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Editörün Notu 

Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, 

bulguların, sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin 

sorumluluğu yazar veya yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası 

telif haklarına konu olabilecek mali ve hukuki sorumluluğu yazarlara 

aittir. 
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Bu eseri, Merhum Hocam Prof. Dr. Özkan İzgi’nin Aziz 

hatırasına ithaf ediyorum... 
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TAKDİM 

Tüm Türk dünyasında, halklarının vatanseverleri olan birçok ünlü, 

gururlu ve bağımsız kadın lider vardı. 

"Akhal-Teke kraliçesi" olarak bilinen Teke aşiretinden Nurberdı 

Han'ın dul eşi Türkmen kadın Gülcemal, 1919'da 83 yaşında öldü. 

Türkmenleri kendilerine çekmek için 1881'de Gök-Tepe bölgesinde 

savunan Türkmenlerin kanlı katliamını düzenleyen Rusya'nın çarlık 

sömürge yetkilileri, Gülcemal'e dikkat işaretleri göstermek zorunda 

kaldılar. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Erzurum'da vatanlarının bağımsızlığı 

için kahramanca savaşan Türk kadınları vardı. 

Kırgızlar, vatanlarının bağımsızlığı için savaşan kadın kahramanlar 

(Kız Saikal, Canıl Mırza) hakkında destanlar yaratmışlardı. 

Ayrıca 19. yüzyılda gerçek şahsiyetler – kendilerini halklarının 

liderleri olarak ayıran Kırgız kadınları daha vardı. Bunlar arasında, 

zamanının önde gelen devlet adamı Kurmancan Mamatbay kızı 

(1811––1907) özellikle öne çıkmaktadır. 

Kurmancan Datka, 1811 yılında bugünkü Kırgızistan’ın Oş şehrinin 

yanındaki Orke Köyü’nde (şimdi – Capalak köyünün bir parçası) 

dünyaya gelmiştir. Babası Kırgızların Munguş Boyu’nun Capalak 

Uruğu’ndan Mamatbay’dır.  

Kırgız geleneğine göre Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 

doğan erkek ve kız çoçuklarına “Kurmanali”, “Kurmancan”, 

“Kurmanbek”, “Kurbanbay” isimleri verilirse, o çocukların uzun 

ömürlü ve mutlu bir hayat süreceğine inanılan bir gelenek vardır. 

Kurban Bayramı’nda dünyaya geldiği için ona Kurmancan ismi 
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verilmiştir. Kurmancan, İslam dininin Sünni Hanafi usullerine ve Türk 

gelenek göreneklerine göre yetiştirilmiş, çok iyi bir aile terbiyesi 

almıştır. Cesur, erdemli, düşünmeden konuşmayan, düşündüklerini 

çekinmeden ifade eden, akıllı, zeki, mücadeleci bir karaktere sahiptir.  

Kurmancan, on yedi yaşında babasının yakın arkadaşı olan 

Törökul’un oğlu Kulseyit ile görücü usulu ile evlenmek zorunda 

kalmış, karakter olarak zayıf olan eşi ile bağ kuramamıştır. Bu nedenle 

evliliğinin ilk yılında eşinden ayrılarak, Üç Taş Yaylası’na, baba evine 

dönmüştür.  

1831 yılında hayatının dönüm noktasını yaşamış ve Alimbek Datka 

(1799––1862) ile evlenmiştir. Hokand Hanlığı’na bağlı Alay 

bölgesinin idarecisi olan Alimbek Datka’nın, Kurmancan’ın 

cesaretine, zekasına ve güzelliğine hayran kaldığı bilinmektedir.  

Elbette, sadece Kurmancan hakkındaki gerçeği yazmalıyız. Aynı 

isimli Sovyet sonrası Kırgız uzun metrajlı filminde, Kurmancan'ın 

Alimbek Datka'ya Orhun-Yenisey runesi benzeri alfabede aşk 

mektupları yazdığı iddia ediliyor. Aslında, bu alfabenin anıtları hem 

Sibirya'da, Altay'da, Moğolistan'da hem de Kırgızistan'da 

bulunmasına rağmen, bu alfabenin varlığından Kurmancan'ın haberi 

yoktu. 

Kurmancan, Alai'li asil bir asilzadenin – Alimbek biy’in karısı 

olduktan sonra, doğal uyanıklığı nedeniyle kamu hizmetinin aslarını 

incelemeye başladı. 

Alimbek Datka Asan Biy oğlu, Kirgizlarin Adigine kabılesinin Bargı 

uruğuna bağlı kuvvetli ayiledendir.  
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O; sadece Kırgız Türklerinin değil tüm Türklerin bekası için çalışan 

başarılı bir siyasetçi ve askerdir. Alimbek, birleşik Hokand Hanlığı'nın 

çıkarlarını, bir kısmı bu hanlık egemenliğini tanımak istemeyen Kırgız 

halkının çıkarlarıyla birleştirmeye çalıştı. 

Kurmancan’ın siyasette aktif rol almasında, siyasi kişiliğinin 

oluşmasında Alimbek Datka büyük oranda etkili olmuştur. Alimbek, o 

dönemin ötesinde bir düşünce yapısı ile siyasal alanda eşinin önünü 

açmış, yükselmesine zemin hazırlamış, onunla sürekli fikir 

alışverişinde bulunmuştur. Kurmancan, eşi Alimbek Datka sayesinde 

siyasi olayları yakından takip etmeye başlamış, eşi askeri seferde 

bulunduğu zamanlarda Alay bölgesinde bulunan Kırgız halkının, 

liderliğini üstlenmiştir.  

Alimbek Datka, karargahını Oş şehrine taşıdığı Andican vilayetinin 

hükümdarıydı, bu da Oş şehrinin statüsünü önemli ölçüde artırdı. 

Alimbek Datka 24 Şubat 1862'de Malla Khan'a suikast düzenleyen bir 

komploya katıldı. Şerali Han'ın on iki yaşındaki yeğeni Şah Murad 

tahta çıktı ve kısa bir süre Alimbek Datka “Atalik” (naip) oldu. 

Alimbek Datka, 1862 yılında Hokand sarayında oluşan rekabet sonucu 

suikasta uğrayarak öldürülmüştür. Onun ölümünden sonra halk 

arasında başarılı idareciliği ve tecrübesi ile saygınlık kazanan 

Kurmancan, Alay Kırgızları’nın liderliğini üstlenmiştir.  

Kurmancan, Orta Asya'da "Datka" unvanını hem Kokand Hanlığı'ndan 

hem de Fergana Vadisi'ndeki Kokand Hanlığı'nı geçici olarak ele 

geçiren Buhara Emirliği'nden alan tek kadın. 

Bu ünvan il’deki yönetimin en üst kademesini ifade eden bir 

kavramdır.  
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Çar Rusya siyasi edebiyatında "Alai Kraliçesi" (Alayskaya tsarıtsa) 

olarak bilinen Kurmancan, yalnızca Alay bölgesinde değil, Türkistan 

Hanlıklarında da başarılı bir idareci olarak ünlenmiştir. Cesareti, 

sadece kendi halkını değil, Rus askeri liderlerini, oryantalistleri ve 

yabancı seyyahları daha etkilemiştir.  

Alimbek ve Kurmancan'ın en büyük oğlu Abdylda Bek (Abdulla Bek), 

hayatının sonuna kadar Çarlık Rusya'sının fetihlerine karşı savaştı ve 

1877 yılında Afganistan'da kendi sürgünü sırasında öldü. 

"Alai Kraliçesi" Kurmancan yönetimde alınan kararlarda, halkın 

menfaatini üst düzeyde tutmuştur. Çadırının önünde sürekli et 

kaynayan bir kazan olmuş, bu yemek misafirlere ve ihtiyacı olanlara 

ikram edilmiştir. Alay bölgesine okullar yaptırarak, çocukların ve 

gençlerin, ilim yolunda aydınlatılmasını sağlamıştır. (Alimbek'in 

Fergana Vadisi'nde yaptırdığı medreseler de bilinmektedir). 

Büyük Rus baskısına maruz kalan Kurmancan Datka, halkını Ruslara 

kırdırmaktansa Ruslarla anlaşmayı uygun görerek, onlarla beş 

maddelik bir “Şartname” imzalamış, bölgede özerk yönetimi 

sağlamıştır. Bu antlaşma teslimiyet gibi görünsede aslında büyük 

başarıdır. Çünkü bu antlaşma ile ülkesini iç işlerinde bağımsız olarak 

idare etmiş, bitap düşen halkı rahat bir nefes almıştır.  

Alimbek ve Kurmancan aile arşivinde saklanan Semerkant vakuf 

belgeleri sayesinde 20. yüzyılın başlarında Emir Timur'un torunu ünlü 

Uluğbek Taragay'ın unutulmuş rasathanesinin kalıntılarının tam yerini 

tespit etmenin mümkün olduğu da biliniyor.  

Bu gerçek, Kırgız'ın sözde göçebe bilim ve yazılı kültürden uzak 

olduğu fikrinin aksine, aslında onların temsilcilerinin Fergana Vadisi 
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ve Kırgızistan dağlarında bilgi ve bilimin sponsorları olduğunu 

kanıtlıyor. Mulla Ishak Asan uulu (Polot Han), Mulla Niyaz, Mulla 

Kılıç, Togolok Mulla vb. gibi eğitimli Kırgızlar hakkında şimdi daha 

da fazla haber biliniyor. Aralarında Osmonali Sıdıkov, Eşenalı Arabay 

oğlu gibi ünlü Kırgız Cedidçiler de vardı. 

15 yıl iç ve dış işlerinde serbest, 30 yıl dış işlerinde Rus Çarlığı 

idaresine bağlı olmak üzere toplam 45 yıla yakın bir süre Alay 

bölgesindeki Kırgızlara liderlik yapmış olan Kurmancan Datka, 1907 

yılında 96 yaşındayken Madı köyünde vefat etmiştir.  

Mezarı, Kırgızistan’nın Oş şehrindeki Sermazar mezarlığındadır 

(Madı köyünden yaklaşık 9 km uzaklıkta bulunan bu mezarlığın adı 

“Ana mazar” veya “Ana sığınak” anlamına geliyor).  

Alimbek Datka ile olan evliliğinden beş erkek, iki kız çocuğuna sahip 

olan Kurmancan Datka’nın nesli bugün Kırgızistan’da yaşamaktadır. 

Şu anda Oş şehrinde yaşayan Kırgız Tarih uzmanı, Dr. Tursunay 

Ömürzakova onun torunlarının birisidir ve Tursunay Kurmancan 

Datka hayatı üzerine doktora tezini savundu. 

Sovyet döneminde Komünist sansür nedeniyle Kurmancan dönemi, 

yaşamı ve faaliyetleri tek taraflı olarak incelendiyse, 1991'de 

Kırgızistan'da devlet bağımsızlığını kazandıktan sonra elbette bu 

konular derin ve objektif olarak incelenmektedir. Ve dünya bilim 

camiası bu konuya katkıda bulunuyor. 

Sovyet sonrası Kırgızistan'da, Kurmancan Datka'ya ait birçok anıt 

yerleştirildi ve Finli gezgin, Finlandiya'nın gelecekteki 

Cumhurbaşkanı Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867––1951) 
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tarafından 1906 yılında çekilmiş benzersiz bir fotoğrafına dayanan 

portresi Kırgızistan ulusal banknotunda yakalandı. 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/) 

Kurmancan Datka’yı, yurttaşları ve Türk dünyası “büyükanne” olarak 

anmakta ve derin saygı duymaktadır. Tarihe mal olmuş bu büyük 

lideri, saygı ve rahmetle anıyoruz.  

Kurmancan Datka Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları – 

IV” başlıklı bu kitapta, emek katkı ve desteklerini esirgemeyen sayın 

Doç Dr. Yunus Emre Tansü’ye, saygıdeğer akademisyenlerimize 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 

Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin  

(Tyntchtykbek Tchoroev), 

Cusup Balasağın adındaki Kırgız Ulusal Üniversitesi'nin Profesörü ve 

"Kırgız Tarih Derneği" Uluslararası Halk Derneği Başkanı. 

8 Ekim 2020,  

Bişkek şehri,  

Kırgız Cumhuriyeti. 
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EDİTÖRDEN 

Türk tarihinde kadın, dönemin diğer toplumlarına göre daha iyi bir 

konumda olmuş, İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası her daim 

değerli görülmüştür. Kadın; ülke idaresinde hükümdarın yardımcısı 

olmuş, önemli kararlar alınırken kadının fikri alınmış, savaşta, 

şölende, siyasi ve sosyal alanlarda eşi ile omuz omuza hareket 

etmiştir. Türk destanlarında da görüldüğü üzere atı sürmekte 

yetenekli, kılıcı iyi kullanan ve iyi savaşan kadınlarla evlilik tercih 

edilmiştir. Türk devletleri, kahraman kadınları hep içinde 

barındırmıştır. Türk kadını savaş zamanı gerek ön planda gerek arka 

planda düşmana karşı cesurca durmasını bilmiştir. Anadolu’da Milli 

Mücadele döneminde sembolleşmiş bir isim olan Nene Hatun ve 

burda ismini zikredemediğimiz kahraman Türk kadınlarımızın 

cephede verdiği mücadele bu konunun çarpıcı örneklerindendir.  

XIX. yüzyılda Türkistan coğrafyasında, Kırgız bir ailede dünyaya 

gelen Kurmancan Datka Müslüman bir Türk kadını olup, siyasi ve 

askeri alanda halkı için büyük işler başarmış efsanevi bir kadın 

general ve liderdir. Hokand Hanlığına bağlı Alay bölgesinin idarecisi 

olan Alimbek Datka ile 1831 yılında evlenmesi, onun hayatında yeni 

bir sayfa açmıştır. Erdemli, cesur, zeki ve ileri görüşlü özellikleri ile 

bilinen Kurmancan, Alimbek’i çok sevmiş ve daima ona saygı 

duymuştur. Eşi seferde bulunduğu zamanlarda, halkın idaresi ile 

ilgilenen Kurmancan, adaleti ile halkın saygısını kazanmış ve 

sevilmiştir.  
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Alimbek’in öldürülmesinden sonra (1862) halk, Kurmancan’ı idarede 

görmek istemiş, Kurmancan Alay Vadisi’ndeki halkın başına geçmiş 

ve Alimbek’in siyasetini devam ettirmiştir. Kurmancan Datka, 

halkının liderliğini üstlendiği 45 yıl (1862-1907) boyunca yönetimde 

demokratik olmuş, yönetim ile ilgili kararlar alırken, “Aksakallar 

Keneşi’nin’’ fikirlerine değer vermiştir. Ekonomik, siyasî, toplumsal 

vb. kararlar alırken, halkın menfaatini ön planda tutarak, halka en 

fazla  yarar sağlayacak kararları  uygulamıştır. Halkın annesi, kardeşi, 

derttaşı olmuş, kişiliği ve kritik olaylara verdiği tepkiler iyi bir lider 

olmasında etkili olmuştur. Boylar arasındaki anlaşmazlıkları akıllıca 

bir siyasetle çözmüş, liderlik ve komutanlık vasfı sayesinde toplumu 

bir arada tutmayı başarmıştır. Ruslara karşı bir komutan olarak vermiş 

olduğu mücadele, Müslüman Türk kadınının ne kadar soylu, 

kahraman ve cesur olduğunu göstermektedir.  

Kurmancan askeri ve yönetim başarılarından dolayı Hokand hanı 

Madalı tarafından “Datka” (general) ünvanını almıştır. Türkistan 

tarihinde bu ünvanı alan ilk ve tek kadındır. Komşu ülkelerin ileri 

gelenleri ve yöneticileri arasında hatta Rus valileri arasında bile büyük 

saygı görmüştür. Kurmancan’ın halkına olan bağlılığına ve sevgisine 

şahit olan Rus Çarlığı Türkistan sorumlusu General Skobelev, 

Kurmancan Datka’ya “Alay Dağlarının Gerçek Çariçesi” ünvanını 

vererek onu takdir etmiştir.  

Kurmancan Datka, Rus Çarlığı’nın yayılmacı politikası karşısında 

ordu ve silah yönünden şartların eşit olmadığının farkında olduğu için 

savaşa devam etmektense barış antlaşması yapılmasını uygun 
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görmüştür. Ruslarla yapılan antlaşmadan sonra  dışişlerde Rus 

Çarlığı’na bağlı kalınarak Rusların hakimiyeti kabul edilmiştir. Bu 

durum bir takım eleştirilere maruz kalsada, Kurmancan Datka’nın 

Rusların savaş hukukunu yok sayarak bir soykırım yapabileceğini 

düşünmesi büyük olasıktır. Nitekim bazı tarihi olaylar onun ne kadar 

doğru bir karar aldığını göstermiştir. Ruslar, Kurmancan’ın ölümüne 

kadar halkının idaresine karışmamışlardır. Kurmancan Datka, bu 

antlaşmadan sonra 31 yıl boyunca 1907 yılında vefat edinceye kadar, 

Rus hâkimiyetinde Kırgız Türklerine liderlik yapmıştır. 

Kurmancan, Alimbek Datka’dan olan beş oğlu ve iki kızını çok iyi 

yetiştirmiştir. Büyük oğlu Abdıldabek Ruslara karşı bağımsızlık 

mücadelesi vermiş bir lider olup, halkı ve namusu için kendisini feda 

etmiştir. Kurmancan Datka, oğulları ile beraber Ruslara karşı destansı 

bir mücadele vermiş, gerektiğinde halkının iyiliği için fedakârlık 

yapmaktan kaçınmamıştır. Bu uğurda büyük oğlu Abdıldabek ve 

küçük oğlu Kamçıbek’i şehit vermek zorunda kalmıştır.  

Kurmancan Datka, sadece Kırgız halkının değil, diğer Orta Asya 

halklarının da Rus sömürü ve işgal hareketine karşı, haklarını 

korumaya çalışmış, halkının bağımsızlığını ömrünün sonuna kadar 

savunmuştur. Ruslara karşı verdiği başarılı bağımsızlık mücadelesi 

Kurmancan Datka’nın, Türk ve dünya tarihinde büyük bir kahraman 

lider olarak anılmasını sağlamıştır. 

Türk-İslam tarihinin büyükannesi ve efsanevi genareli Kurmancan 

Datka’yı saygı ve rahmetle anıyoruz. “Kurmancan Datka Anısına 

Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-IV” başlıklı bu kitapta, emek 
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katkı ve desteklerini esirgemeyen sayın Prof. Dr. Tınçtıkbek 

Çorotegin’e saygıdeğer akademisyenlerimize, doktora öğrencim 

Semra Çerkezoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. 

Kitabımızın yayınlanma aşamasında, bizden emek ve desteklerini 

esirgemeyen İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 

Başkanı Sayın Mustafa Latif Emek’e, İktisadi Kalkınma ve Sosyal 

Araştırmalar Enstitüsü Başdanışmanı Sayın Sefa Salih Bildirici ve 

Sayın İbrahim Kaya’ya teşekkürlerimi sunarım.  
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Аннотация: В статье даётся информация о сложном периоде 

XIX в. в истории кыргыз- 

ского народа, а также политической деятельности Курманжан 

Датки в это время. 

There is not a single nation in the world whose fate would not be 

determined by individuals. At all times there were people who did 

what they considered their moral duty and what others then called a 

feat. People who were noticed by history and who fell into its annals 

can be conditionally divided into two categories: those who belong to 

their century, their epoch, and those mentioning of whom immediately 

brings us into history, regardless of time and region. Proceeding from 

this aspect of the problem, it is necessary to fully disclose the 

activities of the major leaders of the Kyrgyz tribes who played a 

certain role in historical destiny of the Kyrgyz people. Among them, 

the figure of Kurmanzhan Datka, an outstanding woman of the East, 

known back in the nineteenth century as the «Alai queen» stands out 

[1]. Her husband, Alymbek Datka, was a prominent political and 

statesman of the Kokand Khanate, who was killed by the enemies in 

1862. After her husband’s death, she independently ruled (1862–1876) 

the Alay Kyrgyz, having a great influence among the inhabitants of 

the Fergana Valley. She was ruling dignifiedly, maintaining proper 

relations with Khans of the Central Asia and rulers of other 

neighboring nations. She used to conduct the negotiations with them 

on an equal footing, having mastered the eastern diplomatic etiquette. 

Contemporaries respected her for wise and far-sighted decisions. The 
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people under her control lived in a stable peaceful environment, 

without fear for their lives, without fear of threats, outrages and 

attacks from outside. Russian and foreign travelers, orientalists, 

officers of the General Staff of the Russian Empire, military leaders 

and officials of the colonial authorities who visited the South of 

Kyrgyzstan used to pay a visit to Kurmanzhan Datka. It was important 

for them to know the position of an influential ruler of «restless», 

freedom- loving Kyrgyz. 

The representatives of European civilization, who received, as a rule, 

brilliant education, used to get so deeply impressed by wisdom and 

state mind of the Alay queen that they used to consider it their duty to 

share it not only in scientific journals but also in individual works. 

Articles about her were published in Russian, French, German, 

English, Polish editions [2]. 

Her firm character and independent view of everything happening in 

the surrounding Muslim world, where the unequal treatment towards 

women prevailed, used to cause surprise and interest of the public not 

only in Asia, but also in Europe. 

«After the death of Alymbek (1862) — wrote the governor of 

Ferghana region 

K. Abaza — using the absence of the ruler in Alay, Kokand Khan an 

nounced Alay nomads his subjects and overlaid them tribute, but 

Datka shook off this yoke and forced the Kokand Khan Kudoyar to 

sign a charter in which he recognized her as the legitimate ruler of 

Alay [3]. Bukharian Emir Muzaffar, Kashgarian Khan Yakubbek, 
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Kokand Khan Kudoyarov used to treat her with respect and once a 

year used to send to Alay their ambassadors with rich gifts». [4] 

In 1864, the Bukharian Emir Said-Muzaffar Eddin passed with an 

army to Osh. Kurmanzhan, maintaining the diplomatic etiquette, met 

him friendly and hospitably, but Emir told her dissatisfiedly: «Why 

are you with an open face in front of me, don’t you know that 

according to Sharia a woman should not show her face?» She 

answered the question with a question: «I am also familiar with the 

canons of Sharia, but would your mother hide her face from you?» 

Emir realized that she was rumored about not for nothing as she really 

was an extraordinary personality. Kurmanzhan struck Emir with her 

wisdom and ingenuity. Thus, she did not allow the Bukharian Emir to 

conquer her lands. The pre-revolutionary Russian press reported that 

Bukharian Emir Said Muzaffar Eddin, support of Islam, learning 

about her influence on the Kyrgyz, contrary to Muslim tradition, gave 

her the honorary title of Datka, supplying her with the proper title and 

presenting the gifts [5]. 

It was a rare event in the history of Muslim countries, they wrote. 

Then Kudoyar Khan arranged an official reception for the woman 

ruler, confirmed her Datka title and the right of full ruling over the 

southern Kyrgyz. She is the only woman of the East, who was 

awarded the high rank of Datka twice. «Datka is a rank corresponding 

to our general’s» — wrote lieutenant-general of the Russian army 

M.A. Terentyev — «and in Farsi “Datka” is a title meaning “looking 

for justice” [6]. Ch. ValiKhanov points out that “Datka” is the most 
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honorable title, which ranks fourth in the royal court» [7]. All this 

raised the authority of Kurmanzhan even higher, and she was talked 

about in the neighboring countries.The nomadic Kyrgyz population of 

Alay was living freely and independently. Bukharian Emir, Kokand 

Khan, Kashgar Khan — all the Central Asian Khans used to respect 

her. Envoys used to arrive annually from Bukhara, Kashgar and 

Kokand with gifts. The glory of her wise rule spread far beyond the 

Kokand and Karategin — wrote B.L. Tageev. A special period in the 

political activity of Kurmanzhan Datka began with the conquest of 

Turkestan by the Russian Tsarism. After the annexation of the Kokand 

Khanate to Russia, the Pamir-Alay Kyrgyz tried to maintain their 

independence. Using any case such as the court fight in Kokand, war 

with other states, the Pamir-Alay Kyrgyz often used to go out of 

obedience of Khan and Khan’s power actually was not extending over 

the nomadic Kyrgyz. «In 1876, when the Kokand Khanate was 

conquered by the Russian troops, she decided not to submit to the 

power of the Russians and to defend the freedom of the Kyrgyz. 

Several encounters took place in the mountains of the small Alay, 

where the Kyrgyz fought „with desperate perseverance,“ B. Tageev 

described in his book „The Pamir Campaign“. „When the Kokand 

Khanate was conquered by the Russian troops, and when the city of 

Andizhan fell before the all-conquering ‘white general», an uprising 

broke out in Alay. The mountain population of Alay began to boil and 

vibrate, and the gangs of brave warriors began to be replenished with 

new forces. [8]. 
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General-Governor of Turkestan K.P. Von Kaufmann was formally 

forced to admit that «never before in the Central Asia the Russians 

have experienced such a long and stubborn struggle — we 

encountered with such an energetic fighter for the first time» 

[9].Considering the influence of Datka on the Kyrgyz, General M.D. 

Skobelev ordered the Major Ionov to find the ruler of the Alay and 

enter into negotiations with her. 

She came to the General accompanied by her son Kamchybek and 

grandson Myrzapayaz. Descriptions of the conversation between 

Kurmanzhan Datka and the General are preserved in the pre-

revolutionary literature. «Skobelev expressed great honor to meet with 

her through an interpreter.» «Tell Datka, — Skobelev addressed to the 

interpreter Baitakov, who was standing there,— „I am very glad to see 

her in good health and I hope she will come to the peace and submit to 

Russia, using her immense influence on the nomadic population. I’ve 

heard a lot about her wise rule and the respect she earned from the 

neighboring Khans, so I’m sure that Datka will understand the 

uselessness of the hostile attitude toward 

Russians.“ In conclusion, he said: „Tell her that she, like a mother, can 

be proud of her sons. Abdyldabek piously performed his duty to his 

people and escaped only when it was pointless to struggle. But let her 

know that the Russians know how to appreciate the courage of their 

enemies. Then, the General M. Skobelev personally put on an 

honorable gown on Kurmanzhan Datka» [10]. This was the 

description of the events of the meeting of Kurmanzhan Datka with 
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the General provided by the officer of the Russian army, journalist L. 

Tageev. Calling her sons heroes who performed their duty to their 

people, M. Skobelev highly appreciated the «enemies». He gave the 

General’s word to ensure that her sons and all the Kyrgyz will be fully 

safe if they return to peaceful life. Kurmanzhan Datka sent her 

dzhigits around Alay with the order to freely return to their villages 

and nomad camps. Her sons Mamytbek, Baatyrbek, Asanbek obeyed 

and returned to their native places on Alay, «only Abdyldabek did not 

listen to his mother’s exhortations, did not return to Alay, and left to 

Mecca.» 

Thus, thanks to the authority of Kurmanzhan Datka, the Kyrgyz of the 

south became a part of Russia without much bloodshed. This is the 

merit of Kurmanzhan, the outstanding daughter of the Kyrgyz people. 

Pre-revolutionary authors unanimously noted Kurmanzhan Datka’s 

talent as a diplomat. When meeting with the foreign representatives 

and military rulers, she negotiated with dignity. She used to solve the 

most complex issues of mutual relations objectively and fairly. 

Kurmanzhan Datka possessed a perfect diplomatic etiquette, she had 

eloquence, deep logic of thinking, extensive knowledge in all spheres 

of political and social life of that time, which was a contradictory and 

complex epoch. Therefore, it was not for nothing that Russian 

generals who served in the Tsarist army in the Central Asia called 

Kurmanzhan «the Alay Queen». Kurmanzhan Datka was known in 

Russia as an influential politician of the Kyrgyz people. 

Representatives of the Tsarist administration of Turkestan region tried 

to render Kurmanzhan Datka due honors. The Russian Emperor 
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Alexander II did not ignore her. By the Special Imperial Decree dated 

April 1, 1881, Kurmanzhan Datka was given a lifetime state pension 

of 25 rubles. Another time the emperor gave her an expensive ring 

with a precious stone. All this was a kind of recognition of the role of 

Kurmanzhan Datka as a state and political figure. For a long 96 years 

of life Kurmanzhan Datka outlived eight General-Governors of 

Turkestan and with each of them she used to maintain business 

relations for peace on the Kyrgyz land. Among themwere: M.D. 

Skobelev, M.E. Ionov, K.P. Kaufmann, N. Korolkov, B.A. Vrevsky, 

S.M. Dukhovky and others. Kurmanzhan Datka was a political and 

state figure of her time and her era de jure and de facto. 
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Kırgızistan’ın Devlet Sanatçısı, Kırgız halkının meşhur doğaçlama şiir 

ustası, manasçısı, sazcısı Elmirbek İmanaliyev 1978 yılında Celalabad 

vilayeti, Toktagul ilçesi, Özgeris köyünde dünyaya gelmiş, 15 

yaşından itibaren Manas destanını ezbere söyleyip aytıs* (Krg. aytış), 

yani atışma yarışlarına katılmıştır.  Şiirlerini doğaçlama söyleyen akın 

/ âşık, Kırgızistan’ın halk sanatçısı Tuganbay Abdiyev’in (1937-2008) 

öğrencisidir (Aytıs VI, 378). Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olan 

TÜRKSOY tarafından Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye’de 

düzenlen etkinliklerde de büyük başarılar elde eden Elmirbek 

İmanaliyev’in saz ve söz ustalığıyla ilgili namı doğduğu toprakları 

aşarak tüm Türk dünyasına ulaşmıştır (Kaseinov’un taziye mesajı, 

2020). Elmirbek’in 2020 yılının Nisan ayında uzun süredir mücadele 

ettiği şeker hastalığına yenik düşerek yaşamını yitirmesi, sadece 

Kırgızistan’ı değil, birçok uluslararası aytıs, yarışlarına katılarak çok 

sayıda ödül kazandığı Kazakistan’ı da derinden üzmüştür. Kazak aytıs 

akınları Elmirbek’in zamansız ölümü dolayısıyla duydukları tarif 

edilemez üzüntüyü http://aitysker.org/?p=11032 sitesinde dile 

getirmişlerdir.  

 
* Aytıs hakkında bilgi için bkz. Lazzat Urakova Yanç, “Günümüz Kazak 

Aytıslarında Gündem: Milli Değerler”; Lazzat Urakova Yanç, “Kadın Yaşının 

Büyük Olmasının Kazak Kadın-Erkek Aytıslarındaki Şakalaşma Durumuna Etkisi”; 

Lazzat Urakova, “Performans Teori’nin Aytıslara Uygulanması ve Konısbay’ın 

Şınbolat’la Yaptığı Aytısta Söyleyici, Genel Dinleyici, Keşif ve Düzenleme”; 

Naciye Yıldız, Erkingul Molotkızı Soltanayeva “Performans Teori Bağlamında 

Kazakistan Geleneğindeki Kız ile Delikanlı Aytıslarının Değerlendirilmesi”; Nergis 

Biray, “Aytıs; Aytıs-Tartıs The Centre of “Aytıs” And Verbal Dueling Among 

Kazak Folk Poets”. 
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Kazakistan halk sanatçısı, Türk dünyasının manasçısı, aytıs 

akını,Bayangali Alimjanov, Elmirbek’in ölüm haberini aldıktan sonra 

duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle dile getirmiştir: “Kardeş Kırgız 

halkının yetenekli evladı Elmirbek İmanaliyev bedenine topladığı 

Kırgız’ın kıymetli hazinesini şiirlere dökmesindeki zerafeti, eski 

akınların geleneklerini devam ettiren nağmesi ve şiirlerinin anlamı 

birbiriyle uyumlu olan gerçek bir aytıs akınıdır. Kibar, edepli, 

yakışıklı kardeşimizi her gördüğümüzde çok sevinir, hasret giderirdik. 

Aytıs sanatında büyük başarılar elde eden Elmirbek, Kazak ve Kırgız 

halkları içinde çok sevilirdi. Bununla birlikte Kırgızların eski 

destanlarıyla efsanelerini makamına uydurup atalardan kalan 

geleneğin yayılması için canla başla mücadele etmiştir. Ben onun 

aytıslarını da defalarca izledim, destan söylediğini de gördüm, 

“Manas” söylediğine de şahit oldum. O bana dünkü Estemes 

Tursınaliyev’in bugünkü yansıması gibi gelirdi…”  

Diğer bir aytısker akın Amangazı Karipjan: “2002 yılında Bişkek’te 

yapılan uluslararası aytıs yarışında Elmirbek İmanaliyev ile birlikte 

icra ettiğimiz aytıs çok özeldi… Elmirbek’in mekânı cennet olsun…”- 

demiştir.  

Kazakistan’ın meşhur aytıs akınlarından Balgınbek İmaş şunları 

söylemiştir: “Döşekte başımız, dağ yamacında malımız birleşen 

kardeş memleketten, Alatav’ın güneyindeki ak kalpaklı Kırgız 

kardeşlerimizden çok üzücü kara haber ulaşmıştır. Kırgız’ın büyük 

akını, ağzıyla kuş tutan doğaçlama şairi, Estemes ile Aşireliler’in 

halefi, keskin dilli ozanı Elmirbek İmanaliyev hayatının baharında, 
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kırk iki yaşında vefat etmiştir. Elmirbek, Kazakistanlı aytıs severler 

tarafından da çok iyi tanınmaktadır. Çünkü o birçok defa ülkemizde 

yapılan uluslararası atışmalara katılmıştır… Sahneye çok yakışan 

Elmirbek’in makamı çok güzeldi. Kazak ve Kırgız kardeş milletler 

olduğu için dilimiz de, dinimiz de, geleneklerimiz de birbirine benzer. 

Bizim Kırgız akınlarla bugünkü ilişkilerimiz dünkü Süyinbay ile 

Arıstanbek, Jambıl ile Toktagul, Kenen ile Ospankul dostluklarının 

tarihî devamı niteliğindedir. Hoşça kal, Kırgız ile Kazak’a ortak 

bülbül…”  

Kazakistan’da sevilen bir aytıs akını olan Davletkerey Kapulı: “Dün 

gece Alatav’ı aşarak bize ulaşan soğuk, kara haber canımızı dondurdu, 

göğsümüzü yaktı. Kırgız’ın halk sanatçısı, akın, sazcı, destancı 

dostumuz Elmirbek İmanaliyev çok genç yaşta hayata veda etmiştir. 

Onunla Alatav’ın güneyinde de, kuzeyinde de atışmıştık.  O, Kazak 

şarkılarını da Kazaklar kadar iyi söylerdi. Sahneye kopuzla veya 

dombırayla çıkıp bülbül gibi öten bir babayiğitti…” Kara haberi alan 

Davletkerey, akın Elmirbek’in zamansız vefatından duyduğu 

üzüntüyü şu şekilde ifade etmiştir: 

Qayran da dosım, Elmirbek, / Hey gidi dostum Elmirbek, 

Artında qaldı-av el küyrep. / Ardında kaldı-ya halk perişan olup. 

Üş jüzimdi jırlap beruvşi eñ, / Üç cüzümü şiirle anlatırdın, 

Üş işek qomuz sen küylep. / Üç telli kopuzla sen söyleyip. 

Qaqra orman qazaq kütse asıq, / Kalabalık Kazak beklese, hemen 

Jırıñmen javhar, qut şaşıp. / Şiirinle cevher, kut saçıp. 

Alatavdan töte tüsuvşi eñ, / Alatav’dan kestirme yolla iniverirdin 

Tavtekedey tik basıp. / Dağ keçisi gibi dik basıp. 
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Aq boran şabıt berse ekpin, / Ak fırtına ilham verse etkili, 

Alatav basın teñselttiñ. / Alatav’ın tepesini sallandırdın. 

Sen qomuzıñdı qoltıqtap, / Sen kopuzunu eline alıp 

Sal dombıramdı men şerttim. / Süslü dombıramı ben çaldım.  

 

Görüldüğü üzere Davletkerey burada “kopuz” sözcüğünün Kazakçası 

olan “qobız”ı değil de, Elmirbek’in sahneye daha çok kopuzla 

çıkmasından ötürü Kırgızcası olan “komuz”u kullanmıştır. 

Kazakistan’da çok sevilen aytıs akınlarından Aybek Kaliyev şöyle 

demiştir: “Kırgız’ın meşhur akını Elmirbek, kopuz kadar dombırayı da 

seven, Kazak’ın eski ve yeni şiir sanatını çok iyi bilen çok güler yüzlü, 

mütevazı bir insandı. Kardeş Kırgız halkına başsağlığı dilerim”.  

Kazak halkının diğer ünlü aytıs akını Muhtar Niyazov, Elmirbek ile 

ilgili şu sözleri sarf etmiştir: “Kırgız’ın şahane akını, sazcısı çok yönlü 

yetenek sahibi, yumuşak mizaçlı, güzel yüzlü ağabeyimiz Elmirbek 

İmanaliyev yaşama veda etmiştir. Kırgız’ın Kırçın yaylasında iki gün 

boyunca konuşup, sırdaş olmuştuk. Mukagali’nin şarkılarını, Lena 

ablanın şiirlerini, Kırgız Kazak halkları arasındaki akrabalık 

ilişkilerini, zengin mirasını yorulmadan anlatırdı…” Elmirbek’e 

ithafen şiir de yazan Muhtar Niyazov’un şu mısraları, onun hissettiği 

acıyı gözler önüne sermektedir:  

 …Joq endi habarlasıp, hat alıspaq, / Yok artık haberleşip 

mektuplaşmak, 

 

Uzaydı ol bir qimas sät alıstap. / Uzar o kıyılamaz an uzaklaşıp. 

Qos halıqtı balqıttı qorġasınday, / İki halkı yumuşattı kurşun gibi 
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Qomız ben dombıranı qatar ustap. / Kopuz ile dombırayı bir tutup. 

Istıq ediñ, tanıstıq Istıqkölde, / Sıcak biriydin, tanıştık Issık gölde, 

Kök tolqınġa kömilip tüstik birge. / Mavi dalgaya gömülüp yüzdük 

birlikte. 

Sazındı qaytalatıp qoyatınsıñ, / Sazını çalar dururdun, 

Sayran baqşadaġı qus bitkenge. / Öten bahçedeki kuş bitene. 

Eleke, aqın ediñ üniñ tätti, / Eleke, akındın sesi tatlı, 

Tañdaydı oyıp tüser tiliñ tätti. / Damağı oyup düşer dilin tatlı. 

Bal sorġalap küy tartqan barmaġıñnan, / Bal damlatıp nağme çalan 

parmağından 

Talaylar şöldep kelip şırın tattı. / Birçok insan susayıp gelip usare tattı. 

Baq tügil seniñ sorıñ, munıñ tätti, / Baht bir yana senin kederin, 

üzüntün tatlı, 

Erkelep elge şertken sırın tätti. / Nazlanıp halka dert yandığın sırrın 

tatlı. 

Aqırı qanıñdaġı qant köbeyip, / Sonunda kanındaki şeker yükselip 

Tätti ömiriñ üzildi, tınım taptı. / Tatlı hayatın koptu, huzur buldu. 

Köp degenmen körşimde darındı ul-qız, / Çok olsa da komşumda 

yetenekli oğlan-kız, 

İşindegi öziñ eñ jarıq juldız. / İçindeki kendindin parlak yıldız, 

Sol juldızıñ mezgilsiz aġıp tüsti, / O yıldızın zamansız kayıverdi, 

Bärine köñil aytam, qalıñ qırġız! / Hepinize başsağlığı diliyorum, 

kalabalık Kırgız! 

Qırġızım, ketti ortañnan erke balañ, / Kırgız’ım, gitti ortandan nazlı 

evladın, 

Qara jer quşaq aşar erten oġan. / Kara toprak kucak açar yarın ona. 

Joldas bolsın imanın jolıqqanda, / Yoldaş olsun imanın 

karşılaştığımızda 

Külip qarap turatın körkem adam! / Gülümseyerek bakan güzel insan! 
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Görüldüğü üzere Elmirbek İmanaliyev hem sanatıyla, hem 

insanlığıyla Kazak aytıs akınlarının kalbinde taht kurmuştur. Bu aytıs 

ustalarının birçoğu Elmirbek’le atışmıştır. Biz burada Elmirbek’in 

meşhur Kazak kadın aytıs akınlarından Aynur Tursınbayeva ile aytısı 

üzerinde duracağız. Elmirbek ile Aynur 2003 yılında L.N.Gumilev 

Avrasya Millî Üniversitesinde gerçekleşen Uluslararası aytıs yarışında 

karşı karşıya gelmiştir. Bir kız ile delikanlı aytısı olan ve karşılıklı 

şakalaşmanın bol olduğu görülen bu aytıs ve Elmirbek’in Kazak aytıs 

akınlarıyla yaptığı diğer aytıslar canlı olarak şu siteden izlenebilir: 

http://aitysker.org/?p=11042. Aytısın görüntülü nüshasında Kırgızcaya 

has ses özellikleri duyulabilir, ancak yazılı nüshada Kazakçaya 

çevrilmiş haliyle yer almaktadır. Yani atışmanın icrası esnasında 

Elmirbek kendisine ait sözleri Kırgızca, Aynur ise Kazakça 

söylemiştir. Aytısta şiirlerin irticalen söylendiği ve cevapların anında 

verilmesi gerektiği göz önünde bulundurulduğunda iki Türk lehçesi 

arasında anlaşılırlık düzeyinin çok yüksek olduğu açıkça görülebilir. 

Bu aytısı Elmirbek, seyircileri selamladığı şu sözlerle başlatmıştır: 

Amansıñ ba, aġayın, / Selamette misiniz, kardeşler, 

Amandasıp alayın. / Selamlaşayım ilk önce. 

Alatavdıñ suvınday, / Alatav’ın suyu gibi 

Aqtarılıp aġayın. / Dökülüp kardeşler. 

Aytısqanda kördiñder, / Atıştığında gördünüz, 

Aqındardıñ talayın. / Akınların çoğunu. 

Arġımaqtay arındı, / Küheylan gibi içgüdüsel, 

Aġındap bir şabayın. / Hızlı bir şekilde koşayım. (Aytıs VI, 79) 

http://aitysker.org/?p=11042
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Ardından rakibi Aynur’un güzelliğinden ve zekâsından övgüyle 

bahsedip sözü rakibine devretmiştir. 

Elmirbek’ten sonra aktif söyleyici konumuna geçen Aynur, bir yıl 

önce Kırgızistan’ın Talas iline uluslararası aytıs yarışı için gittiğinde 

tüm Kırgız delikanlılarının kendisine âşık olup şiirler yazarak 

arkadaşlık teklifinde bulunduklarından söz ettikten sonra 1723-1725 

yılları arasında aralıksız Cungar saldırıları sonucunda Kazak halkının 

geçirdiği zor “Aktaban Şubırındı” döneminden bahsederek seyircileri 

selamlamıştır: 

Talasqa bıltır barġan em, / Talas’a geçen yıl gitmiştim, 

Ot jaġıp sözben mazdaġan. / Ateş yakıp sözle parlayıp. 

Barlıġı maġan ġaşıq bop, /Hepsi bana âşık olup, 

Tilegin aytqan azdaġan. / Dileğini söylemiş birazdan. 

Talasta jigit qalmaġan, / Talas’ta yiğit kalmamıştı, 

Aynurġa öleñ jazbaġan. / Aynur’a şiir yazmayan. 

Aqtaban şubırındıda, / Aktaban şubırındıda, 

Şaşılġan el ek tarıday./ Saçılmış halk idik darı gibi 

Sol qazaq, mine, bas qostı, / O Kazak, işte, birleşti, 

Jat bolıp ketpey taġıda-ay./ Yad olup gitmeden yeniden… 

…Arqanıñ jeri, armısıñ, /Arka’nın yeri, selamette misin? 

Aq orda tikken Abılay! / Ak Orda diktiği Abılay (Aytıs VI, 81). 

Bu bentten sonra Aynur Tursınbayeva’nın rakibi Elmirbek 

İmanaliyev’i şu sözlerle selamladığı görülmektedir: 

Qasıma kelgen armısıñ, /Yanıma gelen sağ salim misin,  

Elmirbektey tarpañım. / Elmirbek gibi nazlım. 

Bes kün boldı qonaqsıñ, / Beş gün oldu konuksun. 
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Törine şıqtıñ Arqanıñ… / Baş köşesine çıktın Arka’nın… (Aytıs VI, 

81) 

Aynur’dan sonra aktif söyleyici konumuna geçen Elmirbek, “Kazak 

sanatının antolojisi” dediği rakibi Aynur’un Kırgızistan’a geldiğinde 

herkesin ona hayran kaldığını, onunla ilgilendiğini doğrulamış ve o 

olaydan sonra günlerin, ayların hatta yılların geçmesine rağmen 

kendisinin hâlâ onu özlediğini ve peşinden gelmek istediğini itiraf 

ederek rakibinin bu yöndeki fikrini sormuştur: 

Törindemin Arqanıñ, / Baş köşesindeyim Arka’nın,  

Mıqtı jer eken aytarım. / Sağlam yer imiş diyeceğim. 

Osı eldiñ bolıp törinde, / Bu bölgenin olup başköşesinde, 

Qızıqtı suday şayqadım. / Nimeti su gibi çalkaladım. 

Studentter üyinde, / Öğrenciler evinde, 

Qazaq öneriniñ antologiyası, / Kazak sanatının antolojisi, 

Jetinşide sen jattıñ, / Yedincide sen yattın, 

Birinşide men jattım. / Birincide ben yattım. 

Bayqasam da barlığın, / Farketsem de herkesi, 

Bayqatpastan tek jattım./ Farkettirmeden sadece yattım. 

Aqırı şıqtıq ayqasqa, / Sonunda çıktık mücadeleye, 

Quday özi berer dep jattım. / Hüda kendi verir diye yattım. 

Sen Talasqa barġandaа, / Sen Talas’a gittiğinde, 

Bäri de qalġan armanda… / Herkes seni hayal etti… 

…Qazir de jür ġoy armanda, / Şimdi de geziyor ya hayal edip, 

Şırqırap izdep taba almay. / Ağlayıp bulamadan. 

Barġım da kelgen artıñnan, / Gelmek istedim ardından, 

Bayıñnan biraq tartınġam. / Kocandan fakat çekindim. 

Alaqanına salġan arudı, / El üstünde tutan güzeli 
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Aynaldım seniñ halqıñnan. / Aferin senin halkına. 

Endi, Aynur, ne deysiñ… / Şimdi, Aynur, ne dersin… 

…Jazıp ketşi bul jerde / …Tedavi etsene burada 

Janın  sağan arnaġan / Canını sana adayan 

Jas jigittiñ qapasın. / Genç yiğidin tasasını (Aytıs, VI, 81-82). 

Söz sırası kendisine geçince Aynur, önüne çıkan her kızla ilgilendiğini 

rakibi Elmirbek’in yüzüne vurduktan sonra Kırgızlar kendisiyle bu 

şekilde şakalaşsa da onları kardeş olarak kabul ettiğini belirtmekte ve 

Elmirbek’e fazla ısrarcı olmaktan vazgeçip işine bakmasını tavsiye 

etmektedir:  

…Köringen qızġa köz salıp, / …Gördüğün her kıza bakıp, 

Aşılġan eken aranıñ. / Tutmuş tamahkârlığın. 

Qaljındasa da qırġızdar, / Şakalaşsa da Kırgızlar, 

Tuvısqanıma baladım. / Akrabalarla bir tuttum. 

…Jügire berme soñımnan, / Koşup durma peşimden, 

Tilinip qalar tabanıñ. / Dilinir kalır ayak tabanın. 

Qanaġat qarın toydırar, / Kanaat karın doyurur, 

Jönge jür endi, qaraġım!/ İşine bak artık, cancağızım! (Aytıs VI, 83) 

Rakibinden sonra aktif söyleyici konumuna geçen Elmirbek, 

şakalaşmaya devam ederek Kırgız ve Kazak halklarına ortak bir yıldız 

olabilmek için Aynur’un kendisine kaçması gerektiğini belirtmekte, 

kaçması için onu ikna etmeye çalışmaktadır:  

…Onan göri maġan kön, / …En iyisi beni kabul et, 

Baqıtıña barasıñ. / Mutluluğa gidersin. 

Sonda qırġız-qazaqqa, / İşte o zaman Kırgız Kazak’a 

Juldızday bop janasıñ. / Yıldız olup yanarsın. (Aytıs VI, 83) 
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Ardından Aynur’un iç ve dış güzelliğine, sanattaki başarısına övgüler 

yağdırmakta, başka kızlarla ilgilenmeyeceğini, onu seçtiğini ifade 

etmekte, Kazak ve Kırgız kızlarının ona benzemesini dilemektedir: 

Köktegi şolpan sıñarınday, / Gökteki çolpan eşin gibi 

Körinesiñ Aynurım. / Görünüyorsun Aynurum. 

Köktemdegi jañbırday, / İlkbahar yağmuru gibi 

Tögilesiñ Aynurım./ Dökülüyorsun Aynurum. 

Alıp kelip turġanday, / Alıp gelmiş gibi 

Astanaġa ay nurın. / Astana’ya ay nurunu. 

Qazaqtıñ asıl qızısıñ, / Kazak’ın asil kızısın, 

Uqsaysıñ möldir jüzimge. / Benzersin parlak üzüme… 

…Qazaq öneriniñ antologiyası, / Kazak sanatının antolojisi, 

Köringenge köz salmaymın. / Her görünene bakmıyorum 

Basqa qızġa da barmaymın, / Başka kıza da gitmem, 

Bal söziñdi tıñdaymın, / Bal sözünü dinlerim, 

Öziñizdi tañdaymın. / Seni seçiyorum. 

…Qırġız benen qazaqtıñ, / Kırgız ile Kazak’ın 

Qızı sendey bolsın dep, / Kızı senin gibi olsun diye, 

Jigitter jırlap maqtaydı… / Yiğitler şiirlerle övmekte... (Aytıs, VI, 83-

84) 

Elmirbek’ten sonra sözü alan Aynur, rakibinin bu şakalaşmayı 

kendisini yenmek için sürdürdüğünü, Kırgızistan’da eşinin ve üç 

çocuğu olduğu bilinen Elmirbek’in Kazakistan’a geliş sebebinin 

kendisine olan ilgisi olmadığını ifade etmektedir. Akabinde bir gün 

önce Elmirbek’in kendisine ithafen “bülbülüm” adlı bir şiir yazmış 

olmasına rağmen başından ayağına kadar altın dökse dahi yine ona 

varmayacağını şu sözlerle dile getirmektedir: 
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Julqına berdiñ, quv jigit, / Afra tafra yapıp durdun, kurnaz yiğit, 

Qazaqtıñ qızın jeñgin kep. / Kazak’ın kızını yenmek isteyip. 

Jılavdı tegi qoymadıñ, / Ağlamayı da kesmedin, 

Aynurdı izdep keldim dep. / Aynur’u arayıp geldim diye. 

Üş bala bar ed üyiñde, / Üç çocuk var evinde, 

Onı da mınav el bilmek. / Bunu da şu halk biliyor. 

Äyeliñiz taġı bar, / Eşiniz de var… 

…Bulbulım dep Aynurġa, / Bülbülüm diye Aynur’a, 

Öleñ  jazıpsıñ alġaş kün./ Şiir yazmışsın evvelsi gün. 

Jır sıylamaq tügili, / Şiir armağan etmek bir yana, 

Altın quysañ da barmaspın… / Altın döksen dahi varmam… (Aytıs 

VI, 85) 

 

Aynur’dan sonra söz sırası tekrar kendisine geçen Elmirbek, ülkede 

misafir olduğunu hatırlattıktan sonra, Aynur’a: “…kocan hayrını 

görsün, aşkımdan öldüğüm için demedim o sözleri, halkı eğlendirmek 

için dedim”,- diyerek ülkeye barış dilekleriyle sözlerini 

tamamlamaktadır: 

Jüregimdi nur taza, / Yüreğimi nur gibi temiz, 

Körip tursıñ aldıñda. / Görüyorsun karşında. 

Köñildenip söz aytsam, / Neşelenip söz söylesem, 

Köterile qaldıñ ba? / Havaya mı girdin? 

Balqıġanday söz aytsam, / Yumuşak söz söylesem 

Qulaġına saldıñ ba? / Kulağına koydun mu? 

Öziñşe qarap men jaqqa, / Kendince bakıp ben tarafa, 

Paydalanġalı turmısıñ. / Faydalanmak mı niyetindesin. 

Qonaq bolıp men kelgem, / Konuk olup ben gelmiştim, 
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Jaramaydı bul isiñ. / Yaramaz bu işin. 

…Qazaq öneriniñ antologiyası, / Kazak sanatının antolojisi, 

Jantalasıp jarmaspa, /Telâşlanıp sataşma. 

Bayıña baġıñ buyırsın. / Kocana bahtın nasip olsun. 

...Osı el köñilin aşamız, /…Bu halkı neşelendiririz, 

Qosılıp birge jırlasaq, / Birlikte şiir söylesek, 

Halıq köñilin jazamız. / Halkın gönlünü alırız. 

Küyip aytqan jayım joq,/ Yanıp söylediğim bir şey yok. 

El külsin dep aytıp jatamız./ Halk gülsün diye söyledim. 

…Äli talay jolıġarmız, / Daha birçok kez karşılaşırız, 

Eliñde bolsın ıntımaq. / Ülkende olsun birlik. (Aytıs VI, 85-86) 

 

Elmirbek’ten sonra aktif konuma geçen Aynur rakibine Kazak ve 

Kırgızlar tarafından şımartılmayı dilemekte, Kazak ile Kırgızların 

akraba olduğunu vurguladıktan sonra, dostluğun da önemine değinip 

Elmirbek gibi bir evladı doğuran anneye övgü dolu sözler sarf 

etmektedir: 

…Elmirbek jürsin erkelep, / Elmirbek gezsin şımarıp 

Qazaq pen qırġız işinde. / Kazak ile Kırgız’ın içinde. 

Aynalayın, aġayın, / Sevgili kardeşlerim, 

Dostıq sezim üşin de / Dostluk duygusu için de 

Balapanday ulım dep, / Civciv gibi oğlum diye, 

Alaqannan tüsirme. / El üstünden indirme. 

…Qazaq pen qırġız bir tuġan, / …Kazak ile Kırgız kardeştir 

O bastan-aq iri tuġan. / Tâ baştan büyük doğan. 

Anasınan aynaldım, / Anasını seveyim 

Elmirbektey ul tuġan. / Elmirbek gibi oğul doğuran. (Aytıs VI, 86-87) 
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Tekrar sözü alan Elmirbek annesiyle ve kendisiyle ilgili bu övgü dolu 

sözlerinden dolayı Aynur’u öpmek istediğini belirttiği şu mısralarla 

aytısı bitirmiştir: 

Osı söziñ üşin bir, / Bu sözlerin için 

Süydirip qoyşı urtıñnan! / Öptürüver ağzından! (Aytıs VI, 87) 

Sadece bir aytısın incelendiği bu çalışmanın amacı çok kısa 

yaşamında büyük başarılar elde eden Kırgız doğaçlama akını 

Elmirbek İmanaliyev’in sanatını Türkiye’deki bilim insanlarına 

tanıtmak ve Türk halkları arasında yapılan uluslararası atışmalarla 

ilgili benzer ve daha kapsamlı karşılaştırmalı çalışmalara önayak 

olmaktır. 
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Аннотация. Улуу ойчул Абайдын байлоосу жок шамал 

менен кумда сайрап өткөн өмүрүн; кургур Абайдын кун жетпеген 

чечен булбул экенин; шаалуу акын Абайдын шамал менен 

көчкөн тагдырын кемелине кетире жазган Жоомарттын ушул 

саптары – казак жайын терең билген, өз улутунун өксүгүн 

алаканга салгандай көрүп түтөгөн көсөм Абайга гана жарашмак! 

Абайдын бейне-бешенесине буюрган чындык бир гана ушундай 

эмеспи! Муну болгону төрт сап менен туюнтууга кудурети 

жеткен Жоомарттын акындык генийи мени соңку күндөрү өзүнөн 

өзү көркөм-эстетикалык ой толгоого байлап койду. 

 Макалада улуу казак акыны жана агартуучу Абай Кунанбаевдин 

чыгармаларынын өзгөчөлүктөрү ачылат. Анын ырлары жана 

прозасы көлөмү жана мазмуну жагынан айырмаланат. Алардын 

бардыгы адеп-ахлактык мазмунга ээ жана ар тараптуу өнүккөн 

жаштарды тарбиялоого багытталган. Ачкыч сөздөр: агартуучу, 

акын, лирика, поэма, жанр, "Сөздөр китеби", образ,булбул,шамал. 

Казак агартуучусу, мамлекеттик ишмер, философ, композитор, 

казак жазма адабиятынын негиздөөчүсү жана акын Абай - 

Ибрагим Кунанбаев казак адабияты менен маданиятынын 

казынасына зор салым кошкон улуу инсандардын бири. Ал ХIХ 

кылымдын экинчи жарымында жашаган. 

Мал багуучу үй-бүлөдө, 1845-жылы 10-августта Семей районунда 

туулган. Медреседе, андан кийин орус мектебинде окуган. Жаш 

кезинде Абай өзүнүн чыгармачылык ишмердигин ыр жана ыр 

ырлары менен баштаган. Абай лирикалык акын. Анын 
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ырларында түркчө казак урууларынын башын бириктирүү 

идеялары, илимдерди изилдөө жана кесипке ээ болуу зарылдыгы 

айтылган. Жумушун элдин турмушуна жакындатып, ал казак 

элинин турмушунда орун алган ар кандай социалдык 

көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылды Абай Кунанбаевге арналган 

төрт сапка не деген чулу ойду жашырганын чогуу карасак дейм. 

Сар арканы турак кылып, 

Шамал менен көчүпсүң. 

Кун жетпеген чечен булбул, 

Кумда сайрап өтүпсүң. 

Кыргыз акыны улуу ойчул Жоомарт Боконбаев Абайдын 

байлоосу жок шамал менен кумда сайрап өткөн өмүрүн; кургур 

Абайдын кун жетпеген чечен булбул экенин; шаалуу акын 

Абайдын шамал менен көчкөн тагдырын кемелине кетире жазган 

Жоомарттын ушул саптары – казак жайын терең билген, өз 

улутунун өксүгүн алаканга салгандай көрүп түтөгөн көсөм 

Абайга гана жарашмак! Абайдын бейне-бешенесине буюрган 

чындык бир гана ушундай эмеспи! Муну болгону төрт сап менен 

туюнтууга кудурети жеткен кыргыз элинин улуу акыны 

Жоомарттын Боконбаевдин ыр саптарынын коруп турабыз. 

Абайдын лирикаларында популярдуу жашоо чагылдырылган, 

кээде таасирдүү, кээде жайдары жана бейбаш, кээде жашоонун 

маңызы жөнүндө ойлор ойготулат. Абай дастан жанрын казак 

поэзиясына киргизген - эпос, поэма. Анын "Искандер" жана 
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"Масгуд" поэмалары көлөмү чоң болбосо да, алар Искандер жана 

Масгуд сыяктуу реалисттик образдардын жардамы менен чакан 

аңгемелери аркылуу новатордук идеяларды жайылтууда акындын 

чеберчилигин толук көрсөтүштү Бейсембиев туура 

белгилегендей, Абай Кунанбаевдин көптөгөн чыгармалары адеп-

ахлактык жана моралисттик маек түрүндө жазылган. Этика 

маселелерин жана башка көйгөйлөрдү чечүүдө анын эң сонун 

билим берүү идеалдары алдыңкы орунга чыгат [1]. Поэзиянын 

формасына олуттуу маани берип, акын-агартуучу алардын 

идеялык мазмунунун маанилүүлүгүн өзгөчө күч менен баса 

белгиледи. Көпчүлүк адамдар ыр жазышат, бирок кээ бирлери 

сырткы кооздук ички мазмунга шайкеш келген чыгармаларды 

жарата алышат.Поэзиянын бийик чеберчилиги жана анын 

мазмуну тереңдиги үчүн сөз сүйлөгөн Абай көркөм чыгарманын 

идеялык дизайнында башкы ролду аткарган [2]. Эгерде "Акыры, 

мен волост болуп калдым ..." (1889), "Аким бийликтегилерге 

кубанып жатат ..." (1889) сыяктуу сатиралык аяттарда ошол 

мезгилде Казакстанда түзүлгөн административдик тартипти Абай 

шылдыңдашса, анда мезгилдерге арналган лирикалык аяттарда " 

"Жаз" (1890), "Жайкы" (1892), "Күз" (1889), "Кыш" (1888), ал өз 

жаратылышынын кооздугун, Казакстандын талаа мейкиндигин 

көрсөтүүгө умтулат. 

Абай казак адабиятына жаңы поэтикалык формаларды киргизген 

- алты жана сегиз ыр саптары, мисалы: "Суудагы кеме сыяктуу, 

ай" (1888), "Көлөкө узун болуп калганда" (1890), "Бир замат 

убакыттын өтүшү менен" (1896), "Өлбөсөм, мен ылай болуп 
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калам" (1898) жана башкалар 1882-1886-жылдары Абай өзүнүн эң 

мыкты чыгармаларын жараткан. Ал мындай деп чакырды: 

"Күнүнө бир жолу,  же жумасына бир жолу, же жок дегенде 

айына бир жолу ушул убакка чейин өзүңүздүн жашооңузда 

кандай иш-аракеттерди жасагандыгыңыз жөнүндө, жакшылыкка 

жана акылга ылайык иш-аракеттерди жасагандыгыңыз жөнүндө 

маалымат бериңиз." 1890-жылдан 1898-жылга чейин ал прозада 

өз ойлорун жазган, кийинчерээк 45 редакциясында же өз элинин 

философиялык трактаттарында пайда болгон. 

1933-жылы Тарых жана билим берүү маселелерине 

философиялык ой жүгүртүүлөрүн камтыган Сөздөр китеби 

чыккан [1, с. 70]. Абай сабатсыздыкка, чынчылдыкка, эки 

жүздүүлүккө, уятсыздыкка, ач көздүккө, башкалардын эсебинен 

жашоону каалайт. Өкүнүчтүүсү, ал адамдардын ортосундагы өз 

ара ишеним жоголуп, алардын арасында душмандык жана жек 

көрүүчүлүк өкүм сүрүп жаткандыгын жазган. "Бакытты көрбөй, 

бири-бирибиздин артынан сая түшүп, бири-бирибиз менен 

мактансак, жакыр жашоону жоготуп, аны адепсиз иш-аракеттер 

менен жок кылабыз, кум сыяктуу, чириген жип сыяктуу 

карабайбыз. Акыры, биз ыйлайбыз жана өмүрдүн бир күнүн 

сатып ала албайбыз. анын бардык байлыгы үчүн. "Ушак, алдоо, 

алдоо, жалкоолук, ысырапкорчулук" деп акын адамзаттын беш 

душманы деп атаган жана замандаштарын ар кандай жолдор 

менен мындай жамандыктан алыс болууга үндөйт. Абай ушул 

беш жамандыкты беш жогорку моралдык сапаттарга - 

"тырышчаактык, эмгек, терең ой жүгүртүү, жөнөкөйлүк, 
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боорукердик" менен салыштырат жана жогору көтөрөт, аны өзү 

колдоп, өнүктүрөт. Акыл жана жумуш - бул Абайдын ою боюнча 

идеалдуу адам ээ болгон негизги моралдык сапаттар. Абай 

жаштарга коомдогу ордун табууга жана билимин адамдарга 

сабатсыздыктан жана укуктардын жетишсиздигинен арылууга 

жардам берүүгө багыттаган. Абайдын чыгармалары жана бүгүнкү 

күндө чоң мааниге ээ. 

Ошентип, Абай рухий жактан жетилип, үч булактан: казак оозеки 

элдик искусствосу, Чыгыш поэзиясы жана акыры, орус жана 

европалык адабияттын үлгүлөрүнөн жеген. Ушул үч булак ага 

улуу акын болууга жардам берип, аны даңазалаган. Абайдын 

чыгармалары орус, өзбек, татар, кыргыз, түрк, каракалпак, 

монгол, кытай, чех жана башка тилдерге которулган [4, с. 26]. 

Анын чыгармалары улуттук, руханий байлык, казак элинин 

сыймыгы, бардык түрк тилдүү элдердин мурасы деп эсептелет. 

Анын талантын жана бүт адамзатка көрсөткөн кызматын таануу 

1995-жылы - ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөдө Абай жылы деп 

жарыялангандыгы болду. Абай Кунанбаевтин туулгандыгынын 

150 жылдыгына арналган салтанаттуу маараке ЮНЕСКОнун 

колдоосу астында өткөрүлгөн Казакстандын адабияты жана 

маданияты үчүн биринчи юбилейлик иш-чара болду. 
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Ар бир элдин улуттук өзгөчөлүгүн, жүзүн аныктап туруучу рухий 

казыналары жана атактуу инсандары бар. Кыргыз элинин 

тарыхын жана тагдырын ойлонгонубузда, калкыбыздын 

тарыхында өзгөчө орду бар адамдардын катарын Маматбай кызы 

Курманжан Датка энебиз ээлеп турат.  

Кылымга тете өмүр сүргөн кыраан энебиздин кыргыз 

тарыхындагы ээлеген орду жана кылган кызматы чынында 

теңдешсиз. Ал кыргыз урууларын бир жагынан Цинь империясы, 

Ооган, Букара, Кокон бийликтери, экинчи жагынан Орусия 

ортомчулары тарабынан кысымга алынып, чайналып турган 

татаал тарыхый мезгилде караңгыда көз таап, капилеттен сөз 

таап, эли-журтун тарыхтын тар жол, тайгак кечүүлөрүнөн аман-

эсен алып чыгып отурган. Курманжан Датка зирек акылы, 

алысты көрө билгендиги,  эр жүрөктүүлүгү,  билермандыгы 

менен  бүтүндөй бир дубандын башында туруп, бардык 

кыйынчылыктарга чыдап, кыргыз аялы эмнеге жөндөмдүү 

экендигин Кокон хандыгына, дегеле бүтүндөй Орто Азия 

элдерине, Россия империясынын бийлик төбөлдөрүнө билгизген. 

XIX кылымдын экинчи жарымында Кокон хандыгынын 

мезгилинде   Алымбек датка Анжиянда аким болуп турганда 

Курманжан Датка  жолдошу Алымбек даткага кеп-кеңешин 

айтып,  ага көп жардамын берген. Кокон ордосунда  Алымбек 

датка киши колдуу болуп каза тапканда, Курманжан Датка 

кайгыга алдырбастан саясий майданда  өзүнүн кудуретин 

көрсөткөн.  
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Ал Бухардын эмири Музафар менен өзүнүн ыйык салаватын 

жоготпой тең укукта  сүйлөшүп, акылы, билгичтиги менен таң 

калтырып,  анын колунан  эң бийик рухий, диний жана 

бийликтик даража «Датка» деген улуу наамын алган. Ал орус 

армиясынын  «Генерал» деген чинине барабар келген. Фарсча 

«Дохкок» деген сөзүнөн алынып «адилеттүүлүк» деген маанини 

берип турган. Орто Азия жана түрк элдеринде аялдан «Датка» 

даражасын алып жүрүү дегеле тарыхта болгон эмес.  

Курманжандын аял болсо да  мындай наамды, кызматты 

адилеттүү, татыктуу алып жүргөндүгүн тарых тастыктап турат. 

Ал Алай аймагындагы кыргыздарга таянып, Кокон хандыгында 

жана Орусия империясынын төбөлдөрү менен сүйлөшүүлөрдө 

Фергана өрөөнүндө  жашаган калктардын таламын талашкан, 

жалпы кыргыздардын башын бириктирүүдө чоң аракеттерди 

жасаган. Курманжандын акылдуулугун, саясий ишмердүүлүгүн, 

кыраакылыгын түшүнгөн кыргыз уруулары анын айланасына 

биригишкен. 

Экинчиден, Кокон хандыгы кыйрап, Түркстанды орус аскерлери 

басып ала баштаганда, мында жашаган кыргыздар, өзбектер, 

казактар, тажиктер жана башка мусулман элдери баскынчыларга 

каршы көтөрүлүшкөн. Бирок күчтүү армиясы, кыйраткыч курал-

жарагы бар Орусия жергиликтүү элдерди кыра баштап, алардын 

келечек тагдырына чоң коркунуч жараткан. Мындай кырдаалды 

биринчилерден болуп Курманжан Датка түшүнгөн. Акылдуу 

саясатчы элчилик устаттыгы менен кыргыз-өзбек элдеринин 

арасында Орусия менен жарашуу зарылдыгын түшүндүрүп, 
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империя менен тынчтык келишимин түзүүгө жетишкен. Ошонун 

натыйжасында кан төгүү токтолуп, миллиондогон адамдардын 

өмүрүн сактап калган.  

Курманжан Датка өз аймагынын, элинин кызыкчылыгы үчүн 

өзүнүн узак жашоосунда  башынан канча каргашалуу окуяларды 

өткөргөн, бирок эч убакта ички күйүтүн сыртка чыгарбай, 

арстандай болгон уулдарын да акылы менен башкарып турган. 

Сөзүбүз далилдүү болсун үчүн белгилүү окумуштуу 

К.Бобуловдун  атасы айтып берген тарыхый фактыны келтире 

кетейли. «Атам Курманжан Датканын уулу Камчыбектин 1895-

жылы  Ош шаарында орус бийлиги тарабынан даргага асылган 

окуясын  мындайча эскерээр эле».  

– Камчыбекти орус акимдери даргага асканда Ноокат тараптан 

кары-жаш болуп эки жүздөй киши бардык. Ошондо мен 20 дан 

ашып, эл аралап калган жигитмин. Ош шаарындагы Ак-Бууранын 

(дарыя) боюнда ар жактан чакырылып келген эл кылкылдайт, бут 

коёрго жер жок. Көп өтпөй ак көйнөк кийген Камчыбекти 

желдеттер айдап келишти. Бет маңдайында  турган апасын 

Камчыбек көрө коюп, баш ийип, тизелеп учурашты да, – апажан, 

күнөөм жок эле. Акыркы ирет ак батаңызды бериңиз», –деди.  

Ошондо карап турган эл да, орустун чоңдору да Курманжандын 

кайратына, бекемдигине  таң беришти. Курманжан тизелеп 

турган уулуна карап  мындай деди: 

– Айланайын уулум, шейит өлүмүң кутлуг болсун! Камчыбек 

уулум башыңды көтөр!  Сенин эр жүрөк  ата-бабаларыңдын  
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бирөөсү өз жаздыгында  жан берген эмес,  алардын ар бири  өз 

эли үчүн  курман болушкан! Уулум шейиттик кутулуг болсун 

тиги дүйнөдө көрүшөбүз! – деп Курманжан эки колун жайып 

бата бергенде  тегеректеп турган  кылкылдаган элдин  баары бир 

адамдай  «оомийин» дешкенде, асман түнөрүп, жер караңгылай 

түшкөндөй болду. Камчыбекти дарга асканда аркан үзүлүп кетти. 

Ошондо карап тургандар «Камчыбек ак экен, өлүм жазасынан 

кутулду!» – дешип кыйкырышты. Бирок  орус акимдери 

Камчыбекти экинчи жолу  дарга зордуктап сүйрөгөндө,  

Курманжан колундагы күмүш камчысын бийик көтөрүп, 

падышалык акимдерге:  

– Кудайымдын амиринде да,  ар кандай бийликте да  адам баласы 

өлүм жазасына  бир тартылат,  эгер ок жазып тийбесе,  аркан 

үзүлүп кетсе, ал пенде өлүмдөн кутулат. Камчыбек акталды!  – 

деп кайрылды. Бирок тигил акимдер тарап Курманжандын сөзүнө 

көңүл бурбай, Камчыбекти даргага зордоп түртүп  жөнөгөндө 

жаны кашайган  Курманжан чоңдорго кайрылды:  

– Силерде адилеттик жок экен, мен бул чечимге макул эмесмин. 

Ак жеринен асылып жаткан уулумдун өлүмүн көргүм келбейт! 

Кош уулум шейитиң кутлуг болсун, жашыба балам, энелик 

сүтүмдөн кечтим!» – деп кара тулпарын камчыланып,  шарт 

бурулуп, артына жол тартты – деп, атам жетимиштен ашса да көз 

жашы ак сакалына түшүп ыйлап жиберди. 

Ичиндеги күйүтүн  душманга көрсөтпөй,  кайгынын шоруна 

батып,  жүрөгү сыздап турса да, элинин бейпилдигин каалап, 
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жаңжал чыгып кетпесин деп, ичине муң толуп, кабыргасы 

кайышып, камчысын кайрат менен кармап, ички кайрыктарын-

кошогун минтип айткан экен: 

Кабылан дүйнө кутумду  

Кайрылбас жакка учурдум 

  

Камчыбек балам  туйгунум 

Капаска түшүп  тутулдуң.             

Ичимден ыйлап турганда 

Ирмебей кирпик курганды           

Иргесем акыл, ажалды.    

Имерип душман туйганын.        

Ийнедей сайып жүрөккө        

Моокуму канып турбасын. 

Кесириң тийип элиңе 

Касташкан душман 

кырбасын  

Ак көйнөк кийип турганым   

Айттырбай аза кылганым       

Калкалап элди калайын  

Какшатып кантип барайын  

Кетпесин жалын алоолоп   

Күйүтүң өзүм алайын   

Калкыма түшкөн түйшүктү 

Кайрат менен тартайын. 

Коогалаң болуп кетпесин,      

Курманга сени чалайын  

Ак сүтүмдү актадың  

Азапты күтүп турганың 

Тумчуктуруп тайгылтып, 

Туюка тагдыр  бурганын. 

Түйшөлбөй тоскун ажалды 

Түркөйдөй капа турбасын! 

Мойнуңда аркан кыл 

чылбыр 

Койнума түшкөн жыландай  

Керемет болгон тагдырдан 

Кудурет жетпей, жыла албай  

Кол куушуруп жалынып 

Калкалап сени кала албайм 

Кадырман элге бейпилдик 

Каалагандан бара албайм 

Кыргызга датка койгонун 

Аялдан анын болгонун 

Көргүсү келди баскынчы 

Кайгынын көлдөй болгонун 

Өмүрүң кыска болсо да  

Өзүң ар-намыс коргогун 

Кайыр кош, балам  

кайрылгыс Кут болсун 

шейит жолдогуң! 

 



 
64 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

Бул кошокто белгилүү болгондой Курманжан Датка орус 

падышасынын баскынчылык саясатын түшүнсө да өз баласынан 

артык калкты сүйүп, кыргынга учуратпас үчүн акыл менен сезип, 

бийлик колдо турса да өз уулун ажалга кыйып, журтка 

бейпилдик, тынчтык каалаган. Анжияндык кыргыз элин  үркүнгө, 

кыргынга учурабай калышынын себеби да ушул болсо керек.  

Курманжан Датканын мындай коомдук-саясий жана мамлекеттик 

ишмердигин жогору баалап, Кауфман баш болгон орус 

генералдары «Алай ханышасы» деп атаган. Түркстандагы орус 

акимдери жана ак падыша иператору атайын указ менен 

Курманжан Даткага 1881-жылдын 1-апрелинен тартып жылына 

300 сом өлчөмүндөгү пенсия төлөгөн. Ал эми согуш министири 

генерал Куропаткиндин катында 1901-жылдын  1-декабрында 

император Николай 2 өз кабинетинен асыл таштуу шакекти  

Курманжанга атайы  белек катары берип жибергендиги жөнүндө 

маалымдайт. Бул маалыматтар Курманжан энебиздин  

Петербурга чейин даңкы жеткен улуу тарыхый инсан катары 

белгилүү экендигин далилдейт. Курманжандын аял болсо да  

мындай сый-урматка ээ болуусу, анын тарыхтагы ордунун өтө 

жогору экендигин дагы бир жолу ырастап турат.  

Жыйынтыктап айтканда, кылымга тете өмүр сүргөн кыраан 

энебиздин кыргыз тарыхындагы ээлеген орду жана кылган 

кызматы чынында теңдешсиз. Ошондуктан анын өмүрүнүн 

өткөнүнө 2 кылымдан ашык  убакыт өтсө да  эл ээсинен кетпейт, 

анткени анын элге кылган кызматын эл кадырлап келген.  
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Бүгүнкү күндө да Курманжан Датка энебиздин эл үчүн кылган 

мындай кызматын кыргыз элинин ар бир атуулу жүрөгүнүн 

тереңинде сактап, өмүр жолунда анын кылган иши үлгү болсо 

деген жыйынтыкты айткым келет. 
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GİRİŞ 

Türk tarihi ile ilgili araştırma yaparken Kök Türklerin çağdaşı olan 

Avarlar hakkında bilgi vermekte fayda vardır. Avar adının menşei ile 

ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır. Orhun yazıtlarında Apar, Hint 

kaynaklarında Huna, Bizans kaynaklarında Ak Hun (Ephthalanos), 

Çin kaynaklarında ise I-ta, Ye-ta şeklinde geçmiştir1. Avarlar Orta 

Avrupa’da çeşitli Germen kavimleri ve Slav topluluklarını 

hâkimiyetleri altına alıp 558-805 yılları arasında hüküm sürmüş ve 

Avrupa siyasetinde etkili olmuş bir Tür devletidir. Avarların kökeni 

ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde görüş birliği sağlanmış 

olmasa da Avarların kurucularının Türk olduğu fikri kabul 

görmüştür2. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda Avarların etnik 

kökenleri ile ilgili kaynakların yetersiz olmasından dolayı büyük 

zorluklarla karşılaşılmıştır. Bu doğrultuda Bizans tarihçisi 

Theophilaktos Simokattes’in ortaya atmış olduğu Avrupa’ya 

gelenlerin aslında “sahte Avarlar” olduğunu iddiası dikkat çekicidir. 

Buna göre Göktürklerin mağlup ettiği esas Avarlar Çin ve Kore 

taraflarına kaçmış olup Avrupa’ya gelenlerin Avar adının Türkistan 

bozkırlarında saldığı korkuyu kullanarak Batıdaki toplulukları 

kandırmak suretiyle nüfuz elde ettiklerini vurgulamıştır. Buna rağmen 

sonradan yapılan araştırmalar Avarların Türk olduğunu ortaya 

 
1 Sadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Avarlar ve Avar Meselesi, The Avars 

and Avar Issue on the History of Turks”, Kazakistan Cumhuriyetinin 

Bağımsızlığının 20. Yıldönümü Münasebetiyle IV. Uluslararası Türkoloji 

Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, s.479-480 
2 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü., Ötüken Yay. 1. Baskı, İstanbul, 1977, 

s.160. 
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çıkarmıştır3. Bu konuyla ilgili diğer bir görüşte ise; 6. yüzyılın ikinci 

yarısında Doğuda Göktürk Devleti ortaya çıkınca Apar-Ak Hunların 

yaşama alanları daralmıştı. İran ve Kök Türkler arasında sıkışan bu 

Türk kabilesinin bir kısmı batıya gelmişlerdir. Doğu Avrupa’da 

izlerine rastlanılan bu Türk boyuna bir yanlış anlaşılmadan ötürü 

“Sahte Avarlar” dendiği ifade edilmiştir.4 

Avarlar VI. Yüzyılın ortalarında anayurtları olan Türkistan’dan çeşitli 

sebeplerden dolayı göç etmişlerdir. Bu sebeplerin en önemlisi 

Göktürklerin baskısı olmuştur. Göktürk Hakanı İstemi’nin karşısında 

direnç gösteremeyen Avar Hakanı Bayan etrafındaki topluluklar ile 

birlikte Batı Avrupa’ya göç etmiştir5. Bu gelişmeden sonra 552-557 

yılları arasında Avarlar Orta Avrupa’da yer edinmeye çalışmışlar ve 

buna muvaffak olduktan sonra Avar devletinin 250 yıllık Orta Avrupa 

hâkimiyeti başlamıştır6.  Bu sırada Bizans’ bir elçilik göndererek 

kendilerine vergi vermeleri ve yanı sıra yerleşebilecekleri arazi 

talebinde bulunmuşlardır. Bizans Avarların bu talebini reddetmiştir. 

Avar akınlarını engellemek maksadıyla Slav topluluklarını kullanarak 

 
3 Osman Karatay, “Avar Hâkimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El 

Kitabı, Ed. Osman Karatay Bilgehan A. Gökdağ, C.I, Ankara, Vadi Yay., 2006, 

s.86. 
4 W.M.Mc Govern, The Early Empires of Central Asia, New York 1939, s.418; 

B.Codrington, “The Geographical Introduction to the History of Central Asia”, The 

Geographical Journal, Vol. CIV, No 1-4, London 1944, s.27. 
5 İsmail Mangaltepe, “Avar Hakanı: Bayan ve Dönemi”, İslam Öncesinden Çağdaş 

Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, Ed: H. Alan-A. 

Kara-O. Yorulmaz, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2008, s.169. 
6 Hatice Aydın, Bizans Kaynağı Theophanes Confessor’un Kroniğinde Türkler: 284-

813 (Açıklama, İnceleme, Değerlendirme), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013, s.49. 
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Aşağı Tuna bölgesinde bir set oluşturmuştur. Bu set 562 yılında 

Avarlar tarafından geçilerek Bizans ile sınır komşusu olmuşlardır7. 

Bu konuyla ilgili bir diğer kaynakta, İmparator Justinianos’un Avar 

isteklerini toprak talebi dışında kabul ettiği ifade edilmiştir. Bu teklifi 

kabul etmesinin sebebi bu dönemde Bizans İmparatorluğu, Kafkas 

sınırlarındaki Sabirler ve Tuna nehrinin doğusunda bulunan 

Kutrigurlar (Bulgarlar) tarafından sürekli rahatsız edilmektedir. 

Bizans İmparatoru Justinianos, bu barbar kavimlerin üzerine Avarları 

göndererek bunları yenmenin daha kolay olacağını düşündüğünden 

dolayı Avarları kazanma yoluna gitmiştir8. Sonrasında bu kararını 

senatoya sunmuş, bu plan övgü ile karşılanınca imparatorluk 

muhafızlarından biri olan Valentinus’u güzel ve pahalı hediyelerle ile 

birlikte Avarlara elçi olarak göndermiştir9. Valentinus, Avarlara 

imparatorun teklifini götürdüğü Avarlar ittifak kurarak, Onogurları, 

Zalileri ve Sabirleri hâkimiyet altına almışlardır. 558-565 tarihleri 

arasında Avar hükümdarı olan Bayan Han 558 yılında Sabir 

hâkimiyetine son vererek Kafkaslara doğru ilerleyerek Alan ve Ogur 

boylarını boyunduruğu altına almıştır10. 

576 yılında Kök Türklerin Hazar-Aral ve Kırım’a kadar gelmeleri ile 

birlikte Doğu Roma devletini tehdit etmeye başlamıştır. Bu dönemde 

Avarları Bayan Kağan yönetiyordu. Aynı dönemde Bizans tahtına II. 

 
7 Hatice Aydın, a.g.t, s.49. 
8 Akdes Nimet Kurat, “Avarlar”, Ege Ünv. Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XXVI, S. 

1, Temmuz 2011, s. 83.   
9 G.R.Davidson-T.Horvath, “The Avar Invasion of Corinth”, American School of 

Classical Studies at Athens, 6/2, 1937, s.227. 
10 Akdes Nimet Kurat, a.g.m, s.83-84. 
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Justin 565-578 geçmiştir. Bayan Kağan yaklaşık altmış yıl kadar 

iktidarda kalmış ve bu dönem Avarların altın çağı olarak 

bilinmektedir. Bayan Kağan döneminde eski Hun bölgelerini ele 

geçirmiş, Doğu Roma imparatoru Justin’e gönderdiği elçi göndererek 

daha önce yapılan antlaşmayı yenilemeyi düşünmüştü. Fakat Bizans 

imparatoru ödeyeceği yıllık vergiyi ancak hizmet karşılığı ödeyeceğini 

elçiye iletmiştir11.  

Bu durum Bayan Kağanı kızdırmış olsa da, Gepidler ve Longobardlar 

arasında uzun süredir devam eden düşmanlıktan istifade etmek 

istemiştir. Zaten Longobardlar İtalya’yı ele geçirmek için pusuda 

bekliyorlardı. Bundan dolayı Bizans, Avar Hakanından yardım 

istemiştir. Avar Hakanı buna karşılık Bizans’tan, Longobardların 

hayvanlarının onda biri ve Gepid arazisinin kendilerine verilmesi 

koşuluyla yardım edeceklerini iletmişlerdir. Avar kağanı bu konuda 

Longobard Kralı ile görüşmüştür. Sonuç olarak Longobardlar ve 

Gepidler arasında savaş başlamıştır. Gepidler yenilgiye uğratılmış, 

Longobardlar Gepid topraklarında bir katliam yapmışlardır. Bu sırada 

Gepid Kralı Longobard lideri tarafından kılıçla öldürülmüştür12. 

Bu katliamdan sağ kurtulan Gepid Kralının torunu Gepid hazinesini 

alarak İstanbul’a sığınmıştır. Bu gelişme ile birlikte tüm Tisa bölgesi 

Avar hâkimiyetine geçmiştir. Bu durum üzerine Longobardlar 774 

yılına kadar hüküm sürecekleri Kuzey İtlayaya göç etmişlerdir. Bu 

olaydan sonra Bayan Kağan Ogur-Bulgar askerleriyle beraber 

 
11 Kafesoğlu, a.g.e., s.154   
12 Ş.Baştav, “Hazar Kağanlığı Tarihi”, Tarihte Türk Devletleri, C. I, Ankara 1987, 

s.140   
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Pannonia’nın aşağısında, Tuna’nın kolu Sava Nehrinin sol kıyısındaki 

Sirmium şehrine saldırmadan önce elçi göndermiş, daha önce 

Gepidlere ödedikleri vergileri kendilerine ödenemelerini istemiş, 

ancak bunun kabul edilmediği bildirilmiştir. Şehri ele geçirmek için 

saldıran Avar ordusu başarılı olamamıştır. Belli bir zaman sonra 

Tokuz ve Otuz Ogur kabileleri Avar hakanından habersiz Sava 

ırmağını geçerek, Dalmaçya’daki birçok yeri yağmalamışlardır. Bu 

esnada Avarlar Bizans’a br elçi gönderip yeni haraç talebinde 

bulunmuştur. Bizans imparatoru bu durumu reddetmiş ve Avarların 

üzerine bir ordu göndermiştir. Bu ordu başarısız olunca 570 yılında 

yeniden bir antlaşma yapılmıştır. Buna göre Avarların Pannonia’nın 

aşağı taraflarına yerleşmeleri kabul edilmiş, yanı sıra 80.000 altın 

haraç olarak verilmiştir. 578 yılına gelindiğinde Avarlar Slavlardan da 

haraç istemiş fakat bu talepleri kabul görmemiştir. Bu dönemde Doğu 

Roma siyasi olarak kötü durumda olduğu için Anuşirvan Suriye ve 

Doğu Anadolu’da bulunan Bizans topraklarına girmiş, Longobardlar 

Bizans’a isyan etmiştir. Bizans Generali Tiberius, aralarında Türkler 

ve çeşitli halklardan oluşturduğu ordu ile İran üzerine yürümüş ve 

Anuşirvan’ı yenmiştir13. 

Avarlar daha önce Slavlardan haraç istemek için gönderdikleri elçileri 

öldürülünce bunun intikamını almak istemişlerdir. Slavlar 580-581 

yılları arasında Yunanistan’a saldırmış, Roma imparatoru Avarları 

yardıma çağırmıştır. Avarlar öldürülen elçilerinin intikamını almak 

için gerekli şartların oluştuğunu görünce Slavlar üzerine yürümüş ve 

 
13 J.C.Cheynet, Bizans Tarihi, Çev. İ.Yerguz, Ankara 2008, s.46   
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onları yenmişlerdir. Bu durum Slavların yerleşik kültürü 

benimsemeleri açısından önemli olmuştur. Çünkü bu saldırılardan 

kaçan Slavlar ormanlara ve mağaralara saklanmışlar, birkaç yıl sonra 

durumlar değişin Avarlar Slavlar ile birlikte yağma faaliyetleri 

gerçekleştirmiştir. Daha sonra bu Slavları Balkanların çeşitli 

bölgelerine yerleştirmiş, onları asker, çiftçi ve işçi olarak 

kullanmışlardır. Bu etkileşim Slavların Türklerden teşkilatçı yapıyı 

öğrenerek devlet kurma yetisini kazanmalarını sağlamıştır14. Bayan 

Han bu bölgede bulunan Tuna nehri üzerinde bir köprü inşa etmeye 

başlamış bu durumu öğrenmek isteyen Singidinum (Belgrat) şehri 

komutanı, Türk elçisine bunu niçin yaptırdıklarını sormuştur. Bu 

soruya karşılık elçi, köprünün hem Romalılar, hem de Türklerinin 

çıkarlarına uygun olduğunu ifade etmiştir. Yanı sıra köprü yapımında 

çalışanlara herhangi bir askeri müdahale olmasını ise savaş sebebi 

sayacaklarını komutana iletmişlerdir. Bu sırada İstanbul’a bir heyet 

gönderilmiş ve İmparatordan Slovenler ile mücadele etmek için bir 

filo talebinde bulunulmuş, bu talepleri de kabul edilmiştir15. Tuna 

nehrine Avarlar tarafından köprü yapımı, daha sonraki zamanlarda 

Bizans ile aralarının açılmasına neden olmuştur. Bu durumu görüşmek 

için Bizans sefiri ile Avar Hakanı bir araya gelmiş, bu görüşmede 

müzakere uzayıp işler kızışınca sefir bu bölgeden uzaklaşmalarını aksi 

takdirde savaşacaklarını söylemiştir. Bu olaydan kısa bir süre sonra 

 
14 P.Charanis, “The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic 

Settlement in Grecee”, Dumbarton Oaks, Vol. 5, Harvard 1950, s.144 
15 P.Charanis, a.g.e, s.144 
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Slovenlerin Tunayı geçip Moesia ve Trakyaya girmesi ile birlikte 

Romalılar Sirmium bölgesini Avarlara bırakmak zorunda kalmıştır16. 

AVARLARIN SLAVLAR İLE İLİŞKİLERİ 

Avar ve Slavların ilişkileri daha önce de bahsedildiği üzere birlikte 

yaptıkları yağma akınlarıyla olgunlaşmıştır. Dönemin müverrihleri 

birbiri ile çok yakın ilişkileri olduğu için Avar ve Slavları birbirine 

karıştırmışlardır. Avarlar sayesinde savaşmayı öğrenip sistemli bir 

teşkilat kurmayı öğrenen Slavlar Türklerden çok şey öğrenmişlerdir.  

Balkan tarihi boyunca şüphesiz en önemli olay Balkan coğrafyasının 

Slavlaşmaya başlamasıdır. Anavatanlarının sınırları ile ilgili görüş 

birliği olmasa da, yurt merkezi Pripet nehri havzasına yerleştirilen 

Slavlar, Hunların Alman kabilelerini yenerek Doğu Avrupa’dan 

uzaklaştırması ile birlikte bu coğrafyada rahat hareket etmiş ve üç 

yönde, doğu, batı ve güney, ilerlemeye başlamışlardır. Bu durum 

onların dil olarak da üç aileye bölünmelerine sebebiyet vermiştir. 

Slavların güneye yayılmaları Doğu ve Batı Slavlarından kopan iki ayrı 

kol tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğu Slavları Karpat havzasına 

ilerlemiş, Batı Slavları ise Orta Tuna bölgesine inmişlerdir. Doğu 

Slavları o tarihe kadar Kutrigur Türkleri eşliğinde Balkanlara akın 

yapmışlardır. Doğu Slavları ve Avarlar hiçbir zaman uyuşmamışlardır. 

Doğu Slavları Orta Avrupa’dan çok sayıda göçle desteklenmiş ve 

Avarlar bu kalabalık grupları Bizans’a karşı kullanmaya 

 
16 Kafesoğlu, a.g.e., s.154 / Sadettin Yağmur Gömeç, “Türk Tarihinde Avarlar ve 

Avar Meselesi, The Avars and Avar Issue on the History of Turks”, Kazakistan 

Cumhuriyetinin Bağımsızlığının 20. Yıldönümü Münasebetiyle IV. Uluslararası 

Türkoloji Kongresi, 13-14 Mayıs 2011, s.483 
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başlamışlardır. Avarlar sayı olarak az ve genelde atlı gruplar olarak 

hareket etmişlerdir. Bu durum dağlık bölgelerde Avarları sıkıntıya 

sokuyordu. Yaya olarak hareket eden Slavlar bu noktada Avarların 

işini kolaylaştırmıştır. Böylece Balkanlarda Avar- Slav ortak akınları 

vuku bulmuştur. Balkanların kuzeydoğusundan gelen diğer bir Slav 

grubu ise Avarlardan bağımsız olarak hareket etmişlerdir. Bizans’ın 

geçmişten beri gerek Avarlar, gerek İran ile mücadele etmesinden 

dolayı bu bölgeyi ihmal etmesi bu bölgeden gelen Slav akınlarını 

kolaylaştırmıştır. Kuzeydoğudan gelen Slavlar Yunanistan’a kadar 

inmişlerdir. Balkanlardaki Bizans komutanı ve 574 yılında ihdas 

edilen barışın mimarı olan Tiberios 578 yılında tahta geçtiği sırada 

Avarlardan Yunanistan’a kadar inen Slavları durdurmak için yardım 

istemiş ve bu isteği Avarlar tarafından kabul edilmiştir17 

Avarlar ve Bizans arasında ittifak olması Batı Göktürk Kağanı 

Tardu’yu rahatsız etmiştir. Bunun üzerine Bizans İmparatoru 

Mauricios’a ağır ifadeler içeren bir mektup göndermiş, bu durum 

neticesinde Bizans İmparatoru Avar'ları Kuzeye doğru kovmaya 

çalışmıştır. Aynı zamanda Slavlar üzerine gece baskınları 

düzenleyerek başarı elde etmiş ve Slav Başbuğunu tutsak almıştır. 

Avar Kağanı bu duruma tepki göstermiştir18.  Savaş olmaması için 

Bizans komutanı Slavlardan elde ettikleri ganimetleri birlikte 

paylaşma önerisinde bulunmuş ve bu öneri kabul edilmiştir. 

Ganimetin yanı sıra esir alınan 5 bin Slav tutsağı da Avarlara 

 
17 Osman Karatay, B.A. Gökdağ,  “Avar Hakimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, 

Balkanlar El Kitabı, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 88. 
18 Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, İkinci Kitap, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1978, 

s. 787. 
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verilmiştir. Bu durum Avar-Slav ilişkilerini bozmamıştır. Sonraki 

yıllarda Bizans Avarlara verdiği haracı aksattığından dolayı 592 

yılında Bayan Kağan Çorlu’ya kadar ilerlemiş ve yağma 

faaliyetlerinde bulunmuştur. Acem seferinde olan İmparator büyük bir 

orduyla geldiğini mektupla Bayan Kağan’a ulaştırır. Bunun üzerine 

Bayan Kağan barış istemiştir. Fakat Slavlar ile birlikte yağma 

faaliyetlerine devam eder. Sonrasında Belgrad şehrini alarak halkı 

Macaristan içlerine kadar sürmüştür. Bu duruma karşılık Bizans 

Generali Macaristan’a gider ve Dalmaçya yağmasından dönen 

Avarları yenerek ganimetleri geri alır. Tam bir başarı hedefleyen 

Bizans ordusu Avarları takip eder. Bayan Kağan dört oğlunun Bizans 

ordusunun üzerine gönderir ve kendisi de arkadan saldırmak için yola 

çıksa da yapılan altı savaşta yenilgiye uğramış ve dört oğlunu 

kaybetmiştir. Bayan Kağan 602 yılında yaşamını yitirmiştir. Bayan 

Kağanın ölmesiyle Avar devleti yıkılma tehlikesi yaşamıştır. O 

dönemde Bizans’ta çıkan iç karışıklıklar ve İran ile Bizans 

savaşlarından dolayı Avarlar varlıklarını devam ettirir. Bizans Avarlar 

ile barış yaparak İran seferine çıkmıştır.  Avarlar 609-6010 yılları 

arasında İtalya üzerine eski müttefiki Lombardlara yardım için sefere 

çıkmıştır. Fakat durum değişmiş Lombardlar ile savaşmışlardır19. 

Bizans, Sasani ve Göktürkler ile sürekli mücadele halinde olduğu için 

ancak VII. yüzyılın başında yönünü Avarların üzerine çevirebilmiştir. 

Bu dönemde Slavların Balkan coğrafyasına çok fazla göç yaptığı 

görülmüştür. Avarların Slavların tamamını hâkimiyet altına 

 
19 Doğan Avcıoğlu, a.g.e, s.788 
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alamaması bu yayılmayı kolaylaştırmıştır. Bölgedeki Avar hâkimiyeti 

Avarların İstanbul’u kuşatıp başarısız olmuşlardır. Sonra kısa bir süre 

içinde Bulgarları hâkimiyeti altına almışlardır. Avarlar, Franklardan, 

Bulgarlardan ve Slavlardan yedikleri darbeler neticesinde kuzeye 

çekilmiş ve zaman içinde yıkılmışlardır20. 

SONUÇ 

Avar Devleti bugünkü Macaristan, Ukrayna, Slovakya, Çek 

Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Romanya ve 

Sırbistan topraklarında 562-823 yılları arasında hüküm sürmüştür. 

Devlet Avar Kağanı I. Bayan tarafından kurulmuştur. Avrupa’nın 

ortasında kurulan Avar devleti, MS 6. ve 9. yüzyıllar arasında 250 yıl 

varlığını sürdürmüş, dönemin Avrupa’sının iki büyük gücü Bizans ve 

Frank’ları defalarca mağlup ederek dönemin Avrupa’sının en büyük 

güçlerinden biri haline gelmiştir. Avarlar bunu sadece kendi güçleri ile 

değil bölgedeki Kutrigur ve Slavları kendi etrafında toplayarak 

başarmıştır. Avarlar Orta Avrupa’da çoğu zaman bir denge unsuru 

olmuşlardır. Bizans İmparatorluğu Avarların askeri yönlerinin güçlü 

olmasından dolayı onlardan sürekli istifade etme yoluna gitmiştir. 

Özellikle Slavların Bizans topraklarına yaptığı yağma akınları Bizans 

devletini rahatsız etmiştir. Devletin İran ve Anadolu topraklarını 

korumak için ordusunun büyük bir kısmının bu coğrafyalarda 

bulunması Bizans’ı Avar devleti ile ittifak yapmaya itmiştir. Slavlar 

ve Avarlar çoğu zaman birlikte hareket etmişlerdir. Balkanlarda 

yağma faaliyetleri yürütürken Slavlar, Avarlardan teşkilatçılık ve 

 
20 İbrahim Kafesoğlu, a.g.e, s. 164. 
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askeri yönden etkilenmişlerdir. Bu durum daha sonra Balkan tarihi 

açısından önemli olan Balkanların Slavlaşması durumunu ortaya 

çıkarmıştır. Slavların daha sonra büyük bir güç olarak ortaya çıkıp 

siyasi birlik kurmalarında şüphesiz Avarların etkisi çok büyüktür. 

Bölgedeki Avar hâkimiyeti Avarların İstanbul’u kuşatıp başarısız 

olduktan sonra zayıf düşmeye başlamışlardır. Bunun başlıca 

sebeplerinden biri Orta Asya’dan sürekli göçlerin olmaması ile nüfus 

olarak azalmaları olmuştur. Avarlar daha sonra Frank, Bulgar ve 

Slavların saldırıları neticesinde kuzeye çekilmiş ve zaman içinde 

yıkılmışlardır. 
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GİRİŞ  

Afgan Emîri Şir Ali Han, Mart 1869’da Hindistan’a resmî bir ziyaret 

geçekleştirmiştir. Görüşmelerde genel vali, Rusların Türkistan’daki 

faaliyetlerinden endişe duyduğunu, bu yüzden muhtemel bir Rus 

tehdidine karşı Afganistan’a silah, mühimmat ve para yardımında 

bulunacaklarını ifade etti. Emekli askerleri, bazı Müslüman 

zanaatkârları orduyu yenilemek üzere Afganistan’a göndereceğine 

dair söz verdi. Şir Ali Han’ın Hindistan ziyareti, Afgan devletinin 

içinde bulunduğu durumu görmesi bakımından önemliydi. 

Hindistan’daki askerî ve ekonomik gelişmeleri gördükten sonra, 

İngiltere ve Rusya gibi iki süper güç tarafından çevrilmiş ülkesinin ne 

kadar geri kalmış olduğunu anlamıştır (Hamşioğlu,2006: 45). 

Ziyaret sonrası Şir Ali Han, seleflerinin geleneksel aşiret birlikleriyle 

müttefik güçlerden sağladığı orduların, modern bir devlet için yeterli 

olmadığını görmüş, askerî yapının değiştirilmesi hususunda bir dizi 

reform kararı almıştır. Bu konuda İngiliz modelini esas alan büyük ve 

güçlü ordu kurmak çalışma başlatmıştır. Hindistan Valisi Lord Mayo, 

söz verdiği gibi 100.000 sterlin nakit para emekli subayları Kâbil’e 

göndererek yeni ordunun kurulmasında Şir Ali Han’a yardım etmiştir. 

Kısa sürede 42 süvari ve 73 piyade alayı ile 48 bataryayı içeren 

yaklaşık 56.200 askerden oluşan modern bir ordu hazırlanmıştır. 

Subay yetiştirmek için harp okulu açılmıştır (Dupree,1997: 13). 

Emir, Kâbil’in kuzeyinde kendi adına anılan Şirpûr karargâhını inşa 

ederek, ordunun sevk ve idaresini bir merkezde toplamıştır. Giderleri 

karşılamak üzere yeni vergiler konuldu. Hanedan üyelerinin 
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tahsisatlarında kısıtlamalara gidilmesi modernleşmeye ne kadar önem 

verildiğine işaret etmektedir. Şir Ali Han, ülkesinin tecritten 

kurtarmak için bir deniz üssüne ihtiyacını hissetmiş, Belucistan’ın terk 

edilmiş bir limanı olan Gawadir’i uygun bulmuştur. Burada küçük, 

ama güçlü bir deniz kuvveti bulundurmak arzusundaydı (Rubin,1995: 

45). 

Askerî alanda yaptığı reformlar yanında idarî ve sosyal alanda bir dizi 

yeniliğe öncülük etmiş, okuryazarlığı arttırmak için yeni okullarının 

açılmasını ve temel eğitimin bu okullar eliyle yürütülmesine gayret 

göstermiştir. Bürokraside seçimle işbaşına gelen on iki kişilik danışma 

meclisi kurmuştur (Ewans, 2002: 23). Hindistan’daki İngiliz sistemini 

esas alarak güçlü bir hükümet oluşturmuştur. Kabinede bakanlar 

yansıra sermünşî adıyla görevli de bulunmaktaydı. 

Ulaşımı güç bir ülkede haberleşme sistemini iyileştirmek için posta 

teşkilatını kuran Emîr, ülkede para, pul ve gazete basılması için yurt 

dışından matbaa makinası getirtmiştir. Bu matbaada Afganistan’ın 

Şemsü’l-Nahar adlı gazete yayımlanmıştır. Emîr Şir Ali Han, yeni 

Afganistan’ın kurucusu kabul edilmektedir. 

1- Abdurrahman Han Dönemi 

Şir Ali Handan sonra önemli bir yenileşme Abdurrahman Han 

döneminde görülmektedir. Bu dönemde yaşanan Gılcay ayaklanması 

ve İshak Han’ın isyanında Sünnî ulemanın Abdurrahman Han’a destek 

vermemesi, dinî müesseselerin de kontrol altına alınması gerçeğini 

ortaya çıkarmıştır. Afganistan’da dinî kuruluşlar devletten aldıkları 

ödenek, toprak bağışları ve vergiden muafiyet gibi imtiyazlarla 
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ekonomik güce ulaşmıştır. Din adamları, bu güç sayesinde halk 

arasında büyük itibar görmekteydi. Bu güç siyasi hayatı kontrol 

etmekteydi. 1838 ve 1878 yıllarında gerçekleşen İngiliz işgalleri 

onlara bu misyonu üstlenmeleri bakımından meşru zemini 

hazırlamıştır. İşgal döneminde halkı cihada çağırma ve direnişi 

örgütleme bu gücün etkisini göstermesi bakımından önemlidir 

(Saikal,2004: 34). 

Abdurrahman Han’ın merkezîleştirme siyaseti aşiretler yanında, din 

adamları arasında da büyük bir hoşnutsuzluğa neden olmuştur. Din 

adamları izlenen İngilizlere karşı izlenen ılımlı politika ve dostane 

münasebetlerden dolayı muhalefet etmeye başladılar. 

Abdurrahman Han’a karşı gelişen muhalefetin önde gelen siması, 

İngiliz işgali döneminin simge isimlerinden Molla Muşk-i Âlem’di. 

İngilizlere karşı üstlenmiş olduğu liderlikle halk arasında büyük itibar 

sahibi olan Molla Muşk-i Âlem, Zurmut ve Kuzavat’taki Vezirî 

aşiretini, Emîr Abdurrahman Han’ın hâkimiyetine karşı çıkmaları için 

isyana teşvik ederken, oğlu Molla Abdülkerim, Emîri “yabancı 

hükûmet dostu” ilan etmiş ve Gılcaylar arasında hükûmet aleyhtarı 

faaliyetlerde bulunmuştur. Molla Muşk-i Âlem’in akrabası olan 

Ahundzade Necmeddin, Kâbil ve çevresinde Abdurrahman Han’a 

başkaldırdı. Emîr Muhammed, Molla Abdurrahim ve Molla 

Abdulahad gibi Kûhistanlı ve Kandaharlı dinî liderler de 

Abdurrahman Han’a muhalifti. Gılcay ve Abdalî aşiretlerinin dinî 

lideri konumunda bulunan Sahibzâde Ata Muhammed de Emîr’in 

düşmanıydı. Şinvarî’de Molla Hadda, İngilizlerle dostluğu ve 
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Avrupalıları Afganistan’a getirmekle suçladığı Emîr’e karşı bölge 

halkını ayaklandırmıştır. Eyyüb Han ve İshak Han’ı destekleyen Sufî 

liderlerden Muhammed Ömer Müceddidî ve oğlu Abdülbaki, Gazneli 

Molla Ebu Bekr, Ahund Abdülkerim Kakar etkili dinî lider de 

muhalefet içerisinde yer almıştır (Adamec,1967: 43). 

İktidarının ilk aylarından itibaren kendisini dinî kuruluşlarla çatışma 

içerisinde bulan Abdurrahman Han, bu muhalefete karşı üç aşamalı bir 

siyaset geliştirdi. Bunlar, kuvvet kullanmak, dinî vakıfları kontrol 

altında tutmak, hükûmete bağlı bir din sınıfı meydana getirmekti. 

İktidarının ilk yılında “İngilizlerin adamı” olduğuna dair fetva 

yayınlanarak halkın hükûmete karşı isyana teşvik edilmesi üzerine 

fetvada imzası bulunan Serdar Muhammed Eyyüb Han’ı destekleyen 

Muhammed Ömer Müceddidî ve oğlu Abdülbaki’yi idam ettirmiştir. 

Kendisini “kâfir” ilan eden Ahund Abdülkerim Kakar’ı destekçisi bazı 

mollalarla birlikte Kandahar’daki Hırka-yı Şerif türbesinde astırmıştır.  

Gazneli Molla Ebu Bekr ve ailesini Kâbil’de hapsettirmiş, Molla 

Muşk-i Âlem’in ve oğullarının tahsisatını kestirmiştir. Molla Muşk-i 

Âlem’in toprakları üzerinden ödenmemiş borçlara dair oğlu 

Abdülkerim’den 15.000 rupi vergi tahsil ettirmiş, Serdar Eyyüb Han 

ve İshak Han’ın isyanlarını desteklemiş olan Nakşibendî tarikatının 

liderlerini de karşısına almıştır (Olesen,1995: 25). 

Emîr Abdurrahman Han, dinî muhalefete büyük darbe indirirken, aynı 

zamanda dindar bir hükümdar olduğunu göstermeye çalışmıştır. 

“Emîrü’l-müminin” unvanı yanında, “Zillullâh” unvanını da alarak 

kendisini Allah’ın yeryüzündeki gölgesi ilan emiştir. Bu unvanlardan 
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başka “Ziyaü’l-millet ve’d-dîn” lakabını alarak Afganistan’daki bütün 

Müslümanların Emîri, dinî kanunları uygulamakta tek otorite 

olduğunu göstermek istemiştir (Rubin,1995: 55). 

Abdurrahman Han, dinî kuruluşları yeniden yapılandırma ve kontrol 

etmek için de tedbirler aldı. Ekonomik imtiyazlar edinmiş olan 

kuruluşların tahsisatı kesildi. Dinî liderlerin l mülkleri üzerindeki 

vergi muafiyetleri iptal edildi ve bu toprakların değerleri yeniden 

belirlenerek emlâk vergisi eklendi. Toprak tahsis edilen ulemanın 

durumunda düzenlemeye gidilerek mirasçılarının bu toprakları 

satmaları yasaklandı ve devletin istediği zaman bu toprakları geri 

alabileceği duyuruldu. Bütün vakıflar devletleştirilerek gelirleri 

camilerin bakım masraflarına ayrıldı (Ewans,2002: 28). 

Emîr Abdurrahman Han, 1885 yılında Peygamber neslinden 

geldiklerini iddia eden Seyyidler ile toplum nazarında itibar sahibi 

olan din âlimlerinin büyük bir kısmının gerçekte böyle olmadıklarını 

ilan etti. Gerçek kimliklerini ve dinî bilgiye sahip olup olmadıklarını 

tespit etmek için sınava tabi tutulacaklarını, tahsisatı hak edip 

etmediklerinin anlaşılabileceğini duyurdu. Kâbil’de özel bir heyet 

teşkil ederek, din adamlarının durumunun tespiti işini onlara havale 

etti. Bu heyet, devletten tahsisat ya da maaş almak isteyenlere 

şecerelerini ispat etmelerini veya dinî eğitim alıp almadıklarını 

gösterir belgeleri sunmaları için süre tanıdı. Ülkenin her yerinden en 

nüfuzlu ve itibarlı din adamları dahi Kâbil’e gelerek kendilerini 

ispatlamaya çalıştılar. Gerçek bir din alimi olduğunu ispatlayanlara 

hükûmet tarafından maaş bağlandı. Böylece Afganistan tarihinde ilk 
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kez ulema, geçimini temin etmek üzere merkezî hükûmete bağlı hale 

getirildi. Emîr Abdurrahman Han, bu tedbirlerle dinî liderlerin 

merkezî hükûmet üzerindeki baskıyı hafiflettikten sonra, yeni bir 

düzenlemeye gitti. Özel bir heyet Afgan toplumuna İslâm dinini en 

açık ve doğru bir şekilde anlatacak risaleler hazırladı. Hazırlanan her 

risaleyi inceleyen Emîr, Kur’ân-ı Kerim’den konulara uygun ayetler 

seçerek bu kitaplara ilave ettirdi. Halife ya da Emîr dışında hiç 

kimsenin cihat ilan edemeyeceğini duyuran ferman yayınlattı. Kendi 

kontrolünden geçmeyen risale ve kitapların basılmasını ve 

yayımlanmasını yasakladı. Dini devlet kontrolüne alan Abdurrahman 

Han, merkezî otorite aleyhinde propaganda yapılmasını da engellemiş 

oluyordu (Adamec,1967: 56). 

Bu dönemi değerlendiren Dupree, Abdurrahman Han'ın 

gerçekleştirmiş olduğu ıslahat hareketlerini hiç bir reformist ideolojiye 

dayanmayıp faydacı çözümler olduğunu ifade etmektedir. Geleneksel 

topluma ilişmeksizin, devlet dairelerinin daha akılcı çalışmalarını 

sağlamak için onları daha verimli iş yapar hâle getirmek yeter olacaktı 

(Dupree,1997: 49). 

Gregorian ise bu döneme ilişkin tespitlerine olumlu olarak 

nitelemektedir. Emir’in Afganistan’a idari, siyasi ve ekonomik birliği 

oluşturup barışı sağladığını, daimi bir ordu kurduğunu, dinî 

kuruluşların ve bazı kabile reislerinin gücünü sınırladığını, ülkeyi 

küçük çapta modern makinelerle tanıştırdığını, tıp alanında bilgi 

birikimini oluşturduğunu, ticareti geliştirdiğini ve ağırlık ve ölçü 

birimlerini standart hâle getirmeye çalıştığını belirtmektedir. Aynı 
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zamanda reformların aslında Kâbil ile sınırlı olduğunu, Afganistan’ın 

diğer şehirlerinin etkilenmediğini, idari ve mali reformların 

Afganistan’ın kırsal kesimini sosyo-ekonomik reformlarla birlikte 

götürülmediğini, daha fazla eğitimi teşvik etmede, yabancı ticareti ve 

dış bağlantıları canlandırmada, modern haberleşmeleri başlatmada, 

bankacılık ve ülkenin doğal zenginliğini kullanımda Emir’in başarısız 

olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu değerlendirmeler dikkate alındığında 

Emir Abdurrahman’ın Afganistan’ın siyasal ve ekonomik gelişimini 

sağlamak amacıyla başlattığı değişim sürecinde pek çok iç ve dış 

etkenin başarısızlığa katkıda bulunduğu söylenebilir (Gregorian,1969: 

96). 

Afganistan’ın yapısındaki parçalı durum önemli bit etki olarak 

görülmelidir. Etnik farklılıklar, mezhepler arasındaki çekişmeler, 

aşiretlerin mücadelesi, bölgesel çıkar çatışmaları ve geleneksel 

değerlere sıkı sıkıya bağlılık bu durumu etkileyen özellikler olarak 

ifade edilebilir. Diğer önemli etken, modernliğe geçişin gerektirdiği 

maddi ve insan kaynağı yetersizliğiydi. Emir, çok az mali kaynakla 

birlikte reformlarını şehir ve yerleşik nüfusu içeren ağır vergilendirme 

ile gerçekleştirmeye çalıştı. Toplanan vergilerin yetersizliği nedeniyle, 

şehirli tüccar sınıfına, yabancı ticarete ve İngiliz mali yardımlarına 

güvenmek zorunda kaldı. Tacirler için ağır vergi yükü oluşturan bu 

mali politika, aşiret ve din kaygısıyla tüccarı ve şehirli sınıfı Emir’den 

uzaklaştırmıştır (Hamşioğlı,2006: 158). 

İngiltere ve Rusya’ya karşı İslam inancını bir silah olarak kullanıp 

farklı etnik grupları birleştirerek Afgan çıkarlarına hizmet etmesine 
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rağmen, yabancı düşmanlığını ve gelenekçiliği teşvik etti. Bu durum 

çok az Avrupalı teknisyenin çabalarını ve katkılarını baltalamış oldu. 

Vatanseverliğine ve önemli katkılara rağmen, belirli bir modernleşme 

planı uygulamada başarısız olmadı; aynı zamanda belirli bir programı 

hayata geçirmek için gereken yöntemi de bulamadı (Rubin,1995: 64). 

Emir, Afgan toplumundaki kabilelerin etkinliğini azaltmak ve kendi 

otoritesini oluşturmak adına ülke tarihinde ilk defa iktidarının 

kaynağını İslam'a dayandırmaya çalışmıştır. Bu bağlamda şeriat 

uygulamalarına vurgu yaparak, otoriteye itaati ve toplumsal birliği 

sağlamayı hedeflemiştir.  

Emir Abdurrahman döneminin dikkat çekici en önemli özelliği ise 

hükümdarın gaddarlığı ve zorba tutumuydu. Ülke tarihinin en 

acımasız Emir’i olan Abdurrahman, muhaliflerine hayat hakkı 

tanımamıştır. Pek çok karşıtını, ya da muhalif olabileceğini düşündüğü 

kimseleri tereddütsüz ölüm, sürgün veya işkence ile cezalandırmıştır. 

Dupree’ye göre, eğer Abdurrahman yüzyıl önce doğmuş olsaydı, daha 

önceki Orta Asya imparatorlarının yolunu izleyecekti. Fakat Ruslar 

onu kuzey ve kuzeydoğuda, İngilizler güney ve güneydoğuda 

engellediler; İngiltere ve Rusya, bu konuda başka yazılı kayıt olmasa 

da, İran’ı Afgan işgalinden korumuşlardır. Abdurrahman öldüğünde, 

Afganistan tarihinde çok az rastlanan bir şekilde taht mücadelesi 

olmamıştır. Sağlığında en büyük oğlu Habibullah’ı bu göreve 

hazırlamış, diğer oğullarını Kâbil’de tutarak eyaletlerde iktidar üssü 

edinmelerine izin vermemiştir (Hamşioğlu,2006: 124). 
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2-Millî Uyanış 

Emir Habibullah tarafından Mahmud Beg Tarzi’nin sürgünden 

dönüşüne izin verilmesiyle Tarzi etkileyici kişiliğiyle kısa sürede 

Emir’in güvenini kazandı. Bu dönemde ülkenin modernleşme 

tarihinde önemli gelişmelerin oluşumuna katkıda bulunan on beş 

günde bir Sirac-ül Ekber Afganiyah (Afganistan’ın Haber Işığı) 

gazetesi yayınlanmaya başladı. Tarzi’nin gazetesi iki ana konu 

üzerinde yoğunlaşmaktaydı; modernleşme ve sömürgecilik karşıtlığı. 

Bu bağlamda aydınları arasında, Cemaleddin Afgani, Muhammed 

Abduh ve Seyid Ahmed Han gibi İslamcı modernistlerin düşünceleri 

gündeme geldi ve gazete toplumu dünyadaki gelişmelerden haberler 

vermenin yanı sıra, Afgan milliyetçiliğinin yapısı ve amaçlarını 

belirlemek ve ülkenin sosyo-ekonomik dönüşümünün kuramsal 

temelini sağlamak işlevini de üstlendi (Dupree,1997: 52). 

Tarzi ve gazetesi Sirac-ül Ekber’in katkılarıyla öncelikle Emir 

Habibullah, başta Avrupa olmak üzere dünyadaki olaylar ve fikri 

hareketlerden haberdar olmaya başlamış, Japon Modernleşmesi, 

Japon-Rus Savaşı (1905), Türk-İtalyan Savaşı (1911), Balkan Savaşı 

(1911-12) ve bu savaşlarla birlikte Müslümanlar arasında dayanışma 

fikri Afganlıların gündemine gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı ise siyasi 

düşünce yapısında modernliği savunanlar, gelenekçiler üzerinde etkili 

olmuş, milli bilincin Afgan millî uyanışında önemli bir rol oynamıştır 

(Rubin,1995: 75). 

İngiliz-Rus anlaşması, Afganistan’daki modernleşme politikasının 

yönünü son derece etkilemiştir. Bu durum orduyu, ekonomiyi ve 
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siyasi yapıyı kuvvetlendirmek isteyenlerin konumunu güçlendirmiştir. 

Aynı zamanda iktidar elitlerinin yabancı yatırım ve imtiyazlarına 

ilişkin geleneksel endişelerini arttırarak sürecin gelişimini yavaşlatmış 

ve özünü de değiştirmiştir. Bu arada, Japon-Rus savaşını izleyen İran, 

Genç Türk ve Çin devrimleri ve İngiliz-Rus anlaşmasının sonucunda, 

Afganistan’da 1907-9 yıllarında, kısa süreli de olsa, bir anayasal 

hareketin (Meşrutiyet Hareketi) geliştiği görülmektedir.   

Siyasal gelişmeler doğrultusunda reform ve modernleşmenin 

hızlandırılmasını ümit eden ve bazı ulema ve aşiret reisleri destek 

verdiği, militarist aşiret anlayışından ziyade millî temelde anayasal bir 

meclisin kurulmasını istemiş ve Emir’e hitaben bir imza kampanyası 

düzenlemiştir (Ewans,2002: 23). 

Anayasal devlet kavramı tamamen danışman niteliğinde hareket eden 

aristokratlar meclisinden, bu mecliste aşiret reisleri ve dinî liderlerden 

daha fazla özelliği içermemekteydi. Emir’in meclisin temelini 

genişletmek ya da kendi yetkisini güçlendirmek niyeti yoktu. 

Anayasal hareketi hemen bastırdı ve liderlerini tutuklattı, ortamı 

monarşinin desteği ve çıkarları kapsamında sosyo-ekonomik reformu 

isteyen Genç Afganların daha geniş ve ılımlı kanadına bıraktı 

(Adamec,1967: 73). 

Aydınlar ve saray mensupları arasında, gizli ya da açık, Emir 

Habibullah’ın yönetimine destekçi ve muhalif çeşitli gruplar oluştu. 

Rejime şiddetle muhalif olanlar arasında, demokratik ve anayasal 

hükümet için çağrı yapan, Cemiyet-i Sırayi Millî (Milliyetçiler Gizli 

Cemiyeti) adında bir grup vardı. Çok sayıda Mevlevi dervişi molla, bu 
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hareketin üyesiydiler. Bunların radikal planları, 1909’da saray 

tarafından açığa çıkarıldı, modern eğitimi geliştirme isteği de oldukça 

azaldı (Rubin,1995: 80). 

Afganistan tarihinde anayasal devlet taleplerinin örgütlü örnekleri kısa 

süreli ve dar çerçevede etkili olmuştur. Sirac-ül Ekber’in yayınlarıyla 

birlikte Türk-İtalyan ve Balkan savaşlarıyla gündeme gelen Pan-

İslamist politikalar ve ülkenin dış politikasında Müslümanlar arasında 

dayanışma konuları tartışılmakta ve Osmanlı Devletindeki gelişmeler 

aydınlar tarafından yakından izlenmekteydi. Afganistan’da 

milliyetçiler ve modernistler, İtalyanları, Balkan halklarını, kısaca 

Hristiyan Avrupa’yı İslam’a karşı siyasi-dinî saldırı yapmakla 

suçlamışlardır. Avrupa’nın amacı Müslümanları modern medeniyetin 

faydalarından mahrum bırakmak, bu toprakların özgürlüğünü ve 

gücünü yok ederek inanç esaslarını temelinden yıkmaktı. Bu 

bağlamda Avrupa emperyalizmi karşıtı Hindistan Müslümanları, 

Afganlıları etkilemiştir. Sirac-ül Ekber, Türk-İtalyan savaşında 

Osmanlı Devleti’ni destekledi. Avrupalı güçlerinin politikalarını 

analiz etti ve “Avrupa’nın dünya topraklarını ele geçirme yöntemleri”, 

“Batının İslam’ı parçalama niyetleri” gibi konularda haberler yaptı. 

Osmanlı Devleti’nin durumuna üzülen, Türkleri Hristiyanlara karşı 

destekleyen ve İtalyanların ve Bulgarların kötülüklerini kınayan çok 

sayıda makaleler yayımlandı (Ewans,2002: 45). 
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3-Emir Habibullah Dönemi Yenileşme Hareketleri 

1907 yılında Hindistan’a yaptığı ziyaretten sonra Afganistan’a dönen 

Emir Habibullah, ziyaretin sonuçlarını uygulamaya başladı. 

Hindistan’daki teknoloji ve ekonomik gelişmenin etkisiyle ülkesinin 

reformlara ihtiyaç duyduğu konusunda ikna olmuş ve Mahmud 

Tarzi’nin görüşlerini dikkate almaya başlamıştır. Modernleşme 

girişimlerinde Tarzi’nin yanı sıra sürgünden dönen Afganlılar, modern 

okullardan mezun olanlar ve Abdurrahman Han döneminde devlet 

seçkini oluşturmak amacıyla yetiştirilen gulam beççeler (kapıkulu) 

yeniliklerin çekirdeğini oluşturdular. Bu hareketler, diğer ulus-devlet 

sistemleri ile Afganistan karşılaştırıldığında ilk olma özelliği taşıyan 

küçük bir elit grup tarafından gerçekleştirilmekteydi.  

Hindistan dönüşü birçok uzmanı değişik alanlarda görevlendiren ve 

Hindistan sınırından Kâbil’e kadar olan yolların yapılmasını, 

demiryolu inşasını isteyen Emir Habibullah, mali kaynakların 

yetersizliğine rağmen, bir dizi yeniliği başlatarak modernleşme 

sürecinin ilk ciddi adımlarını attı (Gregorian,1969: 102). 

Sirac-ül Ekber gazetesi, ayda iki defa 1911’de yayımlanmaya başladı. 

Bu gazetenin en önemli özelliği, modernleşme, milliyetçilik ve Pan-

İslamcılık konularına odaklanarak modernleşmenin fikri temellerinin 

oluşumunda büyük katkı sağlaması ve ülkenin ilk millî gazetesi 

olmasıdır. İlk yıl taşbaskı yayımlanan gazete Türkiye ve Fransa’dan 

getirilen baskı makineleriyle modern bir nitelik kazandı (Rubin, 1995: 

87 ). 
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Habibullah, babasının bazı temel idari özelliklerine yeni eklemeler 

yaptı. Ülkeyi altı vilayete (Kâbil, Kandahar, Herat, Farah, Afgan 

Türkistan’ı ve Bedahşan) ve ilçelere böldü. Başkent Kâbil vilayetinde 

1907’de naib-ül hükuma (vali yardımcılığı) makamı oluşturulsa da 

aslında Emir tarafından yönetilmekteydi. Diğer vilayetler, hâkimler 

tarafından yönetilmeye devam etti. Bu valilerin, hukuki görevleri 

yanında adli görevleri de vardı. Medeni hukuk ve ceza davalarında 

vilayet mahkemelerine başkanlık ediyorlardı. Dinî mahkemeler (Şeriat 

mahkemesi) vilayet mahkemeleri altında çalışıyorlardı ve kadılar 

tarafından yönetiliyordu. Kadı ve müftülerin sayısı kadının yetki 

derecesine, davaların sayısına ve zorluğuna göre değişiyordu. 

Çözülmesi zor olan durumlarda dinî mahkemeler, davayı Kâbil’deki 

Han-ı Molla’ya aktarılmakta, han-ı molla, heyet kararı 

oluşturamıyorsa, dava Emir’e havale edilmekteydi. Hukuki ve dinî 

vilayet mahkemelerinin kararlarına yapılan temyizler de ayrıca Emir’e 

gönderiliyordu. Vilayet hukuk ve ceza mahkemeleri, Kitabe-yi 

Hükumat’ı takip ederken, İslam hukukuna dayalı dinî mahkemeler 

olan Esas-ül Kuzzat’a uydu (Ewans,2002: 54). 

Valiler İslam hukukuyla ilgili davaları kadılara gönderiyordu. Tüccar 

arasındaki anlaşmazlıklar, bir penchayata (ihtiyar heyeti) havale 

edilmekteydi. Vatana ihanet, isyan, devletin parasını zimmete 

geçirme, memurların sahtekârlığı ve rüşvet alması; devlete, hanedan 

ailesi üyelerine karşı işlenen suçlar Emir tarafından ele alınmaktaydı. 

Kabil dışında işlenen suçlar ilgili vilayet mahkemelerinde 

görülmekteydi. İdam kararları, yerel yetkililer tarafından alınıyordu; 

Şeriata uygun olanların bile Emir tarafından onaylanması gerekiyordu. 
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Davalarda belgeler ve dilekçelerde resmî mührün kullanılmasını 

istedi.  

Emir Habibullah da, kendinden önceki emirler gibi, orduya önem 

verdi. Bu anlamda güçlü ordunun monarşinin savunması için gerekli 

olduğu ve askerî reformlara çok az muhalefet olması gerçeğini kabul 

etti. Emir orduyu modern silahlarla donattı ve seleflerinin başlattığı 

askerî eğitim programını genişletti. İlk planlı girişimi, 1904-6 Kraliyet 

Askerî Yüksekokulu’nun (Medrese-i Harbiye) kurulmasıyla subay 

grubunun eğitiminin gerçekleştirilmesiydi. 

1910’da sayısı 80 olan askerî okul öğrencileri, çoğunlukla Durrani 

asilzadelerinin ya da yüksek rütbeli saray memurlarının oğullarıydı. 

Askerî eğitim, 1907’de Said Mahmud Efendi olarak da bilinen 

Mahmud Sami Bey adında bir Türk albaya emanet edildi. Müfredat 

programı, Kur’an çalışması, aritmetik, geometri, askerî lojistik, beden 

ve askerî eğitimi uygulama derslerini içeriyordu. Fars ve İngiliz 

dilleri, genel ve Afgan tarihî, coğrafya müfredatın sözel dersleriydi. 

Mahmud Sami Bey, Afgan ordusuna beden eğitim tanıtımında etkili 

oldu. Türk askerî terminolojisi kullanımını müfredata uyarladı. Afgan 

askerleri önce İngiliz stili olan asker ceketleri ve palto giymekteydi, 

daha sonra Türk kıyafetleri giymeye başladılar. Ordu ve saray 

görevlileri İngiliz tarzı (golf pantolon), bir kısmı da Türk usulü palto 

ve fes giymekteydi (Adamec,1967: 63). 

Abdurrahman Han’ın modern okullar kurmayı reddetmesi, 

Afganistan’ın tecrit edilmesini gündeme getirmişti. Modern eğitimi 

ilerletmek için yabancı öğretmen getirmesi, öğrencileri yurt dışına 
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göndermesi gerekirdi. Abdurrahman Han bu girişimlerde bulunmayıp 

bu alanı yenilikler konusunda tepkili olan gelenekçilere terk etti. Emir 

Habibullah’ın eğitim politikası babasınınkinden farklı olup, son derece 

istekli ve açık görüşlü bir kişiydi. Ağırlık hâlâ geleneksel, dinî 

eğitimde olsa da, kurulan yeni devlet okullarına laik konuların da 

girmesi sağlanmıştır. 

Afgan eğitim sistemi İngiliz-Hint sistemi tarzında iken Birinci Dünya 

savaşıyla Fransız eğitim sisteminden uyarlanan Türk modelini 

benimsemeye yöneldi. Bu değişim, İslamcılık düşüncesini 

yansıtıyordu, Afgan toplumu, Osmanlı Devletinin kendi geleneklerini 

reddetmeden batıyı kullanmasından etkilendiğinden Türk sistemini 

ülke için uygun bir model kılıyordu. Türk müfredatı, giderek 

benimseniyordu ve belli sayıda Türk eğitmen görevlendirildi. 

Geleneksel engellere karşı, modern düşüncenin benimsenmesi akıllıcı 

bir adımdı (Rubin,1995: 89). 

Emir Habibullah tahta geçtiğinde Afgan halkının %98’i okuma yazma 

bilmiyordu. Fransız Lisesi’ni örnek alarak ilk laik okul olan (erkekler 

için) Habibiye Okulu 1904’te kuruldu. Dört yıllık bir müfredatı olan 

okul, geleneksel derslerin yanında matematik, coğrafya, beden 

eğitimi, İngilizce ve Urdu dilleri eğitimi veriyordu. Fizik, kimya, 

botanik, zooloji, resim, çizim, tarih ve sağlık dersleri de müfredata 

eklendi. Afgan ve Türkçe dersleri, İngilizce ve Urduca gibi teşvik 

edildi. Afganistan’daki ilk halk kütüphanesi anlamında okul içinde 

mütevazı bir kütüphane kuruldu (Ewans,2002: 60). 
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Habibiye ve Harbiye dışında, ilk, orta, mesleki ve yüksek eğitimi 

içeren geleneksel İslami eğitim sistemi, müfredatta hiçbir değişiklik 

olmaksızın yürürlükte kaldı. Bu okullardaki öğrenciler, Kur’an, fıkıh, 

hadis, hat sanatı, Arap ve Fars klasik edebiyatı derslerine devam etti. 

Bu önem, gelenekçileri memnun etmenin bir sonucuydu. 1913’den 

sonra, daha düşük düzeylerdeki bir öğrencinin derslerinden geçmesi, 

din ve Arapça derslerindeki yüksek notlarına bağlıydı. On yıllık okul 

hayatından sonra bile, Habibiye mezunu bir öğrenci, zamanının az bir 

kısmını modern derslere ayırmış oluyordu (Gregorian,1969: 16). 

Emir Habibullah, bazı Afgan öğrencilerini eğitimlerini sürdürmeleri 

için Avrupa’ya göndermeyi planladı, muhalefet ve Birinci Dünya 

Savaşı’nın patlak vermesi bu girişimine engel oldu. 1917 yılında planı 

tekrar gözden geçirdi ve bazı Habibiye mezunlarını tıp ve mühendislik 

öğrenimi için Avrupa ve Amerika’ya göndermek istediyse suikast 

sonucunda hayatını kaybetti. 

Olumsuz yönlerine rağmen bu okullar, Afgan seçkinlerinin oğullarına 

modern devletin gerekleriyle kısmen uyum içinde olan bir eğitim 

temeli vermeye çalıştı. Aynı zamanda ülkenin geleneksel aşiret 

toplumu ve taşrasıyla yeni oluşan Batılı kent seçkinleri arasındaki 

toplumsal bölünmenin başlangıcını teşkil etmekteydi (Ewans,2002: 

62). 

Habibiyenin maliyeti, öğretmen ve personelin maaşları, kraliyet 

hazinesinden karşılanıyordu. Başlangıçta askerî olmayan eğitim için 

az miktarda harcama gerçekleşiyor ise de zamanla ödenek arttırılarak 

1904-19 yılları arasında hükümet, eğitime iki milyonun üzerinde rupi 



 
 101 

harcadı. Hindistan’da eğitim almış birkaç Afgan dışında Habibiye 

öğretmenlerinin çoğunluğu (1918’de 55 kişi) Hintli Müslümanlardı; 

büyük bir kısmı eğitimini Lahor’daki ya da Aligarh’daki 

Müslümanlara ait modern okulda almışlardı. Bu nedenle İngiliz etkisi 

daha geniş kapsamlıydı (Dupree,1997:146). 

1913 yılında kurulan Afgan Eğitim Kurumu geleneksel okulların 

müfredat programını genişletmeye çalışmıştır. 1914 yılında öğretmen 

eğitim merkezî (Dar-ül muallimin) kurularak ilkokul öğretmenleri için 

özel bir program başlatılmıştır. Belirli konular için tek tip ders 

kitapları kabul edilmiştir. Kraliyet himayesinde yeni bir organizasyon 

olan Dar-ül Ta'alif, ders kitaplarını seçerek yayımlamıştır. Aynı 

organizasyon halk için tasarlanan dördü din, beşi Arapça ve üçü 

Farsça dilbilgisi ve biri felsefe (İngilizceden çevrilen bir tanıtım 

kitabı), matematik ve dünya coğrafyasından oluşan ilk kitapları 

yayımlamıştır. 1911-1918 yılları arasında Dar-ül Ta'alif, Mahmud 

Tarzi’nin birçok çalışması basmıştır; Bilim ve İslam, Ne Yapılmalı 

isimli broşürler, Modern Afganistan Coğrafyası ve Rus-Japon savaş 

tarihinin çevirisi bulunmaktadır. Afganistan’ın modern tarihî üzerine 

ilk önemli çalışması olup Feyzi Muhammed Katib tarafından yazılan 

Sirac-ül Tavarih yayımlamıştır. Bu kitapların hepsi devlet 

matbaasında Kâbil’de basılmıştır (Rubin,1995: 95). 

Tıp alanında en önemli gelişme, 1913 yılında ilk devlet hastanesinin 

kurulmasıdır. Bu, modern eğitim almış tek Afgan doktorun olduğu bir 

ülke için büyük bir ilerlemedir. Kâbil’deki hastanede Hintli görevliler 

istihdam edildi, hastane Türk doktorlar, Emir’in özel doktoru Münir 
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İzzet Bey ve Ahmed Fehmi Bey, tarafından yönetildi. Otuz yataklı 

hastane bünyesinde dispanser ve eczane bulunduruyordu. Hastane 

çalışanlarının gayretleriyle çocuklara çiçek aşısı yapıldı. 1914’de 

29,466 hasta tedavi edildi ve 95 cerrahi operasyon yapıldı; ertesi yıl 

hasta sayısı 35,351’e yükseldi. Aynı yıl 4,000 doz çiçek aşısı 

uygulandı. Hastane çalışanları aynı zamanda Kâbil dışında da hizmet 

verdiler. 1916 yılında hastane stajyerleri, çocukları aşılamak için 

Herat’a gönderildi. Sıtmanın yayılmasını engellemek için seferberlik 

başlatıldı. Orduya ve halka ücretsiz tedavinin yanı sıra, düzenli olarak 

Kinin, Atabrine ve Plasmochin ilaçları da verilmiş, yüzlerce mil 

uzunluğunda bataklıklar kurutulmaya başlanmıştır (Gregorian,1969: 

116). 

Emir Habibullah, teknolojik gelişmelere meraklıydı. 1905 yılında 

ülkeye ilk otomobili getirdi. Kâbil’den Durand Hattı’na uzanan yolu 

iyileştirmeye çalıştı. Modern demir köprü inşa edildi ve diğer köprüler 

onarıldı. Kâbil ve Celalabad (Emir’in kışlık konağının bulunduğu 

şehir) arasındaki bağlantıyı sağlayan ilk telefon ağı 1908 yılında 

döşendi. Fotoğraf makineleri getirtti, fotoğrafçılık zevklerinden biri 

oldu. Çektiği pek çok fotoğraf günümüzde koleksiyonlarda yer 

almaktadır. 

Amerikalı bir mühendis, A.C. Jewett Afganistan’daki ilk elektrik 

santralini inşa etti, Habibullah Han’ın sarayı ve Kâbil’deki bazı 

binalar elektriğe kavuşabildiler. 1901-4 döneminde yaklaşık 1,500 işçi 

Kâbil’deki buharlı makine atölyesi, darphane (günde 40,000 Kâbil 

rupi kapasiteli), demirhane ve pirinç hane, değirmen ve haddehane, 
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kazan ve makine atölyelerinde istihdam edildi. Bu işletmelerde 

yaklaşık yüz çeşit makine kullanılmaktaydı. Bundan başka birçok el 

sanatı dükkânı bulunmaktaydı; Dükkânlarda silahlar, fişekler, 

lastikler, kara barut, süngü, kılıç, tabaklanmış deri, damıtılmış alkol, 

asit, teneke ve bakır ürünleri, mumlar, sabun (haftada 12 ton) ve 

mobilya üretilmekteydi. Çeşitli ürünlere rağmen, bu atölyelerin asıl 

amacı ordunun ihtiyaçlarının sağlanmasıydı. Emirin bu çalışmalarının 

yerel güçlerce engellendiği anlaşılmaktadır (Dupree,1997: 18). 

Hizmetlere erişim çok pahalıydı, Avrupalıların çalıştırılması Afgan 

geleneklerine uymuyordu. Emir Kâbil yakınlarındaki çeşitli 

topluluklarla işbirliği yapan kardeşi Nasrullah’ın İngiliz karşıtı güçlü 

grubunu ve gelenekçileri soğutmamak için mevcut yapıyı fazla 

değiştiremedi. Ordu, okul, kamu alanları gibi hassas noktalara 

Hindistan’dan ya da Türkiye’den Müslümanlar getirildi. Bütün bu 

çabalar sonucunda Emir Habibullah, modernleşme sürecinde yaşadığı 

ikilemin çözümünde babası kadar başarılı olamadı. 

Emir Askerî açıdan güçlenene kadar Afganistan’ı yabancıların 

desteğine açma konusunda isteksizdi, ancak, güçlenmek için yeterli 

mali kaynağı yoktu. Demiryolu yapılmasını kabul edip etmemek 

konusunda tereddüde düştü. Emir Abdurrahman gibi o da bunun dış 

dünyayla bağlantı sağlayacağına ve Afganistan’ın komşularının iyi 

niyet bağımlılığından kurtulacağına inanıyordu. Ülke ürünlerini 

doğrudan satabilecekti, elde ettikleri geliri kullanarak orduyu 

güçlendirilecek, reformlar gerçekleşebilecekti. Habibullah reform 

hareketlerini gerçekleştirememesine rağmen modern Afganistan'ın 
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ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Başta eğitim olmak üzere, 

basın-yayın, toplum sağlığı ve endüstri alanındaki çalışmaları ne kadar 

sınırlı olsa da büyük önem taşımaktadır. Bunlar, kentsel nüfusun 

artmasına ve orta sınıfın gelişimine zemin hazırlayarak destek 

olmuştur. Eğitimli ve siyasal bilince sahip bir nesil gelecekteki 

modernleşme girişimlerinin sorumluluğunu üstlenecekti (Rubin,1995: 

101). 

4-Amanullah Han Dönemi 

Emir Amanullah’ın dokuz yıllık saltanatı en önemli reformların 

yapıldığı dönemdir. Henüz daha tahta çıktığı ilk günlerde, Şubat 

1919’da, amacının Afganistan’ı modern bir devlete dönüştürmek 

olduğunu bir konuşmasında belirtmiştir: “Allah'ın bir lütfuyla, yüce 

Devletimiz, faydalı ve uygun olduğu kanıtlanan bazı yenilikleri ülke ve 

millet için kullanacaktır. Böylece Afganistan devleti ve milleti medeni 

dünyada ün kazanmış olacak ve dünyanın medeni güçleri arasında 

uygun yerini alacaktır. Geri kalanlar için, Allah’ın yardım ve 

merhameti için dua ediyorum ve bütün Müslümanlar ve insanlığın 

refah ve mutluluğu için yardım diliyorum. Allah’tan bana yol 

göstermesini ve dualarımı kabul etmesini diliyorum” (Ewans,2002: 

63).  

Amanullah Han ve Tarzi bağımsızlık ile modernleşmeyi birbirinden 

güçlendiren unsurlar olarak ele almışlardır. Tam bağımsızlığın 

kazanıldığı Ravalpindi Antlaşması imzalanmasıyla gelenekselliğin ve 

etnik-aşiret yapılarının egemen olduğu toplumda karmaşık ve zor bir 

modernleşme sürecine girilmiştir. Birbirleriyle bağlantılı dört hedef; 
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Anayasalı-meşrutî hükümet sistemi geliştirmek; sosyo-kültürel 

değişim ile ekonomik altyapı için İslami açıdan savunulabilir, aynı 

zamanda liberal bir süreç başlatmak, profesyonel ve etkili bir ordu 

kurmak ve Afgan topluluklarını kendi ayaklarının üzerinde 

durabilecek egemen millî-devleti için bütünleştirmenin uygun bir 

yöntemini uygulamak üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu konuda, 

Emir Amanullah’ın babası ile dedesi döneminde ılımlı bir başlangıç 

yapılmıştı. Reform hareketleri gücün merkezîleşmesi ve doğrudan 

yönetimin daha etkin olması için tasarlanmıştı, emir, düzen ve 

istikrarın korunmasını ciddi derecede aksatmadan, istenilen 

değişiklikleri başlatıp yürütme yetkisine sahip olacaktı. 

Uzun vadede amaç, reformları, hukukun egemenliği ile Batı 

demokrasisindeki kuvvetler ayrımı düşüncesine, denetim ve dengeye 

dayalı, yöneten ile yönetilenin hak ve yükümlülüklerinin yasal ve 

rasyonel çerçevede tanımlanıp korunduğu, bütünüyle kendi 

ayaklarının üzerinde duracak olgunluğa erişmiş anayasal monarşi bir 

yönetim sisteminin gelişmesini sağlayacak biçimde 

kurumsallaştırmaktı. Bu bağlamda, Amanullah Han, merkezî otoriteyi 

güçlendirmek için, dedesi Abdurrahman Han gibi, dinî gerekçeler 

göstermedi. İktidarının kaynağını meşruluğa, tam bağımsızlığın elde 

edilmesi gibi gerekçelere dayandırdı. Bu laik bir yaklaşım olup ülke 

tarihinde böyle bir yönetim anlayışı ilk defa ortaya konulmaktaydı 

(Dupree,1997: 167). 

Amanullah Han tarafından başlatılan bu yenilikler, köklü değişiklikler 

içeren modernleşme programıdır. Bu programın hedefi, Emir’in ifade 
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ettiği gibi, “Afgan toplumunun yapısını ve doğasını tamamen 

değiştirmekti”. Emir kendisini “devrimci” olarak tanımlamaktaydı 

(Rubin,1995: 121). 

Reformlar üç aşamada gerçekleşti: 1919-1923 arasında Afgan 

tarihinde bir devrim oluşturan bir dizi siyasal, hukuki ve yargısal 

girişimlerin yapıldığı dönem; 1924-1928 arasında süren reformların 

hızını yavaşlatmaya zorlayan aşiretlerin ayaklanmasıyla 1924 

yılındaki Host İsyanı ile geri adım atılması, sonuncusu Emir’in 

Avrupa gezisi reformları canlandırma dönemi. 1928’de Avrupa 

gezisinden çok etkilendi, hızlı fakat pervasız bir dizi yenilikleri 

gerçekleştirmeye karar verdi. Fakat bu süreci sonuçlandıramadan altı 

ay sonra tahttan indirilerek ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Reformlar 

başarılı olsaydı ülkenin yeniden canlanmasına yol açabilirdi. Bu 

başarısızlık gelecek nesiller ve ülkenin siyasi gelişim sürecini 

derinden etkiledi (Ewans,2002: 67). 

a-Eğitim Alanında Yenilikler 

Emir Amanullah, reform hareketine büyük önem verdiği eğitim 

alanında başladı. Eğitim seviyesi son derece düşük ve dış dünyadaki 

gelişmelerden habersiz olan halka bu imkânı sağlamaya çalıştı. Bu 

alandaki çalışmalar eğitim sistemini güçlendirilmesi, eğitim 

kurumlarını belirli bir seviyeye ulaştırılması, mollaların denetiminden 

kurtarılması üzerinde yoğunlaştı (Rubin,1995:134). 

Haftada bir defa Kâbil camisinde yetişkinler için okuma derslerine 

bizzat öncülük etti ve yirmi üç günde temel okuryazarlığı öğrencilerin 

başarmasına imkân sağlayan “Gazifone” adı verilen bir sistem 
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geliştirdi. Ticarete dair vergileri arttırarak bu gelirleri zorunlu 

okulların kurulmasında kullandı. Halka çocuklarını okullara 

göndermelerini istedi. Çocuklarını göndermeyen ailelerin on haftaya 

kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını uygulamaya koydu.  

Mısır, Hindistan ve Türkiye’den öğretmenler getirtmiş, üç orta 

dereceli okul kurulmuştur.  Bu okullar farklı yabancı dillerde eğitim 

yapsalar da Habibiye çizgisindeydiler. Birincisi Amaniyeh olup 1922 

yılında kurulmuştur. Okulda öğrenim dili Fransızca idi. Öğretim 

kadrosunda beş Fransız ve on iki Afgan öğretmen vardı. 1926’da 

okulun 350 öğrencisi olmuştur. 1923-24 yılında Alman okullarının bir 

ekolü olan Amani kurulmuştur. Amaniyeh gibi ona da Emir ismini 

vermiştir. Daha sonra ismi Nejat (özgürlük) olarak değiştirilmiştir. 

Amani, üç Alman ve birkaç Afgan öğretmenden oluşan Dr. Iven’in 

denetimi altındaydı. 1924-26 döneminde okulun 100 öğrencisi vardı. 

1927 yılında üçüncü okul olan Gazi kuruldu, bu okulun dersleri 

İngilizceydi. 1923’de Habibiye Koleji dördüncü yabancı dille eğitim 

yapan okula dönüştürüldü. 1924 yılında dört yıllık bir İdari Bilimler 

Okulu (Mekteb-i Hükkam) açıldı. Okulda Türkçe ikinci dil olarak 

öğretilmekteydi (Ewans,2002: 80). 

Yeni Afgan eğitim sisteminin iki amacı vardı: Afganistan’da başarılı 

bir modernleşme ve reform için gerekli aydın sınıf oluşturmak 

monarşinin devamı anlamında gerekli yöneticileri yetiştirmek.. 

Amanullah Han da öncekiler gibi laik eğitim ve İslam’ın zıt şeyler 

olmadığına ve bu yeni okulların ülkenin manevi ruhunu 

bozmayacağına dinî kurumları inandırması gerekiyordu. Emir, Lowell 
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Thomas ile yaptığı röportajda da belirttiği gibi karşı karşıya olduğu 

zorlukların farkındaydı: “Biz şevkle eğitimin değerinden haberdarız. 

Fakat öğrenmeyi milletime getirmeyi biraz yavaş bir süreçte 

gerçekleştirmek gerekmekte… Umuyoruz ki planlarımız doğru ve 

güzel bir şekilde, fakat sindire sindire ilerler. Din, eğitimle elden ele 

ilerlemelidir aksi takdirde ikisi de yok olur. Bu ülke iyi insanlar ve 

olağanüstü malzemeye sahiptir, her ikisi de gelişmemiştir” 

(Rubin,1995: 156). 

Emir, altı ile on bir yaşları arasında zorunlu eğitim öngörmesine 

rağmen öğretmen eksikliği ile karşı karşıya kaldı; muhafazakâr 

gelenekçilerle uzlaşmayı sağlasa da ilköğretimi zorunlu hala 

getiremedi. Ülkenin bir çok kesiminde okul yoktu, mevcutların da 

imkânları yetersizdi. İlkokullara 1928 yılında kayıt yaptıranların sayısı 

yaklaşık 40,000 idi. Bu tarihte önemli bir gelişme olmuş, erkekler için 

yirmi yedi, kızlar için üç yeni ilkokul, bunun yanında ziraat ve 

telgrafçılık okulları açılmıştır. 

1922’de Avrupa devletleri iyi ilişkiler neticesinde doksan öğrenci 

öğrenim için Fransa, Almanya, Türkiye, İran, İsviçre ve İngiltere’ye 

gönderildi. Bu öğrenciler içinde halkın bir kısmının muhalefetine 

rağmen kız öğrenciler Türkiye ve İsviçre’de öğrenimlerini devam 

ettirdiler. Teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere bu anlamda 

öğrencilere Avrupa’da imkân tanındı. Ülkenin ticaretinde önemli bir 

yere sahip olan halı dokumacılığı için de bazı öğrenciler İran’a 

gönderildiler (Ewans, 2002: 83). Eğitime verilen destek anlamında 
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Eğitim Madalyasının krallıktaki sivil veya askerî en yüksek nişan 

olması gerçeği bunun bir göstergesidir (Rubin,1995: 146). 

Amanullah Han, kız çocukların eğitimleriyle özel olarak ilgilendi ve 

bu yönde çaba gösterdi. Kraliçe Süreyya, bizzat, Kâbil Kız Okulunun 

ödül törenine katıldı, törene Kâbil’deki yabancı diplomatların eşlerini 

davet etti. Kız çocukları için devlet okulu açıldı. 1921 yılında kurulan 

İsmet Okulu (daha sonra Malalay adını aldı) eğitim sisteminin bir 

parçası olmadı, fakat Emir’in eşi Kraliçe Süreyya’nın öncülüğünde 

idare edildi. İsmet’in açılış töreninde kraliçe, kadınların eğitiminin 

sosyal statülerini artıracağına ve toplumda daha faydalı bir rol 

oynayacaklarına, sağlık ve mutluluğuna katkıda bulunmasına vurgu 

yapıyordu. 1928 yılına kadar Kâbil’de okula başlayan 800 kız vardı. 

Bu çalışmalar Emir’in1929 yılında tahttan indirilmesiyle başarıya 

ulaşamadı (Dupree,1997: 145). 

b-Kadın Hakları 

Emirin önem verdiği konulardan biri de kadın hakları ve İslam 

toplumundaki kadının kritik rolüydü. 1921 yılında evlilikleri ve 

boşanmaları düzenleyen Medeni Kanunu yayınladı. Kadınlar her 

zaman kendi ülkelerinde ikinci sınıf vatandaş olarak muamele gördü. 

Eğitim, boşanma, istihdam ve siyasi faaliyet dâhil olmak üzere, 

erkeklere sağlanan bütün haklardan ve ayrıcalıklardan yoksun 

bırakıldı (Rubin, 1995: 135). 

Kadınlara evlilik ve boşanmada, erkek kardeşleri ve oğullarıyla eşit 

miras haklarını veren kanunlar kabul edildi. Yakın akrabalar arasında 

çocuk yaşta evlilikler aksine yasadışı sayıldı. Bu dönemde dul kadının 
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kocasının ailesine bağlı olmayacağı ifade edilerek, çeyiz gibi 

masraflara sınırlamalar getirilmiş, kocaları ile ilgili Kur’an’daki 

prensiplere aykırı davranıyorlarsa mahkemeye başvurma hakkı 

tanınmıştır. 1924 yılı sonbaharında Afgan kızlarına eşlerini seçme 

hakkı verilmiştir. Emir Amanullah, çok eşlilik geleneğinin 

modernleşme ve kadın haklarına olumsuz etkilediğini düşünüyordu. 

Kraliçe Süreyya ile evlenerek tek eşlilik örneğini uyguladı.  

Amanullah Han’ın kadınlar konusunda ilgilendiği bir nokta peçe idi. 

Pek çok İslam ülkeleri gibi, Afgan toplumunda, evlerinin dışında 

kadınların örtünmesi zorunluydu. Örtünme biçimi olan çadıri, 

kadınları, göz hizasında sadece dantel bir pencereden görüş 

sağlayarak, tepeden tırnağa örtmekteydi. Emir bu geleneği 

sonlandırmak istemesine rağmen, bağlayıcı bir kararname 

yayınlamadı. Kraliyet ailesinin kadınları, çadıri giymedi. Avrupa tarzı 

şapkalarının önünü basit şeffaf peçelerle örttüler. 

Kraliçe Süreyya, Avrupa ve İran seyahatlerinde örtünmedi. Peçenin 

başlangıçta basit bir yerel uygulama olduğunu, zamanla katı bir dinî 

kural olarak geliştiğini açıklayarak görüşünü savundu. Kraliçeye göre, 

örtünmeye dair görüşler değişmeden kalırsa, Müslümanların, 

hayatında herhangi bir gelişme imkânı olamazdı. Emir kadınların 

kocalarının tehditlerine aldırmayıp peçelerini atmalarını teşvik etti. 

Kâbil’de modern kıyafetler giyen Türk kadınlarının bulunması bazı 

Afgan feministleri cesaretlendirmiştir. Kendi çabaları ve Kraliçe 

Süreyya örneğiyle yüz kadını Ekim 1928’de başörtüsünü çıkardı. 

Kendi içerisinde önemsiz iki olay devrimde önemli semboller 
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olmuştur: 1927 yılında Anis (Yoldaş) Dergisi aile ve evlilik yazı 

yayımlamıştır ve bir grup Afgan kadını uçakla Kâbil gezisine 

katılmıştır (Gregorian,1969: 126). 

Erkekler bu değişiklikleri ailevi ve aşiret kurallarına meydan okuma 

olarak algıladığından kırsal kesimdeki halk, alelacele uygulanan bu 

değişiklikleri anlamakta zorluk çekiyordu. Direniş çok güçlü idi. 

Afganistan’daki kadın hakları (a) cinsiyetin ataerkil doğası ve 

geleneksel toplumların derinliklerine iyice yerleşmiş olan toplumsal 

ilişkiler, (b) kabile feodalizmi karşısında modernleşme hedefleri 

uygulama gücü olmayan zayıf bir merkezî devletin varlığı tarafından 

sınırlanmıştır. Bunun yanı sıra, 1880’den beri İngiltere, Sovyetler 

Birliği ve ABD’nin dış müdahaleleri, ülkedeki sosyal gelişmeyi 

derinden etkiledi (Ewans,2002: 89). 

c-Basın-Yayın Alanında Gelişmeler 

Emir Amanullah dönemi, gazeteciliğin hızlı genişlemesine tanıklık 

etti. Afgan gazeteciliğinin babası kabul edilen Mahmud Tarzi ve onun 

gazetesi Sirac ül Ekber ile birlikte, Kâbil'de ve bazı şehirlerde süreli 

yayınlar gündeme gelmiştir. Matbaa makinelerinin ithalatı teşvik 

edilmiştir. Emir Habibullah tarafından yayını durdurulan Sirac ül 

Ekber gazetesi, 1919 yılında Aman-i Afgan (Afgan Barışı) adıyla yarı 

resmî gazete rolünü üstlenmiştir. Şubat 1920’de İttihad-ı Meşriki (Batı 

Birliği) Celalabat'da ve aynı yıl Feryad ve İttifak-ı İslam Herat’ta 

yayınlanmaya başlamıştır. Bu gazetelerin dördü de Farsça olarak 

basılmıştır. Bidar (Uyanış) ve İttihad-ı İslam 1920 yılında Mezar-ı 

Şerif’te, İttihad-ı Baghlan 1921 yılında Baghlan’da, İttihad-ı Hanabad 
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1922 yılında Katagan’da, Tulu-i Afghan (Afgan Gündoğumu) 1921 

yılında Kandahar’da, Sitare-i Afghan (Afgan Yıldızı) Kuhistan’da 

basılmıştır. Kâbil’de ikinci süreli yayını olan Hakikat 1923’te, diğeri 

Anis’i (Rehber) dört yıl sonra kazanmıştır. Anis Peştun dilinde 

basılmış olup bu bağlamda ilk millî gazete olarak görülebilir 

(Dupree,1997: 186). 

Afgan kadınlarını bilinçlendirme çabasında olan kraliçe 1921 yılında 

ilk kadın dergisini yayınlatmıştır. Haftalık yayımlanan İrşad-ı Nisvan 

(Kadın Rehberi) dergisi Bayan Tarzi tarafından yayına hazırlanmakta 

olup yararlı bilgiler verilmekteydi. Dergi aynı zamanda sosyal 

problemlere ve kadının toplum içindeki yerine vurgu yapmaktaydı. 

Bütün gazeteler sansürüne tabi olup kamuoyunu oluşturmak için 

kullanılmıştır (Rubin,1995: 156). 

d-Halk Sağlığı 

Halk sağlığı alanında bu dönemde etkili bir çalışma sağlanamamıştır. 

Kâbil’deki hastane çalışanlarına birkaç Türk ve Alman doktor 

eklenmiş, saraylarından bir tanesi tüberküloz hastaları için 

sanatoryuma dönüştürülmüştür. Emir Amanullah’ın sağlık alanında 

yaptığı en önemli girişim tıbbi uygulamaları devlet kontrolü altına 

almasıdır. Yeterli eğitim almayan hekimlere engel olmak için sınav ve 

ruhsat sistemi kurmuş, ihmal, ruhsatsız yanlış ilaç uygulaması 1924 

yılında çıkarılan ceza kanunu kapsamına alınmıştır. 1923 yılında 

erkek ve kadınlar için iki ayrı hastane açılmıştır. Bu uygulamalar 

Kâbil ile sınırlı kalmıştır. Doktor eksikliği, hastanelerin yetersizliği, 

temel sağlık ilkelerine duyarsızlık bu dönemin önemli sorunlarıdır. 
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Amanullah Han bu çalışmalarla mütevazı bir başlangıç yapmıştır 

(Dupree,1997: 198). 

e-İletişim ve Ulaşım 

Yolların inşası ulaşım, haberleşme hizmetleri Emirin saltanatı 

döneminde başlamış, yarım yüzyıl boyunca gelişmeye devam eden 

iktisadi ve siyasi bir altyapıyı oluşturmuştur. Amerikalı, Alman ve 

Rus mühendislerin Hindistan ve Orta Asya kara veya demiryolu 

ulaşımı üzerine çalışmaları istenmiştir. Afgan hükümeti 1924 yılında 

ilk beş uçağı Rusya’dan almış, uçaklar Rus pilotlar tarafından Kâbil’e 

getirilmiştir (Rubin,1995: 164). 

f- Hukuki ve İdari Alanda Yenilikler 

Amanullah Han ülkesinin toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmeye 

yönelik yenilikler kapsamında, laik hukuk sistemini getirmeye çalıştı. 

Yenilikleri kurumsallaştırmak ve Afgan devletinin gelecekteki 

gelişimini geniş kapsamlı hukuki bir çerçeveye oturtabilmek için 

ülkenin ilk anayasası olan Nizamnameye ilişkin çalışmalar yapıldı. Bu 

çalışmalarda, bazı Fransız danışmanlar istihdam etmekle birlikte 

yasama programında bir “Genç Türk” hukukçu Bedri Bey’in başında 

bulunduğu Türk hukukçulardan yararlandı. Bedri Bey aslında 

Napolyon Kanunları esaslı Türk kanunlarından yararlanarak anayasayı 

hazırladı. Nizamname-i Esasi-yi Devlet-i Ali-yi Afganistan (Yüce 

Afganistan Devleti’nin Temel Kanunları) hazırlanarak 9 Nisan 

1923’te yürürlüğe girmiştir. Anayasanın yayınlanması sonrasında 

hazırlanan Devlet Düzenlemeleri Kanunu ve Nizamnameler üzerine 

çalışmalar 1926 yılına kadar devam etti. Nizamnameler her biri belirli 
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konuları ele alan kitapçıklar halinde yayınlandı. Bu kitapçıklar çeşitli 

bakanlık ve devlet dairelerinde Fransız ve Türk uzmanların yardımı ile 

hazırlanıyordu. Taslaklar onay için Devlet Konseyine (Anayasa’daki 

yasama organı) teslim ediliyordu. Bu kapsamlı ilk hukuksal belge 

olmuştur (Rubin,1995:178). 

Halkın nazarında şeriatın yerini aldığı izlenimine yol açmasın diye bu 

kurallara Temel Kanunlar adı verildi. Temel Kanunlar, anayasal bir 

monarşi sisteminin yapısı ile sorumluluklarını, devlet ile toplum 

arasında liberal bir ilişkiyi ve bireysel hak ve özgürlükleri temin eden, 

batı tarzı demokratik düşünce anlamında ayrıntılı bir yapıya sahipti 

(Ewans,2002: 90). 

1923 Anayasası, 1906 İran Anayasası ve 1921 Türk Teşkilat-ı Esasiye 

Kanunu’nu model alan bir anayasa yazımını içermektedir. Anayasa, 

Peştun dilinde yayınlandı, monarşi ile hükümetin birlikte 

işleyebileceği laik bir çerçeve oluşturulmaya, din ile devlet ilişkisi 

tanımlanmaya çalışıldı. Kuramsal olarak atanmış bir Devlet Kurulu 

(Bakanlar Kurulu) ve bir kısmı seçilmiş danışma organları 

oluşturuldu. 1924’de, muhafazakâr danışmanlar, din ve aşiret 

liderlerinden gelen baskılar ve Mangal ayaklanmasının çıkması, 

Emir’i yetmiş üç maddeli anayasada küçük değişiklikler yapacak Loya 

Jirga’ya (Büyük Meclis) göreve çağırmaya zorladı, (örneğin; kadılara, 

hukuki karar almalarında daha fazla takdir yetkisi verdi) liberal 

nitelikli idare kanununa (nizamname) dokunmadı (Rubin,1995:198) 

1923 yılındaki ilk Anayasa 73 maddeden oluşmakta, hükümet 

sistemini ve monarşiyi kurumsal bir yapıya dönüştürmektedir. 
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Anayasanın ilk yirmi beş maddesi yönetimi, temel hak ve özgürlükleri 

içermektedir. Bunu takiben bakanların (25-35), devlet görevlilerinin 

(36- 38), il yönetimleri ve hükümetin görev ve yetkileri (39-49) 

düzenlenmiştir. Yargıya (50-57) ve mali konulara (58-67) ilişkin 

düzenlemeler de yer almaktadır. Mutlak ve babadan oğula geçen 

monarşi (Madde 4). İslam, ülkenin resmî dinî olup, Hindu ve Yahudi 

topluluklar din konusunda özgür bırakılmıştır (Madde 2). Bu kişilerin 

(Hintli ve Yahudilerin) vergi vermesi ve ayırt edici kıyafetler giymesi 

gerekmektedir. Emir İslam’ın hizmetkârı ve savunucusudur (Madde 

5). Adı hutbelerde okunacaktır (Madde 7). Diğer dinlerin 

vatandaşlarının eşit haklar sağlandı (Madde 8). Kölelik yasaklamıştır 

(Madde 10). İlköğretim zorunludur (Madde 68). Vatandaşlar eşit 

haklara sahip şeriat ve diğer kanunlara uymak zorundadır (Madde 16). 

Peştunların orduyu ve siyasi gücü kontrol ettiği ve ayrıcalıklara sahip 

olduğu, diğer insanların ise köle olarak görüldüğü ülkede bu bir ilkti. 

Yabancıların devlet tarafından görevlendirilmeleri dışında 

öğretmenlik ve gazetecilik yapmaları yasaklanmıştır (Madde 11, 14). 

Monarşi yönetiminin bir kurumu olan anayasa yanında Danıştay ve 

diğer danışmanlık organları oluşturmuştur. Bu kurumlar Durrani 

kabilelerinin liderlerinden oluşan Durbar (divan) Şahi ve halkı temsil 

eden hanlardan ve maliklerden oluşan Havanin Mülki’dir. Durbar 

Şahi’de üyelik kalıtsaldır ve Emir’in onayına tabidir; Havanin Mülki 

delegelerinin yarısı hükümet tarafından görevlendirilmekte, kalan 

kısmı da halk tarafından seçilmiş kimselerdir. Millî düzeyde acil ve 

önemli kararlar için Emir, Büyük Meclisi, Loya Jirgayı, göreve 

çağırabilirdi; Amanullah Han, en üst ordu komutanlığını ve Yargıtay 
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benzeri son temyiz aşamasının tüm idari güçlerini elinde tutmaktaydı. 

Yılda sadece bir defa Durbar Şahi’ye çalışmaları ile ilgili hesap veren 

eğitim, ticaret, savaş, adalet, maliye ve içişleri bakanlarından oluşan 

bir kabine oluşturulmuş ve sadece hükümet sadece emire karşı 

sorumlu üstlenmiştir (Madde 27). Yargının bağımsızlığı Anayasa’nın 

53. maddesinde teminat altına alınmıştır, bütün duruşmalarda açıklık 

ilkesi benimsenmiştir (Madde 50). Vatandaşlar haklarını korumak için 

yasal yola başvurabilir (Madde 51). Anayasa vatandaşlık kavramını ön 

plana alması, hükümeti sorumlu kılması bakımından ülke için 

devrimci bir niteliğe sahiptir (Madde 6), Anayasanın başka bir özelliği 

kralın yetkilerinin yazılı olarak tanımlanmasıdır (Dupree,1997: 178). 

Reformlar, devrimci nitelikte ve modernleşmeye doğru büyük bir 

adım olmakla birlikte, pek çok önemli sorunu da beraberinde getirdi. 

Halkın gözünde merkezî hükümetin zayıflığı kabul edildi, suçlarda ani 

artışlar meydana geldi.  Emir Amanullah, istemese çeşitli olaylarda 

eski geleneksel cezalandırma yöntemlere başvurmaya zorlandı. 

Vatandaşlık hakları ve laik hukukun yürürlüğe girişi, Emir Amanullah 

ile mollalar arasındaki düşmanlığı arttırdı. Mollalar göre kanun 

yapmak Allah’a aitti, nizamnameler, Peygamber tarafından ilan edilen 

ve şeriat tarafından açıklanan Allah’ın kanunlarının ihlaliydi. Kendi 

konumları ve güçleri için, yeni kanunlar tehdit oluşturmaktaydı. Laik 

hukuk alanında uzman kişilerin bulunmayışı da önemli bir sorundu. 

Hukuki sistemi işletmek için Emir Amanullah’ın din adamlarına 

dayanması gerekiyordu. Bu sorunu kararların şeriata aykırı olmadığına 

dair fetva verebilecek ulemanın liberal kanadıyla çözmeye çalıştı. 

Kadı ve müftüleri laik kanunları vicdan rahatlığı ile 
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uygulayabileceklerine ikna etmek için yürüteceği çalışmaların temeli 

hâline getirdi. Kanunlar şeriatı anlaşılabilir ve kolay uygulanabilir 

hâle getirmek, kamu görevlilerinin hatta kralın faaliyetlerini kontrol 

etmek için yapılan yasama çalışmalarıydı. Modernistler, bu 

anayasanın içerdiği dinî kavramlara tanınan imtiyazlardan hoşnut 

değillerdi, gelenekçiler devletin laik bir temele dayanması 

düşüncesine karşıydılar. 1923 Anayasası toplumu dönüştürmeyi 

hedeflerken, aynı zamanda İslami esasları kapsayan laiklikten taviz 

vermek zorundaydı. Gelişme ve toplumsal barış için ulema ile 

uzlaşmak zorunda idi. Bir toplantıda Mücedidi ailesinin büyüğü ve 

ülkenin tanınmış dinî lideri Şor Pazarlı Hazret Sahip anayasa metnini 

yere atmış ve bunu komünist bir yayın diye lanetlemişti. Bu 

yeniliklere bazı yazarlar (Poullada ve Shahran gibi) halkın bunlara 

olumlu yaklaştığını ifade etse de, bu konuda değerlendirme 

yapılabilecek fazla bilgi edinilememiştir (Rubin,1995: 140). Hindulara 

yerel giysilerini giymelerine izin verildi, Şiiler dinî geleneklerini 

açıkça yapabilecekti. Bu politikalar Hazaraların desteğini kazandırdı. 

Döneminin ilk yıllarında, etnisite ve diğer farklılık iddialarının 

üstünde milliyet duygusu oluşturmak için girişimlerde bulunuldu. 

(Ewans,2002: 122). 

Emir hukuk alanında reformlarla birlikte vatandaşlara kimlik kartı 

taşıma zorunluluğu getirmeye çalıştı, rütbe ve unvanları kaldırdı, 

aristokratlara yapılan ayrıcalıklı ödemeleri durdurdu, molla ve 

kadıların sınava tabi tutularak sertifika almaları zorunluluğu getirdi, 

yolsuzluklara karşı seferberlik başlattı (Dupree,1997: 187). 
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g-Ekonomi Alanında Değişiklikler  

Afgan hükümdarı, ülkenin modernleşmesini sağlamak ve 

bağımsızlığını korumak için iktisadi alanda, planlı ve tutarlı olmasa 

da, bazı yenilikler gerçekleştirdi. Toprak reformu önemli yer 

tutuyordu. Ahmed Şah Durrani’nin devrinden bu yana Afgan kralı 

kendi krallığındaki bütün toprakların nihaî sahibi idi. 

Uygulamada, toprak mülkiyeti ile ilgili dört ana nokta vardı: özel, 

genel (şamilat), hükümdarlık (divanî veya sultanî) ve dinî mülkiyet 

(vakıf). Emir, kuzey Afganistan’da yoğunlaşan hükümdarlık 

mülklerinin bütün gelirini alırdı; diğer topraklar üzerindeki tasarruf 

hakkı kira veya vergi aracılığıyla tahakkuk ederdi. Peştun liderlerinin 

büyük bir kısmı çeşitli sebeplerle vergiden muaftı; toprak 

mülkiyetleri, asırlardır aynı şekilde devam ediyordu, hükümdar 

tarafından verilen, tamamen feodal bir işgal hakkı idi. Bu haklar güçlü 

bir hükümdar tarafından herhangi bir zamanda geri alınabilirdi. Genel 

olarak, toprak hisseleri satılabilirdi, toprak üzerinde bu uygulama 

kapitalist formlarının gelişimini engelledi (Rubin,1995: 202). 

Eski tarım usulü kırsal kesimin aşırı nüfusunu daha fazla 

kaldıramazdı: 1920’li yıllarda köylülerin yüzde yirmisi kendi 

mülklerini işletiyordu. 1920 başında Emir, özel toprakların devrini 

kurumsallaştıran, bütün toprakların kapsamlı bir kadastro ölçümünü 

sağlayan, toprak vergilerini makul hâle getirip meşrulaştıran bir dizi 

ferman yayınlatmıştır. Tarımın genişlemesi, sermayenin birikiminin 

oluşması için kamuya ait ekilebilir arazileri ve otlakları cüzi ücretle 

satarak bazı sorunları gidermeye çalıştı. Bunun sonucunda toprak 
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sahibi çiftçi sınıfı oluşmaya başladı, tarımsal üretim arttı, çiftçinin 

memnuniyetsizliği azaldı. Afgan Rupisine göre daha avantajlı bir 

döviz kuruna sahip, Afgani adıyla yeni para birimi getirildi. Halk kâğıt 

para kullanmayı benimsemediğinden yüzde doksan gümüş içerikli 

para daha fazla kabul gördü. Bunun sonucunda oluşan paraya güven iç 

ve dış ticareti arttırdı, Hindistan rupisine karşı tercih edilir bir değer 

oldu (Dupree,1997: 186). 

Vergilendirme sistemindeki reformlar bazı yönlerden temel düzeyde 

öneme sahipti. Nakit işlemler ekonomiyi parasal hâle getirme 

eğilimindeydi, iktisatçıların büyük bir kısmı bunun kalkınma yolunda 

temel adımlardan biri olduğunu ileri sürmektedirler. Ekonominin 

parasal hâle gelmesi ürünlerin dağıtımını hızlandırır, ticaret ve 

zanaatın her çeşidinde genel bir teşvik unsurudur. Afganistan’ın iç 

ticareti nakit esasına dayanmaktadır. Yeni vergi sistemi merkezî 

hükümetin gelirlerini artırdı, eğitim, inşa, iletişim gibi devletin mali 

düzenini sarsan harcamaları desteklemeye imkân tanıdı.  

Vergi sisteminin diğer önemli bir sonucu tarım sektöründe ortaya 

çıkmıştır. Çiftçiden ayni tahsilatın terk edilerek nakdi ödeme geçildi. 

Birçok keyfi vergilendirmeye son verdi. Çiftçi ne kadar vergi 

ödeyeceğini biliyor, planını ona göre yapıyordu. Bu üretimi teşvik 

etmekteydi. İlk defa, 1922’de, bir bütçe hazırlanarak kaynaklar daha 

verimli kullanılmaya çalışılmıştır (Rubin,1995: 210). 

Sermaye birikimi henüz oluşmadığı için, ana gelir kaynağı olarak 

tarımın üzerindeki vergilere bağımlı kaldı. 1926 yılında yurtiçi 

gelirlerinin sekizde beşini oluşturan, toprak ve hayvanlar üzerinden 
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alınan doğrudan vergi oranlarını artırdı. Bu vergi artışı toprak sahibi 

beylerle ters düşmesine neden oldu. Tarımı–çeşitli adlar altında alınan 

gayri resmi vergileri kaldırdıktan sonra bu program arazi vergisini her 

bir cerib için bir Afgani ilavesiyle eğitim vergisini artıran- 

vergilendirme programı ile desteklemekle kalmadı, aynı zamanda ilk 

tarım fuarı ve canlı hayvan sergilerine öncülük etti. Yüzyıllar yok 

edilmiş arazilerde kapsamlı bir ağaçlandırma projesi başlattı 

(Dupree,1997: 190). 

İngilizler 1919 ve 1921 barış anlaşmalarının imzalanması üzerine 

yaptıkları tahsisatı kestiler. Tahsisat yerine ekonomik yardım teklifleri 

de olumlu sonuçlanmadı. Ruslar, 1921 Afgan-Rus anlaşmasında yıllık 

bir milyon ruble sözü verdiler, ancak, bu ödemeyi kısmi uzun taksitler 

halinde yaptılar. Bu modernleşme çabalarını yürütürken, ülkeyi 

yabancı bağımlığa sokacak büyük ölçekli bir dış borçlanmaya gitmedi, 

yerel kaynaklarla gerçekleştirmeye çalıştı. Basmacı hareketi 

sonrasında yüz binlerce Türkmen, Özbek ve Tacik muhacir 

Afganistan’a kaçtığında, bu ülkede servet birikimi meydana getirdi. 

Göçmenler çok sayıda koyun, at ve diğer canlı hayvanlar getirdiler. 

1920’li yıllarda ülke büyük miktarda karakulu (kıymetli bir yün cinsi) 

Alman ve İngiltere pazarlarına ihraç edebiliyordu. Dokumada hünerli 

Türkmen boylarının göç etmesiyle halı sanayisi de büyük bir ivme 

kazandı. İç ve dış ticarete büyük bir etkisi olan servet, kabiliyet ve 

beceri birikimi gerçekleşti, ancak modernleşme programı için yeterli 

olduğunu söylemek mümkün değildir (Rubin,1995: 220). 
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Gümrük vergileri kolaylaştırıldı, toplanmasında daha etkili kararlar 

alındı. Gümrüklerdeki azalttı, ancak kaçakçılıktan beslenen kabilelerle 

emiri karşı karşıya getirdi. Ülkenin ithalatı üç aşamada ifade edilebilir: 

(a) Gümrüğe tabi olmayan dinî yayın, savaş malzemeleri ve diğer bazı 

ürünler, (b) % 100 gümrüklü Avrupa yapımı lüks maddeler (bunların 

arasında mermer, sigara, şeker, bal sayılabilir), (c) bunların dışında 

vergiye tabi olmayan mallar. Bu son grupta (çay %40), (giyim eşyası 

% 15), (ayakkabı, gazyağı vb  % 25) ürünler yer almaktaydı 

(Ewans,2002: 123). 

İhracatı geliştirmek, sermaye birikimi sağlamak için İngiliz, Hindistan 

ve Rus firmalarının denetimindeki dış ticaretin kontrol edebilmek 

adına, Emir anonim şirketlerin kurulmasını teşvik etti. Ülkede ilk 

anonim şirket kurdu, tahttan indirilmeden önce merkez bankası 

kurmayı da planlamıştı. 

Afganistan’ın temel ithal maddelerinden biri tekstildi ve zengin 

vatandaşların ithal kıyafetlere büyük para ödediğini görmesi Emiri 

derinden etkilemekteydi. Avrupa gezisi sonrası getirttiği makineler 

(tabaklama, barut, çimento, sabun, tekstil, taş ve ağaç işçiliği, buz-

kırma, bitkisel yağ, mandıra, dökümcülük vb) hafif ithal sanayi 

programına işaret etmektedir. Ülkenin su kaynaklarını değerlendirerek 

hidroelektrik potansiyeli geliştirmeye çalıştı. Dedesi silah ve nakit 

ararken, Amanullah Han yatırım ve teknoloji peşindeydi. Hafif sanayi 

sektörü geliştirme planı gelişme imkânı bulmadı (Dupree,1997: 165). 

Hükümdarın gösterişli fakat belirsiz modernleşme projeleri fazla 

sermaye gerektiriyordu. 1926 yılında Afgan kralının toplam geliri 
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yaklaşık 45 milyon Afgani idi (2,5 milyon pound). İletişim ve ulaşım 

sistemleri yabancı yatırımcıların dikkatini çekmiyordu. Emir büyük 

yabancı yatırımları kabul etmiyordu, ülkede yabancı şirketleri 

koruyacak kanunlar yoktu. İmalathaneler ve küçük ölçekli fabrikalar 

inşa etmiş, yurtdışından araç gereç ithal etmiş olsa da döneminde 

sınırlı bir ekonomik süreç yaşanmıştır, bunun nedeni öncelikle 

endüstriyel gelişme için sistematik bir plan izlememiş olmasıdır. 

Çeşitli makineler sipariş verilmesine rağmen bunu kullanabilecek bilgi 

birikimi yoktu (Rubin,1995: 227). 

h--Askerî Alanda Yenilikler 

Modernleşme hareketinin bir noktası da modern bir orduya da sahip 

olmaktı. 1919’da İngilizlerle yapılan savaşta aşiret güçleri ile başarı 

kazanılmışsa da Emir, daha düzenli bir askerî sistemin gerekliliğine 

inanıyordu. Türk-Afgan ilişkileri kapsamında gönüllü ve Türk 

devletinin görevlendirdiği subaylar orduda görev yapmaktaydı. 

Orduda bazı Avrupa ülkelerinden de danışmanlar vardı. Yeniden 

yapılandırılması kapsamında, kabile kuvvetlerine bağımlılıktan 

kurtulmak için, düzenli ve kendine bağlı bir ordu oluşturmayı 

hedefledi, önceliği askere alma sisteminin düzenlemesine verdi. Emir 

Abdurrahman döneminde askere alma her aşiret veya köyün belirli bir 

miktar asker sağlamakla yükümlü olduğu “kavmi” sistem anlayışıyla 

gerçekleştiriliyordu. Emir Habibullah bunu “heşt neferi” sistem denen, 

köy veya kabilede her sekiz erkekten birinin alınması şeklinde 

değiştirdi. Her iki sistemde köyün veya aşiretten dışlananlardan ya da 

para karşılığında “gönüllülük” söz konusuydu. Her iki durumda da 
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kendi gruplarına olan sadakatlerini muhafaza ediyorlardı. Amanullah 

Han eskiye göre adil bir sistem olan kimlik kartı sahipleri arasından 

kura ile vatani görev “pişk”i yerleştirmeye çalıştı. Eski usul geleneksel 

güçlerinin kontrolünde yapılan açık ve genel bir seçime dayanıyordu. 

Herkes bunu anlıyor ve nerede durduğunu biliyordu. Açık talepler 

pazarlık konusu hâline geliyor ve grup içinde baskı doğuruyordu. 

Kura sistemi askere alma kontrolünü yerel güç yapısının dışına, halkın 

alışık olduğu ve kullanmayı bildiği yoldan farklı, baskı ve 

yolsuzluklara karşı zayıf dış kurullara taşıdı. Bu usulde aşiret 

reislerinin oğulları seçilmeye başladığı zaman rahatsız doğurdu. 

Rahatsızlık ülkeye yayıldı, rüşvet, yolsuzluk iddiaları ortalıkta 

dolaşmaya başladı. Bu durum Host isyanının nedenleri arasında yer 

alacaktı. Emir subayların ücretlerini ve sayılarını düşürerek 

memnuniyetsizliği arttırdı (Rubin,1995: 230). 

Emir’in Türk danışmanları, yeni ve daha profesyonel bir ordunun 

oluşumuna direnç göstermesi muhtemel yaşlı askerlerin emekli 

edilmesini veya ayrılmaya zorlanmasını tavsiye ettiler. Birçok askerin 

memnun olmayacağı ve ayrılacağı umuduyla, maaşlar ayda yirmiden 

on dörde, hatta beş rupiye indirildi. Bu durum çözüm getirmedi, nakit 

yerine yiyecek verilmesi gibi düşüncelerin hiç biri gerçekleşmedi, 

ordunun morali bozuldu. Görevliler gıda parasını zimmetlerine 

geçirdi, askerler nakit para, yiyecek alamadı. Eski, sağlıksız kışlalar 

yenisinin yapılması düşüncesiyle yıkıldı, fakat bu gerçekleşmedi. 

Savunma Bakanı Nadir Han, kabilelerin duyarlılıklarını dikkate 

almayan bu değişikliklere itiraz etti. Bu itirazla birlikte, Emir ile Nadir 

Han’ın yolları bir daha kesişmemek üzere ayrıldı (Dupree,1997: 202). 
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Amanullah Han, askere alma çabaları yanında donanıma ait bazı 

girişimlerde bulundu. Askerî malzemelerin imali için imalathaneler 

kurdu. Bunların arasında Alman Krupp firması ile kurulan mühimmat 

tesisi sayılabilir. Rusya, Almanya ve İngiltere’den alınan uçaklardan 

başka İtalya’dan 1928 yılında 100 kamyon ve çeşitli araçlar sipariş 

etti. Bazı subaylar uçuş eğitimi için Rusya, İtalya ve Orta Asya 

ülkelerine gönderildiler (Ewans,2002: 145). 

İtalyan ve Alman askeri danışmanlar yanında ordunun esas 

sorumluluğu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eski komutanı Kazım Paşa 

tarafından üstlenilmiştir. Ayrıca 50 Afgan subayın eğitimi Türkiye’de 

gerçekleşmiştir. 

Emir Amanullah döneminde, gerçekleştirilen bu yenilikler, uzun 

soluklu planlama olmadan, mali e insan kaynaklarının yetersizliği 

dikkate alınmadan yapılmaya çalışıldı. Başarısızlık kaçınılmaz 

olmasına rağmen bu dönemde yenileşme hareketlerine başlanması da 

önemli bir adım kabul edilmelidir. 

9- Host Ayaklanması 

Afganistan’daki muhafazakâr unsurlar, bu değişiklikleri 

benimsemekte zorlandı. Öfkeli mollalar, merkezî hükümetten 

rahatsızlık duyan aşiretlerle güçlerini birleştirdiler 1924’de, güneydeki 

Host bölgesindeki Mangal aşireti öncülüğünde bir büyük ayaklanma 

meydana geldi. Host isyanı 1925 yılının Ocak ayına kadar dokuz ay 

devam etti (Dupree,1997: 186). 
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1923’te Paktiya’dan iki mollanın dilekçesi ile ilk tepki geldi. 

Paktiya’lı mollalar, daha önce sınır bölgesindeki Peştunlara ilişkin 

hükümetin İngiliz yanlısı politikaları nedeniyle yaşanan hayal 

kırıklığının yanı sıra, özellikle Paktiya valisinin ve diğer il 

görevlilerinin baskıcı yönetiminden gözünü açamayan Mangal ve 

Zadran aşiretleri arasındaki şikâyetleri bahane ettiler (Rubin,1995: 

234). 

Mollalar tarafından kışkırtılan aşiretler, yeni yasaların şeriatı ihlal 

ettiği çığırtkanlığını yaptılar, bunu halkın desteğini almak için bir 

propaganda vasıtası olarak kullandılar. Poullada, bu isyanın asilerin 

iddia ettiği gibi dinî değil, politik ve ekonomik bir ihtilaf olduğunu, 

dinî liderler ve hükümet arasında güç mücadelesini, dolayısıyla Emir 

Abdurrahman dönemindeki din ve devlet arasındaki mücadelenin 

devamını vurgulamaktadır. Kabileler tarafından zorunlu askerliğin 

reddedilmesi kabileler ve Abdurrahman yönetimindeki devlet arasında 

süregelen ihtilafların devamıydı (Dupree,1997: 236). 

Bu isyan sırasında Emir Amanullah, ulemadan oluşan bir heyeti, 

durumu isyancı mollalar ile tartışmak ve uzlaşma sağlamak üzere 

göndermiştir. Topal Molla liderliğindeki isyancı mollalar, tartışmayı, 

devlet heyetini ayaklanmaya katılmaya ikna etmeye çalıştılar. Bu bir 

tartışmadan uzak yıldırma teşebbüsüydü, asiler cesaretle çoktan yeni 

bir emir seçmiş olduklarını ve Amanullah Han’ın gitmesi gerektiğini 

bildirdiler. Toplantı iki önemli amaca hizmet etti: hükümet sonunda 

uzlaşmanın mümkün olmadığını gördü, ılımlı ulema, mollaların 

iddialarının siyasi olduğuna ikna oldu. Mangal ve Caci aşiretlerin 



 
126 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

desteğiyle Topal Molla önderliğindeki isyan yayıldı. Ordu bu isyanla 

baş edebilecek durumda değildi; Emir Amanullah da bastırmak için 

diğer kabilelerden yardım istedi. İsyancıların Kâbil’e kadar 

yaklaşması üzerine İngilizlerden sağlanan Alman pilotların kullandığı 

uçakları gönderdi. İsyan bastırıldı, bölgede denetim yeniden sağlandı  

(Ewans,2002: 133). 

İngiliz karşıtı yaklaşımı ve Sovyet teknisyenleri kabulü, İngilizler 

nezdinde hedef haline getirdi. Host’taki Mangal Peştun kabilesini 

karıştırmak her zaman kolaydı. İsyanın sonucu, ülkedeki muhafazakâr 

unsurlar için bir zaferdi. 1924 Temmuz’unda Emir, hoşnutsuzluğun 

nedenlerini ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemlerin 

görüşmek üzere, Loya Jirga’yı topladı. Meclis reformlarını onayladı, 

askerlik yasasının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına karar 

verdi (Rubin,1995: 245). 

Emir Amanullah bu değişiklikleri gönülsüzce kabul ese de; kanunları 

tasdik eden, şeriat kurallarını ihlal etmediğini belgeleyen İslami 

Âlimler Komitesini atamayı uygun buldu. Bu taviz karşılığında 

kendine bağlı bazı aşiretleri Mangallar ve Cacilere karşı gönderme 

desteğini dini liderlerden aldıbirleştirip göndermeye imkân veren 

desteği dinî liderlerden aldı. Bu kabilelerin desteğiyle Host 

ayaklanması bastırıldı. İsyan sonrasında Emir kabinede değişikliğe 

gitti, General Muhammed Nadir Han (Savunma Bakanı ve 

Genelkurmay Başkanı) Paris büyükelçiliğine gönderildi. Muhammed 

Ali Han, Savaş Bakanı oldu,1924’te Kabil’e dönen Mahmud Tarzi, 
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Muhammed Vali Han’ın (Tacik) yerine Dışişleri Bakanlığına getirildi 

(Dupree,1997: 195). 

Host isyanı bazı önemli sonuçları da açığa çıkardı. Ordu böyle bir 

tehditle başa çıkmaya hazırlıklı değildi. Görevlerinden alınan eski 

ordu mensupları modernleşme hareketinden memnun değildi. Diğer 

bir nokta da hükümdarın halkın güvenini kaybetmesi idi. Loya Jirga 

bazı reformları, kadınların hak ve statüsü, vatandaşların eşitliği 

konusunda ısrar edince, halk üzerindeki etkisi zayıfladı. İç çatışmalara 

“kâfirlerin” (yabancı pilotların) katılması güçsüzlüğün simgesi ve din 

düşmanlığı olarak algılanmıştır (Gregorian, 1969: 126). İsyanın en 

ciddi sonucu mali iflastı, Bastırma girişimi beş milyon pounda mal 

oldu, bu yıllık gelirinin yaklaşık iki katı idi. Sonunda reform 

programı, dört yıl kadar süren görece bir yavaşlama dönemine girdi.  

Topal Molla’nın ayaklanmasıyla modernleşme planlarına muhalefet 

sona ermedi. 1924 Host ayaklanması Emir Amanullah’ın sonunun 

başlangıcı idi. Emir ülkeyi 1924 felaketlerinden sonra toparlayabilme 

kaygısı taşıyan bir vatansever, zeki bir insan olduğu halde, böylesi 

krizleri yönetebilecek liderlik özelliklerine sahip değildi. Bazı saray 

mensupları tarafından tamamen halktan tecrit edildi, kamu güvenliği, 

ülkenin etkili yönetim sorunlar çözümlenemeyecek duruma geldi. 

Rüşvet ve baskı azalmaksızın devam etti (Rubin,1995: 256). 

10-Amanullah Han Döneminden Sonraki Değişmeler 

Amanullah Han’dan sonra yönetimde dokuz kalan Habibullah 

Kalakani reformları kaldırmıştır. Modern okulların kapatılması, 

anayasanın ve diğer yasaların kaldırılması, vergilerin geriye çekilmesi, 



 
128 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

dini okulların yeniden açılması, yargı yetkisinin dini otoritelere devri 

başlıca düzenlemeleri olmuştur (Aziz ve Haruna,2007: 386). 1929 

yılında tahta çıkan Muhammet Nadir Şah, Amanullah Han döneminin 

reformlarını yavaş ve halkın tepkisini çekmeden devam ettirmeye 

çalışmış, ancak bölgesel dengeyi bozmadan gerçekleştirmede 

zorlanmıştır. Siyasi uzlaşı, merkeziyetçilik ve barışçıl politika izleme 

prensipleriyle hareket eden Nadir Şah, desteklerini kazanmak için dini 

gruplar ve aşiret liderlerine sahip oldukları imtiyazları geri vermiştir. 

Nadir Şah ekonomi politikalarını kurumsallaştırmış, eğitim alanındaki 

reformlar yeniden hayata geçirmiştir (Köçer,2008: 562). Basını ve 

öğretmen okullarını canlandırmış, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 

için Kamu Sağlığı Bakanlığı kurmuştur (Gregorian,1969: 308-315). 

Ülkeyi kendine yeterli bir yapıya kavuşturmak ve işsizliği azaltmak 

için doğal kaynakların kullanımına yönelmiştir. Ulaşım ve iletişim 

altyapısını tesis etmiş, milli ordunun güçlendirilmesini sağlamıştır 

(Cronin,2002: 7). 1931’de yargı yetkisini dini liderlere veren, Türk, 

İran ve Fransız anayasalarından esinlenen yeni bir anayasa yürürlüğe 

koymuştur. 1933’de ilk üniversite kurulmuş, özel teşebbüse izin veren 

ekonomik çerçeve çizilmiş, sanayileşme hamleleri başlatılmış, meyve 

ve karakul koyunu yününden sonra pamuk üçüncü ihraç kalemi 

olmuştur (Aziz ve Haruna,2007: 388). 

Nadir Han’dan sonra 1933 yılında tahtta geçen Muhammet Zahir Şah 

1973 yılına dek kırk ülkeyi nispeten tarafsız ve istikrarlı biçimde 

yönetmiştir. Mohammad Zahir Şah kraliyet ailesinin imtiyazlarını 

kısıtlayan, seçilmiş yasama meclisini getiren, basına özgürlük tanıyan, 
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eğitimi teşvik eden, kadınlara eğitim imkânı sağlayıp burkadan 

kurtaran 1964 Anayasasını yürürlüğe koymuştur. ABD ve SSCB’den 

önemli miktarda kredi almıştır (Cronin,2002: 7). Demokratikleşme 

çerçevesinde siyasi partiler kurulmasına izin verilmiş, düşünce 

özgürlüğü sağlanmıştır. Muhafazakâr ağırlıklı meclisten liberal 

yasaların geçişi sağlanamamış, çoğunluğun okuma yazma bilmeyen 

parlamentodan mevcut yapıyı değiştirecek kararlar çıkarılamamıştır. 

(Oğuz,2001: 78).  

Zahir Şah’tan sonra yönetime 1973 darbesiyle Muhammed Davut Han 

gelmiştir. Davut Han, ülkenin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak 

belirlemiş, Moskova’dan uzaklaşarak ABD’ye yakınlaşmıştır. 

Afganistan Cumhuriyetini kurmuş ve kendisini kurucu cumhurbaşkanı 

ve başbakan ilân etmiştir (Hüseyin vd,1982: 108). Muhammed Davut 

Han, 1977’de devletçilik esaslı ekonomik kalkınma ve sosyal 

reformları başlatmıştır (Cronin,2002: 7). Emir Davut’un reformları 

halka anlatmaya gönderdiği gençlerin rüşvet ve yolsuzluklara 

bulaşmaları nedeniyle başarıya ulaşamamıştır. İçte sosyalistleri 

uzaklaştırırken, dış politikada ABD, İran ve Pakistan ile ilişkileri 

geliştirmiştir (Oğuz,2001: 87-92). Uyguladığı politikalar ordu ve 

milliyetçi polis müdürlerince desteklenmiştir (Hüseyin vd,1982: 108). 

Muhammed Davut Han’ın dış politikada Sovyetlerden uzaklaşması 

Sovyetlerin ve ülke içinde oluşan komünizm yanlısı muhalefetin 

tepkisini çekmiştir. Sovyetler Birliği ve bağlaşıklarına uydularına 

gönderilip Rus ajanı olarak geri dönen öğrenciler ülkede devrim 

yapma azmi içindeydi. 1973 ve 78 yıllarında gerçekleşen ihtilallerde 
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bu kişiler önemli yer tutmaktaydı (Oğuz,2001: 74). 1978’de Davut 

Han’ın devrilip yerine Sovyet yanlısı Taraki’nin getirilmesi toplumun 

bazı kesimleriyle yönetimi karşı karşıya getirmiş, yönetimin arkasına 

aldığı Sovyet desteği nedeniyle bu direniş başarılı olamamıştır. 

Yönetime gelen Afganistan Demokratik Halk Partisi cumhuriyet 

yönetimini halk cumhuriyetine dönüştürmüştür (Akhlaq,2015: 27).  

Taraki liderliğinde yönetime gelen komünistler, eski dönemdeki vali, 

devlet memuru, akademisyen ve diplomatların yerine vasıfsız 

partilileri getirmiştir (Oğuz,2001: 111,115). Toprak reformu bu 

dönemde de gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Kadın hakları ve toprak 

taksimatına yönelik reformlar gelenekçilerin toprak ağalarının 

tepkisini çekmiştir (Cronin,2002: 7). Zenginden alınıp fakir çiftçiye 

dağıtılan araziler, muhafazakâr ve geleneklerine bağlı halk tarafından 

reddedilmiş, arazileri sahiplerine iade etmeyenler ise toplum 

tarafından dışlanmıştır. Başlık parasının kaldırılması, zengin ailelerin 

kızlarının zorla genç sosyalistlerle evlendirilmesi halkın tepkisini 

çeken bir diğer gelişmedir (Oğuz,2001: 111, 117). Sosyalistlerin dini 

reddeden yaklaşımları da halkın tepkisine neden olmuştur. Taraki 

iktidara geldiğinde komünist rejimi İslâm dostu olarak ifade etmiş olsa 

da toprak reformu; kadınların yönetime getirilmesi ve bayrağın rengini 

kızıla çevirmesi gibi değişikliklere karşı artan tepki ülkede isyana 

neden olmuştur (Hüseyin vd,1982: 113). Toprak reformu, gibi sol 

devrim niteliğinde değişikliklere karşı artan tepki, İslâmî Hareketin 

kıvılcımı olmuştur. 1978’de başlayan ayaklanma 1979’da Sovyet 

işgaliyle sonuçlanmıştır (Katzman,2014: 2; Soyyer,2002: 57- 60). 
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Ülkede gerçekleştirilmek istenen komünist devrime karşı başlayan 

ayaklanmanın Afgan hükümetince bastırılamaması sebebiyle 

Sovyetler Birliği ülkeye müdahale etmiştir. İşgale karşı oluşan 

mücahit direnişi 1989’da ülkeyi terk edene kadar devam etmiştir. 

Sosyalist modernleşme sürecinde de Amanullah Han ve Davut Han 

reformlarında olduğu gibi eğitime vurgu yapılmış, toprak reformuna 

girişilmiş, kadın modernleşmenin sembolü olarak ele alınmıştır. 

Moskova, Afganistan için gerekli olan tarımsal ve endüstriyel 

kalkınma için gayret göstermiş, endüstriyel altyapı tesisleri inşa 

etmiştir. Bugün de önemli köprü, yol, tünel ve belli başlı birkaç 

fabrika Sovyetler döneminde kalmadır. Ülke yöneticileri Moskova ile 

irtibata geçerek Sovyet Askeri İstihbarat Örgütü (KGB), Dışişleri 

Bakanlığı (MVD) ve Genç Komünistler Birliği (VLKSM) gibi 

kurumların ülkede yer almasını istemişlerdir. Bu anlamda Sovyet 

danışmanlar ülkeye gönderilmiştir (Nunan,2013: 2,3). 

Diğer sol devrimlerin aksine ülkede köylünün direnişiyle 

karşılaşılmıştır. Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen 

modernleşme çalışmaları ekonomik anlamda olumlu olmakla birlikte, 

sosyolojik bakımdan toplumun bünyesine uygun değildir. Ulus 

yapısının henüz gelişmediği aşiret yapısına sahip ülkede inceleme 

yapmadan sosyalizm getirme çabası halkın tepkisine neden olmuştur. 

Sosyalistlerin laik eğitimi ve kadının özgürleştirilmesi politikası, 

kırsalın geleneklerini bilmeyen kentli solculara karşı isyana 

dönüşmüştür. Toplumsal değerlerin ve özellikle dinin Sovyetlerce 

hedef alınması toplumsal başkaldırıyı ülke çapına yaymıştır 

(Cronin,2002: 12). 
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Sosyalistler modernleşme ülkede beklemediği şiddete bir dirençle 

karşılaştı. Halk, evlerini ve arazilerini terk ederek mülteci durumuna 

düştü. Sulama kanalları ve verimli arazilerin tahrip edilmesi, tarım ve 

hayvancılığı sıkıntıya sokmuştur. İşgalle birlikte ülkenin sınırlı 

sayıdaki aydın ve eğitimli kesimi cezaevine atılmış, ya da 

öldürülmüştür. 

Savaş iki asırdır devam eden uluslaşma sürecini sekteye uğratmıştır 

(Goodson, 1998: 275). Etnik gruplar arasında zaten gevşek olan bağlar 

çözülme noktasına gelmiş, karşılıklı düşmanlık ve nefret 

körüklenmiştir. Sovyet Savaşı’nın bir diğer etkisi de ülkede 

uyuşturucu üretimine ortam hazırlamıştır. SSCB ile mücadelede 

finansal kaynağı afyondan elde eden mücahit liderler, kendi 

aralarındaki çatışmaları da bu yoldan kazanma politikası izlemişlerdir. 

 11-Son Dönem Islahatları 

1994’te ortaya çıkan ve 1996’da ülkenin geniş bir bölümünü ele 

geçiren Taliban, yönetimi elde tuttuğu süre içerisinde modernleşme 

adına elde ettiği tüm kazanımları rafa kaldırmıştır. Kadınlar hayatın 

her noktasından dışlanmış, çalışma hayatından uzaklaştırılmış, kızların 

okula gitmesi yasaklanmıştır. Modernleşme ve devletin yeniden 

inşasında izlenecek yol 2006 tarihli Londra Konferansı’nda gündeme 

gelen Afganistan Ulusal Gelişim Stratejileriyle (AUGS) belirlenmiştir. 

AUGS’nin altyapı ve doğal kaynaklar, eğitim, sağlık, tarım ve kırsal 

gelişme, sosyal koruma, ekonomik büyüme ve özel sektörün 

geliştirilmesi olarak sıralanan altı başlıkta yürütülmesi 

kararlaştırılmıştır. Programın hedefleri ulusal boyutta istikrarın 
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kazanılması, kolluk hizmetlerinin güçlendirilmesi, kamu düzeninin 

sağlanması, her Afgan vatandaşı için kişisel güvenliğin sağlanması, 

yönetişim, insan hakları, kamu hizmetlerinin sağlanması, hesap 

verebilir hükümet teşkili, yoksulluğun giderilmesi, özel sektör 

merkezli piyasa ekonomisini hedefleyen sürdürülebilir kalkınma 

şeklinde öngörülmüştür  

Sovyetler Birliği ile yaşanan on yıllık mücadele, Taliban dönemi, 

yeniden yapılanma sürecinde vatandaşlarına uluslararası standartlarda 

bir güvenli yaşam alanı sunamamıştır. Bölgesel ve küresel güçlerin 

ülkenin siyasi dinamiklerini etkileyen gruplara destek vermesi, coğrafi 

yapı, merkezi yönetimin güçsüzlüğü, rüşvet, yolsuzluklar ve 

uyuşturucu ülkede güvenliğin önündeki engellerdir. 2014 yılından 

itibaren ülkede Taliban ve Hakkani grupları yanında Leşkeri Tayyibe 

ve IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) faaliyetlerini arttırmaya başlamıştır. 

2001 Bonn Sözleşmesiyle anayasalı demokrasi, çoğulculuk ve sosyal 

adalet, ordu, insan haklarına saygı konuları yeniden yapılanma 

kapsamına alınmış ve Weberyan model esas alınmıştır (Suhrke, 2007: 

1298). 22 Aralık 2001 ile 13 Temmuz 2002 arası dönemde ülkeyi 

yönetecek bir geçici yönetiminin teşkili kararlaştırılmıştır. 11 Haziran 

2002’de Kabil’de, toplanan Loya Jirga (Büyük Meclis), toplantıda 

Karzai’yi devlet başkanı seçmiştir. 

2004 yılında ise batılı değerlerle birlikte İslam’a da vurgu yapan 

anayasa yürürlüğe girmiştir. Yeni anayasa içerdiği düzenlemeler 

bakımından modern bir görüntü çizmektedir. Anayasanın öncelikli 

vurgusu; bağımsız, bölünmez bir İslâm Cumhuriyeti üzerinedir. 
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İslam’ın esaslarına aykırı hiçbir kararın yürürlüğe girmeyeceği 

belirtilmiştir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden ayrılmış, 

yargının bağımsız olacağı vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanının 

yetkilerini genişletmek, eyaletlerin yetkilerini arttırmak, Peştuca ve 

Darice’yi ülkede, diğer dilleri ise o dilin konuşulduğu eyaletlerde 

üçüncü bir resmi dil yapmak gibi düzenlemelerle federal yapıya dayalı 

başkanlık sistemini hatırlatsa da üniter yapıyı vurgu bu yapının 

varlığını etkilemektedir. Hâkimlerin hür iradeleri ile anayasaya ve 

yasalara, burada bir düzenleme bulamamaları durumunda, anayasanın 

çizdiği sınırlar çerçevesinde Hanefi ya da Şii öğretisine dayalı karar 

vermeleri kararlaştırılmıştır. Güçler ayrılığı ilkesi benimsense de 

Karzai’nin cumhurbaşkanlığı döneminde buna uygun hareket 

edilmemiştir. Taliban rejiminin yıkılmasından sonra pek çok siyasi 

parti kurulmuştur. 2003’te çıkarılan Siyasî Partiler Yasası ile tüm 

siyasî grupların parti olarak yasallaşmasının önü açılmış, 2005 

seçimlerine 86 parti katılmıştır (Ruttig,2011: 7). 

2001 sonrası yeniden yapılanma kapsamında idari değişikliklerin 

çerçevesi Bonn Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Almanya’da, Taliban 

dışındaki etnik, siyasî ve dini grup temsilcilerinin katıldığı toplantı 

BM Barış Gücü kurulmasını da içeren sözleşme imzalanmıştır. 

Başkanlık, Loya Jirga, Afganistan yüksek mahkemesi ve diğer yargı 

kurumlarını içeren geçiş yönetiminin oluşturulması; bu Loya Jirga’nın 

da geçiş dönemi hükümetini belirlemesi öngörülmüştür. Sözleşmeye 

göre İslâmî kurallara, hukuk normlarına ve geleneklere bağlı bir adalet 

komisyonu oluşturacaktır. Genel seçimlere hazırlık amacıyla seçmen 

kayıtlarının düzenlenmesi, mücahitlerin ordu ve diğer güvenlik güçleri 
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bünyesinde istihdam edilmesi; BM, uluslararası toplum ve bölgesel 

kuruluşların terör, uyuşturucu ekimi ve kaçakçılığının önlenmesi, 

haşhaşa alternatif tarım ürünleri için çiftçiye malî ve teknik destek 

sağlaması karara bağlanan diğer hususlardır. Bu esaslara göre Peştu 

aşireti lideri Hamid Karzai tarafından ilk altı ay için yeni hükümet 

kurulmuştur. 

2004 yılında getirilen anayasa ile özel sektör ve piyasa ekonomisi 

koruma altına alınmıştır. Devlet piyasa ekonomisi ve yasalar 

doğrultusunda sermaye ve özel girişimi koruyup destekleyecektir. 

Madenler ve diğer yeraltı kaynakları ile tarihi kalıntıların devletin 

mülkiyetinde olduğu ve bunların kullanım hakkının yasalarla 

belirleneceği hususu anayasada düzenlenmiştir. 

SONUÇ 

Afganistan’da eğitim alanında yaşanan geri kalmışlık Habibullah 

Han’dan itibaren her dönem hissedilmiş, iç savaş ve Taliban dönemi 

dışında iyileştirme arayışı sürdürülmüştür. 2001 sonrası yapılanma 

sürecinin üzerinde durduğu hususlardan biri de eğitim olanaklarının 

iyileştirilmesi ve nitelikli insan gücünün sağlanmasıdır. Bu bağlamda 

dışarıdan danışmanlar getirilmiş, kız okulları açılmış, yurtdışına 

öğrenci gönderilmiştir. Eğitim alanında devlet okulları yanında 

uluslararası kuruluşlar ve hükümet dışı organizasyonların faaliyetleri 

de bulunmaktadır 

Eğitim alanında yaşanan ilerlemeye rağmen bazı aksaklıklar gelecekte 

ülkenin önüne önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Öğretmen ve okul 

sayısında artış yaşanmasına rağmen okulların büyük kesiminde temel 
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eğitim araç gereçleri yoktur, öğretmenler nitelik bakımından 

yetersizdir. İkinci husus ise eğitimin farklı çift başlılığıdır. Modern 

eğitim olanaklarıyla pozitif bilimler alanında gelişme öngörülürken, 

mollaların geleneksel yöntemleri önemli bir açmazı vurgulamaktadır. 

Ülkede modern eğitim olanaklarından Tacik, Özbek, Türkmen ve 

Hazaralar ile geleneksel yöntemlerle Peştunlar arasında var olan 

gerilim tırmanabilir. Bu da ülkede etnik yapıya dair sorunların 

varlığının göz ardı edilemeyeceğine işaret etmektedir. 
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BÖLÜM 7 

UNUTULAN BİR KAHRAMAN; TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET 

MECLİSİ HÜKÜMETİNİN İLK YURTDIŞI TEMSİLCİSİ, 

ANADOLU AJANSI İLK ÇALIŞANI ABDURRAHMAN 

PEŞAVERİ 
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Aburrahman Peşaveri (Samadani) Anadolu Ajansı'nın ilk personeli, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk büyükelçisi oldu. Eve dönmesi 

için kendisine yalvaran annesine "Anadolu işgal altındayken 

dönemem!" diyerek izin istedi... Kurtuluş savaşına katıldı. Birkaç kez 

yaralandı. İstihbarat faaliyetlerinde bulundu. Tarihte unutulan bir 

kahramandır. 

 

Foto: Peşaver’in İngiliz işgali döneminden eski bir görüntüsü 

Abdurrahman Peşaverî, (Peşaverli Abdurrahman Bey, veya 

Abdurrahman Samadani olarak da bilinmektedir.) 1886'da Peşaver'de 

doğmuştur. Peşaver o dönemde Britanya sömürgesi olan Hindistan'ın 

Kuzey-Batı Sınır Eyaleti'nin başkentiydi. Günümüzde Peşaver, 

Pakistan'ın Haybet-Peştunya Eyaleti'nin başkentidir. Babası, 1880'de 

Keşmir'den Peşaver'e göç etmiş zengin bir müteahhit olan Gulam 

Samdani'ydi. Samdani servetinin büyük bir kısmını Peşaver'deki iki 
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camiye vakfetmişti. Küçük Abdurrahman, 12 kardeşi gibi iyi bir 

eğitim almıştı. İlk ve orta tahsilini Peşaver'de tamamlamış, lise eğitimi 

için Hindistan'da Aligarh Özel İslam Okulu'na (Okul, 1910'da kolej 

[üniversite] düzeyine yükseltilmiş; 1920'de de Aligarh Müslüman 

Üniversitesi adını almıştır) gönderilmişti. Keşmirli bir aileye mensup 

olduğu için beyaz tenli olan Peşaverî güreşe meraklıydı. Osmanlı 

tarihini okumuştu. Türklere duyduğu hayranlık ve sevgiden dolayı 

kardeşleri kendisine "Türkî Lala" (Türk Ağabey) diye hitap ederlerdi.1 

 

Foto: Peşaveri ailesiyle birlikte 

Ekim 1912'de 1. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine Hint 

Müslümanları "Hilal-i Ahmer Cemiyeti Türk Yardımlaşma Fonu" 

 
1 Semanur, ERCAN, II. Meşrutiyet, Millî Mücadele ve Erken Cumhuriyette Bir 

Hintli: Abdurrahman Peşâverî ve Faaliyetleri (1912-1925), Fatih Sultan Mehmet 

Vakıf Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, Ayrıntılı bilgi için Bkz. S.55; 

https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri.html , 

https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
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teşkil etmişler; bu fona tüm Hindistan'dan Müslümanlar yoğun ilgi 

göstermişti. Aligarh İslam Koleji öğrencilerinin yemeklerden tasarruf 

ettikleri paralarını yardım fonuna vermeleri üzerine zamanın İngiliz 

Valisi Sir James Meston bizzat Aligarh'a gelerek buna mani olmak 

istemişse de Peşaverî'nin liderlik ettiği öğrenciler kendisini 

dinlememişlerdi.2 

İslâm birliği müdafilerinden Cemaleddin Afgani, Muhammed İkbal, 

Abdurreşid İbrahim ve Abdülaziz Çaviş, Abdurrahman Peşâverî’nin 

içinde yetiştiği çağı etkilemiş, onun düşünce ve eylemlerine katkı 

sağlamıştır.3 

İngiliz işgali altındaki Hindistan'da Müslümanlar Osmanlı'ya 

gönülden bağlılıklarıyla bilinirdi. Hindistan Müslümanları Peşaver'de 

Afgan, Kalküta'da Al-Hilal, Delhi'de Comrade, Lahor'da Zamindar 

gazeteleri ile 1. Balkan Savaşı'nın bütün ayrıntılarını takip ediyorlardı. 

Cephedengelen haberlerde Balkanlarda Müslüman Türk ahalinin 

Bulgar ve Sırp çeteler tarafından katledilmesi Müslümanları galeyana 

getirmişti. 

Hindistan'ın eğitim seviyesi en düşük eyaleti olmasından dolayı 

Hayber-Peştunya'da çok az kişi gazete okuyabiliyor, bu sebeple halk 

dükkân ve "hujra" denilen kahvehanelerde toplanıyor ve buralarda 

okunan gazeteleri ağlayarak dinliyordu. 1913'te Edirne'nin Osmanlı 

 
2https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri.html  , Aybek, “Ordumuza Girmek İçin Ceketini Satan 

Müslüman Hintli”, Taha Toros Arşivi, Dosya No: 39; AYBEK, Zafer Hasan 

“Türkiye’nin İlk Afgan Elçisi Ordumuza Girmek İçin Ceketini Satan Müslüman 

Hintli”, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, Şubat 1982, sayı 2, s. 28-29 
3 S. Ercan s.12 

https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
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Ordusu tarafından Bulgarlardan geri alınması öyle bir sevinç kaynağı 

oldu ki bütün şehir kandillerle aydınlatılmıştı.4 

1911’deki Trablusgarb Savaşı sırasında Hint Müslümanları gerek 

basında yazılar yazarak gerekse başlattıkları yardım seferberliği ile 

Türk halkına destek olmuşlar, Trablusgarp şehit ailelerine verilmek 

üzere topladıkları paraları Türk Kızılay’ına ulaştırmışlardır. 

Peşâver’de yaşanan hayret verici iki örnek ise İngiliz kayıtlarına dahi 

geçmiştir. Bunlardan ilki, yirmi yaşındaki Gulam Muhammed ve 

yirmi bir yaşındaki Gulab Dîn isimlerindeki iki gencin, çok fakir 

olmaları ve verecek hiçbir şeyleri olmaması sebebi ile kendilerini 

satışa çıkarmalarıdır. Bu iki genç, kendileri için verilecek paranın 

Türk Kızılayı’na gönderilmesi karşılığında bütün yaşamları boyunca 

köle olmayı ve kendilerini satın alan kişiye hizmet etmeyi vaat 

etmişlerdir. Diğer olayda ise Peşâver’de yaşayan ve verecek hiçbir 

şeyi olmayan bir kadın, dört aylık bebeğini Türk Yardım Fonuna 

bağışlamıştır. Açık arttırma ile satışa çıkarılan bebeğe en yüksek fiyatı 

veren kişiden alınan para anne adına yardım fonuna bağışlanmıştır. 

Herkesi son derece duygulandıran bu olayda bebeği satın alan kişi onu 

annesine geri vererek bütün eğitim masraflarını da üstlenmiştir.  Hint 

Müslümanlarının Balkan Savaşları döneminde Osmanlı Devleti’ne 

yaptıkları yardımlar, dönemin Osmanlı gazetelerinde de geniş yer 

bulmuş, Osmanlı toplumu Müslüman Hintli kardeşlerinin 

yardımlarından haberdar edilmiştir.5  

 
4 https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri.html 
5 S. Ercan s.33 
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Peşaveri İstanbul’a Gidiyor: 

Hem toplanan paraların teslimi hem de zorda bulunan Osmanlı 

Ordusu'na yardım için Hindistan Hilal-i Ahmer Cemiyeti bir Tıbbiye 

heyetini İstanbul'a göndermeye karar verdi. Hindistan'ın önde gelen 

Müslüman ailelerinden ve Eyüb el-Ensari Hazretlerinin torunlarından 

Dr. Ahmed Muhtar Ensarî (Şu anki Hindistan Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Muhammed Hamid Ensari'nin büyük amcası) gönüllü 

olarak Tıbbiye heyetinin başkanlığını kabul edecekti. Gönüllü tıp 

heyetinde beş doktor, yedi sağlık görevlisi ile on erkek hasta bakıcı 

yer aldı. 

Bu on hasta bakıcının (Abdurrahman Sıddıki, Gazi Beşiruddin 

Ahmed, Şuayp Kureyşi, M. Aziz Ensari, Çavduri Haliquzaman, 

Manzur Ali, Abdurrahman Peşaverî, Yusuf Ensari, Hüseyin Şirazi ve 

Tafazzul Hüseyin) ilk altısı Peşaverî'nin Aligarh Özel İslam 

Okulu'ndan sınıf ve okul arkadaşlarıydı. 

Bombay'dan 15 Aralık 1912'de İtalyan gemisi Sardegna ile hareket 

eden heyet Aden ve Şüveyş'i geçerek İskenderiye'ye varmış, burada 

bir Romanya gemisine binmiş ve 2 hafta sonra da İstanbul'a varmıştı. 

Tüm heyet üyeleri yolculuk masraflarını kendileri karşılamışlardı. 

Peşaverî, babasından izin alamayacağını düşünerek ailesinden gizlice 

heyete dahil olmuş, hiç parası olmadığından elbiselerini ve kitaplarını 

satarak yolculuk masraflarını karşılayabilmişti.6 

 
6 Ayrıntılı Bilgi için Bkz. S. Ercan s. 69,  

https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri.html 
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Foto: Bombay Limanı’nda Sardinya Gemisi’ne binmeden önce. Altta sağdan 

ikinci kişi Abdurrahman Peşâverî (Semanur Ercan s. 178) 

Abdurrahman Peşaverî ve Enver Paşa 

 

Foto: Enver Paşa ve Hint Kızılayı üyelerinin birlikte çektirdikleri fotoğraf. 

Yerde oturanlar arasında sol taraftan ikinci sıradaki Abdurrahman Peşâverî. 

(Semanur Ercan s.179) 
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30 Aralık 1912'de İstanbul'a gelen heyet Osmanlı Hilal-i Ahmer 

Cemiyeti Başkanı Besim Ömer Paşa tarafından karşılanmış ve 

Kadırga Hastanesi'ne yerleşmişti. Heyetle beraber Kadırga 

Hastanesi'nden, cephe hattında yer almak üzere Ömerli'ye giden 

Peşaverî, hasta bakıcılık görevinin yanı sıra Hindistan gazetelerine 

düzenli olarak haber gönderiyordu.7 

 

Foto: Abdurrahman Peşâverî’nin hastabakıcılık yaptığı dönemden bir fotoğraf. 

Sol taraftaki Abdurrahman Peşâverî. (Semanur Ercan s. 182) 

Edirne'yi 5,5 ay kahramanca savunan Mehmed Şükrü Paşa'nın teslim 

olmak zorunda kalmasıyla 26 Mart 1913'te Edirne'nin Bulgarlar 

tarafından işgali heyeti derin bir acıya sevk etmişti. 

 
7 https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri.html 
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Foto: Hint Kızılayı Heyeti Türk Kızılayı hemşireleri ile birlikte. (Semanur 

Ercan s.181) 

Peşaverî kız kardeşine gönderdiği telgrafta üzüntüsünü şöyle anlatır: 

"Sevgili kardeşim, Edirne ellerimizden kaydı gitti. Allah bizleri 

korusun! Bu menfur hadise karşısında çaresizliğimizi tarif bile 

edemiyorum. Lakin Takdir-i İlahiye kim karşı gelebilir? Hayatı 

pahasına Edirne'yi savunan Şükrü Paşa'yı tarih daima hayırla yâd 

edecektir" Heyet, Enver Paşa'nın talebiyle, Çanakkale'de bir sahra 

hastanesi kurdu. Peşaverî buradan gönderdiği telgrafta, Çanakkale 

halkının takdirini kazandıklarını ve kendilerini ziyaret ettiklerini 

kaydetti ve Türk kardeşlerinden en çok duyduğu cümleyi Türkçe 
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yazarak gönderdi: "Efendim! Hint Hastanesi çok iyi". Edirne geri 

alınınca Enver Paşa’da heyet ile görüşerek teşekkür etmiş ve heyetteki 

tüm üyelere imzalı bir fotoğrafını vermiştir.8 

 

Foto: Enver Paşa’nın Hint Kızılayı üyelerine verdiği imzalı fotoğrafı.( Semanur 

Ercan s.180) 

 
8 https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri.html ,  

https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
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Foto: Ayakta duran ilk sıradaki soldan ikinci Abdurrahman Peşâverî. Aybek, 

“Ordumuza Girmek İçin Ceketini Satan Müslüman Hintli”, Taha Toros Arşivi, 

Dosya No: 39 

Sultan Heyettekilere Tek Tek Teşekkür Etti: 

Birinci Balkan Savaşı bitince heyet Mayıs 1913'te İstanbul'a döndü. 

İstanbul'da sanat ve edebiyat dünyasının önde gelenleri ile tanıştılar. 

Heyet İstanbul'dan ayrılmadan Sultan Reşad tarafından Dolmabahçe 

Sarayı'nda kabul edildi. Zor zamanda Müslüman kardeşlerine 

yardımlarından dolayı teşekkür eden sultan heyet üyelerine gözyaşları 

içinde tek tek sarılmış, her birini taltif etmişti. Kabulde yer alan saray 

mensupları şaşkındı. Çünkü sultanın kabul ettiği insanlara sarıldığı 
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görülmüş bir şey değildi. 1913 Haziran sonunda heyet Hindistan'a 

döndü. Dönüş yolunda Süveyş'te Rauf Orbay'la tanıştılar. Dr. Ensari 

heyetten Hindistan'a dönmeyenler olduğunu, Rauf Bey'den onlarla 

ilgilenmelerini talep etmişti. dönmeyenler arasında Abdurrahman 

Peşaverî de vardı. İstanbul'da yaşananları anbean Hindistan'a bildiren 

Peşaverî 22 Temmuz 1913'te kız kardeşine şöyle yazmıştı: "Sevgili 

Kardeşim, Türk Ordusu şükürler olsun Edirne'yi kurtardı. İstanbul'da 

bayram havası var."9 

Afganistan Görevi: 

Abdurrahman Peşaveri arkadaşlarıyla geri dönmeyerek çok sevdiği 

Anadolu’da kaldı.10 

İstanbul'a dönen Rauf Bey'in yardımıyla Abdurrahman Peşaverî harp 

okuluna kaydolmuş, İstanbul'da başladığı askeri eğitimine Beyrut'ta 

devam etmişti. 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde teğmen olarak 

Gelibolu cephesinde savaşmış ve üç kez yaralanmıştı. 

1915 sonunda Sultan Reşad, Afganistan Kralı Habibullah Han'a 

kıymetli taşlarla süslü bir kılıç ile değerli bazı hediyeler göndermek ve 

Afgan Müslümanlarının desteğini almak üzere Rauf Bey 

başkanlığındaki bir Teşkilat-ı Mahsusa heyeti görevlendirmişti. 

Heyete Hasan Atakan, Yüzbaşı Osman Tufan ile Peştuca, Urduca ve 

 
9 Faiz,AHMED, Afghanistan Rising, Harvard University Press, London, 

2017, s.348; https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-

gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html ,  
10 Azmi, ÖZCAN, Pan-Islamism : Indian Muslims, the Ottomans and Britain 

(1877-1924), Leiden ; New York : Brill, 1997, s.150 

https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
https://www.timeturk.com/tr/2014/04/14/kurtulus-savasi-nin-gizli-kahramani-abdurrahman-pesaveri.html
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Farsça bilen Abdurrahman Peşaverî'yi de dâhil etmişti. Asıl gaye 

Afganistan’ı İngilizlere karşı savaşmaya ikna etmektir.11 

Bu sırada Basra'yı işgal eden İngilizler, İran'da heyetin yolunu 

kesmişlerdi. Bunun üzerine Abdurrahman Peşaverî, Afganistan'dan 

karayolu ile hacca gitmek isteyen fakat yolun bu şekilde 

kesilmesinden dolayı İran hududuna yakın bir yerde toplanmış olan 

bazı Afganlıları silahlandırarak bir kıt'a haline getirdi. Sınır hattında 

önemli bir geçidi İngilizlere karşı 36 saat tutarak heyetin esir 

düşmesine mani olmuş, kendisi de yaralanmıştı. Bu hadiseler üzerine 

heyet geri dönmek zorunda kaldı. 

İstihbarat Görevleri: 

Birinci Dünya Savaşı döneminde Peşâverî’nin resmî görev ve 

yetkilerinin epey geniş olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kendisine 9 

Ocak 1918 tarihinde askerî ve yasaklı mıntıkalara girebilmesi için izin 

belgesi verilmiştir. Ayrıca istihbarat görevleri için çok sayıda ülkeye 

gitmiştir. Hint Kızılayı ile ülkesine dönmeyerek İstanbul’da kalan 

Peşâverî Türk Ordusu’na katılarak İslâm’a hizmet misyonunu bu 

şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında 

yurt içi ve yurt dışında birçok görevde bulunmuştur. Teşkilat-ı 

Mahsusa’ya bağlı olan gizli görevlerin yanı sıra cephelerde de 

bulunarak birkaç defa yaralanmış ve savaş süresi boyunca Türk devlet 

ve milletine hizmet etmiştir. 12 

 
11 S. Ercan s.106; . Rauf,ORBAY, Cehennem Değirmeni Siyasî Hatıralarım, 

c.1-2, Emre Yayınları, İstanbul, Eylül, 1993 c.1  s. 18 
12 S.Ercan s.114 
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Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda galip devletlerin Osmanlı 

Devleti’ne ödetmek istedikleri ağır bedeller Millî Mücadele’yi 

tetiklemiştir. Geç Osmanlı döneminin önde gelen asker, devlet adamı 

ve aydınlarının öncülüğündeki bu mücadelede Abdurrahman Peşâverî 

de aktif bir rol üstlenmiş, başlangıçta Millî Mücadele’nin iki numarası 

sayılabilecek olan Rauf Orbay’la birlikte hareket etmiştir.13 

Abdurrahman Peşâverî’nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki faaliyetlerini 

görebilmek için Rauf Orbay’ın bu dönemdeki faaliyetlerine 

odaklanmak isabetli olacaktır. Rauf Orbay Mondros Ateşkes 

Antlaşması sonrasında Millî Mücadele’yi örgütleyecek olan İttihatçı 

askerî elitin bir üyesiydi. Mustafa Kemal’in Şişli’deki evinde Ali Fuat 

Cebesoy, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Refet Bele, Rauf Orbay, 

Fethi Okyar, İsmet İnönü sık sık bir araya gelerek toplantılar 

yapmaktaydılar. 

 
13 Ayıntılı Bilgi için Bkz. Rauf,ORBAY, Cehennem Değirmeni Siyasî 

Hatıralarım, c.1-2, Emre Yayınları, İstanbul, Eylül, 1993 
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Foto: Abdurrahman Peşâverî’ye Osmanlı Devleti tarafından verilen pasaport. 

Atatürk Kitaplığı Rauf Orbay Arşivi, Bel. Mtf. 092890. (Semanur Ercan s. 176) 

 

 



 
 157 

Millî mücadele üzerine planlar yapan bu kadro aynı zamanda 

kurulacak olan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin de yönetici kadrosuydu.  

Bu toplantılar neticesinde Anadolu’da çalışma kararı almışlardı. 

Heyetten Ali Fuat Konya’ya, Kazım Karabekir Erzurum’a, kolordu 

komutanı olarak tayin edileceklerdi. Mustafa Kemal de ordu müfettişi 

olarak Mayıs 1919’da Anadolu’ya geçecekti. Rauf Bey İstanbul’da 

kalmak istemese de bahriye miralayı (Deniz Albay) olduğu için 

Anadolu’ya tayini mümkün değildi. Bu sebeple de görevden 

ayrılmaya karar vermişti. Rauf Orbay 27 Şubat 1919’da Bahriye 

Nezareti’ndeki askerlik hizmetinden istifa etti. 14 

 Mustafa Kemal’in Samsun’a giderek Kurtuluş Savaşı’nı 

başlatmasından hemen önce Orbay’ın da Ege bölgesine gitmesi 

kararlaştırılmıştı. Orbay, Bandırma yolu ile Ankara’ya geçecek 

buradan da Samsun’da Mustafa Kemal’e katılacaktı. 

Rauf Orbay, Atatürk’ün Samsun’a çıkışından sonra 24 Mayıs 1919’da 

yanında Topçuoğlu Nazmi, İbrahim Süreyya, Yüzbaşı Osman Tufan 

ile eniştesi Bahriye Binbaşısı Aziz Beyler bulunduğu halde 

İstanbul’dan Bandırma’ya hareket etti. Abdurrahman Peşâverî de 

Orbay’ın yanındakilerden biriydi. 15 

Ege’deki temaslarından sonra Rauf Bey ve beraberindekiler önce 

Ankara’ya geçip Ali Fuat Paşa ile buluşacak sonrasında ise Mustafa 

Kemal’e katılmak üzere Samsun’a geçeceklerdi. Rauf Orbay 

 
14 S. Ercan s.115; . Rauf,ORBAY, Cehennem Değirmeni Siyasî Hatıralarım, c.1-2, 

Emre Yayınları, İstanbul, Eylül, 1993 c.1 s.235 
15 S. Ercan s.116, Rauf Orbay, Siyasî Hatıralar, Örgün Yayınevi, İstanbul 2003, 

s:299 
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hatıratında İstanbul’dan yola çıktıkları yukarıda zikredilen isimlerden 

Topçuoğlu Nazmi Bey’in Afyon’da iken gruptan ayrılarak gelişmeleri 

bildirmek üzere İstanbul’a gittiğini, geri kalanların ise Ankara’ya 

geçtiklerini ifade eder. 

Ali Fuat Paşa, 1919 yılı Haziran ayı başlarında 23. Fırka Kumandanı 

Kaymakam Ömer Lütfi Bey’den aldığı telgraf üzerine Rauf Bey’in 

Anadolu’ya geçtiğini öğrenir ve birkaç gün sonra da Rauf Bey ve 

beraberindeki üç kişiyi karşılar.  Bu üç kişiden biri Peşâverlî 

Abdurrahman’dır. Cebesoy, hatıratında Abdurrahman’la ilgili şu 

bilgileri verir: “Hintli ihtiyat zabiti Abdurrahman Balkan Harbi’nden 

beri ordumuzda gönüllü olarak muharebelere iştirak etmiş dirayetli ve 

lisana aşina bir askerdi. Millî Mücadele’de de hizmeti geçmiştir. 

1925’de İstanbul’da Ihlamur’da hüviyeti meçhul üç kişi tarafından 

vurulmuş ve bilahare ölmüştür.” 

Gizliliğe oldukça önem verilerek Amasya’ya ulaşan heyet Mustafa 

Kemal’le buluştuktan sonra Amasya Tamimi yayınlanmıştır. 

Sivas’taki kongre öncesi Kâzım Karabekir Paşa Erzurum’da bir 

kongre tertip edilmesini talep etmiştir. Bunun üzerine Orbay ve heyeti 

Mustafa Kemal ile birlikte Amasya’dan ayrılarak önce Sivas’a 

uğramış, sonrasında Erzurum’a geçmişlerdir. Peşâverî’nin Millî 

Mücadele döneminde Samsun’a giden ekiple beraber olduğu bu 

kaynaklarca ifade edilirken bundan sonrası için herhangi bir kaynakta 

adına rastlanamamıştır. Ancak Sivas Kongresi’ne katılanlar arasında 

Peşâverî’nin de olduğu Sivas’taki kongre binası önünde çekilmiş olan 
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bir fotoğraftan anlaşılmaktadır. Bu fotoğrafta Mustafa Kemal ve 

Heyet-i Temsiliye üyeleriyle beraber Peşâverî de yer almaktadır. 

 

Foto: Atatürk, Rauf Orbay ve Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte 

Abdurrahman Peşâverî. (İşaretli olan) 

Abdurrahman’ın Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal’in 

yanında yer alması ve aktif rol oynamasına ilişkin Şahcihanpûrî’nin 

yorumu, hilâfete gönülden bağlı olan Abdurrahman’ın Sultan 

Vahdeddin’in İngiliz yanlısı tutumundan rahatsız olduğu ve ülkenin 

kurtuluşu için Mustafa Kemal’in yanında yer almayı tercih ettiği 

şeklindedir. Daha önce Enver Paşa aracılığı ile İttihad ve Terakki’ye 

üye olan Peşâverî Millî Mücadele döneminde ise Mustafa Kemal’in 

itimat ettiği birisi haline gelmiştir. 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ve Heyet-i Temsiliye’nin faaliyetleri 

ertesinde İstanbul’da son Osmanlı mebusan meclisi toplanmıştır. 
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Foto: Atatürk, Rauf Orbay ve Heyet-i Temsiliye üyeleri ile birlikte 

Abdurrahman Peşâverî. Peşâverî, arkada ayakta duranlardan sağdan 

dördüncü sırada. (İşaretli olan) 

Rauf Orbay meclistedir ve bu dönemde Abdurrahman da yeniden 

Orbay’la beraber İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul’un İngilizlerce 

işgal edilmesi üzerine Abdurrahman İngilizlerin eline düşmemek için 

bir süre gizlenmiştir. Bu esnada Rauf Orbay Abdurrahman’a haber 

göndererek İngilizlerin meclisi dağıtmak istediklerini ve gizlice 

Ankara’ya giderek Mustafa Kemal’in emri altına girmesini 

söylemiştir. Orbay, hatıratında bu süreçte Peşâverî’den herhangi bir 

şekilde bahsetmezken aralarında Adnan Adıvar ve Halide Edip gibi 
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bazı isimlerin de olduğu kıymetli insanları işgal döneminde 

Anadolu’ya kaçırdığını anlatmıştır.16  

Kurtuluş Savaşı döneminde, Yunanlıların Ankara’ya kadar geldiği 

1921 yılında, Kurban Bayramı münasebeti ile Lahor’da bulunan 

Padişâhî Mescid’de konuşma yapan Muhammed İkbal, toplanan iki 

yüz elli bin kişilik kalabalığa şunları söylemiştir: “Dua edelim 

kardeşlerim, o bayrak, o burçlardan kıyamete kadar düşmesin. 

İslâm’ın güneşi kararmasın. Allah Müslümanları Hristiyanlara karşı 

savunan büyük lider Mustafa Kemal’e yardım etsin. İslâm’ın son 

askerlerini muzaffer kılsın.” Bu konuşma gösteriyor ki İkbal için 

Türkler, İslâm’ın güneşi ve Türk askerleri de İslâm’ın son askerleridir. 

17 

Anadolu Ajansı’nın Kurulması ve Abdurrahman Peşâverî 

1919 yılı haziran ayında Amasya'ya geçen Peşaverî Kuva-yı 

Milliye'nin İngilizce yazışmalarında görev almış, Anadolu Ajansı'nın 

kuruluş çalışmalarında bulunmuştur. 

6 Nisan 1920'de Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi, medyanın 

önemini fark eden Atatürk'ün talimatıyla AA'yı kurduklarında, Güney 

Asya doğumlu Abdurrahman Peşaveri AA'nın ilk muhabirlerinden biri 

olma ayrıcalığına sahip oldu.18 

 
16 S. Ercan s.117; Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, Can Yayınları, İstanbul 2007 

s.71 
17 S. Ercan s.17 
18 https://www.aa.com.tr/tr/aa-yuz-yasinda/aanin-ilk-muhabiri-kesmirli-pestun-

abdurrahman-pesaveri-/1793823 ve Ayrıntılı Bilgi için kaynakça’da gösterilen diğer 

linkler 

https://www.aa.com.tr/tr/aa-yuz-yasinda/aanin-ilk-muhabiri-kesmirli-pestun-abdurrahman-pesaveri-/1793823
https://www.aa.com.tr/tr/aa-yuz-yasinda/aanin-ilk-muhabiri-kesmirli-pestun-abdurrahman-pesaveri-/1793823
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İstiklâl Harbi döneminde, Ankara Hükümeti’nin gayelerini yurt içinde 

ve yurt dışında duyurmak, halkı olaylardan haberdar etmek ve İstanbul 

Hükümeti ile işgal kuvvetlerinin propagandalarına karşı koymak 

maksadı ile Anadolu Ajansı 6 Nisan 1920’de kurulmuştur. 

İstanbul’dan Ankara’ya geçmiş olan Abdurrahman Peşâverî de 

Anadolu Ajansı’nın kuruluş çalışmalarında yer almıştır. Ajansın ilk 

çalışanı olan Peşâverî’nin birkaç yabancı dil bilmesi onun bu süreçteki 

hizmetlerini değerli kılmıştır. Mükemmel derecede İngilizce ve biraz 

da Fransızca bilgisi ile İzmir’in işgali ile başlayan dönemde Yunan 

ordusunun Anadolu’da yaptığı katliamların Avrupa kamuoyuna 

duyurulması için çalışmıştır. İstanbul’un işgaline müteakip Ankara’ya 

geçen Halide Edip Ankara’ya varışının beşinci gününden itibaren 

İngilizce gazetelerin siyasî kısımlarını tercüme etmekle meşgul 

olmuştur. Ajansın çalışmalarına başladığı bu yer Millî Mücadele’nin 

ilk karargâhı Ziraat Mektebi’dir. Anadolu Ajansı ve Hakimiyet-i 

Milliye gazetesi için gerekli kısımları seçen ve Mustafa Kemal 

Paşa’nın yazışmalarına dair kısımları hazırlamakla uğraşan Halide 

Edip’e bu görevinde Abdurrahman Peşâverî yardım etmiştir. Beraber 

çalıştıkları Peşâverî hakkında Halide Edip şunları yazmıştır: 

“Abdurrahman, Balkan Harbi esnasında Türkiye’ye gelmiş, 

vatandaşımız olmuş.  Birinci Dünya Savaşı’nda bizim orduda hizmet 

etmişti. Ondan sonra da Rauf Bey’le beraber Erzurum’a gitmiş ve 

artık Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhından ayrılmaz olmuştu.” 

Bunların dışında Halide Edip’in, Peşâverî hakkında bir takım şahsî 

izlenimleri de bulunmaktadır. Bahsi geçen gözlemlerinde Halide Edip, 

Peşâverî’yi şöyle anlatmıştır: “Bir parmağıyla fakat başarıyla, yazı 
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makinesini kullanır, bundan başka da iş görmezdi. Bununla beraber 

çok idealist, aynı zamanda Pan-İslâmist olduğu için, her şeyi o 

bakımdan değerlendirirdi. Benim için onu incelemek faydalı oldu. 

Çünkü Hindistan’da Aligarh Üniversitesi’nin mahsulü olan bu adam, 

bana Hint psikolojisinin nasıl sabit bir fikir halinde her şeye 

Müslümanlık noktasından baktığını gösterdi.” 

“Sabit bir fikir halinde her şeye Müslümanlık noktasından bakmak…” 

Halide Edip’in Peşâverî özelinde bütün Müslüman Hintlilerin 

psikolojisine yapmış olduğu bu yorum 1935 senesinde Hindistan’a 

yaptığı seyahati ile değişecek olsa da, Osmanlı Devleti’nin 

parçalanmaya başladığı ve giderek yalnızlaştığı dönemlerde Hint 

Müslümanlarının bütün olumsuzluklara rağmen neden yılmadan 

Osmanlı Devleti’ni desteklediklerinin bir izahı olması açısından 

önemlidir. Osmanlı Devleti’nin kilometrelerce uzağında yer alan, din 

kardeşliği dışında Osmanlı toplumu ile ortak özelliği bulunmayan bu 

millet her şeye değilse bile bazı hassasiyetlerine Müslümanlık 

noktasından baktığı için Osmanlı hilâfetini özümsemiş ve Osmanlı’yı 

dinî hamisi kabul etmiştir. Yine aynı sebeple Osmanlı Devleti’nin 

bekasını İslâm için gerekli görmüş, maddî manevî desteğini eksik 

etmemiştir.19  

 

 

 

 
19 S. Ercan s.120 
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Türkiye İle Afganistan Arasında Diplomatik İlişkilerin Başlaması: 

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve 3 Mayıs 

1920’de Ankara’da ilk hükûmet kurulmuştur.20  

Türkiye’nin Millî Mücadele döneminde doğulu devletler içinde yakın 

münasebetler kurduğu ilk devlet Afganistan olmuştur.78 Türkiye ile 

Afganistan arasında ilk resmî ilişkileri kuran belge, 1 Mart1921’de 

Moskova’da imzalanmış olan Dostluk Anlaşması’dır.    

Anlaşma, Moskova’da bulunan Türk delegeleri Yusuf Kemal 

(TENGİRŞENK) ve Rıza Nur Beylerle Afganistan’ın Moskova 

olağanüstü elçisi Veli Han arasında imzalanmıştır.80 Bu anlaşma ile 

Afganistan, Ankara Hükûmetini tanıyan ilk ülke olmuştur. 81 Diğer 

bir deyişle bu anlaşma, “iki büyük kardeş ve bağımsız devlet arasında 

imzalanan ilk anlaşmadır. 

        

Foto: Dr. Rıza Nur                  Yusuf Kemal (TENGİRŞENK) Bey 

 
20 Alev KESKİN - Nilüfer, ALTIN, Geçmişten Günümüze Türk-Afgan 

İlişkileri, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2009 s.40 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti veya kısaca Ankara 

Hükûmeti adını taşıyan bu hükûmetin dış ilişkilerle ilgili en önemli 

kararlarından biri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ve Afganistan’ın 

başkenti Kabil’e birer temsilci göndermek ve oralarda birer temsilcilik 

açmak olmuştur. Türkiye’nin, Mustafa Kemal Türkiye’sinin yurt 

dışındaki ilk resmî temsilcilikleri bunlar olmuştur. Birincisi 

Azerbaycan’da, ikincisi Afganistan’da açılmıştır. O tarihte bu 

misyonlara mümessilik (Temsilcilik) denilmiştir.21 

18 Ağustos 1920 günü Abdurrahman Samadani Bey Türkiye’nin 

Afganistan mümessilliğine atanmıştır. Abdurrahman Samadani Bey 

Afgan asıllı bir subaydır. Balkan Savaşı sırasında Türk ordusuna 

katılmıştır. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türk 

ordusunda gönüllü olarak savaşan Afganlardan biridir. Yıllardır Türk 

ordusunda subaylık yapmış ve Mustafa Kemal Paşa’nın güvenini 

kazanmıştır. 

Türkiye’nin Kabil temsilciliğine atanan Abdurrahman Samadani Bey, 

20 Ağustos 1920 günü Kabil’e gitmek üzere Ankara’dan yola 

çıkmıştır. Erzurum ve Nahcivan’a uğrayan Abdurrahman Bey, 

Moskova üzerinden Kabil’e ulaşmıştır. Amanullah Han ile Mustafa 

Kemal Paşa Arasındaki ilk yazışmalar Mustafa Kemal ATATÜRK 

tarafından başlatılmıştır. Türkiye’nin Kabil temsilciliğine atanan 

Abdurrahman Samadani Bey, Kabil’e giderken kendisine verilen 

güven mektubundan başka, Mustafa Kemal Paşa’dan Afganistan Kralı 

Amanullah Han’a bir de özel mektup götürmüştür. Bu mektupta 

 
21A. KESKİN – N. ALTIN s. 39 
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Mustafa Kemal Paşa içinde bulunulan durumu Amanullah Han’a şöyle 

değerlendirmektedir: “Savaşan bütün milletler az çok barışa 

kavuştukları hâlde, Batılı Hristiyan milletler, İslam halifeliğinin ülkesi 

Türkiye Devleti’ne karşı Büyük Savaşı (hâlâ) sürdürmektedirler. Bu 

savaşın başından beri ortaya çıkan apaçık gerçek şudur ki İngiltere 

devleti bizim amansız ortak düşmanımızdır. Hindistan’a el koydukları 

o uğursuz günden beri, kimi zaman hile ve entrika ile kimi zaman da 

zor ve şiddet kullanarak kendi bencil emelleri ve amaçları için bütün 

Asya dünyasına boyun eğdirmiş ve özellikle İslam halklarını sonu 

gelmeyen zulümleriyle rahatsız etmeye çalışmış... Osmanlı 

Türklerinin millî ve siyasi varlığını yok etmeye kalkışmışlardır...” 

Bu mektup ATATÜRK ile Afganistan hükümdarı arasında ilişkilerin 

başlangıcıdır. 
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Foto: Abdurrahman Peşâverî Kabil Sefareti Görevinde iken. (Semanur Ercan 

s. 192) 

16 Şubat 1922 günü Afgan Emiri Amanullah Han, Gazi Mustafa 

Kemal’e bir mektup daha göndermiştir. Amanullah Han, kendisine 

gönderilen mümessil Abdurrahman Samadani Bey’in Kabil’e 

ulaştığını, uzun yıllardan beri süren bekleyişin sona erdiğini, bundan 

memnun  olduğunu bildirmektedir. Emir, Türkiye Büyük Millet 
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Meclisinin ve aziz biraderinin (Mustafa Kemal’in) Afganistan 

hakkındaki içten duygularından dolayı mutludur, Türkiye ile 

Afganistan arasındaki bağların sarsılmaz olduğuna inanmaktadır. 

Amanullah Han bazı Türk zabitlerinin zaman zaman Afganistan’a 

gelerek yararlı hizmetlerde bulunduklarını da bildirmekte ve İslam’ın 

ittifak ve birliğine dua ederek sözlerine son vermektedir. 

 

Belge: Şubat 1922 tarihli Hakimiyet-i Milliye’de yayınlanan Amanullah Han’ın 

mektubu hakkındaki haber. 

Mustafa Kemal Paşa, Ömer Fahrettin (TÜRKKAN) Paşa‘nın 

Afganistan’a atanışını 18 Mart 1922 tarihli bir mektupla Amanullah 

Han’a bildirirken Türk - Afgan ilişkileri hakkında da ipucu 

vermektedir: “TBMM tarafından Afganistan’a mümessil olarak 
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gönderilmiş olan Abdurrahman (Samadani) Bey’in orada iki kardeş 

ulus arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmek yolundaki 

çalışmalarıyla Emir Hazretlerinin güvenini ve takdirlerini kazanmış 

olmasından dolayı memnunum. Ankara’daki Afgan Elçisi Sultan 

Ahmet Han da iyi ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaktadır. 

Türkiye - Afganistan ilişkileri güçlüdür. Afganistan ve Türkiye’nin 

amacı insanlık haklarını savunmaktır. Bu ortak amaca doğru yürürken 

ilişkilerimizi pekiştirmesi için Medine’yi savunmuş olan ünlü Ömer 

Fahrettin (TÜRKKAN) Paşa, Kabil’e tam yetkili elçi olarak 

atanmıştır. Kendisinin Emir Hazretleri tarafından da destekleneceğine 

inanıyoruz...” 

Kabil'e elçi olarak geldiğini duyan ailesi Peşaver'e dönmesi için 

mektup üstüne mektup yazar. Fakat o, 10 yıldır görmediği ailesine şu 

tarihî mesajı gönderir: "Vatanım işgal altındadır. Ben hür bir adamım. 

İngiliz işgali altındaki topraklara gitmem.". Bunun üzerine ailesi 

Kabil'e gelir. Annesi kendisiyle beraber Peşaver'e gelmesi için yalvarır 

ama "Anne, Anadolu işgal altındayken dönemem!" diyen oğlunu ikna 

edemez. 

Afgan Kralı Emanullah Han'ın TBMM'ye gönderdiği, Abdurrahman 

Bey'in çalışmalarından sitayişle bahseden ve Anadolu'daki mücadeleyi 

destekler mahiyetteki mektubu 16 Şubat 1922'de TBMM Genel 

Kurulu'nda okunur. O zor günlerde Afganistan'dan gelen bu kardeşlik 
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mesajı, milletvekillerimizi çok heyecanlandırmış, mektubun 

okunmasını müteakip gözyaşları içinde ayakta alkışlanmıştır.22 

Abdurrahman Samadani Bey’in Türkiye adına Afganistan’daki 

temsilcilik görevi Ağustos 1920 25 Haziran1922 tarihleri arasında 

yapmıştır.23 

Rauf Bey’e Benzediğinden Rauf Bey Sanılarak Şehit Edildi 

Abdurrahman Peşaverî'nin yerine Büyükelçi tayin edilen Medine 

Müdafii ve Çöl Aslanı Fahreddin (Türkkan) Paşa 25 Haziran 1922'de 

Kabil'e varmış ve olağanüstü törenlerle karşılanmıştı.24 Fahreddin 

Paşa görevi Abdurrahman’dan teslim almıştır. Abdurrahman’a askerî 

rütbesinin yükseltilerek yarbaylığa getirildiğini ileten Fahreddin Paşa, 

Peşâverî’yi tebrik etmiştir. Peşâverî bundan sonra Amanullah Han’ın 

amcası Serdar Emin ed-Devle’nin konağına yerleşerek Türkiye’ye 

dönünceye kadar bir süre burada kalmış ve dostları ile görüşerek kitap 

yazmakla meşgul olmuştur.25 

Peşaveri, görevi Fahreddin Paşa'ya devrettikten sonra Rusya üzerinden 

İstanbul'a dönerken Rus hududunda bir suikaste uğramış, fakat o 

günlerde yine Kabil'den Türkiye'ye dönmekte olan Kabil Harp Okulu 

öğretmeni Yüzbaşı Hayri Bey, kendisine benzetilerek öldürülmüştü. 

Türkiye'ye döndükten sonra Rauf Orbay'ın maiyetinde hizmete 

 
22 https://www.pusulahaber.com.tr/kurtulus-savasinin-gizli-kahramani-abdurrahman-

pesaveri-30316h.htm  
23 A. KESKİN – N. ALTIN S.135; Ludwig w., ADAMEC, Afghanistan's Foreign 

Affairs to the Mid-twentieth Century: Relations with the USSR, Germany, and 

Britain, University of Arizona Press, 1974, s.75 
24 A. KESKİN – N. ALTIN S.46 
25 S. Ercan s.131 
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başladı. Abdurrahman Peşaverî ile evvelce tanışmış olan Zafer Hasan 

Aybek anlatıyor: "Kendisiyle 1924'te buluştuğumda Abdurrahman, 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmaya çalışan Rauf Orbay ve 

Kazım Karabekir gibi memleketin ileri gelen liderleriyle beraberdi. 21 

Mayıs 1925 gecesi Beşiktaş'tan Nişantaşı'ndaki evine dönmekte olan 

Abdurrahman Bey meçhul üç şahıs tarafından tabanca ile vurulmuş ve 

birkaç saat sonra da bekçiler tarafından bulunarak hastaneye 

kaldırılmıştı. Kurşun bir ciğerini parçalayarak bel kemiğini 

zedelediğinden belden aşağısı felç olmuştu. Hastaneye ziyarete her 

gidişimde daima kendisini neşeli bulurdum. Fakat tüm çabalara 

rağmen 30 Haziran 1925'te hayata gözlerini yumdu ve Maçka 

Mezarlığı'na defnedildi. Kadirşinas arkadaşı Esad Fuad Tugay 

tarafından kendisine mermer bir mezar yaptırıldı." 
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Foto: Abdurrahman Peşâverî ve Rauf Orbay. 

Peşaverî beyaz tenli ve sima olarak Rauf Orbay'a benzerliğinden 

saldırganların asıl hedefinin Rauf Orbay olduğu, Peşaverî'yi 

yanlışlıkla vurdukları da iddia edilmiştir.26 

 
26 Ayrıntılı Bilgi için Bkz. S. Ercan s.134;  
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Ölüm haberi Hindistan'da büyük bir üzüntü ile karşılandı. Okuduğu 

Aligarh Koleji'nde kaldığı yurt odasına kendi ismi verildi ve Dr. 

Ensari'nin davetlisi olarak 1933'te Hindistan'ı ve Peşaveri’nin ailesini 

ziyaret eden Rauf Orbay tarafından aynı odaya bir kitabe kondu. 

Ayrıca Peşaver Üniversitesi'ne doğduğu şehir Peşaver'de okullar arası 

spor müsabakaları için Rauf-Rahman Kupası adıyla bir kupa verildi. 

 

Belge: 14. Mayıs 1925 tarihli Vatan gazetesinin Peşâverî’nin vurulması 

hakkındaki haberi. 

Ömrünü Anadolu'nun hürriyet mücadelesine adamış Abdurrahman 

Peşaverî'nin ismi ölümünden sonra adeta unutulmuştur. Kaybolmaya 

yüz tutan ve hemen hemen tüm mezarların tahrip olduğu İstanbul 
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Maçka mezarlığında Peşaverî'nin kabri de yapayalnızdır.27Kendisini 

Türklüğe adamış olan bu kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 

 

Foto: Abdurrahman Preşâverî’nin kabrinin son hali. (Mayıs 2019) (Semanur 

Ercan s. 188) 

 
27 https://www.pusulahaber.com.tr/kurtulus-savasinin-gizli-kahramani-

abdurrahman-pesaveri-30316h.htm 
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Foto: Abdurrahman Peşâverî Kardeşlik Platformunca yaptırılan mermer 

plaka. (Semanur Ercan s. 190) 



 
176 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

 

Foto: Albay Abdurrahman Peşâverî göğsünde İstiklâl Madalyası ile. (Semanur 

Ercan s.191) 
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GİRİŞ 

Tokat, Türkiye sınırları içerisinde Türk egemenliğine giren en eski 

yerleşimlerden birisidir. Şehir, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan çok kısa 

bir süre sonra Danişmendli Beyliği kontrolüne girerek Türk 

hâkimiyeti ile tanışmıştır. Bu beylikten sonra sırasıyla Türkiye 

Selçukluları, İlhanlılar, Eretnalılar, Kadı Burhaneddin ve nihayet 

Osmanlılar şehirde söz sahibi olmuştur. 900 seneyi aşan bu süreçte 

şehirde Türk tarihinin her dönemine ait eserlere rastlamak 

mümkündür.  

Mezar taşları tıpkı yer adları ve diğer tarihi eserler gibi milletlerin 

hâkimiyet kurdukları coğrafyalardaki tapularıdır. Uzun bir Türk 

egemenliğine sahip olan Tokat’ta da Türklere ait ve tarihi değer içeren 

mezar taşlarının bulunduğu çok sayıda mezarlık vardır. Bu 

araştırmanın konusunu teşkil eden Yağcıoğlu ailesine ait mezarlar 

Şeyh-i Şirvanî ve Ali mezarlıklarında bulunmaktadır. 

Yağcıoğulları ailesi Tokat’ın kökleri oldukça eskiye dayanan 

ailelerinden birisidir. Aile, Osmanlı Ordusu’nda görev alan ve önemli 

rütbelere getirilen çok sayıda subay yetiştirmiştir. Bu subaylardan 

birisi Altıncı Ordu Ferikliği’ne kadar yükselen Ali Paşa’dır. Bununla 

birlikte, bu aileden yetişen en önemli isim 1877-1878 Osmanlı-Rus 

Savaşı sırasında Plevne’de yaptığı üstün savunmayla bütün dünyanın 

dikkatini çeken Gazi Osman Paşa’dır. Aile içerisinde dikkat çeken 

 
 Bu çalışma 10-12 Ekim 2019’da Tokat’ta düzenlenen I. Uluslararası Türk-İslam 

Sanatlarında Epigrafik Çalışmalar Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan bildiriden 

geliştirilmiştir. 
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diğer isimler arasında Abdülgani Efendi, Hacı Salih Bey, Abdullah 

Bey öne çıkmaktadır. 

Bu çalışmada adı geçen aileye ait mezar taşları üzerindeki Osmanlı 

Türkçesiyle yazılmış yazılar transkribe edilmiş; mezar taşları biçim 

yönünden değerlendirilmiş, ayrıca taşlar üzerindeki çeşitli simge ve 

semboller yorumlanmıştır. Bunun yanında incelenen kişilerin Osmanlı 

devlet kurumları ve Tokat şehir yaşamı içerisindeki statüleri, 

yaptıkları işler hakkında da bilgi verilmeye çalışılmıştır.  

Çalışma, özelde aile tarihleri ve biyografilerde, ayrıca şehir 

tarihlerinin aydınlatılmasında Tokat ve Yağcıoğlu ailesi örneğinden 

yola çıkılarak tarihsel anlamda değer taşıyan mezar taşlarının 

değerlendirilmesi, genelde Osmanlı döneminde yapılan mezar 

taşlarının incelenmesine mütevazı bir katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

İnsanın ruhunun bedenden ayrılması ölüm olarak adlandırılmaktadır. 

Ölü bedenin yok edilmesi toplumların inanç ve geleneklerinde 

farklılıklar göstermektedir (Onay, 2013; Akyurt, 2014). Bazı 

toplumlar yakarak, bazıları açık alana bırakarak kemikler kalıncaya 

kadar yırtıcılara yedirerek, İslam dinine inanan topluluklar da 

“Topraktan geldik toprağa gideceğiz.” inancı gereği toprağa gömerek 

ölü bedeni yok etmektedirler. İslam dininde cesedin gömüldüğü yere 

mezar ya da kabir, mezarların bulundukları yerlere de mezarlık ya da 

kabristan denmektedir. Kabir Arapçadan Türkçeye geçen bir kelime 

olup gömme; mezar ise yine aynı dilden olup ziyaret edilen yer 

anlamına gelmektedir. Kabir için Kamus-ı Türki’de, mezar ve merkad 
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anlamları verilmiştir. Merkad uyuyacak yer anlamına gelmektedir. 

Kelimenin çoğulu ise kubur olarak verilmiştir (Kamus-ı Türki: 1049). 

Kamus-ı Türki’de mezar kelimesinin Arapça kökenli olduğu 

belirtildikten sonra ziyaret yeri anlamına geldiğine işaret edilmiştir. 

Aziz bir zatın ziyaret edilen kabri olarak da kullanıldığı belirtilmiştir. 

Mezarın üzerine dikilen yazılı taşın da bu kelime ile karşılandığına 

işaret edilmiştir (Kamus-ı Türki: 1332). 

Kabir kelimesi Lehçe-i Osmani’de kabristan ve mezarlık olarak 

verilmiştir (Lehçe-i Osmani: 1270). Kabir kelimesini mezar olarak 

dile getiren Lugat-i Naci kelimeyi karargah-ı ahir-i beşer olarak 

tasvir etmiştir (Lugat-i Naci: 584). Lugat-i Remzi’de kabir 

kelimesinin Türkçesi olarak sîn gösterilmiştir. (Lugat-i Remzi, c. 2:  

94). Önemli kişilerin mezarlarına veya mezarlarının bulunduğu yere 

ravza, meşhed, kubbe, türbe ve kümbet; cami, tekke, türbe gibi 

yapıların bitişiğinde yer alan küçük mezarlıklara Türkçede hazîre 

(etrafı çalı, çit veya taştan duvarla çevrili mekân) ve daha çok tekke ve 

zâviye mezarlık/hazîrelerine vâdî-i hâmûşân (sessizler vadisi) adı 

verilmiştir. Eski Türkçede kabire sın (Anadolu lehçesinde sin) ve 

mezarlığa sınlağ (Anadolu lehçesinde sinle) denildiği bilinmektedir 

(Bozkurt, 2009: 519).  Mezarlıklar genellikle hem insanlara ibret 

olmak üzere hem de gelip geçenin dua okuması için çoğunlukla 

yerleşim yerlerinin girişlerine kurulmuşlardır. Zaman zaman camilerin 

hazireleri de mezarlık vazifesi görmüştür. Bütün bunların dışında, 

Tokat’ın kimi köylerinde olduğu gibi, mezarlar kişilerin arazilerinin 

bir yerine de açılabilmektedir. Büyük şehirlerde ise genellikle şehrin 

muhtelif yerlerinde çeşitli adlarla anılan mezarlıklar bulunmaktadır. 
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Önceleri genellikle meskûn sahaların dışında bulunan mezarlıklar 

yerleşim alanlarının genişlemesi sonucu şehirlerin içinde kalmıştır. 

Kadim bir geçmişe sahip Tokat’ta da çok sayıda mezarlık 

bulunmaktadır. Tokat’ta hâlihazırda 24 mezarlık tespit edilmiştir. 

Bunlardan 23’ü Müslümanlara ait olup bir tanesi Ermeni mezarlığıdır 

(Bkz. Tablo 1.). 

Tablo 1. Tokat Merkez İlçede Bulunan Mezarlıklar ve 

Bulundukları Mevkiler* 

Mezarlık Bulunduğu 

Mevki 

Mezarlık Bulunduğu Mevki 

Erenler 

Mezarlığı 

Erenler Alpgazi 

Mezarlığı 

Çevre Yolu 

Orta Mezarlık Erenler Kemer Mezarlığı Kemer 

Şeyh-i Şirvani 

Mezarlığı 

Çay Mahallesi Büyükbeybağı 

Mezarlığı 

Büyükbeybağı 

Ali Mezarlığı  Karayatak 

Mezarlığı 

TOKİ 

Boyunbaba 

Mezarlığı 

Erenler Yeşilova 

Mezarlığı 

TOKİ 

Ağbayır 

Mezarlığı 

Karşıyaka Geyras Mezarlığı Geyras 

Üçtepeler 

Mezarlığı 

Fidanlık Yeniyurt 

Mezarlığı 

Eski Tekel Sigara 

Fabrikası Arkası 

Dikmenler 

Mezarlığı 

Üniversitesi 

Hastanesi Arkası 

Koşakavak 

Mezarlığı 

Koşakavak/Belediye 

Arkası 

Doğancıbağları 

Mezarlığı 

Doğancıbağları Dokuztaşlar 

Mezarlığı 

Dokuztaşlar 

Ermeni Mezarlığı Devlet Hastanesi 

Arkası 

Aksu Mezarlığı Aksu (Akmanlar) 

Mh. 

Behzat Mezarlığı Behzat Camii  Garipler 

Mezarlığı 

Şehri batısında 

Hamza Bey 

Mezarlığı 

Ali Mezarlığı 

yanı 

Meydan 

Mezarlığı 

Meydan Camii  

*Tokat’taki mezarlıklar listesi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim 

üyelerinden Murat Hanilçe ve Canan Hanoğlu tarafından çıkarılmış güncel ve 2020 

senesine ait bir listedir. Liste çıkarılırken Tokat Belediyesi Mezarlıklar 

Müdürlüğü’nden de yardım alınmıştır. 
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1.Osmanlı Dönemi Mezar Yapıları 

Osmanlı döneminde mezarların baş ve ayak kısımlarına şahide denen 

iki taş dikilmiştir (Pakalın, 1983: 304). Bu dönemde, Selçuklu 

döneminde yaygın olarak kullanılan sanduka biçimindeki mezar 

taşlarına nadir olarak rastlanılmaktadır. Osmanlı dönemi mezar taşları, 

sadeliği ve yalın olma özelliğiyle Selçuklu ve beylikler dönemi 

mezarlarından ayrılır (Yiğit ve Ünlüsoy, 2014: 12). Şahideler ölen 

şahsın defnedildiği yerin belli olması için dikilmiştir. Başucundaki 

şahideler, hem ölen şahsın gömüldüğü yerin kaybolmaması için hem 

de şahsın hayatında yaptığı işleri, sosyal konumunu, bazen de ölüm 

nedeni gibi özellikleri göstermek için işlenmiştir. Ayak kısmındaki 

taşta ise selvi, cennet meyvesi, hayat ağacı, gibi motiflere yer 

verilmiştir. 

Mezar taşı kitabesi “Hüve”, Hüve’l-baki”, “Hüve’l-hallaku’l-baki” 

gibi girişle başlayıp genelde, 

“Ziyaretten murad duadır 

Bugün bana ise yarın sanadır”  

veya,  

“Beni kıl mağfiret ey Rabbi Yezdan 

Bi hakkı arş-ı‘azam-ı nur-ı Kur’an 

Gelib kabrimi ziyaret eden ihvan 

Edeler ruhuma bir Fatiha ihsan” 
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gibi dua, bazen de ibret alınmasını isteyen beyitlerle devam 

etmektedir. Ondan sonra kişinin aile lakabı veya halk tarafından 

bilinen şöhreti belirtildikten sonra ismi ve baba adı gibi kimliğini 

belirleyen ibareler yer almaktadır. En son ruhuna Fatiha dileği ve 

ölüm tarihi ile kitabe bitirilmektedir Devlet içerisinde görev yapmış 

olan şahısların mezar taşları daha gösterişli ve kitabesindeki bilgiler 

de daha ayrıntılı olabilmektedir. Yine baş şahidesindeki başlık da 

kişinin meslek olarak işgal ettiği yere göre değişmektedir (Laquer, 

1997). 

2. Yağcıoğlu Ailesi Mezar Taşları 

Yağcıoğulları, Osmanlı belgelerinde geçtiği haliyle Yağcızadeler, 

Osmanlılar zamanında Tokat’ın ileri gelen ailelerinden birisiydi. 

Bununla birlikte, aile hakkında kaynaklarda yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Bu durum, aile bireylerinin Osmanlılar zamanında 

olaylara pek karışmamasıyla ve devlete bağlılıklarıyla açıklanabilir. 

Aileyle ilgili bulabildiğimiz sınırlı bilgiler, ailenin varlıklı ve Tokat’ın 

sayılı sülalerinden birisi olduğunu ortaya koymaktadır. 1790’larda 

Tokat Voyovodalığında bu aileden Yağcızade Mehmed Bey 

görülmektedir (Açıkel ve Sağırlı, 2005: 408-9). 1832’de Müderris 

olarak görev yapan Hacı Abdullah Bey de bu ailedendir (Açıkel ve 

Sağırlı, 2005: 407). Aileden Osmanlı Ordusu’nda hizmet eden paşalar 

da çıkmıştır. Yağcızade Hacı Ali Paşa Mekteb-i Harbiye’den mezun 

olduktan sonra Kırım ve Karadağ Muharebelerine katılmış; ferik 

(korgeneral) ve Altıncı Süvari Ordusu kumandanı olmuş ve 1892’de 

İstanbul’da vefat etmiştir. Kendisi Eyüp Mezarlığı’na defnedilmiştir 
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(Mehmed Süreyya, 1996: 683). Plevne Kahramanı Gazi Osman 

Paşa’nın bu aileden olduğu öne sürülmektedir. Yağcızadeler, çeşitli 

devlet hizmetlerinde görev almaları dışında Tokat’ta malvarlıklarıyla 

da öne çıkan bir aile olmuştur. Aile, Yağcızade Hanı adıyla uzun yıllar 

bir hanın işletmecisi olmuştur (Açıkel ve Sağırlı, 2005: 305). Şimdiki 

adı Gaziosmanpaşa olan Zodu Köyü’nde ve Tokat’ın Kemer 

Mahallesi’nde geniş arazilere sahip bulunmuştur. 2000’lerin hemen 

başında yanarak ortadan kalkan Yağcızade Abdullah Evi Tokat sivil 

mimarisinin en gözde eserlerinden birisiydi (Akok, 1957: 135-139). 

Ailenin son temsilcileri Tokat’ta Bey Sokağı’nda yaşamıştır. Ailenin 

son temsilcisi Salih Bey emeklilik yaşamını halen Ege’de 

sürdürmektedir. 

2.1. Yağcızadelere Ait Şeyh-i Şirvanî Mezarlığındaki Mezarlar 

Yağcızade ailesine ait bulduğumuz mezar taşlarının birisi dışındakiler 

Şeyh-i Şirvanî Mezarlığı’nda bulunmaktadır. Şeyh-i Şirvanî 

Mezarlığı, ismini halk arasında her türlü dilek için ziyaret edilmekte 

olan Şeyh Şirvanî isimli din büyüğünün mezarının bulunduğu yerden 

almıştır. Tokat il merkezinin doğu tarafında, Çay Mahallesi’nin 

bitiminde yer alan mezarlık önceleri din büyüğünün mezarının 

çevresine definler yapılarak genişlemiş; zamanla çok geniş bir alana 

yayılmıştır. Derenin ayırdığı ana bölüm ile diğer geniş alan yol 

geçirilmesi nedeniyle çeşitli adalara ayrılmıştır. Şeyh-i Şirvanî 

Anadolu’nun manevî zenginliği olan büyük velilerdendir. Günümüzde 

Azerbaycan sınırları içerisinde bulunan Şirvan’da dünyaya gelmiştir. 

İsmi Abdülmecid’dir. Doğum tarihi belli değildir. Şemahi’de uzun 



 
190 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

yıllar eğitim verdikten sonra Zile’ye gelmiştir. Birçok âlim 

yetiştirdikten sonra 1564’te Tokat’ta ölmüştür. Kendisi Halveti 

şeyhidir. Şimdiki mezarının olduğu yere gömülüdür. Vefatından kısa 

bir süre önce: “Bizi sevenler, kabrimizin üzerine türbe yapmak 

suretiyle bu acizi diğer Müslümanlardan ayırmasınlar.” diye vasiyet 

etmiştir. Ne var ki onu sevenler vasiyetine uymayıp türbe 

yaptırmışlardır. Kubbesi tamamlandığı gece türbe tamamen 

yıkılmıştır. Birkaç kez türbe ve kubbe yapıldıysa da her defasında 

çökmüştür. Bu rivayet ne kadar doğrudur bilinmez, ancak Şeyh 

Abdülmecid Şirvanî’nin kabri, mezarlık içerisinde etrafı taş duvarlarla 

çevrili Lülüt ağaçlarının altında olup, üzeri açıktır. Mezarlık önündeki 

tabelada, adı Abdülmecid bin Veliyüddin ibn-i Alauddin Şirvanî 

olarak yazılı olan şeyhin ismi Sefine-i Evliya’da Şeyh Mecdüddin 

Nurullah Abdülmecid Şirvanî olarak geçer. Mezarı önündeki tabelada 

H. 972/M. 1564’te Tokat’ta taun (veba) salgınında öldüğü ve 

Halvetiye Tarikatı’nın şeyhlerinden olduğu yazılıdır. Ulemadan biri 

olan Abdülmecid Şirvanî, Zile’de medfûn Muharrem Efendi ile onun 

Sivas’ta medfun bulunan kardeşi Şemseddin Sivasî’ye hocalık etmiştir 

(Durma, 2010: 28-37).  

Mezarlığın kuzeydeki bölümü Şeyh Şirvanî’nin mezarının bulunduğu 

eski mezarlık alanı, güneydeki bölümü ise halen gömülerin yapıldığı 

yeni mezarlık alanıdır. Şeyh Şirvanî’nin mezarıyla birlikte sekiz 

mezarın daha bulunduğu eski mezarlık alanı, duvarlarla çevrilerek 

diğer bölümden ayrılmıştır. Mezarlığın bu eski bölümünde 18-19. 

yüzyıla ait çok sayıda Osmanlı mezar taşı bulunmaktadır. Bu alanda 

değişik üsluplarda işlenmiş baş ve ayak taşları örnekleri 
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sergilenmektedir. Mezarlık içerisinde Tokat’ın Osmanlılar 

zamanındaki 14 meşhur ailesine ait mezarlar da bulunmaktadır. Bu 

aileler şunlardır: Tuzcuzadeler, Koçhisarîzadeler, Cılızzadeler, Sivaslı 

Müezzinzadeler, Kirli Hafızzadeler, Bahçecizadeler, 

Sızırağacızadeler, Alicanzadeler, Kulzadeler, Alaybeyzadeler, 

Paşazadeler, Nebizadeler, Nalbantzadeler ve Yağcızadeler. Mezarlıkta 

Tokat’ın son Mevlevi şeylerinin mezarları da bulunmaktadır. 

 

Fotoğraf 1. Şeyh-i Şirvani Mezarlığı 

Yağcıoğulları aile mezarlığı Şeyhi Şirvanî’nin mezarına giden yolun 

sağında solunda bulunmaktadır. Aile kabirlerinin, Anadolu’nun 

manevi dinamiklerinden Şeyh-i Şirvanî’nin kabrinin hemen bitişiğinde 

olmaları onların Tokat’ın ileri gelenlerinden olduğunun önemli bir 

göstergesidir. Eski yolun genişliği tam olarak bilinmediğinden yol 
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genişletilmesinde mezarların zarar görüp görmediği bilinmemektedir. 

Ancak Yağcıoğullarına ait bazı mezarların baş taşlarının hemen dibine 

duvar örüldüğünden, mezarların kitabeleri betonla kaplandığından, 

bazıları da taşla duvar arasında bırakılan mesafe çok az olduğundan 

okunması mümkün olmamıştır. Tokat mezarlıklarındaki Osmanlı 

mezar taşlarının başına gelen talihsizlikler bu mezarlıkta bulunan 

mezarların başına da gelmiş ve çoğu mezar taşı kırılmıştır. Kırık 

taşların bazılarının parçaları bulunamamıştır. Kırıkları betonla onarma 

çalışması sırasında bazı yazıların sıvanması kitabelerin okunmasını 

yine imkânsız kılmıştır.  

Yağcıoğulları aile mezarlığındaki mezarların bir kısmında Yağcıoğlu 

ibaresinin geçmemesinden dolayı bunların bu aileye ait olup olmadığı 

hususunda endişeye düşülmüş olup sadece aile isminin geçtiği taşlar 

bu çalışmada kullanılmıştır. 

2.1.a. Hatice Hanım’a Ait Mezar Taşı Kitabesi (1907-1908 

senesine ait) 

Tokat eşrafından Yağcızade Mehmed Bey’in eşi, Altıncı Ordu Feriki 

Yağcızade Hacı Ali Paşa’nın kızı Hatice Hanım’a aittir. Mezarlığı 

2012’de ziyaret ettiğimizde aşağıda görülen iki fotoğraftaki parça 

mezarlıktaydı. Bununla birlikte 2020’de bu yazıyı hazırlamak üzere 

gerçekleştirdiğimiz ziyarette üst parçaya rastlayamadık (Bkz. Tablo 

2). 
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Tablo 2. Hatice Hanım’ın Mezar Taşı ve Üzerindeki Yazı 

Mezar Taşının Orjinali (2012 tarihli) Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

1-Tokat eşrafından 

YağcızâdeMehmed 

 

2-Bey halilesi ve Altıncı Ordu-yı 

Hümâyun 

 

3-Feriki Yağcızâde El-hâc Ali 

Paşa Kerimesi Merhûme 

 

4-Es-Seyyîd Hadice 

 

5-Bahş eyleyenler şefaat-i 

paygambere nail ola. 

 

6.Sene 1325 

Mezar Taşının Alt Parçası (2020 tarihli) 
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2.1.b. Osman Paşa Kızı Cemile Hanım’ın Mezar Taşı (1949 

Tarihli) 

Şeyh-i Şirvani Mezarlığı’nda Yağcızade Mezarlığı içerisinde en 

dikkat çekici mezarlardan birisi Cemile Hanım’a ait olanıdır. Mezarı 

kayda değer hale getiren özelliği Cemile Hanım’ın Osman Paşa’nın 

kızı olmasıdır. Elimizde yeterli veri bulunmamakla beraber Cemile 

Hanım’ın Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın kızı olması 

ihtimali bulunmaktadır. Zira, Gazi Osman Paşa biyografisinde ailesi 

hakkında kesin bilgi vermemekle birlikte, onun hakkında araştırma 

yapanlar onun ailesinin Yağcıoğulları olabileceğini öne sürmüşlerdir. 

Şerif Bey diye birisinin eşi olduğunu öğrendiğimiz Cemile Hanım 

1949 Haziran’ında vefat etmiş ve bu mezarlığa gömülmüştür. Bu 

mezarın taşını ilginç kılan bir başka özellik ise Harf Devrimi’nin 

üzerinden oldukça uzun süre geçmesine rağmen üzerindeki yazıların 

Arap harfleriyle yazılmış olmasıdır (Bkz. Tablo 3). 

Tablo 3. Cemile Hanım’ın Mezar Taşı ve Üzerindeki Yazı 

Mezar Taşının Orijinali Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

1-Osman Paşa kızı Cemile 

Hanım 

2-Şerif Bey Haremi Pakize siret 

3-Dokuzyüz kırk dokuz 

haziranında  

4-Bu fani dünyadan eyledi rıhlet 

5-Lütfu nihayet olmayan Allah 

6-Etsin makamını sarayı cennet 

7-Allah el-fatiha 
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2.1.c. Ayşe Hanım Mezar Taşı 

“Hüvelbaki” ibaresiyle başlayan bu mezar taşı Yağcızade Abdülgani 

Bey’in kızı Ayşe Hanım’a ait olup 1928 tarihlidir. Mezar taşı 

diğerlerinden görünüm olarak küçük olmasına bakılarak Abdülgani 

Bey’in kızı Ayşe Hanım’ın henüz evlenmeden genç yaşta ölen bir 

kadın olması ihtimalini akla getirmektedir (Bkz. Tablo 4). 

Tablo 4. Ayşe Hanım’ın Mezar Taşı ve Üzerindeki Yazı 

Mezar Taşının Orijinali Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

1. Hüvelbaki 

 

2. Yağcızade Abdulgani 

 

3. Bey kerimesi Ayşe 

 

4. Hanım ruhuna Fatiha 

 

5. 1928 
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2.1.d. Abdülgani Efendi Mezarı 

Tokat eşrafından Yağcızade Abdülgani Efendi’nin mezarıdır. Mezar 

taşının alt kısmı toprak altında kaldığından tarih kısmı okunamamıştır 

(Bkz. Tablo 5). 

Tablo 5. Abdülgani Efendi Mezarı 

Mezar Taşının Orijinali Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

1 Hüve 

2. Mağfiret kıl beni ey rabbi 

Yezdan 

3. Bi hakkı arşı azami nuru 

kuran 

4. Gelüb kabrimi ziyaret eden 

ihvan 

5. Ede ruhuma bir Fatiha ihsan 

6. Tokad eşraf-ı hanedanından 

Yağcı zade müteverri’ 

7. Abdulgani efendinin ruhiçün 
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2.1.e. Fatma Hanım Mezarı 

Yağcızade Abdülgani Bey’in 1929’da ölen eşi Fatma Hanım’a aittir. 

Mezar taşının ilginç kılan bir özellik, tıpkı Osman Paşa kızı Cemile 

Hanım’ın mezarında da rastladığımız gibi Harf Devriminden bir sene 

sonra mezar taşının Arap Harfleriyle yazılmış olmasıdır (Bkz. Tablo 

6). 

Tablo 6. Fatıma Hanım Mezarı 

Mezar Taşının Orijinali Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

1-Hüvel hayy 

 

2-Yağcızade Abdulgani 

 

3-Bey zevcesi Fatıma 

 

4-Hanım ruhuna fatiha 

 

5-1929 

 

 

 



 
198 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

2.1.f. Abdullah Bey Mezarı (1278/1861-1862 Tarihli) 

H. 1278/M.1861-1862’de vefat eden Abdullah Bey’in mezarıdır. 

Mezar taşındaki başlık, bu mezarın, yukarıda ailenin önemli isimleri 

arasında zikrettiğimiz Müderris Abdullah Bey’a ait olma ihtimalini 

düşündürtmektedir (Bkz. Tablo 7). 

Tablo 7. Abdullah Bey Mezarı 

Mezar Taşının Orijinali Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

1. Hüve’i-Hayyü’l-Baki 

2.  Ziynet-i Dünyaya Etmedi 

Rağbet 

3. Terk Edübukbaya Eyledi 

Rıhlet 

4. Yağcızade Abdullah Bey 

5. Mekanını Hüda Eylesün 

Cennet 

6. Ruhiçünelfatiha Sene 1278 
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2.1.g. Abdülgani Beyin Eşi Şerife Hanımın Mezarı 

Mezar taşının üst ve alt kısımlarındaki yazılar okunamaz durumdadır. 

Bu nedenle bu mezar için tarih tespiti yapmak mümkün olmamıştır. 

Ancak diğer mezar taşlarına göre daha edebi bir dille hazırlanan bir 

mezar taşı olduğu açıktır (Bkz. Tablo 8). 

Tablo 8. Abdülgani Bey Eşi Şerife Hanımın Mezarı 

Mezar Taşının Orijinali Mezar Taşındaki Yazıların 

Okunuşu 

 

………..Hitâb-ı İrci’i 

…..Göçdü Cennete Be Nev Nihâl 

Nefs-i Paki Emr-İ Hakka Râm Olub 

Ta’ir-i Ruhu Edüb Azm-i Visâl 

Hem Şefi’ Olsun Ona 

Görmesün Bir An Derde Mübtelâ 

Yağcızade Abdulgani Beyin 

Kerimesi 

Şerife Hanım Ruhiçün Fatita 

2.2. Ali Mezarlığında Yağcızade Salih Efendi Mezarı 

Yağcıoğullarına ait Tokat mezarlıkları içerisinde en eski ve en 

görkemli mezar Ali Mezarlığı’nda karşımıza çıkmıştır. Mezar taşında 

toplumsal ve resmi statüsü belirtilmese de önemli bir sima olan Salih 

Efendi’ye ait mezar, büyüklüğü yanında sade bir tasarıma sahiptir. 

Mezarda Salih Efendi’nin H. 1138/M. 1725-26 tarihinde öldüğü 
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dışında bir bilgi bulunmamaktadır (Bkz. Tablo 9). Bununla birlikte 

mezar taşı tezyinatında kullanılan “Yıldız” dikkat çekmektedir. Yıldız, 

İslam Dünyası’nda Mühr-i Süleyman olarak da bilinmektedir. Bu 

yıldız, İslam kültür ve medeniyetinde Hz Süleyman ve sahip olduğu 

mucizeler, Kuran ve Hadislerde sabit olduğu için koruyucu sayılmış; 

manevi bir zırh niteliği taşıdığına inanılmış ve olağanüstü güçlere 

sahip olma arzusuyla ve uğursuzluğu, şer güçleri bertaraf için 

Müslümanlar tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde 

camilerde, saraylarda, kitaplarda, Müslüman denizcilerin armalarında 

ve padişah ve eşlerinin giydikleri tılsımlı ya da şifalı diye tanımlanan 

gömleklere işlenmiştir. İslam süsleme sanatlarının metal, ahşap, 

mimari, dokuma gibi pek çok dalında da nakış amaçlı tercih edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde başta hamam kubbe delikleri olmak üzere mezar 

taşları, cami süslemeleri, padişah gömlekleri, sancaklar anıtlar ve 

kemer kilit taşlarıyla çini, seramik gibi mimariyi ilgilendiren 

hususlarda, mutfak eşyalarında, çeşmelerde, sebillerde, madeni 

paralarda, giyim eşyaları ve takılarda kullanılmıştır (Pala, 2006: 524-

6). 
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Tablo 9. Yağcızade Salih Efendi Mezarı 

  

 

1 Merhum Yağcızade 

Esseyyid 

2 Salih Efendi Ruhi İçün 

3 El Fatiha Sene 1138 

  

 



 
202 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada Tokat’ın önde gelen ailelerinden Yağcıoğullarına ait 

eski tarihli ve Arap harfleri ile yazılmış mezar taşları incelenmiştir. 

Aileye ait eski tarihli mezar taşları büyük ölçüde Şeyh-i Şirvan 

Mezarlığında bulunmuştur. Bu mezarlıktaki yedi mezardan beşi 

ailedeki kadınlara ait olup yalnız ikisi erkek mezarıdır. Bu mezarlar 

içerisinden en dikkat çekici olanı ise Osman Paşa kızı olarak anılan 

Cemile Hanım’ın 1949 senesine ait mezarıdır. Bu mezar iki açıdan 

önemlidir: Birincisi Cemile Hanım’ın Gazi Osman Paşa’nın kızı 

olması ihtimalidir. İkincisi ise 1949’daki bu mezar taşının Arap 

harfleriyle tezyin edilmesidir. Aileye ait en eski tarihli ve en görkemli 

mezar ise Ali Mezarlığı’nda karşımıza çıkan Salih Efendi’nin 

mezarıdır. Kimliğini tespit edemediğimiz bu kişinin mezarındaki 

incelik kendisinin şehir hayatında önemli bir mevkiyi işgal ettiğini 

göstermektedir. Şüphesiz bulduğumuz sekiz mezar taşının bir ailenin 

tek başına tarihini ortaya koymak için yeterli olmadığı açıktır. 

Bununla birlikte, Tokat müzesine taşınan ve şu an müzenin yerinin 

değişmesinden dolayı inceleme şansı bulamadığımız taşlara bakılarak 

aile hakkında daha fazla mezar taşına ulaşma olasılığı da vardır. 

Çalışma yapılırken yaşanan bazı zorlukları da belirtmek 

gerekmektedir. Ülkemizde ve Tokat şehrinde mezarlıklar 

belediyelerin yetki ve sorumluluk sahasındadır. Tokat Belediyesi de 

şehirdeki mezarlıklara kendi imkânları ölçüsünde ilgi göstermektedir. 

Ne var ki mezarlıklarda yapılan iyileştirme çalışmalarında Tokat yerel 

yönetiminin bazı eksikleri olduğu görülmüştür. Bunlardan ilki 
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mezarlıklarda bakım yapılırken beton duvarlar kurulmuş ve bu beton 

duvarların tarihi mezarların hemen önüne konmuştur. Bu durum tarihi 

kıymeti olan mezar taşlarının yazılarını okumayı imkânsız hale 

getirmiştir. İkincisi bu beton kullanımı mezar taşlarını ayağa 

kaldırırken de uygulanmıştır. Bu da bazı mezar taşları üzerindeki 

yazıların zarar görmesine neden olmuştur. Bir diğer husus da mezarlık 

içerisinde açılan yürüme yolları yapılırken de bazı taşların zarar 

görmesidir. Bu nedenle zaman zaman mezarlıklarda bakım yapan 

Tokat Belediyesi’nin bu konuda akademik çevrelerden, bilhassa Sanat 

Tarihi ve Restorasyon gibi bölümlerden görüş ve destek alarak işlem 

yapması bu gibi sorunların ortadan kalkmasını ya da en aza inmesini 

sağlayacaktır. 

Bir millete ait cami, mescit, hamam, türbe gibi kalıntılar yanında 

mezar ve mezar taşları da bir yerin kime ait olduğunu belirleyen adeta 

tapu kayıtları gibidir. Biz de bu bağlamda Tokadın kadim 

hanedanından Yağcıoğulları mezarlığını inceleyerek hakkında bilgi 

vermeyi amaçladık. Mezarların tarihi tapu olmasını Erzurum şehrinin 

Türklere mi Ermenilere mi ait olduğu konusunda iddialara yaşanmış 

şu olay en güzel örnektir: Mütareke yıllarında Ermeni meselesi 

dolayısıyla Erzurum’a General Harbord başkanlığında bir Amerikan 

heyeti gelmiştir. Heyetin temsilcileri, Erzurum’un Ermeni yurdu 

olduğu konusunda bir önyargıya sahip olarak şehre ulaşmışlardır. 

Heyet, dönemin Erzurum Belediye Reisi Zakir Bey ile görüşmüştür. 

Görüşme sırasında Zakir Bey sözü çok fazla uzatmamıştır. Yanında 

bulunan tercümana dönerek, “Dilmaç! Bana bak! Bu beyler uzun 

boylu anlatıyorlar. Ben kısa bir misalle Erzurum’da ekseriyet 
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kimlerdeydi? Generale anlatayım.” diyerek heyeti oturdukları 

mekânın penceresine götürmüştür. Heyete az ilerisini işaret ederek 

“Bakın! Şurada bütün şehri saran bir taşlık var. Onun da ortasında 

yirmide biri kadar çevrilmiş bir yer var. O büyük taşlık Müslüman 

Mezarlığı, o küçüğü de Ermeni Mezarlığıdır. Bunlar kendi ölülerini 

yemediler ya!” (Dursunoğlu, 1998: 68-70). Heyet bu anlatımdan çok 

etkilenmiş ve daha sonra Erzurum’un Türklere ait olduğu konusunda 

bir karar almaları ve rapor hazırlamasında Belediye reisinin bu 

anlatımının rolü büyük olmuştur. 

Bu kadar tarihi öneme sahip mezarlıkların korunması önemlidir. Şeyh-

i Şirvanî mezarlığının türbe kısmının sit alanı ilan edilerek defin 

yapılmaması bu mezarlıktaki tarihi değeri olan mezarların korunması 

açısından isabetli kararlardan birisidir. Bununla birlikte bir kısım 

mezar taşının yerlerinden çıkarılarak yerlerde sürüklenmesi tarih 

açısından üzücü bir durumdur. Bunların yerlerine dikilmesi ve 

numaralandırılarak envanterinin çıkarılması sayıları gittikçe azalan 

mezar taşlarının korunması açısından önemlidir. Bu konuda Tokat 

Valiliği ve Belediyesine önemli görev düşmektedir. 
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Antakya şehri ilkçağlardan beri en dikkat çekici yerleşim yerlerinden 

biri olarak zikredilmektedir. Anadolu ve Suriye topraklarını birbirine 

bağlayan geçiş güzergâhında olmasından dolayı zengin bir kültürel 

altyapıya sahip olan şehir, önemli bir merkez olma özelliğini İslam 

hâkimiyeti devrinde de sürdürmüştür. Haçlı Seferleri’nden sonra şehir 

merkezli kurulan Haçlı Kontluğu vasıtasıyla, Batı’nın Doğu’daki 

önemli garnizonlarından ve merkezlerinden biri haline geldi. Haçlı 

hâkimiyeti sırasında ayrıca Avrupalı tüccarların ana uğrak yerlerinden 

biriydi.  

Memluk sultanı Baybars, Suriye ve Filistin bölgesindeki Haçlı 

bakiyelerini bir bir ortadan kaldırırken, Antakya şehrini de hâkimiyeti 

altına aldı ve diğer haçlı şehirlerinde olduğu gibi şehri tahrip ettirdi. 

Baybars, yeni bir Haçlı girişimi ihtimaline karşı muhkem şehirleri, bu 

yolla etkisizleştirmeyi düşünmüş olmalıdır. Fakat bu tahripten sonra 

Antakya, her ne kadar bir merkez olma özelliğini korusa da eski 

şaşaalı günlerinden uzaklaşmaya başlamıştır. 

Osmanlı hâkimiyetinde olduğu yıllarda Halep Eyaleti’nin bir sancağı 

olarak teşkilatlandırılan Antakya, küçük ölçekli bir Osmanlı şehri 

hüviyetindeydi. Bu zamanda ümeradan ve ulemadan birçok şahsın 

yetiştiği yerlerden biri olarak itibar görmüştür. Osmanlı devrinin ünlü 

şahsiyetlerinin biyografilerinin anlatıldığı, Sicill-i Osmani’de bu 

şahısların bir kısmının izlerine rastlanmaktadır. 

Aşağıda, Mehmed Süreya’nın yukarıda zikr edilen eserinde adı geçen 

Antakyalı âlimler ve devlet adamları hakkında bilgi verilmiştir.  
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Abdurrahman Bistami: 

Antakya’da doğmuştur. Babası Ali b. Ahmed’dir. Kahire’de ilim 

tahsil eden Abdurrahman Bistami, dini ilimlerin yanı sıra simya, tıp ve 

tarih gibi alanlarda kendisini yetiştirdi. Kahire’den ayrıldıktan sonra 

Bursa’ya gitti. Fakat Bursa’ya ne zaman gittiği hakkında bir bilgi 

yoktur. Bursa’da iken Osmanlı sultanı II. Murad’ın teveccühünü 

kazanmış ve bazı eserlerini ona ithaf etmiştir. Fakih, mutasavvıf ve 

tarihçiliğine ek olarak, Bursa’da tanıştığı Molla Şemseddin Fenarî’den 

Arap dili ve edebiyatı alanlarında faydalandı (Çağrıcı: 1992, 218). 

844’de (1440-41) vefat etti. Mezarı Bursa’da Sa’di Tekkesi’ndedir 

(Süreya: 1996, 86).  

Fevayihu’l-Miskiye fi’l-fevâtih’l-Mekkiye, Menahicü’t-tevessül fi 

mebâhici’t-teressül, Şemsü’l-âfâk fi ‘ilmi’l-hurûfî ve’l-evfâk, 

Miftâhü’l-cifri’l-câmi’, el-Ed’iyetü’l-müntehabe ve’l-edviyetü’l-

mücerrebe, Reşhu ‘uyûni’l-hayat fi şerhi fünûni’l-memat, Harâ’dü’l-

mülûk fi fera’idi’s-sülûk, ed-Dürer fi’l-Havadis ve’s-siyer, Nazmü’s-

sülûk fi tevârihi’l-hulefa ve’l-mülûk, Miftâhu esrâri’s-sa’ade fi 

‘alemi’l-gayb ve’ş-şehade, Reşhu ezvakı’l-hikmet’r-rabbâniye fi şerhi 

evkâti’l-lüm’ati’n-nûrâniye, el-Fevâ’idü’s-seniyye ve Kimya’ü’s-

sa’adeti’r-rabbâniye ve simya’ü’s-siyâdeti’r-ruhâniye adlı eserleri 

bulunmakla birlikte huruf, havass, tasavvuf, tıp ve tarih konularında 

birçok eser yazmıştır(Çağrıcı: 1992, 218-219). 1436 yılında 

tamamladığı alimlerin biyografilerini içeren bir eseri vardır. Ayrıca 

1435 yılında bitirdiği Tavzih menâhic el-envâr ve tenkih mebâhic el-
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ezhâr adlı eserinde, harflerin noktalarına göre muhtelif manalar alan 

kelimelerden bahsetmektedir (Babinger: 2000, 19). 

Melek Ahmed Paşa: 

Antakyalıdır. Hamalızade Ahmed Paşa’nın divitdarı olup mirmiran 

oldu. Bir süre Adana beylerbeyiliği yaptı. 1172’de (1758-59) Sayda 

valisi oldu. Sonra azledilip 1178’de (1746) Maraş beylerbeyi ve 

1178’de (1765) Halep beylerbeyi oldu. 1179’da (1765) vezir, 1180’de 

(1767) Konya ve sonra Cidde valisi olup orada vefat etti. Akıllı ve 

olgun bir vezirdi. Oğullarından Abdurrahman Bey, III. Selim devrinin 

sonlarına yetişti. Diğer oğulları Abdullah Paşa ve Osman Paşa’dır 

(Süreya: 1996, 215). 

Ali Efendi: 

Antakyalıdır. 960’da (1553) müderris olduktan sonra Bosna ve 

Hazergrad müftülüğü yaptı. Bostanzade’nin şeyhülislamlığı 

zamanında fetva emini oldu (Koca: 1995, 497). Daha sonra ömür boyu 

sürmek kaydıyla Baba kasabasındaki Sultan Bayezid müderrisliği 

verildi ve bilad-ı selase dışında bütün yerlerde iftaya mezun oldu. 

1008’de (1599-1600) vefat etmiştir. Orada medfundur. Alim ve 

fazıldı. Mülteka tercümesi, edep ve kazada müdevven kitabı ile 

Mecma-ı Fetva’sı vardır (Süreya: 1996, 251). 

Kenzî Çelebi: 

Antakyalı şairlerden biridir. 1119’da (1707) vefat etmiştir (Süreya: 

1996, 885). 
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Mehmed Molla (Vaiz Arab, Molla Arap): 

Ömer b. Hamza’nın oğludur. Dedesi Sadeddin Teftazanî’nin 

talebesidir. Antakya’da doğdu. Burada Arapça, fıkıh, usul ve kıraat 

dersleri aldıktan sonra Hasankeyf, Diyarbekir ve Tebriz’de tahsilini 

ilerletti. Özellikle Tebrizli Molla Mezid’den birkaç yıl ders aldı. 

Tebriz dönüşünde Halep’te verdiği vaazlar neticesinde şöhret kazandı. 

Ardından Kudüs ve Mekke’de bir süre eğitimine devam eden Mehmed 

Molla, Kahire’ye giderek Celaleddin es-Suyuti’den icazet aldı. 

Kahire’de kaleme aldığı en-Nihaye adlı eserini sohbetlerine katılan ve 

vaazlarını dinleyen Memluk sultanı Kayıtbay’a takdim etti. 

Kayıtbay’ın Mehmed Molla’ya muhabbet beslediği bu sebepten 

Mısır’dan ayrılmasına izin vermediği kaydedilir. Kayıtbay’ın 

ölümünden sonra Bursa’ya yerleşmiş, bir süre sonra ise İstanbul’a 

geçmiştir. İstanbul’daki vaazlarına Osmanlı sultanı II. Bayezid de 

katılmıştır. Sultan Bayezid’in seferlere giderken Mehmed Mollayı 

beraberinde götürdüğü ifade edilmektedir (Özcan: 2005, 240).  

Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra ailesiyle Halep’e gitmiş ve 

vaazlarına devam etmiştir. Halep’te şiiler aleyhine yaptığı vaazlarda 

çıkan olaylar yüzünden siyasi krize sebep oldu. Bu olaydan sonra 

tekrar Bursa’ya dönmek zorunda kaldı. Memluk devleti Osmanlılar 

tarafından ortadan kaldırılınca Halep’e dönerek vaazlarına devam etti. 

Sonraki yıllarda Rumeli’ye geçen Mehmed Molla Üsküp’te on yıl 

tefsir okuttu. 1526 yılında Kanuni’nin Macaristan seferine katıldı. 

Sefer dönüşü Bursa gelerek yerleşti (Özcan: 2005, 240). Ömrünün 

sonunda Bursa’da oturup büyük bir cami inşasına başladıysa da 
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bitirmeye muvaffak olamayarak 938’de (1531) vefat etti. Zındık, 

mülhid, Erdebilî yandaşları ve sufilere karşıydı. Ezberinden tefsir 

ederdi. Sıhah hadisleri tamamen ezberindeydi. Cuma günü hatibin 

okuduğu ayeti tefsir etmek âdetiydi. Zamanın en önemli âlimlerinden 

biri olup evliyadandı (Süreya: 1996, 1028-29). Tehzibü’ş-Şemâ’il fi 

men hassa’llahu bi-ekmeli’l-feza’il, el-Makasıd fi feza’ili’l-mesâcid, 

Erba’une hadisen ve es-sedâd fi fazli’l-cihad adlı eserleri kaleme 

almıştır (Özcan: 2005, 241).  

Parmaksız Mustafa Paşa: 

Antakyalıdır. Trablusşam beylerbeyiliği yapmıştır (Süreya: 1996, 

1204). Safevîlerin elinde bulunan Bağdat’ta yeniden Osmanlı 

hâkimiyetini tesis etmek üzere tertip edilen 1629 yılındaki Hüsrev 

Paşa komutasındaki sefere çıktı. Bu sırada Trablusşam Beylerbeyi 

olan Parmaksız Mustafa Paşa, Hüsrev Paşa ile birleşmek üzere hareket 

etti ve Kerbela’ya ulaştı. Safevî birliklerini buradan kovarak tam 

denetim sağladı (Erkoçoğlu: 2010, 301) ve Safevîlerin Bağdat’a 

kapanmasını sağladı (Devlet Arşivleri: 2001, XVIII). Durumu Hüsrev 

Paşa’ya bir mektupla bildirince, başarısından dolayı Bağdat civarının 

muhafazasına tayin edilerek yardımcı kuvvetler gönderildi. Bağdat 

üzerine yapılan taarruz sırasında, Safevî birliklerinin yardıma 

gelmesini engellemek için Dertenk Boğazı muhafazası beş yüz 

yeniçeri ile birlikte Parmaksız Mustafa Paşa’ya verildi (Küpeli: 2009, 

119,123). Bağdat kuşatmasından bir sonuç alınamayınca, Osmanlı 

ordusu Musul’a çekilmek zorunda kaldı. Mücadelenin ilerleyen 

safhasında Gülanber Kalesi’nin kaybı ve Şehrizol Beylerbeyi Arnavut 
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Mustafa’nın şehit edilmesi üzerine, kendisine yardımcı olmak üzere 

gönderilenler arasında bulunan Parmaksız Mustafa Paşa, 

başarısızlıklarından dolayı Abdal Paşa ve Ömer Paşa ile birlikte idam 

edildi (İnalcık: 1999, 38). 

Münif Mustafa Efendi: 

Antakyalıdır. 1717’de Üsküdar’a gelmiş, meşhur tarihçi Raşid Efendi 

ile tanışmış ve onun iltifatına mazhar olarak boğazdaki evinde bir süre 

misafir olmuştur (Öksüz: 2015, 152). Önceleri Hezarî mahlasıyla 

şiirler kaleme alırken, Üsküdar’a geldikten bir süre sonra Münif 

mahlasını kullanmaya başlamıştır (Bursalı Mehmed Tahir: 1972, 230). 

Raşid Efendi’nin sefaretinde İran’a birlikte gitmişti. 1150’de (1738) 

Leh kralına özel name ile gönderilip hacelik verildi. 1152’de (1740) 

ruzname-i sani olup 1153’te (1740-41) maliye tezkirecisi ve 1154’te 

(1741) İran elçisi oldu. 1155’te (1742) ikinci defa maliye tezkirecisi 

olup 1156’da (1743) vefat etti. Selimiye’ye defnedildi. Katip ve şairdi 

(Süreya: 1996, 1216). 

Münif Mustafa Efendi’nin Zafername-i Münif veya Fethname-i 

Belgrad adında Belgrad’ın fethini anlatan bir eseri bulunmaktadır 

(Aksoy: 1995, 472; Afyoncu: 2007, 91). I. Mahmud zamanında 

Sadrazam Hacı Mehmed Paşa’nın Belgrad seferini ve zaferini tasvir 

eden eserde manzum kısımlar bulunmakla birlikte kullanılan 

silahlardan da bahsedilmektedir. Ayrıca eserin sonuna, Ragıp Paşa’nın 

Hacı Mehmed Paşa’nın Belgrad’ın fethi sırasında gösterdiği 

yararlılıklar, Hisarcık Savaşı ve Belgrad Anlaşması metninin yer 

aldığı eserindeki mesnevi de eklenmiştir (Çoruhlu: 2005, 9). Babinger 
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fethin övücü bir üslupla yazıldığını belirtmektedir (Babinger: 2000, 

316). 

Necib Ahmed Efendi: 

Seyyid Ahmed Duranî torunlarından Osman Efendi’nin oğludur. 

Enderuna girip çıraklığında Vidin’e memur olarak gitmiş, dönüşte 

Nakşidil Valide Sultanın kâtiplik hizmetine ve sonra kethüdalığına 

nail olmuş ve bu sayede tophane, humbarahane ve baruthane 

nezaretlerini elde etmiş, darphane nezaretine de bir süre atanmıştır. 

Azlinden sonra Şam defterdarı olarak iki sene sonra orada vefat 

etmiştir. Oğlu teşrifatçı Kamil Bey ve kızları Sadrazam Fuat Paşa’nın 

eşi Behiye Hanım ve Biga mutasarrıfı Hakkı Paşa’nın eşi Ayşe Sıdıka 

Hanım ve Kabuli Paşa’nın eşi Zafer Hanım’dır (Süreya: 1996, 1243). 

Ömer Efendi: 

Antakyalıdır. Tefsir, hadis, tecvid ve kıraati tahsil etti. İstanbul’a gelip 

Bektaş Efendi yerine imam-ı sultanî oldu. 967’de (1559-60) vefat 

etmiştir. Alim ve salihti (Süreya: 1996, 1314). 

Remzi Mustafa Efendi: 

Mustafa Remzi, Antakya’ya bağlı Bârbârîn (Ballıöz) köyünde 

doğmuştur. Tarihçi Şeyhî Mehmed Efendi’ye göre, varlıklı bir ailenin 

çocuğu olduğundan devrin en iyi hocalarından ders almıştır. 1061 

(1651) yılında Şam valiliğine atanan Boynueğri Mehmed Paşa 

görevine giderken Antakya’ya uğramış ve Mustafa Remzi Efendi’yi 

imamı olarak beraberinde Şam’a götürmüştür. Burada 1061-1066 

(1651 -1656) yılları arasında Paşanın hizmetinde bulunan Mustafa 
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Remzi, 1066 (1656) Ramazan’ında Sadrazamlığa atanan Paşayla 

birlikte İstanbul’a gitmiştir. Boynueğri Mehmed Paşa’nın aracılığıyla 

hiç mülâzemet sırası beklemeden Başcı İbrahim Medresesi 

Müderrisliğine atanmıştır. Bundan sonra 1086 (1675) yılına kadar 

yaklaşık yirmi sene İstanbul’un değişik medreselerinde hocalık 

yapmıştır. Mustafa Remzi Efendi müderrislik görevlerinden sonra 

1088-1098 (1677-1687) yılları arasında da on yıl süreyle Şam, Edirne, 

Mekke ve İstanbul kadılıklarında bulunmuştur. İstanbul kadısı 

görevini yürütürken Padişah IV. Mehmed’in tahttan indirilerek (8 

Kasım 1687) yerine kardeşi II. Süleyman’ın tahta çıkarılması kararını 

veren heyetin arasında yer almıştır. Bu hadiseden hemen sonra 

Mustafa Remzi kadılık görevinden azledilerek Kıbrıs’a sürgün 

edilmiştir. Mustafa Remzi sürgün edildiği Kıbrıs’ta fazla yaşamamış 

ve aynı yıl içerisinde 19 Zilhicce (5 Ekim 1689) tarihinde vefat etmiş 

ve Lefkoşe Ayasofya Camii (Selimiye Camii) haziresine 

defnedilmiştir (Yavuz: 2001, 119-120). 

Nüfûzu’l-lisân ve ’ukûdü’l-hisân, Gunyetü'l-erîb ‘an şurûhi Muğni’l-

lebîb, Muhtasar Muğni’l-lebîb, Hâşiye ‘Alâ hâşiyeti’l-‘İmâd ‘alâ Şerhi 

’âdâbi’l-bahs li-Mes‘ûd, Nazmu’l-beyân ‘alâ Muhtasari’s-Sa‘d fi’l-

me‘ânî ve’l-beyân, Risâle fî ‘ilmi'l-bedî‘, Hâşiye ‘alâ cüz’in-Nebe’ 

min tefsîri’l-Beyzâvî, Lüm‘atü’l-enzâr ve Lisânü'l-‘acem adlı eserleri 

vardır (Yavuz: 2001, 121-128). 

Seyyid Said Mehmed Efendi: 

Antakyalıdır. Tahsille dersiam oldu. Rauf Paşa’ya kethüda 

olduğundan 1253’te (1837-38) mahreç payesini kazanarak Antep 
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mollası oldu. 1254’te (1838) Mekke payesi, 1264’te (1848) İstanbul 

payesi ve 1269’da (1852) Anadolu payesi olup 1271’de (1854) vefat 

etti. Haydarpaşa’da medfundur. Fazıl, muhaddis, müfessir bir zat idi 

(Süreya: 1996, 1453). 

Şehdi Çelebi: 

Antakyalıdır. Helvacı olup Yavuz devri şairlerindendir (Süreya: 1996, 

1571). 

Şehdi Mustafa Efendi: 

Asıl adı Mustafa olan Şehdi, Antakya’da doğmuş, ilim tahsili için 

İstanbul’a gitmiştir. Hat sanatında da başarı göstermiş olan Şehdi, 

Silâhdâr Şehryârî Mustafa Paşa, Şeyhülislam Feyzullah Efendi, 

Veziriazam Ali Paşa ve Râmî Paşa gibi devrinin ileri gelen devlet 

adamlarıyla yakın ilişki içerisinde olmuş ve onlardan büyük destek 

görmüştür. Şehdî; haraç muhasebeciliği, sipahi kâtipliği, maliye 

tezkireciliği, Anadolu muhasebeciliği gibi önemli görevlerde 

bulunmuştur. Sarayla yakın ilişki içinde bulunan Şehdî’nin, bazen 

muhalif olduğu kişilerin üst makamlara gelmesiyle sıkıntılar yaşadığı, 

bir müddet makam ve maaşından olduğu divanındaki ifadelerden 

anlaşılmaktadır (Selçuk-Tuğluk: 2008, 73). Salim Efendi şairin, Şehdi 

mahlasını Sadi’nin Gülistan’ından tefe’ul yoluyla aldığını belirtir. 

Salim ve Ramiz, Şehdi’nin dönemin önemli şairlerinden biri olduğu 

hususunda birleşirler. Safayi’nin tezkiresine takriz yazdırdığı 18 

kişiden biri de Şehdi’dir (Selçuk: 2008, 607). 1144’te (1731-32) vefat 

etti. Eyüp’te İdris Köşkü’nde medfundur. Arapça, Farsça ve Türkçe 
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nazma ve nesre muktedir olup Divan sahibi bir şairdi (Süreya: 1996, 

1571). 

Yahya Efendi: 

Antakyalıdır. Çalışıp âlim ve müftü oldu. Sonra birçok defa İstanbul’a 

gelip bilad-ı hamse payesine kadar yükseldi. 1314’te (1897) vefat etti. 

Âlim, şair ve ediplerin meşhurlarından, hoşsohbet, nüktedan bir zat idi 

(Süreya: 1996, 1671). 
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GİRİŞ* 

Eşkıya kelimesi sözlükte; günahkâr, talihsiz, bedbaht ve asi gibi 

anlamlara gelen “şaki” sözcüğünün çoğul halini ihtiva eder.1 Ferit 

Devellioğlu ise eşkıya kelimesinin manasını “dağ hırsızları, haydutlar” 

olarak tanımlamıştır2. Osmanlı arşiv kaynaklarında sıkça rastlanılan 

“kuttau’t-târik”3 kelimesinin yani sıra celâlî, haramzâde, şaki ve 

şakinin çoğul hali olan eşkıya gibi kelimeler de geçmektedir4. 

Osmanlı Devleti, aşiretlerden elde ettiği iktisadî kaynaklar ve 

gerektiğinde birliktelikten sağlayacağı kazançtan (asker tedariki vs.) 

dolayı aşiretlere karşı hoşgörülü bir tutum sergiliyordu. Bununla 

birlikte aşiret düzeninin var olduğu bir yerde merkezî bir otoritenin 

tam etkili olması mümkün değildi. Bu sebeple devlet konargöçerliği 

engellemek amacındaydı. Ancak devletin içinde bulunduğu güç 

durumdan faydalanmak isteyen aşiretler maddi çıkarları uğruna 

eşkıyalık hareketlerinde bulunmuşlardır. Birliktelikleri kuvvetli olması 

sebebiyle de saklanmaları kolay olmuş ve devleti oldukça 

uğraştırmışlardır5. 

 
* Bu çalışma “XVIII. Yüzyılda Kilis ve Çevresindeki Aşiretler” adlı yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. 
1 Ali Bardakoğlu, “Eşkıya” DİA, Cilt:11, İstanbul, 1995, s. 463. 
2 Ferit Devellioğlu, “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat”, Ankara, 2013, s. 271. 
3Kuttau’t-târik, “insanların mal ve eşyalarını zor kullanarak ellerinden alan 

eşkıyalıkta bulunan” manasını taşımaktadır.Bkz. Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk 

Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1998, s. 234. 
4Mehmet Öz, “Modernleşme- Öncesinde Osmanlı Toplumunda Eşkıyalık 

Hareketlerinin Niteliği ve Özelliği”, Osmanlı’dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, 

(Ed: Osman Köse), Samsun, 2017, s. 12. 
5Göknur Akçadağ, “16. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağı’nda Eşkıyalık Hareketleri: 

Malatya Sancağı Örneği”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, 

Sayı: 3, 2012, s. 58. 



 
224 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

Osmanlı Devleti, 1683 yılından itibaren eşkıyalar, mütegallibeler, 

leventler, Ekrad ve Türkmen taifeleri gibi birçok grubun sorunlarıyla 

karşılaşmıştır. Devlet savaşlar nedeniyle zaten birçok konuyla 

ilgilenemezken bir de Anadolu’da aşiretlerin çıkardığı sorunlarla karşı 

karşıya kalmıştır. Ama savaşlardan dolayı yine bu sorunlarla yeterince 

ilgilenilememişti. Tabii ki Anadolu’da ortaya çıkan bu karışık durum 

yerli mütegallibelere yarıyordu6. Bir çeşit vergi toplama usulü olan 

mukataa sistemine geçilmesi de halk ile mukataa sahibi arasına birçok 

farklı görevli (emin, amil, mütesellim, mübaşir) girmesine sebebiyet 

vermiş ve bu durum ahalinin istismarının kolaylaşmasına sebebiyet 

vermiştir7. Bu durumdan dolayı reaya eşkıyalığa yönelmiştir. 

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin genişlemesinin durması, uzun 

süreli savaşların etkisi, reayaya yüklenen verginin arttırılması gibi 

etkenler ise XVIII. yüzyıla kadar olan bölüme etki eden önemli 

etkenlerdendir. Reayaya yüklenen vergiler ve tımarlı sipahilerin 

ellerinden tımarlarının alınması sebebiyle birçok insan başıboş geziyor 

ve eşkıyalık yapmaya başlıyorlardı8. Bütün bu bilgiler ışığında XVIII. 

yüzyıl eşkıyalık hareketlerinin yaygın hale geldiği bir dönemdir. 

 

 

 
6Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ayanlık, Ankara, 2014, s. 94. 
7Fatma Acun, “Celâli İsyanları 1591-1611”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: 9, Ankara, 

2002, s. 705. 
8 Kilis ve Azez bölgesinde başıboş kişiler ve ocakta hükmü kalmamış kişiler 

eşkıyalar ile birleşerek halkı perişan hale getirmişlerdir. Halkın mallarını zorbalıkla 

ellerinden almışlardır. Bkz. BOA, Ali Emirî, SABH_I, GN: 12789 (M. 29 Aralık 

1779- H. 20 Zilhicce 1193). 
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1. Eşkıyalık Hareketlerinin Sebepleri 

Adalet, üretim ilişkilerinin güvenli ve huzurlu bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlayan çok önemli bir kavramdır. Eşkıyalık 

kavramı ise, üretim ilişkileri ve toplum dengesini bozma açısından çok 

ciddi bir etki yaratarak var olduğu yeri yoksul ve geri bırakır9. 

Osmanlı Devleti kendine has bir iktisadi anlayışla hareket ediyor; iaşe, 

gelenekçilik ve fiskalizm adı verilen bir nizam içerisinde ekonomik 

hayatını sürdürmeye çalışıyordu10. Avrupa ise, coğrafi keşiflerle 

birlikte sömürge anlayışına dayalı deniz aşırı imparatorluklar 

oluşturmuştu. Bunun bir getirisi olarak altın ve gümüş gibi kıymetli 

şeyler Avrupa’ya gelmiş ve bu dönem ile birlikte Avrupa iktisadi 

anlamda güçlenmişti11. 

Avrupa bu denli güçlenmeye devam ederken Osmanlı Devleti ise, 

vergi koşullarını dahi bulunduğu döneme göre düzenlememişti. Fatih 

Kanunnâmesinde belirlenmiş olan ağnam vergisi 2 koyuna 1 akçe 

iken, XVIII. yüzyılda da aynı oranda vergi alınmaya devam edilmiştir. 

Ancak Fatih dönemi ile XVIII. yüzyıldaki akçenin değeri aynı 

 
9Mehmet Taş, “Osmanlı Devletinde İçil Sancağı’nda Yaşanan Eşkıyalık Olaylarına 

Bakış”, Social Sciences Studies, Sayı: 30, 2019, s. 1022. 
10Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi”, İstanbul, 2012, s. 

47-54. 
11 Serhat Kuzucu, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile Iskandinav Ülkeleri 

Arasındaki Ticari İliskiler (Isveç ve Danimarka Norveç)”. Mustafa Kemal Üniv. 

Sosyal Bilimler Enst. Dergisi, 13(35), 2016, s.403. 
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değildi12. Bu derecede bir vergi düzenlemesinin eksikliği devletin 

iktisadi durumuna kötü anlamda etki edeceği aşikardır. 

Eşkıyalık hareketlerinin en önemli sebeplerinden birisi devletin 

aşiretlere verdiği yaylak ve kışlakların yetersiz kalmasından 

kaynaklanmaktadır. Ana geçim kaynakları olan yerler yetersiz kalan 

aşiretler yerleşik halkın ekili-biçili alanlarına zarar veriyor, ya da diğer 

aşiretlerle yaylak-kışlak kavgasına tutuşuyordu13. Aşiretler ve yerleşik 

halkın arasındaki bu mücadele “çoban ile saban arasında bir 

mücadele” olarak ortaya çıkıyor ve genel anlamda aşiretler üstünlük 

kuruyordu14. Bu mücadeleden genel olarak galip ayrılan aşiretlerin 

yerleşik hayat hor görme düşünceleri de pekişmiş oluyordu15. Tabii ki 

böyle bir düşüncenin pekişiyor olması aşiretlerin iskanı konusunda da 

güçlük çıkaracak muhtemel sorunlardan birini teşkil etmektedir. 

Normal şartlarda halkın huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli resmi 

görevliler kanunlara aykırı davranarak halka zulmetmişlerdir. 

Görevlilerin yaptıkları bu usulsüz davranışlar emr-i hümayun ile 

yasaklanmış olsa da şehirlerde devriyeye çıkıyorlar, kanuna aykırı 

salgunlar16 yapıyorlar, farklı farklı adlar altında ek vergi talebinde 

bulunuyorlar ve bu istekleri gerçekleşmezse halkı cezalandırıyor-
 

12Mustafa Öztürk, “18. Yüzyılda Antep ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, Tarihten 

Günümüze Ayıntab- Gaziantep, Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu Milli 

Mücadele Döneminde Gaziantep, Bildiri Metinleri Kitabı, Ankara, 2018, s. 187-188. 
13Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı, İstanbul, 1987, s. 

40; Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve 

Sosyal Yapı, Ankara, 2014, s. 45. 
14Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı, s.40. 
15Mehmet Eröz, Yörükler, İstanbul, 1991, s. 85. 
16Salgun ya da salma adı verilen bu vergi türü olağanüstü nakdi ve ayni olarak 

reayadan istenen vergilerdir. Bkz. Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve 

Adalet, İstanbul, 2018, s. 129. 
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lardı17. Bunun yanında eşkıyalık, yerel yöneticiler tarafından halkı 

sindirme politikası olarak da uygulanmıştır. Devlet de bazen kendi 

lehine kullandığı konargöçerleri cezalandırarak halkın güvenini temin 

etmiştir18. 

Paşaların, resmi görevlilerin halkı beslemek amacına istinaden sefer 

anında “imdâd-ı seferiyye”, barış dönemlerinde ise “imdâd-ı 

hazariyye” toplamaları yasal bir durumdu. Ancak bu durumu 

suiistimal eden görevliler, savaşın olmadığı zamanlarda “tekâlif-i 

seferiyye” ve diğer “tekâlif-i şakka” çeşidinden vergi toplanması 

yasaklanmış olmasına rağmen vergiler almaya devam etmişlerdir. Bu 

şekilde haksız vergiler ise halkı oldukça zor bir duruma 

düşürüyordu19. Paşa ve diğer görevlilerin yanında yol kesen 

eşkıyalarında zulmü o derece artmıştı ki, reaya İstanbul’a veya daha 

iyi yaşamayı umut ettiği yerlere göç etmek zorunda kaldı20. Devlet bu 

durumu yasaklama yoluna gitse de, bazen bu vergileri elde etmedikçe 

görevlilerin, görevlerini hakkıyla ifa etmeyeceklerini düşünerek bu 

vergilerin alınmasına izin verme mecburiyetinde kalmıştır21. Bu tür 

haksız vergilerin alınmasının engellenememesinin önemli bir nedeni 

 
17Süleyman Demirci- Hasan Arslan, “Eşkıyalar ve Osmanlı Devleti: Maraş Eyaleti 

Örneğinde Devlet Görevlilerinin Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunlar Merkez-Taşra 

Yazışmalarındaki Yansımaları (1590-1750)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, 2012/2, s. 52-53. 
18Karen Barkey, Eşkıyalar ve Devlet: Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi, (Çev. 

Zeynep Altok), İstanbul, 1999, s. 13. 
19Şaban Bayrak, Anadolu’da Eşkıyalık Olayları (XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı 1700-

1750), İstanbul, 2015, s. 38-40. 
20 Yücel Özkaya, “XVIII. Yüzyılda Çıkarılan Adalet-nâmelere Göre Türkiye’nin İç 

Durumu”, Belleten, XXXVIII/151, Ankara, 1974, s. 447. 
21Mustafa Akdağ, “Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş Devrinde Esas Düzen”, 

Ankara Üniversitesi DTCFD, C.III, S.4-5, Ankara, 1965, s. 144. 
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miri mukataaların voyvoda, muhassıl ve valilerin iltizamlarından 

çıkarak 1702 yılı itibariyle mültezimlere malikâne olarak ve ırsî olarak 

erkek evlada geçen bir sistemle verilmesidir22. 

Genel olarak incelendiğinde kişi veyahut grupların yaptıkları 

eşkıyalıklar iktisadi problemler sebebiyle gibi görülse de bu problemi 

tam olarak açıklamakta eksik kalacaktır. Çünkü geçmişten günümüze 

kadar tüm topluluklarda fikirler, hurafeler, dini inanışlar gibi birçok 

durum, hal ve hareketlere doğrudan etkide bulunmuştur. Bunlardan 

ayrı bırakılmış bir iktisadi hareket düşünmek olanaksız olacaktır23. 

Ayrıca, XVIII. yüzyıl dinî ve ahlakî vaziyetin kötüye gitmeye 

başladığı bir dönem olmuş ahlakî ve dinî açıdan ciddi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Birçok tedbir alınmasına rağmen, uyuşturucu ve içki 

kullanımının önüne geçilememiştir24. Genel olarak ahlakın 

bozulmasıyla birlikte iktisadî ahlakta bozulmaya başlamış ve kolay 

kazanç elde etmeye yönelim artmıştır25. 

Görüldüğü üzere eşkıyalık olaylarının farklı birçok nedeni 

bulunmaktadır. Yöneticilerin haksız vergiler yüklemesi, genel ahlakın 

bozulmasıyla kolay kazanç elde etme isteği, vergilerini ödeyemeyen 

reayanın çiftini çubuğunu bırakıp eşkıyalık hareketlerine girişmesi 

gibi farklı faktörler durumu özetler niteliktedir. 

 
22Mustafa Akdağ, “Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri 1730-1839”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 14, Ankara, 1963, s. 51. 
23Mehmet Eröz, İktisat Sosyolojisine Başlangıç, İstanbul, 1982, s. 181. 
24Şaban Bayrak, Anadolu’da Eşkıyalık Olayları (XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı 1700-

1750), s. 68. 
25Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası: Fikir ve Sanat 

Boyu Akisleri ile Bir Portre Denemesi, İstanbul, 1981, s. 14. 
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2. Kilis ve Çevresindeki Aşiretlerin Eşkıyalık Hareketleri 

Aşiretler iktisadî olarak hayatlarını idame ettirebilmek için daha çok 

hayvancılıkla ilgilenen bir topluluktur. Bu sebeple hayvanlarıyla 

sürekli yaylak ve kışlak arasında gidip gelirlerdi. Bazen yaylak-kışlak 

arasındaki mesafe uzak olabildiğinden aşiretler Suriye çöllerine kadar 

gitmekteydi26. Ancak aşiretler yaylak ve kışlak arasında gidip gelirken 

halkın bağına, bahçesine zarar veriyordu. Bu sebeple birçok 

anlaşmazlık çıkıyor ve merkeze birçok şikâyetname ulaşıyordu. Hatta 

aşiretlerin eşkıyalık hareketlerinin aşırı artması sebebiyle yerleşmiş 

bulunan oymaklar dahi yerlerini terk ediyordu27. 

Osmanlı Devleti, aşiretlerin iç güvenliği bu denli tehdit etmesi 

sebebiyle aşiretleri iskan etme yoluna başvurdu. Aşiretler iskan 

ettirilmek suretiyle iç güvenliğin sağlanması ve vergilerin sorunsuz bir 

şekilde alınması amaçlanıyordu. İskan için ise, Rakka ve Kıbrıs 

seçilmişti. Özellikle Rakka’ya yapılacak iskan ile birlikte bölgeyi 

baskı altına alan Anaze ve Şammar Arap aşiretlerine karşı da bir 

tampon oluşturulmuş olunacaktı28. Bunun yanı sıra geniş arazisinin 

bulunması ve bu arazilerin atıl halde bulunması sebebiyle Hama ve 

Humus iskanın uygulandığı diğer yerlerdendir.29 

 
26 Serhat Kuzucu, “123 Numaralı Antep Şer’iyye Sicili Bağlamında 1766-1768 

Tarihleri Arasında Antep’in İdari ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme” Akademi 

Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, 2006, s. 46-47. 
27 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskanı, s. 43-44.  
28Mustafa Öztürk, “18. Yüzyılda Antep ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, s. 190. 
29Serhat Kuzucu, “Osmanlı Devleti’nin Aşiretleri İskân Politikası ve Bir İskân 

Bölgesi Olarak Halep ve Rakka (XVIII. Yüzyılda)”, II. Ortadoğu Konferansları: 

Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis, 2016, s. 603. 
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Kilis ve çevresinde bulunan aşiretler XVII. yüzyılın son bölümlerine 

kadar irili ufaklı problemlerle gelmişlerdir. Fakat XVII. yüzyılın 

sonları itibariyle eşkıyalık hareketlerinde artış görülmektedir. 

Bölgede Türkmen cemaatlerin ardından en fazla nüfus yoğunluğuna 

sahip olan Ekrad cemaatleridir. Kilis’te aşiretler genel olarak Ekrad-ı 

İzzeddin adıyla bilinmekte olup, bu isimle anılması muhtemelen 1527-

1536 yılları arasında Şeyh İzzeddin Bey’in sancak beyliği yapmasıyla 

ilgilidir30. 

Bölgede eşkıyalık yapması sebebiyle en fazla ismi geçen aşiret Okçu 

İzzeddinli Aşiretidir. Ancak Hoştivanlı, Amiki ve Şeyhler Aşiretleri 

de eşkıyalık hareketlerinde adından söz ettiren diğer gruplardır. 

Bunlar daha çok Antep, Kilis, Antakya, Maraş, Adana ve Halep gibi 

yerlerde eşkıyalık hareketlerine girişmişlerdir. 

Halep Valisi Vezir Mehmed Paşa’ya 1709 yılında gönderilen 

hükümde Ayıntab ve Kilis arasında kırk kadar eşkıyanın halkın 

mallarını gasp ettiği bildirilmiştir. Yine Adana ahalisinden elli kişinin 

mal ve eşyalarını gasp etmiş, hatta Adana ve Rakka Valilerinin 

adamlarını dahi soymuşlardır. Bu eşkıyaların üzerine asker 

gönderilmiş altı eşkıya yakalanarak öldürülmüştür. Eşkıyanın bazıları 

kaçarak Antakya karyelerine saklanmışlardır. Öldürülen adamlarının 

intikamını alma duygusu ile Antakya karyelerinde adam öldürme ve 

 
30 Metin Akis, “Tahrir Defterlerine Göre 16. Yüzyılda Kilis Sancağındaki Aşiretlerin 

İdareleri, Nüfusları ve Yaşam Tarzları”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih 

Araştırmaları Dergisi XXII/35, Ankara, 2004, s. 12. 
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soygunlar yapmışlardır. Bu eşkıyaların yakalanıp derhal cezalarının 

verilmesi emredilmiştir31. 

Bölgede eşkıyalığı ile ün yapmış Okçu İzzeddinli Aşireti 

eşkıyalarından bazıları yaklaşık yüz elli süvari ile İfraz-ı Zülkadriyye 

toprağına girmiş ve burada ahaliden bazı kişileri öldürmüş, 

hayvanlarını zorla ellerinden almış, ekip biçtikleri mahsulleri gasp 

etmiştir. Bu sebeple bölgede yol kesip zorbalıkta bulunan aşiret 

üyelerinin yakalanıp gerekli cezanın verilmesi istenmiştir32. 

Aşiretler bazen kendi aralarında veya diğer aşiretlerle bir takım 

sorunlar33 yaşamakla beraber zaman zaman da ortak hareket 

etmişlerdir. Adana Beylerbeyi ve İfraz-ı Zülkadriyye Voyvodasına 

gönderilen hükümde daha önce iskan edilmiş olan Türkmen ve Kilis 

Ekradından eşkıyaların birleşerek Kurdkulağı, Karakulakkapı ve 

Ilıcakbeli bölgesinde adam öldürme ve ahalinin mallarını gasp etme 

gibi eşkıyalıkları bildirilmiştir. Payas’tan Adana’ya kadar olan 

bölgede eşkıyalık hareketlerine şiddetle devam etmişlerdir. 

Eşkıyalıkların önlenmesi için ise bizzat Vezir Hasan Paşa 

görevlendirilmiştir34. 

 
31BOA, Mühimme Defteri, DN: 116, s. 142. 
32 BOA, Cevdet Dâhiliye, GN: 1558. ( M. 3 Ağustos 1712- H. 29 Cemaziyelahir 

1124). 
33Haziran 1690 tarihinde ŞeyhlüEkradı Cemaati mensuplarından 900 tüfekli adam 

Amikî Taifesine saldırmış, yedi kişiyi öldürmüş, otuz sekiz evi tamamen yakmış, 

birçok mal ve eşyayı da gasp etmişlerdir. Bu hadisenin üzerine Rakka Beylerbeyi 

Kadızade Hüseyin Paşa gerekli cezaların tertip edilmesi için görevlendirilmiştir. 

Özcan Tatar, XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Çukurova’da Aşiretlerin Eşkıyalık 

Olayları ve Aşiret İskanı (1691-1750), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Basılmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2005, s. 166. 
34BOA, Mühimme Defteri, DN: 119, s. 95. 
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Yine daha önce Rakka, Kıbrıs ve Humus’a iskan edilmiş olan Kılıçlı 

Ekradı, Elçi Türkmeni, Koyunoğlu Türkmeni, Tacirli Cemaati ve Kilis 

Ekradı ittifak ederek eşkıyalık yapmışlardır. Ayıntab, Halep ve Maraş 

kervanlarını basarak, kervanı soymuş, bazı kişileri yaralamış ve 

bazılarını da öldürmüşlerdir. Bunun yanı sıra Elbistan nahiyesi 

civarında halkın mahsullerini gasp etmişlerdir. Yabancı tüccarların 

yollarını kesmişler, hatta Tokat, Amasya ve Sivas’tan gelmekte olan 

hacıların Zilli Han adındaki mevkide yollarını kesmişler ve otuz beş 

kişiyi yaralamış, yirmi beş kişiyi öldürmüş, mallarını da zorbalıkla 

almışlardır. Anadolu Beylerbeyi olan Ahmet Paşa eşkıyanın cezası 

için görevlendirilmiştir35. Bunun haricinde yine iki aşiret ittifak 

etmiştir. Eşkıyalıkları sebebiyle iskana tabi tutulan Receblü Afşarı ve 

Kilis Kürtleri, iskan edilemediği gibi birlikte hareket ederek Halep 

bağlarından Adana şehrine gelmiş, Adana ve çevresindeki köyleri 

harap etmiş, burada bulunan halkın mallarını gasp etmişlerdir. 13 

Mayıs 1733 tarihli belgeye göre gerekli tedbirlerin alınması ve 

kesinlikle sonuç alınması buyurulmuştur36. 

Bununla birlikte eşkıyalık hareketleri sadece gruplar halinde 

yapılmıyordu. Bazen aşiretler içerisinden bazı şahıslar sivrilip tek 

başına da eşkıyalık yapabiliyor veya eşkıyalığı teşvik edebiliyordu. 

Örneğin; Rakka Valisi Vezir Yusuf Paşa ve Kilis Kadısına hitaben 

Mayıs 1712 yılında yazılmış emirde Kilis Ekradından olan Şeyhler 

Cemaatine bağlı Kasoğlu Davut adındaki bir şaki Halep, Antakya ve 

Kilis nahiyelerinde eşkıyalık yaptığı ve fesat çıkardığı sebebiyle 

 
35BOA, Mühimme Defteri, DN: 120, s. 120. 
36BOA, Cevdet Dâhiliye, GN: 17263. ( M. 13 Mayıs 1733- H. 29 Zilkade 1145). 
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cezalandırılması istenmiştir37. Yine Okçu İzzeddinli Cemaatinden 

Binenli Oymağı eşkıyaları tarafından Veziriazam Nevşehirli Damat 

İbrahim Paşa’nın Mehterbaşısı olan Hasan Ağa Şam’dan dönerken 

Misis ve Adana arasında başını Büyükşeyh Musa adındaki bir şakinin 

çektiği eşkıyalar tarafından yolu kesilmiştir. Yanında altmış kişi olan 

Büyükşeyh Musa adlı şaki ve adamları Hasan Ağa’nın yanında 

bulunan bazı eşyaları ve umur-ı sıhhıye yazışmalarını gasp 

etmişlerdir. Gasp edilenlerin ele geçirilmesi ve eşkıyalara gerekli 

cezaların verilmesi için Adana Eyaleti Valisi Vezir Osman Paşa 

görevlendirilmiştir38. 

1714 yılı Okçu İzzeddinli, Amiki, Şeyhler ve Hoştivanlı Cemaatleri 

için birçok hükmün gönderildiği bir yıl olmuştur. Bunlara bağlı olan 

birçok eşkıya; adam öldürme, yol kesme, ahalinin mal ve eşyalarını 

gasp etme gibi birçok olaya karışmışlardır39. Eşkıyalık olaylarına 

karışanların bir kısmı sürgün edilmiş, bir kısmı öldürülmüş ve farklı 

birçok cezalar verilmiş olmasına rağmen bir türlü bunların 

eşkıyalığına engel olunamamıştır. 

Yukarıda ismi zikredilen bu aşiretler yapmış oldukları eşkıyalıklar 

sebebiyle daha önce Rakka’ya iskan edilmiştir. Fakat birkaç sene 

sonra iskan edildikleri yerden firar eden bu aşiretler Antep, Kilis ve 

Maraş civarında yaklaşık elli kişi ile yine adam öldürme, yol kesme, 

ahalinin mallarını gasp etme gibi olaylara karışmışlardır. Bunun için 

 
37BOA, Mühimme Defteri, DN: 119, s. 83. 
38BOA, Cevdet Zabtiye, GN: 574. ( M. 14 Eylül 1719- H. 29 Şevval 1131). 
39Serhat Kuzucu, “XVIII. Yüzyılın ilk Yarısında Antepte Avârız Vergisinin 

Uygulanışı (Şeriyye Sicillerine Göre)”. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi 15(1), 2016, s.109. 
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Kilis Voyvodası Hacı Mehmet eşkıyalardan Cemil oğlu Cemil, 

Avcıoğlu Fettah, Davut oğlu Musa vs. gibi kişileri yakalamış ve 

gerekli cezaları uygulamıştır. Bir süre sonra ise yine bu aşiretin 

mensuplarından Sucaklı Davut, Söylemezoğlu Koca’nın oğlu, kardeşi 

Ali ve Sarı Hüseyin oğlu İbrahim, Köse Bekiroğlu gibi şakiler intikam 

maksadıyla Kilis’te eşkıyalığa başlamışlardır. Bunun yanı sıra 

voyvodayı öldürme teşebbüsünde bulunarak sarayını basmışlardır. 

Kilis Voyvodası Hacı Mehmet ise yine bu eşkıyalıkları da bertaraf 

etmiştir40. 

Ağustos 1713 yılında eşkıyaların yapmış oldukları eşkıyalıkları 

bertaraf eden Kilis Voyvodası Hacı Mehmed, tam bir yıl sonra 

Ağustos 1714 yılında eşkıyaların intikam duygusuyla öldürülmüştür. 

Okçu İzzeddinli, Hoştivanlı, Şeyhler, Amiki, Kılıçlı, Bektaşlı, Koyun 

Oğulları, Alıccı Cemaati eşkıyaları Kilis’in batısında bulunan 

Zeytunlu’da toplanarak, voyvodanın sarayını yaklaşık altı yüz kişi ile 

basmış, beş çukadarını ve kethüdasını öldürmüşlerdir. Ayrıca mal ve 

eşyalarını da yağma etmişlerdir. Bu olaya binaen Malatya Mutasarrıfı 

Rışvanoğlu Mehmet’in Maraş Valisi Vezir Ali Paşa ile birlikte hareket 

ederek gerekenin yapılması istenmiştir41. Daha önce voyvodayı 

öldürme girişiminde bulunan ancak başarısız olan Köse Bekiroğlu ve 

Sarı Hüseyin oğlu İbrahim ve yanındaki eşkıyalar voyvodayı bu defa 

 
40BOA, Mühimme Defteri, DN: 120, s. 8; Şaban Bayrak, Anadolu’da Eşkıyalık 

Olayları (XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı 1700-1750),s. 170-171. 
41BOA, Mühimme Defteri, DN: 120, s. 112; Murat Fidan, “1714-1715 Tarihleri 

Arasında Ayıntab’da Sosyal, Siyasî ve İktisadî Yapı (65 Numaralı 

AyntabŞer’iyeSicili’ne Göre)”, AsiaMinorStudies, Cilt: 1, Sayı: 2, 2013, s. 87; 

Şaban Bayrak, Anadolu’da Eşkıyalık Olayları (XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı 1700-

1750,), s. 211-212. 
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katletmişlerdir. Maraş Valisi Ali Paşa’ya gönderilen hükümde42 adı 

geçen tüm eşkıyanın cezalarının verilmesi ve yandaşlarının da Rakka 

Kalesine hapsi istenmiştir43. Bununla birlikte aynı tarihli hükümde 

voyvodayı öldüren, eşkıyaya yardım ve yataklık eden Yeniçeri Serdarı 

Ali, Yeniçeri Serdarı Abidin Çavuş44, kardeşi Ahmet ve Deli Battal 

gibi asker hüviyetli şahısların mallarına el konularak aileleri ile 

beraber Avretadası’na sürgün edilmişlerdir45. Cezaların tertip edilmiş 

olmasına rağmen Okçu İzzeddinli, Amiki, Şeyhler ve Hoştivanlı 

aşiretlerine bağlı bazı eşkıyalar yine adam öldürme ve yol kesme gibi 

olaylardan geri kalmamıştır. Yine Maraş Valisine gönderilen hükümde 

ismi yer alan kişilerin Rakka’ya iskanı buyurulmuştur46. Ayrıca 

aşiretlerden veyahut Kilis reayasından bir daha eşkıyalık olaylarına 

karışan olursa Rakka’ya iskan edilecekleri bildirilmiş ve eşkıyalık 

yapmayacaklarına dair nezir hücceti alınıp baş muhasebeye kaydı 

yapılmıştır47. 

Devletin bütün tedbirlerine rağmen eşkıyalık olayları bir türlü son 

bulmuyordu. Eşkıyaların cezalandırılması, hatta canlarından olması 

dahi aşiretler ve mensuplarına ders olmuyordu. Bununla birlikte 

 
42 Gönderilen hükümde voyvodayı katleden tüm kişilerin isimleri ve bağlı 

bulundukları aşiretler açıkça ifade edilmiştir. 
43BOA, Mühimme Defteri, DN: 122, s. 76. 
44 Kilis Voyvodası Hacı Mehmet’i eşkıyanın katletmesinde dahli bulunan Abidin 

Çavuş, voyvodanın katledilmesinden iki yıl önce Kilis’te eşkıyanın zabt-u rabt altına 

alınması için görevlendirilmiş bir şahıstır. Bkz. BOA, Mühimme Defteri, DN: 119, s. 

60. Muhtemelen Abidin Çavuş eşkıyalık hareketlerinin sebeplerinden birisi olan 

kolay kazanç elde etme ve güç sahibi olabilme hırsına kapılıp böyle bir eşkıyalığa 

katılmıştır. 
45BOA, Mühimme Defteri, DN: 122, s. 76. 
46BOA, Mühimme Defteri, DN: 120, s. 133. 
47BOA, Mühimme Defteri, DN: 120, s. 133. 
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bazıları af dileyerek, bazıları nezir senedi vererek kurtuluyordu. Bazen 

de istisnai durumlar oluyordu. Eşkıyanın hakkından gelmesi için 

görevlendirilen48 kişilerin azledilmesi veya vefat etmesi dolayısıyla 

aksamalar olabiliyordu. 

1742 yılında Rakka Valisi Ahmet Paşa, Okçu İzzeddinli aşiretinden 

Cerikanlı, İntilli, Keller, Şeyh Amikisi gibi cemaatlerin haricinde 

Adamanlı ve Meydanlı taifeleri eşkıyalarının da hakkından gelmişti. 

Ancak buna rağmen yine de bu eşkıyalar eşkıyalık hareketlerine 

devam etmiştir. 1743 yılında Sivas civarında Maraş Valisi Atmaca 

Paşa’nın adamlarını öldürerek mallarına da el koymuşlardır. 

Voyvodalarına vermeleri gereken vergiyi vermemekle beraber, Kilis’e 

girerek evleri basmış ve şehri yağmalamışlardır. Azez, Kilis, Antakya, 

Maraş ve Halep civarlarına da musallat olan bu eşkıyalar, Maraş 

civarında otuz kişiyi öldürmüşlerdir. Bu eşkıyaların etkileri o kadar 

artmış durumdaydı ki Adana-Antakya arasını kontrol altına 

almışlardır. Hatta devlet tarafından gönderilmiş olan görevliler Adana-

İskenderun arasını karayolu ile geçemeyecek duruma gelmiş ve deniz 

yoluyla hareket etmek mecburiyetinde kalmışlardır49. 

1756 yılına gelindiğinde eşkıyalık hareketleri halâ devam etmekteydi. 

Düşerli, Bektaşlı ve eşkıyalıkları ile halkın yanı sıra devleti de bıktıran 

Okçu İzzeddinli Aşireti eşkıyalığa devam etmiştir. Payas, Halep ve 

 
48 Okçu İzzeddinli Aşireti’nin hakkından gelmesi için görevlendirilen Şam Valisi 

Abdi Paşa azledildiğinden gereken uygulama yapılamamıştır. Bkz. BOA, Ali Emirî, 

SMST_III, GN: 12865 ( M. 30 Temmuz 1764- H. 30 Muharrem 1178). 
49BOA, Cevdet Zabtiye, GN: 1552, ( M. 12 Haziran 1744- H. 1 Cemaziyelevvel 

1157); M. Öztürk, Mustafa Öztürk, “18. Yüzyılda Antep ve Çevresinde Eşkıyalık 

Olayları”, s. 192-193. 
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Antakya çevresindeki köyleri harap etmiş, ahaliyi katletmiş, mal ve 

eşyalarını gasp etmiştir. Haremeyn-i Şerifeyn fukaralarına yıllık para 

veren Amik vakfını dahi harap etmişlerdir. Hatta Antakya kazası 

civarında mezarları ziyarette bulunan bazı kadınların başlarını açmış, 

ellerinden kaçmaya çalışanların bazısını öldürmüş ve bir kaçını da 

yaralamıştır. Ayrıca koyun ve keçilerini de ellerinden almışlardır. 

Bundan sonra da durmayıp eşkıyalığa devam etmişlerdir. Halep, Payas 

ve Antakya civarındaki bütün yerlerin yol emniyeti kaybolmuştur. 

Halk Antakya kadısına başvurarak konunun çözülmesini istemiştir. 

Antakya kadısı ise durumu merkeze bildirmiştir50. 

Aşiretler bazen de vergi hususunda sorunlar çıkarabiliyordu. 

Ravendan mukataasında ziraat yapan Elbeyli cemaatleri ödemeleri 

gerekli olan vergileri vermemeye başlamıştır. Buranın malikâne 

mutasarrıfı olan Feyzullah ve Mustafa adlı mültezimlere senede beş 

yüz kuruş olan vergilerini terk etmişlerdir. Bu vergilerin tahsili için de 

yine yöneticiler uğraşmak zorunda kalmışlardır51. Bunun yanı sıra 

Okçu İzzeddinli Aşiretine bağlı Cerikanlı Cemaati, Hakdanlı Cemaati, 

Sabkanlı Cemaati, Şeyhler Aşiretine bağlı Adamanlı ve Kulaklı 

Cemaati, Musabeğli Aşiretine bağlı Karacalı Cemaatinden bazı 

eşkıyalar yine voyvodalarına itaat etmemiş ve has malının tahsil 

edilmesine engel olmuşlardır52. 

 
50BOA, Cevdet Dâhiliye, GN: 14242 ( M. 18 Şubat 1756- H. 17 Cemaziyelevvel 

1169); BOA, Cevdet Dâhiliye, GN: 14215 ( M. 16 Mart 1756- H. 14 Cemaziyelahir 

1169). 
51 BOA, Ali Emirî, SAMD,III, GN: 10292. ( M. 3 Ekim 1729- H. 10 Rebiülevvel 

1142). 
52 BOA, Mühimme Defteri, DN: 116, s. 140. 
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Kilis bölgesindeki aşiretler XVIII. yüzyıl boyunca birçok eşkıyalık 

hareketinde bulunmuşlardır. Ancak 1763 yılında Kilis mukataasına 

bağlı Şakaki Aşireti Van civarında eşkıyalığa maruz kalmıştır. Aşiret 

Van’da iken Beyazıd Sancağı Mutasarrıfı Mahmut Paşa Şakaki 

Aşiretine taarruz etmiştir. Aşiretin erkeklerini öldürmüş, hayvanlarına 

el koymuş, mallarını gasp etmiş, kadın ve çocuklarını da esir almıştır. 

Van ve Hakkari etrafında bulunan diğer beyler de Mahmut Paşa gibi 

aşirete saldırmış ve zulmetmişlerdir. Şakaki Aşireti durumunu arz 

etmiş ve sonunda güvenli bir yerde iskan edilmeleri, kadınlarının, 

çocuklarının ve mallarının geri verilmesi için karar çıkarılmıştır53. 

Görüldüğü üzere aşiretlerin eşkıyalıkları bölgenin iktisadi ve siyasi 

durumunu ciddi bir şekilde etkilemektedir. Eşkıyalıklar dolayısıyla 

üretim sorunları ortaya çıkıyor, halk yerlerini terk etmek zorunda 

kalıyordu. Aşiretlerin iskan meselesi zaten Osmanlı Devleti için bir 

problem teşkil ederken iskan ettirilerek yerleşik hayata geçmiş olan 

bazı cemaat ve oymaklar da bu eşkıyalıklar sebebiyle yerlerini terk 

etmek zorunda kalıyorlardı. 

3. Eşkıyalık Hareketlerinin Engellenmesi İçin Alınan Tedbirler 

Osmanlı Devleti, eşkıyalık hareketlerinin önüne geçebilmek adına 

adaletnâmelerin yayınlanması, silahların toplanması, hapis, iskan, 

sürgün vs. gibi bir takım sıkı tedbirler almak zorunda kalmıştır. 

Devletin böyle tedbirler almasındaki ana hedef reayanın rahat etmesi 

 
53BOA, Cevdet Dâhiliye, GN: 4633 ( M. 6 Eylül 1763- H. 27 Safer 1177); Yücel 

Özkaya, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, İstanbul, 2008, s. 184. 
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ve bu eşkıyalıklar sebebiyle ortaya çıkacak her türlü kötü etkiden 

korunmaktı. 

Devlet, ilk defa suç işleyen biriyle birden fazla suç işleyeni ayırt 

ediyordu. Bir suç eğer ilk defa işlenmişse hafif bir şekilde 

cezalandırılabiliyordu. Ancak bir suç daha sonra tekrarlanırsa cezanın 

seviyesi ağırlaştırılıyordu54. 

3.1. Hapis, Af, İdam ve Malların Müsadere Edilmesi 

Hapis, Osmanlı Devleti tarafından uygulanan temel ceza türlerinden 

birini teşkil ediyordu. Bazı eşkıyalar kolayca yakalanıp bu ceza 

uygulanırken, bazılarını yakalamak ancak asker sevki ile mümkün 

oluyor ve hapis cezası öyle veriliyordu55. Örneğin, Kilis Voyvodası 

Hacı Mehmet’i katleden eşkıyalara yardım ve yataklık edenler Rakka 

Kalesine hapis edilmiştir56.Ancak hapis edilenlerin af edilme gibi bir 

durumları da söz konusuydu. Eğer kişinin kendisini düzelttiğine dair 

bir kanı oluşursa kişi serbest kalıyordu. Ancak bu durumu kötüye 

kullanan şahıslarda söz konusuydu. Örneğin, Kilisli Seyit Mehmet 

adındaki bir şahıs suçu sabit olmasına rağmen kendini düzelttiğine 

inanılarak serbest kalmıştır57. Bunun haricinde eşkıyalık yapanların 

mallarının müsadere edilmesi de sık uygulanan bir yöntemdi58. 

 
54 Faruk Söylemez, “XVIII. Yüzyıl Başlarından XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar 

Maraş ve Çevresinde Eşkıyalık Hareketleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 

Sayı: 22, 2007/1, s. 77. 
55Muhsin Soyudoğan, “Devlet Eşkıya Bağlamında Ayntab ve Çevresinde Aşiret 

Eşkıyalığı”, Kebikeç Dergisi, Sayı:21, 2006, s. 160. 
56BOA, Mühimme Defteri, DN: 122, s. 76. 
57Muhsin Soyudoğan, “Devlet Eşkıya Bağlamında Ayntab ve Çevresinde Aşiret 

Eşkıyalığı”, s. 160. 
58Mehmet Üner, Aşiret, Eşkıya ve Devlet, İstanbul, 2009, s. 109. 
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Örneğin, Kilis Voyvodasını öldüren kişilerin mallarına el konulmuş ve 

Avretadasına sürgün edilmişlerdir. 

3.2. Aşiretlerin İskanı ve Sürgün Edilmesi 

Eşkıyalığın önlenmesi adına alınmış en önemli tedbirlerden birisi 

iskandır. Özellikle Rakka iskan açısından en önemli bölge olarak göze 

çarpmaktadır ve devlet iskan veya sürgün ettiği bu aşiretleri Rakka’da 

tutmak adına çok uğraşmıştır. Ancak bu konuda çokta başarılı 

olunduğu söylenemez. 

3.3.  Nefir-i Âm İlanı, Nezre Bağlama ve Kefalet Alınması 

Eşkıyalık hareketlerinin önlenmesi için devlet zaman zaman nefir-i âm 

ilan etmiş ve eli kılıç tutan herkesi mücadeleye davet etmiştir. Böylece 

halkında eşkıya ile mücadelesi kuvvetlendirilmiş oluyordu. Çünkü 

devlet eşkıyanın öldürülmesinden dolayı kimseyi mesul tutmayacağını 

ve hatta mallarının da eşkıyayı öldürene vereceğini bildirmişti59. 

Yine eşkıyalığın önlenmesi için nezir ve kefalet uygulaması 

yapılıyordu. Aşiretlerin önde gelenleri hiçbir şekilde eşkıyaya yardım 

etmeyeceklerini taahhüt eder, bunlar birbirlerine kefil olur ve bunlara 

uymazlarsa taahhüt edilmiş nezir akçesini ödemek zorunda kalırlardı. 

1742 yılına ait bir vesikaya göre Kilis aşiretlerinden Cerikanlı Aşireti, 

aşiretin ileri gelenlerinin kefaleti ile nezre bağlanmıştır. Aşiret 

mensuplarından bir daha bir kimse eşkıyalığa katılırsa bizzat aşiret 

mensupları eşkıyayı teslim edecekti. Aksi takdirde aşiret ileri gelenleri 

 
59Şaban Bayrak, Anadolu’da Eşkıyalık Olayları (XVIII. Yüzyılın İlk Yarısı 1700-

1750), s. 310-311. 
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tarafından taahhüt edilen beş bin kuruşluk nezir akçesi tahsil 

edilecektir60. 

3.4.  Eşkıyanın Teftişi ve Silahların Toplanması 

“Büyük Kaçgun” ile birlikte Osmanlı Devleti direniş için 

silahlanmaya izin vermiştir. Ancak bu durum sebebiyle kolay bir 

şekilde silah elde ediliyordu. Daha sonraları ise bu durumun eşkıyalık 

hareketlerine katılacak kişi sayısını arttırma ihtimaline karşı silahların 

toplanması en mantıklı olan uygulamaydı61. 

XVIII. yüzyıl başlarında kaleme alınan “tevarih-i kadime ve cedide” 

adındaki bir anonim, kişinin eline silah aldıktan sonra asla bir daha 

reaya olamayacağını şöyle ifade etmektedir:62 

“…birisi dabi bu ki reaya ata binüb kılıç kuşana ve ol lezzet 

dimağinacaygirolub tekrar reaiyyet olur mu? Ve askeri dahi 

olmağa yaramaz. Bilâhare eşkıyaya mülhak olub nice fitne ve 

fesada bais olur. Vilâyet-i Anadolu’da mukaddema zuhur eden 

celâlî eşkıyasının ekseri cündi ve leşkeri bu makuleler idi. O 

cihetten vüzara-yı selef bu makulelerden küllî ihtiraz edübabd-i 

müşterekiistihdâm ederlerdi…” 

Osmanlı Devleti, eşkıyalığın önlenmesi adına eşkıya teftişine de önem 

vermiştir. Devlet, bunun için tecrübeli, güvenilir ve yetenekli kişiler 

 
60BOA, Cevdet Adliye, GN: 595. ( M. 14 Temmuz 1742- H. 11 Cemaziyelevvel 

1155). 
61Süleyman Demirci- Hasan Arslan, “Eşkıyalar ve Osmanlı Devleti: Maraş Eyaleti 

Örneğinde Devlet Görevlilerinin Eşkıyalık Faaliyetleri ve Bunlar Merkez-Taşra 

Yazışmalarındaki Yansımaları (1590-1750)”, s. 108,109. 
62Çağatay Uluçay, 18. Ve 19. Yüzyıllarda Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri, 

İstanbul, 1955, s. 63. 
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görevlendirerek eşkıyalık hareketlerine son vermeye çalışmıştır. 

Ancak büyük çaplı eşkıyalık hareketleri için “Vezir Rütbeli Paşalar” 

görevlendirilirdi. Örneğin, Okçu İzzeddinli, Amiki, Şeyhli ve 

Hoştivanlı Aşiretlerinin yapmış eşkıyalıları engellemek adına Maraş 

Valisi Ali Paşa görevlendirilmiş olup, Malatya Sancağı Mutasarrıfı 

Rışvanoğlu Mehmet’inde yardım etmesi buyurulmuştur. Yine aynı 

tarihli vesikada Küpelihasan, Çataldepeli, Fettahoğlu, Ekrad 

Cemaatleri ile Kilis Voyvodası, Kilis Kadısı ve Ayıntab 

Mutasarrıfının Ali Paşa’ya yardım etmesi emredilmiştir63. 

3.5. Adaletnâmelerin Yayınlanması 

Adaletnâme, devlet otoritesini temsil edenlerin reaya karşı bu otoriteyi 

kötüye kullanmalarını, kanun, hak ve hukuka aykırı hareketlerini sert 

tedbirlerle yasaklayan beyanname şeklinde bir padişah hükmüdür64. 

Bu adaletnâmelere göre reayanın can, mal, ırz ve namuslarının 

korunması için görevlilere tembihler ve tehditlerde bulunulmuştur65. 

Padişahın emrine karşı gelenler süresiz kürek cezasına çarptırılmakla 

tehdit olunmakla beraber bu cezalar daha da ağırlaştırılabiliyordu66. 

 

 

 

 
63BOA, Mühimme Defteri, DN: 120, s. 112. 
64Halil İnalcık, “Adaletnâmeler”, Belgeler, Cilt: II, Sayı: 3-4, 1965, s. 49. 
65Mustafa Öztürk, “18. Yüzyılda Antep ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, s. 203. 
66Süleyman Demirci-Hasan Arslan, Osmanlı Türkiye’sinde Eşkıya, Devlet ve Siyaset 

(Maraş Eyaleti Örneği 1590-1750), İstanbul, 2012, s. 97. 
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3.6.  Meyhane, Han, Kahvehane ve Bozahane Gibi Yerlerin 

Kontrol Altına Alınması 

Bozahane ve kahvehane gibi yerler eşkıyanın özellikle yoğun olarak 

bulunduğu yerler olarak zikredilmektedir67. Acemi oğlanları, genç 

leventler, yeniçeriler, sarıcalar, sipahiler ve sekban kalabalık bir 

şekilde buralarda toplanıyorlardı. Bu nedenle bu tür yerlerin kontrol 

altına alınması önemli bir hal almıştır68. 

3.7.  Derbent ve Menzillerin Islahı 

Derbent teşkilatındaki bozulmalar sebebiyle, kervanlara ve yolculara 

karşı eşkıyalıklar daha da yoğun bir hal almıştı. Bundan dolayı 

derbentlerin ıslahı gerekli bir duruma gelmiş ve ilk olarak 1719-1720 

yıllarında derbentler sağlamlaştırılarak askeri bir mahiyet 

kazanmıştı69. 

Eşkıyalar bazen kendi aşiret mensuplarıyla bazen de diğer aşiretlerle 

birleşerek yolları kesiyor ve soygun yapıyorlardı. İşte bu tür 

eşkıyalıkların engellenmesi için derbentler önemli bir rol oynuyordu. 

Çünkü derbentler daha çok stratejik konumlara sahip yerlere yapılırdı 

ve güvenlik anlamında büyük bir katkı sağlardı. 

 

 

 
67Mustafa Öztürk, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları”, 

Belleten LIV/211, Ankara, 1991, s. 984. 
68Süleyman Demirci-Hasan Arslan, Osmanlı Türkiye’sinde Eşkıya, Devlet ve Siyaset 

(Maraş Eyaleti Örneği 1590-1750), s. 101. 
69Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Derbent Teşkilatı, İstanbul, 1990, 

s.127. 



 
244 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

SONUÇ 

XVIII. yüzyıl buraya kadar anlaşılacağı üzeri eşkıyalık ile geçmiş bir 

yüzyıldır. Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasi ve iktisadi anlamda güç 

kaybetmesinin etkisi bu durumda büyük bir etken oluşturmaktadır. 

Yine babadan oğula geçmek şartıyla malikâne sistemine geçilmiş ve 

güçlenen kişiler ayanlık iddiasında bulunmuşlardır. Bu sebeple halkın 

bir kısmı fakirleşirken, diğerleri ise daha da güç kazanmaya başlamış 

oluyorlardı. Bozulan sistem sebebiyle halk çiftini çubuğunu bırakıp 

dağlara çıkıyor, eşkıyalık hareketlerine girişiyordu. 

İncelediğimiz bölgede ise aşiretler, devletin otoritesindeki 

eksikliklerin yanı sıra, kolay kazanç elde etmenin getirdiği hırsla 

eşkıyalık hareketlerinin dozunu giderek arttırmıştır. Yine aşiretlerin 

arasındaki bağ sebebiyle, bunlar eşkıyalık yapsalar bile devletin tüm 

uyarılarına rağmen eşkıyayı kendi içlerinde saklamaktan geri 

kalmıyorlardı. Özellikle birkaç aşiret bölgede bulunan halkı perişan 

etmiştir. Bunlar sürekli halkın geçim kaynağı olan mahsullerini gasp 

ediyorlar, hayvanlarına el koyuyorlardı. Bunlarda yetmezmiş gibi 

küçük bir direniş ile karşılaştıklarında ya yaralama ya da öldürme gibi 

eylemlere girişmekten geri durmuyorlardı. 

Osmanlı Devleti, bu eşkıyalıkları engellemek adına bir dizi tedbirler 

alsa da XVIII. yüzyıl eşkıyalık ve iskan yüzyılı olarak geçmiştir. 1691 

yılında temel amacı eşkıyalık hareketlerine son vermek olan bir iskan 

emri çıkarılmıştır. Ancak aşiretlerin iskanında birçok sorunla karşı 

karşıya kalındığı gibi, eşkıyalık hareketleri iskana karşı gelen aşiretler 

sebebiyle daha da artmıştır. Devlet, iskan ile eşkıyalık hareketine son 
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vermek isterken, çok enteresan bir durumla karşı karşıya kalmış ve bu 

iskan emri adeta eşkıyalık hareketlerinin tetikleyicisi olmuştur. İskan 

bölgelerini beğenmeyen, aynı zamanda bulunduğu yerden gitmek 

istemeyen aşiretler iskan edildikleri yerlerden firar ediyor ve daha 

fazla eşkıyalık hareketlerinde bulunuyorlardı. 

Bununla birlikte XVIII. yüzyılda eşkıyalıkları ile ün salmış olan Okçu 

İzzeddinli, Amiki ve Şeyhler Cematleri, Milli Mücadelede büyük 

fayda sağlamış cemaatlerdendir. Özellikle Milli Mücadele döneminde 

Okçu İzzeddinli Cemaatinin lideri olan Şeyh İsmailzade Hacı Hannan 

Ağa Çete adında bir örgüt oluşturarak liderliği üstlenmiş ve büyük 

fayda kazanılmıştır70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Mustafa Öztürk, “İzziye Kazasının Kuruluşu ve Millî Mücadeledeki Yeri”, 

Ankara Üniv. DTCF. Tarih Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Yücel Özkaya’ya 

Armağan) 37, Ankara 2005, s. 40-41. 
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GİRİŞ 

Toplumsal bir nesnenin yapısı, onu var eden rol ve yapıların 

devinimine bağlıdır. Devlet ise; siyasal bir örgütlenme olup yerine 

göre üstlendiği görev ve oynadığı rol bakımından anlam kazanır. Her 

toplum tarihsel süreç içerisinde değişime uğrar. Kimi dönem 

modernleşme, kimi dönem de reform ismini alan bu değişimler 

toplumdaki kurumları, bürokratik ilişkileri ve en nihayetinde bir 

bütünlük içerisinde siyasal örgütlenmenin kendisini etkilemiştir. 

Günümüzdeki modern Türkiye’nin toplumsal ve siyasal hafızasının en 

geniş zaman dilimini içine alan Osmanlı İmparatorluğu tarihin hız 

kazandığı bir döneme rastlamaktadır. 16. ve 17. yüzyıllarda 

Avrupa’da gerçekleşen değişimler, bilimin her alanını içine alırken 

dünyanın diğer bölgelerinde ve bilhassa Osmanlı’da göreceli olarak 

durağanlığın yaşandığı bir dönem gözlemlenmektedir (Birdişli, 2010). 

İlerleyen dönemlerde Batı’da siyasal dönüşüm ve yeniden 

yapılanmaya yol açan bu bilimsel ve zihinsel dönüşüm dönemi 

Osmanlı dünyası açısından farklı bir durum söz konusu olup Batıya 

kıyasla durağanlık yaşanmıştır. Bu durumun temel nedenlerinden biri 

köklü bir medeniyet ve üstün devlet tecrübesinin oluşturduğu aşırı 

özgüvene bağlı olarak Osmanlı’nın kendi dönmendeki rakiplerini 

önemsememesidir. Bu bakımdan Osmanlı, küçümseyerek baktığı Batı 

Medeniyetinde ki tarihe hız kazandıran bu değişimleri vaktinde fark 

edemediğinden rakip medeniyetler tarafından sürekli bir mücadele 

içerisine alınmıştır. Osmanlı devletinde nihayetinde çözülmeler 
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başlamış ve eldeki mevcut kaynaklar da zamanın ihtiyaçlarına yanıt 

vermekten aciz kalmıştır (Davutoğlu, 2004). 

Tarihçiler arasında Osmanlı Devleti’nin 1300-1600 yılları arasındaki 

dönem “Klâsik Çağ” olarak kabul görülmektedir. Osmanlı Klâsik 

Çağı’nın iki temel sistemi olan kul ve tımar sistemleri devletin bütün 

politik ve toplumsal yapısını belirlemekteydi (İnalcık, 2006). Fakat 

klâsik Osmanlı düzeninde ve toplum yapısında XVI. yüzyılın 

akabinde bir takım değişimler gözlemlenmiştir. Osmanlı devlet 

adamları devletin düzeni ve toplumsal yapısındaki bu değişimleri ilk 

fark eden kişiler olup, bu değişiklikleri bozulma/çözülme olarak 

nitelemişlerdir. Devlet adamlarının bozulma olarak isimlendirdikleri 

bu probleme nazarları celp edip, çözüm yollarını göstermek gayesiyle 

raporlar hazırlamışlardır (Yılmaz, 2003). 

Devlet adamlarının bu dönemde yaşanılan bozulmaların ve 

aksaklıkların iyileştirilmesi ve bu doğrultuda yapılmasını gerekli 

gördükleri hususları anlattıkları raporlara “siyasetnâme” veya 

“ıslahatnâme” denilmektedir. Islahatnâmeler Osmanlı Devleti’nin 

özellikle XVI. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan yönetim 

meselelerinin bir ürünü ve siyasetnâme geleneğinin yeni bir türüdür. 

Osmanlı devlet adamları ve âlimler devlet yapısında ortaya çıkan bu 

bozulmayı ‘nizâm-ı âleme ihtilâl ve reâyâ ve berâyâya infiâl’ geldiği 

şeklinde değerlendirmişlerdir. Devlet adamları ve ulemâ bozuklukları 

dâire-i adliye ve erkânı-ı erbaa gibi ilkelere dayanan Osmanlı devlet 

ve toplum anlayışı ile açıklama gayreti içerisinde bulunmuşlardır (Öz, 

2005).  
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Osmanlı ıslahatnâme müelliflerine göre Osmanlı Devleti’nde görülen 

bozulmanın çözümünün “Klâsik Çağ” da var olan yapıya 

dönülmesiyle mümkündür. Bu durumda yapılması gereken; Klâsik 

Çağ’da uygulanan kavram ve ilkelerin yani adâlet, adâlet dâiresi, 

erkân-ı erbaa kavramlarının, emanetleri ehline vermek, reâyaya iyi 

davranmak ilkelerinin tekrar sisteme uygulanması gerekmektedir. 

Osmanlı da devlet kurumlarının ve bu kurumların ortaya çıkmasına 

vesile olan zihniyetin anlaşılmasında ıslahatnâme türünde kaleme 

alınan yapıtlar önem kazanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin gerilemesi 

konusunun üzerinde ciddi duran, zamanın şartlarını etraflıca anlatan 

ve reform fikirleri ileri süren çok az sayıda devlet adamı mevcut 

olmuştur. Bunlardan birisi de Defterdar Sarı Mehmed Paşa’dır 

(Uğural, 1992) . 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa uzun yıllar yürüttüğü defterdarlık 

görevinden alındıktan sonra edinimlerini, devlet düzeni hakkındaki 

bilgi ve birikimlerini anlatmak için bir kitap kaleme almıştır. 

Defterdar Paşa yetiştiği ortama uygun olarak yazdığı kitabında devlet 

ve devlet adamları hakkındaki görüşlerini ifade etmiş, diğer 

ıslahatnâme müellifleri gibi o da temel kavram ve ilkelerden söz 

etmiştir. Sarı Mehmed Paşa defterdarlık gibi devletin en önemli 

kademelerinden birinde uzun yıllar görev yapmıştır. Bununla birlikte 

kendisinde sadrazam olma arzusu da vardı. Bu bağlamda onun 

görüşleri 18. yüzyılının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir 

(Özcan, 2015). 20. yüzyılın başladığı dönemden itibaren insanlığın 

sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçmesi ve küreselleşmenin 

hayat bulması birçok alanda olduğu gibi yönetim alanında da bir 
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dönüşüm ve değişimi beraberinde getirmiştir (Tunç, Belli ve Aydın, 

2019). Yaşanılan değişimler ve dönüşümlere rağmen Defterdar Sarı 

Mehmet Paşa’nın kendi dönemindeki yönetim anlayışındaki tespitleri 

günümüzde de önemini korumaktadır. Zira yönetim anlayışında her ne 

kadar değişim yaşansa da yöneten ve yönetilen insan olmasından 

sorunlar genel anlamda aynı nedenlerden kaynaklanmaktadır.  

Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Hayatı  

Osmanlı imparatorluğu döneminde çok büyük devlet adamları 

yetişmiş olup ve devlet yönetimi ile ilgili önemli eserler kaleme 

alınmıştır.  Özellikle de Osmanlı’nın duraklama ve çöküş 

dönemlerinde yaşanılan aksaklıkların nedenlerini dile getiren ve bu 

doğrultuda eser yazan kişiler göz önünde bulundurulduğunda 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa‘nın eserlerinin önemli katkıları olmuştur.  

Defterdar Sarı Mehmet Paşa 17. Yüzyılın ikinci yarısında (1656 veya 

1659 yıllarında) İstanbul’da doğduğu tahmin edilmektedir (Gümüş, 

2012). Bir bakkalın oğlu olarak doğmasından ötürü kendisine 

“Bakkalzade” ve renginin sarılığından ötürü “Sarı” lakapları 

verilmiştir. Aynı zamanda yazarla ilgili hayatının ilk yılları hakkında 

fazla bir bilgi bilinmemektedir (Akçakaya,2016). Devrinin tarihçileri 

tarafından “Bakkalzâde” ve “Sarı” lakaplarıyla bilinmesiyle birlikte 

Mehmed Efendi’nin en bilinen lakabı “Defterdâr”dır. Diğer bilinen 

Hacı lakabı da hacca gitmiş olmasından verilmiştir. 

1671 yılında yaklaşık olarak 12-15 yaşlarında olduğu tahmin edilen 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa bu yaşlarda defterdarlığın en önemli 

şubelerinden birini teşkil eden Ruznâme-i Evvel Dâiresi’ne girmiştir 
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(Öz, 2005). Daha sonra Defterdar Sarı Mehmed Paşa, defterdar 

mektupçuluğuna atanarak uzun dönemler bu görevde çalışmalar 

yürüttü (Bayrak, 2002). Rami Paşa’nın sadrazam olarak atanmasından 

sonra Defterdar Sarı Mehmet Paşa baş defterdarlık görevine 

getirilmiştir. Zamanla bu göreve kısa aralıklarla toplamda yedi defa 

bulundu (Özcan, 1995). İlerleyen zamanda Kılıç Ali Paşa’nın 

maiyetine dâhil olan Defterdar, kalemde bir süre beceriler ve 

edinimler kazandıktan sonra Rûznâme kâtipliği, sonra da Defterdar 

Mektupçuluğu görevinde bulunmuştur (Pakalın,1977). Burada 

görevini devam ettirdiği sırada Divanın başkâtibi Rami Mehmed 

Paşa’nın teveccühünü elde ettikten sonra eski kapı yoldaşlığına ve 

daha sonra da Mayıs 1703’te Şıkk-ı Evvel Defterdarlığı’na atandı 

(Uğural, 1969). 1703 yılında ilk kez atandığı defterdarlık görevi 

birkaç ay süren Defterdar Sarı Mehmet Paşa, 1714 yılında yedinci ve 

son kez defterdarlığa tayin edilmiştir (Özcan, 2015). 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa defterdarlık vazifesine başladıktan birkaç 

ay sonra İstanbul’da patlak veren Edirne Vakası ile Sultan II. Mustafa 

tahttan çekilerek yerine III. Ahmed tahta geçti (Uysal, 2006, 6). Bu 

hadiseyle birlikte Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın ilk defterdarlığı 

nihayet bulmuştur. İsyancılar defterdarlığa Darbhâne Emini 

Muhsinzâde Abdullah Efendi’nin göreve getirilmesini arzuladılar 

(Pakalın, 1977). Bu isyanın çıktığı vakitte Defterdar Sarı Mehmed 

Efendi, hayatını kurtarmak için gizlenmek durumunda kaldı (Özcan, 

1983). İsyan başarılı olunca yeni defterdar vazife başına getirilmiştir. 

Ancak yeni defterdar askerlerin, yüksek meblağ tutan gecikmiş maaş 

ve cülus ücretlerini ödemekte muvaffak olamadı (Gümüş, 2012: 179). 
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Askerîyede yüksek rütbelerde olanlar bu durum karşısında Mehmed 

Efendi’ye haber ileterek yeniden defterdarlığı teklif ettiler. Mehmed 

Efendi de hayatına ve mallarına dokunulmayacağına dair bir garanti 

aldıktan sonra yapılan teklifi kabul etti. Böylece Defterdar Sarı 

Mehmet Paşa yeni padişah Sultan III. Ahmet’in emriyle 1703 yılında 

tekrar Defterdarlık görevine atandı. Defterdar Sarı Mehmet Paşa 

göreve gelmesiyle askerlerin maaş ve cülus bahşişlerinin tez vakitte 

ödenmesinde büyük başarı elde etti (Uğural, 1969; Özcan, 1995).  

Defterdarlık görevine dönem içerisinde gel git yaşayan ve görevlerde 

bulunan Defterdar Sarı Mehmet Paşa 1709’da vezirlik payesi ile 

Selanik Mutasarrıfı tayin olduktan bir süre sonra yeniden defterdar 

oldu. 1709 yılında Derviş Mehmed Paşa’nın yerine Kocaeli 

Mutasarrıfı göreve atanmıştır. 1713 yılında Tersane Eminliğine tayin 

oldu. 1702, 1703,1704, 1704, 1705, 1711 ve 1714 yıllarında tam 7 

defa defterdarlık görevinde bulundu. Bu da onun ne kadar önemli ve 

aranan bir maliyeci olduğunu açıkça göstermektedir (Özcan, 1995). 

Tarih 1713 yılını gösterdiğinde Rusya ile o dönemde ortaya çıkan sınır 

anlaşmazlığının çözülmesi için oluşturulan komisyonda Defterdar Sarı 

Mehmet Paşa yer almıştır (Özcan, 1994). 1714 senesinde ise Bender 

muhafızı oldu. 1715 yılında Mora seferinde Eğriboz’da orduya zahire 

sevkiyle vazifelendirildi (Pakalın, 1977). 1716’da Selanik Valiliğine 

tayini çıkarıldı (Wright, 1935).  

1717 yılında asker yazımı sırasında menfi davranışlarda bulunduğu ve 

insanlara haksızlık yaptığı tarzında havadislerin padişahın kulağına 

gitmesi akabinde Kavala’da tevkif edildi. “Mukataata tayinler yapmak 
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suretiyle Sultan’ın emirlerine itaatsizlik yapmak”, “vilâyet halkını 

tazyik etmek” ve “dikkatsizlik”, “ihmal”, “din”, “devlete hakaret”, 

“Temeşvar Kalesi’nin düşman eline geçmesine sebep olmak” ve 

“padişah hakkında kötü söz söylemekle” suçlanıyordu. İstanbul’daki 

malları müsadere edildi. Ocak 1717 yılında Defterdar Sarı Mehmet 

Paşa idam edildi. Kapıcı Başı Yusuf Ağa tarafından başı İstanbul’a 

getirilmiştir (Wright, 1935) Cesedi de Kavala Ulu Camii’nin avlusuna 

defnelindi. Böylece, Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın 46 yıl süren 

devlet hizmeti hazin bir şekilde nihayet buldu. Abdulkadir Özcan’a 

göre Sarı Mehmed Paşa’nın bu şekilde idam edilmesine “bazı 

tedbirsizlikleri sabırsızlıkları olsa da sarayın ve özellikle Nevşehirli 

Damat İbrahim Paşa’nın entrikaları” sebep olmuştur (Özcan, 1994). 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Döneminde Osmanlı’da Devlet 

ve Toplum Yapısı 

Yönetim biçimi ve anlayışında çeşitli uyarlamalar ve değişimler 

sürekli olarak değişir ve gelişir (Sezik ve Ağır, 2016). Her devletin 

oluşturduğu siyasal sisteminde kendinden önceki bir medeniyetten 

etkilenmesi ve onu bir model olarak örnek alması tarihsel süreçte 

sıkça görülen bir durum olmuştur. Aynen bu doğrultuda da 

Selçuklular döneminin siyasal edinimleri de Bizans Medeniyetinin 

etkileriyle bir bütün haline gelerek Osmanlı’da kendine has ve 

bulunduğu döneme göre de oldukça işlevsel bir yönetim tarzının 

hayata tatbik edilmesine neden olmuştur. 

Kamu yönetimi kuruluşları yapılan çeşitli değişiklikler ve 

uyarlamalarla durmadan gelişir ve değişirler 
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1300-1600 tarihleri arasındaki döneme birçok tarihçi tarafından 

adlandırılan Osmanlı Klâsik Çağı’nın iki temel sistemi olmuştur. 

Bunlar yukarıda da ifade edilen kul ve tımar sistemleri devletin bütün 

politik ve toplumsal yapısını belirlemekteydi (İnalcık, 2006, 52). 

Fakat klâsik Osmanlı sistemi ve toplum yapısında XVI. yy akabinde 

bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Dönemin devlet adamları Osmanlı 

devlet düzeni ve toplum alanlarındaki bu değişimleri ilk kez fark eden 

kişilerdi ve bu değişiklikleri bozulma veyahut çözülme olarak 

nitelendirmişlerdir. Devlet adamları bozulma olarak adlandırdıkları bu 

sorunlara dikkatleri cezbetmeye ve çözüm yollarını göstermek adına 

bazı raporlar hazırlamışlardır (Yılmaz, 2003).  

18. yüzyıla gelindiğinde Koçibey’in ve Kâtip Çelebi’nin risalelerinde 

tikel yaklaşım tarzıyla adalet, maliye, askeri düzen ve idarecilerin 

vaziyetleri irdelenmiştir. Bu yapıtlarda kimi zaman akılcı bir 

yaklaşım, kimi zaman da ahlakçı bir yaklaşımla sorunlar ele alınıp, 

sorunun Padişah haricindeki yönetim kademelerinden ya da reaya ile 

olan münasebetlerden kaynaklandığı vurgulanarak birbirini tetikler 

biçimde çözüm tavsiyeleri getirilmiştir. Belki de bu sebepten ötürü de 

söz konusu yapıtlar Osmanlı siyasal ve toplumsal yapısının sorunlarını 

ele almak açısından önem arz eden bir yere sahip olmalarına rağmen 

çözüm noktasında eksik kalmışlardır. Bununla birlikte uygulamada bir 

faydaları pek olamamıştır. 

Osmanlı Hukukunda şer’i Hukuk temel bir istinat noktası olarak 

kalmış olsa da ve örf ve gelenekler daha baskın hukuk kaynakları 

olmuştur. Dolayısıyla her yerde sabit bir kanun ve hukuk uygulaması 
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bulmak pek mümkün olmamaktadır. Gerek özel hukuk alanında ve 

gerekse kamuya ait sorun ve davalarda sınıflara ya da bölgelere has 

kanunlar sebebiyle kimi zaman örfi hukukun şer’i hukukun alanına 

girdiği olmuştur. Yönetsel anlamda Osmanlı Devleti zengin arşiv 

kaynaklarına haiz olmasına rağmen kayıtların teferruatlı ve sabit 

olmamasından ötürü bilhassa Tanzimat’tan evvelki dönem için 

tamamıyla merkezin denetiminde olan bir yapılanma bulmak zordur. 

Öyle ki vergi mükellefleri, ödemeler ve harcamalar hakkındaki 

kayıtların zamanında güncellenmemesi ve Divan-ı Hümayun 

kararlarının bile biraz karışık olarak sadece tarih sırasına göre 

kaydedilmiş olması devletin yönetim kademesinin denetimini zamanla 

daha da zayıflatmış, devletin gelir ve giderlerinin doğru 

hesaplanamamasına neden olmuştur (Ortaylı, 2004). 

Osmanlı’da askeri kuvvetlerden olan Yeniçeri Ocağı’nın, sınırların 

genişleme ve devletin genel düzenini sağlama açısından önemli 

katkıları olmuştur. Yeniçeriler, içte ve dışta, güç ve düzenin 

sağlanmasında ekseriyetle olumlu izlenimleri vardır. Ancak XVI. 

yüzyılın sonlarından başlamak üzere, III. Murad Devri’nden itibaren, 

Ocağın işleyişinde bazı bozulmalar vuku bulmuştur. Yeniçeriler, 

siyasi ve sosyal yönden ayrı bir güce ve askerî avantajlara sahipti. 

İstedikleri noktalarda dükkânlar açabilme, resmi fiyat tarifesine 

uymamakta ve vergi ödemek gibi bir istekleri yoktu. İktisadi 

faaliyetlerden ötürü çarşı esnafından zorbalık ve zorla vergi alma gibi 

eylemlerde bulunuyorlardı. Kanuna aykırı bir sorun olduğunda esnaf 

yeniçeriler ile reâyâ arasında bir dava olduğu zaman, kendilerine has 

imtiyazları hemen dillendiriliyordu. Ehl-i örf olduklarından sadece 
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kendi zabitlerince yargılanabiliyorlardı. 17. yüzyıldan itibaren, 

ulûfelerini hazineye terk etmeleri şartıyla esnaf localarında idari 

pozisyonlara gelmelerine izin verilmişti. Bu yolun açılması ile esnafa 

daha fazla müdahale etme imkânı kazanmışlardı. 17. yüzyılın ikinci 

yarısında esnaf ile yeniçeriler mabeynindeki sıkıntılar azalmış, 

yeniçerilerin esnaflaştığı, esnafın yeniçerileştiği bir sürece girilmiştir. 

Bu Yüzyılın sonlarında bütün vilayetlerde esnaf yeniçeriler gündelik 

yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdi (Sunar, 2010). 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Nesayihül Vüzera Vel-Ümera 

(Devlet Adamlarına Öğütler) Eserinin İçerik Analizi 

19.yy evvelinde Osmanlı toplumunun içerisinde nasıl bir değişim ve 

ıslahat düşüncesinin var olduğu merak konusudur. Bu sebepten ötürü 

18’nci yüzyıl ve bu yüz yılda kaleme alınan eserler Türkiye’nin idari 

reform sürecini kavramak açısından oldukça önem arz etmektedir 

(Ortaylı, 2002). 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın tahmini olarak 1714-1717 yıllarında 

yazdığı “Nesâyihü'l-Vüzerâ ve'l-Ümerâ” yahut diğer ismiyle “Kitâb-ı 

Güldeste” mukaddime, dokuz bölüm ve iki zeylden oluşmaktadır. 

“Telif-i Mehmed Paşa El-Defterî Nesâyihü’l-Vüzerâ ve’l-Ümerâ” 

veya Kitâb-ı Güldeste (Kayra,1970: 116) ve Nizâm-ı Devlete 

Müteallik Risale” şeklinde kayıtları da vardır (Esen, 1969). Kitabın 

müellifinin yedi defa defterdarlık görevine getirilmesi risalede 

yazılanların tecrübeye dayanmasını ve Paşa’nın ele aldığı konuları 

teferruatlı bir şekilde incelemesini sağlamıştır. Defterdar Sarı Mehmed 

Paşa kaleme aldığı kitabında bahsettiği icraatların bir kısmını görevde 
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bulunduğu dönemde yerine getirme imkânına sahip olmuştur (Yılmaz, 

1999) 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa kitabı yazma gayesini mukaddimede 

izah etmiştir. Buna göre devlet işlerini yürütmek amacıyla yazılan 

eserler toplu bir halde değildi ve Paşa kitabını kamuya hizmet etmek 

amacıyla kaleme almıştı. Buna rağmen Paşa kitabını yüksek 

makamlarda bulunan kişilerin okuyacakları konusunda bazı 

tereddütleri vardı (Defterdar Sarı Mehmed Paşa: 4). Risalede devletin 

yapısı konusunda önemli bilgiler mevcuttur. Risale sayesinde devlet 

yapısının XVIII. yüzyıldaki durumunu eleştirel bir bakış açısıyla 

değerlendirmek mümkündür. Gerileme Dönemi’nin başlangıcında 

çevresinde gördüğü bozuklukları ve aksaklıkları eleştiren Paşa, bu tür 

değerlendirmelerde bulunurken Osmanlı Devleti'nin en parlak 

dönemini tasavvur ediyor ve devleti Kanuni Sultan Süleyman 

Devri’ndeki yapısıyla kıyaslıyordu. Bu noktada bakıldığında Paşa’nın 

sistemi değil, sistemin işleyiş tarzını eleştirdiği görülmektedir 

(Özcan,1994). Defterdar Sarı Mehmed Paşa Devlet Adamlarına 

Öğütler eserinin muhtelif yerlerinde Lütfi Paşa’nın Asafnâmesi’nden1 

faydalandığını görmekteyiz (Çamalan, 2006). Talimatname adlı eser 

bu eserin bir özeti mahiyetindedir (Özcan, 1995). 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa eserinde gelenekçi ıslahat düşüncesi olan 

Kanûn-ı Kadîm döneminin tekrardan yaşanmasını amaçlayan bir 

 
1 Lütfi Paşa’nın Asafnâmesi baz alınarak Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın eserlerini 

kaleme almasına kadarki sürçte genel olarak müelliflerin gözleme dayalı 

nitelemelerle Osmanlı yönetim birimlerinin teferruatlarıyla iştigal ettikleri ifade 

edilebilir (Kafadar, 2002) 
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yöntemle yazmıştır. Bu açıdan eser, dönemin geleneksel ıslahat 

ideolojisiyle tam bir uyum içindedir. Eserde Kanun-ı Kadim, bahsi 

geçen sorunların ortadan kaldırılması için önemli bir referanstır. 

Devlet yapısında meydana gelen sıkıntıları ortadan kaldıracak sistem, 

Kanun-ı Kadim’de gizlidir. Bu sebepten ötürü Sarı Mehmed Paşa’nın 

kafasında daima Sultan Süleyman’ın muhteşem zamanı yer 

almaktadır. Bu dönem, sonraki dönemler için yaptığı kıyaslamalara bir 

ölçü olmuş, kendi zamanının şartlarını hemen hemen 200 yıl öncesi ile 

karşılaştırmıştır (Ergan, 1999). 

Devlet Adamlarına Öğütler adlı eser dokuz kısımdan oluşmaktadır. 

Fakat üzerinde durulan konular itibariyle yöneticiler, reaya, asker ve 

hazine olarak dört temel başlıkta toplanabilir (Eryılmaz, 2006). Ancak 

cüzi manada kalan bu gayretler uygulamada pek tesirli olamamakla 

birlikte padişahların iktidar dönemleriyle sınırlı kaldığından başarılı 

olamamıştır (Gökçe,2010). Günümüzde yönetim anlayışında da 

önemli alanlar arasında yer alan askeri, adalet, liyakat, yönetsel uyum, 

yönetsel etik ve savunma stratejileri gibi konuların bir bütün olarak ele 

alındığı ve incelendiği görülmektedir (Akkuzu,2013). Devlet 

Adamlarına Öğütler adlı eser 16.yy ve 18.yy’ın ilk çeyreğine kadar 

uzanan tarih dönemini ele almaktadır. Niteliği yönünden Nizam-ül 

Mülk’ün “Siyasetname” adlı eserine ve Machiavelli’nin “İl Principe” 

sine benzetilebilir. Asıl ders alınacak olan taraflar 18. Yüzyıl 

başlarında Osmanlı Türk Devletinin o dönemde yönetim sisteminin 

içine düşmüş bulunduğu sorunların anlaşılması açısından önem arz 

etmektedir. Devlet Adamlarına Öğütler isimli eserin Devlet teorileri 

tarihi ve genellikle Siyaset Bilimleriyle ilgilenenlerin çalışma 
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masalarının üzerinde bulunması gerekli bir eser olduğu söylene bilinir. 

Zira Tarihin önemli bir aşamasını bugünün diliyle bize getiren mühim 

bir yapıttır (Esen, 1969). 

Devlet Adamlarına Öğütler adlı kitabın başlıkları şu şekilde 

sıralanmıştır; 

1) Yüksek Değerli Sadrazamın Ahlak ve Davranışları, 

2) Makam Sahiplerinin Halleri ve Rüşvetin Zararları, 

3) Hazine Defterdarı ve Divan Memuriyetleri, 

4) Bektaşi Ocağının Niteliği, 

5) Reayanın Halleri, Zulmün ve Gariplerin Siteminin Zararları, 

6) Düşman ve Sınır Halleri ve Seraskerlik Niteliği, 

7) Cimrilik ve Cömertlik, Hırs ve Açgözlülük, Kibir ve 

Kıskançlık, Alçakgönüllülük Ve Gurur, Güzel Huy Ve Kötü 

Huy Ve İkiyüzlülük, 

8) Sadık Dostu Çekiştirme ve Ara bozuculuğun Zararları, 

9) Zeamet ve Tımar Hallerinin Niteliği (Biricikoğlu, 2016) 

Yüksek Değerli Sadrazamın Ahlak ve Davranışlarını Anlatır  

Sadrazamın ahlak ve davranışlarının genel özelliklerinin açıklandığı 

bu bölümde, Sadrazamın davranışlarının hangi ölçüde şekillenmesi 

gerektiği konusunda mihenk olarak başta Kur’an olmak üzere Hz. 

Peygamberin (s.a.v.) hadisleri alınmıştır. Bu çerçevede sadrazamda 

olması gereken vasıflar şu şekilde ifade edilmiştir. "Hepiniz 
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yöneticisiniz ve hepiniz yönettiğiniz kimselerden sorumlusunuz" sözü 

gereğince, Müslüman olmayan kesimlerin vaziyetlerini iyileştirip, 

Müslüman halkın işlerini güzel bir düzene yerleştirmek, bununla 

birlikte kutsal güzel emirleri ifa etmek için sınır bölgelerinden ve 

başka herhangi bir noktadan gele bilecek tehlikeleri önlenmesi 

gerekir. Yerine getirilmesi gerekli olan bu işlerin yapılabilmesi için 

"memleket yetişmiş adamsız, yetişmiş adam da malsız olamaz" deyimi 

iktizasınca, bu işleri deruhte edebilecek yetişmiş vezirlerin bulunması 

ve savaşta muzaffer olabilecek askerlerin toplanması gerekeceği 

şüphesizdir (Defterdar Sarı Mehmed Paşa: 8). 

Eserde bir yöneticide olması gereken önemli vasıflardan biride 

yapacağı görevin ehli olması ve vezirin hükümet işlerinde tam 

bağımsız yetkilere sahip olması gerektiğidir. Zira “emanetleri ehline 

veriniz” sözü mucibince reayanın2 durumunun düzene sokulup devam 

etmesi bu tür yetkilere sahip vezirlerle mümkün olabilir.  

Sadrazamın Kur’an-ın emirlerini ifa etmede tüm halkı eşit görüp 

küçük, büyük, zengin, yoksul, halk ve bey arasında bir ayırım 

gözetmemelidir. Bununla birlikte hak sözü padişahtan çekinmeyip ve 

saklamayıp rahatça söylemeleri gerekir. Ve cümleye lâzım olan hak 

sözü gerektiği yerde söylemede ihmal etmeyip kesinlikle 

gizlememelidirler. Zira Peygamberimiz (s. a. v.) "sadakanın en iyisi 

hak sözdür" buyurmuşlardır. Padişahlara yapılacak en büyük hizmet, 

onun ve devletin sırlarını ifşa etmemektir. Sır gizlemede çok 

teyakkuzda olmak herkes için en önemli vazifelerdendir. İslâm 
 

2 Reaya; askeri zümre dışından kalan, üreten veya ticaret yapan ve vergi vermekle 

yükümlü olan, yerleşik ya da yarı yerleşik halk zümresi (Tabakoğlu, 1999,23) 
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padişahına gerek büyük vezirleri, gerek bütün halk duacı olup, hayır 

duadan yoksun olmamak gerektir. Peygamberimiz (s.a.v.) "sultana 

sövmeyin, çünkü o yeryüzünde Allah’ın gölgesidir" buyurmuşlardır. 

Padişahların kendilerine emrettikleri hizmet için nazlanıp ülfet peyda 

etmemeleri gereklidir (Defterdar Sarı Mehmed Paşa: 10-12). 

Sadrazamlar istek ve arzularına kavuşmak adına padişahları bu 

konularda sıkıştırmamaları diğer önem arz eden bir konudur. Yine 

dikkat edilmesi gereken diğer bir mevzuda halktan olması gerekenden 

daha fazla verginin alınmamasıdır. Sadrazam her zaman kapısını halka 

açık tutmalı ve onların sıkıntılarıyla yakından ilgilenmelidir. Şu fani 

dünyada devlet ve saltanattan beklenen lezzet ve şehvani lezzetleri 

deruhte etmek değildir. Saltanattan beklenen Allah korkusu, adalet ve 

kanaattir. Bu yüzden sadrazam kıymetli vaktini saltanatın önem arz 

eden işlerine ayırmalı; saza, söze ve içki gibi kötü huylarla vaktini 

heba etmemelidir.  Aynı zamanda yüksek makamlarda olanların ciddi 

ve disiplinli olması gerekir. Zira “şakayı çok yapanın vakarı gider” 

buyrulmuştur.  

Bütün devlet adamlarının görevleri: Her zaman kutsal şeri’ata uymak 

ve adalet üzere hareket etmek gerektir. Eserde bütün devlet 

adamlarının adalet üzere hareket etmesi vurgulanmıştır. Bu manayı 

kuvvetlendirmek için hazreti Peygamberin; “bir saatlik adalet, yetmiş 

yıllık ibadetin yerini tutar3” hadisi nakledilmiştir. Bu anlamda “adalet 

halkın çoğalmasına, halkın çoğalması ise hazinenin artmasına” 

 
3 Deylemi, (1986)  “el Firdevs”, darül kütubil ilmiye, Beyrut, cilt 3, syf 52 hadis 

numarası 4135. 

Adalet ile ilgili Kur’anı Kerimde de ayet geçmektedir.” Muhakkak Allah, adalet ve 

ihsanla emreder. Nahl suresi 90. Ayet. 
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bağlanmış ve memleketin bayındırlığı adaletle doğrudan 

ilişkilendirilmiştir.   Defterdar Sarı Mehmed Paşa bu bölümde adalet 

ile ilgili şu mısralara yer vermiştir;                                                   

Dünyanın düzeni adalet iledir 

Adaletsiz sağlam saltanat olmaz 

Devlette sarsıntı gaflettendir 

Şeriatın hükümlerinin terkindendir 

Yoksa göz görmeyecek devletin bekasını 

Herkes ister makamının devamını 

Yine bu bölümünde adaletin temel sekiz ilkesinden bahsedilmiştir, 

bunlar kısaca şunlardır; 

1-Dünya düzenini sağlayan adâlettir, 2- Dünya bahçedir, duvarı ise 

devlet, 3- Devletin nizâmı ise şeriatla sağlanır), 4- Şeriat da devletsiz 

korunamaz, 5- Saltanat -devlet-, ordusuz zapt edilmez, 6-Mal olmadan 

asker olmaz), 7- Malı üreten ise halktır, 8- Halk ise Padişaha adâlet ile 

bağlanır. İşin özünde ifade edilen bu beyanlar yalnızca Defterdar Sarı 

Mehmet Paşa’ya mahsus olmayıp Tursun Bey, Koçi Bey, Kınalızade 

Ali Efendi ve Naima gibi önemli fikir ve devlet adamları tarafından 

vurgulanmış, iktisadi ve sosyal sistemin mantığı daha önceden 

kurulmuştur (Divitçioğlu,2003). Padişah kılık değiştirip halkın arasına 

karışmalı, onların sıkıntılarını yakından görmeli ve verilen cezalar 

şeriata uygun olmalıdır. Devlet adamının niyetinin hayır üzere olması, 

riyadan uzak durması ve mütevazı olması gereklidir (Defterdar Sarı 

Mehmed Paşa). 
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Makam Sahiplerinin Halleri ve Rüşvetin Zararları 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa makam sahipleri ve rüşvetin devlet 

kademelerinde ne gibi zararları olduğunu ve görev değişimi için yeteri 

düzeyde somut delillerin var olması gerektiğini ifade etmiştir. Bir iki 

şikâyetten dolayı memleket valisi görevden alınmaz. Önce vezir-i 

azam tarafından kendisine öğütlerde bulunan bir mektup gönderilip 

uyarılmalıdır.  Herhangi bir makama gelecek bir kişinin şeriat 

kurallarından ve dünyada olup bitenden haberdar olmaları gereklidir. 

Bu açıdan çağdaş yönetici, doğru ve isabetli karar verme tarz ve 

modelleri konusunda tam donanımlı ve bilgili olmak zorundadır. İnsan 

organizması seçme, sorun çözme ve karar verme kabiliyetlerine 

haizdir. Lakin bu kabiliyetler sınırsız değildir. Yöneticinin karar 

verme kapasitesi, bilgi düzeyi, yeteneği kısmen de şansı ile ilgilidir.  

Aksi takdirde liyakati olmadan ve başkalarının rica ve rüşvet vermesi 

sonucu göreve gelen kişiler aynı şekilde işlemlerde bulunması 

kaçınılmazdır. Bu durumun sonucunda liyakati olmayan ve rüşvetle 

devlet makamlarına gelen kişilerin sayısında artışa neden olur.  

Rüşvetle ehliyetsize ve zalimlere devlet görevi vermekten hicap etmek 

gerekir. Zira o gibi adamlara rüşvetle devlet hizmetine getirmek bu 

kişilerin reaya mallarını yağmaya izin verme kapısını açar. Bütün kötü 

hasletlerin ve zulümlerin membaı ve başlangıcı ve türlü türlü kötülük 

ve karışıklıkların kökü ve kaynağı; "felâketlerin büyüğü olan rüşvet" 

dedikleri fesat madenidir ki İslam topluluğu için bundan daha belâ ve 

din ile devleti kökünden yıkıcı başka kötülük bulunmamaktadır. 

Çünkü rüşvet kişinin dinini ve devletini yıkar. Peygamberimiz "rüşvet 
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verene de rüşvet yiyene de Allah lanet etti" buyurdular (Defterdar Sarı 

Mehmed Paşa: 41-43). Rüşvet başta belli bir fayda sağlayan kazanç 

olarak görülse de sonra çok büyük zararların yaşanmasına neden olur. 

Bu yüzden yöneticilerin rüşvet verenlere asla meyletmemeleri gerekir. 

Eğer yöneticiler rüşvete yanaşmazlarsa altında görevli diğer 

memurlarda rüşvete yanaşmazlar.  

Hazine Defterdarı ve Divan Memuriyetleri 

Sadrazam hazretlerinin Divan üyelerinin ve emektarlarına iltifatta ve 

ikramlarda bulunması gerekir. Divan makamları, yeterli olanlara sıra 

ile ihsan buyurulup iki yıl, en azı bir yıl o makamda kalmaları 

sağlanmalıdır. Liyakati olmadığı halde o yüksek makamda iken, bazı 

yakınlarının rica ve kayırması ile veyahut kendisine bağlı ve yakınlığı 

olmak hasebiyle tayin edilmemelidir. Defterdarlar aleyhinde bazı 

kıskançların gareze istinat ederek suç yüklemelerine ve iftirasına 

hemen itimat etmeyip inanmamak gerektir. Devlet malını cömertçe 

dağıtan kişileri kendi çıkarları doğrultusunda isterler. Olası kendi 

çıkarlarına aykırı haller ortaya çıktığında "Bu defterdar gaddardır" 

diye çeşitli kusurlar bulup o defterdarın aleyhinde bir takım menfi 

harekete girişirler. Bu tür hallerde söz konusu mevzu hakkında 

teferruatlı bir araştırma ile durumunu sözü sadık olan kimselerden 

gizlice inceleyip araştırılmadıkça ve eksiksiz bilgi toplamadıkça 

azlinde acele etmemesi gerekir. Zira defterdarların azlinde hazineye 

çok zarar ve bazı düzgün işlerde bozukluk olması kaçınılmaz olur. 

Defterdarların önemli vazifelerinden biri de devlet harcamalarını en 

aza indirmek israfa ve yöneticilerin keyfi harcamalarına müsaade 
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etmemektir (Uğural, 1969). Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın da 

defterdarlık vazifesinden azledilmesi ve ortaya çıkan sonuçların 

devlete ne kadar zarar verdiğini dönemin şartları göstermiştir. Paşa 

vazifesine liyakatiyle getirilmesine rağmen yönetimdeki çıkar 

çatışmasından dolayı defterdarlık vazifesine birçok defa getirilip ve 

azledilmesine neden olmuştur.  

Bektaşi Ocağının Niteliği 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa Bektaşi ocağında olması gereken 

nitelikleri şöyle sıralamıştır; “Devlet-i ‘Aliyye’de gerek Yeniçeri 

Ağası ve gerek Yeniçeri ocağında büyük subay olan kimseler gayet 

müdebbir, mutemet, müstakim, dindar, ocaklarının ahvâlinden 

haberdar, hayırsever, sefer görmüş ve işleri yürütebilen kişilerden 

olmağa muhtaçtır (Defterdar Sarı Mehmed Paşa: Varak 34). Defterdar 

Sarı Mehmed Paşa bu bölümde sistemin nasıl işlediğinden ötürü 

sistemde yer alan kişi ve görevlilerin vasıfları üzerinde odaklanmıştır. 

Askeri yöneticilerin yapacakları görevlerinde liyakatli ve dürüst 

kişiler olmasının ne denli ehemmiyetli olduğunu müteaddit defa 

vurgulamıştır. Eserdin bu bölümünde askeriyeye yönetici olacak 

kişilerin Yeniçeri Ocağı bünyesinde eğitim almış kişiler arasından 

seçilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca vergi vermekten kaçınmak 

için Yeniçeri kılığına girenler bulunduğu ifade edilip gerçek hizmet 

erleriyle bu kimselerin ayırt edilmeleri gerektiği anlatılmıştır. Yine bu 

bölümde askeri rütbe ve makamların gelişi güzel dağıtılmasının hem 

ordunun düzenine hem de devletin maliyesine zarar verdiği 

belirtilmektedir (Birdişli,2010) Bu bağlamda: “Seferlerde ve sınırlarda 
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hiçbir zaman hizmetleri olmamış ve İstanbul’un dışında her hangi bir 

yere çıkmamış çok adamlar vardır. Şefaat ve rica ile ve birer sebep ile 

Yeniçeri ve öteki Kapıkulu Ocağında üç ayda bir maaş alan asker 

zümresine katılarak kimi emekli kimi nefer ulufesi edinip o yüzden 

Müslümanların maliye hazinesine zararları açık görünen çok adam 

olduğu halk arasında söylenmektedir.” (Defterdar Sarı Mehmed 

Paşa:68). 

Yukarıda ifade edildiği gibi seferler sırasında herhangi bir vazife ve 

hizmeti olmadan Yeniçeri ocağından olduklarını iddia edenlerle 

seferlerde hakiki manada devlete hizmet etmiş olanlar arasında pek de 

bir ayırım kalmamıştır. Ne üzücüdür ki yeniçerilik iddiası güdenler 

seferlerde yaptıkları hizmetlerle emektar olan yeniçerilerden daha 

kıymetli kabul edilmektedir. Bu durum ise ocak için zararlıdır. Bu 

konuda yapılması gereken ocağın başında olan, tecrübeli, doğru, 

güvenilir birini görevlendirmek ve defterde adı bulunmayanları tekrar 

reâyâ defterine kaydetmektir. Bunlardan başka seferlere katılmayan, 

sınırlarda hiç bulunmayan birçok insan yeniçeri ve diğer Kapıkulu 

Ocağında üç ayda bir maaş alan asker zümresine katılmıştı. Bu 

adamlar maliye hazinesine zarar verdiklerinden bulunmalı ve 

defterlerden çıkarılmalıdır (Gökçe,2015). 

Reayanın Halleri, Zulmün ve Gariplerin Siteminin Zararları 

Osmanlı’da toplumsal yapıyı oluşturan iki ana sınıf mevcut idi. Bunlar 

askerî ve reâyâ(halk) adı verilen sınıflardı. Reâyâ vergi ödeyen ama 

yönetimde yer almayan bütün Müslüman ve gayrimüslim sınıftan 

oluşmaktaydı. Çöküş sürecinin yaşandığı dönemde ıslahat name 
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yazarlarına göre devlet düzenindeki bozukluğun temel nedenlerinden 

biri reâyâya yeniçeri ya da tımar sahibi olma hakkı verilerek bu temel 

kurala riayet edilmemesiydi. Reaya sınıfını her yıl vermiş oldukları 

belli miktardaki vergilerden başka; yöneticiler tarafından uydurulmuş 

vergi isteği ile halkın incitilmemesi, eziyete uğratılmaması ve eziyet 

edenlere müsaade edilmemesidir (Uğur,1969).  

1683 yılında Avusturya ile gerçekleşen savaşın başarısız devam 

etmesinden dolayı dönemin valileri halktan fazladan vergi toplamaya 

başlamışlardır. Bütün bu olaylar valilerin vergi toplama işlerinde 

sadece kendi menfaatlerini düşündükleri yorumu söz konusu olmakla 

birlikte, valilerin böyle davranmalarını içinde bulundukları durum 

gerekçesiyle normal karşılamak mümkündür. Çünkü Valiler 

bulundukları makamlarında uzun süre kalamıyor ve belli bir kaideye 

tabi olmadan azlediliyorlardı. Bu durum valilerin halktan fazla para 

toplamalarına neden oluyordu. Reayadan fazladan alınan vergiler ve 

mallar, temelinden toprak alınmış eve benzetilmiştir. Devletin 

temelini oluşturan ve velinimet zümre olarak ifade edilen halktan 

fazladan vergi alınmaması özellikle vurgulanmıştır. Defterdar Sarı 

Mehmed Paşa vergi veren reayanın “velinimet efendimiz” diye ifade 

edilmesini tavsiye etmiştir. Bu mevzu ile alakalı Kanuni Sultan 

Süleyman’ın meclisinde vuku bulan bir hadiseyi misal olarak 

vermiştir. Buna göre Kanuni Sultan Süleyman meclisinde “Âlemin 

velinimeti kimdir?” diye sormuştur. Mecliste bulunanların “Sizsiniz” 

cevabını vermesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman “Velinimet halktır. 

Halk, huzur ve istirahati kendilerine haram ederek ziraat ve çiftçilik 

yapar, kazandıkları nimetlerle bizleri doyurur” demiştir. Buna göre 
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halkın korunması devletin en önemli işlerindendir. Ayrıca halkın 

korunması dinî açıdan da önemli ve gereklidir (Defterdar Sarı 

Mehmed Paşa, 38-39) 

Diğer önemli bir nokta da reayanın askere katılmaması gerekliliğidir. 

Çünkü vergiyi veren halktır. Onlarda orduya katılırsa vergi veren kişi 

sayısı azalır, bu durum devletin ekonomik anlamda büyük zarar 

etmesine neden olacaktır. Yine reayanın askeri malzeme biriktirme ve 

toplama konusunda çok izin verilmemelidir. Sadece malları çok 

olanlar kendi mallarının ve canlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 

müsaade edilmelidir. Reayanın 30 yılda bir genel bilgilerinin 

güncellenmesi gerekir. Veziriazamın adalet ve insaftan ayrılmaması 

hakkı yerine getirip halkı koruyup kollaması lazımdır. Zira 

demişlerdir ki; mal bayındırlıkla, bayındırlık da ancak adalet ve iyi 

yönetme ile olur." 

Düşman ve Sınır Halleri ve Seraskerlik Niteliği 

Her devletin kendi düşmanını bütün teferruatıyla tanıması gereklidir. 

Devletin sınır bölgelerine görev yapacak olanların liyakatli insanlar 

arasından seçilmelidir. Aynı zamanda düşmanın olası hareketlerine 

karşı haberdar olmak için düşman topraklarına casusların 

yerleştirilmesi lazım ve elzemdir. Sınır kalelerinde olası saldırılara 

karşı gerekli bütün savaş malzemelerinin eksiksiz bir şekilde 

bulundurulması gerekir. Tedbir amacıyla savaşların uzun sürmesi 

ihtimaline karşı yeteri miktarda gıda depolanmalıdır. Eğlence 

maksadıyla top ve barut boş yere kullanılmamalıdır. Sınır kalelerinde 

görev alan askerlerin her yıl yoklamaya tabi tutulması gerekir. Bunun 
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nedeni ise askerlikte yoklamanın önemine dikkat çekilerek “Osmanlı 

devletinin fazla meşguliyetinden unutulduk” düşüncesine geçit 

verilmemesi ve kayıtların dikkatli tutulması önerilmektedir.  

Bu bölümde askeri mevzularla alakalı tavsiyeleri bir bütün olarak 

tetkik ettiğimizde tavsiyelerin teknik olmaktan uzak, fakat genel 

nitelikli olduğu, askeriyenin fazla personel ve maliye ile alakalı 

noktaların ele alındığı gözükmektedir. Bu haliyle kitabın bütünlüğünü 

sağlamak ve eksiklik bırakmamak için askerlikle ilgili konuların 

kitapta yer aldığı izlenimi edinilmektedir. Askeri yöneticilerin 

nitelikleri, kıdem ve rütbede liyakatin temel alınması, sorunların uzlaşı 

ile çözülmesi, adalet ve kanundan ayrılınmaması gibi genel geçer 

tavsiyeler bu fikrimizi tasdik eder mahiyettedir (Birdişli,2010). 

Cimrilik ve Cömertlik, Hırs ve Açgözlülük, Kibir ve Kıskançlık, 

Alçakgönüllülük ve Gurur, Güzel Huy ve Kötü Huy ve 

İkiyüzlülük 

Sadrâzam olan devlet adamının kötü huylu biri olmayıp cömert ve eli 

açık bir kişilikte olmalıdır. Kıskançlık duygusuna kapılmadan riyadan 

hicap eden, kibir ve gururdan son derece çekinip alçak gönüllü bir 

kişilikte olmalıdır. Güzel huyların iyiliğinin ne kadar büyük olduğu 

şöyle ifade edilmiştir: Evvelâ; Cömertler hakkında Peygamberimiz 

Hazret-i Muhammet (s.a.v.) buyurmuşlardır ki: "Cömert Allah'ın 

yakınındadır ve ben ona yoldaşım". Müstahak olanlara sadaka 

verilmekte kusur edilmeyip onların istemesini beklememelidirler. 

Öfkeli ve kötü huylu olmak da çirkin işlerdendir. Zira "sabır otu, balı 

nasıl bozarsa öfke de imânı öylece bozar" ve yine buyurmuşlar: 



 
278 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

"Öfkesini içinde tutup onu söndüre bilen kimsenin kalbini Allah 

güven ve inançla doldurur." (Defterdar Sarı Mehmed Paşa).  

Güzel huy ise herkese sevgi göstermek ve onlarla güzel geçinmektir. 

Zira "Güzel huy dinin yarısıdır" buyurulmuştur. Güzel huy iki cihanda 

kişiye mutluluk kaynağıdır. Herkes ile güzel dirlik üzere geçinmek 

gerekli ve bu çok önemlidir. Alçak gönüllü olup halktan olanları aşağı 

görmemelidir. Zira Peygamberimiz buyurmuşlardır: "Her kim halka 

alçak gönüllü davransa şanı büyük Allah onun değerini yükseltir. Her 

kim halka kibirli davranırsa yüce Allah onu aşağılar.". Yine rivayetler 

de; “Bir kimsenin içinde zerre kadar kibir olsa cennete giremez" diye 

buyurulmuştur. Hırs ve açgözlülük de kötü nefis sıfatıdır. Zira "Çok 

hırsı olan kimse isteğine ulaşamayıp ekseriya mahrum olagelmiştir" 

(Defterdar Sarı Mehmed Paşa). 

Sadık Dostu Çekiştirme ve Ara Bozuculuğun Zararları  

Doğru sözlü olup yalan söylemekten iğrenmek lâzımdır. Çok yalan 

söyleyen emanete hıyanet eden ve verdiği sözü tutmayandır. Bugünkü 

yüksek rütbeli memurlar ve yüksek dereceli başkanlardan vazife 

başına gelip giden insanların içinde hakikat üzere dostluk eder kişi çok 

azdır. Bu kişilerin yumuşak huylu, kalbi doğru olup ve nefsine mağrur 

olmamalıdır (Defterdar Sarı Mehmed Paşa).  

Devlet adamlarının ezilene yardımcı olup ezene sert davranan 

kimselerden olmalıdır. Her konuda "kurtuluş doğruluktadır" kavramı 

ile iş görmeli ve kendini beğenmemelidir. Yalnız kendi aklı ile iş 

yapmamalı, işittiği sözün birine on daha katıp bir adamın hakkında 

nice sözler söyleyip ve onlardan da her ne işitirse onu da başka 
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mecliste kendisinden uydurmalarda bulunmamalıdır. Buyruk sahibi 

olanlara bu gibileri meclislerinden uzak tutup bunlarla şakalaşmamak 

ve yüz vermemek lâzımdır. Koğucular hakkında Allah'nın Peygamberi 

(s.a.v.) den "Koğucu cennete giremez" buyrulmuştur. Birbirinden 

halka söz iletip söyleyene nemmâm (koğucu) derler (Defterdar Sarı 

Mehmed Paşa). 

Zeamet (Şeref ve Şan) ve Tımar Hallerinin Niteliği 

Tımar sistemi hakkında önemli bilgiler tavsiye edilmiştir.  Zeamet ve 

Tımar konusunda Osmanlının önem vermesi gereken konulardandır. 

Bu vazifenin işi hak edenlere verilmesi gerekir. Sadrazamların kendi 

adamlarına zeamet yerine tımar verilmekle yetinmelidir (Akçakaya, 

2016). Hasis ve bayağı tanınan kimselere zeamet ve tımar 

verilmemelidir. Çünkü bu kişilerin gelir durumuna göre askere ve 

sefere katılması lazımken neredeyse tek başlarına katılmaktadırlar. 

Zeamet ve Tımar gazi ve yarar kişilere verilmelidir (Uğural, 1969)  

Defterdar Sarı Mehmed Paşa zeamet ve Tamar konusunda eski 

kanunun tatbik edilmesini arzu etmektedir.  Tımarlardan boşalan 

yerlerin cesur ve hak edenlere verilmesi için bir kanunun çıkarılması 

ve kılıç tımar biriktirilmesi engellenmelidir. Çünkü bu adamlardan işe 

yarayan pek azdır.  Tımar düzeninin düzgün işlenmesi konusunda 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa “Kanuni kadime” ittiba edilmesini 

arzulamaktadır (Akçakaya, 2016).  
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Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Yönetim Alanına Katkıları 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa bulunduğu dönemde devlet sisteminde 

görev almıştır. Bu durum Paşanın o dönemde yaşanılan sorunların 

birebir içinde bulunup olaylara şahit olmasını sağlamıştır. Paşa 

bulunduğu dönemin aksaklıklarını yazdığı Devlet Adamlarına Öğütler 

kitabında değerlendirmiş ve bozulmaların düzeltilmesi için devlet 

adamlarına dokuz konuda öğütlerde bulunmuştur. Dönemin 

bozuklarını anlamak için Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın göreve 

gelme serüvenine bakmamız aslında yeterli olacaktır. Paşa ilk 1703 

yılında göreve gelmesine rağmen II. Mustafa’nın tahtan indirilmesi ve 

yerine III. Ahmet’in gelmesi sonucu isyancılar defterdarlığa kendi 

menfaatlerine uygun birini istemişlerdir. Fakat göreve gelen yeni 

defterdar, birikmiş sorunları düzeltemeyince mecburen Defterdar Sarı 

Mehmet Paşa’nın tekrardan göreve gelmesini istemişlerdir. Paşa, bu 

süreçten sonra toplamda yedi defa defterdarlık görevine getirilmiştir. 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın bu denli göreve getirilmesi dönemin 

devlet sistemi özetleyen iki noktayı belirtmektedir; birincisi Paşa’nın 

görevinde ne kadar başarılı olduğunu, ikincisi de o dönemde liyakatsiz 

veya rüşvetle göreve getirilen kişilerin varlığına işaret etmektedir.  

Devlet Adamlarına Öğütler kitabında Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın 

yönetim alanına önemli katkıları olmuştur. Dokuz bölümden oluşan 

kitapta devlet adamlarına yapılan öğütler dönemin yöneticileri için 

çok önemli noktalara değinilmiştir. Öncelikle şurası 

karıştırılmamalıdır ki Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın eleştirdiği 

sistem değil sistemin işleyişidir. Eserinde ele alınan konuları göz 
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önünde bulundurursak bu mana anlaşılacaktır. Hatta Kanunu 

Kadimden bahsetmesi eski sisteme olan hasrete vurgu yaptığının 

göstergesidir.  

Defterdar Sarı Mehmet Paşa dönemin bozukluklarının üç temel 

nedene dayandırarak bu bozuklukları şu şekilde ifade etmektedir: “1. 

Adalet 2. Rüşvet 3. Liyakat”. Bu üç konuda devlet adamlarının yaptığı 

yanlışlar ve hatalar devletin veli nimeti olarak nitelendirilen Reaya 

kısmının haksızlıklara ve zulümlere maruz kaldıklarını ve bu durumun 

devlet mekanizmasının işleyişinde ciddi aksaklıkların olacağının altını 

özellikle çizmiştir. Defterdar Sarı Mehmet Paşa bu tür kötü hasletlerin 

giderilmesi ve devlet adamlarının bu yanlışlardan dönmesi ve verdiği 

öğütlerin daha etkili olması açısından konuyla ilgili düşüncelerini ayet 

ve hadislere dayandırarak izah etmeye çalışmıştır. Paşaya göre 

sistemin kusursuz işlemesi için doğruluğun ve adaletin sisteme 

yerleşmesi ve yapılan adaletsizliklerin ve haksızlıkların hemen 

giderilmesi gereklidir. Düzenin sağlanması ve devlet adamlarının 

adaletli olmaları için yönetici kademesinde yere alanların ahlaki 

değerlere sahip olması gerekir.  

Devlet Adamlarına Öğütler kitabında yönetimde bulunan kişilerin 

liyakat, ciddiyet, sadakat, sır saklama gibi hasletlere sahip olması 

vurgulamıştır. Defterdar Sarı Mehmet Paşa eserinde devletin sahip 

olduğu sistemin bozulmasına hatta dağılmasına neden olacak en 

büyük ve en tehlikeli kötülüğün rüşvet olduğunu belirtmiştir. Rüşvetin 

başta alan veya veren kişilere cüzi bir fayda vereceği düşünülse de 

aslında ilerleyen dönemlerde devlet yapısında büyük yıkımlara neden 
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olacaktır. Rüşvetle göreve gelen kişilerin liyakatli olmayacağı, 

onlarında kendinden sonra gelenleri gene rüşvetle alacağını ve devlet 

kademelerinde adalet ve liyakatin olmamasından halktan daha fazla 

vergi alma ve zulümlerde bulunma gibi olayların yaşanmasına zemin 

hazırlayacaktır. Bunun için devlet kademelerine liyakatli kişilerin 

gelmesiyle bu kişilerin kimseye minnet etmeden işin ehli olan kişileri 

devlet kademelerine getirilmesine çalışacaktır. Devlet kademelerinde 

yer alan kişilerin rüşvet, adam kayırma ve liyakatsizlik gibi ahlaki 

olmayan sorunların önlenmesi için devlete de bazı görevler 

düşmektedir. Bunlar, devlet adamlarının yapacakları vazifelerde her 

hangi bir korkuya ve baskıya kapılmadan görevlerini yapmaları, kendi 

ve ailesinin ihtiyaçlarını rahatça sağlayacak miktarda bir maaşın 

verilmesi gibi konularda devletin tedbirli olması lazımdır. 

Yönetim alanında Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın bu tespitlerinin ve 

öğütlerinin dikkate alınmasının veya alınmamasının nasıl sonuçlar 

doğuracağı ifade edilmiştir.  17. ve 18. yüzyıllarda kaleme alınan bu 

eserlerin günümüz yönetim alanına nasıl bir katkısı olabilir diye 

sorular akla gelebilir. Öncelikle şu noktayı ifade etmek gerekirse, 

yönetim kavramı var oldukça bu tarz eserler daima önemini 

koruyacaktır. Yöneten ve yönetilenlere ihtiyaç duyulduğu bir sistemin 

düzgün işlemesi için adaletli, liyakatli ve rüşvet almayan kişilerin 

yönetimde olması gerekmektedir. Günümüz devlet yönetiminin 

işleyişinde adalet, liyakat ve rüşvet konusunda sorunların 

yaşanmasından dolayı Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Devlet 

Adamlarına Öğütler kitabının günümüzde de önemini korumaktadır. 

Çünkü yaklaşık 300 yıl önce telif edilen Defterdar Sarı Mehmet 
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Paşa’nın Devlet Adamlarına Öğütler kitabında bahsi geçen devlet 

kademesindeki sorunlar günümüzde de hala gündemde yerini 

almaktadır. 

Günümüz yönetim alanında liyakatsizliğin ve rüşvetin varlığı tam 

anlamıyla bitirilmiş değildir. Özellikle siyaset alanında bu tür 

sorunlara rastlanması daha da muhtemeldir. Devlet kademelerinde 

yaşanılan sorunların tek nedeni siyasetçileri suçlamak çok da isabetli 

bir karar değildir. Zira bir siyasetçi seçim döneminde halktan oy 

isterken halk da kendisinden verecekleri oy karşılığında siyasetçinin 

de kendilerine başta iş imkânı olmak üzere siyasetçiden birçok talepte 

bulunmaktadırlar. Bu tür taleplerle karşı karşıya gelen siyasetçiler 

iktidara gelmek için halka söz vermekte ve iktidara gelince devlet 

kadrolarında liyakatsiz ve rüşvetle gelen kişileri görmek çok olağan 

bir durum haline gelmektedir. Peki, bu durumda rüşvete ve 

liyakatsizliğe neden olan kimdir? Siyasetçi mi yoksa halk mı? Ve bu 

sorunlar nasıl düzeltilebilir? Gibi sorular sorulmaktadır. 

Yönetim alanındaki bu tarz sıkıntıların giderilmesi için sadece 

siyasetçileri veya halkı temel almak bozuklukları düzeltmek için 

yeterli olmayacaktır. Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın devlet adamları 

vasıfları konusunda şu noktalara değinmiştir: adaletli, dürüst, liyakatli, 

İslami ahlaka hakiki manada sahip olması, ağır başlı ve sır saklaya 

bilen bir kişiliğe sahip yöneticiler olmalıdır. En önemli olan da 

liyakatli ve rüşvete meyletmeyen kişilerin yönetimde yer alamsı 

gerektiğini vurgulamıştır. Rüşvet ve liyakatsizlik önlenmesiyle, 

yönetimdeki kalite, halkın devlete olan güveni ve itimadını artırırken, 
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halkın da devlet yöneticilerinden rüşvet ve liyakatsizliğe neden olacak 

taleplerde bulunmasını ciddi manada önleyecektir. İkincisi olarak 

devlet yönetiminde bozulmalara neden olan halkın, başta ahlaki 

değerler olmak üzere ciddi bir eğitim alması ve bunun için kaliteli 

eğitim sisteminin hayata geçirilmesi ve bu konularda halkın 

bilinçlendirilmesi şarttır. Devlet yönetiminin düzgün işlemesi için 

herkesin elinden geleni yapması lazım ve elzemdir. Şu da bir gerçektir 

ki; insanın kendi menfaatini bırakıp ve devletin yönetim alanında 

istikrarlı işlemesini arzulaması tam anlamıyla mümkün değildir. 

Buradaki amaç yönetiminin işleyişinde sıkıntılara neden olan 

bozuklukları en aza indirmektir.  

SONUÇ  

18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı klasik dönem boyunca devlet 

sisteminin işleyişinde bozulmalar yaşanmış ve dönemin aydınları 

sitemin iyileştirilmesi için çözüm yolları aramaya başlamıştır. İlk 

olarak II. Osman ile başlayan ve Yenileşme/Modernleşme/Batılılaşma 

hareketleri olarak adlandırılan Osmanlı düzenlemeleri, dönemine göre 

farklı biçimlerde süregelmiştir. İlk dönem Osmanlı düzenlemeleri 

geleneksel yani çözümün Osmanlı sisteminin içinde arandığı bir 

düzlemde gerçekleşmiştir. Bu dönemde kaynak: Kanun-ı Kadim’dir. 

Bunun gerçekleşmesi için devlet adamları önce sorunları 

tanımlamışlar, daha sonra da birtakım çözüm önerileri sıralamışlardır. 

Sorunların cevaplarını kendi kurumsal kimliği içerisinde bulmaya 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda ıslahatlar telif edilmiştir.  Defterdar Sarı 

Mehmet Paşa’nın Devlet Adamlarına Öğütler kitabı dönemin 
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sıkıntılarını dile getirmiştir. Aynı zamanda nasihat türü siyaset 

eleştirisi geleneğinin son örneğini olan bu eser bundan sonra telif 

edilen eserlerde sistemde bir değişiklik yani reform düşüncesinin daha 

açık bir şekilde dile getirildiği eserlerin yazıldığı görülmektedir. Buna 

göre Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Devlet Adamlarına Öğütler 

kitabı özellikle adalet, liyakat ve rüşvet konularının üzerinde çok 

durmuş ve adâlet, hazinenin artması ve halkın çoğalması için 

gerekliydi. Devlet adamlarının adâlete önem vermesi gerektiğini 

“devlet için askere, asker için mala, mal için halka, halk de için 

adâlete ihtiyaç vardır” sözleriyle adaletin önemini vurgulamıştır. Aynı 

zamanda Paşa rüşveti sadece Osmanlı Devleti’nin değil, tüm İslam 

devletlerinin en büyük sorunu, yaşadıkları sıkıntıların sebebi olarak 

değerlendirmiştir. Paşa’ya göre halk önemliydi ve zulümden 

korunmalıydı. Ancak halkın askerî sınıfa geçmesi doğru 

görülmemiştir. Devlet makamlarının rüşvet veren kişilere değil, hak 

edene yani ehline verilmesi gerekliliğini düşünen Paşa bu konu 

hakkındaki düşüncelerini anlatırken padişah, sadrazam, defterdar, 

yeniçeri ağası ve kul kethüdasının görevlerini ve sahip olmaları 

gereken vasıfları açıklamıştır. Şunu da ifade etmek gerekirse 

Defterdar Sarı Mehmet Paşa sistemi değil, sistemin işleyişini 

eleştirmiştir. 

Söz edilen sorunların günümüz Türkiye’sinde de yaşanma olasılığını 

göz önünde bulundurduğumuzda kitabın içeriğinin ne denli bir önem 

arz ettiğini göstermektedir. Hatta Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın 

Devlet Adamlarına Öğütler kitabından yakın tarihimizin siyasetçileri 

de istifade etmiştir. Bu siyasetçiler arasında en tanınan kişi Bülent 
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Ecevit olduğu ve Ecevit’in bu Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Devlet 

Adamlarına Öğütler kitabını yanından ayırmadığı bilinmektedir. 

Devlet Adamlarına Öğütler kitabı devlet adamlarına ve yöneticilerine 

verdiği mesaj hala güncelliğini korumaktadır. Bunun için günümüz 

yöneticilerinin ve devlet adamlarının bu eseri okuması kendilerine 

büyük katkı sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

II. Cihan harbi dünya üzerinde çok yıkıcı ve menfi yönde etkileri 

olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Esasında bu harbin çıkış sebebi 1. 

Cihan harbinin nihayetinde Avrupalı galip devletlerin mağlup ettiği 

devletler üzerindeki bitmek bilmeyen istekleri olmuştur. Galip 

devletlerin buradaki amacının mağlup ettiği devletlerin asla 

karşılarında bir tehdit unsuru olarak görmek istememesidir. Özelde ise 

Fransa’nın Almanya üzerinde yürüttüğü politika bunun en güzel 

örneklerinden birisidir.1 Nitekim 1. Cihan harbi sonunda mağlup çıkan 

devletlerden biriside Osmanlı devletidir ve savaş sonunda Osmanlı 

devletinden imzalanması istenilen Sevr antlaşması adeta bir devleti 

yok etme amacı taşımaktadır. Anılan devirde böylesi bir durumda 

mağlup devletlerin bu duruma rıza göstermeyeceği aşikardır zira Türk 

milli mücadelesi 1. Cihan harbinin hemen akabinde çıkmış ve zaferle 

sonuçlanmıştır. Ancak 1. Cihan harbinin bir diğer ağır mağlubu olan 

Almanya’nın hesabı II. Cihan harbine kalmıştır. II. Cihan harbi bu 

şartlar altında aslında intikam ruhu temelinde, 1. Cihan harbinin 

sonuçlarının neden olduğu bir savaş olmuştur. Savaşın başlangıç yılı 

1939 yılına kadar Almanya çeşitli manevralarla 1. Cihan harbinin 

takmış olduğu prangaları tek tek çıkararak anılan devirde bölgesel güç 

haline gelmiş ve nihayetinde saldırgan politikaları çerçevesinde savaşı 

başlatmıştır.  

1. cihan harbinden sonra Osmanlı devletine dayatılan Sevr 

antlaşmasını kabul etmeyen gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki 

 
1 Fahir Armaoğlu, 20yy. Siyasi Tarihi, (İstanbul: Alkım Yayınları, 2010), 497. 
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vatansever paşalar Anadolu’da milli mücadele meşalesinin yakmış ve 

1. Dünya savaşı sonunda mağlup bir Türk milletinin yokluk ve 

sıkıntılar içerisinde nasıl bir devlet kurmuş olduğu örneğini dünya 

tarih literatürüne sokmuşlardır. Sıkıntılar ve yetersizlikler içeresinde 

kurulan ve yeni bir teşkilatlanma mali, siyasi, diplomasi alanlarında 

sancılar çekilen yurtta sulh cihanda sulh anlayışı altında bölgesel 

ittifaklar siyaseti güden bu yeni milli devletin ikinci bir savaş 

kaldıracak durumu, bulunduğu şartlar çerçevesinde velev ki maddi 

yetersizlikler aşılmış olsa bile mantalite olarakta mümkün değildir. 

Lozan antlaşmasının imza edilmesiyle birlikte Türkiye savaş sonrası 

kurulan statükonun devam etmesi hususunda adımlar atmış ve bu 

bağlamda uygulamalara gitmiştir. Bu şekilde Avrupa’nın anti-

revizyonist düşüncesine de dolaylı olarak katkı sağlamıştır. Bu 

kapsamda bulunduğu coğrafya itibarıyla gerek Balkan gerek Ortadoğu 

ülkeleri ile olsun iyi ilişkiler kurma politikası güderek bu politikasını 

somutlaştırma yoluna gitmiştir.2 

1923’ten sonra Türkiye bulunduğu jeopolitik komum itibarıyla 

dönemin güçlü devletleriyle bir şekilde sınır komşusu olduğu ve buna 

binaen atacağı her adımda tedbiri elden bırakmaması gerektiğini iyi 

bilmektedir. Zira kuzeyinde SSCB, doğusunda Irak’ın hamisi olması 

sıfatı ile İngiltere güneyde Fransa Akdeniz’de on iki ada meselesiyle 

İtalya tarafından çevrilmiş bir konuma sahiptir. Ayrıca Balkanlarla da 

doğrudan sınır komşusudur ki burada Bulgaristan gibi revizyonist 

 
2 Mücahit Özçelik, “II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası”, Gazi Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 29, (2010): ss. 254 
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devletler de bulunmaktadır.3 Anılan dönemde ülke tüm kaynaklarını 

ekonomi ve kalkınma üzerine aktarması sonucunda askeri ve harbi 

meselelere fazla kaynak ayıramamıştır. Dolayısıyla böyle bir manzara 

içerisinde Türkiye’nin izlemiş olduğu politikalar aklın ürünüdür. 

Türkiye II. Dünya savaşı öncesi daha çok Lozan antlaşmasının 

çözemediği konular üzerinde ve barışın korunması istikametinde 

adımlar atmıştır. Bu şekilde bir düşünceyle hareket eden Türkiye’nin 

ana hedefi ülkeye yönelebilecek herhangi bir askeri saldırıyı bölgesel 

antlaşmalar yaparak bertaraf etmek ve hali hazırdaki uluslararası 

sorunları ise barışçıl yöntemlerle halletmek olmuştur.4 Türkiye’nin 

bulunduğu dönem itibarıyla da aslında başka bir seçeneği de yoktur. 

Yaklaşık 2 asır boyunca savaştan savaşa koşmuş bir devletin bitik bir 

mantalite kaynak ve ekonomisi üzerine kurulmuş bir devlet ortadadır 

ki böylesine büyük bir savaşı fikren ve madden kaldıracak bir 

pozisyonu yoktur. II. Dünya savaşı patlak verdiği zaman ise ülke 

yöneticileri için tek seçenek vardır, sonucu her ne olursa olsun bu 

savaşa dahil olmamaktır.5 

Savaş Öncesi Türk Ordusunun Durumu  

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasıyla birlikte askeri 

hususlarda meclis görüşmelerinde yeni kurulan devlette askeri 

 
3 İmren Aydın, Hikmet Zeki Kapçı, “II. Dünya Savaşına Giriş Sürecinde 

Türkiye’nin Aldığı Dış Politika Tedbirleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, s.2, (2018): ss.111 
4 Cemil Koçak, Türkiye'de Milli Şef Dönemi, (Ankara, 1986): c.1, s. 229 
5 Necdet Ekinci, “İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları”, Genel Türk Tarihi, C. 

9, (Ankara: 2002), 646. 
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tasfiyeler ve bu bağlamda gelişen uygulamalardan söz edilmiştir. Zira 

devlet Misak-ı Milli sınırları içerisinde yeni bir milli devlet olarak 

doğmuş ve Anadolu dışında herhangi bir toprağı kalmamıştır. Bu 

durumda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde görev yapan 

birçok üst rütbeli subayda dolaylı olarak sınır dışında kalmış ve bu 

yeni kurulan devlette halledilmesi gerek bir takım mesele olarak 

ortaya çıkmıştır. On yıllık bir savaşın ardından gelen maddi bunalım 

sonucunda orduda tasfiyelere gidilerek bu durum aşılmaya 

çalışılmıştır. Bu uygulama yapılırken subayların Millî Mücadeleye 

iştirak etmesi ya da Millî mücadeleye destek veya muhalif olması gibi 

durumlarda tasfiye sürecinde önemli bir kriter olmuştur. Bu şekilde 

birtakım problemleri aşmayı hedefleyen hükümet II. Dünya savaşı 

yıllarında da ordunun durumunu çok iyi bildiği için diplomaside çok 

önemli manevralarla bu maddi ve manevi olarak eksik teçhiz edilmiş 

orduyu savaşın dışında tutma başarısını göstermiştir. Türkiye’nin 

üzerinde bulunduğu coğrafya kendisini savaş yıllarında diplomasi 

trafiğinin ortasında bulmasına sebebiyet vermiştir. Mihver ve Müttefik 

devletler bu jeopolitik coğrafyadan yararlanmak adına Türkiye 

Cumhuriyeti ile sıkı bir diplomasi yürütmüş ve bununla birlikte bu 

değerli coğrafyadan fayda sağlama amacı gütmüşlerdir.6 bu girişimlere 

rağmen Türkiye bir denge politikası yürüterek akıl vari bir siyaset 

izlemiş zaten savaş yorgunu olan ve yeni kurulan bir devleti savaş 

dışında tutmuştur. Savaş yıllarının getirmiş olduğu maddi ve manevi 

yıkım Türkiye üzerinde derinden izler bırakmıştır. Daha da ele 

alacağımız üzere askeri kuvvet bakımından ülkenin Avrupalı 

 
6 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul: Alkım Yayınları, 2010, 497. 
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devletlerle savaşacak kabiliyette olmadığı apaçık ortadadır. Savaşan 

devletlerin savaşan kuvvet sayılarına göz attığımızda Türkiye’nin bu 

süreçte savaş dışı kalma politikasının ne kadar yerinde bir karar 

olduğu hemen anlaşılan bir durumdur. Türk kuvvetleri 1300000 askeri 

kuvvetle ve 3 ordusu 14 kol ordusu 41 piyade tümeni ve 3 süvari 

tümeni 3 bağımsız alay ve müstahkem mevzilerden teşkil bir kuvvetle 

bu savaşın altından kalkması mümkün olacak bir şey değildir.7 buna 

karşılık olarak Alman Devletinin savaşın başladığı yıl olan 1939 da  

seferber ettiği 3.085.000 askeri mevcudu 1940 yılına gelindiğinde 

6.050.000 mevcuda 1941 yılında ise 7.234.000 askere çıkarmış ve bu 

durum ilerleyen yıllarda da artarak devam etmiş savaşın son yıllarında 

Almanların güç ve prestij kaybettiği ve savaşın kaybedeni olduğu 

gerçeği belirmeye başladığında dahi 7.5 Milyonun  üzerinde askeri 

mevcut ile savaşın nelere mal olabileceğini ve Türkiye’nin bu savaşı 

kaldıramayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır.8 Bahsi geçen bu 

durumun yanı sıra askeri mevcudiyetinde ötesinde ele alınması 

gereken bir diğer önemli husus ise mevcut askeri sayının ne kadarının 

bu topyekûn savaşla başa çıkabilecek derecede iyi şekilde teçhiz 

edilmiş olduğu konusudur. Ordunun sadece sayı olarak savaşan 

devletlerle aynı seviyeye getirilmesinin yanı sıra teçhizat teşkilat ve 

melbusatı bakımından da aynı seviyeye ulaştırılması gerekir ki yine 

aynı şekilde savaşın baş müsebbibi olan Almanya ile kıyaslayacak 

olursak yine durum gözler önüne serilecektir. Bunun üzerine birde 

mekanize zırhlı birlikleri de bundan önceki savaşlara nazaran artı 

 
7 Ömer Köroğlu, “II.Dünya Savaşında Türkiyenin Askeri Durumu ve Savaş Dışı 

Politikası”, (Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2011.) 57. 
8 a.g.t., s. 65 
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unsur olarak değerlendirecek olursak Türkiye’nin bu savaşla başa 

çıkmasının bir hayal olduğu daha da iyi kavranacaktır. Nitekim yine 

Almanya ile karşılaştıracak olursak Almanya’nın savaş yılları 

boyunca harp sanayisin sürekli çalıştığı ve savunma sanayide sürekli 

artarak üretimin devam ettiği görülmektedir. Aşağıdaki tablo durumu 

kanıtlar niteliktedir. 

Almanya’nın Önemli Harp Silah Araçları Üretimi9 

 

Tablo incelendiğinde Almanya’nın sürekli bir üretim halinde olduğu 

savaşın şiddet derecesine göre daha da üretimi artırdığını saptamak 

zor olmayacaktır. Türkiye’nin savaş yıllarından ziyade savaşa 

girmemesine rağmen böyle bir üretiminin olduğu söylenemez. Yine 

aynı şekilde diğer savaşan devletlerin silah ve teçhizatlarına da 

bakmak savaşa girmenin asgari gerekliliğini görmek bakımından 

faydalı olacaktır. 

 
9 Ömer Köroğlu a.g.t., s.66 
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Diğer Savaşan Devletlerin Silah ve Teçhizat Üretimleri 

Karşılaştırması10 

 

Tablodan da takdir edileceği gibi savaşan devletlerin hemen hepsinin 

savaş yıllarında Almanya konusunda bahsettiğimiz gibi savaşın 

şiddetlendiği yıllarda özellikle üretimlerinin arttığını ve savaşın 

başında dahi savaşabilecek yani savaşın asgari gerekliliklerini 

karşılayan bir teçhizata sahip oldukları anlaşılmaktadır. Durumu 

görmek ve savaşan devletlerle Türk ordusunu karşılaştırmak suretiyle, 

Türkiye’nin böyle bir savaşı başından beri belirttiğimiz üzere 

karşılayacak bir durumunun olmadığı anlaşılacaktır. Savaşın hemen 

arifesinde 1938 yılında Türk ordusuna bakacak olursak 20 bin 

subayının 174 bin askerinin 3 ordu 9 kolordusunun 18 piyade 3 süvari 

tümeni 1 dağ tümeni 1 dağ tugayı müstahkem mevkilerinin ve 7 sınır 

garnizonu gibi bir askeri kuvvete sahip olduğunu ve bu kuvvetinde 

tamamen 1. Dünya savaşından ve ertesinde gerçekleşen Millî 

 
10 a.g.t.,  s.67 
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Mücadele yıllarından kalma teçhizat ve teşkilata sahip olması da 

ekstra olarak Türk ordusu açısından menfi bir durumdur.  

Anılan dönemde 1937-1940 yılları arasında askeri ortaokul öğrencisi 

olan Ercüment Gökaydın durumu hatıratında şöyle aktarmaktadır;  

“…1938 Haziran’ında orta ikinci sınıfa geçerek tatilimi geçirmek 

üzere Arıburnu’nda bulunan ailemin yanına gittim. (Annem de babam 

ve küçük kardeşimle birlikte çadırda kalmakta idi.) Bölüğün normal 

askerine ilaveten doğu ve güneydoğudan, çoğu asker kaçağı Türkçe 

dahi bilmeyen, 200 kişilik, sadece kazma kürekle teçhiz edilmiş bir 

grup asker daha verilmişti. Bu doğulu askerlerin ancak birkaçı Türkçe 

bilmekte idi ve konuştukları lehçeler de çok farklı olduğu için, babam, 

yanında 4 adet, her biri ayrı lehçe ve biraz Türkçe bilen Tercüman ile 

dolaşarak bölüğü yönetebilmekte idi. Hayatlarında hiç zeytinyağı 

yememiş olan bu doğulu askerler zeytinyağlı yemeklerden 

hastalandıkları için onlar için günde çift tayin ve ayrı yemek 

pişirilmekte idi. Bunların dinleri de Sünni, Şii ve hatta Yezidi gibi çok 

farklı olduğundan ilk günlerde meydana gelen bir öldürme ve birkaç 

yaralama olayından sonra, babam arazide ayrı bölgelerde kireç ile 

işaretli ayrı ibadet yerleri hazırlamıştı.”11  

Hatıratta savaşa hazır olmayan bir ordunun varlığından ve kazma 

kürek ile teçhiz edilmiş olan bir askeri kuvvetten bahsedilmektedir ki 

bu sadece bahsedilen birlik veya bölük için geçerli olmayıp ülkenin 

hemen bütün askeri birlikleri bu haldedir. II. Dünya savaşında artık 

mekanize ve motorize birliklerin hüküm sürmeye başladığı ve 

 
11 T.C Genel Kurmay Başkanlığı, Türk Subaylarının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları, 

(Ankara, 1999), s. 18  
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topyekûn seferberlik gerektiren böylesine büyük bir savaşa girmek 

yerine daha akılcı daha mantıklı yollarla bu kuvvetin bu savaşın 

dışında kalması gerekliliğini dönemin yöneticilerinin görüp ve tatbike 

koyulması takdire şayan bir siyasettir. Hatıratın devamında şöyle 

bahsedilmektedir; “…1938 yılında bir savaşın yaklaşmakta olduğu 

görülerek askeri okullarda kısa devre uygulamasına geçildi. Maksat süratle 

subay yetiştirmekti. Yaz tatilleri 15 güne indirildi. Ders yılı 10 aydan 8 aya 

indirildi. Bu suretle 1940 başlarında orta okulu bitirerek bir kısmımız 

İstanbul’da bulunan Kuleli Askerî Lisesine, benim bulunduğum bir grup da 

yine İstanbul’da Topkapı’da bulunan Maltepe Askeri Lisesine gönderildi. 

1941 başlarında Alman orduları Balkanlar’ı istila edince İstanbul’un 

boşatılması planı içinde Kuleli Lisesi Konya’ya. Maltepe Lisesi de Akşehir’e 

taşındı. O tarihlerde küçük bir kasaba olan Akşehir’de 500 civarında 

öğrencisi olan askeri liseyi tamamen içine alacak kapasitede bir tesis yoktu. 

Eski bir kışla dershane ve bitişik ahırları da yemekhane olarak 

kullanılmakta idi. Yatakhane olarak da büyükçe bir cami hizmet vermekte 

idi. 1942 yılında kış, tarihte nadir görülen şiddette geçmekte idi. Eskiden 

olduğu gibi her yıl yeni elbise, ayakkabı ve çamaşır vs. verilmesi mümkün 

olmadığı gibi ısınma için yeterli yakıt da verilemediğinden sıcak yemeklerin 

dağıtılır dağıtılmaz donması ciddi bir sorundu. Bu soğuklar yüzünden 

zatürre olanların sayısı her gün artmakta idi. Lisenin doktoru Birinci Dünya 

Savaşı’nda da Türk ordusunda hizmet etmiş olan yaşlı bir sivil Ermeni 

doktordu. Bu doktorun ileri yaşına göre gece gündüz bu hastaları kurtarmak 

için sarf ettiği gayretleri minnetle anmak isterim. 

Hatıratta da görüldüğü üzere yeteri kadar zaten teçhiz edilemeyen 

mevcut askeri kuvvetin yeteri kadarda yönetim mekanizması da iyi 

değildir. Ülkenin 1.  Dünya savaşı ve ardından istiklal mücadelesi 
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sonucunda birçok üst rütbeli subayını kaybetmiş olması ordunun 

yönetim kademesine de büyük bir darbe vurmuştur. Bahsi geçen 

dönemde sağlam bir askeri kuvvete dahi sahip olunsa bile bu ordunun 

stratejik olarak iyi bir şekilde yönetilmesi gerekir. Mevcut şartlarda 

zaten yeteri niceliğe sahip olmayan Türk ordusu birde nitelikten 

yoksun bir ordu durumundadır. Bir an önce eksikliklerin giderilmesi 

için görüldüğü gibi dönem kısaltma ve bir an önce ordunun subay 

ihtiyacının karşılanması gibi birçok önlem alınmaya çalışılmış 

durumdadır. Bunun yanı sıra Balkanlarda Alman tehlikesinin 

belirmesi üzerine hatıratta bahsi geçen İstanbul’daki Askeri okulun 

Konya’ya taşınması girişimi de devletin durumunu gösterir 

niteliktedir. Askeri durum karşı koyacak durumda dahi olmadığından 

dolayı İstanbul’un tahliyesi dahi ele alındığı görülmektedir. Akşehir’e 

taşınan bu askeri okul öğrencilerinin yatakhane olarak camileri 

kullanması günümüzde de haksız yere eleştirilen bir konudur. Zira 

dönemin şartları bunu gerektirir. Dönemim yöneticilerine atfedilen din 

düşmanlığı, camileri yatakhanelere çevirdiler, dini yok etmek 

istiyorlar gibi içi boş söylemlerin aslında o dönemin şartların bir 

zorunluluk olarak ortaya çıktığı ortadadır.  Savaş öncesi dönemde 

Türk ordusunun harp silah ve teçhizatına baktığımızda daha çok bir 

tercihten ziyade zorunluluk olarak bir kara ordusu ordusu olma 

özelliğindedir. Bu zorunluğun sebebi ise toprak bütünlüğünü koruma 

politikasının yanı sıra maddi yetersizlikler ve buna bağlı olarak büyük 

maddi imkanlar gerektiren hava ve deniz kuvvetlerinin maddi 

yetersizlikten mütevellit gereken seviyeye taşınamaması olmuştur. 

Bunun yanı sıra yine de yeni kurulan devletin bu alanda da maddi 
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yetersizliklere rağmen bir atılım ve geliştirme çabası olmadığını 

söylemek yanlış olacaktır. 

Türk ordusunun II. Dünya savaşı öncesi durumu bu şekildedir ve her 

ne olursa olsun yöneticilerin tek amacı ülkeyi savaşın dışında tutmak 

olmuştur. Bu durum dönemin ve ordunun gerektirdiği bir tercih değil 

zorunluluktur. Savaş öncesinde zaten savaşan ülkelerin ordu kuvveti 

ile kıyaslanamayacak olan Türk ordusu savaş sürecinde de yine 

savaşan devletlerin ordusunu teçhiz etmesi kadar teçhiz edememiştir. 

Savaş Dönemi Türk Ordusu  

Savaşın patlak vermesiyle beraber müttefik devletler ve mihver bloğu 

Türkiye’yi yanlarında savaşa sokmak için birçok diplomasi 

yürütmüşlerdir. Başta İngiltere bu diplomasisini üç bölüme ayırmış ve 

ilk olarak Türkiye’nin kesinlikle mihvere bloğuna katılmamasını 

sağlamak ikincisi Türkiye’nin savaş boyunca izlemiş olduğu aktif 

tarafsızlık politikasını müttefik kuvvetler lehine gevşetmek üçüncü ve 

son olarak savaşın sonlarına doğru Türkiye’yi müttefikler yanında 

savaşa sokarak Almanya’yı doğu cephesinde bir şok ile karşı karşıya 

bırakmak olmuştur. Bu politikasını sürdürürken de Türkiye ile sıkı 

diplomasi trafiği yaşanmış ve çeşitli askeri yardım antlaşmaları yoluna 

gidilmiştir. Dönemin cumhur başkanı ismet İnönü gereken istediği 

askeri yardımı almadığı takdirde asla bu savaşa dahil olmayacağını her 

seferinde tekrarlamıştır. Ordunun durumu gerçekten o kadar vahimdir ki 

yapılan askeri yardım antlaşmalarında askerin potininden tutunda su 

içtikleri matara dahil yardım antlaşmasının içeriğini teşkil etmektedir. 
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Dönemin askeri lise öğrencisi Hüsnü Çelenkler Paşa Hatıratında şöyle 

bahsetmektedir; “…1941 yılının Ekim ayında bir aylık staj görmek ve kıta 

şartları içinde bil fiil yaşamış olmak amacı ile İzmir’deki muhabere 

taburuna gönderilmiştik. Kullanılan harp teçhizatı çok eski idi. O zamanlar 

karyola orduya girmemiş olup, tahtadan yapılmış iki kat ranzalarda 

yatılırdı. Yataklar ve yastıkların içi otla veya kırpıntı denilen bez parçaları 

ile doldurulur ve bunların üzerinde yatılırdı. Tabi bizler de ayni şartlara tabi 

idik. Esasında normal olan da bu idi. Bugün erlerimizin yattığı yerlere 

tahayyül edip; temiz ve sağlam karyolalar üzerine konmuş içi pamuk dolu 

bembeyaz ve pırıl pırıl yatakları göz online alırsak, devlet ve milletimizin 

ordumuzu nereden nereye getirdiğini kolaylıkla anlayabilir ve takdir 

duygularımızın galeyana geldiğini hissederiz.”12 Görüldüğü üzere daha 

askerin kalacağı yatıp dinleneceği düzgün bir yatağı ve barınağı dahi 

olmayan ordunun böylesine bir savaşta alman zırhlı birliklerine karşı 

Polonya atlı süvarilerinin sahip olduğu kaderle aynı olacağı aşikardır. Eğer 

gereken kabiliyet imkân ve teçhizat yoksa uzak durulması en akılcı 

yöntemdir. Hatıratta devamla “…Yemekhanelerde ara sıra et yemeği olarak 

dana eti verilirdi. Bu et çok sertti, çiğnemekte zorluk çekerdik. Bu nedenle de 

fazla sevmezdik. Bu etin İngiltere’den, konserve olarak geldiği söylenirdi. Bu 

nedenle de talebeler bu ete Çorçil adını takmışlardı.”13 Askerlerin 

yiyeceği ete kadar dışa bağımlı bir ordunun savaşa katılması 

takdirinde savaş sürecinde ve şartlarında milli ve manevi alacağı 

kararlarda ve oynanan satranç oyununda bir piyon görevi görmekten 

başka ne gibi bir role sahip olabilirdi? Türk yöneticiler bu dönemdeki 

siyasi ve diplomasi adımlarını bekle gör, sıkı pazarlık yapmak ve savaş iki 

 
12T.C Genel Kurmay Başkanlığı, Türk Subaylarının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları, 

(Ankara, 1999), s. 1 
13 a.g.e., s. 2. 
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bloğu birbirine karşı kullanmak suretiyle böylesine büyük bir ateşten 

kurtulma yolunda çaba sarf etmişlerdir.14 Savaşın başladığı dönemde 

Nurettin Türsan paşanın hatıratına bakmak sıkı pazarlık iki tarafı kullanma 

ve bekle gör politikasını açıklar niteliktedir. “…Bir piyade birliğinin en ağır 

silahı, Hoçkins hafif makinalı tüfeği idi. Her taburda bir Maksim, kızaklı 

ağır makinalı tüfek bölüğü vardı. Piyade Alayında en ağır silah olarak iki 

toplu bir Piyade Top takımı vardı.  Tanksavar silahları savaş içinde 

verilmeye başlandı. “7.9 mm. mermi atan Mavzer Piyade Tüfeği, piyadenin 

tek silahıydı. Bir Piyade Bölüğü, 211 er, 15 mekkare hayvanından kurulu idi. 

14 hayvanda ikişer sandık 7.9 mermi ve bir hayvanda da iki su fıçısı 

yüklüydü. İşte bu bölük Alman ya da Rus tanklarıyla savaşacaktı.”15  

Yine Muzaffer Erendil Paşanın hatıratı da durumun vahametini ortaya 

koyması bakımından zikre değerdir hatıratında teçhizat bakımından şöyle 

bahsetmektedir; “…Piyade tüfekleri genellikle Alman mavzer tüfekleriydi. 

Azami menzili 1200 m., etkili menzili 400 m olan bu tüfekler, Birinci Dünya 

Harbinden kalmış olmalıydı. Piyade hafif silahlarından makineli tüfekler iki 

cinsti: Hoçkins ve brünn. Brünnler, Çekoslovakya’dan satın alınmış yeni ve 

güvenilir silahlardı. Ağır makineli tüfekler üç cinsti: Bunlar (maksim), 

hoçkins ve şvartlöze markaydı. İçlerinde su soğutmalı olarak çalışan ve su 

kutusuolanlar vardı. Bir de piyadeye refakat eden (piyadeye ayak uyduran) 

senşamon topu vardı ki, buna uzun mesafeler için hayvan koşulurdu… 

Silahlar arasında Kırıkkale yapısı 2,5 cl’lik tanksavar topları, o dönemin 

tanklarının zırhlarını delecek kabiliyette idiler. Topçuluk eğitimi, birkaç eski 

 
14 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt:1, İstanbul, 

İletişim Yayınları, 2003, s. 229 
15 O. Nurettin Türsan, İkinci Dünya Savaşı, İstanbul, Harp Akademileri Basımevi, 

1998, 

s.84. 
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top üzerinde yapılırdı… Tank silahı henüz yaygın olmadığından, dersi pek 

yapılmazdı.”16 

Bu savaşın zırhlı birlikler ve motorize ve haraketli birliklerin en etkili 

unsur olarak ortaya çıktığı ve buna karşılık olarak Türk ordusunun 

yeterli tanksavar silahının dahi bulunmadığı ve savaşın balkanlara 

doğru yayılmaya başladığı dönemde Muzaffer Erendil Paşa ordunun 

durumunu hatıratında devamla şöyle açıklamaktadır; “…Türkiye harp 

endüstrisi bu yıllarda zayıftı. Askeri fabrikalarda, piyade mermisi, 

havanlarla ve küçük çaplı bir tür tanksavar silahı dışında üretim 

yapılamıyordu ve hatta Türkiye ordu hayvanlarının nal ve mıh gibi, en 

zorunlu ihtiyaçlarını bile İsveç’ten sağlıyordu… İkinci Dünya Harbi’nden 

önce, askerin ayağında sığır derisinden, Beykoz fabrikasında yapılan 

postallar vardı. Bu postalların derileri iyi tabaklanmadığından, kokar ve 

soğuk bölgelerde, sabahları kıvrılır ve askerin ayağına giyilemezdi. Harp 

içinde, batılı devletlerle yapılan ittifaklarla postal işi de çözüldü. İngilizlerin 

çok sağlam fotin ve botları orduya girdi. İngiliz fotinlerine Çörçil (İngiliz 

başvekilinin adından) ve Amerikan fotinlerine de Ruzvelt (Amerika 

Cumhurbaşkanı Roosevelt‟ten) adı verildi.”17  

Dönemin genel durumuna baktığımızda Türk ordusunun maddi ve 

buna bağlı olarak manevi durumunun hiç te iç açıcı bir pozisyonda 

olmadığı net olarak görülmektedir. Anılan dönemde askeri okullarda 

veya orduda aktif olarak görev alan birçok askeri personelin hatıratları 

incelendiğinde örnek olarak verdiğimiz demeçlere sıkça rast 

gelinecektir. Dolayısıyla sıkça tekrar ettiğimiz Türk ordusunun bu 

 
16 Muzaffer Erendil, Türk Subaylarının İkinci Dünya Harbi Hatıraları, s.41. 
17 a.g.e., s.51-52. 
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savaşın dışında kalması bir tercih olmayıp özelde ekonomi genelde ise 

ordunun maddi olarak yetersizliğinden kaynaklanan bir zorunluluktur. 

Dönemim devlet yöneticileri bunu çok iyi akıl süzgecinden geçirip 

atlatılan ilk dünya savaşında olduğu gibi belli başlı hırslara devleti ve 

milleti kurban etmemişlerdir. Günümüzde de birçok yönleriyle 

eleştirilen devlet yöneticileri bu yönleriyle hakikaten takdirle anılması 

gerektiren bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ  

2. Cihan harbi tamda devletin on yıllık savaşın getirdiği maddi ve 

manevi çöküntü atlatılmaya çalışıldığı döneme denk gelmiş ve 

dünyayı kasıp kavuran bu ateşin içerisine girmek belirttiğimiz yeni ve 

milli bir Türkiye için düşünce ve maddiyat parantezinde akılcı bir yol 

olmamıştır. Düşünce olarak konuyu ele aldığımızda kurulan yeni 

devletin temel politikası yurtta sulh cihanda sulh politikasıdır ve bu 

kapsamda bölgesel ittifaklar ile herhangi bir savaş ve anlaşmazlıktan 

uzak durarak devletin nefes almasını sağlamaktır. Ağır bir yıkımdan 

çıkmış son anda tüm imkanlarını seferber etmiş yaklaşık son iki asrı 

savaş ve savaşın getirmiş olduğu maddi ve manevi sıkıntılar içerisinde 

geçirmiş bir milletin ve onun yöneticilerinin durup dururken ve maddi 

imkansızlıklarında olduğu bir dönemde dünyayı etkisi altına almış bir 

savaşa girmeyi göze almayacak kadar basiret sahibi oldukları 

ortadadır. Böyle bir savaş düşünce olarak göze alınmış olsa bile 

devletin bu savaşa girecek silahı teçhizatı melbusatı hem de yetişmiş 

subay kadrosunun bulunmaması büyük bir engeldir. Anılan devirde 
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ülkenin kaynakları mali ekonomi ile ilgili alanlara ayrılmış ve bu 

nedenle ordu ile ilgili alanlar ihmal edilmiştir. 

Savaşın çıkmasıyla birlikte Kuleli Askerî Lisesi Akşehir’e taşınmış 

her ne kadar savaşa girmeme politikası güdülse de tedbir elden 

bırakılmamıştır çünkü İstanbul’un 1. Cihan harbinde olduğu gibi 

düşme tehlikesi göz önünde bulundurulmuştur. Bahsi geçen dönemde 

harp teçhizatı çok eski olmakla birlikte dönemin hatıratlarında 

gördüğümüz üzere karyolanın olmayışı tahtadan çakılmış ranzalarda 

ve içlerine ot doldurularak oluşturulan yataklar subaylar tarafından 

kullanılmıştır. Yemekhanelerde verilen etin çok sert ve yenilemeyecek 

durumdadır yine bu yiyecekte İngiltere’den getirilmektedir. Subay 

adaylarının tayın bedeli ere verilen tayın bedeli ile aynıdır. Anılan 

devirde ülke şartları çok iyi değildir kişinin parası olsa bile karne 

usulü olduğu için parasını verip alma şansı yoktur ve savaşın olduğu 

dönemde ülkenin manzarası bu şekildedir. Akşehir’e taşınan askeri 

lise öğrencileri yer olmamasından mütevellit camilerde yatırılmış ve 

ahırlarda yemeklerini yemişlerdir. Günümüz tartışmalarında biride 

budur camiler asker koğuşu, sevkiyat hane yapıldığı gibi söylemlerin 

aslı olmayıp dönemin şartlarının getirmiş olduğu bir mecburiyettir ve 

askerin başka iaşe ve barındırılacağı yer yoktur. Dönemin tablosu net 

olarak bu şekildedir. Anılan dönemde hava harp okulu yoktur ve 

havacı personel de kara harp okulundan temin edilmektedir. Seçilen 

havacı personelin eğitimi için de İngiltere’ye gönderilmiştir. Durum 

bu merkezdeyken Türkiye Gazi Paşa devrinde harp uçağı yapıp ihraç 

ediyordu gibi söylevlerin hiçbir dayanağı yoktur.  Böyle bir 
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imkânsızlıklar tablosu içerisinde savaş nasıl göze alınabilir? Askeri 

eğitime gelenler için sadece kadrolu elemanlara elbise verilirken 

kursiyerler yazlık elbiselerle eğitim yaptığı yine dönemin 

hatıratlarında rastlamak mümkündür. Havacı kursiyerlere verilen bir 

çeki bozdurmak için bile merkez bankası ve maliye bakanlığının 

yardımcı olmadığı ecnebilerin yönetiminde bulunan Osmanlı 

bankasının yardımcı oldukları ecnebilerin kendi vatandaşımıza daha 

ılımlı olduğu ortadadır ve dönemim yöneticileri de bu tarzdadır. 

Dönemin yöneticileri için camiler sevkiyathane yapıldı gibi eleştiriler 

doğru değil ancak bu durumda dönemin yöneticilerinde memur 

zihniyetinin ne kadar yaygın vaziyette olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca doğu Anadolu bölgesinden Gazi paşanın döneminin sonuna 

kadar düzenli asker alımı dahi yapılamamıştır ve devletinde bunları 

ortaya çıkarıp yaptırım uygulayabilecek kudreti yoktur.  Savaş 

döneminde birmilyonüçyüzbin kişi silah altındadır ve zaten mevcut 

askeri durum iç açıcı değilken seferber edilmiş bu insan gücünü 

hepsinin tam teşkili mümkün olmamıştır hatta büyük bir kısmı açıkta 

kalmıştır. Isınma için yeterli malzeme dahi yoktur. Subay olacak olan 

kişilerin tek elbisesi vardır onlarda cumartesi günleri kendileri 

yıkamaktadır. Dönemin hijyen şartları bu şekildedir. Öğrencilerin dahi 

bulaşıcı hastalıklardan vefat ettiği bir dönemdir. Olası bir savaş 

durumunda İngiltere ile anlaşma yapılırken askerin matarasından tutup 

potinine kadar istekler mevcuttur bundan dolayı anılan devrin devletin 

altın çağı olduğu iddiaları tamamen asılsızdır. Silah hususunda batılı 

devletlerde alınan silahlar çok cüzi miktardır çünkü savaşan devletler 

kendi dertlerine düşmüşlerdir. Alman tehlikesi belirince çakmak 
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savunma hattı kurulmuş ancak askeri kuvvetin yetersizliği neticesinde 

gelebilecek saldırıya karşı daracık çakmak hattında dahi saldırının 

karşılanamayacak olup Anadolu’da İzmit’te karşılama planları 

üzerinde durulduğu bir dönemdir.  

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tabloyu çok iyi bildiği için 

çeşitli siyasi manevralarla bu savaştan akılcı olarak uzak durmayı 

tercih etmiştir. Denemin Türkiye açısından manzarasına bakıldığı 

zaman zaten bu şartlar altında ülkenin böylesine büyük bir harbe 

girmesi adeta bir intihar olarak yorumlanabilir. Eksiklikler maddi 

manevi yetersizlikler ve uzun bir savaş döneminden yorgun ve bitik 

bir şekilde çıkıp bunun üzerine birde milli mücadele veren bir devletin 

böyle bir risk alma lüksü olmamıştır. Her ne kadar altın çağ gibi 

benzetmeler yapılıyor olsa da döneme hakiki çerçeveden baktığımız 

zaman öyle olmadığı ortadadır. Bu savaşa girilmeliydi gibi 

tartışmalarında olduğu günümüzde böyle iddialarla ortaya çıkanların 

dönemim manzarasına zerre kadar hâkim olmadıkları aşikardır. Anılan 

dönemde ülke yöneticileri 2. Dünya savaşı sınavını yine bu 

dönemdeki ülke şartları gereği savaşa bir şekilde dahil olmayarak 

başarılı bir sınav verdiği inkâr edilemez bir gerçektir. 
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A. GİRİŞ: 

Bir kişinin veya sahip olunan bir makamın onayını tastiklemek üzere   

mektuplara, senetlere ve diğer evraka basılmak üzere, kabartma bir 

işaret, ünvan, isim, tarih yahut da bir yazı bulunan taştan, lastikten, 

camdan, gümüşten (Kürkman, 2010), kıymetli taşlardan veyahut başka 

madenlerden tersten kazılarak yapılmış aletlere mühür diyoruz. 

Mühürler kime ait olduğunu göstermek için, o kişinin imzası yerine 

basılır. Mühür önceden yazılmış sert bir tahtaya, ya da pirinçten küçük 

bir levha üzerine basıldığı zaman düzgün çıkması için tersinden 

kazımakla elde edilir. Mühürlerin ele alınışında boyutları ve tipleri de 

çok çeşitli olup, farklılıklar göstermektedir. Bu mühürler içerisinde, üç 

yüzlü, dönerli, dikdörtgen, kırmalı, üçgen, silindir, yuvarlak ve daha 

farklı tipte yapılmış örneklerde karşımıza çıkmaktadır. "Mühürlerin 

kullanılış yerleri ve amaçları ilk çağlardan günümüze çok fazla 

değişmemiştir. Milattan önceki yüzyıllardan beri maddi kültür 

unsurlarımızdan olan mühürlerin kullanılış amaçları çeşitli eşyalar, 

hatta abideler üzerine silinmez izler bırakmak ve bu izleri yüzyıllar 

sonrasına aktarmaktı. Bu özelliği mühürlere sanatsal görünümlerinden 

öte, tarihsel birer belge görevi yükler" (Albayraktar, 2010:23). 

Mühürler, dünyada kullanımı azalsa da, hala önem taşıyan bir 

malzemedir. Mühürler günümüzde de kullanılmakta olup bunların 

koleksiyonculuğunu yapanlar da mevcuttur (Duman, 2008:96). 

Mühür ve mühürcülük sanatı, çok eski medeniyetlerin tarihe 

vurdukları bir damga olmuştur. Mühür kullanılması, Anadolu'da ve 

Mezopotamya'da milattan önceki devirlere kadar uzanmaktadır. 
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Mühürlerin ilk yapılış tarihi neredeyse uygarlık tarihimizde M.Ö. 

4500-3000’lü yıllara kadar inen bir zaman diliminde karşımıza 

çıkmaktadır. Anadolu'da Değirmentepe, Hacınebi, Arslantepe, Hassek 

Höyük ve Norşuntepe'de yapılan kazılarda elde edilen mitolojik, 

kutsal hayvan ve çeşitli konu tasvirli mühür buluntuları mühürlerin 

severek kullanıldığını göstermektedir (Tali, 2013:521; Erkanal, 

1993:1). Sümerler, Hititler, Asurlular, Mısırlılar, Akadlılar, Frigler, 

Romalılar, Grekler, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar 

zamanından çeşitli tipte ve özellikte yapılan ve kendi dönemleri 

içerisinde toplumsal, kişisel alışverişlerde kullanılan mühürler 

günümüze kadar ulaşmıştır (Uzunçarşılı, 1940:496; Önal, 2006:52-67; 

Özbilgen, 1987:6; Hür, 1994:16-17; Kuşoğlu, 1983:32; Kuşoğlu, 

1994a:23-27; Kuşoğlu, 1994b: 17-18; Kuşoğlu, 2009:7; Özgüç, 

1968:5-6). 

İslamiyetten önce, Arap toplumunda mühür kullanmak adeti vardı. En 

eski Arap mühürlerine Mısır'da bulunan papirüsler üstünde 

görülmektedir. İslam ülkelerinde uzun zaman imza yerine mühür 

kullanılmıştır. Hz. Muhammed’in yüzük mühürü örnek alınmıştır. 

İslam dünyasında umumiyetle kullanan kişinin durumu ve ünvanı  

mühürlere genellikle yazılmazdı. Resmi devlet adamları, ilmiye 

sınıflarına mensup kişiler mühür taşırlar ve kendilerine ait yazıların 

altına imza yerine kullanırlardı.  

Peygamberimiz Hz.Muhammed'in hicretten sonraki yıllarda mühür 

kullanmaya başladığı hakkında hadis-i şerif kitaplarında geniş bilgiler 

vardır. Peygamberden sonra gelen dört halifesi, Eshab-ı kiramın çoğu 
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ile İslam alimleri de Peygambere uyarak mühür kullandılar. Bunların 

parmağında taşıdığı mühürler yüzük şeklindeydi (Ülker, 1986:7; Acar, 

1996:94; Kuşoğlu, 1994b:17-18).  "Peygamber efendimiz, mühür için 

kullandığı yüzüğünü sağ eline takardı ve helaya gittiği vakit çıkarırdı. 

O'nun yüzük taşındaki üç satırın birincisinde “Muhammed”, 

ikincisinde “Resul”, üçüncüsünde “Allah” yazılı idi. Vefat edince, 

bunu Ebu Bekr; sonra Ömer radıyallahüanhüm kullandı. Bundan sonra 

halife olan Osman radıyallahüanh kullanırken Eriş Kuyusuna düşürdü. 

Çok mal sarfettiyse de bulunamadı. Hazret-i Ebu Bekr'in yüzüğünde 

“Ni'mel Kadir Allah” (Allah ne güzel kudret sahibidir.), Hazret-i 

Ömer'inkinde “Kefa bil-mevti vaizan ya Ömer” (Ya Ömer nasihatçı 

olarak ölüm yeter.), Hazret-i Osman'ınkinde “Le-nasbirenne” (Elbette 

sabredeceğiz.), Hazret-i Ali'ninkinde “El-mülkü lillah” (Mülk Allahü 

tealaya mahsustur.), yazılıydı" (Rehber Ansiklopedisi: 

http://www.turkcebilgi.com/m%C3%BCh%C3%BCr). 

Türk mühürlerinde silindir mühürlerden ziyade damga mühürlerden 

faydalanılmıştır (Albayraktar, 2010:22). Yiğitlik, cesaret, güç, kuvvet, 

mertlik, bolluk ve bereket anlamları taşıyan Türk mühürleri çeşitli 

hayvanların üzerinde, mezar taşlarında, ziynet eşyalarında, 

ambarlarda, kap kacakta, silahlarda ve vücutlarında yaptıkları 

dövmelerde kullanılmıştır (Albayraktar, 2010:23; Gülensoy, 1989:18). 

Türk mühürlerinde kullanılan motifler çeşitli hayvanlar, kılıç, güneş, 

ay, yıldızlar, hayat ağacı gibi motifler olup, Türk toplumunun folklor 

ve etnolojik malzemelerinin zenginliğini temsil eder (Gülensoy, 

1989:20). Mühürlerin en gelişmiş hali Osmanlı İmparatorluğu'nda 
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karşılaşıyoruz. Bu devirde kullanılan mühürler elips, yuvarlak, iki 

veya üç yüzlü (Perk-Berk, 2001:139), kenarı kesik dikdörtgen ve az 

sayıda dikdörtgen biçimlidir (Gülensoy, 1989:18). Osmanlı devletinde 

ise, mühürler imza yerine geçmiş ve resmi yazışmalarda kullanılmıştır 

(Egemen, 1994:29-30). "Osmanlı devleti mühürlerinde ise, atasözleri, 

beyitler, ayet ve hadisler yazılabildiği gibi bazılarında sadece 

sahibinin adı bulunurdu. Bunların hepsi oyma olup, kabartma 

mühürlere pek fazla rastlanılmaz. Cumhuriyete yakın devirlerde ise, 

genellikle yuvarlak ve sülüs yazı ile düzenlenmiş mühürler 

kullanılmıştır" (Albayraktar, 2010:24). 

Evliya Çelebi’de, bu hakkaklık esnafı örgütü hakkında 

seyahatnamesinde: “Esnaf-ı hakkakan, 30 dükkan, 105 kişilerdir. 

Pîrleri Ahmet Hakkak Yemeni’dir. Bunlar dükkanlarında Seylan 

akiki, firuze ve yeşim taşı hak ederler.” şeklinde bilgi vermektedir 

(Perk, 2010:21; Rado, 1986:4; Ölçer, 1997:1317; Kahraman-Dağlı, 

2003:580).  

"Osmanlılarda mühür ve mühürcülük belli başlı bir sanat halini 

almıştır. Osmanlı Padişahlarının mühürleri “Mühr-i Hümayun” ve 

“Mühr-i şerif” adı ile anılırdı. (Mühr-i Hümayun) Osmanlılarda mühür 

hakkaklığı (kazıma sanatı), çok ileri bir seviyeye ulaştı. Her mühür 

ustasının bir kataloğu bulunur, müşteriye bunu gösterir seçilen örneğe 

göre mühür kazılırdı. Mühür önce bir mengeneye sıkıştırılır, üzeri 

tesviye edilir. Üstübeçle silindikten sonra kazılacak isim, sağdan sola 

ters olarak, kurşun kalemle çizilirdi. Sonra çelik bir uçla, yazı sabit 

hale getirilir ve dört köşe çelik kalemle yazı mühüre hakk edilir 
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(kazılır) ve nihayet mühür tekrar tesfiye edilerek iş biterdi. Mühürlere 

yapılış tarihleri ve ustanın mahlası da kazılırdı" (http://www. 

turkcebilgi.com/m%C3%BCh%C3%BCr). 

İyi yetişmiş bir mühür ustası, çok küçük bir alana rika, sülüs, tâlik, 

divanî gibi yazı çeşitlerini sığdırıp, yazıların yanına da süslemeleri de 

büyük bir maharetle ilave ederdi. Osmanlı padişahlarından Sultan 

Birinci Mahmud usta bir hakkaktı. Bu padişahın kendi yaptığı 

mühürleri el altından sattırıp elde ettiği kazancı, İstanbul'un fakirlerine 

dağıttığı bilinmektedir (Tali, 2013:522; http://www.turkcebilgi.com 

/m%C3%BCh%C3%BCr). 

Mühür, devlet erkânında yetki, kuvvet ve kudret sembolüdür.  

Osmanlı mühürleri içerisinde tılsımlarda önemli bir yere sahiptir (Tali, 

2014:523). Mühr-ü Süleyman ve Eshab-ı Kehf isimleri (Kürkman, 

2010:80-82) kuvvet-kudret, tılsım olarak çok eski asırlardan beri 

kullanılmaktadır. Tılsımlarda (Bohak, 2003:8-15; Çiftçi, 2011:74-76; 

Özbilgen, 1987: 16; Berk, 2003:22-31; Perk, 2003:132-135; Perk-

Berk, 2001:132-135; Perk, 2010:35-105; Tali, 2014:537-554) dini 

karakterli ayetler ve dualar haftanın yazılmaya uygun gün ve 

saatlerinde içine şifreli yazılmış çeşitli vefklerle mühürlere işlenmiştir. 

Geçmişte yoğun olarak ticari alışverişlerde, yazışmalarda kullanılan 

şahsi mühürlerin kullanımı ve yapımı Cumhuriyetin ilanından sonra 

kısmen devam etse de, mühürcülük sanatı diğer küçük el sanat 

dallarında görüldüğü gibi teknolojik gelişmelere ve çağın 
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gereksinimlerine ayak uyduramayıp tarihin sayfalarında kaybolup, 

gitmiştir (Tali,2013:537). 

B. TİRE KENT MÜZESİ’NDE BULUNAN MÜHÜRLER: 

Katalog No: 1 / Fot. No: 1 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Havva binti Arif (Arif kızı Havva) (1)342 

(1923)” ibaresi hakkedilmiştir. Mührün zemininde herhangi bir 

süsleme öğesi bulunmamaktadır. Mührün üst sap bölümü tek ip 

delikli, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.1, No-1, Havva binti Arif, 342/1923 
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Katalog No: 2 / Fot. No: 2 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk:2.2 cm. / Çap: 1.3 cm.  

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Tevfik 1325 (1907)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zeminine süsleme amacıyla bir motif işlenmemiştir. Mührün 

üst sap bölümü tek ip delikli, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.2, No-2, Tevfik, 1325/1907 
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Katalog No: 3 / Fot. No: 3 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Emine İmran 1343 (1924)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemini süslemesiz, sade ele alınmıştır. 

Mührün üst sap bölümü tek ip delikli, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.3, No-3, Emine İmran, 1343/1924 
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Katalog No: 4 / Fot. No: 4 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Naciye 1332 (1913)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemine isimle aynı eksene stilize bir dal motifi işlenmiştir. 

Mührün üst sap bölümü tek ip delikli, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.4, No-4, Naciye, 1332/1913 
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Katalog No: 5 / Fot. No: 5 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Ak kadın (1) 328 (1910)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zeminin üst kısmına küçük stilize bir dal 

motifi betimlenmiştir. Mührün üst sap bölümü tek ip delikli, sapı yassı 

ve sadedir. 

 

Fot.5, No-5, Akkadın,328/1910 
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Katalog No: 6 / Fot. No: 6 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Ahmed Adil 1928 ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemini sade verilmiştir. Mührün üst bölümü tek ip delikli 

olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

 

Fot.6, No-6, Ahmed Adil,1928 
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Katalog No: 7 / Fot. No: 7 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Mehmed bin Hüseyin (Hüseyin oğlu 

Mehmed) 1332 (1913)” ibaresi hakkedilmiştir. Mührün zeminin 

kenarları burma motifiyle çevrilmiştir. Üst bölümün ortasında bir 

yıldız motifi dikkat çekmektedir. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve 

sadedir. 

 

Fot.7, No-7, Mehmet bin Hüseyin,1332/1913 
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Katalog No: 8 / Fot. No: 8 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi:Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Tevfik (1) 333 (1914)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemininde ne olduğu anlaşılmayan, stilize 

bitkisel unsurlu motifler işlenmiştir. Mührün üst kısmı tek ip delikli 

olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.8, No-8, Tevfik,333/1914 
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Katalog No: 9 / Fot. No: 9 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Feyzan 1313 (1895)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zeminin yan kenarında stilize bir dal motifi işlenmiştir. 

Mühür tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.9, No-9, Feyzan,1313/1895 
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Katalog No: 10 / Fot. No: 10 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Ayşe 1332 (1913)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Zemine üst kısmında stilize bir dal veya çiçek motifi işlenmiştir. 

Mühür tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.10, No-10, Ayşe, 1332/1913 
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Katalog No: 11 / Fot. No: 11 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Raşid 1330 (1911)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininde süsleme bulunmamaktadır. Mührün üst sap kısmı 

tek ip delikli, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.11, No-11, Raşid, 1330/1911 
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Katalog No: 12 / Fot. No: 12 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Malik Suphi 1339 (1920)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemine isimle aynı eksene stilize bir dal 

motifi işlenmiştir. Mührün üst sap kısmı tek ip delikli olup, sapı yassı 

ve sadedir. 

 

Fot.12, No-12, Malik Suphi,1339/1920 
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Katalog No: 13 / Fot. No: 13 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.4 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi  

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Halil (1)317 (1899)    ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zeminin üst kısmında stilize bir dal motifi veya laleyi 

hatırlatan unsur tasvir edilmiştir. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve 

sadedir. 

 

Fot.13, No-13, Halil, 317/1899 
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Katalog No: 14 / Fot. No: 14 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.5 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi  

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak İsmail (1)330 (1911) ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininin üst tarafında Y şeklinde stilize bir dal motifi 

işlenmiştir. Mührün üst sap kısmı tek ip delikli olup, sapı yassı ve 

sadedir. 

 

Fot.14, No-14, İsmail, 330/1911 
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Katalog No: 15 / Fot. No: 15 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi  

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Nimet (13) 32 (1913)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Zemin üzerinde stilize bir dal ve lale motifi 

işlenmiştir. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.15, No-15, Nimet, 32/1913 

 

 



 
 337 

Katalog No: 16 / Fot. No: 16 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi Temmuz 2015., 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Şerif 1299 (1881)” ibaresi hakkedilmiştir. 

İsmin üst tarafında stilize bir dal motifi yerleştirilmiştir. Mühür tek ip 

delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.16, No-16, Şerif, 1299/1881 
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Katalog No: 17 / Fot. No: 17 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Adile (1)333 (1914)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemini sade, süssüz işlenmiştir. Mührün üst tepe kısmı tek ip 

delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.17, No-17, Adile, 333/1914 
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Katalog No: 18 / Fot. No: 18 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Leman 1936 ibaresi hakkedilmiştir. 

Cumhuriyet sonrasına ait olan bu mühür sade olarak ele alınmıştır. 

Mührün üst bölümü tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

 

Fot.18, No-18, Leman, 1936 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 19 / Fot. No: 19 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Dudu (1)331 (1912)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininde herhangi bir bezeme unsuru yer almamaktadır. 

Mührün üst bölümü tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.19, No-19, Dudu, 331/1912 
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Katalog No: 20 / Fot. No: 20 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı : Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015.  

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Ali (1) 341 (1922)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mühür bezemesiz verilmiştir. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve 

sadedir. 

 

Fot.20, No-20, Ali, 341/1922 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 21 / Fot. No: 21 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Kamil? (1)322  (1904)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mühür üzerinde bezeme bulunmamaktadır. Mührün 

üst bölümü tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.21, No-21, 322/1904 
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Katalog No: 22 / Fot. No: 22 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.4 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Fadime 1328 (1910)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininde stilize bir dal motifi işlenmiştir. Mührün üst 

bölümü tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.22, No-22, Fadime,1328/1910 

 

 



 
344 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 23 / Fot. No: 23 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.4 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Aişe (1)317 (1899) ibaresi hakkedilmiştir. 

Zemin üzerinde bitkisel stilize bir dal motifi tasvir edilmiştir. Mührün 

üst bölümü tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

 

Fot.23, No-23, Aişe, 1317/1899 
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Katalog No: 24 / Fot. No: 24 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Ahmet (1)332 (1913)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininde ne olduğu pek belli olmayan, ihtimal stilize bir dal 

motifi betimlenmiştir. Mührün üst bölümü tek ip delikli olup, sapı 

yassı ve sadedir. 

 

Fot.24, No-24, Ahmet, 332/1913 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 25 / Fot. No: 25 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Necibe (1) 331 (1912) ibaresi hakkedilmiştir. 

Zemin üzerinde stilize bir dal veya buğday başağı motifi işlenmiştir. 

Mühür tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.25, No-25, Necibe, 331/1912 
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Katalog No: 26 / Fot. No: 26 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Kamil (1)333 (1914)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininin üst kısmında bir yıldız motifi işlenmiştir. Mührün 

üst bölümü tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.26, No-26, Kamil, 333/1914 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 27 / Fot. No: 27 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Osman 1275 (1854?) ibaresi hakkedilmiştir. 

Süsleme olarak stilize bir dal veya çiçek motifi işlenmiştir. Mühür tek 

ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.27, No-27, Osman, 1275/1854 
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Katalog No: 28 / Fot. No: 28 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Mehmed Celil 1331 (1912)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Herhangi bir süsleme ele alınmamıştır. Mühür tek ip 

delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.28, No-28, Mehmed Celil,1331/1912 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 29 / Fot. No: 29 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Mehmed Ali (1)327 (1909)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Bezeme olarak stilize bir dal motifi işlenmiştir. 

Mührün üst sap kısmı tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.29, No-29, Mehmed Ali, 327/1909 
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Katalog No: 30 / Fot. No: 30 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Hasan 1338 (1919)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Zemin oldukça sade ele alınmıştır. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve 

sadedir. 

 

Fot.30, No-30, Hasan, 1338/1919 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 31 / Fot. No: 31 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Şaziye 1325 (1907)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zeminine stilize bir dal motifi işlenmiştir. Mührün üst sap 

bölümü tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.31, No-31, Şaziye, 1325/1907 
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Katalog No: 32 / Fot. No: 32 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Fadime 1319 (1901)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zeminine stilize bir dal veya buğday başağı motifi 

betimlenmiştir. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.32, No-32, Fadime,1319/1901 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 33 / Fot. No: 33 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Habibe 1334 (1915)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemini bezemesiz ele alınmıştır. Mühür tek ip delikli sapı 

yassı ve sadedir. 

 

Fot.33, No-33, Habibe, 1334/1915 

 

 



 
 355 

Katalog No: 34 / Fot. No: 34 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Hüseyin 1333 (1914)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Bezeme olarak stilize bir dal tasvir edilmiştir. Mühür tek ip delikli 

sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.34, No-34, Hüseyin, 1333/1914 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 35 / Fot. No: 35 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.3 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Nafiz (1)329 (1911)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Zemin üst bölümünde oku veya mızrağı andıran bir şekil veya stilize 

bir dal motifi işlenmiştir. Mührün üst sap bölümü tek ip delikli, sapı 

yassı ve sadedir. 

 

Fot.35, No-35, Nafiz, 329/1911 
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Katalog No: 36 / Fot. No: 36 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.4 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Fatma 1327 (1909)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Mührün zemininin üst yan tarafında stilize bir dal motifi 

betimlenmiştir. Mührün üst sap kısmı tek ip delikli olup, sapı yassı ve 

sadedir. 

 

Fot.36, No-36, Fatma, 1327/1909 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 37 / Fot. No: 37 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Hüseyin (1)335 (1916)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemininde üç çizgi şeklinde, ne olduğu pek 

anlaşılamayan fakat stilize bir dal olabileceği düşünülen bir motif ele 

alınmıştır. Mühür tek ip delikli sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.37, No-37, Hüseyin,335/1916 
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Katalog No: 38 / Fot. No: 38 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 0.7 cm. /Çap: 1.7 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı mührün yüzeyinde 

serbest olarak İsmail İbni Ahmet (1) 327 (1909)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zeminini yan iki kenarında karşılıklı olarak 

bulunan ve üstte ve altta da ele alınan stilize dal motifleri işlenmiştir. 

Mührün üst sap bölümü tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.38, No-38, İsmail İbni Ahmet,327/1909 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 39 / Fot. No: 39 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Talik 

Uzunluk: 2.5 cm. /Çap: 2 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı mührün yüzeyinde 

serbest olarak Tire mahalle imamı Şerh (1) 314 (1896)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Zemin üzerinde üstte ve altta harf ve sayı aralarında 

yer alan stilize dal motifleri işlenmiştir. Mührün sap bölümünün üstü 

tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.39, No-39, Tire mahalle İmamı Şerh,1314//1896 
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Katalog No: 40 / Fot. No: 40 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü şahıs mührünün yüzeyinde serbest 

olarak Mustafa ibaresi hakkedilmiştir. Mührün zeminini sade 

işlenmiştir. Mührün üst sapı tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.40, No-40, Mustafa 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 41 / Fot. No: 41 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015., 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.3 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Huriye (1) 341 (1922)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemininin üst yüzeyine stilize bir dal motifi 

kazılmıştır. Mühür tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.41, No-41, Huriye, 341/1922 
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Katalog No: 42 / Fot. No: 42 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.1 cm. /Çap: 1.4 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçi sergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

üzerinde Şefik ismi yazılmıştır. Mühürde tarih ibaresi 

bulunmamaktadır. Mührün zemini sade ele alınmıştır. Mührün üst sap 

bölümü tek ip delikli, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.42, No-42, Şefik 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 43 / Fot. No: 43 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Tire Kent Müzesi, Temmuz 2015. 

Tipi: Resmi mühür/ Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 3 cm. /Çap: 2.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gelip geçiçisergi 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı resmi mühür üzerinde 

bir hilal, hilalin içinde, iki ucunun arasında ve hilalin altında 

istiflenmiş şekilde yazılar göze çarpmaktadır. Daire-i Tire Kazası 

Emanet-i Aşar Kal Memuriyeti, ayrı olarak 3 rakamı ve 1334 (1915) 

ibaresi hakkedilmiştir. Mührün zemininde yazıların aralarında stilize 

verilmiş şekiller işlenmiştir. Mührün üst sap bölümü tek ip delikli 

olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.43, No-43, Tire Kazası Emamet-i Aşar Kal Memuriyeti, 

1334/1915 
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C. ÖYKAM’DA BULUNAN MÜHÜRLER: 

Katalog No: 44 / Env.No: 2011/194 E    Fot. No: 44 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Ödemiş, ÖYKAM, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.7 cm. /Çap: 1.7 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Ali Kızıler’den satın alma 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Mehmed El Musevi (13)13 (1895)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemininde yazıların aralarında stilize verilmiş 

çeşitli kıvrık dallar, hilali hatırlatan ters C formlu şekiller işlenmiştir. 

Mühür tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.44, ÖYKAM, No-44 , 13/1895 
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ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 45 / Env.No: 2011/1752 E    Fot. No: 1  

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Ödemiş, ÖYKAM, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.4 cm. /Çap: 1.6 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Sedef Tunçağ’dan bağış 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Mehmed (13) 40 (1921)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Zemin yüzeyi sade veya süslemesiz betimlenmiştir. 

Mühür sapı tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.45, ÖYKAM, No-45, 40/1921 
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Katalog No: 46 / Env.No: 2009/4 E  Fot. No: 46 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Ödemiş, ÖYKAM, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.5 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Gülfer Keskin’den bağış 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Mustafa (1)334 (1915)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Mührün zemine isimle aynı eksene stilize bir dal 

motifi işlenmiştir. Mührün üst sap bölümü tek ip delikli ele alınmış 

olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.46, ÖYKAM, No-46, 334/1915 
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Katalog No: 47 / Env.No: 2008/3 E   Fot. No: 47 

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yılı: Ödemiş, ÖYKAM, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 3 cm. /Çap: 1.8 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Mustafa Hikmet Marmara’nın bağışı 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Bin Abdülkerim Mustafa Sırrı Fi  (1) 337 

(1918)” ibaresi hakkedilmiştir. Mührün zemininde herhangi bir 

süsleme motifi ele alınmamış ancak üst kısımdaki yazı elipsi andırır 

bir şekil içinde verilerek, dekoratif etki yaratılmaya çalışılmıştır. 

Mührün üst sap bölümü tek ip delikli olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.47, ÖYKAM, No-47, 337/1918 
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Katalog No: 48 / Env. No:   Fot. No: 1  

Bulunduğu Yer ve İnceleme Yıl: Ödemiş, ÖYKAM, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.2 cm. /Çap: 1.6 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Ali Kızıler’den satın alma 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak İsmail Hakkı 1308 (1890)” ibaresi 

hakkedilmiştir. Zemin üzerinde yazının dışında herhangi bir süsleme 

öğesi işlenmemiştir. Mührün üst sap bölümü tek ip delikli, sapı yassı 

ve sadedir. 

 

Fot. 48, ÖYKAM, No-48,1308/1890 

 

 



 
370 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

Katalog No: 49 / Env.No: 2013/3096 E   Fot. No: 1  

Bulunduğu Yerve İnceleme Yılı: Ödemiş, ÖYKAM, Temmuz 2015. 

Tipi: Şahıs (Zât) Mührü / Yazı Tipi: Sülüs 

Uzunluk: 2.4 cm. /Çap: 1.5 cm.   

Malzeme: Pirinç / Geliş Tipi: Bekir Keskin’den bağış 

Tanım: Daire formdaki tek yüzlü sabit tablalı şahıs mührünün 

yüzeyinde serbest olarak Döne 1331 (1912)” ibaresi hakkedilmiştir. 

Zeminin üst ekseninde oku veya mızrağı hatırlatan, bitkisel unsurlu 

stilize bir motif olması muhtemel bir şekil tasvir edilmiştir. Mührün 

üst sap bölümü tek ip delikli ele alınmış olup, sapı yassı ve sadedir. 

 

Fot.49, ÖYKAM, No-49, 1331/1912 
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D. DEĞERLENDİRME: 

Bu incelemede, Tire Belediyesi Kent Müzesi’nde yer alan ve özel bir 

koleksiyona ait olan, 2015 yılı temmuz ayında, müzede geçici sergi 

için bulunan 43 mühür, Ödemiş ÖYKAM’da bulunan 6 mühür 

incelenerek toplamda 49 mühür değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tire 

Kent Müzesi mühürlerinden üç tanesi Cumhuriyet dönemi sonrasına 

ait mühürlerdir (1924, 1928 ve 1936 yıllarına ait). 1936 yılına ait 

mühür Latin alfabesiyle Türkçe yazılmış, diğer mühürler Osmanlıca 

olarak Arap harfleriyle yazılmıştır. Çoğunlukla mühürlerde karşımıza 

çıkan yazı çeşidi ta’lik, az bir kısmı da sülüstür. Müzelerde bulunan 

42 adet mühür şahsa ait, 6 tanesi de ÖYKAM’ın envanterine kayıtlı 

mühürlerdir. Mühürlerin bazılarında yılı verirken ilk 1 rakamını, 

bazılarında ise; 13 olması gereken hem 1, hem 3 rakamını 

işlememişlerdir. Daire-i Tire Kazası Emanet-i Aşar Kal Memuriyeti 

yazılı Tire’ye ait tek mühür örneğidir. ÖYKAM’da yer alan 

mühürlerden biri Mehmed El Musevi’ye yani Müslüman isimli bir 

museviye ait mühür olabilir. Mühürlerden ondokuz tanesi kadınlara 

ait, yirmidokuz tanesi erkeklere ait özel yapılmıştır. Mühürlerde ismi 

geçen kadın isimleri şunlardır: Adile, Akkadın, Ayşe, Döne, Dudu, 

Emine İmran, Fadime, Fatma, Feyzan, Habibe, Havva, Leman, 

Naciye, Necibe, Nimet, Şaziye’dir. Erkek isimleri ise; Abdülkerim bin 

Mustafa Sırrı, Ahmed Adil, Ali, Hasan, Tevfik, Hüseyin, Hüseyin 

oğlu Mehmed, Mehmed, Mehmed Celil, Mehmed Ali, Mehmed El 

Musevi, Kamil, Mustafa, Raşid, Malik Suphi, Nafiz, Halil, İsmail, 

İsmail ibni Ahmet, İsmail Hakkı, Osman, Şerh, Şerif’tir. En çok geçen 

isimler Ayşe, Fadime, Ahmet, Hüseyin, İsmail ve Mehmet isimleridir.  
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Dini unvanlardan imam ibaresi yalnızca bir mühürde belirtilmektedir. 

Devletin diğer resmi görevlileri ve dini-sosyal hayat içerisine ifade 

eden herhangi bir isim, ibare bulunmamaktadır.  

E. SONUÇ: 

Tire Belediyesi Kent Müzesi’nde geçici sergide bulunan 43 mühür ile 

ÖYKAM’dan 6 mühür incelenmiştir. 49 mühür pirinç malzemeden, 

döküm ve kazıma tekniğiyle yapılmıştır. Mühürlerden bir tanesi 

dışında hepsi Osmanlı dönemine ait mühürlerdir. Tire Kent 

Müzesi’nde yer alan 43 mührün ölçüleri 0.7 cm.(kırık) ile 3 cm., 

arasında uzunluğa, 1.3 cm. ile 2.5 cm. arasında bir çapa sahiptir. 

Ödemiş Yurt Kent Arşiv Müzesi’nde bulunan 6 mühür ise; 2.2 cm. ile 

3 cm. arasında uzunluğa, 1.5 cm. ile 1.8 cm. arasında çapı 

bulunmaktadır. Tire ve Ödemiş Belediyesi’ne ait bu iki müzedeki 

mühürlerin yapılış tarihleri 1854 ile 1936 yılları arasına 

tarihlenmektedir. Mühürlerde hakkak imzası bulunmamaktadır. 

Mühürlerin zemininde karşımıza çıkan süslemelerin çoğunluğunu 

daha çok çizgisel ve stilize kıvrımlı dallar oluşturmaktadır. Stilize 

dalların bazıları buğday başağını, laleyi, oku, mızrağı, buğday 

başağını ve çiçeği hatırlatır şekilde sade şekilde ele alınarak 

verilmiştir. Bunun yanında burma, hilal ve yıldız motifleri de zemin 

üzerine ince bir kazımayla betimlenmiştir. Mühürler tip olarak tek 

yüzlü kırma saplıdır. Mühürlerin ters kazılmış baskı yüzleri görünüm 

itibarıyla bir kısmı elipse yakın ve çoğunlukla daireyi andıran 

şekillerde ele alınmıştır. Kullanıldığı alana göre uygun yapılan 

mühürlerin sapları çoğunlukla sade ele alınmıştır. Mühürlerin 
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bazılarında yer alan stilize şekilde verilmiş bitkisel motifler 

çoğunlukla dairesel ön yüzey üzerindedir. Mührün kulp tasarımları 

dekoratif amaçla verilmeye gayret edilerek göze de hitap edilmeye 

çalışılmıştır 

Osmanlı el sanatları içerisinde her biri bir usta elinden bir kere 

yapılmış olan mühürler, tek olma özelliği ile başlı başına bir sanat 

hüviyeti taşımaktadır.  Mühürcülük, mühürler üzerinde de yazı, içeriği 

ve karakteri ile mühürlerde önemli belirleyici unsur olmuştur. Hat, 

bazen mühürlere çerçeve olmuş, bazen de ele alınan motifler en 

önemli süsleme olarak biçimlenmiş ve mühürde kullanılan farklı 

üsluplar birer sanata dönüştürülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
374 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

KAYNAKÇA 

ACAR, Şinasi (1996), “Mühürcülük Sanatı ve Mühürcüler”, Antik 

Dekor, S.37, İstanbul, ss.94-100. 

ALBAYRAKTAR, N.Ayça (2010). "Baskı Resmin İlk Örneği 

Mühürlere Plastik Bir Yaklaşım", Atatürk Ünv.Güzel San. 

Ens.Der. S.4, ss.22-28. 

BERK, Süleyman (2003), “Osmanlı Tılsım Mühürleri”, P Sanat, 

Kültür, Antika Dergisi, S.29, İstanbul, ss.22-31. 

BOHAK, Gideon, “Eskiçağ Tılsım Taşları ve Muskalarında Sanat ve 

Güç”, P Sanat, Kültür, Antika    Dergisi, S.29, İstanbul, ss.8-15. 

ÇİFTÇİ, Halit Ahmet (2011), Dinlerde Vefkler, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri 

ABD., Dinler Tarihi Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Isparta. 

DUMAN, Vedat, Toplama Merakı, Duman Pul Galerisi, Ankara 2008. 

EGEMEN, Fatma Engin (1994), Mühür ve Mühürcülük Sanatımız 

(Üzerine Derlemeler), İstanbul. 

ERKANAL, Armağan (1993), Anadolu’da Bulunan Suriye Kökenli 

Mühürler ve Mühür Baskıları, TTK., Ankara. 

GÜLENSOY, Tuncer (1989), Orhun'dan Anadolu'ya Türk Damgaları, 

İstanbul. 

HÜR, Ayşe (1994), “Mühürcülük-Bizans Dönemi” Dünden Bugüne 

İstanbul Ansiklopedisi, C.6,   İstanbul, ss.16-17. 



 
 375 

KAHRAMAN, Seyit Ali-DAĞLI Yücel (2003), Günümüz 

Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1.Cilt-

2.Kitap, İstanbul. 

KUŞOĞLU, M. Zeki (1983), “Hât Sanatında Mühür”, İlgi, S.36, 

İstanbul, ss.32-35. 

KUŞOĞLU, M. Zeki (1994a), “Mühür”, Dünkü Sanatımız–

Kültürümüz, İstanbul, Ötüken Yayınları, ss.23-27. 

KUŞOĞLU, M. Zeki (1994b), “Mühürcülük-Osmanlı Dönemi” 

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.6, İstanbul, ss.17-18. 

KUŞOĞLU, M. Zeki (2009), Tarihin Görgü Şahitleri Osmanlı 

Mühürleri, İstanbul. 

KUTLU, Emre (1971), Anadolu Kurşun Figürünleri ve Taş Kalıpları, 

TTK.Basımevi, Ankara. 

KÜRKMAN, Garo (2010), Osmanlı Gümüş Damgaları, İstanbul. 

ÖLÇER, C. (1997), “Mühür-Osmanlı Mühürcülüğü” Eczacıbaşı Sanat 

Ansiklopedisi, C.2, İstanbul, ss.1317-1318. 

ÖNAL, Mehmet (2006), Zeugma Mühür Baskılarında Krallar, 

İmparatorlar, İmparatoriçeler, Filozoflar ve Semboller, Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat                       

ABD., Arkeoloji Bilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Konya. 

ÖZBİLGEN, Erol (1987), “Osmanlı Kültüründe Mühür ve 

Mühürcülük Sanatı”, Antika, S.31, İstanbul, ss.6-28. 



 
376 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

ÖZGÜÇ, Nimet (1968), Kaniş Karumu 1b Katı Mühürleri ve Mühür 

Baskıları, TTK Basımevi, Ankara.  

PERK, Haluk (2003), “Simgelerin Dili ve Tılsımlar”, Art Decor, 

S.118, İstanbul, ss.132-135. 

PERK, Haluk (2010), Osmanlı Tılsım Mühürleri, Haluk Perk 

Koleksiyonu, İstanbul. 

PERK, Haluk-BERK Süleyman (2001), “Osmanlı Dünyasının Siyasal, 

Sosyal ve Ticari İlişkilerinin Bir Aynası Olarak Mühür ve 

Mühür Sanatı”, Art Decor, Sayı: 100, İstanbul, ss. 134-142. 

RADO, Şevket (1986), “Mühürler ve Kazıcılar”, Türkiyemiz, Yıl:16, 

S.50, İstanbul, Ekim, ss.1-4. 

TALİ, Şerife (2013), “Kayseri Etnografya Müzesinde Bulunan 

Osmanlı Dönemi Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi TheJournal of 

International Social Research, Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 

27, 2013, ss.520-545.  

TALİ, Şerife (2014), “Giresun Müzesi’nde Bulunan Osmanlı 

Dönemine Ait Bir Grup TılsımlıMühür”, TurkishStudies 

International Periodical For The Languages, Literatureand 

History of  Turkishor Turkic Volume 9/1 Winter, Ankara, 

ss.537-554. 

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1940), “Osmanlı Devleti Zamanında 

Kullanılmış Olan Bazı Mühürler Hakkında Bir Tektik”, 

Belleten, C.4, Sayı:16, Ankara, ss.495-544. 



 
 377 

ÜLKER, Muammer (1986), “Mühürler” Antika The Turkish Journal 

of Collectable Art, S.2/18, İstanbul, ss.6-19. 

İnternet: (Kaynak Rehber Ansiklopedisi)   http://www.turkcebilgi.com 

/m%C3%BCh%C3%BCr (E.T. 15.08.20, saat: 22:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
378 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

EK 

 

 

 

 

 

 



 
 379 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 14 

1980 DARBESİ SONRASI VESAYET DEMOKRASİSİNİN 

İNŞASI VE GENEL SEÇİMLER ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME (1983-1987) 

Prof. Dr. Selçuk Ural* 

*Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

Karssural25@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
380 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 381 

GİRİŞ 

Bir toplumun varlığı güçlü siyasi ve sosyal yapısının yanında güçlü bir 

ekonomiye sahip olmasından geçmektedir. Türkiye 1980’lere 

geldiğinde 45 milyonluk bir nüfusu beslemek ve refah içinde 

yaşatmak durumundaydı. 1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan 

kalkınma programları ekonomiyi kırılgan, zayıf ve dışa bağımlı hale 

getirirken hem toplumu, hem siyasi yapıyı istikrarsızlaştırdı. Üstelik 

bu durum yeni bir şey değildi. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 

her ekonomik buhran bir rejim buhranı doğurmuştu. 1948 

devalüasyonu iki yıl sonra çok partili sistemin yolunu açmıştı. 1950-

1956 yılları DP’ye halk nezdinde itibar kazandırsa da Türk ekonomisi 

1957’den itibaren tıkanmaya başladı ve süreç 1960 darbesiyle 

sonuçlandı. 1965’te DP’nin devamı iddiasındaki AP hükümeti 

kalkınmayı önceleyen bir model takip etse de yapısı gereği Türk 

ekonomisi 1970’lerde tıkandı. 10 Ağustos 1970’te Türkiye en büyük 

devalüasyonu yaşadı. Bu süreç 12 Mart 1971’de yeni bir sosyal ve 

siyasi buhrana yol açarak AP hükümetinin istifasına neden oldu1.     

Darbeye giden süreçte genel durum daha da kötüleşti. İhracat 

imkanları kısıtlı, dışa bağımlılık ise her geçen gün artmaktaydı. 

Sürekli artan ticaret açığını kapatabilmek için ya dış kredi temin 

etmek, ya da ürünlere zam yapmak gerekiyordu. Kredi ise ancak 

ülkenin bunu ödeyebilecek tedbirleri almasına bağlıydı. IMF, Dünya 

Bankası ve diğerleri bu tedbirleri almak kaydıyla kredi veriyordu. 

Zam yapmak ise halkın alım gücünün düşmesine, pahalılığın 

 
1 Taha Akyol, 1980’lerde Türkiye, Başak Yayınları, Ankara 1980, s.14-17. 
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artmasına neden oluyordu. Dolayısıyla 1980’e doğru giderken 

Türkiye’de her geçen gün şiddetini artıran anarşi ve grevlerle 

toplumsal barış yara alırken, ekonomi de hızla daraldığından halk 

yokluk, kıtlık ve pahalılıkla mücadele etmek zorunda kalıyordu2.  

1977 genel seçimleri partilere aradıkları güçlü iktidarın kapısını 

açmadı. Partiler arasında oy geçişkenlikleri görülse de sağda ve solda 

kutuplaşma eğilimi iyice artı. Seçimler güçlü bir siyasi iktidar 

çıkaramadığı için yaşanan krizlere karşı da etkili tedbirler alınması 

mümkün olamadı. Böylece siyasi, toplumsal ve iktisadi buhranlar 

içinde savrulan ülke adım adım darbeye sürüklendi3.   

1980 yılının ilk aylarında “24 Ocak kararları” gibi radikal bir takım 

tedbirler alınsa da, bu tedbirler beklentileri karşılamaktan uzaktı. 

Programın başarısızlığı darbeye giden yolda süreci durdurmak bir 

yana, darbecilerin kurtarıcı olarak görülmelerine neden oldu4.   

Dolayısıyla gerek darbe sürecinde sivil hükümetler, gerekse 12 Eylül 

askeri yönetimi anarşi başta olmak üzere grev, istihdam, üretim, 

 
2 Akyol, 1980’lerde Türkiye, s.21-26. 
3 Fuat Uçar, Türk Siyasi Hayatında Azınlık Hükümetleri İnönü ve Demirel 

Dönemleri, Berikan Yayınları, Ankara 2019, s.145-149; Akyol, 1980’lerde Türkiye, 

s.222. 
4 24 Ocak kararları ekonomide istikrarsızlığı gidermek amacıyla; üretimi artırmak ve 

karaborsayı ortadan kaldırmak için kamu harcamalarının sınırlandırılması, ücretlerin 

düşürülmesi ve serbest döviz kurunun getirilmesi gibi önlemler içeriyordu. Böylece 

1980 öncesinde uygulanan ithalat eksenli büyüme stratejisi terk edilerek, dışa açık 

büyüme stratejisi uygulanmak istendi. Fakat paranın değerinin yüzde otuz üç 

civarında düşürülmesi başta olmak üzere tarımda sübvansiyonların büyük kısmının 

kaldırılması, yabancı sermayenin yolunun açılması gibi değişimler bütün kesimler 

üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdi. Uçar, Türk Siyasi Hayatında Azınlık 

Hükümetleri İnönü ve Demirel Dönemleri, s.341-342. 
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karaborsa, pahalılık, şehirleşme, gecekondu, eğitim ve gençlik gibi 

ağır sorunlara çözüm bulmak zorundaydı.  

Askeri darbe, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın sonucunda geldi. 

Bununla beraber dünyada ki gelişmeler de darbede etkili oldu. Zira 

Türkiye 1952 yılında NATO’ya girdikten sonra batının Ortadoğu’daki 

en büyük gücü ve müttefiki durumundaydı. 1979 yılında Türkiye’de iç 

sorunlar ağırlaşmakla birlikte dünyada da önemli siyasi ve askeri 

değişimler yaşanıyordu. İran’da İslam devrimi ve SSCB’nin 

Afganistan’ı işgali batı açısından Türkiye’nin stratejik önemini artırdı. 

Zira yeni gelişmeler Türkiye’nin istikrarlı bir liman olmasını zorunlu 

kılıyordu.  Siyasi partiler istikrarı temin edemediğinden bunu ordunun 

yapacağı/yapması gerektiği düşüncesi her geçen gün artmaya ve 

beklenmeye başladı5.  

12 Eylül 1980 sabahı Türkiye askeri darbeye uyandığında siyasi ve 

toplumsal istikrarın temin edilmesinin ötesinde yeni bir döneme 

girdiğini tecrübe ederek görecekti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Kenan Evren’in başkanlığını yaptığı ve kuvvet komutanlarının üye 

olarak bulunduğu Milli Güvenlik Konseyi ülkenin yönetimini ele 

aldı6. 12 Eylül 1980’de başlayan askeri yönetim kesintisiz 6 Kasım 

1983 genel seçimlerine kadar devam etti. Bununla beraber 1982 

Anayasasının kabulüyle Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildiğinde 

 
5 Abbas Balcı, “Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Dönemlerinde 

Türkiye’nin NATO’ya Giriş Denemeleri ve Türkiye’nin NATO’ya Girişi (1945-

1960)”, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sayı: 13, 2019, s. 268; 

Kubilay Erman, “Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı İşgali ve Türkler”, SUTAD, 

Sayı: 44, 2018 Güz, s. 305. 
6 Milliyet, 12 Eylül 1980, Sayı:11807. 
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1989 yılına kadar devam edecek olan vesayet demokrasisinin kapısı 

da açılmış oldu. Dolayısıyla askerin Türk siyasi hayatındaki etkinliği 

dokuz yıl boyunca kesintisiz devam etti7.   

Konsey, hükümeti kurma görevini bir sivil yerine, emekli bir asker 

olan Bülent Ulusu’ya verdi. Hükümet büyük çoğunlukta subay ve 

bürokratlardan oluşturulurken 24 Ocak kararlarında etkili olan Turgut 

Özal, Avrupa ve ABD siyasi ve ekonomik çevreleriyle yakın 

ilişkilerinden dolayı ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığına, 

Özal’ın yakın arkadaşı Kaya Erdem de Maliye Bakanlığına getirildi. 

Böylece Batılı mali çevrelerle ilişkilerin tesisi Özal ve ekibine emanet 

edildi8.  

Kenan Evren darbeye ilişkin yaptığı ilk konuşmada ülkenin tarihin en 

ağır buhranına sürüklendiğini beyanla toplumsal bölünme, anarşi ve 

ekonomik çöküşten partileri ve politikacıları sorumlu tuttu. Bu çıkış 

askerlerin devlet düzenini tesis ettikten sonra eski siyasilerle 

hesaplaşacaklarının işareti gibiydi. Devlet düzeninin bozulması, 

enflasyon, kıtlık, pahalılık, parti çekişmeleri ve meclisin işleyemez 

hale gelmesinden ötürü halk istikrarın temini vaadi karşısında darbeyi 

memnuniyetle karşıladı. Halkın bu yaklaşımı askeri yönetime 

akıllarındaki siyasi programı tavizsiz uygulama fırsatı verecekti9.  

 
7 Uçar, Türk Siyasi Hayatında Azınlık Hükümetleri İnönü ve Demirel Dönemleri, 

s.386. 
8 Hürriyet Gazetesi, Ulusu hükümetinin kuruluşunu ve üye seçimini destekleyen bir 

yazıya yer vererek hükümetin milleti gerçek demokrasiye götüreceğini ileri 

sürüyordu.  Hürriyet, 22 Eylül 1980, Sayı: 11657. 
9 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul 1999, 

s.214-215. 
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1. Siyasi Değişimler  

 

Askeri idare ülke yönetimini ele aldıktan sonra ilk iş olarak meclisi 

kapatarak milletvekillerinin yasama görevine son verdi. Siyasi 

partilerin faaliyetleri durduruldu. DİSK ve MİSK gibi işçi sendikaları 

kapatıldı. Parti liderleri –Alparslan Türkeş hariç- tutuklandı10. Siyasi 

liderlerden Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, Ekim ayında serbest 

bırakılırken Alpaslan Türkeş ve Necmettin Erbakan ise yargı önüne 

çıkarılmak üzere tutuklandı11. 

 

Kenan Evren 16 Eylül 1980’de yaptığı toplantıda demokrasiye makul 

bir tarihte dönüleceğini beyanla cuntanın uzun süre yönetimde 

kalacağının işaretini verdi12.  1 Kasım’da demokrasiye geçişi 

hedefleyen sekiz maddelik bir program ilan edilirken siyasal sistemde 

köklü değişiklikler yapılacağı, sistemin eski siyasetçilerden 

temizlenmesinin hedeflendiği anlaşılıyordu. Yaklaşık bir yıl sonra 

faaliyetleri durdurulmuş olan partilerin resmen kapatılması ve 

varlıklarına el konulması askerlerin ciddiyetini ortaya koyuyordu 13.  

Asayiş, güvenlik ve devlet düzenini tesise yönelik tutuklamalar ve 

yargılamalar bir yıldan fazla sürdü. MGK ancak bundan sonra, Ekim 

1981’de, yeni siyasal sistemi tanzim ve inşa etmek üzere harekete 

 
10 Milliyet, 15 Eylül 1980, Sayı:11810. 
11 Hürriyet gazetesi Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’in salıverilmesini “12 

Eylül’den tam 29 gün sonra evlerine döndüler” başlıklı haberle, Alparslan Türkeş’in 

tutuklanmasını ise “Türkeş Tutuklandı” diyerek duyuruyordu. Hürriyet, 12 Ekim 

1980, Sayı:11677; Erbakan ve MSP yöneticisi 26 isim 16 Ekim’de tutuklandı. 

Hürriyet, 16 Ekim 1980, Sayı:11681. 
12 Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, s.215. 
13 Milliyet, 17 Ekim 1981, Sayı: 12197; Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin 

Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s.407. 
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geçti. 1960 darbecilerinin usullerine başvurarak yeni anayasayı 

hazırlamak üzere büyük kısmı askerlerden meydana gelen 160 kişilik 

bir Danışma Meclisi atadı. Danışma Meclisi yeni anayasayı 

hazırlamak üzere kendi içinden 15 üyeli bir Anayasa komisyonu 

meydana getirdi14. Anayasa Komisyonu yeni anayasa taslağını 17 

Temmuz 1982’de hazır hale getirdi. Taslak başkanlık anayasası 

niteliğindeydi. Yürütme erki kuvvetlendirilip Cumhurbaşkanının 

yetkileri artırılıyordu. Milli Güvenlik Konseyi’nin etkinliğini 

sürdürmesi amaçlanarak yeni bir biçimle Cumhurbaşkanlığı konseyine 

dönüştürüldü. Böylece hükümetin karşısında iki yeni güç odağı 

meydana getirildi. Temel hak ve hürriyetler anayasada korunmakla 

birlikte kamu düzeni ve milli güvenlik noktalarında 

sınırlandırılabilecek bir hale ve şarta bağlandı. Ayrıca tarihte ilk defa 

anayasaya geçici bir madde konularak Kenan Evren’in cumhurbaşkanı 

olabilmesinin yolu açıldı15.  

 

Yeni anayasanın kabulü için Kenan Evren ve MGK üyeleri 24 

Ekim’den 5 Kasım’a kadar çok yoğun ve tek taraflı bir kampanya 

yürüttü. Muhalif hiçbir sesin çıkmasına müsaade edilmediği 

kampanyanın sonucunda taslak, 7 Kasım 1982’de halkoyuna 

sunularak yüzde 91.4 evet oyu aldı16. Anayasa iki gün sonra Resmi 

gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokuldu17.  

 
14 Milliyet, 01 Temmuz 1981, Sayı: 12094.  
15 Milliyet, 18 Temmuz1982, Sayı: 12471: Cumhurbaşkanının yetkileri hakkında 

bkz: Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, s.220-221. 
16 Günaydın gazetesi halkoylamasını ilişkin “Anayasa ezici bir çoğunlukla kabul 

edildi” başlığıyla vererek kesin olmayan sonuçlara göre 18 milyon 553 bin kabul, 1 

milyon 273 bin red oyu çıktı” bilgisini veriyordu. Kenan Evren’in de “Türkiye’nin 
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Feroz Ahmad sonuca ilişkin şu yorumu yapıyordu: “Aktif bir 

muhalefetin bu kampanyaya bütün gücüyle katılması halinde 

referandumdan farklı bir sonuç çıkar mıydı, bilemeyiz. Ancak şu nokta 

açıktır: seçmenler anayasayı reddetmeleri halinde askeri yönetim 

altında sözde “demokrasiye geçiş” süresinin uzayacağını gayet iyi 

biliyorlardı. Evren halkı tekrar tekrar uyardı. Cunta ancak 

Türkiye”nin 1980 öncesi anarşi ortamına dönmeyeceğinden emin 

olursa iktidarı bırakacaktı. Böylece halk anayasa için oy verirken 

aslında sivil yönetim için oy vereceğini anladı…”18. 

 

Yeni anayasanın kabulü ve yürürlüğe girmesiyle güdümlü/vesayet 

demokrasisi yolunda ilk safha geçilmiş oldu. Sıra siyasi partilerin 

dizayn edileceği ikinci safhaya geldi19. 24 Nisan 1983’te yürürlüğe 

giren Yeni Siyasi Partiler Kanunu ile siyasi faaliyetler tedricen serbest 

hale getirilmekle beraber 1980 öncesi siyasetçileri on yıl süreyle 

siyasetten men edildi. Yeniler için ise MGK’nın onayı şartı getirildi. 

Bunun yanı sıra partilerin darbenin ruhuna aykırı kurulmaları ve darbe 

aleyhine beyan ve davranışta bulunmaları yasaklandı20.  Demokratik 

ülkelerde parti kuruluşu, seçimler ve adayların yeterliliği gibi 

meseleler, anayasal kurumlar ve kanunlar eliyle yürütülürken 

Türkiye’de bütün bunların MGK üzerinde toplanması ülkenin geldiği 

 
halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı” olduğunu duyuruyordu. Gazete ilk 

sayfada ayrıca Ecevit ve Demirel’in fotoğraflarına yer vererek “Haklarındaki 10 

yıllık siyaset yasağı kesinleşti…” başlıklı haberiyle eski siyasilerin durumuna 

açıklık getiriyordu. Günaydın, 8 Kasım 1982.  
17 Resmi Gazete, 9 Kasım 1983, Sayı:17863. 
18 Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, s.222. 
19 Milliyet, 9 Kasım 1982, Sayı: 12580. 
20 Resmi Gazete, 24 Nisan 1983, Sayı: 18027. 
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noktayı ve seçimlerin nasıl anti-demokratik şartlarda yapılacağını 

gösteriyordu.   

 

Siyasi Partiler Kanununun ardından 10 Haziran 1983’te Seçim 

Kanunu çıkarıldı. Burada da yine MGK’nın iradesi ve kararları esas 

alındı. MGK, parti kurucularının yanı sıra milletvekili aday listelerini 

hakkında son kararı verecek ve uygun görmediklerini veto 

edebilecekti. Ayrıca koalisyonları engellemek, MSP ve MHP gibi 

küçük partilerin milletvekili çıkarmaması için ülke ve seçim çevresi 

barajı uygulaması getirdi21.  

 

2. Partilerin Nitelikleri  

 

Milli Güvenlik Konseyi nihai olarak sağda ve solda birer merkez 

partili bir yapı istiyordu ve bütün imkanlarını da bu uğurda seferber 

etti. Bu süreçte gerek eski siyasetçilere yakın isimler tarafından, 

gerekse yeni siyasetçiler tarafından çok sayıda parti kuruldu. Fakat 

bunların birçoğu MGK engelline takıldı. Sonuç itibariyle kasım 

seçimlerine girmek üzere üç partiye izin verildi22. Bunlar; Turgut 

Sunalp liderliğinde Milliyetçi Demokrasi Partisi, Necdet Calp 

liderliğinde Halkçı Parti ve Turgut Özal liderliğinde Anavatan Partisi 

idi. Turgut Sunalp konseyin adayı olarak görülürken Necdet Calp ise 

 
21 Resmi Gazete, 13 Haziran 1983, Sayı: 18076. 
22 Cumhuriyet gazetesi konuya ilişkin gelişmeyi “Siyasal yaşama üç parti daha 

katıldı” başlıkla verirken BTP, ANAP ve HP’nin kurulduğunu okuyucularına 

duyuruyordu. Cumhuriyet, 21 Mayıs 1983, Sayı:21096; Takip eden günlerde ise 

Erdal İnönü’nün Sosyal Demokrasi Partisi’ni (SODEP) kurduğu “İkinci İnönü de 

politika sahnesinde” başlıklı haberde veriliyordu. Güneş, 7 Haziran 1983. 
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İsmet İnönü’nün eski özel kalem müdürü olması hasebiyle konseyle 

yakın irtibatlı bir şahsiyetti23.  

 

Özal’ın girişimi Konsey tarafından şaşırtıcı oldu. Onun AB ve 

özellikle ABD tarafından destekleniyor olması veto edilmesini önledi. 

Buna karşın konsey ağırlığını MDP’den yana koyarken Turgut Özal’a 

şans tanımak niyetinde değildi. Fakat sonuçlar tam tersini 

gösterecekti. Özal seçim sürecinde Konsey’in yanlı tutumunu lehine 

kullanacaktı. Şahsi nitelikleri itibariyle halkın sempatisini kazanmıştı. 

Öyle ya da böyle diğer iki lidere göre halk tarafından daha fazla 

tanınıyordu.  Aynı zamanda seçim çalışmalarında kendini tek sivil ve 

gerçek bir demokrat olarak göstererek ordunun üç yıldan sonra 

siyasetten çekilmesi yönünde bir dip dalga meydana getirmeyi 

başardı.  

 

Anavatan Partisi’nin tüzüğü 106 madde ve 9 kısımdan (gerçekte 10 

kısımdan) oluşuyordu. Birinci kısım genel esasları içermekte olup iki 

maddeden müteşekkildi. Buna göre; partinin Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, İnsan Hakları Beyannamesi, Siyasi Partiler Kanunu ve 

diğer kanunların esas ve sınırları içerisinde faaliyet gösteren siyasi bir 

teşekkül (Madde 1) olduğu vurgulanıyordu. İkinci maddede ise 

partinin milli ve manevi değerlerinin üstünlüğüne ve sosyal adalete 

inanan, demokrat, milli hakimiyet prensibine bağlı, Atatürk'ün ilke ve 

inkılâpları istikametinde muasır medeniyet seviyesine erişmeyi 

 
23 Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.409-411; Ahmad, Modern 

Türkiye’nin Oluşumu, s.223.  
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hedefleyen ve iktisadi gelişmede özel teşebbüsü esas alan bir parti 

olduğu belirtiliyordu24.  

 

Halkçı Parti tüzüğü 9 bölüm ve 94 maddeden oluşuyordu. Parti ilk 

maddede kendini; Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve 

Devrimci siyasal bir kuruluş olarak tanımlarken doğrudan Atatürk 

ilkelerine vurgu yapıyordu. Partinin amacı, Atatürk devrim ve ilkeleri 

doğrultusunda, Türk Ulusu'nun bağımsızlığını, bölünmezliğini ve 

bütünlüğünü, Cumhuriyetçi, çoğulcu, özgürlükçü, katılımcı, 

demokrasiyi korumak sosyal adalete dayalı bir devlet anlayışı ile 

halkın mutluluğunu ve refahını sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini 

sınırlayan engelleri kaldırmak olarak belirtiliyordu25.  

 

 Anavatan ve Halkçı Partilerin programları şekil itibariyle birbirine 

benzese de Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin programı bölüm ve 

madde itibariyle az ama görüşleri itibariyle oldukça genişti. Parti 

programı 64 madde ve 5 bölümden müteşekkildi. Parti öncelikle 

Cumhuriyet rejimine ve Demokrasi prensiplerine önem verdiğini 

beyanla hareket noktasının Atatürk milliyetçiliği ve demokrasi, 

dayanağının anayasa, uygulama sisteminin ise 12 Eylül felsefesi 

olduğunu vurguluyordu. Parti takip eden maddelerde de 12 Eylül 

 
24 Ayrınyılı bilgi için bkz: Anavatan Partisi Tüzüğü, Nurol Matbaacılık, Ankara 

1983; Anavatan Partisi Programı-6 Kasım 1983 Seçim Beyannamesi –Hükümet 

Programı, Tisa Matbaası, Ankara 1983.  
25 Ayrıntılı bilgi için bkz: Halkçı Parti Tüzüğü, Halkçı Parti Yayınları, Torunoğlu 

Matbaacılık, Ankara 1983.  
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ruhuna ve anayasaya bağlılığını tekrarlayarak askeri yapının devamı 

olduğunu ilan ediyordu26.  

 

3. Seçimler  

3.1. Darbenin Gölgesinde İlk Seçim: 1983 Genel Seçimi   

 

1982 Anayasası ile 1960’da inşa edilen iki meclisli sistem kaldırılarak 

yeniden tek meclisli bir yasama sistemi oluşturuldu. Kasım 1983 

seçimleri TBMM’nin 17. Dönemine tekabül etmekte olup 400 

milletvekilinin seçilmesi amaçlanmıştı.   

 

Seçim, anayasanın geçici 4. Maddesiyle 12 Eylül öncesi 

siyasetçilerine çeşitli sürelerle yasaklar getirdiğinden Türk demokrasi 

tarihine yasaklı ve güdümlü seçimler olarak geçti.   

 

Anayasa gereği seçimlerin serbest, eşit, gizli, denetim altında, tek 

dereceli, genel oy, açım sayım ve 5 yılda bir yapılması hükme 

bağlanmıştı. 10 Haziran 1983’te kabul edilen Milletvekili Seçim 

Kanunu ile daha önce uygulanan barajsız d’Hondt seçim sistemi 

kaldırılarak yerine %10 ülke barajı ve seçim çevresi barajı öngören 

sistem getirildi. Sistem gereği siyasi partiler genel ve seçim çevresi 

barajını aşmak durumundaydı. Seçim çevresi barajı aşılamadığında 

geçerli oylar siyasi partiler ve bağımsızlar arasında oy oranlarına göre 

dağıtılıyordu. Yine bu kanunla seçimde ilk defa vilayetlerin 

milletvekili sayısı esas alınarak kendi içinde birden fazla seçim 

çevresi oluşturması öngörüldü. Buna göre yedi milletvekili çıkaran 

 
26 Ayrıntılı bilgi için bkz: Milliyetçi Demokrasi Partisi Programı, Kültür Ofset 

Matbaacılık, Ankara 1983.   
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iller bir seçim çevresi sayılırken yedinin üstünde vekil çıkaran iller 

yeni seçim çevrelerine bölündü27.  

Seçim kampanyalarında ANAP, dört siyasi akımı birleştirdiğinden 

hareketle iktisadi ve sosyal meseleleri öne çıkardı. 24 Ocak kararlarını 

savundu. Devletçiliğin yerine özel teşebbüse ağırlık vereceğini ve 

ülkeyi dünyaya açacağını vaat etti. MDP ise yapısı gereği devleti 

önceleyerek anarşi ve terörle mücadeleyi esas aldı. 12 Eylül 

darbesinin ortaya koyduğu felsefenin takipçisi olacağını vurguladı. HP 

ise devletçiliği öne çıkararak devletin her alanda ağırlığını koruması 

gerektiğine yönelik bir seçim stratejisi izledi.  

 

ANAP dışındaki partilerin ya doğrudan darbenin devamı olduklarını 

ya da devletçilik üzerinden darbenin yanında durdurduklarına yönelik 

beyanları halktan teveccüh görmedi. Seçimde 19.767.366 kayıtlı 

seçmenden 18.238.362’si oy kullandı. Katılım % 92.3 olarak 

gerçekleşti ki, bu 1950’den beri Türkiye’deki en yüksek oranı ifade 

ediyordu. 1977’de katılımın % 72.42 olduğu göz önüne alınırsa halkın 

bu seçime farklı anlamlar yüklediği anlaşılıyordu28.  

 

ANAP çok önemli bir başarı elde etti. Geçerli oyların yüzde 45’ini 

alarak 212 milletvekili çıkardı ve tek başına iktidar oldu. HP yüzde 30 

oy oranıyla 117 milletvekili, askerlerin büyük ümit bağladığı MDP ise 

yüzde 23 oy oranıyla 71 milletvekili çıkarabildi. 12 kadın milletvekili 

meclise girerken 50 bağımsız adaydan hiçbiri yeterli oyu alamadı. 

 
27 Resmi Gazete, 13 Haziran 1983, Sayı: 18076. 
28 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları, 

Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 1988, s.X-XI. 
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Seçim sistemi ülke barajından ötürü küçük partilerin meclise 

girmesine izin vermediğinden sonuçlar ANAP’ın mecliste çoğunluğu 

ele geçirmesini imkan tanıdı29.     

 

1983 Seçimi sonuçları itibariyle Türk siyasi hayatında önemli bir yer 

tutmaktadır. Askeri yönetim 1960 darbecilerinden farklı olarak üç yıl 

gibi uzun bir süre yönetimi elde tutmuşlardı. Bu süre içinde asayiş, 

güvenlik ve devlet düzeninin yeniden tesisi noktasında elde ettikleri 

ilerlemenin faturasını Türk toplumuna ödettiler. Siyasal sistem başta 

olmak üzere hayatın her alanında askeri mantık içinde değişim 

öngören adımlar attılar. Tabir caiz ise ülkeyi büyük bir kışla gibi 

telakki edip değişime zorladılar. Bu noktadan bakıldığında Türk 

milletinin nazarında seçim; askeri yönetimin vesayet yoluyla devamı 

ile demokrasi arasında tercih yapması anlamına geliyordu. Türk halkı 

1950’den itibaren demokrasi yolunda ortaya koyduğu iradeyi darbenin 

olağanüstü şartlarına rağmen değiştirmeyeceğini, ordusuyla 

çatışmadan demokrasinin yanında olduğunu gösterdi.  

 

Seçim, halkın askeri yönetimin biran evvel sona ermesi için anayasaya 

evet dediği, devleti ise sivil hükümetlerin yönetmesi hususunda 

kararlılığını ispat etti. Bunun en büyük delili belki de seçime katılım 

oranıdır. Zira anayasayı yüzde 91 ile kabul edilirken, halk seçime 

bundan daha fazla alaka göstererek sandığa gitti. Yüzde 92.3’lik 

katılım oranının MGK’na bir mesaj içerdiğini görmemek yanlış olur.  

 
29 Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.411; Güneş Şahin, “1983 Seçimlerine 

Katılan Siyasi partilerin Askeri Yönetim Sonrası Türkiyesi’ne İlişkin Söylemleri”, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 33, 2016, s. 296-

300. 
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Türk halkının sivil yönetim arzusunun bir başka ispatı ise Özal’ın 

mimarı olduğu 24 Ocak kararlarından ötürü alım gücü zayıflamış 

olmasına rağmen iktidar tercihini yine de cuntanın halefinden yana 

yapmaması gösterilebilir. Başka bir ifadeyle her şeye rağmen Özal’ı 

desteklemiştir. Bu noktada MGK’nın siyaset mühendisliğini boşa 

çıkarmıştır.  

 

MGK’nın MDP’nin birinci parti olacağı ve hükümeti kuracağı 

yönündeki beklentisi ve çabası boşa çıktı. MDP’nin darbe ruhuna 

sadakati öne çıkaran propagandasının beklentileri karşılamaktan uzak 

olduğu anlaşıldı. Son dönemeçte Kenan Evren’in Cumhurbaşkanı 

kimliğine rağmen MDP’den yana açık tavır almasının da halkın siyasi 

tercihinde etkili olduğu söylenebilir.    

 

MGK ve MDP’nin sürekli dillendirdiği güvenlik ve terör söylemlerine 

karşı halk demokrasi başta olmak üzere ekonomik ve toplumsal 

gelişmeye öncelik verdiğini gösterdi. Bu noktada MDP ve HP’nin 

söylemleri statükoyu, ANAP’ın söylemleri değişimi ve yeniliği temsil 

ediyordu.  

 

Halkın 1977 seçimlerinden ve darbe sürecinden ciddi dersler çıkardığı 

anlaşılıyordu. Zira güçlü iktidar çıkarmadığı takdirde ülkenin nasıl 

kargaşa ve buhrana sürüklendiğini tecrübe ederek gördü. Dolayısıyla 

toplumda tek başına iktidarın devletin bekası açısından elzem olduğu 

fikri yerleşmiş olduğu görülüyordu.  

 

Sağda iki partinin aldığı oylar Türkiye’de sağ seçmenin arttığını ve 

ülkenin sağ ideolojiye kaydığını ortaya çıkardı. Başka bir ifadeyle 
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darbe sonrası Türkiye’de sol ve sosyalist hareketler zayıflamış buna 

mukabil sağ ideoloji kuvvetlenmişti. 1977’de sağ partilerin oyları 

yüzde 51 seviyelerindeyken bu oran 1983’te yüzde 68’e çıkmıştır. 

1977’de dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmelere bağlı olarak sol 

ideoloji seçimlerden önde çıkmıştı.  Bu seçimde CHP yüzde 41, AP 

yüzde 36 alırken 1983’te Özal’ın merkez sağ çıkışı ANAP’a yüzde 45 

oy kazandırırken siyasal yapıyı da temelden değiştirdi. Özal bu 

sonuçla Süleyman Demirel’in elde ettiği başarıyı geçmiş oluyordu. 

Burada dikkati çeken bir başka husus ise HP’nin hem isim, hem de 

program itibariyle CHP’nin devamı olduğu halde 1977’de alınan 

yüzde 41’lik oy oranını koruyamamasıydı. Bunun sebepleri arasında 

Necdet Calp’in İsmet İnönü’nün özel kalem müdürü olsa da Bülent 

Ecevit’in karizmasına sahip olmadığını söylemek yanlış olmaz.  

MDP ve HP liderlerinin içe kapanık yapılarına rağmen Özal, Avrupa 

ve Amerikan siyasi ve iş çevreleriyle yakın ilişkiler içerisindeydi. Bu 

niteliği halkın gözünden kaçmıyordu. Zira ekonomik ve toplumsal 

gelişme için dış desteğe ihtiyaç duyulduğunu herkes takdir 

edebiliyordu.  

 

Özal’ın sivil-demokrat yönü ve söylemleri halkın desteğini almasını 

kolaylaştırdı. Zira halkın üç yıllık askeri yönetim karşısında 

normalleşme ihtiyacı her geçen gün artıyordu ve bunu ancak Özal’ın 

sağlayacağına dönük inanç vardı.  

 

ANAP’ın başarısının altında yatan bir başka husus milletvekillerinin 

nitelikleriydi. Adayların milliyetçi, muhafazakar ve liberal 

kimlikleriyle halkta karşılık bulmaları ve büyük-küçük meslek ve 
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sanayi kesimlerince desteklenmeleri diğer partilere üstünlük 

kurmalarına vesile oldu.  

 

3.2. 1987 Genel Seçimleri 

 

Özal iktidarı boyunca sivil siyasetin ordu karşısında gerilemiş olan 

durumunu onarmak ve onu üstün kılmak için gayret sarf etti. Kenan 

Evren’in Cumhurbaşkanlığına rağmen bu adımları atması onu Türk 

demokrasisi açısından daha değerli bir hale getiriyordu.  

 

Özal sivil siyaseti öne çıkarmak adına ilk olarak yasaklanmış olan bazı 

partilerin belediye seçimlerine katılmaları lehinde tavır aldı. Zürcher 

bunu muhalefeti bölme amacı taşıyan bir kurnazlık olarak nitelendirse 

de sonuçlar Türk siyaseti için çok farklı gelişmelere yol açtı. 

Seçimlerde ANAP oylarını bir miktar kaybederek birinci parti olmayı 

sürdürdü. Buna karşın HP, yerini Erdal İnönü’nün liderliğindeki 

Sosyal Demokrat Parti’ye bırakırken MDP ise Süleyman Demirel’in 

talimatıyla kurulmuş olan Doğru Yol Partisi’nin gerisine düştü.   

MGK’nın ortaya çıkardığı MDP ve HP, aldıkları oy oranlarıyla siyaset 

sahnesinden silinmekte olduklarının işaretlerini veriyorlardı. Zira HP, 

1985’te solda birlikteliği sağlamak adına SDP ile birleşirken, MDP 

yönetimi ise fesih kararı alarak partiyi dağıttı. Milletvekillerinin 

büyük kısmı ANAP’a, bir kısmı da DYP’ye geçti. Bu arada Bülent 

Ecevit’e yakın isimler de Demokratik Sol Partiyi kurdular.  Mahalli 

seçimlerin ardından eski siyasiler kurdurdukları partiler vasıtasıyla 

siyasete müdahaleyi sürdürünce Özal, onların yeniden siyasete 

dönmelerini imkan veren değişikliği halkoyuna sundu. Kendisi hayır 
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cephesinde olduğu halde 6 Eylül 1987’de yapılan oylamada halk 

değişikliğe evet dedi.  Halk oylamasından umduğunu bulamayan Özal, 

Kasım 1987’de erken seçim kararı aldı. Bunu yaparken seçim 

sistemini de değiştirmeyi ihmal etmedi. Seçim sistemine genel barajın 

dışında bir de seçim çevresi barajı getirdi. Buna göre seçim 

çevresindeki barajı geçemeyen bir parti o seçim çevresindeki bütün 

oylarını kaybetmekte ve oylar büyük partiler arasında nisbi şekilde 

paylaştırılacaktı30.  

 

Seçimin değerlendirmesine geçmeden önce şunu belirtmekte fayda var 

ki, bu seçim, 1982 anayasası ile yasaklanan siyasetçilerin siyasete 

dönmeleri noktasında fevkalade öneme sahipti. Zira 1983’te Özal’ın 

başbakanlığı ile sivil siyasetin önü açılmıştı. Şimdi ise demokrasi 

yolunda önemli engel kalkmış oluyordu. Özal eskilerin siyasete 

dönmeleri meselesini gündeme getirirken halkın bunları istemeyeceği 

fikrinden hareket ediyordu. Fakat ülkenin iç siyasi ve iktisadi şartları 

sebebiyle bu beklenti gerçekleşmeyince seçim hesaplaşmanın ikinci 

safhasını teşkil etti. Seçim zamanlama itibariyle “baskın” niteliği 

taşıyordu. Zira Özal, eskilerin kuvvetlenmesine fırsat vermek 

istemiyordu. Bu vesileyle halkı eskiler ile yeniler arasında tercihe 

zorluyordu.  

 

Eski siyasilerin üzerindeki yasağın her ne sebeple olursa olsun 

kalkmış olması Türk demokrasisi açısından önemliydi. Askerlerin 

uzun süre devam edeceğini umdukları sistem daha 1983’ten itibaren 

 
30 Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.413-415. 
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değişmeye başlarken siyasetteki sivil alan her vesileyle genişlemeyi 

sürdürdü.   

 

Eski siyasilerin siyasete dönüşü ve siyasi partilerin sayısının artması 

1980 öncesi gibi oyların küçük partiler arasında paylaşımı ve ülkenin 

yeniden siyasi istikrarsızlığa sürüklenmesi gibi tehlikeleri içinde 

barındırıyordu. Seçim sistemindeki değişikliğin bu noktada işe 

yaraması umuluyordu. ANAP’ın oylarındaki muhtemel düşüşe karşı 

tek başına iktidarda kalması için yapılan değişikliğin ülkenin 

istikrarına katkı sağlayacağı görülecekti.  

 

29 Kasım 1987’de 26.376.953 seçmenden 24.603.541 kişi oy kullandı. 

Katılım oranı 1983 seçimini de aşarak yüzde 93.28 olarak gerçekleşti. 

Bu oran bütün zamanların zirvesini ifade ediyordu.  Seçime ANAP, 

SHP, DYP, DSP, RP, MÇP ve IDP katıldı. ANAP yüzde 36 oy 

oranıyla 288, SHP yüzde 24 oy oranıyla 98, DYP yüzde 19 oy 

oranıyla 52, DSP yüzde 8 oy oranıyla 5, RP ise yüzde 7 oy oranıyla 6 

milletvekili çıkardı. MÇP ise yüzde iki oy almasına karşın vekil 

çıkaramadı31.   

 

Yedi partinin katılımı seçimde parti enflasyonuna neden oldu. Eski 

liderlerin katılımı seçimi öncekine göre keskin hale getirmiştir. 

İdeolojik yaklaşımlar ve parti mensubiyeti gibi değerler siyaseti 

yeniden şekillendirmeye başlamıştır. Zira RP ve MÇP seleflerinin oy 

sayılarını yakalamış görünüyordu. Solda ise HP, SODEP’e katılmış 

olsa da Ecevit’in yolunu ayırarak DSP’yi kurması solda 

 
31 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Milletvekili Genel Seçimi Sonuçları 

29.11. 1987, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 1988, s.X-XI. 
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parçalanmanın devam edeceği anlamına geliyordu. Dolayısıyla bu 

seçim sağda ve solda birbirine benzeyen partilerin mücadelesine sahne 

olurken seçmenin çok sayıda partiye oy vermesine neden olmuştur. 

İstikrar güçlü partiler yerine seçim sistemi üzerinden temin etmek 

mecburiyeti doğmuştur.   

 

Seçim sistemi ANAP’ın fazlasıyla işine yaradı. Partinin oyları düşse 

de milletvekili sayısını artırarak iktidarını korudu. Erdal İnönü’nün 

partisi SHP ikinci, Süleyman Demirel’in partisi DYP ise üçüncü oldu. 

Böylece yeni siyasetçiler Özal ve İnönü, eskilere –Demirel ve Ecevit- 

galip gelmişlerdi. Seçimler bu yönüyle 1980’de siyasi hayatı 

kurgulayan MGK’nın beklentisini karşılamış gözüküyordu (!). 

 

Özal siyasetteki başat rolünü devam ettirirken, Erdal İnönü, hem 

ideolojik olarak, hem de sıralama itibariyle Necdet Calp’in yerini 

almış görünüyordu. Süleyman Demirel ise MDP’nin boşluğunu 

dolduruyor gibiydi.  

 

Seçimin galipleri 1983 seçimindeki seviyeden oldukça uzaktı. ANAP 

45’ten 36’ya, SHP 30’dan 24’e gerilerken DYP ise MDP’nin oy 

oranından dört puan gerideydi. Oy oranına göre Özal’ın ve partisinin 

yıprandığı ve halk desteğini kaybetmekte olduğu görülüyordu. Erdal 

İnönü yeni bir isim olmakla beraber Necdet Calp’in bile gerisinde 

kalıyordu. SHP’nin bu haliyle CHP’nin yerini alması mümkün 

gözükmüyordu. Bu niteleme Ecevit için de geçerliydi. Ne Ecevit’in 

kendisi geçmişin Karaoğlan’ı idi, ne de DSP geçmişin CHP’si idi. 

Demirel’in liderliği üzerinden bir kıyaslamaya gidildiğinde ise 
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DYP’nin AP ile kıyas kabul etmez bir yerde olduğu görülüyordu. 

Netice itibariyle eski siyasetçiler 1987 seçimlerinden itibaren Türk 

siyasetinde var olsalar da eski konumlarından oldukça uzaktaydılar.  

Şurası bir gerçektir ki, parti sayısı arttıkça, partilerin yeni şeyler vaat 

etmek yerine birbirini taklit etmeleri ve daha önemlisi seçmenlerin 

parçalanmışlığı ve kararsızlığı arttıkça tek başına iktidar olmanın yolu 

güçlü partiler ve programlarla halkın ikna edilmesinden değil, seçim 

sistemlerinde yapılan değişikliklerden geçmeye başladı ve böyle 

devam edecekti.   

 

Turgut Özal, Mart 1989’da yapılan mahalli seçimlerde büyük bir 

yenilgi aldı32. Partisinin erimekte olduğuna bakmadan Kenan Evren’in 

görev süresinin dolması üzerine Kasım 1989’da Cumhurbaşkanlığına 

aday oldu. Muhalefet seçimi boykot etti. Buna karşın partisinin 

desteğiyle Türkiye’nin sekizinci cumhurbaşkanı oldu. Özal bu 

makama gelen ikinci sivil olmasının ötesinde askeri vesayet sisteminin 

kalesi haline getirilen cumhurbaşkanlığını yaptığı hamleyle 

sivilleştirmeyi başardı. Böylece 1982’de tesis edilen vesayet 

sisteminde önemli bir yer tutan ve hükümetle birlikte yürütme gücüne 

ortak edilen bu makam sivillerin eline geçmiş oldu33.  

 

 

 

 
32 İki yıl sonra –Mart 1989- yapılan mahalli seçimlerde ANAP çok büyük bir yara 

aldı. Bir önceki mahalli seçimle kıyaslandığında yüzde 20, 1987 genel seçimiyle 

kıyaslandığında yüzde 14 civarında bir oy kaybederek yüzde 21.9’a geriledi. 

Böylece SHP ve DYP’den sonra üçüncü sırada geldi.   
33 Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, s.413-415. 
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SONUÇ 

Darbeye giden yolda Türkiye bir yandan anarşi ve grevlerle, diğer 

yandan kötü ekonomik politikaların sonuçlarıyla mücadele etmek 

durumundaydı. Siyasiler gidişattan gerekli dersleri çıkarmak yerine 

kendi aralarında kısır iktidar mücadeleleri vererek ümitleri bir bir 

tükettiler.  1980 yılının ilk aylarında alınan radikal kararlar da 

beklenen etkiyi yapmayınca ordu yegane kurtarıcı olarak gösterilmeye 

başlandı.  

12 Eylül 1980 sabahı askeri darbe olduğunda Türkiye yeni bir döneme 

girdi. Genelkurmay Başkanının liderliğinde oluşturulan Milli 

Güvenlik Konseyi ülkeyi üç yıl boyunca kendi kural ve kararlarına 

göre yönetti. Askeri cunta yeni bir siyasal düzen tesis etmek üzere 

mevcut meclis, partiler, milletvekilleri ve anayasayı devre dışı 

bırakarak yeni anayasayı, yeni partileri, yeni meclisi ve bunlara ilişkin 

düzenlemeleri sırayla hayata geçirdi.  

 

Yeni anayasa sistemin temeli addedilerek yürütmeye ve dolayısıyla 

Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanındı. Böylece başbakanın üstünde 

icracı Cumhurbaşkanlığı ve onun yanında Cumhurbaşkanlığı konseyi 

ihdas edildi. Temel hak ve hürriyetler ise kamu düzeni ve milli 

güvenlik noktalarında şarta bağlandı. Ayrıca Türkiye tarihinde ilk defa 

anayasaya geçici bir madde koyularak Kenan Evren’e 

cumhurbaşkanlığı yolu açıldı. Halk anayasaya evet dediğinde Kenan 

Evren de cumhurbaşkanı seçilecekti. Demokratik olduğu hala 

tartışılan bu anayasa 7 Kasım 1982’de halkoylamasıyla kabul edildi.  



 
402 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

Anayasa ile birlikte ikinci güdümlü/vesayet demokrasisi dönemi 

başladı. Anayasanın ardından yeni partiler ve seçim sisteminin 

oluşturulmasına geldi. Bunun için 24 Nisan 1983’te Yeni Siyasi 

Partiler Kanunu, 10 Haziran 1983’te ise Yeni Seçim Kanunu çıkarıldı. 

Her iki kanunun uygulanması noktasında MGK hâkim güç olmaya 

devam etti. 

 

Anayasa’nın belki de en uygun yeniliği meclisi teke indirmesiydi. 

Böylece ülkenin iki yılda bir seçim atmosferine girmesi önlenmiş 

oluyordu. MGK’nın onayıyla seçime üç parti girdi. Bunlardan 

MDP’nin doğrudan, HP’nin dolaylı yoldan MGK ile organik bağı 

bulunuyordu. Bu partiler MGK’ya yakınlığı seçilebilmek avantaj 

addediyorlardı. Katılım oranı 1950’den beri görülen en yüksek oran 

olması hasebiyle halkın seçime farklı anlamlar yüklediğini 

gösteriyordu. Sonuçlar itibariyle halk MGK’nın izindeki ve yanındaki 

partiyi değil sivil ve demokrat olarak gördüğü Turgut Özal’ı iktidara 

getirdi.   

 

Özal, iktidarı süresince siyasette sivil alanı artırmak için çaba harcadı. 

Askerlerin itirazlarına rağmen 1984’te yeni partilerin mahalli 

seçimlere girmesinin önündeki engelleri kaldırdı. Ardından karşı çıksa 

da yasaklı siyasilerin siyasete dönmeleri hususunda kararı halk 

oylamasına götürdü. Beklentisi halkın yasakları devam ettireceği 

yönündeydi. Fakat bu sefer de kendisi yanıldı. Böylece 1987 baskın 

seçiminin yolu açılmış oldu.    
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1987 seçimlerine ANAP’ın dışında altı parti daha katıldı. Bu seçim 

demokrat-antidemokrat veya sivil-asker mücadelesi yerine yeniler-

eskiler mücadelesi olarak tarif edilebilir. Artık hem sağda, hem solda 

her partinin bir alternatifi var gibi gözüküyordu. Sonuçlar siyasi 

hayatın aynen on yıl önce olduğu gibi yeniden partisel ve ideolojik 

yönden kutuplaşmaya gittiğini gösteriyordu. Özal meclis çoğunluğunu 

elinde bulundurmanın avantajıyla seçim sisteminde değişiklik yaparak 

partisinin oyları düşse de yeniden tek başına iktidar olmayı sürdürdü. 

İkinci sırada bir başka yeni; Erdal İnönü ve SHP vardı. Süleyman 

Demirel ve Ecevit’in liderlik ettiği DYP ve DSP üç ve dördüncü 

partiler olarak sıralandı. Eski liderler yenilerin gerisine düşseler de 

siyasi hayatta yer alacaklarını gösteriyorlardı. Onların bu kararlılığı 

kısa zaman sonra Türkiye’nin yeniden koalisyonlarla idare 

edilmesinin yolunu açacaktı.   

 

İki yıl sonra Özal cumhurbaşkanı seçildiğinde özelde askeri vesayet 

döneminin sonunu getirdi. Askerlerin gölgesi devletin üstünde esmeye 

devam ettiği günlerde Türkiye’nin ikinci sivil cumhurbaşkanı oldu. 

Diğer partilerin Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etmeleri sivil 

dayanışması ve siyasi hayatın demokratikleşmesi açılarından doğru 

olmamıştır. Özal bu dirayeti göstermemiş olsaydı dört yıl sonra 

Süleyman Demirel’in üçüncü sivil olarak cumhurbaşkanlığına adaylığı 

ve seçilmesi tartışmalı hale gelebilirdi.    

 

Özal’ın seçimi cumhurbaşkanının askeri kesimden gelmesi tarzındaki 

uygulamanın da sonunu getirdi. Bu karar aynı zamanda devletin 

tepeden tırnağa sivil demokrasiye geçmesi için fevkalade bir alan 
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açmıştır. Fakat bunun yeterince değerlendirildiği söylenemez. Türkiye 

vesayet sürecini aşsa bile siyasi kutuplaşmadan kendini kurtaramadı. 

1987’de başlayan eski-yeni rekabeti ilerleyen yıllarda düşmanlığa 

dönüşerek ülkenin demokrasi yolunda ilerlemesine ket vuracaktır. 

Türkiye 1991’den 2002 yılına kadar yeni bir koalisyon dönemine 

girecektir ki, bu dönem ülkenin güvenlik ve ekonomik sorunlarının 

tavan yaptığı yıllar olacaktır.    
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“Küreselleşme bir olgu değildir. Geçici bir eğilim de değildir. Bu gün 

bütün ülkelerin hem yerel hem de dış politikasını şekillendiren 

uluslararası kapsayıcı bir sistemdir ve bu nedenle bunu böyle 

anlamamız gerekiyor” (Freidman, 1999). 

A- KÜRESELLEŞME KAVRAMI  

Küreselleşme, ekonominin, sosyolojinin, tıbbın kısaca birçok bilim 

dalının moda kavramlarından biridir. Batı kaynaklı bir kavram olan 

’’küreselleşme’’, İngilizce’de, “Globalization”; Fransızca’da, 

“mondialization”; Almanca’da, “globalisierung”; Türkçe’deki 

karşılığı ise “bütün dünya için geçerli olan” anlamında 

kullanılmaktadır. Küreselleşme, pazarların serbestleşmesi, kamu 

kurumlarının özelleştirilmesi ve devletin küçültülmesi, artan 

uluslararası yatırımlar sayesinde dünya pazarının küçülmesi, 

kapitalizmin ve liberalizmin yayılması anlamını taşımaktadır. Meydan 

Lorousse’un tanımına göre “global”, “tümüyle ele alınmış olan” 

demektir. Küresellesme Fransızca’da “homojenlik” anlamındadır. 

Bütünsel bir süreç anlamını da taşır. Ekolojik çevre, kültür, ekonomi, 

politika, sivil toplum, örgütlerini de içine alan uluslararası kuruluşların 

ulus devletlerden daha hâkim güç olduğunu anlatan bir kavramdır.   

Yeni bir sözcük olmasına rağmen eski bir süreci tarif eden (Wayne, 

2002, s. 13) ve dünyanın değişim sürecinin açıklanmasında kullanılan 

anahtar kavram olan ‘küreselleşme’ konusunda literatür açısından 

zenginliğe ve akademik çevrelerce ilgiye rağmen ortak bir tanıma 

ulaşılamamıştır. Zengingönül’e göre küreselleşme konusundaki 
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tanımların ortak özelliği ‘ortak bir tanım üzerinde anlaşmaya 

varamamalarıdır. (Ogul, 2004). 

Küreselleşme kavramı, “… dünya toplumlarının kapitalizmin 

endüstriyel genişlemesine ve kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşmasına paralel olarak ekonomik, politik ve kültürel düzeyde 

çok yönlü olarak iç içe girdiği ve dünyanın bir ucunda oluşmakta olan 

olayların, kararların, çalışmaların ve etkinliklerin yöresel ve ulusal 

sınırlar ötesinde toplumları etkileyebilmesi” olarak tanımlanmaktadır 

(Suğur, 1995, s. 73). 'The Globalization of the World Politics ''isimli 

kitapta John Baylis, Stave Smith ve Patricia Owens isimli 

araştırmacılar, küreselleşme ile ilgili, Realizm, Liberalizm ve 

Marksizm gibi üç teori bulunduğunu belirtmişlerdir.  

Marksistler, küreselleşmenin batı dünyasının öncülüğünde geliştiğine 

işaret etmişlerdir. Finansal anlamda küreselleşmenin ortaya çıkışını 

teknolojik gelişmelerden ziyade sermayenin kendini yeniden 

oluşturma çabalarında aramak daha doğru olacaktır. Teknolojik 

gelişmeler bu çabaların kısa sürede başarıya ulaşmasında katalizör 

niteliğindeki unsurlardır. Tarihi süreç içerisinde sermayenin kendini 

yeniden yaratması ticaret, üretim ve spekülâtif sermaye hareketleri ile 

olmuştur. Dolayısıyla finansal anlamda küreselleşmenin temellerini 

geçmişin sermaye birikimi ilişkilerinde ve bu ilişkilerin sonuçlarında 

aramak daha doğru olacaktır (Ufuk, 2004, s. 22). 

Küreselleşme kavramı, “… dünya toplumlarının kapitalizmin 

endüstriyel genişlemesine ve kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşmasına paralel olarak ekonomik, politik ve kültürel düzeyde 
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çok yönlü olarak iç içe girdiği ve dünyanın bir ucunda oluşmakta olan 

olayların, kararların, çalışmaların ve etkinliklerin yöresel ve ulusal 

sınırlar ötesinde toplumları etkileyebilmesi” olarak tanımlanmaktadır 

(Suğur, 1995, s. 73). 

Wolf (2005) küreselleşmeyi, ekonomiler arasında piyasalar 

aracılığıyla bütünleştiren bir yapı olarak tanımlamıştır.  

BM Küresel Yönetim Komisyonu, küreselleşmeyi ulus ötesi (çok 

uluslu) şirketler gibi yeni aktörlerin güçlenmesi, iletişim ve 

birleşimdeki hızlı değişim ve OECD üyesi ülkelerdeki “serbestleşme” 

girişimleri olarak tanımlıyor (www.e-sosder. com 2007 C, s. 263). 

Ateş (2006), küreselleşmeyi, insanlığın gelişiminde dünya çapında bir 

bilincin ortaya çıkmasına neden olan ekonomi, toplum, siyaset ve 

kültür ve kimlik alanlarındaki alt süreçlerin; yönlendirilen ve 

desteklenen belirli tarihsel bir aşaması olarak tanımlamaktadır.  

Stiglitz’e (2006) göre, küreselleşme, ülkelerin ve dünya halkların 

bütünleşmesidir (Dilara Bahtiyar Sarı, 2019, s. 252). 

Küreselleşme kavramı aslında üç temel başlık üzerine sistemli bir 

şekilde incelenebilir. Bu başlıklar ekonomik küreselleşme, siyasal 

küreselleşme ve sosyokültürel küreselleşme olarak gruplandırabilir. 

Ekonomik alanda küreselleşme, genel anlamda ülke ekonomilerinin 

dünya ekonomisiyle entegrasyonunu dünyanın tek bir pazarda 

birleşerek bütünleşmesini ifade etmektedir. Başka bir deyişle 

ekonomik küreselleşme, ülkeler arasında sermaye, mal ve emek 

akışkanlığının artış göstermesi sonucu ülkeler arasındaki ekonomik 
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ilişkilerin yaygınlaşması ve ülkelerin birbirlerine yakınlaşması 

demektir (İbrahim, 2013). Küreselleşmenin ekonomik siyasal ve 

kültürel boyutları vardır 

1.1. Siyasal Küreselleşme  

Siyasal alanda küreselleşme kavramı ulus ötesi yönetici ve düzenleyici 

kurumların örgütlenmesine ve liberal siyasal ideolojinin ve onun 

kurumsal biçimlerinin yayılmasına karşılık olarak kullanılmaktadır. 

1.2. Kültürel Küreselleşme  

Kültürel anlamda küreselleşme genel olarak Batı düşüncesi ve 

kültürünün yayılması anlamında kullanılmaktadır. Başka bir görüşe 

göre kültürel küreselleşme, dünya üzerindeki kültürel akışların 

artmasını ve yayılmasını ifade eder. 

1.3. Ekonomik Küreselleşme  

Ekonomik Küreselleşme, dünya ölçeğinde karşılıklı ekonomik 

etkileşimlerin yoğunlaşmasını ve yaygınlaşmasını ifade ermektedir 

(Göngen, Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu, Küreselleşmeyi 

Yöneten Üç Ana Kurum: IMF,, 2013, s. 122). 

Küreselleşme, ekonominin bileşenleri ile zincirin halkaları gibi 

ülkeleri birbirine bağlama özelliğine sahiptir. Üretimin küreselleşmesi, 

bir malın bir ürünün hammadde halinden ürüne dönüşümünü ulusal 

boyuttan çıkararak uluslararası ürüne dönüştürmüştür. Bilgi ve iletişim 

teknolojisindeki yenilikler bir malın, bir hizmetin, bir ürünün hızla 

dünyada pazarlanmasını sağlamış, yabancı yatırımcıların ulus üstü 

şirketlerin, gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapmalarına yol 
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açmıştır. ’Küreselleşme; ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda 

bazı ortak değerlerin yerel ve ulusal sınırları aşarak dünya çapında 

yayılması olarak tanımlanmaktadır’’ (Abdullah, (2006). 

Bir ülkenin üretimini sermaye yatırımını, imalat ödeme gibi konularda 

sınır ötesi ülkelerle imzaladığı anlaşmalarla gerçekleştirilmesi, 

üretimin küreselleşmesinin bir örneğidir. 1970’li yıllardan beri 

üretimin küreselleşmesi hızlanmış Fordizmin; üretimin kitle 

üretiminin; ölçek tasarrufuna erişimi hedeflenerek verimliliğin artışı 

sağlanmıştır. Asya’dan gelen rekabetçi güç, gelişmiş ülkelerin 

üretiminin örgütlenme tarzını değiştirmiş sanayiyi, üretimi 

geliştirmesine sebep olmuştur. 

Küreselleşmeye şüpheyle bakanlar, beklentileri boşa çıkardığı 

iddiasıyla eleştirmekte ve bu konuda dört ana tez ileri sürmektedirler: 

(Jonathan Perraton, 2007, s. 277). 

• Ekonomik faaliyetler, iddia edilenin aksine küresel bir model 

temelinde tek bir ekonomik çatı altında değil daha çok giderek 

büyüyen oranda ulusallaşmıştır.  

• Uluslararası akımların genişlemesi, artan etkileşimler 

bağlamında, küresel çaptaki ekonomik faaliyetlerin 

belirginleşmesinden çok, iyi tanımlanmış ulusal ekonomiler 

arasındaki uluslararası olmayı temsil etmektedir. Ulusal 

ekonomiler ve politikalar bu nedenle potansiyel olarak etkin 

kalmaktadır.  
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• Mevcut küresel akımların düzeyi, klasik altın standardı 

dönemiyle aynı oranda veya daha düşük durumdadır. Savaş 

sonrası dönemde uluslararası ticari işlemlerin genişlemesi, 

1930’ların ve II. Dünya Savası döneminin sona ermesinden 

sonra mevcut duruma göre daha düşük olması bu duruma 

örnektir.  

• Giderek artış gösteren uluslararası faaliyetlerin çoğu, küresel bir 

nitelikten ziyade bir bölgeselleşme gerçeği etrafında, bağımsız 

ve artan oranda kendi özelliklerini taşıyan bölgesel 

örgütlenmeleri yansıtmaktadır (Ümit, 2017, s. 2).     

1.4. Küreselleşmenin Tarihi  

Küreselleşmenin kronolojisini incelediğimizde tarihin başlangıcından 

beri küreselleşmenin başladığını söyleyebiliriz. Kavram olarak 

“küresel” kavramının kökeni 400 yıl öncesine gitse bile, 

“küreselleşme”, oldukça yenidir. Modernleşme ve kapitalizmin 

gelişmesi ile hız kazanan bu kavram, tarihin başlangıcından itibaren 

var olan bir süreçtir. Son yıllarda hız kazanmıştır. Sanayi öncesinden 

modern toplumlara, kapitalist düzenin çözülmesinden günümüze 

kadar uzanan bir olgu olduğu görülmektedir. İnsanı makinenin bir 

parçası olarak gören Klasik yönetim anlayışından sonra insan 

ilişkilerine önem veren “Hawthorne” çalışmaları, örgütlerde insanın iş 

yaşamında motivasyonuna, önem vermiş, insan psikolojisinin örgütleri 

nasıl etkilediği üzerinde durmuştur. İnsan İlişkileri Hareketi” 

örgütlerde takımlara, güdülenmeye ve bireylerin amaçlarının 

gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Lojistik alanında yapılan 
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araştırmalar, buluşlar, örgütsel araştırmalarda ilginin sistem v 

rasyonelliğe yönelmesini sağlamıştır. Frederick W. Taylor’un 1900’lü 

yıllarda yazdığı “Bilimsel Yönetim İlkeleri”, yerini modern yönetim 

anlayışına bıraktı. 

İlk olarak 1962 yılında Kanadalı iletişimci Marshall Mc Luhan’ın 

“küresel köy” ifadesi ile tanımlanmıştır (Bruce R. Powers, 2001, s. 

12). Aynı yılda ABD’li iktisatçı Frıtz Machlup, yaşadığı toplumdaki 

değişimle ilgili olarak “bilgi toplumu”, “bilgi ekonomisi” kavramlarını 

kullanmıştır. Küreselleşmenin başlangıcı olarak medeniyetin 

başlangıcı, Sanayi Devrimi ve modernleşme, 19.yüzyılın ortaları, 

1950 sonrası veya 1980’li yıllar dile getirilmektedir (Can Coşkun 

Aktan, 2004, s. 19).  XVI. yüzyıldan XIX. yy sanayi devrimine kadar 

uzanan dönem, feodalizmden kapitalizme geçiş dönemi olarak 

adlandırılabilir. 1980’lere doğru, özellikle ABD bilim çevrelerince 

yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan küreselleşme kavramı 

uluslararası iktisadi kuruluşların yayınlarında ve raporlarında da yer 

almaya başlamıştır (Ökmen, 2005, s. 2). Küresel kavramı, 1980’lere 

doğru Harvard, Stanford, Colombia gibi dünyaca ünlü Amerikan 

işletme okullarında kullanılmaya başlanmış ve aynı zamanda bu 

okullardan yetişen bazı ekonomistler tarafından güncelleştirilmiştir. 

Benzer yıllarda uluslararası ekonomik kuruluşların yayınlarında ve 

raporlarında kullanılmaya başlanmıştır (Hasanoğlu Murteza, 2001, s. 

72). 1980’lerin ortasından bu yana bilim insanları küreselleşmeyi 

kuramsal anlamda sürece dayalı ya da sistematik bir biçimde 

incelemeye başlamıştır (Erol, 2010, s. 2). Bu dönemde küreselleşme 

kavramı, uluslararası ekonomik hareketleri tanımlama olarak 
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akademik çalışmalarda yer almış, 1990’lı yıllardan sonra ise bir 

toplumsal değişim paradigması ya da bir analiz birimi olarak 

kullanılmaya çalışılmıştır (Keyman, 1998 , s. 36).  

Petrol İhracatçı Ülkeler’in (OPEC) petrol fiyatını 1973 sonunda dört 

kat arttırması ve ABD’nin Vietnam’daki yenilgisi, bu dönemin doruk 

noktasıdır. Petrol fiyatlarının patlaması, OPEC’te büyük bir 

durgunluğa yol açınca fiyatlar arttı. Gelişmekte olan ülkelerde borçlar 

arttı. Sermayenin merkezde kâr haddi düştü ve kriz başladı. 

Yenidünya finans sisteminin kontrol altında tutulması için serbest 

piyasanın, özelleştirilmesi, sermaye kârının düşmesi - ABD ile diğer 

ülkeler arasında başlayan ticaret savaşları korumacılık, yenidünya 

düzeni politikalarının yürürlüğe konulmasına neden oldu. Borçlarını 

ödeyemez hale gelen ülkeler için, uluslararası kredi kuruluşları, 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (DB) aracılığıyla 

yenidünya düzeni politikalarının devreye sokulmasını sağlamıştır. 

1980’li yılların ortasında SSCB ve Doğu Blok’unun yıkılması ise 

komünizm tehlikesini ortadan kaldırarak bu süreci daha da 

hızlandırmıştır. 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte 

“komünizm tehdidi” ortadan kalkınca, ekonominin insani boyutu 

tümden geri plana itilmiş; sanki ekonomi insan için değil, insan 

ekonomi için hizmet eden bir araçtan ibaret olmuştur (Kazgan, 2000,, 

s. 94).  Örgüt kültürü, sosyal psikoloji araştırmaları, 1980’lerde 

örgütlerin değişimi yönetmelerine yardımcı olurken hiyerarşik 

yönetim yapısı içerisinde yukarıdan aşağıya doğru iletişim sözlü yazılı 

iletişim kanallarıyla gerçekleştiriliyordu İletişim haberleşme 

kanallarındaki gelişmeler, örgütlerin iletişimini hızlandırdıkça örgütün 
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verimliliği, kârlılığı da artmıştır. Günümüzde çok uluslu şirketler, 

uluslararası sivil toplum kuruluşları ile uluslararası örgütlerin 

ekonominin her alanında etkili rol alması nedeniyle bu kuruluşlar, 

ekonominin aktörleri arasında sayılmaktadırlar. Geçmişte devletlerin 

diğer devletlerle ekonomik ilişkileri olurken, ekonomik bütünleşme 

çalışmalarının meyvesi olarak, ekonomik birlikler, uluslararası 

anlaşmalarla ulus devletleri birbirine bağlamaktadır. Uluslararası 

ekonomi yerine küresel ekonominin kullanılmasının nedeni küresel 

üretimin ağ üzerinde ülkeleri birleştirmesidir. TV den pazarlama 

elektronik sözleşmeler, akreditif işlemleri muhatap banka işlemlerinin 

yapılması, gümrük, e-lojistik işlemleri, ticareti kolaylaştırırken 

devletlerarası ekonomik ilişkilerin işlem basamaklarının her biri 

değişmiştir. 

Baskın Oran, küreselleşmenin tarihsel sınıflandırmasını yaparken söz 

konusu süreci üç aşamada ele almaktadır. Bu sınıflandırma aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir (Oran, 2001, s. 9). 

 Tablo 1 Küreselleşmenin Aşamaları  

 Birinci 

Küreselleşme 

İkinci 

Küreselleşme 

Üçüncü Küreselleşme 

İtici Güç Denizcilikteki 

gelişmeler 

Merkantilizm 

Sanayileşme ve 

doğurduğu 

gereksinmeler 

1970’lerde Çokuluslu 

Şirketler 

1980’lerde İletişim Devrimi 

SSCB’nin yıkılmasıyla 

1990’larda Batı’nın 

rakibinin kalmaması 

Yöntem Öncekâşifler 

sonra askerî 

işgal. 

Önce misyonerler, 

sonra kâşifler sonra 

ticaret şirketleri en 

sonra işgal 

Kültürel-ideolojik etki. 

Böylece ülkenin her yanı 

(ekonomik siyasal, sosyal) 

kendiliğinden etkileniyor 
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Haklı 

Gösteriş 

PutperestlereT

anrı’nındinini 

götürme. 

Beyaz Adamın 

Yükü Uygarlaştırıcı 

Görev ırkçı teoriler  

“Enyüksek uygarlık 

düzeyi”,“Uluslararası 

topluluğun iradesi” 

“Piyasanın gizli 

eli”,,“Küreselleşme herkesin 

ortak çıkarınadır”. 

Sonuç Sömürgecilik Emperyalizm “Globalleşme” 

Kaynak: Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, İmaj Yayınevi, 

Ankara, 2000, s.9’dan alınmıştır. 

Küresel örgütlerin toplum içinde söz sahibi olması, uluslararası 

arenada dünyaya yön vermesi, serbest ticaret anlaşmaları, çok uluslu 

yatırımcılar, çok uluslu şirketlerin Dünya Bankası, Dünya Ticaret 

Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarda söz sahibi olmaları dünyanın 

küreselleşmesinde önemli rol oynadı. Toplumsal yaşamın 

örgütlenerek küreselleşmesi dünya toplumu olma, evrenselleşme 

ulusallığın yerini almıştır. Formal, bir yapıdan örgütlü, geniş bir 

yapıya sahip olma, ortak bir pazarın paylaşılması, ticaretin 

serbestleştirilmesi, liberalizasyon, karşılıklı kotaların, vizelerin 

kaldırılması, toplumsal yaşamda milli birliklerin yerini uluslararası 

birliklerin alması, dünyanın geniş çerçevesini küresel bir köye çevirdi.  

Örgütler küreselleşmeyi geliştirici, kolaylaştırıcı, itici, tetikleyici bir 

etkiye sahiptir. Küresel dünyanın hızlı değişimi, örgütleri değişime 

ayak uydurmaya, değişimi yönetmeye sevk eder. Küreselleşme 

hızlandıkça örgütler, ekonomik, sosyal, teknolojik, ticari kültürler 

arası bütünlük çok dillilik, çok kültürlülük bütünleştirici ön plana 

çıkmaya başlamış küresel rekabet, uluslararası nitelik kazanmıştır. 
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1. 5. Küreselleşmenin Başlıca Temel Özellikleri 

Küreselleşme müşteriye çok farklı imkânlar sunduğu için kaliteli ürün 

ve hizmet üreten firmaların rekabet ortamında ayakta kalmayı 

başarmıştır. Hızlı değişim ortamında stratejilerini müşteri 

memnuniyeti üzerine odaklayan kurum ve kuruluşlar küreselleşmenin 

bir bileşeni haline gelerek başarı elde etmişlerdir (Parker, 1998, s. 7). 

Küreselleş-menin temel özelliklerini, değişim oranı hızlı, 

katılımcıların sayısı, karmaşıklık ve belirsizlik oranı hızlı şekilde artan 

kurumlardır. Kendi dinamikleri çerçevesinde çeşitli alanlarda etkisini 

gösteren küreselleşmenin temel özellikleri Özgen ve diğerleri, (Özgen, 

2004, s. 75) tarafından aşağıdaki gibi özetlenmiştir: 

• Tüketici davranışlarının giderek daha dinamik bir sürece girmesi 

ve buna bağlı olarak homojen bir yapının oluşması 

• Üretim faktörlerinin dünya ölçeğinde değerlendirilmesi ve 

üretim ,dağıtım ve tüketime sunulması 

• Ticari faaliyetlerin, dünya ölçeğindeki çeşitli kural ve 

standartlarda yapılması 

• Sürecin en önemli unsurlarından biri olan işletmeler arası 

ilişkilerin gelişmesi 

• Dünyada mal ve hizmet üretimine ilişkin olarak üretim 

faaliyetlerinin coğrafik olarak dağılmış olması 

• Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişmiş olması 

işletmelerden başlayarak, bütün ekonomik sektörlerde uluslar 

üstü bir boyutta, ortak dünya ekonomik stratejisi esasına dayalı 

bir planlamaya gidilmesi 
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• Üretime katılan aktörlerin birbirleriyle dünya bazında sıkı bir 

bütünleşmeye girmeleri sonucu, ekonomik, teknolojik ve hatta 

hukuki bakımlardan tek bir alan bütünlüğünün oluşması 

işletmeler ve devletlerarasında yeni bir iletişimin ortaya çıkması 

işletmelerin organizasyon yapılarının gelişmeler paralelinde 

yeniden yapılandırılması. 

• İşletme yönetim anlayışı ve yöneticisi profilinin değişmesi 

(Yeşil, 2010, s. 22). 

1.6. Küreselleşmeyi Tetikleyen Faktörler 

İletişim alanındaki yenilikler, elektronik ticaretin yaygınlaşması, 

bilginin hızla paylaşılması, yayılması, birçok alanda değişimi 

sağlamaya devam etmektedir. Parker, gelişmiş ülkelerin dünya gayri 

safi milli hasılasına olan katkılarının azaldığının, diğer ülkelerin 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin, katkılarının artmakta olduğunun 

altını çizmiştir. Küreselleşme çok boyutlu bir süreç olarak; ekonomik, 

siyasal, sosyal, kültürel, hukuksal bazı ortak değerlerin yerel ve milli 

sınırları aşarak tüm dünyaya yayılması sürecini ifade etmektedir: 

(Acar, 2002, s. 4).Birçok ülkede politika, hukuk: kültürel, doğal çevre 

değişkenleri, küreselleşmeyi tetikleyen unsurlardandır. Dünyada çok 

kültürlülüğün, çok dilliliğin yaygınlaştırılmaya çalışılması küresel 

ısınmanın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar, kültürlerarası 

entegrasyon, birlik şuuru oluşturularak savaşların önlenmesi, ticari 

ilişkilerde serbest ticaret anlaşmaları ile ekonominin güçlenmesi 

hedeflenmektedir.  
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 1.7. Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar 

Uluslararası kuruluşlar, birden çok devleti ilgilendiren, herhangi bir 

devletin menfaati için çalışmayan, üye olan tüm devletleri ilgilendiren, 

ticari amacı taşımayan, devlet niteliği taşımayan, uluslararası 

kuruluşlardır. Uluslararası hukuka göre, iç içleyişlerini oluştururlar. 

Gerçek kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları dernekler, sivil 

toplum örgütleri, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren devletlerarası 

anlaşma yetkisine sahip olmayan hükümet dışı kuruluşlardır. Bu 

kuruluşlar da ekonomi, siyasi, sosyal meselelerde ülke yönetiminde, 

uluslararası oluşumlarda kendilerine tanınan yetkiler dâhilinde çalışan 

kuruluşlardır.  

21. yüzyılda dünya ekonomisine yön veren uluslararası örgütler, ulus 

devletlerin küresel amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kurulur. 

Yunanca “Organon” kelimesinden gelen kelime anlamı, alet, araç olan 

“örgüt” kelimesi, örgütsel amaçları gerçekleştirmek amacıyla 

eylemlerini koordine eden bir grup insandan oluşur. Kökeni 1890’da 

Bilimsel yönetimin öncüsü F. Taylor ve Max Weber öncesine uzanan, 

örgüt kavramı, 1887’de Wilson (Wilson Woodrow) tarafından yazılan 

Yönetimin İncelenmesi adlı eserde, akademik bir disiplin olarak ele 

alınmıştır. 19. yüzyılda F.Taylor (F.Winslow Taylor, 1997)’un 

“Bilimsel Yönetim ”anlayışı, Weber’in  “Bürokrasi Teorisi” (Max 

Weber, 1947. ), Fayol’un “Yönetim Teorisi (Fayol, 1973) Gulick’in 

“Yönetim Süreçleri Teorisi (Luther Gulick, 1997), yönetim 

süreçlerinden “örgüt” üzerinde duran yönetim akımlarıdır. Goodnow 

(Goodnow, 1997,), kamu kuruluşlarının örgütsel yapıları üzerinde 



 
422 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

durmuştur. Küreselleşmenin gelişim sürecini incelediğimizde II 

Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde küreselleşmenin yükselişe 

geçtiği görülmektedir.1944 yılında Bretton Woods’ta New Hampshire 

eyaletinin kasabasında BM Para ve Maliye Konferansı' düzenlendi. 

Avrupa’nın kurulması için gereken finansı sağlayacak Dünya Bankası  

(ilk adı ile ''Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ) kuruldu. 1955-

1960 küreselleşmenin çığır açtığı dönemdir. Küresel ticaret artarken 

ABD kökenli yabancı yatırımcılar, 1970’lerde teknoloji savunma, 

sağlık, hizmet yatırımlarına ağırlık vermeye başlamışlardır. Bretton 

Woods anlaşması ile kurulan altın-dolar ilişkilerine dayalı para 

sistemi,1970’te yerini dalgalı kur sistemine bırakmıştır. Küresel döviz 

piyasaları, petrol krizinin de etkisiyle Petro-Dolar/Euro-Dolar denilen 

fonlar, Avrupa bankalarında birikince borçlanma artmıştır. Ekonomide 

görülen yavaşlama tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Küreselleşme 

süreci içinde,ekonomik büyüme yavaşlamış ve krediye talep arttıkça 

mali sermayenin de gücü artış göstermiştir. Küresel seviyede faaliyet 

gösteren ve git gide istikrarsızlığ ıartan bir ortamda kâr peşinde koşan 

mali sermayenin, en önemli gereksinimi, sermaye dolaşımının 

önündeki engellerin kaldırılması, yabancı sermaye yatırımlarının 

kolaylaştırılması ve bankaların korunması olmuştur. (Hürriyet, 2007, 

s. 147). Uluslararası Kuruluşlar, ülkelerin büyümeleri ile ilgili 

tahminlerde bulunarak stratejik hedefler belirlemekte, gelişmekte olan 

ülkelere yatırım faaliyetinde bulunmaktadır.  
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Tablo 2 Dünya Bankası 2020 Ocak ayı Görünüm Raporu 

Kaynak Dünya Bankası Erişim Tarihi 02.04.2020. 

 Dünya Bankası verilerine göre 2020 de mal ticaretinde ihracat % 2.2. 

oranında artacaktır. İthalat % 1,2 oranında olması tahmin 

edilmektedir.  

 Tablo 3 Uluslararası Kuruluşların Büyüme Tahminleri 

Kaynak: IMF 2020 Ocak ayı Görünüm Raporu OECD 2019 Kasım 

ayı Görünüm Raporu 

Mal Ticaretine İlişkin Tahminler (%)  

 

Dünya 

Ticaret 

Hacmi 

  

 

Yıllar 

İhracat İthalat 

 Gelişmiş 

Ekonomile

r 

Yükselen 

Ekonomiler 

Gelişmiş 

Ekonomile

r 

Yükselen 

Ekonomile

r 

 

IMF* 2018 
3,1 3,9 3,0 5,1 

3,7 

2019 0,9 
1,9 

1,2 
0,7 

1,0 

2020 
2,5 4,1 2,7 4,3 

2,9 

 

DTÖ 2018 2,1 
3,5 

2,5 
4,1 

3,0 

2019 
0,4 2,1 1,6 1,1 

1,2 

2020 2,2 
3,4 

1,2 
4,3 

2,7 

   

Dünya 

 

Avro 

Bölgesi 

  

ABD  

 

Brezilya 

 

Rusya 

 

Hindistan 

 

Çin  

 

Japo

nya 

 

     IMF 2018 3,6 1,9 2,9 1,3 2,3 6,8 6,6 0,3 

2019 2,9 1,2 2,3 1,2 1,1 4,8 6,1 1,0 

2020 3,3 1,3 2,0 2,2 1,9 5,8 6,0 0,7 

 

 

OECD 

2018 3,6 1,9 2,9 1,1 2,3 6,8 6,6 0,8 

2019 2,9 1,2 2,3 0,8 1,1 5,8 6,2 1,0 

2020 2,9 1,1 2,0 1,7 1,6 6,2 5,7 0,6 

 

Dünya 

Bankası 

2018 3,0 1,9 2,9 1,3 2,3 6,8 6,6 0,8 

2019 2,4 1,1 2,3 1,1 1,2 5,0 6,1 1,1 

2020 2,5 1,0 1,8 2,0 1,6 5,8 5,9 0,7 
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Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tahminlerine göre, dünya ticaret 

hacmindeki büyüme hızının 2019 yılında yavaşlayarak %3’ten 

%1,2’ye ineceği, 2020 yılında ise %2,7 seviyesine çıkacağı 

öngörülmektedir. Uluslararası örgütler, bağımsız ve egemen 

devletlerin veya hükümet dışı kuruluşların küresel ya da bölgesel 

ölçekte, genel ya da özel amaçlara ulaşma doğrultusunda iş birliği 

sağlamak için kurdukları yapılar, mekanizmalar ve süreçler biçiminde 

tanımlanabilir (Kenan, 2007, s. 71).  Birleşmiş Milletler, NATO, 

Dünya Ticaret Örgütü, IMF bu örgütlerden bazılarıdır. 

Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte ülkelerin söz konusu 

kuruluşlardan bağımsız hareket etmeleri zorlaşmakta, ülkeler 

genişlemekte olan sürece dâhil olmaktadırlar. Uluslararası kuruluşlara 

üyelik ve uluslararası antlaşmaların imzalanması, devletlerin, 

egemenliklerini kendi iradeleri ile sınırlandırmaları, aynı zamanda 

egemenliğin mutlak ve bölünmez niteliğini ortadan kaldırmaları 

anlamına gelmektedir (Uygun, 2003, s. 5). 

Küresel ölçekteki hükümetler arası girişimler, temel olarak ekonomik 

serbestleşme, ulus üstü bir sivil toplum geliştirme ve yerelleşme 

hareketi şeklinde ortaya çıkan üç ana sürecin beklenti ve talepleri 

doğrultusunda gelişmektedir (Ateş, Küreselleşme: Ne Kadar Tek 

Boyutlu?, 2006, s. 34). Ayrıca söz konusu örgütler, uluslararası finans, 

yönetim, küresel ticaret gibi kendi çalışma alanlarına ilişkin 

uluslararası normların oluşmasını sağlamaktadırlar (Coleman W. D., 

1999, s. 1). Küreselleşmeye yön veren IMF, Dünya Ticaret Örgütü, 

Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar dünyada ekonomik dengeyi 
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sağlamak için kurulmuştur. Küreselleşme ile birlikte uluslararası 

arena, devlet ya da hükümetlerin aktif rol oynadığı alandan ziyade, 

ulus aşan kimlikleri bulunan devlet dışı aktörlerinde içinde yer aldığı 

bir alan olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Çalış, Akgün, & Kutlu, 

2006, s. 6). 

1. Birleşmiş Milletler Uluslararası sistemde çatışmaları barışçı 

yollarla çözme çabalarının sonucu olarak Milletler Cemiyeti (MC) ve 

Birleşmiş Milletler (BM) gibi kolektif örgütler kurulmuştur. 

Akademik çevrelerde bu örgütlerin kuruluş amaçlarına ne derece 

hizmet ettiği bugüne kadar tartışma konusu olmuştur. Kuruluşundan 

günümüze kadar geçen zamana rağmen BM hala, uluslararası 

sorunları önleyebilme yeteneğini sorgulayan tartışmaların 

merkezindedir.  İlk kolektif örgüt olan ve Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti (MC), İkinci Dünya Savaşı’nın 

çıkmasıyla başarısız bir deneme olarak tarihe gömülürken küresel 

barış ümidini yok edememiştir (Hard, 2002, s. 130).  İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler (BM) ise, kimilerine 

göre egemen devletlerin ürettiği anarşinin üstesinden gelmenin tek 

aracı, kimilerine göre ekonomik ve toplumsal ilişkilerin 

küreselleşmesine uygun düşecek bir yapılanmadır (Negri, 2008, s. 31). 

2. IMF Uluslararası Para Fonu: IMF Uluslararası Para Fonu,  

sömürge ülkelerin ekonomik çöküntü içinde kalmalarını engellemek 

amacıyla, küresel dengenin sağlanması ile görevlendirildi. 1945 

yılında kurulan IMF, küresel para işbirliğini geliştirmek, finansal 

istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek 

istihdamı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve 
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dünyadaki yoksulluğu azaltmak için çalışan 189 ülkenin bir 

kuruluşudur. Uluslararası para sisteminin ülkelerin (ve 

vatandaşlarının) birbirleriyle işlem yapmalarını sağlayan döviz kurları 

ve uluslararası ödemeler sisteminin istikrarını sağlamaktır.  IMF, 

Japonya, Avrupa Birliği ve diğer kalkınma ortakları tarafından finanse 

edilen eğitim dâhil bütüncül kapasite geliştirme programları ile 2016 

yılında Myanmar, 2014'ten bu yana,-Burundi, Kenya, Ruanda, 

Tanzanya, Uganda ve Güney Sudan’da ekonomik büyüme için 

çalışmalar yapmıştır.  

Stiglitz’e göre  ''IMF şovunu'' gelişmiş ülkeler yönetiyor ve bir tek 

ülkenin veto hakkı var; Amerika Birleşik Devletleri. IMF, Bretton 

Woods Para Sisteminin çöküp, ABD dolarının altın standartlarından 

ayrılmasını (Ağustos 1971) izleyerek; Dünya Bankası ise Avrupa'nın 

savaş yıkıntısını gidermesi sonrasında işlev değişimine girdiler. Daha 

fazla gelişmekte olan ülkelerle ilgilenmeye başladılar. Bu iki kurum 

daha önce programlarını birbirinden bağımsız olarak yürütüyorlardı. 

Fakat 1970'li yılların son çeyreğinden itibaren, birbiri peşi sıra 

Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) uluslararası bankalara borçlarını 

ödeyemez duruma düştükçe bu politika değişti. Küreselleşmeci 

''yapısal uyum'' politikalarını birlikte şart koştular.  Artık IMF' ile 

Dünya Bankası birlikte hareket etmektedir (Göngen, 2013, s. 126). 

Gelişmekte olan bir ülke kredi istediğinde IMF şartları, Dünya 

Bankası için de geçerli oldu.  

3. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 1974’te yapılan 

Dünya Gıda Konferansı’nın ardından 1977 yılında kurulan Birleşmiş 

Milletler’e bağlı uluslararası bir finans kurumudur. Uluslararası 
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Tarımsal Kalkınma Fonu’nun amacı, gelişmekte olan ülkelerde kırsal 

alanda yoksulluğu azaltmaktır. Merkezi Roma’dadır 

(http://www.ifad.org/, 2020). 

4. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Uluslararası Çalışma Örgütü 

(İLO) Birleşmiş Milletlerin "insan hakları" ile ilgili uzmanlık 

kuruluşlarından birisidir. 1919 yılında Versay Barış Antlaşması’na 

eklenen ve emek sorunlarını düzenleyen "Çalışma" başlıklı XIII. 

Bölümde böyle bir örgütün kurulması öngörülmüştür. İLO, ikinci 

Dünya Savaşına Milletler Cemiyeti bünyesinde özerk bir kuruluş 

olarak faaliyet göstermiştir. İLO, İkinci Dünya Savaşı sonucunda 

Milletler Cemiyetinin dağılması ve yerine "Birleşmiş Milletler" in 

kurulması üzerine, 1946 yılında bu kuruluşa bağlı olarak faaliyetini 

sürdürmüş ve çalışma ile ilgili sorunlar konusunda yetkili kılınmıştır. 

5. World Bank Group/World Bank: 5 uluslararası organizasyon 

tarafından oluşturulan ve amacı genellikle fakir ülkelere kredi vererek 

destek olmak olan bir kurumdur. WBG, Birleşmiş Milletler Para ve 

Finans Konferansı’nda (01-22 Temmuz 1944) ortaya çıkan anlaşma 

olan Bretton Woods sistemi Uluslararası Sözleşmesi kabul edildikten 

sonra 27 Aralık 1945 tarihinde resmi bir varlık haline geldi. 25 

Haziran 1946 tarihinde faaliyetlerine başlayan kurum, 9 Mayıs 1947 

tarihinde ilk krediyi onayladı.  

5.1. İnternational Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD) / Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 

1944 yılında Bretton Woods Anlaşması’nda Uluslararası Para Fonu ile 

birlikte kurulmuştur. IBRD, Dünya Bankası’nın ana borç veren 
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kuruluştur. Kişi başına geliri nispeten yüksek olan kalkınmakta olan 

ülkelere borç vermektedir. IBRD tarafından verilen krediler; otoyollar, 

okul, hastane gibi altyapı yatırımlarına ve hükümetlerin ülke 

ekonomilerinin işleyişini geliştirmek üzere hazırladıkları programlara 

yöneliktir. 

5. 2 International Development Association (IDA) /Uluslararası 

Kalkınma Birliği 

Dünyanın en yoksul gelişmekte olan ülkelerine kalkınmaları için kredi 

ve hibe imkânları sunan uluslararası finans kuruluşudur. Kuruluşun 

merkezi Washington, D.C.’de olup Dünya Bankası Grubu’nun bir alt 

kuruluşudur. IDA, yoksulluk çizgisinin altında kalan ülkelere sıfır 

faizli ve 35-40 yıl vadeli kredi sağlamaktadır ve bu ülkeler aldıkları 

kredileri kendi para birimleri cinsinden ödeyebilmektedirler. Bunun 

dışında eğitim, sağlık bakımı, temiz su ve sağlık koruma gibi temel 

hizmetlerden daha iyi biçimde yararlanılması için destek olmakta ve 

ekonomik kalkınma ile istihdama yönelik reformlarla yatırımlara 

destek vermektedir. 

5.3. International Finance Corporation (IFC) / Uluslararası 

Finans Kurumu 

1956 yılında Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olarak 

kurulmuştur. Kurumun amacı, gelişmekte olan ülkelerde özel sektörün 

gelişimini teşvik etmek için yatırım, danışmanlık ve varlık yönetimi 

hizmetleri sunmak; yoksulluğun azaltılması için, özel sektörün yeni iş 

alanları yaratmalarını sağlayarak, istihdam düzeyini ve yaşam 

standartlarını arttırıcı projeler üretmektir. 
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5.4. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) / Çok 

taraflı Yatırımlar Garanti Ajansı 

1985 yılında kurulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde yapılacak 

yabancı yatırımlara, ticari olmayan (döviz transfer zorluğu, 

kamulaştırma, millileştirme, vb.) riskleri karşılamaya dönük 

güvenceler sağlamak ile görevli parça olarak tasarlanmıştır. Türkiye 

MİGA’ya 1988 yılında katılmıştır. Bu kurum içinde sermaye payı ve 

oy gücü %0,4 düzeyindedir. 

5.5 International Centre for Settlement of Investment Disputes 

(ICSID) / Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi 

1965 yılında kurulmuştur. Merkez, arabuluculuk ve hakemlik 

davalarına bakan bir organdır. Tahkim ve Uzlaşma Panellerine ilişkin 

kurallar geliştirmekte, uzlaştırma komisyonu olarak iş görmektedir. 

Türkiye bu kuruma 1987 yılında katılmıştır. 

 

6.World Trade Organization (WTO) / Dünya Ticaret Örgütü: 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve 

kurumsal organıdır. WTO, hükumetlerin iç ticaret yasalarını ve 

düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya 

koymaktadır ve toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler 

arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platformdur. WTO, 1 Ocak 

1995’te kurulmuştur. Uruguay Round’a taraf olan ülkeler 15 Aralık 

1993’te görüşmeleri tamamlamış ve Fas’ın Marakeş kentinde, Nisan 

1994’te “Nihai Karar” Bakanlar tarafından imzalanmıştır. 15 Nisan 

1994’te ilan edilen Marakeş Deklerasyonu, Uruguay Round’u 
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görüşmelerini onaylamış ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması 

(GATT) altında gerçekleştirilen yedi görüşmenin “dünya ekonomisini 

güçlendirdiği ve daha fazla ticaret, yatırım, istihdam ve gelir artışı 

sağladığı”nı ilan etmiştir. WTO, Uruguay Round’u görüşmelerinin 

şekillendiği ve bir anlaşmadır ve GATT’ın devamıdır 

(https://www.wto.org/, 2020). 

IMF, döviz kurlarının istikrarını sağlamak finansal dalgalanmalara 

karşı yoksul ülkeleri korumak, sermaye akışı, kâr arayışının 

engellerini ortadan kaldırmak için Dünya Bankası ile birlikte 

yatırımları kolaylaştırması gerekir  

(http://ingev.org/kutuphane/uluslararasi-kuruluslar/#toggle-id-1,2020 ) 

 

7. OECD İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü 

1961’de İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü – OECD adını almıştır. 

Bu uluslararası ekonomik örgüt bünyesinde “Sermaye Hareketlerinin 

Serbest Dolaşımı” prensibi öncelikli hedef olarak benimsenmiştir. İşte 

bugün “Küreselleşme” dediğimiz olgunun temelinde sermayenin 

bütün dünya üzerinde serbestçe dolaşımı prensibi yatmaktadır. 

Demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 36 ülkenin 

küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve 

bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir 

örgüttür. 

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü’nün amaçları: -OECD Ekonomik 

büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, 

girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın 

sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında hükümetlere 
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yardımcı olmak, ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması 

arasındaki dengeyi gözetmektir.  

Dünyada üretimin %86’sına, uluslararası ticaretin %82’ine sahip olan 

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya dünya üretiminde söz sahibi 

konumundadır.  Küreselleşme zengin ülkeleri daha da zenginleştir-

mektedir.   

B- KÜRESEL AKTÖRLER 

Devlet ve küreselleşme arasındaki ilişkiyi açıklamaya dönük olarak 

özellikle 1990’lardan sonra sosyal bilimlerde hızlı bir ilgi artışı oldu. 

Küreselleşme yaklaşımının devlete bakışı iki ana kategoriye ayrılarak 

değerlendirilebilir. Bunlar ‘güçlü küreselleşme vs zayıflayan devlet’ 

ve ‘zayıf küreselleşme vs güçlü devlet’ tezleri olarak ifade edilebilir. 

Bu yaklaşımları ‘yapı merkezli’ ve ‘birim/aktör merkezli’ tezler 

(Hobson, 2002, s. 5) (Drezner, 2001, s. 58) ya da devlet merkezli ve 

pazar merkezli (Laidi, 2002: 404) yaklaşımlar olarak da ifade 

edilmektedir. Küreselleşmenin yapısalcı yorumuna göre, dünya 

ekonomisi kapitalist bir küresel yapı ile şekillenmiştir ve ulus 

devletler de bu yapının ortaya koyduğu düzene uymak zorundadırlar. 

Yapısalcı yaklaşımın radikal tarafına göre küresel yapı devletleri izole 

eden bir özelliğe sahipken, ılımlı yapısalcılara göre küresel yapı 

devletin altını oymakta ve yeni devlet formları oluşturmaktadır. 

Küresel aktörlerin resmi olanlarının başında parlamentolar, bağımsız 

mahkemeler ve kamu bürokrasisi gelmektedir. Gayrı-resmi aktörler 

ise siyasal partiler, politika girişimcileri, baskı grupları, düşünce 

üretim kuruluşları, basın ve yayın kuruluşları ve vatandaşlardır. 
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Uluslararası aktörler ise, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi 

uluslararası kuruluşlardır (Yıldız, 2013, s. 25). Bunların yanında 

politika yapıcıları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve 

Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi gibi küresel adli kurumlar, 

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu gibi finansal kurumlar da 

yer alabilmektedir. (Şafak, 2019). Dolayısıyla daha önce sınırlı bir 

alan üzerinde ve sınırlı aktörlerle gerçekleşen kamu politikaları, 

günümüzde küreselleşen ve sanallaşan ağlar sayesinde daha az sınırlı 

bir alan üzerinde ve daha çok aktörle gerçekleşebilmektedir  (Matei, 

2007). 

21. yüzyılda birden fazla ülkede yatırım yapan çok uluslu şirket ismini 

verdiğimiz Nokia Coca Cola, Toyota gibi şirketler çok yüksek oranda 

ciro yaparak bazı ülkelerin GSMH ‘den daha fazla kâr elde 

etmektedir. United States Benetton, Huwai, Samsung, Nicon gibi 

kurumsal firmalar, ekonomide küreselleşmeyi hızlandırıcı etkiye 

sahiptirler.  

1. Çokuluslu Şirketler 

Çokuluslu Şirketler, dünyada küreselleşmeyi hızlandıran ekonomik 

birliklerin oluşmasında önemli katkıları olan aktörler olduğu 

görülmektedir. Literatürde (Kıvılcım, Küresellesme Olgusu Ve 

Çokuluslus Şirketlerin Küresellesme Sürec Üzerindeki Rolü) Kinsey’e 

göre, Livingstone ’un belirttiği tanım; uluslararası alanda faaliyet 

gösteren, birden fazla ülkede sürekli personeli olan, tek bir ülke 

yönetiminin tamamıyla kontrolünde yatırımlardır (Joanna, 1998, s. 

212). Uluslararası işletmecilik, işletmeler tarafından düzenlenen ve 
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ulusal sınırların dışında yürütülen her türlü işletme faaliyetidir. 

Gittikçe küçülen bir ölçekte olsa da, bazı uluslararası işletmecilik 

faaliyetleri, politik ve stratejik amaçların gerçekleştirilmesi için halen 

devletler tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte, Uluslararası 

işletmecilik faaliyetleri çok büyük bir oranda özel işletmeler 

tarafından üstlenilmektedir  (Özalp İ, 2004, s. 3). Özel şirketler, 

bürokratik işlemleri az olduğundan, küresel pazarda kamu 

kurumlarından daha fazla değişime ayak uydurabilmektedir. Ucuz 

insan gücü, ucuz hammadde, ucuz maliyet, yatırım ikliminin uygun 

olması, çok uluslu şirketlerin tercihi olduğundan bazı yatırımcıları 

cezbetmektedir. Bir ülkede yaşanan ekonomik kriz, yatırımın başka 

ülkeye kaydırılmasına neden olabilir. Doğrudan sermaye yatırımları 

gittiği bölgede yeni bir firma kurulması, hâlihazırda bulunan yabancı 

firmaya ekstra yatırım uygulaması veya bulunduğu bölgedeki 

şirketlerin satın alınması amacıyla uluslararasında meydana gelen ve 

sermaye akımını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Doğrudan 

sermaye yatırımları yeni bir şirket kurma, şube açma, yeni bir tesisi 

kurma, mevcut bir tesisi satın alma, bir firmayla birleşme, firmayı 

tamamen veya kısmen satın alma veya ortak girişimlere dâhil olmak 

şeklinde olabileceği gibi lisans anlaşmaları şeklinde de olmaktadır 

(Çinko, 2009, s. 118). 

Yatırımcı kârını düşürmemek için olumlu yatırım iklimini arar. 

Türkiye’de -2020 yılı Ocak ayında 1.076 adet yabancı ortak sermayeli 

şirket kuruldu. Kurulan 1.076 yabancı ortak sermayeli şirketin 618’i 

Türkiye, 83’ü İran, 45’i Suriye ortaklıdır. Kurulan yabancı ortak 

sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 76,20’sini yabancı 



 
434 KURMANCAN DATKA ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI 

ARAŞTIRMALARI - IV 

sermayeli ortak payını oluşturmaktadır. 2018 yılında kurulan yabancı 

sermayeli şirket sayısı 11.085 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılına göre 

yabancı sermaye akışlarının azalmasının nedeni Türkiye’de yaşanan 

terör olayları ve Suriye’de yaşanan savaş ve Irak ve İran’da siyasi 

iktidarın zayıflığı nedeniyledir. Yabancı yatırımlar, cari açığın 

finansmanına katkı sağlamak yerine kâr transferi yapmak amacıyla 

yapıldığından ciddi bir fon akışı gerçekleşmiştir 

(https://www.yatirimkredi.com/cok-uluslu-sirketler-ve-ekonomiye-

etkileri.html, 2020 ). Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla doğrudan 

sermaye yatırımlarında ciddi bir artış görülmüştür. Bu yüksek artış, 

özellikle ABD’den Avrupa Birliği ülkelerine doğru olmuştur. 

Amerika’dan AB’ye olan bu yüksek sermaye akışının nedeni Avrupa 

Birliği’nin gümrük birliği sistemini kurması ve diğer ülkelere 

uyguladığı ortak gümrük birliği tarife sistemidir. ABD, AB’nin 

uyguladığı ticari engelleri ortadan kaldırmak için Avrupa’ya hızlı bir 

sermaye akışına gitmiştir. Bu dönemde doğrudan sermaye 

yatırımlarının az gelişmiş ülkelere akışı ise, petrol ve doğal kaynak 

zengini olan birkaç ülkeye olmuştur. Petrol krizinin yaşanmasıyla 

yabancı sermaye akımında azalma olmuş, ancak bu dönemde de ABD 

kaynaklı yatırım akışları devam etmiştir (Kan, 2018).  

Tablo 4 te gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin ilk 10’u 

paylaşılmaktadır. Doğrudan yabancı yatırım akışlarının %60’ını ilk 

10’daki ülkeler, %78’ini ise, ilk 20’deki ülkeler oluşturmaktadır. 

Türkiye ekonomisinde ise 2017 yılında küresel ölçekte 3 basamak 

gerileme ile dünyadaki 26. en çok yatırım çeken ülke olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla yatırım çeken 13. ülke, Asya  
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Bölgesi’nde de en çok 8. yatırım çeken ülke konumundadır. 

(https://www.yatirimkredi.com/cok-uluslu-sirketler-ve-ekonomiye-

etkileri.html, 2020 ). 

2. Doğrudan Yatırım Girişi 13,1 milyar $ Oldu 

2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’ye Uluslararası Doğrudan Yatırım 

(UDY) girişi 2017 yılına göre %14’lük bir artış ile 13 milyar 163 

milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 1 Kaynak Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 

 

 

Tablo 4  Dünyada Yabancı Yatırımların Sıralaması 
 

Ülke 

2016 (Milyar $) 2017(Milyar $) 2016 Sıralaması 2017 Sıralaması 

ABD 457 275 1 1 

Çin 134 136 3 2 

Hong Kong (Çin) 117 104 4 3 

Brezilya 58 63 7 4 

Singapur 77 62 6 5 

Hollanda 86 58 5 6 

Fransa 35 50 14 7 

Avustralya 48 46 9 8 

İsviçre 48 41 8 9 

Hindistan 44 40 11 10 

Almanya 17 35 19 11 

Meksika 30 30 16 12 

İrlanda 15 29 20 13 

Rusya Federasyonu 37 25 13 14 

Kanada 37 24 12 15 

Endonezya         4 23 47 16 

İspanya 20 19 18 17 

İsrail 11.9 19 27 18 

Italya 22 17 17 19 

G.KoreCumhuriyeti 12.1 17 26 20 

İsveç 12.1 15.3 25 21 

İngiltere 196 15      2 21 

Kolombiya 14 14.5 22 23 

Vietnam 12.6 14.1 24 24 

Arjantin         3 12 54 25 

Türkiye 13 11 23 26 
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Kaynak Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2018 Yıl Sonu 

Değerlendirme Raporu, 2019. 

Türkiye ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı 

dönemine göre %0,9 oranında büyümüştür.  2003-2018 döneminde 

Türkiye ekonomisinde yıllık ortalama %5,5 oranında büyüme 

kaydedilmiştir. Türkiye’nin Merkezi Yönetim Bütçe Açığının 

GSYH’ye oranı 2018 yılında %1,9 olarak gerçekleşmiş ve %3,0 olan 

Maastricht kriterini karşılamıştır. Türkiye’nin AB tanımlı borç oranı 

2018 yılında, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %30,4 

olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde 

yol alırken Birliğin istediği değişiklikleri yerine getirerek ekonomide 

ilerleme göstermektedir. 
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3.Küresel Sivil Toplum Örgütleri  

Sivil toplum kavramının tanımlamaları farklı yazarlarca farklı 

şekillerde yapılmıştır. Bu farklı tanımlamaları burada vererek ortak bir 

tanımlamaya ulaşmak mümkündür. Sonuçta tanımlamalar farklı olsa 

da ortak yönleri mevcuttur. Bu farklı tanımlamalardan bazıları 

şunlardır: 

Gordon White, sivil toplumun, devlet ile aile arasında yer alan, 

devletten ayrı ve devletle ilişkide özerk bir birlik alanı olduğunu 

vurgulamaktadır. Yavuz Atar ise sivil toplumu şöyle tanımlamaktadır; 

Genel olarak sivil toplum kavramı, devlet denetimi ve baskısının 

ulaşamadığı veya belirleyici olamadığı alanlarda, bireylerin/grup-

ların devletten izin almadan kurdukları, ekonomik ilişkilerin 

baskısından da büyük ölçüde bağımsız olarak hareket ederek tutum 

belirleyebildikleri, sosyo-kültürel etkinliklerde bulunabildikleri, 

gönüllü ve rızaya dayalı ilişkilerin, etkinliklerin ve kurumların 

oluşturulabildiği bir toplumu ifade eder.  

Mustafa Erdoğan, sivil toplumun devlet-toplum ilişkilerinin karşılıklı 

bağımlılık açısından görülmesiyle ilgili analitik bir kavram olduğunu 

ifade ederken, bu analitik yaklaşımın devlet açısından bakıldığında, 

devletin toplumdan ayrı olduğunu ima ettiğini ve onun özerkliğinin 

niteliği, derecesi ve sonuçlarını incelediğini vurgular. Erdoğan diğer 

taraftan, toplum açısından bu analitik yaklaşımın, kendine özgü 

gelişme dinamiği veya ilkesi, yerleşik karar alma ve çözme yöntemleri 

anlamında kurumlaşmış yapıları bulunan, devletten bağımsız bir 

toplumsal alanın var olma imkânını araştırdığını ifade etmektedir. 
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Sivil toplum kuruluşları kavramı, hükümetin kurumsal yapısı dışında 

faaliyet gösteren, herhangi bir ticari zihniyet veya kâr amacı gütmeyen 

ve kişilerin gönüllü olarak dâhil oldukları organizasyonları temsil 

eden bir kavramdır. Bu tanım aynı zamanda hem dini hem de laik 

anlamdaki oluşumları içine alarak konuya ilişkin oldukça kapsamlı bir 

çerçeve çizmektedir (Salamon vd., 2003: 4).  

Sivil toplum girişimlerinin üç temel dinamiği bulunmaktadır. İleri 

düzey kapitalist üretim zihniyetinin dünya ölçeğinde yaratmış olduğu 

doğayı yıkıcı etki sivil girişimlerin birinci dinamiğini oluşturmaktadır. 

Ticaret birlikleri, Sendikalar, İşveren kuruluşları/profesyonel 

federasyonlar, hükümet dışı kuruluşlar (NGO). Hizmet ve üretim 

birlikleri yerel idarelerin birlikleri, politik ilgi grupları, vakıf ve 

birlikler, neo-liberal çerçevede değerlendirilebilecek iş adamları 

dernekleri (TUSIAD, MUSIAD v.s.), vakıflar (TESEV, TEMA Vakfı, 

TEV v.s.), birlikler (TOBB), sanayi ve ticaret odaları (ISO, ITO v.s.)., 

özellikle, AB süreci ile birlikte, neoliberalist STK’ların çalışması 

ekonomiye yön veren küresel aktörler arasında yer alır. 

Çok Yanlı Yatırımları Garanti Ajansı (MIGA), Ulusla arası Yatırım 

anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), G-7-8, G-24, Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 

Konferansı (UNCTAD), Uluslararası kalkınmanın finansmanına 

yönelik kuruluşlar ve bankalar Avrupa Yatırım Bankası (EIB) 

Uluslararası sektörel ekonomik örgütler Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO 

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) Latin Amerika 
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Serbest Ticaret Bölgesi (LAFTA) gibi  kurum ve kuruluşlar, çevre 

sosyolojik ekonomik kararlarda devlete baskı grubunu oluştururlar.  

SONUÇ 

Uluslararası Kuruluşlar, devletlerin siyasi, ekonomik, kültürel yönünü 

belirlediklerinden ülke liderleri tarafından dikkate alınırlar. II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra örgütlenerek birlik oluşturma ve ekonominin 

güçlenmesi için ortak hareket etme, faydalı sonuçlar doğurduğundan, 

Birleşmiş Milletler, AB, IMF, OECD, Dünya Bankası, Dünya Ticaret 

Örgütü gibi birlik ve kuruluşlar yeni dünya düzeninin etkili aktörleri 

olmuştur. Ulus devletleri nitelik ve nicelik yönüyle aşan uluslararası 

sorunlar, müeyyidesi olmayan, üstün otorite tarafından 

çözülebilmektedir. 

Başta ekonomik güvenlik sosyal, siyasal, çevre, eğitim, sağlık ve terör 

gibi sorunlar, ülkelerin uluslararası ilişkilerinden, ticaretinden 

kaynaklanıyorsa, uluslararası hukuka göre çözülmesi için tahkime 

başvurulması gerekir. Devletler, bağımsız aktörler oldukları için, bu 

kuruluşlar kalkınma ve gelişme gibi konularda devletlerin tek 

başlarına elde edemeyecekleri bazı imkânları devletlere 

sağlamaktadırlar. 

Avrupa Birliği’ni kuran Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa 

Atom Enerjisi Topluluğu, Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkelerin birbiri 

ile savaşmasını önlemek ve birbirleri ile ticari ilişkilerini geliştirmek, 

çok yönlü anlaşmalar, yapmalarını sağlamak için yapılan, 

küreselleşmenin gelişimine katkı sağlayan çalışmalardır.  Küresel sivil 
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toplum girişimlerinin ortaya çıkmasının temel nedeni, küresel 

kapitalizmin yarattığı sonuçlardır. 

 Dünyada gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki farklılığın yıllar 

geçtikçe büyümesi, mal ve sermaye hareketleri serbestleşirken, 

işgücünün serbest dolaşımına hala izin verilmemesi, küresel ısınmanın 

dünya yiyecek üretimini azalmasına neden olması, çevre korunmasına 

ilişkin gelişmemiş ülkelerin duyarsızlaşması nükleer silahlanma 

tehditleri, sivil toplum örgütlerini ve uluslararası kurum ve kuruluşları 

dünyanın yaşanabilir bir gezegen olması için faaliyete geçirmektedir.  

Ulus devletler, küresel ölçekte tek başına sorunları çözemediğinden 

sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası örgütlerin kurum ve 

kuruluşların birleştirici gücüne ihtiyaç vardır.  

Kapitalist toplumlarda küreselleşmenin asıl amacı ekonomik 

kazançtır. Piyasa ekonomisinin gelişmesi, piyasa ekonomisinin 

gelişmesi, serbest ticaretin yayılması, dış ticaret hacminin artması, 

serbest sermaye hareketliliği, küresel şirketlerin yatırım yapmasını 

sağlamıştır. Ulaşım iletişim, teknolojisindeki gelişmeler lojistik 

maliyetleri azaltmış insanların seyahat etmeleri, e- ticaret arttıkça 

küreselleşme hızlanmıştır. Serbest ticaret anlaşmaları, kamu 

politikaları ekonomik entegrasyonun karakterini ve hızını önemli 

ölçüde etkilemiştir. Bütün bu gelişmelerle birlikte demokratikleşme ve 

insan hakları gibi temel değerler konusunda dünyadaki çifte standartlı 

uygulama da küresel birlik ve kuruluşların sivil girişimlerin ortaya 

çıkmasına ve faaliyetlerinin genişlemesinde rol oynayan önemli bir 

faktördür.  
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Uluslararası birlikler, kuruluşlar uluslararası güvenliğin temelini 

oluşturur. Uluslararası barış ve güvenlik için birliklerin kuruluşların 

üyesi olup serbest ticaret anlaşmaların tarafı olmak prestij kazandırır, 

güven verir.  

Devletler bu birlik ve kuruluşlara girdikçe içişlerinde ve dış 

ilişkilerinde ulus devletin otoritesinden de ödün vermektedirler. 

Nitekim Anayasanın 90. maddesine göre “Usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir 

denildiğinden uluslararası birlik, kuruluşların hazırladığı milletlerarası 

antlaşma hükümlerine uyulması gereklidir.   

Uluslararası kuruluşlar toplumları spor, bilim ve kültür n birbiri ile 

etkileşimde olmasını sağlayarak sosyal, ekonomik, teknolojik, sağlık 

eğitim, vs konularda işbirliği yapmalarına gelişmekte olan ülkelerin 

gelişimine destek olur. Dünya nüfusunun istihdamında, eğitim 

seviyesinin yükseltilmesinde, pozitif etkide bulunarak nitelikli insan 

gücünün oluşmasını sağlayarak gelişime katkıda bulunur. Günümüz 

uluslararası sisteminde, eğitim, turizm, gibi alanlarda ilişkilerin ve iş 

birliklerinin hızla gelişmesinde uluslararası kuruluşların önemli bir rol 

oynadıkları rahatlıkla söylenebilir.  

Uluslararası kuruluşların, fakir ülkelere yapmış olduğu yardımlar, 

dünyada ekonomik dengenin kurulmasında ve genç insanların 

kadınların dezavantajlı konumdaki kişilerin istihdamında çalışmaları, 

uluslararası hukukun gelişmesi, uluslararası sistemin kurulması 

küresel ilişkilerin gelişmesi, belli kurallara göre dünyanın yönetilmesi, 

insan haklarının savunulması, açısından önem taşımaktadır. Ancak 
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Uluslararası kuruluşlar çoğu zaman güçlü devletlerin çıkarlarını ön 

planda tutmaktadır. Bu olumsuz yönü bu kuruluşlara yöneltilen 

eleştirilerin başında gelmektedir.  

Güçlü devletlerin tekelinde olan bu kuruluşlar, adaleti yerine 

getirmediklerinde ve adaletsiz bir uygulamaya sessiz kaldıklarında 

uluslararası kamuoyu tarafından eleştiri konusu olmaktan öteye 

gidilememektedir. Bu durumlar için hukuki olarak bir müeyyide 

bulunmadığından uluslararası kuruluşların üstün otoriteleri 

olmadığından sadece eleştiri konusu olmaktan öteye 

gidilememektedir. Güçlü devletlerin aldığı kararları uygulayan bu 

kuruluşlar, dünyada küreselleşmeyi hızlandırırken dünyada fakir 

devletlerin ekonomik kalkınması için yaptıkları çalışmalar her şeye 

rağmen değerlidir.  

Uluslararası sistemin daha iyi işlemesi için uluslararası kuruluşların 

daha adil davranması gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Şiddet, insanlık tarihiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Şiddet olgusu birçok 

bireysel ve toplumsal öğe ile birlikte karmaşık bir yapı ortaya 

koymaktadır. 

Şiddet sözcüğünün kökenine bakıldığında, Latince Violentia`dan 

gelmektedir. Violentia, şiddet, sert ya da acımasız kişilik, güç 

anlamlarına gelmektedir. Violare fiili ise şiddet kullanarak 

davranmak, değer bilmemek, kurallara karşı gelmek anlamını 

taşımaktadır (Mıchaund, 1996).  

Şiddet kavramı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle her geçen 

gün artan şiddet, insanların rahat ve huzurlu bir yaşam sürmelerine 

engel olmaktadır Alıncak ve Gürer, 2020). Modernleşmeyle birlikte 

şiddetin azalması beklenirken değişik şekillerde ve çeşitlilikle şiddetin 

artması söz konusudur (Kılıç, 2007). Etimolojik olarak, kaba kuvvet, 

sert ve katı davranış, müsaadesizlik, sertlik gibi anlamlara gelen şiddet 

(Ünsal, 1996), içinde fazladan keyfilik öğesi de taşır (Arendt, 2016). 

Şiddet bir hareketin bir kuvvetin veya gücün değerlendirilmesi, sert 

hareket etmek, sert davranmak, kaba kuvvete başvurmaktır (Acet, 

2001). Şiddet, saldırgan davranışları, kaba kuvveti, beden gücünün 

kötüye kullanılmasını, yakan, yıkan, ferde ve topluma zarar 

eylemlerdir (Yetim, 2000). 

Şiddet; bir bireyin başka bir kişi ve kişiler tarafından yaralanmasına 

sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına 

alınmasına yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki davranış 

biçimidir (Özönder, 2005). Şiddetin bireylerin sağlık ve gelişimlerini 
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olumsuz etki eder (Küçükturan ve Akbaba Altun, 2006 ). Şiddet, 

hedef olarak aşırı şiddet içeren saldırganlıktır (Uysal, 2003). İletişimin 

kesilmesiyle başlayan bir zincirin son halkası olarak da şiddet ortaya 

çıkar (Pollack, 2002). 

Günümüz dünyasında spor, içinde yaşadığımız toplumsal 

hayattan ayrı düşünülemez, sporun toplumsal yapının bir 

yansımasıdır (Çağlayan ve Fişekçioğlu, 2004).  İnsanın kendini 

geliştirmesi ve aşması adına bir deneme olan spor, aynı zamanda bir 

hümanizma ortaya çıkararak insanlarla iyi ilişkiler kurmasına ve iyi 

bir vatandaş olmasına da sebebiyet verir (Asma, 2008). Bireylerin 

bedensel ve fiziksel gelişimleri uyumlu olduğu için, toplumda sağlıklı, 

çalışkan ve huzurlu olmaları konularında üst düzeyde verimli 

olabilmektedir (Ayan, Alıncak ve Tuzcuoğulları, 2015, Alıncak, 

2017). 

Ergenin yer aldığı aktiviteler, ergenin ortamını oluşturan 

önemli bir yapıdır, belli bir amaca yönelik yapılan aktivitelere 

katılmanın ergenin benliğinin ve kimliğinin oluşmasında 

olumlu etkisi olmaktadır  (Pekince,2012) bunun yanı sıra spor, 

ahlak terbiyesi açısından grup halindeki çalışmalarda yardımlaşma ve 

dayanışma ahlakını geliştirerek sıkı bir işbirliği ve dayanışma düzenini 

gerekli kılar. Genç yaşta bu terbiyeyi alan, bu ahlak disiplinini, 

hayatlarında başka faaliyetlere de tatbik edeceklerdir (Güngör, 1997). 

Günümüzde spor çeşitli grupların aralarındaki ilişkileri aktif bir 

şekilde uyguladığı ve değişen sosyal durumları bütün olarak 

karşıladıkları bir arenadır (Jarvie, 2005).  
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Birçok araştırma, sportif katılımın insanlar için olumsuz 

davranışlardan uzaklaşma, karakter gelişimi, çok sayıda imkân ve 

seçenek sağlayabileceğinden, sporun insanlar arasında köprü kurma, 

sosyalleştirme potansiyeli olmaktadır (Robins, 1990; Washington and 

Karen, 2001; Malmisur and Schempp, 2004; Rudd, 2005; Dumitriu, 

2012). 

Sonuç olarak gençlerin saldırganlık davranışlarına karşı bir takım 

olumlu uygulamalara ihtiyacı vardır. Bunlardan en önemli yollarından 

biri ise hiç şüphesiz spordur. 

YÖNTEM  

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmada, tarama yöntemi kullanılarak Eğitim Fakültelerinde 

okuyan öğrencilerin Sporda şiddet ve İstenmeyen davranışlara yönelik 

demografik özelliklerine göre farklılaşma durumlarını belirlemek 

amacıyla yapılan betimsel bir araştırmadır.  

Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

824 öğrencinin sporda şiddet konusundaki (medyada şiddet, spor 

müsabakalarında şiddet, sporda güvenlik, bayanların spora katılımı, 

spor ahlakı ve şiddet, okullarda ve evde şiddet) görüşlerinin çeşitli 

demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını betimlemeyi 

amaçladığı için Betimsel bir araştırma olup tarama modeli kullanılarak 

yapılmıştır. Araştırmaya konu olan birey yâda nesne kendi koşulları 

içinde ve olduğu gibi tanımlamaya çalışır (Karasar, 2012).  
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Evren ve Örneklem  

Bu araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Gaziantep 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmada, yukarıda belirtilen evrenden alınan bir 

örneklemle gerçekleştirilmiştir.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmaya katılan kişilere Kişisel bilgiler ve Sporda Şiddete Yönelik 

Sorular bölümlerini içeren ve Aydın (2019) tarafından geliştirilen 

ölçek uygulanmıştır. Ölçek 6 alt boyut ve  33 soru içermektedir. 

Araştırma ölçeği; 1-Medyada şiddet, 2- Spor müsabakalarında şiddet, 

3-Sporda güvenlik 4- Bayanların spora katılımı, 5-Spor ahlakı ve 

şiddet ve 6-Okullarda ve evde şiddet alt boyutlarından oluşmaktadır. 

Ölçek soruları beşli likert tipinde derecelendirilmiş olup; “hiçbir 

zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, “sıklıkla” ve “her zaman” şeklinde 

maddelerden oluşmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada güvenirlilik analizi yapılmış ve güvenirlilik analizi için 

ölçeğin iç tutarlılığına Cronbach Alpha değerleri ile bakılmıştır 

(Toplam ölçeğin Cronbach alpha değeri 0.82 olduğu bulunmuştur). 

Cronbach Alpha puanının yorumlanmasında, hesaplanan güvenirlik 

katsayısının .70 ve daha yüksek olması genel olarak güvenirlik için 

yeterli görülmektedir (Büyüköztürk, 2004). 

İstatistiksel analizler için SPSS 23.0 paket programı kullanılmış, 

tanıtıcı istatistik olarak frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. 
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Verilerin analizi için sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluk 

kontrolünde Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Araştırmada 

normal dağılıma sahip değişkenlerin iki bağımsız grup 

karşılaştırmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grubun 

karşılaştırılmasında normal dağılıma sahip değişkenler için ANOVA 

ve Benferoni çoklu karşılaştırma testleri ile istatistik analiz 

yapılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1: Araştırma grubuna ait kişisel bilgiler 

 Değişken Sayı Yüzde 

Cinsiyet Kadın 388 47.1 

Erkek 436 52.9 

 

Yaş 

18-20 Yaş 312 37.9 

21-23 Yaş 396 48.1 

24 Yaş ve üzeri 116 14.1 

 

Sınıf 

1.sınıf 83 10.1 

2.sınıf 350 42.5 

3.sınıf 116 14.1 

4.sınıf 275 33.4 

 

Tablo 1’de araştırma grubunun kişisel özellikleri ile ilgili sorulara 

verilen cevapların dağılımı verilmektedir. Buna göre; çalışmamıza 

katılanların %47,1’i (388 kişi) kadınlardan %52.9'u (436 kişi) 

erkeklerden oluştuğu, çoğunlukla %48.1 oranında 21-23 yaş 
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aralığında (396 kişi) ve %42.5 oranında 2.sınıf (350 kişi)  öğrencinin 

katıldığı görülmektedir. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların Cinsiyet ile Sporda Şiddet ve 

İstenmeyen Davranışlarının Karşılaştırması 

Değişken  Cinsiyetiniz Sayı Ortalama S.S. F p 

Medyada Şiddet Kadın 388 2.930 .585 1.882 .060 

Erkek 436 2.853 .589 

Spor 

Müsabakalarında 

Şiddet 

Kadın 388 2.254 .319 10.94 .000* 

Erkek 436 2.508 .394 

Sporda Güven Kadın 388 2.216 .305 .607 .164 

Erkek 436 2.150 .288 

Bayanların Spora 

Katılımı 

Kadın 388 3.333 .569 6.293 .353 

Erkek 436 3.373 .648 

Spor Ahlakı ve 

Şiddet 

Kadın 388 3.060 .446 .146 003* 

Erkek 436 2.968 .440 

Okulda ve Evde 

Şiddet 

Kadın 388 2.852 .691 4.713 .829 

Erkek 436 2.862 .660 

Toplam Ölçek Kadın 388 2.641 .199 9.065 .000* 

Erkek 436 2.711 .207 

 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmaya katılanların Cinsiyet ile Spor 

müsabakalarında şiddet, Spor ahlakı ve şiddet alt boyutlarında ve 

Toplam ölçek ile anlamlı fark olduğu diğer alt boyutlarda anlamlı fark 

olmadığı görülmektedir (p<0.05). 

Bu sonuca göre Cinsiyet ile Spor müsabakalarında şiddet ve Spor 

ahlakı ve şiddet alt boyutlarında kadınlar lehine anlamlı fark olurken, 

Toplam ölçekte erkekler lehine anlamlı fark olduğu sonucuna 

söylenebilir. 
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Tablo 3: Araştırmaya Katılanların Yaş ile Sporda Şiddet ve İstenmeyen 

Davranışlar Karşılaştırması 

Değişken  

Yaş Sayı Ortalama S.S. 

F P 
Anlamlı 

fark 

Medyada 

Şiddet 

18-20 Yaş (x) 312 2.865 .5651 

9.814 .000* 

z<x.y 

21-23 Yaş (y) 396 2.964 .6110 

24 Yaş ve üzeri (z) 116 2.698 .5249 

Spor 

Müsabakaların

da Şiddet 

18-20 Yaş (x) 312 2.317 .2777 

19.533 .000* 

x.y<z 

21-23 Yaş (y) 396 2.487 .4420 

24 Yaş ve üzeri (z) 
116 2.939 .3686 

Sporda Güven 18-20 Yaş (x) 312 2.097 .2479 

6.147 .002* 

x<y 

21-23 Yaş (y) 396 2.173 .3435 
24 Yaş ve üzeri (z) 

116 2.117 .2207 

Bayanların 
Spora  

Katılımı 

18-20 Yaş (x) 312 3.359 .4922 

4.118 .017* 

x.y<z 
21-23 Yaş (y) 396 3.309 .7368 

24 Yaş ve üzeri (z) 
116 3.994 .3690 

Spor Ahlakı ve  

Şiddet 

18-20 Yaş (x) 312 3.119 .3816 

15.655 .000* 

x<y.z 

21-23 Yaş (y) 396 2.935 .4976 

24 Yaş ve üzeri (z) 
116 2.985 .3521 

Okulda ve 

Evde  

Şiddet 

18-20 Yaş (x) 312 2.918 .6912 

3.614 .027* 

z<x 

21-23 Yaş (y) 396 2.848 .6262 

24 Yaş ve üzeri (z) 
116 2.724 .7667 

Toplam Ölçek 18-20 Yaş (x) 312 2.670 .1531 

6.218 .002* 

z<y 

21-23 Yaş (y) 396 2.700 .2342 
24 Yaş ve üzeri (z) 116 2.626 .2194 

Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılanların Yaş ile Sporda şiddet 

ve istenmeyen davranışlar Toplam ölçek ve tüm alt boyutlarında 

anlamlı fark olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Bu sonuca göre Yaş ile Medyada şiddet alt boyutunda 24 yaş ve üzeri 

olanlar diğer yaş guruplarından daha düşük puan aldıkları, Spor 

müsabakalarında şiddet ve Bayanların spora katılımı alt boyutunda 24 

yaş ve üzeri olanlar diğer yaş guruplarından daha yüksek puan 

aldıkları, Sporda güven alt boyutunda 18-20 yaş aralığında olanlar 21-
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23 yaş aralığında olanlardan daha düşük puan aldıkları, Spor ahlakı ve 

şiddet alt boyutunda 18-20 yaş aralığında olanlar diğer yaş 

guruplarından daha düşük puan aldıkları, Okulda ve evde şiddet alt 

boyutunda 24 yaş ve üzeri olanlar 18-20 yaş aralığında olanlardan 

daha düşük puan aldıkları ve Toplam ölçekte 24 yaş ve üzeri olanlar 

21-23 yaş aralığında olanlardan daha düşük puan aldıkları 

söylenebilir. 

Tablo 4: Araştırmaya Katılanların Sınıf ile Sporda Şiddet ve İstenmeyen 

Davranışlar Karşılaştırması 

 Değişken  Sayı Ortalama S.S. F p Anlamlı fark 

Medyada 

Şiddet 

1.sınıf (1) 83 2.933 .648 

1.460 .224 

 

- 2.sınıf (2) 350 2.877 .550 
3.sınıf (3) 116 2.801 .630 

4.sınıf (4) 275 2.928 .597 

Spor 

Müsabakaları

nda Şiddet 

1.sınıf (1) 83 2.3 .320 

24.659 .000* 

 

1.2.3<4 2.sınıf (2) 350 2.308 .310 

3.sınıf (3) 116 2.393 .260 

4.sınıf (4) 275 2.554 .477 

Sporda 
Güven 

1.sınıf (1) 83 2.134 .257 

8.053 .000* 

2.3<4 
2.sınıf (2) 350 2.098 .245 

3.sınıf (3) 116 2.089 .194 

4.sınıf (4) 275 2.205 .379 

Bayanların 

Spora  

Katılımı 

1.sınıf (1) 83 3.506 .592 

7.319 .000* 

4<1.2.3 

2.sınıf (2) 350 3.364 .484 

3.sınıf (3) 116 3.494 .494 
4.sınıf (4) 275 3.236 .768 

Spor Ahlakı 
ve  

Şiddet 

1.sınıf (1) 83 3.094 .314 

16.375 .000* 

1.2.3<4 
2.sınıf (2) 350 3.110 .380 

3.sınıf (3) 116 2.180 .316 

4.sınıf (4) 275 2.874 .553 

Okulda ve 

Evde  

Şiddet 

1.sınıf (1) 83 2.943 .694 

20.273 .000* 

3<1.2.4 

2.sınıf (2) 350 2.973 .685 

3.sınıf (3) 116 2.436 .570 
4.sınıf (4) 275 2.861 .626 

Toplam 
Ölçek 

1.sınıf (1) 83 2.691 .175 

4.282 .005* 

3<1.2.4 
2.sınıf (2) 350 2.672 .166 

3.sınıf (3) 116 2.425 .156 

4.sınıf (4) 275 2.704 .266 
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Tablo 4 incelendiğinde araştırmaya katılanların Okudukları sınıf ile 

Sporda şiddet ve istenmeyen davranışlar Medyada şiddet alt boyutu 

dışında Toplam ölçek ve diğer tüm alt boyutlarında anlamlı fark 

olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Bu sonuca göre Spor müsabakalarında şiddet ve spor ahlakı ve şiddet 

alt boyutlarında 4. sınıflar diğer tüm sınıflardan daha düşük puan 

aldıkları, Sporda güven alt boyutunda 2. ve 3 sınıflardan daha yüksek 

puan aldıkları, Bayanların spora katılımı alt boyutunda 4.sınıflar diğer 

tüm sınıflardan daha düşük puan aldıkları, Okulda ve evde şiddet ve 

Toplam ölçek de 3.sınıflar diğer tüm sınıflardan daha düşük puan 

aldıkları söylenebilir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Cinsiyet ile Sporda Şiddet ve İstenmeyen Davranışlar ölçeğinde 

erkekler lehine anlamlı fark olduğu sonucuna söylenebilir. Literatürde 

araştırma sonucun ile benzer ve fark gösteren araştırmalara 

bakıldığında; Jewell ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmalarında 

erkeklerin kadınlara oranla saldırganlık ve şiddet konusuna daha 

eğilimli oldukları gözlenmiştir (Jewell, Moti ve Coates, 2011). Gür’ün 

yapmış olduğu çalışmada da erkeklerin kadınlara oranla saldırganlık 

ve şiddet konusuna daha eğilimli daha yüksek bulmuştur (Gür, 2015). 

Güner'in 240 sporcu üzerinde yaptığı çalışmada, erkek sporcuların 

saldırganlık puanı ile bayan sporcuların saldırganlık puanları arasında 

anlamlı fark bulamamış, ancak bireysel spor yapan oyuncuların, takım 

sporu yapan oyunculardan daha saldırgan olduklarını sonucuna 

ulaşmıştır (Güner, 2006). Kırımoğlu ve arkadaşlarının yapmış 
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olduklar, Lise öğrencilerinin spora katılım düzeylerini inceleyen bir 

çalışmada, bayan ve erkeklerin saldırganlıklarında fark bulunmuştur 

(Kırımoğlu, Parlak, Dereceli ve Kepoğlu, 2008). Gümüş ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmaya bakıldığında genel anlamda şiddet 

eğilimi gösteren davranışlar erkeklere özgü davranışlar olarak kabul 

edilmekte ve çalışma sonucu destekler bir sonuç olarak bulunmuştur 

(Gümüş, Şıpkın, Tuna ve Keskin, 2015). Eraslan ve diğerlerinin 

yaptığı çalışmada erkek katılımcıların şiddet eğilimi puan 

ortalamalarını kadın katılımcılara göre daha yüksek olduğunu ifade 

etmişlerdir (Eraslan, Karafil, Akgül ve Korkmaz, 2017) 

Konuyla ilgili yapılan birçok araştırmada erkek öğrencilerin kızlara 

göre daha saldırgan eğilimli olduklarını göstermektedir (Günaydın, 

2008; Sağlam, 2009; Pekince, 2012; Nair, 2014). Koçer'in yaptığı 

çalışmada Erkek katılımcıların şiddet eğilim durumlarının kadın 

katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmüştür (Koçer, 2012). Bir 

başka çalışmada ise erkek katılımcıların daha yüksek şiddet eğilimi 

içinde oldukları görülmüştür (Haskan ve Yıldırım, 2012) Yapılan 

araştırmalar incelendiğinde genel olarak aynı sonuçlara ulaşıldığı 

sonucu görülmektedir (Bilir, 2014). 

Yaş ile Sporda şiddet ve istenmeyen davranışlar ölçeği ile anlamlı fark 

olduğu sonucuna varılmıştır. Literatürde araştırma sonucun ile benzer 

ve fark gösteren araştırmalara bakıldığında; Koçer'in yaptığı 

çalışmada yaş grupları arasında şiddet ve saldırganlık durumları 

arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır (Koçer, 2012). Aydın'ın 

yapmış olduğu çalışmada yaşlarının artması ile birlikte şiddet 
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eğilimlerinde düzenli bir azalma meydana geldiği görülmüştür ve 

anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (Aydın, 2019). 

okudukları sınıf ile Sporda şiddet ve istenmeyen davranışlar ölçeği ile 

anlamlı fark olduğu sonucuna varılmıştır. Fakat okudukları sınıf ile 

ölçek ve alt boyutlarında farklı farklı şiddete karşı oldukları sonuçlar 

olduğu görülmektedir. Literatürde araştırma sonucun ile benzer ve 

fark gösteren bazı araştırmalara bakıldığında; Gür’ün yapmış olduğu 

araştırmasında her ne kadar spor müsabakalarında şiddet olayları 

azalma eğiliminde olsa da ortaokul ve lise öğrencilerinin, özellikle 

erkek öğrencilerin spor müsabakalarında oranları değişken olsa da 

şiddete eğilim gösterdikleri bulgulanmıştır (Gür, 2015). Madensen ve 

Eck'in yapmış olduğu çalışmada spor müsabakalarında taraftarların 

genel olarak şiddete eğilimli olmadıkları, bununla birlikte şiddeti 

başlatan ve tırmandıran birkaç holiganın varlığının olayları başlatma 

potansiyeli taşıdığını gözlemişlerdir. Bu araştırmanın genel olarak 

taraftarların (ortaokul ve lise öğrencileri) spor müsabakalarında 

şiddete karşı olduklarını göstermektedir (Madensen ve Eck, 2008). 

Buna benzer olarak yapılan birçok çalışma sonucu çalışmamızı 

destekler şekilde sonuçlara ulaşılmıştır (Peker, 2007; Baş, 2008; 

Turgut, 2006), diğer ortaok, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerle 

ilgili bazı benzer çalışmalarda ise spor müsabakalarında küfürlü 

hakaretlerin şiddetin artmasına yol açtığı düşüncesinde oldukları 

sonucuna varılmıştır (Girginer, Aydın ve Cavdar, 2006; Türkmen, 

Yıldız ve Zekioğlu, 2013).  
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Çalışma sonucunda verilere bakıldığında, Sporun sporda şiddet ve 

istenmeyen davranışların azaltılmasında olumlu etkisi olduğu 

söylenebilir. 
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