çebi,
Ordu Hatıraları, Ordu Çevre Koruma Vakfı Kültür Yayınları, Ordu, (Tarihsiz), s. 57.
1836
Erbaa ve Niksar‘da yetiĢtirilen tütün, Zara ve Koyulhisar‘da elde edilen zahire hayvanlar
vasıtasıyla bu yol üzerinden hemen her mevsim artık sahile indirilebilecekti. Bu ise Ordu‘nun sosyal
ve ekonomik yaĢamına doğrudan katkıda bulunacaktı; Dahiliye Vekilliğine Lağvı Teklif Olunan Ordu
Vilayeti Hakkında Malumat, Ankara, 1933, s. 3; ġeyma Nur Özcan, Tek Parti Döneminde Ordu‟da
Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), KahramanmaraĢ, 2017, s. 105.
1837
Güzel Ordu Gazetesi, 25 Haziran 1932, s. 4.
1838
Sıtkı Çebi, Ordu Hatıraları, Ordu Çevre Koruma Vakfı Kültür Yayınları, Ordu, (Tarihsiz), s. 57.
1839
Sıtkı Çebi, Ordu Şehri ve Belediye Tarihi, Orsev Yayınları, Ordu, 2002, s. 110.
1840
Güzel Ordu Gazetesi, 23 Temmuz 1934, s. 5.
1841
BaĢvekâlet Ġstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı (1934-1935), Cilt: 7, BaĢvekâlet Ġstatistik
Umum Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1935, s. 610.
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Yıllar

ĠnĢaat Durumu
1931
23 adet
57 adet

Yeni ĠnĢa Edilen Köprüler
Tamiratı Yapılan Köprüler

1932
18 adet
50 adet

1933
4 adet
110 adet

1934
29 adet
27 adet

Tablo 3: Ordu Vilayeti Genelinde Köprü Yapım ve Onarım ÇalıĢmaları (19311934)
1933 dâhilinde hazine kefaletini sağlayan kanunla yapılması öngörülen ve 6 adet
büyük projeli köprü ile bunların keĢif bedelleri aĢağıdaki tabloda (Tablo 4)
belirtilmiĢtir:1842
Yapımı Planlanan Köprüler

KeĢif Bedelleri (lira)

Çatalkaya Köprüsü

68.136

Kacalı Melet Köprüsü

1843

18.995

Agcaova Köprüsü

34.531

Elekçi Köprüsü

27.619

Ceviz Dere Köprüsü

32.426

Curi Köprüsü

34.553

Tablo 4: 1933 Yılında Ordu vilayeti Genelinde Yapılması Planlanan Köprüler
Projeleri ve keĢifleri tamamlanan 6 köprü, mahalli Ġstanbul ve Ankara
gazetelerinde ihaleye çıkartılmıĢtır. Kacalı köprüsü dıĢında diğer köprülerin ihaleleri
yapılmıĢ ancak 1934‘te bütçe sıkıntısı sebebiyle Çatalkaya Köprüsü‘nün yapımından
vazgeçilmiĢtir.1844
1935‘te Ordu-Mesudiye arasındaki Dereyolu da denilen eski yol üzerindeki
hendeklerin temizlenmesi için bir çalıĢma baĢlatıldı. Bu güzergâhta heyelan tehlikesi
olan yerler tahkim edilerek zarar görmüĢ olan köprü ve menfezlerin bir kısmının
keresteleri yenilendi. Söz konusu yolda 1934 yılının baĢından 1935‘in sonlarına kadar
6.110 iĢçi çalıĢtırıldı; 1.370 m3 kırılmıĢ taĢ kullanıldı, 117 metre tulünde 10 köprü
yapıldı ve 7 menfez tamir edildi. Ayrıca 80 m2‘lik duvar örüldü. YaklaĢık her biri 21

1842

Sıtkı Çebi, Ordu Şehri ve Belediye Tarihi, Orsev Yayınları, Ordu, 2002, s. 117; ġeyma Nur Özcan,
Tek Parti Döneminde Ordu‟da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946),
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans
Tezi), KahramanmaraĢ, 2017, s. 106.
1843
Bu köprü ÇambaĢı yolu üzerinde bulunmaktadır.
1844
Bu köprülerden Melet Köprüsü 1953‘te, Çatalkaya Köprüsü ise 1958‘de yapımı tamamlanmıĢtır;
Sıtkı Çebi, Ordu Şehri ve Belediye Tarihi, Orsev Yayınları, Ordu, 2002, s. 117.

Tarihten İzler

683

metre olan 5 köprü yapıldı; bu köprülerle bağlantılı menfezler açıldı. Bunların dıĢında
her biri 60 metre olan 2 köprü tamiri gerçekleĢtirildi ve bu köprülerle bağlantılı
hendekler temizlendi. Söz konusu dönemde Ordu-Mesudiye arasındaki yol için 5.800
lira harcandı.1845
1935 yılı itibarıyla Ordu-Giresun güzergâhında bulunan bataklıklar taĢlarla
doldurularak geçiĢe açıldı. Bu yol üzerinde tamir edilmesi gereken köprüler ve
menfezler elden geçirildi.1846 Durnasuyu köyünden Taranoğlu Osman Bey, OrduGiresun güzergahında bulunan Civil deresi üzerine bir köprü yaptırmak üzere giriĢimde
bulundu.1847
1935‘te Ordu-Fatsa yolunun ıslah çalıĢmaları yapıldı. Bu yol üzerinde Bolaman
köprüsünün kemer betonları döküldü. 40 metrelik Ilıca köprüsü için gereken
malzemeler temin edildi. Fatsa-Ordu yolu üzerinde 7 adet betonarme menfez yapıldı.
Aynı yılda Fatsa-Ünye güzergâhında toplam 3.837 gündelikli iĢçi çalıĢtırıldı. Burası
için 320 lira harcanarak 9.700 m3 taĢ kırıldı; 1.000 m3 ham taĢ hazırlandı; büyük
miktarda kaya ve toprak hafriyatı gerçekleĢtirildi. Ayrıca söz konusu güzergâh üzerinde
128 metretül 2 betonarme köprü inĢa edildi. Fatsa-ReĢadiye yolunda ise 484 iĢçi
çalıĢtırıldı; güzergâhtaki iki köprü tamir edildi ve hendekler temizlendi. 2.028 iĢçinin
çalıĢtırıldığı Ünye-Niksar yolu için 450 lira harcandı. Bu yolda kullanılmak üzere 496
m3 taĢ kırıldı ve 1.146 m3 ham taĢ hazırlandı. Yol üzerinde bulunan 2 menfezin tamiri
gerçekleĢtirildi ve hendekler temizlendi. Ünye-Terme yolunda da 1.450 iĢçi çalıĢtırıldı.
Bu yol üzerinde 5 betonarme köprü yaptırıldı. Söz konusu yol için 2.000 m3 ham taĢ,
4.000 toprak ve 600 de kaya hafri hazırlandı. Mesudiye-Koyulhisar yolu üzerinde de 3
köprü yapılırken 1.500 m3 toprak hafri çıkarıldı.1848
1936‘da Fatsa-Kumru yolunun büyük bir kısmı, Ģiddetli yağmur ve sel sebebiyle
motorlu araçlar tarafından kullanılamayacak bir hale geldi. Bu yüzden söz konusu yol,
bahsedilen yıl içinde onarılarak geçiĢe hazır hale getirildi.1849
1938‘de Ordu merkezinden Karacaömer ve Kabadüz istikametine giden yol
üzerinde bir çalıĢma baĢlatıldı. ÇambaĢı-Uzunisa güzergâhında 8 km‘lik hat, yüzlerce
köylü tarafından sabahın ilk saatlerinden gün batımlarına kadar çalıĢılarak inĢa
edilmiĢtir.1850 7 7 Nisan 1924‘te yayınlanan Köy Kanunu‘nda1851 öngörülen eforun
1845

Güzel Ordu Gazetesi, 9 TeĢrin-i Evvel 1935, s. 4.
Güzel Ordu Gazetesi, 9 TeĢrin-i Evvel 1935, s. 4.
1847
Tekamül Gazetesi, 5 Ocak 1935, s. 2.
1848
Güzel Ordu Gazetesi, 9 TeĢrin-i Evvel 1935, s. 5.
1849
Güzel Ordu Gazetesi, 29 Aralık 1946, s. 5; Güzel Ordu Gazetesi, 19 TeĢrin-i Evvel 1936, s. 4.
1850
Güzel Ordu Gazetesi, 9 ġubat 1938, s. 5; ġeyma Nur Özcan, Tek Parti Döneminde Ordu‟da
Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), KahramanmaraĢ, 2017, s. 107.
1851
Köy Kanunu, No: 442, Kabul Tarihi, 18.03.1924, Yayımlandığı Resmi Gazete, 07.04.1924,
1846
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oldukça üzerinde Ordu halkının bu gayretleri takdire sayandı. Bu ortamda OrduÇambaĢı yolunun Kabadüz kısmında da lağım ve blokaj çalıĢmalarına devam
edilmekteydi.1852
AĢağıdaki tabloda (Tablo 5) 1939-1941 yılları arasında Ordu‘da yol yapım
çalıĢmalarına yer verilmiĢtir:1853
Ġmalatlı
Ġmalatsız
Ham
Ġyi
Bozuk
Topla
Seneler
Tesviye
Tesviye
Yol
ġose (km) ġose (km)
m (km)
(km)
(km)
(km)
1939
72,92
160,00
53,30
54,80
4,98
346
1940

109,75

158,70

44,55

-

30,00

343

1941

117,05

151,70

29,25

15,00

30,00

343

1942

115,15

175,00

175,00

88,73

6,00

420

1943

115,15

175,00

175,00

88,73

6,00

420

1944

98,60

182,26

187,25

69,35

-

382

1945

42,01

167,63

167,32

111,06

33,86

382

Tablo 5: Ordu Vilayeti Genelinde Yol Yapım ÇalıĢmaları (1939-1941)
1939‘da Ordu-Mesudiye yolu üzerinde düzenleme ve tamir çalıĢmaları
yapılmıĢtır. Bu yol üzerinde 9. km‘de bulunan YemiĢli Köprüsü‘nün inĢaatı
tamamlanmıĢtır. 7. km‘deki Çukur Köprüsü‘nün ise tamir edilmesine karar
verilmiĢtir.1854 Aynı yıl 48.755 lira harcanarak 79 adet köprü ve menfez yeniden inĢa
edilirken 4.373 lira mukabilinde 7 adet köprü ve menfez onarılmıĢtır.1855
1940‘ta Ordu-Mesudiye, Ordu-Giresun yolu gidiĢ-geliĢe uygun hale getirilmiĢ,
Ordu-Fatsa sahil yolu da düzenlenmiĢtir. Ordu-Kabadüz yolunun ise en zor kısmı
yapılarak güzergah üzerinde 10 da menfez inĢa edilmiĢtir. Yıllardır düĢünülüp hayata
geçirilemeyen Boztepe yolunda da toprak düzenleme iĢi bitirilmiĢtir. Mesudiye yolu
üzerinde bulunan Çukur köprü betonarme olarak inĢa edilmiĢ, adı geçen yol boyunca

Sayı: 68; Düstur, Tertip: 3, Cilt: 5, s. 336.
1852
Güzel Ordu Gazetesi, 23 Nisan 1938, s. 3.
1853
BaĢvekâlet Ġstatistik Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı (1941-1942), BaĢvekâlet Ġstatistik Umum
Müdürlüğü Yayını, Cilt: 13, Ankara, 1942, s. 363; ġeyma Nur Özcan, Tek Parti Döneminde Ordu‟da
Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), KahramanmaraĢ, 2017, s. 107.
1854
Güzel Ordu Gazetesi, 13 TeĢrin-i Evvel 1939, s. 2.
1855
Ordu Gazetesi, 29 Ekim 1940, 3.
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diğer menfez ve köprülerin inĢası da bu dönemde sürdürülmüĢtür.1856 Bu yıl içinde
PerĢembe‘den baĢlayarak sahil yolunun toprak düzenlemesi tamamlanmıĢtır.1857
1941‘de, Orta ve Doğu Karadeniz sahil yoluna olan ihtiyacın daha da arttığını
dile getiren Ordu Milletvekili Hamdi ġarlan, yol yapım iĢlerini vilayet yerine
hükümetin üstlenmesi gerektiğine dikkat çekmiĢ ve bu iĢin yaklaĢık 2 milyon lira
tutacağını tahmin etmiĢtir.1858
1939‘da Ordu genelinde toplam kara yolu uzunluğu 345 km iken 1950‘de 693
km‘ye ulaĢmıĢtır. Bu dönemde Ordu ilinde karayoluna dair altyapı yatırımları, Türkiye
ortalamasının oldukça üzerindeydi.1859 Ordu genelinde engebeli arazi yapısı, akarsular
sebebiyle çok sayıda köprüye ihtiyaç duyulması ve kaynak yetersizliği gibi sebeplerle
yol yapımıyla ilgili sorunlar kolay ve kısa bir süre içerisinde halledilememiĢtir.1860
AĢağıdaki tabloda (Tablo 6) 1930-1950 yılları arasında Ordu ilindeki motorlu
taĢıt sayıları Ģu Ģekilde verilmiĢtir:1861
Motorlu/Motorsuz
Kara Araçları
Otomobil
Kamyon
Otobüs
Motosiklet
Bisiklet
Toplam

Yıllar
1930
13

1938
9

1943
9

23
-

10
2

36

1944
7

1945
5

1946
4

1948
13

1950
21

10
2

10
7

15
7

22
11

65
19

77
32

21

20

2
20

3
22

2
11

4
-

6
-

21

21

26

30

38

101

138

Tablo 6: Ordu Vilayeti Genelinde Yıllara Göre Motorlu Karayolu TaĢıtlarının
Sayısı (1930-1950)
1942‘de Ordu Valisi Sadri Aka‘nın Güzel Ordu gazetesine yol iĢleri hakkında
verdiği beyanat Ģöyleydi: ―Vilayetin hiç yolu yoktur. Daha evvel de söylemiştim. Bu işi
esaslı olarak ele aldık. Hükümet de Ordu‟nun bu mühim ihtiyacını göz önünde
bulundurarak Ordu‟ya yardım yapmaktadır. Bu sene için Orduya 50.000 lira yardım

1856

Güzel Ordu Gazetesi, 29 TeĢrin-i Evvel 1940, s. 7.
Ordu Gazetesi, 29 Ekim 1940, s. 8.
1858
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), F.K. 490.1.0.0, Y.N.697.369.1.
1859
Oktay Güvemli, Ordu İlinin 75 Yılı, Orsev Yayınları, Ordu 1998, s. 74.
1860
Sıtkı Çebi, Ordu Şehri ve Belediye Tarihi, Orsev Yayınları, Ordu, 2002, s.109.
1861
Oktay Güvemli, Ordu İlinin 75 Yılı, Orsev Yayınları, Ordu 1998, s. 74; BaĢvekâlet Ġstatistik
Umum Müdürlüğü, İstatistik Yıllığı 1930, BaĢvekâlet Ġstatistik Umum Müdürlüğü Yayını, Cilt: 3,
Ankara, 193, s. 488; ġeyma Nur Özcan, Tek Parti Döneminde Ordu‟da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve
Kültürel Hayat (1923-1946), KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
(BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), KahramanmaraĢ, 2017, s. 110-111.
1857

686

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ÖZCAN

yapılmıştır. Ordu-Fatsa arasındaki büyük beton köprülerin inşaatını Nafia Vekâleti
üstlenmiştir. Sahil yolunu Ordu‟dan Çaka değirmenine kadar açmış bulunuyoruz.
Havaların elverişsizliği yüzünden yol yapım faaliyetleri durmuşsa da yeniden başlamak
üzeredir. Vekâletin verdiği yardım paralarıyla Giresun-Ordu yolunun tamirine
başlanmış bulunulmaktadır.‖ 1862
Güzel Ordu Gazetesi‘nde, Cumhuriyet‘in 20. yılında nafıa iĢleri baĢlığı altında
yapılan faaliyetlerden Ģöyle bahsedilmektedir: 76.847 metre Ģose inĢa edilmiĢ; 18.700
metre seviye-i turabiye ve 132.000 metre yol onarımı yapılmıĢtır. Bunların yanı sıra
1.683 m. uzunluğunda 275 adet köprü ve menfez yapılmıĢ, 860 m. uzunluğunda 14
istinat duvarı inĢa edilmiĢtir. Tüm bu çalıĢmalar için 2.609.028 lira harcama
yapılmıĢtır.1863 140.000 adet taĢ kullanılarak Ģehrin ana caddesine 1.000 m.‘ye yakın
parke döĢenmiĢtir. Belediye tarafından 960 m. uzunluğunda 2.500 m2 Arnavut kaldırımı
inĢa edilmiĢtir. Sadri Aka Caddesi‘nde belediye ve halk tarafından yapılan yaya
kaldırımı 1300 m. uzunluğunda ve 6.500 m. murabbaındadır. Belediyenin yaptırdığı
Arnavut kaldırımlarının her iki tarafına gelen yaya kaldırımlarından 1.000 m.
uzunluğunda 3.000 m2 yaya yolu yaptırılmıĢtır. Bunların dıĢında 1943 yılı içinde Ģehrin
bazı bölgelerinde lağımlar tamir ettirilmiĢ ve bunlara 1.500 lira kadar para sarf
edilmiĢtir.1864
Ünye‘ye 20 km mesafede bulunan Kurtluca-Kaynarpınar köyleri arasında ulaĢım
sağlanamamaktaydı. Bu sebeple Kurtluca Köyü‘nü Kaynarpınar köyüne bağlayan 4
km‘lik bir yol üzerinde 20 m. uzunluğunda bir köprü inĢa edilmesi gerekiyordu. Bu
köprünün inĢası ile birlikte Korgan ve PerĢembe yaylası arasında 35 km‘lik yolun
onarımına baĢlanmıĢtır. Bunların tamamlanmasıyla PerĢembe-Tokat güzergahı da
ulaĢıma uygun hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır.1865
1 Nisan 1945‘te Uzunisa-ÇambaĢı yolunun inĢasına baĢlanmıĢtır.1866 5 Eylül
1945‘te Ordu-Ünye Ģosesinin tamiri için ihaleye çıkılmıĢtır. Ordu-Ünye yolu üzerinde
Karaburun köprüsü tamirat iĢi de baĢlatılmıĢtır.1867 Ordu-Sivas yoluyla Ordu-Giresun
yolunun birleĢtiği mahallede 3.418 lira harcanarak betonarme bir menfez yaptırılmıĢtır.
Ordu-Fatsa sahil yolunun köylü emeğiyle açılan kısmı, topografik etüdü müteahhidine
ihale edilmiĢ ve bunun için 3.313 lira 76 kuruĢ tahsis edilmiĢtir. 1944 mali yılı içinde
Ordu vilayeti genelinde bulunan yollar için olağanüstü bütçeden 98.226 lira 47 kuruĢ

1862

Güzel Ordu Gazetesi, 29 TeĢrin-i Evvel 1942, s. 5.
Güzel Ordu Gazetesi, 29 TeĢrin-i Evvel 1943, s. 3.
1864
Güzel Ordu Gazetesi, 29 TeĢrin-i Evvel 1943, s. 5.
1865
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1866
Güzel Ordu Gazetesi, 7 Mart 1945, s. 5.
1867
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harcanmıĢ, 3.600 lira iĢçi ücreti ödenmiĢtir.1868 Ordu Bayındırlık Müdürlüğü tarafından
daha önce güzergâhı belirlenen Kabadüz yolunda çalıĢmalar yapılmıĢ ve bu yolda,
bucağa bağlı 13 köyün halkı çalıĢtırılmıĢtır. Bunun yanı sıra Ordu vilayetine
Bayındırlık Bakanlığı ile Ġller Bankası tarafından gönderilen 2 mimar Belediye BaĢkanı
ile birlikte 4 gün boyunca tetkikte bununmuĢlar ve Ģehrin imar planına son Ģeklini
vermiĢlerdir.1869
1946‘da Ordu Belediyesi‘ne ait ilk otobüs, Ordu Ģehir merkezi-KirazlimanıPerĢembe güzergâhında çalıĢmaya baĢlamıĢtır.1870 Bu dönemde Fatsa‘da tescilli araç
sayısı 1 otobüs ile 17 kamyon olmak üzere toplam 18 idi. Aynı zamanda burada,
belediyeye ait 50 m uzunluğunda mavna ve motorların yanaĢabileceği nitelikte bir
iskele bulunmaktaydı.1871 Ünye‘de ise tescilli araçların sayısı 9 otobüs ve 15 kamyon
olmak üzere toplam 24‘tü. Belediyeye ait iki kamyon; temizlik, kesimhaneden
kasaplara et nakli, tamir ve inĢaat gibi iĢlerde kullanılmaktaydı.1872
1946 yılına kadar Mesudiye kasabasının imar planı henüz çıkarılmamıĢtı.
Mesudiye sınırları dâhilinde bulunan belediye yolları toplam 5.750 m2 olup adi
kaldırımlardan meydana gelmekteydi. Bu dönemde Mesudiye sınırları içinde 4 köprü
bulunmaktaydı. Melet Irmağı üzerinde bulunan 2 köprünün her biri 14 m.
uzunluğundaydı.1873
1947 yılı itibarıyla Fatsa‘daki belediye yolları 4.528 m2 parke ile 6.300 m2 adi
kaldırımdan oluĢmaktaydı. Bu yollar, 3.600 m2 Ģose ile kaplıydı.1874 Aynı yıl içerisinde
Ünye kasabasında özel idareye ait 3,5 km‘lik bir yol vardı. Ünye belediyesine ait
yolların 5.500 m2 yüzölçümünde 1 km‘lik bir kısmı parke, 30.000 m2‘lik ve 15 km
uzunluğundaki kısmı adi kaldırım, 12.000 m2 yüzölçümünde 3 km uzunluğunda kısmı
da Ģoseydi. Aynı yıl içinde Ünye‘de ise belediyeye ait 3,5 km‘lik bir yol vardı. 5.500
m2 olan bu yolların 1 km‘lik bir kısmı parke, 30.000 m2‘den oluĢan 15 km‘si adi
kaldırım, 12.000 m2 yüzölçümüne sahip 3 km uzunluğunda kısmı ise Ģose idi.1875
1931-1945 yılları arasında ulaĢım konusuna verilen önem diğer alt yapı
yatırımlarına verilmedi. Bu dönemde Ordu‘da yürütülen yol çalıĢmalarına dair bazı
bilgiler aĢağıdaki tabloda (Tablo 7) belirtilmiĢtir:1876
1868

Güzel Ordu Gazetesi, 3 Ekim 1945, s. 2.
Güzel Ordu Gazetesi, 10 Ekim 1945, s. 4.
1870
Yeşil Ordu, 3 Haziran 1946, s. 5.
1871
Belediyeler Yıllığı, Cilt: 2, 1949, s. 6.
1872
Belediyeler Yıllığı, 1950, s. 674.
1873
Belediyeler Yıllığı, Cilt: 2, 1946, s. 829-830.
1874
Belediyeler Yıllığı, Cilt: 2, 1949, s. 4.
1875
Belediyeler Yıllığı, 1950, s. 670-671.
1876
Oktay Güvemli, Ordu İlinin 75 Yılı, Orsev Yayınları, Ordu 1998, s. 74; ġeyma Nur Özcan, Tek
Parti Döneminde Ordu‟da Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat (1923-1946), KahramanmaraĢ
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Yıllar
Yol Türü

1939

1942

1945

Ġyi ġose
73
115
42
Bozuk ġose
160
175
167
Ġmalatlı Tesviye
53
89
111
Ġmalatsız Tesviye
55
85
28
Ham Yol
5
6
34
Toplam
346
420
382
Tablo 7: Ordu Vilayeti Genelinde Yol Yapım ÇalıĢmaları (1939-1945)
Sonuç
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin diğer yerlerine nazaran Ordu, ulaĢım
konusunda potansiyelinin altında bir geliĢim kaydetmiĢtir. Burada iyi bir ulaĢım ağı için
gereken alt yapı çalıĢmaları, devletten ziyade Ordu ahalisinin inisiyatifine kalmıĢtı.
Çünkü yeni kurulan devletin, ulaĢımın dıĢında ele alması gereken birçok meselesi
bulunmaktaydı. Durumun farkında olan yerel yöneticiler, kendi çabaları ve Ordu
ahalisinden aldıkları yardımlarla küçük ölçekli de olsa bazı geliĢmeler kaydettiler.
Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin kıt imkânları, yerel yöneticilerin kiĢisel
gayretleri, 1924 yılında çıkarılan Köy Kanunu gereğince Ordu halkının aynî, nakdi ve
bedenî katkılarıyla Ordu‘nun çevresiyle olan ulaĢımı sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Devlet
yalnızca daha kapsamlı projelere girmeyi tercih etmiĢtir.
Ordu-Ünye arasında Bolaman, Elekçi ve Akçaova gibi büyük derelerin
bulunması, sağlam köprülerin inĢasını gerektirmekteydi. Bu ise söz konusu güzergâhta
büyük ölçekli çalıĢmaları zorunlu kılmaktaydı. Ancak Ordu vilayeti, ülke genelinde
gerçekleĢtirilmeye çalıĢılan kalkınma hamlesinden çoğu zaman arzu ettiği düzeyde
payını alamamıĢ ve bu sebeple de yatırımlar konusunda sıkıntılar yaĢamıĢtır.
Sıtkı Çebi‘nin ―Ordu‟ya Karadeniz‟in incisi derler. Bu vasıf bir incinin bir
kıymet ifadesi olması itibarıyla yerindedir. Fakat inci küçük bir ziynet eşyasıdır. Ben
Ordu‟ya bu vasfı az görenlerdenim. Ordu, Türk vatanının sadece küçük ve güzel bir
yeri değil; verimli toprağı, gayrimeksuf işlenmemiş madenleri, çeşitli mahsulleri,
çalışkan halkı ile büyük bir iktisadi kıymet ve varlıktır. Dereyolu‟ndan dahile bir şose
bağlandığı zaman kendisinden beklenen iktisadi inkişafı görecektir.‖1877 Ģeklinde
hatıraları günümüzde Ordu‘ya yüklenen bu vasıfların ne kadar da haklı olduğunu açıkça
ortaya koymaktadır. Zira sahip olduğu sahil yolu, fındık üretimi konusunda ülke
ekonomisine katkısı ve saire hususlar Ordu‘nun bu durumunun açık göstergeleridirler.

Sütçü Ġmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi),
KahramanmaraĢ, 2017, s. 120.
1877
Sıtkı Çebi, Ordu Hatıraları, Ordu Çevre Koruma Vakfı Kültür Yayınları, Ordu, (Tarihsiz), s. 58.
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CUMHURĠYET‟ĠN ĠLK YILLARINDA TÜRKĠYE‟DE
OKURYAZAR SAYILARINI
ARTIRMAYA YÖNELĠK FAALĠYETLER
Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul ÖZCAN
Ordu Üniversitesi
ÖZET
Okuryazarlık, Sümerlerin konuĢma dilini yazılı biçimde ifade eden bir iĢaret
sistemi geliĢtirmelerinden sonra ortaya çıkmıĢtır. Okuryazarlık, uzun süre Mısır, Çin ve
Mezopotamya gibi ileri seviyedeki medeniyetlere ait özellik olarak görülmüĢtür.
Okuryazarlık, tarih boyunca birçok alfabe ve dil kullanmıĢ olan Türklerin de ilgisini
çeken bir olguydu. Osmanlılardan sonra Cumhuriyet döneminde de yenileĢme
hareketlerine devam edilmesi, okuryazar bir Türk toplumu yaratma düĢüncesinin
uygulamaya geçirilmesini hızlandırmıĢtır. Türkiye'nin çağdaĢ dünya ile entegrasyonu,
yeni rejim açısından kaçınılmaz bir durumdu. Bu ise büyük oranda Türk toplumundaki
okuryazar insanların sayılarının artırılmasıyla sağlanabilirdi. Bundan dolayıdır ki
okuryazarlık, Cumhuriyet rejimi tarafından toplumsal geliĢimin bir önceliği olarak
görülmüĢtür. Yeni rejimin vatandaĢlar tarafından benimsenmesi, ancak yeni ve çağdaĢ
bir toplumun varlığıyla mümkün olabilirdi. Bu bakımdan söz konusu makale,
Cumhuriyet‘in ilk yıllarında Türkiye‘de okuryazarlığın yaygınlaĢtırılmasına yönelik
faaliyetlere ve bunların sonuçlara odaklanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, Cumhuriyet Rejimi, ÇağdaĢ Türk Toplumu.
ACTIVITIES TO INCREASE THE LITERACY IN TURKEY
IN THE FIRST YEAR OF THE REPUBLIC
ABSTRACT
Literacy emerged after the Sumerians developed a sign system that expressed the
language of the speech in written form. This cocept was seen as a feature of advanced
civilizations such as Egypt, China and Mesopotamia for years. Literacy was a
phenomenon that attracted the attention of the Turks who used many alphabets and
languages throughout history. Continuing the reform movements in the Republican
period after the Ottomans accelerated the implementation of the idea of creating a
literate Turkish society.. The integration of Turkey with the contemporary world was
inevitable in terms of the new regime. This could only be achieved by increasing the
proportion of literate people in Turkish society. That is why literacy is seen by the
Republican regime as a priority of social development. The adoption of the new regime
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by the citizens could only be possible with the presence of a new and contemporary
society. In this respect, the article focuses on activities aimed at promoting literacy in
Turkey and the results obtained from these activities in the first years of the republic.
Keywords: Literacy, Republican Regime, Contemporary Turkish Society.
GiriĢ
En geniĢ manada okuryazarlık, en az bir dilde okuyabilme ve yazabilme yeteneği
olarak tanımlanmaktadır. M.Ö. 3.200‘lerden itibaren Sümerlerin konuĢma dilini yazılı
biçimde ifade edecek bir iĢaret sistemi geliĢtirmeleriyle ortaya çıkan bu yetenek,
insanlar arasında giderek önem kazanmıĢ, sonradan özellikle Mısır ve Çin gibi ileri
medeniyet sahibi toplumlarda görülen bir nitelik olarak kabul görmüĢtür.1878 Modern
manada okuryazarlık, yazı sembollerini seslendirme ve anlamlandırma ile olgulara,
olaylara ve durumlara ayrıntılı anlam katarak kendini ifade etme Ģeklidir. Bir baĢka
ifadeyle bir etkileĢim aracı olan okuryazarlık; toplumdaki bilgileri, becerileri ve sosyal
normları anlama, birbiriyle paylaĢma, yorumlayabilme ve sonraki nesillere aktarma
durumudur.1879 Bu tanımlar ve açıklamalardan anlaĢılacağı üzere bir etkileĢim aracı
olarak okuryazarlık, toplumların Ģekillendirilmesinde ve geliĢtirilmesinde oldukça
önemlidir. I. Dünya SavaĢı‘ndan mağlubiyetle ayrılan bir devletin toprakları üzerinde,
Türk toplumunun yeniden Ģekillendirilmesinde okuryazarlık, oldukça etkili ve gerekli
bir unsurdu. Bu yüzden okuryazarlık, Büyük Millet Meclisi‘nin açılmasından itibaren
hükümetlerin üzerinde durduğu öncelikli konulardan biri olmuĢtur. Nitekim bu durum,
meclis görüĢmelerine de yansımıĢtır. Bu hususa iliĢkin bir örneği Erzurum mebusu
Hüseyin Avni Bey‘in 24 Haziran 1922‘de Büyük Millet Meclisi‘nde yaptığı
konuĢmasında görmekteyiz. Hüseyin Avni Bey: ―… Bu memlekette maalesef,
okuryazar çok az. Bu yüzden hünerli muallimler tayin etmemiz gerekiyor... Ben
hünersiz bir memur tasavvur edemiyorum. Eğer bunların hünerleri olmayacaksa
haşarat mı besleyeceğiz beyim?‖ Ģeklindeki sözleriyle eğitime verilen önemi sert ve
açık bir ifadeyle dile getirmiĢtir.1880
1. Halkevleri‟nin KuruluĢuna Kadar Türkiye‟de Okuryazarlık
Cumhuriyet‘in ilk yıllarında Türkiye‘de öngörülen eğitim anlayıĢının temel
amacı, öğrencilere cumhuriyetçi ve demokratik anlayıĢ çerçevesinde bir eğitim vermek
ve bunun için onlara gerekli ortamı sağlamaktı.1881 Ancak bu amacın
1878

Tom McArthur, “Literacy”, Concise Oxford Companion to the English Language, Oxford University
Press, London, 1998.
1879
Arif Altun, Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar, Anı Yayınları, Ankara, 2005, s. 1-3.
1880
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 1, Cilt: 19, İctima: 33, Celse: 2, s. 382.
1881
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara,
1985, s. 364.
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gerçekleĢtirilebilmesi, eğitim kurumlarının nitelik ve nicelik olarak yeterli hale
getirilmesine bağlıydı. 1923-1924 yılları itibarıyla resmî kayıtlara göre Türkiye
genelinde 4.894 ilkokul, 64 meslek okulu, 23 lise, 9 fakülte ve yüksekokul olmak üzere
toplamda 5.062 eğitim kurumu mevcuttu. Topyekûn bir toplumsal kalkınmanın
sağlanması için okullara devam eden öğrencilerin yanında yetiĢkinlerin de eğitilmesi
gerekliydi. Çünkü Türkiye nüfusunun 12 milyonu bulduğu bu dönemde okuryazar
sayısı çok düĢüktü. Türkiye genelinde % 7‘si erkek ve % 3‘ü kadın olmak üzere
nüfusun yalnızca % 10‘u okuryazardı.1882
Okuryazarlık konusunda Cumhuriyet döneminde yapılan ilk ciddi çalıĢma
Ġstanbul Ġl Maarif Müdürü Saffet Bey‘in 1924 yılında düzenlediği Alfabe
Kongresi‘dir.1883 Ancak döneme ait istatistik bilgilerinden anlaĢıldığı üzere mevcut
durum, cumhuriyet idaresinin amaçlarını gerçekleĢtirmekten oldukça uzaktı. Bu sebeple
cumhuriyetin kurucuları, Türk halkını siyasi, sosyal ve ekonomik hayata hazırlamak ve
onların çağdaĢ bir dünyaya uyumlarını sağlamak için eğitim sisteminde köklü
değiĢikliklere ihtiyaç duydular.1884 Bunun için iĢe eğitim öğretimde birlikteliği
sağlamakla baĢladılar. Çünkü mevcut eğitim kurumlarında kız ve erkek öğrenciler
ekseriyetle ayrı ayrı eğitim almaları cumhuriyetin temel niteliklerine uygun değildi. Bu
yüzden, 3 Mart 1924‘te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile geleneksel Osmanlı
eğitim kurumlarına1885 son verilirken azınlık okulları dâhil ülkedeki tüm eğitim
kurumları Maarif Vekaleti‘nin kontrolüne bırakıldı. Cumhuriyet‘in gerektirdiği
değiĢikliklerin yapılabilmesi ve halka benimsetilmesi için acil bir kurumsallaĢmaya ve
buna bağlı olarak yetiĢmiĢ elemanların varlığına ihtiyaç duyulmaktaydı. Ancak söz
konusu kurumsallaĢmanın bir hayli zaman alacağı apaçık ortadaydı. Dolayısıyla bunun
bir an önce sağlanabilmesi için İrşad Heyetleri devreye sokuldu. Bu heyetlerde yer alan
öğretmenler, 1925-1928 yılları arasında Ģehirlerde, kasabalarda ve köylerde
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Süleyman Bozdemir, “Atatürk Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler”, Erdem Dergisi, Cilt: XI, Sayı: 32,
1999, s. 68.
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Bu kongrede, o tarihte İstanbul Öğretmen Okulu Müdürü İhsan Sungu, Darülfünun ve Kız Öğretmen
Okulu öğretmeni Ali Haydar Taner, ilköğretim müfettişlerinden Ahmet Halit, Sıtkı ve Salih beyler ile
birçok alfabe uzmanı ve öğretmenler bulunmuştur; Cavit Binbaşıoğlu, “İlkokuma ve Yazma Öğretiminin
ve Alfabe Kitaplarının Tarihsel Gelişimi”, Eğitim ve Bilim, Cilt: 14, Sayı: 114, Ekim 1999, s. 14.
1884
10 Mayıs 1920’de Türkiye’de 628’i kapalı olan 3.495 ilkokul, 37 ortaöğretim kurumu ve 17 öğretmen
okulu mevcuttu; Rauf M. İnan, “1920’lerde Türk Milli Eğitimi”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Milli
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983. s. 55.
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Osmanlı Devleti’ndeki okullar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.: Tuğrul Özcan, Merkezî ve Modern
Eğitim Kapsamında Osmanlı Gayrimüslim Cemaat ve Yabancı Okulları, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017.
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ulaĢabildikleri herkese büyük bir azimle inkılapların gerekliliğini anlattılar ve
bulundukları yerlerde halka okuma-yazma öğretmeye çalıĢtılar.1886
1 Kasım 1928‘de de Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin kullanılmasını
öngören harf inkılabı yapıldı. Gazi Mustafa Kemal PaĢa‘nın Başöğretmen unvanıyla
kara tahta baĢında halka okuma-yazma öğretmeye çalıĢmasıyla birlikte eğitim
seferberliğine baĢlandı.1887 Latin alfabesine geçildiği gün, T.B.M.M‘de bir konuĢma
yapan BaĢbakan Ġsmet PaĢa, Latin harflerini öğretmek amacıyla hükümetin bütün
memlekette millet mektepleri adı altında halk eğitimi kurumları açacağını ve herkesin
iĢlerini aksatmadan bu harflerle okur-yazar duruma getirileceğini müjdelemiĢtir.
―Teşebbüs, esasen milleti cehaletten kurtarmak teşebbüsüdür.‖ Ģeklindeki ifadeleriyle
de Ġsmet PaĢa, hükümetin alfabe değiĢikliğindeki asıl amacını ortaya koymuĢtur.1888
Yerel bir gazete olan Güzel Ordu, Arap alfabesinin yerine Latin alfabesine geçiĢi
sütunlarına Ģöyle aktarmıĢtı: ―Yeni Türk yazısına başlayalı yaklaşık üç ay oldu. Bu
zaman zarfında göstermiş olduğunuz kabiliyet, meziyetiniz olmakla beraber yeni
yazının kolaylığından da ileri gelmektedir. Bütün milletlerin içinde en güçlükle
öğrenileni Arap harfleriyle yazılan yazılardı. O yazı, bizler için bir ömür törpüsü
gibiydi. Mustafa Kemal, bizi bundan kurtardı. Şimdi öğrenilmesi daha kolay olan yeni
alfabeye kavuştuk... Bu alfabenin sayesinde yalnızca okuryazar olmakla kalmayacağız
aynı zamanda şimdiye kadar işitmediğiniz birçok bilgiyi de edineceğiz.‖1889
Okuryazarlık oranı oldukça düĢük olan toplumun cumhuriyet ilkeleri
doğrultusunda nasıl eğitileceği konusu değiĢik ortamlarda tartıĢılmaya baĢlandı. 1927
nüfus sayımı tartıĢmaları daha da hararetlendirdi. Çünkü bu sayım, genel nüfus
özellikleriyle birlikte Türkiye‘deki okuryazarlık ve eğitim durumunu açıkça ortaya
koyuyordu. Yani mevcut demografik yapı ve istatistik bilgilerine göre cumhuriyetin
öngördüğü yeniliklerin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimli toplum maalesef
mevcut değildi.1890 Bu yüzden yerli ve yabancı bazı uzmanlar ve mütefekkirler, bu
konuda karĢılaĢılan sıkıntılara dair bazı önerilerde bulundular. Millet mektepleri /
dershaneleri bu önerilerin ürünleridir. Bu ortamda 1928 sonlarında, halka okumayazma öğretmek üzere Mustafa Necati Bey‘in maarif vekilliği sırasında, 11 Kasım
1886
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“Tek Parti Döneminde Eğitimde Devlet ve İdeolojinin Rolü” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyonkarahisar, 2008, s. 124-125.
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1928‘de Millet Mektepleri Yönetmeliği onaylanmıĢ ve 24 Kasım 1928 tarihli Resmi
Gazete‘de de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.1891 Nitekim millet mektepleri, bu
yönetmelikle birlikte 16-45 yaĢları arasındaki herkese hizmet vermek üzere tesis
edilmiĢlerdir.1892
Millet mekteplerinde dersler, ekseriyetle akĢamları yapılmakta ve dört ay
sürmekteydi. Sabit ve gezici olmak üzere eğitim verilen bu mekteplerin iki sınıfı vardı.
A sınıfında daha çok okuma-yazma öğretimi üzerinde duruluyor; B sınıfında ise kıraat,
tahrir, hesap, ölçüler, sağlık bilgisi, yurt bilgisine ağırlık veriliyordu. Buralarda verilen
eğitim, okuma odalarıyla destekleniyordu. Eylül 1929‘daki mevzuat değiĢikliğiyle
temel amacı okuma-yazma öğretmek olan millet mekteplerine, aynı zamanda insanlara
hayat ve geçimin gerektirdiği temel bilgileri de kazandırma görevi yüklendi.1893
1928-1935 yılları arasında millet mektepleri bünyesinde erkekler için 33.560,
kadınlar için ise 12.853 olmak üzere toplam 47.828 A Dershanesi statüsünde okumayazma kursu açıldı. YaklaĢık 2,1 milyon kiĢinin eğitim gördüğü bu mekteplerden
970.140 kiĢi mezuniyet belgesini almayı baĢarmıĢtır.1894 Söz konusu dönemde Türkiye
genelinde okuryazarlık oranı % 9,2 artmıĢtır. Kadın ve erkeklere göre okuryazarlık
oranları da Ģu Ģekildedir (Ek-1):1895
Ek-1: 1927-1935 Yılları Arasında Türkiye‟de Okuryazarlık Oranları
Kadınların
Erkeklerin
Yüzdelik
Genel
Yıllar
Yüzdelik
Yüzdelik
Genel
Nüfus
Oranı
Oranı
Ortalama
1928
%4
% 17,4
% 10,7
13.648.370
1935
% 10,5
% 29,3
% 19,9
16.158.018
Periyodik
% 6,5
% 11,9
% 9,2
21,1
ArtıĢ
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Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara, 1997, s. 126-127.
1893
1936-1950 yılları arasında isim değiştirerek ulus okulları adı altında faaliyetlerini sürdüren millet
mekteplerinden 1928-1950 arasında yaklaşık 1,5 milyon yetişkin belge almaya hak kazandı; Yahya
Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 1985, s.
377.
1894
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2. Halkevlerinin Kurulmasından Sonra Türkiye‟de Okuryazarlık
Gazi Mustafa Kemal, 1912‘den itibaren önemli birçok siyasi ve kültürel
hizmetlerde bulunan Türk Ocakları‘nı1896 Nisan 1931‘de kaldırarak yerine ġubat
1932‘de Halkevleri‘nin kurulmasını sağladı. Böylece cumhuriyet yeniliklerinin
gerçekleĢtirilmesi için ihtiyaç duyulan kurumsallaĢma yönünde ciddi bir adım atılmıĢ
oldu.1897 YetiĢkin eğitimine yönelik merkezler Ģeklinde faaliyet gösteren halkevleri,
okuma-yazma haricinde cumhuriyetin getirdiği değerleri halka benimsetme konusunda
hizmet verdiler. Halkevlerinin kurulmasına müteakip ülke genelinde bulunan öğretmen
dernekleri de kapatılarak halkevlerine bağlandı. Ġsmet Ġnönü, Cumhuriyet Halk
Partisi‘nin, halkevleri vasıtasıyla memleket içinde takip ettiği eğitim ve kültür
politikasının amacını ―ilmî, fenni ve güzel sanatları yaymak; memleketin siyaseti ve
iktisadiyatı hakkında en yeni ve en doğru malûmatı ortaya koymak‖ Ģeklinde
özetlemiĢtir.1898 Bu politikayla bir ulus-devlet oluĢturma ve okuryazarlığı artırarak
Türkçeyi yaygınlaĢtırma, bireyleri millî sembol, değer ve tarih unsurlarıyla tanıĢtırma
hedeflenmekteydi.1899 Bu hedefler doğrultusunda kurulan halkevlerinde Ģu Ģubeler
mevcuttu: dil-edebiyat-tarih, güzel sanatlar, temsil, spor, içtimaî yardım, halk
dershanesi ve kursları, kütüphane ve neşriyat, köycülük, müze ve sergi.1900
Halkevlerinin kuruluĢunda hükümetin kimlik arayıĢı belirleyici derecede etkendi.
Cumhuriyet Halk Partisi‘nin üçüncü büyük kurultayında bu siyasal örgütün ana
nitelikleriyle birlikte dayandığı temel ilkeler belirlenmiĢ ve altı ilke tüzüğe alınırken
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1912 yılında kurulan Türk Ocağı, dağılma sürecinde Osmanlı Devleti’nin çöküşünü durdurmak
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dergisi, Türk Ocağı’nın başlıca yayın organı durumundaydı: Yusuf Akçura, Türk Yılı, Yeni Matbaa,
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halkçılığın üzerinde özellikle durulmuĢtur.1901 Bu ilke, halkı oluĢturan tüm bireylerin
eĢitliğini ve kalkınmasını öngörmekteydi. Bu öngörü okuryazarlığı, elitlere ait bir
özellik olmaktan çıkarmıĢtır. Halkevleri‘nin ilk beĢ yılının değerlendirildiği raporda bu
husus: ―Milleti sade klâsik irfan usullerinin eline bırakıp beklemeğe sabrımız yok…
Türk halkına muhakkak bilgiyi sunmak, muhakkak okuma yazma öğretmek şart… Yalnız
yeni yetişenler ve okuma çağına yeni girenler değil artık şimdiye kadar okutulmamış
olan yedisinden yetmişine kadar okutulacak, okutulmayı isteyen bir millet var...‖1902
Ģeklinde izah edilmiĢtir.
a. Halk Dershaneleri ve Kursları Vasıtasıyla Okuryazarlık Faaliyetleri
Halkevlerinin halk dershaneleri ve kurslar şubesi, halka okuma-yazma öğretmek
ve okuryazarlık seviyesini yükseltmek üzere faaliyet göstermekteydi.1903 25.
maddesinde millete okuma-yazma öğretmek, 26. maddesinde de halkın bilgi düzeyinin
ilerlemesine yardım etmek hususlarına yer verilen halkevleri talimatnamesi1904 ile ülke
genelinde okuryazar sayısını artırmaya yönelik büyük çaba sarf edilmekteydi. Bu
dönemde gündüzleri okullarda mesailerini yapan ve akĢam vakitlerinde de
halkevlerinin dershaneleri ile kurslarında çalıĢan çok sayıda öğretmen mevcuttu.1905
Hatta bu öğretmenlerin bir kısmı cezaevlerinde açılan dershanelerde ve kurslarda
gönüllü olarak çalıĢmaktaydılar. 1935 yılına ait halkevleri raporunda ―Cumhuriyet‟ten
önce hapishane kelimesinden sonra dershane, kütüphane, şahadetname kelimeleri en
hayalperest şairin bile aklına gelmeyecek bir durum‖ Ģeklinde bazı ifadelere yer
verilmiĢti. Nitekim halkevleri talimatnamesi doğrultusunda ülkenin farklı yerlerindeki
hapishanelerde bir yandan okuma-yazma kurslarının açılmasına diğer yandan da
kütüphaneler kurulmasına devam edildi.1906 Örneğin Eminönü Halkevi‘nin faaliyet
bölgesinde dört ay içinde muhtelif hapishanelerde toplam 1.920 derslik okuma-yazma
kursu verildi. Ankara Halkevi‘nde ise 100 kursiyer mahkûmdan 67‘sine okuma-yazma
öğretildi. Sinop‘ta 105, Tekirdağ‘da 85 ve Yozgat‘ta 175 mahkûm okuma-yazma
kursunu baĢarıyla tamamladı. Bafra‘da 27, Denizli‘de 80, Ordu ve Ġnegöl‘de 40‘ar
kiĢilik birer hapishane dershanesi açıldı. UĢak Halkevi tarafından 200 kitaplık
hapishane kütüphanesi kuruldu. Antalya hapishanesinde de Halkevi tarafından sürekli
desteklenen ve güncellenen bir kitaplık oluĢturuldu. Adana ve EskiĢehir Halkevleri de
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oralardaki cezaevlerinde birer öğretmen görevlendirdiler. Bartın ve Aksaray‘daki gibi
bazı halkevleri, okuma-yazma faaliyetlerini desteklemek üzere mahkûmlara kırtasiye
yardımlarında dahi bulundular.1907
b. Okuryazarlık Faaliyetlerinde Halkevi Kütüphanelerinin Rolü
1931-1935 yılları arasında halkevlerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği raporda
―Vatansever yazarlara müjdeleyebiliriz ki kalemlerini memleket ve millet uğrunda
kılınç ve sapan kadar aziz kılabilmek için en büyük fırsat gelip çatmıştır. Köy okuma
odaları sade ve millî eserler beklemektedir. Şimdiye kadar hiç okumamış zekâlara hitap
etme, irfan velisi ve bilgi babası olma şerefi onları bekliyor!‖ denilmekteydi. Rapordan
anlaĢıldığına göre bazı yayınevleri, irtibata geçtikleri halkevlerini kitap, broĢür ve
mecmualarla desteklemekteydiler.1908 Bunun sayesinde birçok Ģehir, kasaba ve köyde
halkevi kütüphaneleriyle birlikte okuma odaları donatılmıĢtır. Söz konusu raporda
―Mahalle kahvesinden halkevi kütüphanesine!‖ Ģeklinde bir baĢlık altında halkevlerinin
fikir alanındaki faaliyetlerine yer verilmiĢtir. Rapordan anlaĢıldığı üzere halkevleri
bünyesinde kurulan kütüphaneler; tanzim, tasnif ve okuyuculara kolaylık sağlama
bakımından diğerlerine örnek teĢkil etmiĢlerdir. Birçok yerde öğrenciler, halkevi
kütüphanelerini ders hazırlığı ve ödevler konusunda en uygun kurumlar olarak
görmüĢlerdir. Dönemin yetkilileri bu kütüphaneleri ―manevî çoraklığı giderecek
barajlar ve kanallar‖ olarak nitelendirmiĢler ve bununla birlikte baraj ve kanalların baĢı
olarak da halkevlerinin kitapsaray ve yayın Ģubelerini görmüĢlerdir.1909
Halkevi kütüphaneleri, gazete okumak için kahvehanelere giden gençlerin
buradan vazgeçerek daha faydalı yayınlara kolayca ulaĢmalarına imkân sağlaması
yönüyle oldukça önemliydiler. Halkevleri yayın Ģubelerinin, kitaplarını okutmak ve
neĢriyatlarını faydalı kılmak için düzenli bir Ģekilde yaptıkları tanıtıcı reklam ve
propagandalarla her geçen gün sayıları artan kütüphaneler, kısa sürede birer sosyal,
siyasal ve kültürel etkileĢim alanına dönüĢmüĢlerdir. Bu dönemdeki Halkevleri
kütüphanelerine dair istatistik bilgileri Ek-2‘de verilmiĢtir:1910
Ek-2: Halkevleri Kütüphanelerinden Yararlanan Okuyucuların Sayısı ile Bu
Kütüphanelerde Bulunan Toplam Kitap Sayıları (1931-1935)

1907

CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 100.
CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 109.
1909
CHP, Halkevleri (1931-1935) [103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 107, 109.
1910
CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 105-107.
1908
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Vilayetlere Göre Halkevi
Kütüphanelerinin Adları
Adana Halkevi Kütüphanesi
Afyon Halkevi Kütüphanesi
Akçakoca Halkevi Kütüphanesi
Alaşehir Halkevi Kütüphanesi
Ankara Halkevi Kütüphanesi
Aydın Halkevi Kütüphanesi
Beyoğlu Halkevi Kütüphanesi
Bilecik Halkevi Kütüphanesi
Boyabat Halkevi Kütüphanesi
Burdur Halkevi Kütüphanesi
Bursa Halkevi Kütüphanesi
Çorum Halkevi Kütüphanesi
Diyarbekir Halkevi Kütüphanesi
Düzce Halkevi Kütüphanesi
Erzurum Halkevi Kütüphanesi
Eskişehir Halkevi Kütüphanesi
Giresun Halkevi Kütüphanesi
Gaziantep Halkevi Kütüphanesi
Muğla Halkevi Kütüphanesi
Kütahya Halkevi Kütüphanesi
Konya Halkevi Kütüphanesi
Kırklareli Halkevi Kütüphanesi
Kayseri Halkevi Kütüphanesi
Muğla Halkevi Kütüphanesi
Mudurnu Halkevi Kütüphanesi
Mardin Halkevi Kütüphanesi
Malatya Halkevi Kütüphanesi
Nazilli Halkevi Kütüphanesi
Niğde Halkevi Kütüphanesi
Sandıklı Halkevi Kütüphanesi
Simav Halkevi Kütüphanesi
Sinop Halkevi Kütüphanesi
Trabzon Halkevi Kütüphanesi
Tokat Halkevi Kütüphanesi
Tarihten İzler

Halkevleri
Kütüphanelerinde
Bulunan Toplam
Kitap Sayıları
2.377
5.339
380
552
1.8935
1.926
2.913
700
428
3.430
7.000
8.679
1.500
(Bilgi mevcut değil.)
930
4.463
850
1.472
731
155
2.684
407
3.010
1.015
298
7.122
1.000
1.223
428
(Bilgi mevcut değil.)
200
1.024
788
600

Halkevleri
Kütüphanelerinden
Yararlanan Toplam
Okuyucu Sayıları
37.558
10.999
4.016
3.382
16.539
30.753
5.401
2.200
7.261
8.619
38.000
19.914
2.590
13.245
4.067
20.567
22.200
9.764
11.975
3.962
12.035
1.666
27.730
1.200
2.560
5.253
2.077
19.177
18.612
3.572
2.496
7.600
14.635
2.500
699

Ünye Halkevi Kütüphanesi
(Bilgi mevcut değil.)
1.575
Uşak Halkevi Kütüphanesi
800
5.081
Van Halkevi Kütüphanesi
680
800
Yozgat Halkevi Kütüphanesi
565
6.435
Zonguldak Halkevi Kütüphanesi
1.734
2.021
Halkevlerinin faaliyet gösterdiği ilk yıllarda çoğu vatandaĢ, okudukları ya da
okumaya fırsat bulamadıkları kitaplarını kütüphanelere bağıĢlamaktaydı. Okuryazarlık
kurslarına bağlı olarak bu kitaplara olan talepler günden güne artmaktaydı. Bu yüzden
söz konusu kitaplar, kemiyet ve keyfiyet itibarıyla tasniflenmekte ve daha sonra da
ciltlenmekteydiler.1911 Ülkedeki okuryazar oranının yüksek olması gereğine inanan
Gazi Mustafa Kemal, 1 Kasım 1937‘de TBMM‘nin açılıĢ konuĢmasında yeni bir
ülkenin daimi olması için ―Okuma-yazma bilmeyen bir tek vatandaş bırakmamak;
memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği teknik elemanları
yetiştirmek, memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesle
yaşatacak fert ve kurumları yaratmak; kültür vekâletinin üzerine aldığı büyük ve ağır
mecburiyetlerdir.‖1912 Ģeklinde bir değerlendirme yapmıĢtır.
c. Halk Odaları ve Okuma Salonlarında Okuryazarlık Faaliyetleri
Halkevlerinin faaliyetlerinin değerlendirildiği bir raporda halk odalarından ―Bir
köye bir harman yeri kadar gerekli olan şey.‖ Ģeklinde bahsolunmuĢtur. Rapora göre
―buğday ambarı, harman yeri, su arkı kadar bir şehre ya da köye gerekli bir unsur‖
olarak görülen bu odalara, yeni kurulan halkevlerinde özellikle öncelik
verilmekteydi.1913 Fikir alanındaki çalıĢmalar kapsamında bu husus, halkevleri
talimatnamesinin 26. maddesinde ―halkın bilgi düzeyini yükseltmek üzere kütüphane ve
okuma odaları açmak‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir.1914 ―Bilgi seferberliğinin ileri
karakolları‖ olarak görülen halk odaları, o dönem itibarıyla ilk baĢlarda Ģehir
kütüphaneleri kadar rağbet görmediyse de sonradan halkı cezbetmiĢtir. Nitekim bu
odalar, zamanla halk tarafından ―Anadolu‟daki irfan fethinin ilk karargâhları, ön
karakolları” olarak kabul edilmiĢlerdir.1915
Anadolu‘da birçok köyde köylünün emeği ve köylerden temin edilen
malzemelerle inĢa edilen halk odaları, halkevlerinden beklenen verimin en bariz

1911

CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 109-110.
Kemal Aytaç, Gazi M. Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerine Konuşmaları, Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1984. s. 19.
1913
CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 105.
1914
CHP, Halkevleri 1940, Ulusal Matbaa, Ankara, 1940, s. 7.
1915
CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 107-108.
1912
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örneklerindendir. Ek-3‘de köy ve halk odalarıyla okuma salonlarına örnek teĢkil edecek
Ģekilde bazı görsellere yer verilmiĢtir: 1916
Ek-3: Köylülerce Kurulan Köy / Halk Odası ile Merkezi Okuma Salonu‟na
Örnekler

Uzunköprü halkevi, köylülerin yardımlarıyla aciliyet kabilinden Çöp ve
Maksutla‘da birer okuma odası açmıĢ; buralarda farklı kitap türlerine yer vermiĢ ve
zamanla kitap sayılarını artırmıĢtır. Bunlardan 1.200 nüfuslu Çöp köyünün okuma
odasında 145 adet ciltli kitap vardı ve aynı zamanda oda için yeterli sayıda sandalye ve
masa tedarik edilmiĢti. Oda, her akĢam açılmıĢ ve ortalama 60 okuyucuya hizmet
vermiĢtir. Bu dönemde Uzunköprü halkevi tarafından Yeniköy, Kurtbey, Kırcasalih
köylerinde de birer okuma odası yaptırılmıĢ ve burası için birçok kitap temin
edilmiĢtir.1917
Sonuç
Kırsal nüfusun kentsel nüfusa oranla yüksek olmasına rağmen okuryazarlık
oranının düĢük olması, cumhuriyetin öngördüğü hedeflerin gerçekleĢmesini
zorlaĢtırmıĢtır. Ancak cumhuriyetin kurucu kadroları, söz konusu zorlukların
üstesinden gelmek ve belirlenen hedefleri gerçekleĢtirmek için örgün eğitimin yanı sıra
yaygın eğitim kurumlarına da ehemmiyet göstermiĢler ve nitekim bu kurumlar
vasıtasıyla ülke genelindeki eğitim seviyesini ve okuryazarlık oranını bir nebze de

1916
1917

CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 103.
CHP, Halkevleri (1931-1935) *103 Halkevi Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı?+, Ankara, 1935, s. 108-109.

Tarihten İzler

701

olsun yükseltmeyi baĢarmıĢlardır.1918 1932-1947 yılları arasında halkevleri ve halk
odalarında 1.800 sınıf açılmıĢ; bu sınıflardan 67.000 kursiyer okuryazarlık sertifikası
almıĢtır.1919 Kısa sürede gerçekleĢtirilen kurumsallaĢma sayesinde ülkenin her yanında
baĢlatılan eğitim seferberliğiyle gerek millet mektepleri gerekse halkevlerinde istihdam
edilen öğretmenlerin çabalarıyla ilerleyen yıllarda Türkiye genelinde Ek-4‘te de
belirtildiği üzere örgün eğitime devam eden ve mezun olan öğrencilerle yetiĢkin
okuryazarların sayılarında ciddi artıĢlar sağlanmıĢtır:1920
Ek-4: 1923-1946 Yılları Arasında Türkiye Genelindeki Okul / Öğretmen /
Öğrenci / Mezun Sayıları
Öğrencilerin Toplam
Mezunların Toplam
Öğretmenlerin
Eğiti
Sayıları
Sayıları
Toplam Sayıları
Oku
m
l
Erkek
Erkek
Erkek
Öğret
Kadın
Topl Kadın
Top Kadın
Top
Sayı
lerin
lerin
lerin
im
ların
am
ların
lam
ların
lam
ları
Sayıs
Sayıs
Sayıs
Yılı
Sayısı
Sayı Sayısı
Sayı Sayısı
Sayı
ı
ı
ı
1923/ 4.89 62.95 273.1 341.9
1.217 9.021 10.2
1924
4
4
07
41
38
1924/ 5.98 88.98 301.3 390.3
3.342 10.48 13.8
1925
7
7
81
68
0
22
1925/ 5.97 92.89 313.8 406.7
3.864 10.44 14.3
1926
5
5
93
88
5
09
1926/ 5.99 86.58 348.9 435.5
3.367 10.86 14.2
1927
5
5
78
63
4
31
1927/ 6.04 133.9 325.6 461.9
4.246 10.94 15.1
1928
3
69
95
85
8
94
1928/ 6.60 154.3 323.2 477.5 7.244 19.03 26.2 4.565 11.15 15.7
1929
0
09
60
69
1
75
3
18
1929/ 6.56 161.0 308.0 469.0 5.776 14.04 19.8 4.410 10.89 15.3
1930
2
43
28
71
7
23
8
08
1930/ 6.59 174.2 315.0 489.2 6.004 15.17 21.1 4.814 11.50 16.3
1931
8
27
72
99
5
79
4
18
1918

Kamil Demirhan, “Türkiye’de Eğitim ve Din Eğitimi Politikaları”, Resmi Tarih Tartışmaları-10
(Rejim ve Ritüelleri), Ed. Mete K. Kaynar, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, 2010, s. 280.
1919
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara,
1985, s. 111-112.
1920
TUİK, İstatistik Göstergeler (Statistical Indicators) 1923-2011, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası,
Ankara, 2012, s. 64.
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1931/
1932
1932/
1933
1933/
1934
1934/
1935
1935/
1936
1936/
1937
1937/
1938
1938/
1939
1939/
1940
1940/
1941
1941/
1942
1942/
1943
1943/
1944
1944/
1945
1945/
1946

6.71
3
6.77
8
6.38
3
6.40
2
6.27
5
6.20
2
6.70
0
7.86
2
9.41
8
10.5
96
10.9
48
11.4
04
12.1
82
12.9
03
14.0
10

187.6
90
201.2
36
205.9
22
220.5
62
233.9
74
240.4
58
254.7
42
266.4
56
285.8
93
294.6
78
289.3
74
290.9
40
315.6
15
442.6
98
491.8
80

335.9
21
366.1
25
385.2
47
426.7
98
454.1
28
473.7
20
509.9
49
547.1
80
619.2
46
661.2
79
650.4
55
649.4
71
680.3
84
804.1
20
865.8
60

523.6
11
567.3
61
591.1
69
647.3
60
688.1
02
714.1
78
764.6
91
813.6
36
905.1
39
955.9
57
939.8
29
940.4
11
995.9
99
1.246
.818
1.357
.740

6.887
7.876
8.263
9.145
11.24
9
12.77
3
14.68
8
16.57
8
16.21
2
18.14
4
17.82
9
19.43
7
20.50
6
23.95
0
28.22
4

15.04
1
16.86
4
18.41
7
20.93
4
26.45
1
29.43
5
33.95
0
39.37
5
40.84
2
53.71
0
51.06
0
51.67
0
56.15
7
66.70
7
76.63
0

21.9
28
24.7
40
26.6
80
30.0
79
37.7
00
42.2
08
48.6
38
55.9
53
57.0
54
71.8
54
68.8
89
71.1
07
76.6
63
90.6
57
104.
854

5.163

4.953

11.81
0
10.44
0
10
320
10
216
9 996

4.972

9 805

5.292

10
483
11
607
13
306
14
583
15
858
15
202
15
865
18
545
19
736

4.624
4.803
4.886

5.513
5.757
5.981
6.184
6.411
6.522
7.142
7.581

16.9
73
15.6
4
15.1
23
15.1
02
14.9
49
14.7
77
15.7
75
17.1
20
19.0
63
20.5
64
22.0
42
21.6
13
22.3
87
25.6
87
27.3
17

Örgün eğitim kurumları sayesinde yetiĢen çağdaĢ öğretmenler, ülkenin her
yerinde cumhuriyetin öngördüğü toplumsal dönüĢümü sağlama gayretiyle Ģevkle ve
fedakârca çalıĢmıĢlardır. 1935 nüfus sayımına göre Ordu vilayetindeki toplam erkek
nüfusunun % 13,2‘si, kadın nüfusunun da yalnızca % 2,5‘i okuma-yazma bilmekteydi.
Bu istatistik verilerine göre okuryazarlık oranı açısından Ordu, Türkiye ortalamasının
oldukça gerisindeydi. Ancak ilerleyen yıllarda söz konusu vilayette bu konuda ciddi
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geliĢmelerin kaydedildiği dönemin istatistik bilgilerinden açıkça anlaĢılmaktadır.1921
Bunlara ilaveten 1928‘de Diyarbakır‘da okul çağındaki nüfus içerisinde okuma-yazma
bilenlerin oranı % 6,89 iken, 1950‘de bu oran yaklaĢık % 13,90‘dı.1922 Tüm bu
geliĢmelere rağmen 14 Mayıs 1950 seçimlerinde iktidara gelen Demokrat Parti (DP)
döneminde, halkevi ve halk odaları 1951‘de kapatılmıĢ ve CHP kadrolarının
kurdurduğu halkevleri tamamen hazineye devredilmiĢtir.1923
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PASĠFĠK‟TE KÜRESEL REKABET: ÇĠN‟ĠN
YÜKSELMESĠ VE ABD‟NĠN ÇĠN‟Ġ DENGELEME
POLĠTĠKASI
Öğr. Gör. Ġshak TURAN
Bülent Ecevit Üniversitesi

Öğr. Gör. Yusuf Bahadır KESKĠN
Amasya Üniversitesi
ÖZET
Amerika ile Sovyetler Birliği arasında yaĢanan iki kutuplu dünya düzeni askeri
güce dayanmaktaydı. Ancak Sovyetler Birliği‘nin yıkılmasıyla birlikte askeri alanın
dıĢında kalan yeni güvenlik parametleri de önem kazanmaya baĢladı. Özellikle
küreselleĢen ve devletlerin birbirine karĢılıklı bağımlık içinde kaldığı bu yeni dönemde,
güvenlik kavramı hem çeĢitlenmiĢ hem de derinleĢmiĢtir. Realist bakıĢ açısıyla
belirlenen dıĢ politika anlayıĢı, liberal ve eleĢtirel güvenlik yaklaĢımlarıyla çoğulcu bir
düzeyde ele alınır oldu. Özellikle Çin‘in yükselerek yeni bir küresel güç haline gelmesi,
ABD‘nin ulusal çıkarlarına karĢı bir tehdit olarak algılanmıĢtır. Oysa 90‘lı yılların
baĢında Amerika‘nın ilan ettiği tek kutuplu yeni dünya düzenini tehdit edecek küresel
baĢka bir güç yoktu. Ancak Çin‘in 90‘lı yılların baĢından baĢlayarak 2000‘li yıllarda
net Ģekilde fark edilen yükseliĢi, Asya Pasifik‘te bölgesel güç olmasının yolunu açtı.
Devasa nüfus yoğunluğuyla Asya Pasifik bölgesi ticaret hacminin ve küresel
büyümenin en fazla olduğu bölgedir. Çin‘in de lokomotifi olduğu bu durum,
Amerika‘nın sadece Çin‘e değil aynı zamanda tüm bölgeye dönük yeni politikalar
geliĢtirmesini zorunlu kılmaktadır. Bu dönemi Soğuk SavaĢ‘tan ayıran en büyük özellik
ise, Çin‘in yükselmesini sınırlandırabilmek için sadece askeri değil aynı zamanda
ekonomik ve siyasal yaklaĢımlar da getirme zorunluluğudur. Bölgedeki müttefiklerini
Çin‘e karĢı bir blok halinde tutmak isteyen ABD, Çin‘e karĢı siyasi ve ekonomik açıdan
bir caydırıcı bir güç olmaktan uzaktır. Bundan dolayı, küresel alanda rakipsiz olduğu
askeri gücüyle bölgede Çin‘in kendisi için revizyonist olarak görülen politikalar
geliĢtirmesini engellemeye çalıĢmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Yükselen Çin, Pivot, Asya Pasifik, Amerika, Güvenlik.
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GLOBAL COMPETITION IN PACIFIC:
THE RISE OF CHINA AND U.S. REBALANCE POLICY
ABSTRACT
The bipolar world order that happened between America and the Soviet Union
was based on military strength. However, with the collapse of the Soviet Union, new
security parameters except the military area have begun to gain importance. Especially
in this new era of globalization and interdependence, the concept of security has been
both diversified and deepened. The foreign policy understanding determined by the
realist perspective is handled at a pluralistic level with liberal and critical security
approaches. In particular, the rise of China into a new global power has been perceived
as a threat to the US national interests. Yet at the beginning of the 90's there was no
global force to threaten American unipolar new world order. However, the rise of
China, which began in the early 90s and became clearly recognized in the 2000s, has
opened the way for regional power in Asia Pacific. With its massive population density,
the Asia Pacific region stands out with the highest trade volume and global growth. The
fact that China is also a locomotive power makes it necessary for America to develop
new policies not only for China but also for the whole region at the same time. The
greatest trait that distinguishes this period from the Cold War is the necessity of
bringing not only military but also economic and political approaches in order to limit
the rise of China. The United States, seeking to keep its allies in the region in a bloc
against China, is far from being a political and economic deterrent against China.
Because of this, America is trying to prevent the policies of China in the region that are
regarded as revisionist by using its military power which is unrivaled in the global
system.
Key Words: The Rise of China, Pivot, Asia Pacific, America, Security.
GiriĢ
Bu çalıĢmada; uluslararası iliĢkilerdeki en büyük problemlerden biri olan ulusal
ve uluslararası güvenlik meselesi, kavramsal çerçeve içerisinde incelenecek ve Amerika
BirleĢik Devletleri‘nin (ABD) Çin‘e karĢı Asya-Pasifik politikasını belirleyen temel
unsurlar ele alınacaktır. Son zamanlarda uluslararası iliĢkiler bölümünde güvenlik
üzerine yapılan akademik çalıĢmaların arttığı görülmektedir çünkü devletlerin bekası
için gerekli en önemli koĢul, ulusal ve uluslararası güvenliklerini tesis etmekle mümkün
olabilmektedir. Soğuk SavaĢ sonrası tehditlerin hem öngörülemez olması hem de
çeĢitlenmesi, güvenliğin sadece askeri boyutta değil aynı zamanda ekonomik ya da
uluslararası terör, insan kaçakçılığı, iklim değiĢikliği, siber tehditler, toplum, kimlik ve
kültür gibi diğer güvenlik boyutlarını da göz önünde bulundurmayı gerekli kılmıĢtır.
Soğuk SavaĢ‘ın biteceğinin neorealistler tarafından öngörülememesi ve yeni ortaya
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çıkan sorunlara da geleneksel teorilerin çözüm bulamaması, Kopenhag Okulu,
konstrüktivist, Marksist, eleĢtirel ve Feminist güvenlik gibi yeni yaklaĢımların da
ağrılık kazanmasına neden oldu. Artık devletlerin bekası söz konusu olduğunda,
terörizm ya da iklim değiĢiklikleri bile bir ülkenin yok olabileceği düĢünülmektedir.
Aslında yeni eleĢtirel güvenlik yaklaĢımları, küresel sistemde artan yeni oyuncu ve
değiĢkenlere yönelik daha rasyonel açıklamalar getirmeyi amaçlamaktadır. DerinleĢen
ve geniĢleyen güvenlik anlayıĢları içerisindeki en önemli geliĢmelerden birisi de
bölgesel güvenliğin analiz edilmesi olmuĢtur. Soğuk SavaĢ‘ın bitmesiyle devletlerin
çevresindeki iç ve dıĢ geliĢmelere daha fazla yoğunlaĢması, bölgesel güvenlik
çalıĢmalarının da önemini artırmıĢtır. Uluslararası sistemin daha da karmaĢık hal alması
ve çoğulcu bir düzene yönelmesi de, küresel güçlerin, ulusal güvenliklilerini sağlamak
için bölgesel güvenlik mekanizmalarına önem verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
bağlamda Soğuk SavaĢ sonrasında, farklı amaçlarla kurulan bölgesel güvenlik
kurumlarının sayısındaki artıĢ dikkat çekicidir.
Bununla birlikte güvenliğin askeri, siyasi ve ekonomik boyutları, diğer sosyal ve
öngörülemeyen alana göre önceliğini ya da geçerliliğini halen korumaktadır. DeğiĢen
güvenlik paradigmaları neo-neo sentez güvenlik anlayıĢı içinde, ―havuç-sopa‖ Ģeklinde
yeni dünya düzeninde de yorumlanmaya devam etmektedir. Örneğin Asya Pasifik
bölgesinde giderek artan silahlanma yarıĢı ve ikili ya da çok taraflı askeri ve ekonomik
ittifaklar; devletlerin tehditlere yönelik geleneksel güvenlik parametreleri
doğrultusunda dıĢ politikalarını geliĢtirdiğini göstermektedir. Çin‘in son 40 yıldır
sürekli büyümesi ve kendi bölgesinde hâkim güç haline gelmeye baĢlaması, hem
ABD‘nin hem de Asya Pasifik bölgesindeki müttefiklerinin bölgesel ve ulusal çıkarları
için tehdit unsuru haline gelmiĢtir. Dahası Çin‘in siyasal, askeri ve ekonomi gibi çok
farklı sektörlerde istikrarlı Ģekilde etkisini artırması, ABD‘nin de Çin‘e yönelik farklı
güvenlik parametreleri geliĢtirmesini zorunlu kılmaktadır. Bölge ülkeleri ekonomik
büyüme için Çin‘e bağımlı hale gelmiĢken, Çin‘in güçlenerek kendilerini
etkisizleĢtirmemesi için ABD‘yi bir denge gücü olarak görmektedirler. ĠĢte ABD‘ye
bağımlılığın giderek salt askeri alanda kalmaya baĢlaması, ABD‘nin de bölgedeki
etkisinin bu alanla sınırlı kalmasına neden olmaktadır. Bölgesel geliĢmeler ise güvenlik
ve güç kavramlarının salt askeri olmadığını teyit eder niteliktedir.
Bu çalıĢmada, öncelikle güvenlik kavramı uluslararası iliĢkiler bağlamında
incelenecektir. Daha sonra, ABD‘nin dıĢ politika geleneği çerçevesinde Çin merkezli
Asya-Pasifik bölgesinin neden pivot bölge olarak ilan edildiği açıklanmaya
çalıĢılacaktır. Bu bağlamda, ABD‘nin Çin‘e yönelik siyasi, askeri ve ekonomik
güvenlik parametreleri tek tek incelenecektir. Sonuç kısmında da tüm parametreler
ıĢığında, genel bir değerlendirme yapılacaktır.
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1. Uluslararası ĠliĢkilerde Güvenlik Kavramı
Güvenlik kavramı literatürde kısa bir geçmiĢe sahip olmasına rağmen, herkesin
üzerinde anlaĢtığı tek bir tanım yoktur.1924 Farklı tanımlamalar da farklı yaklaĢımların
çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca uluslararası sistemdeki aktör sayısının artması ve
sorumluluklarının da değiĢmesi, güvenlik üzerine geliĢtirilen yaklaĢımları da
çeĢitlendirmektedir. Güvenlik, Latince ―securus‖ kökünden gelmekte ve ―se‖ korunma
ya da özgür olma anlamına gelirken, ―cura‖ da kaygı manasına gelmektedir. 1925 Bu
bağlamda güvenlik, günümüzdeki terör gibi tehditleri düĢündüğümüzde korkudan ya da
tehlikelerden uzak olma anlamına gelmektedir. Ġngilizce‘deki karĢılığı ―security‖ olan
güvenlik kavramı, uluslararası iliĢkilerde de güvenlik çalıĢmaları (security studies)
olarak yer bulmaktadır.
Güvenlik kavramı ile tehdit kavramı arasında da yakın bir iliĢki vardır. Genel
olarak tehdit denilince akla salgın hastalıklar ya da doğal afetler gelmektedir (Çalık
2014: 18). Tehdit kavramını güvenlik çalıĢmaları içinde okuyan ĠĢyar‘a göre ise, bu bir
tür siyasi kriz ya da savaĢ durumuna göre devletlerde görülen farklı reaksiyonlardır. 1926
Özellikle Arap Baharı sonrasında DEAġ‘in (Devlet‘ül Ġslamiyye fi‘l Irak ve‘Ģ ġam)
Ortadoğu‘daki artan varlığı sadece o bölge ülkelerin değil, tüm dünya uluslarınca bir
tehdit unsuru olarak görülmeye baĢlamıĢtır. Güvenlik tehditleri sosyal hayatın içine
girerek insanların özel hayatlarının da bir parçası haline getirilmiĢtir. Aslında tarih
boyunca var olan güvenlik olgusu, küreselleĢme ile birlikte yeniden yorumlanmak
zorunda kalmıĢtır. Antik çağda sadece doğa ve vahĢi hayata karĢı hayatta kalabilme
mücadelesi anlamı taĢıyan güvenlik, daha sonra savaĢlar ve doğal afetler ya da salgınlar
ile yeni bir boyut kazanmıĢtır. Ancak bu dönemlerin en büyük özelliği, tehditlerin az
çok beklenen ve bilinen tehditler olmasıydı. Ancak günümüzde güvenlik tanımını
değiĢtiren olgu, aslında tehditlerin öngörülmez hale gelmesidir. Terör saldırıları, ani
göç hareketleri ya da siber saldırılar artık devletlerin güvenlikle klasik askeri bağlamda
baĢa çıkamayacağını göstermektedir. Dolayısıyla günümüzdeki milli güvenlik kararları,
çok farklı alandan bakan ya da sorumluların katıldığı büyük konsensüs gerektiren
görüĢmeler ya da raporlar ıĢığında alınabilmektedir. Bu bağlamda, bu gibi sorunlar aynı
zamanda artık ulusal güvenlik konusunu da ilgilendirmeye baĢlamıĢtır. Güvenliği

1924

Shilibekova SHILIBEKOVA, Aigerim, ―Soğuk SavaĢ sonrası dönemde uluslararası güvenlik
çalıĢmalarında yeni yaklaĢımlar‖, Cilt: 3, 2014, s.1082.
1925
Shilibekova, a.g.b.
1926
ĠĢyar, ―Günümüzde uluslararası güvenlik stratejileri: kavramsal çerçeve ve uygulama‖, Akademik
bakıĢ, 2( 3), 2008,s.9
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uluslararası iliĢkilere taĢıyan Wolfers, ulusal güvenliği, dıĢ tehditlerden korunma ve bu
tehditlere karĢı da gerekli tedbirleri alabilme becerisi olarak tanımlamıĢtır.1927
Ulusal güvenliğin nasıl tesis edileceği de ayrı bir tartıĢma konusudur. Klasik
realist anlayıĢa göre, güvenlik askeri güç ile iliĢkilendirilmektedir. Hans Brauch,
güvenliğin tarihsel olarak dönemin Ģartlarına göre değiĢebileceğini belirtmektedir.1928
Gerçekten de güvenlik kavramının uluslararası iliĢkiler çizgisinde gittiği söylenebilir.
Her ne kadar Birinci Dünya SavaĢı sonrasında idealist bir sistem anlayıĢı olsa da Ġkinci
Dünya SavaĢı sürecinde ve sonrasında hâkim realist bir uluslararası iliĢkiler yaklaĢımı
görülmektedir. Bu bağlamda sürekli bir güç artırımı devletin bekasını teĢkil etmektedir.
Bir baĢka devletin askeri açıdan güçlenmesi, bir güvenlik ikilemi olarak
görüldüğünden, askeri bir güç yarıĢı kaçınılmazdır. Realist düĢünür Morgenthau da güç
ve ulusal güvenliğin birbirinden ayrı düĢünülemeyeceğinin altını çizer.1929 Hobbes
döneminde ise güvenlik, iç ve dıĢ olarak ikiye ayrılmaktaydı.1930 Bu anlayıĢ, özellikle
Soğuk SavaĢ dönemi boyunca iki kutuplu dünya düzeninde rahatlıkla görülebilir.
Ġçerideki birçok dini, etnik ya da siyasal problemler, dıĢ politikadaki güvenlik
parametresine takılmaktaydı ve devletler rasyonel hareket etmek zorunda kalıyorlardı.
Bu bağlamda kutuplar arası ya da güçler arası ittifaklar, devletin bekası için elzemdi.
Realizm insan doğasındaki çıkarcı ve açgözlü davranıĢların, devletler arasındaki
iliĢkilerde de olduğunu iddia eder.1931 Realizm anlayıĢına göre güçlü devletler
kendilerini daha güvende hissederler.1932 Askeri politikaları (high politics) birincil
politikalar olarak gören realistler, diğer ekonomik ya da sosyal politikaları güvenlik
sorunu olarak göremeyecek kadar ikincil plana atmıĢlardır.
Güvenlik parametresini ekonomiyle iliĢkilendiren liberaller için ise güvenlik
kavramı, aslında eĢit ve özgür yaĢama sahip olan insanlar gibi devletlerin de bir arada
barıĢ ve ticari münasebetler içinde varlıklarını devam ettirebileceği felsefesine dayanır.
―Laissez faire‖ (bırakınız yapsınlar) felsefesi temelinde geliĢen özel mülkiyet ve ticaret

1927

Özcan, ―Uluslararası güvenlik sorunları ve ABD‘nin güvenlik stratejileri‖, SÜ ĠBBF Sosyal ve
Ekonomik araĢtırmalar Dergisi, 2011,s. 449.
1928
Küçüksolak, ―Güvenlik kavramının realizm, neorealizm ve Kopenhag Okulu çerçevesinde
tartıĢılması‖, TURAN-SAM, sayı:14, 2012, 203.
1929
Uzgel, ―Ulusal çıkar ve dıĢ politika‖, Ankara: Ġmge Kitapevi, 2004, s. 55.
1930
Brauch, ―Güvenliğin yeniden kavramsallaĢtırılması: BarıĢ, güvenlik, kalkınma ve çevre kavramsal
dörtlüsü‖, Uluslararası ĠliĢkiler, 5 (18), 2008, 3.
1931
BirdiĢli, ―Ulusal güvenlik kavramının tarihsel ve düĢünsel temelleri‖, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31,2011, 155.
1932
(Çikrıkçı 2014: 528) ―Realizmin güvenlik anlayıĢı ve Soğuk SavaĢ sonrası Karadeniz‘in
güvenliği‖, Uluslararası Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, 2014, Kocaeli: KOU Matbaası,
s.528.
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yapabilme özgürlüğü, liberalizmin temelini teĢkil eder.1933 Bu yaklaĢımda, çatıĢmalar
doğa durumunda olağan görülen bir reel gerçeklik değildir. Bilakis askeri güce
atfedilen aĢırı önem de rekabetin yanlıĢ yorumlanmasına neden olmaktadır. Oysa
devletler, ―kazan kazan‖ politikası içinde yanlıĢ anlamaları kolaylıkla giderebilirler.1934
ĠĢte bu temelde geliĢen liberal güvelik anlayıĢı da, devletler arası etkileĢim ve mutlak
kazanç felsefesiyle barıĢın daha sürdürülebilir kıllanabileceğini iddia eder. Özellikle
uluslararası kurum ve örgütler ile artan aktör sayısıyla bunun daha da kolay
sağlanabileceğini ileri sürerler. Liberal güvenliğin temel savlarından birisi de ―karĢılıklı
bağımlılık‖ hususudur. Keohane ve Nye tarafından literatüre kazandırılan bu kavrama
göre, devletlerarası iliĢkilerdeki ekonomik bağımlılıklar, güçlü olan devletin her zaman
zayıf olan devlet üzerinde istediği kadar baskı uygulayamayacağı esasına dayanır.
Güçlü bir ülkenin kaynakları daha zengin olan ülke üzerindeki pazarlık gücü daha fazla
olmasına rağmen, olası bir ikili krizde güçlü devletin de bağımlılıktan kaynaklanan
hassasiyeti ve etkilenme derecesi yüksektir.1935 Eğer bu hassasiyet iki tarafta da yüksek
oranda ise, tarafların krizi derinleĢtirme riskini almaları çok zordur. Örneğin, ABD
Çin‘e kıyasla askeri bakımdan güçlü olmasına rağmen, iki devlet arasındaki ekonomik
iliĢkilerdeki derin bağımlılık ABD‘nin Çin üzerinde istediği oranda baskı kurmasına
engel olmaktadır. Keohane ve Nye‘a1936 göre; karĢılıklı bağımlılık kavramı ayrıca
dünyanın diğer tarafında yaĢanan herhangi bir olaydan da etkilenebilme olayıdır. Sizin
ekonominiz ya da ticaretiniz ne kadar sağlam olursa olsun, küreselleĢen dünyada patlak
veren herhangi bir ekonomik kriz sizi de doğrudan etkileyebilir. Artık örümcek ağı gibi
iç içe geçmiĢ ekonomilerin, kendini güvende hissedebilmeleri için bölgesel, örgütsel ya
da küresel ekonomi politik geliĢtirme zorunlulukları vardır. Bu bağlamda ABD,
ekonomiye dair ulusal politikalarını belirlerken, uluslararası çıkarlarını da sağlama
alacak küresel olgularda da sürekli bir oyun kurucu ya da karar verici konumunda
olmak zorundadır. Aksi takdirde, yeni oluĢacak bağımlılıklar önce siyasi sonra da
askeri olarak da etkinliğinin azalmasına neden olabilir. Diğer taraftan bu yaklaĢıma
realist düĢünürler eleĢtiriler getirirler. Realistler, karĢılıklı bağımlılıkta kazanma
durumun eĢit olmadığını söyleyerek, bunun çatıĢmayı önlemesini bırakın çatıĢma

1933

Arı, ―Uluslararası iliĢkiler teorileri: ÇatıĢma, hegemonya, iĢbirliği‖. Bursa: MKM Yayıncılık,
2011, s. 342.
1934
(Sandıklı ve Emeklier, ―Güvenlik yaklaĢımlarında değiĢim ve dönüĢüm‖, 2012, ss.3-68, Ġstanbul:
Bilgesam yayınları, 2012, s. 24)
1935
Gürkaynak ve Yalçıner, ―Uluslararası politikada karĢılıklı bağımlılık ve küreselleĢme üzerine bir
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riskini zaman içinde daha artıracağını vurgularlar.1937 Benzer Ģekilde Neo-Marksistler
de bağımlılığın karĢılıklı değil tek yönlü olduğunu ve tek taraflı bağımlılığın daha da
arttığını söylerler.
Güvenliğin diğer bir boyutunu da eleĢtirel yaklaĢımlar belirlemektedir. Sovyetler
Birliği‘nin çökmesiyle birlikte, Soğuk SavaĢ dönemi artık son bulmuĢtur. Dönem
boyunca devam eden askeri güç dengesi, kutuplar arası göreceli bir denge sağlarken
özellikle kutuplar arasındaki neo-liberal ya da komünist ekonomi düzenlerinin devam
etmesini sağlamıĢtır. Ancak özellikle 70‘ler sonrasında sistem sorgulanmaya
baĢlamıĢtır. Küresel olarak yeni ekonomi merkezli güçlerin ortaya çıkması, Vietnam
SavaĢı‘nda süper güç ABD‘nin her açıdan zayıf olan Vietnamlıları yenememesi, petrol
krizinin diğer devletlere aĢırı yük getirmesi, eleĢtirel olarak pozitivist yönetim
Ģekillerinin ve sistemin kendisinin her açıdan sorgulanmaya baĢlaması, bu akımın
baĢlamasında ya da güçlenmesinde etkili olmuĢtur. Her ne kadar, neo-neo sentez içinde
düzenin devamı sağlanmaya çalıĢılsa da diğer taraftan sosyal olguları daha ön plana
çıkaran eleĢtirel yaklaĢımlar bu yeni dönemde güç kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu değiĢim
kendisini doğal olarak uluslararası iliĢkiler disiplininde de göstermiĢtir. Dahası
güvenlik politikalarının da eleĢtirel olarak yeniden gözden geçirilmesine neden
olmuĢtur. Çünkü bu yeni dönem artık tüm tehditlerin simetrik olduğu bir zaman
değildir. Terör saldırıları, iklim değiĢikliği, vekalet savaĢları, kimlik ya da din savaĢları
sonrasında ortaya çıkan büyük göç hareketleri, artık güvenliğin sadece geleneksel
askeri ya da iktisadi değil aynı zamanda çevre güvenliğini bile dâhil edecek Ģekilde çok
yönlü olmasına neden olmuĢtur. Bir bölgede ortaya çıkan terör örgütü artık ülkelerin
bölünmesine bile varacak çatıĢmalara yol açabilmektedir. Bu yeni tehditler, nükleer
silahların bile veremeyeceği zarar ve tahribatlara neden olabilir. Alexander Wendt,
Kuzey Kore‘nin elindeki beĢ nükleer füzenin Ġngiltere‘nin elindeki sayısız nükleer
füzeden bile daha tehlikeli olarak algılandığını iddia ederek, güvenlik yaklaĢımını salt
askeri kapasite yerine sosyal olgulara taĢımaktadır.1938 Benzer Ģekilde Ġsrail'in nükleer
baĢlıkları tehdit görülmezken, Ġran tehdit kabul ediliyor. Kısaca yeni dönemde değiĢen
tehditler kendini yeni güvenlik yaklaĢımları olarak da göstermeye baĢlamıĢtır. Hatta
Tickner gibi feminist düĢünürler de erkek merkezli sistemin aslında düzene yardım
ettiğini söyleyerek, hem pozitivist yaklaĢımları doğrudan eleĢtirmiĢ hem de eleĢtirel
düĢüncenin derinleĢmesine katkıda bulunmuĢlardır. Ken Booth ve Barry Buzan gibi
teorisyenlerle de güvenlik kavramına geniĢlik kazandırmıĢtır. Artık her türlü sorun, bir
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anda güvenlik meselesinin içine dâhil edilir olmuĢtur. Cox ile güvenliğin ―kim için‖
Ģekillendiğini sorgulanarak, eleĢtirel yaklaĢımların önü akademik olarak daha da
açılmıĢtır. Kısaca güvenliğin kendisi bile sorgulanır hale gelmiĢtir. Artık görünen değil
görünmeyen ya da askeri ve iktisadi meseleler dıĢındaki tüm sorunlar da kapsamlı
olarak güvenlik çalıĢmalarının içine girmiĢtir.
Fakat ABD-Çin iliĢkilerine baktığımızda birbiriyle toprak sınırı ve ortak bir
geçmiĢi ya da kültürü olmayan bu iki devlet arasında siyasi münasebetlerin genelde
liberal ve realist temelde gittiği görülmektedir. Bundan dolayı ABD‘nin Çin‘e yönelik
güvenlik parametreleri de bu temeller üzerinden geliĢmektedir. Ancak yine de ABD‘nin
Çin‘i Komünist ve kapalı bir toplum olarak kabul etmesinden kaynaklanan bir
―ötekileĢtirme‖ de mevcuttur. Bu algı durumuna da sosyal güvenlik parametresi baĢlığı
altında değinilecektir.
2. ABD‟nin Asya Pasifik Güvenlik AnlayıĢı
2.1. ABD‟nin DıĢ Politika Parametreleri
ABD‘nin Asya Pasifik bölgesine yönelik güvenlik parametreleri tek tek
incelenmeden önce, dıĢ politikasına yön veren geleneksel hususları kısaca belirtmekte
yarar vardır. Devletler ulusal ya da uluslararası güvenlik kararlarını alırken, karar alma
sürecinde geleneksel ya da faydacı temeldeki dıĢ politika unsurlarını göz önünde
bulundururlar. Amerikan dıĢ politikasındaki en büyük özellik, daha yeni bir devlet
olarak tarihsel düĢmanlıkları olmadığı için, esnek politikalar geliĢtirebilmesidir. Bu da
faydacı doğrultuda hızlı ve kolay adım atmasını sağlamaktadır.
ABD, küresel serbest ticaret ile demokratik sistem ve bu temelde küresel sistemi
devam ettirebilecek örgütleri ve evrensel hukuk kurallarını destekler.1939 Örneğin,
Güney Çin Denizi‘nde Çin‘in bölge denizinde tarihsel egemenlik iddia etmesinin
uluslararası hukuk bünyesinde geçerli olmadığını gösterebilmek için Filipinler‘in açtığı
uluslararası tahkim davasında gölge güç olarak davanın Filipinler lehine
sonuçlanmasını sağlamıĢtır. Ayrıca hem Asya Pasifik hem de dünyanın diğer
bölgesindeki müttefiklerini koruyarak, onların demokratik rejimler içinde kendi
yanında kalmalarını sağlamaktadır. Amerikan dıĢ politikası geleneği, demokrasi ile
dünyanın kendisi için daha güvenli bir yer olabileceğini iddia eder.1940 Bu bağlamda
Amerika, özgürlüklerin kendi çıkarları doğrultusunda geniĢletilmesi için dünyaya
liderlik eder. Bu özgürlüklerin arka planında, gerektiğinde sopasını gösterip realist
davranırken, gerektiğinde de liberal havuç politikaları ile küresel düzeni dizayn etmeye

1939
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çalıĢmaktadır.1941 Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü (NATO), Dünya Bankası (WB) ve
Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi örgütlerle her zaman sistemin merkezindedir.
Tarihsel olarak Komünist tehdidi de bu bağlamda küresel çıkarlarına aykırı bulan ABD,
90 sonrasında kendisine yeni tehditler olarak yorulayıp, açıkça hem radikal Ġslam‘ı hem
de Konfüçyüs toplumunu hedef almıĢtır. Kissinger1942 (2002: 26), sistemde Çin‘in hızla
güçlendiğini ve de bunun çok kutuplu bir dünyaya gidiĢi hızlandırabileceğini ifade
etmektedir. ABD, buna benzer kaygılardan dolayı da bölgeye olan ilgisini artırmak
zorunda kalmıĢtır. BU doğrultuda 2012‘de, Çin‘in yer aldığı bölgenin pivot bölge ilan
edilmesi, Amerika‘nın yeni güvenlik tehdidi merkezini de göstermiĢ oldu.
2.2. Asya Pasifik‟in Yeni Pivot Bölge Ġlan Edilmesi
Sermayenin yeni çekim gücü Adriyatik‘ten Asya Pasifik bölgesine doğru
kaymaktadır. Dünyanın en büyük üç ekonomisinden ikisi bu bölgededir ve küresel
ticareti en fazla gerçekleĢtiren ülkelerin çoğu yine bu coğrafyada yer almaktadır.
Devasa nüfusa sahip birçok devlet, bilime ve eğitime yaptıkları yatırımlarla teknolojik
olarak da ön plana çıkmaktadırlar. Artan ekonomik gücüne paralel olarak askeri güç
kapasitelerini de artıran Asya Pasifik ülkeleri, silahlanmanın en fazla yaĢandığı bölgeye
dönüĢmüĢtür. Çin, Hindistan ve Kuzey Kore gibi ülkelerin elindeki nükleer baĢlıklı
füzeler de caydırıcılık için önemli bir güç sağlamaktadır. Artan ekonomik ve askeri güç
kapasiteleri de bölge ülkelerinin ve örgütlerinin siyasal açıdan da önem kazanmasına
neden olmaktadır. Her yıl onlarca devlet baĢkanı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
(ASEAN) gibi çeĢitli zirvelere katılmak için bölgeye gelmektedir. Tüm bu baĢarının ve
bölgenin yükselmesindeki lokomotif güç de Çin‘dir. Çin‘in son yıllarda yükselmesi ve
bölgesel bir güç merkezi haline gelmesi, ABD‘nin küresel çıkarlarını doğrudan
etkileyebilecek potansiyele ulaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda ABD, Çin‘in
yükselmesine yönelik çok yönlü güvenlik önlemleri alarak küresel hegemonyasını
devam ettirmek istemektedir. Sovyetler‘in büyük güç olarak sahneden çekilmesinden
sonra büyüyen ekonomisinin de sayesinde kendi bölgesinde daha kolay hareket imkânı
bulan Çin, ABD‘nin stratejik rakibi haline gelmiĢtir. Çin‘e karĢı büyük miktarda dıĢ
ticaret açığı veren ABD, Çin‘in büyümesine istemeyerek de olsa doğrudan katkı
sağlamaktadır.
Bundan dolayı özellikle Soğuk SavaĢ sonrasında iktidara gelen Amerikan
baĢkanlarının Çin‘e yönelik dıĢ politikaları dikkat çekmektedir. Clinton, Çin‘i Dünya
Ticaret Örgütü‘nün bir parçası yaparken, Çin‘i daha demokratik ve küresel serbest
ticarete uyumlu bir ülke haline dönüĢtürebileceğini umuyordu. Ancak küresel ticareti
kendi lokomotif büyümesi haline getiren Çin, diğer taraftan da Çin Komünist Partisi
1941
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yönetiminden taviz vermemiĢtir. Benzer Ģekilde Çin‘i ―stratejik rakip‖ olarak
yorumlayan George Bush da Çin‘in yükseliĢini önlemeye çalıĢsa da selefi Clinton gibi
bu durumu değiĢtirmeyi baĢaramamıĢtır. Obama ise yükselen Çin‘in daha fazla
görmezden gelinemeyeceğini iĢaret ederek Asya Pasifik bölgesini pivot bölge ilan
etmiĢtir. 17 Kasım 2011‘de Avustralya Parlamento‘sunda konuĢan Obama, ülkesinin
kanlı Irak ve Afganistan savaĢlarından sonra yeniden tüm dikkatini Asya-Pasifik
bölgesine çevirdiğini ve bölgedeki müttefikleriyle iliĢkilerini artıracağını
belirtmiĢtir.1943 2012 ABD Savunma Bakanlığı güvenlik raporunda da ABD‘nin Asya
Pasifik bölgesindeki askeri gücünü artıracağı ifade edilmiĢtir.1944 Ancak Obama
yönetimi de Çin‘i yüksek sesle tehdit olarak görse de kendi zamanında Çin‘in en büyük
ikinci ekonomi olmasını, Almanya‘yı ihracatta geçerek dünyada ilk sıraya yerleĢmesini
ve artan üretim ve nüfusuyla dünyanın en fazla enerji tüketen ülke olmasına
engelleyememiĢtir. Sekiz yıllık Obama döneminden sonra iktidara gelen Trump da
selefinin Çin ile adil olmayan anlaĢmalar imzaladığını dile getirerek artık Çin ile daha
eĢit Ģekilde iliĢkilerin devam edeceğinin sözünü vermiĢtir. Ancak yine de iki ülke
arasındaki ticaret açığının azalmasını henüz sağlayamamıĢtır. Kısaca, her Amerikan
baĢkanı göreve gelirken Çin tehdidini dıĢ politika ajandasının baĢına koymakta ancak
bir türlü hedeflerine ulaĢamamaktadırlar. Peki, dünyanın her alanında hala en büyük
süper güç olan ABD, bunu neden gerçekleĢtirememektedir? Çin‘in giderek
yükselmesini önlemek için ne tür tedbirler almakta ve bu tedbirler neden sürekli her
baĢkan döneminde sonuçsuz kalmaktadır? Bir sonraki bölümde, ABD‘nin Çin‘e
yönelik güvenlik parametreleri hem güvenlik kavramsal çerçevesi içinde yeniden ele
alınacak hem de bu politikaların neden baĢarıya ulaĢamadığı sorgulanacaktır.
2.3. ABD‟nin Çin‟e Yönelik Güvenlik Parametreleri
Günümüz süper gücü olan ABD, her ne kadar yükselen Çin‘i kendisine rakip
olarak görse de Çin ile hemen hemen her alanda iliĢkilerini devam ettirmektedir. Tehdit
algısıyla birlikte devam eden karĢılıklı iliĢkiler, bir tür ―stratejik rekabet‖ bağlamında
ilerlemektedir. Ġki ülke arasındaki simbiyotik iliĢkiler o kadar üst bir seviyeye
ulaĢmıĢtır ki iki ülke arasındaki olası bir kriz ya da savaĢ, sadece bu iki ülkenin değil,
küresel sistemin de tamamıyla etkilenmesine hatta belki değiĢmesine yol açabilecek
düzeydedir.
Tüm bunlara rağmen hegemonik gücünü devam ettirmeyi amaçlayan ABD,
Çin‘in yükselmesine engel olamasa bile en azından ya bu süreci geciktirmek istemekte
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ya da Çin‘in etki alanını sınırlamaya çalıĢmaktadır. Bu bağlamda ABD, bölgedeki
Japonya, Güney Kore, Filipinler, Tayvan, Avustralya hatta Hindistan gibi
müttefikleriyle ikili iliĢkilerini her alanda geliĢtirerek Çin‘in her Ģeyden önce kendi
bölgesinde bir hâkim güç olmasına izin vermemeyi amaçlamaktadır. Fakat Çin,
ekonomik alanda zaten baĢta ASEAN ülkeleri olmak üzere, Güney Kore ve Japonya
gibi ülkelerle karĢılıklı bağımlılık içine girmiĢtir. ―Bir KuĢak Bir Yol‖ gibi küresel
açılım politikaları ile kendi bölgesinin bile çok dıĢına ulaĢmayı baĢarmıĢtır. Hem
nükleer güç olması, hem de Rusya ile stratejik ortaklığın sağladığı üst düzey silah
teknolojisi dünyanın en kalabalık ordusuna sahip Çin'i bölgenin en ciddi askeri gücüne
dönüĢtürmüĢtür. Çin'in bir diğer nükleer güç Kuzey Kore ile olan yakın iliĢkileri de
ABD‘yi kaygılandırmaktadır. Ayrıca Çin‘in yapay adaları birbirine ekleyip Güney Çin
Denizi‘nde askeri tesisler inĢa ederek bölgede üstün konuma geçmesi ve Çin‘in yine
küresel gemi ticareti geçiĢinde etkin bir yer olan bu bölgedeki revizyonist giriĢimleri,
ABD‘nin uluslararası çıkarlarına büyük tehdit oluĢturmaktadır. Benzer Ģekilde 2013‘te
Doğu Çin Denizi‘nde tartıĢmalı olan Diaoyu/Senkaku adalarını da kapsayacak Ģekilde
Hava Kontrol Sahası (ADIZ) ilan etmesi, Çin‘in artık kabuğuna sığamadığını
göstermektedir.
ABD‘nin Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında inĢa ettiği küresel siyasal ve iktisadi
sistem, Çin gibi yeni bölgesel güçlerin ortaya çıkmasıyla giderek zarar görmeye
baĢlamıĢtır. Bu bakımdan ABD, bölgedeki müttefiklerini eskisi gibi askeri ve ekonomik
açıdan desteklemek zorundadır yoksa zaman içinde siyasal etkisi de azalabilir.1945 Çin‘i
doğrudan karĢısına alamayan ABD, Çin‘in de yükselmesini engellemek için hem
elindeki küresel örgütleri ya da inĢa ettiği uluslararası hukuk kurallarını devreye
sokmakta hem de bölgedeki müttefikleriyle birlikte hareket ederek birlikte bu
yükseliĢin etkisini önlemeyi amaçlamaktadır. Günümüzdeki büyüme oranlarının devam
etmesi durumunda, yaklaĢık 2040-2050 yılları arasında, iki devletin eĢit güçlere sahip
olacağı tahmin edilmektedir. Uzun dönemli planlar yapan Washington yönetimleri de
siyasal, askeri ve ekonomik açıdan Çin‘in daha da güçlenmesini önlemek için güvenlik
politikaları geliĢtirmektedir.
2.3.1. Siyasal Parametreler
Ġki süper güç arasındaki siyasal münasebetler 1971‘de baĢlasa da iliĢkilerin resmi
düzeyde seyretmesi ancak 1979‘u buldu. Özellikle Kore SavaĢı ile siyasal iliĢkilerde
oluĢan karĢılıklı Ģüpheler, Çin‘in Komünist rejimi devam ettirmesi ile daha da arttı.
Çin‘in ekonomisini dıĢa açması ile birlikte ABD-Çin arasında da hızlı bir ekonomik
bağımlılık oluĢtu ancak tüm karĢılıklı bağımlılığa rağmen iliĢkilerdeki karĢılıklı yanlıĢ
anlamalar ve Ģüpheler bir türlü giderilemedi. Özellikle Çin‘in hegemonya isteği
1945
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algısının Amerika‘da giderek güçlenmeye baĢlamasına rağmen, Çinli liderler her
fırsatta böyle bir niyeti olmadığı gibi hegemonyalara da karĢı olduğunu
belirtmektedirler. Ancak realist düĢünür Mearsheimer1946 da, Çin yeterli güce
ulaĢtığında elbet bir hegemonik iddia ile ortaya çıkacaktır der. ABD, Çin‘i giderek
ulusal çıkarları için tehdit olarak görmeye baĢlamıĢtır. Bundan dolayı da 2012‘de resmi
olarak Asya Pasifik bölgesi, pivot bölge olarak da ilan edilmiĢtir. Ancak dünyayı
yöneten iki süper güç arasında kurulacak sağlıklı siyasal iliĢkiler, hem küresel barıĢın
hem de ticaretin geliĢmesi için elzemdir. Ġki büyük gücün farklı platformlarda bir araya
gelmeleri ve sürekli iletiĢim halinde olmaları küresel gerilimlerin daha da artmasını
önleyeceği düĢünülmektedir.
Ġki ülke arasındaki münasebetlerin neden Ģüphe üzerine inĢa edildiğini
kavrayabilmek için siyasal iliĢkilerin tarihine kısaca bakmakta fayda vardır. 1946-1949
yıllarında ABD‘nin de desteklediği Çin Cumhuriyeti lideri Çan Kay ġek ile Komünist
Çinlilerin lideri Mao Zedong arasında iç savaĢı Mao kazanarak yeni devletin adını da
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) adıyla kurdu. Yeni yönetim Ģekli de doğal olarak
Komünizm oldu. ĠĢte bu yönetim farklılığı, ABD‘nin ÇHC‘yi Sovyetler gibi düĢman
blokta görmesine neden oldu ki bu algı günümüzde de halen devam etmektedir.1947
Özellikle Mao‘nun Kore SavaĢı‘nda açıkça Batı bloğunun karĢısında yer alması, siyasal
iliĢkilerin tamamen kesilmesine neden oldu. ABD, tüm Çin adına iç savaĢ sonrası
Tayvan adasına kaçan Çan Kay ġek‘i desteklemeye baĢladı ve Tayvan da Çin
Cumhuriyeti adı altında BM‘de temsil gücünü yakaladı. Fakat Çin‘in Sovyetler Birliği
ile siyasal kriz yaĢamaya baĢlaması, Komünist bloğu zayıflatmak için ABD tarafından
kaçırılamayacak tarihi bir fırsattı. 1969‘da ÇHC‘nin Sovyetler Birliği ile sıcak
çatıĢmaya girmek üzere olduğu bir anda Nixon‘un ulusal güvenlik danıĢmanı Kissinger,
Çin-ABD iliĢkilerini geliĢtirmek için çalıĢmalara baĢlamıĢtı.1948 Amaç Çin‘i Komünist
bloğun dıĢına çekmekti. 1971‘de Kissinger‘ın ve 1972‘de Nixon‘un Pekin ziyaretleri,
iki ülke arasındaki siyasal iliĢkilerin yeniden normalleĢmesine öncülük etti. 1971‘de
Tayvan yerine yeniden BM‘ye üye olan Çin, böylece küresel bağlamda da tanınan bir
devlet haline gelebildi. 1978‘de Mao sonrasında iktidara gelen Deng‘in dıĢa açılma
politikaları sonrasında da iki ülke arasındaki iliĢkiler 1979‘daki anlaĢmayla resmi
olarak baĢladı.1949
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Mearsheimer, ―China's unpeaceful rise‖, Current History; 105, 690; Research Library, 2006, s. 162.
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2011, s. 28.
1948
Çakmak, ―Amerikan DıĢ politikası ve ABD-Çin iliĢkilerinde pragmatizm ve rasyonalite‖, Ġstanbul:
Tasam Yayınları, 2005, s. 123.
1949
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ABD, Çin ile siyasal alanda geliĢtirdiği iliĢkilerle bu ülkenin en azından insan
hakları konusunda Batı dünyasına yaklaĢabileceğini umuyordu. Fakat Çin‘in
demokratik bir sürece girmesini bırakın, 1989‘da Tiananmen olayları ile Çin Komünist
Partisi liderliğinde Komünist yönetimin ülkede sorgusuz sualsiz devam edeceği açıkça
ortaya konulmuĢtur. Çin Batı dünyasıyla liberal iliĢkilere hazır olduğunu ancak siyasal
yönetim açısından bir benzeĢme olamayacağını açıkça ilan etmiĢtir. Her ne kadar Çin‘e
yönelik ambargolar uygulansa da Çin‘i yeniden kaybetmeyi göze alamayan Clinton,
dört yıl sonra bu ambargoları kaldırdı. Aslında Clinton‘un ambargoları kaldırma
nedeni, ekonomik temelde Çin‘i Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel bir örgüt üyeliği
yoluyla dönüĢtürerek, Batı merkezli sisteme adapte etmekti. Yani siyasi yolda
iliĢkilerin kendi çıkarları doğrultusunda devam etmesi için havuç politikasını
kullanmaya baĢlamıĢtı. Ancak Çin hem havucu yedi hem de bildiği yoldan sapmadı.
Hal böyle olunca daha da güçlenen Çin, 21.yy'a gelindiğinde artık siyasal olarak da
kolay kolay köĢeye sıkıĢtırılamayan bir devlet konumuna yükseldi. Soğuk SavaĢ‘ın
bitip, Sovyetler‘in askeri ve siyasal açıdan bölgeden silinmesiyle, bu boĢluğu kısa
sürede doldurabilecek hale geldi. Çin de bu dönemde hem ABD hem de küresel oyun
kurucularla siyasi ve ekonomik düzlemde iliĢkilerini barıĢçıl biçimde devam ettirerek,
küresel politikalarda oyun bozan durumuna hiç dönüĢmedi. Bundan dolayı da ABD,
dünyanın diğer ülkelerini Çin‘e yönelik politikalarını uygulamak için yanına çekmekte
hep zorluk yaĢamıĢtır. Askeri tehdit algısı taĢıyan Japonya, Güney Kore gibi devletler
ile Çin‘e karĢı bir politik kutup kurmak daha mümkünken, bu tehdidin dıĢındaki
ülkeleri Amerikan güvenlik Ģemsiyesi altında Çin‘e karĢı bir araya getirmekte baĢarılı
olabilmesi pek mümkün gözükmemektedir. Güney Kore, Tayvan ya da Japonya gibi
ülkelerin de siyasal olarak ABD ile hareket etmeleri de aslında devletlerinin bekasından
kaynaklanmaktadır. Ayrıca Çin‘in hem ASEAN hem de ikili iliĢkilerinde Asya Pasifik
bölgesindeki birçok ülkeyle doğrudan üst düzey temasları her geçen gün artmaktadır.
Hatta bölge ülkeleri, siyasal bir krizin ciddi bir finansal krize ya da savaĢa da yol
açabileceği kaygılarından dolayı mevcut statik ortamın devamından yanadırlar. Çin‘in
özellikle ekonomik anlamda çevre ülkeler ile bağımlılık derecesine ulaĢması, diğer
devletlerin Çin‘e yönelik sert tedbirler almasına engel olmaktadır. Bu da ABD‘nin Çin
ile olan iliĢkilerini ―stratejik rekabet‖ seviyesinde devam ettirmesine neden olmaktadır.
Çin üzerinde yeterli siyasi baskı kuramayan ABD, Çin ile iliĢkilerini doğal
olarak ―kazan-kazan‖ politikası içiresinde devam ettirmeye çalıĢmaktadır. Her ne kadar
Bush ve Obama, iki ülke arasındaki iliĢkileri ―çok karıĢık‖ olarak tanımlasa da Ģimdilik
ikili iliĢkiler çatıĢmaya dönmeden devam edebilmektedir.1950 Ancak yine de gerek
uluslararası insan hakları belgeleri gerek uluslararası hukuk kuralları ile Çin‘i göz
1950

Pastor, ―China and the United States: Who threatens whom?‖, Jounarnal of International Affairs,
54(2), 2001, s. 428.
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hapsinde tutmaya devam etmektedir. Özellikle Sincan ve Tibet bölgelerindeki insan
hakları sorunlarını raporlaĢtırarak, hem Çin‘in küresel imajına zarar vermeye
çalıĢmaktadır hem de Çin‘in iç iĢlerine karıĢmaya devam edebilmektedir. Sonuç olarak,
ABD, Çin‘in radikal kararlar almasını önlemek için bir taraftan doğrudan diplomatik
kanalları açık tutmakta diğer taraftan da Çin‘i sisteme uygun Ģekilde hareket etmeye
zorlamaktadır. Bölgesel güçlerin de iki devlet arasındaki iliĢkilerin mevcut Ģekilde
devam etmesini arzulaması, statükonun devamını sağlamaktadır.
2.3.2. Ekonomik Parametreler
Dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olan Çin ve Japonya‘yı içinde
bulunduran Asya Pasifik, ayrıca dünyanın en fazla ihracat yapan bölgesidir. Genç ve
dinamik kalabalık nüfuslar, teknoloji ve endüstriyi çok iyi harmanladıkları için güçlü
ekonomiler yaratmıĢlardır. Diğer taraftan yaĢlanan ve giderek küresel ihracat hacmi
azalan Batılı ülkeler, Asya Pasifik bölgesindeki geliĢimleri ve dönüĢümleri daha
yakından takip etmeye baĢlamıĢtır. BaĢta Çin olmak üzere, bölgenin giderek değer
kazanması da ABD‘nin bölgeye daha fazla önem vermesini sağlamıĢtır. Çin‘in hem
bölgesindeki ülkelerle hem de dünyanın geri kalanıyla olan ekonomik iliĢkileri ve artan
ticaret hacimleri, ABD‘yi bile geride bırakacak potansiyele ulaĢmıĢtır.1951 Bundan
dolayı Amerika, Çin‘in tehdit edici unsurlara ulaĢan ekonomisinin yükselmesini
engellemek istemektedir.
Mao sonrası iktidara gelen Deng‘in ―sanayi, tarım, savunma sanayi ve bilim ve
teknoloji‖ sektörlerinde ilerleme politikası olarak baĢlattığı ―Dört ModernleĢme‖
hareketi ile Çin, kabuğundan sıyrılmaya baĢladı.1952 1992‘deki On Dördüncü ÇKP
kongresinde, küresel piyasaya katılma kararı alındı.1953 Her ne kadar Komünizm bir
yönetim Ģekli olarak kalsa da ekonomik olarak Çin artık kapital sistemin bir parçası
haline geliyordu. DönüĢüm ve reformlar hızlandıkça da Çin‘in ekonomik gücü daha da
artmaya baĢladı. Devlet giderek küçülmeye baĢlarken, özelleĢtirmeler giderek
hızlanmaya baĢladı. Bunun doğal sonucu olarak da dıĢ yatırımlarda inanılmaz bir artıĢ
yaĢandı. 2010‘da Çin‘e yapılan dıĢ yatırım 20 yıl öncesine göre 20 kat artıĢ gösterirken
toplam dıĢ yatırım da 600 milyar dolara ulaĢılmıĢtır.1954 Özellikle Çin‘in 2001‘de DTÖ
üyesi olmasıyla dıĢ yatırımcılara hukuksal güvencelerin verilmesi, bu süreci daha da
hızlandırdı. Büyüme oranları da 90‘larda % 10‘lara kadar ulaĢmıĢ ve günümüzde de %
6.5 oran ile yine dünyada en fazla büyüyen ülkelerden birisidir.
Çin‘in ekonomik büyümesi, küresel bir güç olan Amerika‘nın çıkarlarına zarar
vermektedir. Hiçbir hegemonik güç büyük potansiyele ulaĢmıĢ bir rakip devlet istemez.
1951

Carter ve Perry, ―Preventive defense‖, Washington, D.C.: Brookings Institution press, 1999, s. 101.
Çolakoğlu, ―Ejder‘in uzun yürüyüĢü: Çin‘in dönüĢüm hikâyesi‖, Analist dergisi, Temmuz, 2011, s. 24.
1953
Hart ve Burkett, ―Çin ve sosyalizm‖ (Çev. E. Balıkçı). Ġstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2006, s. 46.
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Ancak Çin ile ABD arasında, yıllar içinde oluĢan ekonomik bağımlılık da ABD‘nin
elini zayıflatmaktadır. Amerika kendi ülkesindeki yüksek enflasyon ve ekonomik
istikrarı kontrol altında tutabilmek için, ucuz iĢgücü ve ürünlere sahip olan Çin‘e karĢı
bağımlılık içindedir.1955 Çin, ABD‘ye yaptığı muazzam ticaret ile ülkesindeki devasa
nüfusa yeni iĢ imkânları yaratabilmekte ve benzer Ģekilde ABD de bu sayede stabil bir
ekonomik istikrar sağlayabilmektedir.1956 Fakat ABD‘nin Çin‘e verdiği dıĢ ticaret açığı,
Amerika‘nın güvenlik önlemleri almasını gerektirecek kadar yüksek boyutlara
ulaĢmıĢtır. 2016‘da Çin‘e 347 milyar dolar ticaret açığı veren ABD, 2017‘nin ilk 9
ayında da toplam 273 milyar dolar açık vermiĢtir.1957 Trump, neredeyse söylem olarak
Çin‘e ekonomik savaĢ açarak iktidara gelse de 2016‘nın ilk 9 ayı ile kıyaslandığında 20
milyar dolar daha fazla açık vermekten kurtulamamıĢtır. Trump, Çin‘i ilk ziyaret ettiği
2017 Kasım‘ında Pekin yönetimiyle ile yaklaĢık 250 milyar dolarlık bir ticaret
anlaĢması yapsa da uzmanlara göre, Çin para birimi RMB‘nin dolar karĢısında sürekli
değer kaybetmesi, uzun dönemde yine Çin lehine ticaret dengesi yaratmaktadır.1958
Çin‘in düĢük para birimi ile daha fazla ticaret yapabilme olanağı sağlamakta ve bu da
Çin ile ticaret yapan ülkelerin de daha fazla ticaret açığı vermesine neden
olmaktadır.1959 Ekonomik bağımlılığın diğer bir boyuta da Çin‘in elinde bulunan
Amerikan Doları mevduatının yüksek olmasıdır. Son iki yıldaki bu dolar mevduatı
yaklaĢık 800 milyar dolar azalsa da Çin 3 trilyon dolar üzerinde rezerve sahiptir.1960
Çin‘in bu kadar yüksek miktarlarda dolara sahip olması, Amerika karĢısında önemli bir
yaptırım gücüne sahip olmasını sağlamaktadır. Çin‘in elindeki dolar rezervini piyasaya
sürmesi, Amerika‘nın küresel ekonomik gücünü de sarsacaktır. Ancak olası ekonomik
krizin, iki ülkeyi de ekonomik olarak yıkımın eĢiğine getirebilecek potansiyele sahip
olması, devletlerin daha ihtiyatlı politikalar geliĢtirmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu
bağlamda yanlıĢ anlaĢılmaların önüne geçmek için kurulan ―ABD-Çin Stratejik ve
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Ekonomik Diyaloğu‖, siyasal ve ekonomik iliĢkilerin devam ettirilmesinde önemli bir
rol oynamaktadır.1961
Amerika‘nın Çin‘e karĢı elini zayıflatan diğer bir husus da bölgedeki ülkelerin
ekonomik açıdan Çin‘e bağımlı kalmasını engelleyememesidir. ASEAN üyelerinin
Çin‘e yaptığı toplam ihracat 134.249 milyar Dolar (%11.4) iken Çin‘den yaptığı ithalat
ise 211 milyar Dolar (%19.4) oranındadır yani 2015‘de ASEAN üyeleri, Çin‘e 77
milyar doların üzerinde ticaret açığı vermiĢtir.1962 Çin'e karĢı ticaret açığı veren bu
ülkeler ithal ettikleri ucuz hammadde sayesinde diğer ülkelerle yaptıkları ticarette
ihracat fazlası vermektedirler. ABD, Komünizmin ilerlemesini engellemek için 1967‘de
ASEAN‘ın kurulmasında öncülük etmiĢtir. Bugün de ASEAN‘ın benzer rolünü devam
ettirmesini ummaktadır ancak Çin ile olan yüksek ticaret hacimleri, üye ülkelerin
Soğuk SavaĢ dönemindeki kutuplaĢma mantığıyla sorgusuz sualsiz ABD‘nin yanında
olmalarını engellemektedir. Yine de ASEAN üyeleri ekonomik açıdan Çin‘e ihtiyaç
duyarken Amerikan askeri varlığını Çin‘e karĢı bir dengeleyici güç olarak
görmektedirler. Türkiye‘nin Rusya ve ABD arasında denge politika geliĢtirmesi gibi
konjonktürden yararlanmaya çalıĢmaktadırlar. Ancak iki büyük güç arasındaki çatıĢma
da istenilen bir Ģey değildir. Bu bağlamda ASEAN‘ın en büyük ikilemi ise olası bir
Çin-Japonya ya da Çin-ABD arasındaki askeri ya da siyasal krizinde ne yapacağı ya da
hangi tarafı destekleyeceğidir. Tayland, Filipinler ve Singapur Washington yanlısı iken,
Malezya, Kamboçya, Laos ve Myanmar Pekin‘e yakın konumdadırlar. Vietnam ve
Endonezya ise tarafsız görünmektedirler.
Diğer taraftan da diğer bölge ülkeleri Japonya, Avustralya, Güney Kore ve
Tayvan da tarihsel olarak bölgede Amerikan yanlısı politikalar izlemektedir. Ancak Çin
ile son yıllarda artan ekonomik iliĢkiler, bölge ülkelerinin Çin‘e karĢı daha yumuĢak
politikalar geliĢtirmesini de zorunlu kılmaktadır. Japonya ile Çin arasındaki diplomatik
iliĢkiler 1972‘de baĢlamıĢ olup ve günümüzde ticaret hacmi 350 milyar dolardan
fazladır. 2017 Ocak-Eylül verilerine göre, bu dilimdeki ticaret oranı 302.14 Milyar
dolardır ve bu ticarette Çin‘in ciddi bir ihracat fazlası vardır (195.54 milyar dolar Çin
lehine).1963 Çin, dıĢ yatırımların çoğunu Japonya‘dan almaktadır. Honda ve Toyota gibi
uluslararası markalarının üretimi için Çin‘de fabrikalar açmasına rağmen, Japonya,
güçlü para birimi Yen‘den dolayı Çin‘e beklenenden daha fazla ihracat yapmakta
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zorlanmaktadır.1964 Yine de iki ülke ekonomilerinin büyümesi için, birbirlerine
ihtiyaçları vardır. Çin büyük bir pazar ve Japonya da önemli bir teknoloji transferi
ülkesidir. Benzer Ģekilde Tayvan‘ın Çin‘e olan bağımlılığı da 2008-2016 yılları
arasında yani Demokratik Ġlerleme Partisi (DĠP) iktidarda olmadığı yıllarda artmıĢtır.
Milliyetçi Komintag Partisi (KMG) döneminde, Tayvan-Çin arasında sayısız serbest
ticaret anlaĢmaları gerçekleĢmiĢ ve böylece Tayvan bugün Güney Kore gibi ihracatının
yarısından fazlasını Çin‘e yapar hale gelmiĢtir. Böylece her iki ülke de siyasal olarak
Çin‘e karĢı daha hassas politikalar izlemek durumundadır.
Pekin yönetimi, ―Bir KuĢak Bir Yol‖ giriĢimi ile de hem bölgesel hem de küresel
liberal gücünü artırmak istemektedir. Çin'in Xian eyaletinden baĢlayan demiryolu ve
Fuzhou Limanından baĢlayan denizyolu ile Asya ve Ortadoğu üzerinden Avrupa‘ya
kadar uzanan ticaret yolu ile Çin mallarını tüm dünyaya daha hızlı ve güvenilir Ģekilde
satmak istemektedir. Ticaret yolları üzerindeki ülkelerin ticaret hacimlerinin de
artmasıyla iki tarafın da ―kazan-kazan‖ politikasıyla çıkar sağlayacağını iddia
etmektedir. Özellikle bu giriĢime doğrudan kredi ve hibe sağlamak için 2015‘te Asya
Altyapı Yatırım Bankasını (AAYB) kurmuĢtur. Bölgesinde Laos, Kamboçya gibi
birçok ülke bu altyapı kredilerine ve yatırımlarına muhtaç durumdadır. Doğal olarak da
Çin, bu ülkelerdeki siyasal iliĢkilerin merkezinde yer almaya baĢlamıĢtır. Bu da
ABD‘nin bu gibi ülkelerdeki düzen kurucu rolünün ve müdahalelerinin azalmasına
neden olmaktadır. Ayrıca 2016 Davos görüĢmelerine katılan ġi Cinping, küresel serbest
piyasaya Çin‘in tehdit değil bilakis itici bir güç olacağının güvencesini vermiĢtir.
Böylece Amerika ve Batı merkezli liberal politikalara karĢı bir tehdit olmadığının
mesajını küresel karar alıcılara doğrudan iletmiĢtir.
Ġki devlet arasındaki diğer bir ekonomik rekabet de enerji sektöründe
yaĢanmaktadır. Çin dünyada en fazla enerji tüketen ülkedir ve ihracata dayalı büyüyen
bir ülkenin bunu sürekli kılabilmesi de enerjiye doğrudan ve ucuz fiyatlarda ulaĢması
ile yakından iliĢkilidir. 1994‘te günlük 7,4 milyon varil petrol tüketimi ile Çin,
Amerika‘yı gerisinde bırakmıĢtır.1965 Küresel enerji fiyatlarını ve yollarını kontrolü
altında tutmak isteyen Amerika, Çin‘in en önemli ithalat kaleminde kendisinden
bağımsız hareket etmesini önlemeye çalıĢmaktadır. Özellikle Çin‘in büyük alım gücünü
kullanarak, çok daha ucuz enerjiye ulaĢmaması için ABD baĢta Suudi Arabistan olmak
üzere büyük enerji rezervlerine sahip olan ülkelerdeki üretim ve fiyat politikalarıyla
yakından ilgilenmektedir. Hazar ve Ortadoğu petrollerinin boru hatlarıyla Batı
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dünyasına taĢınmasını sağlayarak, Çin‘e hatta Rusya‘ya yönelik bölge ülkelerinin elini
güçlendirmeye çalıĢmaktadır. Böylece ülkelerin hem daha bağımsız hareket etmelerini
sağlamayı hedeflemekte hem de Çin‘e karĢı ekonomik açıdan bağımlı kalmalarını
önlemeye çalıĢmaktadır. Ancak Çin, özellikle petrol ve doğalgaz ithal ettiği ülkelere
ciddi yatırımlar yaparak, ABD‘nin etkisini kırmaya çalıĢmaktadır. Diğer taraftan Çin,
ithal ettiği petrolün % 70‘ini gemilerle taĢımakta ve bundan dolayı Güney Çin
Denizi‘ni kullanmaktadır.1966 Bu bağlamda bölge denizi stratejik bir önem
kazanmaktadır. Ayrıca Spratley adaları bölgesinde var olan yüksek miktarlardaki gaz
ve petrol rezervleri de bölgedeki çatıĢma olasılığını artırmaktadır. Yine aynı amaç
doğrultusunda, ABD‘nin bölgede diğer hak iddia eden ülkelerin yanında olması da
Çin‘in kolay ve ucuz enerjiye ulaĢmasını engelleme politikasından kaynaklanmaktadır.
Singapur‘un en saygın liderlerinden Lee Yew, Çin‘in yükselmesinin yeni bir
ekonomik düzen oluĢmadıkça önlenemeyeceğini iddia etmiĢtir.1967 Bundan dolayı her
iktidara gelen Amerikan baĢkanı bu gerçekleri görerek Çin‘e karĢı sert tedbirler geliĢtirmek
istese de, yönetimleri sona erdiğinde baĢarısız olmaktan kurtulamamıĢlardır. Her ne kadar
bölge pivot olarak ilan edilerek, durumun ciddiyeti devletin güvenlik belgelerine kadar
iĢlenmiĢ olsa da durumu tersine çevirecek herhangi bir çözüme ulaĢılamadığı da ortadır.
2.3.3. Askeri Parametreler
Amerika‘nın siyasal ve ekonomik güvenlik bağlamında Çin‘i çok fazla köĢeye
sıkıĢtırabilmesinin neden mümkün olmadığı ilk iki bölümde anlatılmaya çalıĢıldı. Son
olarak askeri bağlamda ABD‘nin Çin‘e karĢı geliĢtirdiği güvenlik paradigmalarının iĢe
yarayıp yaramadığı ele alınacaktır. Aslında ABD‘nin Çin‘e karĢı Ģüpheye mahal
bırakmayacak üstünlüğünün en bariz olduğu alan askeri güç kapasiteleridir. ABD‘nin
savunma bütçesi, Çin‘e kıyasla yaklaĢık üç kat daha fazladır. Dahası ABD, 20‘ye yakın
uçak gemisi ve birçok ülkedeki askeri tesis ve limanları ile dünyanın her bölgesinde
hızlı ve etkili operasyonlar gerçekleĢtirebilme kabiliyetine sahiptir. Her ne kadar Çin
artan ekonomik gücü sayesinde son yıllarda askeri bütçesini hızla yukarı çekerek
Amerika‘dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesi olsa da ABD ile sıcak bir çatıĢmayı
göze alacak güce ulaĢmamıĢtır. SIPRI verilerine göre; 2016‘da toplam askeri savunma
bütçesi bir önceki yıla oranla 0.4 artarak 1686 milyar dolar olurken; Amerika‘nın
savunma bütçesi % 4.8 azalarak 611 milyar dolara gerilemiĢ, Çin ise savunma bütçesini
% 5.4 artarak 215 milyar dolara ulaĢtırmıĢtır.1968

1966

Yılmaz, ―Yükselen Çin‘in güvenlik politikası ve stratejileri‖. Stratejik AraĢtırmalar Dergisi, Journal of
Strategic Studies 1 (2), s. 81.
1967
Twining, ―America‘s grand design in Asia‖, The CSIS Center for Strategic and International
Studies, The Washington Quarterly: The George Washington University, 30(3), 2007, s.91.
1968
SIPRI, Annual Review 2016, s. 2.
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ABD, dünyadaki askeri gücünü daha etkin kullanabilmek için bölgedeki
müttefikleriyle de hareket etmektedir. ABD, hem Japonya ve Filipinler gibi ülkelerdeki
donanmaları hem de Pasifik‘teki Guam adasıyla birlikte Asya Pasifik bölgesinde Çin‘e
karĢı bir askeri güç dengesi oluĢturmaktadır. ABD‘nin bölgedeki Yedinci Filo‘su 95
Tayvan Boğazı krizinde olduğu gibi, Çin‘in olası iĢgal ya da askeri operasyonlarına
karĢı da caydırıcı bir güç konumundadır. Savunma Bakanı Hagel de ABD‘nin azalan
savunma bütçesinin Asya Pasifik bölgesinde bir güç azaltmasına gitmesine neden
olmayacağını bilakis bu bölgedeki askeri güç kapasitesinin daha da artacağını belirterek
müttefiklerine güven verdi.1969 ABD‘nin bölgedeki müttefiklerinin savunma bütçeleri
ve askeri güç kapasiteleri de ABD‘nin elini daha da güçlendirmektedir. Japonya 46,2;
Güney Kore 36,8; Tayvan 9,9 ve Avustralya 24,6 milyar dolar askeri bütçeye
sahiptirler.1970 Bu tarihsel dört müttefikin askeri savunma bütçeleri Çin‘in yarısı kadar
olsa da ABD‘nin bölgedeki askeri varlığı ve teknolojik üstünlüğü, Çin‘in rahat hareket
etmesini engellemektedir. Ayrıca ABD, 2017‘de Kuzey Kore nükleer deneme krizini
neden göstererek Güney Kore‘de ―Bölge Yüksek Ġrtifa Hava Savunması‖ (THAAD)
füze sistemi de kurdu. Böylece Çin‘e çok yakın bir bölgede de füze sistemini
konuĢlandırmayı baĢardı.
Tablo 1: Asya Pasifik Bölgesindeki Güçlü Ülkelerin Askeri Kapasitelerinin
Kıyaslanması1971
Ülke
ABD
Çin
Japonya Güney
Rusya Hindistan
Kore
Askeri
611
215
46,1
36,8
69,2
55,9
Harcama
Aktif Asker 1.301.300 2.300.000 247.150
625,000 771.000 2,140.000
Sayısı
Nükleer
7200
260
7500
110
kapasite
Tank Sayısı
8.848
9.150
686
2446
20.050
4426
Roket
1.197
1.770
99
214
4.020
292
Topçusu
Hava Gücü
12.100
3.729
1.654
1526
4.042
2216
Donanma
436
749
129
151
313
216
Uçak
20
2
4
1
1
2
Gemisi

1969

Adamson, Brown ve Sutter, ―Rebooting the U.S. rebalance to Asia‖, Sigur Center for Asian, the
George Washington University, 2014, s. 2.
1970
SIPRI, Yearbook 2016, s. 2.
1971
Armed Forces, ―Military power of USA and China‖,
http://armedforces.eu/compare/country_USA_vs_China
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Mearsheimer ve Brzezinski gibi realist düĢünürler, Çin‘in ekonomik gücüne
paralel olarak askeri bütçesini sürekli artırması durumunda ―barıĢçıl kalkınma‖ yerine
hegemonya arayacağını iddia etmektedirler.1972 Realizmin temel felsefesinde sürekli bir
askeri güç rekabeti vardır ve devletler bundan kaçınamazlar. Bu bağlamda Çin‘in
giderek güçlenmesi birçok Amerikalı düĢünürü de kaygılandırmaktadır. Hatta son
zamanlarda sıklıkla Tukidides‘in Peloponezya SavaĢları Tarihi adlı eserinde bahsettiği
Atina ve Sparta‘nın karĢılıklı mücadelesine sıklıkla atıfta bulunulmaktadır. Atina‘nın
ekonomik alanda giderek yükselmesini çıkarlarına ters bulan Sparta, güçlü ordusuyla
Atina‘ya savaĢ açmıĢtır. Bu tarihsel anekdotlar bile aslında iki devletin yakın bir tarihte
olmasa bile gelecekte karĢı karĢıya gelebileceklerini iĢaret etmektedir. Japonya
BaĢbakanı Abe de Çin‘i Birinci Dünya SavaĢı öncesindeki yayılmacı Almanya‘ya
benzeterek, Japonya‘yı da aynı dönemde saldırıya uğrayacak Ġngiltere gibi
konumlandırmaktadır.1973 Bölge ülkeleri yükselen Çin‘den kaygı duymaktalar ve
ABD'yi de güç bağlamında bir denge unsuru olarak görmektedirler. Bu doğrultuda
Japonya‘nın 2005‘te Doğu Çin Denizi‘nde Tayvan‘ın güvenliği üzerinden Çin‘e karĢı
askeri antlaĢmaya imza atması da kayda değerdir.1974 2006 ve 2007‘de NATO,
bölgedeki müttefikleriyle stratejik güvenlik anlaĢmalarına imza attı.1975 Özellikle bu
anlaĢmalardan birinin Hindistan ile yapılması da Çin‘e karĢı verilmiĢ güçlü bir
mesajdır. Bir milyardan fazla nüfusu ile Çin‘e komĢu olan Hindistan‘ın ciddi bir
bölgesel dengeleyici güç olarak yükseltilmesi, ABD‘nin bölgesel çıkarlarına yardımcı
olacaktır. Obama‘nın pivot politikasıyla yeniden bölgeye dönmesiyle ABD, 22 yıldır
kapalı olan Filipinler‘deki askeri deniz üssünü de yeniden açtırmıĢtır.1976 ABD
bölgedeki Vietnam gibi diğer ülkelerle de askeri ittifaklarını geliĢtirme yoluna
gitmektedir. Bu bağlamda Vietnam ile neredeyse her yıl askeri tatbikatlar
düzenlemektedir.1977 Tüm bu politikalar Çin tarafından yeni bir çevrelenme politikası
olarak değerlendirilmektedir. ABD tüm bu iddiaları reddetse de bölgede Çin‘in askeri
açıdan rahat hareket etmesini de önlemeye çalıĢtığı aĢikârdır.
Ticarete dayalı bir büyüme gerçekleĢtiren ve iç birliğini tam olarak tesis
edememiĢ bir Çin‘in yakın gelecekte Washington‘un bölgede artan etkisini tersine
1972

Arrighi, ―Adam Smith Pekin‘de‖, (Çev. Ġ. Yıldız). Ġstanbul: Yordam Kitap Basın ve Yayın, 2007, s. 53.
Peköz, ―Küresel Güçlerin ÇatıĢma Merkezi Asya ve Yükselen Çin‖, Ġstanbul: Pales Yayıncılık,
2014, s. 104.
1974
Arrighi, a.g.b. s. 78.
1975
Twining, ―America‘s grand design in Asia‖, The CSIS Center for Strategic and International
Studies, The Washington Quarterly: The George Washington University, 30(3), 2007, 88.
1976
Adamson, Brown ve Sutter, ―Rebooting the U.S. rebalance to Asia‖, Sigur Center for Asian, the
George Washington University, 2014, s. 4.
1977
Ross, ―US grand strategy, the rise of China, and US national security strategy for East Asia‖,
Strategic Studies Quarterly, 2013, s. 31.
1973
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çevirecek ciddi askeri kalkıĢmalarda bulunması pek olası değildir. Dahası Çin her ne
kadar güç kapasitesini her yıl ciddi oranlarda artırsa da Amerika‘nın on yıllardır var
olan askeri operasyonel kabiliyetine ulaĢması kısa sürede mümkün değildir. ABD,
dünyanın birçok bölgesinde sıcak çatıĢmalara sürekli girmekte ve böylece hem
silahlarını hem de askeri kabiliyetlerini test edebilmektedir. Oysa Çin, barıĢçıl kalkınma
politikası altında küresel barıĢ istediği için, askeri bir çatıĢmanın da tarafı
olamamaktadır. Amerika‘nın müttefiklerinin Çin‘in sınırlarına yakın konumları da
ABD‘nin elini güçlendirmekte ve Çin‘i bölgesine daha fazla hapsetmeye çalıĢmasına
neden olmaktadır. Kısaca, Washington küresel askeri üstünlüğüyle, Çin‘in yakın bir
gelecekte tüm bölgesel ve küresel dengeleri değiĢtirebilecek ani adımlar atmasını
önlemektedir.
3. Sonuç
Güvenlik paradigması, devletlerin bekalarını ve ulusal çıkarlarını devam
ettirebilmek için geliĢtirmek zorunda oldukları politik yaklaĢımlardır. Soğuk SavaĢ
döneminde, bu politikalar iki kutuplu dünya ekseninde çoğunlukla askeri güvenlik
çerçevesinde geliĢmiĢtir. Ancak Soğuk SavaĢ sonrası dönemde tehditlerin öngörülmez
olması ve güvenlik yaklaĢımlarının derinleĢmesi ve çeĢitlenmesiyle birlikte, devletlerin
güvenlik paradigmalarında da değiĢimler yaĢanmıĢtır. Bu yeni dönem, güvenliğin her
yönüyle düĢünülmesini ve ona göre hareket edilmesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle
Çin‘in yükselmesiyle birlikte, sistemde giderek ABD‘ye rakip olması da ABD‘nin
Çin‘e yönelik güvenlik önlemleri almasını zorunlu kılmıĢtı. Ancak iki devlet arasındaki
mesafe ve tarihsel ayrılıklar, etkileĢimin sosyal olgular üzerinden olmasından ziyade
çoğunlukla liberal ve askeri perspektifle ele alınmasına neden olmaktadır. Her ne kadar
algı üzerinden yeni bir yaklaĢım geliĢtirilse de Çin‘in maddi kapasitelerinin gözle
görülür Ģekilde artması, ABD‘nin bu konuyu daha ciddiye almasına neden olmaktadır.
ABD, küresel sistemde liberal DB, IMF, DTÖ ve askeri güvenlik bağlamında da
NATO gibi uluslar üstü kurumlarla kendi çıkarlarını maksimize etmeyi sağlamıĢtır.
Ancak 70‘lerle birlikte yeni güç merkezlerinin ortaya çıkması, ABD‘nin sitemdeki
etkinliği azalmaya baĢladı. Çin‘in ekonomik reform ve dıĢa açılma politikasıyla yeni bir
güç merkezi haline dönüĢmesi, ABD‘nin Çin‘in de bulunduğu bölgeyi pivot bölge ilan
etmesine neden oldu. Çin, ―Bir KuĢak Bir yol‖ giriĢimi ve Asya Altyapı Yatırım
Bankası‘nı kurarak küresel liberal düzendeki ağırlığını artırmak istemektedir. Özellikle
hem yakın çevresindeki hem de bu proje güzergâhı üzerindeki devletlerin altyapı
yatırımlarına hibe ve kredi sağlamaktadır. Böylece ekonomik olarak giderek kendisine
bağlanan devletler üzerinde de siyasal etkisini artırabilmektedir. Son yıllarda
ASEAN‘ın içinde Çin‘e yakınlaĢmaya baĢlayan Kamboçya ya da Filipinler gibi
ülkelerin itirazlarıyla, Çin‘e yönelik sert ifadelerden kaçınıldığı bilinmektedir. Ayrıca
Çin, bölgesindeki ülkelerle gerçekleĢtirdiği yüksek düzeyli ekonomik bağımlılık ile bu
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ülkelerin kendisine yönelik bir kolektif güvenlik topluluğu oluĢturmasına da engel
olmaktadır.
Amerika, Çin‘in Asya-Pasifik‘te artan askeri ve siyasal etkisinden rahatsızdır.
Ġktidara gelen her devlet baĢkanı bunu önlemek için gerekli politikaları uygulayacağını
taahhüt etse de baĢarılı olamamaktadırlar. Özellikle ABD‘nin bizzat kendisinin Çin ile
karĢılıklı bir bağımlılık içinde olması süreci çıkmaza sokmaktadır. Bundan dolayı,
Çin‘in siyasal ve liberal bağlamda sınırlandırılması pek mümkün gözükmemektedir.
Fakat Çin‘in yükselen gücüne rağmen, askeri alanda ABD‘ye kıyasla çok yetersiz
olması, bölgesinde ciddi revizyonist giriĢimlerde bulunmasını önlemekte ya da bu
revizyonist gözüken adımların ABD‘nin uluslararası çıkarlarını doğrudan tehdit edecek
mahiyette olmasına engel olmaktadır.
ABD ve Çin‘in karĢılıklı zaafları, mevcut stabil durumun devamını
sağlamaktadır. Böylece iki devlet arasındaki stratejik rekabetin ciddi bir sıcak
çatıĢmaya dönmesine Ģimdilik engel olmaktadır. Çin‘in ABD ile baĢa çıkabilecek askeri
güce ulaĢana kadar, mevcut durumun bu Ģekilde devam edeceği öngörülmektedir. Bu
bağlamda ABD, Çin‘in bölgesindeki etkisinin daha da fazla artmaması için, Ģimdilik en
baĢaralı iĢleyen askeri kapasitesini bölgede daha da artırmayı amaçlamaktadır. Her ne
kadar bölge dünyaya oranla çok daha hızlı bir silahlanma yarıĢına girse de topyekûn bir
savaĢın baĢlaması pek öngörülmemektedir. Teknolojik silahlar ile nükleer kapasitesiye
sahip Çin‘in vereceği yıkım da ciddi boyutlarda olacaktır. Bu durumun da ABD‘nin
küresel güç üstünlüğünü baĢka bir devlete devretmesine bile yol açabileceğinden, bu
sıcak çatıĢmanın göze alınması çok da kolay bir Ģey değildir. Sonuç olarak, ABD
bölgedeki çıkarlarını koruyabilmek için askeri kapasitesine daha fazla güvenmekte
olup, bölgedeki müttefikleriyle olan iliĢkilerini de güçlendirerek mevcut durumun
devam etmesinden yanadır.
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ABSTRACT
In the historical roots of liberalism, the Industrial Revolution has an important
place. It can be said that the emerging economic realities constitute a social and public
model beyond an ideological dimension. Unlike feudal period before renaissance
societies when there is a conflict of religion and state, the Kingdom of Saudi Arabia is a
country that has remained largely out of its core values of liberalism and its human
rights, democracy and rule of law. After the sectarian wars of the nations in Europe, the
Renaissance period began to capture at least basic values such as human rights,
democracy and rule of law. But Saudi Arabia, located at the center of the liberal
system, is still far from these values. However, Saudi Arabia, has begun to seek its old
bright days in terms of economy with falling oil prices, has launched more structural
initiatives that are not just oil dependent since 2016.One of these steps is the inclusion
of women in economic life. In this context, the Riyadh administration has initiated a
new reform process, bringing many freedoms towards women to speed up and facilitate
this transition period.
In this study, the liberation movement towards women in Saudi Arabia is
examined in terms of license liberty and socio-economic factors that constitute the
basic dynamics of this process are aimed to be revealed.
Key Word: Liberalism, Saudi Arabia, Feminism, Economy, Driving License
SUUDĠ ARABĠSTAN'DA REFORMLARIN SOSYO-EKONOMĠK BOYUTU:
KADINLARA YÖNELĠK EHLĠYET SERBESTĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
ÖZET
Liberalizmin tarihsel kökenine inildiğinde Sanayi Devrimi önemli yer
tutmaktadır. Ortaya çıkan ekonomik gerçeklerin ideolojik bir boyuttan öte, toplumsal
ve kamusal bir model oluĢturduğu söylenebilir. Avrupa‘daki devletlerarasındaki
mezhep savaĢları sonrasında, Rönesans döneminde en azından insan hakları, demokrasi
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ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerler yakalanmaya baĢlandı. Fakat liberal sistemin
merkezinde yer alan Suudi Arabistan ise hala bu değerlerin çok uzağındadır. Bununla
birlikte, petrol fiyatlarının düĢmesiyle birlikte ekonomik açıdan eski parlak günlerini
aramaya baĢlayan Suudi Arabistan, 2016‘dan itibaren ekonomiden sadece petrole bağlı
kalınmayan daha yapısal giriĢimler baĢlatmıĢtır. Bu adımlardan birisi de kadınların da
ekonomik hayata dâhil edilmesidir. Bu bağlamda Riyad yönetimi, bu geçiĢ sürecini
hızlandırmak ve kolaylaĢtırmak için kadınlara yönelik birçok özgürlükler getirerek yeni
bir reform süreci baĢlatmıĢtır.
Bu çalıĢmada, Suudi Arabistan'da kadınlara yönelik özgürleĢme hareketi ehliyet
serbestisi özelinde incelenmekte, bu sürecin temel dinamiklerini oluĢturan sosyoekonomik faktörler ortaya konulmaya çalıĢılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Suudi Arabistan, Feminizm, Ekonomi, Ehliyet
Introduction
The violent fluctuations in oil prices in the 21st century have had a serious
negative impact on the economy of the countries that depend on export revenues of this
mineral oil. Saudi Arabia, which has enjoyed economic prosperity through oil revenues
for half a century, has begun a unified development and transformation process,
especially by strengthening its position in the decision mechanism of Crown Prince
Muhammad Bin Salman. The primary purpose was to establish a stable economic
model that would generate alternative revenues through production, finance and
tourism. Projects are being launched in different fields in this direction and progress is
being made in human rights at the least. The fact that the Saudi throne set always on
among the children of Abdulaziz bin Saud will pass a torch for the first time after
Salman bin Abdulaziz el Saud. And this makes this period very critical both in terms of
Crown Prince Mohammed bin Salman and Kingdom of Saudi Arabia. Having actually
taken power, the Crown Prince has undertaken a number of activities to consolidate his
power. Although he arrested some names bearing potential threats, he has bent some of
the strict prohibitions. It is thought that it aims to increase the reputation of the people
and to form a leader image that has put Saudi Arabia in the democratic process in the
eyes of the Western states under the repressive welfare regime.
A General Outlook on the issue of Women‟s Status
Unlike other Muslim societies around the world, there is a strict attitude towards
women, in Saudi Arabia. While there is no such a tragic situation in other societies,
which has much common interest in the same region such as history, race, culture,
language and religion, it is noteworthy that, social and economic life is isolated utterly
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in Saudi Arabia.1978 According to the World Economic Forum data, the Kingdom
ranked 141st with respect to gender discrimination and ranked 142nd with respect to
women's participation in the economy out of 144 countries at the rate of 0,583.1979
When the longer view is taken into account, Saudi Arabia brought up the rear among
the 115 countries in 2006 and that‘s why it can be said that there is a positive
development in this issue. The belief that Wahhabi teachings are at the source of this
rigid mindset towards women.1980 The fact that the opinion that women are "less
dominant than males, more dependent on them, and those who should be able to raise
children and engage in housework" is still accepted in the society, revealing the
traditional perception of the society.1981 The situation in the country is also described
by some competent persons as "the woman's being traditionally condemned to practice
a gender role".1982 Given that women between the ages of 15 and 24, especially over the
literacy rate of over 95%1983, it may be possible to interpret the Kingdom's point of
view more accurately. Although there are many opportunities for women in education,
this is not the case in business life. In particular, the fact that the specialization areas
where women are trained are not able to find a response in business life are among the
reasons for the abstractation of women from business life. Given the statistics, one of
the countries where the female labor force participation rate is the lowest is Saudi
Arabia.1984 Recently, the establishment of departments such as law, architecture and
engineering in women's universities has opened up the possibility of integrating Saudi
women into business life for the following periods.
The recent reforms or initiatives in the Kingdom have been greatly welcomed by
the public. According to YouGov Plc surveys, 77% of the Saudis have the right to
license their women, 65 of them plan to apply for a driver's license, and two-thirds find
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this King's decision right.1985But it is not possible to say that the whole society agrees
with this. A visible part of society suggests that these leaps towards women are a
serious threat to traditional and religious identity.1986It is envisaged that the
effectiveness of women who must be accompanied by a first-degree "parent" or
"guardian" to be able to work or travel on the Street, particularly with these reforms, is
regarded to increase the administrative and communication levels. Other developments
in the freedom of this activity rise, like the domino stones, step by step - not by
overthrowing another; much more violently - growing like an avalanche - and will
make it unstoppable.1987
Economy and Women's Employment
Having one of the largest oil revenues in the world, Saudi Arabia has generously
benefited its citizens from this blessing. In addition to being able to work easily with
the salaries of many people at the state level without any exam success or competence,
many citizens have gained large numbers with immigrants from foreign countries due
to the ―surety system‖. So this system prevented the need to develop any production
system. This is what makes the Saudi citizens almost entirely in the public sector; also
has caused the private sector's share to remain at 10% for many years. While women in
public employment may be involved in mandatory positions such as public order,
health and education, it is not possible to see this in both other areas and the private
sector. The proportion of Saudi women employed in the private sector remained below
1% in 2015.1988 It is not possible under the current restrictions to say that Suudi
Women are "adequate" in the sense that they can work effectively and efficiently in
many positions where migrant workers are working.1989
Although the perception of women is emphasized as the reason for this situation,
the specialization brought about by the education given to women in particular is not in
a position to fully respond to the expectations of the business world. When the results
of the surveys are examined, there is a widespread belief at the rate of 78.8% that the
Saudi Arabian education system does not have the necessary equipment for the
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business world.1990As a result, there is a serious immigrant population in the country.
Many foreigners from India, Bangladesh, Pakistan and Arab countries like Yemen and
Syria, which are not prosperous in the region, are working in the country. This opens
the way for serious numbers to go abroad without interruption in the Kingdom. The fact
that most of the employees of the private sector are foreign is a disruptive situation for
the royal family who has in the desire to realize the new economic model. Alternative
development of applications has begun to take place in the last period in order to
change this system. Riyadh, which has prepared the Sawada program to secure job
opportunities for the Saudi citizens, aims to stop the worsening of the economy that has
recently been damaged by "Saudization" in the direction of 2030 targets, namely the
plan to increase the employment of Saudi in the private sector. In this process, the NTP2020 (National Transformation Program) has been put in place to ensure more effective
participation of women carrying potentials. With this plan, it is aimed to withdraw the
'Women Participation in Labor' rate to 28%, which is below 20% by 2017.
The inclusion of 18 public agencies including the Ministry of Economic Affairs
and Development to the NTP-2020 is an important indicator of how much the Saudis
have focused on increasing women's employment.1991 It is also planned to withdraw the
unemployment rate among the Saudi citizens to 9% from 11.5% during the same
period.1992 It has been recognized that a Saudi woman who lives at home and does not
have a positive contribution to the economy either will be included in the 2030 Vision
Plan which has been prepared in line with a living society, a developing economy and
an ambitious national policy. Cultural norms and legal regulations restrict women's
employment and even their ability to act significantly. Not that women are not enough
for the job; it is a question of elimination because of gender in the preliminary process
which is the starting point of the occupational selection process.1993 In such a situation,
women are not preferred to the economy because they are much more expensive than
the use of an immigrant. It is not surprising to hear a change every day of similar
developments as the social and economic life integration of women in addition to their
economic size facilitate the goals of Crown Prince Mohammad bin Salman in the West.
1990
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The process that started with the driving license continued with the appointment of a
female Mrs. Fatima Bashan for the first time in his speech to the Embassy of the
Kingdom of Saudi Arabia and this historical step has had great repercussions in the
world. The announcement that female air controllers will be trained to be deployed at
the airports of the Kingdom is another example in the same direction.
Freedom of Driver's License and Its Aims
The cultural accumulation of the Arab societies, shaped in the historical process,
creates different challenges for women from other world women. These difficulties are
predominantly seen at the point of cultural interaction and taboo.1994 In fact, the
prohibition of using cars for women is not the religion of Islam, but the Saudi culture
that is shaped by Wahhabism. Saudi Arabia, the only country in the world where
women are still legally banned from driving, has also experienced social and legal
movements related to the issue in the last period. This ban will last until July 2018.1995
US soldiers, stationed in the region through Desert Storm Operation, freely to drive in
large cities such as Dammam and Riyadh. In addition, when Kuwaiti women were
added to the freedom of driving around the Saudi Arabia borders, the Saudi women
started to demand for freedom of driving.1996 As the public transport system is
accessible and available to all segments of the community, driving ban is felt at the top
level, along with a lack of other triggers in the country's movement. This is not just the
employment of women in the Kingdom; and at the same time impeded the integration
of social life.1997 The transformation that the Kingdom has within itself can lead up to
the worker women union as a result of social conditions.1998 Even according to other
Arab countries, the driving ban, which causes the woman to get out of economic social
life, is reflected in everyday life with the need for a "guardian male" to drive the vehicle
when she goes out of the house. It is regarded unmoral for the women if they travel
with other men who are not qualifed as "Guardian males" (father, brother, wife, son,
and nephew).1999 When the obligation to be a male taxi driver, was in force until March
2018, is taken into consideration, this process will be easier to understand. Beginning in
March 2018, the Careem-based2000 taxi company operating in Saudi Arabia began
employing female staff for a monthly salary of 1,500 SAR. Thinking about the
1994

Guy Wilkinson, "Women in business", Gulf Business, 1996.
Eleanor A. Doumato, Women's rights in the Middle East and North Africa: Progress amid
resistance, Rowman&Littlefield Publishers, New York 2010, p.433.
1996
US Department of State, "Saudi Arabia Human Rights Report 2014",
https://www.state.gov/documents/ organization/236832.pdf (accessed Mar. 08, 2018).
1997
Doumato, ibid, s.433.
1998
ġimĢeker, ibid, s.144.
1999
Hodges, ibid, s.39.
2000
http://www.careem.com
1995

738

Lect. İshak TURAN / Lect. Yusuf Bahadır KESKİN

economic dimension of the liberties for women in the country through such examples
will make it easier to read the reform process.
In this way, The Kingdom of Saudi Arabia, which already has a very negative
position on human rights in the world, has aimed to make its economic structure more
stable and to break its negative image in the world. With the order issued by King
Salman bin Abdulaziz al-Saud, the removal of the women's driving license ban ended
with debates on this issue that could not be explained for reasons of religion. This ban,
which has been repeatedly protested during the years of 1990, 2001, 2011 and during
Arab Spring, has already become a relief for international business people working at
Saudi Aramco and also for the Saudi women driving at rural.
In the Saudi society, the ban of driving is generally thought as the biggest
obstacle to women's employment. In a survey conducted in 2006, 89% of women stated
that the biggest obstacle to have a job is the prohibition of driving and the lack of public
transportation network.2001Another study, which expresses the direct contribution of the
state to the economy, is also based on providing women's employment in these areas by
returning them to their home country. At the beginning of the most appropriate steps
that will make women can contribute to the economy is to abolish the vehicle usage ban
which has been applied to them for years. To explain short-term concrete figures with
an example; it is known that there are a large number of immigrants from the poorest
countries such as the Philippines, Indonesia and Bangladesh to travel to Saudi families
to be a driver of those who have high prosperity in the country. According to the figures
given by Arab News, the number of immigrants coming to the country for driving alone
is expressed as 1.38 million and the sum of wages paid annually to them is 8.8 billion
dollars.2002
In the case of a technically undocumented calculation, if the immigrants send an
average of four percent of their earnings to their country, the monthly loss to the Saudi
economy is over $ 2 billion. However, it is not a very correct approach to think that
women are allowed to drive for only $ 2 billion. It is vital to be able to rise the women's
share by 22-30% in the private sector by 2030. It is seen as a "great shame" in the
society if a woman travels with a man with whom she‘s not married. When it comes to
being used by immigrants and citizens who have only a small amount of public
transport and poor economic status, it will be clear how much the transportation is a
great problem. Because of these transportation problems, employers prefer to employ
immigrants instead of employing a Saudi lady. In addition, this prohibition creates the
2001
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impression designed to reduce the need for the widow, widowed or never married, even
if they wish to work.
It is possible to say that the administration of Riyadh, aiming to obtain maximum
benefit from the capabilities of all citizens, regardless of man or woman, in order, is
one step closer to achieve 2030 Vision. The reforms that have attracted a lot of interest
in the world today don‘t have such only social and cultural dimension but also its
economic extent reveals the purpose of the reforms carried out. If there is no unusual
change of authority and the conjuncture continues in this way, it seems likely that a
much different kind of Saudi Arabia might be seen on the world's agenda.
Conclusion
Regardless of the widely accepted religions, Arabia, a region in which women's
rights are far behind, has bottomed out in this regard, as it significantly increases the
impact of Wahhabism in the region. For many years, the Kingdom, where women
cannot get on with freedom, has begun to get out of the ordinary in many ways with the
de facto beginning of the influence of Crown Prince Mohammad bin Salman. In order
to diversify economic resources, these reforms aim at evolving from a ready-consuming
society to a producing society model. Despite the high level of education in the country,
the rate of educated women is highly low and so they cannot be integrated into the
economy in practice. The inclusion of economic vitality in women rather than a large
number of immigrants will surely enrich the social as much as it is economic. One of
the most important steps in this direction is to give the right to drive to the woman is a
remarkable step as remarkable. To abolish the need for a large number of foreign
drivers to remain in the country will help keep the cash inside the country. And also it
implements a similar model in the private sector that can be regarded as a healthy
solution.
Although it echoes as a movement for freedom, it is not difficult to see that the
application targets economic goals at the primary level. Establishing a reasonable
percentage of the Saudi working female ratio, which is very low in the private sector,
can be an important trigger for achieving a vigorous society goal. In the direction of
economic targets, the liberalization practices for women may show domino effect. If
the current perception of the decision-making mechanism continues, it will not be a
surprise for the followers of the region that we will see a much different kingdom of
Saudi Arabia today than a quarter century in a very short period.
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ABSTRACT
In religious texts, rule maker explains his power and trains the subjects about the
rules which they should obey them. Also the modern organizations or constructions like
nations, schools try to discipline the subjects in the frame of written texts filled with
determined rules. These types of profane structures are as mock-up of sacred
construction. The purpose of this study is to question whether the disciplinary society
as a form of governing the society, perform as a religion performatively, through the
religious text; the Qur'an. The panopticon design, however, was invoked by Michel
Foucault in Discipline and Punish as a tool for modern disciplinary societies and to
observe and normalize the societies‘ behaviors. These institutions are available for
panopticon, not because they are similar to each other, but because pupils, patients,
workers and prisoners classified as individuals and tried to be conformed to the norms.
The similarity of the analysis of the panopticon theory, which aims -hypothetically- to
understand the social relations of governance, and the religious texts will be analyses
during the study. It should be noted that religious texts are not put into an analysis as a
theologian and are not involved in a discursive analysis or interpretation. It is alleged
that the religious texts process as sign chains in understanding panopticon, and the
profane elements are structures that function as performative religion to hold the
individuals together.
Keywords: Religious text, panopticon, Foucault, performative action, sacred,
profane
Introduction
Formalized patterns in social texts - theories as the sets of thought - develop
perspectives to understand the social order. As the validity of the perspectives changes
according to the place and the time, the explanation loses its power or becomes a new
one with different donations. Ultimately, the aim is to explain and understand the
institutional mechanisms in society, the attitudes, the actions, and all the cultural
formations settled as human products. If the society is tried to be understood through
theories, it would be clear that human product organizations are connected to each other
by institutions and building chains. Additionally, if the society is analyzed as a social
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text and an object of examination, the list of thoughts on each unit is stand out.
Basically, the humanistic form of social order evokes the demands of the formal
religious order. In other words, there is a list of things to do in a state-nation, rulingruler duality parallel to the expectations, desires and indicated paths of religion. The
diagram of the homeland concept and anticipations emerging from the religion, is a
subject to be studied (Bellah, 2006); nation and religion which facilitates through
rituals, myths, heroes, ceremonies proceed through formal imitation; that is a
performative construction in a sense.
The aim of the word performative is ―the essence or identity that they otherwise
purport to express are fabrications manufactured and sustained through corporeal signs
and other discursive means‖ (Butler, 2008, p.173). From this framework, the existence
of performatively processing institutions as religion, indicates the functionality of
borrowed religious elements by the secular basin. This is sometimes administration of
the state, sometimes the formation of the nation, and sometimes media instruments in
the society of surveillance at the liquid modern times (Bauman and Lyon, 2013).
According to Chidester (2005, p. 504-521), Coca Cola, baseball and rock'n roll style
music are seen as sacred forces in the American capital market. These three formations
take on a ritualistic impulse through the media. Coca Cola is transformed into a fetish
with motives like love, peace, fraternity, sacred formula hidden like secret, red-white
colors resembling Santa Claus. In particular, Coca Cola, who advocated a better world
order during the war years, formed an icon for America's high-powered, many religions
or ideologies have reached more people than they have in the aftermath (Chidester,
2005, p.510). In this situation, it is thought that the "Coca-Colonization" process can be
realized in the world. Another power baseball is considered sacred because it occupies
space in collective memory, disciplines people with certain rules, and ritualizes time.
The mystical aspects of religion are absent from the baseball, but during the game, it
gives the pleasure and adrenaline to the individual and create the effect of rapture for
the individual. Rock'n roll music means rhythm, power, a sacred melody, a place of
mystical elements, an anti-class, and an emphasis on solidarity. While such musical
genres are presented as gifts, masses of electronic form evoke a relationship as a
melting pot (Chidester, 2005, p. 516). In fact, the metaphorically loaded holiness of this
meta is the result of the influence it creates on interested buyers, and intensified through
media. In the formation of this effect, producers, market and propagation channels have
a common share. While the baseball player named Buck O'Neil says religion for
baseball, Coca Cola argues that Delony Sledge's work is the religion; and John Lennon
claims that rock music stars are more popular than Jesus (Chidester, 2005, p. 518).
Ritualistic religious attitude in performative sense created by the media, In the
performative manuscript created by the media acquires sanctity to the extent that it is
attributed to drink (Coca Cola), sports (baseball), and the music (rock'n roll).
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It can be argued that religious texts discourses as a base form play a central role
in the social forms. The aim of this study is to question whether the social
administration form gains functionality as religion performatively through the Quran as
a religious text. Hypothetically, the analysis of the panopticon theory, which aspires to
make sense of the discipline society, will be tested by comparing it with an organization
that functions parallel to religious texts.
The Religious Text
God emphasizes His features in all holy books to discipline the subjects and
make them live in a harmony. The Sacred in the Quran, the Holy Bible and the Torah
emphasize that God created all creatures, and know them, and also He is the one who
had all kinds of knowledge. Subjects of God do not know anything unless God let them
to know, and they are powerless because of their ignorance. According to holy books,
God has the power of seeing every things happens and the thoughts of the subjects.
Additionally, He is eligible to know everything; it is not important that it is implicit or
explicit, can be seen by eye, or not. Like Bible2003 and the Torah2004, Quran2005
repeatedly emphasizes that God plays the observer role on the society; God is eligible
to survey the subjects‘ deeds, even the thoughts.
As it is clear that, God describes Himself as powerful enough to see all the
subjects and is also able to punish them if they do not obey the rules and restrictions.
However, this may be only an acceptance by subjects that God is everywhere and is
able to see and know whatever we do or we think. The important thing is not to have an
eye to survey the area or the world, but the idea in the subjects‘ minds to be watched;
internalization may the key concept for this. Someone who believes in God, and accepts
the Quran, starts to obey the rules of God and complies with the restrictions after a
while, without thinking that God is everywhere. However, God says in the Quran that;
―Allah has made the Kaaba, the sacred house...this is that you may know that Allah
knows whatever is in the heavens and whatever is in the earth, and that Allah is the
Knower of all things‖ (Quran, 5:97).

2003

There is nothing hidden, which shall not be openly seen; nor anything secret, which shall not be
known and come into the light of day (Luke, Chapter 8, Verse 17).
2004
Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off. Thou
compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways (Psalms, Chapter 139,
Verse 2-4).
2005
Surely He knows what is spoken openly and He knows what you hide (The Prophets, 110 th Verse).
Allah-- surely nothing is hidden from Him in the earth or in the heaven (The Family of Imran, 5 th
verse). Say: Do you apprise Allah of your religion, and Allah knows what is in the heavens and what
is in the earth; and Allah is Cognizant of all things (The Chamber, 13th Verse).
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God is not visible by the subjects, but they think that there is a continuous
surveillance. This feature of God is mentioned in the Quran, it is said that subjects
cannot see God, but should know the existence come from Himself, and He has the
power and knowledge of everything happening in the world; ―Vision comprehends Him
not, and He comprehends (all) vision; and He is the Knower of subtleties, the Aware‖
(Quran, 6: 103). In the Quran, however, God‘s surveillance feature is characterized as
continuous endlessly and in every situation; ―And with Him are the keys of the unseen
treasures-- none knows them but He; and He knows what is in the land and the sea, and
there falls not a leaf but He knows it, nor a grain in the darkness of the earth, nor
anything green nor dry but (it is all) in a clear book‖ (Quran, 6: 59). The target of the
Quran is to create a certain disciplined subjects. Because of this, the surveillance goes
on, even the night and even in the sea.
Discipline is the way of God to make subjects behave normally. The important
thing is that the behavior of the subject would be voluntary, because he or she behaves
in line with God‘s sayings, as she or he admitted the Quran completely. Being a good
subject is worshiping to God in a respectful way. Subjects know that this feature of the
Quran. In the Cow Sure, God says that ―And keep up prayer and pay the poor-rate and
whatever good you send before for us, you shall find it with Allah; surely Allah sees
what you do‖ (Quran, 2: 110). In the same verse God orders to pay the poor-rate –
zekat- to the poor, as God sees everything they do. God repeatedly indicates the
obligation of the subjects in other verses. One more example which includes order for
pray and pay the poor-rate: ―Do you fear that you will not (be able to) give in charity
before your consultation? So when you do not do it and Allah has turned to you
(mercifully), then keep up prayer and pay the poor-rate and obey Allah and His
Apostle; and Allah is Aware of what you do‖ (Quran, 58: 13). While it is clearly seen
from the verses that, God aims to make the subjects ‗fear‘ of not to obey, and
emphasizes the ‗awareness‘ of Himself on everything. Another example of God‘s will
to make people behave normally is about fasting; Allah is aware of what you do...let
him fast for two months successively before they touch each other...and the unbelievers
shall have a painful punishment (Quran, 58: 3,4).
Additional to these worships, there are also prohibitions; such as murder. God
demands a type of normality decrees solidarity contrary to evil behavior. The Quran
states that ―And when you killed a man, then you disagreed with respect to that, and
Allah was to bring forth that which you were going to hide‖ (Quran, 2: 72). In the
Quran those who do not worship to God and those who do not obey the prohibitions
would have the punishment either in this world or in the life to come. In the Sure of the
Bee, God says that ―And do not make your oaths a means of deceit between you, lest a
foot should slip after its stability and you should taste evil because you turned away
from Allah's way and grievous punishment be your (lot)‖ (Quran, 2: 94). The
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punishment is very hard and the afraid should be very high; God mention this
repeatedly in the Quran; ―O you who believe! do not violate the signs appointed by
Allah nor the sacred month, nor (interfere with) the offerings, nor the sacrificial animals
with garlands, nor those going to the sacred house seeking the grace and pleasure of
their Lord; and when you are free from the obligations of the pilgrimage, then hunt, and
let not hatred of a people-- because they hindered you from the Sacred Masjid-- incite
you to exceed the limits, and help one another in goodness and piety, and do not help
one another in sin and aggression; and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah
is severe in requiting (evil)‖ (Quran, 5: 2). The obedient is very important for God, and
the punishment is very severe, we can see this type of phrases very often in the Quran;
the fire of the hell, insufferableness of the eats and drinks is some of the sources of the
afraid for the subjects; ―Surely (as for) those who speak evil things of Allah and His
Apostle, Allah has cursed them in this world and the hereafter, and He has prepared for
them a chastisement bringing disgrace‖ (Quran, 33: 57).
The fear of punishment should come from the knowledge of the God, so God
indicated this feature in the Quran as; ―When you ran off precipitately and did not wait
for any one, and the Apostle was calling you from your rear, so He gave you another
sorrow instead of (your) sorrow, so that you might not grieve at what had escaped you,
nor (at) what befell you; and Allah is aware of what you do‖ (Quran, 3: 153). God
indicates these two properties of the panopticon in several times, even in same verse, as
it is quoted; the punishment and awareness of everything. As in the panopticon,
knowledge brings the punishment and knowledge exists with God according to the
Quran. The knowledge of God which is indicated in the Quran repeatedly brings to the
subjects the afraid of to be punished if they do not obey the rules of the observer.
Nevertheless, the Quran has given serious rewards for the subjects who obey the rules,
and prohibitions. Additionally, the punishment and rewards of God would be given
either in the place of surveillance or in other places and times.
The reward is the other side of the coin. God repeatedly says that there are
rewards to those who obey the rules. The Quran has the good news for the obedience of
the surveillance, in this world and the other life as the punishment exists; ―The gardens
of perpetuity, they shall enter them, rivers flowing beneath them; they shall have in
them what they please. Thus does Allah reward those who guard (against evil)‖ (Quran,
16: 31). As the right to punish comes from knowledge, the Quran indicates that we gave
the reward as we know your deeds are good, this is another way of construct a panoptic
feature. This can be seen in the Sure of the Woman, ―Why should Allah chastise you if
you are grateful and believe? And Allah is the Multiplier of rewards, knowing‖ (Quran,
4: 147).
It can be said that the Quran creates the conscious within the society that there is
a superior and hierarchically high watcher who has the knowledge of what are the
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deeds and the thoughts of them. Unless the subjects obey the rules which are made by
the watcher, they are going to be punished, and if they obey the rules of God, subjects
would have rewards. This threat of punishment and the desire to have rewards from
God, disciplined the subjects.
Panopticon View
The Panopticon design is firstly created by Jeremy Bentham (1995:29-95)
especially for the prisons. The design, however, was invoked by Michel Foucault in
Discipline and Punish (1995) as a tool for modern disciplinary societies and to observe
and normalize the societies‘ behaviors. Foucault (1995) proposes that not only prisons
but all hierarchical structures such as the army, the school, the hospital and the factory
unlike the Bentham‘s panopticon. These institutions are available for panopticon, not
because they are similar to each other, but because pupils, patients, workers and
prisoners classified as individuals and tried to be conformed to the norms. The main
principle of the panopticon is that, subjects of the panopticon are aware of being
watched by the man from the tower, even they are not sure there is a person in that.
When we look at the reasons which paved the way for panopticon, we encounter
that during the years of ―Great Transformation‖ from 1760 to 1840, almost all societies
largely abandoned of torture, punishment and overt surveillance and adopted more
subversive forms of surveillance that are more difficult to detect. In order to get rid of
this evil situation, some scholars constructed some theories. Firstly, although never
built, Bentham‘s created a building which is called panopticon that includes a tower
housing supervisors with a ring of cells housing inmates surrounding it. The most
important of the Panopticon is that the watcher can see out of the tower but the watched
cannot see into it from the area of the prison. The prisoners can always see the tower
but never knows from where he is being observed, or if there is a watcher in it or not;
visibility is a trap for the prisoners. Thus, the main purpose of the panopticon enclosure
and discipline of the watched would be achieved. However, power should be visible,
and there should be an afraid of punishment among the prisoners.
Monitoring the progress of prisoners required constant supervision. A prison
warder monitored criminals at all time to ensure they followed the guidelines. Constant
supervision led to the development of institutional designs like Jeremy Bentham‘s
panopticon. The panopticon had cells built around a central tower. The cells opened in
the front so that the guards in the tower could see inside. The cells had windows in the
rear of the cell backlighting the prisoner and making him easy to watch. The windows
of the tower had Venetian blinds allowing the guards to see out, but preventing the
inmates from seeing inside. The prisoner never knew at any given moment if he was
being supervised or not, therefore he constantly obeyed the rules; according to
Foucault, ―this invisibility is a guarantee of order‖ (1995:197). The panopticon‘s main
constructive elements are the invisible watcher and consistent isolation. By this type of
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isolation, different groups may be watched and disciplined under this type of
surveillance. This is one of the point in which Foucault is separated from the Bentham‘s
idea. According to Bentham, the panopticon‘s aim is to eliminate some negative effects
from prisons. Foucault, however, states that a number of evil situations can be avoided
from different groups; such as schools, hospitals, and so forth (Foucault, 1995:200).
Additionally elimination of the subjects of the surveillance is very important.
Without connection, prisoners would be unable to make groups to escape, or riot, and
future crimes would be eliminated. In hospitals, by this isolation, contagious diseases
would not spread, and students in school cannot cheat or waste their times. Addition to
these preventions, according to Foucault, this isolation brings a focus on the task of
each watched. As Foucault states, ―the surveillance is permanent in its effects, even if it
is discontinuous in its action‖ (1995:197), the watched continues its attitudes in line
with disciplined one. Moreover, the panopticon does not necessarily have a watcher in
itself, because as Foucault indicates the importance is the continuity in effects but not in
actions. The idea of the invisible, unverifiable watcher caused a creation of a panoptic
society from the panopticon. A panoptic society is defined as one in which individuals
feel as though they could be under surveillance at any time and therefore act as if they
were, even in the absence of surveillance. The discipline does not come from above, but
they internalize the disciplinary power, because they believe that there is always an
observer in the tower; their disciplines come from themselves, not from outside
sources. These sources range from schools and the workplace to courts and prisons.
However the move of panopticism from the utopian panopticon to the real world did
not occur overnight.
Before the panopticon, there were other forms of control and discipline; such as
public trial and torture. The creation of the observer towers proved to be a more
efficient form than the prior ones. Because of this, governments, companies, and other
institutions became more ambitious to use this type of control mechanism. The
panopticon was firstly introduced into military organizations, the companies, and
schools by shifting from merely disciplining poor behavior such as stealing or cheating
to watching. It is also used to guide the subjects in order to increase their skills.
Foucault called this movement as ―the functional inversion of the disciplines,‖ basically
changing the focus of discipline (1995:201). The second stage, which Foucault called
―the swarming of disciplinary mechanisms‖ (1995:202) occurred as disciplinary
institutions became larger, more flexible and somewhat decentralized than prior
models. In the example of the Christian School, the school realized that the children
who were educated by them, vastly influenced by their parents. Therefore their parents
also should be observed to make student more disciplined. The third stage, ―the statecontrol of the mechanisms of discipline,‖ led to state organization, such as the military
and police force, to use the panoptic discipline. Finally the target which was to have the
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ability of observing every segment of society is achieved by this way. Thus, the
invisible and unverifiable watcher of the viable panopticon leads people to discipline
themselves. Also the panopticon makes power more economic and effective. The
panopticon could work without even a personal, because the idea of being watched and
the continuity of the effects are important, not the continuity of action which needs
more money.
The architecture of Bentham‗s panopticon is the mechanism, which allows for
surveillance. It contains a centrally located tower for guards with surrounding cells for
prisoners forming a circular structure. This allows for amplification of power, as a
small number of people could discipline many. The structure also was devised so that
each inmate‗s cell contained two windows allowing surveillance by the guards while
simultaneously allowing prisoners to view the guards‘ silhouettes. The prisoners‘
partial view of the guards made surveillance visible yet unverifiable (Foucault,
1995:201). In their isolation, the inmates‘ internalized feelings of being surveyed so
control was exerted even in its absence. Yet, this model did not truly reform the
prisoner, rather it controlled him. This system maintained control across the
hierarchical system with surveillance mechanisms in place for the guards and prison
director to insure they did not diverge from their intended roles.
Yet, this model is in no way limited to 18th century society. Foucault uncovered
that as society progresses; its disciplinary structure spreads from isolated institutions to
an indefinitely generalized mechanism of panopticism. Though however tempting it
may be for leaders to assume, the model cannot solve all of societal ills. The panopticon
cannot cause —immediate salvation of a threatened society (Foucault, 1995:216)
though crises like the plague are every ruler‘s dream as citizens are fearful and thus
willing to hand over their freedoms and enter the panopticon without coercion
(Foucault, 1995:216). Rather, the panopticon can be used to solidify the social
processes by increasing production that in turn aids the economy and fosters public
consciousness which leads to wide scale public programs like education. The
panopticon is then inherently connected to economic, judicial and scientific advances in
society (Foucault, 1995:216). This progression causes modern society to control its
populace without any force, with architecture and geometry manipulating the minds of
men. Though, the technological advancement in contemporary society has increased the
pervasiveness of surveillance.
For Foucault, the panopticon represents the way in which discipline and
punishment work in modern society. It is a diagram of power in action because by
looking at a plan of the panopticon, one realizes how the processes of observation and
examination operate. The panopticon is introduced through a contrast, a typical
Foucault device (think of the contrast between the execution and the timetable). The
plague is an interesting case, however. Firstly, Foucault examines a text about plague
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measures, rather than an account of an actual plague. To him, this is unimportant
because texts and reality interact closely. One might ask why the plague acted as an
image against which the mechanisms of discipline were defined. It was not because the
plague represents a loss of order: the restoration of order was the aim of rituals such as
the public execution. Rather, it was because when plague strikes, the boundaries of
normal and abnormal are blurred. Anyone can become sick, and therefore abnormal;
and what is abnormal is particularly dangerous in this case.
In focusing on the panopticon, Foucault adopts it as a symbol of his whole
argument. The theory of discipline in which everyone is observed and analyzed is
embodied in a building that makes these operations easy to perform. The panopticon
develops out of the need for surveillance shown in the plague. Plague measures were
needed to protect society: the panopticon allows power to operate efficiently. It is a
functional, permanent structure. The transition from one to another represents to the
move to a society in which discipline is based on observation and examination. The
disciplinary society is not necessarily one with a panopticon in every street: it is one
where the state controls such methods of coercion and operates them throughout
society. The development of a disciplinary society involves socio-economic factors,
particularly population increase and economic development.
Foucault argues that more sophisticated societies offer greater opportunities for
control and observation. This explains the reference to liberty and rights. Foucault
assumes that modern society is based on the idea that all citizens are free and entitled to
make certain demands on the state: this ideology developed in the eighteenth century,
along with the techniques of control he describes. Schools, factories, hospitals and
prisons resemble each other, not just because they look similar, but because they
examine pupils, workers, patients and prisoners, classify them as individuals and try to
make them conform to the "norm". The fact that the modern citizen spends much of his
life in at least some of these institutions reveals how far society has changed. According
to the architecture of panopticon, the one in the tower can see the pupils, prisoners,
patients, and so on, but the watched is not able to see the one in the tower, but the
outside of the tower. The importance is the presence of the panopticon, but not presence
of observer or the continuity of observation from the tower, because the watched live
with the conscious of being washed and the threat to be punished. The authority of the
panopticon is another crucial issue. The watched thinks that there is an absolute
authority of the watcher, and afraid of the one in the tower, because he or she has the
power to punish. The panopticon has the power, because it is invisible and has the right
to punish. The power comes from knowledge on what are deeds of subjects.
The panopticon theory maintains that hierarchy is an important element of the
discipline; subjects know that the watcher is eminent but also observe high up the
watched. The panopticon aims to create a normal type of watched, a hard working
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student, a well behaved prisoner, or an obedient patient, by making them believe in that
they are being observed in their places. The aim of the panopticon is to create a normal
society which has moral responsibilities and more comfortable situation. In the
panopticon, the time and the space are very important. The panopticon has strict times
and spaces. The punishment threat and the discipline last only during a single period of
time. Because of this, the panopticon project is not directly for the sake of the whole
society to be discipline, but for the some special and crucial places to be disciplined and
to have an order. The watched may not continue the disciplined attitudes outside of the
space, as the continuous threat ended. The tool of the panoptic authority to discipline
the watched is punishment. Those in the panopticon beware of being punished by the
one in the panopticon, if their deeds are against to the orders of the panopticon.
As a Conclusion
Consequently, panopticon as a theoretical aspect of disciplinary society bears
similar criteria in the sacred texts. This study targets to draw a minor picture of the
similarity through the verses of Quran. Rule maker is not visible by the subjects but
they internalize the continuous surveillance. Prisoners cannot see the one in the
panopticon from the cells on the tower as the subjects cannot see God but they
internalize the existence of Him because vision comprehends him not, He comprehends
all vision. The panopticon aims to create a normal type of well behaved, obedient
person who believe they are being observed in their places as God urges being good
subjects who obey the rules of the text and behave in the path of religious rules. The
people in the panopticon are expected to be anxious about being punished; exactly the
subjects should notice to obey God‘s prohibitions and care about the punishment in this
world or hereafter. Although in panopticon there are no explicit rewards for the
obedient, the religious text commits a great reward for the obedience of the God either
this world or another. Hence, it can be stated the similar concepts derived from both
types of disciplinary society are ―continuous surveillance‖ ―normality‖ and
―mechanism of prohibition and reward‖. In the consideration of this study, forward
researches can elaborate the meaning of each concept in the sacred books and
illuminate the application of sacred observation methods to the modern constructions.
As a result of the research, it is necessary to look at the social organization forms
of religious texts in order to understand the magical secular structure of society. In this
study, it is important to note religious texts are not put into an analysis as a theologian
and are not involved in a discursive analysis or interpretation. It is alleged that the
religious texts process as sign chains in understanding social texts, and the profane
elements are structures that function as performative religion to hold the individuals
together. In order to prove this claim, methodologically it is necessary for future studies
to analyze the transitions between religious texts and the social fictions. It is
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foreseeable that the semiotic studies could fill the gap in the interpretation of the
religious texts and the attempt of understanding the society.
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ÖZET
Anadolu mecmuasında Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu) ve Hayreddin Necib‘in
yayımlamıĢ olduğu ―Anadolu Kadınlığı‖ ve ―Anadolu Kadını‖ baĢlıklı makaleleri hem
mecmua açısından, hem Türk kadınının Osmanlı sonu ve Cumhuriyet baĢı
dönemlerindeki görünümlerine sosyolojik ve tarihi bir bakıĢ açısı sunması açısından
literatürde önemli yer tutmaktadır. Osmanlıca harfler ile ĠSAM‘da Osmanlıca
Makaleler veri tabanında yer alan makaleler değerlendirilerek Türk kadını hakkında
küçük bir değerlendirme yapılması bu çalıĢmanın amacını oluĢturmaktadır. Bu tebliğde,
çerçeve Ziyaeddin Fahri ve Haydar Necib‘in adı geçen makaleleri etrafında çizilmiĢ,
çok geniĢ olan bu konuya, sadece bu açıdan bir değerlendirme yapılmaya çalıĢılmıĢtır.
Aynı dönemde yazılmıĢ makale ve risalelerden de faydalanma yoluna gidilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Mecmuası, Ziyaeddin Fahri, Haydar Necib,
Anadolu kadınlığı, Türk kadını, Osmanlı-kadın, Cumhuriyet-kadın.
TURKISH WOMEN IN THE RISE OF THE "ANATOLIAN WOMAN"
ARTICLES IN
THE ANADOLU MAGAZINE
ABSTRACT
The articles titled "Anatolian Womanhood" in which Anatolian magazines
Ziyaeddin Fahreddin and Hayreddin Necib published are of great importance both in
terms of magazines and in terms of presenting a sociological and historical point of
view to the appearance of Turkish women at the end of the Ottoman period and during
the beginning of the Republican period. The aim of this study is to make a small
evaluation about the Turkish woman by evaluating the articles in the database of
Ottoman Works in ĠSAM with Ottoman letters. The frame was drawn around the
articles mentioned by Ziyaeddin Fahri and Haydar Necib. In the same period, articles
and papers written in the same period were also utilized.
2006

Bu çalıĢma, ―Halide Aslan, ―Anadolu Kadın/ı-lığı‖ Makaleleri IĢığında Osmanlı Sonu
Cumhuriyet‘in Ġlk Dönemi Türk Kadını‖ Kadın ve Toplum, Diyanet –Sen, Kasım 2017, S.1, s. 62-67.‖
Künyeli küçük çalıĢmanın geniĢletilmiĢ ve geliĢtirilmiĢ halidir.
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Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu‟muz
Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!”
Faruk Nafiz Çamlıbel, “Sanat”
GiriĢ
Anadolu mecmuası, Nisan 1340 (1924) - Mart 1341 (1925) tarihleri arasında
çıkan Anadolu Mecmuası, dönemin diğer önemli yayın organları gibi genç Türkiye ilim
ve fikir hayatına yön veren önemli dergilerden biridir. Toplamda on iki sayı çıkaran bu
dergi Anadoluculuk hareketinin yayın organı olarak değerlendirilmiĢtir. Mecmua 1
Nisan 1340‘tan itibaren 8. sayıya kadar her ay düzenli olarak çıkmıĢtır. 9, 10 ve 11.
sayılar bir arada 12. sayı ise Eylül 1341 (1925) tarihinde yayımlanmıĢtır. Dergi,
Anadolu NeĢriyat Komandit ġirketi tarafından Ġstanbul‘da basılmıĢtır. Anadolu
Mecmuasının fikir yapıĢının oluĢmasında Mehmet Halid Bayrı, Ziyaeddin Fahri
Fındıkoğlu, Mükrimin Halil Yinanç ve Hilmi Ziya Ülken olmak üzere baĢlıca dört
ismin etkili olduğu kabul görmüĢtür. Ġlk üç ay derginin mesul müdürü Mehmet
Halit‘tir. Üçüncü aydan sonra mesul müdürlüğünü Haydar Necip üstlenmiĢ, Mehmet
Halid ise derginin imtiyaz sahipliği ve müdürlüğünü yürütmeye devam etmiĢtir.
Derginin yazar kadrosu oldukça geniĢtir öncelikli olanlarının: Mükremin Halil
[Yinanç], Mehmed Hâlid [Bayrı], Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu], Hilmi Ziya [Ülken],
Necib Fâzıl [Kısakürek], Mehmed Emin [EriĢirgil], Ahmed Hamdi [Tanpınar], Haydar
Necib, Ġbrahim Hakkı [Akyol], Doktor Rıza Nur, Faruk Nafiz, [Çamlıbel], Celâleddin
Kemal, Necib Asım [Yazıksız], Ġrfan Nâbi, Rauf Yekta, ReĢad ġemseddin Sirer,
ġahabeddin [Uzluk], ġemseddin Kemal ve Yahya Kemal [Beyatlı] bulunur. Mecmua,
burada bahsedilenden daha geniĢ bir yazar kadrosuna sahip olmakla birlikte, ortaya
koyduğu fikirler açısından ön plana çıkan kiĢilerin Mükremin Halil [Yinanç], Mehmed
Hâlid [Bayrı], Ziyaeddin Fahri [Fındıkoğlu], Mehmed Emin [EriĢirgil] ve Hilmi Ziya
[Ülken] Ģeklinde ifade etmek yanlıĢ olmayacaktır.
Her sayısı kırk sayfa olarak basılan dergide sadece felsefe değil, siyaset,
edebiyat, tarih, coğrafya, din, pedagoji, sosyoloji konularına da yer verilmiĢtir.2007
2007

Dergi hakkında bilgi çeĢitli kaynaklardan derlenmiĢtir: Abdullah Uçman, ―Anadolu Mecmuası‖,
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 3, s. 144-145; Necati Tonga, ―Anadolu Mecmuası(19241925) ve Anadoluculuk Fikri Üzerine Bir Ġnceleme‖, Türk Yurdu, C.31, S.285, Mayıs 2011, s.141;
Rabia Dirican, ―Anadolu Mecmuası‘nın Türk DüĢünce Hayatı Açısından Değerlendirilmesi‖,
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Anadolu merkezli yaklaĢım, Anadolu mecmuası yazarları tarafından politik
sahaya da taĢınarak, hareketin siyasal bir kimlik kazanması sağlanmıĢtır. Hareketin ismi
olan ‗Anadoluculuk‘ ve ‗Anadolu Milleti‘ tanımlamaları da yine Anadolu mecmuası
yazarları tarafından gündeme getirilmiĢtir (Bayrı, 1341/1925: 316). BaĢta Mehmet Halit
Bayrı, Mükremin Halil Yinanç, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken gibi
Anadolucu düĢünürler, mecmuadaki yazılarında tarih, vatan, millet ve milliyetçilik gibi
konulardaki görüĢlerini dile getirerek Türk-Ġslam sentezine uygun ‗millet‘ ve
‗milliyetçilik‘ anlayıĢının ve Anadolu coğrafyası ile sınırlı bir ‗vatan‘ algısının
Ģekillenmesine katkıda bulunmuĢlardır.2008
Derginin imtiyaz sahibi olan Mehmet Halit Bayrı, derginin çıkıĢ amacını Ģöyle
açıklar: ―Anadolu Mecmuası‖nın neĢrinden maksat, bir Anadolu ilmi ve bir
Anadoluculuk mesleği vücuda getirmektir. Ġtiraf edelim ki doğup büyüdüğümüz yurdu
lâyıkıyla tanımıyoruz. Bu yurdun mazisine, tarihine vâkıf olmadığımız gibi, Ģimdiki
vaziyetinden, binaenaleyh istikbalinden de bî-haberiz… Anadolu mecmuası, bütün
anasır ve teferruatıyla iĢte bu medeniyeti ve onu ibdâ edenleri evvelâ kendimize, sonra
birikim halinde herkese göstermek niyetindedir.‖2009
―Bu milletin mazisinden bihaber olması, tarihine vakıf olmaması, Ģu anki
vaziyeti değerlendirememesi ve bu Ģekilde giderse gelecekte baĢına gelecekleri de
tahmin edememesi son derece endiĢe verici bir durumdur. ĠĢte Anadolu Mecmuasının
amacı, bu coğrafyanın bağrında vücuda gelmiĢ Türk kültürünü, Türk medeniyetini ilmi
bir metotla evvela Türklere, daha sonra tüm dünyaya ilan etmektir.‖2010
Makalelerini değerlendirdiğimiz Ziyaeddin ve Haydar Necib hakkında da kısa
bilgi vermek uygun olacaktır ancak Haydar Necib hakkında Anadolu mecmuasının
International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2222 Number: 25-I , p.
387-398, Summer I 2014, s. 390; Fatih Aslan, Anadolu Mecmuası ve Anadoluculuk (1924-1925),
(Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008.
2008
Yılmaz Bingöl - Ahmet PakiĢ, ―Milliyetçiliğin Anadolucu Söylemde Yeniden Üretimi‖, Amme
İdaresi Dergisi, Cilt 49, Sayı 1, Mart 2016, s.1-27; Ahmet PakiĢ, ―Anadolucu Söylemde ―Öteki‖
Ġmgesi‖,
Spectrum:
Journal
of
Global
Studies
Special
Issue,
pp.
117-135.
http://spectrumjournal.net/wpcontent/uploads/2014/05/Ahmet-Paki%C5%9F.pdf
EriĢim
Tarihi:
12.01.2014.
2009
Necati Tonga, ―Anadolu Mecmuası(1924–1925) Ve Anadoluculuk Fikri Üzerine Bir Ġnceleme‖,
Türk. Yurdu, C.31, S.285, Mayıs 2011, s.141; Doğan, Abide, 1923-1938 Yılları Arasında Yayınlanan
Dergiler-Anadolu, Kadro, Ülkü, Fikir Hareketleri ve Ayda Bir Üzerine Bir Çalışma, (Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Doktora Tezi); Doğan, Abide, ―Anadolu
Mecmuası‖, Türk Kültürü, S: 388, Ağustos 1995, s.500–508. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,
―Anadolu Mecmuası Maddesi‖, Dergâh Yay., C.1., Ġstanbul, 1977, s.134.
2010
Mehmet Halit Bayrı, ―Hasbihal‖, Haz.: Arslan Tekin, Ahmet Zeki Ġzgöer, Anadolu Mecmuası
İçinde, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s.443-4; Dirican, agm, s. 390.
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müdürlüğünü yaptığı ve dergideki makalelerinin baĢlıkları dıĢında bilgi
bulunamamıĢtır.2011
Ziyaeddin Fahri, Tortum‘da doğmuĢ olup, ilk öğrenimini Hakkari ve
Erzincan‘da yapmıĢ, Malatya‘da baĢladığı orta öğrenimini Kayseri‘de devam ettirmiĢ,
Ġstanbul‘da Gelenbevi Sultanisî‘nde tamamlamıĢtır. Telgraf Yüksek Okulu‘ndan mezun
olduktan sonra 1925 yılında da Ġstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü‘nü
bitirmiĢtir. 1925-1929 yıllarında Erzurum, Sivas ve Ankara Liseleri‘nde Felsefe ve
Ġçtimaiyat öğretmenliklerinde bulunmuĢ, 1930‘da Fransa‘ya giderek 1934‘e kadar
Strazburg Üniversitesi‘nde Felsefe üzerine öğrenim görmüĢtür. Aynı yıl Ġstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘ne Ġçtimaiyat ve Ahlâk doçenti olarak atanmıĢtır. Bir
süre sonra Strazburg‘a geri dönerek üzerinde çalıĢtığı doktora tezini 1935‘te
tamamlamıĢtır. Yeniden Ġstanbul‘daki doçentlik görevine dönen Fındıkoğlu, daha sonra
Ġktisat Fakültesi‘nde Prof. Gerhard Kessler‘in yanında çeviri iĢleri ile uğraĢmıĢ ve
sosyoloji doçentliği yapmıĢtır. 1937-1940 yılları arasındaki bu görevinden sonra
1941‘de Ġktisat Fakültesi Sosyoloji profesörlüğüne getirilmiĢ ve ordinaryüs profesör
olarak bu görevde çalıĢmıĢtır.
Ziyaeddin Fahri, akademik görevi yanısıra yazarlığı ile de meĢhurdur. 1921‘de
SarıkamıĢ‘ta çıkmaya baĢlayan Varlık gazetesinde ―Ġstanbul Mektupları‖ baĢlıklı
yazıları ile basın ve yayın hayatına baĢlamıĢtır. 1924 yılında Ġstanbul Üniversitesi hoca
ve öğrencilerinin kurduğu aylık Anadolu dergisinde, tanınmıĢ halkbilimci/folklorcularla
birlikte cemiyet üzerine çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Fındıkoğlu, sosyal bilimler alanının
her departmanında eser vermiĢ ancak yoğun olarak iktisat ve hukuk sosyolojisi üzerinde
çalıĢmıĢ 3000 kadar eser vermiĢtir.2012
Genel yaĢamı, yazı hayatı ve ilmî düĢünceleri bakımından Ziyaeddin Fahri, Ziya
Gökalp‘ın halka yöneliĢ çalıĢmalarını kendine ilke edindiğini her fırsatta ifade etmiĢ
bunu yazılarında da sergilemiĢtir. YaĢadığı dönemde, folklorun bilimsel bir özellik
kazanması için çaba sarf etmiĢ, folklor malzemesini bir bilim olarak düĢünmüĢ,

2011

Haydar Necib Anadolu mecmuasında 6 makale yayımlamıĢtır, yayım bilgileri; SAYI: 3, 1 Haziran
1340 / 1 Haziran 1924, ― Anadolu Kadını‖, s. 117-119; SAYI: 4, 1 Temmuz 1340 / 1 Temmuz 1924,‖
Ġlk Menba-Tahlil ve Tenkid‖, s. 151-153; SAYI: 6, Eylül 1340 / Eylül 1924; ―Fikret‘in Ölümü-Ayın
Ġzleri‖, s. 247-248; SAYI: 7, Tesrin-i evvel 1340 / Ekim 1924, ―Türk Ocağı Fikir Hareketleri‖, s. 261263; ―Erzurum Felaketi-Ayın Ġzleri‖, s. 278-279; SAYI: 12, Mart 1341 / Mart 1925, ―Ġhkak-ı Hak‖, s.
409-410; bkz. Fatih Aslan, agt, s. 117-122.
2012
Eserleri için; Amiran Kurtkan Bilgiseven, Fındıkoğlu Bibliyoğrafyası: 1818-1958, Ġstanbul Ünv.
NeĢriyat, Ġstanbul, 1958; Mustafa E. Erkal, ―Fındıkoğlu Bibliyoğrafyasına Ek (1958-1971)‖, Sosyoloji
Konferansları, 13. Kitap, Ġstanbul 1976, s. 94-102; Nevin Güngör, ―Fındıkoğlu bibliyografyasına
Ġkinci Bir Ek‖, TDA, 1993, C. LXXXII, s. 29-62.
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derlemiĢ ve iĢlemiĢtir.1974 yılında vefat etmiĢtir.2013
Özellikle yeni kurulan
Cumhuriyet‘te Anadoluculuk fikirleri ve Türk Ġslam sentezi hakkındaki fikirleri ile ilim
dünyasına katkıda bulunmuĢtur.2014
Kadın konusu, her dönem ve her toplumda ilgi gören alanlardan birisi olmuĢ ve
çalıĢılmıĢtır. Ġslam kadını ile ilgili de çok eskiden beri çok sayıda makale kaleme
alınmıĢtır, bunlardan çoğu erkekler tarafından ve dini meseleler ile ilgilidir.2015 Anadolu
mecmuasında bu hususun dıĢına çıkılmıĢ olması açısından bile -Ziyaeddin Fahri‘nin de
dikkat çektiği gibi- bu mesele önem arzetmektedir. Konuya hem sosyolojik hem de
toplumsal açıdan bakılmıĢtır bu makalelerde.2016

2013

Sosyoloji Konferansları, ―Z.F. Fındıkoğlu Anısına‖, 13. Kitap, Ġ.Ü.Ġktisat Fak. Yay. Ġstanbul,
1976, Fındıkoğlu Armağanı, Ġ.Ü.Ġktisat Fakültesi Yay. Ġstanbul, 1977; Nevin Güngör, Ziyaeddin Fahri
Fındıkoğlu, Ankara, 1991; Hilmi Ziya Ülken, Türkiye‟de Çağdaş Düşünce Tarihi, 4. Baskı, Ülken
yay., Ġstanbul, 1994, s. 482-485; Cavit Orhan Tütengil, ―Bir Sosyoloğun Ölümü‖, Sosyoloji
Konferansları, Ġ.Ü. Ġktisat Fak. Yay., Ġstanbul, 1975, s. 105-108; Orhan Türkdoğan, ―Prof. Dr.
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Bir Sosyoloğun Profili‖, TDA, 1985, C. XXXV, s. 28-41; Mustafa Erkal,
―Türk Sosyal Ġlim Hayatında Bir Zirve: Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri‖, TDA, 1985, C. XXXV, s. 80-85;
Mustafa E. Erkal http://www.kulturelbellek.com/ziyaeddin-fahri-findikoglu-hayati-calismalari/
2014
Aykut Kansu, ―Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ‗Sosyal Mesele‘ ve ‗Ġctimai Siyaset‘‖, Temel
Kavramlar Üzerine Değerlendirmeler, Ahmet Çiğdem (ed.), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, 5:
Muhafazakarlık, ĠletiĢim yay. Ġstanbul, 2003, s. 131; Kemaleddin TaĢ, ―Ziyaeddin Fahri
Fındıkoğlu‘nun Sosyolojik GörüĢleri‖, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ, Cilt:5,
Sayı:1, s. 607-620.
2015
Beyza Bilgin, İslam‟da ve Türkiye‟de Kadınlar, Sinemis, Ankara 2005; Leyla Kırkpınar,
―Cumhuriyet ve Kadın‖, Çağdaş Türk ye Tar h Araştırmaları, C. 3, Sayı: 8, Yıl: 1998, 75.Yıl Özel
Sayısı 4, s.93-114; ġefika Kurnaz, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), BaĢbakanlık Aile
AraĢtırma Kurumu BaĢkanlığı, Ankara, 1991, Mehmet Birekul, ―Sırât-I Müstakîm Ve SebîlürreĢâd
Dergileri Özelinde Türkiye‘de Din TartıĢmalarının Dünü Bugünü‖, Selçuk Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, S.23, Bahar 2007, s. 221-252.
2016
Ümüt Akagündüz, ―Kadın ve Kadınlığa Dair II. MeĢrutiyet Dönemi Dergilerinden Yansımalar
(1908-1918)‖, Folklor/Edebiyat, c. 19, S. 73, 2013/1, s. 63-80; Ümüt Akagündüz, ―Cumhuriyet'in Ġlk
Yıllarında Siyasi Atmosfer ve Dönem Dergilerinde Kadın DüĢüncesi (1923-1925),‖ Fe Dergi 7, no. 2
(2015), 1-20; Bayram Kodaman, ―Tanzimattan Sonra Türk Kadını‖, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, S. 5, 1990, s. 131-178.; Duygu Koç, Türk Kadın Hareketini Kadınlar Dünyası Ve Türk
Kadın Yolu Dergileri Üzerinden Okumak, (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü BasılmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2016; Araslı, Oya, Siyasette Kadın, Cumhuriyet Ve Kadın Sempozyumu,
Kadınlar Derneği Yayınları, Ankara, 1999; Bozkurt, Gülnihal, ―Cumhuriyet Öncesi Ve Sonrasında Türk
Kadınının Hukuki Durumu‖ Kastamonu'da İlk Kadın Mitingi'nin 75. Yıldönümü Uluslararası
Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk AraĢtırma Merkezi,
Ankara 1996 S.. 157-164; Çakır, Serpil, Osmanlı Kadın Hareketi, Metis Yayınları, Ġstanbul, 1994;
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ÇalıĢmamıza konu olan Ziyaeddin Fahrinin ―Anadolu Kadınlığı‖ ve Haydar
Necib‘in ―Anadolu Kadını‖ makaleleri, Anadolu mecmuasının genel karakterine
uygunluk göstermekte olup, Anadoluculuğa kadın yönüyle bir yaklaĢım sergilemiĢtir.
Üstelik Ziyaeddin Fahri meseleye sosyolojik bir bakıĢ açısı ile yönelirken Haydar
Necib kadına özellikle Anadolu kadınına gereken değer ve önemin verilmesi
gerektiğine dair güzel örnekler serdetmiĢtir.
Anadolu Mecmuası Makaleleri IĢığında Türk Kadını
Dönem bir devrin son bulup yeni bir devrin baĢladığı bir dönem, coğrafya çok
uluslu bir coğrafyanın mirasıdır.2017 Böyle bir zaman ve zeminde kadın konusuna
sosyolojik bir bakıĢ açısı denenmiĢtir makalelerde. Tanzimat‘tan sonra Osmanlı son
dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların eğitim ve iĢ hayatında yer
almalarının ardından bu hususlarda çok ciddi geliĢmeler serdedildiği görülmüĢtür.2018
Makalelerin içeriği;
Ziyaeddin Fahri, “Anadolu Kadınlığı”, Anadolu Mecmuası, Sayı: 9-10-11,
Mayıs, 1341, Ġstanbul, Suhulet Matbaası, s. 368-373.
Makale Ģu cümleler ile baĢlar; ―KurtuluĢ Harbinin heyecanlı günlerinde,
Anadolu kadınına aid birçok menkıbeler dinledik, yavuklusu cephede düĢmanla
muharebe ederken, niĢanlı AiĢe‘nin arkasıyla kurĢun taĢıdığını iĢitdik ve gördük. Fakat
yalnız bu kadar. Hayır, bu kadar değil, siyasetin ve harbin gürültüleri içinde fikirlerin
bazen kadınlık sahasında döküldüğü vaki oldu. Bu vakıaların en canlısı; Anadolu
kadınının Ġstiklal cenginde gösterdiği Ġlahi kudretin siyasetçilik ve fırkacılık ile mezc
edilmesidir. Evet, AiĢe‘nin, yani Anadolu kadınının adından istifade eden bir zümrenin
kadınları. Memleketin aslı ana kadınlığına yabancı, sefil ihtiraslarla memlü hareketlerde
bulundular. Bu hareketlerin yanıbaĢında bir ses yükseldi: Kadın hukuku, kadın
fırkası…
Milli cidalden evvel olduğu gibi bu gün de bu ses, vakit vakit yükselip alçalır.
Fi‘l-vaki‘ öteden beri Ġstanbul bu nev‘ düĢüncelerin en zengin, zengin sahasıdır. Bu hal
aynen bir tiyatro hayatına benzer. Memleketin hakiki kadınlığı; maddi ve manevi
mahrumiyetler içinde kıvranıyor, kangısı peĢinde koĢuyor, maddi ve iktisadi
Ahmet Yılmaz, ―Osmanlı‘dan Cumhuriyete Kadının Kimliğinin Biçimlenmesi‖, Dokuz Eylül
Üniversitesi, ÇağdaĢ Türkiye Dergisi, Cilt. IX, Sayı: 20-21, 2010, s. 196- 207
2017
Mustafa Karabulut, ―Osmanlı Ġmparatorluğu‘nda 19. Yüzyılda DeğiĢim Süreci, Sosyal ve Kültürel
Durum‖, Mecmua, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2016, Yıl 1, S.2, s. 49-65; Sedef Bulut,
―Türkçülerin Penceresinden Osmanlı‘da Kadın Meselesi Ve Orta Asya Referansı‖, Tarihin Peşinde ‐
Uluslararası Tarih Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi‐Yıl: 2013, S: 10, s. 313‐336.
2018
Mesela; 1318/1894 tarih baskılı Maarif Nezareti tarafından basılan kadınlara mahsus mekteplerde
kadınlara mahsus basılan kitap; A. Rıza tarafından kaleme alınan Hıfzıssıhha kitabıdır. 1332/1913
tarih baskılı Maarif Nezareti tarafından basılan kadınlara mahsus mekteplerde kadınlara mahsus
basılan diğer bir kitap Amel-i Sanayi Ziraiyye I-II kitapları.
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hayatımızın esasatını yaratıcı kudretiyle inkiĢaf etdiriyor. Beri tarafda tıfılı bir zümre
kadınları, zevalinin vazifelerini göstererek hak istiyor.
Hepimiz biliyoruz: milli cidalin heyecanlı dakikalarında Anadolu kadınını bazan
düĢündük, onunla bir derece yakından alakadar olduk. Fakat itiraf edelim; bu dinleyiĢ,
bu alakadarlık yalnız, evet yalnız birkaç seneye münhasır kaldı. ġimdi ona karĢı derin
bir-la-kaydı içindeyiz. Memleketin kadınlığı namına bazan yükselen; ekseriya manen
ve mahiyeti itibariyle ‗na‘ra‘ya benzeyen hak, hukuk, ferik… gibi sesleri istisna ediniz,
geride hiçbir Ģey göremiyoruz. Zaten hiçbir Ģey görülmediği içindir ki o yabancı sesler,
yükselmek fırsatını kendilerinde buluyorlar. Fakat bu hal, bu la-kaydı, bu alakasızlık
Ġstiklal cenginde, zafer Ģahikalarında çalıĢan kadın ameleye karĢı bir küfran değil
midir?
Anadolu kadınlığı ne haldedir? Maddi hayatında ne gibi noksanlar,
maneviyetinde ne gibi arızalar vardır? Hülasa çorap söküğü gibi devam eden cevapsız
bir çok sualler…
Anadolu‘nun özü ile ruhdan ve candan alakadar olan mecmuamız, bu ezeli derdi
çokdan teĢrih etmek istiyordu. Biz bugün bu mühim ameliyeye baĢlıyoruz. Yalnız
baĢlamadan evvel Ģunu söyleyelim ki, u sahada atacağımız adımlar, derin bir acz,
büyük bir noksan ile ma‘luldür. Sevindiğimiz bir nokta, memleketdeki fikir adamlarına
hiç değilse pîĢvâ (lider-önder) olmakdır. Aciz fikirlerimiz, noksan sözlerimiz muhitde,
fikir ve irfan aleminde meĢkûr bir mübahase faaliyeti uyandırırsa, bu bizim için
kafidir.‖
―Anadolu kadınlığından bahsetmek için, öncelikle büyük ve Ģümullü bir Anadolu
tarihinin tedvinine, ikincisi bu tarihden çıkarılan kadınlık tarihin tesisine bağlıdır.‖
(Agm. s. 369)
Anadolu‘nun TürkleĢmesinden daha doğrusu AnadolululaĢmasından itibaren bu
güne kadar (yazının yazıldığı tarih) Anadolu kadınlığının geçirdiği evreler vardır.
Bunlar ehemmiyetlidir. Bu devrelere aid malumat olmadıkça Anadolu kadınlığından
bahsetmek abestir. (Sosyoloji ve tarih içiçe, birini anlayab ilmek ve anlamlandırabilmek
için diğerine ihtiyaç vardır.)
Konu ile ilgili tarihi malumat az olduğu için içtimaiyatın/sosyolojinin yardımı ile
bu husus aydınlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Ġlmi görüĢ ile ‗Kadın‘ı kadınlık müessesesini
tedkik etmenin ne demek olduğunu araĢtırmak icab eder. (Agm s. 370)
Kadın hususunda Ģimdiye kadar en çok din ve ahlak ilmi ile meĢgul olanlar
konuĢmuĢlardır. Biz burada bu konulara girmeyeceğiz. Yani fikr-i beĢer kadın ve
kadınlık ile ilgili olarak ilk defa din sadedinde tartıĢmıĢtır.
16. asırda ilimdeki geliĢmelerden kadın konusu da nasibini aldı. Ahlak
feylesofları, hukukçular, ruhiyatçılar/psikologlar dinden bağımsız kadın hususuna
değindiler.
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August Comt ve görüĢlerine değinilir: ―Kadın ile kadın hayatı ve hukuku ile ilk
defa din alakadar oldu, sonra hür tefekkür sistemleri kadını mevzu-ı bahsetdi. Sonra
tabiat ilimlerinin usulü tahtında, evvela ruhiyat saniyen içtimaiyat Ģekillerinde, ‗kadın‘
içtimai müessesesi düĢünüldü.‖ Görülüyor ki kadınlık tarihinin ana çizgileri Comt‘u
tasdik ediyor. Kadın tarihinde bu üç telakki, üç bahse muhtaçtır. Kısaca içtimaiyat tarzı
diğerlerinin fikren ve ilmen fevkinde olduğu için ondan bahsetmek daha uygun
olacaktır.( Agm s. 371)
Manevi hayata ait bilgileri kanuni esaslara bağlayan içtimaiyat kadın ve kadınlık
hakkında ne gibi tedkiklerde bulunmuĢ ve bu tedkikler hangi neticeleri doğurmuĢtur.
Feyleof BaĢofen‘e göre (Mutterrecht-Bachofen) ―aileden evvel beĢeriyet birçok
merhaleler geçirmiĢdir, bugünkü telakkiyle aile bir zincirin baĢı değildir. Ortasındaki
bir halkadır. Ġlm o zincirin baĢını bulmalıdır.‖Ziyaeddin‘e göre bu fikir darvinizm ile
alakalıdır. Ġsviçreli ictimaiyatcı darvinden mülhem olarak bidayetde (s. 371) aile
olmadığı, hayvan hayatına müĢabih bir insan hayatı görüldüğünü söylüyor ve ilaveten
ailenin mebdeinde bir ğaile olduğu kabul edilse bile bu babadan değil anneden dolayısı
iledir, ailenin istinadgahı kadın, ailevi rabıtanın esası ve münĢeatı kadın, hülasa herĢey
kadın ve bütün ehemmiyet kadındadır.
Ziyaeddin Fahri‘ye göre ailenin bu kadınsal/maderi mebde‘ fikri de kabul
edilemez, hayvani hayata müĢabih birçok devirler geçirdikden sonradır ki beĢeri kitleler
bu Ģekli almıĢdır. O sıralarda BaĢofen, etrafda hiçbir alaka uyandıramadı. Kendi sözünü
yine kendi iĢidiyor, hiçbir tarafdan ilmi bir tasdik ve hidmet görmüyordu.Takriben, otuz
sene sonra Girad talu (Giraud Teulou) isminde bir Fransız, Aile menĢe‘leri adlı bir eser
neĢr etdi. Bu eserinde Talu BaĢofen‘den bahsediyor, ve onun izleri üzerinde yürüyordu.
O sıralarda Avrupanın fikir merkezlerinde yeni bir faaliyet uyandı. Bunun hedefi,
ictimai meseleler idi. Bunların arasında kadın da var idi. (Agm s. 372)
Bilhassa Fransa ve Almanya‘da ilmi müĢahedelere dayanan araĢtırmalar yapıldı.
ġofel, Lilinfeld, Bastiyan ictimai tedkiklerde bulundular. Özellikle Bastiyan (Bastian)
aile adeti ve teamüllerine dair bilgiler verdi. Bu tarihlerden sonra içtimaiyat çok Ģeyler
kazanmaya baĢladı. Rusya‘da ictimaiyatcı Kuvaleski (Kovalevesky) aile ve mülkiyet
menĢelerine aid mühim ve ilmi eserler neĢr etdi, Loturnu Fransa‘da, Spenser
ingiltere‘de geniĢ çaplı çalıĢmalar yaptılar, ictimai meselelerin içine en mühim olarak
kadın ve aileyi idhal etdiler.diğer tarafdan sosyalist ve anarĢist mütfekkirlerde, ilmin
verdiği ve vereceği neticelerden memnun kalıyorlardı, çünki kendi ferdî fikirlerini bu
neticeler çok okĢuyordu. Bu yüzden alimlere, ictimaiyatcılara yardımdan hali
kalmadılar. Nihayet son yarım asrın içtimaiyatında güzide birer mevki kaplayan
Durkheim, Levi Yerol, Buğla ki cemiyet ilminin kahramanları, kendi zamanlarına kadar
olan ictimai tedkikleri yeni tahlliller ve terkipler altında toplayarak içtimaiyatın ilmi
seciyeyi haiz fikirlerini, ortaya koydular. (Agm s. 372.)
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Kadın konusunu tali mesele olarak görüp dolaylı olarak bahseden sosyologlar da
olmuĢdur. Buğla? Ġçtimaiyatın Fransa‘daki temsilcisi ilim arkadaĢlarının boĢ
bıraktıkları bazı konulara değinmiĢtir. Ziyaeddin Fahri Buğla‘nın fikirleri ile iktifa
edeceğini ifade etmiĢtir. (Agm s. 373)
Buğla, kadın meselesini sosyolojinin kudretli …. ile tedkik etmiĢtir. Gerçi Buğla
bu tedkik ile kendi ictimai muhitinin mesaili ile alakadar olmuĢdur. Bu itibar ile
Anadolu kadınlığından bahsederken, Fransa‘nın veyahut her hangi bir Avrupa
memleketin ihtiyaçlarına cevap olan ilmi bir tedkikden istifade edilemez. Fakat biz bu
fikirleri serd ederken onların ilmi esaslarını, muhiti teferruatdan tecrid ederek nazar-ı
dikkate almak istiyoruz.
(Mâ ba‘di vardır. Devamı vardır.)
Ziyaeddin Fahri, “Anadolu Kadınlığı”, Anadolu Mecmuası, Sayı: 12, Eylül,
1341, Ġstanbul, Suhulet Matbaası, s. 395-399.
Ziyaeddin Fahri Buğla‘nın (Bougle) fikirlerini serde devam ediyor; Buğla‘nın
sosyoloji etrafında çeĢitli konuları çalıĢtığını ancak burada sadece kadın ile ilgili
fikirlerine yer vereceğini ifade ediyor. (Agm s. 395) Buğla meseleye bir soru ile
baĢlıyor; ―Ġctimai müesseselerin kapılarını kadınlara açmalı mıyız? Bilhassa
parlimenter manivelasını kadınların ellerine teslim etmek muvafık mıdır, daha doğrusu
kadın tam manasıyla bir hemĢehri (citoyen) olabilir mi?‖ Buğla bu soruya cevap
verilemeyeceğini ifadeden sonra ilaveten; ―Bu hususta hiç kimseyi dinlememeli, yalnız
ilme müracaat etmelidir. Alimlerin taharriyatı ile keĢfolunan cemiyet ve tabiat
kanunlarından istifade etmeliyiz.‖ Bu hususun ilmi olabilmesi için afaki bilgilerden
uzak deliller gösterilmelidir.
Her medeniyetin kendi karakteristiği vardır ve çeĢitli amiller dolayısıyla bunlar
ortaya çıkmıĢlardır. Buğla Avrupa medeniyet için üç karakteristik olduğunu ifade
etmektedir: 1-Sanayi, 2- Ġlim, 3-Demokrasi…
Garblının Ģarklıdan ayrıldığı nokta, tabiata emr etmektir. Tabi kuvvetleri tanzim
ve her nev‘ vesait ile onu kendi gayelerine hadim bir Ģekle ifrağ eder. Büyük sanayi
bunu temin eden baĢlca amil ve faaliyetdir. Diğer tarafdan Ģüphesiz ki bunu fikr-i
beĢerin ilmi faaliyeti temin etmiĢdir. Sanayi ilimden mahrum olsaydı bu neticeyi
doğuracak mıydı? Bittabi‘ ameli ibda‘lar, tatbikat sahasında muvaffakiyet vermek içün
nazari marifet sahasında (Agm s. 396) bir tekemmüle muhtacdırlar. Bu itibarla garb
medeniyeti sanai olduğu kadar ilmidir. Daha doğrusu sanayi olması ilmi olmasının tabii
bir neticesidir. Demokrasinin gitdikce artan kuvveti daha az karakteristik değildir.
Sanayi ihracat ile tekemmül eden arz üzerindeki milletlerde kendi kendisini idare etmek
kabiliyeti hasıl olmuĢ, hiç değilse milletleri idare eden hükümet ve siyaset adamlarını
kontrol etmek … düĢmüĢ, bu suretle idarecilere bir noktayı düĢündürmüĢdür: Yalnız
halk içün çalıĢmak değil, aynı zamanda, ona bir hesap vermek lazımdır.
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Bu kontrolün teĢkilatı ne kadar na-tamam olursa olsun, mevzu‘ ve müesses
olduğu umde herĢeyi ispata kafidir. Bu umde tarihin ruĢıyle bir ehemmiyet kazanıyor
hali hazır cemiyetlerdeki müsavatçılık, tabii hakların ehemmiyeti bundan değildir…
Buğla, demokratın umdenin ideolojik telakkilerle değil, ma‘Ģeri hareketlerle
yürüdüğünü söyledikden sonra ilaveten ―eğer ideolojinin ortaya atdığı bazı düĢünceler
ma‘Ģeri hayatda mevki kazanıyorsa bunun sebebini ictimai hayatın ihtiyaçlarına cevap
vermesinde aramalıdır.‖ Diyor.
Buğla ğarp medeniyetinin seciyevi noktalarını gösterdikden sonra kadınlık
vakıasının da bunla alakadar olduğu, filvaki‘ sınaî, ilmî, enamî (demokratın tercümesi
olarak kullanılmıĢdır bu kelime), tekamüllerden kadına da bir hisse düĢdüğünü, bunun
içindir ki sık sık erkek hukukunun yanına kadın hukukunda ilave edildiğini söylüyor.
Milli ayrılıkları nazarı dikkate almaksızın bütün Avrupa milletleri, medeni ve iktisadi
hayatın tesiratıyla ma‘Ģeri vicdanlarında böyle bir istihale his ediyorlar. Hakikaten ğarb
aleminin ma‘Ģeri ruhu, böyle bir ihtiyaç karĢısında kalmıĢdır.
Afaki tedkikler böylece, asrî cemiyetlerin vicdanında mühim bir tahavvülün
husule geldiğini göstermekde. Fakat içtimaiyatın kadınlık meselesindeki nokta-i
nazarını ideoloji, (Agm s. 397) piskoloji ve biyoloji redde çalıĢıyorlar. Buğla‘nın dediği
gibi filhakika feminizm aleyhdarları, kadının herĢeyden veya kısmen bir kısım Ģeyden
mahrum olduğunu iddia ederler. Ğarbi Ģevke ruhiyat ve hayatiyat ilimleri de bu
ideologları tesaddi ediyor. Dini nevi‘den yapılan bir ideolojinin netayici ile, ruh ve
hayat ilimlerinin mu‘tallarından müteessir olursak kadın ile erkek arasında tesâvi
husule getirmenin imkansızlığı karĢısında kalacağız.
Ġdeolojiyi bir tarafa bırakalım. Fakat ilmi buna sevk eden saik nedir? Bu,
materyalist bir telakkidir; ―teĢrihi birine, muayyen bir zihni beniyyeyi tayin eder.‖
Buğla bir Rus aleminin bu sahadaki faaliyetine temas ederek onun bir tecrübesini
anlatıyor: alim bir çok tecrübesini anlatıyor: alem birçok tecrübeler yapmıĢ, kadın
dimağının vasatı erkek dimağının …üçte birini kadar olduğunu keĢfetmiĢ! Garip olan
Ģurası ki ölümünden sonra tartılan dimağı, aksi neticeyi veriyor, yani bir erkek dimağı,
kadın dimağının üçte birini teĢkil ediyor!
Fakat ilmin basit ve ibtidai sahasında kalmak doğru değildir. Ġlim mütemadiyen
ilerliyor. Ruh ve hayat ilmi dün bu neticeyi vermiĢ ise, cemiyet ilmi, bugün muakis bir
safha arz ediyor. Bu suretle görüyoruz ki içtimaiyat, kendisinden evvel doğan iki ilmin
mu‘tiyatını tahdid etmekde ve yukarıda nakl etdiğimiz materyalist telakkiyi ―ictimaî bĠr
bünye muayyen bir zihnî bünyeyi tayin eder.‖ ġekline sokmakdadır. Diğer tarafdan
Hayatiyatcı pek haklı olarak Buğla‘ya sorar ve diyebilir ki: kahfın hududu içinde
mahbus olan ve biyolojinin muayyeniyyete tabi bulunan dimağ cemiyetin talep eylediği
inkiĢafı nasıl verebilir?...
Fransız ictimaiyatcısı bunu cevapsız bırakmamıĢdır: beĢeri zümrelerdeki ta‘dilat,
zihnî hayata müessirdir. Ġctimai avamil, zihnî ef‘ûlelerin istediği gibi mecrasını
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değiĢdirir ve kanalize eder, uzvi tabiatın düĢünemediği imkanları husule getirir. Zaten
beĢeri tabiat, hayvani tabiat üzerine ictimai tabiatın intizamından teĢekkül etmemiĢdir.
Filhakika bizi biz yapan içinde yaĢadığımız cemiyetdir. Kadınlık müessesesinde bu
tesir, kendini bariz suretde gösterir. Mesela Ġstanbul ve Anadolu kadınlarının iktisadi
hayat ile olan alaka derecelerini cemiyet Ģekilleri tayin etmiĢdir. Anadolu kadını, onda
(s. 398) hayat iĢlerinin mezahimi içinde didiniyor, çifti sürüyor, ineğini sağıyor,
yoğurdunu, südünü Ģehir pazarına götürüyor. Buna mukabil Anadolu erkeğinin iktisadi
mesaisi bundan çok değildir. Denilebilir ki büyük medeni Ģehirlerde kadın ne ise, küçük
kasabalarda köylerde erkek aynı vaziyetdedir. Ġctimai lehvü la‘bın, bediî fiiliyatın
mühim unsuru Ģehirde kadın, köyde erkekdir. Bütün bu ta‘yin eden hiç Ģüphesiz
cemiyetlerin iktisadi ve ictimai müessesatın Ģekilleridir. Binaen aleyh Buğla, cemiyet
ilminin mu‘tıyanından kuvvet alırken ve bu hamle ile ruh ve hayat ilimlerinin
materyalist telekkıyatını red ederken çok doğru bir hareketde bulunmaktadır. (Agm s.
399.)
Haydar Necib, “Anadolu Kadını”, Anadolu Mecmuası, Ġstanbul, Suhulet
Matbaası, Sayı 3, 1340, s. 117-119.
Türk vatanından yalnız Ġstanbul‘u görenler zan ediyorlar ki Ġstanbul kadını vatan
annelerinin timsalidir; Ġstanbul kadını zaferi kazanan genç askeri yetiĢdiren, onun
terbiyesini veren kadındır. Bu fikir yanlıĢdır. Medeni Türk kadınının enmuzecini
Ġstanbul‘da aramak beyhude bir emek ve boĢ bir iĢtiğaldir. Ġstanbul kadınına bakıp Türk
kadınlığının mi‘yarını anlamak yalnız güç değil hatta gayrı kabildir. Eğer Türk kadınını
görmek istiyorsanız yer yer Anadolu‘yu geziniz, onun enmuzecini oralarda
bulacaksınız.
Haikaten Anadolu kadını Türk kadınlığının örneği olabilecek yegâne timsaldir.
Medeni bir kadında hangi vasıfları ararsanız mutlaka ve bilâ-istisna Anadolu kadını
onları kendinden toplamıĢtır. AĢkda vefa, hayatda metanet, ahlakda rasanet, terbiyede
ananaye hürmet ve âlayiĢden ictinab Anadolu kadınının tabi meziyetlerdir. Zevki basit,
idraki dar, nüfuz nazarı az zan edilen Anadolu kadınının bilakis zevki mütekamil,
hadsleri kuvvetli ve zekası gibi idraki de geniĢdir. Fakat o, bütün bunları gösteriĢle,
mübalağa ile satan kadın değildir, bütün tekamüllerini kendisi ve evi içün ödeyeceği
servet ad eder. Medeni ve asri bir kadın yanında Anadolu kadının mevkii küçük
sayılamaz. Zira ibtida eylediğinde tekamülün son haddi gizlidir. Anadolu kadını yanık
çırası, bu gün ve ihtiyar kameti ve sertleĢen azlasıyla canlı bir heykel mesaidir.
Arzularını erkeğine fart-ı merbutıyetıyle, çocuklarına fart-ı muhabbetiyle ve hayata
karĢı fart-ı Ģevkiyle tatmin eder. Önce her iĢ kolay, her müĢkil kabil-i iktihamdır.
Anadolu kadınının hatırına tenbellik gelmiĢ denilemez. Teferruatına kadar hayat
meĢgalesine dalmıĢdır; hiçbir tehlike önünde korkmaz, hiçbir mania muvacehesinde
irkilmez, her tehlike her maniayı hayatın bir cilvesi diye kabul eder ve gülerek karĢılar.
Çünki annesini öyle görmüĢ ve tali‘siz hayatında bunun mukadder olduğunu
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öğrenmiĢdir. Yalnız onun (Agm s. 117) Ģevkini bozan, cesaretini kıran ve hayat
kuvvetlerini azaltan iki Ģeyi vardır: gurbet ve ölüm. Anadolu kadını ölümü gurbet kadar
acı ve gurbeti ölüm derecesinde ayırıcı bulur. Çocuğunu asırlarca Yemen çöllerinde,
Arnavudluk dağlarında, Rumeli Balkanlarında heder olmuĢ gören bir ana içün bundan
daha tabii hangi his vardır? O, gurbet denilince hiç düĢünmeksizin Yemen kumsallarını,
Arnavudluk kayalıklarını ve Rumeli‘nin aĢılmaz dağlarını hatırlar. Sanki buraların ezeli
aĢinasıdır. Daha beĢikde iken babasının buralarda vahĢi düĢmanlar tarafından
parçalandığını duymuĢ, biraz büyüyünce ağa beğsinin yine buralara gidüp dönmediğini
görmüĢdür ve bilir ki bir gün kocası da oralara gidecek ve gelmeyecek. Bunun içündür
ki, Anadolu kadını gurbeti ölümden ayırmaz ve yine bunun içündür ki gurbete giden
kardeĢini, kocasını, çocuğunu tabutu arkasından ağlar ki gözyaĢlarıyla teĢyii‘ eder. Bu
gözyaĢlarında asırların mersiye-i felaket ve ızdırabını okumamak kabil midir?
Buna rağmen Anadolu kadını gurbetle ölüme alıĢmıĢdır. Bir gün kocasının
tarlasından ayrılacağını, kardeĢinin yanından alınacağını, çocuğunun kucağından
koparılacağını bilir. Bunlara öyle kavi ve esaslı bir merbutiyet his eder ki onlar
hakikaten kendisini yalnız bırakmağa mecbur edildikleri zaman adeta beklediğini
bulmuĢ gibi isyankar bir yasla Allahına Ģükreder ve giden yolcunun hatıralarına
kapanır. Artık o, ruhu bir i‘tikafa girmiĢdir artık onun içün bütün hayat bu hatıralardır,
bütün dünya bu hatıralar karĢısında silinir. Anadolu kadını bu Ģerait içinde, hayatın yine
insanlar tarafından mukadder zulüm ve kahrına dudaklarında acı bir tebessümle yaĢar
ve bu Ģerait içinde hayatdan çekilir. Fakat onun yaĢamasında esrarengiz bir halet-i
ruhiyeyi sezmemek ve bu halet-i ruhiye önünde hayran olmamak elden gelmez.
Anadolu kadını ölürken kalbinde bulduğu tek acı, his etdiği tek teessür; gurbetde kalan
kocasının, kardeĢinin ve çocuklarının hatıralarıyla daha fazla baĢ baĢa kalamamakdan,
o hatıraları daha fazla anamamakdan, hayatın kendisini onlardan ayırdığı gibi ölümün
de hatıralarından ayırmasından mütevelliddir. Yoksa ölüm, Anadolu kadını içün büyük
bir mücadeleden, ve hayatın kahru zulmünden kurtulmak i‘tibariyle büyük ve doyulmaz
bir zevkdir. Türk kadınlığının enmuzecini Anadoludan baĢka yerde arıyorsanız hata
ediyorsunuz. Kadını zevk ve sefahat vasıtası olmakdan en evvel kurtaran, medeni
olduğu rivayet edilen (Agm s. 118) Avrupa‘nın bugün varmak istediği bu gayeyi
asırlarca evvel bulan Anadolu muhitidir. Anadoluda kadın cemiyet denilen ictimai
uzviyetin rüknüdür. Bu Ģerefi aldıkdan sonra Türk kadınını ondan baĢka kim temsil
edebilir? (Agm s. 119)
Makaleleri incelediğimizde Osmanlı sonu ve Cumhuriyet dönemindeki kadın
portresi hakkında Ģu hususların dikkat çektiği görülmektedir.
Ziyaeddin Fahri makalesine Ģu cümleler ile baĢlar; ―KurtuluĢ Harbinin heyecanlı
günlerinde, Anadolu kadınına aid birçok menkıbeler dinledik, yavuklusu cephede
düĢmanla muharebe ederken, niĢanlı AiĢe‘nin arkasıyla kurĢun taĢıdığını iĢitdik ve
gördük. Fakat yalnız bu kadar. Hayır, bu kadar değil, siyasetin ve harbin gürültüleri
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içinde fikirlerin bazen kadınlık sahasında döküldüğü vaki oldu. Bu vakıaların en
canlısı; Anadolu kadınının Ġstiklal cenginde gösterdiği Ġlahi kudretin siyasetçilik ve
fırkacılık ile mezc edilmesidir. Evet, AiĢe‘nin, yani Anadolu kadınının adından istifade
eden bir zümrenin kadınları. Memleketin aslı ana kadınlığına yabancı, sefil ihtiraslarla
memlü hareketlerde bulundular. Bu hareketlerin yanıbaĢında bir ses yükseldi: Kadın
hukuku, kadın fırkası…2019 Ziyaeddin Fahri özellikle bu hususa dikkat çekmiĢ ve kadın
karĢısındaki duyarsızlığa eleĢtiri getirmiĢ bunu da sosyolojik temelli yapmıĢtır.2020
Özellikle August Comte, Mutterrecht-Bachofen, Bougle fikirleri bağlamında konuya
yaklaĢmıĢ ve Anadolu kadınına gereken önemin verilmesi gerektiğine sosyoloji,
endüstri devrimi, feminizm, garplılık söylemleri içinde ayrı bir yer vermiĢtir.2021
Haydar Necib ise ―Anadolu Kadını ‖ baĢlıklı makalesine2022 ―Türk vatanından
yalnız Ġstanbul‘u görenler zan ediyorlar ki Ġstanbul kadını vatan annelerinin timsalidir;
Ġstanbul kadını zaferi kazanan genç askeri yetiĢdiren, onun terbiyesini veren kadındır.
Bu fikir yanlıĢdır. Medeni Türk kadınının enmuzecini Ġstanbul‘da aramak beyhude bir
emek ve boĢ bir iĢtiğaldir. Ġstanbul kadınına bakıp Türk kadınlığının mi‘yarını anlamak
yalnız güç değil hatta gayrı kabildir. Eğer Türk kadınını görmek istiyorsanız yer yer
Anadolu‘yu geziniz, onun enmuzecini oralarda bulacaksınız.‖ Cümleleri ile baĢlamıĢtır.
Daha sonra bununla ilgili iĢ, çalıĢkanlık, ahlak, erdem açısından Anadolu kadını
hakkında örnekler vermiĢ, özellikle gurbet ve ölüm karĢısındaki duruĢu hakkında
değerlendirmeler yaparak makalesini tamamlamıĢtır.
Hülasa
Türk kadını hakkında yapılan çok sayıda çalıĢmaya bu makale çerçevesinde
değinilmesi mümkün olmayıp Ziyaeddin Fahri‘nin ―Anadolu Kadınlığı‖ ve Necib
Haydar‘ın da ―Anadolu Kadını‖ makaleleri çerçevesinde Türk kadını hakkında kısa bir
değerlendirme yapılmaya çalıĢılmıĢtır.
―II. MeĢrutiyet‘in koĢullarında neredeyse her Ģeyi etkileyen değiĢim ve dönüĢüm
isteği sonraki yılların kadınına ve kadınlığına birikim sağlarken bu değiĢim ve dönüĢüm
isteğini üst noktalara taĢıyan Cumhuriyet, siyasette, iĢ hayatında ve sanatta var olmaya
çalıĢan zengin bir kadın hareketi yaratmıĢtır. ĠĢte 1923-1925 yılları arasının
dergilerinde, yeni hayatın yeni kadınlarının fikirlerini ve yeni kadını eleĢtirenlerin
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fikirlerini siyasi atmosferin tam ortasında görmek mümkündür. Balkan SavaĢlarından
ve I. Dünya Harbi‘nden yenik çıkmıĢ bir Ġmparatorluk bakiyesi üzerinde tutunmaya
çalıĢan Anadolucu aydınlar gerek bu savaĢların olumsuz etkileri, gerekse de dönemin
hâkim dünya siyasetinin gerçekleri karĢısında kurtuluĢun sadece ve sadece Anadolu
topraklarına ve Anadolu insanına dayalı politikalarla gerçekleĢebileceğine
inanıyorlardı.‖
Siyaset ve savaĢların gölgesinde kadın ve özellikle Anadolu kadınına değinilen
bu makalelerde dikkat çeken bazı hususlar Ģunlardır:
- Osmanlı‘nın sonu, genç Cumhuriyet‘in baĢında kadim meselelerden birisi
kadın ele alınmaktadır bu makalelerde. Türk kadını değerlendirmesi için sadece
Ġstanbul kadını değil, Anadolu kadınına da bakılmaktadır.
- Anadolu kadınından kasıt cephede ya da cephe gerisinde varlık gösteren
kadın değildir sadece. Siyasette, içtimaiyatta, ekonomide ve dinde kadından
bahsedilmektedir.
- Kadını değerlendirirken tarih ve sosyoloji birbirine katkıda bulunmalıdır.
- Bu hususta ilk söylemin büyük kısmını kadın ve din oluĢturmuĢtur. Ġkisinin
bağımsız düĢünülememesi oldukça dikkat çekicidir. Ġlerleyen dönemlerde kadını farklı
açılarda da değerlendirilmesi gereği göz önünde bulundurulmuĢ ancak kadına hakettiği
değeri verecek olan düĢüncenin de birkaç feminist düĢünce olamayacağı ortaya
konulmuĢtur.
- Yabancı sosyologların çoğuna göre toplumun en önemli nüvesi ailedir, bu
kısmen doğrudur, ancak Ģu unutulmamalıdır ki aile için kadın olmazsa olmazdır. Anne,
eĢ, evlat, siyasetçi, ekonomist, iĢçi vs. deki yeri sebebiyle cemiyetin mebdeine aileyi
değil kadını koymak gerekmektedir.
- Günümüzde benzer söylemlerin devam etmesi bu meselenin doğru anlaĢılıp
anlamlandırılamadığıı göstermektedir. Kadını, Anadolu kadınını farklı arametlerle
değerlendirmeye çabalamadıkça yerini ve değerini vermedikçe bu konuda bir ilerleme
kaydedilemeyeceği aĢikardır.
- Mesele ne erkek ne de kadın olarak cinsiyet meselesi değildir, mesele insan
olabilmek ve insan kalabilmektir.
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ABSTRACT
When examining the history of Turkish Republic, military interventions were
done against the political power, sometimes veiled and sometimes direct. Only
direct interventions have been considered in this study. Those interventions that
took place on 27 May 1960 and 12 September 1980 carry a coup d'état by taking
power directly. Those who lived on 12 March 1971 and 28 February 1997 were in
power intervention by resigning the government. There are a number of studies
verbally addressing the causes and consequences of these interventions. It is seen
that researchers in literature do not use mathematical methods. In this study,
differently from the classical approaches, statistical methods will be used to
analyze the messages or memorandums used in military interventions. The main
aim of the study is to reveal the common language of the interventions that have
been experienced in our country and caused the change of power, and to solve the
password. For this purpose, text mining and principal component analysis
techniques will be utilized.
Keywords: military intervention, statistical analysis, text mining, principal
component analysis
Introduction
Since the emergence of the concept of the state in history, there have been
numerous instances of military intervention. The concept of military intervention or
military coup is the removal of the current administration by the army.
This situation has persisted since the establishment of modern states.
Particularly in the 20th century, military interventions are seen to occur in less
developed or developing countries around the world. Between 1950 and 2010, 457
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coup attempts were made worldwide 2023. Nearly half of these initiatives have been
successful2024.
The examples of these military interventions are Iran (1953), Egypt (1952),
Guatemala (1954), South Vietnam (1963), Brazil (1964), Argentina (1971) and Chile
(1973)2025. The reasons for military conflicts are generally economic problems and
political instability. In addition, very strong findings have been found that the United
States (USA) is behind these bumps. The military coup, especially in South American
countries, was aimed at overthrowing the administrations that are opposed to US
policies. During the Cold War period, a large amount of financial support was provided
by the CIA and CIA-supported subsidiaries for the organization of military troops in
South American countries2026, in the context of anti-communist policies carried out by
the United States.
When we look at the history of our country in general, it seems that the tradition
of the military coup has existed since the Ottoman Empire. During the 623-year period
when the Ottoman Empire was in existence, one out of every three sultans was reduced
to a military coup d'état. Besides, the Ottoman army always felt its presence on the
political authority with various rebellious movements besides direct coup attempts. The
first serious revolt was the rebellion of Bucuktepe, which took place during the first
reign of Sultan Mehmet I.
The first military coup attempt directly carried out in the Ottoman Empire
against Sultan Bayezid II. He was dethroned with the pressure of the army because
Janissaries supported Sehzade Selim against the Sultan‘s favor heir to the throne,
Sehzade Ahmet. Sultan Bayezid II. asked Veziriazam Mustafa Pasha's inquiry
about what would happen if he did not descend from the throne. Veziriazam said
that the veteran soldiers would not kill him; but by holding his spear in his caftan,
they would detract from the throne 2027.
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The last military intervention in the Ottoman Empire was against to Sultan
Abdulhamid II. The Movement Army, heading from Thessaloniki in 1909,
reasoned the military and reactionary revolt and forcibly abducted Abdulhamid
from the throne2028.
During the Ottoman Empire's history, the military forces that attempted coup
d'été always used the sharia factor to gain legitimacy in their actions. The most
important base point of the rebel soldiers is their attempted coup d'état to stand on
justified grounds in Islamic terms. For this purpose, the soldiers stated that they
were legitimate in the Islamic terms of the military interventions that were made by
taking fetva from the ulama.
The Ottoman Empire was ruled by monarchy and Islamic principles until the
last period of the nineteenth century, and the ruler who ruled the country did not
come to power through the election. In this respect, military coup attempts are only
legitimized by reference to Islam. This situation has gained a different fact from the
transition to the republic regime in our country. Since the new regime is based on a
system of elections through a secular system and nation, military coups and coup
attempts throughout the republic's history have sought to create different bases. It is
a dominant view in the public opinion that the reasons for the administrative
intervention of the army are based on putting an end to the turmoil in the country
and protecting the secularism principle.
In this study way to gain legitimacy in terms of direct military coup and
military intervention that took place in Turkey will be investigated. For this
purpose, the initial texts presented to the public after the realization of the military
coups and undertakings were used.
These texts are very informative in terms of reflecting the intervention
reasons of the members of the army involved in the administration intervention 2029.
The most striking point of this study is the use of statistical data analysis techniques
in the study. Social scientists work on historical issues, either verbally or with
limited numerical data, but they do not use direct data analysis techniques. For the
data analysis, the texts of the papers prepared by the soldiers were used. The text
mining and basic component analysis techniques and unexplored information in the
texts of the papers have been uncovered and the topics emphasized on the texts
have been identified.
2028
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1. Military interventions throughout the history of the Turkish Republic
In 1923, the Grand National Assembly of Turkey (Parliament) performed a
constitutional change and the governance type was defined as the republic2030. The
founding members of the Republic consist mainly of soldiers, mostly Mustafa
Kemal Pasha2031,2032. For this reason, the soldiers have always regarded themselves
as the protector of the regime.
During the period of Mustafa Kemal Ataturk's presidency, the soldiers did
not attempt any coup due to his strong leadership qualities. After Ataturk's death,
various intervention movements started because of the discomfort of the lowerranking officers in the army during the Second World War 2033. After the 1946
elections, the army formed a clan because of cheating in the elections, but no
military intervention was attempted 2034.
The first successful military intervention attempt by the soldiers was carried
out against the Democrat Party government on 27 May 19602035,2036. As a result of
this intervention, a large number of politicians belonging to the Democratic Party
were judged in Yassıada courts. As a result of the judgments, three supreme
punishments and numerous prison sentences were given. After 27 May
intervention, two attempts were made by Colonel Talat Aydemir on February 22,
1962 and May 21, 1963, but they did not succeed 10. The main reason for the failure
of both coup attempts is the prestige of Ismet Inonu's military personality and his
attitude towards these undertakings at the top of the army.
Eleven years after 27 May 1960, on 12 March 1971, the military issued a
memorandum and forced the government of the Justice Party to remove the
government from power. This movement has forced the government to change by
force even if it is not directly in the form of a military coup. Following the
withdrawal of the Justice Party from the government, a civilian government was
2030

Kemal Gözler, Anayasa Değişikliği Gerekli mi?: 1982 Anayasası İçin Bir Savunma. (Ekin

Yayınları, 2001).
2031
Tanel Demirel, "The Turkish military's decision to intervene: 12 September 1980." Armed
Forces & Society 29:2 (2003): 253-280.
2032
Aslı Daldal, "The new middle class as a progressive urban coalition: the 1960 coup d'etat in
Turkey." Turkish Studies 5:3 (2004): 75-102.
2033
Güven G. Öztan, Geçmişten Günümüze Darbeler. Derleyen: Mehmet Ö. Alkan, Osmanlı‘dan
Günümüze Darbeler. (Ġstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2017) p. 105.
2034
YeĢim Demir, "Albay Talat Aydemir‘in Darbe GiriĢimleri." Çağdaş Türkiye Tarihi
Araştırmaları Dergisi, 5:12 (2006): 155-171.
2035

George S Harris, "Military coups and Turkish democracy, 1960–1980." Turkish Studies 12:2

(2011): 203-213.
2036

Abdulvahap Akıncı. "Türkiye‘nin Darbe Geleneği: 1960 ve 1971 Müdahaleleri." Eskişehir

Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9:1 (2014): 55-72.
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formed with the support of the soldiers and the government moved in line with the
directives of the soldiers until 1973.
Nine years after 12 March 1971, on 12 September 1980, the upper echelon of
the army seized the control of the government.
Political turmoil in the country, armed conflicts based on disagreements, and
anti-secular actions have been described as official reasons for the coup 2037.
Immediately following the coup, alliances with NATO loyalty and the continuation
of liberal policies were emphasized 2038.
On 28 February 1997, there was a military intervention in the political
literature called the postmodern coup 2039. At the meeting of the National Security
Council (NSC), the military imposed a list of eighteen decisions on the
implementation of the secularism principle to the civil administration.
Consequently, the military issued a memorandum to the civil administration. The
main reason for this memorandum has been reflected to the public in the way that
political Islam continues to be a threat to the secular regime 2040.
Following this incident, the Constitutional Court filed a closure case against
the Welfare Party (RP) headed by the coalition government. Deputies of the other
partner of the coalition, the True Path Party (DYP), began to resign after each
other, and Prime Minister Necmettin Erbakan was forced to resign. As a result,
under the influence of the soldiers, civil administration had to leave the
government. It is very clear that this military intervention, while not directly
controlling the administration, has indirectly moved away Erbakan's administration
from the government, forcing the public and high judicial organs under a certain
degree of threat.
On 27 April 2007, an e-memorandum for civilian government was issued by
the upper echelon of the army, but it was not effective due to the resistance attitude
displayed by civilian government2041. Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan
immediately declared the occurrence of the new election as the result of the
decision of the government under his leadership. Finally, on 15 July 2007, a group
of soldiers wanted to seize control of the civil government, but the resistance of the
2037

Kenan Evren, Seçme konuşmalar: 12 Eylül 1980-6 Kasım 1989. (Doğan Kitapçılık, 2000) p.

23.
2038

Kenan Evren, Seçme konuşmalar: 12 Eylül 1980-6 Kasım 1989. (Doğan Kitapçılık, 2000) p.
24-26.
2039

Carter V. Findley, Modern Türkiye Tarihi. (Ġstanbul: TimaĢ Publications, 2011) p. 357.
Hakan Temiztürk, "Türkiye'de ordunun siyasete müdahale geleneği ve basın: 27 Nisan 2007
muhtırasından
2040

2041

Erdal T. Karagöl, "15 Temmuz darbe giriĢimi ve Türkiye ekonomisi." Adam Academy

Journal of Social Sciences 6:2 (2016).
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nation and the overwhelming majority of the armed forces in that intervention
prevented the attempted military intervention.
The military interventions carried out throughout the history of the Republic
were in an effort to legitimize themselves as happened in the Ottoman Empire. This
phenomenon is extremely natural and military interventions felt the necessity to
make them publicly accepted according to the conditions of the age. However, it is
very difficult to prove the legitimacy of the change the existing government with
military intervention in the public opinion. The main reason for this difficulty is
that the political powers have come to power by election. However, with the
exception of the limited constitutional administrations in the period of the Ottoman
Empire, political administration was ruled by monarchic rulers without the opinion
of the people. In this case, it is not a situation which can be welcomed in the public
opinion by removing the legitimate powers from the administration contrary to the
preferences of the nation on the condition that the nation actively plays a role in the
election of power in the periods after the republic is proclaimed.
In this case, they are reported immediately after the military interventions,
and the intervention is a very important resource to shed light on the search for
legitimacy. The statistical analysis of phenomena underlying these texts will be guided
in a more enlightening way of understanding the reasons for military intervention.
Although there were various interventions throughout our republican history
such as direct coups, e-memoranda, etc., only a part of these interventions could be
achieved. In this paper, we studied on the military interventions that succeeded
according to their purposes.
2. Methods
The statistical methods which are used in this study are text mining and
principal component analysis. In this section, these methods are introduced.
2.1. Text Mining
In recent age, in parallel with the development of internet technology, a large
number of texts can be accessed. These texts contain very rich information for
many different field researchers. As the texts are verbal, they are usually analyzed
by the researchers based on the interpretation. However, as a result of the
development of data analysis techniques, it has become possible to quantitatively
analyze non-structural data in text format using text mining methods 2042.
Text mining is basically the process of discovering meaningful information
from verbal texts. This process is based on the removal of the words in the text and
the assignment of weight values on a text basis. Text mining techniques have been
2042

Deniz Kılınç, Emin Borandağ, Fatih Yücalar, Volkan Tunalı, Macit ġimĢek, Akın Özçift,
―Classification of Scientific Articles Using Text Mining with KNN Algorithm and R Language‖,
Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2016), p. 89-94
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applied in many different areas 2043,2044,2045. It has a wide use area especially in
health field2046.
In the first phase of text mining, firstly pre-processing techniques are
implemented. With pre-processing, unnecessary expressions in the text are cleared
and a semantically useful data structure is prepared. Pre-processing techniques
consist of three steps: filtering, lemmatization and stemming. As a result of these
steps, expressions without meaning such as prepositions and conjunctions in the
data set are cleared and the words are transformed into the root form. In addition, if
there are plural expressions in the text, these expressions are translated into singular
and infinitive forms 2047.
After the preprocessing step, a weight matrix is formed to form a data set
over the texts. To create this matrix, a mathematical approach called vector space
model is used. In the vector space model, each object is defined as a vector. Bitwise
identification, frequency identification and various weighting methods are used to
describe the textual expressions with the vector space model 2048.
The most commonly used weighting technique in text mining is the TF-IDF
( ) represents the
(Term frequency - Inverse term frequency) technique.
absolute frequency of the t. term in d. document. While different calculation
( ) quantities, the most preferred
schemes are proposed for calculating the
calculation form is as follows:
( )
( )
( ( ))
Equation (1), ―log‖ shows the natural logarithm and ( ) represents the
occurence number of t. term in d. document. Numerous different equations have
( ) quantities. The most commonly used
been proposed to calculate the
( ) in text mining is as follows:
formula for calculating
(

)

(

( )

)

( )

2043
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Forum, 20:1 (2005).
2044
Vishal Gupta and Gurpreet S. Lehal. "A survey of text mining techniques and applications."
Journal of emerging technologies in web intelligence 1:1 (2009): 60-76.
2045
Hanife Göker and Hakan Tekedere, ―Automatic Evaluation of Opinions Concerning FATĠH
Project with Text Mining Methods‖, BiliĢim Teknolojileri Dergisi, 10:3 (2017):291-299.
2046

Ali Serhan Koyuncugil and Nermin ÖzgülbaĢ. "Veri madenciliği: Tıp ve sağlık hizmetlerinde
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Uygulaması." Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi (2011).
2048
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( ) and
The weight values, ( ) is obtained by multiplying the
( )2049 . Using these weight values, non-structural texts can be converted into
numerical format and the text becomes available for data analysis. In this study, the
PRETO program was used to apply text mining techniques through military
intervention texts. PRETO is software that applies pre-processing text mining
stages through Turkish texts 2050.
2.2. Principal Component Analysis
The Principal Component Analysis (PCA) is a collection of methods that
project p-dimensional space generated by correlated variables into a k (
)
dimensional space. These k dimensional spaces consist of k vectors which are
uncorrelated and linear combinations of original variables. These vectors are called
as principal components. The aim of PCA is to reduce dimension and/or obtain
uncorrelated new variables.
Let (
) is original data matrix and (
) is standardized data matrix.
A multivariate data is standardized as following:
(

⁄

)

(

)

( )

Therefore, the covariance matrix of standardized data is equal the correlation
matrix of original data as below:
( )
( )
( )
The principal components are obtained from this R correlation matrix. Let
the eigenvalue-eigenvector pairs of R is (
). According to this,
principal
component is defined as:
( )
and
( )
,
(
)
. Moreover, the total variance of system is
calculated as below:
( )
( )
The variance explanation rate (VER) of
component is calculated as
following:
( )
( )

2049

Volkan Tunalı, "Metin Madenciliği Ġçin ĠyileĢtirilmiĢ Bir Kümeleme Yapısının Tasarımı ve
Uygulaması," Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul, Doktora Tezi, 2011.
2050

Volkan Tunalı and Turgay T. Bilgin. "PRETO: A high-performance text mining tool for

preprocessing turkish texts." Proceedings of the 13th International Conference on Computer
Systems and Technologies. ACM, 2012.
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And, finally, the principal component score of
(i=1,2,…,n) unit are
calculated by writing the standardized values of this unit in Equation 5 2051,2052.
3. Application
In this study, the declarations of military interventions in our country were
first dealt with using text mining and principal component analysis. Interventions
that took place on May 27, 1960, March 12, 1971, September 12, 1980 and
February 28, 1997 have been included in the scope of the work. Military
intervention declarations are primarily handled by text mining techniques, because
these declarations are reportedly created by bringing carefully selected words
together.
The first coup declarations form at TRT Radio on 27 May 1960 and 12
September 1980 were included in the study. As a military intervention declaration
dated March 12, 1971, the memorandum signed by the Commanders of the Force
and the Chief of General Staff was taken. Finally, the National Security Council
(NSC) Conclusion Report collected on February 28, 1997 included my work as a
military intervention declaration.
According to the text mining results and the study done on four declarations,
the words with significant weight in the texts, the normalized weights and the
frequencies of these words are given in Table 1.
Since the texts of the declarations are in Turkish and they may lose meaning
when translated into English, the words obtained from text mining are also Turkish.
For this reason, the words in the graphics will take place in Turkish. However, the
English equivalents of the mentioned Turkish words are also indicated in the first
line of Table 1. Readers can make use of this table when reviewing graphics.
Table 1. The normalize weights and frequencies of variables which are
selected and used in the declarations
12
12
28
Declaration
27.May
Frequencies
Sep.
Marc
Febr.
Turkey
Türkiye
0.356
0.35
0 0.238
7
Republic
Cumhuriyet
0.287
0.35
0 0.295
7
Side
Parti
0.287
0
0.467 0.141
7
Save
Kurtar
0.169
0
0.196 0.141
3
Danger
Tehlike
0.169
0.206
0 0.141
3
2051
2052

Hüseyin Tatlıdil. Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz. (Engin Yayınları, 1992)
Hasan Bulut and Yüksel Öner, ―The evaluation of socio-economic development of

development agency regions in Turkey using classical and robust principal component analyses‖,
Journal of Applied Statistics, 44:16 (2017). p. 2936-2948.
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Management Ġdare
0.169
0.206
0.467
0
6
Protect
Koru
0.356
0.206
0 0.367
9
National
Milli
0.169
0
0.196 0.336
6
Sibling
KardeĢ
0.169
0.206
0.196
0
3
Fight
Kavga
0.169
0.206
0.196
0
3
Democratic
Demokratik
0.169
0.206
0 0.141
3
Constitution
Anayasa
0
0.35
0.196 0.336
7
According to Table 1, at this stage of the study, the number of observations
(declarations) is 4 and the number of variable (words) is 12. However, in order to
simplify and visualize the data, the dataset is projected to a two-dimensional space
with PCA instead of 12-dimensional space. As a result of the analysis of the
principal components, the loadings on the two principal components of the twelve
words and the amount of variance explained are given in Table 2. In Table 2, it is
seen that 84.3% of the variance is still explained when the dimension is changed
from 12 dimension to 2 dimension.
So, the words used in declaration texts can now be expressed numerically.
Subsequent operations will be performed using these values. The matrix of the
distances between the words according to the principal component loadings given in
Table 2 is obtained as in Table 3. The diagonal elements of the distance matrix are zero,
and the non-diagonal elements give the distance between the two words in the two
dimensional space. According to Table 3, the distances between the danger and
democratic words, and the distances between the sibling and the fighting words are
zero.
Table 2. Variance Explanation Ratios and the loadings of Selected words on
Components
PC1

784

PC2

Standard deviation

0.391

0.236

Proportion of Variance

0.618

0.225

Cumulative Proportions

0.618

0.843

Türkiye (Turkey)

0.378

0.146

Cumhuriyet (Republic)

0.397

0.085

Parti (Side)

-0.458

-0.299

Kurtar (Save)

-0.138

-0.270
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0.216

0.102

-0.446

0.348

Koru (Protect)

0.373

-0.319

Milli (National)

-0.032

-0.569

KardeĢ (Sibling)

-0.106

0.331

Kavga (Fight)
Demokratik
(Democratic)

-0.106

0.331

0.216

0.102

Tehlike (Danger)
Idare (Management)

0.123
0.150
Anayasa (Constitution)
It is also possible to graphically show distances between words in twodimensional principal components space. For this purpose, the graph is given in Figure
1. When Figure 1 is examined, it is seen that the ―sibling‖-―fight‖ and ―democratic‖―danger‖ words are superimposed. In addition, in right side of graph, "Constitution",
"democratic", "Turkey" and "Republic" words are clustered around the "danger" word
and it is seen that the "protect" word locates in the underside of this cluster. Therefore,
while preparing the declarations, the military is formed a perception that "Constitution",
"Democracy", "Turkey" and "republic" are below the danger. And so, it was seen that
they attempted to create a perception that these values were protected with the military
intervention. It is also seen that the ―Side‖ word located at the bottom left of the graph
is left alone and excluded.
Table 3. The distances matrix of determined words
TÜRKĠYE

CUMHURĠYET

PARTĠ

KURTAR

TEHLĠKE

ĠDARE KORU MĠLLĠ KARDEġ

KAVGA DEMOKRATĠK

ANAYASA

TÜRKĠYE

0.00

0.06 0.95

0.66

0.17 0.85 0.47 0.82

0.52

0.52

0.17

0.26

CUMHURĠYET

0.06

0.00 0.94

0.64

0.18 0.88 0.41 0.78

0.56

0.56

0.18

0.28

PARTĠ

0.95

0.94 0.00

0.32

0.78 0.65 0.83 0.50

0.72

0.72

0.78

0.73

KURTAR

0.66

0.64 0.32

0.00

0.51 0.69 0.51 0.32

0.60

0.60

0.51

0.50

TEHLĠKE

0.17

0.18 0.78

0.51

0.00 0.71 0.45 0.72

0.40

0.40

0.00

0.10

ĠDARE

0.85

0.88 0.65

0.69

0.71 0.00 1.06 1.01

0.34

0.34

0.71

0.60

KORU

0.47

0.41 0.83

0.51

0.45 1.06 0.00 0.48

0.81

0.81

0.45

0.53

MĠLLĠ

0.82

0.78 0.50

0.32

0.72 1.01 0.48 0.00

0.90

0.90

0.72

0.74

KARDEġ

0.52

0.56 0.72

0.60

0.40 0.34 0.81 0.90

0.00

0.00

0.40

0.29

KAVGA

0.52

0.56 0.72

0.60

0.40 0.34 0.81 0.90

0.00

0.00

0.40

0.29

DEMOKRATĠK

0.17

0.18 0.78

0.51

0.00 0.71 0.45 0.72

0.40

0.40

0.00

0.10

ANAYASA

0.26

0.28 0.73

0.50

0.10 0.60 0.53 0.74

0.29

0.29

0.10

0.00
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Figure 1. The scatter of words determined on two-dimension
principal components space
idare

0.2

kardeş
kavga

türkiye

anayasa

cumhuriyet

-0.2

pc2

0.0

demokratik
tehlike

kurtar

parti

-0.4

koru

-0.6

milli
-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

pc1

When text mining is used, word cloud graphs which are used commonly in order
to show the importance of words in text are given in Figure 2 and Figure 3. The
frequency of use of words in the word cloud given in Figure 2 is taken into account. On
the other hand, the mean normalized weights of the words are taken into consideration
in the word cloud graph given in Figure 3.
Figure 2. Word cloud according to frequencies

cumhuriyet
demokratik
kurtar
tehlike
kardeş

koru

idare milli

türkiye
parti kavga
anayasa
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Figure 3. Word cloud according to the mean of normalized weights

milli

kurtar

parti
cumhuriyet
türkiye demokratik
kardeş
koru tehlike
kavga
idare
anayasa

4. Conclusions
According to the reports of military intervention in our country, members of the
Turkish Armed Forces have accepted themselves as the guardians of the nation and the
state. On the other hand, they have held the governments responsible for the economic,
social and security problems that the nation and the state have fallen into. In other
words, members of the Turkish Armed Forces accepted themselves as the spokesman of
the nation and tried to create this perception when it was reported that they were
writing.
In this study, key words that have been chosen carefully by the creators of the
texts and have important weights in the texts have been determined by text mining
technique. Accordingly, important words in the declarations of military interventions
which were lived in Turkey's the history of close political and caused the power indirect
or direct is determined as: ―Turkey‖, ―Republic‖, ―Side‖, ―Save‖, ―Danger‖,
―Management‖, ―Protect‖, ―National‖, ―Sibling‖, ‖Fight‖, ―Democratic‖,
‖Constitution‖.
Accordingly, we demonstrate that it was tried to cover up anti-democratic and
illegal activities using words such as "constitution", "republic", "democracy" and
―side". In addition, it was tried to prevent resistance against military intervention by
using of worrying words such as "Sibling Fight", "Orotect", "danger".
These events in our country's recent political history have shown that the worst
democracy is better than the best military intervention / coup/ administration.
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ABSTRACT
The incidence of crimes against people is on the rise everywhere in the world,
which is also true for the cities in Turkey. As the latest trends in crime and violence
have affected all countries, urban crime and violence, limiting urban social and
economic development, has become a central preoccupation of governments. Thus, all
countries strive to ensure safety and security for their citizens and to increase the
quality of their lives. One way to ensure safety and security for citizens in cities can be
through humane and effective crime prevention. Although central governments have
the main responsibility to prevent crimes and provide safe and secure cities for their
citizens, local governments have a primary responsibility to foster safe and secure
communities in cities. In this context, this article aims to explain the key roles local
governments have to play through good governance in making our cities safe and
secure for generations to come. With this purpose in this article first, the concepts of
crime prevention, community safety and security, and effective crime prevention
strategies in terms of urban environment were dealt with. Second, a framework for
community safety and security together with the basic elements of the ―Local
Government Approach‖ to community safety and security were put forward. Then, the
role of local governments in enhancing community safety and security was mentioned.
Finally, this article seeks to suggest a set of recommendations and strategies for policy
and action that can help to reduce urban insecurity and increase safety. It is believed
that this article will significantly raise local awareness of the current threats to the
safety and security in cities and assist in the identification of appropriate policy
responses at the local level.
Keywords: Local Government, Urban Security, Crime Prevention, Community
Safety
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KENTLERDE SUÇ ÖNLEMEDEN TOPLUM EMNĠYETĠ VE GÜVENLĠĞĠNE
YEREL YÖNETĠMLERĠN ROLÜ
ÖZET
Ġnsanlara karĢı suçların görülme oranı her yerde olduğu gibi Türkiye‘deki
Ģehirlerde de artmaktadır. Suç ve Ģiddetle ilgili en son eğilimler tüm ülkeleri etkilediği
için, kentsel sosyal ve ekonomik kalkınmayı sınırlandıran kentsel suç ve Ģiddet,
hükümetlerin en ana meĢguliyetleri haline gelmiĢtir. Böylece tüm ülkeler vatandaĢları
için emniyet ve güvenlik sağlamaya ve vatandaĢlarının yaĢam kalitesini yükseltmeye
çalıĢmaktadır. Ġyi planlanmıĢ bir suç önleme, sadece toplum emniyeti ve güvenliğini
arttırmakla kalmaz aynı zamanda tüm vatandaĢların yaĢam kalitesini arttırarak
kentlerde sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunur. Her ne kadar suçları önlemek ve
vatandaĢlar için emniyetli ve güvenli kentler sağlamak merkezi yönetimlerin ana
sorumluluğunda olsa da, yerel yönetimlerin kentlerde emniyetli ve güvenli toplulukları
oluĢturmak için anahtar bir sorumluluğu vardır. Bu bağlamda bu makale, yerel
yönetimlerin, kentlerin gelecek kuĢaklar için emniyetli ve güvenli hale getirilmesinde
iyi yönetiĢim yoluyla oynaması gereken kilit rolleri açıklamaktadır. Bu amaçla
makalede, öncelikle suç önleme, toplum emniyeti ve güvenliği kavramları ve kentsel
ortam açısından etkin suç önleme stratejileri ele alınmıĢtır. Sonra, toplum güvenliği için
bir çerçeve, toplum emniyeti ve güvenliği için ―Yerel Yönetim YaklaĢımı‖nın temel
öğeleri ile birlikte sunulmuĢtur. Ardından yerel yönetimlerin toplum emniyeti ve
güvenliğini arttırma ve sağlamadaki rolüne değinilmiĢtir. Son olarak ise bu makale,
kentsel güvensizliğin azaltılmasına ve emniyet ve güvenliğin artırılmasına yardımcı
olabilecek politika ve eylem stratejileri ve önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Bu
makalenin, kentlerdeki emniyet ve güvenlik konusundaki mevcut tehditlere iliĢkin yerel
farkındalığı önemli ölçüde artıracağına ve yerel düzeyde uygun politika
uygulamalarının tanımlanmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Kentsel Güvenlik, Suç Önleme, Toplum
Güvenliği
Introduction
In the last decade, the world has become increasingly aware of the growing
threats to the safety and security of towns and cities.2053 The incidence of crimes against
people is on the rise everywhere in the world, which is also true for the cities in Turkey.
The recorded crimes rates in the developed countries remain almost three times higher

2053

UN-Habitat, Enhancing Urban Safety and Security: Global Report on Human Settlements 2007,
United Nations Human Settlements Programme, Nairobi,, Kenya, 2007.
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than thirty years ago.2054 According to the United Nations (UN), one of the five people
in the cities became a victim of crime and violence,2055 while globally one in three
women has been a victim of violence.2056 The authorities in Turkey also have been
dealing with the crime rates, which is rising in cities in recent years. Crime rates in
Turkey increased by 58% between the years 2011-2014. Violent crimes increased 14
times between 2004 and 2014.2057 Moreover, urban crime and violence are seen as one
of the three major threats to the safety and security of people cities.2058 In addition to
this, 135 mayors from every continent ranked violent crime as the 4th ―most severe‖
urban problem faced in the world‘s cities.2059
In fact, ―cities must be places where human beings lead fulfilling lives in dignity,
safety, happiness and hope‖.2060 Seen as an essential condition for sustainable urban
development, promoting community2061 safety and security in modern cities2062 has
become a development priority for countries around the world.2063 The safety and
security of urban environments is a basic prerequisite for modern cities to thrive and
prosper. Urban safety and security are seen as a major source of concern in cities
around the world, as security and safety are recognized as indispensable conditions for
sustainable urban development in cities.2064 There is also a growing understanding of
the links between local crime and transnational organized crime, and of the crucial links

2054

Daniel Sansfaçon and Brandon Welsh, Crime Prevention Digest II: Comparative Analysis of
Successful Community Safety, Montreal: International Centre for the Prevention of Crime, 1999.
2055
UN-Habitat, I make my city safer TOOLKIT, World Urban Campaign, 2015.
2056
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), The 4th International Report Crime
Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives, ICPC, Montreal, 2014.
2057
Ministry of Justice, General Directorate of Judicial Records and Statistics, 2015.
2058
UN-Habitat, Enhancing Urban Safety and Security.
2059
Margaret Shaw, The Role of Local Government in Community Safety, International Centre for the
Prevention of Crime, Montreal, 2001, 2.
2060
United Nations Center for Human Settlements (Habitat), The Habitat Agenda Istanbul Declaration
on
Human
Settlements,
Habitat-II
Declaration,
1996.
http://www.un.org/ga/Istanbul+5/declaration.htm.
2061
The term ―community‖ in this article also refers to ―civil society‖.
2062
―Cities that are safe for all people will, in turn, make the whole world a safer place, for fear of
crime and violence imprisons people in their homes and makes the realization of all other human
rights more difficult to achieve‖ (Kofi Annan, 1998).
2063
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), Public-Private Partnerships and
Community Safety: Guide to Action, ICPC, Montreal, 2011.
2064
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), The 5th International Report Crime
Prevention and Community Safety: Cities and the New Urban Agenda, ICPC, Montreal, 2016.
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between safety, security and development.2065 In addition, UN sees public safety and
security as ―one of the necessities of urban life to which all citizens have the right of
access‖.2066
One way to ensure safety and security for citizens in cities can be through
humane and effective crime prevention.2067 Contemporary crime prevention is a
strategic process and methodology for responding to crime and safety issues in
cities.2068 It assumes that crime is an important factor affecting the quality of people‘
lives at the local level ―implying that local solutions to local problems‖2069 should be
sought in order to enhance community safety/security2070 and improve the quality of
life for all2071 living in cities. The governments as central and local governments2072
throughout the world take different measures against crimes. The success of these
measures first depends on determining the problems, finding alternative ways of
solutions and then putting the acceptable and applicaple solutions into practice.
In general, two approaches have been developed to tackle the crime and violence
in cities. The first is done by central governments through repression. The second
approach prefers prevention to repression, which can be undertaken in two ways. One
way is using the police as key players to fight against crime. The other urges the local
authorities to prevent the crimes through a partnership between civil associations in
which the police can participate. In this regard, well-planned crime prevention not only
promotes community safety and security but also contributes to the sustainable
development in cities enhancing the quality of life of all citizens.2073 Feeling safe and
secure in cities contributes to the ability of the citizen to maintain and obtain the best

2065

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Crime and Development in Africa, Vienna,
June, 2005.
2066
UN-Habitat, Enhancing Urban Safety and Security, 93.
2067
Although there is a difference between the concepts of ―crime prevention‖ and ―crime reduction‖,
the reader should bear in mind that crime prevention also refers to crime reduction in this article.
2068
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Handbook on the Crime Prevention
Guidelines: Making them work, New York, 2010, 21.
2069
Shaw, The Role of Local Government in Community Safety, ii.
2070
The term ―community safety/security‖ also refers to the terms public safety/security, urban
safety/security, rural safety/security, city safety/security, human safety/security in this article.
2071
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), Prevention of Drug-Related Crime
Report, ICPC, Montreal, June 2015.
2072
In this article, the term ―central government‖ refers to the political authority which governs the
whole country and the term ―local government‖ refers to all types of sub-central governments
including municipal administration, provincial private administration and village administration units.
2073
ICPC, Public-Private Partnerships and Community Safety.
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benefit from his/her social and economic life without fear.2074 Thus, all countries are
trying to provide security and safety for their citizens and to improve the quality of life
for them. The 2030 Agenda for Sustainable Development also focuses on making cities
safe and secure.2075
Although central governments have the main responsibility to prevent crimes
and provide safe and secure cities for their citizens, local governments have a primary
responsibility to foster safe and secure communities in cities. These are not just the
business of the police and prosecutors alone and thus local governments have been
strategically placed to bring all the actors together.2076 In other words, it is impossible
for law enforcement agencies to fight against crime and criminals alone. In accordance
with the security governance, all the shareholders such as central and local
governments, law enforcement agencies, non-govermental organizations, private
organizations, social and health services and educational institutions have vital
responsibilities and must act in coordination to prevent crimes and ensure safe cities.2077
But in this article apart from the roles of the other shareholders, the role of the local
governments and what studies the local governments can do on this issue will be
handled. The rationale why the local government is focused on is that they can easily
and effectively develop policies to prevent crimes before they appear. In addition to
this, local governments are primarily responsible for improving the safety, security and
quality of life of their citizens and communities.

2074

Beyond the Safe City Strategy 2014–17, Future Melbourne Committee, 9 September 2014,
http://www.melbourne.vic.gov.au/community/safety-emergency/Pages/beyond-the-safe-city-strategy2014-17.aspx
2075
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODOC), Governing Safer Cities: Strategies for a
Globalised World, A Framework to Guide Urban Policy-Makers and Practitioners, South Africa,
2016.
2076
Shaw, The Role of Local Government in Community Safety, 8. See also: United Nations (UN),
Cross-Cutting Issues: Crime Prevention Assessment Tool, Criminal Justice Assessment Toolkit 5,
New York, 2009.
2077
European Council, Council Decision Setting up a European Crime Prevention Network, Brussels:
Council
of
the
European
Union,
2009,
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0902&from=EN. See also: International Centre for the
Prevention of Crime (ICPC), The International Report on Crime Prevention and Community Safety:
Trends and Perspectives, ICPC, Montreal, 2008. International Centre for the Prevention of Crime
(ICPC), The International Report on Crime Prevention and Community Safety: Trends and
Perspectives, 2010, ICPC, Montreal, 2010. United Nations (UN), Guidelines for Cooperation and
Technical Assistance in the Field of Urban Crime Prevention, ECOSOC resolution 1995/9 annex,
1995. United Nations (UN), Guidelines for the Prevention of Crime, ECOSOC resolution 2002/13
annex, 2002. United Nations (UN), Cross-Cutting Issues. UN-Habitat, I make my city safer.
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In this context, this article aims to explain the key roles local governments have
to play in making their cities safe and secure through good governance for the next
generations. With this purpose in this article first, the concepts of crime prevention,
community safety and security, and effective crime prevention strategies in terms of
urban environment will be dealt with. Second, a framework for community safety and
security together with the main elements of the ―Local Government Approach‖ to
community safety and security will be put forward. Then, the role of local governments
in enhancing community safety and security will be mentioned. Finally, this article
aims to provide policy and action strategies and recommendations that can help reduce
urban insecurity and increase safety. It is believed that this article will significantly
enhance local awareness of current security and safety threats in cities and strengthen
and develop capacity for local governments to develop original solutions to the crime
and insecurity problems of cities. This article will also help to identify appropriate
policy responses at the local level to make communities safer and more cohesive.
Crime Prevention
Crime is as old as human history and has always created a fear in societies from
the early ages until today. In addition to this, the social and economic consequences of
crime for central and local government are huge. Police, courts, prisons and private
security expenditures also grew in great proportions.2078 The studies on crime
prevention also have shown that people experience crime and feelings of insecurity in
cities. Therefore, the root causes of crimes in cities and the precautions to be taken
against them were seen as a problem for the urban residents in every period of the
history. Since addressing the main causes of crime is vital in achieving safer
communities, urban crime in cities urged the scholars to address its origins and impacts.
Consequently, crime prevention is seen as urban right of urban dwellers as stated in the
European Declaration of Urban Rights. According to this declaration; ―citizens of
European towns have a right to security – to a secure and safe town, free, as far as
possible, from crime, delinquency and aggression‖.2079 Crime is a fundamental threat to
human security, and safety from crime ―is increasingly being acknowledged
internationally as a public good, as well as a basic human right‖.2080

2078

International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), The Role of Local Government in
Community Safety, Crime Prevention Series No. 2, Bureau of Justice Assistance, U.S. Department of
Justice, Washington, April 2001.
2079
Council of Europe, European Urban Charter, Conference of Local and Regional Authorities of
Europe (CLRAE) on 18 March 1992, a Session held during the annual Plenary Session of the CLRAE
(17-19 March 1992, Strasbourg), https://rm.coe.int/168071923d.
2080
UN-Habitat, Enhancing Urban Safety and Security, 45.
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The benefits of dealing with community safety are better known today and
community safety underlines that investment in prevention in cities is crucial and
effective at preventing crime not only at national but also at local level2081 which is
based on the evidence that ―crime prevention is less costly economically and
socially‖.2082 A well planned crime prevention implemented in cities has lots of
benefits.2083 In Guidelines for the Prevention of Crime, crime prevention has been
defined as comprising ―strategies and measures that seek to reduce the risk of crimes
occurring, and their potential harmful effects on individuals and society, including fear
of crime, by intervening to influence their multiple causes‖.2084 On the other hand,
crime prevention has been defined by National Crime Prevention Council as ―a pattern
of attitudes and behaviour directed both at reducing the threat of crime and enhancing
the sense of safety and security, to positively influence the quality of life in our society
and to help develop environments where crime cannot flourish‖,2085 which stresses the
important role of communities in effective crime prevention. In other words, the aim of
crime prevention is to destroy the reasons leading to crimes in cities by developing
safety and security awareness and changing the attitudes and behaviors of people
positively to increase the quality of life in cities. That is prevention has three goals: to
eliminate the conditions that cause the crime, to enhance the sense of safety and
security and to increase the quality of life in cities positively. Crime prevention is
―anything that reduces delinquency, violence and insecurity by successfully tackling the
scientifically identified causal factors‖.2086 In short, the concept of crime prevention
includes crime prevention strategies, policies aimed at preventing crime, and
reintegration of criminals into society.
When the literature analyzed, it is seen that there are many different crime
prevention approaches and programmes. Crime prevention through social development
or CPSD and crime prevention through environmental design or CPTED are the typical
crime prevention types which are discussed at the community level. The Safer Cities
2081

ICPC, The Role of Local Government in Community Safety.
ICPC, The 5th International Report Crime Prevention, 2.
2083
Shaw, The Role of Local Government in Community Safety. See also: Margaret Shaw, ―Crime
Prevention as an
Investment for Cities: Experience from Northern Countries‖, IFUP 4th International Conference,
Marrakesh, Morrocco, October 16-19th 2001. UN, Guidelines for Cooperation and Technical Assistance.
UN, Guidelines for the Prevention of Crime.
2084
UN, Guidelines for the Prevention of Crime, 9.
2085
National Crime Prevention Council (NCPC), Crime Prevention in America: Foundations for Action,
Washington, D.C., 1990, 64.
2086
International Centre for the Prevention of Crime (ICPC), ―What is Crime Prevention?‖, Crime
Prevention Digest, 1999, 1, http://www.crime-preventionintl. org/english/digest/what.htm.
2082
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approach mentions three pillars for an integrated crime prevention and urban safety:
institutional crime prevention including legislative and enforcement frameworks; social
crime prevention including addressing youth at risk and women and girls‘ safety; and
situational crime prevention focusing on the physical environment.2087 On the other
hand, the Guidelines for the Prevention of Crime groups various crime prevention
approaches and programmes into four main categories:2088
1. Crime prevention through social development/social crime prevention by
social, economic, health and educational measures,
2. Locally-based crime prevention through communities and organizations in
those communities,
3. Situational crime prevention through environmental design,
4. Reintegration programmes including teenagers and people in prison and then
returning to the community.
The 2002 Guidelines adopted by the UN outline eight basic principles that cities
can utilize for the development of crime prevention strategies and policies. The key
principles guiding effective crime prevention strategy can be summarized as the
following:2089
1. Government leadership: all government bodies play a leadership role for
effective crime prevention,
2. Socio-economic development and inclusion: integration of crime prevention
into relevant social and economic policies including employment, education, health,
housing and urban planning, justice and social services by focusing on integration of atrisk communities, children, families and youth,

2087

United Nations (UN), New Urban Agenda, Resolution adopted by the General Assembly on 23
December 2016, Seventy-first session, Agenda item 20, 2017.
2088
UN, Guidelines for the Prevention of Crime. See also: UNODC, Handbook on the Crime
Prevention, 12-16.
2089
Slawomir Redo, ―Six United Nations guiding principles to make crime prevention work‖,
International Perspectives of Crime Prevention: Contributions from the 1st Annual International Forum,
Marc Coester and Erich Marks, eds., Monchengladbach, Forum Verlag Godesburg, 2008. See also:
Margaret Shaw and Vivien Carli, ―Practical Approaches to Urban Crime Prevention‖, Proceeding of the
Workshop held at the 12th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Salvador, Brazil,
April 12-19, 2010, Motreal, 2011. UN, Guidelines for the Prevention of Crime. UNODC, Handbook on
the Crime Prevention Guidelines, 22-23. UNODOC, Governing Safer Cities, 4-5.
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3. Cooperation and partnerships: between government institutions and
ministries, non-governmental organizations, business sector, private sector and the
community2090,
4. Sustainability and accountability of the programmes from the start: adequate
funding to establish and sustain programmes and evaluation, and clear accountability
for funding,
5. Use of a knowledge base: based on sound knowledge about the root causes of
crime and effective practices to fight against crime as the basis for policies and
programs
6. Human rights/rule of law/culture of lawfulness: all crime prevention
initiatives respect for the rule of law and human rights, and promote a culture of
lawfulness,
7. Interdependency: take account of links between local crime problems and
international organised crime
8. Differentiation: respecting different needs of men and women and the most
vulnerable members of society.
Effective crime prevention which can be used for all regions of the world
includes safe and secure urban design, institutional crime prevention including local
government and police, alternative forms of justice, and social crime prevention
focusing.2091 International experience has shown that effective crime prevention can
both sustain and strengthen the social cohesion of societies and help them act
collectively to improve their quality of life.2092 From the explainations above, it can be
concluded that crime prevention strategies should include the coordination of all formal
and informal interested parties; prevention of crime taking the social aspects into
consideration, some effective proactive policing strategies, especially that of
community policing, and timely and efficient criminal justice programs. All the
measures mentioned above should be put into practice through good governance. With
regard to the good governance, the United Nations Human Settlements Programme
(UN-Habitat) suggests that ―good governance involves three basic conditions: effective

2090

The prevention of crime in terms of urban development is also addressed in the Habitat Agenda
mentioning what the governments, local authorities and all interested parties should do to prevent
crime (ICPC, 2016: 3).
2091
Jennifer Milliken, ―Urban safety and security: Lessons from the last two decades and emergent
issues‖, Synthesis Report of the Conference Reviewing the State of Safety in World Cities:Safer Cities
+20, 6-8 July 2016, 1-14.
2092
National Crime Prevention Framework, Prepared by the Australian Institute of Criminology on
behalf of the Australian and New Zealand Crime Prevention Senior Officers‘ Group, 2012,
http://www.aic.gov.au/media_library/aic/ncpf/ncp_framework.pdf
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leadership, efficient financing and effective citizen participation‖, which is an essential
key to successful criminal prevention in cities.2093
Community Safety and Security
Safety and security is vital to the development of communities. That is,
community safety and security is fundamental to the development of communities,
cities and countries.2094 As Shaw states community safety is ―a central aspect of the
quality of life of citizens‖.2095 In other words, community safety and security is a
prerequisite for sustainable business growth through investment in economy as well as
community welfare and unity.2096 Many countries now see crime problems as part of a
wider concern about the health, quality of life and public safety and security of
communities.2097 So, community safety and security in the context of cities is one of the
essential elements of urban development. In addition, noq it is widely accepted that
―without ensuring the safety and security of citizens in cities, countries will not be able
to gain economic and social prosperity‖2098 as citizens have the right to live in safe and
secure cities. Like the right to life ―public safety must be considered a right of all
citizens‖.2099
Various scholars use many different terminologies to refer to safety and security
in cities based on the literature. Some of the words used in literature include public
safety/security, community safety/security, urban safety/security, rural safety/security,
city safety/security, human safety/security, crime prevention/reduction etc. The term
community safety is commonly used to refer to the broader range of issues that must be
tackled to promote safer cities or communities in which there is an absence of crime.
The term community safety is widely used to address the broader issues that need to be
referred in order to encourage safer cities or communities where there is no crime.2100
The Home Office defines community safety as a quality of life where people are
protected individually and collectively as much as possible from the threats or hazards
caused by criminal or anti-social behavior of other people and help them cope with the

2093

UN-Habitat, Enhancing Urban Safety and Security, 96.
ICPC, Public-Private Partnerships and Community Safety.
2095
Shaw, The Role of Local Government in Community Safety, 16.
2096
National Crime Prevention Framework
2097
ICPC, The Role of Local Government in Community Safety.
2098
Shaw and Carli, ―Practical Approaches to Urban Crime Prevention‖, 30.
2099
UN-Habitat, I make my city safer TOOLKIT, 9.
2100
Nick Tilley, ed., Handbook of Crime Prevention and Community Safety, Collumpton, Devon,
Willan Publishing, 2005. Margaret Shaw, ―Communities in action for crime prevention‖, background
paper prepared for the 6th Annual Colloquium on Crime Prevention, Canberra, 2006.
2094
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people they live with.2101 Community safety then aims to increase peoples‘ ability to go
about their daily life with their own safety or with little fear of others.
Community safety is about delivering local solutions to local problems that have
been identified by local people. If safety and security in cities is done in, by, for and
with the support of the community, it can reach achievement. Community safety refers
to those strategies, initiatives, practices, and tools developed in, by, with and for
citizens to improve the well-being of communities. To sum up a community crime and
violence prevention strategy used for community safety and security is a way of
preventing crime and violence and reducing fear of public crime; a tool to bring
together the different actors to prevent crime; means of developing local crime and
violence prevention partnerships; a method for coordinating and managing crime
prevention initiatives and for providing a way to define priority areas and tasks.2102 The
community security and safety framework to promote community safety is now being
used by local authorities in many countries, which includes:
 to recognize crime and security as a right and as a matter of life quality,
 to work both horizontally and vertically within the boundaries of the
judiciary,
 the vital role of political leadership,
 adaptation of strategies to local needs based on good analysis and targeted
plans,
 building capacity,
 development of tools and success metrics.2103
The local government approach to community security and safety must be based
on seven principles. These principles apply to the development and implementation of
actions for community safety and security:
1. Evidence-based and integrated solutions
2. Proactive partnerships
3. Strong communities
4. Damage reduction
5. Prevention
6. Gendered response
7. More secure and safer by design.2104
2101

https://www.leics.pcc.police.uk/Our-Work/Community-Safety.aspx
CSIR, National Crime Prevention Centre, Designing Safer Places: A manual for Crime Prevention
through Planning and Design, 2001, Pretoria, South Africa. See also: The World Bank, A Resource
Guide for Municipalities: Community Based Crime and Violence Prevention in Urban Latin America,
2003, 13.
2103
ICPC, The Role of Local Government in Community Safety, 21. See also: Shaw, The Role of Local
Government in Community Safety, 16.
2104
Beyond the Safe City Strategy.
2102
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The Role of Local Governments
The local governments2105 are administrative units operating on subnational level
and serving in a specific geographical area.2106 In other words, local governments are
the administrative organizations established with the aim of ensuring some local
services given to those living in provinces, districts and villages. In this regard, local
services refer to the services related to a place, a locale, a region and the people living
there locally.2107 The local governments, which are the biggest and most important part
of the public administration system after the central governments, often have their
activities and requirements due to increasing social problems, demands and
expectations at the local level. Thus, having established to meet local needs, the local
governments have crucial responsibilities towards the local community.2108 Good
governance requires the decentralization of safety and security services, as well. The
municipal police (―zabıta‖ in Turkish) is a good example which shows that safety and
security services can be offered locally by local governments in Turkey. Likewise, the
establishment of the units of urban traffic system by municipalities and the
neighboorhood units in villages show the start of decentralization of safety and security
services in Turkey.2109
Although central governments have the main responsibility to create, maintain
and promote crime prevention in cities and provide safe and secure environments for
their people, the things that the local governments can do to foster and sustain crime
prevention in cities is very crucial. In other words, the local governments have an
indispensable role in the solution of the problems in cities as well as the central
governments.2110 The fact that local governments are directly involved in complaints of
the public rather than the central governments should be taken into account.2111 Today,
the role of local governments in public services is becoming more important with the
2105
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increase in the level of urbanization and the development of democratic values. Local
governments have a key position in solving the economic, social, cultural, political and
technical problems in cities.2112 However, the contributions of the municipalities to the
urban/community safety and security in Turkey have not yet been fully understood, and
the importance of it has not been grasped. The proactive approach that comes with the
changing paradigm in ensuring safety and security requires that municipalities perform
important tasks in ensuring safety and security.2113 In other words, the importance of
local government in making communities more secure and safer as a key stakeholder in
Turkey is not fully understood not only by central goventments but also the local
governments themselves.
Local governments can play an important role in establishing a framework for
partnerships. Local governments and communities should, as far as possible, be fully
involved in these processes not only in terms of consultation, but also as producers and
implementers of crime prevention projects.2114 Effective crime prevention policies
should be taken at local level with the support of central governments, as the offense
happens at the local level,2115 which will increase the likelihood of success. The
Guidelines for the Prevention of Crime also emphasise the key role of municipalities in
eliminating the root causes of crime and insecurity.2116 In community-wide crime
prevention strategies, mayors and local authorities play a key role.2117 Thus, local
governments ―have come to see crime reduction as an issue of good governance that
requires community partnerships to tailor local solutions to local problems‖.2118
It is now widely accepted that ―local government has to be a key partner in crime
prevention‖.2119 The leading role identified for local government in providing
community safety and security can be explaned for several reasons, a) the failure of
2112
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central governments to successfully prevent crime because of the lack of understanding
of the nature of the crimes from region to region, b) crimes can be successfully
addressed if the geographical location is designed accordingly in accordance with
situational crime prevention, c) many of the shareholders who will involve in crime
prevention may be locally (rather than nationally) based.2120 Three reasons stand out for
why local governments are so crucial in ensuring community safety and secuirty
through crime prevention: a) accountability, b) leadership to advance multi-sectoral
strategies, c) the creation of local partnerships with community. It is now realized that
crime reduction and prevention plans cannot succeed without municipal leadership.2121
There are many reasons why the local government leads in establishing safer
communities. The solution of the crime through partnerships requires that some needs
that local governments can meet are: ―leadership and coordination; sustained
involvement; and contact with community‖.2122
To have an impact on current crime problems and avoid greater problems in the
future, municipal leaders must shift how they think and act. Seeing community safety as
a basic human right, good governance insists that local government leaders bear the
primary responsibility for fostering safe and healthy communities.2123
In the context of combating crime, urbanization requires the participation of the
people residing in cities in the fight against crime. Urban people‘s effective struggle
against crime is possible through the formation of struggle methods and the
socialization of the people residing in cities.2124 The involvement of local governments
as a stakeholder in ensuring community safety and security within the scope of security
governance will undoubtedly play an important role in the identification of crimes and
fighting against them. Local governments that are closest to the public and at the
highest level of democratic participation will be able to produce policies and strategies
for crime prevention in a more functional quadrant than the Police Department since
they have the ability to analyze the area in which they are working.2125 Local
governments can indirectly play a key role to provide safety and security for the regions
2120
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they are responsible for through influencing the objectives of a range of sectoral
policies.2126 The local governments should play a more active role in the development
of crime prevention policies. In order for crime prevention activities to be carried out
more healthily and effectively, ―local solutions to local problems‖ should be developed
in accordance with the local government model by going beyond the centralist
approach.2127 In sum, why the local governments are seen as the key to provide
community safety and security has a number of reasons such as local solutions can
solve local problems as crime varies from community to community, a critical success
factor in achieving urban safety and security should be through leadership and good
governance, implementation of preventive measures by their nature takes place locally.
Local governments should create integrated and strategic approaches to
prevention of crime paying particular attention to youth at risk. It will require local
governments to lead and work in a multi-sectoral manner, involving local authorities,
NGOs, the media, the private sector and civil society as well as all sectors of local
governments and industry.2128 The benefits of implementing an integrated strategy for
community security and security and crime prevention for local governments and their
services are:
 Improving the quality of life and making the local government a more
attractive place,
 Ensuring better control of expenditure on public security (e.g. police service,
private security),
 Reducing the costs associated with renovating or replacing public equipment
and buildings,
 Increasing the property value of houses, businesses and industrial
enterprises,
 Allowing for greater use of municipal equipment and services, for example,
parks, libraries and public transport, at different times of the day and night,
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 Promoting greater participation by residents in municipal social, cultural
and organized sports activities.2129
Good governance with strong and consistent leadership provides a framework
for the development of evidence-based crime prevention policies and programs. In this
regard, local governments have a key role in sharing information, good practice,
experience and innovative approaches across cities. Local governments are also
responsible for ensuring that the information communicated is readily accessible to the
public in a comprehensive and easily accessible manner.2130 Local governments have an
important role in addressing increased public appeal to reduce crime and violence in
cities. Success depends on partnerships between local governments and other
stakeholders. The local government approach to community safety and security include
some main elements, which can be listed as follows:
 all key partners at local level with a leader, preferably the Governor
 identification of local problems of urban safety and their causes
 developing a local action plan targeting risk factors, not just its symptoms
 multi-sectoral actions at local level
 a balance of short, medium and long term actions targetting social exclusion
and urban poverty
 implemented in a rigorous and coordinated way
 monitoring and evaluating initiatives
 communicating the strategy and results
 educating the community that prevention is a long-term process and a normal
part of local community activity and local governance.2131
Local governments are responsible for developing a collaborative strategy to
establish partnerships with local leaders of police, social, family and youth services,
health, education and business groups in order to diagnose problems of local
communities and then to implement a series of crime prevention initiatives in cities.2132
Recreational areas should be expanded in the regions where people belonging to lower
income groups mostly live with the integrated work of local governments and other
institutions and generally people but especially the children and the youth should be
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directed to activities of sports. Activities such as improving relations with police units
by giving importance to sport and leisure time activities for young people will be the
factors that will decrease the crime rate. The local government intervention in effective
crime prevention and community safety and security can take a variety of forms that
can be summarized in nine categories:
1. Internal prevention rather than external support
2. Improving police accountability
3. Align resources and targets within the framework of crime prevention
4. Provision of development projects takes into account crime prevention
principles.
5. Crime prevention coordination
6. Effective by-law enforcement
7. Effective traffic law enforcement
8. Assisting victims of crime
9. Initiating targeted crime prevention programmes.2133
Conclusion and Recommendations
Urban safety and security is now much more important than in previous periods.
It is now clear that local governments can produce public services better by using local
resources more efficiently and productively and identifying local needs better than
central governments. But still effective community safety/security can only be achieved
by good governance through administration (central and local), the active
interdependence of citizens, the service sector (social and health services, schools and
universties), the formal intervention system (the police and the court), private enterprise
and governments. So crime prevention issues not only need to be a priority in the
agenda of municipalities but also should receive a special focus in national government
agendas. Definitions of authority and responsibilities between local and central
government should be specific and mutual participation and dialogue should be
provided between them.
Even if stemming from the integration of the above-mentioned stakeholders, the
success of crime prevention depends largely on the leadership of one key actor who is
responsible for community safety and security in cities. In this regard, the key actor is
local governments that are best placed to implement preventive initiatives which
respond to local needs and circumstances. Therefore, we should strengthen the capacity
of local authorities to use good governance, appropriate urban planning and
management in the prevention and reduction of crime and violence at the local level. In
this sense, local governments need to take a more active role in pre-assessing the crime
risk, taking the necessary precautions and developing crime prevention policies at the
2133

Shaw, The Role of Local Government in Crime Prevention in South Africa.

Tarihten İzler

807

local level. At this point, the importance of local governments will be understood once
again through local preventive solutions to local problems.2134
The Metropolitan Municipality Law No. 5216, the Municipal Law No. 5393 and
the Special Provincial Administration Law No. 5302 also provide important duties and
obligations for the local governments in Turkey regarding social services in cities. In
this respect, local governments are the main elements of the prevention of crime system
to prevent and to fight againts crime. All in all, the following recommendations are
important for the local governments in crime prevention and to ensure community safey
and security in cities:2135
1. To eliminate extreme bureaucratic and administrative obstacles that reduce
measures and cooperation to reduce crime,
2. To prevent the disorder between different institutions related to prevention of
crime and to provide good coordination and cooperation,
3. To plan, design and manage the public realms including waste management,
public transportation, efficient street lighting and safety and security precautions at road
junctions,
4. To provide various public service centers, schools, playgrounds, stadiums,
swimming pools, community recreational services, socio-educational centres,
5. To develop family welfare and assistance policies designed to help parents to
better fulfill their responsibilities,
6. Perform and provide security personnel, maintenance and supervision
activities in public institutions and organizations,
7. To provide out-of-school social and educational services
8. To acknowledge and convince the local people that pedestrian patrols by
police can be a good way to prevent local crime better and to increase the number of
them will not only improve the the fight against crime but also the police-public
cooperation in a better way
9. To encourage police force to recruit staff reflecting the local people‘ social
structure,
10. To establish a municipal police force strengthening the necessary agreements
with the central government and police authorities
11. To ensure that a municipal police force is established under the control of the
local government with the establishment of a certain law, having the necessary
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responsibilities, appropriate financial resources, high standard technical equipment and
skilled (professional) staff
12. To develop a cooperation system between the municipal police and the
National Police by clarifying complementary points in different role sharing.
In conclusion, what makes urban crime prevention effective is by national and
sub-national support to facilitate strategies at the local level and local authorities are
seen as key to the development of comprehensive strategies at the local level. Effective
crime prevention also requires some form of community or local policing which is
problem-oriented and responsive to the local community. Finally, it also relies on good
partnerships between local authorities, the police and with civil society organizations
community and representatives.2136 In short, there is a cumulative knowledge about
what to do to prevent crime in cities and then to ensure community safey and security
there. What need to be done in this context is to put this knowledge into practice timely
and properly.
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BELEDĠYELERDE SĠYASALLAġMA SORUNU: NEDENSONUÇ ANALĠZĠ
Faruk Ali SÖZBĠLĠCĠ
Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi
ÖZET
Türk kamu yönetimi sisteminde yerelleĢme eğilimi, bir taraftan zaten önemli bir
yerel yönetim birimi olan belediyelerin önemini artırırken, diğer taraftan da
belediyelerin önemli sorunlarla karĢılaĢmalarına neden olmuĢtur. Bu sorunlardan birisi
de ‗siyasallaĢma‘dır.
Belediyelerin siyasallaĢması, en genel anlamda belediyelerin siyasal gücün etkisi
altına girmesidir. Demokrasinin gereği olarak elbette belediye yöneticileri siyasal
partiler aracılığıyla seçilip gelirler ve belli bir siyasal partiyi veya siyasal anlayıĢı temsil
ederler, fakat halka hizmet sunmada politize olmamalıdırlar. Belediyelerin
siyasallaĢmasının beraberinde getirdiği aksaklıklara örnek olarak iĢ gücü kapasitesinin
tam olarak tespit edilememesi, hizmet sunumunun yerel halkın ihtiyaçlarına göre
yapılamaması, vasıflı ve liyakatli elaman temin edilememesi belirtilebilir. Sonuç
itibariyle siyasallaĢmanın doğurduğu partizanca tutum belediyelerin eĢit hizmet
anlayıĢından yoksun çalıĢmalarına sebebiyet vermektedir.
Bu çalıĢmanın amacı, Türkiye‘de belediyelerin siyasallaĢmasının neden-sonuç
analizini yapmaktır.
ABSTRACT
Decentralization tendency in the Turkish public administration system increased
the importance of the municipalities which already constitute a very important type of
local governments on one hand, but it caused important problems on the other hand.
One of these problems is ‗pliticisation‘.
Politicisation of municipality generally means that the municipalities are
influenced by the political power. As a matter of fact the top administrators of
municipalites are chosen by the political parties and as a necessity of democracy they
represent a political party or a political mentality. But they sholudn't be politicized in
terms of serving the community. As the results of politicisation, municipalities cannot
identify the whole capacity of employees, they cannot serve towards the needs of the
local community and cannot find the quality and worthy of employees. As a conclusion,
politicised behaviour of municipalities results in unequal service mentality.
The purpose of this study is to analyse the causel connetion of politicisation of
municipalities in Turkey.
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Belediyelerde SiyasallaĢma Sorunu: Neden-Sonuç Analizi
Osmanlı Devleti‘nde günümüz anlamında yerel yönetim anlayıĢının olmadığı
ancak vatandaĢa hizmet götürmek amacıyla yerel idari birimler olarak
değerlendirebileceğimiz teĢkilatların bulunduğu bilinmektedir. Batılı anlamda belediye
teĢkilatı örgütlenmesi ilk olarak Tanzimat yıllarında olmuĢtur2137.
3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı2138 öncesinde yerel
hizmetlerde dikkati çeken en önemli husus, hizmetlerin yürütülmesinde vakıfların,
loncaların ve mahallelerin etkin olarak görev üstlenmesidir. Bu dönemde Ġstanbul
dıĢındaki diğer yerleĢim birimlerinin teĢkilatlanması içerisinde merkezi yönetiminde
düĢünülmesi, Osmanlı Devleti‘nde kent, kasaba ve diğer yerleĢim birimlerinin ayrı bir
hukuki varlığı ve tüzel kiĢiliğinin olmamasına ve Ģehir hizmetlerinin merkezden atanan
görevliler tarafından yapılmasına sebep olmuĢtur. Bu durum Ģehir hizmetlerinin
merkezi yönetimin iktidar alanına giren kamusal bir iĢ olduğu düĢüncesinin doğmasına
neden olmuĢtur.2139
Bu nedenle günümüzdeki anlamıyla çağdaĢ bir belediyecilik anlayıĢından
Osmanlı Devleti‘nde Tanzimat dönemine kadar söz etmek mümkün değildir.2140 Zira
çağdaĢ bir belediye ―merkezi idareyle birlikte ve ona rağmen vardır‖.2141 Kaldı ki
Osmanlı Devleti‘nin güçlü merkezi örgütlenmesi karĢısında Avrupa‘daki gibi ―yerel‖
gücün idari ve mali yönden özerklik talebi içerisine girmesi de olanaksızdır. 2142
Bugünkü anlamda belediyecilik olarak nitelendirebileceğimiz hizmetleri baĢta
kadılık olmak üzere, loncalar ve vakıflar üzerinden gerçekleĢtiren Osmanlı, ayrı
bütçesi, görevleri ve organları ile günümüz belediyelerini, Tanzimat‘tan sonra yönetim
sistemimize sokmuĢtur.2143
Tanzimat Dönemi‘nde modern anlamda belediye teĢkilatlarının kurulmasına
yönelik önemli adımlar atılmıĢ, somut anlamda batıdaki belediyelere benzer
teĢkilatların kurulmasına yönelik ciddi bir gayret sarf edilmiĢtir. Ancak bazı yerel
hizmetlerin belediye teĢkilatlarınca görülmesi, bir takım gerekliliklere ve dönemin
koĢullarına göre ĢekillenmiĢtir. Bu dönemde yönetimin üst kademelerinde çoğu batıda
eğitim görmüĢ bürokratların olması ve bu bürokratların batıda gördükleri belediye
2137

Fuat Yörükoğlu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Bağlamında Türkiye‟de Belediye Reformu,
(Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Sakarya
2008:s.2.
2138
(https://www.tanzimatfermani.com/tanzimat-fermani-ne-zaman-ilan-edildi.html, E.T:21.10.2017)
2139
Ahmet Ulusoy-Tekin Akdemir, Mahalli İdareler Maliyesi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004:149
2140
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, Ġstanbul, 2007:182
2141
Ġlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri 1840-1880, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara, 2000:2
2142
A.g.e: 11; Eryılmaz, a.g.e:183
2143
Eryılmaz,a.g.e:186.
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teĢkilatlanmalarının benzerlerini Osmanlı‘da da kurmak istemeleri belediye
yapılanmalarında yoğun çabayı da beraberinde getirmiĢtir. Ancak burada önemli bir
noktanın altını çizmek gerekir. Bahsi geçen bürokratlar belediyeleri, batıdaki gibi kendi
mali kaynakları olan ve özerk yapıda teĢkilatlar olmalarından çok, modern ve düzenli
Ģehirlere kavuĢmak amacıyla teĢkilatlandırmıĢlardır.2144 KentleĢme çalıĢmalarının
etkisiyle büyüyen Osmanlı Ģehirleri beraberinde getirdiği temizlik, aydınlatma, kaldırım
ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçların karĢılanması için uygun yapılanmalarının
oluĢturulması gereği belediyelerin yapılanmalarında önemli rol oynamıĢtır. Bu nedenle
idari yönü ağır basan, merkezi yönetimin yakın denetim ve kontrolünde belediye
teĢkilatlanmasının amaç edinildiği söylenebilir.2145 Zira ilk belediyecilik giriĢimlerinde
merkezi yönetimin ağırlıklı unsur olarak varlığını gösterdiği görülmektedir. Belediyeler
bu dönemde, batının isteklerine karĢı modernizasyon çalıĢmaları olarak algılansa da
esasında merkezi yönetimin iĢlerini yerel planda yürütecek yeni bir yönetim aracı
olarak görülmüĢtür. 2146
Tanzimat Dönemi‘nde baĢlayan belediye teĢkilatlanmaları Cumhuriyet
Dönemi‘ne kadar çeĢitli kanunlar ile belediyelerin teĢkilat yapılarının düzenlendiği bir
dönem olmuĢtur. Ayrıca belediyeler, Ġstanbul ilçelerine ve çeĢitli kazalarda da
kurulmaya baĢlanmıĢtır. KurtuluĢ SavaĢı sonrası Türkiye, Osmanlı Devleti‘nden 389
belediye devralmıĢtır.2147 Cumhuriyet‘in devraldığı bu belediyeler, savaĢın sebep
olduğu yıkım, bulaĢıcı hastalıkların artması, sermaye birikiminin olmaması, yerli
giriĢimcinin yetersizliği ve siyasi sistemi sağlamlaĢtırma gereksinimi belediyelerde
merkeziyetçilik geleneğinin daha da kuvvetlenmesine neden olmuĢtur.2148
Ankara Belediyesi‘nden sonra geliĢen bir takım olumlu değiĢimlere rağmen
dünyada yaĢanan 1929 buhranı Türkiye‘yi de etkilemiĢ ve yeni politika arayıĢlarına
itmiĢtir. 1923 Ġzmir Ġktisat Kongresi ile benimsenen liberal iktisat politikalarının terk
edilerek tek parti anlayıĢının belirlendiği bu dönemde, parti-devlet bütünlüğü gereği
merkeziyetçilik artmıĢ ve devletçilik önemli bir ilke olarak belediye uygulamalarına da
yansımıĢtır. Elektrik, su, havagazı gibi birçok hizmet, imtiyazlı Ģirketlerden alınarak
belediyeleĢtirilmiĢtir.2149
2144

Halil Kalabalık, Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2005: 53.
2145
Bilal Eryılmaz, ―Yerel Yönetim Sendromu”, Yeni Türkiye, C. 1, S.4, Mayıs-Haziran 1995, s.340346:140.
2146
Metin Heper, Bürokratik Yönetim Geleneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1974: 15.
2147
Behiç Çelik, “Türk Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi”, Yeni Türkiye, C.1, S.4, Mayıs-Haziran
1995, s.588-597:593.
2148
Korel Göymen, Türkiye‟de Kent Yönetimi, 1.Baskı, Boyut Kitapları, Ġstanbul, 1997: 68.
2149
Özer Bostanoğlu, ―Türk Belediyeciliğinde Güncel Tarihsellik‖, Amme Ġdaresi Dergisi, C.23,
S.2, Haziran 1990, s.74-93: 81.
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Bu dönemden sonra belediyelerin teĢkilatlanması, görev ve yetkileri ile ilgili pek
çok kanun çıkartılmasına rağmen Osmanlı‘dan günümüze değin yaĢanan
―merkeziyetçilik‖ hiçbir zaman kırılamamıĢtır.
Peki, bu merkeziyetçilik nedir?
Türk Dil Kurumu‘nun tanımına göre merkeziyetçilik ―otoritenin ve iĢin tek bir
merkezde toplanmasını amaçlayan görüĢ, merkeziyet, merkezcilik ve bu görüĢe
dayanan yönetim biçimi‖ olarak tanımlanmaktadır.2150 Bu merkezi yönetim biçimini
Poggi, devletin çalıĢma mekanizmasının temeli olarak görür. Ona göre devlet, her biri
bir baĢkasına kaynak sağlayan ya da diğerini sınırlandıran çok sayıda parçadan oluĢmuĢ
karmaĢık bir mekanizma olarak, birbiriyle iliĢkili çeĢitli fonksiyonların tek merkezden
yönetildiği bir makine gibi çalıĢır.2151 Bu mekanizmada kamu politikalarının
belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin sunulmasında bürokrasi ve siyaset iç içe geçmiĢ
durumdadır.2152
Siyaset ve bürokrasi arasındaki iliĢki ―Devletin asıl sahibi kim?‖ düĢüncesi
etrafında geliĢirse ―vesayet savaĢı‖ ve ―kontrol alanını geniĢletmek‖ Ģeklinde iki önemli
durum ortaya çıkartır. Ġktidarın politikalarını rahat yürütebilmek adına bürokrasiyi
Ģekillendirme ve kontrol altına alma isteği, bürokrasi üzerinde siyasi etkinin artmasına
yani siyasallaşmaya neden olur.2153
Ülkemizde siyasallaĢma kavramı en çok iĢbaĢına gelen iktidarın uyguladığı
kamu personeli istihdam politikalarında somutlaĢmaktadır.2154 Ġktidara gelen parti ya da
partiler, kendi görüĢ ve programları ve özellikle seçim dönemi seçmene sundukları
vaatlerini yerine getirmek için politikalarını uygularlar. Politikaların baĢlıca
yürütücüleri bakanlardır ve yönetsel hiyerarĢinin üst kademesinde bulunan kiĢilerdir.
Bu kiĢiler yani bakanlar, üyesi oldukları siyasi iktidarın stratejik ve siyasal kararlarının
uygulanabilmesini sağlayacak kadrolara partilerinin ve kendilerinin düĢünce ve
görüĢlerine uygun kiĢileri görevlendirme eğilimine sahiptirler.2155 Bu türden siyasal
atamaların sebepleri birkaç madde ile Ģu Ģekilde sıralanabilir2156:

2150

www.tdk.gov.tr e.t: 15.12.2017
Poggi, 2001:119.‘dan aktaran Hatice Altunok, ―Atama Yetkisi ve Bürokrasi Siyaset İlişkisi Üzerine
Bir Değerlendirme”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.8,S.14,
Mart 2016, s. 166-180:167.
2152
A.g.e.,2016:166-180
2153
A.g.e. 168.
2154
Gülise Gökçe-Ali ġahin-Erhan Örselli, “Türkiye‟de Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi:
Siyasallaşma”, Selçuk Üniversitesi ĠĠBF Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, trhsz: s.45-58:52.
2155
Altunok, a.g.e, 2016:168.
2156
Gökçe, ġahin, Örselli,a.g.e: 52.
2151
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 Parti üyesini, hizmetleri karĢılığı mükâfatlandırmak,
 Parti vasıtasıyla mevki sahibi olan kiĢinin duyması gereken Ģükran borcundan
yararlanarak kiĢinin bulunduğu mevkiinin imkânlarını parti için seferber etmesini
sağlamak,
 Parti çalıĢmalarına katkıda bulunabilecek genç, enerjik ve iddialı kimseleri parti
taraflarına çekmek
Bürokratların bir siyasi iktidarın değerleri ve çıkarlarına bağlılık oranları,
yürütme erkini kullananların kendi programlarını ve bakanlıklarını yönetirken
yaĢayacağı sıkıntıları da etkiler. Siyasi iktidarın ortaya koyduğu program ve öncelikler,
zaman içerisinde oluĢan kurumsal kültür ile çeliĢebilmekte ve kamu görevlilerinden
uygulamada direnç ile karĢılaĢmaktadır. Bu özellikle uzun süre muhalefette kaldıktan
sonra iktidara gelen partilerin üstesinden gelmek zorunda olduğu bir sorundur.2157 Bu
sorunu çözmek için iktidara gelen partilerin ilk baĢvurdukları yöntem kendi taraftarını
bürokrasiye yerleĢtirerek bürokrasiyi denetim altına almaya çalıĢmaktır. Böylece
iradesini sistem üzerinde tatbik etme imkânı bulan iktidar, hiyerarĢik üstünlük ve tek
yönlü düzenleyiciliğe de sahip bir kurum olur.2158 Bu amaçla yapılan iĢe yerleĢtirmeler
yetenekli ve liyakatli yönetici ve memurlar yerine, partili yönetici ve memurların etkin
olmasına neden olur.
Siyasal iktidarın yukarıda bahsedilen stratejik ve politik nedenlerden ötürü
siyasallaĢması, sadece kamudaki üst yönetimlerde değil yerel yönetimlerde de
görülmektedir.
Bugünkü belediyelere baktığımızda belediye baĢkanının çok güçlü konumda
olduğunu ancak baĢkan olacak kiĢinin siyasi irade tarafından seçildiğini
görmekteyiz.2159 Ülkemizde yerel seçimlerin adeta genel seçim havasında ve siyasi
partilerin güdümünde yapılıyor olması, aday olan ve daha sonraki süreçte seçilen
belediye baĢkanlarının politize olmasına yani siyasallaĢmasına neden olmaktadır.
Çünkü verilen oylar, belediye baĢkan adayından çok, adayı olduğu siyasi partinin
liderine verilmekte, tercihlerde ideolojiler ve liderler önem kazanmaktadır. Bugün
insanlar kiĢiye değil partiye oy verir durumdadırlar. Bu bakıĢ açısının sonucunda iyi
baĢkan ve ekibi değil, siyasi eğilimleri beğenilen liderlerin belirlediği kiĢiler
seçilmektedir. Dolayısıyla belediye baĢkanları üyesi oldukları ya da diğer deyiĢle
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Fatih Demir, “Bürokrasi-Demokrasi İlişkisi ve Bürokratların Seçilmişlerce Kontrolü Sorunu”,
Yönetim ve Ekonomi, C. 18, S. 2, s. 63-84:79.
2158
Hatice Altunok, ―Atama Yetkisi ve Bürokrasi Siyaset İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”,
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.8,S.14, Mart 2016, s. 166-180:
168.
2159
Bayram CoĢkun-Namık Kemal Öztürk, ―Yerel Yönetimlerde Etkinlik ve Etik”, ÇağdaĢ Yerel
Yönetimler, C.11, S.2, Nisan 2002, s.73-88:75.
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seçildiği partinin strateji ve politikalarını uygulamak zorundadırlar. Bu zorunluluk
belediyeleri merkezi yönetime karĢı gelmesini, merkezden onay ve izin almadan
herhangi bir yatırım yapmasını ya da hizmeti sunmasını engellemektedir. Çünkü
belediye baĢkanları mevcut yasalar gereğince hakkında kovuĢturma olması durumunda
ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaĢtırılabilmektedir. Bunun
sonucunda belediye baĢkanları, merkezi hükümet tarafından denetlenerek bir
kovuĢturmanın
ardından
açığa
alınacakları
korkusunu
sürekli
olarak
yaĢamaktadırlar.2160
Türk kamu yönetiminde siyasallaĢmanın nedenlerinden bir diğeri Anayasanın
123/1 maddesindeki ―idare, kuruluĢ ve görevleri ile bir bütündür ve kanunla
düzenlenir‖ ilkesi gereği özerk olarak yapılanmıĢ olan belediyelerin, merkezi yönetim
tarafından denetlenmesi sorunudur.2161 Anayasanın bu maddesi sonucu, merkezi
yönetim, yerel yönetimler üzerinde ―idari vesayet‖ veya ―vesayet denetimi‖ adıyla
özellikleri belediyeleri kontrol altında tutmaktadır. Bu kontrol mekanizması her ne
kadar kamu hizmetlerinde birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla yapılsa da bütün
kararların merkezdeki üst yöneticiler tarafından alınması sonucu belediye yönetimleri
merkeze bağlı hale gelmiĢtir.2162 Bu bağlılık belediyelerin sahip olması gereken
özerkliği engellemekte ve belediyeleri yerel halkın istek ve ihtiyaçları yerine merkezin
emir ve talimatlarını yerine getiren bir kurum olmasına neden olmuĢtur.
Halka en yakın kurumlardan olan belediyelerin merkezi yönetime bu kadar bağlı
olması günümüz yönetim anlayıĢına ters düĢmektedir. 1980 sonrası küreselleĢme
sürecinde toplumun sosyal, siyasal ve ekonomik olarak farklılaĢması ve dıĢ dünyayla
çoklu iliĢkilere girmesi sonucunda katılımcı devlet anlayıĢı güçlenmiĢ, devletler yetki
ve sorumluluklarını paylaĢmaya baĢlamıĢtır. Merkezi hükümetin yetki ve
sorumluluklarını daha alt birimlere aktarması ―yerelleĢme‖ olarak tanımlanmaktadır.
Yönetsel, mali, siyasi ya da her üçünü de kapsayacak Ģekilde yerelleĢmenin sağlanması
siyasi iktidarın otoritesini ve gücünü kıracağı için ne yazık ki ülkemizde halen
gerçekleĢtirilmemiĢtir.
Sonuç
Ġyi çalıĢan yönetim sistemi anlayıĢına, günümüzde daha fazla ihtiyaç olduğu
tartıĢmasız bir gerçektir. Bunun ön koĢulu kamu hizmetlerinin nesnel kurallara
bağlanması ve herkesin bu kurallara uymasıdır. Bu kurallara uyulmadığı taktirde
yönetim, keyfi ve günlük müdahalelere açık olacaktır. Keyfiyetin engellenmesi
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Metin Erten, Nasıl Bir Yerel Yönetim?, Anahtar Kitaplar Yayınevi, Ġstanbul 1999:147.
Ahmet Hamdi Aydın, “Türkiye‟de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetimler İlişkisi Bağlamında Vesayet
Denetimi Sorunu”, Yerel Siyaset Dergisi, C.2, S.14, ġubat 2007,s.42-43:43.
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Aycan Çiçek Sağlam. ―Yönetimde YerelleĢme‖, Yönetimde Yeni Yaklaşımlar, Ed. Hasan Basri
Memduhoğlu-KürĢad Yılmaz, Pegem Yayınları, Ġstanbul 2013:99
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yönetimde tutarlılığı, hizmetlerde kaliteyi ve mali açıdan da verimliliği beraberinde
getirecektir.
21.yüzyılın en çok tartıĢılan ve üzerinde durulan konularından birisi olan kamu
yönetimi, yönetimden yönetiĢime doğru değiĢirken, buna paralel olarak devletin yeni
rolü ile ilgili olarak da değiĢimler beklenmektedir. Devlet, toplum ve özel sektörün
etkileĢimi ile ―ortaklaĢa yönetim‖ anlayıĢı ile ifade edilen yönetiĢim, demokrasinin
geliĢmiĢ bir aĢaması olarak görülmekte ve bireylerin kendi hayatları ve gelecekleri
üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını hedeflemektedir. Konuya iliĢkin en çok,
toplumdaki her kesimin ileri derecede yönetime katılımının sağlanmasına vurgu
yapılmaktadır. Yerel değerlerin ön plana çıkarılması, demokratikleĢmenin
koĢullarından birisi olarak görüldüğü günümüzde yerele en yakın kurumlardan birisi
olan belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının da geniĢlemesine neden
olmaktadır.
Yerel taleplere daha kolay ve hızlı karĢılık verilmesi, yerel hassasiyetlere duyarlı
olunması ve böylece toplumun tüm kesiminin yönetime dâhil edilmesi elbette ancak
belediyelerin yönetim anlayıĢının değiĢmesi ile mümkün olacaktır. Burada değiĢmesi
gereken elbette merkezi yönetimin belediyelere olan bakıĢıdır. Merkezden yönetme
ilkesi katıksız uygulandığında tüm yetki ve sorumluluklar merkezde olmasından dolayı
kamu hizmetlerinin taĢrada etkin yürütülememesi sorunu ortaya çıkmaktadır.
Bulunduğu bölgenin ihtiyaç ve isteklerini konusunda en iyi bilgiye sahip olan
belediyeler, vatandaĢların değiĢen talepleri karĢısında en iyi hizmeti sunma imkânına da
sahiptirler. Belediyelerin vatandaĢa yakınlığı, hizmeti sunan ile hizmetten yararlanan
arasındaki iletiĢimi en üst seviyeye çıkarmakta böylece yönetime katılımın geliĢmesini
ve iyi bir kamu yönetimini sağlar.
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SOSYAL MEDYADA POKEMON GO OYUNUNUN
YANSIMALARI: EKġĠSÖZLÜK ÖRNEĞĠ
Öğr. Gör. Cem YÜCETÜRK
Amasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKYOL
İstanbul Üniversitesi
ÖZET
Eskiden kamusal alanlarda veya evlerde oynanan oyunlar sayesinde insanlar,
gerçek yerlerde yüz yüze ve gerçek zamanda iletiĢim halinde olurken, günümüzde ise
bilgi teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte dijital ortamlarda tasarlanan oyunlar daha
popüler hale gelmiĢtir. Yeni iletiĢim teknolojileri ile yetiĢen neslin ihtiyaçlarına paralel
olarak ortaya çıkan arttırılmıĢ gerçeklik oyunları, gerçek dünya ile sanal ortamı gerçek
zamanlı olarak bütünleĢtirerek aynı ortamda bulunmasını hedeflemiĢtir. Kullanıcılar
için yeni deneyimler sunan arttırılmıĢ gerçeklik oyunlarının sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Bu oyunlardan birisi de Pokemon Go'dur. Pokemon Go oyunu ortaya
çıktığı ilk günlerde tüm dünya genelinde yarattığı gündem bu çalıĢmanın ortaya
çıkmasını sağlayan unsurdur. Ülkemizde ise Pokemon Go oyuncularının deneyimlerini
paylaĢması ve oyunun gündemde kalması açısından EkĢisözlük önemli bir dijital ortamı
oluĢturmuĢtur. Türkiye'nin en eski ve en çok ziyaret edilen sosyal medya
platformlarından biri olan EkĢisözlük; çoğu internet kullanıcısı tarafından gündemdeki
konular hakkında bilgiye ulaĢmak için kullanılan bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu
çalıĢmanın amacı Pokemon Go'nun piyasaya çıktığı tarihinden itibaren 6 aylık süreç
içerisinde EkĢisözlük'te yarattığı gündemi araĢtırmak ve oyun ile kullanıcılar arasındaki
iliĢkinin olumlu ve olumsuz taraflarını incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Pokemon Go, EkĢisözlük, Yeni Medya, Oyun.
REFLECTIONS OF THE POKEMON GO ON THE SOCIAL MEDIA:
EXAMPLE OF EKġĠSÖZLÜK
ABSTRACT
In the past, through the games played in public places or in the houses, people
interacted in real places face to face and in real time; but today, with the development
of information technology, games designed in digital media have become more
popular. New communication technologies and augmented reality games, which
emerged in parallel with the needs of the growing generation, have aimed to integrate
the real world and the virtual environment in real time and aim to have both in the same
environment. The number of augmented reality games that provide new experiences for
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users is increasing day by day. One of those games is Pokemon Go. The agenda that
Pokemon Go has created all over the world in the first days of its emergence is the
element that enables this work to emerge. In our country, "EkĢisözlük" has created an
important digital environment in terms of sharing the experiences of the players of
Pokemon Go and staying on the agenda of the game. EkĢisözlük one of Turkey's oldest
and most visited social media platforms; is used by most internet users as a tool to get
information about topics on the agenda. The purpose of this study is to investigate the
agenda created in EkĢisözlük within 6 months from the date Pokemon Go went to the
market and examine the positive and negative aspects of the relationship between the
game and the users.
Key Words: Pokemon Go, EkĢisözlük, New Media, Game.
1. GiriĢ
Oyunlar geçmiĢten bu yana hemen hemen her yaĢtan insanın birbirleri ile sosyal
etkileĢimde bulunmasını sağlayan önemli aktivitelerden birisidir. Eskiden sokakta,
parkta, evde, okulda oynanan oyunlar sayesinde insanlar, gerçek mekanlarda yüz yüze
ve gerçek zamanda iletiĢim halinde olurken, günümüzde ise yeni teknolojilerin ortaya
çıkması ile birlikte dijital ortamlarda kurgulanan oyunlar daha popüler hale gelmiĢtir.
Ortaya çıkan bu yeni tüketim düzeni, sanal ortamları, gerçek dünyaya göre daha ilgi
çekici bir yer haline getirmiĢtir. Buna karĢın yeni yeni ortaya çıkan arttırılmıĢ gerçeklik
oyunları, fiziksel dünyanın sanal ortam ile gerçek zamanlı olarak bütünleĢtirilerek aynı
kadrajda bulunmasını hedefleyen bir teknoloji olarak kullanıcılar için yeni deneyimler
sunan oyunların ortaya çıkmasını sağlamıĢtır (Özarslan, 2011:727). Bu oyunlardan bir
tanesi de "Pokemon Go"dur.
Aslen Japon bir popüler kültür ürünü olarak ortaya çıkan Pokemon çizgi filmi
1980'lerin sonu, 1990'ların baĢlarında çocuk olan ve günümüz dijital yerlileri gibi Web
2.0 teknolojilerinin nimetlerinden tam olarak faydalanamayan gençler için önde gelen
fenomenlerden birisi olmuĢtur. O dönemin en etkili kitle iletiĢim aracı olan televizyon
sayesinde çocuklar birer Pokemon hikayecisine dönüĢmüĢtür. UlaĢtığı kitleyi kendisine
daha sıkı bağlamak için çizgi filmlerin yanı sıra, pokemon oyuncakları, çeĢitli oyun
konsollarında oynanabilen oyunları, sinema filmleri, her türlü kıyafet ve aksesuarları,
değiĢ-tokuĢ yapılan pokemon kartları ve ülkemizde o dönemler oldukça popülerleĢen,
cipslerin içinden çıkan tasolarla birlikte Pokemon markasının transmedya uygulamalara
yer verdiği de görülmektedir.
Yeni medya ile birlikte dijital ortamlarda bilgiye ulaĢmak ve bilgiyi yeniden
üretmek konusunda fazlasıyla bilgiye ve beceriye sahip kullanıcılar, hayranı oldukları
markaların ve hikayelerin birer katılımcısı gibi davranma eğilimindedirler. Kimi medya
üreticileri kullanıcıların katkıda bulunma motivasyonlarının farkına vararak bu yönde
çalıĢmalara ağırlık verirken; kimi medya üreticileri ise ürettikleri içerik hakkında o
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ürünün hayranları tarafından farklı hikayelerin oluĢturulmasına karĢı çıkabilmekte ve
telif haklarını öne sürerek bu içerikleri ortadan kaldırabilmektedir.
Günümüzde Türkiye'de kullanıcıların istedikleri konuda içerik üretebildikleri,
gündemi tartıĢabildikleri birçok sosyal medya uygulaması ve internet sitesi
bulunmaktadır. Bu hizmetlerin en önemlilerinden birisi de EkĢisözlüktür. EkĢisözlük
kurulduğu 1999 yılından bu yana kullanıcıların anonim Ģekilde var oldukları bir
platform olarak hizmet vermektedir. Pokemon çizgi filmi hakkında ilk girilen içerik
Ocak 2000'de paylaĢılmıĢ ve toplamda 507 adet içerik saptanmıĢtır. Bunun yanı sıra
pokemon markası ile ilgili birçok farklı baĢlık da göze çarpmaktadır. EkĢisözlük'te
tartıĢılan konular doğası gereği aynı zamanda sosyal medyanın da gündeminde olan
konulardır. Bu bağlamda "Pokemon Go" oyununun ortaya çıktığı Temmuz 2016'da
hemen hemen her gün EkĢisözlük'ün gündem menüsünde yer almayı baĢarmıĢtır.
EkĢisözlük'ün 2016 yılı istatistiklerine göre en fazla aratılan 8. baĢlık olmuĢtur. Ayrıca
"Survivor" ve "Game Of Thrones"dan sonra en fazla aratılan 3. medya ürünü olması da
bu baĢarıyı daha da değerli kılabilmektedir (eksisozluk.com, 2017).
Ġlk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'da piyasaya girmesiyle birlikte heyecanla
beklenen "Pokemon Go" oyunu dünyanın hemen hemen her yerinde geniĢ kitleler
tarafından yoğun ilgi görmüĢtür. Bir "arttırılmıĢ gerçeklik" oyunu olarak karĢımıza
çıkan Pokemon Go, peĢindeki kitleyi Ģehir merkezlerine, parklara, meydanlara, ibadet
alanlarına davet ederek bu kamusal alanların fazlasıyla ilgi çekmesine neden olmuĢtur.
Oyunu oynayan kitlenin giderek büyümesi ve ağın geniĢlemesi ile birlikte ortaya çıkan
fırsatlar ve sorunlar, toplumlarda tartıĢma konusu olabilecek kıvama gelmiĢtir.
Pokemon Go oyunu ortaya çıkmasının henüz 1. yılı dolmamıĢken, popülerliğini yavaĢ
yavaĢ kaybetmeye baĢladığı söylenebilir. Bunun en büyük sebepleri oyunun hile
yapanları erken keĢfedememesi, yeterince iyi servisleri olmaması, oyunda beklenen
geliĢmelerin istenilen düzeyde olmaması gibi teknik nedenler gösterilebilir. Bunların
yanında tüketim kültürü ile yetiĢmiĢ neslin, geçmiĢ yaĢantılar ve ortak anılar ne olursa
olsun bir medya ürününü bu eksikliklere rağmen el üstünde tutması oldukça güçtür.
Tüketim kültürü Ģu anda içinde bulunduğumuz dünyaya hakim durumdadır. Bu
çalıĢmanın ilk bölümünde Pokemon Go markasının ortaya çıkıĢı, özellikleri ve oyun
hakkında bilgi vererek bir transmedya analizi yapılmaya çalıĢılacaktır. Ġkinci bölümde
Yeni Medya ve EkĢisözlük hakkında bilgilere yer verilecek ve EkĢisözlük ile Pokemon
Go'nun iliĢkisine değinilecektir. Üçüncü bölümde ise EkĢisözlük'te Pokemon Go
baĢlığında yer alan içerikler üstünden bir içerik analizi yapılacaktır. Daha sonra içerik
analizi ile elde edilen veriler değerlendirilecektir.
2. Pokemon Go Fenomeni
Yeni kavrayıĢ ve deneyimler sunmak, franchise'ı canlı tutar ve tüketici
sadakatinin sürekli olmasını sağlar (Jenkins, 2016:23) Pokemon Go markası,
tüketicilerine sunduğu arttırılmıĢ gerçeklik deneyimi sayesinde kendisini tekrardan
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hatırlatacak baĢarılı bir yöntemle piyasaya girmiĢtir. Çocukluğunda çizgi filmlerini
izleyen, gerçek ya da dijital ortamda oyunlarını oynayan, oyuncakları ile hayal kuran
veya Pikaçu'lu yastığına sarılıp uyuyan insanlar için Pokemon Go oyunu bulmacanın
son parçasını bulmuĢçasına bir heyecan yaratmıĢtır.
2.1 Pokemon Go Projesi Hakkında
Pokemon Go, iOS ve Android cihazları için Niantic Ģirketi tarafından
geliĢtirilmiĢ ücretsiz oynanan, konum odaklı çalıĢan bir arttırılmıĢ gerçeklik oyunudur.
Oyun The Pokemon Company aracılığıyla Niantic ve Nintendo Ģirketleri arasındaki iĢ
birliğinin bir sonucu olarak Temmuz 2016'da belirli ülkelerde piyasaya çıkmıĢtır.
Oyunda oyuncular, ekranda kendileri ile aynı konumda bulunuyormuĢ gibi görünen
Pokemonları bulmak, yakalamak, savaĢmak ve eğitmek için mobil cihazların gps
özelliğini kullanmaktadır.
Oyun ortaya çıktığında hem olumlu hem de olumsuz birtakım eleĢtirilere maruz
kalmıĢtır. Bir yandan oyunun gerçek dünyada oynanabilir olması övülürken, bu yönde
daha aktif olması için teĢvik edici eleĢtirilerde bulunulmuĢ, diğer yandan ise oyunun
baĢlangıçta sıklıkla karĢılaĢılan teknik sorunlar dile getirilmiĢtir. Bu görüĢlere rağmen
hızla küresel bir fenomen haline gelen oyun, dünya çapında 500 milyondan fazla kez
indirilerek 2016'da en çok kullanılan ve en çok kar getiren mobil uygulamalardan biri
olmuĢtur. Oyun, konum odaklı çalıĢması, arttırılmıĢ gerçeklik teknolojisini
popülerleĢtirmesi, fiziksel aktiviteleri desteklemesi, ve yaya trafiğini arttırarak yerel
iĢletmeleri geliĢtirmesi ile daha çok sevilmiĢtir. Ancak çeĢitli kazalara neden olması ve
bazı kamuya açık veya özel alanlarda rahatsızlık vermesi nedeni ile de tartıĢmalara
konu olmuĢtur. Dünya genelinde çeĢitli hükümetler oyunun güvenliği konusundaki
endiĢelerini dile getirirken, Ġran, Suudi Arabistan gibi bazı ülkeler oyunun belirli
yerlerde oynanmasını yasaklamıĢtır (BBC, 2016).
2.2. Pokemon Go Oyununun Genel ĠĢleyiĢi
Oyun hesabını oluĢturduktan sonra oyuncu kendi avatarını oluĢturur ve
kiĢiselleĢtirir. Oyuna baĢlarken sistem tarafından sunulan dört pokemon arasından
birisini seçer. 5. levelden sonra oyun içinde farklı renkler ve sembollerle ayrıĢtırılmıĢ
üç takımdan birine dahil olur. Karakter oluĢturuduktan sonra bu avatar oyuncunun
mevcut coğrafi konumunu kullanarak haritada gösterir. Haritadaki özellikler
pokestopları ve pokegymleri içermektedir. Pokestoplar oyunculara eggs, poke balls,
berries, poison gibi öğeleri temin eder. Bu pokestoplar kimi zaman nadir bulunan
pokemonları ya da lure modülü denen öğelerle donatılmıĢ olabilir. Pokestoplar ve
Gymler genellikle ilgi çekici yerlerde bulunurlar. Bu yerler Niantic'in bir önceki oyunu
olan Ingress'den Pokemon Go oyununa uyarlanmıĢtır.
Oyuncu hareket ettikçe oyunun haritasında aynı Ģekilde hareket eder. Farklı
Pokemon türleri de dünyanın farklı bölgelerinde bulunur; örneğin su Pokemonları
genellikle deniz veya okyanus kıyılarında bulunurken, dağlık bölgelerde daha çok kaya
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tipi Pokemonlar bulunabilir. Bir oyuncu bir pokemonla karĢılaĢtığında yakalama
eylemini, ya arttırılmıĢ gerçeklik modunda ya da oluĢturulan genel arka planda
görüntüleyebilir. ArttırılmıĢ gerçeklik modu telefon üstündeki kamerayı kullanır.
Pokemon yakalama iĢlemi pokeball‘lar aracılığı ile gerçekleĢtirilir. Pokemon
yakaladıktan sonra oyuncuya candy ve stardust verilir. Bunlar daha sonra pokemonların
CP (Combat Power)'lerini yükseltmek için kullanılır. Candyler pokemonları geliĢtirmek
için gereklidir. Oyunun asıl amacı pokedex (pokemon ansiklopedisi)'deki kayıtlı 151
pokemonu yakalamak ve geliĢtirmektir. Oyun ücretsiz olmasına rağmen oyun içi satın
almayı desteklemektedir.
3. Pokemon Go, Yeni Medya ve EkĢi Sözlük ĠliĢkisi
Oyunun en büyük özelliklerinden birisi tüm kavramları sahiplenen bir sistem
olabilmesidir. Bu Ģekilde teknolojik ve sosyal geliĢmeleri bünyesine katarak
büyümektedir. Oyun, kendisi hakkında herhangi bir sosyal platformda içerik
ürettirebilecek etkiye sahip olabilir. Oyun, bu Ģekilde hep kendisinden bahsedilmesini
baĢarır hem de yorumlar üstünden eksi ve artı yönlerini görebilir (Emre, 2015:245)
Günümüzde, medya içerik üreticilerinin en fazla ulaĢmak istedikleri hedef kitle,
kendisini ifade etme konusunda geçmiĢ jenerasyonlara göre avantajlı, katılımcı yeni
medya kültürü içinde, sosyal ağlarla birbirine bağlı, farklı medya platformlarını
kullanmakta becerikli olan dijital çağın üyeleridir (Sezen, 2016). Pokemon Go oyunun
ulaĢmak istediği hedef kitlenin de hem bu dijital çağın dilini bilen gençlerden hem de
anılarında Pokemon markasına dair hatıraları bulunan yetiĢkin bireylerden oluĢtuğu
söylenebilir.
ĠletiĢim teknolojilerinde yaĢanan geliĢmelerin toplum yapısını değiĢtirmeye
baĢladığı söylenebilir. Yeni iletiĢim teknolojilerinin yarattığı imkanlar ile birlikte
bilgiye ulaĢmak konusunda büyük avantajlara sahip olan insanlar, aynı zamanda görüĢ
ve fikirlerini daha özgür bir Ģekilde ifade edebilecekleri yeni alanlara sahip olmaya
baĢlamıĢtır.
Yeni medya kavramı anlamını eski medyaya karĢıtlık içerisinde
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla anlamını eski medyanın eksiklikleri üzerinden
almaktadır. Yani yeni medya tüm reklamlarda olduğu gibi bir öncekinin (geleneksel
medya) kusurları giderilmiĢ, yenilenmiĢ ve kusursuzlaĢtırılmıĢ, en son çıkan yeni
üründür (Özgül, 2015; 83).
GeliĢen teknolojiler ve fikirlerle birlikte ortaya çıkan Web 2.0, kullanıcıları aktif
konuma getirerek onların içerik yaratmasına uygun ortamları sunar. Bu içeriklerin
yaratılması, paylaĢılması, yorumlanması ve kullanıcıların birbirleriyle etkileĢime
girmesini sağlayan sosyal paylaĢım siteleri (facebook, twitter), bloglar, forumlar,
sözlükler (ekĢisözlük), video ve fotoğraf paylaĢım siteleri (youtube, instagram) sosyal
medya kullanıcıları tarafından Ģekillendirilir. Bu bağlamda toplum tarafından
üretilmeyen geleneksel medyaya karĢı, toplum tarafından Ģekillendirilen bir medya
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karĢımızdadır. Eski medyada pasif durumda olan izleyici sadece verilen mesajların
tüketicisi konumundadır. Yeni medya ile geleneksel mecraların tek taraflı iletiĢim
boyunduruğundan kurtulan birey, iletiĢimin pasif dinleyicisi olmaktan çıkmıĢtır.
Eski medya kendi politikası yararına ürettiği içerikle nerde ne zaman topluma ne
hakkında konuĢması gerektiğini söylerken, yeni medya mekan ve zamandan bağımsız
olarak kullanıcılara iletiĢim halinde olma imkanı vermektedir. Dolayısıyla en kıymetli
sermaye olarak görülen bilginin herkesçe üretilebilir ve kullanılabilir olması iletiĢimin
demokratikleĢmesi anlamına gelmektedir (AlankuĢ, 2005:36).
Tüm bu iyimser görünen fikirlere rağmen, geleneksel medyanın olduğu gibi yeni
medyanın da toplumu oluĢturan bireyler tarafından kullanıldığı unutulmamalıdır. Bu
bireyler yeni iletiĢim yöntemlerini demokratikleĢtirici amaçlar için kullanabileceği gibi,
daha fazla baskı, dıĢlama ve Ģiddet için de kullanabilirler.
Günümüzde günlük yaĢamın hemen her alanında yaygın kullanım pratikleri
bulan, gündelik yaĢam pratiklerini köklü bir biçimde dönüĢtüren, toplumsal yaĢamın
birtakım gerekleri nedeniyle kullanım yoğunluğu giderek artan, bedenin bir
uzantısı/parçası haline gelen bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları, internet
ortamı kısaca bütün bu teknolojiler yeni medya baĢlığı altında toplanabilir. Yeni medya
etkileĢimsellik, multimedya biçemselliği, hipermetinsellik, dijitallik özellikleri
sayesinde çok fazla enformasyonu aynı anda aktarabilme ve kullanıcılar için de geri
bildirimde bulunabilme olanağına sahiptir (Binark, 2007: 21). Özellikle Web 2.0 ile
birlikte yeni medya, geleneksel medyadan ve Web 1.0'dan farklı olarak kullanıcıların
içerik üretebilmesini ve medya üreticisi konumuna gelmesini sağlamıĢtır. Bu geliĢmeler
ile birlikte yeni medya daha popüler ve katılımcı hale gelmiĢ durumdadır. Web 2.0
teknolojileri temelinde Ģekillenen sosyal medya uygulamaları ise yaratılan "ağ etkisi"
sayesinde gün geçtikçe daha fazla insan tarafından kullanılmakta ve takip edilmektedir.
Bu sosyal medya araçlarından birisi de EkĢisözlük'tür.
EkĢi Sözlük, her türlü kelime ve kavram hakkında kayıtlı yazarların yorumlarını
içeren ve katılımcı sözlük özelliği gösteren bir web sitesidir. Bir bilgisayar programcısı
olan ve ‗ssg‘ rumuzu ile tanınan Sedat Kapanoğlu tarafından, 15 ġubat 1999 tarihinde
yaratılmıĢtır (Gürel, 2007:207).
Öncelikle belirtmek gerekir ki EkĢisözlük henüz ortada sosyal medya kavramına
dair hiçbir Ģey yokken ve uluslararası anlamda Ģu anki muadillerinin hiçbiri ortada
yokken tasarlanmıĢ bir sitedir. Kullanıcıların içerik oluĢturup, etkileĢime girmelerini
sağlayan dünyadaki ilk site olma özelliğini taĢımaktadır. Dünyada henüz facebook,
twitter gibi fenomenler olmadan önce ortaya çıkması ve günümüzde birçok sosyal
medya ortamının ortaya çıkmasına rağmen halen popülerliğini korumaktadır. Halen
daha EkĢisözlük Türkiye'de ve Dünyada en çok ziyaret edilen siteler arasında yer
almaktadır. EkĢisözlük istatistiklerine göre 2016 yılında 192 milyon farklı kiĢi 4,5
milyarı aĢkın sayfa görüntülemiĢtir. Ayrıca EkĢisözlük'te, Pokemon Go en fazla aratılan
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8. baĢlık olma baĢarısını göstermiĢtir. Pokemon Go, internet kullanıcılarının
EkĢisözlük'e arama motorları aracılığı ile en çok geldikleri 3. baĢlık olmuĢtur. Bu veri
EkĢisözlük'ün insanlar tarafından önemli bir bilgi edinme aracı olarak kullanıldığı
gösterebilir (eksisozluk.com, 2017).
EkĢisözlük‘ün en önemli özelliği, katılımcılık esasına göre iĢlemesidir. Üye
yazarların katkılarıyla sürekli olarak geliĢen ve güncellenen bir mecra olarak
tanımlamak mümkündür. Sisteme üye olan kiĢilerin ‗yazar‘ statüsüyle belirli konulara
iliĢkin fikir ve görüĢlerini beyan etmesi esasına göre iĢleyen katılımcı sözlük; belirli bir
konsept ile sınırlandırılmamıĢ olması, yazarların nispeten özgür ve yaratıcı hareket
etmesine olanak tanıması ile forumlardan; ansiklopedik bilginin ötesinde bilgi
aktarımına izin vermesi, yazarların kiĢisel yorum ve düĢüncelerine açık olması ve görüĢ
çeĢitliliğine fırsat vermektedir.
Yazarların toplumun içinden gelen ve toplumsal olaylarla ilgili görüĢlerini
paylaĢma ihtiyacı hisseden bireyler olmalarının yanı sıra bilgi aktarımından samimi ve
içten bir üslup kullanmaları, monotonluktan uzak ve farklı bir içerikle sunarak içerik
üretmeyi mümkün kılmaları sağlanmaktadır. Böylelikle okur, her daim güncel bilgiye
kavuĢabilmekte ve yaĢam algısını daha renkli bir Ģekilde kurgulayabilmektedir.
Bilginin kullanıcılar tarafından ilgi çekici hale getirilip sunulması EkĢisözlük'ün
baĢarılarından biridir. ‗Kutsal bilgi kaynağı‘ sloganı ile akıllarda yer eden EkĢisözlük
tüm özgürlükçü vurgularına rağmen aynı zamanda otoriter bir yönetim anlayıĢına
sahiptir. EkĢisözlük‘ün kurucusu olan ssg, yazarlar ve entryler üzerinde sahip olduğu
doğrudan gücüyle, dilediği zaman EkĢisözlük‘e yazar alma ya da Sözlük‘ten yazar atma
hakkına sahiptir. EkĢisözlük‘ün iĢleyiĢine ve yapılanmasına göz atıldığında, son derece
yoğun bir hiyerarĢinin ve denetim mekanizmasının söz konusu olduğu
görülebilmektedir (Gürel ve Yakın, 2007:205).
Sosyal Medya platformları kullanıcıların birbirleri ile ortak bilgi birikimi
oluĢturdukları ve deneyimlerini paylaĢtıkları dijital alanlardır. Bu bağlamda
bakıldığında EkĢisözlük'ün önemli bir arĢiv özelliğini barındırmaktadır. EkĢisözlük
yazarlarının Pokemon Go ortaya çıktığı günlerde hemen hemen her gün en çok içerik
girilen konu baĢlıklarından birisi olmasının temel sebeplerinden birisi de çoğu aktif
sözlük yazarlarının çocukluk dönemlerinde sürekli olarak izlediği Pokemon çizgi
dizileri ile olan ortak geçmiĢleri olabilir. Yıllar sonra tekrar yaĢanan bu yeni Pokemon
deneyiminin heyecanı EkĢisözlük'e de yansımıĢtır.
6 Temmuz 2016 günü yani, Pokemon Go'nun piyasaya çıktığı ilk gün ilgili
baĢlığa girilen içeriklerden kullanıcıların yaĢadıkları heyecanı hissetmek mümkündür.
Yazarlar oyun hakkındaki deneyimlerini paylaĢarak hem sözlük içinde hem de diğer
platformlarda birçok oyuncuyla etkileĢime geçmiĢtir. Ancak araĢtırmada sonucunda
oyunun ilk çıktığı ay olan temmuz ayında yaĢanan yüksek etkileĢimin devam eden
aylarda giderek azaldığını gözlemlenmiĢtir.
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4. AraĢtırmanın Yöntemi
Pokemon Go'nun piyasaya çıktığı 6 Temmuz 2016 tarihi ile 27 Aralık 2016
tarihleri arasında EkĢisözlük'te Pokemon Go ile ilgili girilen içeriklerin sayısı ve açılan
baĢlıkların sayısı incelenmiĢtir. Bu inceleme yapılırken EkĢisözlük sitesinin kendi arĢiv
aramasında kullanılan arama motoru kullanılmıĢtır. 6 Temmuz 2016 tarihi ile 27 Aralık
2016 tarihleri hafta hafta olarak ayrılmıĢ ve bu haftalarda Pokemon Go hakkında girilen
içeriklerin sayısı irdelenmiĢtir. Bu incelemeler yapılırken içerik analizi yönteminden
faydalanılmıĢtır.
5. AraĢtırmanın Bulguları
6 Temmuz 2016 tarihi ile 27 Aralık 2016 tarihleri arasında EkĢisözlük'te
Pokemon Go ile ilgili girilen içeriklerin toplam sayısı 4417'dir. Bu içeriklerin aylara
göre dağılımı ise tablo 1'de belirtilmiĢtir. Bunların dıĢında EkĢisözlük‘te içinde
―pokemon go‖ ifadesi geçen baĢlıklar incelenmiĢ ve en çok içerik paylaĢılan ilk 10
baĢlık listelenmiĢtir. Son olarak pokemon go baĢlığında en çok favorilenen ilk 3 içeriğe
yer verilmiĢtir.
Tablo 1: "pokemon go" başlığında yer alan içerikleri aylara göre dağılımı
Aylar
Yorum Sayısı
Temmuz

3701

Ağustos

414

Eylül

107

Ekim

57

Kasım

86

Aralık

52

Toplam

4417

Kaynak: https://eksisozluk.com (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
Tabloda görüldüğü üzere en fazla yorum oyunun çıktığı temmuz ayında
yapılırken, en az yorum ise aralık ayında yapılmıĢtır.
6 Temmuz 2016 tarihi ile 27 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılan yorumların
haftalara göre dağılım Grafik 1'de belirtilmiĢtir.
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Grafik 1: "pokemon go" başlığında yer alan içeriklerin
haftalara göre dağılımı
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Kaynak: https://eksisozluk.com (Erişim Tarihi: 27.12.2017)

Grafik 1'de görüldüğü gibi içeriklerin niceliği temmuz ve ağustos aylarından
sonra iyice azalmaktadır.
Grafik 2'de EkĢisözlük'te Pokemon Go ile ilgili açılan baĢlıkların sayılarının
haftalara göre dağılımı belirtilmiĢtir.
Grafik 2: "pokemon go" ile ilgili diğer başlıkların sayıları
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Kaynak: https://eksisozluk.com (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
Grafik 2'de Pokemon Go hakkında girilen içeriklerin yalnızca Pokemon go
baĢlığında yer almadığı görülebilir. Oyunun piyasaya çıkmasını takip eden haftalarda
açılan baĢlıkların çeĢitlilikleri göze çarparken, haftalar ilerledikçe bu çeĢitlilik
kaybolmaktadır.
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Tablo 2: Ekşisözlük‟te İçerisinde “pokemon go” İfadesi Geçen İlk 10 Başlık
Başlıklar
hayatında hiç pokemon go oynamamıĢ insan

Girilen İçerik
Sayısı
132

pokemon go oynayan insan zekası

70

camilerde pokemon go oynanması yasaklansın

69

memleket yanarken pokemon go oynayan beyinsizler

64

pokemon go oynayarak ülkeyi satmak

37

pokemon go ile yeni gezi organize edilebilir

27

pokemon go yasaklansın kampanyası

26

pokemon go'nun cia bağlantısı

20

pokemon go'nun bir anda bitmesi

19

pokemon go rüzgarının dinmiĢ olması

17

sağlık bakanlığı'nın pokemon go uyarısı

11

Toplam

522

Kaynak: https://eksisozluk.com (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
Tablo 2‘de görüldüğü üzere Pokemon Go‘nun gündem üzerindeki etkisini
hissetmek mümkündür. Oyunun kamusal alanlarda oynanmasıyla ilgili baĢlıkların yanı
sıra çoğu baĢlıkta siyasetin bile içerisine dahil olduğu gözükmektedir. Bu veriler
Pokemon Go‘nun oynandığı günlerde yarattığı gündemin boyutu hakkında fikir
vermektedir.
Tablo 3: EkĢisözlük‘te ―pokemon go‖ baĢlığında en çok ―favorilenen‖ ilk 3
içerik.
Ġçerikler
―yaĢadığım yerde pokestop yok, gym yok diyen arkadaĢların
artık ash gibi anasıyla bacısıyla vedalaĢıp köylerini terk
etmelerini gerektiren oyun‖
―az önce annemle aramda Ģu diyalogun geçmesine sebep
olmuĢ augmented reality temalı oyun;
- ben pazara gidicem
- iyi git
- sen gelmicek misin? pokemon yakalarsın
- benim topum yok anne
834

Favorilenme
sayısı
635

352
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- top da toplarız gel sen
pokemon kariyerimin ailem tarafından desteklenmesi
sevindirici. (not: yaĢ 26)‖
―kodumunun oyununda nasıl yürünür çözemedim bir türlü.
yollara tıklıyom tıklıyom daire çıkıyor ama yürüyemiyorum. bir
el atın lütfen.
edit: gerçekten yürümek gerekiyormuĢ sağolun‖
Kaynak: https://eksisozluk.com (Erişim Tarihi: 27.12.2017)
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Tablo 3‘de EkĢisözlük‘te yazarlar tarafından en çok favorilenen ilk 3 içerik
gözükmektedir. Favorilenme sözlük dilinde beğenme anlamında kullanılmaktadır. En
çok favorilenen içeriklerin hepsinin de oyuncuların yaĢadıkları komik deneyimlerden
oluĢması dikkat çekicidir.
7. Sonuç
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarından biri olan
EkĢisözlük, çoğu internet kullanıcısı tarafından gündemdeki konular hakkında bilgiye
ulaĢmak için kullanılan bir araç olarak göze çarpmaktadır. Pokemon Go'nun, internet
kullanıcılarının EkĢisözlük'e arama motorları aracılığı ile en çok geldikleri 3. baĢlık
olabilmesi bu açıdan önemlidir. Ġnsanların Pokemon markası ile deneyimleri ve
önerilerini okumak için EkĢisözlük önemli bir dijital ortamı oluĢturmuĢtur.
Kullanıcıların EkĢisözlük'te oluĢturdukları ortak akıl diğer oyunculara oyunun
mantığını anlamaları için kimi zaman bir rehber görevi de görmüĢtür. Ülke gündeminde
yaĢanan siyasi tartıĢmalardan paralel olarak EkĢisözlük'te bu konularda yaĢanan
tartıĢmalar temmuz ayı boyunca geri planda kalmıĢtır. Oyunun birleĢtirici ve eğlenceli
etkisine kapılan yazarlar ne görüĢte olursa olsun bu ortak anı hakkında en azından bir
fikir, öneri ya da deneyim paylaĢmaya çalıĢmıĢtır.
AraĢtırma ıĢığında elde edilen verilere bakıldığında oyunun popülaritesinin her
hafta gittikçe azaldığı göze çarpmaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri hem
EkĢisözlük'te hem de diğer forumlarda ve sosyal medya platformlarında sıkça
belirtildiği üzere, oyunun hile yapan oyunculara karĢı müdahalede çok geç kalması
olarak söylenebilir. Temel olarak konum odaklı çalıĢan bir oyunda haritada istediği
yere ıĢınlanan oyuncuların varlığı oyunun temel mantığını ortadan kaldırarak sıradan
bir alternatif gerçeklik oyununa dönüĢmesine neden olmuĢtur. ġikayet edilen
oyuncularla ilgili iĢlemlerin zamanında yapılamaması adil Ģekilde kazanmak isteyen
sadık oyuncuların ilgisini ne yazık ki düĢürmüĢtür. Yerli ve yabancı medyada çıkan
haberlere bakıldığında oyuna olan ilginin giderek azaldığı ve aktif kullanıcı sayısının
her geçen gün düĢtüğü ile ilgili bilgiler göze çarpmaktadır (cnnturk.com, 2017). Bu
bağlamda Pokemon Go eğer yeniden kullanıcıların gözünde zirveye çıkmak istiyorsa
kendisini değerli kılabilecek yeni transmedya çalıĢmaları ile birlikte bir Ģansı olabilir.
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Ancak bunu yapabilmesi için öncelikle yaĢanmakta olan teknik sorunların tamamen
sıfırlanması ve kullanıcıların güvenle oynayabilecekleri bir ortamın yaratılması Ģarttır.
Sonuç olarak tüketim kültürünü yeni medya ile birlikte harmanlayan bu neslin
değerlerinin çok çabuk yer değiĢtirebiliyor olması artık ĢaĢkınlıkla karĢılaĢılacak bir
durum değil. Bir taraftan yaratıcılıktan, özgürlüğe, demokratik iletiĢimden, geniĢ teknik
ve sosyal imkanlara kadar dayanan yeni medya kullanımı toplumsal ilerlemenin bir
habercisi gibi görünürken, diğer taraftan sosyal sanal ortamların bir değer oluĢturmak
için yeterince sabır gösterememesi ve bu yeni neslin kendi değerlerini abartılı,
mutluluklarını yapay, mutsuzluklarını trajik ve toplumsallıklarını sanal yaĢamalarına
neden olmaktadır. Bu yüzden medya içerik üreticilerinin çeĢitli yöntemler aracılığı ile
ve transmedyal anlatılarla ürettikleri ürünleri sürekli olarak beslemeleri gerekmektedir.
Zira böyle olmadığı taktirde geçmiĢ yaĢantıları ne olursa olsun kullanıcı baĢka bir ürüne
yönelme konusunda vicdan azabı çekmeyecektir.
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DEMOGRAPHIC CHANGE IN TURKEY WITH
GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE AND 2075
POPULATION PROJECTION
Prof. Dr. Özlem SERTKAYA DOĞAN
İstanbul Üniversitesi
ABSTRACT
Population projections which were helped to shape economic and social policies
for the future are demographic methods. These methods help to identify the trends of
the current population structure. In addition to this, if the trends continue, it will help to
make predictions about the future population, population density, migrations, age
groups of population and distribution by gense and socio-cultural changes. Population
projections indicate that Turkey‘s young and ever growing population structure is
changing and it started to resemble developed countries as especially fertility anda age
structure. Demographic change, which means a transition from high fertility and high
mortality to low fertility and low mortality, affects the age structure. As a result of the
projections made in Turkey, there is a constant decreasing in young age groups, an
increasing in the working age population up to 2040 and then a tendency to fall is
predicted. On the other hand, elderly population is increasing constantly. These changes
in age structure and demographic structure affect economic and social areas as directly
and indirectly. Demographic change has created some opportunities (such as reaching
the highest level of the working age) as well as some risks (such as population aging)
that Turkey has not previously fulfilled.
KeyWords:Turkey‐ Demographic Change‐ Population Projections‐ Population
Agin
COĞRAFĠ BAKIġ AÇISIYLA TÜRKĠYE'DE DEMOGRAFĠK DEĞĠġĠM VE
2075 NÜFUS PROJEKSĠYONU2163
ÖZET
Nüfus projeksiyonları, geleceğe yönelik ekonomik ve sosyal politikaların
oluĢturulmasına yardımcı olan demografik yöntemlerdir. Bu yöntemler, mevcut nüfus
yapısının ortaya çıkarılması, eğilimlerinin tespit edilmesi ve bu eğilimlerin devamı
halinde gelecekteki nüfus miktarı, nüfus yoğunluğu, göçler, nüfusun yaĢ grupları ve
cinse göre dağılımı ile sosyo kültürel değiĢimler hakkında öngörülerde bulunulmasına
2163

TEġEKKÜR: Bu çalıĢma Ġ.Ü. BAP Birimi tarafından 20108 No.lu AraĢtırma projesi olarak
desteklenmiĢtir.
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yardımcı olur. Nüfus projeksiyonları Türkiye‘nin genç ve sürekli büyüyen nüfus
yapısının değiĢmekte olduğunu ve özellikle doğurganlık ve yaĢ yapısı itibarıyla
geliĢmiĢ ülkelere benzemeye baĢladığını göstermektedir. Yüksek doğurganlık ve
yüksek ölümlülük düzeyinden düĢük doğurganlık ve düĢük ölümlülük düzeyine geçiĢ
anlamına gelen demografik değiĢim süreci yaĢ yapısını etkilemektedir. Yapılan
projeksiyon çalıĢmalarında Türkiye‘de, genç yaĢ gruplarında sürekli olarak azalma,
çalıĢma çağı nüfusta
ise 2040‘a kadar artıĢ ve daha sonra düĢme eğilimi
öngörülmektedir. Buna istinaden, yaĢlı nüfus ise sürekli olarak artmaktadır. YaĢ
yapısındaki ve demografik yapıdaki bu değiĢimler ekonomik ve sosyal alanları
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Demografik değiĢim bazı fırsatlar yarattığı
gibi (çalıĢma çağının en yüksek düzeyine ulaĢması gibi) Türkiye‘nin daha önce
karĢılaĢmadığı bazı riskleri de (nüfusun yaĢlanması gibi) ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Demografik DeğiĢim, Nüfus Projeksiyonları,
Nüfusun YaĢlanması
GiriĢ
Nüfus, ülkelerin geçmiĢten günümüze üzerinde çalıĢtığı, ekonomik ve sosyal
planlamalarda temel kriterlerden birini oluĢturan dinamik olgulardandır. Önceleri savaĢ
ve vergi gibi konularda yükümlü olan kiĢilerin verisine ulaĢmada basit ölçümlerle nüfus
bilgileri kontrol edilirken günümüzde
ekonomi, istihdam, eğitim ve sağlık
hizmetleriyle ilgili yatırımların planlanması nüfus verileriyle yakın iliĢikli bir Ģekilde
ele alınmaktadır. Planlı geliĢim sürecinde, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefi ile
uyumlu bir nüfus yapısına ulaĢmak amacıyla nüfusun eğitim, sağlık ve insan gücü
yönünden niteliklerinin iyileĢtirilmesi, yaĢam kalitesinin yükseltilmesi ve bu alanlarda
bölgeler ve yerleĢim yerleri arasındaki farklılıkların giderilmesi temel ilkedir.2164
Türkiye demografik yapısındaki değiĢimleri incelediğimizde ilk nüfus sayımının
yapıldığı 1927 yılından günümüze nicelik ve nitelik bakımından önemli değiĢimlerin
yaĢandığı kırılma noktalarının varlığından söz etmemiz mümkündür. Bu konuda
özellikle nüfusun sosyal ve kültürel yapısında yaĢanan değiĢimlerde, uygulanan
dönemsel politikaların (pronatalist ve antinatalist nüfus politikaları) etkisi yadsınamaz.
Türkiye nüfus profili çok genel hatlarıyla incelendiğinde dikkat çeken önemli
noktalardan biri 1985 yılı sayım sonuçlarıdır. Buna göre 1927‘den itibaren toplam
nüfus içinde oransal olarak daima kırsal nüfus ağırlıklı iken, ilk defa 1985 sayımında
Ģehirsel nüfus kırsal nüfustan fazla bir nispete sahip olmuĢtur. Bu dönemle birlikte
Türkiye nüfusu kırsal karakterden Ģehirsel karaktere doğru hızlı bir ivme kazanmıĢtır.
Günümüz verilerini (2017) değerlendirdiğimizde ise kırsal nüfusun toplam nüfus
2164

Mesut Doğan, 2011, ‗Türkiye‘de Uygulanan Nüfus Politikalarına Genel Bir BakıĢ‘ Marmara
Coğrafya Dergisi, S. 23, s. 293- 307, Ġstanbul.
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içindeki oranı % 7,5 iken Ģehirsel nüfus oranı ise, % 92,5‘tir. Geçen süreçte ülke içinde
kırdan kente yaĢanan nüfus hareketleriyle birlikte 2012 yılı itibariyle uygulanan
BüyükĢehir kanunu da bu oransal değiĢimde oldukça etkili olmuĢtur. ġehirleĢmeyle
birlikte yaĢanan toplumsal değiĢim, eğitim seviyesinin artması, kadınların aktif iĢ
yaĢamına daha fazla katılması ve aile birliklerinin daha geç kurulması, kadın ve
erkeklerde evlilik yaĢının ötelenmesi yıllar bazında doğum hızının ve dolayısıyla nüfus
artıĢ hızının da düĢmesine sebep olmuĢtur. Aynı zamanda sağlık ve beslenme
koĢullarının iyileĢmesi toplam nüfus içinde 65 ve üstü yaĢ grubunun oransal olarak
artmasına sebep olmuĢtur. Bu duruma istinaden medyan yaĢ yükselmiĢ ve 2017
verilerine göre ( erkeklerde 31,1 ve kadınlarda ise 32,4) 31,7 olarak hesaplanmıĢtır.
Nüfusun niceliği ve niteliği, ülkelerin sosyal ve ekonomik bağlamda tüm planlama
çalıĢmalarında önemli dinamiklerdendir. Bu nedenle nüfusun mevcut durumunun yanı
sıra, gelecekte nasıl bir Ģekilde geliĢeceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Her ülke
planlama çalıĢmaları için ihtiyaç duyduğu projeksiyon çalıĢmalarını yaparak geleceğe
yönelik öngörülerde bulunur. Bununla birlikte 2017 yılı itibariyle 193 üye ülkeden
oluĢan BirleĢmiĢ Milletler de dünya nüfusuyla ilgili olarak ülkeler bazında projeksiyon
çalıĢmaları yapmaktadır.
Türkiye‘de 1963-67 yıllarını içeren 1. Kalkınma planı döneminden itibaren nüfus
projeksiyon çalıĢmaları yapılmaktadır. Buna göre nüfus artıĢ hızı ve uluslararası göçler
dikkate alınarak çeĢitli senaryolara göre varsayımlarda bulunulur. 2075 nüfus
projeksiyonu için
benzer senaryo yöntemi uygulanarak üç aĢamalı çalıĢma
gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre ana senaryo,
projeksiyonlarda kullanılmıĢ olan temel senaryodur. Toplam doğurganlık hızının
doğal akıĢı içinde azalıp, 2050 yılında 1,65‘e düĢtüğü ve 2050 yılından sonra artıĢa
geçerek 2075 yılında 1,85 değerine ulaĢtığı doğurganlık senaryosudur. Yüksek senaryo
olarak da nitelendirilen senaryo 2, toplam doğurganlık hızının kademeli olarak
artacağı; 2020 yılında 2,11'e, 2050 yılında ise 2,50 seviyesine yükseleceğini, 2050
yılından sonra da 2075 yılına kadar sabit
kalacağını varsayan doğurganlık
senaryosudur. DüĢük senaryo olarak tabir edilen senaryo 3 ise, toplam doğurganlık
hızının aratarak 2050 yılında 3‘e ulaĢacağını ve 2075 yılına kadar sabit kalacağını
varsayan doğurganlık senaryosudur.
Bu itibarla çalıĢmamızda önce Türkiye‘nin demografik değiĢim süreci ve daha
sonraki kısımda ise çeĢitli varsayımlara göre 2075 nüfus projeksiyonumuz ele
alınmıĢtır.
ÇalıĢmanın Amacı: Bu çalıĢmada 1927- 2017 yılları arasında Türkiye
nüfusunda meydana gelen değiĢimler ve 2075 nüfus projeksiyonuna göre öngörülen
varsayımları ele alınmıĢtır. Bu kapsamda toplam nüfus miktarında doğum ve ölüm
oranları arasındaki farklılaĢmalar, değiĢimde etkili olan sosyo kültürel unsurlar ve
sonuçları irdelenmiĢtir. ÇalıĢmamızın esasını TÜĠK verilerinden elde ettiğimiz datalar
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oluĢturmaktadır. Sayısal veriler tablo ve grafik haline dönüĢtürülmüĢ ve coğrafi bakıĢ
açısıyla yorumlanmıĢtır.
1- Türkiye‟de Demografik Döngü
Demografik geçiĢ kuramına göre bütün toplumlar doğurganlık ve ölümlülük
hızlarının yüksek olduğu bir evreden, her iki unsurun da çok düĢük olacağı bir evreye
geçiĢ sürecini yaĢayacaklardır. Avrupa ülkelerinde doğum ve ölüm hızları arasındaki
değiĢimden esinlenerek oluĢturulan kuram farklı kaynaklarda üç, dört veya beĢ aĢamalı
olarak tanımlanmaktadır.2165 Türkiye demografik dönüĢümünde dört aĢamalı geliĢim
evresinin süreci irdeleyebilmemiz açısından daha uygun olduğu kanaatindeyim. Her
toplumun nüfus özellikleri sahip olunan ekonomik ve sosyal Ģartlar neticesinde
dönemsel olarak farklı özellikler gösterir. Demografik döngüde belirleyici unsur
geliĢmiĢlik seviyesidir. Yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarıyla nitelenen bir
demografik rejimden, doğum ve ölüm oranlarının düĢük olduğu bir rejime geçiĢ olarak
tanımlanan demografik dönüĢümün ilk aĢamasında, doğum ve ölüm oranları oldukça
yüksektir. GeçiĢ öncesi (http://papp.iussp.org) olarak da tanımlanan bu dönem
ortalama yaĢam süresinin kısa olduğu genç nüfuslu bir zaman aralığıdır. Ġkinci aĢama
olan erken geçiĢ evresi; geliĢme seviyesinin nispeten arttığı, beslenme imkânlarıyla
birlikte tıbbi ve farmakolojik desteğin daha ulaĢılabilir olduğu, ölüm oranının düĢtüğü,
ancak doğum oranlarının hala yüksek olduğu dönemdir. Bu aĢamada doğum oranları
yüksek olduğu için toplumların nüfusları da hızlı bir büyüme sürecindedir. Demografik
döngüde üçüncü aĢama geç geçiĢ evresidir. Bu süreçte ölüm oranlarıyla birlikte doğum
oranlarının da azalma eğilimindedir. Daha dengeli nüfus artıĢının yaĢandığı bu evre,
genel olarak sosyal ve ekonomik bakımdan hızlı geliĢme aĢamasında olan ülkelere özgü
profili yansıtmaktadır. Dördüncü ve son proses ise doğum ve ölüm oranlarının çok
düĢük olduğu geçiĢ sonrası evreyi temsil etmektedir. Sanayide ilerlemiĢ, ekonomik
bakımdan güçlü geliĢmiĢ toplumlar, yüksek yaĢlı nüfus ( toplam nüfusun minumun
%10‘u kadar) ve düĢük doğum hızına (< ‰2) sahip nüfus özelliği sergilemektedirler.
Doğal nüfus artıĢ hızı sıfır düzeyindedir (ġahin,2007:59). Bugüne kadar birçok alanda
Türkiye‘nin genç nüfusu üzerine vurgu yapılmasına rağmen, TUĠK verilerinden
derlenen nüfus bilgilerine göre Türkiye‘de yukarıda bahsi geçen demografik dönüĢüm
aĢamalarından üçüncüsünün yaĢanmakta olduğu görülmektedir.

2165

Haluk Cillov, 1974, ‗Türkiye Nüfusundaki GeliĢmeler ve Bu GeliĢmeye Etken Olan Amiller‘,
Hacettepe Sosyal ve BeĢeri Ġlimler Dergisi, 6(1‐2): 2‐13.
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Grafik 1: Türkiye yıllık nüfus artıĢ hızı (‰)
30
25
20
15
10
5
0
1927193519401945195019551960196519701975198019851990200020102017
Yıllık nüfus artış hızı (‰)

Tablo 1: Türkiye YaĢ Gruplarına Göre Nüfus DeğiĢimi (1927- 2017)
YaĢ grubu
Genç Bağımlı Nüfus Faal Nüfus YaĢlı Bağımlı Nüfus
Sayım yılı Toplam Nüfus
(0-14 yaĢ)
(15-64 yaĢ)
(65 yaĢ +)
1927
13 648 270
0
0
0
1935
16 158 018
6 662 593
8 795 512
699 913
1940
17 820 950
7 503 326
9 668 796
648 828
1945
18 790 174
7 421 263 10 717 968
650 943
1950
20 947 188
8 018 479 12 211 300
717 409
1955
24 064 763
9 475 220 13 729 233
860 310
1960
27 754 820
11 427 006 15 299 311
1 028 503
1965
31 391 421
13 148 624 16 953 850
1 288 947
1970
35 605 176
14 878 187 19 152 564
1 574 425
1975
40 347 719
16 330 203 22 086 237
1 931 279
1980
44 736 957
17 433 912 25 022 358
2 280 687
1985
50 664 458
19 010 138 29 432 295
2 222 025
1990
56 473 035
19 745 352 34 265 838
2 461 845
2000
67 803 927
20 220 095 43 701 502
3 882 330
2010
73 722 988
18 878 582 49 516 670
5 327 736
2017
80 810 525
19 033 488 54 881 652
6 895 385
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
Sayım yılları itibariyle yaĢ grupları incelendiğinde 65 yaĢ ve üstü nüfus
miktarının ilk defa 1960 yılında 1 milyonun üzerinde olduğu görülmektedir. 1980
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yılında 2 milyonu, 2000 yılında 5 milyonu ve 2017 verilerine göre de 6 milyonu aĢan
yaĢlı nüfus miktarına göre toplam nüfusun % 8‘i 65 yaĢ ve üstündedir. BirleĢmiĢ
Milletler‘in tanımına göre bir ülkedeki yaĢlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %
8 ile %10 arasında olması o ülke nüfusunun ―yaĢlı‖, %10‘un üzerinde olması ise ―çok
yaĢlı‖ olduğu anlamına gelmektedir. BM nüfus projeksiyonuna göre Türkiye‘nin yaĢlı
nüfus oranının 2023 yılında %10,2‘ye yükseleceği ve ―çok yaĢlı‖ nüfuslu ülkeler
arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. TÜĠK tarafından yapılmıĢ olan 2023 nüfus
projeksiyonuna göre ise, toplam nüfus içinde 65 yaĢ ve üstü nüfusun oranı % 9 olarak
öngörülmektedir. Ayrıca 2040 projeksiyonuna göre % 10, 2060 projeksiyonuna göre %
18 ve 2080 projeksiyonuna göre ise, % 20 seviyesine ulaĢacaktır.
Grafik 2: YaĢ Gruplarının Oransal DeğiĢimi (1935-1950-1980 ve 2017)

31 Aralık 2017 verilerine göre, yaĢlı nüfus olarak tabir edilen 65 yaĢ ve
üzerindeki nüfus 6 895 385 kiĢi, (Erkek- 3 033 433 ve Kadın- 3 861 952) bunların
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toplam nüfusa (80 810 525) oranı % 8‘dir. Yıllar bazında oransal değerlendirmelerin
ifade edildiği Grafik 2‘de belirtildiği üzere 0-14 yaĢ grubu nüfusun 2017 yılında % 24
seviyesine inmiĢ olması doğum oranlarındaki düĢüĢün bir göstergesidir.
1.1. Ölüm Sayısı ve Hızının DeğiĢimi
Türkiye‘de ölüm olaylarıyla ilgili veriler 1949 yılı sonuna kadar bütün il
merkezlerinde derlenmekte ve önemli görülen 25 il merkezi için yayınlanmakta idi.
1950 yılından baĢlayarak bu veriler bütün il merkezleri itibariyle yayınlanmaktadır. 1
Mart 1957 tarihi itibariyle ölüm olaylarıyla ilgili istatistiki veriler bütün il ve ilçe
merkezlerinden toplanmaya baĢlanmıĢtır.2166 Ancak yaĢ gruplarına ve cinsiyete göre
ayrıntılı verilere 1980 yılı itibariyle ulaĢılmaktadır. Bu nedenle Tablo 2‘de 1950
sayımına kadar olan toplam ölüm miktarına dair veriler 25 il merkezi, 1960 sayım
yılına ait değerler ise, 67 il ve 570 ilçe merkezi verilerinden oluĢmaktadır. 1980 yılı
itibariyle 67 il, 575 ilçe merkezi, 1990 yılında 73 il ve 828 ilçe merkezi, 2000 yılında
81 il ve 850 ile merkezi, 2010 yılında 81 il, 892 ilçe merkezi ile 2016 yılında 81 il, 921
ilçe merkezi verileri kullanılmıĢtır.
Tablo-2: YaĢ grubu ve cinsiyete göre ölümler (1933-2016)
Cinsiye
t

Yıl

193
3
194
0
195
0
196
0
197
0

2166

YaĢ grubu

Toplam

Toplam 29 894
Erkek
16 283
Kadın
13 611
Toplam 38 451
Erkek
21 652
Kadın
16 799
Toplam 49 825
Erkek
27 540
Kadın
22 285
Toplam 100 800
Erkek
53 664
Kadın
47 136
Toplam 104 556
Erkek
58 054

0-11
ay
-

1-4

5-14

15-34

35-54

55-74

75+

-

-

-

-

-

-

D.Ġ.E. 1973: III
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Kadın
46 502
Toplam 133 856 33 572 7 438 3 420 7 069 15 401 38 972
1933
198
Erkek
74 817 18 541 3 862 1 949 4 594 10 484 23 684 11 703
0
Kadın
59 039 15 031 3 576 1 471 2 475 4 917 15 288 16 281
Toplam 149 791 21 871 3 479 2 696 7 968 19 458 51 979 42 340
199
Erkek
84 979 12 111 1 888 1 588 5 253 13 201 32 507 18 431
0
Kadın
64 802 9 760 1 591 1 108 2 715 6 247 19 472 23 909
Toplam 153757 15 543 2 907 2 108
8515 23841
72035 49 366
200
1
1
16
Erkek
8 765
5 424
43 643 21 313
1
98 368
622
251
350
Kadın
71 571 6 778 1 285
857 3 091
7491
28392
28053
366
15
4
5
14
39
123
163
Toplam
357
164
328
270
702
717
215
961
201
200
2
2
26
8 242
9 868
76 297 74 194
0
Erkek
354
292
849
612
166
2
2
13
6 922
4 834
46 918 89 767
Kadın
003
036
421
105
422
13
2
2
14
38
139
210
Toplam
135
036
806
933
715
560
956
129
201
231
1
1
10
25
7 069
89 419 94 785
6
Erkek
200
514
763
889
761
190
1
1
12
115
5 967
3 826
50 537
Kadın
935
292
170
799
344
Not: 1933-1949 yıllarında 25 il merkezindeki ölümler kapsanmıĢtır. ( Adana,
A.Karahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum,
Denizli, Diyarbakır, EskiĢehir, (1934 yılından itibaren Gaziantep), Ġstanbul, Ġzmir,
Isparta, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun, Tekirdağ.)
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/
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Grafik 3: Türkiye Ölüm Sayısındaki DeğiĢimi (1933-2016)
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Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıĢtır.
Türkiye ölüm miktarlarındaki değiĢim incelendiğinde 2001 yılından itibaren
dikkat çekici bir artıĢ olduğu görülmektedir. 2001 yılında 153 757 olan toplam ölüm
miktarı 2010 yılından
% 138,2 oranında artarak 366 357‘e ulaĢmıĢ, 2016 yılında ise
bu değer % 15,2 oranında artıĢ göstererek 422 135‘e çıkmıĢtır.
Grafik 4: Türkiye Ölüm Sayısındaki DeğiĢimi (2001- 2010-2016)
220000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
0-11 ay

1-4

5-14
2001

15-34
2010

35-54

55-74

75+

2016

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıĢtır.
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Söz konusu yıllar yaĢ grupları bazında değerlendirildiğinde; 0-11 ay bebek
ölümleri 2001-2010 yıllarında %2,5, 2010- 2016 yıllarında ise % 14,1 artmıĢtır. 1-4 yaĢ
ölümler 2001- 2010 yıllarında %48,2 ve 2010-2016 yıllarında ise %35,2 oranında; 5-14
yaĢ ölümler 2001-2010 yıllarında % 15 artmıĢ, 2010-2016 yıllarında %20,8 oranında
azalmıĢtır. 15-34 yaĢ ölümler 2001- 2010 yıllarında %72,6 oranında artmıĢ, 2010-2016
yılarında ise %3 oranında azalmıĢtır. 55-74 yaĢ grubunda ölümler 2001- 2010 yıllarında
% 71 2010- 2016 yıllarında ise % 13,5 artıĢ göstermiĢtir. 75 yaĢ ve üstü grup ölümler
ise, 2001- 2010 yılarında %232,1 oranında, 2010- 2016 yıllarında ise %28,1 oranında
artmıĢtır. Ölüm miktarındaki artıĢa karĢın kaba ölüm hızı ise 2001 yılında ‰ 6,8, 2010
yılında ‰ 5,0 ve 2016 yılında ise ‰ 5,3 oranındadır.
2001 yılından itibaren ölüm sayısındaki artıĢın nispeten yüksek oranlarda
seyretmesinde Türkiye nüfusunun mutlak artıĢıyla birlikte yaĢlanma eğilimi de etkili
olmaktadır. 2000 yılında 24,8 olan medyan yaĢ, 2010 yılında 29,2 ve 2016 yılında ise
31,4‘e ulaĢmıĢtır. Toplam nüfus içinde 65 yaĢ ve üstü grup 2000 yılında %5, 2010
yılında %7 ve 2016 yılında ise % 8 oranına ulaĢmıĢtır. YaĢlı (65 ve üstü) nüfus oranı
nüfus projeksiyonlarına göre 2023 yılında %10,2, 2050 yılında %20,8, 2075 yılında ise
%27,7‘ye yükseleceği tahmin edilmektedir.
1.2. Doğum Sayısı ve Hızının DeğiĢimi
Tablo-3: Cinsiyete göre doğumlar (1935-2016)
1935

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2016

Erkek

0

0

331729

422105

470535

541853

572603

651432

647859

672508

Kız

0

0

291567

388234

485954

518322

543890

615319

613310

637263

Toplam

0

0

623296

810339

956489

1060175

1116493

1266751

1261169

1309771

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıĢtır.
Türkiye‘de toplam doğum sayısı 1950- 1980 yıllarında % 70, 1980-2010 yılları
arasında % 19 ve 2010- 2016 yılları arasında ise % 3 oranında artmıĢtır. TÜĠK 31 mart
2017 temel doğurganlık göstergeleri verilerine göre; 2001 yılında ‰ 20,3 olan kaba
doğum hızı 2010 yılında ‰ 17,2 ve 2016 yılında ise ‰ 16,5‘e düĢmüĢtür. Benzer
Ģekilde genel doğurganlık hızı 2001 yılında ‰ 82,7 iken 2010 yılında ‰ 72,8 ve 2016
yılında ise, 70,8‘e düĢmüĢtür.
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Grafik 5: Türkiye‘de Doğum Sayısındaki DeğiĢimi (1950-2016)
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Bir kadının doğurgan olduğu dönemi kapsayan 15-49 yaĢ arası yaĢa özel
doğurganlık hızına bağlı olarak sahip olabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden
toplam doğurganlık hızı değiĢimleri de benzer Ģekilde değiĢim göstermektedir. Buna
göre 2001 yılında 2,38 , 2010 yılında 2,08 ve 2016 yılında ise 2,1 olarak hesaplanmıĢtır.
TÜĠK tarafından yapılan projeksiyon çalıĢmalarında toplam doğurganlık hızının 2023
yılında 1,85‘e düĢeceği varsayılmaktadır. Bu değerin 2,1‘in altına düĢmesi, nüfusun
kendisini yenileyememesi anlamına gelmektedir. 2012 yılında yapılmıĢ olan 2023
nüfus projeksiyon çalıĢmasıyla ortaya çıkan öngörüler sebebiyle, 2014 yılı itibariyle
Türkiye nüfus politikasının da tekrar pronatalist yönde değiĢmesine karar verilmiĢtir.
Tablo-4: Annenin yaĢ grubuna göre doğumlar (2001-2016)
45-

Bilinmey

Yıl

Toplam

<15

15-17

18-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

49

50+

200

1

2

50

103

436

373

197

113

29

8

2

1

341

730

848

482

558

702

347

249

676

947

094

200

1

5

041

201

1

0

169

201

1

6

771

323

244

1

34

391

367

229

30

721

926

88 579 952

167

505

90 459 531

29

344

396

261

117

24

4

716

449

72 735 108

887

678

392

609

132

16

308

405

313

161

33

2

234

396

58 869 306

585

395

862

053

339

261

309
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en

4 708

5

1

544

400

2 257

624

8 839

471

9 261

847

Tablo 4 incelendiğinde yıllar itibariyle yaĢa özel doğum sayısında da önemli
farklılıklar yaĢandığı dikkat çekmektedir. Buna göre en hassas kırılım 15 yaĢ altı ve 3034 yaĢ gruplarına ait doğum sayılarındaki değiĢimlerdir. 2001- 2016 yılları arasında 15
yaĢ altı doğum miktarlarında % 91,4 oranında azalma olurken, 30-34 yaĢ grubunda ise,
% 58,8 nispetinde artıĢ yaĢanmıĢtır. Bu durum geçen 15 senede eğitim seviyesinin
artması, kadınların aktif iĢ hayatına daha yüksek oranlarda katılması ve bunlarla eĢ
güdümlü olarak demografik yapıda yaĢanan sosyo- kültürel değiĢimin en önemli
göstergelerinden biridir.
2- Türkiye 2075 Nüfus Projeksiyonu
Doğum, ölüm ve göç hareketlerinin gelecek dönemlere iliĢkin eğilimleriyle ilgili
belli varsayımlara dayanarak nüfusun geliĢimi hakkında tahminlerin yapılması olarak
tanımlanan nüfus projeksiyonları, ülkeler için önemli demografik göstergelerdir. 1961
yılında Devlet Planlama TeĢkilatının kurulması ve akabinde 5 yıllık Kalkınma
Planlarının hazırlandığı ( 1. BeĢ yıllık Kalkınma Planı 1963- 1967) süreçle birlikte
mevcut nüfusumuz ve geleceğe yönelik tahminler kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda
önem kazanmıĢtır. Bu itibarla çeĢitli dönemler için projeksiyon çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Planlı dönemin baĢından bu yana kalkınma planlarının hazırlanmasında kullanılmak
üzere nüfus projeksiyonları yapılmaktadır.2167 Nüfus projeksiyonları, sosyo-ekonomik
politikaların uygulanmasında ve sektörler için gerekli olan üretici ve tüketici kitlenin
yaĢ ve cinsiyete göre tespitinde yardımcı bir araç niteliği taĢımaktadır. Buna göre
Türkiye‘de ana senaryo, yüksek senaryo ve düĢük senaryo olarak tanımlanan üç farklı
tipte çalıĢmalar yapılmaktadır. Ana senaryo, nüfus projeksiyonlarında kullanılmıĢ olan
temel senaryodur. Yüksek senaryo, ana senaryodan daha yüksek, düĢük senaryo ise ana
senaryodan daha düĢük doğurganlık varsayımlarına sahiptir. Her iki senaryoda da aynı
zamanda uluslararası net göç varsayımları da kullanılmıĢtır.
Tablo-5: Senaryolara göre nüfus, 2027-2075

2167

Yıl

Ana senaryo

Yüksek senaryo

DüĢük senaryo

2027

90 703 600

91 985 451

89 427 718

2033

95 721 347

97 831 770

93 625 521

2034

96 463 090

98 722 555

94 220 172

2040

100 331 233

103 570 667

97 125 652

2041

100 882 655

104 302 326

97 501 188

2051

105 064 635

110 668 451

99 598 341

2055

106 149 786

112 786 740

99 723 302
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2060

107 095 998

115 074 851

99 437 361

2075
107 453 417
119 798 026
95 912 460
Kaynak: : http://www.tuik.gov.tr/ verilerinden faydalanılarak hazırlanmıĢtır.
1 ġubat 2018 tarihinde yayınlanan nüfus verilerimize göre 2017 toplam nüfus
miktarımız 80 milyon 810 bin 525‘dir. Ana senaryoya göre yapılan projeksiyon
çalıĢmaları neticesinde; Tablo 5‘te de belirtildiği üzere toplam nüfusumuzun 2027
yılında 90 milyonu, 2040 yılında 100 milyonu, 2051 yılında ise 105 milyonu aĢması ön
görülmektedir. 2075 yılı için tahmin edilen nüfus ise 107 milyon 453 bin 417‘dir. Buna
göre 2075 yılında toplam nüfusumuzun yaklaĢık %
25 oranında artacağı
öngörülmektedir.
Grafik 6: Türkiye‘de farklı senaryolara göre nüfus değiĢimi (1950-2016)
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Her ülke ulusal veri kaynaklarından faydalanarak nüfus varsayımları
oluĢturmaktadır. Ancak BM‘de dünya nüfus eğilimini ortaya çıkarabilmek amacıyla
üye ülkeler için projeksiyon çalıĢmaları hazırlamaktadır.
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Tablo-6: BirleĢmiĢ Milletler Türkiye nüfus projeksiyonu, 2020-2075
Yıl

Toplam nüfus

2020

83835750

2025

86124851

2030

88416609

2035

90915264

2040

92980818

2045

94561424

2050

95626879

2055

96182060

2060

96221010

2065

95792894

2070

94969861

2075
93848004
Kaynak: http://www.un.org/en/development/desa/population/
BM tarafından oluĢturulan projeksiyona göre Türkiye nüfusu 2075 yılında 93
milyon 848 bin 004 olacaktır. TÜĠK tarafından hazırlanan projeksiyonda ise, aynı yıl
düĢük senaryo varsayımına göre dahi nüfusumuzun 95 milyon 912 bin 460 olacağı ön
görülmektedir. Her iki projeksiyon çalıĢması Türkiye yıllık nüfus artıĢ hızı (2017 yılı
için ‰ 13) göz önüne alınarak karĢılaĢtırıldığında TÜĠK tarafından yapılan çalıĢmanın
gerçeğe daha yakın olduğu ifade edilebilir.
Sonuç
Türkiye sosyal ve kültürel özellikler itibariyle hızlı bir değiĢim sürecindedir. Bu
süreç, çok genel tabirle geleneksel aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiĢle ifade
edilebileceği gibi, toplam nüfusun artıĢ hızı, yaĢa özel doğum hızı, yaĢ gruplarına göre
nüfusun oransal dağılımı ve medyan yaĢ gibi pek çok demografik unsurla da takip
edilebilir. Eğitim seviyesinin her geçen yıl yükselmesi, istihdam oranlarında kadınerkek nispetinin kadınlar lehine artması ve hızlı ĢehirleĢmeyle birlikte demografik
yapıda yaĢanan değiĢimler, ülke nüfus profilinin demografik döngünün dördüncü
aĢaması olan düĢük doğum ve ölüm oranlarıyla tanımlanan ve geliĢmiĢ ülkelere ait
nüfus yapısına doğru bir eğilim içinde olduğumuzu göstermektedir. Ancak Türkiye‘nin
yaĢadığı demografik dönüĢüm süreci heterojen karakterdedir. BaĢka bir ifadeyle
doğudan batıya doğru dönüĢümün daha rasyonel yaĢandığını belirtebiliriz. TÜĠK
tarafından ana senaryoya göre yapılmıĢ olan projeksiyon çalıĢmalarında 0-14 yaĢ grubu
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nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018 yılı için 23,5, 2040 yılı için 19,3 ve 2080 yılı
için ise 15,7 olarak ön görülmektedir. BaĢka bir ifadeyle 0-14 yaĢ grubu 2018-2080
yılları arasında nispi olarak % 66,8 azalacağı varsayılmaktadır. Buna karĢılık 65 yaĢ ve
üstü nüfus ise, 2018 yılında toplam nüfus içinde % 8,7, 2040 yılında % 16,3 ve 2080
yılında ise, % 25,6 oranına ulaĢacağı projekte edilmiĢtir. 2018- 2080 yılları arasındaki
artıĢ oranının % 294,2 olacağı tahmin edilmektedir. Toplam nüfus içinde yaĢlı nüfus
oranının hızlı artıĢ halinde olması, buna karĢılık 0-14 yaĢ grubu nüfusun oransal olarak
azalma eğiliminde olması Türkiye nüfus politikasında da tekrar pronatalist politikaya
geçiĢe zemin hazırlamıĢtır.
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