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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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EDİTÖRDEN 

Pîr-i Türkistan olarak bilinen Ahmed Yesevî, Orta Asya Türklerinin 
dinî ve tasavvufî hayatında derin izler bırakmış, mutasavvıf, şair ve 
Yeseviyye tarikatının kurucusudur. Ahmed Yesevî’ye bağlı Erenler 
için “Horosan Erenleri” tabiri kullanılmıştır. 13. yüzyılın ilk yarısında 
Moğol istilası yada farklı nedenlerden dolayı Horasan’dan Anadolu’ya 
gelen Horasan Erenlerinin Anadolu’nun Türkleşmesi ve 
İslâmlaşmasında büyük hizmetleri olmuştur. 
Horasan Erenleri, Anadolu’ya geldiği sıralarda bir taraftan 
Selçukluların taht kavgaları, diğer taraftan Moğol istilası altında olan 
ülke, siyasi ve ekonomik bir buhran içerisindedir. Horasan Erenleri 
buradaki Hristiyanlık merkezine karşı Türk birlik ve beraberliğini 
sağlamak, Anadolu’yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için Türk 
halkına öncülük ederek çaba sarf etmiştir.   
Ahmet Yesevi ışığını yeni topraklara taşımakla görevli olan Horasan 
Erenleri, belirli bölgelerde kurdukları tekke ve zaviyeler ile halka her 
anlamda hizmet vererek, halkın manevi dünyasını zenginleştirmiş, 
gönülleri savaşarak yada korkutarak değil, fethederek kazanmayı 
başarmıştır. Ahmet Yesevi dervişleri dinine ve devletine bağlı, 
disiplinli, kimseye el açmayan, elinin emeği ile geçinen örnek 
insanlardır. Anadolu, sadece siyasi ve askeri fetihlerle 
kazanılmamıştır. Anadolu’nun bu yeni sahipleri insanlara güven 
vererek, Ermeni ve Rumlar için bile bir güven ve umut kaynağı 
olmuştur. 
Anadolu’ya gelen Horasan Erenlerinden bazıları; Kırım ve  
Balkanlarda Sarı Saltık, Bursa’da Geyikli  Baba, Niyâzabad’da Avşar 
Baba, Zile’de Şeyh Nusret, Karadeniz-Batova’da Akyazılı, 
Merzifon’da Pır Dede, Tokatta Gajgaj Dede, Filibe yolu üzeri 
Adatepe’de Kıdemli Baba Sultan, Unkapanı’nda Horaz Dede, 
Bigadiç’te Barak Emre, Bozok sancağı civarında Osman Dede, 
İstanbul’da Karaca Ahmet, Karamanda Yûnus Emre,  
Sulucakarahöyük’te Hacı Bektâş-ı Velî, Konya’da Mevlânâ, 
Kayseri’de Ahî Evren Dede ve daha niceleridir.  
Yûnus Emre de Ahmet Yesevi dervişleri zincirinin çok önemli bir 
halkasıdır. Yûnus Emre’ye göre Erenler;  
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“himmeti sıkıntıda kalanların imdadına yetişir. Mübarek nefesleri 
kendilerine inananların hallerini değiştirir, onlara yeni bir hayat 
bahşeder, iksir gibi bakırı altın yapar, sohbetleri mârifeti arttırır. 
Onların nuru ile şereflenmek, kendilerinden nasip almak başlı başına 
bir saadettir.”  
Hayatı hakkında bilinenler Bektaş-î Velayetnamesi ve halk arasında 
dilden dile dolaşan menkıbelerden ibarettir. Bu kaynaklara göre 
Yûnus Emre 13. yüzyıl ortası ile 14. yüzyıl başları arasında 
yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihi M.1240-1320 yılları olarak tahmin 
edilmektedir. Yûnus Emre ismi dışında Tapduk Yûnus, Âşık Yûnus, 
Yûnus, Miskin Yûnus, Biçare Yûnus ve Derviş Yûnus gibi isimler 
kullanmıştır.  
Bektaş-î Velayetnamesi’ ne göre Yûnus Emre, Sivrihisar yakınında 
bulunan Sarıköy’de dünyaya gelmiştir.  Farklı bir araştırmaya göre 
Sakarya havzası ve Konya Karaman bölgesinde yaşamıştır. 
Defnedildiği yer tam olarak bilinmemekle beraber Anadolu’nun bir 
çok yerinde ona ait olduğu düşünülen mezar ve makamlar 
bulunmaktadır. Bu mezarlardan daha çok Karaman, Sivrihisar ve 
Ortaköy üzerine yoğunlaşılmıştır.   
Yûnus Emre, tasavvuf edebiyatımızın en büyük halk şairlerinden 
biridir. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir Türkçe kullanmıştır. Orta 
Asya’da Ahmet Yesevî ile başlayan halk tasavvuf şiirinin en ölümsüz 
mısraları sevgi ile mayalanarak, Yûnus Emre ile bütünleşmiş ve 
Anadolu halkına manevi güç aşılamıştır. Yûnus Emre kul hakkı, 
zulüm, gönül incitme konularına ikaz ederek, toplumsal 
yardımlaşmayı, dayanışmayı, barışı, hoşgörü ve adaleti yaymaya özen 
göstermiş, şiirlerinde tasavvufun inceliklerini halka işlemeye 
çalışmıştır. 
Yûnus Emre’nin yolu sevgi yoludur. Tüm inanç mensuplarına hoşgörü 
ile yaklaşmıştır. Kimse ile bir davası yoktur, O’na göre tüm 
kötülüklerin panzehri sevgidir, gönüller yapmak hayatının gayesidir. 
Diğer Horasan Erenleri ile birlikte Anadolu’yu sevgi ve barış yurdu 
hâline getirmek için hizmet vermiştir. Bir gönül ve dil ustası olan 
Yûnus Emre, günümüz insanlığına söyleyecek çok sözü olan hoşgörü, 
sevgi ve kardeşlik elidir. Yûnus Emre’nin anısına ışık tutmak dileğiyle 
akademik alanda hazırlamış olduğumuz Yûnus Emre Anısına Türkiye 
ve Türk Dünyası Araştırmaları-IX başlıklı bu kitapta, emek katkı ve 
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desteklerini esirgemeyen 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.  

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
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“Ben gelmedim da'vî için benüm işim sevi için 

Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldüm.” 

YÛNUS EMRE 
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SORDUM SARI ÇİÇEĞE 

Sordum sarı çiçeğe 

Annen baban varmıdır 

Sordum sarı çiçeğe 

Annen baban varmıdır 

Çiçek eydür derviş baba 

Annem babam topraktır. 
Çiçek eydür derviş baba 

Annem babam topraktır. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
Sordum sarı çiçeğe 

Evlât kardeş varmıdır 

Sordum sarı çiçeğe 

Evlât kardeş varmıdır 

Çiçek eydür derviş baba 

Evlât kardeş yapraktır. 
Çiçek eydür derviş baba 

Evlât kardeş yapraktır. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
 

 

Sordum sarı çiçeğe 

Sizde ölüm varmıdır 

Sordum sarı çiçeğe 

Sizde ölüm varmıdır 

Çiçek eydür derviş baba 

Ölümsüz yer varmıdır 

Çiçek eydür derviş baba 

Ölümsüz yer varmıdır 

Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
Sordum sarı çiçeğe 

Sen beni bilirmisin 

Sordum sarı çiçeğe 

Sen beni bilirmisin 

Çiçek eydür derviş baba 

Sen Yûnus değil misin. 
Çiçek eydür derviş baba 

Sen Yûnus değil misin. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
Hak Lâ ilâhe illellah 

Allah Lâ ilâhe illellah. 
 

YÛNUS EMRE 
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İLİM İLİM BİLMEKTİR 

İlim ilim bilmektir 

İlim kendin bilmektir 

Sen kendini bilmezsin 

Ya nice okumaktır 

Okumaktan murat ne 

Kişi Hak'kı bilmektir 

Çün okudun bilmezsin 

Ha bir kuru emektir 

Dört kitabın ma'nisi 
Bellidir bir elifte 

Sen elifi bilmezsin 

Bu nice okumaktır 

Yiğirmi dokuz hece 

Okursun uçtan uca 

Sen elif dersin hoca 

Ma'nisi ne demektir 

Yunus Emre der hoca 

Gerekse bin var hacca 

Hepisinden iyice 

Bir gönüle girmektir 

YÛNUS EMRE 
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GİRİŞ 

Yaşadıkları dönemi etkileyen tarihi şahsiyetler, sadece yaşadıkları 

zaman için değil; sonraki dönemler için de önemli isimlerdir. Bir 

toplum, bu tür isimleri yaşadığı zamana ve geleceğe taşıyarak onları 

büyük ve önemli kılan özelliklerinden yararlanma imkânı bulursa ve 

bugününü ve yarınını daha sağlıklı olarak inşa edebilir. Yaşadığı 

yıllardan günümüze kadar birçok beyti ezberlenen, alıntılanan ve 

adına pekçok şiir izafe edilen Yûnus Emre günümüzde de mutasavvıf 

şair denilince ilk akla gelen isimlerdendir. Yûnus Emre tasavvuf 

geleneği içerisinde, dünya, ahiret, yaratılış ve âlem gibi kavramlara 

getirdiği orijinal bakış açısıyla bugün dahi insanları ve toplumları hem 

psikolojik hem de toplumsal açıdan etkileyerek onların zihinlerinde 

pozitif derin izler bırakmıştır. 

Yaklaşık olarak 1240-1320 yılları arasında yaşadığı bilinen Yûnus 

Emre, Türk İslâm kültürünün ve Türk tasavvufunun Anadolu’daki 

öncülerinden birisidir. Bu yüzyıllarda Moğol istilası Anadolu’da iç 

karışıklıklara sebep olmuştur. Çünkü otorite boşluğu, açlığı ve 

yoksulluğu da beraberinde getirmiş ve insanlar çareyi Mevlana ve 

Hacı Bektaş gibi düşünürlerin yanlarında bulmuşlardır. Yûnus Emre 

de bu şairlerden birisidir. Yûnus, bu çalkantılı dönemde tasavvuf 

yoluyla da olsa insanlara yön vermeye çalışmıştır (Albayrak, 2019: 7). 

Yûnus, ilmini bir mürşid-i kâmil vasıtasıyla, yetiştiği tekke ve 

çevresinden almıştır. Mürşidi Tapduk Emre’dir (Bars, 2017: 257). 

 Yûnus’un beyitlerine baktığımızda bir zıt ikilikten söz edebiliriz. 

Hem ahiret inancını dile getirdiği dizelerinde hem de diğer 
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konulardaki beyitlerinde bu zıt durum açık bir şekilde görülmektedir. 

Örneğin; ahiret için iki cihan veya dünya-ahiret terkiplerini kullandığı 

gibi küfür-iman, vahdet-kesret, kilise-cami, derd-derman, şehid-gazi, 

alim-cahil gibi terkipleri de kullanmıştır (Tatcı, 1997). 

1. Yûnus Emrenin Hayatı ve Eserleri 

Bu bölümde Yûnus Emre’nin hayatı, eserleri ve onun halk 

kültüründeki yeri incelenecektir. Yûnus Emre’nin yaşadığımız mekân 

olan Anadolu üzerinde çok büyük etkisi mevcuttur. Özellikle sahip 

olduğu düşünce yapısı ve geçmişten gelen kültür birikimi ile 

yaşadığımız hayatın bir anlamda temellerini atmış, dünyaya ve insana 

olan bakış açımızı her açıdan değiştirmiştir. Anadolu kültürü diye bir 

olgunun oluşmasında başlıca etkenlerden bir tanesi olmuştur. Yûnus 

Emre bunu yaparken Orta Asya’dan gelmiş olan kültür birikimi ile 

Anadolu’daki kültür birikimini harmanlamış bunu İslami inanç 

dairesinde sentezlemeye çalışmıştır. Yûnus Emre’nin hayatı 

irdelendiğinde elde edilen bilgilerin somut ifadelerden çok halk 

arasında geçen sözlü ürünlere dayandığı söylenebilir. Hayatı 

hakkındaki bilgiler genellikle yazmış olduğu eserlerden ve onun 

hakkında derlenmiş olan menkıbelerden yola çıkılarak 

oluşturulmuştur. Bu konuda yapılan çalışmalar bu bilgiler üzerine bina 

edilerek hala çözümlenmeyi bekleyen bir hazine niteliğindedir.  

 Yûnus Emre’nin beyitlerinde geçen Mevlâna, Hallac-ı Mansur ve 

İbrahim Ethem gibi isimler onun yaşadığı dönem hakkında 

çıkarımlarda bulunmamıza yardımcı olabilir. Tasavvuf ve Tekke 

edebiyatının temsilcilerinden olan Hacı Bektaş Veli ile görüşmesi 
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Tapduk Emre dergâhında kalması, o dönem Moğol istilasından 

kaçarak Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinden biri olduğunun ve o 

dönemde yaşadığının bir başka kanıtı olabilir (Albayrak, 2019: 6-8). 

Bu yorumlar yapılsa bile yaşadığı süre konusunda net bir bilgi mevcut 

değildir. Risaleti’n Nushiye’de geçen; 

Söze tarih yedi yüz yedi idi 

Yûnus canı bu yolda fidiyidi (Tatcı 2005: 14). 

 Beytinde belirtilen tarih sebebiyle H.VII. asrın son ve VIII. asrın ilk 

senelerinde yaşamıştır (Tatcı, 1997: 38). Yûnus Emre'den bize kalan 

iki eser vardır: Divân ve Risâletü’n-Nushiyye. Bu eserler birer şiir 

kitabıdırlar. Şiirlerinden anlaşıldığına göre Yûnus Emre çok gezen bir 

derviştir. Azerbaycan, İran ve birçok Anadolu illerini dolaştığı 

anlaşılmaktadır. Deyişlerine bakıldığı zaman da Arapça ve Farsça 

bilgisi ortaya çıkmaktadır (Görmek, 2019: 29). 

2. Yûnus Emre’nin Dünya Anlayışına Psikolojik Bir Yaklaşım 

 Yûnus, Hak âşığı ve mutasavvıf bir şairdir. Yûnus’un Divanı, baştan 

sona ilahî aşkı ilmek ilmek dokuyan tasavvufi beyitlerle doludur. 

Dolayısıyla onun dünyaya bakışı da bir mutasavvıfın veya bir dervişin 

dünyaya bakışı şeklindedir. Yûnus Emre’nin dünyaya bakışında genel 

olarak Müslüman-Türk geleneğinin izleri görülmektedir. Yûnus, 

dünya hakkında genelde negatif bir düşünceye sahiptir. Fakat Yûnus, 

dünya için “köprü, perde, pazar, bostan, gelin” gibi pozitif kelimeleri 

de kullanmıştır. Nitekim bu şairin beyitlerinde dünyayı tanımlamak 

için kullandığı kelimelerden bazıları şunlardır: fani, tuzak, yokluk, 
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vefasız, konuk, kahır evi, lokma, zehirli yemek, zindan, cehennem, 

köhne saray, yel, hayal, rüya, ejderha vb. (Tatcı, 1997). 

Yûnus, beyitlerinde daha çok dünyanın faniliği ve geçiciliği üzerinde 

durmuştur. Küskünlüklerin dargınlıkların önemsiz olduğunu fakat 

önemli olanın “birlik” ve “sevgi” içinde yaşamaktan geçtiğini belirten 

Yûnus şöyle seslenir: 

Bu dünyâya kalmayalum fânîdür aldanmayalum 

Bir iken ayrılmayalum gel dosta gidelüm gönül (Tatcı, 1997: 

160/5).1 Gelün tanşuk idelüm işi kolay tutalum 

Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz (Tatcı, 1997: 103/5). 

Buna karşılık Yûnus, “merdân-ı Hak”, “erenler”, “dervişler” yahut 

“âşıklar” dediği kâmil insanların Allah sevgisini tattıklarından dolayı 

dünyaya değer vermeyeceklerini, bekâ mülkünü bulanların fâni olana 

yönelmeyeceklerini ve aldanmayacaklarını belirtir. Ona göre Allah 

sevgisi varken bu dünyadaki hayatın bir önemi yoktur. Çünkü 

Yûnus’a göre insanın bu dünyadaki hayatı bir gün sona erecektir. 

N'eylerler fânî dünyâyı 

Allah sevgüsi var iken (Tatcı, 1997: 238/1). 

Merdân-ı Hak bu dünyâda maksûdlara kalmadılar  

Mülk-i bekâ bulmış iken meyl-i fenâ kılmadılar (Tatcı, 1997: 40/1). 

Yine Yûnus bir beytinde bu fani dünyaya geliş amacımızın gurur ve 

kibri kırmak olduğunu ifade eder. Ona göre bu fani dünya gelip 
 

1 Bu çalışmada yer verilen beyitler, Mustafa Tatçı’nın “Yûnus Emre Dîvânı  II 
(Tenkitli Metin)” adlı çalışmasından alınmıştır. Parantez içinde verilen 
numaralardan ilki beytin şiir numarasını, ikincisi, beyit numarasını göstermektedir. 
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geçicidir ve bu dünyaya aldanmamak gerekir. O gurur ve kibrin insana 

bir şey kazandırmayacağını da çok iyi bilmektedir. 

Bak göresin dünyeye geldügüni bil neye 

İş bu fânî dünyeye magrûr olmamagiçün (Tatcı, 1997: 251/4). 

Yûnus dünyayı yokluk alemine benzettiği bir beytinde gülmenin, 

ağlamanın ve şaşırmanın beyhude olduğunu ifade etmektedir. O fani 

olan bir dünyada bunlara gerek olmadığını şu beytiyle ifade eder:  

Bu fenâ mülkinde ben niçe niçe hayrân olam 

Niçe bir handân olan yâ niçe bir giryân olam (Tatcı, 1997: 201/1). 

Yûnus başka bir beytinde Allah’a ulaşma yolunda dünya hayatının bir 

tuzak olduğunu ve Allah yolunun çok uzun bir mesafede bulunduğunu 

belirtir: 

Bu yol yavlak uzakdur dünyâ ana duzakdur 

Bu duzaga ugrayan komaya kılavuzın (Tatcı, 1997: 247/3). 

Diğer taraftan Yûnus dünyayı bir konak ve bir misafirhane olarak 

görmektedir. Gece bir yere konan ve istirahat eden yolcunun sabah 

konak yerinden ayrılması ve seferine devam etmesi gibi dünya 

hayatını tamamlayan insan da bu dünyadan göçmekte ve yolculuğuna 

devam etmektedir: 

Yavlak aceb geldi bana dünyâ içinde işbu hâl 

Gice konuk olan kişi gine sabâh göçer fi'l-hâl (Tatcı, 1997: 153/1). 

Bugün cihâna geldüm uş giderem 

Sanasın bir eve kondum konakvam (Tatcı, 1997: 203/6). 
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Yûnus’a göre insan aslında konuk olarak kaldığı yere değil, asıl 

gideceği mekâna gönlünü bağlamalı, ona hazırlık yapmalıdır: 

Biz de varavuz ol ile kaçan ki va‘demüz gele  

Kişi varacagı yire gönlini berkitse gerek (Tatcı, 1997: 139/3). 

Yûnus, Divânı’ının birçok yerinde dünyadan “kahır” yani sıkıntı, 

eziyet, üzüntü kelimesiyle söz eder. Yûnus, gerçekten de dünyaya 

gelip de kahır çekmeyen var mıdır? Diye seslenir. Ona göre sanki 

Allah bu dünyayı kahır için yaratmıştır. Ama bu aldanılmaması ve 

sabredilmesi gereken bir kahırdır. Diğer taraftan kahır kelimesinin bir 

anlamının da bela olduğu, belanın da tasavvufta çok kullanılan bir 

kelime, hatta bir terim olduğu unutulmamalıdır. İnsanın daha dünyaya 

ilk gelişinde bela vardır. Başka bir deyişle, insan bela demiş ve belalı 

cihanda bulunmuştur (Erdoğan, 2016: 5). 

Çalab'um bu dünyâyı kahır içün yaratmış  

Gerçegin gelenlerün kahrını yutmak gerek (Tatcı, 1997: 141/2). Bu 

dünye kahır evidür hem bâkî degül fânîdür  

Aldanuban kalma buna tîz tevbeye gelmek gerek (Tatcı, 1997: 

137/2) 

Bir başka beyitte ise Yûnus, dünyayı ağızda çiğnenmiş, yutulmaya 

hazır bir lokmaya benzetir. Süresi o kadar kısadır: 

 Bu dünyâ bir lokmadur agızdadur çeynenmiş  

 Çeynenmişi ne dutmak hâ sen anı yutdun tut (Tatcı, 1997: 18/4). 

Şaire göre dünya sevgisi zehirli bir yemeğe benzer. Sonunu düşünen 

kişi bu zehirli aştan yemez. 
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Dünyânun mahabbeti agulu aşa benzer  

Âhirin sanan kişi agulu aşdan geçer (Tatcı, 1997: 70/5). 

Yûnus’a göre dünya; ömrü kısa, gelip gidilecek bir yerdir, işin bittiği  

yer değildir: 

Geldüm dünyâyı seyr itdüm ya bugün ya yarın gitdüm 

Ben bunda eglenimezem bunda bitmez işüm benüm (Tatcı, 1997: 

204/5). 

Yûnus insana, bu dünya malını yemesini ve yoksullara yedirmesini 

nasihat eder. İnsan malından verdikçe, yedirdikçe eğer eksilirse 

Allah’ın ona tekrar vereceğini söyler. Sonuç itibarıyla bir gün bedenin 

toprağa girecektir, geriye kalan senin neyin olur, ne işine yarar, diye 

sorar. Onun için gözün görürken, elin tutarken ye, yedir, mazeret 

bulma, bu dünyada kazanç dediğin nedir, hayır yap ve bu şekilde 

dünya pazarından kârlı çık, diye şu beytiyle öğüt verir: 

Yigil yidürgil bî-çâre eksilürse Tanrı'n vire 

Bir gün tenün yire gire girü kalan nendür senün (Tatcı, 1997: 

148/8). 

Gözün görürken yi yidür eylemegil bunca özür 

Bu dünyede hâsıl nedür hayreyle bâzârı vir al (Tatcı, 1997: 153/4). 

Yûnus, Allah’a âşık olupta dünyalık her hangi bir malı 

bulunmayanların çok kaygılanmamaları gerektiğini belirtir. Çünkü 

onlara, paha biçilemeyecek bir hazine değerindeki gerçek sevgilinin 

aşkının yeteceğini şu beytiyle ifade eder: 
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 Dünyâlıgum yokdur dime bu gussayı öküş yime  

Ma‘şûkı ger sevdün ise gider gönüldeki gamı (Tatcı, 1997: 402/2). 

Görüldüğü gibi dünya Yûnus tarafından umumiyetle olumsuz şekilde 

değerlendirilmektedir. Ancak bu her zaman böyle değildir. Örneğin 

aşağıdaki beyitte Yûnus dünyayı renkli, cazibeli ve güzel olması 

yönüyle bakmaya doyum olmayan, yeşil, kızıl giyinmiş bir geline 

benzetir: 

Bu dünyâ bir gelindür yeşil kızıl donanmış  

Kişi yeni geline bakubanı toyamaz (Tatcı, 1997: 105/3). 

Yûnus, insanın bu dünyaya geliş serüveni ile ilgili açıklamalarda da 

bulunur. Yûnus’a göre, gafil insan bu dünyaya nefsine kulluk etmeye 

gelmiş ve iyi davranışta bulunmamıştır: 

Hemin geldüm bu dünyâya nefsüme kullık itmege  

Eyü amel işlemedüm azâbdan kurtulam diyü (Tatcı, 1997:  285/4). 

Yûnus gerçek yolculuğunda da, varacağı durağa ulaştıktan sonra da, 

gözlerini yummamış, kendi içine dalmamış, dünyadan ilgisini 

kesmemiş ve hayallere dalmamış bir şairdir. Aynı zamanda ölümden 

şikayet eden şiirleri de onun hayata ne kadar bağlı olduğunun bir 

işaretidir. Yûnus’un ölümsüzlüğe kavuştuğuna inandığı zamansa, 

güzelden güzelliğe geçtiğini, benlikten ayrılıp topluma yayıldığını ve 

gönüllere girdiğini yansıtmaktadır (Gölpınarlı, 2006: 371). Hâlbuki 

aklı başında olan insan bu dünyaya altın, mal, mülk elde etmek için 

gelmemiş sevgiyi bulmaya ve gönüller kazanmaya gelmiştir. Yûnus’a 

göre dostun evi insanların gönülleridir: 
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Ben gelmedüm da'vîyiçün benüm işüm seviyiçün 

Dostun evi gönüllerdür gönüller yapmaga geldüm (Tatcı, 1997: 

179/2). 

Allah Yûnus’u yaratmış, var dünyayı bir gör demiştir. Yûnus dünyaya 

gelmiş bakmış ki her taraf süslemelerle doludur. Ancak ona göre dostu 

seven bunlara aldanmaz, aldanmamalıdır. Hatta Yûnus daha da ileri 

giderek Süleyman peygamberin mülkünün bile geçersizliğini dile 

getirir: 

Ol dost bizi viribidi var dünyayı bir gör didi 

Geldüm gördüm bir ârâyiş seni seven kalmaz ana (Tatcı, 1997: 

7/6). 

Çalap viribidi bizi var dünyeyi görün diyü 

Bu dünye hod bâkî degül mülke Süleymân neyimiş (Tatcı, 1997: 

120/4). 

Neticede bu dünyada farklı hayallerin ve türlü türlü hâllerin olduğunu 

söyleyen Yûnus, bu dünyaya gerçek sevgiyi ve ilahî aşkı bulmaya 

gelmiştir. Yûnus’a göre bu dünya hayatı gelip geçicidir ve günün 

birinde yok olacaktır. Yûnus’a göre bu dünya şehrinden üç yol 

çıkmaktadır. Bunlardan biri cennete, biri cehenneme uzanmaktadır. 

Üçüncüsünün hedefinde ise cemalullah vardır. Burada şairin Allah’ın 

cemalini hedefleyenleri cenneti hedefleyenlerden ayırması ilginçtir. 

Bu durum aslında “Bana seni gerek seni.” diyen Yûnus’un genel 

çizgisine de gayet uygun düşmektedir. Çünkü Yûnus beyitlerinde 

genel olarak ilahî aşka, tevhide ve Allah’ın merhametinin genişliğine 

gönderme yapmaktadır. Bir anlamda bu dünya şehri başıboş değil, 
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onun bir sultanı, bir hâkimi var, her şey onun emri altında hareket 

eder, o sonsuz merhamet sahibidir, herkese her şeye ihsanda bulunur, 

demektedir. “O sultanla bilişen yok iken vara benzer.” demekle 

Yûnus, bize göre insanın yaratılış gayesine işaret etmekte, insanın bu 

dünya şehrine Allah’ı bilmek, ona kulluk ve ibadet etmek için 

geldiğini bildirmektedir. Zira Yûnus, Allah aşkını ruhunun bütün 

derinliklerinde hisseden mutasavvıf bir şairdir. O bu aşkı, yaşadığı 

hayatın her kademesine inceden inceye dokumuş ve yaşamıştır.  

3. Yûnus Emre’nin Ahiret Anlayışına Psikolojik Bir Yaklaşım 

 Ölüm ve ahiret kavramları, insanoğlunun yaratılışından itibaren 

sürekli zihnini kurcalayan önemli meselelerden biri olmuştur. 

İnsanlar, “Ölümden sonra hayat var mıdır? Varsa bu nasıl bir hayattır, 

daha doğrusu nasıl bir devamlılıktır? Yoksa ölümden ötesi sonsuz bir 

hiçlik ve yokluk mudur? Kâinatın sırrı nedir? Ruh nedir?” gibi sorular 

sormuşlardır. İnsanlar hiç bir zaman çözemeyecekleri bu meseleyi 

inanç yoluyla halletmek istemişler ve dinler vasıtasıyla bu sorulara 

cevap aramışlardır. Dinler ise ister tek tanrılı ister çok tanrılı olsun, 

her biri bu soruya kendine göre bir açıklamada bulunmuşlardır. 

Dinlerin verdiği cevaplar ve açıklamalar genellikle ayrıntılı bir şekilde 

olmuş, bu da insanları rahatlatmıştır (Ercilasun, 2001: 40). Yûnus 

Emre’nin beyitlerinde ahiret kavramı geniş yer tutar. Onun için ahiret, 

fanilikten ebedîliğe geçişi sağlayan bir vasıtadır. Ahiret inancı, Yûnus 

Emre’de büyük bir sorumluluk duygusu meydana getirmiştir. Yûnus, 

dünya hayatında karşılaştığı zorlukların farkındadır. Bu anlamda 

mutlak bir adaletin tecelli edeceği, iyiliklerin mükâfatlandırılıp 
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kötülüklerin cezalandırılacağı ebediyet âleminin varlığına da inanır. 

Bu inanç onun için büyük bir teselli kaynağı ve yaşama sevincidir. 

Ona göre dünyada şeref ve izzet aramak âşıkların yapacağı iş değildir 

(Bars, 2017: 247). Burada ifade edilen âşk, Allah aşkıdır. Bu âşk 

kişiye dünyasını unutturduğu gibi ahiretini de unutturur: 

  Girçek ‘âşık olan kişi anmaya dünyâ-âhiret 

‘Âşık degüldür ol kişi yüriye ‘izzeti kova (Tatcı, 1997: 2/2). 

Her geçen zaman bizleri Allah’a ve hesap gününe yaklaştırmaktadır. 

O halde yarına hazırlık yapmak gerekir. Sabah vaktinde Allah’a ibadet 

edenler cennete çabucak girecektir: 

Çün cân agdı hazrete yarak it âhirete 

Tanla turan tâ’ate Tanrı evine ir gider (Tatcı, 1997: 35/6). 

Yûnus ahiretin çok uzak olduğunu belirtirken, hesap gününde 

yüzünün akıyla hesabı vermenin zorluğunu anlatmak ister. O güne 

iyice hazırlık yapmak gerektir. Dünyadan ayrılan kimsenin bir daha 

geri dönmesi mümkün olmayacaktır. Oradaki pişmanlıkta fayda 

vermeyecektir. Bundan dolayı dünyadaki hazırlık iyi yapılmalıdır: 

Âhret yavlak ırakdur togrulık key yarakdur 

 Ayrulık sarp firâkdur hiç giden girü gelmez (Tatcı, 1997: 103/3). 

Âşık olan kişi için bu dünya mallarının bir çöp kadar değeri yoktur. 

Çünkü asıl vatan ahiret hayatıdır. Bu dünyaya ait olan her şey yok 

olup gidecektir: 

‘Âşık bir kişidür bu dünyâ mâlın 

Âhiret korkusın bir çöpe saymaz (Tatcı, 1997: 113/6). 
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Sonsuz âlemden mahrum kalmamak için kişi dünyadayken Allah’a 

ibadet etmeli, böylece yok olmaktan kurtulmalıdır: 

Gel imdi tur bu fânîden mahrûm kalmadın bâkîden  

Tâ’at kılup bu dünyeden âhireti bilmek gerek (Tatcı, 1997: 137/4). 

Âşık dünyada mal mülk kazanma, biriktirme sevgisinden 

vazgeçmelidir. Bu düşünce aldatıcıdır. Çünkü kişi gerçekte ahirete 

güçlü bir biçimde bağlıdır. İnsanda yok olma değil, sonsuza kadar 

yaşama isteği bulunmaktadır: 

Çün âhirete kavîsin ko bu yalancı da’vîsin 

Bu mâl u hazne sevisin ‘âşıkısan nendür senün (Tatcı, 1997: 

148/7). 

Âşk kişiyi dünya ve ahiret belasından kurtarır; hileye, tuzağa 

düşmekten alıkoyar. Yûnus, ahireti bir bela olarak nitelerken kişinin 

ibadetlerini sadece cennet için yapmasının yanlışlığını belirtir. Çünkü 

ona göre kişi cennet için değil, ondan daha önemli olan Allah’a 

kavuşmak, onun cemalini görmek için hazırlanmalıdır: 

Her kim ‘âşık olmadısa kurtulmadı mekr elinden  

Cümlesini ‘ışk eridür dünyâ âhret belâsını (Tatcı, 1997: 348/3). 

3.1. Cennet (Uçmak) 

Cennet ‘örtmek, gizlemek’ anlamındaki cenn kökünden isimdir. Tarih 

öncesi toplumların birçoğunda cennet inancı vardı. Bazı Afrika 

mitlerinde, Eski Mısırlılarda, Eski İranlılarda, Eski Yunan’da, 

Romalılarda, Budizm’de, birbirinden farklı, cennet tasavvuru 

bulunmaktaydı (Şahin, 1993: 374-376). 
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Cennetin sekiz kapısının olduğu ilk dönemlerden beri kabul 

edilegelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de de cennetin sadece kapılarının 

bulunduğu ifade edilmiş ve sayıları hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemiştir (Ra’d/23, Sad/49-50, Zümer/73). Ancak cehenneme ait 

yedi kapının varlığı Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmiştir (Hicr/43-

44). Ayetler de genellikle cennete girmeye vesile olan davranışları 

belirtmekte, zaman zaman cenneti tasvir etmekte, cennet hayatı ve 

nimetlerinden bahsetmektedir. Cennet iman edenlere ve salih amel 

işleyenlere vaat edilmiştir. Dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, 

onlar üzülmeyeceklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada onlar 

sürekli kalıcıdırlar (Ahkâf/13-14). Allah, kendisine inanıp salih 

ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr 

edenlerin ise kalacakları yer ateştir (Muhammed/12). İnanan erkek ve 

kadınlar, içlerinden ırmaklar akan, temelli kalacakları cennetlere 

konulacaktır (Fetih/5). 

Yûnus dizelerinde cennetten “behişt, cinan, uçmak, Firdevs-i alâ” gibi 

isimlerle söz eder. Bu kelimelerden uçmak kelimesi Türkçe’dir. 

İslamiyet’te bedenî ihtiyaçları gideren ve cismanî zevkler sağlayan 

cennet nimetleri aslında cennet sakinleri için bir amaç değildir. 

Ulaşılmak istenen asıl hedef Allah rızasıdır. Allah, mümin erkeklere 

ve mümin kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan 

cennetler ve köşkler vadetmiştir. Allah’ın rızası ise, bunların 

hepsinden daha büyüktür (Tevbe/72). Yûnus’un dizelerinde de 

Allah’ın rızasının her şeyin üstünde olduğu vurgulanır. Onun için 

Allah aşkı her şeyin üstündedir. Yûnus’a göre cennet müminlerin 
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canlarını tutmak için kurulmuş bir tuzaktır. Asıl amaç Allah’ın rızası 

olmalıdır: 

‘Âşık mı diyem ben ana Tanrı’nun uçmagın seve 

Uçmak dahı tuzagımış mü‘min cânların tutmaga (Tatcı, 1997: 1/4). 

Yûnus’a göre Allah’ı görenler için cennet, bir zindan gibi gelir. 

Cennetin güzelliği Hakk’ın cemali karşısında zindan hükmündedir. 

Yûnus, cenneti isteyenlere cennetin verilmesini isterken onun tek 

arzusu Allah rızasıdır: 

Seni gördüm güneş gibi cennet bana zindân gibi 

Cennetüne zâhidün ko uçmakda arzum yok durur (Tatcı, 1997: 

52/6). 

Yûnus’a göre insanlar cennete ulaşmak için çok heveslenir. Cennetin 

en büyük sermayesi de insanların gönüllerini onarmaktır, gönül 

kırmamaktır, insanları sevindirmektir: 

Uçmak uçmak didügin kullarun yiltedügün 

Uçmagun ser-mâyesi bir gönül itmek gerek (Tatcı, 1997: 141/4). 

3.2. Cehennem (Tamu) 

Cehennem “çok sıcak yer” (Devellioğlu, 1997: 130) anlamına gelen 

ve ahirette günahkâr kulların gideceği azap yeridir. İnsanlara dünyada 

yaptıklarının karşılığı olarak mükâfat veya ceza verileceği düşüncesi 

hemen hemen bütün inançlarda bulunur. Eski Mısır dininde, 

Mecusilikte, Hinduizm’de, Budizm’de, Yahudilikte, Hristiyanlıkta 

farklı şekillerde cehennem inancı bulunmaktadır (Harman, 1993: 225-

226). Cehennem Kur’an’da katillerin, münafıkların, zalimlerin, 
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gerçeğe boyun eğmeyenlerin azap görecekleri yer olarak tasvir edilir. 

Kur’an-ı Kerim’de de cehennem anlatılırken oraya kimlerin gideceği 

ve ne kadar fena olduğu anlatılır. İnkâr edenler ve âyetleri 

yalanlayanlar, suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) 

olanlar, Allah’tan korkmayanlar, Allah’a ve Peygamber’ine isyan 

eden ve onun koyduğu sınırları aşanlar cehennemliktir (Uşşak, 2013: 

719). Onlar orada ebedî kalacaklardır. Orası çok fena bir yataktır. 

Orada alçaltıcı bir azap vardır (Bakara/39-81-206; Âl-i İmrân/12; 

Nisâ/14; Ra’d/18). Cehennemin yedi kapısı vardır ve her kapıya bir 

grup ayrılmıştır (Hicr/43-44). Yûnus beyitlerinde cehennemin yanı 

sıra “tamu, dûzah, nâr, od” gibi kelimeleri de kullanır. Bu 

kelimelerden tamu Türkçe’dir.  

Yûnus’a göre hâkimlerin hâkimi olan Allah, ahiret hayatında 

günahkârları ayrı bir statüye tabi tutacaktır. Bu bakımdan iyilerle 

kötüler ahiret hayatında farklı muamelelerle karşılaşacaktır. Yûnus da 

iyilerle kötülerin ahirette farklı şeylerle karşılaşacağını belirtir. 

Yûnus’a göre âşıkların ahları, cehennem kuyularındaki ateşleri 

söndürür. O ahlar sekiz kat cennetin nuruna nur katar. Dünya bir 

handır. Gelen herkes göçer. Âşk şarabından içenlere ölüm yoktur. 

Yûnus cennet ve cehennemden geçmiştir: 

Yidi veyil tamusını kül eyler ‘âşıklar âhı 

Kasdider sekiz uçmagı nûr ide nûra katmaga (Tatcı, 1997: 1/9).  

Bildük gelenler geçdiler gördük konanlar göçdiler  

‘Işk şarâbın içen cânlar uymaz göçmege konmaga (Tatcı, 1997: 

1/10). 
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Tutulmadı Yûnus cânı geçdi tamudan uçmakdan 

Yola düşüp dosta gider gine aslın ulaşmaga (Tatcı, 1997: 1/11). 

Yûnus cehennemi korkunç bir biçimde tasvir eder. Cehennem 

meleklerinin başkanı Malik, (Zuhruf/77) cehenneme çağrıda 

bulunarak gelmesini söyler. O anda korkudan herkes figân etmeye 

başlayacak, dağlar yerinden oynayacak, gökler yarılacak, yıldızlar 

düşecektir (Mürselât/8-10): 

Mâlik çagıra tamuya çek anı meydâna getür  

Hak korkısından tamuda ditreyüben figân ola (Tatcı, 1997: 9/4). 

Taglar yirinden ırıla heybetinden gök yarıla 

Yılduzlar bagı kırıla düşe yire perrân ola (Tatcı, 1997: 9/6). 

İnsanlar cennet veya cehenneme giden yolu kendileri yaparlar. Her iki 

yolda da Allah’tan başka yardım istenecek bir güç yoktur. Kişi kendi 

nefsinden geçmelidir: 

Yidi tamu sekiz uçmak her birinün vardur yolı 

Her bir yolda mededüm Allâh sana sundum elüm (Tatcı, 1997: 

184/16). 

Kuran’ı Kerimi kendisine rehber tutanların yurdu cennettir. Yûnus’a 

göre Hakk’ın yaktığı cehennem ateşi bile Allah’ın adı anılınca gül 

bahçesine dönüşür: 

Pîşrev bize Kur’ân durur vatan bize cennet durur 

Ol tamuya Hak yandurur ol gül-i gül-zârdur bize (Tatcı, 1997: 

333/3). 
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4. Yûnus Emre’ye Göre Dünya ve Ahiret İlişkisi 

Yûnus Emre’ye göre âşığın bu dünya ile hatta ahiretle bile işi olmaz. 

Âşık her ikisinden de geçmiştir. O âşk eteğini tutmuştur ve sadece 

dostunu, sevgilisini düşünür: 

Âşık bu dünyâyı n'ider âkıbet bir gün terk ider 

Işk etegin dutmış gider her kim gelürse saladur (Tatcı, 1997: 59/4). 

Âriflere bu dünyâ hayâl ü düş gibidür 

Kendüyi sana viren hayâl ü düşden geçer (Tatcı, 1997: 70/4). 

Yûnus Emre’ye göre Allah’ın bostanı olan dünya; derviş için Hakk'ı 

bulma, müşahede yeridir. Herkes ahirette cemalullahı göreyim diye 

umarken, derviş bu dünyada o dostu bulmuştur: 

Kamu âlem ümid tutar âhiretde görem diye 

Yûnus eydür dervîş olan bunda Hak'ı buldı gider (Tatcı, 1997: 

87/8). 

Yûnus’a göre dünya bir anlamda dostu ve gerçek aşkı bulma yeridir. 

Dostun yüzünü görmek için ise bu dünyadan, ahiretten ve nice 

nimetlerden geçmek gerekir: 

Dostdan haber soran kişi güzâf degül dostun işi 

Bellü bilün mahrûm durur bu dünyâda dostsuz kişi  

(Tatcı, 1997: 360/1). 

Dünyâ vü âhiretden niçe dürlü ni‘metden 

Dost yüzini görmege kamudan geçer gerek (Tatcı, 1997: 135/16).  

Yûnus bu dünyada dosttan başka hiçbir şeyi sevememiştir: 
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Bu dünyede dostdan artuk Yûnus nesne sevemedi  

Bilmez misin gayretsüze dost u düşmân gülesini (Tatcı, 1997: 348/9). 

Hak katında dünya ve ahiret aslında birer damladan ibarettir diyen 

Yûnus’a göre dünya, ahiret her yer Hak’la, Hakk’ın nuruyla doludur: 

Miskîn Yûnus gözün aç bak iki cihân toptolu Hak 

Sıdk odına gümânı yak ol eşkere pinhândadur (Tatcı, 1997: 54/9). 

Dünya, ahiret; yer, gök Hak’la doludur. Ama yine de onu kimse 

göremez: 

Dünyâ âhiret ol Hak yir gök toludur mutlak 

Hîç gözlere görinmez kim bilür ne nişânda (Tatcı, 1997: 328/2). 

Derviş psikolojisini anlamak çok zordur. Bir lokma kuru ekmek ve bir 

yudum su ile inzivaya çekilen Yûnus Emre gibi insanlar dünya 

nimetlerine karşı koydukça kendi içlerinde yolculuğa başlarlar ve 

böylece Allah’a ulaşmaya çalışırlar. Derviş şairlikten tarikata, 

tarikattan marifete, marifetten hakikate geçe geçe O’na ulaşır. Derviş 

maddi varlık gibi bu dünyada bulunmakla o dünyayın adamı gibi ikiye 

bölünüyor (Nerimanoğlu, 2011: 9). Yûnus’a göre bazen açık, bazen 

gizli iki dünya da Hak’la doludur. Hakiki dosta giden yolda hurinin, 

köşkün, burağın çok da önemi yoktur. Dosta gitmek isteyen bunlardan 

geçmelidir: 

Yûnus dir eşkere nihân Hak toludur iki cihân 

Gelsün berü dosta giden hûr u kusûr burâk nedür (Tatcı, 1997: 

37/7). 
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Yûnus’a göre insan aslında bu dünyaya ikiliğini birliğe çevirmeye, bir 

başka ifadeyle tevhide, vahdete ulaşmaya gelmiştir: 

 Dost esrigi deliligüm ‘âşıklar bilür neligüm 

 Degşürüben ikiligüm birlige yitmege geldüm (Tatcı, 1997: 179/3). 

Yine insanın bu âleme geliş maksatlarından biri de o dost ile burada 

bilişmek ve ona hâlini arz etmektir. Yani yaratıcısını ve dostunu 

bulmak ve ona ibadet etmektir ki bu da daha evvel bahsedilen ayetin 

mealidir. Yalnız Yûnus burada (bu dünyada) Hak’la bilişmeyenin 

orada da bilişemeyeceğini söyler: 

Bunda bilişmeyen cânlar anda bilişimez anlar 

Bunda bilişüp dostıla hâlüm arz itmege geldüm (Tatcı, 1997: 

179/5). 

Neticede dünya hayatı Yûnus emre için çalışılıp ahirete hazırlık 

yapma günüdür. Nasıl çalışkan bir öğrenci hem sınav gününün 

gelmesini hem de gecikmesini isterse ve o günü nasıl heyecanla 

bekler, sonra sınava biraz daha fazla hazırlanmak için zaman ararsa ve 

sonunun mükâfat olacağını ümit ettiği o güne gizli bir sevgi duyarsa, 

gerçek bir âşık için de ölüm günü böyle beklenir (Taşpınar, 1992: 68). 

5. Sonuç 

Yûnus Emre’nin ahiret inancı Kur’an’a, sünnete ve çeşitli halk 

inançlarına dayanır. Yu- nus’un söyleyişlerinde özellikle insanın 

yaratılışından, evrenin idare edilişinden ve hayatın akışından 

bahseden, âhiret hayatını tasvir eden dizeler önemli yer tutar. Yûnus 

asıl hayatın ikinci âlemde başlayacağına inanır ve ölümün ebedî 
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yokluk olmadığını ifade eder. Ona göre ahiret hayatına inanan hakiki 

müminler henüz dünyada iken bu yeni hayatın özlemini duyar. Ahiret 

ile dünya arasında sıkı bir ilişki vardır. Ölüm inanan gönüller için 

fanilikten ebedîliğe geçişi sağlayan bir vasıtadır. Dünya hayatı geçici 

bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak yerdir. Yûnus, 

mutlak bir adaletin tecelli edeceği, iyiliklerin mükâfatlandırılıp 

kötülüklerin cezalandırılacağı ebediyet âleminin varlığına inanarak 

büyük bir teselli ve yaşama sevinci bulur. Her geçen zaman bizleri 

Allah’a ve hesap gününe yaklaştırmaktadır. O halde yarına hazırlık 

yapmak gerekir. Yûnus, cennet ve güzelliklerinden ziyade Allah’ın 

dostluğunu, sevgisini ister. Yûnus için Allah aşkı her şeyin üstündedir. 

Müminin maksudu Hakk’ın didarı olmalıdır. Bu maksat için çalışan 

kişi cennet sevgisi ya da cehennem korkusu duymaz. Cennetin en 

büyük sermayesi de gönül kırmamaktır. Kişi yaptıklarıyla kendi 

sonunu kendi hazırlar. Mutlu veya mutsuz olmak kişinin kendi 

elindedir. Yûnus, tüm salih amellerin başına ihlası koyar. İhlasla 

yapılmayan amellerin değeri yoktur. İnsanlar kendilerinden geçeceği, 

büyük şaşkınlık yaşayacağı, ne yapacağını bilemeyeceği kıyamet 

gününü aklından çıkarmamalı, ona hazırlanmalıdır.    
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GİRİŞ 

Büyük Türk ozanı Yunus Emre, Anadolu’da XIII. yüzyılın son 

dönemi ile XIV. yüzyılın ilk döneminde yaşamıştır. Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi’nde bulunan belgeler ışığında Prof. Dr. Adnan Sadık 

Erzi, ‘Emre, sene 720. Müddet-i ömür 82’ şeklindeki kayıttan yola 

çıkarak Yunus Emre’nin milâdî 1240-1241 yılında doğduğunu tespit 

etmektedir (Anadol, 1993: 3). Bu tarih uluslararası platformda kabul 

görmüş ve UNESCO tarafından 1991 yılı, doğumunun 750. yıl 

dönümü nedeniyle Yunus Emre Yılı olarak kabul edilmiştir (Aras, 

2021: 215). Cahit Öztelli, Şikâri’nin Karaman Tarihi’ni esas alarak 

Yunus Emre’nin babasını Horasan’dan Anadolu’ya gelen Kirişçi Baba 

namıyla tanınan İsmail olduğunu açıklamaktadır (Anadol, 1993: 4). 

Yunus Emre’nin hayatı hakkında ilk önemli çalışma, 1919’da birinci 

baskısı yapılan Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü’nün ‘Türk 

Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’ adlı eseridir (Yetim, 2005: 172). 1933 

yılında Burhan Toprak, Yunus Emre Divanı’nı yayınlamıştır (Aras, 

2021: 213). 1936 yılında Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre hakkında 

kapsamlı bir çalışma hazırlamıştır. Abdulbaki Gölpınarlı, Uzun 

Firdevsî tarafından derlenen Bektâşi Vilâyet-Nâmesi ile Yunus 

Emre’nin hayatı hakkında bazı bilgiler aktarmaktadır. Bu kaynağa 

göre Yunus Emre, Konya’da da bulunmuş, Mevlana ile görüşmüştür. 

Yunus’un tahsil hayatı Konya’da geçmiştir (Gölpınarlı, 2006: XXX). 

İhtiyarlık çağını ise doğduğu köy olan Eskişehir Sarıköy’de geçirmiş 

ve orada vefat etmiştir (Gölpınarlı, 2006: XXXI). Köprülü, Yunus 

Emre’nin XIII. yüzyılın son yarısında Sivrihisar civarında yahut 
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Sakaryasuyu civarında yaşadığını nakletmektedir (Köprülü, 2007: 

251). Ahmet Hamdi Tanpınar ve Sezai Karakoç da Yunus Emre’nin 

Sakarya nehrinin kıyısında yaşadığını kabul etmektedir (Özçelik, 

2013: 10). 1943 yılında dönemin Vakıflar Umum Müdürlüğü Teftiş 

Heyeti Reisi Halim Baki Kunter, Maarif Vekilliği’ne müracaat ederek 

Türkiye genelindeki kütüphanelerde Yunus Emre ile ilgili bütün 

belge, eser ve kayıtların toplanmasını sağlamıştır (Kunter, 1991: 27). 

Adnan Saygun, 1946 yılında Yunus Emre Oratoryosu besteleyerek, 

büyük şairin değerlerini sahne sanatlarına taşımıştır (Aras, 2021: 213). 

Uzun Firdevsi’nin anlatımında, Yunus Emre’nin Sarıköy’de yaşayan 

bir çiftçi iken buğday almak üzere Hacı Bektaş’a gittiği bilgisi vardır. 

Hacı Bektaş’ın buğday yerine ‘nefes’ vermeyi teklif etmesine rağmen, 

Yunus Emre buğday ister. Hacı Bektaş’tan aldığı buğdaylarla köyüne 

giderken, tercihini kusurlu görür ve Hacı Bektaş’ın yanına tekrar 

gelerek nasip ister. Hacı Bektâş-ı Velî, bunun üzerine ‘bundan sonra 

olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre’ye verdik, varsın nasibini 

ondan alsın’ der ve onu Tapduk Emre’ye gönderir. Tapduk Emre’nin 

yanındaki talebeliğinin böylelikle başladığı kaydedilmektedir (Tatcı, 

2013: 600). Tapduk Emre’nin dergahı Sarıköy’e yakın kabul 

edilebilecek bir yer olan Nallıhan’daki Emre Sultan köyündedir. 

Kadim kaynaklar Yunus Emre’nin buradaki öğrenim süresini 

sembolik bir ifade olarak kırk sene şeklinde belirtmektedir (Özçelik, 

2013: 10). 

Yunus Emre’nin ‘Risalet-ün Nushiyye’ ve ‘Divânı’ olmak üzere iki 

bilinen eseri vardır. Bunların haricinde Müstakîmzade Süleyman 
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Sadeddin’in Mecelletü’n-nisâb’ının ‘Emre’ maddesinde bir eseri daha 

olduğu yazmaktadır (Anadol: 1993: 63). Pierre Seghers’in Yunus 

Emre’nin şiirlerini tercüme ettiği bir betikte kaleme aldığı önsöz 

dikkat çekicidir. Seghers’e göre Batı dünyası, Yunus Emre ile 1438-

1458 yılları arası, Osmanlı’da bir hapishanede kalan İtalyan 

mahkumun çevirileri sayesinde tanışmıştır (Aras, 2021: 215).  

Yunus Emre hakkında kadim kaynaklarda destansı öğeler içeren 

anlatımların detaylı incelenmesine girmeyerek sadece tasviri ile ilgili 

bir hususu aktaralım. Yunus Emre’nin tespit edilebilen ilk temsili 

portresi, 1929 yılında Vakit gazetesinde yayınlanmıştır. Münif Fehim 

Özarman tarafından Halk Bilgisi Derneği’nin düzenlediği Yunus 

Emre Günü için çizilen portredir. Bu portre, 1948 yılında Yedigün 

dergisinde Alâettin Gövsa’nın kaleme aldığı “50 Türk Büyüğü” yazı 

dizisi için yine Münif Fehim Özarman tarafından renklendirilerek 

tekrar çizilmiştir. Günümüzde yaygın şekilde kullanımda olan Yunus 

Emre portresi, Fehim’e ait olan çizimdir (Aras, 2021: 214). 

1. YUNUS EMRE’NİN MİHALIÇÇIK’TAKİ TÜRBESİ 

HAKKINDA GÖRÜŞLER 

Milâdî 1320-1321 yılları arasında vefat ettiği kabul edilen Yunus 

Emre’nin Anadolu’da muhtelif bölgelere yayılmış birçok türbesi 

bulunmaktadır. Kaynaklardaki anlatım farklılıklarının yanı sıra 

Anadolu insanının Yunus’un ortaya koyduğu değerler manzumesine 

sahip çıkmak, onunla hemşeriliği paylaşmak gibi naif duygularla 

hareket edilmesi, Yunus Emre’nin nerede yattığı sorusuna yanıt 

aramayı güçleştirmektedir. Elbette çalışmamızın konusu, Eskişehir’de 
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bulunan türbenin iki kez nakledilmesiyle sınırlı olması nedeniyle bu 

başlık altında Yunus Emre’nin mezarının nerede olduğu sorusuna 

yanıt aramayacağız. Yalnızca Eskişehir’deki türbe hakkındaki 

bilgilere göz atacağız. 

Yunus Emre’nin türbesinin bulunduğu illerimiz arasında 

Eskişehir’den sonra ciddi bulguların olduğu Karaman’daki türbedir. 

Karamanoğlu İbrahim Bey’den Yunus Emre tarafından Larende-

Karaman’da bir zaviyenin satın alındığı iddiası ileri sürülmektedir. 

Karaman iddiası ile ilgili bir parantez açılması elzemdir. Prof. Dr. 

Abdülkadir Emeksiz’in danışmanlığında Engin Karakoç tarafından 

2017 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

hazırlanan ‘Yunus Emre Hakkında Yazılmış Kitaplarla İlgili 

Açıklamalı Bibliyografya Denemesi’ başlıklı tezde maddi hatalar göze 

çarpmaktadır. Bibliyografya denemesi olarak hazırlanan tez, bu 

çalışmanın kaynak aldığı Prof. Dr. Yılmaz Önge’nin ve Prof. Dr. Fahri 

Yetim’in – bilhassa türbeler ile ilgili olması hasebiyle- 

çalışmalarından istifade etmemiştir. Tezin on birinci sayfasında yer 

alan “1.2.3. Yunus Emre’nin Mezarı” başlıklı bölümde çelişkili 

ifadeler vardır. Birinci paragrafta yazar, mezarın kesin olarak nerede 

olduğu bilinmemektedir ifadesini kullandıktan sonra on ikinci sayfada 

Eskişehir’deki mezara – 1946’taki araştırmayla bir kabrin olduğu ispat 

edilmesine rağmen- doğru olmamakla itham etmekte ve ‘Elimizdeki 

ilk kaynak belgeler, Karaman’da olduğunu ispat ve ilan ediyor’ 

demektedir.  
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İ. Hakkı Konyalı’ya göre buradaki zaviye Yunus Emre’nin oğlu 

tarafından yapılmıştır (Anadol, 1993: 22). Evliya Çelebi’nin 

seyahatnamesinde de buradaki türbeden bahis olunur. Edirneli Mecdi 

Efendi, Yunus Emre’nin Bolu’da yattığını ifade etmesine rağmen 

kadim kaynaklarda Bolu’da bir kabir veya makam yeri 

gösterilmemektedir (Anadol, 1993: 22). Bursa’da Niyazi Mısri’nin 

rüyasından hareketle Yunus Emre’nin mezarı olduğu iddia edilmiş, 

ancak Abdülbaki Gölpınarlı ve Mustafa Tatçı, Bursa’daki mezarda 

yatanın Yunus Emre’ye gönül vermiş, Aşık Yunus mahlası kullanan 

başka biri olabileceğini vurgulamışlardır (Yetim, 2005: 173). Muhtelif 

tarihlerde derlenen iddiaları sıraladığımızda Yunus Emre’nin mezarı 

olduğu yerler, Keçiborlu, Aksaray Ortaköy, Afyon Sandıklı, Manisa 

Kula, Eğridir, Tire, Ünye, Erzurum Tuzluca’dır (Anadol, 1993: 22-29; 

Yetim, 2005: 174-175). Kaynaklarda Batı Anadolu civarında yaşadığı 

yönünde kuvvetli deliller bulunan Yunus Emre’nin Azerbaycan’da da 

türbeleri bulunmaktadır (Nimet, 1992: 36-39). 

Eskişehir Sarıköy’deki Yunus Emre’nin türbesine dair bilgiler altı asır 

öncesine kadar uzanmaktadır. Bektaşî Vilayet-Nâmesi’nde Yunus’un 

Sarıköy’de yattığı ifade olunurken, Uzun Firdevsi’nin bu kaynağı 

1481-1501 yılları arası derlediği göz önüne alındığında Sarıköy’e dair 

malumatı XIV. yüzyıla kadar götürmektedir. Kütahya’da Vahit Paşa 

Kütüphanesi’nde bulunan 1506’da yazıldığı bilinen “Menâkıb-ı 

Evliyâ’da, Baba Yusuf-ı Hakkıykın’ın 1507’de yazdığı “Kitâb-ı 

Mevhûbı-Mahbûb”da ve Lâmi’î tarafından kaleme alınan “Nafahât 

Tercemesi”nde Sarıköy işaret edilmektedir (Gölpınarlı, 2006: XXXII). 

Şemseddin Sami, eseri “Kâmûsü’l A’lâm’da Yunus Emre’nin Porsuk 
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nehrinin Sakarya nehriyle karıştığı mahalde bir zaviye ve çilehane 

kurarak ibadet ve riyâzâla meşgul olduğu ve vefatı sonrasında burada 

defnedildiğini yazmaktadır (Köprülü, 2007: 251; Yetim, 2005: 179). 

Abdülbaki Gölpınarlı, M Fuad Köprülü, Adnan Sadık Erzi ve Nihad 

Sami Banarlı gibi alanında mümtaz ilim insanlarının Sarıköy üzerinde 

görüş birliği etmiş olmaları ve zikredilen kaynakları ilmi tenkitlerle 

değerlendirmeleri önemlidir.  Sarıköy’deki zaviye ile ilgili arşiv 

kayıtları da yayınlanmıştır. Eskişehir Müze Müdürlüğü’nde bulunan 

Sarıköy’deki zaviye ile ilgili belgeler, 2013 yılında Eskişehir Valiliği 

tarafından hazırlanan Yunus Emre broşüründe yayınlanmıştır. 

Belgelerin transkripsiyonu Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topal tarafından yapılmıştır. Sultan 

II. Ahmet tarafından verilen 17-27 Mart 1732 tarihli berat, Sultan 

Abdülmecid tarafından verilen 21 Nisan 1841 tarihli berat, Sultan 

Abdülaziz tarafından verilen 18 Mayıs 1863 tarihli berat ve Sultan II. 

Abdülhamit tarafından verirken 1 Ekim 1899 tarihli berat için 

bahsedilen broşüre bakılabilir. 

2. 6 MAYIS 1949 TARİHİNDEKİ NAKİL 

Yukarıda da değinildiği üzere eski kaynaklarda Sarıköy’den bahisle 

Sivrihisar ismi geçmektedir. 18 Mart 1946’da alınan bir kararla 

Sarıköy -Yunusemre- Sivrihisar’dan alınarak Mihalıççık’a 

bağlanmıştır. Kararın gerekçesi arasında köyde bulunan demiryolu 

istasyonunun Sivrihisar’a takriben 40-45 kilometre iken, Mihalıççık 

ilçe merkezine yakınlığının 20-22 kilometre mesafede olması, köydeki 

hanelerim gündelik ve ekonomik işlerde Sivrihisar ilçe merkezi yerine 
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Mihalıççık ilçe merkezini tercih etmeleri gösterilmiştir (BCA, 

30.11.1.0., 181.9.19 / 2).  

Eskişehir’in Mihalıççık İlçesinde günümüzdeki adıyla Yunusemre 

mahallesinde olan (Sarıköy) tarihi türbe, Eskişehir-Ankara 

demiryolunun hemen kenarında, geniş bir mezar odasının kalıntısı 

halindedir. Yaklaşık kuzey-güney istikametinde uzanan bu yapıda, 

dıştan dışa 4.00 x 4.90 metre ölçülerindeki birinci odanın girişi 

doğuya açılmaktadır. Buna bitişik 6.00 x12.00 metre ölçülerindeki 

ikinci odanın kapısı, ilk oda kapısının yanında ve güney yönündedir. 

İkinci odanın içerisinden geçilerek girilen ve kapısı yine güneye açılan 

6.60 x 7.80 metre ölçülerindeki mekan, Yunus Emre’nin kabir 

odasıdır (Önge, 1991: 104). Günümüze ulaşan halinde mezar taşı 

bulunmamaktadır.  

Sarıköy, Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Yunan işgaline 

uğramıştır (Aras, 2021: 210; Sarıkoyuncu & vd, 2002: 27). 15 

Ağustos 1921’de ilçe merkezine giren Yunan birlikleri, Porsuk 

üzerinde köprü kurarak Sarıköy’ü işgal etmişlerdir. Yunan askerleri 

köydeki 34 haneyi, mektebi ve camiyi ateşe vermiş, Yunus Emre’nin 

türbesindeki bütün eşyaları ve tezyinatı çaldıktan sonra türbeye 

dinamitle saldırdıkları tespit edilmiştir. (Yazalan, 1994: 29). 20 Eylül 

1921 günü 3. Kolordunun 33. Süvari Alayına bağlı Türk askerleri, 

Yelkentepe sırtlarındaki Yunan birliklerini püskürterek Mihalıççık’a 

girmişlerdir (Türk İstiklal Harbi, 1973: 328). 

Tahrip edilen türbenin akıbeti, Halim Baki Kunter’in girişimleri 

neticesinde değişti. 1944 yılında dönemin Eskişehir Valisi Daniş 
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Yurdakul, Sarıköy’de bir Yunus Emre anıtının inşa edilmesi için 

çalışmaların talimatını verdi. 25 Mayıs 1944 günü Yüksek Mühendis 

Tevfik Madakbaş ile Ressam Midhat Utku, Sarıköy’de türbe civarında 

projelendirme çalışmalarına başladılar (Kunter, 1991: 38). Türbenin 

demiryoluna altı metre mesafede olması, anıtla beraber mezarın biraz 

daha geriye alınması lüzumunu gösterdi. Gerçekleştirecek anma 

törenleri için geniş bir alana ihtiyaç duyulabileceğinden daha yüksek 

bir sahaya mezarın nakli, vilayet makamınca uygun görüldü. Mezar ve 

anıtın inşası için Eskişehir Özel İdaresi’nden 50.000 liralık bir ödenek 

ayrıldı. Anıtta Türk mimarisini simgeleyen bir çeşme, çeşmenin 

gerisinde de mezar yeri planlandı. Mezarın yüksekte tutularak, 

çeşmeden su almaya gelenlerin mütemadiyen bir saygı duruşunda 

bulunmaları düşünüldü (Kunter, 1991: 38). İstanbul Güzel Sanatlar 

Akademisi öğretim üyelerinden Yüksek Mimar Asım Mutlu ve 

Süsleme Sanatları Şubesi Şefi Kenan Temizan, projeyi hazırladılar 

(Önge, 1991: 104). Anıt mezarın yapımına 1946 yılında başlandı, anıt 

çeşme ile 1949 yılında tamamlandı (Eskişehir Valiliği, son erişim: 

09.03.2021).  

Anıt olarak hazırlanan ikinci mezarın inşaatı sırasında Yunus 

Emre’nin kabri üzerinde antropolojik bir inceleme yapıldı. 28 Haziran 

1946 Cumartesi günü, saat 9.30’da Halim Baki Kunter, Adnan 

Saygun, Etnoğrafya Müzesi Müdür Muavini Kemal Güngör, Müzeler 

Genel Müdürlüğü personeli Raci Temiz, fotoğrafçı Hasan Bıçakçı, 

Eskişehir Bayındırlık müdürü Fasih Onarman, Maarif müdürlüğünden 

bir personel ve Müteahhit Yüksek Mühendisi Mesud Gün’den oluşan 

heyet, harap haldeki türbeye geldi. Mihalıççık Kaymakamı, Jandarma 
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komutanı ile Sarıköy İmamıyla köyün muhtarı da heyete dahil oldu. 

Türbenin ve mezarın vaziyeti fotoğraflarla tespit edildikten sonra 

Kur’an-ı Kerim okundu. Naaşın çıkarılması işlemine başlanıldı. İki 

saate yakın bir süre sonunda iskelete ulaşıldı. İskeletin başının sağ eli 

üzerinde bir halde yattığı görüldü (Kunter, 1991: 41). Kemal Güngör, 

kemiklerin inceleme ve ölçüm işlemlerini tamamladı. Kur’an-ı Kerim 

okunarak mezarın kapatılmasına geçildi. Antropolojik incelemenin 

ardından Kemal Güngör, detaylı bir rapor hazırladı (Kunter, 1991: 42-

46). İşlemlerin bütün aşamalarında fotoğraflama ile albüm 

oluşturuldu. Kabrin açılması ile ilgili bilgiler Eskişehir yerel basınında 

yayınlandı (Kunter, 1991: 47). 

Gazeteci Murat Bardakçı, 10 Haziran 2012 tarihli Habertürk 

gazetesinde yayınlanan yazısında Yunus Emre’nin Eskişehir’deki 

kabri ile ilgili gerçekleşen arkeolojik çalışmaya değinmektedir. 

Bardakçı’nın “1940’lı yılların Hamletler’i Yunus Emre’nin mezarını 

açıp kafatasıyla resim çektirmişler’ başlıklı yazısında Sadun 

Tanju’nun “Adnan Saygun’larda Çay Sohbetleri” isimli kitabından 

naklettiği bilgilere göre kemiklerin bir sene boyunca başka bir yerde 

muhafaza edildiği, 1949 yılında resmi duyuru olmadan inşaatı 

tamamlanan anıt mezara nakledildiğini aktarmaktadır. Söz konusu 

yazıda, Sadun Tanju’nun Yunus Emre Derneği’nin kuruluş sürecine 

dair anlatımları da yer almaktadır. Halim Baki Kunter’in 

başkanlığında, Tanju’nun genel sekreterliğindeki derneğin üyeleri 

arasında Şevket Aziz Kansu da vardır. Mezarın açılması esnasında 

Kansu, asistanı Kemal Güngör’ü görevlendirerek kendisi hazır 

bulunmamıştır. Güngör’ün tespitlerine göre kabirde bulunan naaş, altı 
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asırlık bir Türkmen iskeletidir. Mezarın toprak sathına asırlar 

geçmesine rağmen oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. 

Bardakçı’nın yazısındaki iddianın aksine, kemiklerin sandukaya 

alınarak eski mezara konulduğu Kunter’in ve yerel basının 

anlatımlarıyla sabittir. 

Yunus Emre’nin türbesinin birinci naklini Ankara ve İstanbul’dan 

katılımlarla genişleyen bir heyet huzurunda 18 Mayıs 1948 tarihinde 

yapılması düşünülmüş, ancak türbe inşaatının yetişmemesinden ötürü 

nakil 1949’a bırakılmıştı (Kunter, 1991: 48). Nihayet 6 Mayıs 1949’ta 

birinci nakil gerçekleştirildi.  

Türbenin birinci nakli başlığında yeni bir bulguya değinmeliyiz. 

Değerli gazeteci -yazar Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları isimli 

kitabında naklin, devlet makamları tarafından büyük bir gizlilik 

içerisinde gerçekleşmesinin istendiği, bu usulle hareket edilirken 

üstelik haberleşme ve iletişim olanaklarının son derece yetersiz olduğu 

bir devirde civar illerden binlerce insanın gelmesiyle gizli olması 

hedeflenen naklin büyük bir merasime dönüştüğünü aktarmaktadır 

(Araz, 1984: 82). Bu anlatım, birçok yazıda tekrarlanmaktadır. 

Örneğin gazeteci Ali Baş’ın Anadolu gazetesinde 26 Mayıs 2020 

tarihinde yayınlanan “Yunus Emre’nin mezarındaki sır!’ başlıklı köşe 

yazısında 6 Mayıs 1949 tarihindeki naklin gizli yapılması talimatına 

rağmen halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştiğine, bu sebeple her 6 Mayıs 

tarihinde Yunus Emre türbesinde anma töreninin düzenlendiğini 

nakletmektedir. Baş’ın atladığı husus olan Yunus Emre’nin her 6 

Mayıs’ta anılmasının nedeni ise, Mihalıççık Belediye Meclisinin 
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aldığı karardır. Belediye türbenin nakline müteakiben bu kararı almış 

ve ilçedeki en büyük caddenin ismini Yunus Emre Caddesi yapmıştır 

(Sakarya, 14 Mayıs 1949: 1).  

Araz’ın iddiasına dönecek olursak, törende hazır bulunmuş Halim 

Baki Kunter’in anlatımı ile Ankara Milli Kütüphane’nin gazete 

arşivinde bulunan gazete nüshaları, Nezihe Araz’ın anlatımının 

destansı nitelikler barındırdığını ortaya koymaktadır. Eskişehir yerel 

basınından Yunus Emre’nin türbesinin nakline dair haberleri takip 

ediyoruz.  Sakarya gazetesinin 4 Mayıs 1949 tarihli sayısının birinci 

sayfasının dördüncü ve beşinci sütunlarında “Büyük Şair ve 

Mütefekirimiz Yunus Emre için dini bir tören yapılacak” haberi vardır 

(Sakarya, 4 Mayıs 1949). Haber metninde Yunus Emre için bir 

süreden beri Sarıköy’de inşa edilmekte olan anıtın tamamlandığı, 

törene İstanbul ve Ankara’dan gelecek heyetlerin hazır bulunacakları 

ifade edilmektedir. Yine haberin devamı olarak gazetenin ikinci 

sayfasında Yunus Emre Derneği Eskişehir Temsil Heyeti’nin 

hazırladığı program yer almaktadır. Programa göre; 

“1. Mezarın nakli sırasında yalnız mûtad veçhile bir dini tören 

yapılacaktır. (Esas tören, büyük şairin yurt çapındaki önemi 

nazara alınarak abidenin noksanlarının ikmali tarihine 

bırakılmıştır.) 

2. Dini töreni müteakip toplu bir şekilde Yunus Emre’nin yeni anıtı 

ziyaret edilecek ve kendi şiirlerinden parçalar okunacaktır. 
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3. Ayni gün törenden sonra verilecek öğle kır yemeğini 

Ankara’dan, İstanbul’dan e şehrimizden katılan heyetler, 

Mihalıççıklıların davetlisi olarak yiyeceklerdir.  

4. Ankara ve İstanbul’dan gelecek zevat 5 Mayıs Perşembe 

günü Sarıköy’e hareket edecekler ve 5-6 Mayıs gecesi 

(yani, muvasalat ve avdette) tren vaziyetine göre birer 

gece misafir edilecektir. 

Programın detayları incelendiğinde, naklin gizlilik esasıyla olmadığı 

açıktır. Ancak, tören programının radyo ve basın tarafından ilan 

edilmesi durumunda katılımın çok yüksek olacağı, gelenlerin barınma 

ve yemek ihtiyaçlarının karşılanamayacağı, hatta izdiham yaşanacağı 

düşüncesiyle mümkün mertebe merasimin mahalli tören olarak 

kalması tavsiye edildi. Bu sebeple Eskişehir gazeteleri hariç İstanbul 

ve Ankara’da gazeteler haber yayınlanamadı (Kunter, 1991: 49). 

Tören günü yayınlanan Halkçı Porsuk gazetesi, birinci sayfa sağ altta 

dördüncü ve beşinci sütunda “Yunus Emre için Bugün Sarıköyde bir 

tören yapılacak” haberini duyurdu. Haber metninde, türbenin Sakarya 

Savaşı sırasında tahrip olduğu, sayın Vali Daniş Yurdakul’un büyük 

yardımları ve il genel meclisinin ayırdığı tahsisatla yapılan anıt 

mezara nakil olacağı bildirildi (Sakarya, 6 Mayıs 1949: 1). Gazete 

ikinci sayfasında tören programına ve büyük şairinin “Kulum Diye 

mi” şiirine de yer verdi. 

Tören için Ankara’dan gelen heyet 5 Mayıs akşamı saat 23.00 

civarında Sarıköy’e vardı. Heyet Sarıköy’de ciddi bir kalabalık 

tarafından karşılandı. Heyet geceyi Mihalıççık’ta geçirirken civar il, 
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ilçe ve kasabalardan gelen binlerce insan Sarıköy istasyonunda, 

kahvelerde, ağaç altlarında veya açıkta geçirdi (Kunter, 1991: 50). 6 

Mayıs günü saat 09.00’da eski mezarın başında Kur’an-ı Kerim’in 

okunmasıyla tören başladı. Eskişehir Müftüsü Abdullah Toprak’ın 

Kur’an tilavetiyle mezar açıldı sanduka dışarı çıkarıldı. Mihalıççık 

Belediye Başkanı Mecid Ertürk, neftî renkte örtüyü sandukanın üstüne 

örttü. Sanduka, saat 11.00 civarında tekbirler ve ilahiler eşliğinde anıt 

mezara taşındı. Alınan tedbirlere rağmen görevlilerin beklediği 

kalabalık bin civarı iken törene on beş bini aşkın insan geldi (Kunter, 

1991: 50). Bolvadin’den, Sandıklı’dan Bolu’dan ve Anadolu’nun dahi 

katılımların olduğu görüldü (Anadol, 1993: 21). 

Eskişehir yerel basınında törenin yankıları ilerleyen günlerde de 

sürdü. 7 Mayıs 1949 tarihli Sakarya gazetesi, töreni ‘Sarıköy’de 

yapılan Yunus Emre Töreni Pek Muhteşem oldu…’ manşetiyle 

duyurdu. Manşetin hemen altındaki spotta ‘(Yunus Emre Derneği)in 

Tertiplemiş olduğu dinî törene on binden fazla insan katıldı’ ifadesi 

yer aldı. Üç tam sütundan tören ile ilgili detaylar aktarıldı. Yunus 

Emre Derneği üyesi Cemal Oğuz Öcal’ın anlatımıyla Regaip 

Kandili’ne denk gelen 6 Mayıs’taki törene, vilayet protokolü haricinde 

Eskişehir Demokrat Parti Milletvekili Kemal Zeytinoğlu’nun da 

katıldığı bilgisi verilmektedir. (Sakarya, 7 Mayıs 1949: 1) Öcal’ın 

gazetedeki anlatımında heyecanı yansıtan kısımlar şöyledir: 

“Tören yalnız dini mahiyette olduğundan – köylülerin ekonomik 

durumu düşünülerek- küçük çapta tertiplenmiş ve gerek 

gazeteciler gerekse yurdun diğer illerinden heyetler davet 
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olunmamıştı. Buna rağmen ilgili zevatın bana verdikleri 

malumata göre, büyük Yunus’un hayranı olan köylüler, daha üç 

gün evvel Sarıköy’e akın ederek eski ve yeni mezarı ziyarete 

başlamışlar… Dikkat ettim her taraf insanla dolu. Mahşerî bir 

kalabalık. Fakat ne gürültü var ne patırdı. Hiçbir kalem, bu ilahi 

sükûn ve sükûtu anlatamaz. Sırtlarda taşınan kurbanlık 

koyunlarda bile ses-seda yok. Emniyet tertibatı da gayet güzel 

alınmış. Herkes muntazam saflar halinde, adeta kendinden 

geçerek törenin başlamasını bekliyor… Saat, tam 11, 10… tabut 

eller üzerinde yürümeye, kurbanlar kesilmeye başladı. Allah 

sesleri göklere yükseliyor, heyecandan yerinde duramayan halk 

tabuta koşmak, hiç olmazsa tabutun üzerindeki yeşil çuhaya 

elini dokundurabilmek için can atıyor. Buna mâni olmanın 

imkanı yok. Çünkü esen hava ülûhiyet havasıdır… Nihayet, göz 

yaşları içinde büyük insanı, ebedî şairimizi, ebedi medfenine 

terk ediyoruz. Mahşerî kalabalık bu sefer anıta hücum ediyorlar. 

Bunların biricik arzuları şu: Aziz ve mübarek ölünün mezarı 

kapanırken kapak taşlarına ellerin sürebilmek… Defin merasimi 

saat 11,30 da bitti.”  

Cemal Oğuz Öcal’ın aktarımına göre, iki yüz ellişer kişiden oluşan 41 

saf halinde Cuma namazı kılınırken öğleden sonra verilen yemek için 

157 koyun, 1 kuzu, 1 sığır ve yüzlerce tavuk kesildi (Sakarya, 7 Mayıs 

1949: 2). Yine 7 Mayıs 1949 tarihli Hür Millet gazetesi ise törene dair 

detayları nispeten aktarmayarak sadece yalın bir haber metniyle 

yetindi. Gazete, üçüncü ve dördüncü sütunları kapsayacak şekilde 

“Büyük Türk Şairi Yunus Emrenin bir sanduka içerisinde bulunan 
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kemikleri dini bir törenle yeni yapılan anıt mezarına konuldu’ başlığı 

bulunmaktadır. Törenin mahalli boyutta kalmasıyla ilgili ‘esas tören 

Büyük Şairin yurt çapındaki değerine uygun olarak Anıtın 

noksanlarının ikmalinde yapılacağı için bu defa yalnız dini bir tören 

iktifa edilmiştir.’ cümlesiyle açıklamaktadır (Sakarya, 7 Mayıs 1949: 

2) 

Törenin akisleri bu haberlerle sınırlı değildir. Sakarya gazetesi, Cemal 

Oğuz Öcal’ın Yunus Emre Derneği Başkanı Halim Baki Kunter ile 

yaptığı söyleşiyi 11 Mayıs 1949 tarihli sayısında yayınladı. Söyleşide 

kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Kunter, Yunus Emre’nin 

hayrete şayan tarafı nedir sorusu üzerine:  

“Yunus Emre’nin asıl hayrete şayan olan tarafı, onun daha 

hayatta iken şu hakikatleri şiirlerinde ifade etmiş olmasıdır. 

Büyük şair, eserlerinin bir yerinde: Küllî dillerde söyleyen, külli 

dilli diyen benim… Başka bir şiirinde de şöyle diyor: Yunus! 

Senin sözlerin devr-i zaman içinde!... Yine başka bir şiirinde: 

Adımı Yunus taktım, sırrımı âleme çaktım, Bundan ileru dahi 

dilde söylenen benim!... İşte büyük şairimizin şayan-ı hayret 

olan taraf…” 

Tören sonrasında 24 Haziran 1949’da Halim Baki Kunter, Yunus 

Emre Derneği tüzüğünün bir nüshasıyla beraber türbenin 

fotoğraflarının olduğu albümü Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliği’ne takdim etti (BCA, 490.1.0.0., 599.74.1 / 1). Birinci 

nakilden sonra Yunus Emre’nin buradaki istirahati yirmi bir sene 
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sürdü. Nakilden iki sene sonra Sarıköy’ün ismi Yunus Emre köyü 

olarak değiştirildi (Eskişehir Valiliği, son erişim: 09.03.2021).  

3. 24 MAYIS 1970 TARİHİNDEKİ NAKİL 

Yunus Emre’nin türbesinin noksanlarını tamamlamak ve bir külliye 

halinde yapılandırmak için 1964 yılında bugün yattığı üçüncü 

mezarının inşaatı başladı. İkinci mezarın daha güneyinde ve aynı 

eksende baldaken tipi bir türbe inşa edildi. Yeni yapı bir kenarı dıştan 

dışa 2.75 metre genişliğinde sekizgen plan üzerine, zeminden 3.50 

metre yükselen köşe ayaklarına oturtulmuş, leğet kemerlerin taşıdığı, 

geniş saçaklı bir tavanla örtülüdür (Önge, 1991: 104). Türbenin 

zemini 10 cm yüksekliğinde olup, ayak ve kemerler kesme taş 

kaplama, tavan, saçaklar ve basık külah örtüsü betonarme üzerine 

sıvadır. Türbenin ortasında dört kademeli bir kaide üzerine beyaz 

mermerden işlenmiş masif sanduka vardır (Önge, 1991: 104). 

Yunus Emre’nin türbesinin ikinci nakli 24 Mayıs 1970 tarihinde 

gerçekleşti. Nakil ile ilgili Eskişehir yerel basınından Milli İrade 

gazetesi mayıs ayı boyunca haberler yaparak gelişmeleri aktardı. 2 

Mayıs 1970 tarihli sayısında “YUNUS EMRE için ön çalışmalar 

hızlandı” manşetini atan gazete haber alt metninde ‘Hedef <<Yunus 

Emre Sitesi>>nin bir an önce kurulması…’ cümlesine yer verdi. 

Yunus Emre’nin türbesinin bahçesine dinlenme yerleri ve müze 

yapılarak bir külliyenin inşası konusunu gündeme getiren gazete, 

gelecek sene olan 1971 yılında Akbank’ın bir Yunus Emre günü 

düzenleyeceğini bildirmektedir (Milli İrade, 2 Mayıs 1970: 1). 

Gazetenin dördüncü sayfasında devam eden haber metnine göre nakil 
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töreninin programı iki gün içinde kesinleşip ilan edilecektir. Ancak 

belirtilen süreyi takiben sayılarda program hakkında haber yoktur. 14 

Mayıs 1970 tarihli Milli İrade gazetesi “Büyük Halk Şairi ve Gerçek 

Halk Aşığı Yunus Emre 24 Mayıs’ta Yapılacak törenle anılacak” 

manşetini atarak programı açıkladı. Törene Milli Eğitim Bakanı ve 

ilim insanlarının davet edileceği aktarılmaktadır. Haber metninde 

13Mayıs günü vilayette Vali Mustafa Karaer’in başkanlığında Milli 

Eğitim Müdür Ferit Çanoğlu, Halk Eğitim Başkanı Süleyman Alkan, 

Turizm Derneği Başkanı Reşit Zeytinoğlu, Bayındırlık Müdürü Ayhan 

Bakkalcı ve gazeteciler İsmail Ali Sarar ile İsmail Sadık’tan 

müteşekkil bir heyet tören hakkında toplantı gerçekleştirdiği bilgisi 

edinilmektedir. Bu haberden bir hafta sonra 21 Mayıs 1970 tarihli 

sayıda manşetten hazırlıkların tamamlandığı okurlara duyuruldu. 

“Büyük halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre için gerekli bütün 

hazırlıklar tamamlandı” manşetiyle çıkan sayıda, program şöyledir; 

“Saat: 10-10.45 Büyük halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre’nin 

yeni kabrine nakil töreni. Saat: 10.45 – 10.55 Eskişehir Valisi 

Mustafa Karaer’in açış konuşması. Saat: 10.55-11.05 Milli 

Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı Mehmet Önder’in 

konuşması. Saat: 11.05-11.15 Halim Baki Kunter’in konuşması. 

Saat: 11.15-11.25. Milli Kitaplık Genel Müdürü Müjgân 

Cumbur’un konuşması. Saat 11.25-11.45 Abdülbaki 

Gölpınarlı’nın konuşması. Saat 12.00-14.00 Yunusemre köyü 

camiinde Yunus Emre ruhuna Mevlidi Şerif. Saat 14.00-14.45 

Yemek.”  
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Gazetenin haberinde öğleden sonra şehir merkezinde de Yunus Emre 

sergisi ve konferansının gerçekleştirileceği duyurulmaktadır. Manşetin 

sol üst köşesinde türbede bulunan çeşmenin, sağ üst köşede de Vali 

Mustafa Karaer’in fotoğrafı bulunmaktadır. Ertesi gün çıkan Milli 

İrade’nin sayısında ana sayfanın sol alt köşesinde iki sütun halinde 

“Eskişehir Turizm ve Tanıtma Derneği Çağrısı: Pazar günü Yunus 

Emre’de buluşalım” başlığıyla dernek başkanı reşit Zeytinoğlu’nun 

demeci bulunmaktadır. Zeytinoğlu, pazar günü sabah 07.30’da şehir 

merkezinden Yunus Emre istasyonuna tren kaldırılacağı bilgisini de 

vermektedir. Törenden önceki günkü sayısında Milli İrade’nin 

sürmanşeti ‘Dalga dalga büyüyen ilgi dünden itibaren heyecana 

büründü’ şeklindedir. ‘Yunus Emre için düzenlenen büyük tören yarın 

yapılıyor’ manşetinin altındaki spotta dönemin Milli Eğitim Bakanı, 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin temeli olan Eskişehir Ticaret 

Akademisi’nin ve Marmara Üniversitesi’nin kurucu rektörü, Prof. Dr. 

Orhan Oğuz’un tören için geldiği haberi verilmektedir (Milli İrade, 23 

Mayıs 1970: 1). Aynı gün ulusal basında da türbenin nakli haberleri 

yer almaktadır. Cumhuriyet gazetesinin Sadık İsmail imzalı haberinde 

nakledilecek türbenin fotoğrafı da yer alarak “Yunus Emre, ikinci kez 

naklediliyor” başlığıyla okurlara duyurulmaktadır (Cumhuriyet, 23 

Mayıs 1970: 3) Nakil günü ise Milliyet gazetesi türbenin Yunus Emre 

köyüne bakan hizasından bir fotoğrafı ve Yunus Emre’nin bir tasviri 

ile ‘Yunus’un Mezarı Bugün Naklediliyor’ haberine yer vermektedir. 

Milliyet’in 24 Mayıs 1970 tarihli sayısında yayınlanan haber metninin 

ikinci paragrafında törene ait detay sunulmaktadır; 
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“Bir noter huzurunda yapılacak nakil esnasında Yunus Emre’nin 

naaşı, medeni bir plaka ile kaplı yeni sandukasına 

yerleştirilecek, bunu konuşmalar, şiirler ve okunacak mevlid 

izleyecektir. Daha sonra hazırlanan geleneksel Yunus Emre 

pilavı konuklara dağıtılacaktır. Eskişehir Valiliği, Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığının katkısı ile yapılan yeni kabrin çevresinde 

dikilecek ağaç ve kurulacak tesislerle <ulusal park> niteliğinde 

bir <Yunus Emre Sitesi> haline getirileceğini açıklamıştır.”  

24 Mayıs günü gerçekleşen nakil, yoğun bir kalabalıkla gerçekleşti. 

Tören TRT tarafından kayda alındı. Milli İrade gazetesi 25 Mayıs 

1970 tarihli sayısında okurlarına töreni “Büyük Ozanı seven binlerce 

kişinin katıldığı dünkü muhteşem tarihi törenle: <<Yunus Emre>> 

yeni kabrine nakledildi” manşetiyle duyurdu.  Tören konuşmalarına 

müteakip programın harfiyen uygulandığı tören ulusal basında da ilgi 

gördü. Hürriyet gazetesinin 25 Mayıs 1970 tarihli sayısındaki ‘Yunus 

Emre Yeni Mezarına Nakledildi’ başlıklı haberi şöyledir:  

“Büyük düşünür ve halk ozanı Yunus Emre, dün muhteşem bir 

törenle yeni anıt mezarına nakledilmiştir. Tören saat 10.20’de 

eski mezarının noter huzurunda açılmasıyla başlamış ve iki 

mezar arasına dizilmiş gençlerin elleri üzerinde Yunus Emre 

yeni mezarına götürülürken ortalık tekbir sesleriyle inlemiştir. 

Vali Mustafa Karaer yaptığı açış konuşmasında Yunus Emre’nin 

kişiliği üzerinde durmuştur. Onu takiben de Milli Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. Orhan Oğuz bir konuşma yapmıştır.” 
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Hürriyet’in haberinde nakil esnasında bir kare fotoğrafta yer 

almaktadır. Yunus Emre müzesi olarak yılında Kültür Bakanlığı 

tarafından ziyarete açılırken 1982’de bir kültür evi, cami ve şadırvan 

eklendi. Ek binalar ile müze arasına 1984 yılında Yunus Emre’nin 

bronz heykeli konularak yapı tamamlandı (Önge, 1991: 104). 

DEĞERLENDİRME 

Her yıl 6 Mayıs’ta düzenlenen Yunus Emre’yi anma günüyle yüzlerce 

misafiri ağırlayan Yunus Emre köyü, 1994-2014 yılları arası Belde 

statüsünde olup belediye teşkilatına da sahipti. Bugün mahalle olarak 

Mihalıççık’a bağlı Yunus Emre mahallesinin sürdürmekte olduğu 

tarihi ve kültürel miras, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyük 

önem arz etmektedir. Çünkü büyük şair Yunus Emre, eserleriyle Türk 

dünyasıyla da sınırlı kalmayarak uluslararası bir okur kitlesine 

ulaşmış, milyonlarca gönle girmiştir.  

Çalışmanın ana başlığı nedeniyle yurt içerisindeki diğer türbe ve 

makamları her ne kadar inceleyememiş olsak da bu türbe ve 

makamların, Yunus’un ömrü içerisinde uğradığına dair bulguların 

olmadığı coğrafyalara kadar uzanmış olması, Türk insanının gönlünde 

onunla hemşerilik payesini paylaşmak, onun manevi değerler 

manzumesini sürdüren nesil olma iddiasında yer alabilmek içindir.   

Eskişehir Mihalıççık’taki türbenin nakillerinde, metinde de 

vurguladığımız gibi gerekçe ve nakil hakkında halk anlatımları ile 

bulgular arasında doğal farklar bulunmaktadır. Bilhassa birinci naklin 

gerekçesi olarak Yunus Emreliler ve bazı yazılı kaynaklar rivayet 

olunan anlatımı sürdürmektedir. Türbenin yapımı ile sözlü tarih 
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çalışmasında aktarılan rivayete burada değinmeliyiz. 2013 yılında 

Eskişehir Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 

tarafından hazırlanan ve internet veri ortamında bulunan ve sözlü tarih 

çalışması niteliğinde bulunan kayıtta, söz konusu tarihte Yunus Emre 

köyünde ikamet etmekle olan yaşlılarla görüşüldüğü görülmektedir. 

Kayıtta konuşan ve bugün hayatta olmayan Gürbüz Sarı’ya göre 

türbenin yanından geçen demiryolunun Yunus Emre’yi rahatsız ettiği, 

köy sakinlerinin rüyasında beliren Yunus’un taşınmak istediği halk 

arasında anlatıla geldiğini ifade etmektedir. Bu çalışma esnasında, 

ikinci nakil tarihinde -24 Mayıs 1970- tarihinde törende bulunan ve 

Yunus Emre köyüne üç kilometre mesafedeki Hamitoğlu çiftliğinde 

ikamet etmekte olan Birgül Elüstü ile görüşülmüştür. 1954 doğumlu 

Birgül Elüstü de annesi ve babasından dinlediği kadarıyla birinci 

naklin gerekçesini halk arasında anlatılan bu rivayeti bildiğini, yine 

halk arasında trenlerin kabrin mevkiinde raydan çıktığının konuşula 

geldiğini aktarmaktadır. (Birgül Elüstü ile görüşme, 16 Mart 2021) 

Ancak birinci nakil kararının ona yaraşır bir anıt mezar yapmak, 

mezarda yapılacak törenler için alan oluşması için düz ve yüksekçe bir 

sahaya nakletmek arzusu Eskişehir Valisi Daniş Yurdakul tarafından 

alındığı görülmektedir. Yine birinci naklin gizlilik ve sıkı tedbirler 

içerisinde yapıldığı Yunus Emreliler ve bazı yazılı kaynaklarda 

aktarılırken gazete arşivindeki bulgularla ve Kunter’in eserindeki 

anlatımla doğru olmadığı anlaşılmaktadır. İzdiham olmaması adına 

İstanbul ve Ankara basınına haber verilmezken Eskişehir yerel basını 

gelişmeleri öncesiyle ve sonrasıyla takip etmiş, yapılacak törenin 

programını iki gün öncesinden Eskişehirlilere duyurmuştur. Birinci 
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nakile ait fotoğraflar, Halim Baki Kunter’in istifade ettiğimiz 

kitabında bulunmaktadır. Mükerrer olmaması adına ekler 

bölümümüzde daha önceki çalışmalarda yayınlanmamış yerel basına 

ait nüshaların olmasını tercih ettik. Yine bu noktada bir hususu açalım. 

Bilhassa görüldüğü üzere ikinci nakilde istifade edilebilen tek yerel 

gazete Milli İrade’dir. Maalesef Milli Kütüphane dijital 

koleksiyonunda 70 yaşını doldurmamış gazete sayıları 

paylaşılmamaktadır. Çalışmanın hazırlandığı tarihte yurt genelindeki 

pandemi nedeniyle ikinci nakil için İstanbul Beyazıt Devlet 

Kütüphanesi’nin gazete koleksiyona müracaat ile sınırlı kaldı. 

Buradaki eski kataloglarda Mayıs 1970 yılına ait Sakarya ve İstikbal 

gazetelerinin de mevcut olduğu bilgisine rağmen yeni kataloglarda söz 

konusu yıla ait adı geçen gazetelerin kopyalarının bulunmadığı bilgisi 

verildi. Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda yaptığımız çalışmalarda da 

taşınma işlemlerine ait evraklara rastlanılamadı. Temennimiz odur ki 

seneler içerisinde yeni belgelerle bu çalışmanın muhtevası 

genişletilecektir.  
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EKLER 

Ek – 1  

4 Mayıs 1949 Sakarya Gazetesi 

 

4 Mayıs 1949 tarihli Sakarya gazetesinde yer alan ‘Büyük Şair ve 

Mütefekkirimiz Yunus Emre için dinî tören yapılacak’ başlıklı haber 

görülmektedir.   
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Ek – 2 

7 Mayıs 1949 Hür Millet Gazetesi 

 

 

 

 

 

 

 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 67 

 

Ek -3  

7 Mayıs 1949 Sakarya gazetesi 
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Ek- 4  

6 Mayıs 1949 Halkçı Porsuk  

 

6 Mayıs 1949 tarihli Halkçı Porsuk gazetesinde “Büyük Türk Şair ve 

mütefekkiri Yunus Emre için Bugün Sarıköyde bir tören yapılacak” 

başlıklı haber görülmektedir. 
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Ek – 5 

BCA, Fon Kodu: 490.1.0.0., Yer Kodu: 599.74.1 

 

Halim Baki Kunter’in birinci nakilden sonra anıt mezarın albümünü 

CHP Genel Sekreterliğine takdim etmesine dair arşiv belgesi. 
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Ek – 6  

BCA, Fon Kodu: 30.11.1.0., Yer Kodu: 181.9.19 / 3 

 

Yunus Emre’nin kabrinin bulunduğu Sarıköy’ün Sivrihisar’dan 

Mihalıççık’a bağlanması kararı.  
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Ek – 6  

Ulusal basında Yunus Emre’nin kabrinin 24 Mayıs 1970’de 
nakledilmesi 

 

23 Mayıs 1970 tarihli Cumhuriyet Gazetesi 

 

24 Mayıs 1970 tarihli Milliyet Gazetesi 
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25 Mayıs 1970 tarihli Hürriyet Gazetesi 

Ek 7 

Yerel basında Yunus Emre’nin kabrinin 24 Mayıs 1970’de 

nakledilmesi 
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23 Mayıs 1970 tarihli Milli İrade Gazetesi 

 

25 Mayıs 1970 tarihli Milli İrade Gazetesi 
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Giriş 

Ahmet Yesevî1 ile büyük önem arz eden Yesi (Türkistan) şehri büyük 

bir öneme haizdir. Kazakistan’ın güney kesiminde Seyhun nehrine 

yakın bir kenttir. 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Türk Konseyi 

zirvesi sonrasında Türk Dünyasının manevi başkenti ilan edilmiştir. 

Ahmet Yesevi’nin yaşadığı yer olarak nam salmış olan bu şehir, 

Kazakistan’ın diğer yerleşim bölgeleriyle kıyaslandığında fazla büyük 

olmayan bir yerleşim bölgesidir. Nüfusun önemli bir bölümünü 

bağımsızlıktan sonra civar köylerden gelen insanlar oluşturmaktadır. 

 
1 Ahmed Yesevi, XI.. Yüzyılın son yarısında BatıTürkistan’da Tarım Irmağına 
dökülen Şâyâr Nehrinin karasu kolu üzerindeki Sayram Kasabasında dünyaya 
gelmiştir. İsficâp veya Akşehir adıyla da anılan Türk ordu şehri Sayram eskiden beri 
önemli bir yerleşme merkezi idi. Babası Şeyh İbrahim, tanınmış bir şahsiyet olup, 
Hz. Ali ahfadından geldiği kabul edilirdi. Babasının türbesini, “ hikmet”lerinden 
birinde Aktübe şehrinde adlandırır.  Önce annesini sonra babasını kaybeden yedi 
yaşındaki Ahmed ablasının bakımı ve vesayeti altında kaldı. Bir müddet sonra ablası 
onu yanına alarak Oğuz Han menkıbesinde payitaht olarak gösterilen önemli bir 
merkez Yesi şehrine yerleşti. Burada o zaman Arslan Baba veya Arslan Bâb adında 
bir Türk şeyhinin temsil edip yaydığı bir tasavvuf ananesi vardı.  İlk tahsiline 
Yesi’de başlayan Ahmed, küçük yaşta beklenmeyen fevkalâdelikler göstermesi ile 
çevresinin dikkatini çekiyordu. Arslan Baba ya intisâb ederek bu büyük mürşidden 
feyz alan Ahmed, onun vefatından sonra o zamanın önemli kültür merkezi Buharaya 
göç etmiştir. Uzun yıllar burada olgunlaşan Ahmed Yesevi Türkistana Yesiye 
döndüğü zaman çoktan ermiş yaşlı bir eren di ve vefat tarihi (h. 562) 1166 ya kadar 
burada irşada devam etti. Bu sıralarda Türkistan’da , Yedisu havalisinde kuvvetli bir 
İslamiyet cereyanı vardı ve medreselerle birlikte kurulan tekkeler yaygın bir 
tasavvuf akımının merkezleri idi.  Bütün Türk ülkelerinde ilk tarikat olan 
Yeseviliğin Yeseviye kurucusu ve bütün Türk sûfilerinin mürşidi olarak Ahmed 
Yeseviye Hazret-i Türkistan, Pir-i Türkistan adı verilir. Ahmed Yeseviye mal edilen  
hikmetlerin belki de çoğunun daha sonradan olduğu bilinir. Orta Asya’da Timurlu 
devrinin muazzam türbeleri ve türbe camileri arasında Sir-i Derya bölgesi yesi 
Hazret-i Türkistran Hoca Ahmed Yesevinin türbe cami ve dergahı ile külliye önemli 
yer alır. 1166-1167 de hoca Ahmed Yesevi’nin ölümünde kendisi için küçük bir 
türbe yapılmış, kısa zamanda burası kutsal ziyaret yeri olarak bütün Türk 
dünyasında tanınmıştır.  
Oktay Aslanapa,  “Hazret’i Türkistan  Hoca Ahmed Yesevi Ve Türbesié Erdem , 21, 
İstanbul, 1995, s.975-980. 
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Şehirede başta Kazaklar olmak üzere, Özbekler ve Ahıska Türkleri 

yaşamaktadır. Şehirdeki en görkemli yapı Yesevi’nin külliyesidir, 

yöre halkı bu külliyeye “kesene” demektedir. Boyu otuz metre 

civarında olan bu yapının içerisinde orjinalinin İngiltere’de olduğu 

söylenen insanların dua ettiği yer vardır. Yesevi’nin kazanı olarak da 

bilinen iki metre büyüklüğünde bir kazan vardır, bu büyük kazanda 

Hoca Ahmede Yesevi öğrencilerine, fakir halka yemek pişirilmiştir. 

XV. yüzyılın ortalarından itibaren Orta Asya’da merkezî idareler 

yerini irili ufaklı birçok hanlığa bırakmıştır. Bu hanlıkların ortaya 

çıkması, Orta Asya tarihinde yeni bir döneme işaret etmektedir. Aynı 

soydan gelen insanların ayrı ayrı siyasi birliklere bölünmeleri 

beraberinde yoğun bir hakimiyet mücadelesini getirmiştir. İlkçağdan 

günümüze gelinceye kadar birçok tarihi hadiseye sahne olmuş 

Türkistan şehri de hanlıklar döneminde Türkistan Hanlıklarının 

mücadele alanına dönüşmüştür. Kazak Hanlığının güçlenmesi ve XV. 

Yüzyıldaki komşu devletler ile savaşlar bölgedeki halkların tekrar 

tekrar yer değiştirmesiyle sıkıntılı bir hal almıştır. Doğu deşti kıpçakta 

Şeybani Ebul Hayrın hanlığı tarih sahnesinden silindi. Kazak Hanlığı 

Özbek ulusunun ve Deşti Kıpçak’ın yegane hâkimi oldular. Böylece 

orta asyanın stratejik bölgesi sayılan sirderya bölgesindeki şehirler 

Kazak Hanlığının eline geçti. Batı Yedisu ve Güney Kazakistan’ın 

Sirderya şehirleri, bozkır bölgeleri ve merkezi Kazakistan’ın büyük 

bir bölümü hanlığa tabi olmuştu. 

Türk Dünyası’nın küçük bir sembolü olan Türkistan derinliklerine 

kadar gider. Şehir, VIII. Yüzyılda Karluklara ve Oğuzlara başkentlik 
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yapmıştır. XIV. Yüzyılda Ahmet Yesevi türbesi yapıldıktan sonra 

Türkistan bütün Türk halkları için dinî bir merkez hüviyetine 

dönüşmüş ve Hazreti Türkistan olarak anılmıştır. XIV-XV. 

Yüzyıllardan itibaren güney Kazakistan topraklarında şehir ve tarım 

havzaları hayati gelişmeye başlamıştır. Çeşitli inşaat faaliyetleri 

yoğunluk kazanmış, konutlar, camiler ve kamu binaları tesis edilmeye 

başlanmıştır. İnşa edilen yapıların en göze çarpanı Yesi Türkistan 

şehrindeki Emir Timur’un yaptırdığı Hoca Ahmet Yesevi türbesidir. 

Yeni mimari stilleri ortaya çıkararak yeni inşaat teknikleri gelişmiş, 

inşaatla ilgili meslekler ortaya çıkmış, şehirlerde el sanatları 

yaygınlaşmıştır. Yedisu bölgelerinde ve sulama sistemi olan yerlerde 

buğday ve arpa gibi tahıllar, meyve ve sebze yetiştirilen bağ bahçeler 

çoğalmıştır.  

Kazak Hanlığı Hakimiyetinde Yesi (Türkistan) 

XVI. yüzyılın başlarında Deşt-i Kıpçaklı Muhammed Şeybânî Han’ın 

(1451-1510) Timurlular Devletine karşı askerî yürüyüşler yaparak bu 

devleti yenmesinden sonraki devirde Buhara, Hive ve sonra Hokand 

Hanlıkları ortaya çıktı. Bölgenin yaşamında önemli bir yere sahip olan 

Buhara Hanlığı’nda Muhammed Şeybânî Han’ın temelini attığı 

hanedanlık 100 yıl boyunca hâkimiyetin zirvesinde oldu. 1510 yılında 

Muhammed Şeybânî Han’ın, İran şahı İsmail Safevî tarafından 

mağlûp edilerek öldürülmesinden sonra Köçkinci Han (1510-1530), 

Ebu Said Han (1530-1533) ve Ubeydullah Han  (1533-1539) gibi 

Şeybânî Hanedanlığı mensubu kişiler hanlığı yönettiler.  Onların 

arasında özellikle Ubeydullah Han sağlam ve şecaatli siyasetçilerden 
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biri olarak memleketin birliğini sağlamak için birçok girişimde 

bulundu. Dış siyasette, Horasan için verilen mücadelelerde İranlı 

güçlere sürekli engel oldu. Ancak bu hanlığın I. Abdullah Han (1539-

1540), Abdülaziz Han (1540-1550) gibi vârislerinin dönemlerinde iç 

mücadeleler şiddetlendi ve merkezî hâkimiyet oldukça zayıfladı2. 

Sonunda Abdullah Han’ın hükümranlığı sırasında (1557-1598) 

bölgede merkezî bir devlet ve kudretli bir ordu kurarak becerikli bir 

komutan ve devlet adamı olarak şöhret kazandı. Abdullah Han’ın 

gücünün zirveye çıktığı bu dönemlerde 1571 yılında Türkistan şehri 

ve Türkistan şehrinin kuzey topraklarının bir kısmı Taşkent 

Şeybânilerinin elinde bulunuyordu. Kazak hanı Hak Nazar Han3 

Buhara Hanı 2. Abdullah ile Taşkent Hanı Baba Sultan ararsındaki 

mücadelede bazen Abdullah Han’ın bazen vârislerinin dönemlerinde 

iç mücadeleler şiddetlendi ve merkeî hâkimiyet oldukça zayıfladı.de 

Baba Sultanın tarafını tutarak ikisini de zayıflatma siyaseti takip 

etmiştir. 

1550 li yıllardan itibaren Hak Nazar Han la devam eden Kazak 

hanlarının güneye, yani Türkistan bölgesine doğru yayılma siyaseti 

Tevkel Han döneminde en yüksek noktaya ulaşmış ve bu dönemde 

başta Taşkent olmak üzere Türkistan Yesi ve Sayram4 gibi önemli 

 
2 Hamid Ziyayev, Türkistan’da Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele, Çeviren: Ayhan 
Çelikbay, Ankara,2007,s.88. 
3 Orhan Doğan, “ Tevkel Han Dönemi (1582-1598) Kazak Hanlığının Siyasi 
Durumu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.155, İstanbul,2005, s.180. 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Alpargu Onaltıncı,  Yüzyılda Türk Dünyası_ı 
Özbek ve Kazak Hanlıkları,Ankara,1994; Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve 
Kazaklar, Çev: Abdulvahab Kara, İstanbul,2007, s.205; Ferhat Tamir, “Kazak 
Hanlığı”, Türkler, C.8, Ankara,2002, s.651-652. 
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merkezler Kazakların eline geçmiştir. 1579 tarihinde Özbek hanı ıı. 

Abdullah Han ile Taşkent civarını idare eden Baba Sultan arasında 

taht kavgası baş gösterdi. Haknazar bu münakaşadan faydalanarak 

onları zayıflatmak amacı için gizlice ikisini de destekledi. Kendisine 

destek verdiği için II. Abdullah Han Yesi Türkistan ile Sauran 

şehirlerini Kazak hanına hediye etti. Ancak 1580 de Haknazar han ile 

yanındaki sultanların hepsini öldürdü5. 

Yesi (Türkistan) tarihinin incelediğimiz bu dönemi, bundan önceki 

dönemlerle karşılaştırdığımızda, yazılı kaynaklarda oldukça ayrıntılı 

bir biçimde yer almıştır. XV. Yüzyılın ikinci yarısı ve XVIII. Yüzyıla 

kadar tarihlenen kasabalar sayısı yirmi üçe kadar azaldı. XVI-XVII. 

asırlarda bölgenin siyasi ve ekonomik hayatında Sirderya’nın sol 

kıyısının Arkök, Kutcan, Akkorgan ve Uzgent gibi şehirleri güçlü rol 

oynamaya başladı. Karadağ’ın kuzey eteklerinde başkent görevini 

Sozak üstlendi. Yesi (Türkistan) kısa zamanda bütün güney 

Kazakistan’ın başkenti seviyesine yükseldi6. 

Yesi Türkistan, Kazak Hanlığı hakimiyetine girdikten sonra seyhunun 

en önemli ticaret noktası, büyük tarım bölgesinin merkezi konumuna 

gelmiştir. Ayrıca bütün Türkistan ve ona yakın kazak bozkırları için 

önemli bir dini merkez idi. Yesi’nin bu konumu, siyasi ve askeri 

açıdan güçlenenen Türkistan Hanlıklarının bu şehre hakim olma 

mücadelelerini arttırmıştır. Türkistan’ın artan önemine karşılık 

 
5 M.Abuseyidov, “ Haknazar jane XVI Gasırdıng Ekınşi Jartısında Memleketting 
Nığayun” Egemen Kazakistan,1998, 11-karaşa. 
6 K.M. Baypakov,Problem Arkheologiçeskikh İssledovaniy Pozdnesrednevekovıkh 
Gorodov Kazakhstana, Almatı, 1990, s.83. 
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Seyhun boyundaki birçok şehir hızla önem kaybetmiştir.  Bu dönemde 

Seyhun boyunun en görkemli şehirlerinden olan Otrar son zamanlarını 

yaşamaktaydı. Otrar’ın sahip olduğu stratejik konum, Kazak ve Özbek 

feodallerinin uzun yıllar mücadelelerinin nedeni olmuştur.  

XVI. yüzyılda Otrar’dan başka Sığnak, Savran, Arkuk, Sayram gibi 

şehirler de küçük yerleşim birimleri haline gelmiş durumda idi. Yesi 

ve çevresindeki Karnak, Şarnak, İkan ve Çimkent gibi yeni şehirler ise 

cazibe merkezi haline geldi. Yesi(Türkistan) da9.180 kişi yaşadı. 

Yüzölçümü açısından Savran Otrar’dan iki misli büyüktü. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru Kazak Hanlığı ile Rusya arasında siyasi 

ve ticari ilişkiler cereyan etmeye başladı. Güney Kazakistan 

şehirlerinde ticaret önemliydi. Avrupa’dan Kırım ve Don’un aşağı 

kesimlerinden geçerek Sarayçık, Otrar ve Sayram üzerinden Orta 

Asya’ya gelen ve ortadan Yedisu yoluyla doğu Türkistan’a ulaşan 

ekseri kervan yoluna bağlanan güzergâhta transit ticareti gelişmiştir. 

Doğu Deşti Kıpçak ve Yedisu bozkırlarında göçebe hayvancılıkla 

uğraşan Güney Kazakistan ve Orta Asya’nın çiftçi kesimi ve şehir 

sakinleriyle yaptığı ticaret, güneyde şehir ve tarım hayatının, bozkırda 

ise hayvancılığın gelişmesine olumlu etki yapmıştır. Kazak bozkırları 

ile Türkistan şehri üzerinden Orta Asya ile Rusya arasındaki ticari 

ilişkilerin gerçekleştirilmesi, XV. Yüzyılın ikinci yarısı XVIII. asır 

aralığında gelişen tiransit ticaretteki yeni bir olguydu. Rusya ile ticaret 

yapılması Kazak bozkırlarının ekonomisinin gelişmesinde önemli 

oldu. Rusya, Kazakistan ve Orta Asya’ya çuha, atlas, ayna, kışlık 

giyim ve gümüş ihraç etti. Ticaret kervanları Kazak şehirleri olan 
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Sozak, Karaşok ve Yesi (Türkistan) üzerinden geçti. Otrar, Yesi ve 

Sauran şehirlerinin kalıntıları arasında XVI-XVII. asırlara ait Çin 

porselenleri ve Rusya’nın bakır sikkeleri bulunmuştur. 

1583 tarihinde Tevekkel Hanın iktidarı döneminde 1583 de II. 

Abdullah Han ile Hak Nazar Han arasındaki anlaşmanın bozulmasına 

neden olan Sirderya civarındaki şehirlerindeki Kazak sultanlarının 

elinden alarak, II. Abdullah han kendi adamlarını idareye koyması 

Tevekkel Han’ın hoşuna gitmedi. O. Kazak sultanlarıyla birleşerek II. 

Abdullah Han’ın idaresine geçen Taşkent şehrine hücum etti böylece 

Kazak Hanlığı ile Özbek Hanlığı arasındaki mücadele tekrar başladı7 . 

Hanlığın doğu tarafındaki Moğollar ile Oyratlar Kazak toprağına 

sürekli etkili oldu. Onlar ara sıra istila savaşlarını devam ettiriyordu. 

Tevekkel han bu savaşlara o kadar önem vermedi. Gençliğiyle, yüksek 

askeri tecrübeleri ve öngörülü siyaseti sebebiyle hanlık idareye 

güçlendirmekle beraber, Kazak Hanlığı’nın otoritesini uluslar arası 

seviyeye yükseltmeyi başardı. Tevekkel Han durumlarını düzelttikten 

sonra güney bölgelerde Kazak Hanlığı’nın sınırını genişletmeyi 

düşündü. Tevekkel Han kendi istediğini yapabilmek için bazen 

siyaseti, bazen askeri gücünü kullanıyordu. II: Abdullah Han, hem 

rakibi hem düşmanı olan Baba Sultandan kurtulduktan sonra,bir 

zamanları Baba Sultana yardım eden Kazak sultanlarını 

cezalandırmak için harekete geçti. II. Abdullah Han’ın bu hareketine 

Kazak sultanları karşılık verdi 1583 de Tevekkel Han ile Özbek hanı 

arasında yapılan anlaşma şartı bozuldu. Böylece Tevekkel Han, birçok 

 
7 Tamir, F., “ Kazak Hanlığı”, a.g.e., s. 651. 
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askerle II. Abdullah hanlığına saldırı yaparak, Sauran, 

(Yesi)Türkistan, Otrar şehirlerini işgal etti8 

 Kazak ordusunun 1588 tarihinde Sibirya Tatarlarıyla yaptıkları 

savaşta mağlup olması Kazak Rus ilişkilerinde yeni bir dönemin 

başlangıcı oldu9 Kazak hanlığı bu tarihten itibaren Ruslarlarla sıkı 

ekonomik ve siyasi ilişkiler kurmaya çalıştı. Çünkü Orta Asya’da 

oluşan yeni güç odakları ile mücadele ederken güçlü bir komşunun 

desteğine ihtiyaç duyuluyordu. Türkistan, Kazak Hanlığının merkezi 

olması hasebiyle de Ruslarla yürütülen bütün elçilik faaliyetlerinin de 

merkezi olmuştur. Ayrıca şehir, Orta Asya’nın güneyi ile Sibirya 

bölgesinin birbirine bağlayan bir ticaret yoluna dönüşmüştür. Bu yol 

Tobol’dan başlayıp İrtiş üzerinden Uludağ eteklerinden Sarısuya ve 

buradan da Türkistan’a varıyordu. Türkistan’dan sonra Seyhun 

boyundan Kızılkum’a geçerek Buhara’da sonlanıyordu. Özellikle bu 

ticaret yolu, Türkistan’ın stratejik siyasi ve dini üstünlüğü için  Hive, 

Hokand, Buhara ve Kazak Hanlıkları ile Rusya arasında meydana 

gelecek mücadelenin nedenini oluşturmuştur. Ticaretin büyüklüğünü 

Türkistan’da gümüş sikkelerin basıldığı bir darphaneden anlamak 

mümkündür. 

Yesi’nin XVIII. Yüzyıldan itibaren gelişen tarihi oldukça karışıktır. 

Kazak hanlarının birbirleriyle mücadelesi ve hanlıkların Türkistan 

Şehri mücadelesi söz konusudur. 

 
8 Magauin, M. “ Tevekkel Han Zamanında” Kazak Edeviyeti, 1995, Sayı.14,  
Almatı, 11995, s.10,11. 
9 Kazaksko-Ruskiye Atmaşeniya XVI-XVIIIv. Sbornik Dokumentov i Materialov, 
Alma-Ata, 1961, s.112. 
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1785 yılında Buhara hanı Mir mahsun Şah-Murat Türkistan’ı ele 

geçirmiştir. XVIII. Yüzyılın sonunda ise Taşkent hakimi Yunus Hoca 

Türkistan’a sahip olmuş ölümünden sonra 1810 yılında şehir tekrar 

Buhara Hanlığı’nın eline geçmiştir. Dini, ticari ve siyasi açıdan 

bölgenin en önemli merkezi için Buhara, Hokand ve Hive Hanlıkları 

mücadeleye başlamışlardır. 

Hokand Hanlığı Hâkimiyetinde Türkistan 

1819 yılında Ulu Cüz’ün büyük bir bölümü ve Türkistan şehri Hokand 

Hanlığı hakimiyetinegeçti. Şehrin  Hokand hanlığı tarafından alınması 

ile ilgili Nalivkin oldukça kıymetli bilgiler vermektedir10: “ 1819 

yılında Hokand hanı Ömer Han döneminde Türkistan Hokand Hanlığı 

hakimiyetine geçti. Bu zamana kadar Türkistan ve çevresi Buhara 

hanlığına tabii idi. Türkistana sahip olmak bütün Orta Asya’nın 

liderliğini elinde bulundurmak anlamına geliyordu. Ahmet Yesevi’nin 

yanı sıra Orta asya tarihinde önemli bir yeri olan Huşvakt-Kuşbegi, 

Hoca Han, Mir Asat, Töre Han ve Maşerif Pervaneci gibi evliyaların 

türbelerinin burada bulunması Türkistan’a Orta Asya’nın dini 

merkezi olma şansını sağladı. Hokand Halkının da bu kutsal mekana 

sahip olma özlemi bulunuyordu. Ömer Han şehre yolladığı casusları 

aracılığı ile Buhara Hanlığı’nın gücünü öğrendi.  Türkistan’ı ele 

geçiren Ömer Han ilk iş olarak Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret 

edip 70 koyun keserek kıymetli hediyeler dağıttı. Ömer han, Şeyh-

Badal’ı Türkistan valisi ilan edip Taşkent’e döndü11”  

 
10  
11 V. Nalivkin, a.g.e., s.111. 
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1821 yılında Kazak Hanının şehri tekrar Kazak Hanlığına katma 

girişimi başarısısz oldu12. Hokand Hanlığının Türkistan’ı alması ile 

birlikte Seyhun’dan Aral’ın Kuyar sahasına kadarki Kazak bölgelerini 

de ele geçirmiş oldu13. Seyhun’un güney vakası boyunca uzanan 

kervan yolları üzerinde yer alan stratejik noktalar Jana- Korgan, 

Akmescit, Şili-Korgan, Jülek gibi yeni yerleşim alanları  inşa edildi. 

Harap durumda bulunan Sozak Kalesi yeniden yapıldı14. 

1846 yılında Hokand hanlığına tabi olan Türkistan Hakimi Kanat Şah 

Hokand hanlığından ayrılıp bağımsızlığını ilan etti. Taşkent hakimi 

Kanat Şah Hokand hanlığından ayrılıp bağımsıozlığını ilan etti. 

Taşkent hakimi Aziz Pervaneci, Türkistan’ı iki kez kuşatmış, bu 

sırada Kos çayının sularını şehre yönlendirmiŞ, Hoca Ahmet 

Yesevi’nin türbesinin de bulunduğu şehrin merkezini sular altında 

bırakmıştı. 

Taşkente dönerken komutanlarından biri olan Molla Bek Han’ın 

Türkistan’a saldırdığını öğrenince geri dönüp Türkistan’daki 

hakimiyetini güçlendirmek için bir sire askerleri ile birlikte burada 

kaldı15. 

XIX. yüzyıla ait kaynaklarda Türkistan’ın Hokand Hanlığı hakimiyeti 

ile ilgili çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Hokand Hanlığına esir 

düşen seyyah N.A. Severtsev “ Seyhun’un güneyindeki bozkırlarda bir 

 
12 A.İ. Dobromıslov, Goroda Sir_Darinskoy Oblast Kazalinsk; Perovsk Turkestan, 

Aulie Ata i Çimkent, Taşkent, 1927, s.118. 
13 İstoriya Kazakskoy SSR, s.118. 
14 Kazaksko-Ruskiye Atnaşeniya XVI-XVIII.vv. Sbornik Dokumentov i Materialov, 
Alma Ata, 1961, s.112. 
15M.E. Masson, a.g.e., s.116.  
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güneş gibi yükselen Türkistan şehri Hokand Hanlığı döneminde 

yeniden inşa edilmitir. Etrafındaki surlara eklemeler yapıldı, kuleler 

çoğaltıldı ve duvarları yükseltildi. Hokand Hanı Türkistanda baki 

kalmak istiyordu. Öyleki şehrin içinde geniş sokakların her iki yanına 

Hokand’a sadık insdanlar yerleştirilmiş idi. Ticari konumunda 

yararlanmak isteyen Hokand Hanı Rusların XVI. Yüzyıldan beri 

kullandığı Türkistan merkezli ticaret yolunu canlı tutmak için 

Kırgızları da yanına alarak Ruslarla da anlaşmaya varmıştır. Böylece 

Hokand hanı Seyhun’un ekonomik gücünü de elinde 

bulunduruyordu”.  

Hokand hanlığı döneminde Türkistan’ı çevreleyen surların uzunluğu 

üç kilometreye kadar çıkmış ve Türkistan’a 1200 yeni hane 

yapılmıştır. Bu mahallelerin dördü giriş kapılarının adıyla anıldı. 

Bunlar, İşan, Musalla, Yedi Ata, arap Baba idi. Beşinci ve en küçük 

mahallede ise Ahmet yesevi’nin Türbesi, Dini meskenler ve Hokand 

Hanlığı soyundan ileri gelen komutanların mezarları bulunuyordu. 

Hokand döneminde şehir için bir diğer önemli gelişme ise Arap 

soyundan gelen 30 ailelik kocaları (hoca) buraya getirip 

yerleştirmeleri idi.  Geri kalan dört mahallenin tamamında ise yerli 

halk bulunuyordu16. 

Hokand Hanlığı dönemindeki Türkistan nüfusunu XIX. Yüzyılın 

başlarıyla kıyasladığımızda şehrin nüfusunun arttığını görmekteyiz. 

Bu artışta Hanlığın yürüttüğü koloni siyasetinin etkisi görülmektedir. 

Hokand Hanları başka boylardan olan ve hakimiyetini tamamen 
 

16 H. Ziyayev, Türkistan’da Rus Hâkimiyetine Karşı Mücadele, Çeviren Ayhan 
Çelikbay, Ankara,2007, s.117. 
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benimsediği grupları koloni siyaseti sayesinde başka coğrafyalara 

yerleştirmişlerdir. Özellikle göçebe toplulukları Türkistan’ın 

çevresindeki Evliya Ata, İkan, Merke gibi zirai açıdan önemli 

yerleşimlere getirerek buraların ekonomilerini canlı tutmuştur. 

Şehir halkı el sanatları, ticaret ile uğraşmaktaydı. Hokand’ın burada 

kurduğu demir atölyeleri bütün Seyhun boyunca kullanılan tarım 

aletlerinin yapım ve tamiratını karşılıyordu17. Özellikle Hokand 

Hanlığı döneminde Türkistan’ın dış ticaretteki önemi zirveye çıktı. 

Batı Moğolistan, Doğu Türkistan, Buhara Hanlığı ve Hive Hanlığı ve 

Ruslarla sıkı ticari faaliyetler sürdürülüyordu. 

Hokand hanları Evliya Ata, Çimkent, Sayram gibi Türkistan’a yakın 

yerlere cami ve medreseler ile din alimlerinin mezarlarına türbegâhlar 

inşa ettiler. Fergana’dan getirdikleri öğrencileri Türkistan’daki 

medreselerde eğiterek göçebe boylar arasından da islâmiyeti yaymak 

suretiyle nüfuz elde etmeye çalıştılar. Bütün hokand hanları ahmed 

yesevi türbesine verilen vakıf kurallarını yeniledi. Hokand’ın bu 

dönemi İslamiyetin zirvede yaşandığı yıllar olmuştur. Bu durum 

şehirlerde yaşayan halkın günlük yaşamına da yansımıştır18. 

Hokand yönetimi altındaki Kazaklardan alınan ağır vergiler ve 

adaletsiz yönetim Kazakları güçlendirmiş ve Hokand Hanlığına karşı 

isyan başlatılmıştır. Yerli halkın Hokanda karşı bu başkaldırısı 12 bin 

dolayında Kazak çiftçisinin katılımıyla Evliya-Ata, Sayram, Çimkent 

ve Türkistan’da başladı. Bunun sonucunda Sayram ve Çimkent’teki 

 
17 V. Nalivkin, a.g.e., s.16. 
18 M. E.  Mason, a.g.e., s.9. 
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Hokand hkimiyeti son buldu. Ancak Türkistanı ele geçiremediler19. 

1858 yılındaki isyan daha da şiddetli gelişti. 

Güney Kazakistan’dan 25.000 Kazak aile ve bu bölgeye yakın olan 

Özbek feodal beylerin katılımı ile gerçekleşen isyan Evliya-Ata da 

başladı. Türkistan, Çimkent, Merke, Sayram, Şolak- Korgan, Jana- 

Korgan gibi önemli şehirlere yayıldı askeri güçler eşit olmadığından 

sadece sozak, merke, şolak- Korgan gibi küçük şehirlerde bulunan 

garnizonlar imha edildi. Diğer şehirlerde önemli bir başarı 

sağlanamadı. 

 Sonuç 

XIX. Yüzyılın 20. Ve 50. Yıllarında seyhun bölgesinde meydana 

gelen halk hareketi hokand hanlığının yok oluşunun en önemli 

nedenlerinden biri olmuştur. 1860 yılından itibaren hokand hanlığına 

karşı rus yayılmacılığı baş gösterdi. 1853 yılında akmescit işgal edildi. 

Çernyayev, evliya- ata çimkent işgal ettikten sonra 1600 asker ve 10 

adet topunda bulunduğu bir kuvvetle 1864 yılında Türkistan önlerine 

kadar geldi. Şehri korumak için Türkistan’da eğitim gören müridlerde 

silahlandı. Ruslara karşı güçlendirilen şehirlere kalın surları top 

atışlarından fazla zarar görmedi. Ancak duvarları aşan bazı atışlar 

şehirde yangınların çıkmasına neden oldu.  

Hokand güçlerinin bazı saldırıları da sonuç vermedi. Ahmet yesevinin 

türbesinin çevresinde toplanan insanlar etten bir duvar oluşturmuş idi. 

Kuşatmada türbeye zarar vermeyeceğine söz veren, bir esirin 

 
19 Kazaksko- Ruskiye Atnaşeniya XVI-XVIII.vv.sbornik dokumentov i materialov, 

alma ata, 1961, s.317. 
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söyledikleri “Ahmet yesevi hokand askerlerini ve halkı yüreklendiriyor 

onlara cesaret veriyor. Onlara silahlarınız değmez”20. Sözleri üzerine 

türbeye 12 top atışı emretti bunun sonucunda Türkistan şeyhül islamı 

minareye çıkıp beyaz bayrak çekti. Ruslar top atışını kesince 

Türkistan hakimi mirza devlet han 330 askeri ile taşkente kaçtı. 

Türkistan halk meclisi toplanıp şehrin verevkine teslim edilmesi 

yönünde karar alarak bir heyet yolladı. Türkistan, 1864 yılının 12 

mayısında hokand hanlığından çıkıp rus hakimiyetine geçmiş oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 İstoriya Kazakshskoy, SSR, s.86-87. 
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Dede Korkut Kitabı, Türk kültür ve edebiyatının en önemli 

eserlerinden biri olarak kabul edilir. Fuat Köprülü’ye göre; “bütün 

Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut’u öbür gözüne 

koysanız, yine Dede Korkut ağır basar.” (Ergin, 2005: 5). 

Dede Korkut Kitabı, Oğuz toplumunun sosyolojisine, inancına, 

folkloruna kısaca hayatına dair önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayan 

belge niteliğindedir. Oğuz toplumunu her yönü ile yansıtan bir belge 

olan Dede Korkut Kitabı’nda ulaştığımız bilgilerden biri de başkaldırı 

eylemidir. Başkaldır Türkçe sözlükte: “İsyan etme, ayaklanma” 

(Doğan, 2013:143) anlamında ifade edilmektedir.   

Dede Korkut Kitabı’nda geçen hikâyelerde bütün Oğuz beylerinin 

büyük bir uyum içinde oldukları görülmektedir. Oğuz beylerinin savaş 

zamanında bir araya gelip düşman ile savaştıkları gibi, birlikte eğlenip 

birlikte ava çıktıkları anlaşılmaktadır. Ancak bazen düşman bazen de 

kendi aralarında yanlış giden durumlar karşısında isyan edip 

başkaldırdıkları görülmektedir. 

1.Yönetime Karşı Başkaldırı  

Dede Korkut Kitabı’nda geçen hikâyelerde Oğuz beylerinin bazen 

yönetim ile ters düştükleri ve yönetimin uygulama ve söylemlerini 

kabul etmeyerek onlara karşı baş kaldırdıkları görülmektedir. Oğuz 

toplumunun yönetiminde Bayındır Han ve Salur Kazan olduğu için 

yapılan başkaldırılarda onlara karşı olmuştur.  
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1.1.Bayındır Han’a Karşı Başkaldırı 

Dede Korkut Kitabı’nda geçen hikâyelere göre, Oğuzların hükümdarı 

Bayındır Han’dır. “Başta bütün beylerin kendisine bağlı oldukları bir 

han vardır. Genel olarak hanlar hanı diye gösterilen Begil oğlu 

Emren hikâyesinde ise padişah olarak vasıflandırılan bu han, Kam 

Gan oğlu Bayındır’dır.  Bütünü ile Oğuz ülkesinin hükümdarı olan 

Bayındır Han, genel olarak arka plandadır ve hikâyelerin hiçbirinde 

kahraman olarak görünmez. Onun hikâyelerdeki rolü beylere akın izni 

vermek, gerekince beyleri büyük divanına toplamak ve yılda bir kere 

büyük büyük bir ziyafet vermektir. Akınların sonunda beyler 

ganimetlerin en değerlisini ona ayırırlar.” (Ergin, 2014:23) 

Dede Korkut Kitabı’nda geçen 12 hikâyeye bakıldığında Bayındır 

Han’a karşı başkaldırı sadece Begil Oglı Emrenün Boyı adlı 

hikâyede görülmektedir. Bayındır Han’ın divanda söylediği sözlere 

alınan Begil Oğlı Emren’nin Bayındır Han’a baş kaldırdığı 

görülmektedir.  

“Kazan Big aydur: bu hüner atun-mıdur, erin-midür? Hanum 

eründür didiler. Han aydur: yok at işlemese er öginmez, hüner 

atundur didi. Bu söz Begile hoş gelmedi. Begil aydur: Alplar 

içinde bizi kuskunumuzdan balçığa baturdun didi. Bayındır 

Hanun bahşişin önüne dökdi, hana küsdi, divandan çıkdı.” 

(Ergin, 2014: 216-217). 

Bu ifadeler dikkat edilirse Bayındır Han’ın atın hünerlerini övmesi 

üzerine Begil Oğlu Emren, Bayındır Han’ın hediyelerini önüne döküp 

divandan çıkmaktadır. Bu durum Bayındır Han’a saygısızlık olduğu 
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gibi bir anlamda onun söylediklerini kabul etmeyip başkaldırı 

anlamına da gelmektedir. 

“Begil, güçlü, kuvvetli, çevik bir yiğittir. Onun avdaki mahareti 

hemen bütün beyler tarafından bilinmektedir.  Bununla birlikte 

Kazan Bey gibi mecliste önemli bir statüye sahip bir beyin 

marifetin atta olduğunu dile getirmesi  Begil’in kendini yetersiz 

hissetmesine sebep olur.” (Dursun- Torun, 2017: 255) 

Begil Oğlı Emren’in içinde bulunduğu üzüntünün nedenini öğrenmek 

isteyen karısı onu şu sözler ile seslenir: 

“altun tahtum iyesi bigüm yiğit 

Göza çuban gördüğüm 

Könül virüp sevdüğüm 

Kalkubanı yiründen turı geldün 

ala gözlü yiğitlerün yanuna saldun 

arku Bili Ala Tağdan dünin aşdun 

Akındılu görklü sudan dünin kiçdün 

Ağ Alınlu Bayındır Hanun divanına düninvardun 

Ala gözlü  bigler ile yidün içdün 

Kavumlu kavmı-y-ile keneşdi-mi 

garib başın gavgada kaldı-mı 

kanı hanum altunda yahşı atun yok 

egnünde altun ışuk cübbesi yok  

Ala gözlü biglerün ohşamazsın 

Ağça yüzlü görklün-ile söyleşmezsin 

Nedür halun.” (Ergin, 2014: 217)  
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Begil Oğlı Emren, karısının bu sözleri üzerine Bayındır Han’a 

asi olduğunu şu sözler ile ifade etmektedir. 

“kalkubanı yirümden turı geldüm 

yilisi kara kazılık atum butun bindüm 

Arku Bili Ala Tağdan dünin aşdum 

Akındılu görkli suyu delüp dünin kiçdüm. 

Ağ alunlu Bayındırun divanına çapar vardum 

Ala gözlü bigle-ile yidüm içdüm 

Kavumlu kavmı-y-ile görklü gördüm. 

Hanumuzun nazarı bizden dönmüş gördüm 

İli güni köçerek Tokuz tümen Gürcüstana gidelüm, 

Oğuza asi oldum bellü bilün” (Ergin,2014: 218) 

Begil Oğlı Emren’in aldığı bu kararı karısı tasvip etmez ve onu uyarır. 

“Hatunu aydur: yiğidüm big yiğüdüm padişahlar Tanrınun kölgesidür, 

padişahına asi olanun işi rast gelmez” (Ergin, 2014: 218) diyerek 

Begil Oğlu Emren’in verdiği başkaldırı kararının doğru olmadığını 

ifade eder. Burada özellikle karısının kocasını uyarması kadının bir 

denge unsuru olduğu ve toplumun birlik ve beraberliğinde önemli bir 

rol oynadığını görüyoruz. 

1.2.Salur Kazana Karşı Başkaldırı  

Dede Korkut Kitabı’nde Bayındır Han’dan sonra Oğuz toplumunun en 

yetkili yöneticisi olan Salur Kazan görülmektedir. Salur Kazan, 

Bayındır Han’ın damadı olduğu gibi aynı zamanda beylerbeyidir. 

Bayındır Han’a benzer yetkiler ila donatılan Salur Kazan, akın ve 
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savaş izni verebildiği gibi Oğuz beylerini divanda toplayabilme 

yetkisine de sahiptir. (Ergin, 2014: 23). 

“Salur Kazan tanıtılırken, maddi ve manevî özellikleriyle bir 

üstün kişi olarak sunulur, O, doğanın çocuğu, zor günlerin 

umudu, yurdunun koruyucusu, bütün atların sahibi, Oğuz'un 

dayanağı, güvencesi, devamlılığıdır.” (Eliuz, 2001:67 

Hikâyelerde sadece 12. hikâye olan İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup 

Beyrek Öldügi Boy’da Salur Kazan’a karşı başkaldırı olduğu 

görülmektedir. 

İç Oğuz ve Dış Oğuz’un Salur Kazan’a olan bağlılığına yağma 

şölenleri etki etmiştir. Salur Kazan bu iki boy üzerinde iktidarını 

korumak için yağma şölenleri hazırlamıştır. Bu şölenleri düzenlemek 

bir gelenek olmanın ötesinde yerine getirilmesi gereken bir vazifedir.  

İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldügi Boy’da Salur Kazan’ın 

verdiği yağma şölenine davet edilmeyen Dış Oğuz beyleri, bu durumu 

kendilerine bir hakaret olarak algılarlar. Dışlandıklarını ifade eden Dış 

Oğuz beyleri için bu durum o kadar onur kırıcı bir hadisedir ki Salur 

Kazan’a olan bağlılıklarını bitirmekle kalmayıp ona düşmanlık yapıp 

başkaldırırlar (Gökalp, 1991: 156-157).  

Dış Oğuz beylerinin kendisi ile olan bütün ilişkilerini kestiklerini fark 

eden Salur Kazan, durumu öğrenmek için Dış Oğuz’a Kılbaş adında 

bir elçi gönderir. Dış Oğuz beylerinden Aruz Bey’in Kılbaş’a 

söylediği sözlerden sonra Salur Kazan, Dış Oğuz üzerindeki iktidarını 

kaybettiğini anlar.  
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“Mere Kılbaş ol vakıt kim Üç, Boz Ok yığnak olsa ol vakıt 

Kazan ivin yağmaladur,idi, suçumuz ney-i-di ki yağmada bile 

olmaduk didi. Hemişe Kazanun başına bunlar gelsün, tayısı 

Aruzıdayim ana tursun, biz Kazana düşmenüz bellü bilsin didi.” 

(Ergin, 2014: 244-245). 

Bu ifadelerden anlaşılacağı üzere Salur Kazan’ın yağmasına davet 

edilmemeyi büyük bir haksızlık olarak kabul eden Dış Oğuz beyleri, 

bu durumu hiçbir şekilde cezasız bırakmamakta kararlı davranırlar. 

Çünkü “Han’ın, tebası arasında ayrım yapması şüphesiz hanlığına 

halel getirmektedir.” (Duymaz, 2005: 57). Bunun sonucunda 

yöneticinin iktidarı sorgulanır, yeri geldiğinde ona karşı baş kaldırılır. 

İç Oğuza Taş Oğuza Asi Olup Beyrek Öldügi Boy’da Dış Oğuz’un 

yağmaya neden davet edilmediği belirtilmemektedir. Dış Oğuz 

beylerinin konuşmalarından anladığımız kadarıyla o güne kadar 

yapılan yağmaların tamamında Dış Oğuzlar bulunmuştur. 

“Bigler bunı işitdiler, ayıtdılar ki bak bak şimdiye değin Kazanun ivin 

bile yağma ider-idük, şimdi niçün bile olmayavuz didiler.” (Ergin, 

2014: 243-244). Bu sözlere bakıldığında Dış Oğuz beylerinin daha 

önce yağma törenlerinde yer aldığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu şekilde 

ilk defa dışlandıklarını düşünen Dış Oğuz beylerinin Salur Kazan’a 

duydukları düşmanlığın bir sonuca bağlanması gerekmektedir. Bunun 

sonucunda Dış Oğuz ve İç Oğuz arasında savaş olur.  

“Cemi bigler bindi. Kazanun konur atın çekdiler bindi. Borı 

çalındı kös urıldı. Gice gündüz dimediler yortma oldı. Aruza ve 

cemi Taş Oğuz biglerine haber oldı, uşda Kazan geldi didiler. 
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Anlar dahı çeri dirüpborıağardup Kazana karşu geldiler. Üç Ok 

Boz Ok karşulaşdılar.” (Ergin, 2014: 250). 

Yağma toyuna davet edilmeme sonucu meydana gelen toplumsal 

bölünmenin çözümü için görüldüğü üzere savaş tercih edilmiştir. 

Çünkü eski Türklerde başta olan yöneticinin hazırladığı yağma şöleni, 

aslında onun halkına olan sevgisinin bir göstergesidir. Bundan dolayı 

yönetici, halkın bir kesimini diğerinden ayrıcalıklı kıldığında toplum 

huzuru bozulur ve birlik kaybolur.  

2.Düşman Karşısında Başkaldırı 

Dede Korkut Kitabı’nda geçen hikâyelere bakıldığında en büyük 

düşman olarak Şöklü Melik gösterilmektedir. Şöklü Melik dışında 

ifade edilen düşmanlar ise Kara Arslan Melik, Kara Tüken Melik, 

Buğaçuk Melik, Arşun Oğlu Direk Tekür gösterilmektedir. (Ergin, 

2014:26) 

Dede Korkut Kitabı’nda başkaldırı bazen düşmana esir olanlar 

arasında görülmektedir. Salur Kazanun İvi Yağmalandığı Boy 

hikayesinde Salur Kazan’ın ailesi düşman meliki olan Şökli Melike’e 

esir olur. Şöklü Melik, Salur Kazan’ın namusuna dokunmak isteyince 

Kazan’ın karısının yanında yer alan kırk kız devreye girerek kazanın 

karısının ortaya çıkmasını engeller. 

“Şökli Melikden adam geldi, Kazan Bigün hatunı kangınuz dur 

didi. Kırk yirden avaz geldi, kankısıdur bilemediler. Kâfire haber 

virdiler, birine yapışduk kırk yirden avaz geldi bilemedik kangısıdır 

didiler.” (Ergin, 2014:106) 
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Dikkat edilirse kırk kız, Şöklü Melik’in kabul edilemez davranışı 

karşısında birlikte hareket etmiş ve bir anlamda başkaldırmışlardır. 

Sonuç 

Dede Korkut Kitabı sadece edebi bir metin olmayıp Oğuz toplumunu 

her yönden yansıtan bir belge niteliğindedir. Eser incelendiğinde 

Oğuzların halk inanışları, dini inanışları ayrıntılı bir şekilde görüldüğü 

gibi toplumun diğer dinamiklerini de görmek mümkündür. 

Hikâyelerde Oğuz beyleri için gurur çok önemli bir vasıftır. 

Gururlarını kıracak bir hadise meydana geldiğinde başkaldırı hemen 

meydana gelir. Başkaldırı genelde Bayındır Han ve ondan sonra 

yetkili olan Salur Kazan’a karşı olmaktadır. Düşman karşısında 

başkaldırı ise düşman meliklerine karşı olmaktadır. Bayındır Han’a 

karşı olan başkaldırı büyümeden çözülürken Salur Kazan’a karşı olan 

başkaldırı da ise savaş ile neticelenmiştir. 

Oğuz toplumunun aynası olan Dede Korkut Kitabı daha detaylı 

incelendiğinde Oğuz toplumuna dair her konuya ulaşmak mümkün 

olacaktır.  
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GİRİŞ 

Yazıtlar (kitabe) insanlık tarihinde uzun zamandan beri kullanılmakta 

olan bir araçtır. Toplu yaşamın söz konusu olduğu ilk andan itibaren 

olmasa bile, yazının icadından sonra bu türden araçların üretildiği 

ifade edilebilir. Bu araçların; mevcut toplum üzerindeki millî ve 

manevî etkileri nedeniyle üretildiği açıktır. Bu nedenle toplumlar ve 

kişiler -kısmen propaganda niyetiyle- kendilerini anlatmak ve önem 

verdikleri değerleri gelecek kuşaklara aktarmak üzere bazı zeminler 

üzerine kimi özlü / anlamlı metinler kaydetmişlerdir. 

Bu çalışmanın amacı Türk mezar taşlarında bulunan Türk kültür 

unsurlarının Ongi yazıtı özelinde incelenmesini amaçlamaktadır. 

Orhon vadisinde bulunan Bilge Tonyukuk, Köl Tigin, Bilgi Kağan 

yazıtlarına göre oldukça kısa bir metne sahip olan ve Orhon vadisinde 

bulunan Ongi yazıtının bu çalışma için tercih edilmesinin nedeni; aynı 

bölgede bulunan diğer üç yazıttan (Bilge Tonyukuk, Köl Tigin, Bilgi 

Kağan yazıtları) sonra en önemli yazıt olarak değerlendirilmesidir. Bu 

çerçevede, ilk önce “Türk mezar taşı geleneğinin nasıl olduğu” ve 

“Ongi yazıtının bulunuşu ve bilim dünyasına tanıtılması” konuları 

üzerinde durulacak, ardından Ongi yazıtına işlenen Türk kültür 

unsurlarının neler oldukları konusu değerlendirilecektir. 

Bu çalışmanın metninde alıntı olarak kullanılan Ongi yazıtının 

ifadeleri Mehmet Ölmez tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır.1 

Metnin ilgili kısmında “O G” ve “O B” şeklinde verilen rumuz, Ongi 

 
1 Mehmet Ölmez, “Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türk Dili 
Araştırmaları Yıllığı - Belleten, 64/1 (2017), s. 43-44. 
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(O) yazıtına ve yazıt yönüne (B=Batı, G=Güney) işaret etmektedir. Bu 

rumuzlardan sonra verilmiş olan rakamlar ise yazıtın satır numarası 

anlamına gelmektedir. Nitel yöntemin kullanıldığı çalışmanın deseni 

durum ve göstergebilim çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın 

verileri literatür taraması ile elde edilmiş olup, elde edilen veriler de 

doküman analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. 

1. Kavramsal Çerçeve 

Toplumlar, farklı nedenlerle hayatını kaybeden bireylerin ardından 

hatıralarını yaşatmak üzere bir takım usul ve âdetler meydana 

getirirler.2 Cenaze merasimi, cenazeyi gömme, mezar yapımı, mezar 

süsleme ve mezar çevresini bazı objelerle donatma gibi bir takım dinî 

uygulamaların benimsenmiş olması bu bakımdan oldukça doğaldır. Bu 

uygulamaların toplum tarihi boyunca yeknesak bir şekilde 

görülmemesi durumu ise toplumların zaman içinde karşılaştıkları yeni 

kültürler sayesinde meydana gelmektedir. Çok eski devirlerden bu 

yana -ana yurtları olan Orta Asya başta olmak üzere- eski dünyanın 

bilinen pek çok bölgesinde görülen hükümranlık, geçici ve sürekli 

yerleşim vaziyeti sırasında savaş, ticaret ve din gibi çok önemli 

dinamiklerle gerçekleşen etkileşimler sayesinde gelenek halini almış, 

Türklere ait çok sayıda toplumsal uygulama söz konusudur. 

Farklı gelişme ve etkileşimler neticesinde benimsenen Türk toplum 

pratikleri, hiç kuşkusuz vefat eden toplum bireyleri için uygulanan 

usulleri de kapsar şekilde benimsenmiş, hayata geçirilmiştir. Eski 
 

2 Hasan Bahar, “Avrasya’da Ölüm ve Türklerde Mezar Kültürü”, Prof. Dr. Nejat 

Göyünç Armağanı Tarihçiliğe Adanmış Bir Ömür, s. 267-304; Alim Karamürsel, 
“Türklerde Mezar Geleneği”. Türkler Ansiklopedisi, III, s. 76. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 111 

 

Türklerin defin törenleriyle ilgili usul ve âdetlerini; “yoğ” adı verilen 

ve ölü için yapılan yas merasimi, ölünün gömülmesi, ölünün 

yakılması, aynı mezara aynı anda birden fazla ölünün gömülmesi, 

cesetlerin mumyalanması (tahnit), ölünün eşyalarla ve yiyeceklerle 

birlikte gömülmesi, mezarın bir köşesine at gömülmesi, alpın mezarı 

yanına “sin” adı verilen kendi heykelinin ve öldürdüğü düşman 

sayısınca -düşmanlarını temsil eden- “balbal” dikilmesi, ölünün tabuta 

koyulup ağaca asılması3 ve (toplumsal rolünün önemli olması halinde) 

ölü için bir türbe yapılması şeklinde sıralamak mümkündür.4 Balbal 

dikmek köklü bir Türk geleneği olsa da, toplumun her ferdi mezarı 

çevresine balbal diktiremezdi. Balballar düşmanların ruhlarını temsil 

ettiğinden, ancak savaşa katılan ve düşman öldüren kahramanlar 

(kağan, devlet ileri gelenleri ve alplar/er/eren) için ölüye öteki 

dünyada hizmet edecekleri düşüncesiyle mezarın yakın çevresine 

sıralı bir şekilde dikilirlerdi.5 

Ölünün içine defnedildiği üzeri toprakla örtülü çukura “mezar” (kabir) 

denilmektedir. Mezarı ifade etmek için bark, kümbet, kurgan, oba, 

kereksür, kegür, türbe gibi kelimeler de tarih boyunca Türkler 

tarafından kullanılmıştır. “Öldükten sonra da hayatın devam edeceğine 

inanan eski Türk boy ve toplulukları kurganları, mezarları, türbeleri 

ölen kişinin / kişilerin sonraki hayatı için bir barınak / ev olarak 

düşünmüşlerdir. Kalıcı ve dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılan 

kurganlar ve türbeler, esas itibarıyla iki kısımdan oluşmaktadır. 
 

3 Karamürsel, “Türklerde Mezar Geleneği”, s. 76. 
4 Aslı Sağıroğlu Arslan, “Taşlar Konuşur: Türk Mezar Taşlarının Biçim Dili”, 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6/3 2017 s. 1924. 
5 Sağıroğlu Arslan, “Taşlar Konuşur: Türk Mezar Taşlarının Biçim Dili”, s. 1926. 
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Toprağın üstündeki (birinci) kısım ebin (evin) / bozüyün / çadırın 

dışını; toprağın altında kalan (ikinci) kısım ise ebin (evin) / bozüyün / 

çadırın içini sembolize eder.”.6 

Eski dönemlerden bu yana Türkler, ölünün gömüldüğü mezar odası 

üzerine -ölünün gömüldüğü yerin fark edilmesi için- ölenin toplumsal 

rolüne göre farklı yüksekliklerde olabilen, daire veya kare piramit 

biçiminde geniş bir piramit görünümünde toprak veya irili-ufaklı taş 

yığmak suretiyle kurgan olarak adlandırılan bir tümsek 

oluşturulmaktaydı. Bozkır kültüründe kökeni Kimmerlere ve İskitlere 

kadar uzanan bu kurganlar genellikle toplum tarafından kutsal sayılan 

yerlere yapılmaktaydı. Dağ tepeleri ve etekleri, yaylalar, ormanlık 

alanlar, ırmak yatakları ve göl kenarları gibi kutsal sayılan bu yerler 

yerleşim bölgelerine uzak ve oldukça zor ulaşılabilen yerler olarak 

bilinir.7 

Son Tunç Çağ’ından (M. Ö. 1750 – M. Ö. 1200) itibaren mezar 

çevresine taş heykel ve balbal dikilmesi geleneği, -özellikle 6-13. 

yüzyıllar arasında- Karadeniz’in kuzeyindeki bozkırlardan 

Moğolistan’a kadar uzanan geniş coğrafi bölgede Türk toplulukları 

arasında oldukça yaygın olarak kullanılmıştır.8 Çin kaynaklarından 

Orhon bölgesi yazıtlarına kadar bazı yazılı kaynaklarda bu taş heykel 

 
6 Cengiz Alyılmaz, İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, Ankara: Atatürk 
Üniversitesi Yayınları. 2015, s. 45. 
7 Oktay Belli, “Eski Çağ ve Orta Çağ'da Türklerde Kurgan Yapma Geleneği”, Türkler Ansiklopedisi, III, s. 927; Bahar, 
“Avrasya’da ölüm ve Türklerde mezar kültürü”, s. 2276-286. 

8 Oktay Belli, “Türklerde Taş Heykel ve Balballar”, Türkler Ansiklopedisi, III, 2002, 
s. 910. 
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(ahşaptan yapılanlar da mevcuttur9) ve balbalların nasıl ve niçin 

dikildiğine dair aydınlatıcı bilgiler mevcuttur.10 Ölünün hatırasını 

canlı tutmak, hatırlanmayı sürekli kılmak gibi hassasiyetler 

heykellerin ve balbalların dikiliş nedenini net olarak açıklamaktadır.11 

Eski Türk adetlerine göre 40-275 cm. arasında değişen boyutlarda taş 

heykeller kurgan olarak nitelenen mezarın üstüne, çevresine ya da 

esterlik olarak adlandırılan etrafı çevrili kült merkezine 

yerleştirilmiştir. Kurganın üzerine mümkün olduğu kadar özenli ve 

ayrıntılı işlenen; birisi koca, diğeri de onun karısı adına -genellikle iki 

adet- heykel dikilmekteydi.12 Balballar ise ölen kişinin yaşadığı 

dönemde ve katıldığı savaşlarda öldürdüğü kişileri temsil etmektedir 

ve bu balbalların kurgan çevresinde uzunluğu genellikle birkaç yüz 

metreyi bulan geniş bir alana belli bir düzen içinde ve kısa aralıklarla 

dikilmesi söz konusu idi.13 Bunların oldukça geniş bir alanda 

dikildiğini bildiğimiz örneklerine de sahibiz. Örneğin; Bilge Kağan’ın 

anıt mezarı çevresine dikilen balballar 3 km.’lik geniş bir alana 

yayılmak suretiyle dikilmiştir.14 

Bütün bunların yanı sıra, eski Türk mezarlarında / kurganlarında yazıt 

(kitabe) geleneği de bulunmaktadır. Mezarlar üzerine konulan, orada 
 

9 Belli, “Türklerde Taş Heykel ve Balballar”, 911. 
10 Belli, “Türklerde Taş Heykel ve Balballar”, 911. 
11 İshak Keskin, “Orhun yazıtları: iktidar imgelerinin kültürel göstergeler 
bağlamında değerlendirilmesi-I”; Ortaçağ tarihçiliğinde bir duayen: Prof. Dr. 

Abdülkerim Özaydın’a armağanı, Haz. Ebru Altan, Muharrem Kesik, Murat Öztürk, 

İstanbul: Bilge Kültür-Sanat, 2020, s. 393-394. 
12 Belli, “Türklerde Taş Heykel ve Balballar”, s. 911. 
13 Belli, “Türklerde Taş Heykel ve Balballar”, s. 912. 
14 İlhami Durmuş, “Arkeolojik Kalıntı, Buluntu ve Yazılı Belgelere Göre Köl Tigin-
Bilge Kağan Anıtlıkları ve Bu Anıtlıklardaki Türk Kültür Unsurları”, Gazi Türkiyat 
Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (2007), s. 40. 
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yatan kişinin ölüm tarihi, kimliği, başarıları, düşünceleri-deneyimleri, 

sahip olduğu varlık gibi yazıları içinde barındıran kitabe taşlarına / 

yazıtlara mezar taşı denilmektedir.15 Eski Türk mezar yazıtlarının 

neredeyse tamamı sonraki kuşaklara, mevcut topluma ve toplumun 

gelecekteki temsilcilerine öncekiler hakkında hatırlanmaya değer 

bilgiler bırakmak, yönetim becerilerini nasıl geliştirecekleri, nasıl 

güçlü olacakları ve yaşatılması arzulanan toplumsal değerler hakkında 

ayrıntılı denebilecek bilgi ve tecrübeleri aktarmak arzusudur. Bu 

yazıtların genellikle ölünün aile üyeleri ve çocukları tarafından 

sonradan dikildiği bilinmektedir. Bununla birlikte Bilge Tonyukuk 

gibi bazı devlet adamlarının daha hayatta iken bu türden bir eseri 

hazırlattıkları da bir gerçektir.16 Yazıtlar genellikle uzun olarak 

değerlendirilecek bir metinden oluşmamaktadır. Ancak Orhon 

yazıtları diye bilinenler arasında olan Köl Tigin ve Bilge Kağan 

yazıtları -kağanlık yazıtları olmaları nedeniyle- diğer yazıtlardan daha 

süslü ve dikkatli yazılmış olup, metin kısımları da -diğerlerine göre- 

oldukça uzundur. Bunun sebebi yazıtın adına dikildiği kişilerin kağan 

ya da üst düzey devlet yöneticileri olmasıdır.17 

Yazıtlar; açık (yakın) ve örtük (uzak) olmak üzere iki temel işleve 

sahiptir. “Açık işlev mevcut toplum ile örtük işlev ise gelecekteki 

 
15 Metin Haseki, Plastik Açıdan Türk Mezar Taşları. İstanbul, 1971, s. 5; Sağıroğlu 
Arslan, “Taşlar Konuşur: Türk Mezar Taşlarının Biçim Dili”, s. 1924. 
16 İshak Keskin, “Orhun Yazıtları: İktidar İmgelerinin Kültürel Göstergeler 
Bağlamında Değerlendirilmesi-II”, Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen: Prof. Dr. 
Abdülkerim Özaydın’a Armağanı, Haz. Ebru Altan, Muharrem Kesik, Murat Öztürk, 
İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2020, s. 423. 
17 Erhan Aydın, “Eski Türk Yazıtlarının Yazılış ve Dikilişleri Üzerine”, Gazi 

Türkiyat Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1 (2007), s. 150, 152, 156. 
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toplum(lar) ile alakalıdır. Açık işlev tanınma, propaganda, şöhret 

bulma, başarıların bilinmesi, hatırlanma, uyanık / teyakkuzda olma, 

millî ve manevî değerlere sahip çıkma, çalışkan, fedakâr ve iyi 

vatandaş olma, lidere sadakat gösterme ve itaat etme gibi birey ve 

kurumların ortak bir amaca hizmet etmelerini sağlayacak değerler 

yoluyla kişisel, toplumsal ve siyasal amaçlara bağlı kalınması için 

hâlihazırdaki topluma yönelik üretilmesini esas alır. Örtük işlev ise 

mevcut kişisel, toplumsal ve siyasal otoritenin üretmiş olduğu bireysel 

ve toplumsal değerlerin sonraki kuşaklara -mümkün olduğunca- 

eksiksiz bir şekilde aktarılması ile ilgilidir.”.18 

2. Ongi Yazıtına Dair Kısa Bir Not 

Literatürde Onjin yazıtı ve Ongin yazıtı şeklinde de geçen ve runik 

alfabe ile yazılmış olan Ongi yazıtı, Ongi ırmağı yakınlarında, 

Kökşün-Orhon bölgesinin güney kesiminde, Orhon yazıtlarının 160 

km. güneyinde, Maanit bozkırında, Manat dağının 2110 m. rakımlı 

bölgesinde bulunmaktadır. Külliyenin bugünkü yeri Moğolistan Halk 

Cumhuriyeti’nin idarî yapılanması içerisinde Övörhangay Ayınag, 

Uyanga Sum, Maantiin Burd bölgesidir.19  Bu yazıt, 1891 yılında Köl 

Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile aynı zamanlarda keşfedilmiştir. W. 

Radloff ve N. M. Yadrintsev söz konusu yazıtın kâşifleridir. Bu 

keşiften yaklaşık 18 yıl sonra Finlandiyalı iki bilim insanından oluşan 

bir ekip (G. Ramstedt ve S. Pälsi) yazıtın olduğu bölgeye bir araştırma 

 
18 İshak Keskin, “Orhun Yazıtları: İktidar İmgelerinin Kültürel Göstergeler 
Bağlamında Değerlendirilmesi-I”, s. 389. 
19 Erhan Aydın, “Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler”, İlmi Araştırmalar, 25 (2008), s. 
22. 
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gezisi yapmışlar ve yaptıkları çalışmayla yazıtın üzerine oturtulduğu 

kaplumbağa kaideyi ortaya çıkartmışlardır. Ongi yazıtı, yazıtı 

oluşturan 12 satır ve -yazıtın hemen yanı başında bulunan balbal 

üzerine hakkedilmiş kısa bir satır ve yazıta yapılmış altı kısa satırlık 

ekleme ile- toplam on dokuz (12+7) satırdan oluşmaktadır. Yazıtın 

bazı kısımlarının aşırı yıpranmış olunmasından kaynaklı okuma 

sorunları söz konusudur. Bu durum, bazı kelimelerin ayrıca birden 

fazla anlama gelecek şekilde okunmalarına yol açmaktadır.20 

Ongi yazıtı Bilge Kagan, Köl Tigin, Bilge Tonyukuk yazıtlarından 

sonra dördüncü önemli yazıt olarak değerlendirilir. Bunun nedeni, 

yazıtta II. Kök Türk kağanları İlteriş, Kapgan ve Bilge Kağan’dan (?) 

söz edilmesidir.21 Bununla birlikte yazıt çok fazla yıpranmış, kırılmış 

vaziyettedir. Çevresel şartların aşırı yıpratıcı etkisi altında kalan 

yazıtın birçok satırı neredeyse okunamaz haldedir. Yazıtın üzerinde -

Köl Tigin yazıtında olduğu gibi- bir dağ keçisi işareti ve ayrıca yılanı 

andırır şekilde kıvrılan bir çizgiden ibaret soy damgası vardır. Dağ 

keçisi damgasının ortasından aşağıya doğru inen yılanı andıran çizgi 

aşağıya indikçe kıvrılmakta ve hafifçe sola doğru bir yön almaktadır. 

Yazıtın sol tarafında başı kopmuş bir aslan heykeli, batısında ise 

balbal bulunmaktadır.22 

 
20 Yazıtın 9. satırın ilk sözcüğü bazı bilim insanları tarafından kamug/kamuk “bütün, 
hep” şeklinde bazı bilim insanları tarafından da kamıl “Kumul (şehri)” olarak 
okunmuş / yorumlanmıştır (Ölmez, “Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, s. 
43-44). 
21 Erhan Aydın, “Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler”, s. 22. 
22 Ölmez, “Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, s. 44. 
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Yazıt, A-shih-na hanedanından ve babasının adı El etmiş Yabgu, 

kardeşinin adı da Işbara Tamgan Çor olan Bilge Işbara Tamgan 

Tarkan adına dikilmiştir.23 Ongi yazıtının içeriği, Köl Tigin ve Bilgi 

Kağan yazıtlarına benzerdir. Ancak hacim bakımından diğer kağanlık 

yazıtları ile kıyas kabul etmeyecek kadar kısadır. Yazıtta öncelikle II. 

Türk Kağanlığı’nın kuruluş aşamasına kısa bir atıf yapılır; daha ilk 

satırda ataların dört bir yönde başlattıkları egemenlik mücadelesi ve 

bunun başarıya erişmesi anlatılır. İkinci satırda Türk halkının kağanını 

kaybettiği, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilir. 

Ardından yazıt sahibinin kendi yaptığı seferler anlatılır, geride 

kalanlara nasihatler yapılır. Son olarak yazıtın dikiliş tarihi 

kaydedilmiştir.24 

3. Ongi Yazıtında Yer Alan Türk Kültür Unsurları 

İster bir kaya resmi şeklinde, ister kurgan / mezar / anıt mezar, isterse 

de basit bir mezar taşı / yazıtı biçiminde olsun tarihi devirlerde 

üretilmiş olan her iz, onu üretenlere ve üretildiği döneme ait bazı 

ipuçları verir. Bireysel, toplumsal ve kurumsal çabalarla üretilmiş olan 

bu tarihi izler, insanlığın ortak kültür mirası olduğu gibi aynı zamanda 

onu üreten topluluklar hakkında ortak kültürel değerlerin hâlihazırdaki 

topluma ve sonraya aktarılması için kaydedildiği araçlardır ve aynı 

toplumun sonraki temsilcileri hatta aynı coğrafyaya yerleşecek olan 

sonraki topluluklar için birer somut kültürel miras niteliğine sahiptir. 

 
23 Aydın, “Ongi Yazıtı Üzerine İncelemeler”, s. 22-23. 
24 Ölmez, “Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, s. 44. 
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Orhon bölgesi Türk tarihi bakımından önemli kültürel izlerin 

bulunduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafyada diğer kültürel izlerin yanı 

sıra mezar taşı diyebileceğimiz ancak üzerlerine farklı uzunluklarda 

metinlerin hakkedildiği bengütaşlar vardır. Orhon bölgesi; Köl Tigin, 

Bilgi Kağan, Bilge Tonyukuk, Ongi gibi anıt mezar içine dikilmiş 

yazıtların bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgenin söz konusu kültürel 

mirası pek çok yönü ile Türk kültürüne ilişkin çok değerli öğelere 

sahiptir. Bu öğelerin mimarî, sanatsal, edebî, askerî, ekonomik, 

toplumsal, yönetimsel, hayvancılık, coğrafî vb. özellikler taşıdığı 

kesindir. Söz konusu bengütaşlar, günümüzde somut ve somut 

olmayan (soyut) olmak üzere ikiye ayrılan kültürel miras unsurlarına 

sahiptir.25 Bu bakış açısı doğrultusunda, zamanın Orta Asya Türk 

toplulukları tarafından üretilen anıtlar ve yazıtlar ilgili dönemin Türk 

toplumu tarafından üretilen kültürel değerler olarak kabul görür. 

Aşağıda Ongi yazıtında bulunan somut ve somut olmayan (soyut) 

Türk kültür unsurlarının neler oldukları açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Yazıtta Yer Alan Somut Kültür Unsurları 

Ongi mezar külliyesi ve yazıtı, Türklere ait dokuz ayrı somut kültür 

miras hakkında açık bilgi vermektedir. Bu somut kültür unsurları; 

alfabe, askerî-idarî terimler / unvanlar, boy-millet isimleri, 

(konuşulan) dil, mezar ve türbe, savaş araç-gereçleri-vasıtaları, 

takvim, mevsim ve zaman, tamga (damga / alamet / sembol) ve yer / 

 
25 Keskin, “Orhun Yazıtları: İktidar İmgelerinin Kültürel Göstergeler Bağlamında 
Değerlendirilmesi-II”, s. 398. 
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mevki isimleri olarak belirtilebilir. Bunlar başlıklar halinde aşağıda 

açıklanmışlardır.26 

Alfabe / yazı kültürü 

Ongi yazıtında yer alan dikkat çekici kültür unsurlarından ilki duygu 

ve düşüncelerin kaydı için kullanılan yazı sistemidir. İlgili dönemde 

Türkler tarafından kullanılmakta olan yazı sistemi Runik yazı 

sistemidir ve doğal olarak Ongi yazıtı da Runik alfabe (yazı sistemi) 

ile yazılmıştır. Bu yazı sisteminin kullanıldığı örnekler arasından en 

önemlilerini kuşkusuz Köl Tigin, Bilgi Kağan ve Bilge Tonyukuk 

yazıtları oluşturmaktadır. Türk kültürünün bu türden yazıtlar 

vasıtasıyla sonraya aktarılmasında bu yazı sistemi önemli bir işlev 

görmüştür. Ongi yazıtı İslam’dan önceki Orta Asya Türkçesinde temel 

iki edebi lehçeden (Köktürk lehçesi ve Uygur lehçesi) biri olan 

Köktürk lehçesine ait önemli örnekler arasında yer almaktadır. Türk 

edebiyatının ilk düz yazı örneklerinin yazımında kullanılan bu alfabe 

sistemi, yazıt metninin gerçekçi bir üslup ve güçlü bir hitabet dili ile 

yazılmasına imkân vermiştir.27 

Askerî-idarî terim-unvan edinme-verme-kullanma kültürü 

Köktürklerde idarî görevlerin önemli bir kısmı aynı zamanda askerî 

görevlerle birlikte yürütülmekteydi. Bunun nedeni, onların, 

muhtemelen göçebe-savaşçı bir toplum olmasıdır. Anıtlarda savaş için 

düzenlenen seferlerden ve savaşlardan bahsedilirken birkaç askerî-

 
26 İshak Keskin, “Orhun Yazıtları: İktidar İmgelerinin Kültürel Göstergeler 
Bağlamında Değerlendirilmesi-II”, s. 398-399. 
27 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi, 2001, s. 335-339. 
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idarî unvandan söz edilmektedir. Devlet liderini ifade etmek üzere 

kağan, hakan ve hükümdar için kağan ve han, -Köktürklerde- ülkenin 

batı kısmını yöneten tarduş, mühürdar, kâtip ve damgacı için tamgan, 

bey için beg, ordu / asker için sü, -“buyurup şad unvanını orada 

verdiği sırada…” ifadesinde olduğu gibi- rütbeli komutanlar için şad, 

halk için bodun-kara, hâkim, müşavir, âlim, akıllı ve bilgili için bilge, 

asker için alp, rehber için çor, er-asker için (kelimenin çoğulu olan) 

eren, karargâh için evke-ebke ve mızrak için de sanç kavramları Ongi 

yazıtı metnine dâhil edilmiştir. Bu da, ancak oldukça kısa bir askerî-

idarî terim listesinin söz konusu yazıtta kullanıldığını göstermektedir. 

Yine yazıtta, genel bir hitabın söz konusu olduğu rütbesiz askerler için 

-“Oğuzların arasında yedi asker düşman olmuş.” (O B: 5) ifadesinde 

olduğu gibi- sayısal azlık / çokluk belirtmek üzere genel bir bilgi 

verilmektedir. Bütün bunlar Ongi yazıtındaki savaş araç gereçleri ve 

vasıtaları ile askerî-idarî terimler olarak kayda geçmiştir. 

Boyları - milletleri niteleme - isimlendirme kültürü 

Ongi yazıtında -biri artık millet anlamında kullanılmakta olan- dört 

boy ve bir de millet ismine yer verilmiştir. Bunların biri hariç tamamı 

savaş gibi olumsuzluklar vesilesi ile yazıtta kendisine yer bulmuştur. 

Yazıtta dört kez boy adı (Türk halkı, Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar) ve bir 

de millet adı (Çinliler) geçmektedir. Boy adları ile ilgili olarak yazıtta 

“Türk halkının adı yok olup gidiyor imiş. Türk halkı yok olmasın, 

zeval görmesin diye yukarıda tanrı (şöyle) dermiş.” (O B: 3), 

“Oğuzların arasında yedi asker düşman olmuş.” (O B: 5) ve 

““Efendimize hizmet ettin” diye buyurup Şad unvanını orada verdiği 
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sırada Tokuz Oguzlar’a kadar ... (?) düşmanmış.” (O B: 6) ve “… Atığ 

…” (O B: 6) ifadeleri yer almaktadır. Yine yazıtta geçen tek millet adı 

ise Çinlilerdir. Bu millet, yazıtta “Çinlilerin kuzeyinde…” (O B: 5) ve 

“Çin halkını ..... vurdum, topladım, bastım, dağıttım,” (O G: 9) 

ifadeleri ile kendisine yer bulmuştur. 

Dil kültürü 

Ongi yazıtı, Türkçenin en önemli yazılı belgelerinden olan Orhon 

yazıt grubu içinde yer alır. Bu dil Köktürk Türkçesi olarak bilinir ve 

Yenisey-Orhon anıtlarından (VIII. yüzyıl) birkaç yüzyıl öncesinde de 

yazılı kaynaklara sahiptir ve daha çok taş, ağaç ve maden levhalar 

üzerine yazılı olan yazılı belgelere sahiptir. Söz konusu Köktürk harfli 

yazıtların dilinin Köktürk Türkçesinin bir diyalekti olduğu 

değerlendirilir.28 Yenisey-Orhon anıtları, Türkçenin gramer yapısı, 

kelime türetme, kelime zenginliği, sıfatlar, zamirler, bağlaçlar, edatlar 

gibi daha pek çok ayrıntıyı tarihsel bakımdan belgelemektedir. Bu dil 

yapısı Fin-Ogur dilleri hariç Türklerin yaşadığı çok geniş coğrafyada 

iz bırakmıştır.29 Halen bu dilin etkisi çok geniş coğrafyada 

görülebilmektedir. 

Mezar ve türbe yapma kültürü 

Eski Türklerde yaygın bir âdet gereğince, ölen alpin-kahramanın - 

liderin mezarı başına, “sin” denilen kendi heykelini ve savaşta 

öldürdüğü düşman sayısınca mezara koyulan kabaca yontulmuş 

 
28 Tuncer Gülensoy, “Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış”, Türkler, III, 630-635. 
29 Ahmet Bican Ercilasun, Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dil Tarihi, 
Ankara 2004, s. 73-75, 199-216. 
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“balbal” denilen taşlar dikilirdi. Diğer bir mezar geleneği ise 

türbelerdir (anıt mezar). Ongi mezar külliyesi anıt mezar niteliği 

taşıdığı söylenebilir. Külliye, kitabe, heykel, balbal gibi unsurlar bu 

anıt mezarın temel yapısını oluşturur. Bu anıt mezarın yapımı ile ilgili 

olarak söz konusu yazıtta bilgi verilmese de, anıt mezarın kim 

tarafından yaptırıldığı bilgisi açıktır. Bu anıt mezar; Kapgan ve Elteriş 

Kağan’ın devrinde doğan, Eletmiş Yavgu’nun oğlu ve Tamgan Çor 

Yavgu’nun küçük erkek kardeşi olan Bilge Işvara tarafından Bilge 

Işbara Tamgan Tarkan adına yapılmıştır. 

Savaş araç - gereçleri ve vasıtaları kullanma kültürü 

Ongi yazıt metninde zamanın Türk ordularında kullanılan mühimmat 

(araç-gereçler) ile nakil vasıtaları hakkında neredeyse hiç söz 

edilmemiştir. Yazıtta sadece sanç (mızrak) ve karargâh ifadeleri yer 

almaktadır ve bu da ilgili yazıt metninde “Kağana az daha hizmet 

edeceğim varmış; hücum ettim. ..... , mızrakladım, karargaha ulaştım 

…” (O G: 10) şeklinde geçmektedir. 

Takvim, mevsim ve zaman kültürü 

Takvimler toplumlara ait önemli kültür mirası arasındadır. Zamanın 

hesaplanmasında Bozkır kültürünün izlerini taşıyan Eski Türk 

takvimi, her birine bir hayvan isminin verildiği “12 yıllık” devre 

esasına dayanıyordu. Erken zamanlarda Ay yılına dayanan “12 

Hayvanlı Türk Takvimi” Kök-Türkler zamanında Güneş yılına 
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çevrilmişti.30 Ongi yazıtında on iki yıllık devreye işaret eden ve bu 

devirlerden sadece beşinci (Lu / Ejderha Yılı) ve sekizinci (Koy / 

Koyun Yılı) yıl ile yedinci aydan söz edilmektedir. Bu bilgi ise anıt 

mezarın adına yapıldığı Bilge Işbara Tamgan Tarkan’ın ölümünün 

zamanına işaret eden “Yukarıda gök (var), koyun yılının yedinci 

ayında şöhretli, kahraman hakanımdan ayrılıp gittiniz.” (O B: 4) ve -

ek yazıtta yer alan- bengütaşın (yazıtın) yazıldığı yıla işaret eden 

“Ejderha yılında yazdırdım” (O EK: 4-5) ifadesi ile teyit edilmektedir. 

Tamga (alamet, damga, sembol) kullanma kültürü 

Tamga (damga), Türk kültürünün öğrenilmesinde, boy adlarının 

tespitinde önemli kaynaklar arasındadır ve -somut bir sembol 

vasıtasıyla- Türk boylarına ilişkin soyut dünyayı anlatmaktadır. 

Kağanlık tamgası gibi önemli tamgalar dışında kalan boy ve aile 

tamgaları zamanla boyları oluşturan ailelerin sayısına paralel olarak 

(ana çizgiler korunmuş ve eklenen küçük bir çizgi / fark ile yeni bir 

aile tamgası oluşturulmuştur.) bazı küçük değişikliklere uğramıştır. 

“Böylelikle yeni bir aile kodlanırken, hem ailenin mensubu olduğu 

boy ile olan ilişkisi korunmuş hem de ailenin boya olan bağlılığı teyit 

edilmiştir.”.31 Ongi yazıtında -Köl Tigin yazıtında olduğu gibi- bir dağ 

keçisi işareti ve yılana benzer şekilde kıvrılan bir çizgiden ibaret soy 

tamgası vardır. Dağ keçisi tamgasının ortasından aşağıya doğru inen 

 
30 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 343-345; Osman Turan, Oniki Hayvanlı Türk 
Takvimi, İstanbul 2004; Tevfik Temelkuran, “Türklerin Kullandıkları Takvim 
Çeşitleri”, Türkler, III, 434-440. 
31 Cihannur Cihanalp, “Türklerde Damgalar”, Akademia Disiplinlerarası Bilimsel 
Araştırmalar Dergisi, 1/1, 2015, s. 17-20. 
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yılanı andıran çizgi aşağıya indikçe kıvrılmakta ve hafifçe sola doğru 

bir yön almaktadır.32 

Yer - mevki - ülke isimleri kullanma kültürü 

Mekân; -fiziksel özellikleriyle birlikte- toplumsal aidiyetin coğrafi 

sınırlarını belirler. Bu nedenle mekân, -toplumsal hafızada muhafaza 

edilen bilgiye göre şekillenen- bir kültürel kimlik tanımlama 

aracıdır.33 Ongi yazıtında sadece üç yer / mevki ve ülke isimlerinden 

söz edilmektedir. Çin (Tavgaç / Tabgaç) (O B: 2), kuzeydeki dağ 

ormanları (Sibirya taygası)34 (O B: 2), Tarduş (ülkenin batı kısmının 

yöneticisine işaret etmekle birlikte aynı zamanda belli bir coğrafi 

alana işaret eder) (O B: 5) ve Kamıl / Kumul (O G: 9) yazıtta geçen 

mekân, şehir ve ülke adları olarak geçmektedir. 

3.2. Yazıtta Yer Alan Somut Olmayan (Soyut) Kültür Unsurları 

Ongi yazıtında kayıtlı on dokuz ayrı somut olmayan yani soyut 

kültürel miras ve sosyal değer statüsünde izlere tesadüf edilmektedir. 

Bunlar; ad (isim) verme-alma, aile-millet birliği, azim ve kararlılık, 

barış, huzur ve refah, bilgi-bilgelik-bilimsellik, büyük-lider sözüne 

itibar etme, cenaze töreni ve ağıt, cesaret ve savaşçı ruh, itaat etme, 

liderlik-lider olma, nasihat etme (öğüt), sadakat, sayılar, tanrı inancı, 

 
32 Ölmez, “Ongi Yazıtı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, s. 44. 
33 Burak Asiliskender-Hamiyet Gökmen Balcı-Neşe Yılmaz, “Anıt Kavramı, 
Kimliğin Sürekliliği ve Değişim: Gevher Nesibe Medresesi Deneyimi”, Mimarlık, 
sayı: 322, Mart-Nisan 2005. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2019. Erişim adresi: 
http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&Dergi 
Sayi=35&RecID=575, Mimarlık, sayı: 322. 
34 Gerard Clauson, “Ongin Yazıtı”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı – Belleten, Çev. 
F. Yelda Şahin, 59/2 (2011), s. 37. 
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vatan-millet menfaati, vefakârlık, yiğitlik-kahramanlık, yemin ve 

yöndür. 

Ad (isim) verme / alma kültürü 

Eski Türklerde ad, kişinin karakterini, geleceğini, kişiliğini, toplum 

içindeki yerini biçimlendirecek simgesel bir anlam taşır. Bu yönü ile 

ad hem “verilen” hem de “alınan” bir kişisel simgedir / alamettir. Ad, 

doğumdan hemen sonra verilebileceği gibi, kişinin gelecekte 

meziyetlerini gösterdikten sonra da alınabilir.35 Ancak Ongi yazıtında 

kişi isimlerinin verilmesi / alınması hakkında bir bilgi yoktur. Bununla 

birlikte eski Türk topluluklarının kullandıkları kişi isimleri hakkında 

kısmî de olsa bir fikir ve bilgi verilmektedir. Bunlar şu şekildedir: 

Yamı Kağan (O B: 1), Kapgan Kağan (O B: 4), Elteriş Kağan (O B: 

4), Eletmiş Yavgu (O B: 4), Işvara (O B: 4), Işvara Tarkan (O B: 4), 

Tamgan Çor Yavgu (O B: 4), Bilge Işvara (O B: 4), Tamgan Çor 

Tarkan (O B: 4), Baga Tenriken (O B: 5)ve Bilgi Kağan (O G: 11). 

Aile - millet birliğini gözetme kültürü 

Ortak çıkarlara dayanan hedefler toplulukları bir araya getirir. 

Böylelikle güçlü bir toplumsal dayanışma ruhu inşa edilebilmekte, 

siyasî niteliği olan kurumsal örgütlenmeler teşekkül ettirilebilmekte, 

düşmanla ve zorluklarla mücadelenin yolu daha kolay 

açılabilmektedir. Ongi yazıtında millet birliğinin muhafaza 

edilmesinin, örgütlenmenin ve düzen içinde bir nizam oluşturmanın 

aynı zamanda bir varlık nedeni olduğu vurgusu -kağandan ayrılmamak 

 
35 Mevlüt Metin Türktaş, “Türklerde Ad Verme İle İlgili Bazı Tespitler”, TÜRÜK 
Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 7/17, 2019, s. 34-44. 
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ile ilişkilendirilerek- ancak biraz da üstü kapalı bir şekilde ifade 

edilmiştir. Işvara Tarkan’ın “Haşmetli efendim yok olmasın diye, o 

devirde halk nasipsizlerin eline düşmesin diye ...” (O B: 8), “… 

kağandan ayrılmak olmaz …” (O G: 10), “İlteriş Kağan’dan 

ayrılmamış (?), Efendi Bilge Kağan’dan ayrılmayalım, yoldan 

çıkmayalım.”, “Doğuya giden gitti, batıya giden gitti .... Ben kısmetin 

üzerine yemin ederek hizmet ettim” (O G: 11) ifadeleri özellikle 

kağana dayalı millet birliğine işaret etmektedir. 

Azim ve kararlılık kültürü 

Azim ve kararlılığın akıl, sabır ve bilgi ile güçlendirilmiş olması 

gerekir. Yamı Kağan’ın dört tarafı derleyip toparlaması ve fethetmesi 

(O B: 1), Işvara Tarkan’ın az sayıdaki asker ile birlikte bile sefer 

arzusunda olması (O B: 7) şeklinde verilen bilgiler azim ve 

kararlılığın bir göstergesidir. Ancak böylelikle hedeflere ulaşmanın 

söz konusu olacağı vurgusu yapılmaktadır. 

Barış, huzur ve refah içinde yaşama kültürü 

Ongi yazıtı, barış tesis edilmesi yönünde doğrudan toplumsal bir algı 

oluşturmayı hedeflemekten uzaktır. Ancak fetihler yapılması, birliğin 

ve düzenin böylelikle tesis edilmesi sayesinde “barışın, huzurun ve 

refahın” sağlanabileceği yazıt metninde ima edilmektedir. Oldukça sık 

şekilde savaşların söz konusu olduğu bir coğrafyada barışa, huzura ve 

refaha kavuşmak ise genellikle ancak savaşlar neticesinde mümkün 

olmuştur. Askerî mücadeleler ve bunun sonucunda kazanılan zafer bir 

anlamda barışın, huzurun ve refahın da garantisi olmuştur. Yine 

yazıtta barış ve huzur beklentisinin daima toplumun kendisine ait 
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dâhili bir konu olduğu, diğer topluluklarla bu durumun 

ilişkilendirilmediği de belirtilmelidir. Yamı Kağan’ın fetihlerle 

oluşturduğu barış, huzur ve refah atmosferinin onun ölümünden sonra 

yok olması, ülkenin mahvolması (O B: 1) yönünde yazıtta verilmiş 

olan bilgi savaşların toplum içi barış, huzur ve refah garantisi 

anlamında kullanıldığını anlatmaktadır. 

Bilgi – bilgelik - bilimsellik (bilgiye değer verme) kültürü 

Orhon vadisindeki diğer üç yazıt (Köl Tigin, Bilge Kağan ve Bilgi 

Tonyukuk) bilgi, bilgelik ve bilimsellik yönünde anlamlı bilgiler verse 

de, Ongi yazıtında bu yönde fazla bir bilgi mevcut değildir. Söz 

konusu yazıtta bu yönde verilmiş bilgilerin sadece isimler ile sınırlı 

olduğu görülmektedir. “Bilge Işvara”, “Bilge Kağan” isimleri ile 

“bilge baba” ifadesinde geçen “bilge” (O B: 4; O G: 10-12) kelimesi 

bunun açık delilleri sayılır. 

Büyük - lider sözüne itibar etme kültürü 

Ongi yazıtında büyük bir komutan olarak anıt sahibinin öğüt olarak 

sunduğu ifadesi vardır. Bu öğüt ile anıt sahibi, daha iyi şartlara sahip 

olmak, olumsuzluklardan kurtulmak, başarıya ulaşmak, toplumsal 

birliğin sağlanması gibi hususlara işaret etmiştir. “Efendi Bilge 

Kağandan ayrılmayalım, yoldan çıkmayalım” (O G: 11) şeklindeki 

ifade ile lider sözünün dinlenmesi, ona sadakat gösterilmesi tavsiye 

edilmektedir. Dolayısıyla lider sözünden çıkılması başıboş 

davranışlara sebep olacak, bu durum da birlik ve beraberliğin 

bozulması için bir sebep teşkil edecektir. Bu yüzden lider sözüne 

itibar edilmesi bireysel ve toplumsal bir menfaat gereğidir. 
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Cenaze töreni, ölü gömme ve ağıt kültürü 

Ongi yazıtında cenaze töreni başta olmak üzere ölü gömme ve ağıt 

kültürü hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Bununla birlikte anıt sahibi 

Bilge Işvara Tarkan’ın öldüğü zaman, adına bir anıt mezarın yapıldığı, 

cenaze törenine katılanlar, cenaze için dikilen bengütaş ve balbal ile 

sınırlı ve kısa bir ayrıntı vardır. Buna göre; Bilge Işvara Tarkan’ın “… 

koyun yılının yedinci ayında …” (O G: 12) öldüğü, cenazesinin 

düzenlendiği, altmış beş kişiden oluşan amcasının, oğullarının ve 

yeğenlerinin bu törene katıldığı (O B: 4) ve böylece cenazesinin 

kaldırıldığı ifade edilmektedir. Yine mezar için bengütaş (yazıt, 

kitabe) dikilmesi işinin sonraki bir tarihte (Lu yılı, Ejderha yılı, O EK: 

4-5) yapılabildiğini de anlatan ifade sayesinde ikinci bir yıl bilgisi 

hakkında bilgi sahibi olmaktayız. 

Cesaret ve savaşçı ruha sahip olma kültürü 

Savaşlar genellikle cesaretin ve kahramanlığın sınandığı 

meydanlardır. Türklerin sıklıkla karşılaştığı bu durum bazen 

mağlubiyetle bazen de galibiyetle sonuçlanmıştır. Ongi yazıtında bu 

konuya dair bilgi verilmiştir. Cesaret ve savaşçı karakter sahibi 

olunduğuna dair ifadeler genellikle galibiyetle sonuçlanan başarılar ile 

birlikte takdim edilmiştir. Bu savaşlar; sıklıkla savaş yapıldığını, 

galibiyet kazanıldığını, seferlere çıkıldığını, boyların ve ülkelerin zapt 

edildiğini ve bağımlı kılındığını, üstelik bunların düşmana göre daha 

az sayıda asker mevcudu ile başarıldığını anlatılmaktadır. Yamı 

Kağan’ın dört tarafı derleyip topladığı ve fethettiği (O B: 1), Bilge 

Işvara Tarkan’ın kahramanlıkları vesilesiyle “şad” unvanını alması (O 
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B: 6) ve az sayıdaki asker sayısına rağmen sabırsızlıkla sefere çıkma 

arzusunda olunması (O B: 6-7) şeklindeki ifadeler cesaret ve savaşçı 

bir ruha işaret etmektedir. 

İtaat etme kültürü 

İtaat toplumun belli bir düzen içinde yaşamasına imkân verir. Ongi 

yazıtında lidere karşı itaat önemsenen bir durumdur. Böylelikle devlet 

birliğinin devamının sağlanmasının mümkün olabileceği üzerinde 

durulmaktadır (O G: 11). Aksi takdirde, -“Baban gidip Elteriş 

Kağandan ayrılmamış (?), Efendi Bilge Kağandan ayrılmayalım, 

yoldan çıkmayalım.” (O G: 11) ve “Doğuya giden gitti, batıya giden 

gitti.” (O G: 11) ifadesinde karşılığını bulduğu üzere- herkesin başına 

buyruk bir tavır sergilemesi devlet birliğinin bozulmasına yol açacak, 

gidenler de yok olup gideceklerdir. 

Liderlik - lider vasfına sahip olma kültürü 

Güçlü liderler sayesinde Türk milleti birliğini tesis etmiş, topraklarını 

genişletmiş, ekonomik bakımdan güçlenmiştir. Cesaret, kahramanlık, 

gözü pek olma, töreye sahip çıkma ve töreyi yeniden düzenleme, 

toplumsal düzeni sağlama, toplumu örgütleme, nasipli olma ve yiğitlik 

Ongi yazıtında geçen lider vasıfları arasındadır (O B: 1, 8). 

Nasihat etme (öğüt) kültürü 

Nasihatler; bilgili, tecrübeli, yaşça büyük ve lider veya lider ruhlu 

kimseler tarafından yapılır. Ongi yazıtında nasihatin Türk kültürüne 

ait bir değer olduğu izlenimi verecek sadece bir ifadeye yer 

verilmiştir. Bu ifadede babanın çocuklarına seslenişi söz konusudur ve 
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kağandan ayrılmamaları, yoldan çıkmamaları ve kanaatkâr olunması 

kendilerine tavsiye edilmektedir (O G: 11). 

Sadâkat gösterme kültürü 

İyi ilişkiler sevgi, saygı, samimiyet ve sadâkat üzerine yürür. 

Bunlardan birinin olmaması ilişkileri güven temelinden uzaklaştırır, 

bozar. Aileye, millete, devlete ve lidere sadakat de bu yüzden 

önemlidir. Aileleri, toplumu ve devleti çözülmekten korur, birlik 

içerisinde yaşamalarını mümkün kılar. Ongi yazıtında sadakat 

konusuna sadece bir yerde geçmektedir. Bu da, Tamgan Çor 

Tarkan’ın kağana ömür boyu sadık olduğu ve her hâlükârda sadık 

olunması gerektiği şeklindedir (O B: 6; O G: 9-11). 

Sayı Kültürü 

Türk kültüründe sayılar genellikle ilahi ve astrolojik bir temele 

dayandırılmaktadır.36 Kültürün bir alt unsuru olarak 

değerlendirilebilecek olan sayılar Ongi yazıtında kısmen geçmektedir. 

Söz konusu yazıtta, “… Tamgan Çor Tarkanın cenaze törenini 

düzenlettim, 65 (kişi), amcalarım, yeğenlerim …” (O B: 4), 

 
36 Turan Saçıl, İslamiyet Öncesi Türk Kültüründe Sayılar. 21 Kasım 2019 tarihinde 
https://www. academia.edu/ 38710505/%C4%B0SLAM%C4%B0YET_ 
%C3%96NCES%C4%B0_T%C3%9CRK_ 
K%C3%9CLT%C3%9CR%C3%9CNDE_SAYILAR adresinden erişildi. Hava 
Selçuk, Selenge’den Tuna’ya Türk Kültür Tarihine Dair Notlar, İstanbul 2019, s. 
226-231; Kenan Bozkurt ve Hacer Bozkurt, “Sayıların Gizemli Dünyası: Kültür ve 
Edebiyatta Sayı Sembolizmi”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/1, 
2012, s. 717-728; Mehmet Alparslan Küçük, “Türk Destanlarında “Sayı” Motifinin 
Dini Yansımaları”, Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 13, 2013, s. 91-
109; Erkan Hirik, “Türk Dünyası Atasözlerinde Sayılar ve Anlam Alanları”, 
International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5/1, April 2017, s. 
223-241. 
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“Oğuzların arasında yedi asker düşman olmuş.” (O B: 5) ve “… Şad 

unvanını orada verdiği sırada Tokuz Oguzlar’a kadar ...” (O B: 6) 

ifadelerinde karşılığını bulan üç ifade söz konusudur. Yazıtta verilen 

bu sayıların ise sembolik olmaktan çok bizzat hayatın içine, dinî 

ayinlere, ölüm törenlerine (yoğ) ve devlet / boy teşkilatlanmasına 

temas eden bir konu olduğu anlaşılmaktadır. “7” sayısı olumlu yani 

kutlu konuları, 9 sayısı kutsallık ifade eden tekli ve üç rakamının 

katları olması nedeniyle kutsiliği anlatmaktadır.37 

Teŋri (Tengri) inancına sahip olma kültürü 

Teŋri inancı Ongi yazıtında yer almaktadır. Bu konunun önemi Teŋri 

inancının toplumların dünya görüşünde, gelişmeleri değerlendirişinde, 

olaylara bakış açısında, dilinde, kültüründe, yaşayış tarzında temel 

belirleyiciler arasında yer almasından ileri gelmektedir. Türk dinî 

anlayışında Teŋri’nin sosyal hayata müdahalesi söz konusu 

olabilirdi.38 Bu durum yazıtta, “Türk halkı yok olmasın, zeval 

görmesin diye yukarıda Teŋri (şöyle) dermiş” (O B: 3) ifadesinde 

karşılık bulmakta ve milletin olumsuzluklardan korunması şeklinde 

bir anlam içermektedir. 

 

 
37 Ercilasun, Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dil Tarihi, s. 252. 
38 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 297-316; Selim Karakaş, “Orhun Abideleri’nde 
Teokrasi Problemi ve Yabancı Dinlerin Türk Bozkır İdari Anlayışına Etkileri”, Türk 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1/1, Güz 2016, s. 168- 194; Hasan Aksoy, “Eski Türk 
Kültüründe Dini Anlayışın Devlet Yönetimine Etkisi”, Türk Tarihine Dair Yazılar 3 
Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı Prof. Dr. Feda Şamil Arok’a Armağan, 
Konya 2018, s. 545-558; Hasan Aksoy, “İslam Öncesi Dönem Türklerde Tanrı 
Anlayışı”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 4/2, 
2018, s. 275-288. 
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Vatan - millet menfaatinin gözetilmesi kültürü 

Liderler vatan - millet menfaatini bireysel menfaatlerin üzerinde tutan 

kişilerdir. Ongi yazıtında liderin vatan - millet menfaatinin yüce 

tutulduğuna dair sadece bir ifade geçmektedir. Tamgan Çor Tarkan’ın 

“Haşmetli efendim yok olmasın diye, o devirde halk nasipsizlerin 

eline düşmesin diye ...” (O B: 8) ifadesi vatan - millet menfaatinin 

gözetildiğini, milletin menfaatine tavır takınıldığını ve karar alındığını 

gösteren önemli bir bakış açısını yansıtmaktadır. 

Vefakâr olma kültürü 

Ongi yazıtında vefakâr olma anlayışına bireysel temelde 

yaklaşılmıştır. Bilgi Işvara, babası Tamgan Çor Tarkan’ın cenaze 

törenini düzenlemiş ve anıt mezar yaptırarak anısını yaşatma gayretini 

ortaya koymuş ve onun için balbalların yanı sıra bir aslan heykeli ve 

bir de bengütaş (kitabe / yazıt) diktirmiştir (O B: 4; O G: 12: O EK: 1-

3). Bilgi Işvara’nın babasına yönelik vefalı bir davranış olarak kayda 

geçirilmiş bir durum burada açıkça görülmektedir. 

Yiğitlik - kahramanlık kültürü 

Yiğitlik ve kahramanlık savaşçı bir toplum olarak Türk milletinin 

hasletlerinden biridir. Yazıtlarda Türk milletinin yetiştirdiği 

kahramanlardan söz edilmektedir. Ongi yazıtında doğrudan zikredilen 

bu kahramanların isimleri Yamı Kağan (O B: 1), Kapgan Kağan, 

İlteriş Kağan, Eletmiş Yavgu, Tamgan Çor Yavgu, Bilge Işvara, 

Tamgan Çor Tarkan (O B: 4), Baga Tenriken (O B: 5), Bilge Kağan 

(O G: 11) şeklindedir. 
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Yemin kültürü 

Türk kültüründe yemin (ant), kişi ve toplum için önem arz eden nesne 

ve kavramlar üzerine verilmektedir. Yemin, bir eksikliği izale etmeye‚ 

problemi çözmeye çalışan kutsal bir eylemdir.39 Ongi yazıtında yemin 

sadece bir kez geçmektedir. “Doğuya giden gitti, batıya giden gitti ... 

Ben kısmetin üzerine yemin ederek hizmet ettim, ayrıl ... hücum 

ettim.” (O G: 11) ifadesi liderden ve mevcut siyasal yapıdan yüz 

çevirmeden, sadakatle ve kısmetine rıza göstererek söz verilmesine 

işaret etmektedir. 

Yön kültürü 

Ongi yazıtında coğrafi anlamda yönlere ilişkin bilgi verilmiştir. 

Bunlar; dört bucak (doğudan batıya ve kuzeyden güneye her yön / 

taraf), ileri / ön (doğu, güneşin doğduğu yön), geri (batı, günün battığı 

yön), beri (güney, sağ taraf), kara (kuzey, sol taraf) (O B: 1-2; O G: 

11) şeklinde belirtilmiştir. Gök ile birlikte dört yön (doğu, batı, kuzey, 

güney) Türk devletinin hükmettiği coğrafyaya işaret etmektedir. 

Devlet içindeki yönetim hiyerarşisi (mevkiler) yukarıdan (gökten) 

aşağı sıralanıyor ve sağa, sola doğru yayılıyordu.40 Bu yönler 

genellikle harekât yaptıkları yönler ve hükmedilen geniş toprakları 

 
39 Gönül Gökdemir, “Türk Mitolojisinde ‘Yemin-Ant’ Müessesesi”, Milli Folklor, 
15/59 (2003), s. 60-72. 
40 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 252-254; Ali Rafet Özkan, “Eski Türklerde 
Yönler”, Türkler, III, 427-433; Emrah Bozok, “Kök Türk Yazıtlarında Yön 
Kurgusu”, 1-12. 13 Ekim 2019 tarihinde file:///C:/Users/DELL/ 
Downloads/KOK_TURK_YAZITLARINDA_ YON_KURGUSU%20(1).pdf 
adresinden erişildi. 
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ifade etmek için verilmiştir. Bazı durumlarda bu yönlere, düzene 

sokmak, yoluna koymak gibi anlamlar yüklenmiştir. 

Sonuç 

Yazıtlar; üretildikleri dönemde yaşatılan geleneklerin, alışkanlıkların, 

toplumsal deneyimlerin, askerî, siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik, 

dinsel hatta bireysel hayatın belgeleri niteliğindedir. Bir anlamda 

tanıtım ve bir propaganda üslubuyla hazırlanmış olan bu yazıtlar, 

kültürel değerlerin yaşatılıp aktarılması için üretilmişlerdir. 

Günümüzde Moğolistan sınırlarında kalan sahada pek çok yazıt 

bulunmaktadır. Bunların en çok bilinenleri Köl Tigin, Bilge Kağan ve 

Bilge Tonyukuk yazıtlarıdır. Yazıt metni kısa olmakla birlikte Ongi 

yazıtı da önemli sayılan yazıtlar arasında yer almaktadır. Yazıtın 

başlangıcında o âna kadar yaşanan hadiseler ve aktörlerin bu hadiseler 

üzerindeki etkileri anlatılmış, özgür bir devlet ve millet olarak 

kalabilmek için yapılması gerekenler kısaca ifade edilmiştir. Bu 

bilgilerin mevcut topluma aktarılmasının yanı sıra toplumun sonraki 

kuşaklarının da bu hadiselerden ibret alması arzulanmıştır. 

Ongi yazıtı Kök-Türkler Dönemi ’ne ait Türk kültürü hakkında 

birtakım bilgiler vermektedir. Bu bilgeler, Türklere ait somut ve 

somut olmayan (soyut) miras izlerini yansıtmaktadır. Söz konusu 

anıtta toplam dokuz somut kültür mirası söz konusudur. Bunlar; 

alfabe, askerî-idarî terimler / unvanlar, boy-millet isimleri, 

(konuşulan) dil, mezar ve türbe, savaş araç-gereçleri-vasıtaları, 

takvim, mevsim ve zaman, tamga (damga / alamet / sembol) ve yer / 

mevki isimleri şeklindedir.  
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Söz konusu Ongi yazıtında somut olmayan (soyut) kültür mirası ise 

toplam yirmi bir olarak tespit edilmiştir. Bunlar; ad (isim), aile-millet 

birliği, azim ve kararlılık, barış, huzur ve refah, bilgiye, bilgili olana 

değer verme, büyük-lider sözüne itibar, cenaze töreni, ölü gömme, 

cesaret ve savaşçı ruh, itaat, liderlik-lider vasıfları, nasihat (öğüt), 

özgürlük-bağımsızlık, sadâkat, sayı, tanrı inancı, vatan-millet 

menfaati, vefakârlık, yiğitlik-kahramanlık, yemin ve yön kültürü 

şeklindedir. 
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GİRİŞ 

Anadolu Coğrafyası'nın bulunduğu konum sebebiyle uzun yıllardır 

toplumların uğrak yeri olmuştur. Bu coğrafya her ne kadar Asya ve 

Avrupa arasında bir köprü konumunda olsa da, toplumların göç yolu 

olarak kullandığı bir köprüden ziyade, üzerinde yaşadıkları bir 

vatandır. Bu coğrafyanın sahip olduğu; coğrafi konum, yer altı ve yer 

üstü kaynakları sayesinde, birçok toplum Anadolu'yu vatan olarak 

benimsemiş ve bu coğrafyada varlığını sürdürmek için büyük 

mücadeleler vermiştir. Anadolu'da yaşamış ve bu coğrafyanın bir 

parçası olan toplumlardan biri de MÖ 2. binyılda Hattuša/Boğazköy 

merkezli bir devlet kurarak Yakındoğu'nun önemli güçlerinden biri 

olan Hititlerdir. 

 Hititler'e ait olan Kültürel Miras öğeleri ilk olarak Antik Kaynaklarda 

görülür. Tarihin babası olarak adlandırılan MÖ 5. yüzyılda yaşayan 

antik yazar Herodotos, Historia adlı eserinde, İzmir'in Kemalpaşa 

ilçesi yakınlarında yer alan, Karabel anıtından1 bahseder. Heredotos' a 

göre, burada tasvir edilen savaşçı kral, Mısır Firavunu Sesostris'e aittir 

ve burada yer alan yazı, Mısır hiyeroglif yazısıdır (Herodot Tarihi II. 

160-vd.). Heredotos'un kaydettiği bu figür ne firavuna aittir ne de yazı 

Mısır hiyeroglifidir.  Aslında bu anıt, Hitit İmparatorluğu’na bağlı bir 

krallık olan, Mira Krallığı’na aittir. Bu anıt, Batı Anadolu’daki 

günümüze kadar ulaşan nadir Hitit Kültürel Miras öğelerinden biridir. 

 
1 Detaylı bilgi için bkz. Hawkins 1998: 1-31; Yiğt-Özcan-Kıymet 2016: 108-112. 
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Ayrıca, Karabel Anıtı'nda yazan yazı da Anadolu Hiyeroglif yazısıdır. 

Yazı şöyledir2: 

1 REX TARKASNA-wa/i REX mi+ ra/i-a 

2 AVISX-li REX mi-ra/i-a REGIO [INFANS] 

3 [ ] x REX mi+ra/i-a REGIO NEPOS 

1-3: (Tarkasnawa, Mira (ülkesi) kralı, Mira Ülkesi Kralı Alantalli'[nin 

oğlu], Mısır Ülkesi Kralı [ ]'nın torunu. 

Antik yazarların dikkatinden kaçmayan bu Kültürel Miras Öğesi, 

yeterince önem verilmediğinden ve muhafaza edilmediğinden, kaçak 

kazı yapan defineciler tarafından tahrip edilmiştir (Ozar, 2018-17-20). 

Heredotos'un dışında da Hititlerin Anadolu'da bıraktığı Kültürel Miras 

Öğeleri'nden bahseden kişiler mevcuttur. Bunlardan biri de 17. 

yüzyılın Türk Gezgini olan Evliya Çelebi'dir. Evliya Çelebi, Konya 

Ereğlisi yakınlarında yer alan Kabartması'ndan seyahatnamesinde 

kendi uslübu ile bahseder (Seyahatname, 196; Ünal 2002: 34).   

Eskiçağ ve Ortaçağ yazarlarının ve seyyahlarının notlarının dışında, 

Anadolu, 18. ve 19. yüzyıldan itibaren birçok gezginin, bilginin, 

araştırmacının ilgisini çekmeye başlamıştır. Kaybolmuş 

medeniyetlerin izini sürmeye başlayan bir grup seyyah ve araştırmacı, 

notlarında Hititlerin Kültür Mirasına bıraktığı antik kentlerden, 

 
2 Transliterasyon ve çeviri için Hawkins 1998 ve Yiğit-Özcan-Kıymet 2016'dan 
faydalanılmıştır.  
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kabartmalardan: Boğazköy3, Alaca Höyük4, Kültepe5, Eflatunpınar6, 

Gavurkale7, Yazılıkaya8 bahseder ve küçük ölçekli çalışmalara başlar 

(Özgüç 2002:14-16). 

 
3 Antik kent, Çorum İli'nin Boğazkale İlçesi'nde yer alır ve Hitit Devleti'nin 
başkentidir. Kent hakkında detaylı bilgi almak için bkz. Schachner 2019; Figür 1; 
Figür 2. 
4 Höyük, Çorum İli'nin Alaca İlçesi'nde yer alır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
yapılan ilk kazıdır. Höyük hakkında bilgi almak için bkz. Çınaroğlu-Çelik 2012: 
196-208; Figür 3. 
5 Kent Kayseri yakınlarında yer alır ve bu merkez MÖ 1927-1719 yılları arasında 
gerçekleşen ve Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılan dönemde önemli bir 
merkezdir. Kültepe hakkında bilgi almak için bkz. Günbattı, 2012; Kulakoğlu 2018: 
56-84; Figür 4. 
6 Eflatunpınar anıtı, Beyşehir’e 22 km uzaklıkta yer alır. Anıt dikdörtgen bir havuz 
şeklinde inşa edilmiştir ve yakındaki bir su kaynağı ile beslenmektedir. Yaklaşık 30 
metreye 34 metre boyutlarındaki havuzun en göze çarpan kısmı kuzey duvarında 
yükselen, büyük taş bloklar ile inşa edilmiş, üzerinde kabartma bulunan yüksek 
duvardır. Anıtın güneye bakan yüzeyinde, ortada Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrıçası 
yer alır. Her ikisinin üzerinde de birer kanatlı güneş kursu bulunur. Bunların 
çevresindeki on adet hayvan başlı karmaşık figür hem tanrıların üstündeki güneş 
kurslarını hem de en üstteki dev boyuttaki kanatlı güneş kursunu elleriyle destekler 
şekilde resmedilmiştir. En altta, kısmen görünen beş dağ tanrısı bulunur. Bunlardan 
ortada bulunan üç tanesinin göbeklerinde muhtemelen dağlardaki pınarları temsil 
eden su kanalları vardır. Toplu olarak rölyef kozmik bir betimleme olarak 
düşünülebilir: Tanrılar ve mitolojik varlıklar, dünyayı temsil eden dağ tanrıları 
üzerinde durur ve gökyüzünü temsil eden güneş kurslarını tutar. Bu rölyefli duvarın 
hem cephe uzunluğu hem de tabandan yüksekliği yaklaşık 7 metredir.Eflatunpınar 
Anıtı'nın Hitit Dönemi'nde de kutsal bir havuz olduğu ve adının Arimatta'nın Pınar 
Havuzu olduğu varsayılır. Eflatunpınar hakkında bilgi almak için bkz. Ehringhaus 
2005: 50-57; Dinçol-Yakar-Dinçol-Taffet, 2001: 79-87; Yiğit-Özcan-Kıymet 2016: 
134-143; Harmanşah 2019: 305-315. Figür 5. 
7 Gavurkale (Gavurkalesi) anıtı muhtemelen Hitit İmparatorluk dönemine 
tarihlendirilir. Bu anıt Ankara'da bulunan, Babayakup ırmağı vadisinin üzerinde 60 
m. yükseklikte bulunan doğal bir tepenin zirvesinde yer alan dik kayalığın 
yüzeyindedir. Bu anıtta üç tanrıyı resmedilir. Düzleştirilmiş kaya yüzeyindeki iki 
büyük insan figürü kolay bir şekilde görülebilir. Bu iki erkek figürü, sivri uçlu 
başlıkları ve kıvrık uçlu ayakkabıları kazılır. Her iki figürün de kemerlerinde kılıç 
yer alır. Bu iki Hitit tanrısı(?) sol taraftaki çok net olmayan ve muhtemelen bir 
tanrıçayı betimleyen, oturan bir figüre doğru ilerler bir biçimde tasvir edilir. Erkek 
figürlerinin şapkalarında tanrısallığın sembolü olan boynuzlar bulunur. Öndeki figür 
sakalsız, arkadaki ise sakallıdır. Tanrıçanın da benzer konik başlığı vardır. Tanrıça 
figürünün etrafında bir yazıt olması da muhtemeldir fakat iyi korunmamıştır. 
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Anadolu’da kültür tarihin korunması adına atılan ilk adım 19. 

Yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. 1884 tarihli nizamname ile 

kurulan Müze-i Humayûn teşkilatı ile ilk müzecilik çalışmaları 

başlamış, 1922 de ise bu teşkilat yerini Asarı-ı Atika ve Müzeler 

Teşkilatı’na bırakmıştır. 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde yeniden düzenlenen oluşum, Eski Eserler ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü adını almıştır. Günümüzde İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri adı ile bilinen "Müze'i Humayûn" müdürü Osman Hamdi 

Bey9, Hitit Kültürü'nün aydınlatılması için talimat vermiştir. Bu 

doğrultuda 1905 yılında Müze-i Humayûn küratörü Theodor Makridi 

bey ile Alman Assurolog Hugo Winckler ilk kez Boğazköy’e gider. 

Boğazköy’de buldukları birkaç çiviyazılı tablet sayesinde 1906 

yılında, Alman Şark Eserleri Cemiyeti ve özel sponsorlardan sağlanan 

finansman ile kazılara başlanmıştır. 1907, 1911-1912 yılları arasında 

kazılardan yaklaşık 10.000 civarında çiviyazılı tablet bulunmuştur 

(Özgüç 2002: 14-16; Eldem 2017: 159-193). Ele geçen bu tabletler, 

Anadolu topraklarının bir ürünü olan Hititlerin, dünya tarihi için ne 

kadar önemli bir toplum olduğunu kanıtlar niteliktedir. Fakat bilim 

dünyası, Hitit uygarlığına Boğazköy'den önce, 19. yüzyılın sonlarında 

Mısır topraklarında rastlar. Kahire yakınlarında yer alan Tell-El-

Amarna'da ele geçen EA 31-32 numaralı belgelerin10, o dönem henüz 

 

Tanrıça figürü kaya yüzeyinin daha yukarısına yapıldığından muhtemelen erozyona 
uğramıştır. Yiğit-Özcan-Kıymet 2016: 117-124; Harmanşah 2019: 305-315. Figür 6. 
8 Seeher 2011.  
9 Figür 7. 
10 Arşiv, MÖ 14 yy'da Mısır'da hüküm süren, 18. Hanedan üyeleri III. Amenhotep, 
IV. Amenhotep yani, bilinen adıyla Akhenaton, tartışmalı olarak da Smenkhare ve 
Tutankamon Dönemine ait yazışmaları içerir. Bkz. Bryce 2003: 223-228. Bkz. EA 
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bilinmeyen bir dilde yazıldığı tespit edilir. Bu dil daha sonra 

çözülecek olan Hititçedir. Bu tabletleri ilk defa okuyan J. A. Knudzon, 

1902 yılında bu dilin bir Hint-Avrupa dili olduğunu öne sürer ve fakat 

bu görüş çok fazla tepki aldığından henüz kabul görmemiştir 

(Alparslan 2009: 75). 1914 yılında ise, Hititçe'nin çözümü için ciddi 

çalışmalar başlamıştır.   

Boğazköy Kazıları’nda ele geçen tabletlerin büyük bir bölümü, 

İstanbul’da bulunan İmparatorluk müzesine götürülür. Birkaç yıl 

sonra, 1914 yılında genç Assurolog Friedrich (Bedřich) Hrozný, bu 

tabletler üzerine çalışmak amacıyla müzeye gelir. Hrozný, incelediği 

tabletlerde yer alan yazının daha önceden de bilinen Eski Babil 

çiviyazısı üslubunda yazıldığını tespit eder. Her ne kadar yazı 

okunabiliyor olsa da, dil bilinmediğinden anlaşılamıyordu. Fakat 

tabletlerde yer alan bazı kelimeler Sumerce ya da Akadca olarak 

yazıldığından bu kelimeler anlaşılabilmekteydi. Özellikle Sumerce 

ideogramlar, sonunda Hititçe'nin çözümünde oldukça faydalı 

olacaktır. Hitit metinlerinde de yukarıda sayılan Sumerce ile Akadca 

kelime ve ideogramlar vardı. Akadca ve Sumerce çalışmaları, 

Hititçe'den yaklaşık olarak 100 yıl kadar önce başladığından, birçok 

ideogram ve kelime biliniyordu (Alparslan 2009: 75). Metinlerde yer 

alan Sumerce ideogramlardan faydalanan Hrozný, Hititçe'den ilk şu 

cümleyi çevirdi: 

nu NINDA-an e-iz-za-at-te-ni wa-a-ta-ar-ma e-ku-ut-te-ni "Ve 

ekmeği yiyeceksiniz suyu ise, içeceksiniz." 
 

31-32 numaralı tabletlerin Transliterasyon ve çevirisi için bkz. Moran 1992: 101-
104; Rainey 2015: 326-332. 
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Bu cümlede yer alan NINDA11 ideogramı ekmek anlamına gelir. 

Hrozný, ekmek ideogramı ile beraber geçen Hititçe ifadenin yemek 

olabileceğini düşünür ve Hititçe "ezzāteni" kelimesinin Almanca 

"essen", Eski Almanca "ezzan", Latince "edere", İngilizce "to eat" 

kelimeleri ile olan benzerliği fark eder. Bu cümlenin devamında geçen 

"watar", kelimesi de Hint-Avrupa dillerinden olan Almanca'da 

"Wasser", İngilizce'de "water", olması bu kelimelerle, Hititçe "watar" 

kelimesini ilişkilendirir. Dolayısıyla "su" ile beraber geçen kelime de 

"içmek" olabileceğini tahmin eden Hrozný, Latince su anlamına gelen 

"aqua" kelimesinden yola çıkarak bu dilin bir Hint-Avrupa dili 

olabileceğini düşünerek çalışmalarına devam eder (Alparslan 2009: 

74-75). Yukarıda verilen örnekte olduğu gibi Hititçe'nin bir Hint-

Avrupa dili olduğuna dair birçok ipucu bulan Hrozný bu dilin bir 

Hint-Avrupa dili olduğunu kanıtlar (Rieken 2017: 95-100). Hrozný, 

yaklaşık olarak bir yıl sonra, 24 Kasım 1915 tarihinde12, çıkardığı 

sonuçları Berlin'de meslektaşları ile paylaşır. Hrozný'nin çıkardığı 

sonuçlar bilim dünyasında kabul görür ve bir başka bilim insanı Ernst 

Weidner, bu tarihi Hititoloji'nin doğum günü olmasını önerir ve 24 

Kasım Hititoloji'nin doğum günü olarak kabul edilir (Alparslan 2009: 

76-77).  

1917 yılında müzeler müdürü Halil Ethem, Boğazköy'den çıkan bu 

tabletlerin yayınlanması ve restore edilmesi için Berlin'e 

götürülmesini uygun görür. Uzun zamandan beri devam eden 

Osmanlı-Alman ilişkilerinin iyi yönde ilerlemesi, iki ülkenin 
 

11 HZL: 278, no: 369. 
12 Figür 8. 
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müzecilerinin ilişkilerini devam ettirmesi, Hititoloji'nin temellerinin 

atılmasını sağlamıştır (Özgüç, 2002: 14-16). 

Hititçe'nin çözümü ile beraber Hititoloji bilim dünyasında yerini alır 

ve bu alanda birçok uzman araştırma yapmaya başlar. Anadolu 

topraklarında kurulan bu medeniyeti araştırmak için dünyanın çeşitli 

bilim ülkelerinden birçok uzman, Hitit Uygarlığı'nı araştırıp, bu alanda 

birçok uzman yetiştirmiştir. Ülkemizde ise, Hititoloji, Arkeoloji, 

Asuroloji gibi alanlarda uzmanların yetişmesi, bu sahalarda birçok 

uzmanın bulunmasını da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 

borçluyuz. Yeni Kurulan Türkiye Cumhuriyeti aydınlanma politikası 

ile birçok uzman ülkemize gelmiştir. Bu aydınlanma politikasının 

gereği olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1931 yılında, Türk 

Tarih Kurumu'nu kurar ve Tarih araştırmalarını yakından takip ederek, 

bu çalışmalara büyük destek verir13. Kurumun tüzüğüne ise, şu 

maddeyi ekletir: Türk Tarihi'ni aydınlatmaya yarayacak vesaik ve 

malzemeyi elde etmek için icab eden yerlere taharri, hafr ve keşif 

heyetleri göndermek (Özgüç 2002: 14-16). Bununla beraber Ulu 

Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası'nda bulunan varlığının 

önemli bir bölümünü, Tarih ve Arkeoloji Araştırmalarına bırakır. 

Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk, Révue Hittite et Asianique'nin adlı 

yayını koruması altına alıp, bu dergiyi finansal olarak desteklemiştir.  

1935 yılında, bu güzide kurumun programının ana hatları Ulu 

önderimiz Atatürk tarafından belirlenir. Programın gündeminde 

bulunan ilk madde, tarih alanında ülke çapında bir seferberliğin 

 
13 Figür 9. 
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başlatılmasıydı. Bu program, bütün devlet ve millet müesseseleri 

fakülteler, akademiler, yüksek mektepler, müzeler, lise tarih 

öğretmenleri, bütün mütehassis ve münevver unsurlar hatta geniş halk 

tabakaları Türk tarihi araştırma kurumuna fiili müspet yardım ve 

hizmette bulunacaklar, bunu vatani milli vazife bilecekler ve bununla 

mükellef tutulacaklar, ifadesiyle duyurulur (Süel 2017: 140-141).  

Türk Tarih Kurumu'dan Atatürk, ülkemizin en eski medeniyetlerini 

sistematik bir şekilde araştırılmasını, bu Coğrafya'nın kültürlerine 

sahip çıkılmasını ister (Süel 2017: 140-141). 

Atatürk’ün bütün konuşmalarında tekrarladığı bu esasların yerine 

getirilmesi için, gençlerin bu sahada yetişmesini sağlamak 

maksadıyla, Avrupa ve Amerika’ya Kültür Bakanlığı tarafından 

öğrenci gönderilmesi Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacıyla 

doğrudan ilişkilidir. Çünkü o sıralarda Cumhurbaşkanı olarak 

Atatürk’ün bu konulara değer vermesi sayesinde, kültürel faaliyetler 

arasında Tarih Araştırmaları ön planda tutulmuş ve Türk Tarih 

Kurumu’nun ihtiyacı olan uzman eksikliği, yerine getirilmeye 

çalışılmıştır. 

Atatürk, bu yaptıklarının yanında 1933 yılında İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi'nde, 1935 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve 

Coğrafya Fakültesi'nde, Arkeoloji, Hititoloji, Asuroloji-Sümeroloji ve 

Klasik Filoloji bölümlerini kurmuştur. Bu bölümlere, Helmut Theodor 

Bossert, Kurt Bittel, Hans Gustav Güterbock, Benno Landesber, 

George Rohde, Hans Hennig von der Osten gibi önemli bilim insanları 

Türkiye’de yukarıda sayılan bilim dallarının kurulmasına ve 
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gelişmesine büyük katkı sağlamışlardır. Bu bilim insanlarının 

yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla Türkiye'de bu alanlarda çalışan 

birçok nitelikli uzman yetişmiş ve yetişmeye devam etmektedir14. Bu 

durumu Kurt Bittel, Atamız, Mustafa Kemal Atatürk için hazırlanan 

yayında bu ülkeye hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını şöyle 

açıklar: Anadolu'nun ve Türk milletinin mazisinin araştırılması 

üzerinde çalışan ecnebi alimler, Atatürk'ün bu hatırasını, kendi 

memleketinin çocukları kadar büyük bir sadakatle muhafaza 

edeceklerdir (Bittel 1939: 205). Pasajdan da anlaşıldığı kadarıyla 

yukarıda sayılan bilim insanları, Karabel Anıtı örneğinde görüldüğü 

gibi ülkemizin kültürel mirasına bazı sorumsuz vatandaş ve 

yetkililerden daha fazla sahip çıkmıştır. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kurulan Arkeoloji, 

Hititoloji, Asuroloji-Sümeroloji, Klasik Filoloji alanlarında çalışmalar 

hızla devam ediyor. Hitit arkeolojisi alanında ise, Boğazköy 

kazılarının yanı sıra; Maşat höyük (Tapigga), Kayalıpınar (Šamuha), 

Kuşaklı (Šarišša), Tarsus Gözlükule (Tarša?), Kargamış (Karkamıš), 

Tell Atchana (Alalah), Alaca Höyük (Arinna?), Ortaköy (Šapinuwa), 

Kültepe (Kaneš), Acem Höyük, Alişar Höyük, Tatarlı Höyük, Elbistan 

Kara Höyük, Sirkeli Höyük, Hüseyin Dede, Eski Yapar, İnandık Tepe 

gibi kazılardan çıkan sonuçlar ve kazılardan elde edilen çiviyazılı 

tabletlerin, Anadolu Hiyeroglif'li yazıtların, mühürlerin, mühür 

baskılarının ve bullaların aydınlatılması ile Hitit Dünyası'nın 

bilinmeyenleri hızla aydınlanmaya devam etmektedir.   
 

14 Konu hakkında detaylı bilgi için, Darga 2001: 44-64; Doğan-Alparslan 2001: 72-
88; Seeher 2001: 144-148; Süel 2017: 139-147; Doğan-Alparslan 2017: 147-157. 



152 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Anadolu’da İlk siyasi birliği kurarak MÖ 1650-1200 yılları arasında 

hüküm süren Hint-Avrupalı Hititler, Anadolu kültür tarihine armağan 

ettiği gelişkin kütüphane ve arşiv sistemleri ile tarih yazıcılığının 

temellerini atmıştır. Hititçe, Akadca, Sümerce, Hurrice, Luwice, 

Palaca ve Hattice dillerinde yazılmış olan çiviyazılı tablet arşivlerinin 

yanı sıra mühür ve bulla arşivleri sayesinde bugün onlar hakkında 

daha fazla bilgiye sahibiz. Başkent Hattuša’nın engebeli ve fazla 

verimli olmayan Orta Anadolu coğrafyasını kendilerine elverişli hale 

getirmiş, suyu doğru kullanım ve tahıl depoları ile sosyal yaşamı ve 

ekonomilerini desteklemişlerdir. Ayrıca Hitit toprak sisteminde 

bulunan šahhan ve luzzi usulünün, Osmanlı toprak sistemindeki has 

ve zeamet usulü ile olan benzerliği15, geçmişten günümüze Anadolu 

coğrafyasındaki kültür aktarımı konusunda dikkat çekicidir. Hititlerin 

geride bıraktığı binlerce yazılı belge içerisinde en önemlilerinden bir 

tanesi hiç şüphesiz tarihin bilinen ilk devletlerarası kalıcı barış 

antlaşması olan Kadeš Barış antlaşmasıdır. M.Ö. 1274’de II. Ramses 

ve III. Hattušili arasında yapılan ve üç nüshası bulunan Kadeš 

antlaşmasının, elimize geçen kil tablet örneği dışında gümüş levhalara 

yazılmış bir versiyonunun da olduğu yazılı belgelerden bilinmektedir. 

Eşitlik ilkesine dayanan Kadeš antlaşmasının Boğazköy/Hattuša’da 

bulunan bir nüshası, bugün İstanbul Arkeoloji Müzelerinde 

sergilenirken, büyütülmüş bir kopyası ise New York’ta Birleşmiş 

Milletler Binası’nda bulunmaktadır. 

 
15 Ayrıca bkz. Ünal, 2005: 144–145; Sevinç, 2008: 20-21. 
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Hitit kentlerinde yapılan kazılardan çıkan arkeolojik ve filolojik 

belgelerin uzmanlar tarafından yorumlanmasıyla, Hititlerin dış 

politikada uyguladığı stratejiler, sahip oldukları askeri güç, çağına 

göre oldukça uygar yasaları gün yüzüne çıkmıştır ve çıkmaya devam 

etmektedir. MÖ ikinci binyıla damgasını vurmuş olan Hititler, 

Anadolu topraklarına ait bir uygarlıktır ve bu uygarlık Eski Anadolu 

Tarihi için oldukça önemlidir. Hint-Avrupa kökenli bu uygarlığa sahip 

çıkmak, hem tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hem de başta 

ülkemizin uzmanları olmak üzere yabancı uzmanların da borcudur. 

Nitekim 1986 yılında Hititler’in başkenti Hattuša Antik Kenti, 

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almıştır. Aynı zamanda 

Hattuša’da yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 

çiviyazılı tabletler UNESCO Dünya Belleği Listesine kaydedilmiştir. 
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Figürler 

 

Figür 1: MÖ 2. Binyılda Anadolu Haritası (Alparslan 2000:104). 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 159 

 

 

 

Figür 2: Boğazköy/Hattuša planı (Schachner 2019). 
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Figür 3: Alaca Höyük kent planı (Çınaroğlu - Çelik 2012: 197). 

 

Figür 4: Kültepe-Kaneš'in havadan görüntüsü (Kulakoğlu-Kangal 

2010: 44). 
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Figür 5: Eflatunpınar Anıtı (Güler 2012: 164). 

 

Figür 6: Gavurkale Anıtı (Yiğit - Özcan- Kıymet 2016: 121). 
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Figür 7: Osman Hamdi Bey (ed. Erdoğan 2010: 23).  
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Figür 8: (Alparslan 2009: 76). 
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Figür 9: Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, I. Türk Tarih Kongresi'ni 

izlerken (Süel 2017: 140). 
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GİRİŞ 

Bireylerin ve ulusların gündelik hayatları, yaşam biçimleri ve hayattan 

beklentilerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkarak gelişen spor ve 

eğlence gibi faaliyetler, insanlığın vazgeçemediği değerler arasında 

yer almıştır. Bazen belli bir müzik enstrümanı eşliğinde yapılan ve 

bedensel gücün yanı sıra, fizikî anlamda dayanıklılık, sürat, çeviklik 

gibi unsurları bünyesinde barındıran bu faaliyetler (spor, aktivite); 

insanoğlunun dışarıdaki tehlikelere karşı koyup kendini müdafaa 

etme, güçlenme ve saldırma içgüdüsüne bağlı olarak, en eski 

dönemlerden itibaren kendisine toplumlar arasında yer edinmiştir. 

Sportif aktiviteler bazen kişinin tek başına eğlenmesi ile bazen de 

milletlerin toplu şekilde yaptıkları bayram kutlamaları ve şenlikler ile 

icra edile gelmişlerdir.  Bireysel veya toplu olarak yapılan ilk spor 

türü içerisinde, avcılık vardır. İlk çağlardan itibaren besinlerini 

avlayarak ya da toplayarak elde eden insanoğlu, avlanma esnasında 

geliştirdiği taktik ve stratejilerini yaşamın diğer safhalarında da 

uygulama fırsatını yakaladı. Nitekim avcılık sayesinde süratli koşmak, 

ani taarruz ve geri çekilmek gibi askerî taktiklerin öğrenilmesinin yanı 

sıra, binicilik, ok atmak, kılıç ve topuz kullanmak gibi birçok hususta 

hem daha çok tecrübe ediniliyor hem de avı elde etme esnasında 

öldürme yetisi öğreniliyordu. Savaş atlarının seçilmesi, bu atların 

süratlerinin ve devamlı koşmaya tahammüllerinin öğrenilmesi; 

sıhhatin devam ettirilmesi ise avın sağladığı diğer faydalardandı. 

Yaşamın beraberinde getirdiği farklı anlayışlar, zevkler ve 

beklentilerin neticesinde insanoğlu; oyun, eğlence ve spor gibi farklı 

uğraşılara merak salarak bunları hayatın vazgeçilmez birer unsuru 
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hâline getirdi. Moğollar da tıpkı diğer topluluklarda olduğu gibi, 

bazılarını geçmişten miras olarak aldıkları, bazılarını ise yabancı 

kültürlerden benimsedikleri birçok sportif aktivite ile uğraştılar. 

Moğollar döneminde gerçekleştirilen aktivitelerde; spor ve eğlencenin 

yanı sıra, zihinsel egzersiz ve askerî eğitim amacı daha ön plandaydı. 

Her ne kadar elimizde Moğollar döneminde ne tür yeni sporların 

yapıldığına ve gerçekleştirilen aktivitelerin geliştirilmesine ve 

tanıtılmasına dair pek fazla eser olmasa da mevcut bilgiler ışığında bu 

konuyu irdelemeye gayret ettik. Özellikle yöneticilerin ve 

komutanların bizzat katılmak suretiyle başını çektiği avcılığın yanı 

sıra; savaşçılık yeteneğini geliştirerek bir nevi savaşa hazırlık mahiyeti 

taşıyan at yarışları, atıcılık (okçuluk), güreş ve koşu gibi oyunlar bu 

dönemde oldukça büyük bir öneme sahipti. Günümüzde de erkek 

sporları olarak bilinen at yarışı, güreş ve okçuluk, bugünkü 

Moğolistan’da yapılan Naadam festivalinin temellerini oluşturmak-

tadır. 

1. Okçuluk ve Binicilik 

Orta Çağ siyasi tarihinde bütün devletler, savaş silahı olmasının yanı 

sıra günlük hayatın bir parçası olan ok'a, okçuluğa ve at biniciliğine 

özel bir önem vermiş ve itibar etmişlerdir. Zira Ortaçağ siyasi 

tarihinde atlı ve okçu birlikler, belirleyici rol oynamışlardır. Çünkü 

bozkır devletlerinin ordusu atlı birliklerden meydana gelmekteydi. 

Moğollarda bu konuda oldukça maharetliydiler. Nitekim Moğollar 

şaşırtıcı mücadele ve çevirme tekniklerinin yanı sıra mükemmel 

addedilecek ok atıcılık maharetleri ile düşmanlarına karşı kesin 
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zaferler kazanmışlardır.16 At binmeyi ve okçuluğu daha küçük birer 

çocukken öğrenen Moğollar, bu işlerde o kadar ustaydılar ki at 

üzerindeyken 200 ila 400 metre uzaklıktaki bir adamı rahatlıkla 

vurabilirlerdi. Gerektiğinde atlarının üzerinde oturarak uyurlardı. Her 

adamın en az bir, hatta bazen üç ya da dört tane yedek atı olurdu. 

Moğolların çok uzun mesafeleri kısa sürelerde almalarının sırrı da 

güçlü atlara sahip olmaları ve bunlara en iyi şekilde binmeleriydi17. 

Savaşçılar kadar atların da savaş ortamına aşina olmaları ve eğitimli 

olmaları gerekmekteydi. Zira hareketli hedefler karşısında atların 

göstereceği şaşkınlık ve korku, başarısı büyük oranda hızlı hareket 

kabiliyetine dayanan Moğol orduları için büyük dezavantaj 

oluşturabilirdi. Örneğin Moğolların savaşlarda uyguladıkları yarım 

çark/caracole taktiğinde; okçu süvari birlikleri saflar halinde dizilerek 

birbirlerinin ardından atış yapmaktaydılar. Öndeki okçu birliği, atışını 

tamamladıktan sonra, hemen yarım çark hareketiyle safların en 

arkasına geçerdi. Öne geçen birlik atışını yaparak aynı hareketi 

tekrarlardı. Böylece okçular, yaylarını ve oklarını hazırlamak için 

yeterli zamanı elde ederek düzenli ve hızlı bir biçimde atış 

gerçekleştirirlerdi. Ancak bu taktiğin uygulanması ve askerlerin 

düzenli biçimde manevra yapabilmeleri, iyi bir eğitim ve pratikten 

sonra mümkün olabilirdi. Okçu süvariler gibi, atların da bu taktiğe 

alışkın olmaları ve savaş ortamında düzenli bir biçimde hareket 

 
16 Bertold Spuler, İran Moğolları, (Siyaset İdare ve Kültür İlhanlılar Devri 1220 
1350), Çev. Cemal Köprülü, TTK Yayınları, Ankara, 2011, s. 452. 
17 Leo De Hartog,  Cengiz Han Dünyanın Fatihi, Çev. Serkan Uzun, Ankara, 2003, 
s. 53. Ayrıca bkz; Mustafa Uyar-Ankhbayar Danuu, Cengiz İmparatorluğu 
Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta Pei Lu ve Hei Ta Shi Lu, İstanbul, 2012 s. 
135, 141. 
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etmeleri gerekiyordu. Çark hareketi sırasında atlar yüzünden 

yaşanacak bir kargaşa, atış yapacak birliğin manevrasına engel 

olabilir, atış sistemini tümden bozabilirdi.18 

Moğollar atlardan eğlencesine de istifade ediyorlardı. Gökbörü,Beyge, 

Göğen/Çevgan/Polo, Cirit gibi atlı oyunların çoğu buna delildir. Bu 

oyunların dışında dörtnala koşan at üzerinde ayakta durmak, karnının 

altında kaymak, yerdeki bir nesneyi almak, at üzerinde soyunup 

giyinmek gibi eğlenceli, becerilerle dolu atlı gösteriler de yapılırdı. 

Moğollar at yarışları da yapıyorlardı. Savaş öncesi atlarının 

kuyruğunu bağlar veya keserlerdi ki, buna “tullama” deniliyordu. 

Günümüzdeki Moğollar da at yarışlarında atların kuyruğun bağlarlar. 

Moğollar küçüklüklerinden itibaren ok atmayı, yay germeyi 

öğrenirlerdi. Bu öğrendikleri gelecekte birer bozkır savaşçısı olmanın 

hazırlık aşamalarından biriydi. Bununla beraber okçuluk sadece 

savaşta öldürücü silah olmanın dışında bozkır halkları için eğlence 

malzemesi olarak da kullanılmıştır. Yarışmalarda ve evlilik 

törenlerinde ok atılırdı ki, düğün esnasında damat bütün gücünü 

kullanarak, okunu gelinle buluşacağı gözden uzak bir yere düşürmeğe 

çalışırdı. Dünya tarihinde 16-17. yüzyıldan itibaren ok ve yayın 

savaşta yavaş yavaş önemini kaybetmesiyle, bu silah sadece eğlenmek 

için hayatta kalabilmiştir. Okçuluk ve atçılık Moğolların vazgeçilmez 

eğlencesi ve sporudur.19 

 
18 Mustafa Uyar, Vahşi Hayvanlar Üzerinde Savaş Pratiği: Ortaçağ Moğol 
Ordularının Sürek Avları, Ankara, 2017, s. 81. 
19 Ganbat Lkhundev, XIII-XV. Yüzyıllar Arasında Türk-Moğol Halklarının Sosyo-

Kültürel Tarihi, Ankara, 2013, Doktora Tezi, s. 213-215. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 171 

 

 

Moğol askerleri ile ilgili verilen bilgiler de onların iyi bir savaşçı ve 

komutanım sözünden çıkmayan disiplinli bir asker oldukları ifade 

edilmektedir. Moğolları diğer savaşçılardan ayıran en önemli 

özellikleri onların iyi birer asker olmalarıydı. Moğollar hiçbir halkla 

karşılaştırılamayacak kadar iyi birer okçuydular. Özellikle de Macar 

ve benzer silahlara sahip Kıpçaklar ile kıyaslandığında Moğol 

kadınlarının dahi iyi birer asker ve okçu oldukları bilinmektedir. 

Moğollar, kadın olsun erkek olsun ata bindikleri ve saldırdıkları 

zaman kendilerini kimseden sakınmayan savaşçılardı. Özellikle 

kadınların savaşa katılmadığı gerçeği göz önüne alınırsa onların 

biniciliği ve okçuluğu, spor amaçlı askeri bir meşgale olarak yaptığı 

düşünülebilir. Moğolların okçulukta bu denli üstün olmalarında elbette 

sahip oldukları güçlü yayların da etkisi çok büyüktü.20 

Atıcılığın, özellikle de okçuluğun Moğollar için apayrı bir yeri vardı. 

Zira devletin en üst yöneticileri tarafından bu işi layıkıyla yapanlar 

taltif görmekteydiler. Çağatay Han'ın ok atıcılık sanatını bilhassa 

takdir etmesi tarihçiler tarafından dikkate şayan bir hadise olarak 

nakledilmektedir.21 Bir başka örnekte ise bu işi layıkıyla yapanların 

devletin en üst kademelerinde görevlendirildiği bilgisi vardır. Zira  

esir alınan Tayciutlar arasında, Cirkoaday adında genç bir adam vardı.  

Bu genç adam, Cengiz Han'ın huzuruna çıktığında onun atını 

kendisinin öldürdüğünü mertçe kabul etti. Mükemmel bir okçu olan 

bu genç'ten etkilenen Cengiz Han onu affederek himayesine aldı. 

 
20 Altay Tayfun Özcan, Chronıca Maıora’da Moğol İmajı, Tarih İncelemeleri 
Dergisi , C.  XXVII, Sa. 2 Aralık, 2012, s. 436-437. 
21 Bertold Spuler, İran Moğolları, s. 456-457. 
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Cengiz Han, olanlara istinaden, yeni hizmetkarına Cebe (Ok) adını 

verdi. Öyle ki Cengiz Han bu adama gösterdiği merhametten asla 

pişmanlık duymayacak, Cebe gelecekte Moğol İmparatorluğu'nun en 

büyük komutanlarından biri olacaktır22. Yine bu konu ile alakalı 

olarak Cüveyni, Ögeday Han'ın Hıtay tarafına yürümesi ve onları ele 

geçirmesi esnasında Moğolların isteseler feleğin göz bebeğini vuracak 

kadar iyi o kullandıklarından bahseder.23 Marco Polo ise son surat 

kaçarken bile ok atmak için geri dönerler, oklarını çok uzağa fırlatırlar 

ve düşmanın atlarını ve adamlarını öldürürlerdi bilgisini 

vermektedir.24 

2. Avcılık 

Kaynaklarda Moğolların günlük hayatlarına, örflerine adetlerine ve 

bayramlarına dair çok az bilgi vardır. Balıkçılık ve avcılık ile ilgili 

geleneklerin çoğu Kıtan kökenli idi. Balıkçılık ve av mevsimlerinde 

yapılan sürek avları Kağan ve beylerin hayatının en önemli parçasını 

oluşturuyordu. Baharda ilk balıkların tutulması, sonbaharda ise ilk 

yaban kaz avı özel törenlerle yapılırdı. Bu merasimler, bütün sezonun 

nasıl geçeceğini belirleyen kehanet niteliği taşıyordu. Devlet erkânının 

katıldığı törenler, büyük bir ziyafetle taçlandırılırdı. Ziyafetin 

ardından söğüt dallarına ok atmanın yazın çok yağmur getireceğine 

inanılıyordu.25 

 
22 Leo De Hartog,  Cengiz Han Dünyanın Fatihi, s. 29. 
23 Cüveyni, Alaaddin Ata Melik, Tarih-i Cihan-Güşa, (çev. Mürsel Öztürk), Kültür 
Bakanlığı, Ankara 1998, s. 188. 
24 Marco Polo, Dünyanın Hikâye Edilişi, (çev. Işık Ergüden ve Z.Zühre İlkgelen), 
C.1, s.177 
25 Denis Sinor, Erken İç Asya Tarihi, İstanbul 2000, s. 546. 
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İnsanlık tarihi kadar eski olan avcılık, günümüzde hâlâ birçok insanın 

ilgi alanı içerisindedir. Avcılık Moğol idarecileri ve diğer devlet 

erkânı tarafından faydaları sebebi ile büyük rağbet görmüştür. Zira 

avcılıkla askerlerin süratli koşmak, ani taarruz ve geri çekilmek gibi 

askeri taktiklere alıştırılması, biniciliğe hazırlanmaları, yayla ok 

atmak, kılıçla vurmak konusunda idman yapmaları, öldürme ve kan 

dökmeye alıştırılmaları amaçlanıyordu. Atların seçilmesi, süratlerinin 

ve devamlı koşmaya tahammüllerinin öğrenilmesi, avcılığın bir spor 

çeşidi olarak sıhhati korumaya ve hazma yardımcı olması, av etinin 

diğer etlerden daha faydalı olması da avın sağladığı yararlardandı. 

Çünkü av etinin vücut azalarını tahrikiyle vücudun tabi harareti 

yükselmekte bu sayede insanın harareti artmaktadır. Av hayvanlarının 

süratli bir şekilde uçmaları veya koşmaları nedeniyle bunların 

vurulması zor olduğu için yüksek süratlere ulaşabilen ok yada bu 

hayvanlar kadar hızlı uçup koşabilen eğitimli hayvanlar yardımı ile 

avlanılmaktaydı. 

Cengiz Han’ın geliştirmiş olduğu en önemli kurumlardan biri, göçebe 

atlıların en sevdiği spor olan avcılığı askerî bir talim haline 

dönüştürmesiydi. Av talimleri kış mevsiminde üç ay sürüyor ve 

askerlerin hepsi bu av partilerine katılıyordu. Moğol günlük hayatında 

avcılık büyük bir öneme sahiptir. Moğollar avcılık meziyetleri 

sayesinde hem yiyecek ihtiyaçlarını karşılamış, hem de savaşlarda 

uygulanacak taktiklere hazırlık yapmışlardır. Moğolların bu avcılık 

yetenekleri özellikle savaşlarda büyük fayda sağlamıştır. Moğollar, 
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sefer zamanlarının dışında hem bir geçim kaynağı olması hem de 

askerî bir talim niteliği taşıdığından avcılığa son derece önem 

vermekteydiler. Kadın erkek herkesin katıldığı bu etkinlik, adeta bir 

savaş disiplininde yürütülen ve bazen aylar süren bir organizasyon 

olabiliyordu. Çok miktardaki av hayvanının geniş bir çember içine 

alınarak tuzağa düşürülmesiyle gerçekleştirilen ve sıgır26  adı verilen 

bu faaliyet, hanedanlıklara özgü eski bir gelenekti. Bu pratik 

sayesinde hem ordu-halk niteliğindeki göçebeler zinde tutulmuş 

oluyor hem de bol miktarda av hayvanı eti elde ediliyordu. Devlet 

yöneticilerinin bu eyleme bizzat katılması ise bu işe ayrı bir önem 

katıyordu.27 

Avlanma bozkır hayatında önemli olduğundan, Cengiz Han av işlerini 

yasa ile düzenlemiş ve belli esaslara bağlamıştır. Askerî talim 

anlamında avcılık oldukça önemliydi. Zira bir avcı, önüne çıkan av 

hayvanını hangi usule göre avlayacağını, ne şekilde saf tutulması 

gerektiğini, av çemberine alma konusunda nasıl bir metot uygulaması 

gerektiğini bilmeliydi. Boş zamanlarında erkekler mutlaka avcılıkla 

uğraşarak ok atma konusunda kendilerini eğitmeliydiler. Kışa 

girildiğinde av mevsimi girmiş kabul edilir ve Han'ın emri ile ordu ve 

etrafındaki askerlere ava hazır olmaları ferman edilirdi. Onluk olarak 

belirlenmiş guruplarda birer kişi av yerine gerekli alet ve teçhizatın 

getirilmesinden sorumlu tutulurdu. Av töresine göre iki ay kadar bir 

zaman boyunca av hayvanlarının göç yerleri belirlenir ve Han'a rapor 

edilirdi. Ordu sağ, sol ve merkez yerlerini belirler ve çoluk çocuk yola 
 

26 Bkz; Besim Atalay, Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi, Ankara, 1985, C. I, s. 364. 
27 Thomas T. Allsen, The Royal Hunt in Eurasian History, Philadelphia, 2006, s. 26. 
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koyulurdu. Av bir çemberin içine alınır ve o çember iki üç ay boyunca 

yavaş yavaş daraltılırdı. Hayvanların çemberin dışına çıkmamaları 

önemliydi. Her hangi bir aksilik sonucunda çember dışına hayvan 

çıkması halinde durum bir araya gelinip müzakere edilirdi. Bu bir nevi 

strateji belirleme gibi gerçekleşirdi. Bu müzakereler sonucunda ihmali 

bulunan kimseler, ihmalin boyutuna göre on, yüz veyahut bin sopa 

cezası alırlardı. Av işi o kadar ciddiye alınırdı ki, cerge/nerge/ veya 

nekre adı verilen kuşatmalar sırasında aşırı ihmali olanlara ölüm 

cezası bile verilebilirdi28. 

Cengiz Han, oğlu Cuci'yi kuşçubaşı tayin etmişti ve av için bir 

talimatname vücuda getirmişti. Bu talimatname'ye göre avcılık 

Moğollar için hususi ve kibar bir meşgale teşkil ediyordu. En sevilen 

av türü Doğan kuşu vasıtasıyla yapılandı ve bu bilhassa kuşları ve 

tavşanları tutmak için tertip edilirdi. Fakat bunun yanı sıra tilki, çakal, 

yaban eşeği gibi hayvanlarda Doğan vasıtasıyla öldürülürdü. İlk defa 

ava çıkan delikanlıların parmakları kana veya yağa bulaştırılırdı. O 

güne hususi ve kutsal bir önem atfedilirdi. Cengiz Han'ın av sahası 

Almalığ havalisiydi. Ögeday ise Karakurum'da etrafı duvarla 

çevrilmiş (sayegah)  adı verilen hususi bir avlanma parkı yapmıştı. Bu 

gibi avlar yani sürek avları daha sonraki dönmelerde de yapılmıştır. 

Nitekim Çin'de Kubilay ve halefleri zamanında ve 1316 senesi 

civarında da hemen dört beş senede bir bu avlar yapılıyordu. İlhanlılar 

 
28  Bkz; Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 88-89 , Hartog , a.g.e, s. 58;  Habibe 
Temizsu,  Cengiz Yasalarının Moğol Devletlerindeki Uygulanışı, Etkileri Ve 
Değişimleri, İstanbul, 2012, s. 42 vd. 
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zamanında da (Abaka, Gâzân ve Olcaytu) sürek avı yapmak 

hükümdarların en sevdiği meşgale idi. 29 

Moğol idarecilerinin ve halkının başlıca günlük meşguliyetlerinden 

biri olan avcılık, Gâzân Han tarafından oldukça önemsenmiştir. 

Ataları gibi ava son derece düşkün bir hükümdar olan Gâzân Han, 

ikinci Suriye seferinden dönüşü esnasında tertip edilen av 

merasiminde bir ceylanı tek bir ok ile 9 yerinden yaralamak suretiyle 

vurmuştur. 1301-1302 kışını Arran ve Hazar sahillerinde geçiren 

Gazân Han, av esnasında çitlerden çevresi 1 günlük mesafe tutan 

büyük bir ağıl (âkıl) yaptırtarak, avlanan hayvanları burada toplamış 

ve av merasimini aylarca devam ettirmiştir. Yine ava devam ederek 

başkent Tebriz'e gelmiştir. Ava oldukça düşkün olan Gazan Han, av 

emir'i (Emîr-i Şikâr) olarak zikrettiği Kılavuzoğlu Tumanbay'a 

yetiştirdiği özel bir Doğan'dan dolayı 30 at, 60 bin Dinâr ve 

Dânişmendiyye vilaayetinde birçok köyü bağışlamıştır. Gâzân Han 

adına Merâga'da kaleme alınmış olan Menâfi'yi Hayvân-u Nebât 

isimli eser ve onu avlanmakta iken gösteren minyatürler onun ava olan 

aşırı merakını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.30 

Avcılığı bir yaşam tarzı olarak benimseyen Moğol topluluklarının her 

biri bununla alakalı olarak farklı ritüellere ve tarzlara sahiplerdi. 

Örneğin; Kıtanlar'ın avda domuz ve geyik avlamak için dua ettikleri 
 

29 Bertold Spuler, İran Moğolları, (Siyaset İdare ve Kültür İlhanlılar Devri 1220 
1350), Çev. Cemal Köprülü, TTK Yayınları, Ankara, 2011, s. 456-457. Ayrıca bkz; 
Christopher Dawson, The Mongol Mission: Narratives and Letters of the Franciscan 

Missionaries in Mongolia and China in the 13th and 14th Centuries, New York, 
1955, s. 100-101. 
30 Osman G. Özgüdenli, Gazan Han Ve Reformları- Moğol İranında Gelenek Ve 
Değişim, İstanbul, 2009, s. 405-406. 
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bilinmektedir. Hile'rin usta avcılardı ve avlarını beylerine vergi olarak 

verirlerdi. Shi-weiler, avcılık ve balıkçılık ile uğraşırlardı. 

Topraklarında samur ve kara fare, pek çok geyik var idi. Samur tutar, 

balıklardan tarak yaparlardı. Balık derisini elbise olarak giyerler, 

(kışın) buzları delerek içine girerler ve orada ağ ve okla balık ve 

kaplumbağa avlarlar, yılda bir defa hep birlikte avlanırlar ve av bitince 

de ıslıkla birbirlerini çağırarak toplanırlar ve av işi sona erince de 

dağılırlardı. Balıkçılık ve samur tutmak genelde Doğu Shi-wei 

boylarına aitti. Ormanda yaşayan ayı, domuz, geyik gibi yaban 

hayvanlarını çoğunlukla halk kış aylarında avlardı. Ama hayvanların 

üreme dönemi olan ilkbahar ve yaz mevsiminde avlanılmazdı. Bütün 

bu  bilgiler, Moğol asıllı halkların balıkçılık geleneğine uygun olarak 

sürek avı yaptığını göstermektedir. Nitekim av türlerinden en 

lüzumlusu siyasî ve askerî önem taşıyan sürek avları idi. Genelde 

sonbaharda yapılan büyük sürek avlarının sebepleri, ekonomi, devlet-

ordu idaresi ve askerî bilgi amaçlı idi. Bozkırda yapılan sürek avları, 

savaş taktiği niteliğindeydi. Tıpkı savaşta olduğu gibi avda da sağ-sol 

kollar ve merkez kısmı hâlinde yapılan bir ordu sistemi vardır. Ancak 

amaç her ne olursa olsun avcılık kültünde bir sürü inanç vardır. Bu 

inançlara hem orman halkları hem de bozkır kavimleri uymak 

zorundaydılar. Sürek avları özellikle genç savaşçıların eğitim alanıydı. 

Öyle ki bu sürek avlarında; savaş taktiği, stratejisi, pratiği ve 

eğitimiyle ilgili bir çok uygulama söz konusuydu. Bu nedenle bu av 

türü Moğollar için ayrı bir öneme sahipti.31 

 
31 Enkhbat Avırmed, Kök Türk Ve Uygur Çağındaki Moğol Asıllı Halkların Siyasî 



178 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

3. Güreş 

Moğolların durmak bilmeyen hareketli yaşamlarını şekillendiren en 

önemli hususlardan biri, günlük yaşamlarında verilen ziyafetlerin 

ardından yapılan aktivitelerdi. Çeşitli zamanlarda yapılan güreş 

faaliyetleri hiç şüphesiz Moğolların eğlence hayatını şekillendiren 

aktivitelerin başında gelmekteydi. Moğollarda müzikli eğlencelerin 

yanında ok atma ve güreş tutma onların en büyük eğlenceleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. XIII. yüzyılın başlarında uzun mücadelelerin 

ardından bütün Moğol aşiretlerini tek bir devlet çatısı altında toplayan 

Cengiz Han, yaptığı idarî, içtimaî ve askerî düzenlemelerle Moğollar’ı 

tarihlerinde ilk defa düzenli bir teşkilâta kavuşturmuş ve onları cihan 

devleti telakkisiyle yeniden yapılandırmıştı. Moğolların kısa sürede 

elde ettiği bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsur hiç 

şüphesiz onların savaşçı bir topluluk olmalarıydı. Tarihte en önemli 

spor müsabakalarından biri olan güreş, Moğollarda da canlı bir şekilde 

görülmekteydi. Moğolların güreşleri, Türk güreşi ile benzer 

usullerdedir. Zira günümüzdeki güreşten farklı olan bu güreş türü, 

bugün Moğolistan ile eski Türk anayurdu coğrafyasına yakın Türk 

ülkelerinden Altay, Hakas ve Şor'da da yapılmaktadır. Bu güreşte 

müsabıkın üzerinde kısa don, kolları açık cepken ve ayağında hedik 

denilen malzeme bulunur. Vurma, tekme atma, can yakma gibi aşırı 

 

Ve Kültürel Durumları (6ve 9. Yüzyıllarda), Ankara, 2011, Doktora Tezi, s. 143-
144. 
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hareketler yasaktı. Taraflar birbirlerini güçleri ile dener ve bacak 

oyunları uygulanır, yere düşen güreşçi mağlûp sayılırdı.32  

Moğolların bazı önemli günlerde ve elde edilen başarıların sonucunda 

eğlenmek için tertip ettikleri gösterilerde güreş en baş sırada yer 

alıyordu. Moğollar arasında pehlivanlar çok büyük saygı görürdü. 

Özellikle Cengiz Han güreş müsabakalarını seyretmeyi çok severdi. 

Onun himayesinde Moğol, Kıpçak ve Hıtaylı güreşçiler vardı. Horasan 

fethedilince Horasan ve Irak’ın meşhur güreşçilerini ona anlattılar. 

Cengiz Han, bunun üzerine Curmagun’a bir elçi gönderip güreşçi 

yollamasını istedi. O da o çevrenin en ünlü pehlivanı Hamedanlı 

Fila’yı gönderdi. Fila, Kaan’ın huzuruna varınca, vücut yapısı Cengiz 

Han'ın çok hoşuna gitti ve onu maiyetinde bulunan güreşçilerle teker 

teker güreştirdi. Fila, onların hepsini yendi. Hiç kimse sırtını yere 

getiremedi. Bunun üzerine Cengiz Han ona  beş yüz baliş ikramiye 

vererek ardından güzel bir kadınla evlendirmiştir.33 

Güreşin Moğollar arasında yaygın bir spor olduğuna dair başka bir 

örnek ise Cüveyni'nin "Moğol Hanı Ögeday'ın güreşçileri arasında 

Kıpçak güreşçiler de vardı. Horasan fethedilince Horasan ve Irak'ın 

meşhur güreşçileri olduğu kendisine bildirilmiş, o da kendisine 

güreşçi gönderilmesini istemiştir" kaydıdır.34  

Güreş sporcuları ile özel olarak ilgilenen Mengü Han, mahiyetinde 

bulunan ve güreşte mahir Boğa lakaplı bir Moğol yiğidini, bir mektup 
 

32 Tuncer Gülensoy, Moğolistan‟da Yaşayan Türk Kültürü, Bilge, Sayı: 18, Ankara 
1998, s. 33.  
33 Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Tarih-i Cihan-Güşa, (çev. Mürsel Öztürk), Kültür 
Bakanlığı, Ankara 1998, s.219. 
34 Cüveyni, a.g.e, s. 249-250. 
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ve giydirdiği hilat ile Hülâgû’ye göndermiştir. Mektubunda; Boğa 

lakaplı Moğol yiğidini yere serecek bir güreşçinin çıkıp 

çıkmayacağını, eğer çıkarsa o zaman hilati ona giydirip geri kendisine 

göndermesini istemiştir. Bunun üzerine Hülâgû, ülkede Boğa’yı 

yıkacak bir Moğol, Ermeni ya da Gürcü tanıyıp tanımadıklarını 

kumandanlarına sormuştur. Bunun üzerine kumandanlar araştırmaya 

koyulmuşlardır. Moğol ırkından birisini bulamamaları üzerine orada 

bulunan Gürcü ve Ermeni Prensleri bunu alt edecek bir yiğit 

tanıdıklarını söylemişlerdir. Bunun üzerine Ermeni Ardzruni 

hanedanından Amir Kudr’un torunu Sadun’u elçiler gönderip 

yurdundan Hülâgû’nun huzuruna getirmişlerdir. Boğa ile birlikte 

Sadun 9 gün boyunca en iyi yiyeceklerle beslenmişlerdir. Saatlerce 

süren güreşten sonra Sadun, Hülâgû Han’ın huzurunda Mengü Han’ın 

güreşçisini yere sermiştir. Bunun üzerine ona iltifatlar eden Hülâgû, 

onu başpehlivan ilan ederek dokuz günaha kadar affedilmesine dair 

bir Yarlığ yazılmasını ve Gugark mıntıkası yönetiminin ona 

verilmesini emretmiştir.35 

4. Diğer Eğlence ve Aktiviteler 

Moğolların eğlence yaşamında yemek yenildikten sonra yapılan 

kutlamalar önemli bir yer tutmuştur. Ortaçağ Avrupa’sında görülen 

yemek yenildikten sonra düzenlenen eğlenme faslı Moğollarda da 

görülmektedir. Yemek yenildikten ve sofra toplandıktan sonra 

 
35 Aknerli Grigor. Moğol Tarihi (Çev. Hrand Der Andreasyan), İstanbul, 1954, İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Yayınları., s. 33-35. Ayrıca bkz; Arif Demirer, Ortaçağ’da 
Moğollar İle Ermeniler Arasındaki İlişkiler, Niğde, 2015, Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, s. 72 
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hokkabazlar ile akrobatlar gelir ve eğlence başlardı. Akrobat ve 

hokkabazlar/hünerbazlar çeşitli yeteneklerini sergilerdi. Büyük ve 

yabancı bir misafir geldiği zaman da en usta hokkabazlar seçilirdi. Bu 

eğlenceler gecenin geç saatlerine kadar sürer, eğlenceler bittikten 

sonra herkes dağılırdı. Moğollar ziyafet için eğlenecekleri zaman 

herhangi bir kimseyi içmeye davet ederlerdi. Bunun için aralarından 

birini seçerek ilk önce o kişiyi kulaklarından yakalarlar, sonra 

kuvvetlice çekerek ağzını açarlar, sonra da alkış eşliğinde dönmeye 

başlarlardı. Birine şaka yapmak istediklerinde, bir kişi dolu bir tas alır, 

iki kişi de bu kişinin sağ ve soluna geçerdi. Şarkı söyleyerek ve dans 

ederek tası götürmek istedikleri kişinin yanına giderlerdi. Tası alacak 

kişi de elini kaldırdığı zaman, tası getirenler zıplayarak geri dönerler, 

sonra da tekrar geri gelirlerdi. Sonunda tası verirlerdi. Sarhoş 

oluncaya kadar içerken şarkı söyleyip, dans ederlerdi. Cengiz Han en 

büyük düşmanlarından biri olan, Ong Han'ı bertaraf edip kafasını 

kestirdikten sonra, kafasını beyaz bir keçenin üzerine koymuş ve 

ardından, gelinlerini ve hizmetçilerini toplayıp içki hazırlattırmıştı. 

Ardından sazlar çaldırarak eline bir kadeh alıp bu durumu kutlamak 

için ayin yapmıştır36. 

Ögedey’in oğlu Güyük, han seçildikten sonra da bir kutlama tertip 

edilmişti. Kutlama sırasında bol miktarda içki içilmiş, yine arabalara 

yüklenmiş olan tuzsuz pişmiş et getirilmiş ve dört beş kişiye birer 

parça düşecek şekilde dağıtılmıştır. Çadırda bulananlar da eğlenceden 

faydalanarak et ve salça yerine tuzlu et suyu içmişlerdir. Moğolların 
 

36 Moğolların Gizli Tarihi I, (Çeviren: Ahmet Temir), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2010, s. 111. 
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en büyük bayramı yeni yıldı. Buna Beyaz Bayramı diyorlardı. Yeni yıl 

şubat ayında başlamaktaydı. Bu onlar için en büyük bayramdı. Bu 

günde Kubilay Han ve sarayın önde gelen asilleri beyaz kıyafetlerini 

giymekteydi. Ayrıca beyaz elbise bolluk ve bereketi simgelemekteydi. 

Bu yüzden yeni yıl girerken herkes beyaz bir kıyafet giymekteydi. 

Bunun yanında Kubilay Han’ın doğum günü olan 28 Eylül tarihi de 

bayram olarak kutlanmaktaydı.37  

Moğollarda sportif bir faaliyet olduğu kadar askerî önem taşıyan bir 

diğer aktivite türü ise koşuculuktu. Ortaçağ savaş şartlarında koşu 

performansı hayati önem taşıyordu. Zira rakipten önce savaş alanının 

stratejik önemi olan bölümlerine ulaşarak daha avantajlı bir yerde 

durabilmek ve ani düşman saldırılarından yakın yerleşim birimlerini 

haberdar edebilmek için iyi koşucuların bulundurulması gerekiyordu. 

Yüksek düzeyde dayanaklık performanslarıyla "acele posta" görevi 

yapan koşucular, küçük yaşlardan itibaren hazırlanmakta ve sürekli 

antrenman yapmaktaydılar. Ülkelerin ana yolları üzerindeki koşu 

güzergahlarında, coğrafi şartların elverdiği noktalarda çeşitli 

aralıklarla istasyonlar yada küçük ölçekli yerleşim birimleri tesis 

edilmişti. 400 mt ile 5 km arasında değişen mesafelerdeki 

istasyonlarda ikamet eden iyi yetişmiş koşucular, gelen mesajları 

süratle bir sonraki istasyona ulaştırmakla yükümlüydüler. Böylece bir 

bayrak yarışı formunda gerçekleşen etaplı koşular yardımıyla 

haberlerin hızla iletilmesi sağlanıyordu. Moğol haberci koşucularının 

kuşaklarında veya kırbaçlarının ucunda tiz tınızlı çıngıraklar 

 
37 Spuler, a.g.e., s. 458. 
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bulunmaktaydı. Bu çıngıraklar bir sonraki koşu noktasında bekleyen 

koşucuların hazırlığı için bir erken uyarı cihazı görevi görmekteydi. 38 

SONUÇ 

Eli silah tutan her yetişkinin asker kabul edildiği Moğol toplumunda 

profesyonel bir askeri eğitim yoktu. Bu nedenle her an savaşa hazır 

olunması gerektiğinin farkında olan konar-göçer Moğol bireyleri, 

savaş için gerekli becerileri ve yetenekleri daha küçük yaşlarından 

itibaren edinmek zorunda olduklarının farkındaydılar. Bu nedenle 

bugün her biri birer spor dalı ve eğlence aktivitesi olarak kabul edilen 

binicilik, at yarışı, ok atma, mızrak atma, güreş, koşu vb... faaliyetleri, 

hem gündelik hayatın birer parçası olarak hem de hayatta 

kalabilmenin bir gereği olarak Moğollar tarafından icra edilmiştir. 

Ortaçağ toplumları için bireylerin kendisini en iyi şekilde 

kanıtlayacağı mekanlardan biri ya savaş alanları ya da müsabakaların 

yapıldığı spor alanlarıydı. İşte bu nedenle Moğol toplumu da bugün 

her biri birer spor dalı olarak kabul edilen aktiviteleri günlük 

hayatlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görüp yaşamışlardır. 

Bulundukları coğrafyadaki eğlence kültürlerini gerek geçmişten miras 

aldıkları, gerekse etkileşime girdikleri topluluklar sayesinde her geçen 

gün zenginleştirerek eğlence ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Toplu 

şekilde icra edilen bu eğlenceler, hem toplumdaki dinamizmi sağlama 

hususunda hem de savaşlar öncesi birer talim ve antrenman özelliği 

taşıması bakımından oldukça önemliydi. Özellikle Cengiz Han'dan 

 
38 İbrahim Yıldıran, Anadolu Uygarlıklarında Spor, "Atlı Halkın Yaya Haberci 
Koşucuları: Peykler ve Performansları", Ankara, 2012, s. 188 vd. 
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itibaren oldukça sevilen ve desteklenen bu aktiviteler ve eğlenceler 

toplum tarafından da kabul görmüş ve icra edilmişlerdir. 

Zorlu bozkır şartlarına rağmen Moğol otakları, birçok farklı eğlence 

ve aktivitenin mekanı olmuşlardır. Özellikle Cengiz Han'ın ve devlet 

erkanının desteğini arkasına alan birçok spor ve eğlence türü, yerli 

unsurların da yardımı sayesinde diğer nesillere aktarılma şansını elde 

etti. Tıpkı diğer topluluklarda olduğu gibi Moğollar da, yabancı 

kültürlerden benimsedikleri birçok spor ve eğlence türünü kültürlerine 

dâhil ettiler. Bu dönemde gerçekleştirilen sportif aktivitelerde 

eğlencenin yanı sıra, zihinsel egzersiz ve askerî eğitim amacı da 

güdülmekteydi. Yöneticiler her ne kadar içkili eğlencelerde, 

otaklarında özellikle devlet ricali ile eğlenmeyi yeğlemişlerse de, 

seferlerde askerler ile bayram ve şölen gibi geneli ilgilendiren 

kutlamalarda ise halk ile birlikte toplu olarak eğlenmeyi tercih 

etmişlerdir. Nitekim Cengiz Han'dan itibaren; binicilikten, güreşe, 

atıcılığa ve avcılığa kadar birçok oyun ve eğlencenin şölenlerde 

sıklıkla tertiplendiği bilinmektedir. Moğollar Orta Asya'daki eğlence 

kültürlerini, gittikleri coğrafyalarda; İranlıların, Arapların ve Anadolu 

halklarının kullandığı enstrümanlar, şarkılar, yemekler ve içecekler ile 

daha da zenginleştirerek sürdürmüşlerdir.  

Güneydoğu Asya’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan cihanşümul 

Moğol hakimiyetinin perde arkasında hiç şüphesiz Moğollar gibi 

savaşçı bir kavmin disiplinli ve geleneksel talim düzenlerinin önemli 

rolü olmuştur. Zira Cengiz Han ile birlikte başlayan ve onun 

ölümünden sonra da korunup devam ettirilen bu disiplin; hiç şüphesiz 
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avcılık, binicilik, atıcılık gibi bozkır yaşantısından doğan zorlu ve 

rekabet içeren sportif aktiviteler sayesinde ayakta kalabilmiştir. 
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GİRİŞ 

İslâm tarihçileri tarafından “Franklar” olarak ifade edilen topluluklar, 

1096-1291 yılları arasında yaklaşık iki yüz yıl, dokuz büyük seferle 

İslâm topraklarına saldırılarda bulundular. Müslüman topraklarına 

karşı düzenledikleri bu seferlerde, "Kutsal toprakları kurtarma" 

sloganı ile yola çıkan Avrupalı topluluklar, giysilerinin üstünde haç 

işareti taşıdıkları için haçlılar olarak isimlendirildiler. Bizans'ın 

yardım talebi üzerine Papa II. Urbanus'un1 (1088-1099), sözde 

Doğu’daki Hıristiyanları Türklerin baskı ve zulmünden kurtarmak 

amacıyla, Avrupa’daki geniş kitlelere din temalı yaptığı çağrısı, 

aslında Türklere karşı savaş açmak için bir bahaneden ibaretti. Zira, 

Papa II. Urbanus tarafından büyük bir hac ibadeti olarak tanımlanan 

bu sefer, “kâfir” diye nitelenen Müslüman Türklerden alınması 

gereken intikam söylemiyle geniş toplulukları harekete geçirecek ve 

Avrupa'yı ayağa kaldıracaktı2. Nitekim batının içerisinde bulunduğu 

sosyal ve ekonomik sıkıntılar bu çağrının kabul görmesinde en etkili 

amillerdi3. Avrupa'da hızla artan nüfusa karşı, kıtlık, salgın hastalıklar 

ve doğal felaketlerin beraberinde getirdiği yoksulluk, zengin Doğu 

topraklarını batılıların gözünde cazip kılıyordu4. Bu nedenle içinde 

 
1 Kardinal piskoposluğu da yapan II. Urbanus, 1088 yılında Terracina'da yapılan 
toplantıda papa seçildi. Papa olduktan sonra en önemli uygulaması Haçlı seferlerini 
başlatması oldu. 1095 yılında Haçlı seferlerinin kararını vermek için Fransa da 
Clermont Konsilini topladı. Bkz. Renate Blumenthal, “Urban II”, The Crusades An 

Encyclopedia, ed. Alan V. Murray, ABC CLİO, California 2006, s. 1214-1217. 
2 Işın Demirkent, “Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri”, Tarih 

Dergisi, 35, İstanbul 1994, s. 65-78.  
3 Bkz. Işın Demirkent, “Haçlılar”, DİA, c. 14, İstanbul, 1996, s. 525 vd. 
4 Aydın Usta, Çıkarların Gölgesinde Haçlı Seferleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul 
2008, s. 35-42.  
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bulundukları sefaletten kurtulmak için Doğu’ya sefer yapmak 

mecburiyetindeydiler. Doğu’daki “din kardeşlerine” yardım 

söylemiyle yola çıktıklarını iddia eden batılılar, Macar topraklarından 

itibaren çapulculuğa ve yağmaya başlayıp kendi dindaşları olan 

Hıristiyan halkın mallarına el uzatıp canlarına kıyarak, büyük 

vahşetler uyguladılar5. 

1096 ve 1291 yılları arasında toplam dokuz büyük seferden oluşan 

Haçlı Seferleri, yaklaşık olarak iki yüz yıllık bir dönemi 

kapsamaktadır. Bu seferlerin ardından gerek Müslüman gerekse de 

Hıristiyan devletler birçok yönden olumsuz etkilendiler. Batı âlemi ile 

İslâm dünyası arasındaki sorunun başlangıcı olarak görülen bu 

seferlerde ilk Haçlı askerlerinin sayısı 100.000 bulurken, Antakya’ya 

ulaştıklarında bu sayı 30.000’e kadar düşmüştür6. Papanın çağrısıyla 

başlayan bu saldırılar, Hıristiyanlığın kutsal şehirlerini ele geçirme 

amacından saparak, “Doğu-Batı” çatışmasına dönüştü. Yapılan ilk 

Haçlı Seferi sonucunda gerek Müslümanlar gerekse de Hıristiyan 

toplumlar çok büyük zulümlere maruz kaldılar. Ancak tüm bunlara 

rağmen Haçlı Seferleri’nin Avrupa’nın faydasına olduğu ve Avrupa 

toplumunu her alanda geliştirdiği de bir gerçektir7.  

 

Avrupalı topluluklar sadece Müslümanların elinde olan Kudüs’ü değil 

aynı zamanda İstanbul’u da ele geçirip Bizans’ı ortadan kaldırma 

 
5 Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, I, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 2008, s. 
95-109. 
6 Arda Deniz-Koray Kamacı, Orta Doğu ve Avrupa’nın Sendromu Haçlı Seferleri, 
İstanbul, 2013, s. 19. 
7 Bkz; Arda Deniz-Koray Kamacı, a.g.e., s. 20. 
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düşüncesindeydiler8. Örneğin Bizans’a karşı kin ve nefret dolu 

cümleler kullanan Raimundus Aguilers9 gibi kişiler her ne kadar 

Bizanslıları haksız görüp suçlasalar da, geçtikleri yerlerde türlü 

zulümler yapıp etrafa saldıran Haçlılar da bir o kadar suçlulardı10.  

 

Anadolu’dan Kudüs’e Yapılan Zulümler 

 

Müslümanların Suriye, Filistin ve Anadolu topraklarında hızla 

ilerlemesi, Bizans İmparatorluğu’nu oldukça rahatsız etmişti. 

Müslüman Arapların ardından Müslüman Türklerin de Anadolu 

coğrafyasında ilerlemeleri Bizans'ı harekete geçirdi. Bu kapsamda 

Bizans, Türkleri Anadolu topraklarından tamamen çıkarmak için 

Avrupa’dan yardım talebinde bulunarak Haçlı ordusunun oluşmasında 

gerçek anlamda etkili oldu11.  

 

Haçlı birlikleri yaklaşmadan önce Bizans, Avrupa’daki büyük 

sorunlarını halletmiş, rakibi Türkiye Selçuklu Devleti ise taht 

kavgaları ile parçalanmanın eşiğine gelmişti. Bu ortamı fırsata 
 

8“Topraklarımız, Melûn Latinler tarafından cennet olarak görüldüğünden, bizim 

olan her şeye göz dikiyorlar, büyük bir ihtirasla her zaman bizim ırkımıza karşı 
düşmanca davranıyorlar ve sürekli kötülük besliyorlardı.” Niketas Khoniates, 
Historia, Komnenos Hânedanı’nın Sonu ve II. Isaakios Angelos Devri, (Çev. Işın 
Demirkent), Dünya Yayınları, İstanbul 2006, s. 89. Benzer ifadeler Anna 
Komnena’nın da sözlerine yansımıştır. “Görünüşte Kudüs’e sefer yapıyorlardı; 
gerçekte İmparatoru tahtından etmek ve başkenti ele geçirmek istiyorlardı.” Anna 
Komnena, Alexiad, (Çev. Bilge Umar), İstanbul, 1996, s. 313. 
9 İlk Haçlı seferine ordu papazı olarak katılan Raimundus Aquilers, ana ordunun 
başından geçenlerin en büyük tanığıdır. Geniş bilgi için bkz. Peter Tudebodus, Bir 

Tanığın Kaleminden Birinci Haçlı Seferi Kudüs’e Yolculuk, (Çev. Süleyman Genç), 
İstanbul, 2019, s. 34. 
10 Bzk; Birsel Küçüksipahioğlu, “Birinci Haçlı Seferinin Bir Görgü Tanığı: 
Raimundus Aguilers”, Tarih Dergisi, 41, 2005, s. 20. 
11 Bkz. Edip Akyol, “Anadolu’da Müslümanlara Karşı İlk Haçlı Yapılanması” 
(Bizans – Seyfüddevle El- Hamdânî Mücadelesi), Mukaddime, Sayı 2, 2010, s. 79. 
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dönüştürmek isteyen Bizans, yeniden Anadolu’yu ele geçirmek üzere 

harekete geçti. Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos12 (1081-

1118) Anadolu’ya yönelmek için hazırlık yaparken bu sırada 

Haçlıların Avrupa üzerinden geldiği haberini aldı. Papa II. Urbanus’un 

1095 yılında Clermont Konsili’nde yaptığı Haçlı Seferi çağrısı ile “Bu 

Tanrının iradesidir” diye bağırması, Britanya adalarından İtalya’ya 

kadar yankı uyandırdı. Papanın cennetten krallık ve sonsuz güvence 

vererek insanları etkilemesinin yanı sıra bu ordunun Tanrı tarafından 

gönderildiği düşüncesi, insanlar üzerinde oldukça etkili oldu13. Papa 

II. Urbanus ve Pierre L’Ermite’nin14, Hıristiyanları Müslümanlar 

üzerine kışkırtması ile her taraftan toplanan ne olduğu belirsiz 

disiplinsiz topluluklar, Macaristan ve Balkanlar üzerinden Anadolu’ya 

doğru hareket ettiler15. 1095 yılının Kasım ayında toplanan Clermont 

Konsili’nde ilan edilen bu Haçlı Seferi’nin görünürdeki amacı Kudüs 

ve Filistin’i Müslümanların elinden kurtarmak ve Bizans’a ait olan 
 

12 Geniş bilgi için bkz; Anna Kommena, Alexiad, (Çev. Bilge Umar), İstanbul, 1996, 
s. 15.  
13 Glenn E. Perry, The Middle East Fourteen İslamic Centuries Second Edition, 
İndiana State University, New Jersey, 1992, s. 63; Peter Charanis, “I. Haçlı 
Seferi’nin Nedeni Hakkında Bir Grek Kaynağı”, (Çev. İlcan Bihter Barlas), Tarih 

Okulu, Sayı 13, 2012, s. 204; The Historia İherosolimitana Of Robert The Monk, 
(ed. D. Kempf And M.G. Bull), The Boydell Press, Woodbridge, 2013, s. 61; Aydın 
Usta, a.g.e., s. 41-42. 
14 İlk Haçlı ordusunun organizatörlerinden olup bu seferlerin fitilini ateşleyen 
kişidir. Clermont Konsilinde Haçlı seferleri kararının alınmasıyla Avrupa’yı gezerek 
seferleri savunan konuşmalar yapmıştır. Antakya ve İznik bölgesinde orduya insan 
eti yenilmesi üzerine verdiği emirleriyle tanınmaktadır. Geniş bilgi için bkz. Işın 
Demirkent, Haçlı Seferleri, İstanbul, 1997, s. 11; Peter Tudebodus, a.g.e. , s. 59. 
15 Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara, 2015, s. 333-335; Bkz. Steven Runciman, Haçlı 
Seferleri Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), C. 1, T.T.K. Yayınları, Ankara, 1989, s. 83-
86.; Kelly Devries-Iain Dickie-Martin J. Dougherty-Phyllıs G. Jestice-Christer 
Jörgensen-Michael F. Pvkovic, Dünya Savaş Tarihi Haçlı Seferleri 1097-1444, 
(Çev. Emir Yener), c. 5, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s. 6. 
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toprakları Türklerin elinden almaktı16. Haçlılar, İsa’nın katili olarak 

gördükleri Yahudileri de, Anadolu’ya doğru ilerlerken Verdun ve Ren 

Nehri kıyılarında Mainz, Spire ve Worms bölgesinde ele geçirip 

öldürerek mallarını yağmaladılar17. Bu disiplinsiz topluluklar, 

yaşamlarını sürdürmek için her türlü şiddete ve yağmaya 

başvurmaktan geri durmuyorlardı. Öyle ki geçtikleri yerlerde yaşayan 

Hıristiyan Macar, Sırp, Bulgar ve Rumlar bile onların bu 

tutumlarından dolayı çok büyük sıkıntı yaşadılar. Haçlı birlikleri, dinî 

duygularından çok şiddet ve yağma düşüncesi ile hareket 

etmekteydiler. Nitekim İstanbul’a vardıklarında da bu tutumlarıını 

devam ettiren Haçlılar, surların dışında kalan tüm bahçeleri, sarayları 

ve kiliseleri yağmaladılar18.  

 

Hızlı bir şekilde ilerleyen ve disiplinden yoksun başı bozuk Haçlılar, 

geçtikleri yerlerde büyük tahribatlara yol açarak, herhangi bir ayrım 

gözetmeksizin adeta vahşet uyguluyorlardı. Öyle ki I. Aleksios 

Komnenos bir anlamda kendi davet ettiği bu yağmacıların davranışları 

karşısında, kılıçla karşı konulmasını dahi emretmek zorunda kaldı. 1 

Ağustos 1096'da İstanbul’a varan Haçlılar, yağma ve hırsızlık 

 
16 Emrullah Kaleli, Bizans ve Haçlı Seferleri, III. Ines Education And Social Science 

Congress, 2018, s. 2; J.F. Mıchaud, Haçlı Seferlerinin İlginç Olayları, (Çev. Güray 
Kırpık), Lotus Yayınları, Ankara, 2011, s. 99; P.M. Holt, Haçlılar Çağı 11. 
Yüzyıldan 1517’ye Yakındoğu, (Çev. Özden Arıkan), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 16; Paul Lemerle, Bizans Tarihi, (Çev. Galip Üstün), İstanbul, 
2004, s. 111 
17 Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, I, (Çev. Fikret Işıltan), Ankara 2008, s. 
104-109. 
18 Raşid Erer, Türklere Karşı Haçlı Seferleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1993, s. 36-
37; P.M. Holt, a.g.e. , s. 19-20; Urfalı Mateos Vekayinamesi (952-1136) ve Papaz 
Grigor’un Zeyli (1136-1162), (Çev. Hrant D. Andreasyan), Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 2000, s. 189. 
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faaliyetlerini sürdürdüklerinden dolayı İmparator Aleksios Komnenos 

tarafından bir an önce İstanbul'un Anadolu yakasına geçirildiler19. 

İstanbul'dan ayrılan Haçlı birlikleri, Türk topraklarının yanı sıra 

önlerine çıkan Hıristiyan köylerini de yakıp yıkmaktan ve 

saldırmaktan geri durmadılar20. Geçtikleri yollarda gıda ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılamak için her yeri çekirge sürüsü gibi istila eden 

haçlı birlikleri; kadınları, çocukları ve yaşlıları kılıçtan geçirerek 

büyük katliamlar yaptılar21. 

İmparator Aleksios’un direktiflerine aldırmayan ve önceden belirlenen 

yol güzergâhının dışına çıkan Haçlılar, saldırganlıklarını ve 

vahşetlerini devam ettirerek Türkiye Selçuklu Devleti’nin topraklarına 

girdiler. Hatta bir Fransız birliği, Selçuklu başkenti İznik’in 

yakınlarına kadar gelip buradaki köyleri yağmaladı22. Bu bölgede akıl 

almaz vahşetler uygulayan Haçlı birlikleri, özellikle Türk çocuklarını 

parça parça kesip kazıklara geçirerek pişirmiş ve akla gelmeyecek 

zulümlerde bulunmuşlardı23. Bununla alakalı olarak 1096-1097 

 
19 Georg Ostrogorsky, a.g.e. , s. 333-335; Hakkı Dursun Yıldız, Doğuştan 
Günümüze İslam Tarihi, Çağ Yayınları, Çağ Yayınları, C. 8, İstanbul, 1989, s. 225; 
İbnü’l-Esir, El Kâmil Fi’t-Tarih Tercümesi, C. 10, (Çev. Abdülkerim Özaydın), 
Bahar Yayınları, İstanbul, 1986, s. 227-230; Mike Paine, Haçlı seferleri, (Çev. 
Cumhur Atay), Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 26; Mateos, a.g.e. , s. 189; 
Hüseyin Kayhan, “Haçlı Seferleri ve İzmit”, Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve 
Kocaeli Tarihi Sempozyumu III. , C. I, 25-26-27 Mart 2016, 2017, s. 416, Işın 
Demirkent, “Haçlılar”, DİA, C. 14, s. 527 vd. 
20 Cecile Morrisson, Haçlılar, (Çev. Nermin Acar), Dost Kitabevi Yayınları, 
Ankara, 2005, s. 29. 
21 Thomas Asbridge, Haçlı Seferleri, (Çev. Ekin Duru), Say Yayınları, İstanbul, 
2014, s. 77-78. 
22 Işın Demirkent, “Haçlılar”, DİA, C. 14, s. 527 vd. 
23 Raşid Erer, a.g.e. , s. 38. 
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olaylarına değinen İbnü'l-Kalânisî24, Haçlıların yaptığı zulümlerden, 

uyguladığı vahşetlerden dolayı halkın korku ve endişesinin arttığını, 

birçok insanın zalimce katledildiğini, birçoğunun ise esir edilip 

mallarının yağmalandığını ifade etmektedir25. 

Haçlılar, I. Kılıç Arslan (1092-1107) döneminde, Konya ve diğer 

şehirlere vardılar26. Haçlıların, Türklere karşı yaptığı saldırılar 

neticesinde yaşanan mücadelelerde yaklaşık 30.000 Haçlı askeri 

ortadan kaldırıldı27. 200.000 kişilik Haçlı ordusunun karşısında 

yaklaşık 20.000 kişilik Türk ordusu bulunmaktaydı28. Buna rağmen I. 

Kılıç Arslan başarılı savaş taktikleri ile Haçlılara ağır kayıplar 

verdirtti. Ancak I. Kılıç Arslan Türkmenlerden yeterli desteği 

alamadığından Haçlılara karşı istediği başarıyı sağlayamadı29. 

Kendilerine kaşı koyacak önemli bir gücün olmayışını fırsat bilen 

Haçlılar, katliam ve zulümlerine devam ederek gittikleri her yerde 

büyük vahşetler uyguladılar. Yağma faaliyetleri ile birçok esir, 

ganimet, altın ve gümüş ele geçirdiler30. 

 

 
24 Bkz; Abdulkerim Özaydın, “İbnü'l-Kalânisî”, DİA, C. 21, İstanbul, 2000, s. 99 vd. 
25 İbn Kalânisî, Şam Tarihine Zeyl I. Ve II. Haçlı Seferleri Dönemi, (Çev. Onur 
Özatağ), İstanbul, 2020, s. 1-2; Ayrıca bkz; P.M. Holt, a.g.e. , s. 21-22. 
26 İbnü’l-Esir, a.g.e., c. 10, s. 227-230; Güray Kırpık, Doğunun ve Batının Gözünden 
Haçlılar, İstanbul, 2009, s. 109. 
27 Raşid Erer, a.g.e., s. 38. 
28 Evin Esmen Kısakürek-Arda Kısakürek, Bizimkiler Haçlılar (Anadolu Merkezli 
Dünya Tarihi 1100-1180), 2010, s. 11. 
29 Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilat ve Kültür, 
Ankara, 2014, s. 532; P.M. Holt, a.g.e., s. 21-22. 
30 Mateos, a.g.e., s. 190. 
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Bir Bizans kaynağı olan Niketas Khoniates'in "Historia"31 adlı 

eserinde Haçlı birliklerinin düşüncelerine ve yaptıklarına dair önemli 

bilgiler verilmektedir; Fransa Kralı VII. Louis bu seferin başlangıcında 

askerlerine şöyle diyordu; “Savaş arkadaşlarım! İsa aşkına bu sefere 

giriştiğimizi, dünyevi şan ve şeref değil Tanrı’nın rızasını kazanmak 

istediğimizi hepiniz biliyorsunuz. Tanrı korusun! savaşta ölürsek, işte 

bu İsa aşkına katlanılan ölüm için en güzel kefendir. Beni, inşallah, 

bir Türk, oku ile İsa için öldürür. Ya da ben bütün Türkleri keserek 

öldürüp büyük sevap işlerim. Türklerin kanını akıtın, akan her kan 

bize cennetten yerimizi garantileyecektir.” Haçlı birlikleri Fransa 

Kralı VII. Louis'in kin ve nefret dolu isteklerini fazlasıyla yerine 

getirecektir. Zira aynı eserde Türklerin mızraklarla delik deşik 

edildiği, bir kısmının ikiye bölündüğü, bir kısmının ise hançerlerle 

öldürülüp bağırsaklarının dışarı çıkarıldığı ifade edilmektedir. Vahşet 

o derece ileriydi ki, öldürülen Türklerin cesetleri çok geniş bir alana 

yayılmış, topraktaki çatlaklar bile vahşice öldürülen Türklerin 

kanlarıyla dolmuştu32.  

 

Haçlı Seferlerinde yaşanan vahşet ve katliamları gölgede bırakacak en 

tuhaf olaylardan biri de özellikle Hıristiyan din adamları tarafından 

teşvik edilen insan eti yeme çılgınlığıdır. 1934’te yayınlanan Les 

Croisades (Haçlılar) adlı eserin yazarı Fransız Funck Brentano, Haçlı 

 
31 Geniş bilgi için bkz; Niketas Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos 

Devirleri), (Çev. Fikret Işıltan), Ankara, 1995, s. 8. 
32 Niketas Khoniates, a.g.e., s. 45-47. 
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kaynaklarından yaptığı alıntılar ile din adına ne tür canavarlıkların 

yapıldığına dair önemli bilgiler vermektedir33. 

 

Selçuklu başkenti İznik’i ele geçiren Haçlılar, buradaki Müslümanları 

kılıçtan geçirerek34 bir an önce Kudüs’e varmak için tekrar hareket 

ettiler. Akşehir, Konya, Ereğli yolunu takip ederek Maraş ve Göksün 

üzerinden ilerleyen Haçlılar35 20 Ekim 1097'de Antakya önlerine 

geldiler36. Antakya’yı kuşatma altına alan Haçlılar açlıkla mücadele 

etmek zorunda kaldılar. Öyle ki Haçlı askerleri öldürülen Müslüman 

askerlerin cesetlerini toplayıp tuzlayarak yemişlerdir37. Oldukça iyi 

savunulmasına rağmen Ermeni asıllı Fîrûz adlı mühtedî bir 

kumandanın desteği sayesinde Antakya’yı ele geçiren Haçlılar 

şehirdeki Müslüman halkı öldürüp her yeri yağmaladılar ve büyük 

vahşette bulundular38. Ele geçirilen esirlerin ve savaşta öldürülen 

askerlerin kafaları kesilerek mızraklara takılıp Antakya surlarının 

dışında gezdirilmiştir. Kadınlar ise tecavüz edildikten sonra kafaları 

kesilmek suretiyle öldürülmüşlerdir39. Antakya'nın işgalinden sonra 

Kudüs'e doğru yönelen Haçlılar, Halep’in 70 km. güneyinde yer alan 

Maarretünnu‘mân40  (Maarra) kasabasını ele geçirdiler. Haçlılar 

 
33 Funck Brentano, Les Croisades, Paris, 1934, s. 24, 57, 76, 78; Ayrıca bkz; 
Ergin Ayan, a.g.e., s. 25. 
34 Mateos, a.g.e., s. 190. 
35 Georg Ostrogorsky, a.g.e., s. 336. 
36 İbnü’l-Esir, a.g.e., c. 10, s. 227-230; Güray Kırpık, Doğunun ve Batının Gözünden 
Haçlılar, s. 84. 
37 Mateos, a.g.e., s. 192. 
38 Raşit Erer, a.g.e., s. 49; Ebru Altan, “Haçlıların Doğudaki Terörü”, Popüler Tarih 
Dergisi, Sayı 54, Şubat 2005, s. 25; Gürhan Bahadır, Antakya Haçlı Prensliği, 
Pegem Akademi Yayınları, Antakya, 2011, s. 38-40; Mateos, a.g.e., s. 198. 
39 Thomas Asbridge, a.g.e., s. 87-88; Peter Tudebodus, a.g.e., s. 102. 
40 Işın Demirkent, “Maarretünnu’mân”, DİA, c. 27, İstanbul, 2003, s. 274. 
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burada da vahşetlerine devam ederek şehit düşen Türk askerlerini 

doğrayıp etlerini kızartmış41, binlerce insanı ise türlü vahşetler ile 

katletmişlerdir42. Maarra'da yaşanılanlara dair verilen bilgiler oldukça 

hüzün vericidir. Müslümanlar kazanlarda kaynatılmış, çocuklar şişe 

geçirilmiş ve kızartılarak yenilmişti. Haçlı komutanları tarafından 

Papa’ya gönderilen mektupta, ordunun Maarra bölgesinde açlıkla 

mücadele ettiği ve öldürülen Müslüman cesetlerini canavarca yediği 

yazılmıştı. Haçlılar sadece insan cesedi yemekle kalmamış, kedi, 

köpek, fare ne bulursa yemişlerdir43. Haçlıların Suriye taraflarında 

yaptığı zulümlere değinen Üsâme İbn Münkız ise Suriye’nin 

kuzeybatısında yer alan Şeyzer bölgesinde esirlerin uzuvlarının 

yakıldığını bazılarının ise tamamen yakılarak öldürüldüğünü 

kaydetmektedir44. Alexiad adlı eserin yazarı Anna Kommena ise, 

Bohemond45 ve Bizans İmparatoru arasında yapılan mektuplaşmaya 

 
41 Brentano, a.g.e, s. 76. 
42 Gregory Abu’l-Farac, Abul-Farac Tarihi, (Çev. Ömer Rıza Doğrul), c. II, Ankara, 
1950, s. 339-340; İbnü’l-Esir, a.g.e. , C. 10,  s. 227-230. Ayrıca bkz. Kemâlüddin 
İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l Haleb min Târihi. Haleb’de Selçuklular, (çev. Ali Sevim),  
Ankara, 2014, s. 97;Paul M. Cobb, Müslümanların Gözüyle Haçlı Seferleri, (çev. 
Ekin Duru), İstanbul, 2018, s. 149; Gülşen İstek, “Haçlıların Maarretünnumân’da 
İşledikleri Cürümler”, Vakanüvis- Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl 4, 
Sa. 2, 2019, s. 584; Steven Runciman, a.g.e., s. 199. 
43 Bkz; Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, (Çev. Ali Berktay), 
İstanbul, 2020, s. 50-51; İbnü’l-Esir, a.g.e., c. 10, s. 231-232; Anna Kommena, 
a.g.e., s. 348; Thomas Asbridge, a.g.e., s. 87-88. Ayrıca bkz; Claude Cahen, Haçlı 
Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, (Çev. Mustafa Daş), İstanbul, 2010, s. 97-98; 
Anonim Süryani Kroniği (1. ve 2. Haçlı Seferleri), (Çev. İlhan Aslan), İstanbul, 
2019, s. 16. 
44 Üsâme İbn Munkız, Kitabu’l İ’tibar (İbretler Kitabı), (Çev. Yusuf Ziya Cömert), 
İstanbul, 2018, s. 108.  
45 1095 tarihinde 1. Haçlı seferine katılmıştır. Bu tarihten 1104 yılına kadar Antakya 
prensliği yapmıştır. Geniş bilgi için bkz. Yıldız Demiriz, Antakya Prensi 1. 
Bohemond’un Canosa’daki, Mezar Şapelinde ve Kapısında İslam Sanatı Etkileri, 
Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı 6, 1976, s. 165.  
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değinerek, Haçlıların açlıktan dolayı nasıl canavarca davrandıklarını 

ifade etmektedir.46. Anna Kommena aynı eserinde, İzmit körfezini 

geçen Haçlıların Ankara’ya doğru ilerleyerek Kızılırmak dolaylarına 

geldiklerini ve burada kendilerini karşılamak üzere gelen Rum ve 

Hıristiyanlara dahi insanlık dışı davranışlarda bulunduklarını 

belirtmektedir47. İznik civarını yağmalayan Haçlılar, kundaktaki 

bebekleri dahi öldürmüş ya da şişlere takıp ateşte kızartmışlardır48. 

Kudüs'e gitmek üzere Anadolu topraklarından geçen Haçlılar hem 

Müslümanlara hem de Hıristiyanlara büyük vahşet uyguladılar. 

Anadolu halkına karşı katliamlarda bulunan Haçlıların kendileri de bu 

yolculukta birçok kayıp verdi. Kudüs' varmadan önce özellikle İznik, 

Antakya ve Maarretünnu‘mân'da çok büyük vahşetler uygulayan 

Haçlılar, Kudüs’e vardıklarında ise daha dehşet verici bir kıyımda 

bulundular. Şehirdeki bütün Müslümanlar öldürüldü. Kubbetü’s-

Sahra’ya saldırılıp yağmalandıktan sonra Mescid-i Aksâ’ya 

sığınanların hepsi kılıçtan geçirildi. Şehirdeki Mûsevîler, 

Müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle sığındıkları sinagoglar da 

ateşe verilerek yakıldı. Haçlıların yaptığı katliam öylesine kanlı bir 

boyuta ulaştı ki Haçlı ordusunda bulunan ve Kudüs’ün zaptını anlatan 

tarihçiler bile bu katliam karşısında duydukları dehşeti ifade 

etmişlerdir49. Öyle ki her tarafı kaplayan cesetlerin arasından ve dize 

 
46 Anna Kommena, a.g.e., s. 348. 
47 Anna Kommena, a.g.e., s. 346. 
48 Anna Kommena, a.g.e., s. 306. 
49 Işın Demirkent, “Haçlılar”, DİA, C. 14, s. 530. 
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kadar çıkan kan birikintilerinin içinden yürümenin neredeyse imkânsız 

olduğu ifade edilmektedir50. 

Kudüs'te yapılan vahşeti Papa II. Urbanus’a yazdığı mektupta ifade 

eden Fransız dükü Godefroi de Bouillon51; Müslümanların hepsinin 

öldürüldüğünü ve Haçlı ordularının Süleyman Tapınağı önünde 

atlarının dizlerine kadar kana battığını belirtiyordu52. 

Haçlıların uyguladığı vahşet bu katliamlar ile sınırlı kalmamış, 

yakaladıkları kadın, çocuk ve yaşlılara da akıl almaz işkencelerde 

bulunmuşlardır. Bununla alakalı olarak Fransız tarihçi Georges 

Duby53; Haçlıların insanî duygulardan uzak, yağmacı, sapkın ve zevk 

peşinde koşmalarından dolayı, onların bu vahşet ve zulümleri rahat bir 

şekilde yaptıklarını ifade etmektedir54. Haçlıların dehşet verici toplu 

bir katliamla başlattığı Kudüs işgali, İslam dünyasının yüreğinde 

yüzyıllar boyunca unutulmayacak derin yaralar açtı. Tarihçi, 

 
50 Bkz; Raşit Erer, a.g.e., s. 56-57.  
51 Kudüs’ün ele geçirilmesinden sonra Haçlı liderleri burada kurulacak idare 
meselesini ele alarak şehrin dinî otorite ile değil resmî idare ile yönetilmesine karar 
verdiler. Godefroi de Bouillon “kutsal mezarın savunucusu” unvanıyla idarenin 
başına getirildi. Işın Demirkent, “Haçlılar”, DİA, C. 14, s. 530. Geniş bilgi için bkz. 
Peter Tudebodus, a.g.e., s. 59. 
52 Raşit Erer, a.g.e., s. 57. 
53 Marc Bloch'tan sonra en önemli Fransız Ortaçağ tarihi uzmanı sayılan Duby, 
ayrıca Annales okulunun izinden giderek tarih yöntemini ve kavrayışını değiştiren 
başlıca kişiler arasında yer almaktadır. Fransız tarihçiliğinin üstadı olan Braudel'in 
1985'te ölmesinden beri, Duby; Jacques Le Goff ve François Furet ile birlikte 
Fransız tarihçiliğinin en önde gelen temsilcilerinden biri olarak görülmektedir. Geniş 
bilgi için bkz. Georges Duby, Erkek Ortaçağ Aşka Dair ve Diğer Denemeler, (Trc. 
Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul, 1991, s. 1. 
54 Georges Duby, a.g.e., s. 152. 
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Fulcherius Carnotensis55 burada yapılan zulmün boyutunu şu 

ifadelerle açıklamaktadır; Haçlılar ganimet elde etme hırsıyla dehşeti 

öyle ileri bir seviyeye taşıdılar ki öldürdükleri Müslümanların 

karınlarını deşerek altın aramaya başladılar. Bununla da tatmin 

olmayan Haçlılar, esir aldıkları Müslümanlara, parçalanmış cesetleri 

şehir dışına taşıtarak büyük yığınlar oluşturdular. Ardından üst üste 

koydurdukları bu cesetleri yakarak küller arasındaki altınları 

kolaylıkla buldular56. Bu vahşetin ardından Haçlılar esir aldıkları 

Müslümanları da kılıçtan geçirdiler. Haçlılar yaptıkları katliamla 

yetinmemiş, evlerine sığınan masum insanlara da saldırmışlardı. 

Bütün evlere tek tek girilerek, anne, baba, çocuk ne varsa hepsi dışarı 

çıkarılıp ya kılıçlarla ya da çatılardan aşağı atılarak öldürüldüler. Her 

biri girdiği evi mülk edindi. Zira şehir zapt edildikten sonra her 

askerin ele geçirdiği yeri mülkiyet edinme hakkı olacaktır diye 

önceden anlaşmaya varılmıştı. Böylece kente giren haçlı askerleri, 

halkın evlerini ve depolarını ele geçirdikten sonra, kendilerine ait 

olduğu belli olsun ve kimse ilişmesin diye kapılara kalkan veya başka 

silâhlar asıyorlardı57. 

Haçlıların yapmış olduğu bütün bu zulüm ve katliamlardan dolayı 

Müslümanlar oldukça zor bir dönemden geçmiş ve birçok İslâm 

beldesi harap olmuştur. Bazı batılı tarihçiler bile Haçlıların benzeri 

 
55 II. Urban’ın Haçlı seferini ilan ettiği Clermont Konsilinde, Urban’ın vaazını 
bildiren kronikçilerden biridir. Geniş bilgi için bkz. Peter Tudebodus, a.g.e., s. 35-
36.  
56 Fulcherius, Carnotensis; Kudüs Seferi Kutsal Toprakları Kurtarmak (Çev. İlcan 
Bihter Barlas), İstanbul, 2009. s. 105. 
57 Willermus, Tyrensis, Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği Başlangıçtan Kudüs’ün 
Zaptına Kadar, (Çev. Ergin Ayan), İstanbul, 2016, s. 363-364. 



204 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

görülmemiş bu vahşet ve zulümlerinden dolayı, Haçlı seferlerinden 

daha kötü bir devir olmadığını ve Avrupa tarihi için bunun utanç 

verici kara bir leke olduğunu itiraf etmektedirler58. 

 

SONUÇ 

 

Müslümanların cihad politikası neticesinde Bizans'ı Anadolu ve 

Batı’daki topraklara sıkıştırması ile başlayan süreç, Hıristiyan batı 

dünyasının bazı önlemler almasını gerektirdi. Endülüs’te Reconquista 

hareketi ile başlayan bu süreci, papanın davetiyle başlayan Haçlı 

Seferleri takip etti. Haçlı Seferleri; İslâm alemi ile Hıristiyan dünyası 

arasında yaşanan ilişkiler bağlamında önemli bir dönüm noktasıdır. 

Tarihi pek çok katliam ve vahşet izleriyle dolu olan Batı dünyası, 

Haçlı saldırılarında da aynı barbarlığı uygulayarak zulümlerini devam 

ettirdi. Papa II. Urbanus’un sözde Doğu’daki Hıristiyanları Türklerin 

baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla, Avrupa’daki geniş kitlelere 

din temalı yaptığı çağrısı, aslında Türklere karşı savaş açmak için bir 

bahaneden ibaretti. Başta büyük bir hac ibadeti olarak tanımlanan bu 

sefer, “kâfir” diye nitelenen Müslüman Türklerden alınması gereken 

intikam söylemiyle geniş toplulukları harekete geçirecek ve en 

nihayetinde de tüm Avrupa'yı ayağa kaldıracaktı.  
 

Tanrının isteğini yerine getirmek üzere Avrupa’dan hareket ederek 

Kudüs'e yönelen başı bozuk Haçlı birlikleri, dinî duygularından çok 

şiddet ve yağma düşüncesi ile hareket güzergâhları üzerinde bulunan 

birçok yeri yağma ederek işe koyuldular. İstanbul’a vardıkların da ise 

 
58 Bkz; Güray Kırpık, Doğunun ve Batının Gözünden Haçlılar, s. 108-110. 
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kendi mezheplerine aykırı gördükleri Ortodoks Hıristiyanlarını bile 

barbarlıklarından nasiplendirdiler. Bizans’a yardım sözünü dillerinden 

düşürmeyen Haçlılar, başından itibaren İstanbul’u zapt etme düşüncesi 

ve Bizans’a nefret duyguları ile hareket ederek, İstanbul görülmemiş 

bir vahşetle yağmaladılar. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra da vahşet ve 

katliamlarına devam eden Haçlılar, yolları üzerinde bulunan şehir, 

kasaba ve köyleri yakıp yıkarak; kadın çocuk, yaşlı, Müslüman, 

Hıristiyan ayırt etmeksizin adeta ortalığı kasıp kavurdular. 

Hıristiyanlar ve batılı modern tarihçiler tarafından başarılı kabul 

edilen ilk Haçlı saldırısı neticesinde, çoğunluğunu Frank asıllı 

Hıristiyanların oluşturduğu Haçlı birlikleri, uyguladıkları büyük 

vahşetlerin ardından Kudüs'ü ele geçirdiler. Nitekim Kudüs, 

Selahaddin Eyyubi tarafından geri alınıncaya (1187) kadar yaklaşık 90 

yıl Hıristiyanların elinde kaldı. Haçlılar, Kudüs'te vahşet ve zulüm ile 

kurdukları krallıklarına ek olarak, Urfa, Suriye, Lübnan ve Filistin'de 

de dört ayrı Haçlı devleti kurdular. Doğuda yaklaşık 200 yıl boyunca 

devam eden Haçlı varlığı her ne kadar Müslümanlar açısından derin 

yaralara ve üzüntülere sebep olsa da doğulu Hıristiyanlara da 

faydadan çok zarar vermiştir. Zira harekete geçtikleri ilk günden 

itibaren barbarca davranan Haçlılar, doğuda kendi çıkarlarına ve 

menfaatlerine uygun bir düzen kurmaktan başka bir düşünce 

taşımıyorlardı.  Nitekim kurdukları devletlerde, tebaalarını oluşturan 

yerli Hıristiyanlara bile acımasızca davranıp onları katletmekten 

çekinmemişlerdir. 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Selahaddin_Eyyubi
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GİRİŞ 

Haçlı seferleri 1096 ve 1291 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu 

seferler, Hristiyanların son merkezleri olan Akka’dan çıkarılmalarına 

kadar da devam etmiştir. Türklerin Anadolu’da hızla ilerlemeleri 

bütün Avrupa’yı ve Bizans’ı dehşet içerisinde bırakmıştır. Özellikle 

Bizans Devleti bir taraftan Türkiye Selçuklu devleti, bir taraftan 

Peçenekler, diğer taraftan da Çaka Bey (1081-1092) tehdidi karşısında 

çaresiz kalmış ve bunun neticesinde de Katolik Hristiyan dünyasından 

yardım talep etmek zorunda kalmıştır.158 

Bizans, batıdan yardım talep ederken, haçlılardan Türklere karşı paralı 

asker olarak istifade edebileceğini düşünüyordu. Haçlılar görünüşte 

dindaşlarına yardım etmek istiyorlardı. Ancak süreç ilerledikçe 

anlaşıldı ki haçlıların asıl amacı dindaşlarına yardım etmek ve kutsal 

toprakları kurtarmak değil, doğunun zenginliklerini ele geçirmekti. 
 

158 Fulcherius Carnotensis, Kudüs Seferi, Çev. İlcan Bihter Barlas, IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstanbul 2009, s.46-50, Urban and Crusaders, Ed. Dana Carleten 
Munro, The Department of The History of Pennsyvania, Philadelphia 1901, s.2, Zoe 
Oldenburg, The Crusaders, İngilizceye Çev. Anne Carter, New York 1996, s.61 Işın 
Demirkent, Haçlı Seferleri, Dünya Yayıncılık, İstanbul 2013, s.2, Emrullah Kaleli, 
“Bizans ve Haçlı Seferleri”, III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler 
Kongresi Bildiri Kitabı, Alanya 2018, s.1254-1259, Fatma İnce, Nureddin Mahmud 

b. Zengi ve Haçlılarla Mücadelesi, Serander Yayınevi, Trabzon 2020, s.15, Fatma 
İnce, IV. Haçlı Seferi ve Trabzon, Serander Yayınevi, Trabzon 2019, s.12, Osman 
Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2004, s.128, P.M. 
Holt, Haçlılar Çağı, Çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, 
s.18-19, Cüneyt Kanat, Devrim Burçak, Sorularla Haçlı Seferleri, Yeditepe 
Yayınları, İstanbul 2013, s.41-45, Aydın Usta, Çıkarların Gölgesinde Haçlı 
Seferleri, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2016, s.46, Paul Lemerle, Bizans Tarihi, Çev. 
Galip Üstün İletişim Yayınları, İstanbul 2013, s.111-112, Işın Demirkent, “Haçlı 
Seferlerinin Mâhiyeti ve Başlaması”, Haçlı Seferleri ve XI. Asırdan Günümüze Haçlı 
Ruhu Semineri (26-27 Mayıs 1997), Bildiriler, İstanbul 1998, s.1-14, Salim Koca, 
“Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?”, Gazi 

Akademik Bakış, 10/20, 2017, s.17, Muharrem Kesik, Selçukluların Haçlılarla 
İmtihanı, Timaş Yayınları, İstanbul 2018, s.14. 
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Bundan dolayı da haçlı seferleri ilerledikçe Bizans, hem haçlıların 

güzergâhları üzerinde bulunan yerlere büyük zarar vermelerinden 

dolayı hem de ele geçirdikleri yerleri, Bizans ile daha önceden 

yaptıkları anlaşma gereğince, Bizans’a teslim etmeyip, buralarda 

kontluklar kurmaları ve yerleşmeleri dolayısıyla büyük bir hayal 

kırıklığına uğramıştır.159 

Bizans Devleti haçlıların I. Haçlı Seferi esnasında sergilemiş olduğu 

tavrın iyi niyetli olmadığını görünce ilk seferden itibaren onlara karşı 

bir takım önlemler almak zorunda kalmışlardır. Ancak Bizans 

Devleti’nin almış olduğu bu önlemler haçlıları oldukça zor durumda 

bırakmış, bundan dolayı da haçlılar daha sonraki süreçlerde Bizans’a 

karşı nefret duygusu ile hareket etmiştir. Haçlı seferleri öncesinde 

Bizans Devleti’nin batılılar, batılıların da Bizans Devleti hakkında çok 

fazla fikir sahibi olduğunu söylememiz oldukça zor. Bizanslıların ve 

batılıların bir arada yaşadıkları Güney İtalya gibi yerler haricinde iki 

taraf arasındaki ilişkiler genellikle paralı asker, elçi, tüccar, seyyah 

gibi unsurlar sayesindeydi. Bunlar vasıtasıyla gerçekleşen ikili 

ilişkilerde haçlılar Bizanslıları “korkak ve kadınsı”, Bizanslılar da 

batılıları “barbar” olarak tanımlamaktaydılar. Özellikle Bizans’ın 

Türkler karşısında uğramış oldukları başarısızlıklar, batılıların onlara 

karşı daha da küçümseyici bir tavır takınmalarına neden oldu.160 

 
159 Sevtap Gölgesiz Karaca, “I. Haçlı Seferi (1096) Öncesinde Bizans 
İmparatorluğu’nun Siyasi Durumuna Bakış”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, 2/4 Temmuz 2012, s.141-153, Oldenburg, a.g.e., s.61, Kaleli, a.g.m., 
s.1254-1259. 
160 Oldenbourg, a.g.e., s.61. 
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Haçlılar Bizans’a karşı bu bakış açısına sahip olmalarına rağmen yine 

de sözde din kardeşlerini Müslümanların zulmünden kurtarabilmek 

amacıyla 1096 tarihinde doğuya doğru yola çıkmışlardır. Ancak bu 

seferin daha ilk aşamasından itibaren haçlılar Bizans Devleti’ne, 

Bizans Devleti de haçlılara karşı hayal kırıklığına uğramışlardır. Haçlı 

birliklerinin özellikle Balkanlarda yaratmış oldukları huzursuzluk 

Bizans Devleti’nde haçlılara karşı bir önyargının oluşmasına sebebiyet 

vermiştir. Bizans Devleti de haçlıların bu tavırlarına karşılık Peçenek 

askerleri ve paralı askerler vasıtasıyla onları durdurmaya ve gözlerini 

korkutmaya çalışmışlardır. Bohemund, Peçeneklerden ele geçirdiği 

birkaç kişiye neden haçlılara saldırdıklarını sorduğunda böyle 

yapmalarını İmparatorun emrettiğini söylemişlerdir. Özellikle Anonim 

Gesta’da bu durum net bir şekilde ifade edilmektedir.161 

Haçlılar, Bizans sınırlarına adımlarını attıkları andan itibaren 

kendilerini oldukça güvende hissetmişlerdir. Çünkü onlara göre burası 

dindaşlarının toprağıdır. Ancak ilerleyen süreçte Slavların ve 

arkasından da Peçeneklerin saldırılarına uğramaları ve akabinde 

İstanbul önlerine geldiklerinde şehrin kapılarının onlara kapalı 

 
161 Anonim Gesta Francorum et Aliarum Hierosolymitanorum: The Deeds of the 

Franks and the Pilgrims to Jerusalem, Ed. ve İngilizce Çev. Rosalind Hill, Thomas 
Nelson and Sons Ltd, Toronto: New York, London 1962,  s.9, Robertus Remensis, 
(Robertus Manachus), Robert the Mark’s History of the First Crusade: Historia 
Iherosolimitana, İng. Çev. Carol Sweetenham, Ashgate Publishing, Cornwall: 
Burlington 2005, s.96-97. 
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olduğunu görmeleri onların Bizans’a karşı ileride takınacakları 

olumsuz tavrın da kıvılcımları olmuştur.162 

Bizans Devleti ve Haçlılar arasında yaşanan en önemli sıkıntı 

Bizans’ın vasallık yemini talebinden kaynaklanmıştır. Bizans Devleti 

haçlılardan vasallık yemini istediğinde Godefroi de Bouillon, 

Tankred, Toulouse Kontu Raymond gibi bazı haçlı liderleri bunu sert 

bir dille reddettiler. Üzerine bir de Bizanslıların Anadolu’da ele 

geçirilecek olan yerlerden eskiden İmparatorluğa ait olan toprakların 

Bizans’a geri verilmesi talebi haçlıların Bizans’a karşı daha da tepki 

duymalarına sebebiyet verdi. Bizans Devleti açısından da haçlılara 

karşı aynı tepkiyi duymak için oldukça fazla sebep vardı. Mesela haçlı 

liderlerinden Godefroi vasallık yemini etmek istemediği için I. 

Aleksios (1081-1118), onun ordugâhına gönderdiği yiyecek tedarikini 

kesti. Godefroi de bu durum üzerine Hristiyanlar için kutsal gün 

sayılan Perşembe günü birlikleri ile beraber İstanbul’a saldırdı. Bu 

durum Bizanslılara haçlıların ne kadar güvenilmez olduklarını bir kez 

daha gösterdi.163 Sonunda iki taraf arasında yapılan müzakereler 

neticeye ulaştı ve Gedofrai vasallık yeminini etti. İki taraf arasında 

yapılan anlaşmaya göre: “Vaktiyle Rum Devleti’ne ait olup da şimdi 

kendisinin ele geçireceği tüm kentleri, ülkeleri ya da kaleleri 

 
162 Raimundus Agullers (Raymond D’aguilers), Historia francorum Qui Ceperunt 

Jerusalem, İng. Çev. August C. Krey, The First Crusade: The Accounts of 

Eyewitnesses and Participarts, Pricenton 1921, s.65. 
 
163 Anna Komnene, Anna Komnene, the Alexiad of Anna Comnena, Türk. Çev. Bilge 
Umar, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1996, s.315. 
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imparatorun bu iş için göndereceği yüksek rütbeli subaya teslim 

edecekti.”164 

Keşiş Pierre l’Ermite önderliğinde yola çıkan ilk haçlı birlikleri 

İstanbul’a geldiklerinde, burada bir takım taşkınlıklara sebebiyet 

verdiler. Bu durum karşısında İmparator Aleksios’un (1081-1118), 

onları olabildiğince hızlı bir şekilde Anadolu’ya geçirmekten başka 

çaresi yoktu. Haçlılara Yalova yakınlarında yer tahsis eden Aleksios 

(1081-1118), ayrıca onlara asıl ordu gelmeden Türkler ile 

karşılaşmamaları tavsiyesinde bulunmuştur. Ancak Pierre l’Ermite 

(1050-1115) ve etrafındakilerin Aleksios’un (1081-1118) bu 

tavsiyesini dinlemeye hiç niyetleri yoktu. Düzenli birlikler gelmeden 

Türkler ile çatışmaya giren haçlılar büyük bir yenilgiye uğrayarak geri 

çekilmek zorunda kaldılar. Haçlılar yaşadıkları her başarısızlıkta bir 

şamar oğlanı aradıklarından Pierre l’Ermite’in (1050-1115)  

ordusunun uğramış olduğu bu başarısızlığın sorumluluğu Bizans 

İmparatoru’na yüklenmiştir.165 

İki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine sebebiyet vere bir diğer 

önemli olay da 1097 tarihinde İznik’in Bizans Devleti tarafından 

Türkler ile yapılan gizli müzakereler sonrasında, haçlılardan habersiz 

bir şekilde alınması sırasında yaşandı. İznik’in alınmasından sonra 

Bizans İmparatoru Aleksios’un (1081-1118) Türk garnizonuna 

 
164 Muhammed b. Ali Azimi, Azimi Tarihi, Selçuklularla İlgili Bölümler (H.430-

538=1038/39-1143/44), Metin, Çeviri, Notlar ve Açıklamalar: Ali Sevim, TTK, 
Ankara 2006, s.36, Işın Demirkent, Urfa Haçlı Kontluğu (1098-1118), TTK, Ankara 
1994, s.4, Anna Komnena, a.g.e.,  s.315-328, J. Harris, Byzantium and Crusades, 
The Both Press, New York 2003, s.62. 
165 Aguilers, a.g.e., s.104. 
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oldukça iyi davranması da haçlıların Bizans’a karşı olumsuz bir tutum 

içerisine girmelerine sebebiyet verdi. Onlar Bizans ve Selçuklular 

arasında gizlice sürdürülen bu müzakerelerin kendilerine karşı 

hazırlanmış bir plan olduğunu düşündüler.166 

Bizans Devleti ve haçlılar arasında daha seferin başlangıcında yapılan 

vasallık yemini dolayısıyla aslında Bizans Devleti haçlıların başarı 

kazanmalarını istiyordu. Çünkü Bizanslılar Türkler karşısında 

kaybetmiş oldukları toprakları yapılan bu vasallık yemini sayesinde 

yeniden kazanabileceklerini düşünüyorlardı. Ancak daha sonraki 

süreçte yaşanan gelişmeler haçlıların doğuya Bizans Devleti’ne toprak 

kazanmak için değil, yerleşmek için geldiklerini göstermiştir. Bunun 

için de Bizans Devleti ilk seferden hemen sonraki süreçte bir taraftan 

haçlılar ile irtibatı kesmezken, diğer taraftan ise Türkler ile anlaşma 

yapmaktan çekinmemişlerdir. Türkler ile yapılan bu anlaşma 

gereğince haçlılar, sarp yollardan Anadolu’ya geçirilmişler ve 

Türklerin önüne atılmışlardır. Aynı zamanda Bizans Devleti, haçlılara 

iaşe konusunda da sıkıntılar yaratmıştır. Mesela 1101 yılında 

Bizanslılar, haçlıların hareketinden Danişmendlileri ve Selçukluları 

bilgilendirmiştir. 

Bizans Devleti ve haçlılar arasındaki bu olumsuz ilişkiler, ikinci ve 

üçüncü haçlı seferi esnasında da devam etmiştir. İlk üç haçlı seferinde 

de gerek haçlıların Bizanslılara karşı sergilemiş oldukları tavırlar, 

gerekse de Bizanslıların haçlılara karşı sergilemiş oldukları tavırlar 

haçlı seferlerinin en önemli dayanak noktasını oluşturan din 

 
166 Aguilers, a.g.e., s.104. 
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olgusunun haçlı seferinde sadece insanları galeyena getirmek için 

kullanılan bir mazeret olduğunu göstermektedir. Oysa gerçek bundan 

tamamen farklıdır. Haçlılar Anadolu’ya buranın zenginliklerinden 

dolayı ve yerleşmek amacıyla gelmişlerdir, Bizans Devleti ise 

onlardan sadece kendi dış politikasının hedeflerini gerçekleştirebilmek 

amacıyla paralı asker olarak faydalanmak istemektedir. Ancak her iki 

tarafın da çıkarları birbirine uymayınca Bizans Devleti haçlılara karşı 

bir taraftan Türkler ile ittifaklar kurarken diğer taraftan da haçlılara 

da, onlardan mümkün mertebe iyi tavizleri elde edebilmek amacıyla, 

yardımcı olmaya çalışmıştır. Haçlılar ise Bizans Devleti’nin 

kendilerine karşı samimi olmadığını özellikle I. Haçlı Seferi 

sonrasında hissetmişler ve buna uygun bir politika izlemeye 

çalışmışlardır. Şunu netlikle ifade edebiliriz ki; ilk üç haçlı seferi 

sonrasında hem Bizans’ta haçlılara karşı hem de haçlılarda Bizans’a 

karşı bir nefret duygusu oluşmuş bu da IV. Haçlı Seferi esnasında 

batılıların İstanbul’u hiç acımadan istilalarına ve yağmalarına 

sebebiyet vermiştir.167 

IV. Haçlı Seferi (1204) 

XII. yüzyılın son çeyreğinde Almanların Avrupa’da ve özellikle de 

İtalya’da oldukça güçlü bir konumda olduğunu görmekteyiz. Alman 

İmparatoru VI. Heinrich’in (1165-1197) Doğu ile alakalı planları 

dolayısıyla Bizans İmparatoru Isaakios Angelos (1156-1204) ile 

 
167 Fatma İnce, “Geoffrai de Villehardouin’in Kroniğine ve Çeşitli Kaynaklara Göre 
IV. Haçlı Seferinin İstanbul Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Tarihi: Medeniyetlerin 
Buluşma Noktası Olarak İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Konya 2012, 
s.623-646. 
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sorunları vardı. Ancak VI. Heinrich’in (1165-1197) sorun yaşadığı tek 

kişi Bizans İmparatoru Isaakios da (1156-1204)  değildi. VI. Heinrich 

(1165-1197),  papalığın da itibarını zedelemekteydi. Bundan dolayı da 

Bizans Devleti ve Papalık arasında VI. Heinrich’e karşı bir anlaşma 

imzalanması söz konusu olmuş ancak 1197 yılında VI. Heinrich’in 

(1165-1197),   ölümü ile birlikte Bizans Devleti ile Papalık arasında 

da herhangi bir işbirliği gerçekleşmemiştir.168 

Papa III. Innocentius (1161-1216), VI. Heinrich’in (1165-1197),   

ölümünden sonra zarar görmüş olan papalık otoritesini yeniden 

kurabilmek amacıyla 15 Ağustos 1198 tarihinde yeni bir haçlı seferi 

çağrısında bulundu. Papa, bu çağrıyı yaparken, yine klasik 

argümanları kullanarak, seferin amacının Kudüs’ü kurtarmak 

olduğunu ifade etti. Ancak Papa bu çağrısına Fransa, İngiltere ve 

Almanya’dan istenilen ilgiyi bulamamıştır. Çünkü İngiltere Kralı John 

Lackland daha yeni İngiltere tahtına çıkmıştı ve ülkesi içerisindeki 

durumunu güçlendirmesi gerekiyordu. Fransa Kralı Philippe Auguste 

(1165-1223) ise eşinden boşanmıştı ve bundan dolayı da kilise 

tarafından aforoz edilmişti. Almanya’da ise Philipp von Schwaben ve 

Otto von Braunschweig arasında taht kavgası yaşanmaktaydı. Bundan 

dolayı da bu kralların hiçbirisi ülkelerini terkedemezlerdi.169 

 
168 Michael Angold, The Byzantine Empire 1025-1204: A Political History Longman 

Group, London 1984, s.287, James M. Powell, “Innocent III and Alexius III: A 
Crusade Plan that Failed”, The Experience of Crusading, I, Cambridge: New York 
2003, s.97. 
169 Donald E. Queller, Thomas Madden, The Fourth Crusade: The Conquest of 

Constantinople, Philadelphia: Pennsylvania 1997, s.1-2, A.A. Vasiliev, History of 

Byzantine Empire II, University of Wisconsin Press, Madison 1928, s.450-451, 
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Ancak Papa zaten kralların yeni sefere katılıp katılmamasını 

umursamıyordu. Çünkü krallar vasıtasıyla düzenlenen haçlı seferleri, 

ilk sefer hariç başarısızlığa uğramıştı. Papa bundan dolayı yeni seferin 

soylular vasıtasıyla gerçekleştirilmesini istiyordu. Bu amaçla hitabeti 

en kuvvetli olan rahiplerinden Foulque de Neuilly’i, Champagne 

Kontu Thibaut’a gönderdi. Foulque, Ecri Kalesi’nde düzenlenen bir 

turnuva sırasında haçlı seferi çağrısında bulunmuş ve onun verdiği 

vaazın etkisi ile başta Thibaut olmak üzere birçok kont ve baron da 

haçı kabul etmişlerdir. Bu kont ve baronların arasında Baudouin de 

Flandre, Louis de Blois ve IV. Haçlı Seferi’nin en önemli 

vakanüvistlerinden Geoffoi de Villehardouin de bulunmaktaydı.170 

Papa tarafından yeni bir haçlı seferinin düzenlenmesi için çağrı 

yapılmıştı ancak onun önünde çok daha büyük bir sorun vardı: Seferin 

maddi gücünü karşılayabilmek. Bilindiği üzere III. Haçlı Seferi’nde 

“Selahaddin Vergisi” adı altında bir vergi toplanmıştı. Ancak halk bu 

vergiden çok şikayet etmişti. Papa, seferin maddi külfetini 

karşılayabilmek amacıyla kendisine bağlı olan ruhbanların 

bulundukları bölgeden güçleri nisbetinde bir vergi almaya karar 

verdi.171 Bu verginin sürekli olmayacağı belirtilmesine rağmen ruhban 

sınıfı arasında bu konuda itiraz seslerinin yükseldiğini görmekteyiz.172 

 

Steven  Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, III., Çev. Fikret Işıltan, TTK, Ankara 
2008, s.97. 
170 D.E. Queller, T. Madden, The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania 1997, s.2-4, John 
Godfrey, 1204, The Unholy Crusade, Oxford University Press, Toronto 1980, s.40. 
171 Papa tarafından ruhbanlardan istenilen bu vergi miktarına baktığımızda; Papa ve 
kardinaller bir sonraki yılın gelirlerinden %10, diğer kilise yetkilileri ise %4 
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Papa, ruhban sınıfından istediği maddi desteği elde edemeyince 

yönünü Bizans Devleti’ne döndü. Zaten Papa, IV. Haçlı Seferi planını 

yaparken ilk andan itibaren Bizans’ın zenginlik ve imkânlarını da göz 

önünde bulundurmuştu. Bilindiği üzere daha önceki haçlı seferlerinde 

Bizans’a karşı Türkler ile anlaşmasından ve haçlılara yeteri kadar 

yardım etmemesinden dolayı Batıda bir tepki oluşmuştu. Papa III. 

Innocentius (1161-1216), Bizans İmparatoru III. Aleksios’tan (1153-

1211) yardım talebinde bulunurken daha önce Bizans’ın haçlılara 

karşı sergilemiş olduğu tavırlardan hiç bahsetmemiş ve oldukça 

yumuşak bir üslupla onlardan maddi yardım talebinde bulunmuştur. 

Ancak bu yardım talebinde bulunurken zaman zaman Bizans 

Devleti’ne yumuşak üslubunu bozmadan aba altından sopa göstermeyi 

de ihmal etmemiştir. Papalığın Bizans Devleti’nden iki isteği vardır: 

Birincisi Bizans Kilisesi’nin Roma’ya bağlanması, ikincisi ise IV. 

Haçlı Seferi için maddi destekte bulunması. Papa, III. Aleksios’a 

(1153-1211) gönderdiği mektupta eğer Kudüs davasına sadık bir 

Hristiyan ise ülkesinin zenginliğini bu davanın hizmetine sunmak 

zorunda olduğunu söylüyordu.173 

Papa, Bizans İmparatoru’na yazdığı mektupta, şayet Bizans Devleti, 

bu yeni sefer için yardımda bulunmazsa, daha önceden Batı’da Bizans 

 

oranında vergi vereceklerdi. Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and their 

Impact on Today’s World, London, M. Pamermak 1988-1991, s.382. 
172 Harris, a.g.e., s.146-147, MCNeal, H. Edgar, Robert Lee Wallf, “The Fourth 
Crusade”, A History of the Crusades, II, Ed. Kenneth M. Setton, The University of 
Wisconsin Press, Madison 1996, s.156. 
173 Jame M. Powell, “Innocent III and Alexius III: A Cruade Plan that Failed”, The 

Experience of Crusading I, Ed. Marcus Bull and Norman Housley, Cambridge 

University Press, Cambridge: New York 2003, s.99. 
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Devleti aleyhine oluşan nefretin ve öfkenin durdurulması mümkün 

olamayabilirdi. Papa III. Innocentius (1161-1216), bu sözleriyle sanki 

Batılıların haçlılara duyduğu bu öfkeyi kendisinin engellediğini ancak 

Bizans’ın IV. Haçlı Seferi’ne destek vermemesi durumunda 

kendilerine karşı oluşan bu öfkenin önüne geçmesinin mümkün 

olamayacağını da belirtmiştir. Papa, haçlı liderlerine de bu konuda 

gerekli direktifleri vermişti: Şayet Bizans Devleti, haçlılar ile 

işbirliğinden kaçacak olurlarsa ve onlara yardım etmezlerse, batılı 

liderlerin Bizans’a karşı askeri müdahalede bulunma özgürlükleri 

vardı.174 

Papa, haçlı liderlerine bu izni vermesine rağmen IV. Haçlı Seferi’nin 

düzenlenmesinin görünürdeki asıl amacı Kudüs’ü ele geçirebilmekti. 

Ancak bazı haçlı liderleri Papa’nın haçlılara en az yarım sene yetecek 

kadar yiyecek stokunu Bizans’ın sahil kesimlerinden almaları 

konusunda izin verdiğini söyleyerek, Papa’nın aslında asıl amacının 

Bizans’tan nefret ettiği için onun işgalinin gerçekleştirilmesini 

sağlamak olduğunu iddia etmişlerdir. Bu düşünce 1204 senesinde 

İstanbul’un yağmalanması esnasında da kullanılan bir mazeret olarak 

karşımıza çıkmaktadır.175 

Venedik ve IV. Haçlı Seferi 

1199 tarihine gelindiğinde IV. Haçlı Seferi ordusunun liderleri de belli 

olmuştu. Bunlar: Champagne Kontu Thibaut, Flandre Kontu Baudouin 

 
174 Alfred J. Andrea, Contemporary Sources fort he Fourth Crusade, Leiden: Boston 
2000, s.67-68. 
175 Gunther von Pairis, The Capture of Constantinople, University of Pennsylvania 
Press, Pennsylvania 1997, s.84. 
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ve Blois Kontu Louis’di. Bu liderler kendi aralarında seferin ne 

şekilde gerçekleştirileceğini görüştükten sonra ilk seferin özellikle 

Selâhaddin Eyyûbî’nin (1137-1193) ölümünden sonra zayıflayan 

Mısır üzerine yapılmasına ve buranın Kudüs üzerine düzenlenecek 

sefer için de bir üs olarak kullanılmasına karar verdiler. Ancak 

ordunun nakliye sıkıntısı vardı ve bu nakliyenin gerçekleştirilebilmesi 

için de güçlü bir filoya ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu filoya sahip olan 

tek devlet de Venedik’ti. Bundan dolayı Venedik’ten yardım talebinde 

bulunulması amacıyla altı kişilik bir heyet Venedik’e gönderildi. Bu 

altı kişilik grubun içerisinde; Kont Thibaut’un habercileri Champagne 

mareşali Geoffroi de Villehardouin ve Milon le Breebant, Kont 

Baudouin’in habercileri Canon de Bethune ve Alarda Maquereau ile 

Kont Louis’in habercileri Jean de Friaize ve Gautier de Gaudonville 

bulunmaktaydı.176 

Bu tarihlerde, Venedik’in başında yaşı oldukça ilerlemiş olan Enrico 

Dandolo bulunmaktaydı. IV. Haçlı Seferi’nin başında Bizans Devleti 

ve Venedik’in arası pek iyi değildi. Bu iki devlet açısından açık bir 

düşmanlık değildi ancak geçmişten gelen bir takım problemler ve 

problemlere dayalı bir güvensizlik durumu söz konusuydu. 

Venedikliler daha I. Aleksios (1081-1118) zamanında Bizans 

Devleti’nden bir takım ticari imtiyazlar elde etmişlerdi. Bu imtiyazlar 

daha sonraki süreçte II. Ionnes (1118-1143) zamanında kaldırılmaya 

çalışılmış ancak Venediklilerin Bizans sularına gönderdikleri bir 

donanma, II. Ionnes’in (1118-1143)  bu anlamda geri adım atmasını 
 

176 Geoffroi de Villehardouin, IV. Haçlı Seferi Kronikleri, Türkiye İş Bankası 
Yayınları, İstanbul 2008, s.6. 
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sağlamıştır. Bizans Devleti Venediklilere vermiş oldukları imtiyazı 

kaldırmamışlar ancak onların Bizans’ın tüm ticari tekelini ellerine 

geçirmeleri ihtimaline binaen de Pisa ve Cenova’ya da benzer 

imtiyazlar tanımışlardır.1171 yılında I. Manuel’in ülke içerisindeki 

bütün Venediklileri tutuklatması ve onların mallarına el koyması, 

1182’de Bizans içerisinde yaşanan Venedik aleyhtarı bir takım olaylar 

iki taraf arasındaki ilişkilerin iyice gerilmesine sebebiyet vermiştir. II. 

Isaakios Angelos (1156-1204) ve III. Aleksios Angelos (1195-1203) 

zamanlarında Bizans-Venedik ilişkilerinde bu iki imparatorun 

Venediklilere eski haklarını vermeleri sayesinde kısmi bir iyileşme 

söz konusu olmuş ancak ilişkiler asla eski normal seyrine 

dönmemiştir.177 

Altı kişiden meydana gelen bu heyet 1201 Şubat ayında Venedik’e 

ulaşmışlardır. Geoffroi de Villehardouin’in kaydına göre, Venedik ile 

yapılacak olan müzakerelerde her türlü yetki bu altı kişilik heyete 

verilmiş, hatta onların rahatça anlaşma yapabilmeleri için de ellerine 

boş fermanlar verilmişti. Bunlar Venedik Dukası Enrico Dandalo’ya 

(1107-1205) isteklerini ilettikten sonra Dandalo (1107-1205) bir 

haftalık bir düşünme süresinden sonra haçlıların bu isteklerini kabul 

etti. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre; “Venedik atları ile 

birlikte 4500 şövalye, 9000 şövalye yardımcısı ve 20.000 piyadenin 

 
177J.H. Pryor, “The Venetion  Fleet Fort the Fourth Crusade and the Diversion of the 
Crusade to Constantinople”, The Experience of Crusading, I, Ed. Marcus Bull and 
Norman Housley, Cambridge University Press, Cambridge: New York 2003, s.107-
108. 
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taşınmasını, onların dokuz aylık yiyeceklerini de temin ederek 

üstlenecekti.”178 

Ancak haçlı heyeti bu sefere katılacakların miktarını biraz abartılı 

olarak vermişlerdir. Muhtemelen onlar yolda kendilerine katılacakları 

da hesap etmişlerdir. İki taraf arasındaki anlaşmanın en önemli 

maddelerinden bir tanesi de 29 Haziran 1202 tarihine kadar bütün 

hazırlıklar tamamlanacak ve belirtilen bu tarihte de yola çıkılacaktı. 

Aynı zamanda haçlılar ele geçirdikleri toprakların yarısını da 

Venedik’e verecekler, Venedik de bunun karşılığında tam donanımlı 

50 savaş gemisi daha tedarik edecek ve IV. Haçlı Seferi’ne 

gönderecekti. Yapılan müzakerelerde alınan kararlardan bir tanesi de 

varış noktasının Mısır olacağı son ana kadar gizlenecekti ve herkes 

Kudüs üzerine bir seferin gerçekleştirileceğini zannedecekti. Buradaki 

amaç hem haçlıların tepkisinden kaçınmak hem de düşmana hedefin 

neresi olduğunu belli etmemekti.179 

İki taraf arasında bu anlaşmanın yapılmasından sonra Enrico Dandolo 

(1107-1205) bütün mesaisini haçlılara söz verdiği donanmayı 

hazırlamaya ayırdı. Hatta bu donanmanın hazırlanması için 

Venedikliler bütün dış ticaretlerini de askıya almışlar ve herhangi 

başka bir işle meşgul olmayarak sadece haçlılara söz verilen filoyu 

hazırlamakla uğraşmışlardır. Ancak IV. Haçlı Seferi için yola çıkacak 

 
178 Geoffroi de Villehardouin, Konstantinopolis’te Haçlılar, İletişim Yayınları, 
İstanbul 2001, s.40,  E. Bradford, The Great Betreyall: Constantinople 1204, 
Hadden and Stoughton, London 1967, s.53-54. 
179 Villehardouin, Konstantinopoliste Haçlılar, s.40, Chris Wright, “On the Margins 
of Christendom: The Impact of the Crusades on Byzantium”, The Crusades and the 

Near East, Ed. Conor Kostick, New York 2001, s.64. 
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olan haçlılar Venedik’te toplanmaya başladıklarında sözleşmede söz 

konusu olan rakamın çok altında insanın buraya geldiği 

görülmektedir. Haçlılar bu anlaşmayı imzalarken her haçlının kendi 

masrafını ödeyeceğini düşünmüşlerdi. Ancak Venedik’te toplananların 

sayısı çok az olunca Venedik’e ödenmesi gerek 85.000 marklık 

ücretin sadece 51.000 marklık kısmı ödenmiş geriye kalanı ise tedarik 

edilememiştir. Bunun üzerine Venedik Dukası Enrico (1107-1205),  

filodan hiçbir geminin hareket etmesine müsaade etmemiştir.180 

Venedik Dukası Enrico (1107-1205),  bu durum karşısında Venedik 

kapılarını tamamen haçlılara kapadı. Aynı zamanda bir müddet sonra 

onları anlaşma ile vermeyi temin ettiği yiyeceklerin de kısılması ile 

tehdit etmeye başladı. Aslında Enrico, haçlıların kendisine 

verebilecekleri en yüksek meblağda parayı aldığını, onların bundan 

daha fazlasını veremeyeceklerini biliyordu. Ancak Enrico’nun (1107-

1205)  kafasında bir planı vardı ve bu planını gerçekleştirebilmek 

amacıyla da haçlıları mümkün mertebe zor durumda bırakma 

peşindeydi. 

 
180Villehardouin, Konstantinopoliste Haçlılar, s.50. Bu anlaşma haçlıların büyük bir 
kısmı tarafından memnuniyetle karşılandı ancak durumdan memnun olmayanlar ya 
da iki taraf arasında yapılan bu anlaşmaya kuşku ile yaklaşanlar da bulunmaktaydı. 
Örneğin, Autun Piskoposu kendi birliğini Venedik’e göndermemiş ve kendi 
imkânları ile Marsilya üzerinden Suriye’ye götürmüştür. Renaud de Dampierre 
idaresindeki haçlılar ise yine kendi imkânları ile Akka’ya gitmek üzere yola 
çıkmışlardır. Aynı zamanda hedefin Kudüs yerine önce Mısır olacağı bilgisi her ne 
kadar saklı tutulmaya çalışılmış olsa da bir şekilde öğrenilmiş ve bu durumdan 
dolayı tepkili olan bir kısım asker de bu sefer iştirak etmemiştir. Yine Champagne 
Kontu Thibaut’un 1201 tarihindeki ölümü ve onun yerine Montferrat Markisi 
Boniface’nin geçmesi üzerine Thibaut’a bağlı olan haçlılar da Boniface’nin emri 
altına girip Venedik’e gelmek yerine bağımsız hareket etmeyi tercih etmişlerdir. 
Runciman, a.g.e.,, III, s.100, J. J. Norwich, Byzantium:The Decline and Fall, borzoi 

Books, New york 2001, s.168. 
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Enrico (1107-1205), Dalmaçya’da bulunan ve kendisi için de son 

derece önemli olan Zara’yı ele geçirmek istiyordu. Zara, Macarların 

teşviki ile Macaristan Kralı III. Bela’nın tarafına geçmişti. Venedik 

daha sonraki süreçte bu bölgeyi ele geçirmek için girişimlerde 

bulunmuş ancak başarılı olamamıştır. Enrico (1107-1205),  haçlıların 

kendisine olan borçlarını ödeyememelerini fırsat bilerek, onlardan 

kendisine burayı alması için yardım etmelerini istemiştir. Bunun 

karşılığında da onların borçlarını erteleyeceğini söylemiştir. Böylece 

hem Enrico (1107-1205)  istediğini elde etmiş olacak hem de haçlılar 

buradan elde edecekleri ganimetle Enrico’ya (1107-1205)  olan 

borcun da bir kısmını ödeyebileceklerdi. Haçlılar aslında Hristiyan 

olan bir bölgeye sefer düzenlenmesine karşıydılar ancak başka çareleri 

de yoktu.181 

Papa III. Innocentius (1161-1216), Zara’ya düzenlenecek olan bu 

seferden haberdar edilir edilmez başrahip Pierre de Lacedio vasıtasıyla 

haçlılara bir mektup göndermiş ve bir Hristiyan şehrine herhangi bir 

sefer düzenlenmesi durumunda bu sefere katılacak olan bütün 

haçlıların aforoz edileceği açık açık belirtilmiştir. Ancak buna rağmen 

haçlılar 10 Kasım 1202 tarihinde şehri kuşatma altına almışlar ve bir 

haftalık bir kuşatma akabinde şehir haçlılar tarafından ele 

geçirilmiştir. Şehirde herhangi bir katliam durumu söz konusu 

olmamış ancak büyük bir talan yaşanmıştır. Şehir ele geçirildikten 

sonra haçlılar Papalık tarafından aforoz edildikleri için IV. Haçlı 

Seferi’ni ne şekilde devam ettirecekleri tartışma konusu haline 
 

181 G. Procter, Hitory of the Cruaders: Their Rise Progre and Reults, Richard Griffin 
and Company London: Glascow 1854, s.121. 
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gelmiştir. Bundan dolayı da haçlı liderleri öncelikle kendi ordularında 

bulunan piskoposlardan günahlarının affını istemişler arkasından da 

Papa’ya elçiler göndererek, affedilmelerini istemişlerdir. Papa ise hâlâ 

IV. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesini istediği için haçlıların bu 

isteklerini kabul etmiş ve Zara’da Macarlardan yasadışı almış 

oldukları herşeyi onlara iade etmeleri şartıyla af taleplerini kabul 

etmiştir.182 

Ancak Papa, bir Hristiyan şehrine yapılan böyle bir seferin asıl 

sorumlusu olarak Venediklileri gördüğü için onları affetmemiştir. 

Zaten Venediklilerin Papa tarafından affedilip affedilmemesi de 

umurlarında değildi. Ancak Venedikliler, Papa tarafından aforoz 

edilmiş olmalarına rağmen yine de IV. Haçlı Seferi’ndeki yerlerini 

korudular.183 

Bu arada Bizans Devleti’nde de bir takım karışıklıklar yaşanmaktaydı. 

Bu dönemde Bizans İmparatoru II. Isaakios (1156-1204) daha 

önceden Türklere fidye vererek kurtardığı kardeşi Aleksios tarafından 

gözleri oyduruldu ve oğlu Aleksios ile birlikte hapse atıldı. Ancak 

Isaakios’un (1156-1204) oğlu Aleksios, bir yolunu bularak hapisten 

kaçtı ve yardım istemek üzere ilk olarak Roma’ya Papa III. 

Innocentius’un (1161-1216),  yanına gitti. Ancak Innocentius (1161-

1216), muhtemelen Bizans Devleti ile Bizans Kilisesi ve Roma 

Kilisesi’nin birleştirilmesi umudunu taşıdığı ve bundan dolayı da 

 
182 MCNeal, Edgar,  Wallf, a.g.m., s.175. 
183 MCNeal, Edgar,  Wallf, a.g.m., 175. 
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Bizans Devleti ile arasında herhangi bir sorunun çıkmasını istemediği 

için Aleksios’un yardım talebine sıcak bakmamıştır.184 

Aleksios da bunun üzerine Alman Hükümdarı Philipp von 

Schwaben’nin ülkesine gitmeye karar vermiştir. Philipp von 

Schwaben, Aleksios’un kız kardeşi İrene’nin de eşiydi. Aleksios, 

Almanya’ya gitmek üzere yoldayken, yolda karşılaştığı bazı haçlı 

gruplarından Venedik’te bekleyen haçlı ordusunun varlığını öğrendi. 

Onların Zara’ya olan saldırılarından da haberdar olan Aleksios, 

İstanbul’da tahtı yeniden ele geçirebilme konusunda onlardan yardım 

alabileceğini düşünmüş ve bundan dolayı da onlara elçilerini 

göndererek, durumunu izah etmiş ve yardım talebinde bulunmuştur.185 

Aleksios ve haçlılar arasında yapılan müzakerelere Philipp von 

Schwaben de katılmıştır. Aslında karısının telkinleri ile o da 

Aleksios’a yardım etmek istemektedir ancak onun ülkesinde de Otto 

von Braunschweig ile yaşanan iktidar mücadelesinden dolayı sıkıntılar 

yaşanmaktaydı. Bunun için o da haçlılara müracaat etti ve onlardan 

Aleksios adına yardım talep etti. Haçlı liderlerinin yanına giden 

Philipp von Schwaben’nin elçileri onlara şu mektubu gönderdi: 

“Senyörler! Size karımın erkek kardeşimi göndereceğim. Ve onu 

Tanrı’ya ve size emanet ediyorum. Siz, Tanrı adına, hak ve adalet 

adına yürüdüğünüz için elinizden geliyorsa haksız yere mirastan 

mahrum edilenlerin hakkını da almalısınız. Ve o da sizinle şimdiye dek 

kimseyle yapılmamış çok güzel bir anlaşma yapacak. Ve denizaşırı 

kutsal toprakları fethetmek için gereken en güçlü yardımı 
 

184Villehardouin, Konstantinopolis’te Haçlılar, s.52, Procter, age, s.125. 
185 Vasiliev, a.g.e., s.455. 
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sağlayacaktır. Öncelikle, eğer Tanrı’nın izni ile ona mirasını geri 

verebilirseniz, tüm Romania İmparatorluğu’nu uzun süredir ayrı 

olduğu Roma’ya itaat ettirecek. Sonra varınızı yoğunuzu harcadığınızı 

ve yoksul olduğunuzu biliyor; ve size iki yüz bin mark gümüş ve 

ordudaki küçük büyük herkese erzak verecek. Ve sizinle bizzat Mısır’a 

gidecek, ya da masraflarını kendisinin karşılayacağı on bin adamı 

sizinle birlikte gönderecek. Ve size bu hizmeti bir yıl boyunca 

yapacak. Ve denizaşırı kutsal topraklarda, bu toprakları koruyacak 

beş yüz şövalyeye hayatı boyunca bakacak.”186 

Sonuçta iki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre, Philipp von 

Schwaben’nin de haçlılara yazdığı mektupta belirttiği gibi haçlıların 

Aleksios’a yardım etmelerine karşılık, Aleksios tarafından 

Venedikliler ve haçlılar arasında paylaşılmak üzere 200.000 gümüş 

mark verecek, aynı zamanda haçlıların bütün erzaklarını da temin 

edecekti. Şayet haçlı liderleri isterlerse Aleksios da IV. Haçlı 

Seferi’ne onlarla birlikte katılacak, ancak kendisi katılmasa dahi 

10.000 kişilik bir Grek ordusunu haçlıların hizmetine verecekti. Yine 

500 kişilik bir şövalye birliğini de Kutsal Ülke’deki Hristiyanların 

hizmetine tahsis edecekti ve Aleksios Bizans Kilisesi ve Roma 

Kilisesi arasındaki ayrılığa da son vererek, İstanbul Kilisesi’nin Roma 

Kilisesi’nin otoritesini tanımasını sağlayacaktı.187 

Bazı araştırmacılara göre Bizans Devleti ve haçlılar arasında yapılan 

bu anlaşma Venediklilerin hazırlamış oldukları projenin bir 

sonucuydu. Nitekim Fransız bilim adamı Louis de Mas Latrie’ye göre 
 

186 Villehardouin, Konstantinopolis’te Haçlılar, s.56-57, Godfrey, age, s.55. 
187 Wright, a.g.m., s.64. 
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Venedik ile Eyyûbîler arasında gizli bir anlaşma yapılmıştı ve bu 

anlaşma gereğince Venedikliler, haçlıların Mısır’a saldırmasını 

önleyeceklerdi. Bu gizli anlaşma gereğince Venedik Dukası Enrico 

(1107-1205) haçlıları Bizans’a yönlendirmiştir. Yine Alman tarihçi 

Karl Hopf tarafından da benzer bir iddia dile getirilmiştir. Hopf’a 

göre, Mısır sultanı ve Venedikliler arasında 13 Mayıs 1202 tarihinde 

bir ticaret anlaşması imzalanmıştı ve bu anlaşmanın bozulmasının 

kendi çıkarlarına aykırı olduğunu düşünen Venedik Dukası IV. Haçlı 

Seferi’ni Bizans üzerine yönlendirmişti. Ancak daha sonradan yapılan 

araştırmalara göre Hopf’un bahsettiği bu ticaret anlaşmasının 1202 

tarihinde değil 1208 veya 1212 tarihinde, yani IV. Haçlı Seferi’nden 

çok sonra gerçekleştiği belirlenmiştir.188 

Fransız tarihçi Comte Paul Riant’a göre ise, IV. Haçlı Seferi 

ordularının Mısır yerine Bizans’a gitmelerinin sorumlusu Venedik 

Dukası Enrico Dandolo değil Philipp von Schwaben idi. Philipp von 

Schwaben’nin amacı Bizans tahtına kendi akrabası Aleksios’un 

gelmesiydi. Bu sayede Philipp, kendi rakibi Otto von Braunschweig’e 

ve Papa’ya karşı avantaj sağlayacaktı. Bir kısım araştırmacılara göre 

ise, bu seferin Bizans’a yönlenmesinin sebebi Papa’dır. Papa 

kiliselerin birliğini sağlama ve Roma’nın otoritesini kabul ettirmek 

için bu seferin Bizans’a yönelmesini gizlice teşvik etmiş ancak sadece 

kayıtlara geçsin diye sanki bu seferin karşısındaymış gibi davranmış 

 
188 Louis de Mas Latrie, “Venetion Greed”, The Latin Conquest of Cosntantinople, 
New York 1971, s21-23, Vasiliev, a.g.e., s.456, Carl Hopf, “The Treacherous Treaty 
of 1202”, The Latin Conquest of Constantinople, New York 1971, s.24-25. 
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ve 1203 tarihinde haçlı liderlerinden Boniface’ye yazdığı bir mektupta 

bu seferin İstanbul’a yönelmesini net ifadelerle men etmiştir.189 

Aleksios’un yardım talebi haçlılara ilk ulaştığında haçlıların nasıl bir 

yol izleyeceklerine dair kendi aralarında da bir takım anlaşmazlıklar 

yaşadıkları görülmektedir. Haçlıların bir kısmı Kutsal Ülke’yi ele 

geçirmek amacıyla yola çıktıklarından dolayı bu seferin hedefinden 

sapmasını istemiyorlardı. Bundan dolayı da Aleksios ve haçlılara 

arasında bir anlaşmanın imzalanmasından sonra seferin hedefinden 

sapmasına karşı olan bir kısım haçlılar kendi imkânları ile ülkelerine 

geri döndüler. Bunların içerisinde Simon de Montfort ve Enguerrand 

de Boves gibi haçlıların önde gelen liderleri de bulunmaktaydı. 

Boniface de Montferrat, Baudouin de Flandre, Louis de Blois, Hugue 

de Saint-Pol gibi baronlar ise Aleksios’un önerisini kabul 

etmişlerdir.190 

Bizans İmparatoru III. Aleksios (1195-1203) ise II. Isaakios’un (1156-

1204) oğlu Aleksios ve haçlılar arasında kendisine karşı yapılan 

anlaşmayı haber aldı ancak bunlara karşı koyabilecek gücü 

olmadığından herhangi bir şekilde harekete de geçemedi. Çünkü daha 

II. Isaakios (1156-1204) zamanında Bizans Devleti’nin gemi yapım işi 

Venediklilere verilmişti ve bundan dolayı da tersaneler atıl 

durumdaydı. Bundan dolayı da müttefik ordu hiçbir direnişle 

karşılaşmadan Korfu Adası’na girdi. Ancak burada samimi olarak 

 
189 Comte Paul Riant, “The Chief Responsibility was Philip of Swabia’s”, The Latin 

Conquest of Constantinople, New York 1971, s.32-37. 
190 Demirkent, Haçlı Seferleri, s.172, Cecile Marrisson, Haçlılar, Dost Kitabevi, 
Ankara 2005, s.65. 
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Kudüs’e gitmek isteyen haçlılar ve haçlı liderlerinden Boniface 

arasında sorunlar yaşandı. Boniface’ye muhalif olan grup ana haçlı 

ordusundan ayrılarak, Suriye’ye gitmenin yollarını aramaya başladılar 

ancak Boniface onları önlerinde diz çöküp yalvararak, ağlayarak ikna 

etmeyi başardı.191 

23 Mayıs 1203 tarihinde Hamsin Yortusu’nun192 hemen öncesinde 

Korfu’dan ayrılmışlar ve 24 Haziran 1203 tarihinde Kadıköy’de 

ordugâhlarını kurmuşlardır. Haçlı birlikleri Üsküdar ve civarına da 

akınlar yaptılar ve sayıca üstün olan Grek birliklerini ciddi anlamda 

sarsıntıya uğrattılar. Bunun üzerine Bizans tarafından Nicholas Roux 

adında bir elçi haçlı karargâhına gönderilmiştir. Elçi haçlılara şu 

mesajı iletmiştir: “Efendim İmparator Aleksios beni, sizin krallardan 

sonra yaşayan en soylu kişi olduğunuzun ve dünyanın en iyi 

ülkesinden geldiğinizin farkında olduğunu söylemem için gönderdi. Bu 

yüzden o ciddi olarak sizin niçin ve hangi amaçla imparatorun 

egemen olduğu bu ülkeye girdiğinizi merak etmektedir. Çünkü tıpkı 

 
191 Angold, a.g.e., s.293. 
192 Pentecost ismi ile de anılan bu yortu, hem Yahudiler hem de Hristiyanlar 
açısından önemlidir. Yahudilere göre bu dönemde kendilerine Sina’da Tevrat nazil 
edilmeye başlamıştır. Bu dönem aynı zamanda hasat dönemi olduğu için hasat 
bayramı olarak da kutlanmaktadır. Süleyman Tapınağı’nın olduğu dönemlerde 
Yahudiler, bu bayramda Süleyman Tapınağı’na giderek, hac görevlerini de yerine 
getirmekteydiler. Hristiyanlık inancına göre ise, İsa’nın çarmıha gerilip, arkasından 
da göğe yükselmesinden sonra Yahudilerin Haftalar veya On Emrin Verilişi 
Bayramları başlamış tam bu esnada İsa alevden diller biçiminde kendi inananlarının 
üzerine inmiş ve bu sayede İsa’ya inananlar farklı diller konuşmaya başlamışlardır. 
Pentecost, hem bu mucizevi durumun yaşanmasından dolayı hem de Hristiyan 
Kilisesinin kuruluş dönemi olarak da kabul edildiğinden dolayı Hristiyanlar arasında 
da bir bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. Morris Epstein, All about Jewish 

Holidays and Customs, Ktav Publishing House, USA 1970, s.69, Anderson F. 
Russel, Lectionary Preaching Workbook: Series V, Cycle A, Lima, CSS Publishing 
Company, Ohio 2007, s.209. 
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onun olduğu gibi siz de Hristiyansınız ve o çok iyi biliyor ki siz kendi 

ülkenizden denizaşırı Kutsal Ülke’yi ve Kutsal Haç ve İsa’nın 

mezarını kurtarmak için ayrıldınız. Eğer siz fakirseniz ve yiyecek 

ihtiyacınız varsa o size kendi stoklarından kumanya ve kendi 

hazinesinden para verecek, sizin onun ülkesinden çekilmenizi 

sağlayacaktır. Eğer siz ayrılmayı reddederseniz, o size zarar vermek 

için gönülsüz olacaktır. Ancak yine de böyle yapmak onun 

gücündedir.”193 

Ancak III. Aleksios’un (1195-1203)  bu teklifi haçlılar tarafından 

reddedildi. Onlar III. Aleksios’a (1195-1203) elçi vasıtasıyla 

gönderdikleri haberde tahtı kendi isteği ile yeğenine terketmesi 

durumunda kendisinin affedileceği ve aynı zamanda bir miktar da 

ödeme yapılacağı aksi takdirde kendilerine bir daha elçi göndermesine 

gerek olmadığı, onun yerine kendini savunmak için hazırlanması 

gerektiğini ifade ettiler ve 5 Temmuz 1203 tarihinde de Galata’da 

karaya çıkarak, Haliç’e girişi kapayan zinciri parçaladılar ve 

gemilerini Haliç’e soktular. Burada bulunan birkaç Bizans gemisini de 

yok eden haçlılar bu şekilde Bizanslılar karşısında büyük bir başarı 

sağladılar.194 

17 Temmuz 1203 tarihinde ise İstanbul’a haçlılar tarafından daha 

büyük bir hücum hareketi düzenlendi. Haçlılar bu saldırı esnasında 

Blakhernae Sarayı’nın bulunduğu bölgedeki evleri ateşe vermişler ve 

bu durum da Bizans halkının panik olmasına ve morallerinin 

bozulmasına sebebiyet verdi. III. Aleksios (1195-1203)  ilk anda 
 

193 Bradford, a.g.e.,  s.29, Demirkent, Haçlı Seferleri, s.173. 
194 Bradford, a.g.e., s.69-70, Demirkent, Haçlı Seferleri, s.173. 
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ordusu ile birlikte haçlıları geri püskürtmeyi başardı ancak daha sonra 

risk almak istemedi ve yanına kızı Irene’yi de alarak şehirden kaçtı.195 

Bizanslılar ertesi sabah uyandıklarında III. Aleksios’un (1195-1203)  

kaçmış olduğunu duyunca tek çare olarak II. Isaakios’u (1156-1204) 

yeniden tahta çıkardılar. Aslında Isaakios’un sağlık durumu onun 

yeniden hükümdar olması için pek uygun değildi ama Bizanslıların 

onu tahta çıkarmaktan başka çareleri de bulunmuyordu. II. Isaakios 

(1156-1204)  tahta çıktıktan sonra bu durum haçlı karargâhına da 

bildirildi. Bunun üzerine II. Isaakios’a (1156-1204)  haçlılar 

tarafından elçiler gönderildi. Gelen elçiler Isaakios’a (1156-1204) 

şunları söylediler: “Sir, oğluna yaptığımız hizmeti ve ona verdiğimiz 

sözü ne kadar iyi tuttuğumuzu görüyorsun. Ama bize verdiği sözler 

hakkında güvence alıncaya kadar o buraya giremez ve o da oğlun 

olarak, anlaşmayı onun yaptığı biçim ve koşullarda onaylamanı sana 

bildiriyor.” Bundan sonra da Aleksios(1195-1203) ve haçlılar 

arasında yapılan anlaşmayı Isaakios’a (1156-1204) bildirdiler. 

Isaakios (1156-1204), anlaşma şartlarını ağır bulmasına rağmen yine 

de kabul etti. Aleksios (1195-1203), haçlılar ile yaptığı anlaşmanın II. 

Isaakios (1156-1204) tarafından da onaylanmasından sonra İstanbul’a 

gelerek, babası ile birlikte eş imparator olarak taç giyinmiştir.196 

Haçlılar, İstanbul’da bu şekilde sükûnu sağladıktan sonra IV. Aleksios 

da (1203-1204) onlara dostluğunu gösterebilmek amacıyla, onların 

gruplar halinde İstanbul’u gezmelerine müsaade etti. Haçlılar bu 

şekilde İstanbul’un ne kadar zengin bir şehir olduğunu da müşahade 
 

195 MCNeal, Edgar, Wallf, a.g.m., s.179. 
196 Villehardouin, Konstantinopolis’te Haçlılar, s.55, Runciman, age, III, s.106. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 237 

 

 

ettiler. IV. Aleksios (1203-1204), haçlılar ile yaptığı anlaşma 

gereğince, haçlıların Venediklilere ödemeleri gereken 34.000 marklık 

miktarı karşıladı. Aynı zamanda haçlılara ilave 100.000 mark daha 

ödeme yaptı. Ancak haçlılar bununla iktifa etme niyetinde değillerdi. 

Onlar kendilerine va’dedilen miktarın tümünü istiyorlardı. Ancak IV. 

Aleksios’un (1203-1204)  bütün bunları karşılayacak gücü yoktu. 

Aleksios (1203-1204), verdiği sözü tutabilmek amacıyla yeni vergiler 

koydu ve kiliseye ait olan çok miktardaki gümüşü de müsadere etti. 

IV. Alekisos’un (1203-1204)  haçlılar ile yapmış olduğu anlaşma 

mucibince Bizans Kilisesi’nin Roma Kilisesi’ne bağlanma sözüne 

zaten kızgın olan ruhban sınıfı Aleksios’a karşı iyice bilendi. Haçlılar 

ise Aleksios’un (1203-1204) kendilerine verdiği sözleri tutup 

tutamayacağı konusunda artık iyice şüpheliydiler.197 

Sonunda yaşanan bütün bu kargaşa ve gerginlik yerini Bizanslılar ve 

haçlılar arasında bir çatışmaya bıraktı. Haçlılar Mitaton Camiini 

yıkmaya kalkıştıklarında Bizanslı bir kalabalık Müslümanların 

yardımına geldiler ve bu olay iki tarafın arasının daha da gerilmesine 

sebebiyet verdi. Bu olayla aynı anda İtalyan toplulukların yaşadığı 

başkentin liman bölgesinde de büyük bir yangın çıktı.  IV. Aleksios 

(1203-1204) bütün bu yaşananlar karşısında kendi halkının tepkisini 

çekmekten korktuğu için haçlılar ile kendi arasına bir mesafe koydu. 

Bu arada İmparator haçlılara karşı önce sadece simgesel ödemeler 

yaptı arkasından da bu ödemeleri sürekli olarak ertelemeye başladı.198 

 
197Runciman, a.g.e., III, 106, Angold, The Byzantine Empire 1025-1204, s.294. 
198Bizans İmparatoru IV. Aleksios’un, haçlılara ödenen paranın ertelenmesi 
konusunda saray görevlilerinden bazılarının telkinlerinin oldukça önemli bir yere 
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Haçlı liderleri, bütün bu yaşananlar üzerine resmi bir vasallığı ve 

müttefikliği bozma bildirisi yayınladılar. Aynı zamanda da 

İmparatorun kendilerine va’dettiği şeyleri vermemesi durumunda 

onun malını mülkünü zaptedeceklerini de bildirdiler. Bu durum 

Bizans açısından çok gurur kırıcıydı. Çünkü onlara göre bu olay 

yaşanıncaya kadar bugüne kadar hiç kimse İmparatora sarayında böyle 

bir saygısızlıkta bulunmamıştı ve haçlıların bu saygısız tavrı 

sergilemesinin tek sebebi de IV. Aleksios’un (1203-1204)  ta 

kendisiydi. Muhalefete göre IV. Aleksios’un (1203-1204)  tahtan 

indirilmesi gerekmekteydi. Ancak Aleksios’dan (1203-1204)  sonra 

tahta kimin geçeceği bir türlü belirlenemiyordu. Çünkü aklı başında 

hiç kimse böyle bir vazifeye talip olmak niyetinde değildi. 

İmparatorluk teklifi iletilen isimlerden birisi olan Khoniates, kendisine 

bu teklifi getirenlere şu cevabı vermiştir: “Seçim için kim önerilirse 

önerilsin hemen bir sonraki gün bir koyun gibi kıyılmak üzere dışarı 

çıkartılacak ve haçlı ordusunun şefleri kollarını Aleksios’a saracaklar 

ve onu savunacaklar.” Sonunda Nicolaus Kanabos adında biri 

İmparator olarak ilan edildi.199 

IV. Aleksios (1203-1204)  ise tahtını yeniden ele geçirebilmek 

amacıyla haçlılar ile yaşamış olduğu bütün problemlere rağmen 

Murtzuphlos’u haçlı liderlerinden Boniface de Montferrat’a gönderdi. 

Ancak elçilik vazifesi verdiği Murtzuphlos da IV. Aleksios’un (1203-
 

sahip olduğu düşünülmektedir. Nitekim İmparator üzerinde bu konuda tesirde 
bulunan isimlerden bir tanesi Murzuphlos’dur. Murzuphlos, İmparator’a: “Ah! 

Haşmetmeap, onlara çok para verdiniz, artık vermeyin. Borcunuzdan tamamen 
kurtuldunuz, o kadar çok verdiniz ki! Gitsinler buradan. Memleketinizden kovun 
onları.” demiştir.Robert de Clari, İstanbul’un Zaptı, TTK, Ankara 1994, s.25. 
199 Bradford, a.g.e., s.127. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 239 

 

 

1204)  en büyük muhaliflerinden birisiydi. 1204 tarihinde haçlılar ile 

elçilik vazifesi verilen Murtzuphlos, bir saray darbesine liderlik yaptı 

ve hem Aleksios’u (1203-1204)  hem de muhaliflerin İmparator adayı 

Nicolaus Kanabos’u hapse attırdı. IV. Aleksios (1203-1204)  hapiste 

yay kirişi ile boğdurulmak suretiyle öldürüldü. II. Isaakios’un (1156-

1204)  ise oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra üzüntüsünden öldüğü 

söylenir ancak muhtemelen II. Isaakios (1156-1204), bir hastalık 

neticesinde değil Murtzuphlos tarafından öldürülmüştür.200 

Murtzuphlos bu isyan hareketi neticesinde V. Aleksios (1140-1204) 

ünvanı ile tahta geçmiştir. Murtzuphlos (1140-1204), ülkede bir 

müddet huzuru ve sükûnu sağlamış ancak daha sonradan haçlılar 

karşısında yenilgiye uğraması ve bu yenilgi esnasında Bizans Devleti 

açısından çok önemli olan Bakire Meryem İkonunun201 haçlıların eline 

geçmesi dolayısıyla hem onun otoritesi sarsılmış hem de Bizanslıların 

morali bozulmuştur. Çünkü bu ikon Bizanslılara göre “Bizanslıların 

yoldaş generali”dir. Haçlılar, Bizans halkının moralini bozmak için de 

bu ikonu İstanbul surları önünde bir kadırga içinde sergilemişlerdir.202 

IV. Aleksios (1203-1204)   ve II. Isaakios’un (1156-1204)   

öldürülmesinden sonra haçlılar asla Murtzuphlos (1140-1204) ile bir 

iletişim içerisine girmediler. Çünkü o haçlılara göre bir gaspçıydı. 

 
200MCNeal, H. Edgar, Robert Lee Wallf, a.g.m., s.182. 
201 İkona en açık anlamıyla kutsal bir kişinin veya olayın, değişik malzeme ve 
boyutlarda üretilen, anıtsal veya taşınabilir resmidir. Daha dar anlamı ile genelde 
ibadet amacıyla kullanılan resimli panellerdir. G. Spitzing, Lexikon Byzantinisch-

Christikon Symbole, Die Bilderwelt Griechenlands und Kleinasiens, Munchen 1989, 
s.54, G. Podskolsky, R. Stichel, “Icons” Oxford Dictionary of Byzantium II, Oxford 
Press, New York 1991, s.977-978. 
202 Clari, a.g.e., s.88-91. 
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Aynı zamanda haçlılar IV. Aleksios (1203-1204)    zamanında sadece 

kendilerine va’dedilen şeylerin verilmesi için Bizans Devleti ile sorun 

yaşıyorlardı. Ancak şimdi IV. Aleksios (1203-1204)  öldürülmüştü ve 

artık haçlıların da Bizans’a karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktu. 

Bunun için de kendi aralarında Bizans’ı paylaşma planları yapmaya 

başladılar. Haçlıların İstanbul’a ilk saldırısı 9 Nisan 1204 tarihinde 

gerçekleşti ancak bu ilk saldırıdan bir netice elde edemediler. 13 

Nisan 1204 tarihinde gerçekleştirilen haçlı taarruzu neticesinde 

İstanbul haçlılar tarafından ele geçirildi. Murtzuphlos (1140-1204) ise 

savaşın kaybedileceğini anlar anlamaz İstanbul’dan kaçtı.203 

Geoffroi de Villehardouin’in anlattıklarına göre; “İstanbul’daki 

ganimet öylesine büyüktür ki, altın ve gümüşün, kıymetli kap kacak ve 

değerli taşların, satenlerin ve ipek kumaşların, beyaz kürkten ve kül 

rengi kürkten ve ermin kürkten giysilerin ve dünyada o zamana dek 

rastlanmamış zenginlikte malların hesabını kimse çıkaramazdı. Dünya 

yaratılalı beri, hiçbir şehirde bu kadar yağma olmamıştır. Herkes 

hoşuna giden konağı aldı ve herkese yetecek kadar konak vardı.”204 

Yaklaşık dokuz asır boyunca Hristiyan medeniyetinin merkezi olan 

İstanbul Geoffroi de Villehardoun’in de anlattığı gibi tarihte eşine 

rastlanmamış bir yağmaya maruz kalmıştır. Haçlılar, Antik Yunan 

medeniyetinden kalma sanat şaheserlerini toplayarak, kendi ülkelerine 

götürdüler. İstanbul’daki bütün saraylar, kütüphaneler ve namastırlar 

tahrip edildi ancak bununla da sınırlı kalınmadı, ikonlar, kutsal 

emanetler, değerli eşyalar da üzerlerindeki altın, gümüş ve değeri 
 

203 Bradford, a.g.e.,, s.152-153. 
204 Villehardouin, IV. Haçlı Seferi Kronikleri, s.74. 
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taşlar sökülüp alınmak suretiyle tahrip edildi. Ayasofya’ya atları ile 

giren haçlılar, burada da duvarları süsleyen ikonları ve kıymetli 

halıları çaldılar.205 

Bazı Katolik askerler ise Ayasofya’nın bir takım hastalıklara iyi 

geldiği söylenilen sütunlarından parçalar kopararak, Ayofya’daki 

tahribe devam ettiler. Bu öyle bir yağmaydı ki, Batılılar ilk üç haçlı 

seferinde Bizans Devleti’nin kendilerine karşı sergilemiş oldukları 

bütün olumsuz tavırların intikamını bu şekilde almış oluyorlardı. 

Kutsal Meryem Kilisesi’nin akıbeti de Ayasofya’dan daha farklı 

olmadı. Aynı zamanda Bizans Devleti tarafından muhafaza edilen, 

İsa’nın birkaç damla kanının bulunduğu bir şişe, İsa’nın çarmıha 

gerildiği hakiki haçın bir parçası, Aya Yani’nin birkaç kemiği, Aya 

Yakovos’un bir kolu da bu yağmadan nasibini aldı.206 

Rölikler, Aya Hristofil’in kafatası, Aya Yorgi’nin parmağı ve kolu da 

çalınanlar arasındaydı. Bu yağma ve katlimda manastırlara, 

kütüphanelere ve kiliselere de hürmet edilmedi. Özellikle 

kütüphanelerde bulunan kitapların yakılıp yıkılması, medeniyetin 

uğradığı katliamın en bariz göstergesiydi.207 

Bu öyle bir yağmaydı ki, Bizanslılar bu tahribin ve acının izlerini asla 

unutmadılar. Daha sonraki süreçte Türk ilerliyişi karşısında dahi 

Batıdan yardım istemeyen Bizanslılar, “Kardinal külahı görmektense, 

 
205 Runciman, a.g.e., III, s.109, Demirkent, Haçlı Seferleri, s.177. 
206Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul 2006, s.37, 
Demirkent, Haçlı Seferleri, s.177. 
207 Runciman, a.g.e., III, s.109. 
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Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz.” diyerek, haçlıların 

yaşattıkları felaketin acısını bu şekilde açığa vurmuşlardır. 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nun Kuruluşu ve Türkiye Selçuklu 

Devleti İle İlişkileri (1204-1280) 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nun kuruluşu, IV. Haçlı Seferi ve bu 

sefer sonrasında İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesi ile 

yakından ilişkilidir. 1204 yılında yaşanan bu işgal sonucunda 

İstanbul’dan kaçan Komnenos Hanedanından Aleksios (1204-1222) 

ve David kardeşler halaları Gürcü Kraliçesi Tamara’nın da desteği ile 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nu kurmuşlardır. Kurulan bu 

İmparatorluk Fatih Sultan Mehmed’in 1461 senesinde Trabzon’u 

fethetmesine kadar devam etmiştir.208 

Thamara’nın, Aleksius ve David kardeşlere verdiği destek Gürcü 

Kartlis-Yhovr Salnamesi’nde şu şekilde anlatılmaktadır: “Çariçe 

Thamara Yunan kralına öfkelenerek, Lixt Çayı’nın karşı tarafına bir 

miktar asker gönderdi ve Laziya, Trapesund, Limni, Samsun, Sinop, 

Kerasunt, Kitera, Amastiya, Irak ile bütün Paflagonya’yı ve Pont 

topraklarını akrabası Aleksius Komnenos’a, Andronikos’un oğluna 

verdi. O sırada o, Thamara’nın himayesinde idi.”209 

 
208 Cyrill Taumanoff, “On the Relationship Between the Founder of the Empire of 
Trebizond and the Georgian QueenThamar”, Speculum, Vol.15, Issue.3 (Jul1940), 
s.299-312. 
209İbrahim Tellioğlu, Komnenosların Karadeniz Hakimiyeti Trabzon Rum Devleti 
(1204-1461), Serander Yayınları, Trabzon 2009, s.7. 
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Bu bilgilere bakıldığında Çariçe Tamara’nın Yunan kralına kızdığı 

için Aleksius ve David kardeşlere yardım ettiği düşünülebilir.210 

Ancak Tamara’nın tek düşüncesi elbette bu değildir. Tamara, bu iki 

kardeşi Bizans hanedan ailesine mensup oldukları için de koruyup 

kollamıştır. Bu sayede Tamara, ileride kurulması muhtemel olan yeni 

bir Bizans idaresinden de oldukça etkin bir şekilde faydalanacaktır. İlk 

dönemlerinde bile bu devlete İmparatorluk denilmesi devletin 

ekonomik ya da siyasi gücünden değil bu devletin hanedan üyeleri 

tarafından kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Zaten Aleksius 

da devletin ilk kurulduğu dönemlerden itibaren kendisini İmparator 

olarak nitelendirmiştir.211 

Komnenoslar, bölgede hakimiyet kurarlarken yöre halkı ile alakalı 

herhangi bir sıkıntı yaşamamışlardır. Hatta Trabzon halkı 

Komnenoslara yardımcı bile olmuşlardır. Bu durumun oluşmasında 

mensup oldukları ailenin bölgede sevilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Komnenos ailesi Andronikos’un kötü yönetimi nedeniyle İstanbul’da 

güç kaybetmiştir. Ancak aynı güç kaybı Anadolu’da yaşanmamıştır. 

Yine Aleksios ve David kardeşlerin babaları Manuel’in de bölgede 

tanınması bölge halkının onlara sahip çıkmaları ile neticelenmiştir. 

Aleksios, bölgede yönetimini kurduktan sonra Batı Karadeniz’de hızlı 

 
210 Bazı Bizans Kaynaklarına göre, Aleksios ve David Komnenos Gürcistan’a 
kaçırılmıştır. Aleksios ve David kardeşlerin Gürcistan’a kaçırılmaları ile alakalı iki 
farklı rivayet vardır. Bunlardan ilkine göre Andronikos’un kızı Tamara bu 
kardeşlerin Isaakios Angelos tarafından öldürülebilecekleri korkusu ile deniz yolu 
ile onları Gürcistan’a kaçırmıştır. Diğer rivayete göre ise, henüz İstanbul Latinler 
tarafından ele geçirilmeden önce aile dostları haçlıların onlara zarar vereceklerini 
düşünerek onları Gürcistan’a kaçırmışlardır. Tellioğlu, a.g.e., s.24. 
211 D.M. Nicol, Bizans ve Venedik (Diplomatik ve Kültürel ilişkiler Üzerine Bir 
Araştırma), Sabancı Üniversitesi, İstanbul 2000, s.14. 
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bir yayılma süreci başlatmış ve bu süreçte başarılı da olmuştur. 

Aleksios, Samsun sınırına kadar olan bütün bölgeleri rahatlıkla ele 

geçirirken, kardeşi David ise Sinop’tan Karadeniz Ereğlisi’ne kadar 

olan bütün sahayı hâkimiyeti altına almıştır. Aleksios ve David 

kardeşlerin kısa sürede bu başarıyı kazanmalarındaki en büyük etken 

eyalet valilerinin zayıflığıdır.212 

İstanbul’un Latinler tarafından işgal edilmesi sonrasında, kurulan tek 

devlet Trabzon Rum İmparatorluğu da değildir. Bunun yanı sıra 

İznik’te Laskarisler tarafından, Epiros’da da Angeloslar tarafından 

ayrı ayrı hanedanlıklar kurulmuştur. Bu hanedanlıklardan en önemlisi 

de muhtemelen İstanbul’a yakın olmasının da etkisi ile İznik’te 

bulunan Laskarislerdir. İstanbul’un işgali sonrasında kurulan bu 

hanedanlıkların zaman zaman birbirleri ile mücadelelerine de şahit 

olmaktayız. Mesela, bu mücadelelerden birinde David önemli 

komutanlarından Synadenos’u İzmit’in fethi ile görevlendirmiş ancak 

Synadenos bu mücadelede başarısızlığa uğrayarak, Laskaris tarafından 

esir alınmıştır. Bu durum karşısında daha doğuya çekilmek 

durumunda kalan David, İstanbul’daki Latin İmparatorluğu’ndan da 

yardım istemek durumunda kaldı.213 

Komnenoslar, Laskarislere karşı Latinler ile yaptıkları bu ittifakın bir 

gereği olarak, Latinlere gemilerle, yüklü miktarda kurutulmuş et ve 

tahıl göndermişlerdir. Aynı zamanda bu ittifak neticesinde David, 

Franklardan yanına aldığı 300 kişilik bir grupla Sakarya Nehri’ni 

geçmiş ve İznik Devleti’ne bağlı bazı köyleri de tahrip etmiştir. Ancak 
 

212 Tellioğlu, a.g.e., s.28-29. 
213 M. Daş, Bizans’ın Düşüşü, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2006, s.37. 
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daha sonraki süreçte Laskaris’in komutanı Andronikos Gidos 

tarafından saldırıya uğramışlardır. Miler’in ifade ettiğine göre, bu öyle 

bir saldırıdır ki bu saldırı sonrasında Trabzon birliğinin başından 

geçenleri anlatabilecek kimse kalmamıştır. David ve Latinlerin 

birbirlerine yaklaşmalarında bir takım çıkarları bulunmaktadır. David, 

İznik Devleti ile olan mücadelesinde Latinlerin gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. Latinler ise, kendilerine yakın bir bölgede Bizans’tan 

kalma bir imparatorluğun varlığından rahatsızlık duymaktaydılar.214 

1207 senesine gelindiğinde Theodoros Laskaris (1174-1222) ile Latin 

imparator Henry arasında bir barış anlaşması imzalanmış ve David bu 

barış anlaşmasının dışında bırakılmıştır. Bu durum David’in elinde 

bulunan toprakların Theodoros Laskaris (1174-1222)  tarafından ilhak 

edilmesinin yolunu da açmıştır. Nitekim bu anlaşmadan kısa bir 

müddet sonra Theodoros Laskaris (1174-1222), Amasra ve Ereğli 

başta olmak üzere David’in daha önceden ele geçirmiş olduğu bütün 

bölgeleri zapt etmiştir. David ise Laskaris ile yapmış olduğu bu 

mücadele esnasında hayatını kaybetmiştir.215 

Trabzon, Dört Halife Dönemi’nden itibaren başlayan İslam fütuhatının 

kenarında kalmıştır. Selçuklular, 1048 tarihinden itibaren Trabzon 

yakınlarına kadar gelmişler ve zaman zaman da Trabzon’da hakimiyet 

kurmuşlardır.216 Selçuklu Türkleri 1204 tarihinden önce özellikle bu 

 
214 Daş, a.g.e., s.37. 
215 Tellioğlu, a.g.e., s.32-33. 
216Trabzon hem jeopolitik açıdan hem de ekonomik açıdan güçlü bir şehirdir. Bunun 
bilincinde olan Danişmendliler, 1138 tarihinde Canik bölgesinde fetihlerde 
bulunmuşlar arkasından da 1155 yılında ise Ünye ve Bafra bölgelerine akınlar 
düzenlemişlerdir. Türkiye Selçukluları 1175 tarihinde Danişmendlilere son vererek, 
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bölgede başına buyruk hareket eden Bizans’ın Trabzon dukaları ile 

mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 1204 tarihinden sonra ise 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nun kurulması sonrası, bu devletin 

bölgede yayılma faaliyetleri neticesinde Türkler ile Rumlar arasındaki 

ilişkiler daha da gerginleşmiştir.217 

Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1205-1211), 1205-1206 yıllarında 

Trabzon’u kuşatmıştır. Ticari amaçlar ile düzenlendiği düşünülen bu 

sefer ile alakalı İslam ve Bizans kaynakları arasında bir takım bilgi 

farklılıkları bulunmaktadır. Mesela İbnü’l Esir’de Trabzon üzerine I. 

Gıyaseddin Keyhüsrev (1205-1211), tarafından bir sefer 

düzenlendiğinden bahsedilirken, Bizans kaynaklarından Akropolites 

ve Niketos böyle bir seferden hiç bahsetmemektedirler. Bazı 

araştırmacılar ise Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı I. Theodoros 

Laskaris (1174-1222) ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1205-1211), 

arasında bir anlaşma yapıldığından, bu anlaşma neticesinde de İznik 

İmparatoru’nun David’i, I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in de (1205-1211), 

Aleksios’u yenilgiye uğrattığından bahsedilmektedir. Yunanlı tarihçi 

Savvides ise eserinde Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in (1205-1211), 

 

Trabzon ve çevresindeki fetih hareketlerini de devam ettirmişlerdir. Ali Sevim, 
Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi, I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987, s.131, Claude 
Cahen, Osmanlılar’dan Önce Anadolu’da Türkler, Çev. Y. Moran, E Yayınları, 
İstanbul 1994, s.112. 
217 İbn Al Qalanisi, The Domascus Chronicle of the Crusades, Haz. H.A.R. Gibb, 
London 1932, s.162. 
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Trabzon üzerine düzenlemiş olduğu seferin, Karadeniz ticaret yolunu 

açmak için düzenlenmiş olabileceğini belirtmiştir.218 

I. İzzeddin Keykavus (1211-1220) döneminde ise Trabzon Rum 

İmparatoru Aleksios’un Karadeniz Bölgesi’ndeki Türk arazisine 

saldırılar düzenlemesi üzerine I. İzzeddin Keykavus da Sinop üzerine 

sefere çıkmıştır. Öncelikle Canik Tekfuru Kir Aleksi 1214 senesinde 

esir alınmış, Tekfur bu esaretten kurtulmak için Sinop’u Selçuklulara 

teslim etmiş ve iki taraf arasında da bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan 

bu anlaşmaya göre; Kir Aleksi esaretten kurtulması ve Canik 

Bölgesi’nin de kendi egemenliği altında kalması karşılığında 

Selçuklulara her yıl 10.000 dinar altın, 5000 at, 2000 sığır, 10.000 

koyun, 50 yük de çeşitli hediye verecekti aynı zamanda Selçukluların 

ihtiyaç duyması halinde Selçuklu sultanı ne kadar istiyorsa o kadar 

asker verecekti.219 

Sinop’un Selçukluların egemenliğine girmesi, Trabzon Rum 

İmparatorluğu’nun siyasi ve ekonomik anlamda güç kaybetmesine 

sebebiyet vermiştir. Aynı zamanda Ereğli’ye kadar uzanan Trabzon 

Rum İmparatorluğu toprakları, Sinop’un kaybından sonra Terme’ye 

kadar gerilemiştir. Aynı zamanda Trabzon Rum İmparatorluğu’nun en 

büyük muhatabı artık Türkiye Selçuklu Devleti’dir.220 

 
218Yusuf Ayönü, “Türkiye Selçuklu Devleti ile Trabzon İmparatorluğu Arasında 
Karadeniz Bölgesi’ndeki Hakimiyet Mücadeleleri (1204-1243)”, Tarih İncelemeleri 
Dergisi, XXIII, S.I, Temmuz 2008, s.18-19. 
219 Salim Koca, Sultan İzzettin Keykavus (1211-1220), Türk Tarih Kurumu, Ankara 
1997, s.30-32. 
220 W. Miller, Son Trabzon İmparatorluğu, Çev. Nurettin Süleymangil, Heyamola 
Yayınları, İstanbul 2007, s.13-14. 
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Andronikos Gidos Dönemi Trabzon Rum İmparatorluğu-Türkiye 

Selçuklu İlişkileri (1222-1235) 

Aleksius’un ölümünün ardından Trabzon Rum İmparatorluğu’nun 

başına geçen Andronikos Gidos döneminde Cherson’dan Trabzon’a 

gönnderilmesi gereken vergiyi taşıyan bir gemi, hava koşulları nedeni 

ile Sinop’a sığınmak zorunda kalmış, ancak buranın valisi Hetum 

tarafından gemideki mallara el konulmuş ve aynı zamanda da 

gemideki yolcular da esir alınmıştır. Bunun üzerine İmparator 

Andronikos Gidos, Sinop’a bir filo göndererek, hem gaspedilen 

mallarının bir kısmını yeniden ele geçirmeyi başarır hem de Sinop 

kale duvarlarına kadar olan bölgeyi yağmalar.221 

Bu esnada devletin doğu bölgesinde Harezmşahlar ile meşgul olan 

Alaaddin Keykubat, kara ve deniz güçlerini hazırlayarak, Trabzon’a 

göndermiştir. Bu ordunun içerisinde kim olduğu belli olmayan bir 

Selçuklu meliki de bulunmaktadır. Bu Selçuklu melikinin Erzurum 

Meliki Tuğrul Şah, II. Gıyaseddin Keyhüsrev ya da Alaaddin 

Keykubad’ın kardeşi Celaleddin Keyferidun olması muhtemeldir. Bu 

 
221 Miller, a.g.e., 15, Bir takım araştırmacılara göre ise, Rum Kralı Andronikos, bu 
dönemde Harezmşahlar ile yakınlaşmıştır. Rum Kralı Selçukluları değil 
Harezmlileri metbû olarak tanımıştır. Bununla da yetinmeyen Trabzon 
Rumİmparatorluğu, Moğolların Suğdak’ı işgalleri sonrasında buradan Selçuklu 
sahillerine sığınmak üzere kaçan halkın mallarını yağmalamışlardır. Suğdak’ın 
Moğollar tarafından işgali sonrasında bu şehir büyük bir yağmaya maruz kalmıştır. 
Şehri yağmalayanlar arasında Trabzon Rumları da bulunmaktadır. Rumlar sadece 
Suğdak’ta değil Karadeniz’in diğer bölgelerindeki Müslümanların mallarını 
yağmalamaktan da çekinmemişlerdir. Bu durum üzerine Sinop donanmasının 
başında bulunan Hetum (Hayton), Trabzon Devleti’nin gaspettiği bu mallara el 
koymuş ve Andronikos’un kumandanlarını da esir almıştır. F.İ. Uspenski, Trabzon 

Tarihi (Kuruluşundan Fethine Kadar), Çev. Enver Uzun, Trabzon 2003, George 
Finlay, The History of Greece, Medieval Greece and the Empire of Trebizond A.D. 

1204-1461, vol. IV, Oxford 1877 s.384-385, 389. 
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durumu haber alan Trabzon Rum İmparatoru Andronikos, şehirdeki 

savunmayı güçlendirdikten sonra şehir halkınının da Altın Başlı 

Bakire ve Saint Eugenius kiliselerinde toplanmalarını sağlar. Selçuklu 

kuvvetleri ilk başlarda Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı bir takım 

başarılar gerçekleştirmiş olsalar dahi daha sonraki süreçte hava 

koşullarının da olumsuz olması sebebiyle geri çekilmek zorunda 

kalmışlardır. Geri çekilirken de sık sık Rumların baskınlarına maruz 

kalan Selçukluların Sinop valisi bu sefer esnasında hayatını 

kaybetmiştir. Selçuklu meliki ise Andronikos’un askerleri tarafından 

yakalanır. Andronikos ve bu Selçuklu meliki arasında bir takım 

görüşmeler gerçekleşir ve bunun neticesinden de bir anlaşma 

imzalanır. Bu anlaşmaya göre; daha önceden yapılan anlaşma 

gereğince, Trabzon Rum İmparatorluğu tarafından Türkiye 

Selçuklularına her yıl ödenmekte olan vergi ve aynı zamanda Selçuklu 

hükümdarının istemesi durumunda yardıma gönderilecek olan askeri 

birlik hizmeti de kaldırılır.222 

I. Manuel Komnenos Dönemi Trabzon Rum İmparatorluğu-

Türkiye Selçuklu Devleti İlişkileri (1238-1263) 

1235 tarihinde ölen Andronikos’un yerine önceki İmparator 

Aleksius’un oğlu Juhannes geçmiştir. Juhannes ailesine Aksukoslar da 

denilmektedir. Işın Demirkent’e göre, Aksukos ailesi Türk asıllıdır. 

Juhannes sadece üç sene hükümdarlık yapmış, üç sene sonunda polo 

oynarken yaşadığı bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Onun 

ölümünden sonra ise yerine “Büyük Kumandan” ünvanına sahip olan 

 
222 Miller, a.g.e., s.16. 
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I. Manuel Komnenos tahta çıkmıştır. I. Manuel Komnenos 1243 

yılında yaşanan Kösedağ Savaşı’nda Selçukluların yanında yer alır. 

Ancak savaş Selçuklular tarafından kaybedilince Manuel, Moğollara 

tabi olmak zorunda kalır ve ayrıca Moğollara yıllık vergi vermeyi de 

kabul eder. Ancak Moğollar, Trabzon Rum İmparatorluğuna 

Selçukluların baktıklarından daha farklı bakmaktadırlar. Selçuklular 

açısından bir İmparatorluk olan Trabzon Rum İmparatorluğu, 

Moğollar açısından sadece bir ticaret merkezidir.223 

Moğol istilası Selçuklu Anadolusu’nda büyük bir yıkıma sebep 

olacaktır. Moğolların yarattığı bu tahribat Selçuklular içerisinde taht 

kavgalarının yaşanmasına ve Türkmen isyanlarının ortaya çıkmasına 

sebebiyet verecektir. Oysa aynı dönemde Trabzon Rum İmparatorluğu 

Karadeniz Bölgesi’ndeki etkinliklerini Moğolların vasalı olmalarına 

rağmen artıracaklardır. Bu durumun ortaya çıkmasında Moğolların, 

Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı uygulamış oldukları hoşgörülü 

siyaset önemli bir etkendir. Moğollar Katoliklere karşı kendilerine 

müttefik aramaktadırlar ve bu anlamda da Trabzon Rum 

İmparatorluğu önemli bir destektir. Trabzon Rum İmparatorluğu 

İmparatoru Manuel ise Selçukluların bu durumundan faydalanarak 

Bayburt ve İspir kalelerini ele geçirmeyi başarmıştır. Ancak Türk-

Moğol ilişkilerinin gelişmeye başlaması ile birlikte Komnenoslar 

açısından oluşan bu olumlu süreç de çok uzun sürmemiştir224 

Moğollar ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında yaşanan sıkıntılı 

münasebet döneminde Komnenoslar bir takım kısmi başarılar elde 
 

223 Miller, a.g.e., 17, Tellioğlu, a.g.e., s.48-49. 
224 Tellioğlu, a.g.e.,  s.50. 
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etmiş olsalar dahi onları sıkıntıya sokan gelişmeler de meydana 

gelmiştir. Mesela, Moğollardan kaçan ve başlarında Karahan isimli bir 

lider bulunan kalabalık bir Türkmen topluluğu Artvin, Erzurum ve 

Şavşat bölgelerini yurt edinmiştir. Yine Moğollardan kaçan bir grup 

Türkmen de Trabzon sınırlarına yerleşmiştir. Bütün bu yaşananlar 

Trabzon Rum İmparatorluğu’nun huzursuzluğuna sebebiyet vermiştir. 

Bunun haricinde Samsun ve çevresi 1258 tarihinde Hülagu Han 

tarafından Selçuklulara bırakılırken 1265 tarihinde ise İlhanlılar 

tarafından Ortodoks Kıpçaklara Ardeşen ve Batum arasındaki bölge 

verilmiştir. Bütün bunlar Trabzon Rumlarının bölgedeki siyasi 

üstünlüklerini kaybetmelerine sebebiyet vermiştir.225 

Manuel Komnenos döneminin bir başka önemli olayı ise, 1253 

senesinde Fransa Kralı IX. Louis’e gönderilen elçidir. Bu elçinin 

gönderilme nedeni, muhtemelen Fransa’nın önemli bir güç olduğu 

haçlı ordularının desteğini alabilmek için iki taraf arasında bir 

akrabalık bağı kurulmak istemesidir. Ancak IX. Louis, Manuel’e, 

İstanbul’daki Latin krallarının da kendileri ile akraba oldukları ve 

bundan dolayı da eğer kendileri ile akrabalık kurulmak isteniyorsa bu 

bağın İstanbul’daki Latin kralları vasıtası ile de 

gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir.226 

Manuel döneminde İstanbul’daki Latin İmparatorluğu ile aradaki 

ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bir takım girişimlerde de 

bulunulmuştur. Bu girişimlerin genellikle İstanbul Latin Devleti 

vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. İstanbul bu 
 

225 Tellioğlu, a.g.e., s.52. 
226 Miller, a.g.e., s.18, Tellioğlu, a.g.e.,  s.52. 
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girişimleri öncelikle dinî nitelikli ve kiliselerin işbirliği üzerine 

kurmuştur. Ancak İstanbul Latin İmparatorluğu bu ilişkilerin sadece 

dinî nitelikli değil siyasi nitelikli olmasını da istemektedir. Trabzon 

Rum İmparatorluğu’nun ise bu ilişkilere sıcak bakmakla birlikte hâlâ 

kendisini Bizans Devleti’nin varisi gibi kabul ettiğini görmekteyiz. 

Nitekim Trabzon Rum İmparatoru Manuel, Hagia Sophia (Ayasofya) 

adı ile bir manastır ve kilise yaptırmıştır. Bu kilise İstanbul’daki kilise 

ile aynı ismi taşımaktadır. Ancak onun minyatürü gibidir. Bu durum 

da Trabzon Rum İmparatorluğu’nun kendisini Bizans’ın varisi gibi 

gördüğünün en bariz göstergelerindendir.227 

 II. Andronikos Dönemi Trabzon Rum İmparatorluğu-Türkiye 

Selçuklu Devleti İlişkileri (1263-1266) 

Manuel’in 1263 tarihindeki ölümü sonrasında devletin başına oğlu II. 

Andronikos geçmiştir. Onun zamanında Türkmenlerin Trabzon’a 

yakın yerlerde yurt edinmeleri ile Trabzon Rumları zor durumda 

kalmışlardır. Ancak bir müddet sonra Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

yaşamış olduğu iç karışıklıklar Trabzon Rum İmparatorluğu’nun 

yeniden yayılma faaliyetleri içerisine girmesini sağlamış ve bunun 

sonucunda da Sinop, Trabzon Rum İmparatorluğu tarafından ele 

geçirilmiştir. Trabzon Rumlarının Sinop üzerindeki hakimiyeti 

oldukça kısa sürmüş, burası Muineddin Pervane tarafından yeniden 

Anadolu Selçuklu topraklarına dahil edilmiştir. Selçuklular, Aynı 

zamanda Anadolu Trabzon Rum İmparatorluğu’nun hakim olduğu 

topraklarda da ilerlemeye başlamıştır. II. Andronikos, Selçukluların bu 

 
227 Tellioğlu, a.g.e., s.53. 
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ilerleyişlerini durduramadığı gibi kendisini doğu yönünden tehdit eden 

Kıpçaklara karşı da herhangi bir faaliyette bulunamamıştır.228 

Georgios Komnenos Dönemi Trabzon Rum İmparatorluğu-

Türkiye Selçuklu Devleti ilişkileri (1266-1280) 

II. Andronikos’un ölümünden sonra 1266 tarihinde yerine üvey 

kardeşi Georgios Komnenos geçmiştir. Georgios’un 14 sene süren 

saltanatında Anadolu’daki karışıklıktan faydalanan Komnenosların 

bağımsızlık kazanmaya çalıştıklarını ve bu amaçla da etraflarındaki 

Türkmenler ile mücadeleye giriştiğini görmekteyiz. Ancak devlet 

içerisindeki zadegânlar ve askeri şeflerde Georgios’a karşı onun 

özellikle mali ve adli işlerde kontrol hakkını onların ellerinden 

almaları dolayısıyla bir hoşnutsuzluk başlamıştır. Georgios, 

Gümüşhane bölgesindeki bir Türkmen grubunu bölgeden 

uzaklaştırmak amacıyla düzenlediği bir sefer esnasında zadegânlar ve 

askeri şefler tarafından savaşı kazandığı halde terkedilmiş ve bundan 

dolayı da esir düşmüştür.229 

Georgios’un Türkmenlerle mücadele ettiği dönemde Sinop’taki 

Komnenoslar ve Türkler arasında da bir takım anlaşmazlıkların 

yaşanmaya başladığını görmekteyiz.1277 tarihinde Selçuklu Devleti 

Veziri Süleyman Pervane, Memluk Sultanı Baybars’ı Anadolu’ya 

davet etmiştir. Baybars, bu esnada Moğollar’ı Elbistan yakınlarında 

yenilgiye uğratmıştır.  Bu durumun yaşanmasına Muineddin 
 

228 Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk (Selçuklu Tarihi), Haz. Abdullah Bakır, 
Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2009, s.776-778, Nejat Kaymaz, Pervane Muineddin 

Süleyman, Kaynak Yayınları, Ankara 1970, s.110. 
229 Yazıcızâde Ali, a.g.e., s.776-778, Kaymaz, a.g.e., s.110, Tellioğlu, a.g.e., s.54-
55. 
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Süleyman Pervane’nin sebep olduğunu düşünen Abaka Han, onu 

öldürtmüştür. İşte Selçuklular içerisinde yaşanan bu karışıklıklardan 

faydalanmak isteyen Komnenoslar, Sinop’u geri almak amacıyla bu 

bölgeye yönelmişler ancak bölgedeki Çepni direnişi dolayısıyla geri 

çekilmek zorunda kalmışlardır. Georgios dönemi Trabzon Rum 

İmparatorluğu açısından daha çok Türk baskısı ve iç meselelerin 

yoğunluk kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde özellikle Papa III. 

Nichola ve Charles Anjou tarafından İstanbul’daki Latin Devleti’ne 

karşı Komnenosları da içine alan bir ittifak kurulmak istenmiş ancak 

Komnenoslar kendi meseleleri dolayısıyla bu ittifakın içerisinde hiçbir 

zaman yer alamamışlardır.230 

SONUÇ 

Bilindiği üzere haçlı seferlerinin görünürdeki başlama sebebi Bizans 

Devleti’ni; Selçuklular, Çaka Bey ve Peçenekler tehdidinden 

kurtarmaktır. Bunun için de papanın haçlı seferleri çağrısı yaparken 

kullandığı en önemli argüman din idi. Batılılar sözde doğudaki 

kardeşlerini, Müslümanların zulmünden kurtarmak için bu seferleri 

düzenliyorlardı. Oysa daha Müslümanlarla mücadeleye dahi 

girilmeden kendi dindaşlarına vermiş oldukları zararlar gösterdi ki, 

din, haçlılar açısından sadece amaçlarına ulaşılabilmesi için bir araçtı. 

Haçlıların asıl amaçları ise hiç şüphesiz ekonomik bir takım kazançlar 

elde edebilmekti. Çünkü onlar daha bu seferleri başlatmadan önce 

 
230 Faruk Sümer, Çepniler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992, s.13, 
Ali Çelik, Trabzon-Şalpazarı Çepni Kültürü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. 
Yılına Armağan Dizisi, Trabzon Valiliği Kültür Müdürlüğü Yayınları, Trabzon 
1999, s.1, M. Fuad Köprülü, Tarih Araştırmaları I, Akçağ Yayınları, Ankara 2006, 
s.24, Tellioğlu, a.g.e.,  s.56. 
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doğunun zenginliklerini hakkında fikir sahibiydiler ve o dönem 

Avrupası’nda kötü durumda olan ekonomik durumun 

düzeltilebilmesinin tek çaresi olarak da doğuya düzenlenecek olan bu 

seferleri görüyorlardı. 

Bizans Devleti, haçlılardan paralı asker olarak faydalanabileceğini ve 

Türklere karşı kaybetmiş olduğu toprakları bu sayede geri 

alabileceğini umuyordu. Ancak yaşanan süreç göstermiştir ki, haçlılar, 

doğuya Bizans’a yardım etmek için değil, yerleşmek için gelmişlerdir. 

Daha ilk seferden itibaren haçlılar güzergâhlarında bulunan –özellikle 

de Balkan coğrafyasında- dindaşlarına zulüm yaparak ilerlemişlerdir. 

Bizans Devleti de bu yaşananlar sebebiyle haçlılara oldukça sert bir 

şekilde karşılık vermiştir. Haçlıların, taşkınlıkları İstanbul önlerine 

geldiklerinde de devam etmiş, bundan dolayı da Bizans İmparatoru, 

onları hızla Anadolu’ya geçirmiştir.  

Haçlıların, Bizans Devleti’ne vasallık yemini etme konusunda zorluk 

çıkarmaları da iki taraf arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine 

sebebiyet vermiştir. Bizans Devleti, haçlılardan beklediği yardımı 

alamayacağını anlayınca Türkler ile gizli bir anlaşma yapmış, bu 

sayede de İznik’i ele geçirmiştir. Bizanslılar şehri aldıktan sonra 

şehirde bulunan Türk garnizonuna oldukça iyi davranmıştır. Bu 

durum, haçlıların Bizans’a karşı zaten olumsuz olan düşüncelerini 

daha da olumsuz hale getirmiştir. 

Antakya’nın haçlılar tarafından ele geçirilmesi meselesi de iki taraf 

arasında zaten var olan sorunları iyice gün yüzüne çıkarmıştır. 

Nitekim haçlılar yapmış oldukları vasallık yemini gereğince 
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Antakya’yı ele geçirdikten sonra Bizans’a teslim etmeleri lazım 

gelirken Antakya’da kendi kontluklarını kurmuşlardır. Bu durum, 

Bizans’ın haçlılara asla güvenilemeyeceğini bir kez daha anlamalarını 

sağlamıştır. I. Haçlı Seferi’nden sonraki süreçte Bizans Devleti 

haçlılara karşı bir taraftan Türkler ile ittifaklar kurarken diğer taraftan 

haçlılara da, onlardan mümkün mertebe tavizler elde edebilmek 

amacıyla, yardımcı olmaya çalışmıştır. Haçlılar ise Bizans Devleti’nin 

kendilerine karşı samimi olmadığını hissetmişler ve buna uygun bir 

politika izlemeye çalışmışlardır. Şunu netlikle ifade edebiliriz ki, ilk 

üç haçlı seferi sonrasında hem Bizans’ta haçlılara karşı hem de 

haçlılarda Bizans’a karşı bir nefret duygusu oluşmuş, bu da IV. Haçlı 

Seferi esnasında haçlıların İstanbul’u hiç acımadan istilalarına ve 

yağmalarına sebebiyet vermiştir. 

IV. Haçlı Seferi’nden etkilenen tek bölge İstanbul değildir. Bu sefer 

sonrasında İznik’te, Trakya’da ve Trabzon’da Bizans hanedan üyeleri 

tarafından bazı devletler kurulmuştur. İstanbul’un Latinler tarafından 

işgalinden sonra İstanbul’dan kaçan Bizans tahtının varisleri, halaları 

Gürcü Kraliçesi Tamara’nın da desteği ile Doğu Karadeniz 

sahillerinde varlık sürmeye başlamışlardır. 1204 tarihinde Trabzon’u 

ele geçiren Aleksios Komnenos (1182-1222) Samsun, Sinop ve 

Karadeniz Ereğlisi’ne kadar da ilerleyerek Trabzon Rum Devleti’ni 

kurmuştur.  

Selçuklu Devleti daha 1204 yılından önce Karadeniz bölgesinde 

faaliyette bulunmaya başlamış ve özellikle de Bizans’ın Trabzon 

dukaları ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. 1204 tarihinden sonra 
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ise Trabzon Rum Devleti’nin kurulması ve bölgedeki yayılma 

faaliyetleri neticesinde Türkler ve Rumlar arasındaki ilişkiler daha da 

gerginleşmiştir. Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev 

(1205-1211), Trabzon Rum Devleti kurulduktan sonra bölgeye 

Karadeniz ticaret yolunu açmak için bir sefer düzenleyecektir. Bu 

seferden kısa bir süre sonra bu kez de I. İzzettin Keykavus (1211-

1220), Trabzon Rum Devleti’nin, Karadeniz’deki Türk arazisine 

saldırması üzerine Sinop’a bir sefere çıkmıştır. Bu sefer neticesinde 

Canik tekfuru Kir Aleksi esir alınmış, ayrıca Sinop da Selçuklular 

tarafından ele geçirilmiştir. Sinop’un ele geçirilmesinden sonra 

Trabzon Rum Devleti’nin bölgedeki muhatabı da artık Anadolu 

Selçuklu Devleti olacaktır. 

Trabzon Rum İmparatoru Andronikos Gidos (1222-1235) döneminde 

iki taraf arasındaki ilişkiler oldukça gerginleşecektir. Bu dönemde 

Sinop kale duvarlarına kadar olan bölge Trabzon Rum Devleti 

tarafından yağmalanacaktır. Bunun üzerine Alaaddin Keykubad, bir 

ordu hazırlayarak, bunu Trabzon üzerine gönderecek, ancak 

Selçuklular bu seferde herhangi bir başarı elde edemeyeceklerdir.  

Anadolu Selçuklu Devleti 1243 tarihinde Moğollar ile yapmış olduğu 

Kösedağ Savaşı’nı kaybederek, oldukça zor bir durumda kalmıştır. Bu 

savaş esnasında Selçukluların yanında yer alan Trabzon Rum 

İmparatoru I. Manuel Komnenos (1238-1263), savaşın Selçuklular 

tarafından kaybedilmesi üzerine Moğollara tabi olmak mecburiyetinde 

kalmıştır. Moğollar, Selçuklulara karşı uygulamış oldukları sert 

politikayı Trabzon Rum İmparatorluğu’na karşı uygulamamış ve 
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onlara oldukça hoşgörülü davranmışlardır. Moğolların kendilerine 

karşı uygulamış olduğu bu yumuşak politikadan da güç alan Manuel, 

Bayburt ve İspir kalelerini ele geçirmeyi başarmış, ancak Türk-Moğol 

ilişkilerinin olumlu yönde gelişmeye başlaması ile birlikte 

Komnenoslar açısından meydana gelen bu avantaj da ortadan 

kalkmıştır.  

II. Andronikos (1263-1266) zamanında ise, Komnenoslar, Anadolu 

Selçuklu Devleti içerisinde meydana gelen karışıklıklardan da 

faydalanarak Sinop’u ele geçirmeyi başaracaklar ancak bu hakimiyet 

oldukça kısa sürecektir. Nitekim Muineddin Pervane, bu bölgeyi 

yeniden ele geçirerek, Selçuklu topraklarına katacaktır. Georgios 

Komnenos döneminde (1266-1280) döneminde, Trabzon Rum 

Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti’nin içine düştüğü kaos ortamından 

faydalanarak, Sinop’u yeniden ele geçirmeye çalışacak, ancak bu 

konuda başarılı olamayacaktır.  

Sonuç olarak, 1204 tarihinde haçlıların işgal ve yağmasına maruz 

kalan İstanbul’dan kaçan Bizans tahtı varislerinin Trabzon’da kurmuş 

oldukları Trabzon Rum Devleti, Konstantinopolis’i yeniden ele 

geçirmeyi gaye edinmiştir. Ancak hem kendileri ile aynı ideali 

paylaşan Laskarisler, hem de Anadolu’da bulunan Türkler ile olan 

mücadeleleri dolayısıyla bu hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerdir. 

Bölgedeki Anadolu Selçuklu Devleti varlığı ve  Trabzon Rum Devleti 

ile giriştiği bölgenin hakimiyetine yönelik mücadele, Trabzon Rum 

Devleti’nin nihai hedefinin önündeki en büyük engel olmuştur. 
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Giriş 

Hazar Devleti, Hazar Denizi ve Karadeniz arasındaki alanı kapsayan 

bölgede, 7. ve 11. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş bir Türk devletidir 

(Taşağıl, 1998, s.116). Önceleri Terek Nehri mecrasında görünen 

Hazarlar, daha sonra aşağı İdil boyunu teşkil etmişlerdir (Kurat, 2002, 

s.30). Hazar Devleti sınırları İdil Nehri’nin aşağısından Kafkasya’nın 

kuzeyine uzanmaktaydı. Sınırlar 9. yüzyıla kadar Azak Denizi’ne 

ulaşarak, batıda Kiev ve Dinyeper’in ortalarına kadar kapsamaktadır. 

Hazarlar sınırlarını genişleterek, doğuda Amu Derya bölgesine kadar 

tüm kabileleri kontrolleri altında bulundurmuştur (Dunlop, 2008, s.1). 

Hazar sınırları en geniş olduğu dönemde, Cim ve Yayık nehirlerinden 

batıda Dinyeper nehrine kadar uzanmaktaydı. Kuzeyde İtil 

Bulgarlarının ülkesinden, güneyde Kafkas dağları sınır olmak üzere 

Azerbaycan ve İrmîniye de sık sık Hazar hakimiyetine girmiştir 

(Taşağıl, 1998, s.116). 

Doğu Avrupa’da ilk düzenli devlet kuran Hazarlardır. Hazarların bir 

Türk topluluğu olduğu ve Doğu Avrupa’ya, Orta Asya’dan geldikleri 

bilinmektedir. Avrupa Hun hükümdarı Atilla’nın öldüğü (ö. 453) 

sıralarda Aşağı İdil boyunda yaşadıkları bilinen Hazarların, bir dönem 

Hun Devleti’ne bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Hazarların İdil 

boyuna ne zaman geldikleri tam olarak bilinmemektedir.  

İdil boyunda, “Sabir” adının birdenbire kaybolması ve “Hazar” adının 

ortaya çıkması üzerine, araştırmacılar Sabirler ve Hazarlar arasında bir 

bağlantı kurmuşlardır (Kurat, 2002, s.30). Kaynaklara göre Hazar adı 

ilk olarak 558 yılında, Sabarların siyasî varlığını kaybettiği Sâsânî-



268 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Sabar savaşlarında geçmektedir.  10. yüzyıl İslâm tarihçisi Mes‘ûdî, 

İranlıların Sabar olarak adlandırdığı topluluğu, Türklerin Hazar olarak 

adlandırdığını çalışmalarında belirtmiştir. Hazarların, Sabar 

Türklerinin devamı olduğu bilinmektedir (Taşağıl, 1998, s.116). Sabar 

kelimesinin anlam olarak Hazar kelimesi ile hemen hemen aynı 

anlama gelmesi de bu durumu onaylamaktadır (Kafesoğlu 2007 

s.167). 

Hazarlar, kaynaklarda; İbrânîce  Kuzari, Arapça Hazar, Latince 

Chazari/Gazari, Rusça Kozar/Kazarin, Gürcüce Hazar-i, Grekçe 

Khazaroi, Macarca Kozar/Kazar, Ermenice Hazir-k, Çince’de T’u-

Chüe Ho-sa (K’o-sa) olarak adlandırılmıştır (Taşağıl, 1998, s.116).  

Hazar toprakları İdil, Kafkaslar, Don arasında bulunan bölgede 

doğudan batıya gerçekleşen göç hareketlerinin güzergahı üzerindeydi. 

Hunlardan, Ogurlardan, Avarlardan, Fin-Ugorlardan burada kalan 

topluluklar yaşamaktaydı. Hazarlar 558 yılından sonraki yıllarda 

Sasanilerle savaşa girmiş, Kafkaslar hakimi bir Türk topluluk olarak 

Bizans’ta tanınmış bulunuyordu. 576 yılllarında Karadeniz’e ulaşan 

Gök Türk Devleti’nin batıda en uç kanadını Hazarlar oluşturmaktaydı. 

Hazarlar Batı Gök Türklere bağlı olarak Sasanilere karşı Bizans’a 

yardım ediyorlardı. Hazarların Gök Türklere bağlılığı Ermeni tarihçisi 

rahip Sebeos’a ve İslam kaynaklarına göre 7. yüzyılın ikinci yarısına 

kadar devam etmiştir. Hazarların bu dönemde Derbend bölgesini 

geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan’a seferler düzenlediğini ve Tiflis’i 

kuşattıklarını görmekteyiz.  
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Hazarların, tarihi olarak resmi kayıtlarda ilk anılışı ve şöhret buluşu 

626-627 yıllarında olmuştur. Avarlar ve Sasaniler İstanbul’u kuşatınca 

Bizans İmparatoru Heraklios, Tiflis’e gelerek, Hazar başbuğundan 

yardım istemiş ve Hazarların desteği ile kırk bin kişilik bir ordu ile 

Bizans içlerine kadar yürümüştür. Daha sonra Hazarlardan Çolpan 

Tarhan, Anadolu’yu Sasanilerden kurtarmış ve 629 yılında Tiflis’e 

giderek, Ermenileri hükümdarlığı altına almıştır (Kafesoğlu, 2007, 

s.168; Taşağıl, 1998, 117; Rásonyi, 1971, s.114; Roux, 2017, s.111-

112; Grousset, 1980, s.180).  

Hazarların bağımsız bir devlet olarak varlıklarını devam ettirmeleri, 

Gök Türk Devleti’nin İdil boyunda hakimiyeti çekildikten sonra 

oluşmuştur (Kurat, 2002, s.30). Hazar Devleti’nin kuruluş tarihi 630 

yılına denk gelmektedir. Gök Türk Devleti fetret dönemine girince 

Hazarlar bağımsız bir Türk devleti olarak tarih sahnesinde rolünü 

almış, Sasanilere karşı Bizans Türk ittifakı bu dönemde de devam 

etmiştir. Bu ittifakın tesiri ile Sasaniler zayıflamış ve  İslam kuvvetleri 

tarafından tarih sahnesinden silinmiştir (634-637) (Kafesoğlu, 2007, 

s.168; Taşağıl, 1998, 117; Rásonyi, 1971, s.114; Roux, 2008, s.111-

112). 

665 yılından sonra Hazarların genişlemesi neticesinde Büyük 

Bulgarya Devleti parçalanarak, Dnyeper’e kadar uzanan düzlükler 

Hazarların eline geçmiş ve Hazarlar, Kafkasların güneyinde İslam ileri 

harekatına karşı yolları kapamıştı. Hazarların tarihinde Araplarla 

yüzyıllar süren mücadele geniş yer tutar. Hazarlara ilk büyük Arap 

saldırısı Halife Osman döneminde olmuştur. 651 ve 652 yıllarında 
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Selman b. Rebia kumandasındaki Arap ordusu Derbend’i aşarak, 

Hazar başkenti Belencer’e kadar girmiş, daha sonra Arap kuvvetleri 

Hazarlar karşısında tutunamayarak, Ermeniyye bölgesine girmiştir.  

Araplar, Halife I. Velid’in kardeşi Mesleme b. Abd’ülmelik 

kumandasında 714 yılında Derbend’i ele geçirmiştir. Daha sonra 

Mesleme, İstanbul’u kuşatmak üzere 717 yılında bölgeden ayrılmıştır. 

Bunun üzerine Hazarlar yeniden harekete geçerek Arapları bölgeden 

püskürtmüşlerdir.  

722 yılında Arapların Ermeniyye valisi El-Cerrah’ül-Hikemi 

Hazarlara karşı büyük zaferler elde etsede 730 yılında bölgede 

tutunamayarak, geri çekilmek zorunda kalmıştır. Hazarlar, 

Azerbaycan’ın büyük bir kısmında hakimiyet kurmuştur. Azerbaycan 

valisi Mervan b. Muhammed, Hazarlara karşı en büyük zaferi 737 

yılında gerçekleştirmiştir. Zor duruma düşen Hazarlar, Müslümanlığı 

kabul ettiklerini bildirerek, barış istemek zorunda kalmışlardır. Fakat 

Araplar çekildikten sonra Yahudiliğe geri dönmüşlerdir. Daha sonra 

Hazarlar 764 yılında Tiflis’i almış ve 799 yılında Ermenistan’a 

girmiştir. Bu Hazar hücumu Halife Harun Reşid’in kumandanı Yezid 

tarafından durdurulmuştur. İslam imparatorluğunun en güçlü 

döneminde Hazarların gösterdiği savunma ve taarruz hareketleri, 

Hazar Devleti’nin gücünü ortaya koymaktadır (Kafesoğlu, 2007, 

s.169; Taşağıl, 1998, 118; Rásonyi, 1971, s.116; Kurat, 2002, s.39).  

10. yüzyıl ortalarına kadar Hazar Devleti Doğu Avrupa’nın en güçlü 

devleti olarak varlığını sürdürdü. Fakat zamanla iç işlerin bozulması, 

dış tehlikelerin artması, ekonominin çökmesi, Peçenek saldırıları 
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devleti askeri ve siyasi yönden sarstı. Harezm-İtil ticaret yolu Peçenek 

saldırılarından güvenini yitirmişti. Diğer taraftan Ruslar, Kuban 

bölgesine kadar ilerlemişlerdi ve Karadeniz sahillerinde bulunan 

Tamatarhan gibi ticaret merkezleri Rus saldırılarına maruz kalıyordu. 

Daha sonra Rus Prensi Svyatoslav, 865 yılında Tamatarhan şehrini ve 

Kuban bölgesini işgal etti ve sonrasında Hazarların Kuman-Kıpçaklar, 

Türkistan ve  Harezm ile bağlantılarını kesti ve ticaret faaliyetlerini 

tamamen durdurdu. 

965 yılında Kiev Rus prensi Sviatoslav, Hazarların baş şehirlerinden 

Sarkel şehrini zaptetti. Buna rağmen Hazar Devleti Kuban, Volga 

bozkırı ve Dağıstan topraklarını koruyarak varlığını bir süre daha 

korumayı başardı. 1016 yılında Bizans İmparatoru II. Basileus ve Rus 

ittifakı Hazarlara karşı bir donanma gönderdi. İttifak devletler 

Kırım’da bulunan Hazar topraklarını ve Taman yarımadasını ele 

geçirerek Hazar Devleti’nin siyasi gücünü çökertti. Hazarlar, Kuman-

Kıpçak baskısı altında 11. Yüzyılda tarih sahnesinden çekildi 

(Kafesoğlu, 2007, s.169; Taşağıl, 1998, 118; Grousset, 1982, s.182; 

Kurat, 2002, s.41). 

Hazarlarda Yaşam Tarzı 

Hazarlar medeniyet tarihine adını yazdırmış, büyük Türk 

kavimlerinden biridir. El İstahrî, el Mesûdî, Kâşgarlı Mâhmud ve 

diğer İslam coğrafyacıları Hazarların Türk bir topluluk olduğunu 

belirterek, yaşam tarzları hakkında bilgi vermişlerdir (Kitapçı, 2005, 

s.113; Yücel, 2002, s.795).  
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Hazar Devleti halkının temelini, Kara Hazar ve Ak Hazar olarak 

adlandırılmış iki topluluk oluşturuyordu. Ak Hazarlar beyaz tenli ve 

yakışıklı, Kara Hazarlar esmer tenli olarak bilinirlerdi (Yücel, 2002, 

s.793; Artamonov, 2008, s.133, Dunlop, 2008 , s.136). Hazar Devleti 

egemenliği altında yaşayan toplumlar arasında Oğuzlar, Bulgarlar, 

Macarlar, Kırım’ın Yunan ve Got kolonileri, kuzey batı ormanlarında 

yaşayan Slavlar bulunmaktaydı. Bunun yanında Gürcistan ve 

Ermenistan’a yapılan seferler sonucunda burada yaşayan halkla da 

temas içinde olunmuştur (Koestler, 1993, s.17).  

Kuban havzasında yaşayan Macarlar, Don Nehri boylarına gelerek 

Hazarlara bağlı olarak teşkilatlanmışlardı. Daha sonra Doğudan gelen 

Peçenek saldırısı karşısında tutunamayan Macarlar, Orta Avrupa’ya 

göç etmişlerdir. 7. ve 9. yüzyıllarda büyüyen Hazar Devleti’ne Kama, 

İdil boylarında bulunan Fin kavimleri, İdil Bulgarları, Orta Dinyeper 

(Özü) ve Burtaslar bölgesinde bulunan Slav kavimleri de Hazar 

Devletine bağlı halklardı (Taşağıl, 1998, s.116). 

İbn Fadlan Hazarlar hakkında;  

Hazar ülkesi geniştir, bir tarafı büyük bir dağa bitişir. Bu dağın 

başında Türklerden iki kavim oturur. Bunlardan birine Tulas, 

diğerine Lu’ar denir. Bu dağ Tiflis’e kadar uzanır. Onların şehri 

Sarığşen’dir. Hanbalık (Etil) denen başka bir şehirleri daha 

vardır. Kışın bu şehirlerde otururlar. Bahar gelince kırlara 

çıkarlar, bütün yazı oralarda yazlarlar. Onların hükümdarı bir 

tarafa giderse 10.000 kişiyle gider. Onların âdetine göre, bir 

sefere çıkınca her asker kavak ağacından 20 kazık taşır. Her 
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kazık 2 arşın uzunluğundadır. Bir yerde konaklarlarsa her asker 

yanında taşıdığı kazıkları hizasında yere çakar, bu kazıklara 

kalkanlar dayanır. Bir saatten az zamanda askerlerin etrafında 

bir sur oluşturulur. Hiçbir kimse onlara baskın yapamaz. 

Burdaslar da Türklerdendir. Burdasların ülkesi Hazar ülkesine 

dahildir. Onlarla Hazarlar arasında 15 günlük mesafe vardır. 

Onlar Hazar hükümdarına tabidirler” (Şeşen, 2017, s.100). 

ifadelerini kullanmıştır. 

Kaynaklarda ulaştığımız bilgilere göre Hazarlar, yazın çadırlarda kışın 

şehirlerde oturuyorlardı. Stratejik önemi yüksek ve verimli topraklar 

üzerinde yerleşmiş olmaları sayesinde, dönemin diğer Türk 

kavimlerine göre daha erken bir zamanda yerleşik hayata geçmişlerdir 

(Kitapçı, 2005, s.113; Yücel, 2002, s.795; Taşağıl, 1998, s.120). 

Sarkel kazılarında Hazar Devleti ahalisinin etnik açıdan iki farklı 

topluluktan oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre halkın bir kısmının 

göçebe Türk kültürü özelliklerini taşıdığı, diğer grubun tarımla 

geçinen yerleşik Bulgar Türklerinin kültür özelliklerini taşıdığı, 

bilinmektedir (Golden, 1971, s.147-153). 

 

Halk, genelde uzun ceket giyerdi. Bu ceketlerin benzer örneğini, 19. 

yüzyılda Aşkenazi Yahudilerinin giydiği kaftanlarda görmek 

mümkündür. Türk kadınları ve erkekleri saçlarını örerdi. 7. yüzyıla ait 

Çince bir kaynağa göre Türk kağanı uzun saçlarını bir kurdale ile 

bağlayarak serbest bırakabilirdi. Hükümdar dışında tüm soylu halk ve 

diğer halklar saçlarını örmek zorundaydı (Dunlop, 2008, s.141; Kesik, 

t.y, s.329). 
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Hazarlar hükümdarlarına büyük Hakan derdi. Büyük Hakan dört ayda 

bir sarayından gezinti amacı ile çıkardı. Ülkenin işlerine bakan, 

orduyu kumanda eden, ülke işlerini idare eden, halk ile temas halinde 

olan hükümdar vekiline Hakan Bey denirdi. Hakan Bey, büyük 

Hakan’ın huzuruna yalın ayak ve büyük bir saygı ile çıkar, izahat 

verirdi. Hakan’a selam verdikten sonra büyük bir odun yakar, daha 

sonra tahtın sağ tarafına otururdu. Büyük Hakan’ın halk ile direk 

iletişim halinde olmaması bir gelenekti. Ülkeyi fiilen yöneten, 

anlaşmazlıkları halleden, cezalandıran Hakan Bey’di. Büyük Hakan 

ölünce, akan büyük bir nehrin üzerine yirmi odalı bir yapı hazırlanır, 

her odaya mezar kazılırdı. Defin işlemi yapıldıktan sonra mezar 

odalarından hangisinde olunduğu bilinmesin diye defin işlemini yapan 

kimseler öldürülürdü. Mezar odalarına cennet denirdi ve odalara altın 

yıldızlı dika döşenirdi (Şeşen, 2017, s.66-67). 

Hazarlar 11. yüzyıla kadar yazın yaylalara çıkmışlardır. Zengin çarşı 

ve pazarları, meyve bahçeleri olan Belencer, Semender ve Etil gibi 

şehirlerde yaşamışlardır. Hazarlarda el sanatı oldukça gelişmiştir. 

Hazar kılıncı imal ve ihraç ürünleri arasında olup, oldukça meşhurdur. 

Hazar sarayından, Araplara gelin olarak giden kızların çok değerli 

çeyizleri ve arabaları vardı. Arabaların kapıları gümüş ve altınla kaplı, 

koltukları altın işlemeli kumaşlarla örtülü ve samur derilerle kaplıdır 

(Togan, 1981, s.102; Yücel, 2002, s.796). Bizans’a gelin giden 

Prenses Çiçek’in çeyiz olarak götürdüğü elbiseler, ev eşyaları, altın ve 

gümüş kupalar Bizans’ta hayranlık uyandırmıştır (Taşağıl, 1998, 

s.120). Sarkel Kalesi kazılarında bulunan Hazar yapımı 

mücevherlerin, süslü ayna ve eşyaların bulunması, Hazarlarda gümüş 
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ve altın işlemeciliğin ileri bir seviyede olduğunu, Hazarların süse ve 

giyime düşkün olduğunu işaret etmektedir (Yücel, 2002, s.797). 

İlk sıralar göçebe bir topluluk olan Hazarlarda at çok önemli bir yere 

sahiptir. Sarkel Kalesi kazılarında insan iskeletleri yanında at ve 

koşum takımına ait kalıntılar bulunması Türk bozkır geleneğinin 

sürdürdürüldüğünü işaret etmektedir. Kazı çalışmalarında çok çeşitli 

at koşum takımları bulunmuştur (Taşağıl, 1998, s.120; Çerezci, 2019, 

s.4). Bizans yapılarından farklı olarak, Sarkel Kalesi tuğlaları üzerinde 

harf, geometrik desenli işaretler, atlı okçular, hayvan ve insan figürleri 

ve tamga niteliği taşıyan semboller görülmüştür. Bu figürler Asya 

Hunları ve Gök Türkler tarafından da komposizyon olarak 

kullanılmıştır. Yine Sarkel kazılarında silah aletleri, keramik kaplar, 

çeşitli takılarda bulunmuştur. Sarkel Kalesi’nin İpek Yolu üzerinde 

yer alması ve kozmopolit bir yapıya sahip olması nedeni ile farklı 

kültürleri yansıtan araç gereçler görülsede, bu kazılar sonucu elde 

edilen veriler daha çok Orta Asya ve İç Asya Türk sanatı özellikleri 

taşımaktadır (Çerezci, 2019, s.4-7). Hazarların hayatı eski Türk 

kültürünü korumakla beraber daha çok Uygur kültürüne yakındır 

(Togan, 1981, s.101). 

Hazarlar kültür ve sanatı, giyim kuşam tarzları, örf ve adetleri ile çok 

geniş bir sahanın kültürünü etkilemiş ve gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Rus bilim adamları, Hazar kültür çevresinin devamı olarak özellikle 

Karaylar topluluğunu belirtmişlerdir. Daha sonra Kafkas dağlıları, 

Balkarlar, Karaçaylar, Tatar toplulukları Hazar kültürünün devamı 
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olarak görülmüştür. Bunun yanında Hazarlar, Rus ve Macar halkınının 

kültürünü de etkilemiştir (Yücel, 2002, s.797). 

Ekonomi 

Doğu Avrupa’nın 8. yüzyıldan itibaren ekonomik alanda hızlı 

yükselişi ve bölgenin hızlı gelişimi Hazar devletinin gelişiminde 

önemli rol oynamıştır. Bu nedenle Hazar halkı diğer Türk kavimlerine 

göre daha erken bir dönemde yerleşik hayata geçmişlerdir. Bunun 

sonucunda bir çok şehir kuran Hazarlar ziraatın yanında ticarette 

yapmışlardır (Yücel, 2002, s.793-794).  

Hazar şehirleri, Derbend’in kuzeyinden itibaren başlar. Semender 

şehri, Hazar Denizi’nin batısında bulunan kervan duraklarından 

biridir. Burası üzüm bağları ile meşhurdur. Sarkel şehri, Kuzey İpek 

Yolu üzerinde önemli bir noktadır. Sarkel’de bulunan kervensaraylar 

Türk-İslam kervansarayların özelliklerini taşımaktadır. İki bölümden 

oluşan kervansarayların alt katında hayvan ve eşyalar depoları, üst 

katta ise tüccarlar için odalar bulunmaktadır.  

İtil şehri başkent ve uluslararası ticaret merkezidir. Şehrin iki 

yakasında ulaşım gemi ile sağlanırdı. Balıkçılık faaliyetleri yaygındı. 

İhraç edilen ürünlerin başında kemikten üretilen tutkal geliyordu. 

Cıva, balmumu, ipek ve kürkler başlıca ihraç ürünleriydi. Rus ticaret 

gemileri sürekli İtil’e gelir ve ticari mallar için Öşür vb. vergiler 

öderdi. İtil, ticaret şehri olduğu için burda çarşı ve pazarlar 

kurulmuştu. İtil Nehri aracılığı ile gelen gemilerden 1/10 oranında 

vergi alındığına göre burası bir çeşit gümrük merkeziydi.   
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İtil nehri kıyısında bulunan Bulgar şehri, Doğu Avrupa’nın en önemli 

ticaret yollarından biriydi. Ruslar bu bölgeye ticaret yapmak için 

uğrardı. Bu bölgede kürk ticareti oldukça rağbet görmekteydi. Burtas 

ülkesinden getirilen siyah ve kızıl tilki derileri çok rağbet 

görmekteydi. Özellikle siyah tilki kürkü 100 dinara kadar alıcı 

bulmaktaydı. Hazar Devleti’nde Müslüman ve Rus tüccarlar serbestçe 

dolaşabilmekteydi. Bu tüccarlar özellikle 10. yüzyılda İdil’in devamlı 

müşterisi olmuşlar ve zamanla çoğu tüccar buraya yerleşmiştir. Tarım 

ve çiftçilik bir diğer geçim kaynağıdır (Gökçe&Kalkan, 2017, s.210-

212; Gökçe&Kalkan, 2018, s.75-83; Yücel, 2002, s.795). 

Dil 

 

Hazar Devleti, çok büyük bir devlet olması ve 300 yıllık bir geçmişe 

sahip olmasına rağmen, Hazarların dili hakkında çok fazla bilgi sahip 

değiliz. Hazar diline ait bilgiler Arap ve Bizans kaynaklarında bir kaç 

vesikadan ibarettir (Kurat, 2002, s.37-38). 

 

1912 yılında bilim dünyasına tanıtılan, Cambridge Üniversitesi’nde 

muhafaza edilen Kenize Hazar Mektubu’nun alıcısı ve göndericisi 

belli olmasada, Hazarlara ait olduğu kanıtlanmıştır. Bu mektubun sol 

alt köşesinde üç harften ibaret, Hazar diline ait bir kelime mevcuttur. 

Bu yazıt eski Gök Türk alfabesine çok yakın bir yazı ile yazılmıştır. 

Mektubun Hazar Musevileri tarafından yazıldığı ve esas dilinin 

İbranice olduğu bilinmektedir (Golden, 1971, s.147-153; Özdemir, 

2013, s.190).  
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Bu mektubun haricinde Hazarlara ait olduğu bilinen iki mektup daha 

vardır. Hazar hükümdarı Yasef ile Kortuba emirinin dışişleri bakanı 

Yahudi Hasday İbni Şarput arasında geçen bir diğer mektup, Hazar 

dilinin tespit edilmesinde önem arz etmektedir. Bu yazışmanın doğru 

yada doğru olmadığı konusunda araştırmacılar ortak karara 

varamamıştır. Mektubu tanzim eden kişinin, Hazarlara ait Arapça 

kaynakları çok iyi bildiği ve bilgi topladığı düşünülmektedir. M. 

Artmanov, bu mektubun doğru olduğunu kabul etmiştir. Greogire ve 

Zayonçkovski’ye göre bu mektuplarda; Hasday İbni Şarput, 

Yahudiliği nasıl kabul ettiklerine dair Hazar hükümdarından bilgi 

istemiştir.  
 

Hazarlara ait olduğu bilinen üçüncü mektup, otuz dört satırdan oluşur 

ve İbranice yazılmıştır. Hazar kağanı Yusuf bu mektupta Hasdai bin 

Şaprut’un ilk mektupta sordukları soruları cevaplar. Ülkesinde birden 

fazla dine mensup olan halkların yaşadığını ve Musevilerin de 

bunlardan biri olarak refah içerisinde yaşadıklarından bahseder 

(Özdemir, 2013, s.190). Bu mektupta Hakan, Hazarların hangi yolla 

Musevi olduklarını belirttikten sonra Hazarların menşeine de 

değinmiştir. Kendinden önce hükümdarlık yapan, 14 Hakan’ın ismini 

vermiş ve Hazar Devleti’ne bağlı 28 ülke olduğunu, belirtmiştir. 

Ayrıca, Hazar ülkesine hakim Türklerden 10 kabilenin ismi 

verilmiştir.  Bu belgeler bize Hazarların bir Türk kabilesi olduğunu ve 

İbrani alfabesi kullandıklarını göstermektedir (Yücel, 2002, s.801). 

Hazar Devleti’nde Gök Türk, Hun, Uygur Türkçeleri gibi Z’li doğu 

Türkçe’si ve Ogur-Bulgar gibi R’ li batı Türkçe’si konuşulmaktadır.  
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Hazar dili konusunda, Hazar ünvan ve özel yer adlarıda önem arz 

etmektedir. Diğer taraftan Hazar Devleti, farklı milletlerden oluştuğu 

için devlet sınırları içerisinde birden fazla dil kullanıldığı 

düşünülmektedir. Kullanılan dillerden birinin de Gök Türkçe 

olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Bulgarca, İran, Ural lehçeleri 

konuşulduğu bilinmektedir. Ayrıca Macarca (Fin-Ugar) gibi yerel 

dillerde kullanılmaktaydı (Golden, 1971, s.147-153; Kafesoğlu, 2007, 

s.167). Araştırmacıların genel vardığı kanı Hazar dilinin Türkçe 

olduğudur. Fakat Türkçe’nin hangi grubuna mensup olduğu tam 

olarak bilinemiyor (Kurat, 2002, s.37-38). 

 

Minorsky ve Barthold gibi önemli araştırmacılar, Hazar dilinin 

Çuvaşça’ya yakın bir dil olduğunu ve İtil Bulgarlarının diline 

benzediğini belirtmişlerdir. Nemeth’e göre Hazar ülkesinde; Y 

Türkçesi, R Türkçesi, Macarca ve bazı bölgelerde diğer diller 

kullanılmaktaydı. Z. V. Togan ise araştırmalarında çeşitli 

kaynaklardan Hazarca da ; tudun, baştuva, barsbek, kundaçık, hatun, 

hakan, bek, tarhan, şad, ilteber, bolışçı, han, Tanrı, sarı, ak, Belencer, 

Semender, kent, kaya, çiçek, bığındı, buseri, bal, azak, tuzdı, tuaracı, 

bordacı, yalınık, uğdaracı ve bun kelimelerini tespit etmiştir (Yücel, 

2002, s.802). 

 

Din 

 

Hazarların inançlarına göre Hazarlar; Hz. Nuh'un oğlu Yasef’in yedi 

oğlundan üçüncüsü olan Hazar’dan türemiştir. Yasef’in bir diğer 

oğlunun adı Türk’tür. Türk, akıllı ve doğru kalplidir. Hazar, sakin ve 
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az konuşur. Rivayete göre Hazar, İtil Nehri kıyısına gelir, burayı çok 

beğenir ve buraya yerleşir. Daha sonraları burası Hazar ülkesi olarak, 

adlandırılır. 
 

Hazar Devleti’nde tek bir din söz konusu değildir. Hazar halkının esas 

kitlesi Şamanlığa mensup olup, eski Türk dinini devam ettirmektedir. 

Bunun yanında üst tabaka, Hakan, devlet erkanı Museviliği 

benimsemiştir. İslamiyet’te oldukça yaygın olup, özellikle tüccarların 

İslamiyet’i benimsediği bilinmektedir. Ayrıca Hristiyanlık’ta oldukça 

rağbet görmüştür. Slav havarisi olan Konstantin (Kirill)’in, 860-861 

yıllarında dini münazara için İtil şehrine gönderildiği bilinmektedir. 

Ancak Hazarlarda Hristiyanlığın yayılması, Bizans’tan ziyade, daha 

çok Kafkaslardan olmuştur.  
 

Hazar Devleti’nde devlet erkanının ve Hakan’ın, Museviliği 

benimsemiş olması, araştırmacıların dikkatini çeken bir husus 

olmuştur. Türk tarihinde Museviliği benimsemiş başka bir hükümdar 

yada devlet bilinmemektedir. Hazarların, hangi tarihte hangi olay 

neticesinde Museviliği benimsediği tam olarak bilinememektedir. 

Araştırmacıların, ortak vardığı öngörü, Museviliğin, Hazarlara 

güneyden Kafkaslar yoluyla geldiğidir. Nitekim Hazar Devleti’nin ilk 

başkenti olan Semender şehri Kafkaslarda olup, Musevilerin 

bulunduğu Bizans ve İslam ülkelerine yakındır.  
 

730-740 yıllarında Abbasi Devleti ve Bizans’ta baskıya maruz kalan 

Musevilerin, Hazarlara sığındığı bilinmektedir. Bu dönemde Musevi 

nüfuzunun Hazar büyüklerine tesir ettiği düşünülmektedir. Bunun 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 281 

 

 

yanında siyasi olaylar sonucu Hazarların, Museviliği kabul ettikleri de 

öngörülmektedir. Nitekim komşu ülke Bizans’ın Hristiyanlığı 

benimsemesi, yine komşu ülke Abbasilerin İslamiyet’i benimsemesi 

karşısında Hazarların üç büyük dinden biri olan Museviliği 

benimsemiş olabileceği öngörülmektedir. Artamanov’a göre Hazar 

Hakan’ı, 737 yılında Emevi halifesi Mervan’ın, baskısı sonucu 

Museviliğe yönelmiştir.  
 

Hazarların, Araplara karşı bir zafer elde ettikten sonra özellikle 

Museviliği kabul ettiği bilinmektedir. Bazı kaynaklar Hazar hakanı 

Bulan’ın Museviliği, 730 yılında kabul ettiğini bildirmiştir. İslam 

tarihçileri Hazarların, Abbasi halifesi Harun el-Reşid (786-809) 

zamanında Museviliği kabul ettiğini yazmıştır. Buna bağlı olarak 

Hazarların 740-800 tarihlerinde Museviliği kabul ettikleri 

öngörülmektedir.  
 

Hakan Yusuf ve Hasday arasında geçen mektuplaşmaya göre Hakan 

Yusuf; Hazarların Museviliği benimsemesini, yaklaşık 620 yıllarında 

Hakan Bulan’ın gördüğü bir rüyaya bağlamıştır. Hazarların 

Museviliğin hangi mezhebine bağlandıkları tam olarak 

bilinememektedir.  Diğer taraftan Kırım kökenli Karâilerle, Hazarlar 

arasında bağlantı kurulması nedeniyle Hazarların, Karâiliği 

benimsediği öngörülmektedir. Günümüz araştırmacıları Hazarların 

önce Karâiliği daha sonra Talmudist Yahudiliğini benimsediğini 

belirtmişlerdir (Kurat, 2002, s.365-36; Artamanov, 2008, s.334-335; 

Dunlop 2008,  s. 126-163-200; Yücel, 2002, s.791-801; Kitapçı, 2005, 

s. 116-118; Şeşen, 2017, s.126). 
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Hazarların, Museviliği benimsemesine dair iki Yahudi belgesi önem 

arz etmektedir. Bunlardan bir tanesi Kahire Genizası olup, Hazarların 

965 yılından önceki olaylarına ışık tutmaktadır. Bu belgeye dayalı 

Mann tarafından yayınlanan bir çalışmada şu paragraf yer alır:  

“El-Afdal adlı hükümdarın zamanında, İsrail halkı içindeki 

zalimlerin oğulları ortaya çıkarak peygamberliği diklemeye 

giriştiler ve sözlerinde durmadılar. Hazarya’daki dağlarda 

Solomon ben-Dugi adında bir Yahudi ortaya çıktı. Oğlunun adı 

Menahem’di ve onlarla birlikte Ben Sahalon [? Sahlun] diye 

bilinen Kudüslü Efraim ben-Azariya adında bir hatip vardı. 

Bunlar, yakındaki ve uzaktaki, çevrelerindeki tüm ülkelerde 

yaşayan Yahudilere mektuplar gönderdiler ...  Bunlar, Tanrı’nın 

Kendi İsrail halkını tüm ülkelerden kutsal şehir Kudüs’de bir 

araya toplayacağı günün geldiğini ve Solomon ben-Dugi’nin 

Eliya, oğlunun ise Mesih olduğunu söylediler.”  

Diğer belge, Geniza belgesidir ve Hazar bölgesinde 1096 yılında 

gerçekleşen Mesih hareketinden bahseder. Bu belge Neubauer 

tarafından yayımlanmıştır. Metinde şu ifadeler yer almaktadır:  

 “...ve tüm cemaatler harekete geçirilmiş; oruç ve zekatlarla 

Tanrı’ya geri dönmüştü. Ve söylediklerine göre, Hazarya 

bölgesinden 17 cemaat de ‘ulusların el değmemiş çölüne 

gitmişti; onların kabilelerle buluşup buluşmadıklarını 

bilmiyoruz.” 
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Bu belgede, Bizans ve Hazar Museviliği arasında bir harekatın 

taraftarları ve bir din harekatından bahsedilmiştir (Artmanov, 2008, 

s.335-336). 

R. S. Karaşemsi’ye göre İshak Sangarî isimli bir Yahudi, 670 yılında 

Sakarya’dan Hazar topraklarına yerleşmiş ve Hazar Hakanı’na 

Museviliği benimsetmiştir. Bugün Doğu Avrupa’da bulunan 

Yahudilerin atalarının Hazarlar olup olmadığı tartışma konusudur. 

Günümüzde Kafkaslar’da yaşayan Karaçaylar ve Polonya ve 

Litvanya’da yaşayan Karaim Türklerinin Yahudiliği benimsemiş 

Hazarların kalıntıları olduğu tahmin edilmektedir (Taşağıl, 1998, 

s.118; Atmaca, 2020, s.63-65). Devlet erkanı ve Hakan, Museviliği 

benimsemiş olsa bile Hazar Devleti için tam olarak Yahudi devletidir, 

denilemez. Hazar Devleti sınırları içerisinde oluşan farklı kültür ve 

inanç yapılarının, biribiriyle hoşgörü içinde iletişim kurduğu 

görülmektedir.  

SONUÇ 

Hazarlar Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya göç ederek, Doğu 

Avrupa’da ilk teşkilatlı ve düzenli devleti kurmuştur. Bir Türk kavmi 

olan Hazarlar, Hazar Denizi ve Karadeniz arasındaki alanı kapsayan 

bölgede, 7. ve 11. yüzyılda hüküm sürmüştür. Önceleri Terek Nehri 

mecrasında görünen Hazarlar, daha sonra aşağı İdil boyunu teşkil 

etmişlerdir. Hazarların bağımsız bir devlet olarak varlıklarını devam 

ettirmeleri, Gök Türk Devleti’nin İdil boyunda hakimiyeti çekildikten 

sonra oluşmuştur.  
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Hazarlar sınırlarını genişleterek, doğuda Amu Derya bölgesine kadar 

tüm kabileleri kontrolleri altında bulundurmuştur. 665 yılından sonra 

Hazarların genişlemesi neticesinde Büyük Bulgarya Devleti 

parçalanarak, Dnyeper’e kadar uzanan düzlükler Hazarların eline 

geçmiş ve Hazarlar, Kafkasların güneyinde İslam ileri harekatına karşı 

yolları kapamıştır. Hazarların tarihinde Araplarla yüzyıllar süren 

mücadele geniş yer tutmaktadır. 

Kama, İdil boylarında bulunan Fin kavimleri, İdil Bulgarları, Orta 

Dinyeper ve Burtaslar bölgesinde bulunan Slav kavimleri de Hazar 

Devletine bağlı halklardır. İslam coğrafyacıları Hazarların Türk bir 

topluluk olduğunu belirterek, yaşam tarzları hakkında bilgi 

vermişlerdir. Hazarlar 11. yüzyıla kadar yazın yaylalara çıkmışlardır. 

Zengin çarşı ve pazarları, meyve bahçeleri olan Belencer, Semender 

ve Etil gibi şehirlerde yaşamışlardır. Ülkede  el sanatı oldukça 

gelişmiştir. Hazar kılıncı imal ve ihraç ürünleri arasında olup, oldukça 

meşhurdur.  

Hazarlar kültür ve sanatı, giyim kuşam tarzları, örf ve adetleri ile çok 

geniş bir sahanın kültürünü etkilemiş ve gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Rus bilim adamları, Hazar kültür çevresinin devamı olarak özellikle 

Karaylar topluluğunu belirtmişlerdir. Daha sonra Kafkas dağlıları, 

Balkarlar, Karaçaylar, Tatar toplulukları Hazar kültürünün devamı 

olarak görülmüştür. Bunun yanında Hazarlar, Rus ve Macar halkınının 

kültürünü de etkilemiştir 

Araştırmacıların genel vardığı kanı Hazar dilinin Türkçe olduğudur. 

Fakat Türkçe’nin hangi grubuna mensup olduğu tam olarak 
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bilinemiyor. Minorsky ve Barthold gibi önemli araştırmacılar, Hazar 

dilinin Çuvaşça’ya yakın bir dil olduğunu ve İtil Bulgarlarının diline 

benzediğini belirtmişlerdir. Hazarların bir Türk kabilesi olduğu ve 

İbrani alfabesi kullandıkları bilinmektedir. Hazar dili konusunda, 

Hazar ünvan ve özel yer adlarıda önem arz etmektedir. Diğer taraftan 

Hazar Devleti, farklı milletlerden oluştuğu için devlet sınırları 

içerisinde birden fazla dil kullanıldığı düşünülmektedir. Kullanılan 

dillerden birinin de Gök Türkçe olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı 

sıra Bulgarca, İran, Ural lehçeleri konuşulduğu bilinmektedir 

Hazar Denizi, tarih boyunca kültürlerin ve yolların kesişme noktası 

olmuştur. Hazar Devleti’nin kurulduğu coğrafya stratejik öneme sahip 

bir bölgedir. İdil, Don, Yayık ve Kuban gibi dört büyük nehrin 

havzasını kaplayan Hazarlar, dönemin en büyük ticaret yollarının 

kavşağında bulunuyordu. Bu yollardan en önemlisi İdil Nehri olup, 

İslam dünyası ile Çin ve İskandinavya arasında önemli derecede 

ticaret faaliyetine olanak sağlamaktadır. Kaynaklardan ulaştığımız 

bilgilere göre Hazar Devleti bolluk ve refah ülkesidir. Doğu 

Avrupa’nın 8. yüzyıldan itibaren ekonomik alanda hızlı yükselişi ve 

bölgenin hızlı gelişimi Hazar devletinin gelişiminde önemli rol 

oynamıştır. Bu nedenle Hazar halkı diğer Türk kavimlerine göre daha 

erken bir dönemde yerleşik hayata geçmişlerdir. Bunun sonucunda bir 

çok şehir kuran Hazarlar ziraatın yanında ticarette yapmışlardır.  

Hazar Devleti, Doğu Avrupa’nın ekonomik anlamda en gelişmiş 

bölgesi olmuştur. Ülkenin ekonomik faaliyetleri daha çok ticarete 

yönelik olmuştur.  
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Hazar Devleti, sahip olduğu disiplinli ordusu ile Hazar ülkesinde 

huzur ve barışı sağlamıştır. Din ve cemaatlere gösterdiği hoşgörü 

politikası, ticari faaliyetleri, iktisadi zenginliği ile medeniyet tarihine 

adını yazdırmıştır.  Türk-Oğuz boylarının haricinde Başkurtlar  ve 

Bulgarlar örneğinde olduğu gibi Hazarlar da, medeniyet tarihine adını 

kazımış, şanlı  Türk devletlerinden biridir. 
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EKLER 

Ek 1: Hazar Devleti Haritası 

 

(Atmaca, 2020, s.64). 

Ek 2: Hazar Devleti Bayrağı 

 

(httpsturkbayraklari.comfull-hd-eski-turk-devletleri-bayraklari) 

(05.05.2021). 
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E k 3: Kenize Hazar Mektubu  

 

 

(Özdemir, 2013, s.191). 

Ek 4: Göktürk yazısıyla yazılmış ifadenin yakınlaştırılmış şeklini 

gösterir. Bu altı harfli yazılı ifade‘hukurim’ şeklinde okunur ve “ben 

onu okudum” şeklinde anlamlandırılır 

 

 

(Özdemir, 2013, s.191). 
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GİRİŞ 

Çarlık Rusya, I. Petro döneminden itibaren takip etmiş olduğu 

politikalarla yerel bir güç olmaktan çıkmış, haleflerinin de onun 

izinde, onun belirlediği siyasetler doğrultusunda  XIX. yüzyılda 

önemli bir güç haline gelmiştir.   Osmanlı Devletinin XIX. yüzyılın ilk 

çeyreğinde, çarlığa karşı iki büyük savaş daha kaybetmiş olması, yine 

Karadeniz üzerinden İstanbul ve boğazları tehdit eden çarlığın 1853 

yılında Osmanlı Devletine savaş açması gibi sebepler Avrupalı 

devletlerin Rusları durdurmak için harekete geçmesine sebep 

olmuştur. Türkistan bölgesi çok kısa denilebilecek bir sürede çok az 

kayıpla Rus tahakkümüne girmiştir. Rusların üstün teknolojisi 

karşısında Türkistan’da bulunan hanlıkların güç ve donanımı ile 

karşılaştırıldığında Rusların sayısı çok daha fazla idi. Diğer taraftan 

Türkistan Hanlıklarının kendi aralarında bir birlik  sağlamak yerine 

birbirleri ile mücadeleye girmesi ve bu mücadeleler esnasında da 

Ruslardan yardım talep etmiş olması yüzünden bu seferler çok kısa 

sürede Ruslar lehine sonuçlanmıştır.   

Ruslar Türkistan coğrafyasında sistemli olarak hem idarî hem de 

siyasî bir otorite kurmaya çalıştı. Bu nedenle özellikle XIX. yüzyılda 

yapılan işgallerin önü hiç kesilmeden,  bu sahada ilerlenebildiği kadar 

ilerlendi. Sonrasında bu noktada egemenliğini korumak isteyen Rusya 

iskân politikasını devreye soktu.  Gerçekleştirilen iskân politikası ise o 

kadar sağlamdı ki Çarlık Rusya yıkıldığında Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliğinde dahi bu politika uygulanmaya devam edildi. 

1917 yılında zuhur eden Şubat ve Ekim İhtilalleri görünüşte çarlık 
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idaresine son vermiş olsa da çok daha katı bir Rus rejiminin 

doğmasının tarihi olmuştur. Çarlık Rusyası insanlar hapishanesi olarak 

adlandırılırken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ise milletler 

hapishanesine dönmüştür. Orta Asya Türklüğü tarihi boyunca olduğu 

gibi Sovyet rejimine karşı da Korbaşılık Hareketi adı altında; tüm 

çaresizliklerine rağmen Türklüğün, İslâmın mücadelesini vermiştir. 

 Çalışmamızda, 23-26 Mayıs 1996 ‘da Erciyes Üniversitesi tarafından 

düzenlenmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve 

Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Sempozyumu ‘na bildiri 

olarak hazırladığımız Şîr Muhammed Bek konulu çalışmamızı 

genişletmek sureti ile Fergana Vadisindeki  Millî İstiklal Mücadelesi 

konusunu ayrıntılı olarak yorumlamaya çalıştık. 

KORBAŞI HAREKETİNİN ORTAYA ÇIKMASI 

Mensubu bulunmakla, büyük gurur duyduğumuz Türklüğün ana 

vatanı olan Türkistan, Çarlık Rus hâkimiyeti altına girdikten sonra, 

Türk tarihinin en karanlık ve en acı günlerini yaşamıştır. Türkistan’da 

daha sonra aynı emperyalist gücün daha gaddarca uzantısı olan 

komünist Rus emperyalistlerinin   zulmü başlayacaktır.  

Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Rusya’nın bu savaş 

için Türkistan ve Bozkır Genel Valiliklerindeki Türklerden yaklaşık 

olarak yarım milyona yakın 16- 43 yaş arasındaki Türkü cephe gerisi 

hizmetlerde seferber etme kararı alınca, aydınların kararı 

doğrultusunda her iki valilik sınırları içinde Temmuz başından itibaren 

protesto gösterileri yayılmaya başlandı. Hızla yayılarak genel bir 

ayaklanmaya dönüşen bu hareket ancak Rus silahlı kuvvetleri 
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tarafından acımasızca bastırılmıştır. Yerli halktan birçok kişi 

öldürüldüğü gibi yakalananlar arasından daha sonra çok sayıda kişi de 

idam edilmiştir. 168 bin kişi Sibirya’ya sürülmüş 300 bine yakın 

Kazak ve Kırgız Doğu Türkistan’a kaçmıştır1. 

Rusya’nın Birinci Dünya Harbinde mağlubiyete uğramasının ardından 

1917 Şubat ve Ekim İhtilâlleri arasındaki siyasî özgürlük ortamında 

arka arkaya Tüm Rusya Müslümanlarının Millî Kongreleri 

düzenlendi. Amaç Türk birliğini sağlamaktı. Ancak yapılan bu 

kongrelerde çok geniş bir coğrafyayı ihtiva ettiği için bütün bir Türk 

vatanında birleşmenin imkânı olmadığı görüldüğünden bu dönemde 

Millî Muhtariyet Hükümetleri kurulmuştur. Gerek muhtar hükümetler, 

gerekse bağımsız cumhuriyetlerin kurulmasına yol açan önemli olay; 

25 Ekim Bolşevik İhtilâlinden kısa bir süre sonra, Bolşevik Hükümeti 

Halk Komiserleri Konseyinin Rusya’daki bütün Müslümanlara genel 

çağrısıdır. Bu çağrı ile birlikte Türkler tarafından uzun bir süredir 

duyulan muhtariyet ve bağımsızlık hareketleri hız kazandı2.  

Sovyetler Birliği, başlangıçta, ulusal kültürlere karşı kendinden daha 

önceki Rus İmparatorluğu rejiminden en azından bir parça daha 

saygılı olma politikası izledi. Sonradan gerçek yüzünü gösteren 

Bolşevik rejimi ulusal siyasi politikaların ifade edilmesine tam bir 

hoşgörüsüzlük göstermede, Rus İmparatorluğundan da ileri gitmiştir. 

Buna karşılık, kendinden önceki Çarlık Rusyası gibi, Türk halkları 

 
1 Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Ankara, Türk 
Tarih Kurumu, 1995;  Andrei Amelrik, Will the Soviet Union Survive until  

1984,Harper Colophon Books , London1981, 74-87. 
2 Edward Allworth , Soviet Nationality Problems,Newyork: Columbia University 
Press,1971, s.27. 
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arasında ulusal bilinçlenmenin ve laik modernleşmenin gelişmesi 

konusunda birçok bakımdan kuluçka makinesi vazifesi görmüştür3. 

Bolşevizm, Rus etnopsikolojisini yansıtmakta ve tamamen Ruslara 

özgü bir ideoloji idi. 1917 yılında meydana gelen İhtilaller, Rusya’da 

halk ihtilalleri halini almış olduğundan eski rejimi savunacak  hiç 

kimse kalmamıştı4.  

Bu dönemde ortaya çıkmış olan Türklerin milli istiklal hareketi ise 

dünya literatüründe basmacılık, haydutluk, eşkiyalık hareketi olarak 

geçmesine rağmen çalışmamızda en doğru şekli ile Korbaşı 

Hareketinin Fergana Vadisindeki tarihini ve bu hareketin önderleri 

arasında olan Şir Muhammed Beği şükran ve minnet ile yad ederken 

genç tarihçilerin de tarihe geçtiği şekilde basmacılık haydutluk değil 

Türkün onurlu mücadelesi olarak hafızalarında yer edinmesini 

hedefledik. 

Korbaşılık hareketinin Türkistan’ı bağımsızlığa kavuşturma amacı ile 

yapılmış bir istiklal savaşı olduğunu Stalin bizzat kendisi şu cümleleri 

ile açıklamıştır “basmacı hareketi 1918-1924 yıllarında Orta Asya da 

bir karşı ihtilal ve milliyetçi hareket olarak Orta Asya 

cumhuriyetlerini Sovyet Rusya’dan ayırmak ve sömürücü sınıfın 

 
3 Robert F.Baumann “ Rusyanın Türk Bölgelerinde Yayılması” çev. Nasuh uslu, 
Türkler, C.18, Ankara, 2002, s. 577-586.;  
Adeeb Khalid, The politics of Muslim Cultural Reform jadidism in Central Asia, 

Berkeley university of California press, 1988, s.24. 
4 Sir Olaf Caroe , The Soviet Empire Stalinism and the Turks of Central Asia, 

London . Macmillian 1967, s.13. 
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hakimiyetini yeniden kurmak gayesi ile mollalar tarafından yürütülen, 

aleni siyasi bir siyasi hareketi olarak ortaya çıkmıştır”5 

Genellikle Fergana Vadisi olarak adlandırılan bölgede bütün şiddeti 

ile devam eden millî mücadele hareketinin Türkistan tarihi açısından 

önemi büyüktür. Fergana Vadisi ve Tanrı Dağları ve Alay Dağları 

arasında yer alan bölgenin toprakları Özbekistan, Tacikistan ve 

Kırgızistan arasında bölünmüştür, Bunlardan Özbekistan 

Cumhuriyetinde kalan kısım idari bir birim teşkil eder ve buranın 

merkezi olan şehrin adı da Fergana’dır. Üçgen şeklindeki Fergana 

Vadisi 23 bin km kare yüzölçümünde ve kabaca 300 km. 

uzunluğunda, 70 km genişliğindedir. Kuzeyden Tanrı Dağlarının 

Çotkal silsilesi, kuzeydoğudan Fergana Dağları, güneyden Alay ve 

Türkistan sıradağları ile çevrilmiştir. Batıda 7 km. genişliğinde bir 

geçitle açlık steplerine bağlı büyük bir çöküntü alanı olan vadinin 

önemli bir bölümü tarım arazisi, orta kısımları ise çöldür. Etraftaki 

dağlardan inen ırmakların suladığı verimli topraklar, Sovyet 

döneminin sulama sistemleriyle kazanılan yeni tarım alanları da 

katılmıştır. Bölgede yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği bir kara 

iklimi görülür, özellikle batı taraflarına az yağmur düşer. Çoğundan 

sulama için faydalanılan akarsuların başlıcası  Sir-ideryadır6. 

Zira Orta Asya’nın kalbi olan Fergana Vadisi tüm bölge ülkeleri 

açısından çok önemli özelliklere sahiptir. Vadi bölgesinde su 

 
5 Timur Kocaoğlu, “ Rus İhtilalleri ve Türk Halkları/Sovyetler Birliğinin Yayılma 
Siyaseti 1905-1991, Türkler, C..18, Ankara,2002, s.747. 
6 Zeki Velidi Togan,      Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi, İstanbul, 1981,  
G. Wheeler, The Modern History of Soviet Central Asia, London, 1964, s.44,45, 79, 
108,110. 
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bulunmakla beraber, Aral Havzasının önemli nehirleri olan Sir-i 

Derya ve Amu Derya nehirlerinin suları ülkeler arasında sorunlara yol 

açmaktadır. Tacikistan ve Kırgızistan’ın çeşitli mülahazalarla su 

kartını koz olarak kullanması bölgede tansiyonun yükselmesine neden 

olmaktadır7.  Bugün yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı en yoğun 

bölgelerden biri olan Vadi, Orta Asya’nın yüzde 5’ini oluştururken 

toplam nüfusun yüzde 25’i burada yaşamaktadır. Fergana sadece 

Korbaşı Hareketinde değil,  tarih boyunca çatışmaların odak noktası 

olmuştur. 1990 da Özbekler ve Kırgızlar arasında yaşanan Oş 

çatışması, Tacikistan’ın İsfahan ve Kırgızistan’ın  Batken bölgelerinde 

devam eden Kırgız- Tacik çatışması oldukça hararetli geçmiştir. Bölge 

ülkeleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 

dağılmasıyla başlayan ve masada çözüme kavuşmamış olan sınır 

tartışmaları  hali hazırda devam etmektedir. 

Çarlık idaresinin ortadan kaldırılmasının ardından Türkistan 

yönetimine dört Müslüman atanması, Türkistan Müslümanları için bir 

sevinç kaynağı olmuştu, ancak uygulamalar halkı korkunç bir hayal 

kırıklığına uğrattı. 1917 Kasımının başlarında, 515 delegenin katıldığı 

3. Müslümanlar Kongresi özerk bir Türkistan kurmayı hedef olarak 

belirlemiştir. Türkistan Cumhuriyeti kurulması hususunda 14 

maddelik bir kararı kabul etmiştir.  

 
7 Olcott, Martha, “ The Basmachı or Freemens Revolt ın Turkestan 1918-1924”, 
Sovıet Studıes, vol. XXXIII, no.3, July 1981pp.352-369, Hisao Komatsu, 20. Yüzyıl 
Başlarında Orta Asyada Türkçülük ve Devrim Hareketleri, Ankara Turhan Kitabevi, 
1993, s.79. 
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Mustafa Çokay, hem Türkistan Milli Merkez Başkanı, hem de Özerk 

Türkistan Milli Hükümeti Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri 

Başkanı olması bakımından, döneme tanık olan en yetkili 

şahsiyetlerden biridir. Çokay, Hokand da özerk cumhuriyetin 

ilanından önceki millî güçlerin durumunu aşağıdaki cümleler ile 

anlatmıştır: 

“Bolşevikler Kasım 1917 de galip güçler olarak ortaya çıktılar. Artık 

ne yapmak gerektiği sorusu gündeme gelmişti. Gelecek hepimiz için 

karanlık ve korku doluydu. Buna rağmen bazı tedbirler almak 

zorundaydık. Milli merkezimizin üyeleri geçici olarak Semerkand da 

toplanıyordu. Buradan da Ferganaya geçiyorlardı. Aşkabada ve Alma 

Ataya temsilciler gönderilmişti. Türkistan halkının Rus askerlerinden 

ve işçisinden oluşan bu hükümete karşı olduğu açıklanmıştı”8. 9-12 

Aralık 1917 tarihleri arasında Hokand eski hanının sarayında 203 

delegenin katılımıyla olağanüstü 4. Müslümanlar Kongresi yapıldı. 

Kongre gündemini, Türkistan’ın yönetim biçimi, Türkistan’ın güney-

doğu Federasyonuna girme meselesi, icra komitesinin seçilmesi ve 

Türkistan anayasasının teşekkülü için toplanma konuları teşkil 

ediyordu9. 

Delegeler arasında iki tür yaklaşım hâkimdi. Bir grup delege, 

Türkistan’ın bağımsızlığını derhal ilan etmesini ve Rusya’dan 

ayrılmasını savunurken, diğer grup öncelikle milli, bölgesel, özerk bir 

 
8 Mustafa Çokayoğlu,  The Basmachi movement in turkestan, “asiatic review”, 
london , 1928, Vol. XXIV, no.78, pp.273-288. 
9 Joseph Castagne, Le turkestan depuis la revolution russe 1917-1922, “ revue du 
monde musleman” vol. 50, Paris 1922, s.47. 
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cumhuriyetin ilan edilmesini fikrinde ısrar ediyordu. Nihayet 

kongrenin çoğunluğu Türkistan’ın hükümranlığı meselesini, Türkistan 

Anayasasının belirlemesi için Mart 1918 de yapılacak olan toplantıda 

görüşülmesini kararlaştırılınca, ikinci grubun görüşü benimsenmiş 

oldu. Kongrede, özerklik ilanı ile ilgili görüşmeler yapılırken, bazı 

delegelerin özerklik konusunda Bolşeviklerin tutumundan kaygı 

duyduklarını açıkladıkları tahmin edilmektedir. Türkistanın 

olağanüstü 4. Kongresi, Rusya’nın büyük devriminin prensiplerine 

dayanarak demokratik Rus cumhuriyeti dâhilinde bölgesel özerklik 

ilan etmeyi kararlaştırır. Bununla birlikte azınlıkların haklarının 

güvence altına alınacağı resmen ilan edilir. Türkistan temsilcilerinin 

Hokand şehrindeki müzakereleri devam ederken ve kongre Türkistanı 

özerk bir cumhuriyet olarak ilan ederken 8-13 Aralık 1917 tarihlerinde 

Orenburg şehrinde eski sahra genel valiliğine bağlı Türkistanın Kazak 

Türkleri kongresi yapılmıştır10 .  

Nihayet şubat ayı ortalarında, Hokand’daki “Geçici Özerk Türkistan 

Hükümeti” , varlığının mahzurlu görülmeye başlanması ile birlikte, ne 

Ergaş tarafından ne de yerel halk tarafından aleni olarak desteklendi. 

Eski şehir merkezinde oturanlar ile civar köylerde bulunanlar, 

bulabildikleri şeylerle silahlanarak kendilerini savunmaya başladılar.  

Ergas, daha öncede olduğu gibi cepheler arasında hareket ediyordu. 

Ve nihayetinde daha sonraki olayları düşünüp Sovyet yönetimine karşı 

gelerek diğer bir  çok basmacı liderin de yaptığı gibi kafasında, ihtilal 

 
10 Baymirza Hayit,Basmacılar, Türkistan Millî Mücadele Tarihi (1917-1934), 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1994, 23-24. 
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sonucu meydana gelebilecek dağılmadan faydalanarak iktidar olma 

fikriyle çete liderliğinden yerel beyliğe yükselme düşüncesi vardı. 

Sovyet idaresine karşı Türkistan Türklüğünün, Türkistan’ı 

bağımsızlığa kavuşturmak için toplandığı, ancak teşkilâtsızlıktan ve 

modern silah gücünden mahrum olmasından dolayı kaybettiği Korbaşı 

Hareketi ilk olarak Sovyet Rusya’nın 1917 yılında Hokand şehrinde 

kurulan Türkistan Millî Muhtar hükümetini devirdikten ve Hokand 

şehir halkını silah gücüyle ortadan kaldırdıktan sonra, hayatta 

kalanların, Ergaş Korbaşının idaresinde silahını alıp, mücadele için 

dağa çıkmasıyla başlamıştır. Bu silahlı kişilere daha sonra halkın da 

katılmasıyla beraber Ruslara karşı yeni bir istiklal mücadelesi 

doğmuştur11.  

Ayaklanmanın merkezi olan Hokand’daki Türkistan Millî 

Hükümetinin milis kuvvetleri başında bulunan Ergaş Korbaşı12 ve 

Margılan çevresinde Muhammed Emin Bek13, Korbaşılık Hareketinin 

zeminini hazırlamışlardır. Hareket, kısa zaman sonra Fergana 

Vadisinin hemen hemen bütün bölgelerini kaplamıştır. Oş şehrinden 

Hal Hoca, Andicandan Parpi Korbaşı, Nevkent Kıpçaklarından 

Muhiddin Bek, Margılan şehri yakınlarındaki Gerbaba kasabasından 

 
11 Mehmet Saray, Özbek Türkleri Tarihi, İstanbul, 1993,s.45. 
12 Ergaş Korbaşı, Hokand şehri okçular köyündendir. Ergaş Korbaşı, Hokand polis 
şefi olduğundan, polis şefi anlamına gelen korbaşı ünvanını almıştır.  
13 Muhammed Emin bek, Fergana’nın Margılan şehrine çok yakın bir köyde 
dünyaya gelmiştir.  Medrese tahsilini köyünde yapmış, halkının yılların birikimi 
milli duygularıyla coşarak, henüz küçük yaşta çevrenin sayılan ve sevilen şahsiyeti 
olmuştur. Genç ihtilalci Muhammed Emin Bek, 1917 yılı başında sürgünde 
bulunduğu Sibirya’dan kaçarak, Margılana gelmiştir. Ali Bademci, Korbaşılar, 
1917-1934 Türkistan Milli İstiklal Hareketi ve Enver Paşa , İstanbul, 1975, s. 212. 
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Şîr Muhammed Bek 14ile kardeşi Nur Muhammed Bek ve Özkent 

civarı Kırgızlarından Canıbek Kadı da kendi kumandaları altında 

topladıkları gönüllülerle birlikte milli mücadele hareketine 

katılmışlardır. 

Sovyet Rusya’nın Millî Hükümeti ortadan kaldırarak, Türk halkını 

baskı ve terör yoluyla iktisaden sömürmesine karşı, müstakil devlet 

kurma isteğinin bir ifadesi olan bu hareket, 1917 den 1924 yılına 

kadar yedi yıl sürmüştür. Ancak bu tarihten sonra da basmacı hareketi 

tam olarak sindirilememiş bazı yörelerdeki çarpışmalar, 1934 yılına 

kadar devam etmiştir15.  

Fergana’da Ruslara karşı 1917-1934 silahlı çete hareketini başlatan ilk 

üç komutandan birisi ve en devamlısı olan Şir Muhammed Bek, 1889 

yılında Fergana’nın Margılan şehri yakınlarındaki Gerbaba köyünde 

dünyaya gelmiştir. Bir ana babadan olma beş erkek kardeşten yaş 

sırasına göre dördüncüsü olan Muhammed Beğ’in diğer kardeşleri, 

kendisi ile birlikte basmacılık hareketinde başarılı faaliyetlerde 

bulunan Taş Muhammed Bek, Ruz Muhammed Bek, Taç Muhammed 

bek ve Nur Muhammed Bektir16. Şir Muhammed Bekin babası eski 

Fergana Hanlığı subaylarından olan Kuşak Mirza, Rusların Fergana 

Hanlığını ortadan kaldıran istila ve mezalim hareketlerini adım adım 
 

14 Mehmet Şahingöz -Amina Akhantaeva,  Some Aspects of the Basmachı 
Movement and the Role Enver Pahsa , Turkestan Journak of History, no: 2 S.97, 
2020,S.38. 
15 Marie Broxup, “Basmacılar”,  Central Asian Survey,C.II , S..1, Temmuz 1983, 
çev. Yuluğ Tekin Kurat, ODTÜ, Asya Afrika Araştırmaları Grubu, yayın no.4, 
Ankara,1984, s.1.  
16  Emin Yarımoğlu, Korbaşı  Türkistan  Milli İstiklal Hareketi Liderlerinden, 
 Bozkurt Kitabevi, İstanbul, 2019, s.43 ;.Charles Warren Hostler, Turkism and 

Soviets, London,1957, s.163. 
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takip etmiş, daha sonra mağlup orduların eski subaylarından birisi 

olarak, diğer silah arkadaşları gibi, emperyalizmin emrine binaen 

ziraatle uğraşmaya başlamıştır. Çocuklarını da gençlik yılları boyunca 

vatansızlığın verdiği ızdırap ile yetiştirmiştir17. 

Belirli bir eğitim görme imkânı bulmamış olan Şîr Muhammed Bek, 

kızıl Ruslara karşı mücadeleye atılmadan önce, bütün Türkistan da 

sulama işlerinde su dağıtımı düzenleyicisi olarak çalışmıştır18. 

Babasının ölümünden sonra, ailesinin reisliğini eline alan Muhammed 

Bek, 1917 halk ayaklanması sonunda, kardeşleriyle birlikte dağa 

çıkarak Rus karakollarına düzenli baskınlar yapmağa başlamıştır19. 

Fergana Vadisinde Korbaşı Hareketinin Ortaya Çıkması Ve Şir 

Muhammed Bek 

Çarlık Rusyası zamanından itibaren, daima büyük isyanların kaynağı 

olmuş, çarlar tarafından kanunsuz bölge ilan edilmiş Fergana 

Vadisinde, Rusların kasıtlı olarak basmacı olarak isimlendirdiği 

mahalli liderler arasında yer alan Şir Muhammed Bek hatıratında 

katılmış olduğu bu hareketin amacını şu sözleri ile ifade etmiştir:  

“basmacılık, umum Türkistan’ın istiklâli için bir araya gelmiş çilekeş 

milliyetçilerin hareketidir. Bu hareket Cengizlerin, Timurların, Uluğ 

Beylerin, Nevîlerin yurdunu Moskof tahakkümünden halas kılmak 

 
17 Abdullahzade Tukli “Fergana Mücahidleri”, Yeni Türkistan, 1928, s.8,12. 
18 İbrahim Yarkın, “ Türkistanın Büyük Mücahidi Şir Muhammed Bek “ Türk 
Kültürü Dergisi 
, S. 91, Ankara,1981, s. 497. 
19 David Mackenzie, Turkestans Significance to Russşa 1850-1917, The Russian 

Review, 
  vol.33, no.2 ,published by wlley s.167-188 
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demektir. Ruslar kaç yıldır kanımızı emmektedir. Bayrağımızı Moskof 

tahakkümünden halas kılmak demektir. Bayrağımızı Moskof 

egemenliğini hayır diyerek kaldırdık”20. 

1918 yılı ocak ayı sonunda Taşkent’te yapılan IV. Temsilciler Meclisi 

Kongresinde “burjuva özeklikinin “en zalimce bir savaş” olarak ilan 

edilmesi basmacı gruplarının şimdiye kadar açıkça sürdürdükleri 

hareketlerini artık yalnızca sözlü propaganda ile değil aynı zamanda 

askeri güç kullanarak yapmalarına olanak sağladı.  Kongreden birkaç 

gün sonra halk komiserliği meclisi 14 Şubatta Fergana’da savaş hali 

ilan etti. Çünkü bölgede hırsızlık, zorbalık ve silahlı çeteler 

bulunmaktaydı. Bu karar içerisinde doğrudan Hokand özeklikinin ismi 

geçmemekteydi burada genel bir toplantı yasağı delinmesi için tüfek 

ve toplarla karşılık verilecekti. Fergana’da savaş durumu ilan 

edilmesinden kısa bir süre önce, yani ocak ayı sonunda Hokand da bir 

olay meydana geldi. Bununla ilgili “Turkestanskaja Iskra” gazetesinde 

“Hokand birlik meclisi” başkanları Babuskin ve Meschi tarafından bir 

bildiri yayınlandı. 

Fergana Vadisi 1918 yılında iki karşıt taraf arasındaki en acımasız 

savaşların yaşandığı mekan olmuştur. Basmacılar orada Rus 

hükümranlığına son vermek isterken, Ruslar kendi mevzilerini 

muhafaza etmenin ve Rusya’nın Sovyet hükümranlığını ayakta 

tutmanın çabası içinde idiler. Merkez İcra Komitesi devlet tarafından 

organize edilmiş askeri hâkimiyetine rağmen, Sovyet otoritesinin 

varlığını güvence altına alamamıştı. Özgürlük, mücadelecileri kararlı 
 

20 Ali Bademci, Korbaşılar, 1917-1934 Türkistan Milli İstiklâl Hareketi ve Enver 
Paşa,İstanbul,1975, s.216. 
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bir tutum sergileyerek, Sovyet Rusya’nın savaş idaresi ile herhangi bir 

şekilde uzlaşmaya yanaşmıyorlardı. Fergana Vadisinde Madamin Bek 

takriben 25000 yiğidi ile Şir Muhammed Bek 20000 yiğidi ile ve 

Korbaşı Ergaş 15000-16000 gibi güçlü mücahid liderlerin birlikleri 

harekât düzenliyordu ve bundan dolayı da savaşın seyrini kendileri 

belirliyorlardı. Özgürlük mücadelesinin bir başka merkezi olan Maça 

Vadisinde, korbaşı birlikleri ile kızıl ordu arasında 1918’den beri 

sürekli savaş durumu hâkimdi. Yine 16 Kasım 1918 tarihindeki bir 

çatışmada burada 85 Sovyet askeri ölüyordu. Bu bölgede 6000 yiğit 

operasyona katılıyordu. Sovyetler 1918 Mayısında savaş esiri olan 80 

Alman olmak üzere, Macarlardan ve Avusturyalılardan müteşekkil bir 

enternasyonal komando birliği oluşturuyordu. Bunlar Rus askerleri ile 

birlikte Maçe Vadisinin Falgaer ve İskender yerleşim birimlerinde 

1919 Temmuzuna kadar özgürlük mücadelecilerine karşı savaştılar21.  

 2 Mayıs 1919 da basmacılarla ilgili problem yerinde incelemek ve 

yerinde incelemek ve aynı zamanda da korbaşılarla barış görüşmeleri 

yapmak üzere, Taşkentten yedi kişilik bir Sovyet komisyonu Fergana 

Vadisine gelir. Sovyetler, basmacıların silahı bırakmaları halinde 

çiftçi ve zanaatkârlara 10 milyon ruble vermeyi teklif ederler. 

Korbaşılardan hiçbiri komisyonla pazarlık etmeye yanaşmıyordu, 

hatta Sorokin, Madamin Beke görüşmeler yapmak için ricada 

bulunduğu bir mektup gönderiyor, ancak Madamin bek cevap 

vermiyordu. Komisyon 15 mayıs 1919’da Andican’a vardığında 

Sovyet yetkililerin yerli halka zulmettiğinin farkındaydı  Fergana 

 
21 Baymirza Hayit,a.g.e., s.77. 
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Vadisinde özgürlük mücadelecilerinin amansız düşmanı, 

Türkistan’daki kızıl ordunun gözdesi olan çiftçiler ordusu , 1919 

yılının ağustosunda birden basmacılarla dostluk kurmaya karar verir 

ve kendi vatandaşları olan Bolşeviklerin düşmanı olur. 27 ağustos 

1919’da Madamin ile bir uzlaşma sağlanır. Korbaşılardan Şir 

Muhammed, Nur Muhammed, Muhiddin, Hal Hoca, Sadık Hoca ve 

Mahkam Hoca takriben 12000 yiğitle kızıl ordunun Alay vadisine 

girişine çalışıyorlardı. Şir Muhammed bek, ilk teşkilâtını 7 ağustos 

1917 de Gerbaba çevresinde bulunan Yeketüt, Bostan, Bozala, 

Hanarık, Yerkesek,  Neymen, Kumarık  köyü ileri gelenlerle yaptığı 

toplantıdan sonra, onlardan aldığı yardımlarla kurmuştur22. Ordusunun 

tazmini de bilinen bir Türk geleneğine uygun olarak 50,100,500,1000 

ler halinde düzenlemiş ve başlarına ellibaşı, yüzbaşı ve binbaşılar 

tayin etmiştir. Ayrıca askerlerinin, modern silahları tanımaları ve 

eğitimi için Bolşeviklerden kaçarak yanına gelen Rus subaylardan da 

istifadeye çalışmıştır23.  

Doğduğu yer olan Gerbabada’da teşkilatlanan Korbaşı Şir Muhammed 

bek in ilk hedefi, Fergana’nın güzel bir kasabası olan Ekberabad’da 

Rus emperyalizminin belirgin bir şekilde yuvalandığı tüketim 

kooperatifi olmuştur24. 9 Eylül 1917 günü Şir Muhammed bek in 

kumandasındaki korbaşıların yaptıkları ilk baskınları başarıyla 

sonuçlanmıştır. Daha sonra Ekberabad ile Kova Kasabası arasında 
 

22  Musa, Gümüş, “ Türkistan da  Vatan Müdaffacıları  Korbaşıları Hareketi ve 
Enver Paşa”, Tarih Okulu Dergisi, 
 sayı: XXIV, ist. 2015, s.652. 
23 Ali Bademci, a.g.e., s. 218. 
24 Şir Muhammed Beg, “ Türkistan Milli Hareketinden Parçalar” Türkistan Sesi, 
Ankara,1956, s.21; Emin Yarımoğlu, Korbaşılar, s.89. 
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bulunan tren istasyonunu basarak beş Rus askerini öldürtüp, otuz Rus 

askerini de silahlarını almak suretiyle Rusları harekete geçirmeğe 

yetmiştir. Ancak, Rus kuvvetleri Gerbaba’ya yaklaşırken, Şir 

Muhammed Beğin verdiği işaret ile patlayan silahlar Rus askerinin 

neye uğradıklarını farkına varmadan kaçmasına sebep olmuştur25.  

1918 yılı mart ayı sonlarında Baçir’de mart ayı sonlarında Baçir’de 

kendi başlarına hareket eden ya da özgürlük mücadelesi teşkilatının 

çatısı altında savaşan takriben 40 korbaşı bir araya gelerek, milli 

mücadelenin gelecekte izleyeceği yöntemleri ve idare mekanizmasını 

tartıştılar. Toplantıya katılan korbaşılar, korbaşı Ergaşı emir ül 

müslimin olarak seçerler ve böylece korbaşı Ergaş en üst yürütme ve 

emir meclisi, sayılır yardımcılığına ise Mehmet Emin Bek  ve Şir 

Muhammed Bek getirilir. Bu toplantıda milli mücadelenin hedefleri 

tartışmaya açıldı. Korbaşılar, Türkistan’ın tamamını Rus 

hükümranlığından kurtarmayı, İslami ve milli geleneklere dayalı bir 

devlet sistemini kurmayı kararlaştırırlar. Bilindiği gibi Hokand’daki 

özek hükümetin Ruslar tarafından ortadan kaldırılması, milli 

mücadelenin öncelikle Hokand kentini savunmak şeklinde ortaya 

çıkmasına neden olmuştur26. 

Fergana da öncelikle Hokand ve Margilan bölgelerinde 1918 Mayıs 

yılından itibaren savaşçı grupların çok yoğun bir şekilde 

faaliyetlerinin arttığı hissedilmeye başlandı. Bu grubun üyelerini 

Müslüman topluluklardan gelen insanlar oluşturmaktaydı. 9 Temmuz 

 
25 Şir Muhammed Beg “ Türkistan Milli Hareketinden Parçalar”, Türkistan Sesi,  
S.313,Ankara,1956, s.19-25. 
26 Emin Yarımoğlu, a.g.e., s.83. 
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da Fergana oblast meclisi yönetimi tarafından bitmeyen yağmalama ve 

soygun olaylarından dolayı bölgede savaş hali ilan edildi27. İki gün 

sonra Türkistan Meclisi başkanı ve Halk Komiseri Fedor İvanoviç 

Koleşov Taşkent temsilciler meclisinde Fergana’daki problemlerle 

ilgili konuşma yaptı: 

“biz fergana’daki devrim karşıtlarının kökünün kurutulduğunu 

zannediyorduk. Fakat olaylar gösterdi ki orada hâlâ küçük kökler 

bulunuyor ve bunlar şimdi gelişmeye başladı. Bu şekilde haydut ırgaş 

ortaya çıktı. Zamanla ona eski özgürlükçüler de katıldı. Şu anda 

Fergana bölgesi yoğun bir savaş alanı oluşturmaktadır”28. 

Basmacı hareketine karşı 1918 yılının ilk günlerinden itibaren sürekli 

ve acımasızca bir mücadele veren, Türkistanlıların baş düşmanı, Rus 

Kazak’ı ve eski Çarlık Rusyası subayı ve Rus “ çiftçi ordusu” nun 

kumandanı olan Monstrov, ordusunun yeterli miktarda silahı  

olmasına rağmen, neden Madamin ile bir uzlaşmaya varmak istiyordu.  

Bunun nedeni, Monstrov’un özgürlük mücadelecilerine karşı verilecek 

bir savaştan Celalabad ve Oş’taki  Rus müstemlekecilerin  Türkistanlı 

mücahidlerce çember içine alınmış olmasından dolayı kesinlikle galip 

çıkmayacaklarının  bilincinde olmasıdır.  Türkistanlılara karşı 

yapılacak bir savaş uzun sürede   kaybedeceklerinin ve böylece de  

 
27 Edward Allworth, The Modern Uzbeks, From the Fourteeenth Century to the 

Present. A. Cultural History, 
Stanford, 1990, s.117. 
28 A. Mac Gahan, Hive Seyahatnamesi ve Tarihi Musavver çev Kolağası Ahmed, 
haz. İsmail Aka, dr. Mehmet Ersan İzmir,1995, s.253-254. 
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çiftçi ordusunun  dağılmasının kaçınılmaz olduğunu  Monstrov 

biliyordu.  Madamin, Monstrov un sıkıştığının farkında idi29.  

1918 yılı baharından başlamak üzere basmacılar arasında birlikte 

hareket eden gruplar ve ihtilafları olan gruplar ve gruplaşmalar 

meydana geldi. Bu gruplar ve gruplaşmanın çok değişken ve farklı 

amaçları bulunan hareketleri yalnızca Bolşeviklerin zulmünden 

başlamak olmayıp bölgesel savunma yapmanın dışında dini ve siyasi 

motifleri olan bir gerilla savaşına dönüşmüştü. Basmacı gruplarının 

operasyonlarını yoğunlaştırdığı yerler kırsal bölgelerdi. Çok az büyük 

çatışmalar oluyordu. Basmacı grupları silah teknolojisi bakımından 

kendilerinden üstün olan Sovyet birlikleri ile karşılaşmaktan 

kaçınıyorlardı. Herhalde onlarla karşılaşmak istememelerinin asıl 

nedeni, yiyecek bulundurma zorluğundan kaynaklanabilirdi. Çok nadir 

büyük birlikler halinde çıkıyorlardı. Korbaşı Ergaşın birlikleri 1918 

martından mayısına kadar hokand çevresinde saldırı düzenliyorlardı 

ve baçir deki ana karagahlarını kızıl ordunun saldırı düzenliyorlardı ve 

baçirdeki ana karagahlarını kızıl ordunun saldırılarına karşı korumak 

zorunda kalıyorlardı. Ergaşın birlikleri bu dönem zarfında kızıl 

ordunun saldırılarına karşı korumak zorunda kalıyorlardı. Ergaşın 

birlikleri bu dönem zarfında kızıl ordunun birimlerine elliden fazla 

saldırı düzenlediler. Ergaşın birlikleri bu dönem zarfında kızıl 

ordunun birimlerine elliden fazla saldırı düzenlediler. Ergaşın 1918 de 

16000 ile 18000 arasında yiğidi vardı. Bu dönemde fergana 

vadisindeki özgürlük mücadelesi bir kitle hareketine dönüşmüşrtü. 

 
29 Baymirza Hayit, a.g.e.,s. 79. 
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1918  yılı baharından itibaren, basmacıların giderek reoksiyenerlerin, 

zulme uğramış olanların, memleketinden sürgün edilmişlerin, 

memleketinden din uğruna savaşanların ve müdafaacıların toplandığı 

bir topluluk halini aldığını, bunlar arasına önemli katılımların 

olduğunu ve ortalama birkaç düzine savaşçıdan oluşan grupların 

liderleri kendilerinden daha güçlü olan liderlere bağlılıklarını 

bildirdiğini göz önünde bulundurmazsak, o zaman burada daha çok 

bölgesel özerklik düşüncelerinin üstünlük kazandığı görülecektir. 

Fegana korbaşıları, 1918 yazına kadar harekatın önderi olarak Ergaş 

Korbaşıyı kabul etmiş, bu tarihten itibaren ise , Şir Muhammed bek 

başkumandan seçilmiştir. Küçük Ergaş, Muhammed Emin Bek, Hal 

Hoca, Parpi Bek, Muhittin Bek Aman Pehlivan, Nur Muhammed Bek 

ve Cani Bek olmak üzere sekiz mıntıka kumandanı da Şir Muhammed 

Beğe tabi olmuştur30. 1918 yılı yazında Türkistan’daki Sovyet 

yönetimi  ise   beklenmedik bir şekilde dört cephede iç savaş 

olaylarına karıştı: Bu olaylar Aktübe’de, Yedisu’yun kuzeyinde, 

Yukarı Hazar Denizi’nde ve Fergana da başladı. Korbaşılardan, Şir 

Muhammed ve beraberindeki arkadaşları ile yaklaşık olarak 12000 

yiğitle Kızıl Ordunun Alay Vadisine girişini engellemeye çalışmakta 

idiler31 diğer taraftan da Andican, Celalabad ve Oş civarındaki 

mücadelelerini de sürdürüyorlardı.  Aktübe’deki cephe 1918 yılı 

Mayıs sonunda merkezi Rusya’nın Kolçaklara karşı doğu cephesinin 

ortaya çıktığı dönemde oluştu. Yedisu’daki cephe ise, buraya yeni 

yerleşmiş Ruslar ile daha önceleri bu bölgeye yerleşmiş olan Kazaklar 
 

30 Abdullahzade Tukli, a.g.m., s.12. 
31 Emin Yarımoğlu, a.g.e., s.64. 
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ve Kazak halkı arasında toprak anlaşmazlıkları nedeniyle alevlendi. 

Yedisu’daki silahlı çatışmaların sonucundan Taşkentteki iktidar, 1919 

sonbaharına kadar pek etkilenmedi. Ancak Aktübe cephesindeki 

problem daha farklıydı. Bu cephe Taşkent iktidarının zaten kıt olan 

askeri kaynaklarını farklı zamanlarda 1918 yılında az, 1919 yılında 

daha çok Eylül 1919 yılına kadar meşgul etti ve bunun dışında 

Türkistan 1919 yılı Ocak ortasından Nisan ayı ortasına kadar olan 

dönem dışında Orta Rusya’ya olan fiziki bağlantısını kesmesini 

sağladı. Aktübe- Orenburg üzerinden geçen Taşkent tren yolu 

Türkistan’ın Rusya’ya olan en önemli bağlantısıydı. İkinci bağlantı ise 

Semerkant- Buhara- Krasnovodsk- Bakü üzerinden geçen ve Temmuz 

1918 yılından Şubat 1920 yılına kadar yukarı Hazar Denizi cephesi 

sayesinde önü kesilmiş olan Orta Asya tren yolu idi. Aktübe ve 

Yedisu cephelerindeki çatışmalara karşın, Taşkent yönetiminin diğer 

iki cephesi; yukarı Hazar Denizi ve Fergana, başlangıçta bazı iç 

gelişmeler ve politik önlemlerle birlikte   büyüdü32.  

Tüm Türkistan toprakları üzerinde vuku bulan Rus iç savaşı 

çerçevesinde, Taşkent’teki Sovyet Rusya askerlerinin 19 Ocak 1919 

daki ayaklanmaları, Sovyet Ruslarına korbaşılarla birlikte 

Bolşeviklere karşı mücadele etmek için neden olmuştur. Bağımsızlık 

mücadelecileri için, 1918 Şubatında Hokand katliamı ile birlikte ismi 

akla gelen, en gaddar cellat Osipov’u Madamin kabul ediyordu. 

Muhtemelen Osipov, Madamin’e kızıl ordunun gizli silah depolarının 

yerlerini gösteceğini büyük ihtimal ile söylemiş olmalı. Ancak daha 
 

32 Reınhard Eısener,    “Fergana Basmacılarının Ortaya Çıkışı”, C. 18, Ankara, 2002, 
Yeni Türkiye Yayınları,, çev: Erkan Türkoğlus,s.783-796. 
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sonra tek bir silah deposunun yerini söylemediği çıkmıştır. Taraftarları 

ile birlikte 1919 baharına kadar basmacılarla birlikte Kızıl Orduya 

karşı savaşan Osipov,  Türkistanı terk etmeye karar verir. Onun önce 

Buharaya oradan da Afganistana geçtiği tahmin edilmektedir. Daha 

sonra ise Hindistana göç eder. 1920 ortalarından sonra Osipov’un 

akibeti hakkında hiçbir bilgiye rastlamak mümkün değil. Yalnız bir 

defa, İngilizlerin onu tutukladıklarından söz edilmektedir33. 

Şir Muhammed Bekin Türkistan Milli Muhtariyet Hükümetinin 

dağılmasından sonra ard arda Kova kasabası ve istasyonu, Şehrihan ve 

Mingtepe gibi baskınlarda sağladığı başarılar, halkı ziyadesiyle 

memnun etmiş olacaktır ki, bu olaylardan sonra çevre kasaba ve 

köylerden grup grup yiğitler korbaşıların saflarına katılmaya 

başlamıştır. 

Şir Muhammed Bek başkumandan seçildikten sonra, Fergana’nın 

petrol bölgesi olan Çimyan üzerine yürümüştür. Başa 

çıkamayacaklarını anlayan Ruslar, 700 ün üzerinde tüfek 6 makineli 

tüfek ve fazla miktarda mühimmatı teslim ederek geri çekilmişlerdir34. 

Kasım 1919 tarihine gelindiğinde, korbaşılar, Fergana’nın önemli olan 

bütün bölgelerinin hemen hemen işgal etmiş durumdaydılar. Milli 

mücadele hareketinin gittikçe yoğunlaşması üzerine Taşkent’teki 

Sovyet hükümeti, üç Rustan meydana gelen bir Fergana cephesi 

kurmuştur. Fergana cephesini idare eden üç Rus şunlardı. Sofonov, 

cephe konutanı Filipov cephenin harbi siyasi komiseri ve Spasibov, 

 
33 Baymirza Hayit , a.g.e., s.72. 
34 Emin Yarımoğlu, a.g.e., s.66. 
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siyasi komiser ve cephenin ihtilal ve savaş komitesinin başkanı 

modern ordular karşısında dahi ilerleyebilen korbaşıların zor 

susturulacağını anlayan Ruslar ağustos başında açılan Fergana 

cephesini, Türkistan cephesi olarak genişletmiş ve başına usta bir Rus 

kurmayı olan General Frunzeyi getirmiştir35. 

 Ekim 1919 ayı başından itibaren, Fergana cephesinde Muhammed 

Emin bek ve kızıl ordu birlikleri arasında devam eden Oş  Celalabad 

mevkiindeki muharebelerde durum Bolşevikler lehine dönmeye 

başlamıştır. Bolşevik kuvvetlerine bir misilleme yapmak amacıyla, 

doğudan batıya, doğru hareket eden Şir Muhammed Bek, Margılan 

civarında Rusları mağlup etmiştir.  

Şir Muhammed bek, 22 Kasım 1919 da harp meclisini toplayarak 

mücadeleye devam edilmesi için, yeni bir plana göre vaziyet 

alınmasını sağlamıştır. 

Muhammed Emin Beğin milli mücadele meydanlarından çekilmesi ve 

daha sonra da öldürülmesi, kızılordudan başka kimsenin işine 

yaramamıştır. Kızıl ordu, 1920 yılının ilk baharında sadece Fergana 

Vadisinde 60000 den fazla askere sahip olduğu halde , Müslümanların 

direnişlerine karşı koyamıyordu, bundan dolayı da bütün korbaşılar ile 

tek tek  barış antlaşması yapmayı deniyordu. Mücadele Fergana 

Vadisinin her bir santimetresine, dağlarına, ovalarına, kırlarına, 

köylerine, şehirlerine yayılmıştı.  Hal böyle olunca ne Sovyet askerleri 

ne de yiğitler rahat bir an geçiremiyorlardı. Yerleşim bölgelerine 

 
35 Martha B.. Olcott, The Basmachı or Freemens Revolt ın Turkestan 1918-1924 , 
Sovıet Studıes, vol.XXXIII, NO.3, July, 1981, s. 352- 369   
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saldırarak oraları imha etmeye teşvik ediliyordu. Kızıl ordunun erzak 

temini, milli mücadeleye karşı koyanın yanı sıra önemli bir problem 

haline gelmişti. Sovyet askerleri köylü halktan ne bulurlarsa hepsini 

alıyorlardı. Tabii ki pazarlık ya da anlaşma neticesi gasp şeklinde. 

Bunun üzerine halk yiyecek maddelerini saklamaya başlar, kızıl ordu 

ise bir tuzak olur ya da basmacılar saldırır korkusu ile evleri fazla 

arayamıyordu. Bu nedenlerden dolayı da kızıl ordunun savaş idaresi 

korbaşılarla barış antlaşması yapmayı tercih ediyordu. Sovyet idaresi, 

Madamin ile yaptığı barış görüşmeleri ve neticesinde imzalanan 

antlaşmaya göre, basmacı idaresini Müslüman kıtaların idarecileri 

olarak resmen tanınmış oluyordu. Madamin’in barış antlaşmasını 

imzalamasının ardından ünvanı, Müslüman kıtaların baş kumandanı 

şekline dönüşüyordu. 1920 yılı yaz aylarında Sovyet işgalcilerine 

karşı 30000 den fazla yiğit savaş halinde idi36. 

1920 yılında Muhammed Emin Bek, Parpi Bek ve Katte Ergaşın 

mağlubiyetleri ile üç cephe birden çökerken, Şir Muhammed Bekin 

teşkilatı her ne kadar Karavul ve civarında yaptıkları mücadelelerde 

eski durumlarını muhafaza etmekte ise de, başta silah sıkıntısı olmak 

üzere birçok problemle karşı karşıya kalmıştır. Muhammed Bekin 

silah temini için Buhara Emirliğine gönderdiği Balta Bek heyetine 

vezir Kuşbeği ve Alim Han tarafından şiddetle karşı çıkılması üzerine 

durum büsbütün kötüye gitmeye başlamıştı. 

 Şir Muhammed Bek, 3 Mayıs 1920 de varlığını 1922 sonlarına 

kadar koruyacak olan müstakil muvakkat Türkistan Hükümetini 

 
36 Baymirza ,  Hayit,  a.g.e., s. 122 
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kurmuştur. Hükümetin kurulmasından sonra Muhammed Bek, 10 

Temmuz 1920 günü Fergana’nın maden bölgesi Margılan Üçkorganı 

üzerine hücuma geçmiştir. Kızılların üstünlüğüne rağmen kısa bir 

zaman sonra kızıl birlikleri yok edilmiştir37. 

1921 yılı başından itibaren Bolşevikler, kuzey ve kuzeybatıda aynı 

anda Gerbaba- Andican- Oş üzerine yıldırım hızıyla büyük ve 

kuvvetlerle saldırıya geçmeye başlamıştır. 21-23 Ağustos 1921 de 

yapılan X. Sovyet kongresinden sonra Sovyet Rusya I. Ordu 

kumandanı G. V. Zinovyev, N. Turakulov, R.I. Berezin ve A. 

Slutzkiy, Şir Muhammed Bek ile görüşme yapmak üzere Margılan 

yakınlarındaki Yazavana gelmiştir. Muhammed Bek, Zinovyev’e bir 

barışın yapılabilmesi için, diğer taleplerin   yanında iç politikada 

tamamen serbest, muhtar bir Türkistan’ın tanınması ve silahların 

yüzde ellisinin teslim edilmesi  şartını ileri sürmüştür. Şir Muhammed 

Bek - G.W. Zinovyev- görüşmesinden hiçbir netice alınamayınca 

Zinovyev’in müzakerelere ait raporu, Taşkent’te bulunan kızıl ordu 

Türkistan cephesi başkumandanı Frunzeye göndermesi üzerine 

Frunze, 12 Eylülde korbaşıların isteklerinin katiyetle reddedildiğini 

resmen açıklayarak, 13 Eylül de kesin tarzda mücadele  

edileceğini ilan etmiştir. 12 eylül 1921 tarihinden itibaren Fergana’nın 

her tarafında şiddetli çatışmalar başlamıştır38.  

 
37 Helene Aymen de Lageard,  “The Revolt of the Basmachi  According to Redarmy  
Journals 1920-1922”, Central Asian Survey,  cilt 6, 1987, sayı 3, s.1-37.  
38 Xenia, Eudin- S. North Robert,  Soviet Russia and the East.1920-1927, Stanford  
University Press, 1957, s.39.  
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1921 yılı Eylülünde Afganistan ile temas kurmak ve silah temini için 

Buhara’ya giden Şir Muhammed bek, ekim ayında balıkçı, Oş, 

Andican ve Korgankışlakta Ruslarla yaptığı mücadelelerde üstünlük 

sağlamasına rağmen, artık eski gücünü kaybetmiş görünmekteydi. Şir 

Muhammed Beğin 1-22 Nisan 1922 tarihleri arasında Gerbaba’da 

topladığı askeri ve idari şurada geçici bir anayasa kabul edilmiştir. Bu 

anayasada Türkistan milli mücadelesinin bir bütün olduğu,  

Türkistan’ın istiklali tanınıncaya kadar mücadeleye devam edileceği, 

Bolşeviklere taviz verilmeyeceği ifade edilmiş ve kurulan 

müesseselerin hemen teşkilatlanması gerektiği ilan edilmiştir39. 

1922 Haziran ayı başından itibaren Bolşevikler, Şir Muhammed 

Beği’n karargahı olan Gerbaba çevresi üzerine harekete geçtiler. 

Yirmi beş gün kadar devam eden bu çarpışmalar sonunda korbaşılar 

3.000 şehid ve 1.500 kadar da esir vermiştir. Şir Muhammed bek, 25 

günlük kayıplar karşısında ölüm kalım mücadelesi vererek Bolşevik 

takibi altında Alay Dağlarına çekilmiş, 15 Temmuza kadar 

kuvvetlerinin büyük bir bölümünü kaybederek Özkent’e ulaşmıştır. 

1922 Ağustos başında, Özkentten uzaklaşan Şir Muhammed Bek in 4 

Ağustos günü Alay Kasabasına geldiğinde, sadece 5000 yiğidi 

kalmıştır. Müteakip günlerde Alay Kasabası etrafında yapılan 

çatışmalarda, bir miktar kuvvetini daha kaybetmiştir 

Şir Muhammed Bek, 1922 yılı Kasım ayında kumandasındaki 

kuvvetlerini Fergana’dan çekerek Alay Vadisi yoluyla Doğu Buharaya 

 
39 Yarkın, a.g.m., 498. 
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geçmek zorunda kalmıştır40. Fergana Korbaşıları burada 

düşündüklerini bulamamışlardır. Şir Muhammed bek, aradan kısa bir 

süre geçmeden Alaykum’da karşı kıyıda bulunan Afgan makamlarına 

müracaat ederek iltica istemiştir. İstek kabul edilince, kardeşi Nur 

Muhammed bek ve 396 mücahidini de yanına alarak karşı kıyıya 

geçmek suretiyle Afgan makamlarına teslim olmuştur. Böylece Şir 

Muhammed Bek yedi yıllık kahramanca bir mücadeleden sonra 

vatanına veda etmiştir.  

Büyük Türk mücahidi Şir Muhammed Bek, Afganistan’da bir müddet 

kaldıktan sonra, askerleri ile kaldıktan sonra, askerleriyle batı 

Pakistan’a geçerek oradan Pamir yoluyla ana yurda dönerek mücadele 

yeniden başlamayı denemiş ancak, Pamirler den geçiş mümkün 

olmadığından, Afganistan’ın  Bedahşan eyaletine yerleşmiştir41. 

Afganistan’da Amanullah Hanın da zamanla Şir Muhammed Beğe 

olan eski tutumu değişmiştir. Önceleri büyük iltifat gördüğü bu kardeş 

ve Müslüman ülkede 1956 yılına kadar çok zor günler yaşamıştır. 

1956 yılında Türkiye’ye gelerek, evvelce, kardeşi ve hemşerilerinin 

yerleşmiş olduğu Adana Karşıkaya’ya yerleşmiş ve burada çok 

mütevazi şartlar içinde yaşamıştır42. 

Türkistan’ın kurtuluşu yolunda yürütülen millî mücadele hareketinin 

en başta gelen rehber ve kumandanlarından olan Şir Muhammed bek, 

10 mart 1970 de 81 yaşında iken Adanada vefat etmiştir43. 

 
40 Bademci, a.g.e., s. S.405. 
41  İbrahim,Yarkın, a.g.m., s.499. 
42 Emin Yarımoğlu, a.g.e., s.259. 
43 İbrahim,Yarkın, a.g.m. s.499. 
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Korbaşı hareketinin daha sonraki tarihinin çok iyi takip edebilmesine 

rağmen, Sovyetler öncesi dönemlerdeki tarihinin aydınlanması son 

derece zorluk arz etmektedir. Bu kavram, kendisi ile özdeşleşmiş olan 

gerçeğin tarihi gibi yüzeysel olarak bilinmektedir. 

Fakat aynı zamanda da kendileri için o an önemli olan ve kendi 

amaçlarına hizmet edecek davranışlara öncelik tanıyorlardı. Bu 

konuya, açıklanması zor görünen Ruslar tarafından yapılan aflarla 

değişen ve bunun dışında bazen de farklılaşan liderlerinin hedefleri 

doğrultusunda grupların kendi aralarında yaptıkları savaşlar ve 

çekişmeler yeterli kanıt sayılabilir. Örneğin, daha farklı derin kökleri 

olan faktörler yerliler ve göçebeler arasında daha sonra bu bölgeye 

yerleşmiş olanlarla   Rus göçmenler burada eskiden beri yerleşmiş 

bulunan topluluklar arasında daha sonra bu bölgeye yerleşmiş 

olanlarla buradan eskiden beri yerleşmiş bulunan topluluklar arasında 

veya aynı zamanda farklı gruplar ve farklı bölgeler arasında gerilim 

meydana getirmiştir. Bu gece silahlı yerli birlikler tarafından “Hokand 

temsilciler meclisi” ne bir baskın düzenlenmiştir. Telgraf istasyonu 

işgal edilmiştir. Aynı zamanda kaleye de bir saldırı yapılmıştır. 

Bu saldırı arkasındaki sebep ne olursa olsun Hokand’daki Sovyet 

yönetim tarafından 31 Ocakta geçici bir süre için eski şehir merkezini 

ateş altına alarak karşılık verildi. Haydut çetelerinin çıkarmış olduğu 

olaylar genellikle Taşkent teki yönetime “Hokand Özerklik”ini askeri 

anlamda sıkıştırması için bir sebep oluyordu. Çünkü daha önceleri 

başarılı bir şekilde basmacılara karşı yerel halk içinde ve basmacıların 

temsilcilerine bazı önlemler alınmıştır. Hokand civarında en korkulan 
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haydut olan Irgaş ve asdamları, bir halk savunması adı altında 

Müslüman eski şehir merkezi savunması için kazanıldı. Benzer bir 

durum da Margilan da çok tanınmış bir basmacı lider olan Muhammed 

Amin Bik için de geçerlidir. Buradaki olaylarda adı geçen iki şahsın 

ani bir fikir değişikliğine gittikleri anlaşılmamalıdır. Aksine bu 

düşünce değişikliği Fergana Vadisinde öteden beri var olan 

hükümranlık şekillerinin yeniden oluşmasında daha fazla güç elde 

etmek için yapılmıştır. 

Bu davranış bile, Ergaşı 1919 yılı ortalarında, savaştaki şansı tekrar 

yaver gittiği için Sovyet yönetiminin yanında yer almasını ve sonra 

1920 yılı başlarında geçici olarak tekrar taraf değiştirmesini 

engellememiştir. Daha sonraları heralde bir de partiye katılmış ve 

aşağıda anlatıldığı gibi partiye hizmet etmiştir. Hokand özerklikini 

ortadan kaldırmak için yapılan baskın sonlara doğru ilk başlangıç 

şeklinden uzaklaştı ve büyük bir kan gölüne dönüştü. Sovyet 

birliklerindeki askerler eski şehir merkezindeki ve Hokand civarındaki 

neredeyse korumasız halkı yağmaladılar, öldürdüler ve ve ortalığı 

yakıp yıktılar. Bu halkların sempatileri, halen kendini “demokratik 

ihtilalci” ve “meşruiyetçi demokrat” olarak gösteren meşruiyetçi 

güçlere karşı devam etmektedir. Az veya çok, geleneklere karşı 

düşmanca bir tavır sergileyen, iki aydan beri Türkistan’da siyasi 

iktidar kavgası veren bu iki grubun davranışları ve bu kavgaların 

ortasında bulunan yerel halk üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. 

“Hokand olaylarından “sonra basmacılar hızlı bir şekilde gösterdiler. 

Bunun sebebi olarak “geçici Türkistan hükümeti nin görevden 
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alınması değil, aksine bu olayla birlikte halka karşı yapılan 

zorbalıklardı. Basmacı taraflarına geniş katılımların farklı ve değişik 

sebepleri olabilirdi. Ancak en önemlisi haksızlığa ve zulme karşı 

yapılan zorbalıklardı. Basmacı saflarına geniş katılımların farklı ve 

değişik sebepleri olabilirdi. Ancak en önemlisi haksızlığa ve zulme 

karşı bir tepki olmasıydı. Sessizce sabır gösterip olayları sineye 

çekmek yerine tepkinin bu şekilde olmasının altında yatan asıl 

nedenler kötü idareye ve bunun sonuçlarına bağlanmalıdır. 1918 yılına 

kadar Fergana’daki basmacı grupları, özellikle de büyük bir 

bölümünün gönüllü olarak Hokand bölgersinde Ergaş yönetimi altında 

toplanması, burada gerçek bir güç faktörünün oluşmasına sebep oldu. 

Başka büyük bir basmacı grubu, birkaç ay sonra  Muhammed Emin 

Bikin  liderliğinde Margilan bölgesinde  ortaya çıktı. Taşkent’teki 

yönetim, Margilan bölgesinde ortaya çıktı. Taşkent’teki yönetim, bu 

durumu en geç mayıs ayı ortalarında, henüz daha Fergana’daki teftiş 

sayahatinden yeni dönen, bu dönemde Türkistanda yeni oluşturulmuş 

olan “merkez icra komitesi” nin bir üyesi ve aynı zamanda 1917-1918 

yıllarında Hokand Özerklikin ulusal meclisinde de üyelik yapmış 

bulunan Sabitcab Cusupov , turCIK toplantısında oradaki durumu 

aktarmasıyla öğrendi44. 

Margilan’da herkes silahlı güce sahip olan Muhammed Emin BiEk in 

emiri altında bulunmamaktadır. Sancak beyleri şeriat kanunlarına göre 

hüküm vermektedir. İşçiler baskı altında tutulmaktadır. 

 
44 Baymirza, Hayit, a.g.e., s.123. 
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Bu saldırıya, Taşkent’teki yönetim tarafından aynı şekle 1918 yılı 

başlarında olduğu gibi karşılık verdi. Bu hareketi bir karşı ihtilal 

hareketi olarak değerlendirdiler. Bölgede savaş ilan edildi ve birlikler 

haydut çetelerine karşı mücadelerine başladılar. Spirale benzeyen bu 

zulüm bir devir daha yaptı. Artık Fergana bölgesel olarak 

sınırlandırılmış askeri çatışmaların olduğu bir sahne olmuştu. Bu 

çatışmalarda az ya da güç göstermek ve başkalarına etkilemek 

önemliydi. Fakat aynı zamanda bu bir intikam ve nihayetinde ölün 

kalım mücadelesiydi.   

 O dönemdeki yazılı basında buralarla ilgili Sovyet birliklerinin 

garnizon şehirleri veya emirleri altında bulunan şehirler diye 

bahsedilirken buralar anvak 1919 baharında iyi kötü bir üst kumanda 

merkezine bağlanmış ve inzibati tedbirlere tabi tutulmuştu.  

Buradaki problemin oldukça şiddet içeren önlemlerle ortadan 

kaldırılabileceği şüphe götürür bir husustur.  

Yukarıda anlatılan şartlar ve en azından olaylardan etkilenen halkın 

bakış açısından bir ihtilal döneminin günlük yaşantı haricinde kalan 

durumunun genel geçer çizgileri olarak değerlendirilebilmesi 

muvacehesinde tavizsiz siyasi idealizm, iktidar hırsı, keyfilik, soygun, 

baskı, ekonominin , maliyenin ve gıda sektörünün çökmesi gibi 

olaylar, daha sonraki bir çok eski dönem Sovyet yorumcunun, 1918 ve 

1919 yıllarında Fergana’daki halkın genel anlamda soygun ve baskı 

dışında bir şey görmediği şeklindeki genellemeci yorumlarını pek 

fazla haklı çıkarmamaktadır. 1918 de ve özellikle 1919 yılında daha 

iyi belgelenen pek çok şey, bu yönde gelişmiş olmalı ki, kendi 
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adamları da aslında yaptıkları şeylerde o kadar az şiddet kullanmayan, 

fakat buna karşın davranışlarıyla halka ve onun değerlerine yakın 

duran basmacılara gereken cesareti vermeye ve katılımın 

sağlanmasına yardımcı oldu.  

1918 yılı mart ayı sonlarında Baçir’de kendi başlarına hareket eden ya 

da özgürlük mücadelesi teşkilatının çatısı altında savaşan takriben 40 

korbaşı bir araya gelerek, milli mücadelenin gelecekte izleyeceği 

yöntemleri ve idare mekanizmasını tartışmışlardır. Toplantıya katılan 

Korbaşılar, Korbaşı Ergaşı emir ül müslimin olarak seçerler ve 

böylece Korbaşı Ergaş en üst yürütme ve emir meclisi sayılır; 

yardımcılığına ise Mehmet Emin Bek ve Şir Muhammed Bek 

getirilir45. Bu toplantıda milli mücadelenin hedefleri tartışmaya açılır. 

Korbaşılar Türkistan’ın tamamını Rus hükümranlığından kurtarmayı, 

İslami ve milli geleneklere dayalı bir devlet sistemini kurmayı 

kararlaştırırlar. Bilindiği gibi Hokand’daki Özek Hükümetin Ruslar 

tarafından ortadan kaldırılması, milli mücadelenin öncelikle Hokand 

kentini savunmak şeklinde ortaya çıkmasına neden olmuştur46. 

1918 yılı baharından itibaren  basmacıların giderek 

reoksiyonerlerlerin, zulme uğramış olanların, memleketinden sürgün 

edilmişlerin ,  din uğruna savaşanların ve müdafaacıların toplandığı 

bir topluluk halini aldığını, bunlar arasına önemli katılımların 

olduğunu ve ortalama birkaç düzine savaşçıdan oluşan grupların 

liderleri kendilerinden daha güçlü olan liderlere bağlılıklarını 

 
45 Emin Yarımoğlu, a.g.e., s.27. 
46 Baymirza Hayit, a.g.e., s.53. 
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bildirdiğini  göz önünde bulundurmazsak , o zaman burada daha çok 

bölgesel özerklik düşüncelerinin üstünlük kazandığı görülecektir. 

Tanınmış liderler etrafında toplanmış olan gruplar, ya belli bir yörede 

ya da bölgenin tamamına dağılarak hareket ediyorlardı. Saldırılar 

periyodik olarak ve farklı yerlere yapılıyordu. Özellikle kış ayları bu 

periyodik saldırıların yapılmadığı ve oldukça sakin geçen dönemlerdi. 

Birbirinden bağımsız birçok olay, sürekli hareketlilik değişen cepheler 

ve devamlı değişen durum bu sahnenin özelliklerindendi. Bu duruma 

bağlı olarak aslında Fergana ‘daki çatışmaların gelişimi ve vaziyeti 

yalnızca an be an ve hal ve duruma göre anlaşılabiliyordu.  

Taşkent yönetimi için 1918 yılı ve bununla birlikte Fergana’daki 

cephe, sadece bu olayın yayılmasının getirmiş olduğu siyasi ve 

ideolojik problemler dikkate alınmasa bile, zaten kısıtlı olan askeri 

güçlerinin bir kısmının  buraya bağlı olması, daha da önemlisi 

Taşkente yakın bir mesafede bulunan ve tren yolu bağlantısı olan 

Fergana Vadisindeki ekonomik potansiyelin yeterli derecede 

kullanılmadığı anlamına gelmekteydi. 

Taşkent yönetimini tehdit eden bu askeri fesat ocağı pratikte yok 

denecek seviyedeydi. Çünkü basmacı gruplarının yeterli silahları 

yoktu ve kendi iç çatışmalarından dolayı birbirlerine kayıplar 

verdiriyorlardı. Bunların güç elde etme ve iktidar düşüncesi ise 

yalnızca Fergana ve belirli bölgelerle sınırlı idi. 

1919 yılında bu ilişkilerin temelinde çok fazla bir değişiklik olmadı. 

Genellikle daha fazla hareketlilik meydana geldi. Bu durum 

değişikliğinin en önemli nedenlerinden birisi de, geçici olarak 
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Moskova ve Taşkent arasındaki ulaşımın 1919 Ocak aynın ikinci 

yarısı ile Nisan ayının ilk yarısında sağlanması sonucu meydana 

geldi47.  

Bu dönemde Moskova’nın güncel amaçlarından bir tanesi de, 

Türkistanı askeri, siyasi ve ekonomik olarak doğrudan kendilerine 

bağlamak bu şekilde merkeziyetçi politikalarına dahil etmekti. 

Başlangıçta bu amaçla ilgili kapsamlı planların çoğu uygulamaya 

aktarılamadı. Planlanmış olan askeri ve ekonomik müdahale, nisan ayı 

içinde Sovyet-Rus doğu cephesinde kolçakların cepheyi yarmaları ve 

karşı taarruza geçmelerinden dolayı tamamlanamadı. 1919 yılının 

Şubat ayı ortalarında kurulan ve üç kişiden oluşan “Geçici Türkistan 

Komisyonu” üyelerinden birisi hem de 1918 yılı başından itibaren bu 

konularda tecrübeli olan eski ve coşkulu bir ihtilalci olan Petr 

Alekseyeviç, Kobozev Fergana’ya geldi.  

Bu kişi yanında özellikle merkezi yönetimin bir parti veya bir Sovyet 

organizasyonu, bir ordu kurmak veya başka önemli işlerle ilgili 

gerekli tüm materyalleri, kararları, genelgeleri ve talimatlarını içeren 

bir top evrakla geldi. Doğal olarak bunların dışında, yanında 

kullanılabileceği bir yığın para ve aynı zamanda birlikte çalışacağı 40 

kişilik renkli bir grup getirmiş olmalıdır.  Ferganada durum burada 

çok farklı nedenler arz etmekteydi. Ayrıca Taşkent yönetiminin 1919 

yılı ilkbaharında aldığı bazı önlemler de daha belirginleşiyordu. 

 
47 Christian Tripodi,  Basmachı Revolt, 1918-1923, Wiley online Libraary  
London,2001, s.85. 
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Sovyet yönetimine karşı yapılan savaşta Ergaşa katılan Fergana’daki 

bütün isyancılara af ilan edildiğinde herhalde mayıs ayı başlarıydı. Bu 

af ilanı ile birlikte mayıs ayı ortalarında “merkez icra komitesi”nin  

turCIK yüksek bir komisyonu Ferganaya geldi. 

Bu komisyonun çalışmalarından ortaya çıkan sonuçlar, bu 

komisyonun başkanı olan Karp Eliseevivc Sorokin ve aynı zamanda 

“komiserler meclisi” başkanlığı da yapan bu kişi tarafından III. 

Türkistan Parti kongresinde açıklandı.  

Sorokin, 9 Temmuzda kongreye yapmış olduğu kapsamlı açıklamalar 

çerçevesinde Fergana’daki durumu anlattı:  

“ferganada yalnızca nüfusu rus olan şehirler dışında , rus 

yönetimi yoktur. Müslüman 48köylerde Sovyet yönetimi mevcut 

değildir. Buralarda nikolay dönemine ait eski düzen hakimdir. O 

dönemde yönetim, resmi bir idareciden ve bir de bölge 

idarecisinden oluşuyordu. İlk idarecinin yerini şimdi komiserler 

Sovyet yönetimini aldı. Fakat bölge idarecilerinin yerine haydut 

çeteleri geçti. Haydutların sayısı giderek artmaktadır. Bize göre 

neredeyse bütün halk büyük bir çare oluşturuyor. Fargana’daki 

partililerimiz Müslüman işçilerin hepsinden şüphelenmektedir. 

Bu ve buna benzer hareketlerimiz yerli halka olan bakış açımızı 

belirlemektedir. Bazı yerlerde Müslüman parti birlikleri 

oluşturulmuştu, fakat bunlar tekrar silahsızlandırıldı. Yani 

bizlere bu bir gerçek ya da provokasyon olabilir, öldürülen 

 
48 Fazal- ur- Rahim Khan, Marwat, The Basmachi Movement in Soviet Central Asia: 
A Study in Political  Development, EmjayBooks Internatıonal , 1985, s.181-182. 
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haydutlar arasında partimizin kimliğini taşıyanlar olduğu 

söylendi. Ferganaya geldiğimizde Müslüman partililerimiz çok 

korkunç bir hayattan bahsediyorlardı. Onlar açıkça bizlere, 

tanrıyı bekler gibi sizi istedik dediler. Müslüman topluluk her 

yerde zorluk ve direnişle karşılaşıyordu. Aslında Ferganada 

temsilciler meclisinde Müslüman üyeler bulunmakta, fakat 

bunların ne etkisi nede değeri vardı. Müslüman üyeler, biz hiç 

birşey yapamıyoruz bizleri toplantılara almıyorlar diyorlardı. 

Bunun dışında onları hapis ve benzeri şeylerle tehdit 

ediyorlardı. Böyle bir durumda Müslüman toplulukların partiyle 

ve Sovyet yönetimleri ilişkileri nasıl olabilirdi. Ve buna bir de 

yağmalanma olayları eklenmelidir. Müslümanların ellerindeki 

her şey alınıyordu. Alınmakla kalmıyor öldürülüyorlardı. Bizim 

askerlerimiz insanları koruma yerine soygun ve cinayetleri 

beraberlerinde getirdiler. Önce öldürdüler ve sonra da kanıtları 

ortadan kaldırdılar. Köylerdeki halk teröristleşti ve kaçmaya 

başladı. Ve bu şekilde haydut çeteleri giderek büyüdü. Belki 

birisi buna karşı çıkar ve bu partinin işi olamaz bu kızıl ordunun 

yaptığı zorba hareketleri diyebilir. Ancak parti yönetimin 

başındadır. İktidarda bulunan partililerin durumu düzeltmek 

için hiçbir önlem almamaktadır. Bunların himayesinde alkolizm 

ve düzensizlik ilerliyor tabii ki bu durumda suçlu parti olmuş 

oluyor.49 

 
49 Baymirza, Hayit, a.g.e., s221. 
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Ferganada elde edilen yeni askeri başarıların etkisi altında 22 şubatta 

taşkente gelen ve türkistandaki askeri birliklerin başına geçen frunze, 

nisan ayı ortalarında lenine karşuı basmacılık olayının siyasal ve 

toplumsal bir hareket olarak artık askeri anlamda ezildiğini ve siyasi 

olarak ise yok edildiğini savunmuştur. 

SONUÇ 

Türkistan Muhtariyet Hükümetinin kızıl ordu güçleri tarafından 

ortadan kaldırılmasının ardından Hokand şehir halkına karşı ermeni 

taşnak silahlı grupları vasıtası ile kanlı soykırım girişimi, Türkistan 

içinde Bolşeviklere karşı beslenen ümidi bitirdi. Türkistan muhtariyet 

hükümetinin hayatta kalan önde gelen liderleri,  Ergaş Korbaşının 

liderliğinde şehir dışına kaçmak zorunda kaldılar. Hokand polis gücü 

başkanı da olan Ergaş Korbaşı 1916 yılından beri silahlı çetelerden en 

güçlüsüne sahip çıktı. Ergaş Korbaşı kısa bir süre içinde birbirinden 

bağımsız silahlı çetelerden bir bölümünün yönetimini ele geçirdi. 

Korbaşıların direniş hareketi 1918’e kadar Fergana Vadisinin her 

yanını sardı. 

Korbaşıların silahlı mücadelesinin Türkistan’ın çeşitli bölgelerine 

yayılması üzerine Sovyet hâkimiyeti 1919 da Türkistan Cephesi 

açarak, bölgeye ek kuvvetler gönderdi. Bu cephenin kumandanlığını 

Rus Generali Frunze üstlendi. Ergaş Korbaşı, Şir Muhammed Bek, 

Nur Muhammed Bek, Küçük Ergaş, Muhammed Emin Bek , Hal 

Hoca, Parpi Bek, Muhittin Bek, Aman Pehlivan, Cüneyid Han gibi 

çok sayıda önder altında korbaşı hareketi 1924 yılı sonuna kadar çok 

etkili olarak sürdü. Türkistan’ın çeşitli bölgelerinde hakimiyeti ele 
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geçiren basmacı korbaşıları orada geçici hükümet kuruyorlardı. Bunlar 

arasında en etkilisi Şir Muhammed bekin 3 Mayıs 1920 de Fergana 

bölgesinde kurduğu geçici Türkistan hükümeti idi. Bu hükümet 

varlığını 1922 sonuna kadar korudu. 15-20 nisan 1922 de Türkistan 

milli kurultayı çalıştı ve geçici anayasa kabul etti. 

Fergana Vadisi boyunca sürdürülen milli istiklal hareketi son derece 

yıkımlar içerisinde geçmiştir. Korbaşılar, belki bedenen kaybettiler, 

ancak onların ruhu bugünkü Türkistanlıların bedenlerinde devam 

etmektedir. O dönemin mücadelesi daha sonra halkın var olma 

mücadelesini sağladı. Sovyet yönetiminin eksiklikleri ve 

olgunlaşmamış hali ile basmacıların heterojen ve geleneklerine bağlı 

olması olayın devamına kendine özgü bir damga vurdu. Farklı Sovyet 

birliklerinin operasyonlarının ve etkinliklerinin temelini yeni şehirler 

ve demiryolu hatları oluşturmaktaydı 
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GİRİŞ 

Avrupa’da 1688’de meydana gelen II. İngiliz Devrimiyle başladığı 

kabul edilen Aydınlanma Çağı’nın temel felsefesi, toplu olarak 

yaşayan bireylerin daha mutlu olmalarını sağlayabilecek bir siyasal 

rejimin kurulabilmesini, birey ve toplumun aklın rehberliğinde siyasi, 

sosyal ve kültürel bakımdan büyük bir dönüşüme tabi tutulması 

halinde gerçekleşebileceğini öngörmektedir (Çüçen, 2013: 25). 

Çalışmalarıyla bu döneme damga vuran Voltaire (1694-1778), Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) ve Immanul Kant (1724-1804) gibi 

düşünürler, insan aklı vasıtasıyla evrenin ve toplumun çalışma 

yasalarının kavranabileceğini, bu değerleri eğitimle alan ve 

birbirleriyle ilişkilerinde ahlaki değerlere uygun hareket eden 

bireylerin daha mutlu ve özgür bir siyasal sistem kurabileceklerini 

savunmuşlardır (Çüçen, 2013: 30). Nitekim Aydınlanma Çağı’nın 

sonunda ortaya çıkan 1789 Fransız Devrimi’nin ardından kurulan ulus 

devlet, egemenliği altındaki vatandaşlarına asgari de olsa bu koşulları 

sağlayabilmeyi başarmıştır.  

İngiltere’den sonra Batı Avrupa’da etkisini gösteren Aydınlanma Çağı 

ve felsefesi, başlangıçta Avrupa’ya ve daha sonra ise, buradan 

dünyaya yayılmıştır. Yayılma süreci, Rusya’da Avrupa’nın diğer 

bölgelerine göre nispeten geç başlamış ve neticede farklı sonuçlar 

doğurmuştur. Rusya’daki aydınlanma süreci, Batı Avrupa’nın aksine 

aydınlar tarafından değil Rus subayları tarafından başlatılmıştır. 

Moskova harekâtı başarısızlıkla sonuçlanan Napolyon’un ordusunu 

Paris’e kadar takip eden Rus Ordusu’ndaki genç subaylar, 
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Aydınlanma Çağı’nın felsefesi ve Fransız Devriminin değerlerinden 

derin bir şekilde etkilenmişlerdir (Özkaya, 2015: 107). Geri dönüşte 

bu değerleri ülkelerine beraberinde götüren subaylar, gizli bir örgüt 

kurarak Rus halkının toplumsal bir dönüşüme tabi tutulması ve Rus 

Çarlığı’nın köklü reformlardan geçirilmesi sonucunda modern 

Rusya’nın yaratılabilmesi için mücadeleyi başlatmışlardır (Çakan, 

2020: 6). Daha sonra bu değerleri özümseyen Aleksandr Puşkin 

(1799-1837), İvan Turgunyev (1818-1883), Tolstoy (1828-1910) ve 

Dostoyevksi (1821-1881) gibi aydınların öncülüğünde yürütülen Rus 

Aydınlanma Hareketi, Avrupa’ya göre daha zorlu bir süreç takip etmiş 

ve 1917 Bolşevik Devrimi neticesinde Avrupa’dan farklı bir siyasal 

sistemin kurulmasıyla sonuçlanmıştır (Vernadsky, 1946: 120).  

Çarlık Yönetimi ve Rus toplumu arasında önemli dönüşüme hizmet 

eden Rus Aydınlanma Hareketi, aynı zamanda Rusya sınırları içinde 

yaşayan Türk ve Müslümanları da etkilemiş ve diğer birçok etkenin 

yanında bu ülkedeki Türk Aydınlanma Hareketini (Temizyürek, 2014: 

367) tetikleyen faktörlerden biri olmuştur. Rus toplumundaki siyasi, 

sosyal ve kültürel alandaki dönüşüm faaliyetini gözlemleyen Türk 

aydınları, Türk halklarının Rus Yönetimi’nin baskı ve idaresinden 

ancak kendi kendilerini yönetebilme yeterliliğine ulaşmaları halinde 

kurtulabilineceğine inanmışlardır. Eğitim bakımından zayıf ve yetersiz 

olan Türk halklarına bu yeteneğin kazandırabilmesi için aydınlanma 

hareketini başlatmayı karar vermişlerdir. Aydınların bu yöndeki 

girişimlerine en fazla destek veren bölge Kafkasya olmuştur. Bu 

bölgede Mirza Fethali Ahundov, Hasan Zerdabi ve Ünsizade 

kardeşlerin eğitim, sanat ve gazetecilik alanında attığı adımlar, daha 
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sonra başlatılacak Aydınlanma Hareketi için güçlü bir zemin 

oluşturmuştur (Özkaya, 2015: 107). Bu hareket neticesinde en önemli 

kazanımlar da yine bu bölgede elde edilmiştir. I. Dünya Savaşı 

sonrasında Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Rusya’daki Türk 

Aydınlanma Hareketinin somut kazanımlarından biri olarak 

gösterilebilir. 

Türk Aydınlanma Hareketinin Kafkasya’da yarattığı olumlu sonuçlar 

sadece Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla sınırlı değildir. 

Günümüze kadar devam eden daha birçok katkıları olduğu 

düşünülmektedir. Bu kazanımların daha iyi anlaşılabilmesi, 

günümüzde Türk Dünyasının birleşmesine yönelik yürütülen 

faaliyetlerin ve bu yönde atılması gereken adımların daha iyi 

desteklenmesini sağlayabilir. Daha da önemlisi, bu dönemde elde 

edilen tecrübelerden istifade edilerek, gelecekte neler yapılması 

gerektiğine dair dersler çıkarılabilir ve Türk birliğinin sağlanmasına 

yönelik geleceğin tasarımıyla ilgili uygun modeller için sağlıklı bir 

zemin oluşturulabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, aydınlanma 

hareketiyle ilgili ortaya çıkan gelişmelerin genelde Rusya’daki Türk 

Dünyasında, özelde ise Kafkasya bölgesinde yarattığı sonuçların ve 

günümüze kadar gelen etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Söz 

konusu amaca ulaşılabilmesi için konu birbirini takip eden sistematik 

bir süreç izlenerek ele alınacaktır. Bunun için önce Türk Aydınlanma 

Hareketinin orta çıkmasında etkili olan küresel, bölgesel ve yerel 

dinamikler incelenecektir. Ardından hareketin kimler tarafından hangi 

temeller üzerine inşa edildiği ortaya konulacaktır. Daha sonra 

“Hareket Kafkasya’da nasıl bir süreç takip etmiştir?”  ve “Neticede ne 
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gibi etkiler yaratmıştır?” sorularının cevapları aranacaktır. Sonuçta 

ise, elde edilen genel veriler ışığında bir analiz yapılarak, aydınlanma 

hareketinin günümüze kadar gelen etkileri ve doğurduğu sonuçlar 

ortaya konulacaktır.  

1. RUSYA TÜRKLERİ AYDINLANMA HAREKETİNİ 

TETİKLEYEN DİNAMİKLER 

Rusya Türkleri, Aydınlanma Hareketinin gerçekleştiği dönemde Türk 

Dünyasının büyük bir bölümünü oluşturmaktaydı. Bu dönemde; 

Türklerin batıda Adriyatik Denizi, doğuda Altay Dağları, güneyde 

Kıbrıs adası, kuzeyde ise Sibirya arasında kalan geniş bir bölgede 

yaşadıkları görülmektedir (Üren, 2021: 593). Belirtilen bu coğrafya 

içinde Türk Dünyası, Batı Türkleri (Osmanlı Devleti sınırları içinde 

yaşayan Türkler), Kuzey Türkleri ve Doğu Türkleri olarak üç ana 

gruba ayrılmaktadır (Ercilasun, 2017: 47). Bu tanımlamaya göre; 

Rusya Türkleri, Kuzey ve Doğu Türklerinin büyük bölümünü içine 

almaktadır. Böylesine geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin Rus 

egemenliğine girdiği andan itibaren durumları her geçen gün 

kötüleşmiştir. Yönetimde söz sahibi olmamaları bir tarafa, Ruslar ve 

diğer etnik gruplarla karşılaştırıldığında sosyal ve ekonomik seviyeleri 

düşüktür. Milletlerin daha iyi bir gelecek için mücadele ettiği bir 

çağda, zorla Rus egemenliği altına alınan Türkler gelecek ümitlerini 

kaybetmişlerdir. Bu duruma itiraz eden dönemin sınırlı sayıdaki Türk 

aydını, daha güzel yarınlar yaratabilme adına büyük bir toplumsal 

dönüşüm için Türk halklarına önderlik yapmaya karar vermişlerdir.  
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 “Türk Aydınlanma Hareketi”nin ortaya çıkmasında hareketin 

başlangıç tarihinden önce gelişen bazı olaylarla bağlantılı çok sayıda 

faktör etkili olmuştur. Başlangıç tarihi olarak Kırım’da Tercüman 

gazetesinin yayına başladığı 22 Nisan 1883 tarihi kabul edildiğinde, 

hareketin ortaya çıkmasında etkili olan küresel, bölgesel ve yerel 

dinamikleri incelemek faydalı olacaktır. Küresel dinamiklerin başında, 

Fransız Devrimi ve onunla bağlantılı milliyetçilik olgusu gelmektedir. 

Fransız Devrimi’nin ardından Avrupa’da esmeye başlayan 

milliyetçilik rüzgârından en fazla etkilenen ülkelerden biri, hiç 

şüphesiz Osmanlı Devleti’dir.  Örneğin Avrupalı büyük güçlerin 

özellikle de Rus Çarlığı’nın desteğini arkasına alan Yunanistan, bu 

dönemde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanmayı 

başarmıştır (Turan, 1951: 140). Osmanlı Devleti, kendisine bağlı 

Mısır Valisi’ne sözünü geçirememiş ve bu dönemde ortaya çıkan 

sorunu, ancak Rus desteği ile çözüme kavuşturabilmiştir (Kocaoğlu, 

1997: 64). Siyasi varlığını Avrupa’daki güç dengesi mekanizmasına 

bağlayan Osmanlı Devleti, büyük devletlerin beklentilerini tatmin 

edebilme adına Tanzimat Fermanı’nı (Özdemir, Çiydem ve Aktaş, 

2014: 333) ilan etmek zorunda kalmıştır. Ferman gereği ülke içinde 

alınan önlemlere rağmen Osmanlı Devleti’nin siyasi bütünlüğünü 

muhafaza etmede başarılı olamaması, dönemin aydınları arasında 

konunun tartışılmasına neden olmuştur. Yapılan fikir tartışmalarında 

önce Osmanlıcılık, ardından İslamcılık ve en nihayetinde de 

Türkçülük görüşleri gündeme getirilmiştir (Çilliler, 2015: 52). Bu 

tartışmalar, Rusya’daki Türk toplulukları arasında yaşanan 

aydınlanma hareketinin gerek ortaya çıkışını gerekse takip ettiği süreci 
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doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiştir. Nitekim Tanzimat dönemi 

aydınları arasındaki tartışmaların, aydınlanma hareketinin ideoloğu 

konumundaki İsmail Gaspıralı’nın eserlerinin şekillenmesinde etkili 

olduğunu göstermektedir (Barış, 2015: 266).  

Diğer bir küresel dinamik, Kırım Savaşı ve yarattığı sonuçlardır. 

Bölgesel nitelikteki Kırım Savaşı, Rusya’nın beklentilerinin aksine 

küresel etkiler doğurmuştur. Avrupa’daki büyük güçlerin 1848 yılında 

yaşanan milliyetçi devrimlerin yarattığı olumsuz etkilerin 

giderilmesine çalıştığı bir dönemde Rusya, “Kutsal Yerler” sorununu 

bahane ederek 1853 yılında Osmanlı Devleti’ne savaş açmış, ancak 

İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması nedeniyle 

savaşı kaybetmiştir (Yıldız ve Karaçağıl, 2012: 282). Söz konusu 

kayıp, Rus Çarlığı adına çok ciddi sonuçlar yaratmıştır. İngiltere ve 

Fransa ile karşılaştırıldığında, Rus Çarlığı’nın başta ordu olmak üzere 

her bakımdan geri olduğu ortaya çıkmıştır. Savaşın sonuna doğru 

1856’da iktidara gelen ve koşulları hayli ağır olan Paris Antlaşması’nı 

imzalamak zorunda kalan Çar II. Alexander, bu olumsuz şartlardan 

kurtulabilmenin çaresi olarak ülkeyi tam anlamıyla reform sürecinden 

geçirmiştir. I. Petro’dan sonra en önemli reform dönemi olarak kabul 

edilen bu dönemde Rusya, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda çok 

önemli bir değişime tabi olmuştur (İsmayılov, 2015: 121). Batıcılık 

anlayışının hakim olduğu bu dönemde reformlarla birlikte eğitim 

sisteminin geliştirilmesine bağlı olarak dini ve etnik azınlıklar 

üzerinde baskı hafifletilmiş, yayınlara yönelik sansür azaltılmış ve 

buna bağlı olarak düşünce dünyasının gelişmesi için uygun bir ortam 

yaratılmıştır (Vernadsky, 1946: 157). Ülke içindeki muhalif fikir 
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akımları gelişirken, özgürlükçü akımların serpilmesine de fırsat 

verilmiştir. Rusya’daki Türk Aydınlanma Hareketi de, bu ortamda 

filiz vererek zamanla ivme kazanmıştır. 

Bölgesel dinamik, yine milliyetçilik olgusuyla bağlantılı İtalyan ve 

Alman siyasal birliklerinin sağlanması ve bunların yarattığı 

sonuçlardır. Avrupa’daki güç dengesinin tamamen bozulmasına neden 

bu iki olay, Rusya’yı Panslavist politikalar takip etmesi yönünde 

cesaretlendirmiş ve bunun da hem dış politikasına hem de iç 

politikasına yansımaları olmuştur (Sander, 2008: 224). Bu dönemde 

Paris Antlaşması’nın baskısı altında olan Rusya, güçlü bir 

Almanya’nın ortaya çıkmasıyla Fransa ve İngiltere’nin baskısından 

kurtulmuştur. Dolayısıyla Avrupa’da esen milliyetçi rüzgârlardan 

yararlanmak suretiyle 1877 yılında Osmanlı Devleti’ne savaş açmış ve 

onu çok ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu dönemde uygulamaya 

koyduğu Panslavist politika (Aydın, 2004: 75), sadece dış politikasını 

değil iç politikasını da derinden etkilemiştir. Batıcılığın terk edilerek 

Panslavist anlayışın yükselişe geçmesi neticesinde reform 

dönemlerinde azınlıklar üzerinde hafifleyen baskı yeniden artmaya 

başlamıştır. Küresel güç olma iddiasıyla sıcak denizlere ulaşma 

hedefine odaklanan Rus Yönetimi, önündeki Türk engelini aşmak ve 

rakibinin direncini kırmak için Panslavist politikayı kuvvet çarpanı 

gibi kullanırken, kendi çıkarları için tehlikeli gördüğü Pan-Türkist 

faaliyetlerin gelişme olasılığına karşı tavizsiz bir politika takip etmeye 

başlamıştır. 
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Yerel dinamik ise, Rus Aydınlanma Hareketi’nin Rusya’daki Türk 

Aydınlanma Hareketi’nde rol alan aydınlar üzerinde yarattığı 

etkinlikle bağlantılıdır. Rus Aydınlanma Hareketi içinde yer alan bazı 

muhalif Rus aydınlarının Tiflis’e sürülmesi, bunların davalarını bu 

bölgeden devam ettirmelerine engel olamamıştır (Valiyev. 2020: 51). 

Bu vesileyle bölgedeki Türk aydınları, Rus aydınlarının devlete karşı 

hangi hedeflerini gerçekleştirmek için mücadeleye girdiklerini anlama 

fırsatı bulmuşlardır. Eğitim için Moskova ve St. Petersburg’a giden 

Türk öğrenciler, daha adaletli ve eşitlikçi bir siyasal düzen için 

mücadele eden Rusların halkçılık hareketinden etkilenmişlerdir. 

Bunlardan biri olan Hasan Zerdabi’nin halkın cehaletten kurtarılması 

gerektiği anlayışının Moskova’daki eğitimi döneminde şekillendiği 

tahmin edilmektedir (Pehlivan, 2019: 960). Rus Aydınlanma 

Hareketi’nin ilk somut sonucu 1905 Devrimi döneminde elde 

edilmiştir. Rus halkının yönetimden beklentilerinin yüksek olduğu bir 

dönemde Rus Çarlığı’nın 1904-1905 tarihleri arasında Japonya ile 

yaptığı savaşta çok ağır bir yenilgi almasının iç politikada önemli 

etkileri olmuştur. Ağır kayıp neticesinde Rus Çarı, yetkilerini halkla 

paylaşmak zorunda kalmış ve buna bağlı olarak Rus Duması faaliyete 

geçmiştir (Saygılı, 2012: 110). Rusya’da yaşanan bu gelişme, Türk 

Aydınlanma Hareketini doğrudan etkilemiş ve hareketin son 

aşamasını oluşturan Siyasi Hareketin başlaması kararında belirleyici 

olmuştur.  

Belirtilen dinamikler, aydınlanma hareketinin şekillenmesinde olduğu 

kadar harekete liderlik yapan önderlerin fikirlerinin oluşmasında da 

önemli tesirlerde bulunmuştur. Dönemin siyasi, ekonomik, sosyal ve 
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kültürel gelişmelerinden beslenen aydınlanma hareketinin lideri İsmail 

Gaspıralı (1851-1914), Rusya’daki Türklerin önce ulusal bir bilince 

ulaşması ve ardından siyasi bağımsızlıklarına kavuşabilmeleri için 

“dilde, fikirde ve işte birlik” olarak formüle ettiği parolasını 

(sloganını) hayata geçirebilmek amacıyla mücadelesini başlatmıştır.  

2. RUSYA TÜRKLERİ AYDINLANMA HAREKETİNİN 
TEMEL ESASLARI 

Rusların IV. İvan (Korkunç İvan) ile başlayan güneye ve doğuya 

genişleme stratejisi (Caşın 2006: 76), I. Petro’nun ortaya koyduğu 

“Sıcak Denizlere Ulaşma Politikası” (Onay, 2008: 69) ile bir dış 

politika sistematiğine dönüşmüştür. Rus yönetimlerinin bu niyetinde 

zaman içinde bir değişiklik olmamış, Türk Hanlıklarıyla başlayan 

çatışması, güneye indikçe Osmanlı İmparatorluğu ile çatışmaya 

dönüşmüş ve bu iki devlet arasındaki çatışmalar Kafkasya’da zirve 

yapmıştır. Bu kapsamda. Rusya’nın Kazan ve Astrahan Hanlıkları ile 

başlattığı Türk ülkelerini işgal faaliyeti, 1582’de Sibir Hanlığı, 

1628’de Yukarı Yenisey bölgesi, 1783’te Kırım Hanlığı, 1829’da 

Güney Kafkasya, 1859’da Kuzey Kafkasya, 1868’de Buhara Hanlığı, 

1873’te Hive Hanlığı, 1876’da Hokand Hanlığı ile devam etmiş ve 

nihayetinde Türkmen bölgesi ile tamamlanmıştır. İşgali 

tamamlandığında, bu bölgelerin genel olarak tanımlanabilmesi için 

siyasi literatüre zorunlu olarak “Rusya Türkleri” tabiri dahil olmuştur 

(Hablemitoğlu, 2005: 15).  

Güneye ve doğuya doğru genişlemesini devam ettiren Rus Çarlığı, 

işgal ettiği Türk yurtlarını kendi kontrolü altında bulundurabilmek için 
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birbirleriyle bağlantılı üç strateji takip etmiştir. Bu konudaki ilk 

hamlesi, bölge halklarını tanımlamak için “Türk” kelimesi yerine 

“Müslüman” tabirini kullanmaya başlamasıdır (Toprak ve Öztürk, 

2019: 1076). Çarlık Yönetimi bu konudaki bilinçli tercihiyle, daha 

sonra “Rusya Müslümanları” tabirinin kullanılmasını alışkanlık haline 

getirmiştir. Ahmet Ağaoğlu’nun da belirttiği gibi Rusya’daki 

Müslümanların %90’ının Türk olmasına (Karabulut, 2013: 176) 

rağmen Çarlık Yönetimi’nin Müslüman tabirini kullanmasının atında 

yatan ana gaye, Türk isminin unutturulmaya çalışılmasından başka bir 

şey değildir. Olası bir Türk birliğinden endişe duyan Rusya, zaman 

içinde farklı rejimlerle yöneltilmesine rağmen bu tutumundan 

vazgeçmemiştir. Bu tanımlamadan rahatsızlık duyan Gaspıralı, 

“Rusya Müslümanları kimdir?” sorusunu sormuş ve cevabını da 

kendisi vermiştir. Bu soruya cevaben 1907’de “Rusya 

Müslümanları”nı tanımlamak için Tatar, Kumuk, Kırgız ifadelerinin 

kullanılmasının doğru olmadığını; Ukraynalı, Belarus ve Rusları 

tanımlamak için hepsine birden nasıl Slav deniyorsa, “Rusya 

Müslümanları”nı tanımlamakta kullanılan boyların hepsine de “Türk” 

denmesinin doğru olacağını belirtmiştir (Akpınar, 2015: 33). Daha 

önce “Rusya Müslümanları” olarak kullanılan tabir, Aydınlanma 

Hareketinin gelişmesine ve yarattığı etkiye bağlı olarak “Rusya 

Türkleri” tabirine dönüşmüştür. 

Diğer hamlesi, işgal edilen bölgedeki sosyal yapının değiştirilmesidir. 

Türkler, önce baskı ile ülke içi veya dışına göçe zorlanmış, Türklük ve 

İslam isimleri bölgeden kazınması neticesinde ekonomik ve stratejik 

bakımdan önemli olan bölgelere Ruslar yerleştirilerek bölge “Rus 
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yurdu” haline getirilmiştir (Benningsen ve Quelquejay 1977, aktaran 

Akpınar, 2015: 28; Öztürk, 2019: 1103). Bu alanda hedeflerine 

ulaşabilmek amacıyla önce dönemin asil ve ruhani sınıfı yok edilmiş, 

sonra da Türk halkı, din değiştirerek Ortodoks olmaya zorlanmıştır 

(Sertçelik, 2015: 91). Kazan şehri işgal edildiğinde 300-400 bin 

civarında Tatar Türkü öldürülmüş, şehir halkının büyük çoğunluğu 

köylere sürülmüştür. Nitekim 15-20 yıl içinde Kazan şehrinin 30-40 

km civarında Türk bırakılmamış ve boşalan yerlere Ruslar 

yerleştirilmiştir. Süreç, Çarlık Yönetimi tarafından işgal edilen her 

yerde istisnasız tekrarlanmıştır. İşgal bölgelerindeki Türk halklarına 

“inorodetsi” (Toplumdan dışlanmış, eğitim ve dini kurumları baskı 

altına alınmak suretiyle asimile edilmek istenen milli toplulukları 

tanımlamak amacıyla kullanılan bir terim) damgası vurulmuş ve bu 

bölgelerde asimilasyon için çalışan Rus Ortodoks misyonerlere her 

türlü devlet desteği sağlanmıştır. Bu nedenle işgale maruz kalan Türk 

halkları, önce “Hıristiyanlaştırılma” ardından da “Ruslaştırılma” 

(Akpınar, 2015: 29;  Yeşilot, 2009: 98) amacıyla yoğun misyoner 

kampanyalarına maruz bırakılmışlardır. Son hamlesi ise, Türklerin 

kültürel bakımdan gelişmelerine katkı sağlayacaklarını düşündükleri 

eğitim kurumlarının işlevsiz bırakılmasıdır (Kıllıoğlu, 2019: 70). 

Bunun başarılabilmesi için de, zaten sınırlı sayıda ve yetersiz seviyede 

olan eğitim kurumları tamamen denetime alınmış ve yine sınırlı sayıda 

faaliyette bulunan basın da sansüre tabi tutulmuştur (Hablemitoğlu, 

2004: 15). 

Rus Yönetimi’nin desteğinde yürütülen misyonerlik faaliyetleri, Türk 

toplumları içinde ciddi tahribat yaratmıştır. Bu faaliyetlerin gerek 
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teorik planlanmasında gerekse de pratik olarak uygulanmasında rol 

alan aktörlerden biri, Rus bilim adamı Nikolay İvanoviç İlminskiy 

(1822-1891)’dir (Toprak ve Öztürk, 2019: 1077). Kazan İlahiyat 

Akademisinde eğitim gören ve daha sonra Kazan Üniversitesi Türk-

Tatar Dili Bölümünde profesör olarak görev yapan İlminskiy, Çarlık 

Yönetimi’nin yabancı halklar üzerinde uyguladığı zorla 

Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma politikasını incelemiş ve 

uygulamada tespit ettiği hata ve eksikliklerin giderilebilmesi amacıyla 

yönetime, oluşturduğu yeni eğitim sistemini önermiştir. Dilin bu 

yöntemde çok önemli bir rol oynadığını düşünen İlminskiy, İncil’in 

Kiril alfabesiyle ancak her halkın veya etnik grubun kendi dilinde 

basılması gerektiğini iddia etmiştir. Türk lehçeleri üzerine çok 

kapsamlı inceleme ve araştırmalar yapan İlminskiy, her Türk 

lehçesinin kendine özgü ayrı bir dil haline getirilmesi gerektiğini 

savunmuştur. Bu genel esaslar dahilinde İlminskiy’in önerdiği eğitim 

sistemine göre; yabancı çocukları kendi dilinde eğitim görecek, ancak 

eğitimde kullanılacak İncil dahil tüm dokümanlar Kiril alfabesinde 

hazırlanacaktır. Yine dört yıllık ilkokul eğitimi süresince, Rusça 

öğretilmesi neticesinde daha sonraki eğitime Rusça ile devam 

edilecektir. Öğretmenler, eğitim verilen dili mutlaka bilecekler veya 

bu dili bilenler ve samimi Ortodoks inancına sahip Hıristiyanlar 

arasından seçileceklerdir. Diğer önemli bir husus ise, misyoner 

faaliyetlerinin geleceği için bu okullarda yarının öğretmenleri olarak 

kabul edilen kızların da eğitim almalarının planlanmasıdır.  Çarlık 

Yönetimi, İlminkiy tarafından önerilen eğitim sistemini, 26 Mart 1870 

tarihinde onayladığı “Rusya’nın Güney Doğu ve Doğu Bölgelerindeki 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ncil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kiril_alfabesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_leh%C3%A7eleri
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Yabancıların Eğitimine Dair Tedbirler” isimli bir kanunla uygulamaya 

başlamış ve bu tarihten itibaren bu esaslara uygun eğitim veren 

okulların sayıları artmıştır (Aça, 2013: 1470). 

Rus Çarlığı’nın Türkleri asimile etmek ve bu olmadığı takdirde en 

azından kendi yönetimine karşı birlik oluşturmalarını engellemek 

amacıyla başlattığı mücadelesine Rusya Türkleri içinde ilk ciddi tepki 

Gaspıralı İsmail tarafından gösterilmiştir. Aslında bu doğal tepki, Rus 

Askeri Lisesi ve Harp Okulunda eğitim gördüğü dönemde Panslavizm 

akımının Türkleri düşman göstermeye çalışmasından kaynaklanmıştır. 

Bu milliyetçi akım Gaspıralı üzerinde ters etki yaratmış ve daha 

sonraki siyasi düşüncelerinin şekillenmesinde etkili olmuştur (Yalvar, 

2017: 91). Slav halklarının birliğini hedefleyen Panslavizmin 

Gaspıralı’nın düşünce dünyasında yaratmış olduğu tepki, onu ait 

olduğu millet ve bu milletin geniş coğrafyası üzerinde düşünmeye 

zorlamıştır (Selçuk ve Özçelik, 2020: 73). Bu aşırı ideolojinin temel 

hedeflerini iyi anlayan ve millet olarak içinde bulundukları yok olma 

tehlikesini sezen Gaspıralı, çözüm yöntemi olarak tıpkı Slavlar gibi 

Türklerin de kendi arasında birlik kurmaları gerektiği sonucuna 

varmıştır. Zaten Rusya’daki Türklerin bu dönemdeki eğitim 

durumları, Gaspıralı’nın bu konudaki endişesini haklı çıkarmaktadır. 

Türklerin yaşadığı bölgelerde onlar için tahsis edilen ya da açılan okul 

sayıları karamsar bir tablo ortaya koymaktadır. Örneğin 

Azerbaycan’da 3000 Rus’a bir okula karşılık, 17.300 Azerbaycan 

Türküne ancak bir okul düşmekteydi. Türkistan’da ise durum daha da 

kötüydü. Rus Hükümeti, bölge halkını cahil bırakarak asimile etmek 

için her yola başvurmaktaydı (Hablemitoğlu, 2004: 53).  
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Bu düşünceleri doğrultusunda Türk milliyetçiliği fikirleri filizlenen 

Gaspıralı, 1867’de askeri okuldaki sınıf arkadaşıyla birlikte Girit 

İsyanı’nı bastırmaya çalışan Osmanlı Ordusuna katılma girişiminde 

bulunmuş, ancak başarılı olamamıştır (Çetin, 2015: 58). Bu 

girişiminden sonra 1868’de Bahçesaray’da başladığı Rusça 

öğretmenliği görevine 1874 yılında ara vererek, Osmanlı subayı 

olmak için İstanbul’a gitmiştir. Bu girişiminde de başarısız olmasına 

karşın burada bazı Osmanlı aydınlarıyla tanışmış ve Namık Kemal, 

Şinasi Efendi, Ziya Paşa gibi düşünürlerin önderliğinde faaliyette 

bulunan Genç Osmanlılar akımının fikirlerinden etkilenmiştir (Toker, 

2004: 32). İstanbul’da kaldığı sürece Osmanlı Devleti’nin siyasi, 

ekonomik ve sosyal yapısını incelemiş, Avrupa ile Osmanlı’nın 

durumunu karşılaştırmış, Osmanlı’nın oldukça geri kaldığını görmüş 

ve en önemlisi de, Türklüğün ikinci plana atıldığını tespit etmiştir. Bir 

yıl sonra Kırım’a geri dönen Gaspıralı, 1878’e kadar Türk kültürünü 

incelemekle meşgul olmuş ve geri kalan hayatının tamamını Rusya 

Türklerinin aydınlanma faaliyetine vakfetmiştir (Bozkurt, 2015: 99).  

Bu andan itibaren Gaspıralı’nın gayretleri, Türk toplumunun milli 

bilince ulaşmasını sağlamaya odaklanmıştır. Bu yöndeki düşünceleri, 

Rusyalı Türklerin “Aydınlanma Hareketi” için rehber olmuş, “dilde, 

fikirde ve işte birlik” parolası, Çarlık Yönetimi’nin egemenliği 

altındaki Türkleri asimile etme amaçlı girişimlerine karşı bir direnç ve 

bu gruplar arasında bağımsızlık fikrinin siyasi dayanışma hareketine 

dönüşebilmesi için uygun bir toplumsal platform yaratmıştır 

(Hablemitoğlu, 2006: 43). Söz konusu parolayı hayata geçirebilmek 

için belirlediği programının başarısı, bazı şartların sağlanması ve 
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belirli bir sürecin takip edilmesine bağlıydı. Bunun için öncelikle 

Türkler arasında ortak dilin yaratılmasını sağlayabilecek milli basının 

faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. Ardından eğitimde reform 

yapılmalı ve eğitimin geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için yardım 

cemiyetleri kurulmalıdır. Türklerin yaşam tarzı modernleştirilmeli ve 

kadının sosyal yaşama aktif bir şekilde katılması sağlanmalıdır. Yeni 

eğitim sistemi vasıtasıyla yetiştirilecek aydınların rehberliğinde Türk 

halkının kendi kaderine hükmedebilecek bir olgunluğa ulaştırılması 

sağlanmalıdır (Topsakal, 2018: 400). Gaspıralı, Türkleri özgürlüğüne 

kavuşturacağına inandığı programını, kapsamlı bir Aydınlanma 

Hareketi ile uygulamaya koymayı planlamıştır. Buna göre hareketin 

temel amacı, toprakları Ruslar tarafından işgal edildikten sonra bilinçli 

olarak geri bırakılan Türk Dünyasının içinde bulunduğu kötü 

durumdan kurtulabilmeleri için Batı’nın ilerlemesine neden olan bilim 

ve teknolojiyi rehber alarak tüm toplumsal dinamikleri yeniden 

yorumlamak ve bu özümseme neticesinde elde edilecek yeni kültürel 

kimlik ile bağımsız ve özgür bir yönetim sistemi oluşturmaktır 

(Kıllıoğlu, 2019: 66). Aydınlanma Hareketi’nin başarılı olması 

halinde, Kuzey ve Doğu Türkleri yani Kırım, Kazan, Kafkasya ve 

Orta Asya Türkleri bir siyasi çatı altında bağımsız bir devlet haline 

gelebilecekti (Muradov, 2016: 138).  

Hedefe ulaşabilmek için “dilde birliğin” Türk birliğini sağlayacak en 

önemli harç olduğunu düşünen Gaspıralı’nın ortak dilin 

oluşturulmasıyla ilgili görüşlerini Tercüman gazetesini yayınlamaya 

başlamadan önce olgunlaştırmıştır. Konuyu inceleyen Yavuz 

Akpınar’a göre bu durum, Tercüman’dan önce çıkardığı “Tonguç” 
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(1881) ve “Şafak” (1881) mecmualarındaki yazılarından açık bir 

şekilde anlaşılmaktadır (2014: 13). Ortak dil konusundaki görüşlerini 

netleştiren Gaspıralı’ya göre, konuşulan Türk dilleri arasında beş 

farklı şive vardır. Bunlar sırasıyla Çağatay, Kırgız, Tatar, Azerbaycan 

ve Osmanlı şiveleridir (Ufuk, 2014: 81). Edebiyat alanında ise, 

Çağatay, Kazan, Azerbaycan ve Osmanlı olmak üzere dört farklı Türk 

şivesi bulunmaktadır (Şahin, 2015: 46). Osmanlı şivesini döneminin 

en gelişmiş Türk dili olarak kabul etmiştir. Osmanlı’nın eğitim ve 

edebi alanlardaki birikim ve tecrübesi ile birlikte daha geniş bir yayın 

kapasitesine sahip olduğunu düşünmektedir. Ancak Osmanlıcanın da 

Arapça ve Farsçanın istilasına uğrama yanında, Türklükten 

uzaklaşma, öğretilme ve anlaşılma zorluğu gibi kayda değer bazı 

sorunları bulunmaktadır (Ufuk, 2014: 82). Bu nedenle ortak olarak 

kullanılabilecek dilin bu tür sorunları olmamalıdır. Yani herkesin 

anlayabileceği “orta Türk dili” olmalıdır (Atabay, 2015: 185). Bu 

genel düşünceler çerçevesinde Gaspıralı’nın dil alanındaki temel 

hedefi, Türk Dünyasında ortak olarak kullanılacak bir yazı ya da 

edebiyat dilinin oluşturulması ve en nihayetinde dilin 

birleştirilmesiyle tüm Türkler arasında tek bir ortak dilin 

kullanılmasıdır (Ercilasun, 2015: 21). Ona göre: gelecekte Türk 

birliğini sağlayacak olan bu ortak dil, gerek konuşulduğunda gerekse 

yazıldığında İstanbul’daki çöpçü ile Doğu Türkistan’daki bir çobanın 

rahatlıkla anlayabileceği bir dil olmalıdır. Zaten böylesine işlevsel bir 

dilden yoksun olan bir milletin varlığını ilelebet devam ettirebilmesi 

kolay değildir (Acar, Özkan ve Yetkin, 2018: 14). Gaspıralı’dan önce 

bu konuya önem verenlerin başında, Azerbaycanlı gazeteci Hasan 
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Zerdabi gelmektedir. Türkler arasında dil birliğinin sağlanmasına 

yönelik çalışmaların ivedi başlatılması gerektiğini düşünen Zerdabi, 

dil birliğinin sağlanması halinde kardeşler arasındaki birliğin daha 

güçlü olacağına vurgu yapmıştır. Nitekim Tercüman’ın 

çıkarılmasından önce Gaspıralı’ya yazdığı mektubunda, çıkarmayı 

planladığı gazetesinin dilinin herkesin anlayabileceği şekilde sade 

olması gerektiği hususuna dikkat çekmiştir (Yeşilot, 2009: 111). Bu 

konudaki uyarıları dikkate alan Gaspıralı, hayatı boyunca bunu 

gerçekleştirmek için çalışmıştır. Uzun uğraşlar neticesinde yayın 

hakkını alarak 1883 yılında faaliyete başlattığı “Tercüman” gazetesi, 

dil konusundaki hedefine ulaşmak için en güçlü vasıtası olmuştur 

(Ercilasun, 2015: 21). 

Gaspıralı’nın parolasının ikinci unsurunu oluşturan “fikirde birlik”ten 

kastettiği “kültür birliği”dir. Fikir birliği düşüncesi, ortak Türk kültür 

birliğine dayanmaktadır. Dil birliğinin ardından fikir birliğinin 

oluşturulabilmesi için Türk kültürü ile ilgili alanlarda topyekûn ıslahat 

veya reform yapılması gerektiğini düşünmektedir (Hablemitoğlu, 

2006: 53). Fikir birliği yaratma çabasının temel hedefi, çok geniş bir 

coğrafyada ayrı boylar halinde yaşayan Türk grupları arasında milli 

şuurun ve dayanışma duygusunun yaratılmasıdır. Bu nedenle Türklük 

şuurunun yaratılması ve yaygınlaştırılmasında eğitim kurumları veya 

okullara büyük görevler düşmektedir (Hablemitoğlu, 2006: 60). Bu 

hedefe ulaşabilmek için gazetelerin yanında halkın aydınlatılabilmesi 

için yeni usul eğitim veren okullar açılması için mücadele etmiş, 

okulların Türk coğrafyasında yaygınlaştırılması ve fakir çocuklara da 

eğitim verilebilmesi amacıyla hayır cemiyetlerinin kurulmasına 
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öncülük etmiştir (Özdil, 2009: 35). Ona göre; okullar vasıtasıyla ortak 

Türk kültürünün yaratılması halinde, Türk birliğine giden yol sağlam 

ve güçlü olacaktır. 

Kültür birliğinin kurulmasından sonraki son aşama ise, parolanın 

üçüncü unsuru olan “işte birlik” veya siyasal birliğin oluşturulmasıdır. 

Bu alanda Gaspıralı’nın öngördüğü şartlar olgunlaşmasa bile dönemin 

konjonktürel şartları Rusya Türklerine beklemedikleri bir fırsat 

sunmuştur. 1905 yılında meydana gelen Rus Devrimi (Acar, 2008: 80) 

nispeten özgürlükçü bir ortam sağlamıştır. Bundan en iyi şekilde 

istifade etmeye çalışan Rusyalı Türkler, devrim sonrasında kurulan ve 

Müslüman Türklere temsil hakkı verilen Rus Devlet Duması (Halk 

Temsilcileri Meclisi)’na çok sayıda temsilciyi göndermede başarılı 

olmuşlardır. Bu alandaki gelişmeleri görüşmek üzere Gaspıralı İsmail 

Bey, dava arkadaşları Ali Merdan Topçubaşı ve Yusuf Akçura 

Ağustos 1905 ayında bir araya gelerek "Rusya Müslümanları 

İttifakı’nı kurmuşlardır. Bu önemli karardan sonra Türklerin haklarını 

“Duma''da nasıl savunmaları gerektiği konusunu tartışmışlar ve 

Rusyalı Türk temsilcilerin katılımıyla birbiri peşi sıra düzenledikleri 

dört kongre (Saray, 1991: 314) neticesinde işte birliğin sağlanmasına 

yönelik somut bir netice elde edilememiştir. Bu yüzden Gaspıralı, 

siyasi birliğin kurulması görevini, buluşmalarının birinde Hamdullah 

Suphi Tanrıöver’e söylediği gibi gelecek nesillere vasiyet olarak 

bırakmıştır. Gaspıralı, “Bazı düşünceler vardır ki, o bize yasaktır. 

Onları bizden sonra gelecek nesillere bırakalım, biz manevi birliği 

yapalım, dilleri birleştirelim. Siyasi birliği başkaları düşünsün." 

(Hablemitoğlu, 2006: 53) demek suretiyle, kendilerinin attığı siyasi 
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temel üzerine, gelecek nesillerin uygun olan siyasi birliği inşa 

edebileceklerine dair inancını göstermiştir. 

3. RUSYA TÜRKLERİ AYDINLANMA HAREKETİNİN 

TEMEL ARAÇLARI 

Avrupa’daki Aydınlanma Çağının devletin bireylerin mutlu olma ve 

istediklerini yapabilme beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden 

kurulabilir varsayımı, Fransız Devrimi ile birlikte ulus devletin 

kurulmasıyla somut bir gerçeğe dönüşmüştür. Bu olaydan sonra 

liberalizm ve milliyetçilik akımları, eski siyasal sistemlerin yıkılması 

ve onların yerine bu yeni sistemin yaygınlaştırılmasına öncülük yapan 

siyasal olgular olarak döneme damgasını vurmuşlardır. Bu manada 

liberalizm bireyi; milliyetçilik ise, toplumları özgürleştiren 

dönüştürücü bir güç haline gelmişlerdir. Hedefe ulaşılabilmesi, 

dönüşüme öncülük yapması gereken aydınların yeterlilik ve 

kararlılıklarıyla doğrudan bağlantılıdır. Uzun bir süreci gerektiren bu 

dönüşüm faaliyeti, mevcut iktidarın ya da rejimin tepkisi ve 

müdahalesi neticesinde her zaman dağılma riskiyle karşı karşıyadır. 

Aydınların girişimiyle ortaya çıkacak olan milli canlanış, milliyetçilik 

hareketiyle kitleselleşecek ve milli bağımsızlık talebine dönüşecektir. 

Bu alandaki çalışmalarıyla tanınan Miroslav Hroch (2011: 51)’a göre; 

bir arada yaşayan insan topluluğu “millet olma” yolunda birbirleriyle 

bağlantılı üç farklı evreyi takip etmeleri gerekmektedir. Buna göre; 

akademik ilgi dönemi olarak adlandırılan A evresinde, değişik 

faktörlerin etkisiyle o toplumdaki aydınların içinde bulundukları 

olumsuz şartlardan ancak millet olma kaydıyla kurtulmak mümkün 
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olabilir anlayışı yerleşmektedir. Yurtseverlik ve milli hareketin 

gelişimi dönemi olarak tanımlanan B evresinde, aydınların 

önderliğinde toplumda milli şuurun tam anlamıyla geliştirilmesi 

sağlanmaktadır. Milli hareketin kitleselleşmesi dönemi olarak 

isimlendirilen C evresinde ise, ortaya çıkan milli hareketin siyasi 

partiye/partilere dönüşmesi sayesinde milli güç nihai hedefine 

yönlendirilmekte ve neticede bağımsızlık elde edilerek kendi 

özyönetimine dayalı devlet teşkilatı kurulmaktadır (Aktaran Valiyev, 

2020: 37).  

Bazı farklılıklar olsa da Rusya’daki Türk Aydınlanma Hareketi de, 

Hroch’un tanımlamış olduğu bu yolu takip etmiştir. Aslında ortada 

bunun için özellikle belirlenmiş veya planlanmış bir strateji ve politika 

yoktur. Bunu Gaspıralı’nın “dilde, fikirde ve işte birlik” olarak 

formülünden çıkarımda bulunularak anlamlandırmak yerinde 

olacaktır. Bu harekette, geçmiş dönemlerdeki benzer siyasal ve sosyal 

hareketlerde olduğu gibi zamanın küresel, bölgesel ve yerel 

dinamiklerinin yönlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. Aydınlanma 

Hareketi’nin takip ettiği süreç bir bütün olarak incelendiğinde, 

belirlenen hedefine ulaşılabilmesi için üç faklı araç seçtiği 

görülmektedir. İlki, ortak dil yaratma vasıtası olarak kabul edilen 

gazeteciliktir. Bu vasıtayla, farklı lehçeleri kullanan Türk boyları 

arasında ortak anlayışın sağlanması hedeflenmiştir. İkincisi, halkın 

milli uyanışını sağlayacak olan eğitimdir. Bu araç ile geniş bir gölgede 

dağınık olarak yaşayan Türkler arasında milli şuurun oluşmasını 

sağlayacak ortak milli kültürün yaratılması planlanmıştır. Sonuncusu 

ise, halkı kendi geleceğine karar verme anlayışının ortaya çıkmasını 
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sağlayacak olan milliyetçilik ideolojisidir. Uzun bir süreç neticesinde 

oluşturulabilecek bu vasıtanın devreye girmesiyle, ortak kültürün ivme 

kazandıracağı milli duygular sayesinde, bölgedeki Türklerin içinde 

bulundukları kötü durumdan kurtulabilmeleri için ortak gaye 

temelinde birleşmeleri ve en nihayetinde kendi bağımsız 

özyönetimlerini kurmaları hedeflenmiştir.   

“Gazetecilik Hareketi” ile dilde birlik, “Eğitim Hareketi” ile fikirde 

birlik, “Siyasi Hareket” ile işte veya siyasal birlik sağlamayı 

hedefleyen Aydınlanma Hareketi’nin, Hroch’un öngördüğü millet 

olma süreciyle de uyumlu olduğu söylenebilir. Bu manada 

“Gazetecilik Hareketi” ile “A evresi” ya da aydınlar arasında 

mücadele anlayışını oluşması; “Eğitim Hareketi” ile “B evresi” ya da 

milli şuurun uyanışı; “Siyasi Hareket” ile de “C Evresi” ya da siyasi 

hareketin kitleselleşmesi aşamalarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde 

eşleştiği görülmektedir. Uzun ve çetin bir süreçten geçmesi beklenen 

bu uzun yolculuğun önünde aşılması gereken çok sayıda engel 

bulunmaktadır. Bunlar içinde en zor olanı, Rus Yönetimi’nin Türklere 

yönelik uygulamaya koyduğu sistematik baskıdır (Nesibli, 2001: 140). 

Yine yönetimden kaynaklanan Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma 

politikaları (Akpınar, 2015: 29), sorunu daha da ağırlaştırmaktadır. 

Diğer taraftan, çok geniş bir coğrafyada yaşayan Türkler arasında 

iletişim sağlayabilmek ciddi bir sorundur. Bunun yanında her Türk 

boyunun farklı lehçe kullanması, iletişimin yanına anlaşma sorununu 

da eklemektedir. Ayrıca farklı bölgelerde ayrı siyasi birimler halinde 

yaşayan bu Türk boylarının arasında değişik çıkar algılarının 

bulunması, aralarında ortak dayanışma kurulmasını 
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zorlaştırabilmektedir. Zorluklara ve zaman içinde giderek ağırlaşan 

sorunlara rağmen Aydınlanma Hareketi, gazetecilik alanında başlattığı 

faaliyetlerine genel hedefine ulaşabilmeyi sağlayacak şekilde zamanla 

ivme kazandırmayı başarmıştır. 

3.1. Gazetecilik  

Gazete, bireyi ve dolayısıyla halkı sürekli bilgilendirme görevini 

yerine getirmesi nedeniyle milli şuurun ya da ulusal bilincin 

oluşturulmasında çok önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır 

(Açıkkaya, 2010: 415). Gazete bu görevini yerine getirirken, 

kullandığı dil okuyucu kitlesinde ortak dil haline gelmekte ve aynı 

kitle üzerinde ortak hareket etme anlayışı yaratabilmektedir. Bunun 

için de gazetenin kullandığı dil, okuyan herkesin rahatlıkla 

anlayabileceği kadar sade olmalıdır. Bu nedenle Zerdabi, gazetelerin 

hizmet anlayışının “gazete halk içindir, halk gazete için değildir” 

prensibine dayandırılması gerektiğini ifade etmiştir (Yelişot, 2009: 

111). Dönemin aydınları ile bireyler arasında doğrudan temas 

kurulmasına imkan veren gazete, hem mevcut değerlerin daha iyi 

anlaşılmasını hem de yeni bilgilerin paylaşılmasını sağlamaktadır. Bu 

sayede ait olduğu toplumun değerlerini, geleneklerini, kültürünü daha 

iyi özümseyen birey daha güçlü bir dayanışma duygusuna sahip 

olmaktadır. Böyle bireylerden meydana gelen toplumlar, kendi 

varlıklarını daha kolay devam ettirebilmekte ve diğer halklar arasında 

kaybolup gitme ya da asimilasyon olasılığı büyük oranda 

azalmaktadır. Gaspıralı’nın da gazete çıkarmak istemesinin altında 

yatan genelde bu felsefedir. Bu konuda Türk Dünyasının 
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duayenlerinden biri olan gazeteci Hasan Zerdabi (1837-1907)’yi esin 

kaynağı (Akkaya ve İbrahimli, 2018: 373) olarak almıştır. 

Gazete sadece fikirleri yayan değil, aynı zamanda insanları bir fikirler 

etrafında birleştiren bir araçtır. Bu yönüyle gazete, bir insan 

topluluğunun bir millete dönüşmesinde çok önemli bir role sahiptir. 

Ortak bir vatana, dile, kültüre, tarihe ve dine sahip her toplumun bir 

millet olduğunu iddia etmek doğru olmayabilir. Bunu söyleyebilmek 

için ortak irade ve anlayış olması şarttır. İşte gazete, toplum arasında 

bu ortak irade ve anlayışın sağlanmasında önemli bir dönüşüm 

aracıdır. Böyle bir dönüşüm geçiren bir toplum, ortaya çıkan milli 

anlayış veya şuur nedeniyle kendilerine yönelik faaliyetler karşısında 

ortak tepki ya da reaksiyon gösterebilirler (Açıkkaya, 2010: 415). 

Zerdabi’ye göre; gazete okuyan bir kimse, son dönemde ülkesinde ve 

dünyada meydana gelen gelişmeleri öğrenmesinin yanında gerek 

kendi dilini gerekse dinini daha iyi öğrenme fırsatı da yakalamaktadır. 

Dolayısıyla böyle bir imkandan istifade eden milletler, daha güçlü 

hale gelecek ve yarınlarından endişesiz bir şekilde varlıklarını devam 

ettirebileceklerdir (Akkaya ve İbrahimli, 2018: 372). Yine bir ülkede 

yürütülecek aydınlanma hareketinin başarısı, düşünce özgürlüğü ve bu 

ortamda faaliyette bulunan basın ya da gazetelerin etkinliğine bağlıdır. 

Bu düşünceye gönülden inanan Zerdabi, hayatının geri kalan 

bölümünü aydınlanma hareketine vakfetmiştir (Akkaya ve İbrahimli, 

2018: 373). Zerdabi’nin bu felsefesine uygun 1875 yılında Bakü’de 

çıkarmaya başladığı "Ekinci" gazetesi, Rusya'daki Türk halklarının 

gazetecilik hareketinin başlangıcı ve ilk örneği olarak gösterilebilir. 

Onu daha sonra Tiflis’te “Ziyayi-Kafkasiye” (1879) ve "Keşkül" 
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(1883), Kırım’da çok daha geniş bir alana yayılma imkânı bulan 

"Tercüman" (1883), Kazan’da “Kazan Muhbiri” (1905), Petersburg’da 

“Sirke” (1906) ve Aşkabad’da “Mecmûa-i Mâverâ-i Bahr-i Hazer” 

(1908) gazeteleri takip etmiştir (Koç, 2018: 184; Erol, 2006: 54). 

Buradan da görüleceği gibi Ekinci ile Kafkasya’da başlayan 

Gazetecilik Hareketi, etkinliğini zamanla tüm Türk Dünyasını 

kapsayacak şekilde giderek genişlemiştir.  

Bu gazeteler içinde Tercüman gazetesinin özel bir yeri bulunmaktadır. 

Gaspıralı tarafından çıkarılan Tercüman, Rusya’daki Türklerin 

kimliklerine sahip çıkıp birlik oluşturarak özgürlüklerini kazanmaları 

için mücadele etmiş ve Türk Aydınlanma Hareketinin değerlerinin 

paylaşıldığı bir iletişim vasıtasına dönüşmüştür. Yusuf Akçura; yeni 

yayına başlayan Tercüman’ı, uzun yıllardır ölüm uykusuna yatan 

Türkleri bu uykusundan uyandıran bir bahar çiçeğine benzetmiştir 

(Atabay, 2015: 184). Kırım’da yayına başladıktan sonra 1912’ye 

gelindiğinde Kazan, Astrahan, Ufa, Bakü, Nüha (Şeki), Revan 

(bugünkü Erivan), Tiflis, Mahaçkale, Taşkent, Semerkant, Buhara 

şehirleri ile Osmanlı Türkiye’si, İran, Afganistan Suriye, Mısır, 

Hindistan ve Romanya gibi ülkelerde geniş bir okuyucu kitlesine 

sahip olmuştur (Ölçekçi, 2018, 230). Sadeleştirilmiş ortak Türkçe 

dilini kullanması nedeniyle Tercüman’a olan ilgi her geçen gün 

artmış, Türklerin bulunduğu bölgelere ulaştırılmasıyla birlikte 

Türklerin okuduğu bir gazete haline gelmiştir (Çakmak, 2014: 289). 

Tercüman’ın Türk Dünyası arasındaki iletişimi sağlamasının yanında 

asıl Batı Türkleri ya da Osmanlı’da olan bitenler hakkında Kuzey ve 
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Doğu Türklerini bilgilendirmede ve iki bölgenin birbirlerinden 

haberdar edilmesinde aracılık da yapmıştır (Özkaya, 2007: 101). 

Sonuçta Gazetecilik Hareketi, Türk Dünyasının içinde bulunduğu 

ortak sorunlar ve bunların kaynaklarına dair ciddi bir kamuoyu 

oluşturmuştur. Gazeteyle Türk boylarının anlayabileceği ortak dilin 

temeli atılmıştır. Ünlü Türkolog Ahmed Caferoğlu’na göre; Rusya 

Türkleri arasında ortak Türk dilinin yaratılması düşüncesi ilk defa 

Mirza Kazım Bey tarafından gündeme getirilmiştir. Onun bu fikrini 

benimseyen İsmail Gaspıralı ise, hayatı boyunca onu gerçeğe 

dönüştürebilmek için mücadele etmiştir (Akkaya ve İbrahimli, 2018: 

376). Bu alanda elde edilen başarı, Gaspıralı’yı cesaretlendirmiş ve 

hareketin ikinci ayağını oluşturan “Eğitim Hareketi” için güçlü bir 

sosyal ve kültürel platform yaratmıştır.  

3.2. Eğitim  

Aydınlanma Hareketi’nin hedefi olan bağımsız bir Türk Dünyasının 

yaratılabilmesi için iyi yetiştirilmiş modern ve aydın düşüncelere 

sahip bir kuşağa ihtiyaç duyulmaktaydı. Mevcut durum ise, bunun tam 

tersineydi. Bu halk, aydınlanmaz ve cehalet bu şekilde devam 

ettirilirse, yok olma tehlikesi kaçınılmazdı. Çar Yönetimi’nin 

Müslümanları ya da Türkleri eğitmek gibi bir niyeti yoktu. Bu kötü 

durumdan kurtulmanın yegane çaresi halkın eğitilmesiydi. Eğitim 

konusunda ilk adımlar Kafkasya’da atılmıştır. Hasan Zerdabi, 

Gazetecilik Hareketi’nin gelişmesinde olduğu gibi Eğitim 

Hareketi’nin de gelişmesinde öncülük yapmıştır (Pehlivan, 2019: 

960). Diğer Türk aydınları gibi Gaspıralı da, değişik yazılarında 
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cehalet tehlikesi konusunda halkı uyarmıştır. Din ve milliyet farkı 

gözeten Çarlık Yönetimi’nin eğitim hizmeti konusunda Türk ve 

Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığını düşünen Gaspıralı, 

Akmescid’de Rusça olarak yayınlanan Tavrida gazetesinde yazdığı 

"Rusya Müslümanları" adlı makalesinde, bu konuyu gündeme 

getirerek yönetimi eleştirmiştir. Rus Yönetimi’nin “Asya’ya 

Medeniyet Götürüyoruz.” iddiasıyla Türkistan illerini işgal ettiğini, 

ancak devlet olarak halkın eğitimiyle alakalı hiçbir sorumluluğunu 

yerine getirmediğini ifade etmiştir. Cehalet sorununun çözümü için ilk 

adım olarak Bahçesaray, Bakü, Ufa, Orenburg, Astrahan, Taşkent, 

Semerkand, Buhara gibi büyük şehirlerdeki medreselerin ıslah 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir (Saray, 2015: 52). Ona göre; ıslah 

edilecek bu medreselerde eğitim alacak bireyler, ana dillerinde 

alacakları bu eğitim vasıtasıyla milli benlik ve kimliklerini tam 

anlamıyla öğrenebileceklerdir (Gökgöz, 2005: 25). 

Gaspıralı, aydınlanmanın asli vasıtasının çağdaş ve bilimsel esaslara 

dayalı eğitim sistemi olduğunu düşünmektedir. Rus Yönetimi’nin 

asimilasyon politikalarına ve Panslavist baskılarına karşı ayakta 

kalma, ancak dil ve kültürel birliğin sağlanmasıyla mümkün olabilirdi. 

Rusya’daki gelişmelere kapalı kalınarak bunun sağlanabilmesi 

mümkün değildir. Bunun için toplumsal dönüşüm şarttır (Özay, 2015: 

54). Toplumsal dönüşümün esas vasıtası eğitimdir. Bu dönüşüm 

yapılırken milli kimlik mutlaka korunmalı, bununla birlikte toplumsal 

yapı Batılı değerlerden istifade edilerek günün şartlarına cevap 

verebilecek bir şekilde yeniden inşa edilmelidir (Kanlıdere, 2004: 

150). Gaspıralı, İstanbul’a gitmeden önce Paris’te kaldığı süre 
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boyunca, eğitim alanda incelemeler ve çalışmalar yaparak bu alanda 

tecrübe kazanmıştır (Acar, Özkan ve Yetkin, 2018: 12). Daha sonraki 

dönemlerde Batılı ülkelerde gördükleriyle içinde yaşadığı toplumu 

mukayese etmiştir. Bu bağlamda 1895’te Tercüman’da yayınladığı 

"Şark Meselesi" isimli makalesinde eğitim meselesine değinmiştir. 

Batı ve Doğu eğitim sistemlerini mukayese ederek başladığı 

çalışmasında, Batı’nın eğitim alanındaki başarısının Kilise’nin bu 

alandaki otoritesinin kırılmasına bağlı olduğunu belirtmiştir. Doğu’da 

da benzer başarı elde edilmek isteniyorsa, İslam ulemasının 

durumunun iyileştirilmesi gerekmektedir (Akkaya ve İbrahimli, 2018: 

379). İyileştirmenin yapılması halinde, Moğol saldırılarından önceki 

İslam Dünyasındaki başarılı dönem yeniden canlandırılabilir. Bu 

dönemde diğer medeniyetlere örnek olan İslam Dünyası, İmam-ı 

Basri, Gazali, İbni Sina, Farabi, Buhari ve Fahreddin Razi gibi çok 

önemli düşünürler yetiştirmiştir. Bunların yetişmesini sağlayan ise, hiç 

şüphesiz dönemin güçlü eğitim sistemiydi. Ancak bu sistem 

günümüzde bu özelliğini tamamen kaybetmiştir. Sonuçta, Batı, 

bugünkü konumuna eğitim vasıtasıyla ulaşmıştır. Doğu da içinde 

bulunduğu kötü durumdan kurtulmak istiyorsa, çıkış yolu olarak 

benzer eğitim sistemini kullanması zorunludur (Akkaya ve İbrahimli, 

2018: 380).  

Eski eğitim sisteminin Türkleri felakete götüreceğini düşünen 

Gaspıralı, çözüm için önerdiği modern eğitim anlayışına dayalı ilk 

mektebi Ocak 1884'de Bahçesaray’da (Kırım) hizmete açmıştır. 

Burada geliştirdiği eğitim metodu ile öğrencilere 40 günde okuma-

yazma öğretilebileceğini ispatlamıştır (Bozkurt, 2015: 100). Eğitime 
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katılan öğrencilere kısa sürede okuma-yazmayı öğreten bu yeni 

sistem, eğitimde reform olarak kabul edilmiş ve "Usul-i Cedid" adıyla 

yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Bu dönemdeki eğitim çalışmalarına 

bizzat tanıklık eden Akçura’ya göre; yeni eğitim sistemi, Batı bilimini, 

eğitim yöntemini ve yaşayış biçimini benimsemek ve geri durumda 

olan Türk ve Müslümanların yaşamlarını çağın gereklerine uygun 

dönüştürmekten başka bir şey değildir (Kanlıdere, 2004: 150). 

Başarısı kanıtlanmış olan yeni sistem, 19. yüzyılın sonlarına doğru 

Türk ve Müslümanların yaşadığı bölgelerde geniş destek bulmuş ve 

bu bağlamda Kırım, Volga boyu, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerini 

kapsama alanı içine almıştır. Gaspıralı’nın Türkistan’ı ziyaretinden 

sonra bu bölgedeki okulların sayısının hızla arttığı gözlemlenmiştir 

(Temizyürek, 2014: 367). Gaspıralı, ayrıca kızlar için öğretmen okulu 

açmış, eğitimin yaygınlaştırılması kapsamında fakir ve kimsesiz 

çocukların eğitim almalarına yardımcı olmak amacıyla hayır 

cemiyetleri kurulmasına öncülük etmiştir. Zaman içinde yeni eğitim 

sistemine ilgi giderek artmış ve Gaspıralı’nın vefat ettiği 1914 yılına 

gelindiğinde, Rusya'da yeni metotla eğitim hizmeti veren okulların 

sayısı yaklaşık beş bine ulaşmıştır. (Cemiloğlu, 2015: 41) 

Eğitim alanında Gaspıralı öncülüğündeki başlatılan yenilik faaliyetleri 

Çarlık Yönetimi’nde rahatsızlık yaratmıştır. Daha doğrusu, Türk 

Dünyasında uygulamaya başlanan yeni okulların yarattığı etkiye bağlı 

olarak Rus Yönetimi’nin Ruslaştırma faaliyetlerinin etkisinin 

zayıflaması, bu alandaki iki öncü Gaspıralı ve İlminski’yi karşı 

karşıya getirmiştir. Eğitim yoluyla Türk boylarını ayrı bir millet haline 

getirmeye çalışan Ilminski, Gaspıralı’nın ortak Türk dilini yaratarak 
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kültürel birliğin kurulması yönündeki niyetini büyük bir endişeyle 

karşılamış ve gerekli önlemlerin alınması için yazdığı mektup ve 

raporlarla dönemin yetkililerine uyarılarda bulunmuştur (Muradov, 

2016: 133). Bu amaçla 1883’te Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği bir 

mektubunda, "İsmail Gaspıralı’nın Tercüman gazetesini çıkarmaya 

başladığını, bu gazetede kullanma gayretinde olduğu Osmanlıcayı 

bütün Müslümanların ortak dili yapmaya çalıştığını, ilimi ve fenni 

kullanarak Rusya’daki Müslümanlar arasında Almanlara benzer bir 

Türk birliği kurmak için mücadele ettiğini” belirtmiştir (Emirhanov, 

2005: 74). Yine şikâyet amacıyla 1884’te Rus Ortodoks Kilisesi 

Başkanı Pobedonostsev’e yazdığı başka bir mektubunda Gaspıralı’nın 

gizli niyetinin Rus Yönetimi’ne yaratacağı tehlikeye dikkat çekmiştir. 

Ona göre, Gaspıralı’nın yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin üç amacı 

bulunmaktadır. İlki, Rusya Müslümanları arasında İslamiyet’e uygun 

kültürün yayılması; ikincisi, Almanların yaptığı gibi Türk boylarının 

birliğinin sağlanması; sonuncusu ise, Türk boylarına Osmanlı dilinin 

kabul ettirilmesidir (Ercilasun, 2015: 26). Bu durumun Ortodoksluk 

inancı için büyük tehlike teşkil ettiğini iddia eden İlminski, 

Gaspıralı’nın eğitimde başlattığı ceditçilik faaliyetine engel olmanın 

zorunlu olduğunu belirtmiştir (Saray, 2015: 54) 

Gaspıralı, eğitim faaliyetine kadının eğitimiyle başlanması gerektiğine 

inanan bir düşünce insanıdır. Kadını eğitmeden ve sosyal hayatın 

dışında bırakarak toplumun geleceğini şekillendirmek mümkün 

değildir (Uğurlu, 2015: 152). Aile bir kuşa benzetilirse, bu kuşun 

uçabilmesi, iki kanadını kullanmasına diğer bir ifadeyle kadın ile 

erkeğin birlikte hareket etmesine bağlıdır. Aynı anlayış çerçevesinde 
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güçlü, sağlıklı ve mutlu bir aile yaratılmak isteniyorsa, ailenin yeni 

üyesine ya da çocuğa başlangıçtan itibaren çok iyi eğitim verilmelidir. 

Bu nedenle kadının eğitimli olması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 

düşüncenin genel bir anlayışa dönüşmesi gerektiğine inanan 

Gaspıralı’ya göre, “Rusya’da yaşayan Türk ve Müslüman 

toplulukların nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar, 

evlerinden dışarı çıkıp çarşaflarını atmadıkça; her alanda ve eşit 

olarak erkekler ile yan yana çalışmadıkça; eğitimden uzak kaldıkça, 

Türk toplumu asla kurtuluşu sağlayamaz”, yani “tek kanatlı kuş 

uçamaz” (Hablemitoğlu, 2015: 74). Zerdabi gibi o da, ailenin 

eğitiminde özel bir yeri olduğunu düşünerek kadınların aydınlatılması 

için “Alem-i Nisvan” (Kadınlar Alemi) isimli dergiyi çıkarmıştır. 

Rusya Türklerinin tarihinde çıkarılan bu ilk kadın dergisi vasıtasıyla 

geri durumda kalan kadınlara, eğitim konularında gerekli bilgiler 

verilmiş, kadınların hukuki durumlarına değinilmiş, boş zamanlarını 

kullanma konusunda tavsiyelerde bulunulmuş, bilimsel ve tarihi 

makaleler ve şiirler ile düşünce dünyaları zenginleştirilmeye 

çalışılmıştır (Aksu, 2001: 515). 

Gazetelerle birlikte hizmete başlayan yeni tip okulların ortak dili 

kullanma konusunda istikrarlı yaklaşımları, ortak dayanışma 

duygusunun yaratılmasına büyük katkıları olmuştur. Bunun yanında 

Rus Aydınlanma Hareketi’nin de Çarlık Yönetimi üzerinde yarattığı 

baskı, ülkenin siyasi gündemini etkilemiştir. Bunun sonucu olarak 

1905’te ortaya çıkan ilk Rus Devrimi, Türkler arasında da umutların 

yeşermesine yol açmıştır. Rusya’daki Türklerin sosyal ve kültürel 

açıdan henüz olgunlaşmadığı bir dönemde ortaya çıkan gelişme, Türk 
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Aydınlanma Hareketi’nin son ayağını oluşturan Siyasi Hareketi’nin 

henüz olgunlaşmadan ve vaktinden önce faaliyete geçmesine neden 

olmuştur.  

3.3. Siyasi Örgütlenme 

Siyasi Hareket, kendisinden beklenilen başarıyı sağlayamamış olsa da, 

bu hareketin başlatılması en azından diğer iki hareketin başarısının 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Aslında çelişkili gibi görünse de, bu 

hareketin başlamasında, her iki hareketin başarısından ziyade 1905 

Devrimi’nin yarattığı özgürlükçü ortam etkili olmuştur (Toprak ve 

Öztürk, 2019: 1076). Öncelikle Aydınlanma Hareketi’nin öncüsü 

Gaspıralı, bu hareketin lideri olmaktan ziyade bir duayen olarak 

faaliyet göstermiştir. Aslında Siyasi Hareket için ortamın henüz 

olgunlaşmadığını düşünen Gaspıralı (Hablemitoğlu, 2006: 26), buna 

rağmen çoğunlukla birlikte hareket etmekten geri kalmamıştır. Bu 

yüzden temkinli de olsa, bu dönemde lider olarak ortaya çıkan 

Azerbaycanlı Alimerdan Topçubaşı’na gerekli desteği sağlamıştır. 

Diğer taraftan Rusya’daki Türklere gazeteler, usul-i cedid okulları ve 

hayırsever cemiyetlerinin yarattığı sosyal ve siyasi ortam, 

Gaspıralı’nın bu faaliyetlerin içinde rol almasını zorunlu hale 

getirmiştir.  

Gaspıralı’nın, Siyasi Hareketin içinde rol alsa da, hiçbir zaman lider 

olma ya da öncülük yapma niyet ve girişimi olmamıştır. Konjonktürel 

ve bölgesel faktörlerin etkisiyle Ali Merdan Topçubaşı’nın hareketin 

lideri olarak ön plana çıktığı görülmektedir (Çitil, 2015: 1023). Bu 

konuda değişik etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bunların 
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başında Tiflis’te doğup büyüyen Topçubaşı’nın Petersburg’da hukuk 

eğitimi alması gelmektedir. Tiflis’e geri döndükten sonra bir müddet 

adliye ve eğitim kurumlarında çalıştıktan sonra Bakü’ye giderek uzun 

süre Zeynelabidin Tagıyev’in sahibi olduğu Rusça yayınlanan “Kaspi” 

gazetesinin editörlüğünü yapmıştır. Bu dönemde başta Gaspıralı 

olmak üzere Rusya’daki Türk aydınları ile sıkı teması olmuştur 

(Kazan, 2016: 37). Aydınlar ve Türk toplulukları üzerinde oluşturduğu 

güven, 1905 Devrimi döneminde Topçubaşı’nı Rusya’daki Türk ve 

Müslümanların lideri konumuna taşımıştır. Bu dönemde açılan I. Rus 

Duması’na milletvekili olarak seçilmiş ve Rusya Müslümanları İttifakı 

Partisi’nin lideri olmuştur (İmanbeyli, 2020: 241). Topçubaşı ile 

dostane bir ilişkiye sahip olan Gaspıralı; ona yazdığı bir mektubunda, 

siyasi konulardaki düşüncelerine yönelik samimi güvenini göstermiş 

ve lideri olduğu Rusya’daki Türk ve Müslümanları, Rusya’da herkesin 

saygı göstereceği bir noktaya taşıma sorumluluğu olduğunu 

belirtmiştir (Çitil, 2015: 1028). 

İlk Rus Devrimi’nin ardından Topçubaşı’nın liderliğinde, Rusya 

Türklerinin katılımıyla yapılan dört Kurultayda, Türklerin karşı 

karşıya olduğu önemli sorunlar gündeme getirilmiş ve tartışılmıştır. 

Bu kapsamda eğitim sistemini kurulması, bazı kültürel ve toplumsal 

sorunlar, dini yapının yeniden düzenlenmesi, kadınların toplumsal 

yaşama dahil edilmesi ve Türk birliğini sağlanması gibi konular ele 

alınarak ortak çözüm yöntemleri ortaya konulmuştur (Toprak ve 

Öztürk, 2019: 1079). Bu çerçevede ilk Kurultay, Gaspıralı ve 

Topçubaşı’nın başkanlığında 15 Ağustos 1905 tarihinde Volga Nehri 

üzerinde hareket halindeki "Gustav Struve" isimli vapurda yapılmıştır. 
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Toplantıda genel olarak Rusya Müslümanlarının birleşmesinin zaruri 

olduğuna vurgu yapılmış, işbirliği için bir parti kurulmasına karar 

verilmiş ve Türk bölgeleri 16 şubeye ayrılarak tüm faaliyetlerin 

merkezden gelecek talimatlara uygun bir şekilde yürütülmesine karar 

verilmiştir (Tansü ve Çerkezoğlu, 2020: 17). İkinci Kurultay, Ocak 

1906’da Petersburg'da düzenlenmiştir. Bu Kurultayda, Topçubaşı 

tarafından hazırlanan ve siyasi ittifak ya da partinin kurulmasını 

öngören 23 maddeden oluşan tüzük ve 79 maddeden oluşan parti 

programı müzakere edilerek kabul edilmiş, ancak söz konusu tüzüğün 

onayı Üçüncü Kurultay’a bırakılmıştır. Kabul edilen bu tüzüğe göre; 

Rusya Türk ve Müslümanlarını temsilen merkezi Bakü olacak şekilde 

bir siyasi parti kurulması öngörülmüştür (Devlet, 2000: 188). Üçüncü 

Kurultay, 16-21 Ağustos 1906 tarihleri arasında Nijni-Novgorod 

kentinde toplanmıştır. Geniş bir katılımın olduğu Kurultayda, bir 

önceki Kurultayda kabul edilen birlik tüzüğü onaylanmış ve en önemli 

gündem maddesi olarak belirlenen Türk Dünyasındaki eğitim meselesi 

ciddi bir şekilde tartışılmış ve neticede yeni eğitim sistemi olarak 

“Usul-i Cedid” sistemi oy birliğiyle kabul edilmiştir (Toprak ve 

Öztürk, 2019: 1086). En son Kurultay ise, Üçüncü Kurultay’da alınan 

karar gereği Ağustos 1907’de Nijni Novgorod'da yapılması 

planlanmış, ülkedeki siyasi ortamın müsait olmaması gerekçe 

gösterilerek sürekli ertelenmiş ve ancak 1914 yılında toplanabilmiştir 

(Hasanlı, 2013: 18). 

Sonuçta Rusya’daki Türk Aydınlanma Hareketi’nin üçlü sacayağından 

birini oluşturan Siyasi Hareket, diğer iki sacayak gazetecilik ve 

eğitimden destek alarak faaliyetine başlamış, fakat Türk birliği 
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hedefine ulaşamadan işlevini yitirerek Bolşevik Yönetimi’nin de 

baskısıyla faaliyetine son vermek zorunda kalmıştır. Ancak bu 

olumsuz faktörlere bakarak Türk Aydınlanma Hareketi’nin başarısız 

olduğunu söylemek haksızlıktır. Gazetecilik, eğitim ve siyasi alanda 

atılan adımların daha sonraki dönemde bu coğrafyadaki Tük 

halklarının yaşamlarında önemli yansımaları olmuştur. Kafkasya’nın, 

diğer bölgelerle mukayese edildiğinde ayrıcalıklı bir konuma ulaştığı 

söylenebilir. Türk coğrafyası ve jeopolitiğinde özel bir konuma sahip 

olan bu bölge, diğer birçok özelliğinin yanında bağımsız ilk Türk 

Cumhuriyeti’nin kurulmasına ev sahipliği yapmıştır. Elde edilen 

başarı sadece bununla sınırlı kalmamış ve etkileri günümüze kadar 

devam eden diğer gelişmelere de kaynaklık yapmıştır. 

4. RUSYA TÜRKLERİ AYDINLANMA HAREKETİNİN 

KAFKASYA’DA ZEMİN KAZANMASININ GEREKÇELERİ 

Kafkasya, hem coğrafi hem de siyasi açısından Avrupa ve Asya 

kıtalarının kesişme noktasında önemli bir konuma sahiptir. Coğrafi 

açıdan Türk Dünyasını birbirine bağlayan bir düğüm noktasında yer 

almaktadır. Batı Türkleri ile Kuzey ve Doğu Türkleri arasındaki 

irtibat, Kafkasya üzerinden sağlanmaktadır. Diğer taraftan Kafkasya, 

siyasi açıdan Rusya’nın tehdit algılaması dolayısıyla rakip bir gücün 

kontrolüne bırakılamayacak kadar önemli bir bölgedir. Bu bakımdan 

Kafkasya’nın, Kara Rusyası’nın güvenliğine derinlik kazandırması 

(Cafersoy 2002: 55) nedeniyle elde bulundurulması ya da kontrol 

altında tutulması gerekmektedir. Bu yüzden 19. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Çarlık Yönetimi tarafından işgal edilmiştir. Rus ve Türk 
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çıkarlarının çakıştığı bu bölgede, diğer bölgelere oranla Türk 

Aydınlanma Hareketi’ne daha fazla ilgi gösterilmiştir. Bu ilgide, 

büyük payı olan Çarlık rejiminin bu bölgedeki Türklere yönelik 

olumsuz politikalarını birçok başlık altında sıralamak mümkündür. 

Bununla birlikte bu listeden üçünün diğerlerine göre daha belirleyici 

olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, Rus Çarlığı’nın Kafkasya’yı işgali 

ve sonrasında bölgeyi kendi çıkarlarına uygun şekillendirmesi 

politikası çerçevesinde Türk Dünyasına yarattığı sorunlardır (Üren- 

2021: 610). İkincisi, Çarlık Yönetimi’nin bölgedeki etnik unsurları bir 

dış politika aracı (Üren, 2020: 37) olarak kullanması ve bunun 

neticesinde bölge halkları arasında bir türlü bitmek bilmeyen husumet 

ve düşmanlığın başlamasıdır. Sonuncusu ise, bölgedeki sosyal yapının 

Ermeniler lehine değiştirilmesi ve bölgede Türklere ait doğal 

kaynakların sömürülmesidir (Açıkkaya, 2010: 417). 

Çarlık Rusyası’nın Kafkasya’yı işgal döneminde bölgedeki Türklere 

yönelik yarattığı ilk sorun, Azerbaycan topraklarının bölünmesidir. 

Gürcistan’ı 1801 yılında ilhak eden ve Tiflis’te Genel Valilik adı 

altında özel bir idare kuran Rusya, askeri harekâtını aşamalı bir 

şekilde devam ettirerek 1826-1828 Rus-İran Savaşı’nda bölgeyi Aras 

Nehri’ne kadar işgal etmiştir. Savaş sonunda 10 Şubat 1828’de 

imzalanan Türkmençay Antlaşması (Yeşilot, 2008: 191) ile Güney 

Azerbaycan (Azerbaycan topraklarının üçte ikisine tekabül 

etmektedir.) İran’a, Kuzey Azerbaycan ise Rusya’ya bırakılmıştır. Bu 

antlaşmayla Azerbaycan, sadece fiziki olarak değil, Güney 

Azerbaycan Fars kültürünün etkisine girmesi nedeniyle aynı zamanda 

kültürel olarak da ikiye bölünmüştür (Pehlivan, 2019: 958). Rusya, bu 
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savaşın hemen ardından Osmanlı Devleti ile yaptığı savaş neticesinde 

14 Eylül 1829’de imzaladığı Edirne Antlaşması (Turan, 1951: 134) ile 

Kafkasya’nın işgal faaliyetini tamamlamıştır. Bundan sonra başlattığı 

bölgeyi kendi çıkarlarına göre şekillendirme politikası, bölgede 

günümüze kadar devam eden bazı sorunların başlangıcını 

oluşturmaktadır. Özellikle her iki antlaşmaya konulan özel maddelerle 

Doğu Anadolu ve İran’da yaşayan Ermenilerden isteyenlerin 

Rusya’ya göçüne müsaade edilmesi, söz konusu sorunun asıl 

kaynağını oluşturmaktadır. Bu gelişmenin ardından Rusya’nın 

Anadolu Türkleri ile Rusya’da ve Türkistan’da yaşayan Türkler 

arasında tampon bölge (Azer, 2011: 83) oluşturmak amacıyla 

Ermenistan devletini kurmaya karar vermesi (Oktay, 2010: 319), 

Ermenilerin kendi bölgesine göç etmelerini istemesinin altında yatan 

gerekçenin somut bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Çarlık Rusyası Ermenilere yönelik ilgisini, Kafkasya’ya ilk adım attığı 

andan itibaren göstermiştir. Gürcistan’ı ilhak ettikten sonra bölgede 

kurulması gereken idarede uyulması gereken kuralları ihtiva eden 

talimatnamenin bir maddesi de, bölgedeki Rus Yönetimi’nin 

Ermenilerle ilişkilerin düzenlenme şeklini ihtiva etmektedir. Bu 

maddede, Tiflis Genel Valiliği’nin Ermenilerle işbirliğinin 

geliştirilmesine ve Eçmiyazin’deki Ermeni Kilisesi’nin koruma altına 

alınmasına özel önem verilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır 

(Çapraz, 2006: 68). Tiflis Genel Valisi Tsitsianov’un 1803’te merkeze 

gönderdiği raporunda Dağlık Karabağ konusunda yaptığı 

değerlendirme, bölgedeki sosyal yapının değiştirilmesine yönelik 

çalışmalar için bir referans niteliğindedir. Bölge Valisi’nin raporunda; 
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“Karabağ bölgesinin stratejik açıdan önemine dikkat çekilmekte, 

bölgenin İran, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’yu kontrol altında 

bulunduran stratejik bir konuma sahip olduğuna vurgu yapması” 

hususu, bölgenin daha sonra Ermeni göçlerinin hedefi haline getirilme 

nedenini açık bir şekilde göstermektedir (Türkmen 2003: 25). Rus 

Yönetimi’nin bu dönemde bölgede ilgi gösterdiği diğer etnik grup ise 

Kürtlerdir. Ermenilerle işbirliğini geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, 

aynı zamanda Kürt aşiret liderlerine gönderdiği mektuplarla Osmanlı 

Devleti’ne karşı birlikte hareket etme teklifinde bulunmuştur (Ünal, 

2008: 134). Ermeni ve Kürtlere yönelik girişimlerinden olumlu cevap 

alan Çarlık Rusyası’nın etnik gruplarla işbirliği stratejisinin (Blank, 

2018: 155) amacı, bu unsurların Osmanlı Devleti sınırları içinde 

çıkaracakları isyanlarla ülke içi istikrarını bozmak, Osmanlı’nın 

mevcut gücünü olabildiğince ülke içinde harcanmasını sağlamak ve 

bunun neticesinde siyasi bütünlüğünü mümkün olduğu kadar en kısa 

zamanda ortadan kaldırmaktır (Attar, 2007: 1). Bu stratejinin başarıyla 

uygulanabilmesi için önce Türkler düşman olarak gösterilmiş ve 

ardından da, bu müşterek düşmana karşı ortak mücadele edilmesinin 

zorunlu olduğu anlayışı yaratılmıştır (Üren, 2020: 38). Dolayısıyla 

Türklerin ötekileştirilmeye çalışıldığı bu dönemde, Kafkasya’daki 

Türkler ister istemez kendi kimliği etrafında birleşme yönünde 

davranış göstermeye başlamışlardır.  

Rusya’nın Türkmençay Antlaşması’ndan hemen sonra 21 Mart 

1828’de Erivan, Ordubad ve Nahçivan’dan oluşan “Ermeni 

Vilayeti”nin kurulduğunu ilan etmesi, bölgede gelecek dönemde 

ortaya çıkacak sorunların adeta habercisi olmuştur (Aslan, 2001: 
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1019). Bu ilandan sonra adı geçen antlaşmalar çerçevesinde Anadolu 

ve İran’dan başlayan Ermeni göçü, bölgedeki sosyal yapıyı 

Ermenilerin lehine büyük oranda değiştirmiştir. Söz konusu değişimin 

derecesini daha iyi anlayabilmek için göç öncesi ve sonrası bölgedeki 

Ermeni ve Türk nüfus oranlarına bakmak yeterlidir. Buna göre, göç 

başlamadan önce 1828’de bölgedeki Müslüman ve Ermeniler 

arasındaki nüfus oranları %76 (81.749)’ya %24 (25.151) iken; göçün 

tamamlandığı 1830’daki oranlar %49.8 (81.749)’e %50.2 (82.377) 

şeklinde değişmiştir (Aslan, 2001: 1022). Bölgenin isminin “Erivan 

Vilayeti” olarak değiştiği 1 Ocak 1850’deki rakamlara bakıldığında, 

20 yıl gibi kısa bir sürede Ermenilerin Müslümanlara üstünlük 

sağladığı görülmektedir. Bu tarihte Ermenilerin oranı, %59.79 

(669.871)’a çıkmışken; Müslümanları oranı ise, %37.77 (423.123)’ye 

düşmüştür (Aslan, 2001: 1025). Benzer bir değişim de Bakü’de 

yaşanmıştır. Rusların işgal ettiği 1720 yılında Bakü (Budak, 2015: 

11), çoğunluğu Türklerden oluşan ve birkaç mahalleden ibaret 

oldukça küçük bir şehirdi. Ancak petrol bulunmasından sonra, şehir 

büyük bir değişim geçirmiş ve Rus göçünün hedefi haline gelmiştir. 

Özellikle 1897 ila 1913 yılları arasında yapılan göçler neticesinde 

şehrin sosyal yapısı büyük oranda değişmiştir. Buna göre, belirtilen 

dönemde Türklerin nüfusu, 33.826’dan 45.962’ye yükselirken; 

Ermenilerin 10.033’ten 41.680’e; Rusların ise, 38.975’ten 76.288’e 

yükselmiştir (Asker, 2015: 524). Bakü’de petrol bulunmasından sonra 

kaynakların el değiştirmesi de, bu alanda yaşanan adaletsizliği somut 

bir şekilde ortaya koymaktadır. Petrolün bulunmasından sonra 

1877’de Türkler, bu kaynakların %88’ine sahip iken; 20. yüzyılın 
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başına gelindiğinde bu rakamın %12’ye düştüğü görülmektedir. 

(Açıkkaya, 2010: 407). Buradan da anlaşılacağı gibi zaman içinde 

bölgenin asıl sahibi Türkler, hem azınlık durumuna düşürülmüş, hem 

de sahip oldukları yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarıyla birlikte 

ekonomik konumlarını da Ermeni ve Ruslara kaptırmışlardır (Asker, 

2015: 524). Neticede Çarlık Yönetimi, Kafkasya’yı işgal ve sonraki 

dönemde bölgede asırlar boyunca ortaya çıkan Türk yurdu görünümü 

ve özelliklerini büyük oranda değiştirmiştir. Bu süre zarfında iki 

milyondan fazla Türk ve Müslüman halk, ya zorla göç ettirilmiş ya da 

öldürülmüştür. Bunun neticesinde boşalan yerlere Güney Kafkasya’da 

Ermeniler; Kuzey Kafkasya’da ise, Ruslar veya Gürcüler 

yerleştirilmiştir (Toksoy, 2015: 120; Firuzoğlu, 2015: 530). 

Rus Çarlığı’nın Kafkasya’yı kontrol altına aldıktan sonra, Batı 

Türkleri ile Kuzey ve Doğu Türkleri arsındaki irtibatı koparmada 

büyük ölçüde başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bunu 

yaparken kullandığı yöntem ve vasıtalar, başta Azerbaycanlılar olmak 

üzere Kafkasya’daki Türklerin tepkisine neden olmuştur. Bir bakıma 

Çarlık Yönetimi, bilmeyerek de olsa buradaki Türklerin ulusal 

kimliklerini kazanmasında ve pekiştirilmesinde yardımcı olmuştur 

(Açıkkaya, 2010: 405). Bu tepkinin ortaya çıkmasında esas rolü 

oynayanlar ise, bu dönemdeki Türk Aydınlanma Hareketi’nde aktif 

yol oynayan bölgedeki Türk aydınlarıdır. Azerbaycan Türklerine milli 

şuur kazandırmayı gaye edinen bu aydınlar,  önce basın vasıtasıyla 

milli dillerini canlandırmayı ve bu sayede milli duyguları harekete 

geçirmeyi, ardından eğitim seviyesini yükselterek milli kültürü 

yaratmayı ve neticede Türk milliyetçiliğini ayağa kaldırmayı 
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planlamışlardır (Kazan, 2016: 31). Özellikle Gazetecilik Hareketi 

içinde yer alan Hasan Zerdabi, Ali Hüseyinzade, Ahmet Ağaoğlu ve 

Mehmet Emin Resulzade gibi tanınmış aydınlar, Azerbaycan 

Türklüğünün dönüşümünde çok önemli rol oynamışlardır. 

5. AYDINLANMA HAREKETİNİN KAFKASYA’YA 

YANSIMALARI 

Kafkasya, Çarlık Yönetimi’nin Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma 

Politikasını en yoğun yaşandığı bölgelerin başında yer almıştır. Bunun 

başlıca nedeni olarak, bölgenin değişik dinler, etnik yapılardan ve 

dillerden meydana gelmesi gösterilebilir (Öztürk, 2019: 1103). 

Bölgeye milliyetçilik hareketlerinin bulaşmasından endişe duyan Rus 

Yönetimi, adı geçen politikayı iki aşamada uygulamaya koymuştur. 

Bunun için önce İslam dinini Şii ve Sünni olmak üzere iki mezhebe 

bölerek Tiflis’ten yönetilen bir kuruma dönüştürmüştür (Nesibli, 

2001: 140). Bu sayede, molla ve ulema sınıfını kendi denetim ve 

kontrolü altına almıştır. Bu alanda gerekli önlemi sağlamayı müteakip 

asıl hedefi olan Ruslaştırmayı sağlayacak okulları bölgede hizmete 

sokmuştur (Üstün ve Karakurt, 2019: 182). Bu faaliyetlerini 

yürütürken büyük toprak sahipleri ile daha çok İran’ın güdümünde 

olan molla sınıfını milliyetçi hareketlere karşı koz olarak kullanmıştır. 

Bu gelişmeleri takip eden Azerbaycan’daki aydın kesim, basın 

vasıtasıyla halkının milli şuurunu ve sosyo-ekonomik seviyelerini 

yükseltmek için mücadele etmek suretiyle Çarlık Yönetimi’nin 

gayretlerini boşa çıkarmaya çalışmıştır (Hablemitoğlu, 2004: 47). 

Buna karşılık Rus Yönetimi’nin Kafkasya’da oluşmaya başlayan milli 
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şuurun yok edilmesi amacıyla bunun sebebi olarak gördüğü aydınları 

veya milletine öncülük yapma potansiyeline sahip olan liderleri 

sürgüne göndermeye başlaması, farkında olmadan Azerbaycan’da 

ortaya çıkan bu milli uyanışın daha kuvvetlenmesini sağlamıştır 

(Akarslan, 2019: 4). Bu dönemde Çarlık Yönetimi’nin ayrımcı 

politikaları ve bölge halkına yönelik baskıları, Kafkasya’da Fransız 

Devrimi’nin temel değerleri olan eğitim, hak, hukuk ve adalet gibi 

kavramların tartışıldığı bir alan haline getirmiş ve bu yönüyle özellikle 

gazetecilik faaliyeti için uygun bir ortam yaratmıştır (Erol, 2006: 55): 

Çarlık Yönetimi’nin Kafkasya’daki niyetini iyi anlayan Türk ve 

Müslüman aydınlar; Rusya’nın bölgeyi işgaliyle başladığının da 

farkına varabilmişlerdir. İşgal neticesinde Azerbaycan’ın büyük kısmı 

İran’a bırakılırken, kalan küçük kısmında Rus Yönetimi’nin daha 

büyük bir Ermenistan yaratılabilmesi için Ermenilere zemin 

kazandırma gayretleri aydınların gözünden kaçmamıştır. Aydınların 

milli kimliklerine sahip çıkma yönünde ilk ciddi çabalarının vatan 

kavramı üzerinde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle Türk 

Aydınlanma Hareketin başlamasından çok önce gündeme getirilen 

vatan ya da Azerbaycan’ın bölünmüşlüğü sorunu (Erol, 2006: 55), 

milli kimliğe sahip çıkma veya dönme gayretlerinin başlangıcı olarak 

kabul edilebilir. Bu konuyu ilk defa gündeme getiren aydınlardan biri 

olan Abbaskulu Ağa Bakühanov (1794-1847), Azerbaycan 

Türklerinin vatanının Aras Nehri’nin kuzey ve güneyinde kalan 

toprakların birleşmesinden meydana geldiğini belirtmiş ve bu kavramı 

halkın hafızalarında canlı tutmaya çalışmıştır (Asker, 2015: 528). 

Vatanlarının bilinçli olarak bölündüğü anlayışının şekillenmeye 
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başladığı bu dönemde Rus Yönetimi’nin Türk ve Müslümanlara 

yönelik ayrımcı ve ötekileştirme politikalarını (Hasanlı, 2013: 17) 

uygulamaya koyması, haklı olarak aydınların tepkisine neden 

olmuştur. Dolayısıyla bölgedeki sosyal yapının Türk ve Müslümanlar 

aleyhine değiştirilmesi ve bölgedeki doğal kaynakların sömürülmesi, 

Türk aydınlarını harekete geçirmiştir. Yani Hroch’un tabiriyle, 

aydınların bu konuya ilgi göstermesine bağlı olarak “millet olma” 

sürecinin ilk aşaması ya da diğer adıyla A evresi bu vesileyle 

başlamıştır. Bu girişim, Türk ve Müslüman halk arasında beklenenden 

fazla destek bulmuştur. Aydınların Türk Aydınlanma Hareketi ile 

koordineli bir şekilde yürüttüğü bu faaliyetler, Türk kimliğinin 

bölgesel gelişmeleri etkileyebilecek boyutta güçlenmesine yol 

açmıştır. Bu kapsamda ulusal kimliğin temel unsurları (Smith, 1991: 

14) olarak kabul edilen “vatan”, “ortak tarih”, “ortak kültür”, “yasal 

hak ve sorumluluklar anlayışı” ve “toplumun ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir ekonomik sistem kurulması” gibi faktörler Türk 

toplumunda karşılığını bularak ortak anlayış ve dayanışma 

duygusunun yaratılmasını sağlayabilecek boyuta ulaşmışlardır. 

Bu yönüyle Azerbaycan’ın Kafkasya’daki aydınlanma hareketinin 

merkezinde yer alması şaşırtıcı değildir. Hareket,  Tanzimat’la birlikte 

Osmanlı’da başlayan Batılılaşma faaliyetlerinden ve Rusya’daki 

Aydınlanma Hareketi’nden önemli derecede etkilenmiştir. Dönemin 

sosyal yapısı ve göstergeleri, Azerbaycan Türklerinin böyle bir 

aydınlanma hareketine duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. 

Hareketin başladığı dönemde Güney Kafkasya bölgesinde yüksek 

eğitimli Türklerin sayısı yok denilebilecek kadar azdır. 20. yüzyılın 
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başlarına gelindiğinde bile bırakın yüksek eğitim almış olanları 

ortaokul eğitimi almışların sayısının 20’yi geçmediğini göstermektedir 

(Attar, 2008: 177). Bu dönemde faaliyete başlayan gazetecilik 

hareketi, gerek eğitim gerekse siyasi hareketlerin gelişmeleri için 

güçlü bir sosyal ve siyasal ortam yaratmıştır. Bölgede çıkarılan 

gazeteler, önceliğini ortak Türk dilinin yaratılması ve halk arasında 

kullanılmasına vermişlerdir. Türkçenin yalnızca halk arasında 

konuşulmasına karşı çıkan Zerdabi, “Arapçanın Tanrı dili; Farsçanın 

ise, zenginlerin ve ticaret âleminin dili olduğu” bir ortamda milli 

kültürün yaratılmasının mümkün olmadığını düşünerek, ortak milli 

dilin kullanılması konusunu her zaman aydınların gündeminde 

tutmuştur (Erol, 2006: 60). Rusya Türkleri arasında ilk gazete 

“Ekinci”yi (1875) çıkaran Zerdabi, önce Azerbaycan milli dilinin 

oluşturulması ve yaygınlaştırılması, ardından milli kültürün 

geliştirilmesi ve en nihayetinde Azerbaycan’da milli yönetimin 

kurulabilmesi için Kafkasya’da başlatılan Aydınlanma Hareketi’nin 

öncüsü olmuştur (Hablemitoğlu, 2005: 47). Zerdabi’nin bu alandaki 

çalışmaları Gaspıralı’ya esin kaynağı olmuş ve onun ortak Türk 

dilinin yaratılması ve tüm Türkler tarafından kullanılmasıyla ilgili 

hayali Gaspıralı tarafından hayata geçirilmiştir (Erol, 2006: 67).  

“Ekinci”yi takip eden başta “Ziya” (1879), “Ziya-yı Kafkasiye” 

(1880), “Keşkül” (1883), “İrşad” (1905), “Füzüyat” (1906), “Hayat” 

(1906) ve “Açık Söz” (1915) olmak üzere diğer gazeteler de, Türk 

dilinin yaygınlaşmasında önemli rol oynamışlardır (Açıkkaya, 2010: 

416; Akarslan, 2019: 15; Kazan, 2016: 36). Bu dönemde “Ekinci” ve 

“Keşkül” gazetelerinin bölgede Türk kimliğinin yerleşmesine ve halk 
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tarafından benimsenmesine olan katkılarını vurgulamakta yarar vardır. 

Zerdabi’nin gazetesinde Türk dilinin gelişmesine verdiği önemin 

yanında Celal Ünsizade’nin gazetesi “Keşkül”de Azerbaycanlıların 

“Türk” olduğuna vurgu yapılması, bölge halkının kimliklerine daha 

fazla sahip çıkmalarına neden olmuştur (Uygur, 2019: 432).  

Bu dönemde Çarlık Rusyası’nın siyasi ve ekonomik dönüşümü, 

egemenliği altındaki Kafkasya’yı da etkilemiştir. Ülkede özellikle 

feodal sistemden kapitalist sisteme geçişin yaşandığı 1870’li yıllardan 

itibaren Kafkasya’da başlayan benzer dönüşüm Azerbaycan’da 

burjuvazi sınıfının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur (Bağırova. 

2015: 228). Bu sınıfın ilk temsilcilerini oluşturan Hacı Zeynelabidin 

Tagıyev, Musa Nagıyev, Şemsi Asadullayev gibi zenginler, bölgedeki 

aydınlanma hareketinin maddi destekçileri olmuşlardır. Örneğin 

bunlardan biri olan Tagıyev, Rusya Türkleri arasında Rusça basılan ilk 

gazete “Kaspi”yi çıkarmış, bunun yanında yurtdışına eğitime 

gönderdiği ve daha sonra Azerbaycan’daki aydınlanma hareketine 

önderlik yapan Ali Merdan Topçubaşı, Fethali Han Hoyski, Nesib Bey 

Yusufbeyli, Neriman Nerimanov gibi öncülerin yetiştirilmesine ve 

dolaylı bir şekilde de olsa millî uyanışa büyük katkıda bulunmuştur 

(Açıkkaya, 2010: 407). Diğer taraftan bölgede 19. yüzyılın sonlarında 

başlayan matbuat faaliyetleri nedeniyle Gaspıralı da, bölge 

aydınlarıyla daha sık temas kurmuş ve ilk süreli yayınlarını, Tiflis’te 

faaliyette bulunan Ünsizadelerin matbaasında bastırmıştır. Bu 

kapsamda İsmail Bey’e ait olan dört sayfalık matbu Tonguç’un ikinci 

baskısı, Tiflis’te Ziya matbaasında 8 Mayıs 1881’de basılmıştır. 

Kafkasya’daki gündemini yakından takip eden Gaspıralı, önemli 
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gelişmeleri Tercüman’da yayınlayarak, geniş bir coğrafyada dağınık 

bir halde yaşayan Türk Dünyası arasında köprü kurmaya çalışmıştır 

(Özkaya, 2005: 47). Gazetelerin yayın hayatına başlamasıyla birlikte 

halk üzerinde etkileri, kısa süre sonra görülmeye başlanmıştır. 

Nitekim 1880’li yıllarda yayınlanan gazete makalelerinde, 

Azerbaycan halkının Rus Yönetimi’nin dikte etmeye çalıştığı gibi 

“Tatar” olmadıkları, zaten Tatarların da Türklerin bir boyu olduğu; ya 

da halkın kendi ifade ettikleri gibi “Müslüman” değil “Türk” 

olduklarına vurgu yapıldıkça halk arasındaki milli şuur giderek 

güçlenmiştir (Soltanova, 2014: 35). Başka bir ifadeyle, millet olma 

sürecinin ikinci aşaması yani “B evresi” başlamıştır. 

Bölgede gazetecilik hareketinin güçlenmesiyle paralel bir şekilde 

edebiyat ve sanat alanlarındaki faaliyetler, kimliğin diğer unsuru olan 

kültürün gelişmesine yol açmıştır. Bu alanda Azerbaycan sanat ve 

edebiyatının gelişmesinde ve milli şuurun zemin kazanmasında Mirza 

Fethali Ahundov’un büyük katkıları olmuştur (Nesibli, 2001: 141). 

Okuma yazmanın çok zayıf olduğu bir dönemde Ahundov’un yazdığı 

tiyatro oyunları, halkın milli duygularının harekete geçirilmesinde ilk 

kıvılcımları oluşturmuştur (Kazan,2016: 32). Onu takip eden Necep 

Bey Vezirli, Haşim Bey Vezirli, Abdürrahim Bey Hakverdi, Sultan 

Mecid Ganizade, Neriman Nerimanov, Süleyman Bey Ahundzade gibi 

aydınlar da, edebiyat ve tiyatro alanında eserler vermiş, sanat toplum 

içindir anlayışına uygun çalışmaları neticesinde Azerbaycan 

Türklerinin milli şuurlarının gelişmesine yardımcı olmuşlardır 

(Açıkkaya, 2010: 410). Böyle bir ortamda kurulan yeni usulle eğitim 

veren okullar sayesinde halkın, Azerbaycan kültürünü benimsemesi ve 
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bu kültür esaslarına uygun bir toplumsal davranış ortaya koyması daha 

kolay olmuştur. 1880’lı yılların ortalarından itibaren faaliyete 

başlayan okullar vasıtasıyla eğitim ve kültür alanında önemli 

mesafeler kat edilmiştir. Dini düşüncelerin sorgulanmaya başladığı bu 

dönemde, okuma yazma odaları ve kütüphanelerin açılmasıyla 

(Kazan, 2016: 31) milli kültüre olan ilgi artmış ve halkın milli 

duygularının gelişmesi neticesinde ortak dayanışma anlayışı güç 

kazanmaya başlamıştır.  

Azerbaycan halkı, Ruslaştırma endişesiyle 1830 yılından itibaren 

yaygınlaşmaya başlayan Rus okullarından uzak durmasına karşın 

aydınlar tarafından önerilmesi nedeniyle yeni eğitim metoduyla 

hizmet vermeye başlayan okullara büyük ilgi göstermiştir (Soltanova, 

2014: 37). Hasan Zerdabi’nin gazetecilik alanında olduğu gibi bu 

alanda da, öncülük yapması dikkat çekicidir. Hatta Gaspıralı’nın 

başlattığı yeni eğitim sisteminin de, Azerbaycan’daki uygulamalardan 

yararlanılarak oluşturulduğunu iddia etmek yanlış olmaz (Gerayzade, 

2015: 160). Halkın eğitimine önem veren Zerdabi, hayatı boyunca 

“Maariften, ilimden mahrum bir millet ışıktan mahrumdur.” 

düşüncesine uygun hareket etmiş ve Azerbaycan’da eğitimin 

gelişmesi için yeni okulların açılmasına gayret göstermiştir. Gerekirse 

“ceket satıp” çocukların okula gönderilerek eğitim almalarının 

sağlanması tavsiyesinde bulunan Zerdabi, tıpkı daha sonra 

Gaspıralı’nın da yaptığı gibi yoksul ve kimsesiz çocukların 

okuyabilmeleri için hayır cemiyetleri kurulmasına da öncülük 

yapmıştır (Yeşilot, 2009: 103). Bu alanda “Müslüman Hayır 

Kurumu”, “Nicat”, “Saadet”, “Basın Eğitim Kurumu” gibi 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 381 

 

 

cemiyetlerin özellikle kimsesiz çocukların ve okuma yazma 

bilmeyenlerin eğitimi konusunda büyük gayret ve destekleri olmuştur 

(Bağırova, 2015: 231). En önemlisi de, Zerdabi’nin kadınların eğitim 

alabilmeleri için gösterdiği çabalarıdır. Toplumun gelişmesini 

kadınların eğitimli olma şartına bağlayan Zerdabi, Hacı Zeynelabidin 

Tagıyev’in maddi desteğiyle kızlar için Bakü’de okul açmayı 

başarmıştır (Yeşilot, 2009: 106). Zerdabi’nin eğitim konusunda 

yaptığı olumlu girişimleri neticesinde, Azerbaycan’da modern eğitim 

anlayışına dayalı okulların sayısı hızla artmıştır (Erol, 2006: 60). Bu 

dönemde kızların eğitimine başlanmasının ne kadar önemli olduğu 

Cumhuriyet’in ilan edildiği dönemde ortaya çıkmıştır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti ilan edildikten sonra yeni kurulan Dışişleri Bakanlığı’nın 

kadrolarında kadınların çalışmaya başlaması, sadece Azerbaycan’da 

değil Kafkasya ve Türk Dünyasında hiç alışık olmayan bir durumdur 

(İmanbeyli, 2020: 239).   

1905 Devrimi’nden sonra milli bilincin pekişmesinde katalizör 

işlevine sahip Kafkasya’da başlayan Müslüman-Ermeni çatışmaları, 

taraflar arasında geçmişten gelen husumetin bir sonucu olarak bir anda 

ortaya çıkmamıştır. Daha çok Azerbaycan Türklerinin millet olma 

yolundaki istek ve kararlılığını endişeyle takip eden Rus Yönetimi’nin 

bu gelişmenin önüne geçebilmek amacıyla Ermenileri bir politika 

vasıtası olarak kullanmasından kaynaklanmıştır. Bu girişimin ardından 

9 Şubat 1905’te Bakü’de başlayan olaylar bir anda diğer bölgelere de 

yayılmıştır (Attar, 2008: 181). Bu dönemde Ahmet Ağaoğlu ve Ali 

Hüseyinzade gibi aydınların çatışmalara hazırlıksız yakalanan 

Türklere liderlik yapmaları ve yol göstermeleri sayesinde muhtemel 
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kayıplar nispeten daha az seviyede kalmıştır (Valiyev, 2020: 94). Yine 

bu dönemde Hüseyinzade’nin özellikle "Türk kanlı, İslam imanlı 

olalım." çağrısı, Azerbaycan Türklerini birbirlerine kaynaştıran “milli 

slogan” haline gelmiştir (Nesibli, 2001: 142). Bu girişimler 

neticesinde bölgedeki aydınların çağrılarına olumlu cevap vererek 

milli kimlikleri altında toplanan Türk halkı, Rus desteğiyle hareket 

eden Ermenilerin hayallerini boşa çıkarmada başarılı olmuşlardır.  

Azerbaycan’da bu gelişmeler yaşanırken, Kafkasya’nın ortası ve 

batısında kalan Borçalı ve Ahıska gibi Türk yurtlarının da zamanla 

Aydınlanma Hareketi’ne dahil oldukları anlaşılmaktadır. Hareketin 

lideri Gaspıralı ile yakın temas içinde olan gazeteci Ömer Faruk 

Numanzade (1872-1937), bir yandan Tiflis’te yayınlanmaya başlayan 

“Hoca Nasreddin” dergisinin yayınlanmasında aktif görev alırken, 

diğer taraftan Borçalı ve Ahıska’daki Türklerin milli bilinçlerinin 

gelişmesi için gayret göstermiştir. Vatan ve millete bağlılık, Türk 

diline sahip çıkma gibi temalar, günlük yazılarında sürekli gündemde 

tutmaya çalıştığı konuların başında yer almıştır (Memmedli, 2011: 

38). Halkın selamete kavuşması için eğitimi tek çare olarak gören 

Numanzade, “Bizi adam edecek, bugünkü gafletten kurtaracak, bar 

bar bağırdığımız medeniyete dâhil edecek vasıta, sebep varsa, o da 

ancak ve ancak mektepler, medreseler ve matbuattır; tek bir kelimeyle 

maariftir.” diyerek, halkın milli bilince ancak eğitimle ulaşabileceğini 

belirtmiştir (Memmedli, 2011: 40). Bu nedenle yaşadığı toplumda 

Türk kimliğinin gelişmesine büyük önem vermiştir. Bu konuda 

1917’de yayınlamış olduğu “Ben Kimim” isimli makalesinde, “Sen 

Ey Türk!...henüz Bağdat, Şam, Paris ve Londra yokken senin 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 383 

 

 

yurdunda vardı. Senin öz tatlı dilini çığırından çıkarıp bugünkü 

acınacak hâle getiren Arap alfabe ve yazısından önce senin gökçek 

alfabe ve yazın vardı!” ifadesiyle milli benliğe dönüş çağrısı yapmış 

ve ancak bu anlayışa sahip bir toplumun varlığını ilelebet devam 

ettirebileceğini söylemiştir (Memmedli, 2011: 39). 

Rusya’daki 1905 Devrimi gibi Osmanlı Yönetimi’nin de 1908’de II. 

Meşruiyeti ilan etmek zorunda kalması, Kafkasya’daki millet olma 

sürecinde dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Zira bu gelişme, 

Azerbaycan’da milli hareketin kitleselleşmesi ya da diğer adıyla C 

evresine geçişi tetiklemiştir. Bu dönemde Ali Hüseyinzade, Ahmet 

Ağaoğlu, Ali Merdan Topçubaşı ve Mehmet Emin Resulzade gibi 

aydınlar, siyasi hareketin gelecekte başarılı olması isteniyorsa, tüm 

toplumun eğitim vasıtasıyla reforma tabi tutulması gerektiğini iddia 

etmişlerdir (Bağırova, 2015: 230).  Aydınların bu ortak girişimleriyle 

milli şuurun giderek yükseldiği böyle bir atmosferde Resulzade’nin 

önemli siyasi bir aktör olarak ön plana çıktığı görülmektedir. 

Resulzade, yazdığı makalelerle ülkedeki siyasi hareketin milli 

hedeflerini ortaya koymuş ve milli hareketi bu hedeflere 

yönlendirmeyi başarmıştır (Valiyev, 2020: 130). Yine dönemin 

milliyetçi aydınları arasında başlayan ümmet, kavmiyet, milliyet ve 

millet kavramları üzerindeki tartışmalarda Resulzade’nın yaklaşımları 

belirleyici olmuştur. Resulzade’ye göre, “Kavmiyet yalnız soy ve dil 

birliği; milliyet, dil ve medeniyet birliği; millet ise, medeniyet ve milli 

dirliği idrak etmekle hâsıl olur” (Rəsulzadə, 2014, aktaran Valiyev, 

2020: 135). Bu tartışmalar neticesinde Azerbaycan toplumunun millet 

olma yönündeki anlayış ve tutumunun tam anlamıyla şekillendiği bu 
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dönemde, değişik siyasi partiler kurulmuştur. Bunlar arasında Himmet 

Partisi, Difai Partisi ve Müsavat Partisi’nin özel bir yeri 

bulunmaktadır. Partiler, Azerbaycan halkının gerek çıkarlarının 

tanımlanması ve savunulmasında gerekse bağımsızlığın 

kazanılmasında önemli hizmetlerde bulunmuşlardır (Karakurt, 2018: 

98). Bununla birlikte Müsavat Partisi, ülke siyasi tarihinde milli 

bilincin oluşturulması ve halkın gerçek manada bir millete 

dönüştürülmesi konusunda yaptığı hizmetlerle diğerlerine göre 

ayrıcalıklı bir yeri hak etmektedir. Zaten parti programına koyduğu 

“millet” tanımı ile gelecekte nasıl bir politika takip edeceğini 

göstermiştir. 1917’de yapılan Birinci Kurultayı’nda kabul edilen bu 

tanıma göre; "Yalnız din birliği çağdaş mana ile bir millet teşkil 

edemez. Milliyeti teşhis eden müşterek alâmetlerden başlıcaları dil, 

gelenekler ve edebiyattır. Bu noktayı nazardan bütün Türkler bir 

millettir" (Nesibli, 2001: 142). Netice itibariyle siyasi varlığı devam 

ettiği müddetçe bu tanıma uygun bir politika takip eden Müsavat 

Partisi, Türk milliyetçiliğini daha kurumsal bir yapıya kavuşturmuş ve 

Azerbaycan halkının kendi milli idarelerini kurmalarını sağlayacak bir 

istikamette ilerlemesine öncülük etmiştir.  

Bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Bolşeviklerin Ekim 1917’de 

devrimle iktidara el koymaları, Çarlık Yönetimi’nin egemenliği 

altında bulunan Kafkasya’daki faaliyetleri derinden etkilemiştir. 

Başlangıçta bölgede iyimser bir siyasi atmosfer yaratmıştır. 

Bolşeviklerin 15 Kasım 1917’de yayınladıkları “Rusya’da Yaşayan 

Halklara İlişkin Haklar” isimli beyanname ile Rusya’da yaşayan tüm 

halklara, bağımsızlık dahil kendi kaderlerini belirleme hakkı 
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tanınmıştır (Kılıç, 1996: 21). Beyanname, Rusya’daki diğer halklar 

gibi kendi özyönetimlerini kurmak için mücadele eden Türkler 

tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak 

Bolşeviklerin iktidara el koymaları, Kafkasya’da devam eden Türk 

Aydınlanma Hareketi’ni üç yönden etkilemiştir. Bunların içinde en 

önemlisi, bölgede ortaya çıkan bu konjonktürel gelişmelerin sonucu 

olarak bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasıdır (Akifoğlu, 

2017: 781). Aslında bu gelişme, Bolşevik Devriminin bölgede 

yarattığı doğal bir sonuçtur. Bağımsızlığa giden süreç, Bolşevik 

Devriminden sonra Çarlık Rusya’sında ortaya çıkan göreceli özgürlük 

ortamının etkisiyle başlamıştır. Azerbaycan Türkleri önce federatif ve 

demokratik Rusya içerisinde milli özerk yönetimlerini kurma 

talebinde bulunmuş ve olayların gelişmesine bağlı olarak özerklik 

talebi daha sonra bağımsızlık talebine dönüşmüştür (Nesibli, 2001: 

143). Bu konuda asıl belirleyici gelişme ise, devrimle iktidarı ele 

geçiren Bolşeviklerin savaşan taraflara karşı yaptığı barış talebidir. Bu 

talep üzerine Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti, 

Bulgaristan ve Bolşevik temsilcileri arasında başlayan görüşmeler, 3 

Mart 1918’de Brest-Litovsk Barış Antlaşması’nın imzalanmasıyla 

sonuçlanmıştır (Aslan, 2017: 284). Antlaşmanın ardından 

Kafkasya’daki yeni siyasi durumun belirlenmesi amacıyla Osmanlı 

Devleti ve merkezi Tiflis’te bulunan “Mavera-i Kafkas Komiserliği” 

(Asker, 2015a: 537) temsilcilerinin katılımıyla 11 Mayıs-4 Haziran 

1918 tarihleri arasında Batum’da bir konferans düzenlenmiştir. Bu 

konferans neticesinde taraflar arasında resmi antlaşma imzalayabilmek 

için “Mavera-i Kafkas Komiserliği”nin lağv edilip bunun yerine 
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komiserliği oluşturan asli halkların bağımsız devlete dönüşme kararı 

alınmıştır. Bunun üzerine Ermenistan ve Gürcistan 26 Mayıs 1918’de; 

Azerbaycan ise, 28 Mayıs 1918’de bağımsızlıkları ilan etmişlerdir 

(Şahin, 1996: 83). Diğeri, Brest-Litovsk Barış Antlaşması’nın 

dördüncü maddesi gereği daha önce savaş tazminatı karşılığı Rus 

Çarlığı’na teslim edilen “Elviye-i Selase”nin (Kars, Ardahan ve 

Batum’dan meydana gelen üç il) geleceğiyle ilgili tercihin bölge 

halkına bırakılmasıdır (Aslan, 2017: 284). Nitekim Ağustos 1918 

başında tamamlanan halkoylaması neticesinde Kars, Ardahan ve 

Batum halkının hemen hemen tamamı Osmanlı Devleti’ne katılma 

yönünde oy kullanmıştır (Yiğit, 2017: 325). Sonuncu ise, 30 Ekim 

1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı Devleti 

sınırları dışında bırakılan Kars, Ardahan ve Batum halkının verdiği 

ortak kararla ilgilidir. Bu gelişme karşısında endişeye kapılan bölge 

halkı, bağımsızlığını yeni ilan eden Ermenistan ya da Gürcistan 

egemenliği altına girmemek için değişik tarihlerde yaptığı bir seri 

konferanslar neticesinde 25 Mart 1919 tarihinde “Cenub-i Garbi 

Kafkas Cumhuriyeti”nin kurulduğunu ilan etmiştir. (Dayı, 2002: 161).  

İngiliz birliklerinin 12 Nisan 1919’daki müdahalesiyle siyasi ömrü 

çok kısa olan bu siyasi oluşum, 40 yıl Rus egemenliği altında yaşayan 

bölge halkının, kendi milli kimliğine uygun bir yönetim altında 

yaşama isteklerinin özel bir örneğini oluşturmaktadır. Görüldüğü 

üzere Brest-Litovsk Antlaşması ile yakaladıkları tercih şanslarını 

Osmanlı’dan yana kullanan bölge halkı; Mondros Müterekesi ile bu 

şanslarını kaybettiklerinde ise, bu sefer kendi öz yönetimlerini kurmak 

için girimde bulunmuşlardır. 
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Bu dönemde bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulması, 

Rusya’daki Türk Aydınlanma Hareketinin elde ettiği başarının somut 

bir sembolü olarak kabul edilebilir. Türkçülüğün devlet siyasetinin 

temelini oluşturduğu ilk bağımsız demokratik Türk cumhuriyeti olan 

Azerbaycan’da, üç renkli resmi bayrak kabul edilmiş ve “Türk” 

kelimesi resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde milli 

kültürün gelişmesini sağlayacak milli eğitim sistemi başlatılmıştır. Bu 

durum ancak 23 ay devam edebilmiş ve Nisan 1920’de Kızıl Ordunun 

işgaline uğrayan Azerbaycan’da bu kez de Sovyet Rusya dönemi 

başlamıştır (Nesibli, 2001: 143). Azerbaycan’daki işbaşına gelen 

Sovyet Yönetimi’nin yaptığı ilk işlerden biri, Türk kimliğine yönelik 

tüm izlerin ortadan kaldırılması olmuştur. Bu kapsamda etnik 

tanımlamada, “Türk” yerine “Azerbaycanlı”; halkın dili olarak 

“Türkçe” yerine “Azerbaycan dili” terimleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Latin alfabesi yerine Kril alfabesi kabul edilirken, 

soyadlara Rusça ekler ilave edilmiştir (Nesibli, 2001: 144). Kısacası, 

Azerbaycanlıların Aydınlanma Hareketi döneminde Türk kimliğine 

dair kazandıkları ne varsa, tamamen yok edilmeye çalışılmıştır. 

Buradan da anlaşılacağı gibi Tercüman’ın kurulmasıyla başlayan 

Rusya’daki Türk Aydınlanma hareketi Sovyet Yönetimi'nin 

Azerbaycan’ı işgal etmesiyle ve ülke üzerinde otoritesini tesis 

etmesine bağlı olarak son bulmuştur. Hareket son bulsa da gelişmeleri 

takip eden Sovyet Yönetimi, hareketin ulaştığı sonuçlardan büyük 

rahatsızlık duyarak buna neden olan Türk aydınlarını 1926-1937 

yılları arasında ya sürgüne göndererek ya da katlederek bu dönemin 

izlerini tamamen ortadan kaldırmaya çalışmıştır (Çitil, 2015: 1023). 
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SONUÇ 

Rusya’daki Türk Aydınlanma Hareketi’nin başlamasında, Rus 

Yönetimi’nin olumsuz tutumu nedeniyle Türk ve Müslümanların 

sosyal ve ekonomik durumlarının her geçen gün daha da kötüye 

gitmesi belirleyici rol oynamıştır. Rus egemenliğine girdikten sonra 

Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma politikalarına karşı direnen Türkler, 

yönetim tarafından başta eğitim olmak üzere çoğu hizmetten yoksun 

bırakılmışlardır. Rus Yönetimi’nin bütün girişimlerine rağmen asimile 

olmamayı başarmışlar, ancak içine düştükleri ataletten dolayı kendi 

aralarında dayanışma duygusunu da büyük oranda yitirmişlerdir. 

Böyle bir ortamda Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı sınırları içinde 

başlayan aydınlanma hareketleri, Rusya’daki Türklerin içinde 

bulunduğu bu kötü durumu daha görünür hale getirmiştir. Diğer bir 

deyişle, bu dönemdeki Rus Aydınlanma Hareketi ve Osmanlı’da 

başlayan Batılılaşma hareketi, Türk Aydınlanma Hareketi’nin itici 

güçleri olmuştur. Bununla birlikte küresel, bölgesel ve yerel 

konjonktürel dinamiklerin de, hareketin ortaya çıkmasında etkili 

olduğu düşünülmektedir. Bu dinamiklerin başında, dönemin Rus dış 

politikasına damgasını vuran Panslavizm akımı gelmektedir. 

Panislavizm, hareketin lideri İsmail Gaspıralı’nın kimlik ve aidiyet 

duygusunun oluşumunda etkili rol oynamıştır. Askeri okulda okuduğu 

dönemde kendilerini doktrine etmek için kullanılan Panslavizm, 

Gaspıralı’da tam ters etki yaratmış, kendi milli kimliğine dönüşüne 

neden olmuştur. Mücadelesine, önce Türklerin Rusya içindeki siyasi 

ve sosyal durumunu inceleyerek başlamıştır. Türklerin oldukça kötü 

şartlarda yaşadıklarını görünce, bu durumdan ancak ortak bir 
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mücadele ile kurtulmanın mümkün olabileceği sonucunu çıkarmıştır. 

Bunun için de, daha sonra “dilde, fikirde ve işte birlik” olarak formüle 

ettiği sloganı ile günümüze kadar devam eden mücadelesini 

başlatmıştır. 

Mücadelenin nihai hedefi, Türk Dünyasını kapsayacak şekilde siyasi 

birliğin kurulmasıdır. Bu hedefe ulaşabilme, zor ve çetin bir sürecin 

aşılmasına bağlıdır. Bu zorlu süreçte, “dilde birlik” ile tüm Türk 

boylarının anlayabileceği ortak bir dil yaratılması; “fikirde birlik” ile 

aynı ideal için mücadele etmesine temel dayanak oluşturacak ortak bir 

kültürün yaratılması; “işte birlik” ile de, tüm Türklerin ortak 

mücadeleleri neticesinde bağımsızlıklarını kazanarak kendi 

özyönetimleri kurmaları genel hedef olarak belirlenmiştir. Bunun 

başarılabilmesi için birbirleriyle bağlantılı bir şekilde gazetecilik, 

eğitim ve siyasi olmak üzere üç farklı aracın kullanılması 

planlanmıştır. Gazetecilik hareketi ile dil birliğinin; eğitim hareketi ile 

kültür birliğinin ve siyasi hareket ile de ortak siyasi birliğin 

sağlanması öngörülmüştür. Türk Aydınlanma Hareketi, Rus 

Yönetimi’nin her yolu kullanarak asimile etmek için mücadele ettiği 

Türk boylarını tam anlamıyla “millet olma” sürecinden geçirme, 

bunun neticesinde milli kimliğine dayalı bir millet ortaya çıkarma ve 

sonuçta Rus yurdu haline dönüştürülmeye çalışılan Türk vatanı 

üzerinde gerçek manada bir Türk devleti yaratma anlayışı üzerine inşa 

edilmiştir. 

Türk Aydınlanma Hareketi, nihai hedefine ulaşamadan 1917 Ekim 

Devrimi sonrasında eylemlerine son vermek zorunda kalmıştır. Bunun 
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çok sayıda nedeni olmakla birlikte, zaman yetersizliğinin bunlar 

içinde en önemlisi olduğu düşünülmektedir. Batı Avrupa ve Rus 

Aydınlanma Hareketlerinin yaklaşık bir asırlık süreden sonra 

hedeflerine ulaştığı göz önüne alındığında, yarım asırdan daha az bir 

sürede böylesine önemli faaliyetlerin tamamlanmaması makul 

karşılanabilir. İkincisi, millet olma sürecinin ikinci aşaması 

tamamlanmadan doğrudan üçüncü aşamaya geçmek zorunda 

kalınmasıdır. Bu zorunlu geçişin nedeni, 1905’te İlk Rus Devrimi’nin 

ilan edilmesi ve bunun neticesinde ortaya çıkan siyasi gelişmelerdir. 

Dolayısıyla Siyasi Hareket, ortak milli şuur henüz olgunlaşmadan 

faaliyete geçmek zorunda kalmıştır. Ortak kültüre dayalı milli şuur 

olmadan müşterek bir dava etrafında toplanmak ve topluca hedefe 

yürümek hiçte kolay değildir. Nitekim daha sonraki gelişmeler, bunun 

ne kadar zor olduğunu açıkça göstermiştir. Üçüncüsü, kitleleri hedefe 

yönlendiren motivasyon eksikliğidir. Yani milli hareketin enerji 

kaynağı olan milliyetçilik ideolojisinin devreye sokulamamış 

olmasıdır. Bu eksiklik, milli kültürün yaratılamamış olmasının da 

doğal sonucudur. İdeoloji olmadan geniş kitleleri harekete 

geçirebilmek zordur. Bu nedenle millet olma sürecinin son aşaması 

olan siyasi hareketin kitleselleşmesinde istenen başarı 

sağlanamamıştır. Bu dönemde ortak faaliyetlerin yürütülmesi için bir 

siyasi partiye ihtiyaç duyulması üzerine Siyasi Hareketin lideri 

Topçubaşı tarafından girişimde bulunulmuş, ancak beklenilen netice 

elde edilememiştir. Sonuncusu ise, genel hedefe ulaşabilmek için 

dönemin aydınları arasında ortak bir stratejinin belirlenememiş 

olmasıdır. Ortak bir strateji üretilememiş olması bir tarafa, bu 
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dönemdeki bazı olaylar davanın lideri İsmail Gaspıralı ile davaya 

büyük katkıları olduğundan şüphe duyulmayan Abdürreşid İbrahim 

arasındaki anlaşmazlığın (Çitil, 2015: 1039) Aydınlanma Hareketinin 

geneline zarar verebilecek bir boyuta ulaştığını göstermektedir. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen hareketin bir parçasını oluşturan 

Kafkasya’daki gelişmeler ise, diğer bölgelere göre farklı bir tablo 

ortaya koymaktadır. Aydınlanma Hareketi’nin genel olarak hedefine 

ulaşamamasına rağmen millet olma sürecinin Kafkasya’da nispeten 

tamamlanmış olması ilginçtir. Tezat gibi görünen bu durumun en 

önemli nedeni, Rus Yönetimi’nin bölgedeki siyasi çıkarlarına dayalı 

politik uygulamalarıdır. Azerbaycan’ın bölünmesi, bölge Türklerinin 

hafızalarından hiç silinmemiştir. Aydınların konuyu sürekli gündeme 

taşımaları, milli kimliğin diğer bölgelere nazaran bölgede daha güçlü 

bir şekilde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çarlık Yönetimi’nin 

bölgeyi işgalden sonra başlattığı ayrımcı politikaları zaman içinde 

Türk kimliğini daha da güçlendirmiştir. Bu gelişmeyi engelleyebilmek 

amacıyla 1905 Devrimi’nden sonra Azerbaycan Türklerine karşı 

Ermenileri bir baskı vasıtası olarak kullanması ise, beklediğinin aksine 

sonuçlar doğurmuştur. Çaresiz kalan Azerbaycan Türkleri, kendi 

haklarını koruyabilmek için aydınlarının uyarılarını dikkate alarak 

ortak dayanışma içine girmiş ve davalarına sahip çıkmışlardır. Bu 

dönemde ortaya çıkan siyasi partiler, milli hareketin kitleselleşmesi 

yönünde öncü rol oynamışlar ve halkı bağımsızlığa giden yolda 

toplamayı başarmışlardır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi 

konjonktürel gelişmelerin bir sonucu gibi görünse de, tesadüfi 

değildir. Bunun bir tesadüf olmadığını, 30 Ekim 1918’de imzalanan 
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Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı topraklarından ayrılmak zorunda 

kalan Batum, Ardahan ve Kars bölgesi halkının kendi iradesiyle 

kurduğu “Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti”i de teyit etmektedir. 

Bu gelişmelere bakarak Rusya’daki Türk Aydınlanma Hareketi’nin 

genel olarak başarısız olduğunu iddia etmek, gerçekleri tam olarak 

yansıtmayan eksik bir değerlendirme olur. Bu hareket döneminde 

oluşan milli bilinç ya da şuur, daha sonraki dönemlerde milli benliğin 

korunmasında etkili olmuştur. Bu nedenle“Rusya’daki Türk 

Aydınlanma Hareketi hiç başlamamış olsaydı, Sovyetler Birliği 

dağıldıktan sonra nasıl bir Türk Dünyasıyla karşılaşılırdı” sorusu 

gerçekten ciddi bir araştırmayı gerektirmektedir. Aydınlanma Hareketi 

sayesinde milli şuurları nispeten yükselen Rusya’daki Türklerin 

Sovyet Yönetimi’nin uygulamaya koyduğu etnik unsurların sistematik 

ayrıştırmasına dayanan politikalarına direnç göstermede başarılı 

oldukları düşünülmektedir. Zira Türk boylarının Sovyet Yönetimi’nin 

bir toplum mühendisliği projesi olan Milliyetler Politikasına 

(Hasanov, 2013: 45) milli bilinçten yoksun olarak maruz kalmaları 

halinde, bu dönüşüm sürecinden çok daha farklı bir görünümle 

çıkmaları şaşırtıcı bir sonuç olamazdı. Bu nedenle bazı eksikliklerine 

rağmen Aydınlanma Hareketi’nin sağladığı faydaları kabul etmemek 

ya da küçümsemek büyük bir haksızlık olur. Aynı şekilde ünümüzde 

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri kardeş ülke seviyesinde bir gelişme 

gösteriyorsa, bunun gerçek sebeplerini hareketin faal olduğu 

dönemdeki Azerbaycan aydınlarının çabalarına bağlamak yerinde 

olur. O dönemde milli bilincinin gelişmesi için mücadele eden 

aydınlar, sadece Rus misyonerlerin asimilasyon politikalarını boşa 
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çıkarmamışlar, aynı zamanda bölgede Fars kültürünün etkisini de 

kırmayı başarmışlardır (Pehlivan, 2019: 959). Fars kültürünün 

etkisinden kurtulan Azerbaycan Türkleri, İran yerine Anadolu ile daha 

güçlü bağ kurmayı tercih etmişlerdir (Açıkkaya, 2010: 412). 

Dolayısıyla günümüzdeki iyi ilişkilerin temeli, o dönemdeki 

Azerbaycan aydınlarının özverili çabaları sonucunda atılmıştır. 

Aslında Türk Aydınlanma Hareketi’nin bazı hedeflerine, 

Cumhuriyetin ilanından sonra Anadolu’da başlatılan İnkılap 

faaliyetleriyle ulaşıldığı görülmektedir. Bu yönüyle Aydınlanma 

Hareketi ve İnkılap faaliyetlerinin felsefesinin büyük oranda örtüşmesi 

dikkat çekicidir. Bu konuda Türk Dil Kurumu (TDK)’nun teşkil 

edilerek Türkçenin yabancı etkilerden temizlenmesi ve korunması, 

TDK ile birlikte kurulan Türk Tarih Kurumu vasıtasıyla Türk 

kimliğinin tanımlanmaya çalışılması, dinin eğitim üzerindeki 

etkilerinden arındırılmak suretiyle milli eğitim sisteminin kurulması 

ve bu sayede ulus inşa sürecinin başlatılması, kadınlara seçme ve 

seçilme hakkının verilmesi gibi faaliyetleri, söz konusu örtüşmeyi 

doğrulayan örnekler olarak gösterilebilir. Hareketin içinde yer alan 

ancak Rus Yönetimi’nin baskısından dolayı ülkelerini terk ederek 

Anadolu’ya sığınmak zorunda kalan Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu 

gibi aydınlar, yaşamları boyunca kendi davalarının temsilcileri olmuş 

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal ATATÜRK 

ve onun felsefesini her zaman desteklemişlerdir. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması, sadece Rusya’daki Türkler için değil, 

Türk Dünyası için yeni ufuklar açmıştır. Bu dönemde büyük bir 

iyimserlikle başlayan Türk Dünyası arasındaki işbirliği ve dayanışma 
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girişimleri, Gaspıralı’nın öngördüğü hedef istikametinde 

ilerleyememiştir. Bu istenmeyen sapmanın yeniden doğru istikamete 

sokulması, Gaspıralı’nın felsefesinin doğru analiz edilmesine bağlıdır. 

Bunun için söz konusu rotaya sokacak ve bu rota boyunca ilerlemeyi 

sağlayabilecek gerçek bir rehbere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Rehberden kastedilen bir lider değil, daha çok yol gösterici olma 

özelliğidir. Bu anlamdaki rehber, duygu yüklü ideolojilerden uzak 

olmalı ve faaliyetlerini bilimsel esaslara uygun yürütmelidir. Bu 

nitelik ve özelliklere sahip olacak şekilde teşkil edilecek “Türk 

Jeopolitik Okulu”, rehberlik hizmetini yerine getirebilir ve Türk 

birliğini sağlama girişimlerini doğru rotaya sokabilir. Bunun 

neticesinde de Gaspıralı’nın “dilde, fikirde ve işte birlik” parolası 

nispeten daha kolay hayata geçirebileceği gibi 21. yüzyıl da gerçek 

manada bir “Türk Asrı”na dönüşebilir.  

Sonuç itibariyle Türk birliğinin sağlanması, her şeyden önce 

Gaspıralı’nın vasiyetinin doğal bir gereği ve yarım kalmış projenin 

tamamlanmasıdır. Hayatını Türk birliğinin sağlanmasına adayan 

Gaspıralı, “dilde” ve “fikirde” birlik konusunda önemli mesafeler kat 

edildiğine kanaat getirmiş ve faaliyetin “işte birlik” bölümünün 

gerçekleştirilmesini ise gelecek nesillere vasiyet olarak bırakmıştır. 

Onun dava arkadaşlarından biri olan Fatih Kerimi’nin 1917’de yapılan 

Rusya Müslümanları Kongresi’nde katılımcılara yaptığı 

konuşmasında “Gaspıralı’nın parolasını korumalıyız” (Sertçelik, 2015: 

103) ifadesinden, “şu anda uygun olmasa bile uygun olan ilk zamanda 

Türk birliğini sağlamalıyız” mesajı çıkmaktadır. Günümüzde, bu 

parolanın uygulamaya geçebilmesi için şatlar geçmişe nazaran çok 
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daha elverişlidir. Sovyet Yönetimi boyunca, Gaspıralı’nın yaptığı 

veya yapmak istediği şeylerin izlerinin büyük bölümünün silindiğini 

unutmamakta fayda vardır. Bu nedenle süreci yeniden ve daha sağlam 

temeller üzerine inşa etmek gerekmektedir. Bu felsefenin yeniden 

canlandırılabilmesinin zannedildiği kadar da kolay olmadığı ortadadır. 

Bu nedenle Gaspıralı’nın felsefesini doğru bir şekilde uygulamaya 

koyulabilmesi için geçmişte yapılan hatalardan ders alınmak suretiyle 

kurumsal bir yapıya kavuşturulmasında fayda vardır. Bu maksatla ilk 

Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan’da “Türk Dünyası Üniversitesi” 

adıyla bir üniversite kurulması, bu hedefi gerçekleştirecek kadroların 

yetişmesine imkan sağlayabilir. Değişik Türk illerinden gelerek 

burada eğitim gören ve mezun olan gençler, ilk önce bölünmüş 

Azerbaycan’ın birleşmesine, daha sonra Türk birliğinin sağlanmasına 

ve en nihayetinde daha müreffeh şartlarda yaşayacak bir Türk 

birliğinin yaratılmasına öncülük yapabilirler. Bunun neticesinde 

Gaspıralı’nın “dilde, fikirde ve işte birlik” parolası gerçeğe 

dönüştüğünde, Adriyatik Denizi ve Çin Seddi arasında kalan geniş 

Türk coğrafyasında yaşayan her Türk, hiçbir yardım ve desteğe gerek 

duymadan bütün Türk yurtlarını gezip ve görebilir, en önemlisi de 

Türk Aydınlanma Hareketi’nin önderi Gaspıralı’nın vasiyeti yerine 

getirilmiş olur. 
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GİRİŞ 

Azerbaycan istiklâl mücadelesine adanmış hayatlar veya bu 

mücadelenin dava adamları söz konusu olduğunda akla ilk gelen 

isimlerden biri Mirza Bala’dır. Mehmet Emin Resulzâde’nin fikir ve 

görüşlerinin takipçisi olarak Bolşevik işgali altında kalan 

Azerbaycan’ın kurtuluşu için Türkiye ve Avrupa’da geçirdiği yıllar 

itibariyle Azerbaycan siyasî muhaceret tarihinin önemli bir 

temsilcisidir. Mehmet Emin Resulzâde liderliğinde teşkilatlanan ve 

siyasî bir program dâhilinde gerçekleşen Azerbaycan istiklâl 

mücadelesi kapsamlı bir muhaceret matbuatının oluşmasını da 

beraberinde getirmiştir.1 

Mirza Bala Bakü’de yayımlanan Açık Söz gazetesindeki yazılarıyla 

matbuat hayatına katılmış ardından haftada bir çıkan Basiret 

gazetesinin başyazarı olmuştur. 1917 Rus Devriminden sonra, 

Bakü’deki öğrencilerin yayın organı olan Gençler Sedası, İttifak-ı 

Müteallim gazetelerinin yazarlığını yapmıştır. 28 Mayıs 1918 

tarihinde kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin resmî yayın 

organı olan Azerbaycan gazetesinin de yazarlarından biri olmuş hatta 

kimi zaman başyazarlığını üstlenmiştir.2 Millî demokratik Azerbaycan 

Halk Cumhuriyeti 27 Nisan 1920 tarihinde sükût ettikten sonra 

Müsavat Partisi’nin yeraltı faaliyetlerini yürütmek üzere A. Vahap 

 
1 Nəsiman Yaqublu, Azərbaycan Mühacirət İrsi, Elm və Təhsil Nəşriyyatı, Bakı 
2011, s. 7-8. 
2 İsmail Türkoğlu, “Mirza Bala Mehmedzâde (1898-1959)”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, C. Ek-2, Ankara 2019,  s. 271; Mirza Bala, Milli Azerbaycan 

Hareketi, Haz. Ahmet Karaca, Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları, Ankara 1991, 
s. vıı-vııı. 
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Yurtsever, Cafer Cabbarlı, Mehmet Sadık Kuluzade, Mehmet Hasan 

Baharlı ve Rahim Vekili ile birlikte başkanı olduğu İstiklâl 

Komitesi’ni kurmuştur. 1923 yılında Bolşeviklerin Müsavat Partisi 

mensuplarını tutuklamaya başlaması üzerine Güney Azerbaycan 

(İran)’ın Enzeli şehrine yerleşmiştir. Burada bulunan muhacirlerin 

siyasî faaliyetlerine rehberlik ederken Mehmet Emin Resulzâde ile 

temasa geçerek Onun direktifleri doğrultusunda mücadeleyi 

sürdürmüştür. 1924 yılında Mehmet Emin Resulzâde Türkiye’de 

Azerbaycan Millî Merkezi’ni kurmuş ve bu millî teşkilatın yayın 

organı olarak Yeni Kafkasya adlı dergiyi yayın hayatına 

kazandırmıştır. Bu esnada Enzeli’de bulunan Mirza Bala yazılarıyla 

ve gönderdiği haberlerle yayına katkı sağlamıştır.3 Ayrıca Yeni 

Kafkasya ile aynı ideale hizmet eden Azeri Türk ve Odlu Yurt dergileri 

ile başyazarı olduğu Bildiriş gazetesi vasıtasıyla muhaceretteki 

Azerbaycan matbuat hayatında aktif bir rol oynamıştır.4 Aynı 

zamanda 1927 yılında İstanbul’a gelerek doğrudan Azerbaycan millî 

mücadelesinin önemli bir siyasî aktörü olmuştur.  Türkiye’deki siyasî 

koşullar sonucu 1931 yılında millî teşkilat ve matbuat faaliyetlerinin 

Avrupa’ya kaydırılmasından sonra 1932 yılında Mirza Bala 

Varşova’ya geçerek faaliyetlerine bu merkezden devam etmiştir.5 

Mirza Bala’nın muhaceret hayatının Polonya ayağı Promete Birliği 

(Promete Ligi)’nin bir parçası olarak dolayısıyla onunla aynı 

istikamette devam etmiştir. Sovyet esiri milletlerin ortak düşmana 
 

3 Yaqublu, age, s. 50; Bala, age, s. ıx-x. 
4 Sebahattin Şimşir, Azerbaycan’ın İstiklâl Mücadelesi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
İstanbul 2002, s. 56, 61-62, 68. 
5 Bala, age, s. x. 
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karşı oluşturduğu bir cephe olan Promete Birliği’nin ortaya 

çıkmasında ilk teşebbüs Başkırdistan muhaciri olan Ahmet Zeki 

Velidi Togan ile Müsavat ideolojisinin lideri Mehmet Emin 

Resulzâde’ye aittir. Nitekim 26 Haziran 1923 tarihli Yeni Kafkasya 

dergisinin ilk sayısında Mehmet Emin Resulzâde, Zeus’un Promete’yi 

Kafkas dağlarına zincirlemesini ve kartalın her gün onun ciğerlerini 

delik deşik etmesini Azerbaycan’ın ve aynı zamanda Kafkasya’nın 

mevcut siyasî durumu ile ilişkilendirerek anlatmıştır. Buna göre 

yazının içeriğinde Azerbaycan ve Kafkasya Promete, onu parçalayan 

çift başlı kartal ise Sovyet Rusya olmak üzere Promete’nin 

mitolojideki kimliğinin tezahürü yansıtılmıştır. Böylece Promete’nin 

kuruluşu Mehmet Emin Resulzâde’nin teşebbüsü ve birliği malî 

yönden destekleyen Polonya Hükümeti’nin onayı ile gerçekleşmiştir. 

1926 yılında öncelikle Kafkasya muhacirlerinin birliği şeklinde 

başlayan hareket Türkistan, Kırım, İdil-Ural, Azerbaycan, Kuzey 

Kafkasya, Gürcistan, Ukrayna, Belarus, Moldova, Karelya ve 

İngerya’yı kapsayan bir kimlik kazanmıştır.6 Promete adı altında 

teşkilatlanan Sovyet karşıtı birlikte Azerbaycan’ı Mehmet Emin 

Resulzâde, Mir Yakub Mehdiyev, Türkistan’ı Mustafa Çokay, Kırım’ı 

Cafer Seydahmet Kırımer, İdil-Ural’ı Ayaz İshakî, Kuzey Kafkasya’yı 

Said Şamil, Hurşilov, Tausultan Şakmanov, Gürcistan’ı Noe Jordania, 

Giorgi Gvazava ve Ukrayna’yı Prof. Roman Smal Stotski temsil 

etmiştir.7   

 
6 Xaləddin İbrahimli, Azərbaycan Mühacirəti Tarixi, ADPU  Nəşriyyatı, Bakı 2012, 
s. 130-131. 
7 Age, s. 131-132. 
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Millî istiklâllerini gerçekleştirmek idealiyle bir araya gelmiş olan 

Promete Birliği’nin yayın organı Paris’te yayımlanan Prométhée 

dergisi olmakla birlikte hareketin temsilcileri kendilerine amaçları 

doğrultusunda yayıncılık sahasında da bir alan açmışlardır. Bu 

anlamda siyasî muhacir teşkilatları bünyesinde ayrı ayrı gazete ve 

dergiler yayımlanmıştır. Bunlar Varşova’da Severnıy Kavkaz (Kuzey 

Kafkasya) ve Yana Milli Yul (İdil-Ural), Berlin’de İstiklâl gazetesi 

(Azerbaycan) ile Kurtuluş dergisi (Azerbaycan) ve Yaş Türkistan 

(Türkistan), Romanya’da Emel (Kırım),  Paris’de Sakartvelo 

(Gürcistan)’dur.8  

1926 yılından itibaren Polonya’da Azerbaycan Millî Merkezi çatısı 

altında yapılanan Azerbaycan İstiklâl Komitesi’nin faaliyetlerinde 

1932 yılı itibariyle Mirza Bala’da yer almıştır.  Onun Varşova’ya 

gelişi millî hareketin canlanması noktasında etkili olmuştur.9 

Varşova’da bulunduğu dönemde Müsavat Partisi’nin merkezî büro 

üyesi olarak hizmet etmekle beraber bir taraftan da İstiklâl gazetesinin 

redaksiyonunu yapmıştır.10 Ayrıca Kasım 1934 - Ocak 1939 tarihleri 

arasında “insanlara hürriyet, milletlere istiklâl!” ilkesiyle yayımlanan 

Kurtuluş11 dergisindeki yazıları vesilesiyle muhaceretteki Azerbaycan 

matbuatının en kuvvetli kalemlerinden biri olarak tanınmıştır.12 Mirza 

Bala Polonya’daki yayıncılık faaliyetleri sırasında Sovyetler Birliği, 
 

8  Şimşir, age, s. 106; İbrahimli, age, s. 135. 
9 Mübariz Süleymanlı, “Mirza Bala Mehmetzadenin ‘Kurtuluş’ Mecmuasındaki 
Yazıları Hakkında”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VIII, S. 1, s. 172.   
10 Nəsiman Yaqublu, Azərbaycan-Polşa Əlaqələrində M. Ə. Rəsulzadənin Rolü, 
Adiloğlu Nəşriyyatı, Bakı 2007, s. 43. 
11 Kurtuluş Die Befreiung adıyla Almanca olarak da yayımlanmıştır. 
12 Şimşir, age, s. 107; Süleymanlı, agm, s. 172. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 413 

 

 

Kafkasya ve İran’daki yayınları da takip ederken özel muhabere 

faaliyetleri içerisinde bulunarak sağlam kaynaklardan uluslararası 

kamuoyuna Sovyet esareti altındaki milletlerin ve özel anlamda 

Azerbaycan Türklerinin istiklâl mücadeleleri ve Bolşeviklerin 

uyguladığı politikaları duyurmuştur.13   

Diğer taraftan Mirza Bala 31 Mayıs - 1 Haziran 1936 tarihlerinde 

Varşova’da, Sovyet esareti altındaki milletlerin maruz kaldığı 

Ruslaştırma politikasını dünya kamuoyu ve Avrupa muhitinde ifşa 

etmek maksadıyla toplanan Dil Kurultayı’na Azerbaycan adına 

katılmıştır.14 Mirza Bala’nın Kurultay’da Azerbaycan özelinde yaptığı 

konuşması esasen Bolşeviklerin tüm Türk dünyası üzerinde izlemiş 

olduğu anadil politikasını gözler önüne sermiştir. Mirza Bala Türk 

dünyasının bu önemli problemine sebep olan söz konusu politikayı 

aşağıdaki sözlerle ifade etmiştir: 

“Muhterem Kurultay temsilcileri! Hürmetli misafirler! Milletlerin 

uyanış, yükseliş ve düşüş tarihleri gösterir ki, millî hususiyetlerini ve 

millî kültürlerini koruyup yaşatmaya muvaffak olan her millet er geç 

müstakil millî bir devlet kurmaya namzettir. Millî hususiyetlerini ve 

millî kültürlerini yitirmiş olan milletler, millî benliklerini ve ilham 

alacak millî kaynaklarını da yitirmişler demektir. Bu gibi milletlerin 

geleceği yoktur. Onlara ölmüş nazarı ile bakmak lazımdır. Millî 

 
13 Telli Ahundova, Mirza Bala Mehmetzâde’nin Hayatı, Faaliyetleri ve Düşünceleri, 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İzmir 2001, s. 16. 
14 Yaqublu, age, s. 87-88. 
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hususiyet ve millî kültürün başında ise millî dil gelir. Millî dilin millî 

varlığı korumasında rolü halledicidir. 

 Bu ciheti çok güzel anlayan Kızıl Moskova, esaretinde sakladığı başka 

milletler gibi Azerbaycan’ı da istila eder etmez 6-7 asırlık koca 

edebiyata malik olan edebî Azerbaycan Türkçesi’ni mahvetmektedir. 

Bunun için Moskova muhtelif yollara el atmıştır.  

Kızıl Moskova ilk önce Türkistan’da, Şimalî Kafkasya’da ve başka 

yerlerde yaptığı gibi Azerbaycan’ı küçük kabilelere ve ortak dili de 

mahalli kabile dillerine parçalamak istedi. Azerbaycan’ı çok milletli 

bir memleket diye ilan etti. Azerbaycan’a yavaş yavaş gönderilen Rus 

“ilmî rehberleri”, “Türkleşmiş eski milletler” aramaya başladılar. 

Fakat bundan özleri için müspet bir netice elde edemediler.   

Doğrudur, Tatlara, Talışlara ve dilden, yazıdan mahrum diğer 

Müslüman ahaliye ayrıca elifba, yazı, gramer meydana getirdiler. 

Hatta Azerbaycan’da yaşayan Türkistanlı ve İdil-Ural Türklerini 

Azerbaycan mekteplerine bırakmadılar. Onlara mahsus da ayrı ayrı 

mektep, tiyatro, matbuat vs. tesis ederek bunların hepsini Rus dili 

vasıtasıyla birbirine, Rusya’ya bağlamak istediler. Fakat bütün bu 

şeytani tedbirlerle Azerbaycan millî vücudunun parçalanmasına 

muvaffak olamadılar. Yerleşmiş, sayları 5-10 bin olmayan Rusların ve 

başka Müslüman olmayan milletlerin bile çoktan Türkleşmiş olduğu 

bir memlekette Türk ve Müslüman kabilelerin % 80 nispetini Türk 

teşkil eden bir deniz içerisinde Ruslaşacaklarını ümit etmek abesti. 
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Hususen de bunları ırk, tarih, kültür, anane, din, yurt ve mukadderat 

birliği ile ortak tarihî düşman birbirine bağlamaktadır.”15 

Mirza Bala muhaceret hayatının Polonya’daki döneminde Leh dilinde 

yayımlanan Życie Tatarskie (Tatar Hayatı) dergisine de yazılarıyla 

katkıda bulunmuştur. Polonya’da yaşayan Tatar kökenli Türklerin 

yayıncılık faaliyetinin bir parçası olan  Życie Tatarskie dergisi Ocak 

1934 - Ağustos 1939 tarihleri arasında aylık periyodlarla 

yayımlanmıştır. Editörü Stefan Tuhan Mirza Baranowski, yayıncısı 

Polonya Cumhuriyeti Tatarları Kültür ve Eğitim Birliği [Związek 

Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej]’nin 

Vilnius (Wilno) şubesidir.16 İki dünya savaşı arasındaki dönem 

Promete hareketi ve Polonya Hükümeti’nin harekete verdiği destek 

dolayısıyla yayıncılık sahasında Polonya Tatarları ile Polonya’da 

faaliyet gösteren siyasî muhacirlerin iş birliği içerisinde bulunduğu 

önemli bir süreç olmuştur. Çalışmamızda bu sürecin bir parçası olan 

Mirza Bala’nın  Życie Tatarskie’de yayımlanan makaleleri ve içeriği 

hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.  

Mirza Bala’nın Życie Tatarskie (Tatar Hayatı) Dergisinde 
Yayımlanan Makaleleri  

Polonya Tatarlarına ait bir yayın olan Życie Tatarskie dergisinin 

mevcut sayılarında Mirza Bala’ya ait sekiz makale bulunmaktadır. Bu 

 
15 Yaqublu, age, s. 88-89. 
16 Janusz Danecki “Literature of the Polish Tatars”, Muslims in Poland and Eastern 

Europe: Widening the European Discourse on Islam, Ed. Katarzyna Górak-
Sosnowska, University of Warsaw Faculty of Oriental Studies, Warszawa 2011, s. 
48; Musa Çaxarxan Czachorowski, Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w 
Polsce w latach 1945–2015, Çaxarxan  Xucalıq, Wrocław 1437/2015, s. 7.   
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yazıların kimileri doğrudan Bolşevik ideolojisinin Azerbaycan ve 

Rusya Türklerine dayattığı totaliter politikalar üzerine 

değerlendirmeleri içerirken kimileri de esasında temeli I. Dünya 

Savaşı’na dayanan problemler ve savaş sonrası Müslüman Ortadoğu 

ülkelerinin şekillenme sürecine dairdir. Bu makaleler ve içerikleri 

dergide yayımlandığı kronolojik sıraya göre aşağıdaki gibidir: 

1. “Arabja a nowa międzynarodowa sytuacja” [“Arabistan ve 

Yeni Uluslararası Durum”] 

Akdeniz ve Kızıldeniz’in çevrelediği Arap topraklarında yeni kurulan 

devletler ve bunlardan biri olan Suûd Devleti üzerine kaleme alınmış 

bir yazıdır. Metinde 1927’de Kral Suûd (İbn Suûd)’un kurduğu yeni 

devletin, toprak bakımından büyüyen yapısıyla, Arabistan 

Yarımadasının önemli bir kesimini kapsadığı, bu devletin 

bağımsızlığının İngiltere tarafından kabul edildiği kaydedilmiştir. 

Mirza Bala İbn Suûd’un liderliğinde kurulan ve Vehhâbilik ilkeleri 

üzerine şekillenen devlet yapısının oluşumuna giden tarihî süreç 

hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca I. Dünya Savaşı yıllarında İbn 

Suûd’un İngiltere’den etkilenmeyen ve dolayısıyla Osmanlı Devleti 

aleyhine faaliyet göstermeyen hareket tarzına dikkat çekmiştir. İbn 

Suûd’un bu tutumunun kaynağı olarak Hicaz’ın İngiltere 

himayesindeki Şerif Hüseyin’e verileceği ön görüsüne sahip olduğu 

tespitinde bulunmuştur. Yazıda ayrıca zengin ham petrol yataklarının 

varlığı dolayısıyla bölgenin önemine değinilmiştir. Ayrıca Kral 

Suûd’un Arabistan’da iç refahın sağlanması amacıyla gerek doğal 

kaynakların kullanımına gerekse Hacıların Mekke’ye ulaşmasını 
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sağlamak üzere Mekke’yi Bağdat’a ve Basra’ya bağlayan iki büyük 

yolun yapımına ilişkin çalışmaları olduğu ifade edilmiştir.17    

2. “Zajścia w Iraku” [“Irak’taki Olaylar”] 

Makalede I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Irak Krallığı 

döneminde yaşanan aşiret ayaklanmaları ve bu ayaklanmaların 

kaynağını araştıran genç kral, Emir Gazi döneminin iç politika 

meselelerinden bir kesit sunulmuştur. Buna göre kral ayaklanmaların 

kaynağını teşkil eden sorunun devlet iktidarının geniş kitleleri ihmal 

eden ancak yönetimdeki belirli çevrelerin çıkarlarına hizmet eden 

tutumu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayaklanmalar sırasında Emir 

Gazi, Irak’ın ileri gelen şahsiyetlerinden biri olan Yasin el-Haşimî 

Paşa başkanlığında millî bir kabine kurmuştur. Ayaklanmaların 

bastırılmasının ardından yeni kabine mevcut seçim yasasını 

değiştirmiştir. Buna göre yeni parlamento seçimleri yapılmış ve 

parlamentonun 1/3’i millî birlik hükümetini destekleyen, 107 

milletvekilinden oluşmuştur. Makalede belirtildiğine göre yeni 

hükümetin gündemine aldığı bir başka acil mesele zorunlu askerlik 

hizmetinin uygulanması konusudur. Çünkü Irak ordusunun varlığı 

keyfi şartlara bağlı olup ülkeyi savunmak için nicelik açısından 

yetersizdir. Ayrıca Irak’ın bağımsızlığını tanıyan İngiltere askerlerini 

geri çektiğinden artık savunma gücünün kendi ordusuna dayanması 

gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple hükümet zorunlu askerlik 

hizmeti hakkında bir kararname çıkarmıştır. Yasanın uygulanması 

devletin kontrolü dışındaki göçebe kabileler açısından zor olsa da 
 

17 Mirza Bała, “Arabja a nowa międzynarodowa sytuacja”, Życie Tatarskie, S. 11, 
1935, s. 14-15. 
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Bağdat’ta halkın çoğu düzenlemeyi büyük bir coşkuyla benimsemiştir. 

Örneğin askerlik hizmetinden muaf 4 bin öğrenci gönüllü olmuştur. 

Nitekim ilk manevralar kralın önderliğinde gerçekleştirilmiştir.18  

Makalede değinilen bir başka konu I. Dünya Savaşı’ndan önce 

İstanbul-Bağdat demiryolu hattının tamamlanan kısımları ve 

Musul’dan Türkiye sınırına uzanan yönüyle Irak’ın bir anlamda 

Karadeniz ve Akdeniz’e erişiminin sağlanmasıdır. Mirza Bala bu 

konuyla bağlantılı olarak özellikle Irak’ın kuzeyinde yaklaşık 500 bin 

Türk’ün yaşadığını, anadillerinde eğitim faaliyeti yapabilme ve yargı 

mekanizmalarına sahip olmalarına izin verildiğini, Bağdat’ta Türkçe 

yayımlanan Yeni Irak adlı bir gazetenin varlığını ve Irak 

Parlamentosunda bulunan milletvekilleri vasıtasıyla Türklerin temsil 

edildiklerine dikkat çekmiştir.19 

3. “W świecie muzułmańskim” [“Müslüman Dünyasından”] 

Mirza Bala makalesinde Türkiye, Mısır, Hicaz, Afganistan ve İran 

istisna tutulacak olursa bağımsız bir Müslüman devleti olmadığını, bir 

tarafta resmî olarak Avrupa devletlerinin kolonileri konumunda olan 

Suriye, Filistin, Trablusgarp, Fas, Tunus, Hindu ve Malay 

Müslümanları diğer tarafta Azerbaycan, Kuzey Kafkasya, Kırım, İdil-

Ural ve Türkistan’daki Sovyet Müslümanlarının bulunduğuna işaret 

etmiştir. Sovyet Müslümanlarının on sekiz yıl önce bağımsızlıklarını 

ilan etmelerine - Azerbaycan’ın bağımsızlığının diğer ülkelerce de 

tanınmış olmasını örnek göstermek suretiyle - rağmen Sovyetler 

 
18 Mirza Bała, “Zajścia w Iraku”, Życie Tatarskie, S. 12, 1935, s. 15-16. 
19 Agm, s. 16. 
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Birliği’nin eski Rusya’nın politikalarını devam ettirerek bu milletleri 

silah zoruyla özgürlüklerinden vazgeçmeye zorladığını kaydetmiştir.20 

Milletler Cemiyeti’nin ise Bolşeviklerin din adamlarını ve aydınları 

Sibirya’ya göndermek, anadilin kullanımını ve öğretilmesini 

yasaklamak, ibadethaneleri eğlence mekânlarına dönüştürmek gibi 

eylemlerine karşı tek bir adım atmadığına dikkat çekmiştir. Bu 

koşullar altında Sovyet Müslümanları arasında son dönemlerde 

bağımsızlığa yönelik yoğun bir faaliyet olduğunu belirtmiştir.  

Mirza Bala Mısır’ı Arap milletlerinin en kültürlüsü olarak 

nitelendirirken Ortadoğu’daki yeri itibariyle önemine atıfta 

bulunmuştur. 15 milyon nüfusu bulunan Mısır yönetiminin bir kral ile 

parlamento ve hükümete sahip olduğunu ancak 12 binden fazla askerî 

gücü bulundurma hakkına sahip olmadığını ifade ederek bir çelişkiyi 

ortaya koymuştur. Bu bağlamda Mısır’da mutlak bağımsızlığın 

sağlanmasına yönelik, İngiltere nüfuzunun devam etmesine tepki 

gösteren Mısır toplumunun kan döktüğü ve Nesim Paşa Hükümeti’nin 

istifa ederek Kral Fuad’ın 1923 Anayasasını restore eden bir 

kararname imzaladığını ifade etmiştir.21  

Mısır’da bu gelişmeler yaşanırken Mirza Bala, yine Milletler 

Cemiyeti’nin önünde gerçekleşen Habeşistan meselesine de dikkat 

çekmiştir. Söz konusu meselenin taraflarından biri olan İngiltere’nin 

Mısır gibi önemli bir bölgeyi kaybetmemek adına İtalya ile diyalog 

kurarak Habeşistan’ı koruduğu üzerinde durmuştur.  Diğer taraftan 

İngiliz vesayeti altındaki Irak ile Hicaz arasında yapılan, içeriğinde 
 

20 Mirza Bała, “W świecie muzułmańskim”, Życie Tatarskie, S. 1, 1936, s. 13-14. 
21 Agm, s. 14. 
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pasaport, gümrük, para birimi gibi konular bulunan sözleşmeye 

değinmiştir. Mirza Bala taraflar arasındaki diplomatik çalışmaların bir 

göstergesi olan bu durumu Avrupa’nın dolayısıyla da Milletler 

Cemiyeti’nin Doğu Müslümanları üzerindeki etkisini giderek 

kaybedeceği şeklinde yorumlamıştır.22   

Mirza Bala yazısının sonuç kısmında Müslüman dünyasında yaşanan 

olaylar değerlendirildiğinde Milletler Cemiyeti’nin ezilen milletlerin 

savunucusu olmadığını dile getirmiş ve bu teşkilatın Sovyetler 

Birliği’ni de eşit haklar vermek suretiyle bünyesine kabul ederek 

Avrupalı sömürgecilerin elindeki, güçlünün haklı olduğu, bir araç 

işlevi gördüğünü kanıtladığını kaydetmiştir.23   

4. “Prawda o Azerbejdżanie” [“Azerbaycan Gerçeği”] 

Makale Varşova Gazetesinin 7 Ocak 1936 tarihli sayısında yer alan 

Luis Fisher imzalı “Azerbaycan’da Komünist Cenneti” başlıklı yazıyı 

tenkit amacıyla kaleme alınmıştır. Mirza Bala’ya göre Luis Fiher’in 

Azerbaycan’ın özel bir çerçeve içerisinde birkaç güncel meselesini 

tartışan yazısı, Azerbaycan’da hâlihazırda yerleşik olan düzenle 

makalede anlatılanların çelişki arz ettiği ve Azerbaycan’daki komünist 

sistemi idealize etmeye çalıştığı anlatılmaktadır. Luis Fisher’in 

Azerbaycan hakkında sunduğu izlenimlere göre Azerbaycanlı kadınlar 

Sovyet yönetimi altında özgürlüğüne kavuşmuş, birkaç yıl öncesine 

kadar dindar olan nüfus Kur’an’ı ve Tanrıya olan inancını inkâr 

ederek ibadethanelerini özgür iradesiyle kapatmıştır. Yazar ayrıca 

 
22 Agm, s. 14-15. 
23 Agm, s. 15. 
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Sovyet idaresinin Azerbaycan Türkleri ile Gürcü ve Ermenilerin Latin 

alfabesine geçişini sağladığını belirterek bu durumun Azerbaycan 

Türklerinin Hazar Denizi ile İstanbul arasında yaşayan Türklere 

aidiyetine katkıda bulunduğu yorumunu yapmıştır. Öyle ki Luis Fisher 

tüm bu süreçleri yazısında Azerbaycan ve tüm Kafkasya’nın 

Avrupalılaşması şeklinde adlandırmıştır. Hatta önceden fakir bir Bakü 

varken Sovyet döneminde Bakü’den yeni bir Avrupa kenti 

yaratıldığını kaydetmiştir. Mirza Bala tüm bu bilgilerin Bolşevik 

kaynaklarından alınan yalan veriler olduğunu Azerbaycan’ın Sovyet 

iktidarı öncesindeki gerçek durumunu açıklayarak ortaya koymuştur. 

Her şeyden önce Azerbaycan’da kadınların özgürlük ve eşitlik 

mücadelesinin yüz yıl öncesine, XIX. yüzyılın ortalarına uzandığını 

belirtmiştir. Bu hareketin meşhur Azerbaycanlı aydınlar  (Mirza Feth 

Ali Ahundzâde ve Hasan Bey Zerdabi) tarafından başlatıldığını ve 

1875’den itibaren tüm Azerbaycan matbuatının gündeminde bu 

konunun yoğun bir şekilde işlendiğini ifade etmiştir. Azerbaycanlı 

kadınlar için ilk spor salonu Sovyetler tarafından değil 1901’de 

meşhur milyoner Tagiyev tarafından açıldığını belirtmiştir. Aynı 

zamanda gerek 1917-1918 yıllarında gerçekleşen Azerbaycan’ın 

istiklâl mücadelesi içerisinde gerekse 1918’de bağımsızlığını ilan eden 

Azerbaycan millî meclisi seçimlerinde kadınların erkeklerle birlikte 

aktif bir rol oynadığını ifade etmiştir. Ayrıca tüm okullar, üniversiteler 

ve devlet dairelerinde kadınların mevcudiyetinden söz etmiştir.24 

 
24 Mirza Bała, “Prawda o Azerbejdżanie”, Życie Tatarskie, S. 3, 1936, s. 62. 
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Din söz konusu olduğunda ise on altı yıllık Sovyet iktidarı sırasında 

resmî Sovyet organları inkâr etse de Sovyet Hükümeti tarafından 

sübvanse edilen Tanrısızlar dergisi, okullarda verilen din karşıtı 

eğitim, camilerin kapatılarak hükümet kararnamesiyle tiyatrolara, 

kulüplere vs. dönüştürülmesi ve millî aydınların, din adamlarının 

Solovki’ye hapsedilmesi gibi örneklerden yola çıkarak Azerbaycan’da 

yaşanan hakikatleri açıklamıştır. 

Mirza Bala’nın dikkat çektiği bir başka hakikat de Latin Alfabesi 

meselesidir. Luis Fisher’in değindiği Latince yazım konusunu 

cehaletin bir kanıtı şeklinde tanımlamıştır. Latin alfabesinin sadece 

Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya’da kullanıldığını, Gürcü ve 

Ermenilerin ise Latin yazımıyla hiçbir ortak yanı olmayan kendi 

alfabelerini kullandıklarını dile getirmiştir. Ayrıca Azerbaycan’da 

Latin Alfabesine geçiş sürecinin devrimden kısa bir süre önce ve bir 

reform niteliğinde bizzat Azerbaycan Türkleri tarafından hayata 

geçirilmeye çalıştığını hatırlatmıştır. Bu durumun kanıtı olarak meşhur 

düşünür, yazar ve dramaturg Mirza Feth Ali Ahundzâde’nin XIX. 

yüzyılın ortalarında alfabeyi değiştirmek üzere bir proje geliştirdiğini, 

Osmanlı Sultanının onayını ve rızasını almak üzere İstanbul’a gittiğini 

ve tüm Müslüman dünyasının yeni alfabeye geçişini sağlamaya 

çalıştığı girişimini aktarmıştır. Söz konusu proje her ne kadar başarısız 

olsa da matbuat dünyasında meselenin tartışıldığı üzerinde durmuştur. 

Buna anlamda Mirza Bala’ya göre alfabe meselesi hususunda 

Bolşeviklerin yaptığı tek şeyin Türk alfabesinden farklı bir düzenleme 

yapmak suretiyle Türk-Tatar topluluklarının birbirleriyle iletişim 

kuramayan hale getirdiğini savunmuştur. 
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Luis Fisher’in yazısında Bakü’nün görünümü hakkında sunduğu 

izlenimlere gelince Mirza Bala şehirde bulunan okulların, 

hastanelerin, tiyatroların, fabrikaların, büyük mağazaların, ofislerin 

savaştan önce Bakü’nün milyonerleri tarafından inşa edildiğini 

dolayısıyla da Bolşeviklerin şehrin gelişimine katkıda bulunmadığını 

ifade etmiştir.25 

5. “Zatarg Palestyński i Anglja” [“Filistin Çatışması ve İngiltere”]  

Dünya kamuoyunun Filistin çatışması üzerine yaklaşımına dair 

kaleme alınmış bir makaledir. Mirza Bala makale metninde daha çok 

bu meseleye ilişkin uluslararası yayınların içeriğindeki fikirleri 

aktarmıştır. Buna göre bir kısım yayınlarda Filistin’de işgalin yolunu 

açan Balfour Deklarasyonun bir Yahudi millî merkezinin kurulmasına 

yönelik tarafını, Yahudilerin dünya ölçeğinde büyük başkentlerde 

güçlü bir şekilde örgütlendiğini ve İngiltere’nin Yahudileri koruyucu 

tavrının söz konusu edildiğini kaydetmiştir.  Bir kısım yayınlarda ise I. 

Dünya Savaşı yıllarında İngiltere’nin bir Arap devleti yaratma 

vaadinden ve Arapların Osmanlı Devleti’ne dahası halifelerine karşı 

ayaklanmalarından bahsedildiğini ifade etmiştir. Mirza Bala 

Avrupa’dan Hindistan’a giden yolun Arap ülkelerinden geçtiğini ve 

İngiltere’nin Filistin meselesi hakkındaki tavrının diğer Araplar 

üzerinde de etkili olacağını açıklamıştır. İngiltere’nin ayrıca Mısır’da 

yaşanan karışıklıklar sebebiyle Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan ikinci 

bir kanal inşa etmeyi planladığını ve bu projeye göre kanalın Kuzey 

Filistin’den başlamak üzere Arap topraklarından geçerek Kızıldeniz’e 

 
25 Agm, s. 63. 
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ulaşacağını belirtmiştir. Böyle bir durumda İngiltere’nin Filistinli 

Araplarla anlaşarak daimî dostluklarını kazanması gerektiğini aksi 

takdirde yeni kanalın tehlike altında kalacağı tespitinde bulunmuştur. 

Yazısında bir Arap dergisinin bu mesele hakkında “Araplar bu 

fırsatlardan yararlanabilecek mi, 13 asırdır bölgede yaşayan Filistinli 

Arapları savunabilecek mi?” sorusunu sorduğunu ifade etmiştir.  Bu 

sorudan yola çıkarak Filistin meselesi üzerine Arap birliği ve İslâm 

birliği hareketlerini görme ve değerlendirme fırsatına sahip 

olunacağını da dile getirmiştir. Yazısını “Dağınık haldeki Yahudilerin 

baskısı karşısında yüz milyonluk Arap dünyası onları savunabilecek 

mi?”  sorusuyla sonlandırmıştır.26  

6. “Religja w Z.S.S.R.” [“SSCB’de Din”] 

Mirza Bala “SSCB’de Din” başlıklı makalesinde, Sovyet dostu 

uluslararası basının, yeni Sovyet Anayasasının27 tüm vatandaşlarına 

özgürlük sağladığı ve haklarını iade ettiği yönündeki söylemlerine 

karşılık bu haberlerin gerçeği ne derece yansıttığını sorgulamaktadır. 

Buna göre SSCB'de özgür bir adam olabilir mi? Ve yeni anayasa 

vicdan özgürlüğünü sağlıyor mu? sorularının cevabını ararken 

tespitlerini okurlara aktarmıştır. Mirza Bala din ve vicdan 

özgürlüğünün insanlığın temel haklarından biri olduğunu hatırlatırken 

yeni anayasanın 124. maddesi üzerinde durmuştur. Bu maddeye göre 

 
26 Mirza Bała, “Zatarg Palestyński i Anglja”, Życie Tatarskie, S. 8, 1936, s. 165-166.  
27 Siyasî rejimin ana hatlarını belirleyen ilk anayasa Bolşevik iktidarının ilk 
evresinde hazırlanan 1924 Anayasası’dır. Stalin dönemine tekabül eden zaman 
diliminde Sovyetler Birliği’nin ikinci anayasası olan 1936 Anayasası kabul 
edilmiştir. Bkz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik) Tarihi, Haz. Olcay 
Geridönmez, Kor Kitap, İstanbul 2018, s. 430-431. 
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vatandaşların vicdan özgürlüğünü sağlamak için SSCB’de kilisenin 

devletten ve okuldan ayrılması, dinî törenlerin icrası ve din dışı 

propaganda yapılması özgürlüğü tüm vatandaşlara verilmiştir. Mirza 

Bala bu maddeye göre demokratik devletlerde olduğu gibi din kişiye 

özel ve devletin müdahale etmediği bir alan gibi gözükse de özgürce 

din karşıtı propaganda yapılabileceğini onaylayan yanına dikkat 

çekmektedir. Makalesinde Tanrısızlar Birliği [Woinstwujuszczych 

bezbożników]’ nin tanınmış lideri Yaroslavski’nin On yıl başlıklı 

raporundaki görüşlere değinmiştir. Yaroslavski raporunda Sovyetler 

Birliği’nde 700 bin aktivist tarafından yönetilen 40 bin dinî topluluk 

bulunduğunu, Sovyet devleti için din vatandaşın özel meselesi olup 

isteyen vatandaşların dini benimseyebileceği belirtilmiş olmakla 

beraber proletarya için dinin özel bir alan olmadığı ifade edilmiştir. 

Aynı zamanda söz konusu raporda Lenin ve Stalin’den alıntı yapmak 

suretiyle “Komünist Parti dine karşı tarafsız olamaz ve parti din 

karşıtı propaganda yapacak” sözlerini hatırlatarak Yaroslavski vardığı 

sonucu şu sözlerle ifade etmiştir: “Proletar devlet vicdan özgürlüğü 

verir ancak proletar bir partinin rehberliğindeki hükümet bu 

özgürlüğü kısıtlar ve hatta yasaklar. Bu sebeple Komünist Parti dinin 

tamamen yok edilmesini istiyor.”28 

Mirza Bala bu söylemlerden yola çıkarak Komünist Parti ile Sovyet 

Hükümetinin tek ve aynı olduğunu hatta başka hiçbir partiyi 

tanımadığını vurgulamıştır. Ayrıca yeni anayasanın 126. maddesinde, 

Sovyet sistemini güçlendirme ve genişletme mücadelesinde tüm 

 
28 Mirza Bała , “Religja w Z.S.S.R.”, Życie Tatarskie, S. 1, 1937, s. 8-9. 
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örgütlerin (sendikalar, kooperatifler, gençlik örgütleri vs.) siyaseten en 

bilinçli ve aktif yurttaşlarının ve işçi sınıfının saflarından gelerek 

Komünist Parti’de birleştiğini dile getirdiğini belirtmiştir. Aynı 

maddenin destekleyicisi olan 141. maddeye göre ise aday gösterme 

hakkının kamu örgütleri ile emekçi topluluklara (Komünist Parti, 

sendikalar, kooperatifler, gençlik örgütleri gibi) verilmesi 126. 

maddede belirtilen Komünist Parti’de birleşen ve dolayısıyla partinin 

lider konumda olduğu örgütlerdir. Mirza Bala böylece gücün yine dini 

reddeden ve anayasa vesilesiyle din ile mücadele etme hakkını elinde 

saklı tutan Komünist Parti’nin elinde olduğunu dile getirmiştir. 

Yaroslavski’nin On Yıl adlı raporunda belirttiği Sovyetler Birliği’nde 

700 bin aktivist tarafından yönetilen 40 bin dinî topluluk olduğu 

bilgisine karşılık Mirza Bala bu rakama Müslümanların, Yahudilerin 

ve Hıristiyanların dâhil edilmediğini tamamını işçi-köylü sınıfından 

gelen Hıristiyanların oluşturduğuna işaret etmiştir.29 

Makalesine 23 Mayıs 1936 tarihli Komsomolskaya Pravda gazetesinin 

verdiği haber ile devam etmiştir. Habere göre Kırım, Türkistan, 

Azerbaycan, İdil-Ural ve Kuzey Kafkasya’da toplum nezdinde İslâm 

dininin hala sağlam bir şekilde yaşadığına dair bir takım tespitlerde 

bulunulmuştur. Bu Türk yurtlarındaki gençliğin dinî bir ruh ile 

büyütüldüğü, okul çağındaki çocukların dinî ibadetlere (oruç tutmak 

gibi) katılımının gözlemlendiği, yeni doğan bebeklere ezan eşliğinde 

ad koyma, evlilik ve boşanma ritüellerinin yine İslâm dininin 

gerektirdiği usûllerle gerçekleştirdiği ifade edilmiştir. Bu son derece 

 
29 Agm, s. 9. 
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belirleyici unsurlar bir yana 26 Haziran 1936 tarihinde Bakü’de 

Türkçe olarak çıkan Komünist gazetesi sanki buna cevaben kadınlar 

için Tanrısızlar Yüksek Okulu [wyższej szkoły bezbożnictwa] 

açılacağını ve bu okulun din, kadın ve din, dinle mücadele biçimleri 

ve yolları gibi dersler verileceğinin duyurulduğunu kaydetmiştir. Aynı 

gazeteye göre bazı şehirlerdeki camilerin depo veya ambara 

dönüştürülerek amacı dışında kullanıldığı belirtilmiştir.30 

Mirza Bala Sovyetlerin, Müslümanlarla savaşmak üzere çok sayıdaki 

dinsizleri hazırladığını, bunların öncelikli olarak kadınlardan 

oluştuğunu, çünkü kadınların çocuk yetiştirmedeki rolünün ve 

öneminin çok büyük olduğunu kaydetmiştir. 1935 yılında Bakü’de 

bulunan meşhur tarihî camilerin ibadete kapatıldığını ve bu eylemin 

hâlihazırda devam ettiğini Azerbaycan’da yayımlanan Bakinskiy 

Raboçiy (Бакинский Рабочий) gazetesinden edindiği bilgiler 

doğrultusunda ifade etmiştir.  

Makalesinin sonunda ibadethaneleri yıkıp kapatan Sovyet 

Hükümetinin Tanrısızlara özel bir okul açarak dinin yok edilmesi için 

her türlü çabayı gösterdiğini söylemiştir. O halde “SSCB’de herhangi 

bir özgürlük olabilir mi?” sorusunu yineleyerek “Özgür var oluş 

hakkını reddeden bir partinin inanç özgürlüğünü reddetmesi arasında 

bir fark var mıdır?” sorusuyla yazısına son vermiştir.31 

 

 

 
30 Agm, s. 9-10. 
31 Agm, s. 10. 
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7. “Azerbejdżan” [“Azerbaycan”]   

Mayıs ayının Kafkasya halkları nezdindeki önemine değinerek 

yazısına giriş yapan Mirza Bala 11 Mayıs 1918 tarihinde Kuzey 

Kafkasya’da bağımsız bir Müslüman Cumhuriyeti’nin ilan edildiğini 

hatırlatarak aynı dönemde Gürcistan (26 Mayıs 1918), Azerbaycan 

(28 Mayıs 1918) ve Ermenistan’ın bağımsızlıklarını elde ettiğini 

kaydetmiştir. Bu vesileyle, Mayıs ayının sonunda (makalenin 

yayımlandığı 1937 yılında), varlığını 1921 yılına kadar sürdüren 

Kafkasya Cumhuriyetlerine mensup siyasî göçmenlerin millî 

bağımsızlılarının 19. yıldönümünü kutladıklarını ifade etmiştir. 

Bununla birlikte Kafkasya meselesinin uluslararası gündemin en 

güncel sorunlarından biri olduğunu sözlerine eklemiştir. Mirza Bala 

14 Temmuz 1934 tarihinde imzalanan Kafkasya Konfederasyonundan 

sonra meselenin daha da ön plana çıktığını, bu hareketin Kafkasya’nın 

komünistlerini bile kucaklayan güçlü bir millî hareket olduğunu ve bu 

yönüyle Moskova’nın endişelerini arttırdığını vurgulamıştır. 

Moskova’nın gelişmeler karşısında duyduğu endişe sebebiyle 

Kafkasya federasyonunu tasfiye ettiği, Bakü ve Tiflis’te baskı ve 

tutuklamaların yaşandığı belirtilmiştir. Kafkasya’yı doğrudan 

yönetmek ve kontrol etmek amacıyla Ruslaşmaya karşı çıkan yerel 

komünistlerin çalışmalarının da etkisiyle Sovyetler, Azerbaycan, 

Gürcistan ve Ermenistan’ı Sovyetler Birliği’ne zorla dâhil etmiş, 

Kuzey Kafkasya ise parçalanmış haliyle Rusya içerisinde kalmıştır.32 

 
32 Mirza Bała, “Azerbejdżan”, Życie Tatarskie, S. 9, 1937, s. 10. 
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Mirza Bala’nın kanaatine göre Azerbaycan’ın Sovyetler Birliği’nin 

eşit bir üyesi olarak görülmesi teorik olarak birlikten ayrılma hakkına 

dahi sahip olması, Azerbaycan millî hareketinin hesaba katıldığının ve 

Moskova tarafından hukuken tanındığının göstergesidir. Bu önemli 

olgunun millî hareketin türünü ve taktiklerini tanımlayan bir unsur 

olmasından hareketle Mirza Bala Azerbaycan’ın, Kafkasya’nın diğer 

halkları, Türkistan, Kırım, İdil-Ural ve Ukrayna ile birlikte yeniden 

bağımsız yaşamak için mücadele ettiğini ifade etmiştir.  Dahası 

uluslararası gelişmeler ve Sovyetlerin dâhilî durumu vesilesiyle 

kurtuluşa elverişli anın yakında geleceği tespitinde bulunmuştur.33  

Mirza Bala Azerbaycan özelinde bir takım istatistiki bilgilere de yer 

vermiştir. 94 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan Azerbaycan’da 

9,5 milyon kişinin yaşadığı, gayrimüslimlerin nüfusun % 24,9’unu 

oluşturduğu (bu nüfusun % 12,4’ü Ruslar), işgalden önce Ruslar, 

Ukraynalılar, Belaruslar ve Yahudilerin % 8’i geçmediği bilgisini 

vermek suretiyle Müslüman Türk nüfusunun ne derece etkilendiğini 

ortaya koymuştur. En büyük şehrin 700 bin nüfuslu Bakü olduğu, 

bunun %70-75’inin Azerbaycan Türklerinden oluştuğunu, Rusların 

yalnızca sanayinin yoğunlaştığı şehirlerde yaşadığını belirtirken 

yaklaşık 2 milyon Azerbaycan Türkünün köylülerden oluştuğunu ve 

kırsal kesimde bulunduğunu belirtmiştir.  Mirza Bala ayrıca 

Azerbaycan’ın sonsuz diye ifade ettiği doğal zenginlikleri üzerinde de 

durmuştur. Rusya’da çıkarılan petrolün ¾’ünün Azerbaycan’dan 

temin edildiği, 1936 yılı itibariyle bu miktarın 20.557 bin ton 

 
33 Agm, s. 10-11. 
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olduğunu açıklamıştır. Ayrıca Azerbaycan’da 1.573 fabrikanın ve 915 

bin hektarlık ormanlık alanın bulunduğunu, nehirlerinin 4 milyon 

beygir enerjisine sahip olduğunu, 1936 yılında 282.900 miktarında 

balık mahsulü elde edildiğini belirtmiştir. Yine 1936’da ekilen arazi 

miktarının 1.130.70 hektar olduğunu, bunlardan 194.700 hektarının 

pamuk, 824.100 hektarının hububat, 44.200 hektarının meyve bahçesi, 

üzüm ve sebzeden ibaret çeşitlilikte olduğuna ve 9 milyon ton tahıl, 

200 bin ton pamuk elde edildiğine dikkat çekmiştir.  Bunların dışında 

şarap, bal, pamuk, ipek, iyot-brom, kauçuk vb. bakımından da zengin 

olan Azerbaycan’ın 1936’da gazyağı ve benzin, yağ vb. petrol 

ürünlerinin (12.945.300 ton miktarında) ihraç edildiği bilgisini 

vermiştir.  Mirza Bala bütün bu bilgilerin işaret ettiği olgunun 

Azerbaycan’ın sahip olduğu bölgesel koşullar, nüfusu ve ekonomik 

avantajları bakımından bağımsız olma potansiyeline sahip bir ülke 

olduğu yönündeki kanaatini dile getirmiştir. Kaldı ki Mirza Bala’ya 

göre Azerbaycan Türklerinin tarihi, kahramanlığı dikkate alındığında 

tarihî süreçte her zaman siyasî bağımsızlığa ve arkasında asırlara 

dayanan gelenekli yapısıyla millî kültüre sahip olması, manevi 

gücünün kanıtı dolayısıyla da bağımsızlık mücadelesinde başarılı 

olacağının garantisidir.34 

Diğer taraftan yazıda XIX. yüzyılın ortalarından itibaren modernleşme 

sürecine giren Azerbaycan’ın sanat, edebiyat, müzik, tiyatro gibi 

alanlarda gelişmiş bir kültürel hayata sahip olduğuna, 17 tiyatro, 13 

müze, 620 halk kütüphanesi, 3.225 okul (2.962’si kırsalda bulunan),  

 
34 Agm, s. 11. 
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548 bin öğrenci ve 15 bin öğretmenin varlığına işaret edilmiştir. Mirza 

Bala ayrıca Millî Hükümet tarafından kurulan Bakü’deki üniversite 

bünyesinde Yüksek Pedagoji Enstitüsü, Yüksek Tıp Enstitüsü, 

Teknoloji Üniversitesi ve Ekonomi Üniversitesinin yaklaşık 12 bin 

öğrencisinin bulunduğunu belirtirken son zamanlarda milliyetçi 

hareketlerden dolayı pek çok öğrencinin ve profesörün tutuklandığını 

ve bunlar arasında üniversite rektörü B. Hasanbeyli [Balabəy Cabbar 

oğlu Həsənbəyov]’nin de olduğunu kaydetmiştir.35  

8. “Ruch nacjonalny w Azerbejdżanie” [“Azerbaycan’da Millî 

Hareket”] 

Mirza Bala yazısına Azerbaycan SSC Halk Komiserleri Sovyeti 

Başkanı Hüseyin Rahmanov’un (görev süresi: 1933-1937) merkezi 

yürütme komitesinin 7 Temmuz 1937 tarihindeki genel oturumunda 

yaptığı konuşmasına işaret ederek başlamıştır. Buna göre Hüseyin 

Rahmanov, Azerbaycan’daki siyasî durumu kapsamlı bir şekilde izah 

ettiği konuşmasında Azerbaycan’da Sovyet karşıtı grupların 3 

zümreden ibaret olduğunu belirtmiştir. Bunlar Müsavat Partisi’ni 

oluşturan milliyetçiler, dindar kesimler, millî-okçu (nacjonal-

ukłoniści) tabiri ile tarif edilen muhalif komünistler olarak 

sıralamıştır. Bu konuşmadan yola çıkan Mirza Bala 1937 yılında bahsi 

geçen grupların üyelerinin mesleklerinden mahrum bırakılarak toplu 

tutuklamalara maruz kaldığını belirtmiştir. Diğer bir ifade ile Müsavat 

Partisi’nin etkisinde Azerbaycan’ın bağımsızlığı için mücadele eden, 

diktatörlüğe karşı çıkan ve özel mülkiyetin tanınmasını savunan 

 
35 Agm, s. 11-12. 
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kesimlerin tasfiyesini konu etmiştir. Lenin’in sloganının aksine, 

Azerbaycan’daki durumun sosyalizmle çelişen, biçim olarak sosyalist 

içerik olan millî olan yanlarının altını çizmiştir.36 

Mirza Bala kapsamlı tasfiyeler çerçevesinde tutuklananlar arasında 

özellikle profesörler, öğretmenler, yazarlar, şairler gibi aydınlar 

topluluğunun bulunduğunu ve bu kesimlerin dezavantajlı gruplar 

olduğunu belirtmiştir. Bilim insanlarının konuşmaları, edebî 

yayınlarda Pantürkizm içerikli temaları kullanmaları, Sovyet ruhuna 

aykırı okul kitapları yazmalarının onları hedef kitle olma konumuna 

soktuğu yorumunda bulunmuştur.  

Ayrıca Moskova’nın Azerbaycan dilinin yazım ve terminolojisini 

değiştirmeye başlamasına değinmiştir. Moskova emperyalizmi 

tabiriyle adlandırdığı bu gelişmelere göre tüm Türk dünyasının 

kullandığı Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerinin kaldırılarak Sovyet 

Terminolojisi ifadesinde karşılığını bulan Rusça kavramların 

benimsenmesi üzerinde durmuştur. Bu durum Azerbaycan 

Türklüğünün millî ve edebî diline genel anlamda da kültürüne bir 

saldırı olduğunu ifade etmiştir. Bu sebepten ötürü gelinen noktanın 

Azerbaycan halkının muhalefetini daha da yoğunlaştırdığı tespitinde 

bulunmuştur. Mirza Bala toplu tutuklamaların yanı sıra halkı 

korkutmak üzere çok sayıda davanın mevcut olduğu bilgisini verdiği 

yazısında Azerbaycan milletini korkutmanın kolay olmadığını, millî 

 
36 Mirza Bała, “Ruch nacjonalny w Azerbejdżanie”,  Życie Tatarskie, S. 1, 1938, s. 
5. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 433 

 

 

hareketin toplumun tüm kesimlerinin desteğini alarak büyümeye 

devam ettiğini belirtmiştir.37  

SONUÇ 

Sovyet takibatından kaçarak millî istiklâl mücadelelerini anavatanları 

dışında sürdüren Azerbaycanlı siyasî aktörlerin ve aydınların faaliyet 

alanlarından biri de yayıncılıktır. Bu sebeple müstakil Azerbaycan 

ideali doğrultusunda bir muhaceret matbuatı ortaya çıkmıştır. Bu 

sürecin bir parçası olan Mirza Bala Azerbaycan’ın istiklâli özelindeki 

yayıncılık faaliyetlerinin yanı sıra Polonya’da yaşadığı dönemde  

Życie Tatarskie (Tatar Hayatı) dergisine de yazılarıyla katkıda 

bulunmuştur. Söz konusu dergide yayımlanan makalelerinin bir 

bölümü batı ülkelerinin politikaları sebebiyle yıllarca çatışma ve 

huzursuzluğa sürüklenen Ortadoğu’nun durumunu ele alırken bir 

bakıma I. Dünya Savaşı’nın ardından siyaseten şekillenen 

Ortadoğu’yu yazılarıyla resmetmiştir. Makalelerinin diğer bir 

bölümünde ise Azerbaycan’da Sovyet rejiminin hemen her alanda 

sergilediği baskı ve dayatma politikalarına değinmiştir. Bu noktada 

Mirza Bala yazılarının teması itibariyle sadece Azerbaycan’ın değil 

Sovyet esareti altındaki milletlerin de önemli bir kalemi olmuştur.  Bu 

bağlamda kaleme aldığı yazılarının içeriğinde, çeşitli yayınlarda 

Sovyet sisteminin kazanımı gibi gösterilmeye çalışılan unsurları 

vurgulamıştır. Söz konusu kazanımlara yönelik propaganda amaçlı 

söylemlere karşı özellikle Azerbaycan dâhilinde yaşanan hakikatleri 

ortaya koyarak oluşması muhtemel yanlış algıların önüne geçmeye 

 
37 Agm, s. 6. 
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çalışmıştır.  Makaleleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek 

Ortadoğu’nun Müslüman dünyası adına gerekse Sovyet sisteminin 

sebep olduğu siyasî ve millî sorunlara dair tarih zemininde bir durum 

değerlendirmesi yaptığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 435 

 

 

KAYNAKÇA 

AHUNDOVA, Telli, Mirza Bala Mehmetzâde’nin Hayatı, Faaliyetleri ve 

Düşünceleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001. 

BAŁA, Mirza, “Arabja a nowa międzynarodowa sytuacja”, Życie Tatarskie, S. 11, 

1935, s. 14-15. 

_____,“Zajścia w Iraku”, Życie Tatarskie, S. 12, 1935, s. 15-16.  

_____,“W świecie muzułmańskim”, Życie Tatarskie, S. 1, 1936, s. 13-15. 

_____,“Prawda o Azerbejdżanie”, Życie Tatarskie, S. 3, 1936, s. 62-63. 

_____,“Zatarg Palestyński i Anglja”, Życie Tatarskie, S. 8, 1936, s. 165-166.  

_____,“Religja w Z.S.S.R.”, Życie Tatarskie, S. 1, 1937, s. 8-10.  

_____,“Azerbejdżan”,  Życie Tatarskie, S. 9, 1937, s. 10-12.  

_____,“Ruch nacjonalny w Azerbejdżanie”, Życie Tatarskie, S. 1, 1938, s. 5-6.   

BALA, Mirza, Milli Azerbaycan Hareketi, Haz. Ahmet Karaca, Azerbaycan Kültür 

Derneği Yayınları, Ankara 1991. 

CZACHOROWSKI, Musa Çaxarxan, Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie 

w Polsce w latach 1945–2015, Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 1437/2015.  

DANECKI, Janusz, “Literature of the Polish Tatars”, Muslims in Poland and 

Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam, Ed. Katarzyna 

Górak-Sosnowska, University of Warsaw Faculty of Oriental Studies, 

Warszawa 2011.  

İBRAHİMLİ, Xaləddin, Azərbaycan Mühacirəti Tarixi, ADPU  Nəşriyyatı, Bakı 

2012. 

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik) Tarihi, Haz. Olcay Geridönmez, Kor 

Kitap, İstanbul 2018. 



436 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

SÜLEYMANLI, Mübariz, “Mirza Bala Mehmetzadenin ‘Kurtuluş’ Mecmuasındaki 

Yazıları Hakkında”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. VIII, S. 1, 2008, 

s. 171-178.  

ŞİMŞİR, Sebahattin, Azerbaycan’ın İstiklâl Mücadelesi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 

İstanbul 2002. 

TÜRKOĞLU, İsmail, “Mirza Bala Mehmedzâde (1898-1959)”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, C. Ek-2, Ankara 2019, s. 271- 272. 

YAQUBLU, Nəsiman, Azərbaycan-Polşa Əlaqələrində M. Ə. Rəsulzadənin Rolü, 

Adiloğlu Nəşriyyatı, Bakı 2007.  

_____, Azərbaycan Mühacirət İrsi, Elm və Təhsil Nəşriyyatı, Bakı 2011.  

Açıklamalar: 

1. Köşeli parantezdeki yazılar yazar tarafından eklenmiştir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 14 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

Elvin ABDURAHMANLI* 

*Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanlığı Karabakh is 

Azerbaijan Milli Platformunun Türkiye Koordinatörü: ORCİD-0000-0002-

0629-8317 

Diplomasi Alanı: Uluslararası İlişkiler ve İstihbarat İncelemeleri 

Üzerine Uzman, İstanbul, abdurahmanlielvin@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

mailto:abdurahmanlielvin@gmail.com


438 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 439 

 

 

1.Giriş 

Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki kardeşlik bağları 

tarihsel açıdan uzun yıllara dayanmaktadır. İki ülke arasında 

diplomatik ilişkiler iki ülkenin de Cumhuriyet yıllarında kurulsa da 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kaybetmesi üzerine sekteye uğramıştır. 

SSCB-in çökmesi üzerine Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığı 

kazanmasının ardından Azerbaycan’ı tanıyan ilk ülke Türkiye 

Cumhuriyeti olmuştur. Diplomatik ilişkileri tekrar temelinin atılması 

üzerine günümüze kadar bu ilişkiler kardeşlik ve tarihsel bağlarıyla 

birlikte ilerlemeğe devam etmektedir.   

1.1 Azerbaycan Cumhuriyetinin Kuruluşu 

1918 yılının 28 Mayıs tarihinde Azerbaycan Millî Şurası  üyeleri ve 

başkanı Mehmet Emin Resulzade tarafından Gürcistan’ın Tiflis 

şehrinde Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kuruluşunu ilan edilmiş ve 

Gence şehri başkent olarak belirtilmiştir. Azerbaycan Milli Şurasının 

kararıyla 1918 yılının 16 Haziran tarihinde hükümet konağı Tiflis’ten 

 Gence’ ye taşınmış ve Gence Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilk 

başkenti olmuştur. O yıllarda başkent Bakü şehri Ermeni terör 

çeteleri ve Bolşevik ordusunun işgali altında olmuştur. 15 Eylül 1918 

tarihinde Nuri Paşa ve ordusu başkent Bakü şehrini Ermeni terör 

çeteleri ve Bolşevik ordusundan kurtarmıştır. Azerbaycan Halk 

Cumhuriyetindeki milli şuranın belirlediği mevcut hükumetin 27 

Haziran 1918 tarihinde çıkarılan resmi kararla ülkenin resmi dili 

Azerbaycan dili olarak belirlenmiştir.  Mevcut hükumetin 1 Ağustos 

1918 tarihinde aldığı kararla Azerbaycan Savunma 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan_Mill%C3%AE_%C5%9Euras%C4%B1
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Bakanlığı kurulduğu ilan edilmiştir. Azerbaycan Demokratik Halk 

Cumhuriyeti kurucusu Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan 

kuruluşunu ilan ederken medeniyetle ilgili aşağıdaki kelimeleri ifade 

etmiştir. Bütün medeniyetler genelde 3 büyük oluşumun karşılıklı 

etkisinden ve birleşmesinde meydana gelmiştir bunlar (AGAYEV, 

2020): 

• Cografi amil-vatan 

• Etnografik amil-millet 

• Manevi amil-kültür 

Ayrıca belirtmemiz gerekiyor ki, Resulzade: 'Türkleşmek, 

İslamlaşmak ve Muasırlaşmak' gibi tezlerin birleşimini ifade eden 

medeniyet kavramının sözcüsü ve yaratıcısıdır. 20 Ocak 1920 

tarihinde Birleşmiş Milletler Cemiyeti, Azerbaycan Demokratik Halk 

Cumhuriyetinin bağımsızlığını tanımıştır. Azerbaycan Milli Şura 

hükümetinin en önemli karalarından biri 9 Kasım 1918 tarihinde 

Mavi, Kırmızı, Yeşil renklerden oluşan üç renk üzerinde ay ve sekiz 

köşeli yıldız olan bayrak devlet bayrağı olarak kabul edilmiştir. Aynı 

gün içerisinde başkent Bakü’de, üç renkli Azerbaycan Halk 

Cumhuriyeti Bakanlık binası üzerinde dalgalandırılmıştır. Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ali Soveti Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek 

Meclisinin 1991 yılının 5 Şubat tarihinde aldığı resmi karala üç renkli 

Azerbaycan bayrağı 71 yıl sonra Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet 

bayrağı olarak kabul edilmiştir. 2009 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti 

Milli Meclisinin 595 numaralı kararı sonucu 9 Kasım tarihi 

Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet bayrak günü olarak kabul edilmiş 
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ve her yıl 9 Kasım bayrak günü olarak ülke genelinde kutlanmaktadır. 

Bayrak üzerindeki bu üç renk: 

• Mavi: Türkçülüğü temsil etmektedir, 

• Kırmızı: Demokrasiyi, çağdaşlaşmayı temsil etmektedir,  

• Yeşil: İslam’ı temsil etmektedir. 

 

Şekil 1: Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrağı 

Kaynak: (Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında, 

https://azerbaijan.az/information/106, 2020) 

 

Şekil 2: Azerbaycan Cumhuriyeti Resmi Arması 

Kaynak: (Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında, 

https://azerbaijan.az/information/106, 2020) 
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Şekil 3:Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Bayrağı İlanı- 9 Kasım 1918 

Yılı Kararı 

12 Ocak 1920 tarihine gelindiğin zaman Azerbaycan Demokratik Halk 

Cumhuriyeti SSCB haricinde 23 devlet tarafından resmi olarak 

tanınmıştır. Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti 23 ay ayakta 

kalmaya başarmış ve bu süre içerisinde ülke şarkın ilk demokratik 

devleti ola bilmiş, ayrıca ilk defa kadına oy kullanma ve seçilme hakkı 

veren demokratik devlet olmuştur. Azerbaycan Demokratik Halk 
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Cumhuriyeti 23 aylık bağımsızlığı döneminde gerek ekonomik açıdan 

gerekse eğitimde açısından, gerekse de diplomatik ilişkiler açısında 

ileri derecede reformlar yapılmış ve ülkede sanayinin temeli 

konulmuştur. 26 Nisan 1920 yılında SSCB’nin Kızıl ordusu 

Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti sınırlarına dâhil olmuş, 28 

Nisan 1920 tarihinde Kızıl ordu tarafından tekrar işgale uğrayarak 

bağımsızlığını kaybetmiştir. 1989 yılında SSCB başkanı Mihail 

Gorbaçov tarafından yeniden reform olarak bilinen ‘‘perestroyka’’ 

uygulamaları sonucu 1990 yılında SSCB çökmüştür. 1990 yılının 20 

Ocak tarihinde SSCB’nin kızıl ordusu başkent Bakü’de 20 Ocak 

katliamını yapmıştır. Bu olayların üzerine Azerbaycan halkı 

meydanlara çıkmış bağımsızlık için Azatlık meydanında aylarca 

bağımsızlık için nöbet tutulmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 

yılının 18 Ekim tarihinde resmi bağımsızlığını kazanmıştır. 

Azerbaycan Cumhuriyetine bağlı Dağlık Karabağ bölgesi ve 7 şehir 

1991-1993 yılları arasında Ermenistan ordusu tarafından işgal 

edilmiştir. Ermenistan’la Azerbaycan arasında birinci Dağlık Karabağ 

savaşında 11557 Azerbaycan askeri şehit olmuştur (Elvin 

ABDURAHMANLI, 2020). 26 Şubat 1992’de Ermenistan ordusu 

tarafından gece saatlerinde Azerbaycan’ın Hocalı şehrine saldırı 

gerçekleştirerek bu şehirde yaşayan sivil halka yönelik soykırım 

yapılmıştır. 30 Nisan 1993 tarihinde BMGK tarafından 822,853,874, 

884 saylı 4 kararname kabul edilmiş ve Ermenistan tarafından 

Azerbaycan arazilerinin %20-i işgal olduğu resmi şekilde 

onaylanmıştır. 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan 

Cumhuriyeti tarafından onaylanan coğrafi arazisi 86,6 bin km2-dir 
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teşkil etmektedir (Azerbaycan Cumhuriyeti Resmi Sayfası, 2020). 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet Türkiye Cumhuriyeti 

olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Kasım 9 1991 tarihinde, sırasıyla 11 

Aralık 1991 yılında Romanya, 13 Aralık 1991 yılında Pakistan,  23 

Aralık 1991 yılında İsviçre, 25 Aralık 1991 yılında İran, 23 Ocak 

1992 yılında ABD,  10 Nisan 1992 ise Rusya tanımıştır. Birleşmiş 

Milletler 1992 yılının 2 Mart tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti resmi 

olarak tanımıştır. 

1.2 Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu 

Türkiye Cumhuriyeti 1919 yılının 19 Mayıs tarihinde Ulusal Kurtuluş 

Savaşı başlamış ve Türk tarihi için bir başlangıç olduğunu söyleye 

biliriz.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde çağdaş, Layık 

ve demokratik devletin temelleri atılmıştır. Birinci TBMM 1920 

yılının 23 Nisan tarihinde toplanmıştır. 1920 yılının 24 Nisan tarihinde 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı konuşmada bu kelimeleri 

ifade etmiştir: “Kesin zafere ulaşılıp İstanbul kurtarıldıktan sonra 

Padişahın durumu TBMM’ce konulacak yasa ile belirlenecek”. 

Böylelikle kararlar TBMM ve Türk halkının koyacağı demokratik bir 

Cumhuriyetin kuruluşunun habercisi olduğunu söyleye biliriz. 1 yıl 

sonra 1921 yılının 23 Nisan tarihinde TBMM açılışının ilk yıldönümü 

112 sayılı yasa ile 23 Nisan günü ulusal bayram olarak ilan edilmiştir 

(Cumhuriyet Haber Sayfası, 2009). TBMM tarafından 1923 yılının 24 

Temmuz tarihinde Lozan Barış Antlaşması’nın onaylanması 

sonucunda Misak-ı Milli hudutları belirlenerek kurulacak Layık bir 

Cumhuriyetin temelleri atılmıştır. 1923 yılının 29 Ekim tarihinde Gazi 
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Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kurulduğu ilan edilmiştir. Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası'nın 3. maddesine göre kırmızı renk üzerinde beyaz ay 

yıldızlı al bayraktır ve2893 saylı kanun ile 22 Eylül 1983 yılında 

kabul edilmiştir. 24 Eylül 1983 yılında Resmi Gazete ‘de yayımladığı 

andan yürürlüğe girmiştir (T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet 

Sayfası, 2020). 

 

Şekil 4: Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı 

Kaynak: (https://www.tccb.gov.tr/cumhurbaskanligi/resmi-

simgeler/bayrak/, 2020) 

1.2 Azerbaycan-Türkiye İlişkileri 

Azerbaycan ve Türkiye devleti arasında ilişkiler tarihi kökenlere sahip 

olduğunu söyleye biliriz. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin 

kurulduğu yıllarda başkent Bakü şehri Bolşevik ve Ermeni terörist 

çeteleri tarafından işgal altında tutulmuştur.  1918 yılı 15 Eylül 

tarihinde Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusu Bakü şehrini işgalden 
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kurtarmıştır. 1920 yılının 28 Nisan tarihinde 23 aylık bağımsız olan 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti SSCB ordusu tarafından işgal 

edilerek bağımsızlığına son verilmiştir. Azerbaycan halkı tarafından 

Bakü fatihi olarak anılan Nuri Paşan başkent Bakü’nün SSCB ordusu 

tarafından işgalinin ardından bu kelimeleri ifade etmiştir  (Ruslan 

Rehimov, 2019): 

"Ağabeyimin (Enver Paşa) şehit olması kalbimi ne kadar sızlattıysa, 

Azerbaycan'ın istilası kalbimi ondan daha çok sızlattı. Ağabeyim bir 

faniydi. Fakat Azerbaycan'daki Türklük ebedidir. Keşke hayatımı 

kaybetseydim de Azerbaycan Türklüğün dışında kalmasaydı." 

Türkiye Kurtuluş savaşı sırasında Azerbaycan Cumhuriyetinin Bakü 

şehrinde 1921 yılının 17 Eylül tarihinde özel “Kızılay” yardımlaşma 

cemiyeti kurulmuş ve toplanan bütün gelirler Türkiye ordusuna 

yardım amacıyla gönderilmiştir. SSCB ordusunun Azerbaycan’ı işgali 

sonucu Azerbaycan SSCB adı altında devlet kuruldu ve 1921 yılının 

22 Ekim tarihinde iki devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulması 

amacıyla başkent Ankara ve başkent Bakü’de da diplomatik 

temsilcilikler açılmıştır. Türkiye’nin ilk Bakü sefiri Memduh Şevket 

Bey olmuştur. İlk Azerbaycan sefiri olan İbrahim Abilov iki ülke 

arasında diplomatik ilişkilerin kurulması sonucunda Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’e güven mektubunu kendisi iletmiştir. Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ün başlattığı Büyük Taarruz sırasında Azerbaycan 

SSCB elçisi olan İbrahim Abilov  tarafından kendisine bir mektup 

gönderilmiş ve mektupta bu kelimeler ifade edilmiştir:  

Paşam müsterih olun. Allah vatanını müdafaa edenlerle beraberdir. 
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde 

başlatılan kurtuluş savaşın zamanı Azerbaycan’dan gönüllü birlikler 

Türkiye’ye giderek Türk ordusuna katılarak Türkiye Cumhuriyeti 

kurtuluş savaşında canları feda etmişlerdir. İlaveten de belirtmek 

gerekiyor ki, Türk ordusuna katılan gönüllü Azerbaycan askerlerin 

birçoğu Türk ordusu içerisinde general rütbesine kadar yükselen 

isimler vardır. 1921 yılının 17 Mart tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Bakü Büyükelçisi olan Memduh Şevket Bey Neriman Nerimanov’a 

bir mektup getirmiştir. Bu mektup Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından yazılmış ve mektupta kurtuluş savaşı için borç olarak para 

isteğinde bulunmuştur. Neriman Nerimanov SSCB’nin bütün siyasi 

baskısına rağmen bu parayı gizli şekilde Türkiye’ye göndermiştir. 

Neriman Nerimanov 1921 yılının 23 Mart tarihinde Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’e bir mektup yazmış ve aşağıdaki kelimeleri ifade 

etmiştir: 

Türk ordusu tarafından kazanılan savaşlar sonucu Türk halkının 

yakın zamanda emperyalizmden kurtulacağına inandığını ve bu 

güzel başarılarından dolayı sizin önderliğinizdeki muzaffer Türk 

ordusunu ve TBMM Hükümetini kutluyorum.   “Paşam, Türk 

Milletinde bir anane vardır; kardeş kardeşe borç vermez, 

kardeş, her durumda kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz, her 

zaman elinizden tutacağız, her zaman ve her şartta birbirimizin 

elinden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz bugün yaptığımız 

bir kardeşin yaptığından başka bir şey değildir”. 



448 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Azerbaycan SSCB’nin konsey başkanlığını yürüten Neriman 

Nerimanov’un döneminde Nerimanovun onayı sonucu 500 kilo altın 

Türkiye’nin başkenti Ankara’ya ulaştırılmıştır. Yapılan bu maddi 

yardım TBMM’nin mevcut hükümetinin kararıyla devlet bütçesine ve 

askeri lojistik teçhizat alımı için kullanılmıştır.  Azerbaycan’dan 

yapılan yardımlar şu şekildedir (Elsevar Salmanov, 2019): 

• 1921 yılı 23 Mart tarihinde: 30 vagon petrol, 2 vagon benzin, 8 

vagon gazyağı, 

• 1921 yılı 2 Mayıs tarihinde: 62 vagon petrol, 

• 1921 yılı 2 Nisan tarihinde başkent Bakü’deki Türkiye 

Cumhuriyeti sefirliğine 1 milyon altın ruble bağışlamış. 

• 1922 yılı Batum yolu üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne 9 bin 

tonun üzeri gaz yağı ve 350 ton benzin gönderilmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Atattürk Azerbaycan ile ilgili bu şekilemeleri 

ifade etmiştir:  

Azerbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim 

kederimizdir. 

18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyetinin bağımsızlığını 

kazanmasının ardından 1991 yılının 9 Kasım tarihinde Azerbaycan’ı 

tanıyan ilk devlet olmuştur. Azerbaycan Cumhuriyetinin 

bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında resmi 

diplomatik ilişkiler 1992 yılının 14 Ocak tarihinde kurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyetin Azerbaycan’daki büyükelçiliği 1992 yılının 

ocak ayında açılmış, Azerbaycan Cumhuriyetinin Türkiye 
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Cumhuriyetindeki büyükelçiliği ise 1992 yılının ağustos ayında 

açılmışdır. Azerbaycan Cumhuriyetinin Türkiye’nin Kars şehrindeki 

konsolosluğu 12 Nisans 2004 yılında açılmıştır. Azerbaycan 

Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyetinde İstanbul ve Kars 

Başkonsoloslukları mevcuttur. 1992 yılında Türkiye Cumhuriyetin 

Naxçıvan Özerk Cumhuriyetinde Baş Konsolosluğu, 2010 yılının 15 

Eylül tarihinde ise Azerbaycan’ın Gence şehrinde Baş Konsolosluğu 

açılmıştır (MFA-Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi 

Sitesi, 2020). Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 

arasında ilişkileri karşılıklı üst düzey görüşler sonucunda ilerletilerek 

gerek stratejik gereksede ekonomik alanda anlaşmalar yapılmıştır 

(Türkiye Dışişleri Bakanlığı Resmi Sitesi, 2020).  1991-1993 yılları 

arasında Ermenistan’ın Azerbaycan’ın topraklarının %20-ni işgal 

etmesi üzerine Türkiye Ermenistan ile sınırları 1992 senesinden 

kapatmış ve diplomatik ilişkileri kesmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 

Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımakta ve uluslararası alanda 

savunmaktadır. AGİT Minsk Grubu’nun üyesi olan Türkiye Dağlık 

Karabağ ve 7 şehrin Azerbaycan’a geri verilmesi yönündeki 

girişimleri 1995 yılından beri sürdürmektedir. İki ülkeyi bir birine 

bağlayan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki 

karayolu 1992 yılının 28 Mayıs tarihinde Nahçıvan Ali Meclis 

Başkanı Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman 

Demirel katılımıyla açılmıştır (Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 2020). 
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Şekil 5: Nahçıvan Ali Meclis Başkanı Haydar Aliyev ve Türkiye 

Başbakanı Süleyman Demirel, “Ümit Köprüsü” açılışı 28 Mayıs 1992. 

 

Ekonomik düzeyde  

Azerbaycan Cumhuriyeti kuruluşunun ilk yıllarında Türkiye 

Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem 

verdiği söyleye biliriz. Nitekim ekonomik alanda 1 Kasım 1992 

tarihinde Azerbaycan ve Türkiye arasında Ankara’da “Ekonomi ve 

Ticaret’’ anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma 1993 yılının 23 Ocak 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. İki ülke arasında 29 yıl içerisinde birçok 

alanda karşılıklı ilişkiler kurulmuştur. İki ülke arasında Ekonomik 

alanda en önemli projeler aşağıdakilerdir: 

• Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı 

• Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı 
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• Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 

• TANAP projesi 

• Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC) 

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 1999 yılının 18 Kasım tarihinde 

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti dâhil olmak üzere üç 

ülkenin cumhurbaşkanlarının katılımıyla Azerbaycan Petrolü 

Türkiye’ye Gürcistan üzerinden taşıyan BTC boru hattı anlaşma 

imzalanmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının açılışı 2005 

yılının 25 Mayıs tarihinde gerçekleştir. Böylelikle Azerbaycan Petrolü 

Türkiye’ye ulaşmış ve Adana’ın Ceyhan ilçesinden Avrupa pazarına 

tankerler vasıtasıyla satışı başlanmıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 

Boru Hattının uzunluğu toplamda 1768 km’dir ve 443 km 

Azerbaycan, 249 Gürcistan, 1076 km ise Türkiye’nin arazisinden 

geçmektedir. 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE) 

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı 2001 yılının 12 Mart 

tarihinde imzalanmıştır. Bu doğal gaz boru hattı vasıtasıyla 

Azerbaycan’ın Hazar denizindeki Şah Deniz isimli Doğal Gaz 

yataklarından çıkarılan gaz Türkiye’ye ihracına yönelik bir projedir. 

Bu doğal gaz boru hattı 2007 yılının 4 Temmuz tarihinde açılışı 

yapılmıştır. 

 



452 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) 

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu üç ülke içinde ipek yolunu sağlayan ve 

Türkiye ile Azerbaycan’ı bir birine bağlayan bir demir yolu projesidir.  

Bu demiryolu hattı 2017 yılının 30 Ekim tarihinde üç ülkenin 

Cumhurbaşkanlarının katılımıyla hizmete açılmıştır.  

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 

TANAP projesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin enerji 

güvenliğinin temin edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.  Bu 

proje çerçevesinde Türkiye’ye ilk doğal gaz nakli 2018 yılında 

yapılmıştır. Bu proje kapsamında 1850 kilometrelik hat 2020 yılında 

Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru hattı olan TAP bağlanmış ve 

Yunanistan, İtalya üzerinden Avrupa’ya nakledilecektir. Bakü-Tiflis-

Kars Demiryolu hattı ve TANAP iki ülke için büyük öneme sahip en 

önemli projelerden olarak görülmektedir. TANAP projesinin açılışı 

2019 yılının 29 Kasım tarihinde gerçekleşmiştir. Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu açılışa üst düzey resmi ziyaretle 

katılım sağlamıştır (ASLANLI, 2020). 

2010 yılında iki devlet arasında diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve 

ilerletilmesi açısından iki ülkenin Cumhurbaşkanları düzeyinde olan 

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmuştur. 

Yapılan bu konsey ile gerek üçlü gerekse de dörtlü toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Bu konseyin genel amacı bölgedeki istikrarı, 

refahı ve barışı kalıcı hale getirmektir  (Türkiye Dışişleri Bakanlığı 

Resmi Sitesi, 2020). Konseyin ilk konferansı 25 Ekim 2011 tarihinde 
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İzmir şehrinde geçirilmiştir. Diğer konferanslar ise aşağıdaki 

tarihlerde gerçekleşmiştir: 

• 2. konferans 2012 yılının 11-12 Eylül tarihlerinde Gebele 

şehrinde, 

• 3. konferans 2013 yılının 12-13 Kasım tarihlerinde Ankara’da,  

• 4. konferans 2015 yılının 14-15 Ocak tarihlerinde tarihlerin de 

Ankara’da, 

• 5. konferans 2016 yılının 15 Mart tarihinde Ankara’da,  

• 6. konferans 2017 yılının 31 Ekim tarihinde Bakü’de, 

• 7 konferans 2018 yılının 25 Nisan tarihinde Ankara’da, 

• 8. Konferans 25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de düzenlenmiştir 

14 Nisan 2011 tarihinde ‘‘Türkiye’de Azerbaycanlı İş adamları 

Birliği” kuruldu ve 15 Nisan tarihinde ise Türkiye-Azerbaycan 

Ekonomi Forumu geçirildi. Diğer taraftan iki ülkenin Ekonomi 

Bakanlığının aldığı kararla iki ülke arasında ihracın teşviki için işçi 

grubu yaratıldı. İlaveten de iki ülke arasında enerji alanında en önemli 

projelerinden biride Star petrol rafinelerinin yapılması oldu. Nitekim 

2018 yılı Eylül ayında Azerbaycan Cumhuriyetinin devlet petrol ve 

doğal gaz şirketi olan SOCAR şirketi tarafından ayrılan 6,3 milyon 

dolarlık ekonomik bütçeyle İzmir şehrinde yerleşen PETKİM 

şirketinin arazisinde STAR isimli SOCAR rafineleri inşa edilmiştir 

(MFA-Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Sitesi, 

2020). 
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Askeri Stratejik İş birliği Alanında İlişkiler 

25 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de düzenlenen ve iki ülkenin 

Cumhurbaşkanının katılımıyla yapılan Türkiye-Azerbaycan Yüksek 

Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8. Konferansında iki ülke 

açısından önemli anlaşmalar yapıldı. Konferans sonrasında yapılan 

açıklamada iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin stratejik alanda da 

güçlendirmek için bir 13 anlaşma olmak üzere 1 ortak bildiri kabul 

edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmalar aşağıdakileri alanları 

kapsamaktadır: 

• Askeri Mali İşbirliği Anlaşması,  

• Tercihli Ticaret Anlaşması,  

• Güvenlik İşbirliği Anlaşması Ek Protokolü, 

• Vize Muafiyeti Anlaşması. 

•  Yapılan anlaşmalar ve bildiri Azerbaycan Cumhuriyeti Milli 

Meclisinin kararıyla 2020 yılının 31 Mayıs tarihinde 

onaylanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından ise 

2020 yılının 2 Haziran tarihinde Resmi Gazete ’de 

yayımlanmasının ardında yürürlüğe girmiştir. Vize Muafiyeti 

Anlaşması kapsamında 2019 yılının 1 Eylül tarihi iki ülke 

vatandaşları için vizemuafiyeti getirilerek 90 gün süreyle vize 

alma yükümlülüğünden muaf tutulma kararı yürürlüğe girmiştir. 

Yapılan askeri anlaşmada Azerbaycan Ordusuna 200 milyon 

Türk Lirası tutarında Türkiye üretimi olan SİHA’lar, Altay 

tankları ve Atak helikopteri satılacağı belirtilmiştir (Aras 

ASLANLI, 2020). 
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Türkiye ve Azerbaycan arasında askeri stratejik alanda en büyük 

anlaşmalardan biri 2010 yılının 16 Ağustos tarihinde Azerbaycan’ın 

başkenti Bakü'de imzalandı. Bu anlaşma "Stratejik Ortaklık ve 

Karşılıklı Yardım Anlaşması" şeklindedir. Anlaşmada BMGK-ın 51. 

Maddesi olan meşru müdafaa gereğince taraflar askeri lojistik 

alanında gerekli önemlerin alınması konusunda anlaşmışlardır. 

Yapılan anlaşmada BMGK-ın 51. Maddesine uygun olarak aşağıdaki 

belirtilen hususlarda karşılıklı yardım sağlanacaktır (Ece 

GÖKSEDEF, 2020): 

• İki Tarafında askeri savunma gereksinimlerinin ve güvenliği 

sağlanması amacıyla gerekli askeri lojistik teçhizatın 

sağlanması,  

• Ortak savunma sistemlerinin üretimine başlanması,  

• Ortak savunma amaçlı hizmetlerin sağlanması,  

• Ortak askeri tatbikatların gerçekleştirilmesi, 

• İki ülkenin de Silahlı kuvvetler için Askeri personellerin 

alanlarında uzmanlık eğitimi verilmesi, 

• Saldırı durumunda silahlı kuvvetlerin lojistik desteğinin derhal 

sağlanması. 

 



456 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

 

Şekil 6: Turaz Askeri tatbikatı 

Kaynak: (BBC Türkiye- https://www.bbc.com/turkce/haberler-

turkiye-54379105, 2020) 

Askeri savunma sanayi alanında önemli şirketlerden olan Askeri 

Elektronik Sanayi isimli ASELSAN Azerbaycan'ın geliştirdiği askeri 

teçhizatlarını akıllı hale getirmesinde büyük katkıları olduğunu 

söyleye biliriz. İki ülke arasında 2010 yılında yapılan anlaşma 

gereğince Roketsan üretimi Kaplan roketleri, roketatar Kasırga TR-

300, TB-2 Bayraktar SİHA-ı Azerbaycan ordusu envanterine 

verilmiştir.  2018 yılında Azerbaycan’da düzenlenen askeri geçit 

töreninde Roketsan'ın üretimim olan uzun menzilli hava savunma 

füzesi olan SOM B1 füzesi askeri törende ilk defa sergilendi. Ayrıca 

bu askeri geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri katılım 

sağlamıştır. İlaveten de belirtilmesi gereken önemli hususlarda biri de 

"Turaz Şahini" isimli birçok ortak askeri tatbikatın yapılması 
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olmasıdır. Nitekim Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine 

yönelik saldırısında kısa süre sonra 29 Temmuz-10 Ağustos 2020 

tarihinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirilmiştir. 9 Kasım 2020 

tarihinde Azerbaycan Cumhuriyetinin Bayrak gününde Türkiye 

Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli 

Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycan’a resmi ziyaret 
gerçekleştirdiler. Yapılan resmi ziyarette Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Türkiyeli Bakanlar 

Şuşa şehrinin muzaffer Azerbaycan ordusu tarafından geri 

alınmasında dolayı İlham Aliyev’i ve Azerbaycan halkını tebrik 

ettiler. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu konuşmasında 9 Kasım Azerbaycan’ın bayrak gününde 

Bakü’de kabul edildikleri için teşekkürlerini bildirdiler (Ruslan 

Rehimov, 2020). 27 Eylül-10 Kasım tarihleri arasında 44 günlük 

Azerbaycan ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan İkinci Karabağ savaşı 

esnasında Türkiye üretimi TB-2 Bayraktar isimli SİHA-ın büyük 

derecede önemli olduğunu söyleye biliriz. Ermenistan ordusunun 

tanklarını ve askeri lojistik teçhizatlarının yok edilmesinde TB-2 

Bayraktar SİHA-I kullanılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 

Aliyev’in 10 Kasım 2020 tarihli kararıyla Azerbaycan’ın zafer günü 

ilan edilmiştir. Fakat bilindiği üzere 10 Kasım tarihi Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 

olması sebebiyle bu tarih Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararıyla 

değiştirilerek 2020 yılı 8 Kasımda Dağlık Karabağ bölgesine ait olan 

Şuşa şehrinin işgalden kurtarıldığı gün Azerbaycan’da Zafer günü 

olarak kabul edildi (Azerbaycan Savunma Baknalığı Resmi Sayfası, 
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2020).  Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararıyla 10 Aralık 2020 

tarihinde başkent Bakü’de askerî geçit töreni düzenlendi. Askerî geçit 

törenine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve eşi katılım sağlamıştır. Azerbaycan ordusunun zafer ile sonuçlanan 

44 günlük ikinci Karabağ savaşında hayatını kaybeden 2873 şehit 

Azerbaycan askerinin anısına Türk Silahlı Kuvvetlerinde 2783 askeri 

personel geçit törenine katılmıştır. Askeri geçit töreninde Türk 

askerinin katılımı bir nevi Nuri Paşa komutasındaki Türk ordusunun 

1919 yılında Bakü şehrinin işgalci kuvvetlerden kurtarmasını kareleri 

yansıttığını söyleye biliriz (Elvin ABDURAHMANLI, 2020). İki ülke 

resmileri arasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü’de imzalanan 

anlaşmada Azerbaycan ve Türkiye arasında pasaportun kaldırılarak 

kimlik ile geçişin sağlanması olmuştur. Azerbaycan ve Türkiye 

arasında tarihsel bağların günümüzde de kardeşlik bağlarıyla 

örtüştüğünü görmekteyiz. Azerbaycan Cumhuriyeti merhum 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in sözüyle bu ilişkileri kısa şu şekilde 

anlata biliriz:  

İki devlet Tek Millet! 

 Azerbaycan-Türkiye! 
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Şekil 7: 9 Kasım 2020 

Kaynak: (Anadolu Ajans - 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-

cavusoglu-ve-akar-ile-gorustu/2036430, 2020) 
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Şekil 8:Askeri Geçit Töreni Bakü 10.12.2020 

Kaynak: (Turk Birliği Derneği resmi sitesi- 

https://turkbirligi.com.tr/kafkasya-jeo-politiginde-azerbaycanin-

daglik-karabag-zaferi/, 2020) 
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Şekil 9:  (Turk Birliği Derneği resmi sitesi- 

https://turkbirligi.com.tr/kafkasya-jeo-politiginde-azerbaycanin-

daglik-karabag-zaferi/, 2020) 
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Şekil 10:  (Turk Birliği Derneği resmi sitesi- 

https://turkbirligi.com.tr/kafkasya-jeo-politiginde-azerbaycanin-

daglik-karabag-zaferi/, 2020) 
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Şekil 11:  (Turk Birliği Derneği resmi sitesi- 

https://turkbirligi.com.tr/kafkasya-jeo-politiginde-azerbaycanin-

daglik-karabag-zaferi/, 2020) 

Sonuç 

Azerbaycan ve Türkiye arasında ilişkiler uzun bir tarihi geçmişe 

sahiptir. Diplomatik ilişkiler 1918 yılında gerçekleştiği fakat 

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kaybetmesi üzerine bu ilişkiler çok uzun 

sürmediği görülmektedir. 1991 yılında Azerbaycan Cumhuriyetinin 

bağımsızlığını kazanması üzerine iki ülke arasından diplomatik 

ilişkiler kurulduğu görülmektedir. İki ülke arasında ilişkilere dikkat 

edersek 2000 yılı sonrasında ekonomik alanda büyük derecede 

ilerlemeler kaydettiğini ve bu ilişkilerin gelecekte de daha üst 

sevilerde sürdürüleceğini açıkça söyleye biliriz. İlaveten de iki ülke 

arasında gerek askeri, gerek ekonomik, gerekse de teknolojik alanda iş 

birliğine önem verildiği ve diplomatik tüm alanlarda ilişkiler 
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yürütüldüğü görülmektedir. İki ülkenin de uluslararası arenada bir 

birlerine destek oldukları açıkça görülmektedir. Dağlık Karabağ 

sorununun gerek askeri gerekse de diplomatik yolla çözümü 

çerçevesinde Türkiye tüm destek ve imkânlarıyla Azerbaycan’ın 

yanında olduğu sonucuna varılmıştır. 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasının şekillenmesinde etkili olan XIX. yüzyıl, 

emperyalizm ve lokal milliyetçilik gibi birçok siyasi, askeri ve   

toplumsal dönüşümlerin yaşandığı bir dönemi ihtiva etmektedir. Daha 

çok İngiltere ve Fransa merkezli bu dünya düzeni için beklenmedik 

gelişme, 1871’de Almanya’nın siyasi birliğini kazanması oldu. İlk 

etapta tehlike olarak görülmeyen Almanya, yaptığı ittifaklar ile gün 

geçtikçe mevcut düzene karşı çıkışını göstermeye başladı. 

Bloklaşmanın temeli sayılan 1882 yılındaki Kutsal İttifakın İtalya, 

Avusturya-Macaristan ve Almanya tarafından kurulmasına İngiltere, 

Fransa ve Rusya farklı dönemlerde oluşturdukları ittifaklarla cevap 

verdi. Yaşanan bu gelişmeler, gerginliği artırdığı gibi olası bir savaş 

ihtimalini de güçlendirdi. Öte yandan mevcut gelişmelerin bir sonucu 

olan 1908 yılındaki Reval Görüşmelerinin Osmanlı topraklarını bir 

anlamda paylaşma amacı gütmesi, Osmanlı Devleti’ni Almanlara daha 

da yakınlaştırdı. Bu yakınlaşma kısa sürede askeri ve iktisadi alanda 

yapılan iş birlik ve ittifaklarla kendini gösterdi (Armaoğlu, 2005: 19-

37; Gülboy, 2004: 15-59; Hayta, 2015: 18-34). 

Askeri alanda modernizasyona ihtiyaç duyan Osmanlı ordusu, Alman 

askeri heyetleri için geniş bir çalışma sahasıydı. Yalnız ordudaki 

değişimleri, 18. yüzyılın ortalarından itibaren görmek mümkündür. II. 

Abdülhamit dönemine kadar Fransız ve Prusyalı subaylar daha çok 

münferit düzeyde görev aldı. 1882 yılında ise dört kişilik ilk Alman 

askeri heyeti İstanbul’a geldi. Bu heyetin başında bulunan Otto von 

Kaeler’in ölümüyle Colmar von der Goltz, Alman reform grubunun 
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başına getirilerek radikal değişikliklere imza atıldı. Bu dönüşüm, 

ordunun sadece Alman modelinde ıslahıyla sınırlı kalmamış, yaşanan 

malî sorunlara rağmen, Alman savaş malzemeleri ile donatılması 

şeklinde de gerçekleşmiştir (Kaştan, 2016: 289-290; Beşirli, 2004: 

122-133). II. Abdülhamit’in ardından İttihat ve Terakki yönetimi de 

Alman askeri modeli konusunda istekli davranmış, Trablusgarp ve 

Balkan Savaşlarında alınan yenilgiler yaklaşan savaş tehlikesi 

karşısında askeri çalışmaları zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda 

başkanlığını Liman von Sanders’in yaptığı yeni bir Alman askeri 

heyetinin 14 Aralık 1913’te İstanbul’a gelmesiyle Osmanlı 

ordusundaki askeri uzmanların sayısı 41’e ulaşmıştır. I. Dünya Savaşı 

döneminde ise farklı rütbe ve kademelerde 15.000 kadar Alman 

subayının bulunduğu kaynaklarda geçmektedir. (Kaştan, 2016: 291-

293). Bu kapsamda gerek savaş öncesi dönemde gerekse savaş 

sırasında Osmanlı ordusunda görev alan Alman subaylardan biri de 

Goltz Paşa’dır. 

1- Goltz Paşa’nın Hayatına Dair Kısa Bir Değerlendirme 

“Golç Paşa” olarak da bilinen Colmar Freiherr von der Goltz, 12 

Ağustos 1843’te Doğu Prusya’nın Bilkenfeld bölgesinde dünyaya 

gelmiştir. Avrupa’yı siyasi, iktisadi ve sosyal birçok yönden etkisi 

altına alan ihtilaller ortamında doğan Goltz’un küçük yaşlarda 

babasını kaybetmesi, geleceğe dair karamsar bakmasına yol açmıştır. 

Ekonomik yetersizliklerden de etkilenen Goltz, kısıtlı imkânlarına 

rağmen eğitim hayatında oldukça başarılı olmuş ve bunun karşılığını 

1861 yılında orduda teğmen olarak göreve başlamasıyla almıştır 
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(Çalık, 1996: 775-776; İkdam, 23 Nisan 1916: 1; Servet-i Fünûn, 14 

Nisan 1332: 276). Almanya ile Fransa arasında uzunca bir dönem 

düşmanlığa sebep olan 1870-71 Sedan Savaşı’na kurmay subay olarak 

katılan ve II. Ordu’ya tayin olunan Goltz, aynı süreçte yüzbaşı oldu. 

1878 yılında binbaşı olan Goltz, yarbaylığa yükseldiği 1883 yılına 

kadar Harp Akademisinde savaş tarihi dersleri verdi. Osmanlı ordusu 

hizmetine girmek maksadıyla 1883’te İstanbul’a gelmiş, Otto von 

Kahler’in ölümüyle Prusyalı askeri heyetin başına getirilmiştir (Gülcü, 

2019: 313; Alkan, 2016: 478-479; Servet-i Fünûn, 14 Nisan 1332: 

276; Sırât-ı Müstakim, 18 Mayıs 1911: 176). 

Goltz, 2 Ocak 1896’ya kadar devam eden Osmanlı günlerinde askeri 

okulların müfettişliğini üstlenerek öğrenci sayılarında gözle görülür 

artışlar yaşanmasını sağlamıştır. Pratik eğitim ön plana çıkarılarak 

yeni askeri programlar Alman modeli gözetilerek uygulanmıştır. 

Osmanlı ordusunda yaşanan bu dönüşüme yapmış olduğu katkılardan 

dolayı müşir ve paşa unvanlarıyla onurlandırılan Goltz, Almanya’ya 

dönerek 1903’te generalliğe terfi etmiştir. 1901’de Almanya’da iken 

yazmış olduğu bir mektubunda, kalbinin İstanbul hasretiyle dolu 

olduğunu, Türkiye’yi büyük bir vatan olarak gördüğünü ve Türkiye’ye 

ait hatıralarının hiçbir vakit aklından çıkmadığını belirtmiştir (Alkan, 

2016: 478-479; Servet-i Fünun, 14 Nisan 1332: 277; Tanin, 11 Nisan 

1332: 1; Tasvir-i Efkâr, 10 Nisan 1332: 1; The Nome Daily Nugget, 22 

Nisan 1916). 

Goltz Paşa’nın Osmanlı hizmetinden ayrılığı çok uzun sürmemiş, II. 

Meşrutiyet’in hemen öncesinde II. Wilhelm’in Türk-Alman ittifakı 
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projesiyle yeniden gerçekleşmiştir. Orduda yapılan reformların 

gözden geçirilmesi maksadıyla 1909 yılı Temmuz ayında yeniden 

İstanbul’a gelen Goltz Paşa’nın bu ziyareti de kısa sürmüştür. 

İstanbul’da bulunan Alman büyükelçisinin de etkisiyle müfettişliğini 

yaptığı askeri okullardaki öğrencilerinin farklı ordu birimlerinde görev 

aldıkları bir sırada, 12 Aralık 1914’te son kez İstanbul’a gelen Goltz 

Paşa, ilk olarak Sultan Mehmet Reşat’ın askeri danışmanlığında 

bulunmuş, Şubat 1915’te ise Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın 

yaverliğine getirilmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında bir süre I. Ordu 

Kumandanlığı görevini yürüten Goltz Paşa, Irak’ta teşkil edilen VI. 

Ordu Kumandanlığına atanmış ve İngilizlere karşı yapılan 

mücadelelerde Osmanlı ordusu hizmetinde bulunmuştur. Kut’ül 

Amare’de kazanılan zaferden kısa bir süre önce, tifüsten (lekeli 

humma) hayatını kaybeden 73 yaşındaki Goltz Paşa’nın Osmanlı 

ordusundaki görevi sonlanmasına karşın Türk insanının ona karşı 

sevgisi bitmemiştir. Ölümünden çok sonra bile ona karşı duyulan 

sevgi ve özlem farklı şekillerde taze tutulmaya çalışılmıştır (Kış, 

2017: 123-124; Günay, 1991: 27-28; Çalık, 1996: 774-775).  

2. Goltz Paşa’nın Tifüse Yakalanması ve Ölümü 

XX. yüzyılın ilk çeyreğinde insan kayıpları hususunda en kötü 

senaryo, savaşlar gibi gözükse de bilhassa I. Dünya Savaşı sırasında 

ölümlerin önemli bir kısmı salgın hastalık1 kaynaklıdır. Avrupa’da 

olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin hemen hemen tüm cephelerinde gayri 

 
1 I. Dünya Savaşı’nda salgın hastalık kaynaklı ölümlerle ilgili bkz. Hikmet Özdemir, 
Salgın Hastalıklardan Ölümler 1914-1918, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
2005. 
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sıhhi ortamlar, yetersiz beslenme ve uzun süren mücadeleler salgınları 

savaş hattına kadar sokmuştur. Askerlerin kolektif bir şekilde iç içe 

yaşamaları ve ölülerin hemen defnedilememesi salgın hastalıkların 

yayılmasını hızlandırmış, hatta düşman unsurlarının Hindistan’dan 

Yeni Zelanda’ya kadar çok uluslu yapıdan oluşması, Türk ordusunun 

bunlarla temasını kaçınılmaz kıldığından salgınları doruğa çıkarmıştır. 

Irak Cephesinde de veba, sıtma, dizanteri ve tifüs gibi birçok salgın 

hastalık etkili olmuştur. Bu bölgede görevli bulunan Goltz Paşa da 

tifüse2 yakalananlar arasındadır (Lüleci, 2009: 6-20; Noyan, 1956: 49-

56).  

1915 Kasım ortalarında Irak Cephesindeki VI. Ordu Karargâh 

tabipliğine ve Ordu Baştabip vekilliğine atanan Abdülkadir (Noyan) 

Bey, Goltz Paşa’nın hastalığa yakalanması ve ölümü hakkında önemli 

bilgiler vermektedir. 12 Aralık 1915’te Bağdat’a gelen Abdülkadir 

Bey, daha bu bölgeye gelirken tifüsün endişe verici boyutlarda 

olduğunu öğrenmiş ve ilerleyen süreçte hastalığın salgın boyutuna 

ulaştığına şahit olmuştur (Noyan, 1956: 49-50). Abdülkadir Bey, 

özellikle 1916 Mart ortalarında Osmanlı askerleri arasında şiddetini 

artıran tifüse karşı günün belli saatlerini hastanelerde zaman zaman da 

laboratuvarda çalışmalar yaparak önemli bir mücadele örneği 

göstermiştir. Bu sırada tifüse karşı en etkili tedavi yöntemi olan aşı 

çalışmalarına yönelen Abdülkadir Bey, Gülhane profesörlerinden 

Biyolog Reşat Rıza Bey’in mesleki tavsiyelerini dikkate alarak 

 
2 Tifüs, eski dönemlerden itibaren bilinen, insandan insana bitler aracılığı ile bulaşan 
ve gayri sıhhi ortamlarda salgın halinde seyreden, ateşli bir hastalıktır. Bkz. Sevilay 
Özer, “Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde Tifüs (Lekeli Humma) 
Salgını”, Belleten, C. LXXX, Nisan 2016, s. 1. 
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elindeki kısıtlı imkânlara rağmen tifüse yakalanmış hastalardan alınan 

kan örneklerinden aşı yapmayı başarabilmiştir. Tifüs salgınına karşı 

geliştirilen bu yöntemle öncelikli olarak üst rütbeli subaylar 

aşılanmıştır. Ancak Kazım Karabekir’in de aralarında bulunduğu bazı 

ordu erkânı aşılanmış olmasına rağmen Goltz Paşa ve Alman Doktor 

Oberndörfer aşılanmak istememişlerdir (Noyan, 1956: 52-54). Goltz 

Paşa, aşılanmamış olsa da salgın vakalarına karşı gereken ehemmiyeti 

gösteren bir kumandandı. Zira Kut’ül Amare bölgesinde yağan 

yağmurların ardından salgın hastalıkların baş göstereceğini 

bildiğinden, Berlin’den tıbbi malzeme ve personel talep etmişti. 

Ancak mesafenin uzaklığı dolayısıyla taleplerinin çok azı karşılık 

bulmuştur. Buna rağmen Abdülkadir Bey’in tabip, eczacı ve çok 

sayıdaki hastabakıcıyı aşılaması sırasında Goltz’un sıhhi desteği 

oldukça kıymetlidir. Bilhassa Kut’ül Amare’de yoğunlaşan aşı 

çalışmaları kapsamında ilk etapta 367’si asker, bir kısmı subay ve 

hastane çalışanı olmak üzere toplamda 426 kişi aşılanmıştır. 

Bunlardan yalnızca 18’i aşı olmalarına rağmen hastalığa 

yakalanmışlardı. Aşı çalışmalarından önce ise hastalığa yakalanan 

yedi doktor ve üç eczacıdan birer doktor ve eczacı vefat etmişti. 

Ancak daha önce tecrübe edilmeyen bu aşı ile ölümler azalmış ve 

büyük bir salgının önüne geçilmiştir (Kon, 2019: 101; Noyan, 1956: 

53).     

Goltz Paşa, kızına yazmış olduğu 7 Nisan 1916 tarihli bir 

mektubunda, 6 Nisan itibariyle 500 tifüs vakasının tespit edildiğinden 
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bahsetmektedir. Ayrıca bölgede bulunan Alman doktorlardan birinin3 

hayatını kaybettiğini, birçok Alman subayın tifüse yakalandığını ve 

kendisinin de Bağdat’tan ülkesine dönme ihtimalinin çok düşük 

olduğunu belirtmiştir. Bu mektubundan önce farklı şikâyetleri bulunan 

Goltz’da, 8 Nisan itibariyle aşırı üşüme ve halsizlik, ilerleyen 

günlerde ise baş dönmesi, iştahsızlık ve ateşlenme baş göstermiştir. 

Doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda tifüs teşhisi konan 

Goltz Paşa, Kut’ül Amare’yi teftişten döndükten on gün sonra bu 

salgın hastalığa yakalanmıştır. Tifüse yakalanan Goltz Paşa ile Alman 

Doktorlar Sandrock, Haerle ve Abdulkadir Bey ilgilenmiş, hastalık bir 

ara kırılma eğilimi göstermesine rağmen 14 Nisan’dan sonra Goltz 

Paşa’da bilinç kaybı, yüksek ateş ve her iki akciğerinde de 

iltihaplanma4 durumları zuhur etmiştir. Hayati tehlikesi 

bulunduğundan durumu ailesine haber verilmiş, çok geçmeden Goltz 

Paşa, 19 Nisan 1916’da sabaha karşı saat: 02:45’te5 Bağdat’taki genel 

karargâhta hayata gözlerini yummuştur. Türk insanının sevgisini 

kazanmış olan Goltz’un ölümü, bir ihmal olarak değerlendirilebilir. 

Ancak doktorunun da aşı olmayıp salgından ölmesi, ihmalden ziyade 

bir hatanın göstergesidir (Noyan, 1956: 53-54; Atabey, 2020: 1952, 

 
3 Bu sağlık çalışanı Goltz Paşa’nın doktoru olan Oberndörfer idi. Hastalığa 
yakalandıktan sonra sivil bir Alman doktor tarafından tedavi sürecinin 13-14. günü 
hayatını kaybetmişti. Bu durum Goltz Paşa’nın dışında ordu içindeki tüm sağlık ve 
askeri personeli oldukça üzmüştür. Noyan, a.g.e., s. 53; Kon, a.g.m., s.  107. 
4 Halk dilinde akciğer iltihaplanması zatürre olarak bilinmektedir. 
5 Başka bir kaynakta ölümü, 19 Nisan 1916 Çarşamba günü saat: 14:45 olarak 
geçmektedir. Bkz. Salih Kış, “Birinci Dünya Savaşı’nda Müşir Von Der Goltz 
Paşanın Ordu Komutanlıkları ve Ölümü”, History Studies, Volume 9 Issue 3, 
September 2017, s. 129. 
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1958-1959; Kon, 2019: 107-108; Tasvir-i Efkâr, 12 Nisan 1332: 2; 

Türk Yurdu, 21 Nisan 1332: 63-64; İkdam, 23 Nisan 1916: 1). 

Öte yandan Yarbay von Kisling, Binbaşı Restorf’a yazdığı 

mektubunda Goltz’un hastalığı ile ilgili şu bilgileri paylaşmaktadır: 

“Mareşal, Nisan’ın 9. günü baş dönmesinden muzdarip olduğu halde 

saraydan döndü, akşamüzeri iştahsızlıktan şikâyet etti. Ertesi günü 

ateşi vardı. Muayene için üç doktor getirdik. Doktor Haerle, Doktor 

Sandrok ve Türk Doktoru Aldülkadir Bey. Bunlar derhal lekeli humma 

teşhisi koydular. Kalbi iyi gittiğinden başta biraz ümidimiz vardı. 

Fakat vefatından bir gün evvelki 18 Nisan sabahına kadar beni 

tanımakla beraber, sonraları kendisini kaybetme hâlleri birdenbire 

sıklaştı. Beraber çalışmak üzere beni çok defalar yanına çağırttı. 

Fakat konuşmaya başlar başlamaz tekrar zihni karışıp altüst 

oluyordu. Lakin kendisini bilmeyerek, son zamana kadar askeri işlerle 

uğraşmaya devam etti. Kendisinde olmayarak sarf etmiş olduğu 

sözlerle ordunun iaşesi, Kut’ül Amare, gelecek harekâtı daima tekrar 

edip dururdu. Sükûn görmeyen fikirleri, henüz yeni gelmiş olan Albay 

Glayh ve Meklenburg Grandükü Adolf Fridrih ile meşgul oluyordu.” 

“Buna rağmen öyle zannediyorum ki, hayatının sonuna gelmiş 

olduğunu anlamıştı. Hastalığın üçüncü günü kendisiyle yaptığım bir 

konuşmada bana şöyle demişti: Ben şimdi yavaş yavaş genel 

karargâha doğru çekileceğim. Başka bir zamanda: Ben biliyorum, 

doktorlar hayatımın sonu olduğunu söylemek istemiyorlar, bu hususta 

çok fazla cemile gösteriyorlar, fakat ne de olsa ben biliyorum.” 
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“Hastalığının ilk günlerinde, daima kendisini rahatsız ettiklerinden 

dolayı doktorlara bağırıp çağırdı. Bilâhare son derece sabırlı bir 

hasta hâlini aldı ve doktorların her istediğini yaptı. 18 Nisan sabahı 

Halil Bey’in Kut civarında kazanmış olduğu zaferi müjdeledim, bu 

haber onu bariz sevindirdi. Ondan sonra uzun bir zihni kargaşa 

dönemine girdi, kendisini kaybetti ve 18-19 Nisan gecesi nefesini 

verdi” (Özdemir, 2005: 181-182). 

Salgın hastalık kaynaklı bir ölüm olmasına rağmen Goltz Paşa’nın 

cenaze merasimine ilgi bir hayli fazla olmuştur. Tören kıtası eşliğinde 

22 Nisan 1916’da6 gerçekleştirilen cenaze merasimine gerekli 

tedbirler alınmış olacak ki bölge Müslümanları katılmış; Hristiyan ve 

Yahudi kadınlar da sokağa çıkarak ya da pencerelerinden ilgi 

göstermişlerdir. Tahnit işlemi yapılan ve çinkodan bir tabuta konulan 

Goltz’un naaşı, Dicle nehrinin kıyısındaki bir mezarlığa 

defnedilmiştir. Bu defin işleminden kısa bir süre sonra Türk ordusu, 

İngilizlere karşı Kut’ül Amare’de büyük bir zafer elde etmiştir. Goltz 

Paşa’nın bölgedeki katkılarını unutmayan askerî erkân ve yerel halk, 

bir akşam vakti meşalelerle Paşa’yı mezarı başında anarak elde edilen 

bu zaferi müjdelemişlerdir. Öte yandan Almanya’ya nakledilme 

ihtimali dikkate alınarak gerçekleştirilen tahnit işlemleri, bir süre 

sonra naaşının İstanbul’a taşınmasına imkân tanımıştır. Esasında 

Alman makamlarınca naaşının Berlin’e nakledilmesi istenmişse de eşi 

Therese, Goltz Paşa’nın vasiyeti gereği İstanbul’a defnedileceğini 

bildirmiştir. Böylelikle 13 Mayıs’ta mezarından alınan Goltz’un 
 

6 Bağdat’ta gerçekleşen ilk defin işlemi için kaynaklarda 21 Nisan tarihi de 
geçmektedir. Bkz. Kış, a.g.m., s. 130.  
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cesedi, Tarabya’daki Alman Konsolosluğu bahçesine defnedilmek 

üzere 6 Haziran’da İstanbul’a getirilmiştir. 

Goltz’un İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreni için askeri erkânın 

sayısından, nerelerde ve nasıl dizileceğine kadar birçok detay 

düşünülmüştür. Ayrıca kişisel eşyaları sergilenecek, Türk ve Alman 

bayraklarına sarılı naaşı başında bir papaz dua edecek ve Harbiye 

Nazırı Enver Paşa da bir konuşma yapacaktır. Hatta bu konuşmanın 

ardından Goltz Paşa’nın ailesine taziye ziyareti düşünülmüştür. 

Goltz’un cenaze töreni planlandığı gibi 24 Haziran 1916 Cumartesi 

günü gerçekleştirilmiş, naaşı da Tarabya’da belirtilen yere 

defnedilmiştir (Kon, 2019: 108-109; Kış, 2017: 130-133; Servet-i 

Fünûn, 14 Nisan 1332: 278; BOA. HR. SYS. 2419/126; Tasvir-i 

Efkâr, 12 Nisan 1332: 2). Goltz’un acısını Türk ve Alman milleti uzun 

dönem hissetmiş ancak Paşa’nın büyük bir isteği de gerçekleşmiştir. 

Zira en büyük arzusunun Osmanlı ordusunda ölmek olduğunu ve 

böyle bir ölümün bir asker için en şanlı akıbet olacağını söylemiştir 

(Tercüman-ı Hakikat, 10 Nisan 1332: 2; Tanin, 11 Nisan 1332: 1). 

3- Tifüs mü? Suikast mı? 

Türk ve Alman halkı tarafından büyük bir değer atfedilen Goltz’un 

ölümü, yerli ve yabancı basın tarafından dikkatle takip edilmiştir. 

Paşa’nın ölümü ulusal basın tarafından tifüs salgınına bağlanmış iken 

Avrupa’daki bazı gazeteler olayı “Suikast mı? Hastalık mı?” şeklinde 

okurları ikileme düşürecek biçimde ele almışlardır. Ancak Goltz 

Paşa’nın ölümünün ardından hem Osmanlı ve Alman askeri komutası 

ya da üst düzey yetkililerinin hem de diğer ülke mensuplarının taziye 
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mesajlarının resmi kaynaklar ve basın aracılığıyla duyurulması suikast 

ihtimalini zayıflatmaktadır. Zira böyle bir durum olsaydı Almanya’nın 

tepkisinin çok daha farklı olması beklenirdi (BOA. HR. SYS. 

2419/110; HR. SYS. 2420/9; The Times, 22 Nisan 1916: 4; The Times, 

2 Mayıs 1916: 8). 

Öte yandan Goltz Paşa’nın doktoru olan Abdulkadir Bey, VI. Ordu 

bölgesine geldiği andan itibaren bölgedeki tifüs salgınını ve bu 

salgınla mücadele konusunda yapılanları kaleme aldığı hatıratında 

anlatmaktadır. Bu hatırattan tifüsün çok sayıda kişiye bulaştığı, bir 

kısmının hayatını kaybettiği ve Goltz Paşa’nın da bu hastalıktan 

öldüğü anlaşılmaktadır. VI. Ordu’da bulunan diğer Alman subay ve 

doktorlar da bu bilgiyi teyit etmektedir (Kon, 2019:108-110; Noyan, 

1956: 49-56). Avrupa basınının önde gelen gazetelerinden olan The 

Times, olayın hemen ardından, 22 Nisan 1916 tarihli “Death of von 

der Goltz” başlığıyla okuyucularıyla paylaştığı haberde, Goltz’un 

ölüm nedeninin ateşli/benekli humma yani tifüs olduğu yazmaktadır 

(The Times, 22 Nisan 1916: 4). Aynı tarihli farklı gazeteler de 

Goltz’un tifüsten öldüğünü okuyucularıyla paylaşmaktadır (The Nome 

Daily Nugget, 22 Nisan 1916; The Bemidji Daily Pioneer, 22 Nisan 

1916). The Times, tifüs kaynaklı bu olayın Trabzon’un işgalinden bir 

gün sonra gerçekleştiğini belirttikten sonra bu haberle ilerleyen 

günlerde de ilgilenmeye devam etmiş, hatta olayın propaganda 

yönünü ortaya koymuştur. Zira İstanbul üzerinden uçan müttefiklere 

ait bir uçağın; Trabzon’un işgalini, Mareşal von der Goltz’un ölümünü 

ve Rusların Marsilya’ya geldiklerini bildiren propaganda kâğıtları 
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attığını yazmıştır (The Times, 24 Nisan 1916: 3; The Times, 25 Nisan 

1916: 3). 

Propaganda haberlerinden sonra bu kez de Goltz Paşa’nın bir suikast 

sonucu öldürüldüğü servis edilmeye başlanmıştır. Atina kaynaklı bir 

habere dayandırılarak Goltz Paşa’nın ölümünün gizemli olduğuna 

dikkat çekilmiştir. Haberin dayanağı ise Paşa’nın ölmeden önce 

İstanbul’a geldiği ve sağlık durumunun gayet iyi olduğudur. Öte 

yandan vefatı konusunda da 18 Nisan tarihi verilmektedir (Perth 

Amboy Evening News, 24 Nisan 1916: 3). Journal Des Balcans’a 

dayandırılan bir haberde ise Goltz’un bir Türk subayı tarafından 

öldürüldüğü belirtilmektedir. İddiaya göre, 17. Anadolu Alayından Ali 

Abdullah isimli suikastçı, Goltz’u 14 Nisan akşamı saat 18:00’de 

silahla öldürmüştür. Ayrıca bu gazete, suikast olayından iki saat sonra 

Goltz’un yaşamını yitirdiğini, yaşanan bu gelişmelerin Müslümanların 

Almanlara karşı bir memnuniyetsizliğin sonucu olduğunu ve Jön 

Türklerin artık Almanlara karşı ikiye bölündüklerini yazmaktadır. 

İstanbul’a gelen Mısırlı bir gazetecinin iddiası ise Goltz’un bir Türk 

tarafından bıçaklandığıdır (The Times, 2 Mayıs 1916: 8; The Times, 4 

Mayıs 1916: 7; The Washington Herald, 2 Mayıs 1916; BOA. HR. 

SYS. 2420/9). Mısırlı gazetecinin iddiaları bununla da sınırlı değildir. 

Türk-Alman problemleri hakkında şu iddiaları da İngiliz basınına 

servis etmiştir: 

- Liman von Sanders’in İstanbul’daki evi kısa bir süre önce 

bombalanmıştır. Almanlar konuyu araştırmak için Berlin’den uzman 

göndermişlerdir.  
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- Enver Paşa’nın nerede olduğu bilinmemektedir. Paşa, halk arasına 

kesinlikle çıkmamaktadır.  

- Çok miktarda mühimmat ve silahla donatılmış altı bin kişiden oluşan 

Alman birliğinin, Ruslara karşı Türklere yardım için gönderilmesi 

Berlin’de büyük bir tepkiye neden olmuştur (Üçüncü, 2017: 176).  

20 Mayıs 1916 tarihli The Sun gazetesi ise sayfalarına taşıdığı haberle 

olayı daha karmaşık bir hâle getirmiştir. 19 Nisan’da Bağdat’ta ölen 

Paşa’nın 12 Mayıs’ta Bağdat’a gömüleceği, yaşanacak bu gecikmenin 

ise cenazenin tahnit işlemleri için İstanbul’a götürülmesinden 

kaynaklandığı belirtilmektedir. The Sun’a göre bu durum, Goltz’un 

tifüsten ölmediği iddialarını desteklemekte ve İstanbul’da 

öldürüldüğüne dair haberleri güçlendirmektedir. Ayrıca cenazenin 

Bağdat’tan İstanbul’a kadar olan mesafede mumyalanmadan kervan 

ile taşınmasının pratikte imkânsız olduğu savunulmuştur. Dolayısıyla 

Goltz’un ölüm anında İstanbul’da olduğu ve cenaze töreninin de ikna 

edici bulunmadığı belirtilmektedir (The Sun, 20 Mayıs 1916: 8).  

Avrupa basınında çıkan haberler çoğunlukla bir suikast durumuna 

işaret etmektedir. Norwich Bulletion ise ölümün iki farklı nedene 

bağlansa bile Paşa’nın öldüğü noktasında hemfikir olduklarını 

yazmaktadır. Paşa’nın ölümü ister tifüs isterse bir suikast sonucu 

olsun Almanya ve Osmanlı Devleti için büyük bir kayıp olarak 

görülmüştür (Norwich Bulletion, 25 Nisan 1916: 4). Goltz Paşa’nın 

suikast kurbanı olarak hayatını kaybettiğine dair iddiaların önemli bir 

kısmı, ölümden belli bir süre geçtikten ve Kut’ül Amare zaferinden 

sonra ortaya atılmıştır. Bu husus, iddiaların gerçekliğini nispeten 
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zayıflatmaktadır. Öte yandan ölümün tifüs kaynaklı olduğu 

anlaşılmasına rağmen suikast söylemlerinin Avrupa basınında geniş 

yer bulması, savaş boyunca İngilizlerin en iyi yaptıkları iş olan 

propagandanın bir tezahürüdür. Bilhassa iki büyük Türk zaferi olan 

Çanakkale ve Kut’ül Amare, İngilizleri bu yola sevk etmiş, Türk-

Alman ittifakı zayıflatılmaya çalışılmıştır. Berlin kaynaklarının 

suikast haberlerine hiçbir vakit prim vermemelerinin nedeni ise İngiliz 

propaganda türlerine aşina olmalarıdır.7 

4- Taziyeler 

Goltz Paşa’nın ölümünün ardından taziyeler de gündemi epey meşgul 

etmiştir. Bunlardan biri dönemin Osmanlı Sultanı Mehmet Reşat 

tarafından Alman İmparatoru II. Wilhelm’e yapılan taziyedir. Goltz 

Paşa’nın ölümünden üç gün sonra, 22 Nisan 1916’da çekilen telgrafta 

uzun yıllar Osmanlı ordusuna hizmet veren Goltz Paşa’nın görevde 

bulunduğu sırada hastalıktan hayatını kaybettiği ve bu ölümün 

kendilerini derinden sarstığı belirtilmiştir. II. Wilhelm, Osmanlı 

sultanının taziye mesajına teşekkür ederek Türk-Alman birlikteliğini 

vurgulamış, Goltz Paşa’nın Almanya ve Osmanlı Devleti için çok 

önemli işler başardığını dile getirmiştir (BOA. HR. SYS. 2419/101). 

Mehmet Reşat’ın, Goltz’un eşine gönderdiği taziye mesajında ise 

kendisinin ve memleketinin gerçek bir dostu kaybettiği, ancak 

Goltz’un hatırasının ebediyen yaşayacağı bildirilmiştir. Goltz’un eşine 

 
7 İngiliz propaganda örnekleri için bkz. Aytül Tamer, Birinci Dünya Savaşı’nda 
ABD ve İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı Yürüttüğü Propaganda 
Faaliyetlerinin Amerikan ve İngiliz Basını Bağlamında İncelenmesi, Ankara 
Üniversitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2010.   
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taziyede bulunanlar arasında Alman İmparatoru II. Wilhelm de vardı. 

Bu taziye mektubunda, Goltz’un her türlü meziyete sahip örnek biri 

olduğu ve harp sırasında beklenmedik bir anda meziyetlerini 

göstererek kendisinin güvenini kazandığı yazmaktadır. Gayreti, gücü 

ve tecrübesiyle Goltz’un I. Dünya Savaşı’nın büyük kumandanları 

arasında olduğunu söyleyen Almanya Başvekili de Paşa’nın ölümünün 

ardından Türk ordusu ile birlikte Alman halkının matem tuttuğunu 

belirtmiştir (Tanin, 12 Nisan 1332: 1; Tasvir-i Efkâr, 12 Nisan 1332: 

2; Tercüman-ı Hakikat, 11 Nisan 1332: 1). 

Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa da 

Goltz’un eşine gönderdiği taziye mesajında, özel bir dostunu 

kaybettiğini ve uzun süre beraber çalıştığı danışmanından mahrum 

kaldığını aktarmaktadır. Ayrıca Goltz’un ölümüyle bir arkadaş, 

kumandan ve danışman kaybeden Osmanlı ordusunun, onun senelerce 

süren başarılı hizmetlerine minnettar olduğu, anısına İstanbul’da bir 

anıt yaptırılarak ona karşı vazifelerini yerine getirecekleri belirtilmiştir 

(Tanin, 12 Nisan 1332: 1; Tasvir-i Efkâr, 12 Nisan 1332: 2; 

Tercüman-ı Hakikat, 11 Nisan 1332: 1). 

Dışişleri Bakanı Halil Paşa ise Goltz Paşa’nın bürosuna 23 Nisan 

1916’da bir taziye mesajı göndermiştir. Bu telgrafta tüm Osmanlı 

askerilerinin de etkilendiği salgın hastalıktan dolayı Goltz Paşa’yı 

kaybetmenin acısını yaşadıkları, bu büyük kaybın yerini doldurmanın 

mümkün olmadığı yazmaktadır. Goltz’un eşi Therese de bu taziyeye 

karşılık olarak eşini kaybetmenin kendisini derinden etkilediğini ve 

taziye için duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir (BOA. HR. SYS. 
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2419/110). Therese ayrıca kendisine taziyede bulunan bazı Meclis-i 

Mebusan üyelerine teşekkür mektubu göndermiştir (BOA. HR. TO. 

604/87).   

Goltz Paşa’nın vefatı dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne taziyede 

bulunanlardan biri de İran Milli Kuvvetleri Kumandanı 

Nizamüssultan’dır. Osmanlı sultanına çektiği taziye telgrafında, iki 

İslam milletinin ebedi düşmanı olan İngilizlere karşı Osmanlı 

ordusunda görev yapan Goltz’un ölümünün tüm İranlıları üzdüğü 

belirtilmiştir. Ayrıca Osmanlı padişahının büyüklüğü ve bekasının 

Allah’tan dilendiği vurgulanmıştır (BOA. HR. SYS. 2419/89).  

SONUÇ 

I. Dünya Savaşı, cephe hattındaki kanlı çarpışmalarda hayatlarını 

kaybeden milyonlarca asker kadar salgın hastalık kaynaklı ölümlerle 

de gündeme gelmiştir. Savaş sırasında ne harp sahasında ve karargâhta 

bulunmak ne de üst kademede ya da rütbesiz olmak salgın 

hastalıklardan korunma hususunda hiçbir avantaj oluşturmamıştır. 

Nitekim Osmanlı ordusu için önemli bir pozisyonda bulunan ve 

yaptığı hizmetlerden dolayı nişanlarla taltif edilen Goltz Paşa da savaş 

boyunca etkisini kaybetmeyen tifüs salgınından hayatını kaybetmiştir. 

Türk ve Alman milleti, ülkelerine büyük hizmetler veren Goltz’un 

yasını tutarken psikolojik harp yöntemlerini sıkça kullanan İngilizler, 

bu kaybı propaganda malzemesi yapmaktan geri durmamışlardır. 

Kaldı ki Paşa’nın ölümünün ardından The Times da ilk etapta ölümün 

salgın kaynaklı olduğunu bildirmiştir. Ancak daha sonra Goltz’un 

İttihatçılar tarafından düzenlenen bir suikasta maruz kaldığına dair 
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haberler yayınlanması propaganda faaliyetlerini işaret etmekte ve 

sahada yaşadıkları kayıpları yaydıkları propagandalarla kapatmak 

istediklerini ortaya koymaktadır. Zira Osmanlı ordusu, İngilizlere 

karşı gerek Goltz’un ölümünden önce gerekse hemen sonrasında 

Çanakkale ve Kut’ül Amare’de büyük başarılar elde etmiştir.  

Goltz Paşa’nın ölümü üzerinden sürdürülen İngiliz propagandalarına 

rağmen Türk ve Alman dostluğu savaşın sonuna kadar devam etmiştir. 

Savaş döneminde iki müttefik arasında zaman zaman problemler çıksa 

da ittifak ruhu içinde hareket edilmiştir. İtilaf Devletleri, iki müttefik 

ülke arasında çatışma ortamı yaratmak istemesine rağmen Goltz’un 

ölümünün ardından münferit ya da devletler arası yapılan taziyelerle 

ortak acı paylaşılmış, birliktelik perçinlenmiş ve müttefikliğe uygun 

hareket edilmiştir. 
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Giriş 

Barut dünya literatürüne girdikten sonra şüphesiz savaşların seyrinde 

gözle görülebilecek derecede değişimlere yol açmıştır. Savaş 

sistemlerinde savaşan adamların rollerinden tutunda savaş teknolojisi 

ve doktrini bu durumdan nasibini almıştır. Kılıç ok kalkan gibi klasik 

çağın vazgeçilmez savaş araçlarını kullanmak için üstün becerikli 

şahısların ve bu şahısların yetiştirilmesindeki gereken zaman ve 

ekonomik harcamaların aksine barutlu silahların özelde ise elde 

kullanılan tüfeklerin kullanıma girmesiyle beraber tanımını yaptığımız 

savaşçı olgusu tamamen bir şok yaşamış ve sıradan bir er veya neferin 

bile üstün kabiliyetlere sahip bir şövalyeyi veya süvariyi alt 

edebilecek bir pozisyon kazanmıştır. Durum bu hali alınca bir süvari 

çağı olan dönem kapanmış ilk çağlarda olduğu gibi tekrar piyade 

merkezli orduların ve güçlü hanedanların at koşturduğu bir döneme 

giriş yapılmıştır. Barutun getirmiş olduğu bu değişim, başta doğu 

memleketleri tarafından batı memleketlerine nazaran daha yavaş bir 

şekilde içselleştirilmiştir. Bunun sebebi olarak Avrupa’da sürekli 

olarak özellikle 1500-1700 yılları arasında savaşların cereyan etmesi, 

özel girişimcilik aktivitelerinin batıda daha özgür bir şekilde 

yapılması, anılan bölgede siyaset ve politika birliğinin olmaması, 

kömür ve maden yatakları bakımından batının daha zengin bir statüde 

bulunması batı merkezli ordularda ateşli silahların içselleştirilip 

kullanılmasında ve yaygınlaşmasında etkili olmuştur.1  

 
1 Michael S. Neiberg, Dünya Tarihinde Savaş, çev. Mehmet Tanju Akad (İstanbul: 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011), 60. 
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Şimdiye kadar tanımlamasını yaptığımız bu durumun özellikle 

doğudaki kültürlerin ateşli silahları içselleştirememesi meselesi 

Osmanlı devleti için geçerli değildir. Diğer İslam devletlerine göre 

Osmanlı devleti, ateşli silahları envanterine katma husussunda daha 

istekli olmasına karşın bunu tamamen Avrupa’ya olan üstünlük 

duyguları çerçevesi içerisinde gerçekleştirmiştir. Bu şekilde 

davranmasındaki asıl neden ise anılan dönemde Osmanlı ekonomi 

askeri ve politik bakımdan Avrupa’dan oldukça üstün olmasıdır.2  

Barutun dünya literatürüne girmesiyle oluşan değişime uğrattığı 

ortamdan kabaca bahsettikten sonra çalışmamızın da asıl konusu olan 

ateşli silahlar özelinde tüfeklerin ilk icadı ve kullanımına bakmak 

faydalı olacaktır. Tüfek kelimesi Farsça kökenli olup en başta ahşap 

bir kabza üzerine konulan metal bir namlu ve ateşlemek için basit bir 

mekanizmaya sahip olan el silahı olarak nitelendirilebilir. Tüfek 

kelime olarak anlamını XV yy. almıştır. Bu tarihten önce kullanılan 

tüfek olarak değil de daha çok el topu tabirinin uygun olacağı şekilde 

ahşap bir kabzası bulunmayan dövme demir veya metalden oluşan 

demir veya taş gülle atan bir ateşli silahında olduğu ortadadır.3 

Tüfeklerin ordular içerisindeki rolüne bakacak olursak burada 

öncelikle ilk dönem tüfeklerin pekte istenilen seviyede etkili olmadığı 

anlaşılmaktadır. Nitekim 1420’den sonra barutun haddelenerek4 daha 

güvenli hale getirilmesi dahi tüfek kullanırken tam güvenlik 
 

2 Salim Aydüz, “Osmanlı Askeri Teknoloji Tarihi: Ateşli Silahlar”, Türkiye 
Araştırmalar Literatür Dergisi, C. 2, S. 4 (2004): 266-267. 
3 Gabor Agoston, “Tüfek”, İslam Ansiklopedisi, C. 41 (İstanbul: Diyanet Vakfı 
Yayınları, 2012), 459. 
 4 Maddelerin iki dönen merdane arasından geçirilmesini sağlayarak eldeki maddeye 
plastik şekil verme eylemidir. Kimyasal bir süreçtir. 
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sağlayamamış ve birçok komutanın bu bahsini ettiğimiz makineleri 

kullanırken hayatlarını kaybettiği ve İskoçya kralı II. James’in 

bunlardan birisi olduğu bilinmektedir.5 Bu güvensizliğin yanı sıra 

birde uzun menzilli yaylara nazaran bu tüfeklerin menzilinin de daha 

düşük olması da ilk dönem tüfekleri kullanım açısından daha 

dezavantajlı kılmıştır.6 İlk dönem tüfeklerinin çalışma sistemi de 

ayrıca bu makineleri kullanıma elverişsiz bir pozisyona sokmaktan 

geri durmamıştır. En baştaki fitil kullanılarak barutun ateşlenmesiyle 

birlikte çalışma prensibine sahip olan ilk dönem tüfekleri herhangi bir 

doğa olayında7 kolayca elverişsiz hale gelebilmektedir. Bu duruma 

çare olarak daha sonra geliştirilen çakmaklı tüfekler nispeten bu 

durumu biraz düzeltir seviyeye getirmiş olsa da yine de istenilen 

seviyeye gelememiştir. Bu yeni teknolojiye olan ilgi en başta 

elverişsiz olmasına rağmen sürekli artmış ve her asır teknolojik 

anlamda üstüne bir kademe gelişme koyabilmiştir. Aslında çakmaklı 

sistemlerin icadıyla birlikte tam anlamıyla piyade tüfeği olgusunun 

ortaya çıktığı söylemi yanlış olmayacaktır. Ancak hala menzil ve 

isabet sorunu tüfeklerin yaygın ve etkili kullanılması hususunda büyük 

bir problem taşımaktadır ki bugün ateş etme komutu olarak kullanılan 

“Hazır! Nişan al, Ateş” komutları bahsini ettiğimiz dönem ve bu ateşli 

makinalar için “Hazır! Hizala, Ateş” şeklindedir ve bu komutlardan da 

anlaşılacağı üzere bu tüfeklerin isabet oranının ne seviyede olduğu 

 
5 Neiberg, a.g.e., 65. 
6 a.g.e., 67. 
7 En ufak bir yağmur kar rüzgâr vs. gibi doğal olaylar yanan fitili söndürmekte ve bu 
durum ise piyadenin zaten yavaş işleyen ateş etme kabiliyetini tamamen etkisiz 
kılmaktadır. 
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hakkında bize az çok tahmin yürütebilme imkânı tanımaktadır.8 Bu 

durum İngilizlerin yiv-set9 özellikli namluyu icadıyla ortadan kalkmış 

ve artık menzil ve isabet problemi aşılmıştır. Böylece artık savaşların 

seyri büyük oran ve alanda değişmiş bu silahların etkisi sayesinde 

orduların sağlık sistemleri de değişiklik ve bir inovasyona gerek 

duyulmuştur. Özellikle çalışmamızın ileri aşamalarında da 

belirteceğimiz üzere “Minie” mermisinin icadı ile artık atılan 

mermilerin insan üzerindeki tabiri caizse kırıcı özelliğe sahip olması 

bunun en büyük nedenlerinden biridir. Bunula birlikte orduların 

kullanmış oldukları savunma teknolojileri de ateşli silahların literatüre 

girmesiyle beraber bahsini ettiğimiz bu alanda da değişimler meydana 

getirmiştir.10 Tüfek teknolojisindeki bu gelişmelere orduların artık 

talim ve terbiyesini de değiştirmiş ve bu tüfekler ekseninde yeniden 

talimnameler ortaya çıkmıştır. Ateşli silahlar ve özelinde ise 

tüfeklerde yaşanan bu gelişmeler orduların vuruş gücünün artırmış 

buna bağlı olarak asker ölümleri de artmış savaşın yıkıcılığı ve siviller 

üzerine olan etkisi büyümesi sonucu artık savaş kuralları diye tabir 

edebileceğimiz bir savaş hukuku tartışmalarını beraberinde getirmiştir. 

Sınırlarını belirlemeye çalıştığımız bu eksende çalışmamız Osmanlı 

devleti kapsamında tüfeğin orduya dâhil olması, ve bu süreçte 

özellikle gerçek anlamda piyade tüfeği asrı diyebileceğimiz 19.yy’da 

 
8 Neiberg, a.g.e., 67. 
9 Yiv ateşli silah teknolojisinde namlu içerisine açılmış helezoni oyuntulardır. Set ise 
yivin açılmasıyla birlikte oluşan helezoni çıkıntılardır.  Bu teknoloji atılan merminin 
namludan dönerek çıkmasını sağlar ve merminin ivme kazanarak daha uzak 
mesafeye ve atılan hedefe daha iyi oranda isabet sağlamasına yardımcı olur.  
10 Salim Aydüz, “Osmanlı Silahları, Silah Üretim Merkezleri ve Literatürü Tarihi”, 
Tarih Okulu, S. 10 (2011): 5. 
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bu makinaların nasıl bir evrim geçirdiği ve sürekli gelişen piyade 

tüfeği teknolojisinin Osmanlı devletine olan yansımaları ve son 

raddede Osmanlı devletinin devrim niteliğinde olan bu yeni savaş 

aracına hiç yabancı kalmayıp sürekli değişim içinde olmasına rağmen 

neden bir türlü kendi ateşli silah üretimini gerçekleştiremediğine dair 

sorulara kısmen de olsa cevap verebilme amacı ile kaleme alınmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde İlk Ateşli Silahların Kullanılması ve 

Tüfeklerin Orduya Dâhil Olması 

Osmanlı devletinin ateşli silah teknolojisi ile balkanlarda ticaret 

yapılması ve Doğu Akdeniz’de Avrupalı düşmanları karşısında 

yapılan savaşlar ve akınlar sonucu tanıştıkları ve bundan sonra 

kullanmaya başladıkları bilinmektedir. Kullanmasında çeşitli muhtelif 

tarihler verilmekle beraber bu tarihlere bakacak olursak genel olarak 

görebileceğimiz tarihler 1394, 1402, 1421, 1430, 1432, 1440, 1442 ve 

1444’tür. Genel kabul olarak ise Osmanlıların ateşli silahları ilk olarak 

kullandıkları tarihin II. Kosova muharebesinde olduğu yönündedir.11 

Kullanılan bu silahların küçük toplar veya arkebüz12 denilen küçük el 

topları olması muhtemeldir. Bu noktadan yola çıkılırsa ateşli silahların 

ilk olarak Osmanlıda kullanılmasını 14.yy. sonları ve 15.yy. başları 

olarak değerlendirmek nispeten doğru olacaktır. Osmanlılar Tüfeği 

Kendi teknoloji kabiliyeti ile daha da geliştirmiş olmakla beraber 

dünya silah teknolojisi tarihine adını Osmanlı tüfeği olarak yazdırmayı 

başardığı gibi bu tüfekleri aynı zamanda yakın ve uzak doğuya da 

 
11 Agoston, a.g.m., 460. 
12 Herhangi bir kundağa sahip olmayan ağızdan doldurulan fitilin barutu 
ateşlemesiyle çalışan yivsiz tüfek. 
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ihraç ettiği ve ihraç etiği coğrafyalarda da bu makinelerin kullanıldığı 

bilinmektedir.13 Osmanlı devletinin diğer Türk devletlerinde ayrı 

olarak bir göçebe konfederasyonu oluşturmaktan ziyade daha çok 

merkezi bir yönetim kurma eğiliminde olması ve bu merkezi yönetimi 

kurarken de düzenli ve yerleşik bir ordu oluşturulması da bunun 

neticesinde gelen bir olayadır. Ateşli silahları kullanmak için gerekli 

bilgi ve becerinin de ancak zaten yerleşik bir kültür ve kararlı bir 

ordunun mevcudiyeti ile ortaya çıkacak bir olgudur. Dolayısıyla bu 

merkezi yönetim mantalitesiyle ile kurulan yeniçeri ordusunun 

Osmanlıların ateşli silahları kullanmasındaki ayracın paralellik 

gösterdiği anlaşılmaktadır.14 Bu durumda ocağın yaygınlaşması ve 

teşkilat bakımından daha üretken ve dinamik hale gelmesi ateşli 

silahlarında Ocak’ta da daha sistematik bir biçimde kullanımının 

yaygınlaşmasına paralel olduğu söylenebilir. Bununla birlikte tüfeğin 

kullanımında ilk tarihlerde ocağın kurulmasından sonraki muhtelif 

tarihler verilmekte ve bu tarihler sırasıyla 1432 Selanik’in fethi daha 

sonraki bir tarih olan 1442 de Sivrihisar kuşatması ve 1444 yılında 

yapılan Varna savaşında tüfeklerin kullanıldığına dair bilgiler 

mevcuttur.15 Kullanılan tüfeklerin yiv-set bulundurmadığı kaval tipli 

tüfekler olduğu bilinmekle beraber bu yiv-setsiz namluya sahip 

tüfeklerin 18.yy kadar kullanıldığı bilinen bir olgudur. Osmanlı devleti 

ilk dönem tüfeklerinde dahi yerli olarak ürettiği tüfeklerin yanı sıra 

 
13 Salih Özbaran, Yemen’den Basra’ya: Sınırdaki Osmanlı (İstanbul: Kitap 
Yayınevi, 2004), 261-265. 
14 Yunus İnce, “Osmanlı Barut Üretim Teknolojisinde Modernleşme: Azadlu 
Baruthanesi” (Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013), 1-33. 
15 Mücteba İlgürel, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ateşli Silahların Yayılışı”, Tarih 

Dergisi, S. 32 (1979): 301. 
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tüfek ithaline de girişmiş ve 16.yy. da İspanya menşeli misket 

(Musket)16 tüfeklerini de bünyesinde barındırmıştır. Bunlardan farklı 

olarak yine yapılan savaşlar sonucunda ganimet olarak ele geçirilen 

tüfeklerde Osmanlı silah olgusunda önemli bir yere sahiptir. Aynı 

şekilde 16.yy. sonlarında itibaren tekrar İspanya menşeli çakmaklı 

tüfekler (Patilla/Mıquelet)17 de ithal etmiş ve bunun doğal bir sonucu 

olarak devletin yıkılışına kadar silah envanteri oldukça çeşitli silahlar 

barındırmıştır. Bu durum bir nevi Osmanlı ordusunu silah birliğinden 

mahrum bırakmasına sebep olmuştur ve netçe olarak ordunu 

senkronize hareket edememesinde bunun da etkisi olmuştur.  

Ateşli silahları bünyesine katmayı başaran Osmanlı devleti bu şekilde 

çok başarılı savaşlara imzalarını atmışlardır. Ateşli silahların 

kullanılmaya başlamasından sonra sadece tüfek ya da sadece topun 

rolünü ortaya koymak bulunduğumuz konum itibariyle zordur. 

Özellikle tüfeklerin daha etkin olarak kullanılması 17.yy. sonlarını 

bulacağı için ilk Osmanlı ordusunda etkili olarak kullanılan ateşli 

silahın toplar olduğu bilinen gerçektir ki İstanbul’un fethi esnasında II. 

Mehmet’in döktürmüş olduğu toplar bunun en temel kanıtıdır. Bu top 

teknolojisi ayrıca Osmanlı devletinin ateşli silahlar olgusunun 

 
16 Ağızdan doldurmalı yiv-set bulundurmayan tek bir namluya sahip olan 
piyadelerin kullanılması için üretilen tüfek. Bu tüfeklerin kalibreleri 12 mm ila 20 
mm arası değişmektedir. Osmanlı devletinin piyade gücünü teşkil eden yeniçeri 
birliği kullanmaktaydı. 
17 Fitil ile ateşlemenin doğa olaylarına karşı dayanıksızlığı ve kullanımındaki 
yavaşlığın getirmiş olduğu dezavantaj daha pratik kullanıma sahip olan ve doğa 
olaylarından fitilli tüfeklere nazaran daha dayanıklı olan bir teknoloji 
geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. Bu noktada çakmaklı tüfekler icat edilmişti. 
Burada fitilli ateşleme mekanizması yerini çakmak taşı ile ateşleme yapan bir 
mekanizmaya bırakmıştır. 
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bünyesine ne kadar iyi kattığı ve bunu ne kadar iyi neticeye 

döktüğünü ortaya koymaktadır. Osmanlıların topu savaşlarda ne kadar 

etkili kullandığı birçok bu konuyla alakalı olarak yazılmış eserlerde 

sıkça vurgulanmaktadır. Birçok yabancı araştırmacılara göre Yavuz 

Sultan Selimin çaldıran savaşını kazandıran unsurun toplar 

olduğundan bahsetmektir. Sadece savaşı toplar ile kazanmada ileri 

gitmeyen Osmanlılar ayrıca bu teknolojinin getirmiş olduğu taktik ve 

beceriyi de kendi envanterlerine katmayı başarmışlardır. Bunun en 

güzel örneklerinde biri yine Yavuz Sultan Selimin Memluklere karşı 

yaptığı Ridaniye savaşında Memluk toplarının daha önce almış olduğu 

bir istihbarat sonucu sabit olarak Osmanlı ordusunun geliş yönüne 

konulduklarını öğrenmesi üzerine yolunu değiştirerek El-Mukaddam 

dağının etrafını dolaşmak suretiyle sabitlenmiş olan Memluk 

toplarının ters istikametinde Memluk ordusuna yaklaşmış olması 

Memluk toplarının faydasını tamamen ortadan kaldırmış ve yapılan bu 

taktik ile savaşı kazanmıştır. Görüldüğü üzere Osmanlılar ateşli 

silahları çok etkin kullanmıştır ve bunun sonucu olarak diğer İslam 

devletlerine de bu ateşli silahlı savaş araçlarında yardım etmek 

suretiyle göndermeyi ihmal etmemiştir. II. Bayezid döneminde 1511 

yılında Memluklere çeşitli savaş araçlarının yanı sıra 300 adet tüfek 

gönderildiği bilinmektedir.18  

Tüfekhane-i Amire 

Osmanlıda ilk tüfek yapımı ve tamiri tarihlendirilecek olursa 15.yy’e 

tarihlendirilebilir. Tüfek imal ve tamiri için ilk tarih olarak II. Bayezid 

 
18 İnce a.g.t., 27. 
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saltanatı yıllarında bir in’amat defterinde geçen ve bir kapı ağası 

tarafından göreve alınan Gorda adında Hristiyan bir tüfekçiden 

bahsedilmektedir. Daha sonra 1526 tarihinde bahsini ettiğimiz şahıs 

olan Gorda ve mahiyetinde 9 kişi ile beraber Cemaat-i Tüfengiciyan 

adı altında bir grubun oluştuğu bilinmektedir. Bu gruba daha sonra 

yabancı uyruklu tüfek ustalarının katıldığı ve tüfek çalışmaları yaptığı 

bilinmekle beraber bu girişimlerin tamamen yabancı uyruklu olmadığı 

ve II. Mehmet zamanında yerli tüfek ustalarının mevcut tüfekler 

üzerinde ki hafifletme girişimlerinin de olduğu bir gerçektir.19   

Osmanlı devletinin ithal yoluyla ya da ganimet olarak elde ettiği 

tüfeklerin bakım ve tamirinin yanı sıra kendi silah üretimi yapan 

tüfekhane veya silahhane denen mîrî karhâneler de mevcuttur ve bu 

tamir üretim ve bakım üniteleri başta Rumeli bölgesi olmak üzere 

devletin çeşitli coğrafyalarına da dağılmaktadır. Bu irili ufaklı 

silahhanelerin bağlı olmuş olduğu temel üretim ve bakım yeri 

payitahttaki Tüfenkhane-i Amiredir.20 Mîrî karhânelerin yanı sıra özel 

silah üretim atölyelerinin de bu alanda faaliyet yürüttükleri ve hatta 

yeniçerilerin beyanına göre özel silah atölyelerinden çıkan tüfeklerin 

miri karhânelerden çıkan tüfeklere nazaran daha kaliteli olduklarını 

söyledikleri bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda da sıkça belirtilen 

bir husustur. Tüfenkhane-i Amire binalarının Balat bölgesinin Haliç’e 

 
19Feridun M. Emecen, “Ateşli Silahlar Çağı: Askeri Dönüşüm ve Osmanlı Ordusu”, 
Feridun M. Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Savaş (İstanbul: Timaş Yayınları, 
2010), s. 40. 
20 Serdal Soyluer, “Tüfekhane-i Âmire’yi Mamur Kılmak: Osmanlı Tüfek 
İmalatında Avrupalı Uzmanların Rolü”, Osmanlı araştırmaları Dergisi (2018): 269. 
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kıyısı olan tafralarında bulunduğu da bilinmektedir.21 Mîrî 

karhânelerin yanı sıra bahsini ettiğimiz özel silah üreticileri zamanla 

tüm Osmanlı coğrafyasına yayılmış ancak devlet bu yayılmaya kısmen 

olumlu kısmen de olumsuz bir bakış açısı ortaya koymuştur. Olumlu 

yaklaştığı zamanlarda bunun en temel gerekçesi olarak devlet yönetici 

ve bürokrasisi sadece devlet eliyle üretilen silahların ordunun 

ihtiyacını karşılayacak nitelikte olamayacağını çok iyi bilmekte ve 

buna karşılık olarak olumsuz olarak yaklaştığı zaman ise bu özel 

üretici girişimin ürettiği silahları ordu dışı gayr resmi unsurlara 

satması eşkıya ve devlet aleyhinde çıkan isyanlarda devleti zor 

duruma düşürmesinden dolayıdır. Bundan dolayıdır ki devlet bu 

dengeyi sağlamak ve statüsünü koruyabilmek adına bazen bu özel 

üretime çok ağır cezalar kesmekle beraber yeri geldiği zaman ise 

hediyeler vererek üretimi teşvik ettirmeyi de ardında bırakmamıştır.22 

Görüleceği üzere bu ilk tüfek imal ve tamiratı girişiminin yabancı 

menşeli insanlardan meydana gelmesi Osmanlıların aslında tutucu bir 

pozisyonda olmayıp daima açık fikirlere ve görüşlere değer verdiğinin 

ispatı olabilir. Rhoads Murphey’in de bahsi ettiğimiz konuda İslami 

tutuculuk söylevlerine karşı Osmanlıların gelişen teknolojiye hiçbir 

zaman yabancı kalmadığı ve farklı fikirlere her nereden gelirse gelsin 

açık olduğunu belirttiğini bilmekteyiz.23 Bu durumun da sonucu 

 
21 Fatih Tetik, Serdal Soyluer, “Silah İthalatı ve Kara Harp Sanayi”,  Osmanlı Askeri 
Tarihi, ed. Gültekin Yıldız (İstanbul: Timaş Yayınları, 2017), 148. 
22 Soyluer, a.g.m., 271 
23 Rhoads Murphey, “Osmanlıların Batı Teknolojisini Benimsemedeki Tutumları: 
Efrenci Teknisyenlerin Sivil ve Askerî Uygulamalardaki Rolü,” Osmanlılar ve Batı 
Teknolojisi: Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler, haz. Ekmeleddin İhsanoğlu (İstanbul: 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1992): 7-8. 
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olarak ve devletin bahsini ettiğimiz dönemde ki refah pozisyonu da 

birçok teknik anlamda usta ve şahısların dikkatini üzerine çekmesine 

ve netice olarak yabancı uyruklu kişilerin teknik anlamda Osmanlı 

devletinde hizmet etmişlerdir.24 

Tüfek teknolojisindeki gelişmeler özellikle 18.yy’dan sonra savaş 

alanlarında tüfeğin etkili olmasını sağlaması üzerine yine bu 

tarihlerden itibaren tüfek teknolojisi sürekli ve kararlı bir biçimde 

gelişmeye devam etmiştir. Özellikle daha öncede bahsini ettiğimiz 

tüfeklerdeki azami menzil ve hedefleme probleminin yiv-set 

teknolojisiyle 18.yy. da aşılması durumu bu asır için tüfekte müthiş 

değişiklikleri ve ordulardaki yıkıcı gücü beraberinde getirmiştir. 

Osmanlı devleti de artık tüfeklerini bu yiv-set teknolojisine 

dönüştürme çabalarını hemen başlatmıştır. 18 ve 19.yy özellikle 

Rumeli ve balkanlardaki ayanlarında tüfek ithal edip ve bu 

makinelerin kullanımı ve öğretilmesi için yine Avrupa’dan uzmanlar 

getirtmeye çalışması merkezi devlet anlayışına ters düşen hareketlere 

sahne olan bir asır olmuştur.25  

19. yüzyıl Osmanlı Tüfek Envanteri ve Orduya Etkisi 

19. yüzyıla genel olarak baktığımızda Osmanlı devleti içerinde başta 

askeri sistem olmakla beraber bir değişim ve dönüşümden bahsetmek 

mümkündür. Nitekim Özellikle II. Mahmut saltanatı yıllarında askeri 

olarak Osmanlının kangren olmuş uzvu olan Yeniçeri birliğinin 

 
24 Gabor Ágoston, “Osmanlı’da Top, Tüfek ve Tabur”, Gábor Ágoston, Osmanlı’da 
Ateşli Silahlar ve Askeri Devrim Tartışmaları, çev. ve yay. haz. Kahraman Şakul 
(İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017): 69.  
25 Tetik, Soyluer,  a.g.m., 148. 
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kaldırılması ile askeri anlamda modernleşmenin somut olarak örneği 

gerçekleştirilmiştir. Bu kaldırılan Osmanlının piyade gücünü teşkil 

eden yeniçeri birliğinin yerine kurulan Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye ordusu ile beraber askerin kullanmakta olduğu silah ve 

teçhizatı da bir yeniliğe eğiliminde olmuştur. Buna bağlı olarak II. 

Mamut merkeziyetçi bir devlet anlayışı çerçevesinde hareket etmiş ve 

yeni kurulan ordu ve redif birliklerinin kurulması ve bu birliklerde ki 

asker mevcudiyetinin de artması ile birlikte merkeziyetçi devlet 

anıklayışı çerçevesinde merkezden bu birliklere silah teçhizat 

gönderme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Böylesine büyük bir 

yönlendirme ve yüksek üretim ve isteyen silah manikürünü karşılamak 

dönem şartları ile mümkün olmayacağından Avrupa’dan silah ithaline 

girişilmiştir.26 Belçika ve Fransa’dan yoğun bir şekilde Frenk tüccarlar 

vasıtasıyla silah ithal edilmeye başlanmıştır. Bunun yanı sıra milli bir 

silah üretimi gerçekleştirebilmek adına Avrupa’ndan silah üretebilmek 

için makine alımı yoluna dahi gidilmiştir.27  Yeni ordunun teşkili ile 

beraber girişilen silah ithali genel olarak Avrupa merkezli özelinde ise 

İngiltere’ye dayalı olarak gerçekleşmeye başlamıştır. Özellikle yerli 

ve milli bir manifaktür oluşturabilmek adına gerekli sanayi 

malzemelerinin temini için İngiliz müstâmen tüccar Blacque ile 

diyalog kurularak gerekli buhar makinelerinin temin edilmesi ve yurda 

getirilmesi hususunda 1830 yılında anlaşmaya varılmıştır.28 Yapılan 

çalışmalar ve gelişmeler sonucu ancak bu üretim ancak 1838 yılında 

nispeten başlatılabilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde Osmanlının silah 
 

26 Gültekin Yıldız, Neferin Adı Yok (İstanbul: Kitabevi Yayıncılık, 2009), 443-447. 
27 Tetik, Soyluer,  a.g.m., 149. 
28 Tetik, Soyluer,  a.g.m., 150. 
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teknolojisini yakalama maratonu daha sonra Fransa’da sefir olarak 

bulunan Ahmet Fethi paşanın Bab-ı Ali’ye gönderdiği bir mektupla 

değişikliğe uğramış mektupta geçen Fransız teknolojisinin silah 

üretiminde daha seri ve kaliteli üretim yapıldığından bahsedilmiş ve 

Osmanlı hemen bu gelişmeler neticesinde bu silah üretim makinelerini 

sipariş etmek için tabiri caizse kollarını sıvamıştır.29 Dönemin 

şartlarına baktığımızda ise bizi Osmanlının sürekli iç meseleler ile ve 

dışta başta Rusya ile olan mücadeleleri bu silah sanayi üretim 

faaliyetleri konusunda Osmanlıya mali ve finans bakımından büyük 

bir sekteye uğrattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sürekli ve 

istikrarlı bir şekilde üretime devam edebilme büyük bir mali 

ekonomik alt yapı gerektirir ve bunun da devamlılığı lazım gelir ancak 

dönem Osmanlı açısından özellikle finans ve yatırım hususunda hiç iç 

açıcı bir dönem değildir. Clausewitz’in “Savaş Üzerine”30 olan 

eserinde belirttiği savaşlardaki sürtünme tabiri (friction)31 tam da 

burada Osmanlının savaş durumunda değil de silah üretim girişiminde 

karşısında durmaktadır. Gerekli her adım atılmakla beraber bu 

ekonomik ve finans sürtünmeleri Osmanlının hesap ettiği şeyler 

değildir. Özellikle 1820’lerden sonra yiv-set teknolojisinin gelişme 

göstermesiyle birlikte 1826 yılında Henri Gustave Delvigne şeşhaneli 

tüfeklerin kaval tüfekler gibi hızlı doldurulabilmesi adına bir çalışma 

yaparak bu alanda öncü bir adım atmıştır. Şeşhaneli tüfekleri normal 

 
29 Yıldız, a.g.e., 447-450. 
30 Carl von Clausewitz tarafından kaleme alınmış askerî strateji ve genel strateji 
üzerine müellifin düşüncelerini aktardığı 1832 yılında yayınlanan kitaptır. 
31 Tahmin edilemeyen aniden ortaya çıkan aksaklık ve eksiklikler olarak 
tanımlanabilir. 
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kaval tüfeklere nazaran daha yavaş doldurulması savaşlarda 

kullanımına engel olmakla beraber buna karşılık olarak şeşhaneli 

tüfeklerin menzil ve isabet oranları kaval tüfeklere nazaran ciddi bir 

artıya sahiptir. Delvigne bu durumu aşınca Fransa artık bu teknolojiye 

geçemeye başlamıştır. Gelişmeler artarak devam etmiş ve 1847 

yılında başka bir Fransız Yüzbaşı Claude Etienne Minie bu yiv-setli 

tüfeklerde atılabilecek bir yivli mermi diyebileceğimiz mermiyi icat 

etmesi Fransa başta olmak üzere bu teknolojinin devletlerin askeri 

envanterine girmeye başladığı görülmektedir. Bu durumun 

İngiltere’de de karşılığı 17.yy’dan beri Brown Bess normal kaval 

tüfeklerle donanmış İngilizlerin bu Tüfekleri Yiv-setli Tüfeklere 

dönüştürerek 1853 yılında Enfield tüfeklerinin ortaya çıkarması 

olmuştur.32 Bu durumun ardında 1857 yılı itibariyle Osmanlının 

tüfeklerinin hepsini yivli 1863 yılı itibariyle de Enfield Tüfeklere 

dönüştürülmesi kararı almasında Kırım savaşında bu tüfeklerin 

sergilemiş olduğu performans önemlidir.33  Tabi şimdiye kadar 

bahsettiğimiz teknoloji ağızdan dolar tüfek teknolojisi olduğu 

unutulmamalıdır. Avrupa’da dur durak bilmeyen silah üretimindeki 

gelişmeler çakmaklı tüfeklerin yerini artık kapsül tertibatlı çakmaklı 

tüfekler almış ve bunun neticesinde Osmanlı tekrar bir karar verme 

durumunda kalmıştır. En sonunda 1847 yılında bu yeni sistem 

kapsüllü ve yivli çakmaklı tüfekleri imal edebilmek için gerekli sanayi 

ve makinelerin teminine karar verilmiştir. 1860’lar ile birlikte silah 

teknolojisi tekrar bir değişiklik geçirerek bu sefer özellikle yine 

 
32 Tetik, Soyluer,  a.g.m., 152-153. 
33 Serdal Soyluer, a.g.m., 292-294. 
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Avrupalı devletlerin çalışmaları sonucu kuyruktan dolma ve iğne 

tertibatı ile ateşleme yapan yivli tüfekler icat etmeyi başarmışlardır. 

Böylece Enfield tüfekler artık kuyruktan dolma ve iğne tertibatıyla 

çalışan sistemlere dönüştürülerek Snider tüfekleri icat edilmiştir. Bu 

gelişmelere tabi ki duyarsız kalmayacak olan Osmanlı yönetimi derhal 

1867 itibariyle Belçika’dan eldeki Enfield model tüfeklerin yanı sıra 

yivli kaval tüfeklerinin de bu yeni sistem mekanizmaya 

dönüştürülmesi için gerekli makineleri temin etmek amacıyla 

girişimlere başlanmış bunun mukabilinde Zeytinburnu silah 

fabrikasında yılda bu yeni sistem ile çalışan 25000 adet tüfek 

üretebilecek kapasite yakalanmıştır.34  Bu süreçte bu teknolojiyi ithal 

etmek yerine kendi yerli ve milli üretim yapabilme girişimleri olduğu 

yalnız bu teknolojiyi üretebilecek gerekli makine ve alt yapının 

olmayışı bu duruma engel olduğu söylenebilir. Bu eksikliğe rağmen 

yine dönemin yöneticileri üretim için çaba sarf etmekten geri 

kalmayıp üretim yapabilmek için gerekli altyapı ve makinaların 

ülkeye getirilmesi için girişimlerde bulunduğu buna bağlı olarak 16 

Aralık 1868 de üretim yapılabilmesi için gerekli teçhizatın temini için 

karar dahi çıkarılmıştır.35  

1869 yılı Osmanlı devleti için yeni bir gelişme yaşanmış 

Washington’dan iflas etmiş silah fabrikalarından Enfield yivli 

tüfeklerinin kuyruktan dolma Snider tüfeklerine dönüştürmek için 

gerekli makinelerin yarı fiyatına satın alınabilmesi imkânı doğmuş ve 

 
34 Tetik, Soyluer,  a.g.m., 155. 
35 Metin Ünver, “Teknolojik Gelişmeler Işığında Osmanlı-Amerikan Silah 
Ticaretinin İlk Dönemi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 32, S. 54 (2013): 206. 
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bu fırsat derhal değerlendirilmiştir. Bu makinelerin çalıştırılıp 

işletilmesinde yine Amerika’daki müflis fabrikalarda çalışan işçiler 

getirtilerek silah fabrikalarında istihdam edilmişlerdir bu tarihlerden 

sonra Osmanlı büyük ölçüde silah ticaretini Amerika boyutlu 

şekillendirmiş ve 1872 yılında tamamlanarak 20 yıl gibi bir süreyi 

meşgul etmiştir.36 Yapılan çalışmalar neticesinde artık Zeytinburnu 

silah fabrikası Springfield ve Enfield tüfeklerini Snider tüfeğine 

çevirebilme kabiliyeti kazanarak günde 300 adet tüfek dönüştürme 

yetkinliğine kavuşmasının yanı sıra 200 adette günlük Snider tüfeği 

imal etme kapasitesine sahip olmuştur.37 Osmanlı devletinin her yeni 

çıkan teknolojiyi yakalama girişimi bu kadar ekonomik sıkıntı, eksik 

finansman ve yeterli hammadde olmayışına rağmen bu gelişmeleri 

takip etme çabası takdire şayandır. Ancak bu dönemdeki tüfek 

teknolojisindeki dönüşüm çok hızlı ilerlemekte tam teknolojiyi 

yakaladım türlü sıkıntılara rağmen fabrikalarımı bu minvalde 

düzenledim diyen Osmanlı devletine başka bir yerde başka şekilde 

çıkan teknoloji Osmanlı devletinin teknolojiyi takip etme adına büyük 

sıkıntılara iletmiştir. Anılan dönemde ise yeni çıkan hele ki askeri bir 

teknolojiyi bünyede barındırmayan devletin bekası ciddi anlamda 

sıkıntıya girebilecek bir dönem olduğu için nasıl olsa bundan sonra 

tekrar yenisi çıkar gibi bir düşüncede mantıklı gelmemiştir. Her an 

ordu son model teçhiz edilmeli ve kapıda bekleyen düşmanla 

mücadele verilmesi gereken bir dönemdir. Gelişen teknoloji ile 1871 

yılında İngilizlerin geliştirmiş olduğu Martini Henry tüfeğinin yine 
 

36 Serdal Soyluer, a.g.m., 297. 
37 Serdal Soyluer, “Osmanlı Silah Sanayiinde Modernleşme Çabaları (839-1876)”  
(Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013), 167. 
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Osmanlı devleti bünyesine katılması da yukarıda bahsini ettiğimiz 

zihniyet ile gerçekleşmiştir. Snider tarzı tüfekler için imal edilen 

tezgâhların değiştirilerek Martini tüfekleri üretecek ve dönüştürecek 

makinelerle değiştirilmesi meselesi devlete çok fazla mali olarak yük 

bindireceği kanaati ile bu ilk etapta ithal yolu ile çözüme 

kavuşturulacaktır. 1872 ile başlayan Martini tüfeği siparişi 1880 yılına 

kadar devam etmiş ve II. Abdülhamit devrine kadar bu tüfeklerin 

imali hususu gündeme dahi gelmemiştir.38 II. Abdülhamit dönemi 

özellikle silah çeşitliğini en fazla olduğu dönem olmasında ithal edilen 

silahlarda ülke fark etmeksizin en iyisi olanı alma prensibi ile hareket 

edilmesinden dolayıdır. Martini, Remington, Enfield, Mannlicher ve 

Springfield gibi tüfeklerin ordunun envanterinde olması piyade 

tüfeğinde standardizasyonu yakalama noktasında Osmanlı ordu 

yöneticilerini zorlayan hususlardan biri haline gelmiş 19.yy. savaşları 

dikkate alındığında organize ve kitle bir şekilde hareket etme 

gereksinimi duyulan savaşlarda teçhizatta meydana gelen böylesine 

bir çeşitlilik ordunun savaşma gücünü menfi yönde etkilemiştir.39 

1882 den sonra Osmanlı devletinin siyaseti gereği almanlar ile 

yakınlaşması ve Almanların askeri sisteminin Osmanlı ordularına 

entegre edilmeye çalışılması girişimi artık silah alanında da kendini 

gösterecek ve çeşitlik arz eden bu silah gücü Almanların Mauser 

tüfekleri ile birlikte nispeten teçhizatta bir standardizasyon 

yakalanılmasına ön ayak olacaktır. İlk olarak 1887 yılında Alman 

Waffenfabrik Mauser firmasıyla 500.000 olacak şekilde orduda 

 
38 Serdal Soyluer, a.g.m., 298. 
39 Tetik, Soyluer,  a.g.m., 160. 
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teçhizatta standardizasyon için Von Der Goltz heyet başkanlığı yaptığı 

dönemde anlaşma imzalanmış ardında 1890-1893 model Mauser 

tüfekleri içinde yeni anlaşmalar imzalanarak 1900’lerin başında 

Osmanlı ordusundaki Mauser Tüfek sayısının 700.000’i aştığı 

bilinmektedir.40 Bu tüfeğin envantere girmesiyle beraber Alman 

işçilerde tekrardan istihdam edilmeye başlanmış özellikle 1898 yılında 

Kayser II. Wilhelm’in Osmanlıyı ziyareti esnasında 1893 model 

Mauser Tüfeklerinin imali için emir vermesi üzerine Osmanlıda ki 

alman heyeti iş başına koyulmuş ve Waffenfabrik Mauser 

Firmasından tekrar bu silahların üretimini yapacak makinelerin 

siparişi verilmiştir. Martini Tüfeklerini imal ve dönüşümü için olan 

makineler artık Mauser tüfeği imal ve dönüşümü için çalıştırılmış ve 

kısmen 1893 model Muaddel Mauser Tüfekler Osmanlı silah 

fabrikalarında üretilmeye başlanmıştır. Ancak Mauser tüfeğinin 

Almanya’da yeni modelleri çıkması ve Osmanlıda üretilen sayının 

ordudaki ihtiyacı karşılayamayacağı düşüncesi ile 1903 ve 1905 

model Mauser tüfekleri 1903 ila 1911 yılları arasında 250.000 adet 

ithal edilmiştir.41 Bu silah ticareti satın alma ve yeri geldiği zamanda 

alman hibe yoluyla 1. Dünya savaşının sonuna kadar yapılan 

anlaşmalar neticesinde devam etmiş ve alman silah yapım işçileri 

savaş sonuna kadar Zeytinburnu silah fabrikasında istihdam 

edilmişlerdir.  

 
40 Fahri Türk, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914 (İstanbul: 
IQ Kültür Yayıncılık, 2012), 53-63. 
41 Ali Serdar Mete, “Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine Türk 
Ordusunda Mauser Tüfekleri” (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü, 2012), 63. 
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Sonuç  

Osmanlı devletinin barutun keşfinden sonra bu yeni keşfe karşı 

dönemindeki devletlerin aksine hiç uzak durmamış hemen bu yeni 

keşfi ordusuna başarı ile entegre etmeyi başarmıştır. Barutu 

balkanlarda fetih ve akınlar ve doğu Akdeniz’de ticaret aracılığıyla 

öğrenen Osmanlılar bu keşfi imparatorluğu büyütme yolunda girişmiş 

olduğu savaşlarda çok etkin ve teknik bir şekilde kullanarak klasik 

döneminde bir barut imparatorluğu olarak karşımıza çıktığını 

söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim bunun en bariz örneğinin 

İstanbul’un fethinde topların ne kadar etkin kullanılması olduğu 

söylenebilir. Bizim çalışmamızın ana unsuru olan Tüfeklerin ise 

bahsini ettiğimiz ilk çağlarda henüz toplar kadar savaşların kaderini 

değiştiren bir rolünün olmaması neticesinde top teknolojisinin yanında 

biraz sönük kaldığı da düşünülebilir. Tüfek teknolojisindeki 

gelişmeler neticesinde daha sonraki dönemlerde daha aktif 

kullanılacağını düşünürsek Osmanlı klasik çağında savaşlarda 

özellikle topların daha faal bir görev yürüttüğü ortadadır. Buna 

rağmen ilk dönem tüfeklerde Avrupa’nın hantal ve ağır tüfeklerine 

karşı Osmanlı tüfeği olarak bilinen tüfeği imal edip bu tüfeğin 

Çin’deki belgelerde kullanılma talimatlarının olması bu tüfek 

teknolojisindeki klasik çağda Osmanlı manikürünün ne denli ilerlediği 

kabaca hesaplanabilir. Çalışmamızın yeri geldiği kısımlarında da 

belirttiğimiz üzere bir teknoloji istikrarlı kullanılıp ve geliştirilecekse 

bunu destekleyen bir maliyenin ve finansmanın olması şarttır. Bunun 

yanında birde bu teknolojiyi üretecek akıl ve maharetli ellerin 

mevcudiyeti de hayati önem taşımaktadır. Osmanlı devleti klasik 
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çağında her iki unsuru da kendi bünyesinde bulunduğu konum 

itibariyle barındırmış ve bu üretimde ileri noktalara gidebilmiştir. 

Anılan devirde Osmanlı dünya süper gücü olduğundan her türden bilgi 

ve ilim merkezi olma özelliğine sahip olmuş ve dünyanın her 

köşesinden usta ve konusunda mahir şahısların dikkatini çekmiş 

devlete sığınan ilim ehline ise devlet sahip çıkmayı bilmiştir. Barutu 

ordusunda başarılı bir şekilde uygulamaya alan Osmanlı devleti 

savaşlarda barutun getirmiş olduğu taktik ve stratejiyi de çok yerinde 

uygulayarak dönemin paradigma ordusunu oluşturmayı 

başarabilmiştir. 

Osmanlı devletinde 17.yy. sonları itibariyle bir gerileme baş 

göstermesi devletin teçhizat bakımından da gerilemesine sebebiyet 

vermiştir. Özellikle Avrupa’da reform hareketleri ile beraber coğrafi 

keşiflerin de etkisiyle Avrupa bir nefes almıştır. Çalışmamızın başında 

da belirttiğimiz gibi 1500-1700 yılları arasında Avrupa’da sürekli 

savaşların olması yeteri derecede hammadde bulunması ve devletlerin 

özel girişimler serbestisi silah manifaktüründe Avrupa’yı bir basamak 

üste çıkarmış sanayii devrimiyle birlikte Osmanlı ile olan silah 

teknolojisindeki makas iyice açılmıştır. Bu makasın açılmasıyla 

birlikte Özellikle Osmanlı devletinin de 17.yy. ile beraber ekonomik 

olarak sıkıntılar baş göstermesi ve ordu sistemindeki aksaklıkların 

meydana gelmesi yeterince Pazar ve hammadde bulamaması 

Avrupa’yı bu alanda yakalamasına imkân vermemiştir. Osmanlı 

devleti hiçbir zaman teknolojik gelişmeleri takip edememiştir görüşü 

sanıldığının aksine kesinlikle doğru değildir. Çok ayrıntıya girmeden 

genel hatlarıyla anlatmaya çalıştığımız özellikle 19.yy. ile gelişmede 
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çığır açan tüfek teknolojisini Osmanlı devletinin ne kadar yakından 

takip ettiği bariz ortadadır. Hemen her devletin çıkarmış olduğu 

gelişme yakından takip edilmekle beraber o kadar mali ve finansman 

desteği sıkıntısının baş gösterdiği bir dönemde bile elde edilmeye 

çalışılmıştır. Ancak dönemin şartlarının da gereği olarak savaşların 

süreklilik arz etmesi ve birçok düşmanla savaş hali her teknolojiye 

uygun makine ve edevatın alınmaya çalışılmasının yanı sıra bu 

minyatürün ithal edilmesi bir noktadan sonra devlete ağır gelmeye 

başlamıştır. Hangi devlette yeni bir teknoloji varsa hemen harekete 

geçilerek gerekli malzemenin teminini yoluna gidilmiş ve devletin 

siyaseti gereği yakınlık kurduğu devlet teçhizat bakımından da devlete 

örnek teşkil etmiştir. Ama bu durum kati surette sadece siyasi bağların 

iyi olduğu devletle silah ticareti anlayışını doğurmamış aksine en yeni 

neredeyse peşinden koşulmuştur. Mali anlamdaki yetersizlikler, devlet 

yöneticileri ve erkânının askeri ileri gelenlerin teknik bilgilerden bir 

haber olması silah ticareti sırasında buna ön ayak olamaya çalışan 

tüccarların ihanete varacak şekilde suiistimalleri ve ithal sürecindeki 

hatalar sebep olarak Osmanlının bu alanda yerli ve milli bir teknoloji 

çıkarmasına ve atılım yapmasına engel teşkil eden sebepler olarak 

sıralanabilir. Klasik çağın barut imparatorluğu bu yüzyılda teknoloji 

ithal imparatorluğuna dönüşmüştür. Buna ek olarak Avrupa’nın 

sömürgelerinden hammadde karşılama durumuna karşı Osmanlının 

sadece elinden bulunan coğrafya tekelinde hammadde araması ve 

bunda da tam anlamıyla muktedir olamaması başka bir başarısızlık 

etkenidir. Dönemdeki yapılan savaşlar neticesinde de ortaya çıkan 

modern silah ihtiyacı aciliyeti de yerli üretimin önünde başka bir 
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engeledir. Bir nebze olsun Avrupa’dan makineler getirtilerek 

oluşturulan fabrikada üretimi yapılan tüfeklerin ise teknik ve 

kullanımını tam bilmeyen askerlerin eline verilmesi kısaca yeni 

teknolojinin alınması ancak kullanan ellerin eğitilmemesi ve üretilen 

ve tamiri yapılan silahların depolanmasındaki sorunlarda durumun 

menfi yöndeki etmenlerindendir.  Beklenilen ve umulan seviyeye 

gelinemese bile teknolojik gelişmeler devletin yıkılışına kadar takip 

edilmeye çalışılmış ordunun en modern tarzda teçhiz edilmesine çaba 

sarf edilmiştir. 
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A. GİRİŞ:  

Bu çalışma 2009-2012 yılları arasındaki İstanbul’un çeşitli 

semtlerinde bulunan, bazı Osmanlı dönemi türbelerinde yer alan tarihi 

ve sanat eseri özelliği taşıyan saatler üzerindeki incelemelere 

dayanmaktadır. 2012 yılından sonra Merkez Efendi Türbesi ile 

Sümbül Efendi Türbesinde bulunan saatler, türbelerden muhtemelen 

ya restorasyon sebebiyle kaldırılmış ya da görülen lüzum üzerine 

olduğu türbelerden ilgili yerlere taşınmıştır. 

İstanbul’un en çok Fatih ilçesinin çeşitli semtlerinde bulunan 

türbelerde yer alan saatler, Topkapı Merkez Efendi Türbesi, Koca 

Mustafa Paşa Sümbül Efendi Türbesi, Fatih Türbesi ve II.Mahmut 

Türbesi’nde karşımıza çıkan saatlerdir. Diğer iki saatten biri Beşiktaş 

Şeyh Yahya Efendi Türbesinde, diğeri Üsküdar Aziz Mahmud Hüdai 

Türbesindedir. Türbe saatlerinden Fatih ve II. Mahmut Türbesinde 

ikişer saat bulunmaktadır. Bu saatlerden Fatih Türbesinde bulunan 

saatlerden biri, II. Mahmut Türbesindeki saatlerden ikisi çoğunlukla 

metalden oluşmuş, döküm tekniğiyle yapılmış saatlerdir. İstanbul 

Türbelerinde yer alan diğer beş saat uzun ahşap kasalı, metal aksamlı 

saatlerdir.1 Türbelerde yer alan saatleri anlatmaya geçmeden önce, 

saatin özelliklerinden, geçmişten günümüze kadar olan tarihsel 

serüveninden kısaca bahsetmeliyiz.    

Orta Çağ'a kadar geleneksel bir saat olarak kabul edeceğimiz saat icat 

edilemedi. Günümüzde yılın şu andaki geçen zamanı ve gününü kesin 

 
1 Bkz.Şule Gürbüz, Saat Kitabı, TBMM, Milli Saraylar Dairesi Bşk.Yay. İstanbul 
2011, s.70-74. 
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olarak biliyoruz, ancak geçmişte yaşayanlar için bu çok daha zordu.  

Günün saatini söylemek için yıldızlara2 ve güneşe bakmışlar3, oluşan 

gölgeleri takip etmişler ve binlerce yıl önce güneş saati4 ilk bulunup 

kullanılan saat olmuştur. Mısırlılar ilk güneş saatlerini 

M.Ö.2500’lerde tapınaklarının ve saraylarının yakınında uzun 

dikilitaşlar inşa ederek yaratmışlardı. Bu yapılar, zemine yerleştirilmiş 

hassas şekilde dekore edilmiş spirallere gölge düşürüyor, Mısırlılar 

günün saatini böylece bilebiliyorlardı. Güneş saati, dikey bir sopanın 

yere doksan derecelik açı ile dikilmesinden oluşur. Yunanlılar bu 

dikey sopaya gronom adını vermiştir. Güneş hareketleri sonucunda 

sopanın gölgesi hareket eder. Bu hareket çevresini ölçerek gündüz 

vakitlerini bölümlere ayırdılar. İcat edilen güneş saati yalnızca güneş 

varken kullanılabilmekteydi. Bu durum güneş saatinin işlevini 

kısıtlıyordu. Mısırlıların bulduğu güneş saati geceleri işlevsiz durumda 

olduğu için Mısırlılar, geceleri de zamanı ölçebilecek bir araç 

arayışına girdiler. Bu arayış sonucunda su saati icat edildi. Mısırlılar 

M.Ö. 1400 civarında su saatini icat etti. Biri diğerinden daha yüksek 

olan iki su kabından oluşuyordu. Su, bir tüp boyunca sabit bir hızda 

yüksek kaptan aşağıya doğru aktı. Halkalar, alt kabın iç tarafına 

işaretlenmişti ve su seviyesi birine ulaştığında bir saat daha geçmiş 

 
2 Bkz. Seyyed Hossein Nasr, Science And Civilization In Islam, Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1968. ss.168-183¸` Sevim Tekeli, 16’ıncı 
Asırda Osmanlılarda Saat ve Takiyüddin’in  Mekanik Saat Konstrüksiyonuna  Dair 
En Parlak Yıldızlar”, Ankara Ünv.Basımevi, 1966. 
3 Bkz. Seyyed Hossein Nasr, a.g.e., ss.168-183¸`Tekeli, a.g.e. 
4 Bkz.Kemal Özdemir, Ottoman clocks and watches, TYT Bankası Yay.,9-13, 49, 
60; Muammer Dizer, “İslamda ve Osmanlılarda Saat”, Bilim Birlik Başarı, Sayı:44 
İzmir 1986, 13-16; J.Ruska, “Saat”, MEB.İslam Ansiklopedisi, Cilt:10, 2-3; Nusret 
Çam, Osmanlı Güneş Saatleri, 1243, Kül.Bak.Yay., Ankara 1990, ss.5-6, 9-18. 
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anlamına geliyordu. Yani, bir kabın içerisinde bulunan suyun dışarıya 

akması ile kabın içindeki işaretler ilerleyen zamanı göstermekteydi. 

Ateş saati denilen mum saati ise; petrol lambasının ateşiyle 

çalışmakta, yandıkça boyu küçülen mumun gölgesinin, arkasındaki 

işaretlere denk gelmesi ile ya da tükenen yağın içi görünebilen bir kap 

içerisinde birikerek saatin belirlenmesi sağlanmaktaydı.  Saksonlar bir 

mum saat kullandılar. Bir mum parçalara bölündü ve her parçanın 

yanması bir saat sürdü.5 Ayrıca, üst üste iki cam fanusun üst tarafında 

bulunan kumun alt fanusa azar azar akmasıyla geçen süreyi ölçen alet 

olan kum saati de gemilerde, kiliselerde ve günlük yaşamda kullanıldı. 

Ancak çok kısa zaman dilimini ölçtüğü için kullanımı çok revaçta 

olmadı. 

Yunanlılar ve Romalılar gibi diğer eski uygarlıklar, Osmanlılar ve 

çeşitli İslam ülkeleri de güneş saatlerini beğeniyle 

kullandılar. Anadolu'da bilinen en eski güneş saati 1409 tarihli Konya 

Hacı Hasan Mescidi'nde olup, onu Topkapı Sarayı'ndaki Fatih Sultan 

Mehmed devrine ait yatay bir güneş saati takip etmektedir. Fetihten 

18. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul'da çeşitli binalara, özellikle 

camilere oldukça ayrıntılı ve kullanışlı güneş saatleri yerleştirilmiş, 

mekanik saatlerin yaygınlaşmasıyla revaçtan düşmelerine rağmen 

Osmanlı Devleti'nin son zamanlarına kadar da bu saatleri yapanlar, 

kullananlar kişiler eksik olmamıştır. Türkiye’de Osmanlı dönemine ait 

bilinen 110 güneş saatin olduğu söylenilmektedir. Zamanla güneş 

 
5 http://www.localhistories.org/clocks.html, E.T.25.01.2021, 10.30 
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saatleri giderek küçüldü ve daha doğru hale ve geldi. 19. yüzyılın 

başlarına kadar zamanı söylemenin yaygın bir yolu olarak kaldı.  

İlk icat edilen güneş saati, su saati6  ve kum saati7  gibi saatler farklı 

yöntemler ile zamanı göstermek amacı ile yapılmıştı. Mekanik saatler8  

ise; din adamlarının manastır içerisindeki hayatlarında görevlerini 

zamanında yerine getirmek için çekiç ya da tokmak ile ses çıkararak 

uyarmak ve hatırlatmak amacı ile 13. yüzyıl sonlarında Ortaçağ 

döneminde icat edilerek kiliselerde kullanılmaya başlandı. 15. 

yüzyılda sarmal yayın bulunması ile taşınabilir saatlerin yapımını 

mümkün kıldı. 1524 yılında ilk kurmalı saat ortaya çıktı.9 İlk mekanik 

saatler çok doğru değildi, ancak 1657'de Christiaan Huygens10 sarkacı 

tanıttı. Sarkaç, mekanik saatlerin gelişiminde büyük bir sıçrama 

gösteren ve faydalı olan buluşlardan oldu. Hâlâ güneş saati 

kullanılarak ayarlanmış olsalar da saatler çok daha doğru hale geldi. 

17. yüzyıl sonlarında uzun kasalı saatler yapıldı. Kronometre 1776'da, 

elektrikli saat 1840'ta, kuvars kristal saat 1929'da ve atom saati 1955'te 

icat edildi. 1952’de pille çalışan kurulmayan bir saat üretildi. 1970’de 

elektronik saatler karşımıza çıktı. Günümüzde ise; mekanik saatlerin 

dışında farklı türde işlevleri olan saatler de vardır. Bugün uzaktan 

 
6 Bkz.Muammer Dizer,  a.g.m., ss.3-14 ; Atilla Bir, M.Kaçar, a.g.m. s.323; Özdemir, 
a.g.e., ss.14-21. 
7 Bkz. Atilla Bir, M.Kaçar, “Saat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.35, 
s.324. 
8 Bkz. Yelda Eroğlu, “Saatin Yolculuğu”, Raillife, TCDD Yay. Sayı:40, Nisan 2009, 
ss.46-50. 
9 Bkz. Msxlabs, „Önemli İcatlar Saat ve Tarihçesi“, 
http://www.msxlabs.org/forum/muhendislik-bilimleri/27024-onemli-icatlar-saat-ve-
tarihcesi.html#ixzz26NPH3Wft (Erişim:   13.09.2012). 
10 https://www.theclockdepot.com/clocks-blog/history-of-the-pendulum-clock/ , E.T. 
25.11.2020 

https://www.theclockdepot.com/clocks-blog/history-of-the-pendulum-clock/
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kumandalı, MP3-MP4 çalan, fotoğraf çeken, telefon edilebilen iki sim 

karta sahip, interneti ve kamerası olan bilgisayar özellikli teknolojik 

saatlerde gözümüze çarpmaktadır. 

Konumuza giren saat örneklerinden biri olan uzun ahşap kasalı, 

sarkaçlı saatler çarkın mihverine dolanmış iki zincirin uçlarına bağlı 

iki ağır topun aşağıya doğru inerken saate bağlı çarkları çevirmesiyle 

işleyen saatlerdir. Bunların işlemesini daima sağa ve sola hareket eden 

bir uzun rakkas temin eder. Bunlara sandıklı veya kuburlu saat de tabir 

olunur. İçinde rakkasın ve zincirlerin hareket ettiği uzun kutuya saat 

kuburu denir.11 

Osmanlı döneminden kalan, cami, mescid, türbe ve 

muvakkithanelerde yer alan bu saatlerin çoğunluğu ahşap kutulu olup, 

genellikle iki metreyi aşkın yüksekliktedir. Bu saatler çarkın eksenine 

dolanmış iki zincirin uçlarına bağlı iki ağır topun aşağıya doğru 

inerken söz konusu olan ekseni çevirmesiyle işleyen saatlerdir. 

Bunların işlemesini daima sağa ve sola hareket eden bir uzun rakkas 

temin eder.12 Ankara Vakıf Eserleri Müzesi tanıtım kitabında 

belirttiğine göre; "Saatlerin bulundukları konum, genellikle türbe 

sandukalarının karşısında, kapının yakınında veya bitişiğindedir. 

Fransız, İngiliz veya diğer menşeli olan bu saatlerden bazıları yerden 

yüksekte duvara monte edilmiş veya yere dayalı vaziyettedir. 

Genellikle saatin alınlık, gövde ve alt ahşap kısımlarında süslemeler 

yer alır. Kalem işi bitkisel süsleme daha yoğun olmak üzere, 

 
11 Bkz. Celal Esat Arseven, Sanat Ansiklopedisi, MEB Yay. C.4, İstanbul 1983, 
s.1735. 
12 Bkz. Arseven, a.g.e. s.1735. 
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geometrik süslemelerde karşımıza çıkar. Bu saatler zamanı gösterme 

ve sesli olarak bunu duyurabilmenin yanında çoğunlukla saat başları 

ve buçuklarda çalacak sistemleri vardır. Buna mukabil yalnızca işler 

kısmı olup, çalar sistemi olmayan saatler de vardır. Ağırlıkla 

çalışmaları, ağırlığın sabit güç oluşu nedeniyle kesine yakın bir 

doğrulukla çalışmaları ve yine doğru zamanın tespitinin önemli 

olduğu ibadethanelerde yer almışlardır. Mekanizmalarına göre günlük, 

haftalık, onbeş günlük kurma periyodları ile kurulur ve kurulma 

anından ağırlıklar tamamen aşağı inip saat durana kadar doğru 

çalışırlar. Kadranları, beyaz emaye üzerine bazen çiçek motifli, bazen 

yapan ustanın adı ve yapım yılı gibi bilgilerle tezyin edilmiş, eski 

Türkçe ya da Romen rakamlıdır. Türk yapımı olan bu tip saatlerin 

içinde tümüyle özgün, ustasının hayal ve emeğinin mahsulü olanı 

maalesef azdır. Çünkü durmuş oturmuş bu tip bir gelenek yoktur".13 

Türk sanatının el sanatı çalışmaları kapsamında çok fazla bilinmeyen 

Osmanlı dönemi saatlerinin içerisinde ayrı bir yeri ve konumu vardır. 

Özellikle uzun ahşap kasalı, sarkaçlı saatler çoğunlukla camilerde ve 

türbelerde kullanımı tercih edilmiş, bazı örnekler de yerli ustalar 

tarafından el emeği göz nuruyla en az yabancı ustalar tarafından 

maharetle yapılmıştır. Bu eserler geçmişten geleceğe bir emanet, bir 

hatıra olan bu eserler, sanat tarihi açısından oldukça önem arz 

etmektedir. İstanbul'da bulunan altı türbede toplam sekiz Osmanlı 

Dönemine ait saat konu olarak seçilmiştir. İncelediğimiz saatlerin az 

 
13 Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Tanıtım Kitabı, Vakıflar Gen.Müd.Yay., Ankara 
2008, s.26. 
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olmasına karşın her birinin kültürümüz içerisinde yaşamaya çalışan 

birer varlık gibi olması düşüncesiyle bu çalışma yapıldı.14 

 İstanbul’un Fatih ilçesi çoğunluk olmak üzere, Beşiktaş ve 

Üsküdar’da yer alan türbe saatlerin üzerleri bezemelerle süslü, değişik 

kompozisyonlu ve kısmen sade yapılmış olan ahşap kasalı veya 

metalden yapılmış duvar saatlerin genellikle bulundukları konum, 

kapının yakınında veya sandukaya ayrılan alanın karşısında duvara 

dayalı vaziyettedir. Ahşap kasalı saatlerin üzerinde bulunan kalem işi 

bezemeler zarar görmesin, saatin kasasının dayanıklılık ömrü daha da 

artsın diye, bazılarının üzeri verniğe veya cilaya benzer koruyucu 

saydam bir tabakayla kaplanmıştır. 

Ahşap kasalı ve çoğunlukla metalden döküm tekniğiyle yapılmış 

Osmanlı dönemi saatlerinin üzerinde herhangi bir tarih ibaresi 

geçmese de, tarihi, kimin tarafından yapıldığı, varsa yazısı, biçimi, 

bugünkü durumu, türü, ölçüleri, malzemesi, yapım ve süsleme tekniği, 

konusu, tanım ve kompozisyonunu ortaya koyarak, Türk süsleme 

sanatı içerisinde yerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.       

İstanbul’da bulunan türbe saatleri, diğer bölgelerdeki ve camilerde 

karşımıza çıkan örnekler gibi zamanla gerek ilgisizlik, gerek 

insanların bilinçsizliği yüzünden gün geçtikçe tahribata uğramaktadır. 

Günümüze oldukça iyi gelebilen örneklerin dışında, yazıları aşınmış, 

kırılmış, eksilmiş, yazıları ve süslemeleri kararmış bulunan saatler 

 
14 Araştırmamız 2021 yılında sadece online tebliğ olarak sunulmuş ve bu çalışmada 
konu, bazı ilavelerle daha da genişletilerek verilmiştir (4.Hoca Ahmet Yesevi 
Kongresi, 12-13 Şubat 2021, Ankara). Bu çalışma daha önce hiçbir yerde 
yayınlanmamıştır. 



526 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

bulunmaktadır. Bu saatlerden bazılarının görünümü sanki dün imal 

edilmiş gibi özenli görülmesinin yanında, bazılarının da görünümü 

oldukça kötü durumdadır. Bu konu üzerinde durulmasının sebebi, 

bugün olan saatleri, kaybolmadan veya ağır bir tahribata uğramadan 

ortaya çıkarmak ve özelliklerini belirleyerek, Türk sanatı içerisinde 

fazla bilinmeyen, incelenmeyen bazı türbelerimizde yer alan saatleri 

hak ettiği yere koymaktır.  

B. İSTANBUL TÜRBELERİNDE BULUNAN SAATLER 

 No.1, Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi Türbesi Saati 

Sıra No                      1 Fotoğraf No 1-4 

Tarih XIX.yy.ilk çeyreği 
olabilir. 

Boy 240 

cm. 

Bulunduğu Yer Şeyh Yahya Efendi 
Türbesi 

Derinlik 31 

cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 28 

cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Bozuk, Londra Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

21 

cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm, 
kalemişi, kazıma 

Orta Bölüm 
Genişlik 

20 

cm. 

Tanım: Londra/İngiltere yapımı olan ve George Prior tarafından imal 

edilmiş saat, alt bölümden üste doğru dikdörtgene yakın bir formda 

ele alınmıştır. Bozuk ve harap durumda olan saat, üç bölümlüdür. 

Bunlar alınlık yani tepe kısmı, gövde kısmı ve alt kaide kısmının 

olduğu bölümdür. Saat cami ve türbenin bulunduğu binanın içerisinde 

ve türbenin girişinde bulunan hazirede duvara dayalı vaziyette yer 
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almaktadır. Saatin alınlığını veya kadranını örten cam bölme bu saat 

üzerinde yoktur. Gövde kısmı kapalı durumdadır. Saatin üst kısmı 

kademeli olarak çıkarak bir kenardan diğer kenara gitmektedir. Duvar 

saatinin gövdesinin genişliği fazla değildir (20 cm.).   

Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, kır çiçeği, kıvrık dal, küpe, 

menekşe, rozet, yaprak) gibi unsurlar kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, kalem işi, kazıma, döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Alınlık: Dikdörtgene yakın ele alınmış tepelik bölümün üstünde, 

kenarları kademeli olarak giden yarım yuvarlak kemer biçimini 

hatırlatan bir uygulama göze çarpmaktadır. Tepelik kısmının alt iki 

bölümünde veya kadranın iki yan kenarında at nalı kemer şeklinde 

ahşaba oyulmuş camla örtülü birer bölüm vardır. Kadranın üzerindeki 

cam bölme kırılmış olduğundan yoktur. Kadranın üstünde bir 

madalyon içerisinde saatin imalatçısı Geo (George) Prior, Londra 

şeklinde imzalı bir ibare bulunmaktadır. Madalyonun etrafında ve 

kadranın çevresinde ise, akantus, kır çiçekleri, kıvrık dal, küpe 

çiçekleri menekşeler, rozet çiçekleri ve yapraklardan oluşan, bitkisel 

unsurlar karşılıklı olarak kenarlarda yer almaktadır. 

Gövde: Gövdeyi ters U şeklinde saran, kalın bir profilin dışında 

gövde üzerinde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Gövde 

üst ve alt kısma kademeli şekilde genişleyen veya daralan bir biçimde 

bağlanmaktadır. Saatin sarkacının bulunduğu kısım ahşapla örtülü 

olduğu için görülememektedir. 
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Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın formlu olan bu kısımda herhangi 

bir süsleme bulunmamaktadır.  

No.2, Fatih Türbesi Saati, No:1 

Sıra No                      2 Fotoğraf No 7-10 

Tarih XIX.yy.ilk yarısı 
olabilir. 

Boy 240 

cm. 

Bulunduğu Yer Fatih Türbesi Derinlik 23-27 

cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 54 

cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Bozuk Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

48 

cm. 

Yapım-Süsleme Tekniği Oyma,döküm, kalemişi, 
kazıma 

Orta Bölüm 
Genişlik 

36 

cm. 

Tanım: Londra/İngiltere yapımı olan ve Marwick Markham Gout 

tarafından imal edilmiş saat, alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir 

formda ele alınmıştır. Saat çalışmaz ve bozuk durumda fakat görünüm 

olarak iyi durumdadır. İngiliz duvar saati üç bölümlüdür. Bunlar üst 

başlık yani tepe kısmı, gövde kısmı ve alt kaide kısmının olduğu 

bölümdür. Saat türbede mihraba duvara dayalı vaziyette yer 

almaktadır. Saatin sarkacını ve ağırlıklarını örten cam bölmeler bu 

saat üzerinde yoktur. Gövde kısmı kapalı durumdadır. Saatin 

alınlığının ön yüzündeki üç köşesinde bir çıkıntı üzerinde yükselen 

metalden yapılmış birer küre göze çarpmaktadır. 
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Süsleme Konuları: Bitkisel (gül, kır çiçeği, kıvrık dal, küpe, lale, 

menekşe, rozet çiçeği, sümbül, yaprak, yıldız çiçeği), geometrik 

(madalyon), nesneli (küre) gibi unsurlar kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, kalem işi, kazıma, döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Alınlık: Kareye yakın ele alınmış dikdörtgen tepelik bölümünün 

üstünde, bölümün üç kenarında kare şeklinde bir çıkıntının üzerinde 

yuvarlak birer küre bulunmaktadır. Dikey şekilde çıkan şiş gibi 

unsurlar üzerinde toplam üç küre yer almaktadır.  Alınlığın her iki yan 

tarafında beş sıra halinde dikey giden profiller ve dikdörtgen formlu 

birer küçük ebatlı cam bölme görülmektedir.  Kadranın üzerinde  bir 

madalyon içerisinde Marwick Markham Gout London yazmaktadır. 

Kadranın üstünde cam bölme yer almaktadır. Kadranın çevresi gül, kır 

çiçeği, kıvrık dal, küpe çiçeği, lale, menekşe, rozet çiçeği, sümbül, 

yıldız çiçeği ve yapraklardan oluşan, yağlıboya bir tabloyu hatırlatan 

natürmort ile kuşatılmaktadır. 

Gövde: Gövdeyi saran, iç içe geçmiş dikdörtgenlerin dışında gövde 

üzerinde herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Sarkacın ve 

ağırlıkların bulunduğu kısmı ahşap bir kapak örtmektedir. Ahşap 

kapağın yüzeyi ters U şeklinde üç kat profille kuşatılmıştır. Gövde ile 

alt bölüm üzerine geçiş, genişleyerek, profilli kademe ile sağlanmıştır. 

Gövdenin her iki yanında beş sıra halinde dikey giden profiller dikkat 

çekmektedir. 
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Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda 

herhangi bir süsleme bulunmamaktadır. Saatin alt bölümü kısmı 

ahşaptan yerden biraz yüksek yapılmış bir tabla üzerine oturmaktadır. 

No.3, Fatih Türbesi Saati, No:2 

Sıra No                      3 Fotoğraf No 11-12 

Tarih XIX.yy.son çeyreği 

olabilir. 

Boy 141 

cm. 

Bulunduğu Yer Fatih Türbesi Derinlik 30 

cm. 

Malzeme Metal Kaide Genişliği - 

Durumu/Yapıldığı Yer Çalışmıyor Alt Bölüm Alt 

Genişlik 

20 

cm. 

Yapım-Süsleme Tekniği Döküm, oyma, kazıma Orta Bölüm 

Genişlik 

50 

cm. 

 

Tanım: Saat yatay bir tablanın ayırdığı iki bölüm üzerinde ele 

alınmıştır. Bölümler üstte ve altta birer üçgeni hatırlatan geometrik 

biçimde ele alınmıştır. Üst bölümde saatin mekanik aksamının 

bulunduğu kısım, altta ise, daha çok dekoratif amaçla verilmiş bölüm 

göze çarpmaktadır. Saatin görünen yüzünde yapılış tarihi, yeri ve 

firma adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Saat Fransız yapımı 

olabilir. 
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Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, gül, inci, kır çiçeği, lale, 

menekşe, rozet çiçeği, yaprak), geometrik (baklava dilimi), nesneli 

(bayrak, flama, halat, inci, mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir) ve ne 

olduğu anlaşılamayan dekoratif amaçlı geometrik unsurlar 

betimlenmiştir. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, döküm ve kazıma teknikleri 

uygulanmıştır. 

Üst Bölüm: Bu bölümün en üstünde geniş ve yayvan gövdeli bir 

kandil, ayakları ve kulplarından geçen zincir dizisi akantustan olup, 

kandilin ön yüzünü sarmaktadır.  Ayakların yanında tabanı akantus 

motifleriyle süslü ve onunda altında rozet çiçeğinden oluşan bir bölüm 

aşağıya doğru taşmaktadır. Kandilin üst orta yerinde alevi yanar 

haldedir. Kandilin gövdesi baklava dilimleriyle bölüntüye uğratılmış, 

aralarına inci dizileri, dilimlerin içerisine stilize edilmiş akantus ve 

inci taneleri yerleştirilmiştir. Saatin kadranın yer aldığı yuvarlak 

bölüm sanki ortasında arma bulunan bir kalkan gibi yapılmıştır. 

Kadranın iç ve dış kenarlarını bir bordür şeklinde kuşatan aralarında 

inci taneleri olan lale dizisi, bu bordüründe altında ortasında inci olan 

akantus motifi, kısa zincir motifi alt iki, üst iki yan kenarda 

tekrarlanarak verilmiştir. Saatin sayılarının bulunduğu her bölüm 

sütunla ayrılmıştır. Sütunların içleri menekşe, inci tanesi ve akantusla 

doldurulmuştur. Üst bölümün alt iki yan köşesinde baklava dilimleri, 

dilimlerin köşelerinde inci taneleri, baklava motifinin içerisinde ise, 

stilize edilmiş akantus yaprakları tasvir edilmiştir. Kadranın üstünde 

karşılıklı verilmiş akantus, akantusun iki yanında saatin orta kısmına 
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kadar devam eden halat motifi dikkat çekmektedir. Stilize edilmiş 

barok ve rokoko etkili akantus yaprakları C ve S kıvrımları yaparak 

saatin kenarlarını dekoratif ve göz alıcı bir biçimde kuşatmaktadır. 

Yatay tablanın hemen üstünde merkezde bir gül, üstünde bir istiridye 

motifi, aralarında inci taneleri ve kısa zincir motifi, istiridyenin her iki 

yanında kıvrılarak bükülen başka zincir dizisi göze çarpmaktadır.  

Alt Bölüm: Yatay bir tablanın hemen altında bulunan bu bölümde, C 

ve S şekilli akantuslar bir üçgeni oluşturacak biçimde yer almaktadır. 

Akantusların aralarında gül, kır çiçeği, menekşe ve yaprak gibi 

bitkisel unsurlar işlenmiştir. Saatin iki bölümünü ayıran tablanın 

kenarlarını bir bordür gibi kuşatan akantuslar, C ve S biçiminde 

kıvrılarak devam ettiği gözlenmektedir. 

No.4, Fatih, Çemberlitaş II.Mahmut Türbesi Saati, No:1 

Sıra No                      4 Fotoğraf No 13-18 

Tarih XIX.yy.son çeyreği 
olabilir. 

Boy 150 

cm. 

Bulunduğu Yer II.Mahmut Türbesi Derinlik 29 cm. 

Malzeme Metal Kaide Genişliği 12-25 

cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Çalışmıyor Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

47 cm. 

Yapım-Süsleme Tekniği Oyma, döküm, 
kakma, kazıma 

Orta Bölüm 
Genişlik 

42-52 

cm. 
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Tanım: Saat yatay bir tablanın ayırdığı iki bölüm üzerinde ele 

alınmıştır. Bölümler üstte ve altta birer üçgeni hatırlatan geometrik 

biçimde ele alınmıştır. Üst bölümde saatin mekanik aksamının 

bulunduğu kısım, altta ise, daha çok dekoratif amaçla verilmiş bölüm 

göze çarpmaktadır. Saatin görünen yüzünde yapılış tarihi, yeri ve 

firma adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Saat Fransız yapımı 

olabilir. 

Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, gül, inci, kır çiçeği, lale, 

menekşe, rozet çiçeği, yaprak), geometrik (baklava dilimi), nesneli 

(bayrak, flama, halat, inci, mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir) ve ne 

olduğu anlaşılamayan dekoratif amaçlı geometrik unsurlar 

betimlenmiştir. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, döküm, kakma ve kazıma teknikleri 

uygulanmıştır. 

Üst Bölüm: Bu bölümün en üstünde saatin kadranın yer aldığı 

yuvarlak bölüm sanki ortasında arma bulunan bir kalkan gibi 

yapılmıştır. Kadranın iç ve dış kenarlarını bir bordür şeklinde kuşatan 

aralarında inci taneleri olan lale dizisi, bu bordüründe altında ortasında 

inci olan akantus motifi, kısa zincir motifi alt iki, üst iki yan kenarda 

tekrarlanarak verilmiştir. Saatin sayılarının bulunduğu her bölüm 

sütunla ayrılmıştır. Sütunların içleri menekşe, inci tanesi ve akantusla 

doldurulmuştur. Üst bölümün alt iki yan köşesinde baklava dilimleri, 

dilimlerin köşelerinde inci taneleri, baklava motifinin içerisinde ise, 

stilize edilmiş akantus yaprakları tasvir edilmiştir. Kadranın üstünde 

karşılıklı verilmiş akantus, akantusun iki yanında saatin orta kısmına 
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kadar devam eden halat motifi dikkat çekmektedir. Stilize edilmiş 

barok ve rokoko etkili akantus yaprakları C ve S kıvrımları yaparak 

saatin kenarlarını dekoratif ve göz alıcı bir biçimde kuşatmaktadır. 

Yatay tablanın hemen üstünde merkezde bir gül, üstünde bir istiridye 

motifi, aralarında inci taneleri ve kısa zincir motifi, istiridyenin her iki 

yanında kıvrılarak bükülen başka zincir dizisi göze çarpmaktadır.  

Alt Bölüm: Yatay bir tablanın hemen altında bulunan bu bölümde, C 

ve S şekilli akantuslar bir üçgeni oluşturacak biçimde yer almaktadır. 

Akantusların aralarında gül, kır çiçeği, menekşe ve yaprak gibi 

bitkisel unsurlar işlenmiştir. Saatin iki bölümünü ayıran tablanın 

kenarlarını bir bordür gibi kuşatan akantuslar, C ve S biçiminde 

kıvrılarak devam ettiği gözlenmektedir. 

No.5, Fatih, Çemberlitaş II.Mahmut Türbesi Saati, No:2 

Sıra No                      5 Fotoğraf No 19-22 

Tarih XIX.yy.son çeyreği 
olabilir. 

Boy 166 

cm. 

Bulunduğu Yer II.Mahmut Türbesi Derinlik 29 cm. 

Malzeme Metal Kaide Genişliği 12-17 

cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Çalışmıyor Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

48 cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Döküm, oyma, kazıma, 
kakma 

Orta Bölüm 
Genişlik 

48 cm. 
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Tanım: Saat yatay bir tablanın ayırdığı iki bölüm üzerinde ele 

alınmıştır. Bölümler üstte ve altta birer üçgeni hatırlatan geometrik 

biçimde ele alınmıştır. Üst bölümde saatin mekanik aksamının 

bulunduğu kısım, altta ise, daha çok dekoratif amaçla verilmiş bölüm 

göze çarpmaktadır. Saatin görünen yüzünde yapılış tarihi, yeri ve 

firma adı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Saat Fransız yapımı 

olabilir. 

Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, gül, inci, kır çiçeği, lale, 

menekşe, rozet çiçeği, yaprak), geometrik (baklava dilimi), nesneli 

(bayrak, flama, halat, inci, mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir) ve ne 

olduğu anlaşılamayan dekoratif amaçlı geometrik unsurlar 

betimlenmiştir. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, döküm, kakma ve kazıma teknikleri 

uygulanmıştır. 

Üst Bölüm: Bu bölümün en üstünde saatin kadranın yer aldığı 

yuvarlak bölüm sanki ortasında arma bulunan bir kalkan gibi 

yapılmıştır. Kadranın iç ve dış kenarlarını bir bordür şeklinde kuşatan 

aralarında inci taneleri olan lale dizisi, bu bordüründe altında ortasında 

inci olan akantus motifi, kısa zincir motifi alt iki, üst iki yan kenarda 

tekrarlanarak verilmiştir. Saatin sayılarının bulunduğu her bölüm 

sütunla ayrılmıştır. Sütunların içleri menekşe, inci tanesi ve akantusla 

doldurulmuştur. Üst bölümün alt iki yan köşesinde baklava dilimleri, 

dilimlerin köşelerinde inci taneleri, baklava motifinin içerisinde ise, 

stilize edilmiş akantus yaprakları tasvir edilmiştir. Kadranın üstünde 

karşılıklı verilmiş akantus, akantusun iki yanında saatin orta kısmına 
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kadar devam eden halat motifi dikkat çekmektedir. Stilize edilmiş 

barok ve rokoko etkili akantus yaprakları C ve S kıvrımları yaparak 

saatin kenarlarını dekoratif ve göz alıcı bir biçimde kuşatmaktadır. 

Yatay tablanın hemen üstünde merkezde bir gül, üstünde bir istiridye 

motifi, aralarında inci taneleri ve kısa zincir motifi, istiridyenin her iki 

yanında kıvrılarak bükülen başka zincir dizisi göze çarpmaktadır.  

Alt Bölüm: Yatay bir tablanın hemen altında bulunan bu bölümde, C 

ve S şekilli akantuslar bir üçgeni oluşturacak biçimde yer almaktadır. 

Akantusların aralarında gül, kır çiçeği, menekşe ve yaprak gibi 

bitkisel unsurlar işlenmiştir. Saatin iki bölümünü ayıran tablanın 

kenarlarını bir bordür gibi kuşatan akantuslar, C ve S biçiminde 

kıvrılarak devam ettiği gözlenmektedir. 

No.6, Fatih Koca Mustafa Paşa Sümbül Efendi Türbesi Saati 

Sıra No                      6 Fotoğraf No 23-

26 

Tarih XX.yy.ilk çeyreği 
olabilir. 

Boy 216 

cm. 

Bulunduğu Yer Sümbül Efendi Türbesi Derinlik 23 

cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 43 

cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Bozuk Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

43 

cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,ajur,kazıma,döküm Orta Bölüm 
Genişlik 

35 

cm. 
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Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele alınmış, 

kurulmadığından çalışmayan fakat kurulduğunda çalışır vaziyette 

olacak olan saat, üç bölümlüdür. Bunlar üst tepe kısmı, gövde kısmı 

ve dört kısa ayağının da bulunduğu, alt kaide kısmıdır. Saat, türbenin 

içerisinde duvara dayalı vaziyette yer almaktadır. Saat ve sarkaç 

kısmını örten cam bölme, üstten alt kısma doğru uzanmaktadır. Saatin 

kadranın da yer aldığı üst kısmının tavanını kareye yakın yatay ahşap 

bir bölme örtmektedir.   

Süsleme Konuları: Bitkisel (kıvrık dal), geometrik 

(dikdörtgen,kare,madalyon), nesneli (bukle,sütun,vazo) unsurlar 

kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Ajur, oyma, boyama, kazıma, döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Alınlık (Tepelik): Kareye yakın bölümlü olan bu bölümün ön 

yüzünün dört köşesinde ters ve düz olarak başlıklı, gövdesi yivli birer 

kısa sütun yer almaktadır. Sütun başlığın üzerinde birer uzun dikey 

sütun göze çarpmaktadır. Cam bölmenin çevresi kare şeklinde iç içe 

geçmiş silmelerle çevrilidir. Saatin kadranın dört yandan çevresi ajur 

tekniğiyle oyularak yapılmış bezemeyle çevrilmiştir. Alınlık 

kısmındaki ahşap parça üzerinde "Eser-i Rıfat Paşa" diye bir ibare yer 

almaktadır. 

Gövde: Madenden, madalyonu andırır bir biçimde yapılmış olan 

saatin sarkacı, camın altında müzik aletlerinden lir veya tanburu 

anımsatan şekilde verilmiştir. Kadranın altından çıkarak alt bölüme 

doğru giden sarkaç, yedi kalın telli olarak dikey şekilde yakın 
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aralıklarla sıralanmıştır. Tellerin araları, sarkacın orta yerinde stilize 

edilmiş karşılıklı narı hatırlatan birer bukleyle bağlanmaktadır. 

Sarkacın madalyonun üzerinde veya çevresinde stilize edilmiş 

karşılıklı yer alan, kıvrık dalı andıran motifin dışında herhangi bir 

süsleme unsuru bulunmamaktadır. Saatin tepe kısmının ön yüzünde 

olduğu gibi gövdenin dört köşesinde ters ve düz olarak başlıklı, 

gövdesi yivli birer kısa sütun, sütun başlığın üzerinde de birer dikey 

uzun sütun dikkat çekmektedir. 

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda, 

çevresi dikdörtgen şeklinde kazıma tekniğiyle verilmiş geometrik 

motifin içerisinde, dikey verilmiş altı dikdörtgen bölüm göze 

çarpmaktadır.  

No.7, Fatih, Topkapı Merkez Efendi Türbesi Saati 

Sıra No                      7 Fotoğraf No 27-32 

Tarih XIX.yy.son çeyreği 
olabilir. 

Boy 235 

cm. 

Bulunduğu Yer Merkez Efendi Türbesi Derinlik 23-25 

cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 57 cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Bozuk Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

49 cm. 

Yapım-Süsleme 
Tekniği 

Oyma,döküm, 
kalemişi,kazıma 

Orta Bölüm 
Genişlik 

42 cm. 
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Tanım: Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele alınmış 

olan saat, üç bölümlüdür. Bunlar saat kadranının olduğu üst bölüm, 

gövde bölümü ile alt kaide kısmının olduğu bölümdür. Saat duvara 

dayalı, bozuk ve parçaları eksik, ahşabı kırık bir vaziyette yer 

almaktadır. Saatin kadranını ve sarkaç kısmını örten cam bölme 

kırılmış olduğundan ahşap kasanın gövdesinde ve tepeliğinde cam 

bulunmamaktadır.  

Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, küpe 

çiçeği, menekşe, rozet çiçeği yaprak, yonca), geometrik (dikdörtgen), 

nesneli (bukle) gibi unsurlar kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Kalem işi, oyma, kazıma, döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

Tepelik (Üst Kısım): Kadranın çevresini kuşatan ahşaptan yapılmış 

bölüm üzerinde, kazımayla verilmiş, dört köşede stilize edilmiş C ve S 

şekilli oldukça şematik akantuslar ve ne olduğu anlaşılamayan bazı 

geometrik çizimler dikkat çekmektedir. 

Gövde: Metalden yapılmış olan sarkacın madalyonu, diğer duvar saati 

örnekleri gibi lir veya tanburu anımsatan şekilde görünmektedir. 

Kadranın altından çıkarak alta doğru giden sarkaç, yedi kalın telli 

olarak dikey şekilde yakın aralıklarla sıralanmıştır. Tellerin araları, 

sarkacın iki ayrı yerinde bir bukleyle bağlanmaktadır.  

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın dikdörtgen formlu olan bu kısımda 

kazıma tekniğiyle verilmiş iç içe geçmiş dört adet dörtgen silmelerin 

içerisinde köşelerde ince bir kazımayla verilmiş stilize edilmiş kıvrık 
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dallar, C ve S şekilli akantuslar, üç yapraklı yoncalar, kır çiçekleri 

işlenmiştir. Alt bölümün orta yüzeyinde ise, güller, kır çiçekleri, küpe 

çiçeği, çeşitli renkte menekşeler, rozet çiçeği ve yapraklardan oluşan 

bitkisel motifler göze çarpmaktadır. Oldukça natüralist bir havada 

verilen bir natürmort bezemesi karşımıza çıkmaktadır. 

No.8, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Türbesi Saati  

Sıra No                      8 Fotoğraf No 33-40 

Tarih XIX.yy.ilk yarısı 
olabilir. 

Boy 231 

cm. 

Bulunduğu Yer Aziz Mahmut Hüdai 
Türbe. 

Derinlik 25-27 

cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 51 cm. 

Durumu/Yapıldığı Yer Bozuk Alt Bölüm Alt 
Genişlik 

46 cm. 

Yapım-Süsleme Tekniği Oyma,döküm, 
kalemişi,kazıma 

Orta Bölüm 
Genişlik 

37 cm. 

 

Tanım: Londra/İngiliz yapımı olan ve Edward Prior tarafından imal 

edilmiş saat, alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele 

alınmıştır. Saat bozuk ve çalışmaz vaziyettedir. Bunun yanında 

görünüm olarak iyi durumda olan saat, üç bölümlüdür. Bunlar alınlık 

yani tepe kısmı, gövde kısmı ve alt kaide kısmının olduğu bölümdür. 

Saat türbenin girişindeki odada duvara bitişik olarak yer almaktadır. 

Saatin sarkacını ve yan kenarlarını cam bölmeler örtmektedir. Gövde 

kısmı ahşap kapakla kapalı durumdadır. Saatin kadranın da yer aldığı 
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üst kısımla gövde kısmına kareye yakın yatay ahşap bir bölme 

sağlamaktadır. 

Süsleme Konuları: Bitkisel (akantus, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, 

kasımpatı, küpe, menekşe, süngü, yaprak), geometrik (çokgen, 

madalyon, yumurta), nesneli (balta, bayrak, davul, flama, kılıç, küre, 

ok, top) unsurlar kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, kalem işi, kakma, kazıma, döküm 

teknikleri uygulanmıştır. 

Alınlık: Kareye yakın ele alınmış tepelik bölümünün üstü yarım 

yuvarlak kemer biçimini andırır şeklinde ele alındığı göze 

çarpmaktadır. Bu üst bölümün üç kenarında, dikdörtgen şeklinde bir 

çıkıntının üzerinde yuvarlak birer küre bulunmaktadır. Sol kürenin 

bitişiğinde akantus ve kıvrık daldan oluşan bir düzenlemenin orta 

kürenin olduğu bölüme kadar devam ettiği görülmektedir. Alınlığın 

iki yan kenarlarında yuvarlak bir madalyon içerisinde stilize edilmiş 

akantus ve kıvrık dallardan oluşan bir düzenleme dikkat çekmektedir. 

Alınlığın ön yüzünün her iki alt yanına birer S formlu çıkıntı yapan 

birer motif yerleştirilmiştir. Kadranın üzerinde cam bölme, çevresinde 

veya kadranın altı köşesinde ise, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, kasımpatı, 

küpe, menekşe, süngü, yapraklardan oluşan, yağlıboya tablo gibi 

natüralist bir üslupta yapılmış bir natürmort sahneleri dikkat 

çekmektedir. Bitkisel formlar karşılıklı şekilde ele alınmıştır. 

Gövde: Ahşap kapağın yüzeyi ters U şeklinde bir profille çevrilidir. 

Gövdeyi ters U şeklinde saran profiller ve gövdenin her iki yanını S 
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formlu çıkıntı yapan birer unsurun dışında, gövde üzerinde herhangi 

bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. 

Kaide (Alt Bölüm): Kareye yakın formlu olan bu kısımda iç içe 

geçmiş kademeli üç profil şeklinde verilmiş, yumurta biçimli 

geometrik pano içerisinde karşılıklı verilmiş iki balta, dört bayrak, 

davul, iki flama (sayeban veya çadırda olabilir),  iki kılıç, iki ok, iki 

top  gibi nesneli motifler  farklı renkte bir ahşap cinsi olarak saatin alt 

bölümüne kakılarak, işlenmiştir. Burada İngilizlere ait olabilecek 

askeri bir armanın verilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Armanın 

etrafını birer inci ve birer stilize edilmiş yapraktan oluşan motif dizisi 

sarmaktadır. Alt bölümün alt kısmı iki kısım olarak kademeli şekilde 

verilmiştir. 

C. KARŞILAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME 

İstanbul türbeleri içerisinde yaptığımız araştırmada duvar saatlerin 

sandukaların yakınında ve bitişiğinde yer aldığı anlaşılmaktadır. 

İncelediğimiz duvar saatlerinden hepsinin çalışır durumda olmadığı, 

bozuk durumda olduğu gözlenmiştir. Saatlerin ahşap kasalarında, 

kadranın veya sarkacın bulunduğu kısımlarda saatleri yapan usta ile 

ilgili iki isim geçtiği, yapıldığı yerle ilgili olarak imalatçı Edward 

Prior tarafından Londra’da imal edildiğini gösterir bir ibare göze 

çarpmaktadır (Fot.1-6,No.1). Bunun yanında Sümbül Efendi 

Türbesinde bulunan saatin üst ahşap alınlık kısmında "Eser-i Rıfat 

Paşa" diye bir yazı da göze çarpmaktadır. Bu ibareye göre saati 

sadrazamlık yapmış olan Halil Rıfat Paşa veya nazırlık yapmış olan 

Mehmet Rıfat Paşa'nın olabileceği akla gelmektedir (Fot.23-26, No-6). 
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Süslemeler ahşap kasalı saatlerin çeşitli bölümlerinde kalem işi, 

kazıma, boyama, oyma veya kakma süsleme tekniği olarak 

yapılmıştır. Kadran ve sarkacın olduğu bölümlerde, metal kasalı 

saatlerde ise, motifler metalden dökme olarak, kalıp şeklinde 

uygulanarak yapıldığı anlaşılmıştır. Duvar saatlerinin sarkaçları 

metalden yapılmıştır. Saatlerin hepsi üstten alta doğru dikdörtgene 

yakın bir biçime sahiptir. İstanbul Türbelerinde bulunan Osmanlı 

dönemi saatlerinin üzerinde, akantus, gül, kasımpatı, kır çiçeği, kıvrık 

dal, küpe çiçeği, lale, menekşe, rozet çiçeği, sümbül, yaprak, yıldız 

çiçeği ve yonca gibi bitkisel unsurlar; baklava dilimi, çokgen, 

dikdörtgen, kare, madalyon, yumurta gibi geometrik unsurlar; bayrak, 

flama ve Osmanlı armasındaki motifleri hatırlatan ateşli ve kesici, 

delici nesneler, bukle, inci tanesi veya dizisi, küre, sütun, vazo ve 

yelpaze gibi süsleme motifleri ele alınmıştır. 

Şeyh Yahya Efendi Türbesi saatinde (Fot.1-6,No-1), bitkisel (akantus, 

kır çiçeği, kıvrık dal, küpe, menekşe, rozet, yaprak); Fatih Türbesi 

saati (Fot.7-10, No-2), üzerinde, bitkisel (gül, kır çiçeği, kıvrık dal, 

küpe, lale, menekşe, rozet çiçeği, sümbül, yaprak, yıldız çiçeği), 

geometrik (madalyon), nesneli (küre); Fatih Türbesi saati (Fot.11-

12,No-3) üzerinde, bitkisel (akantus, gül, inci, kır çiçeği, lale, 

menekşe, rozet çiçeği, yaprak), geometrik (baklava dilimi), nesneli 

(bayrak, flama, halat, inci, mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir) ve ne 

olduğu anlaşılamayan dekoratif amaçlı geometrik unsurlar 

betimlenmiştir. II.Mahmut Türbesi saati (Fot.13-18,No-4) üzerinde, 

bitkisel (akantus, gül, inci, kır çiçeği, lale, menekşe, rozet çiçeği, 

yaprak), geometrik (baklava dilimi), nesneli (bayrak, flama, halat, 
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inci, mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir); II.Mahmut Türbesi saati 

(Fot.19-22,No-5) üzerinde, bitkisel (akantus, gül, inci, kır çiçeği, lale, 

menekşe, rozet çiçeği, yaprak), geometrik (baklava dilimi), nesneli 

(bayrak, flama, halat, inci, mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir); Sümbül 

Efendi Türbesi saatinde (Fot.23-26,No-6), bitkisel (kıvrık dal), 

geometrik (dikdörtgen,kare,madalyon), nesneli (bukle,sütun,vazo) 

unsurlar; Merkez Efendi Türbesi saatinde (Fot.27-32,No-7), bitkisel 

(akantus, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, küpe çiçeği, menekşe, rozet çiçeği 

yaprak, yonca), geometrik (dikdörtgen), nesneli (bukle) gibi motifler; 

Aziz Mahmut Hüdai Türbesi saatinde (Fot.33-40,No-8), bitkisel 

(akantus, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, kasımpatı, küpe, menekşe, süngü, 

yaprak), geometrik (çokgen, madalyon, yumurta), nesneli (balta, 

bayrak,davul, flama, kılıç,küre,ok,top) süsleme motifleri 

kullanılmıştır. Türbe saatlerinde en çok tercih edilen bitkisel 

motiflerin akantus, gül, kır çiçeği, kıvrık dal, yaprak, menekşe 

motifinin olduğu, geometrik motifler içerisinde dikdörtgen, kare ve 

madalyon şeklinin çok ele alındığı görülmektedir. Nesneli motifler 

içerisinde metal saatler üzerinde yer alan bayrak, flama, halat, inci, 

mızrak, miğfer, ok, tirkeş, zincir motifi dikkat çekmektedir. 

İncelediğimiz 8 örneğin hiç birinde saatlerin yapılış tarihiyle ilgili bir 

bilgi veya tarih ibaresi bulunmamaktadır. Saatler üzerindeki 

süslemelerden, bir tanesinin de imalatçısından, diğer örnekte de saatin 

ahşap alınlık kısmında yazan ibareden yola çıkarak No-1'deki örneği 

XIX. yüzyıl ilk çeyreği ile ortası arasına (Fot.1-6,No.1), No-6'daki 

örneğin üzerindeki Rıfat Paşa yazısından dolayı (Fot.23-26) XX. ilk 

çeyreğine tarihleyebiliriz . Bunun yanında, gerek İstanbul Üsküdar’da 
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bulunan Kaptanpaşa Camisi’nin15  ve Ayazma Camisi’nin16 yapılış 

tarihleri bulunan ahşap kasalı saatleri göz önüne alındığında ahşap 

kasalı diğer saatleri ve döküm tekniğiyle yapılmış metal alaşımlı 

saatleri 1800 ile 1920 yılları arasındaki bir zaman dilimi içerisinde 

yapılmış olabileceğini tahmin etmekteyiz. İstanbul’un çeşitli 

camilerinde bulunan Osmanlı dönemi saatleri ile Anadolu’da bulunan 

uzun ahşap kasalı ve metalden yapılmış saatlerin bezemeleri ve 

görünümleri arasında benzerlikler olduğu göze çarpmaktadır.17 

 
15 Üsküdar Kaptanpaşa Camisinin duvar saatinin en üstünde saatle ilgili Osmanlıca 
bir yazı bulunmaktadır. Saat ile ilgili olarak bu yazıda H.1311 (M.1893) tarihi 
geçmektedir. 
16 Bkz.Özdemir, a.g.e., s.138 (yazarın belirttiğine gore duvar saati 1899’da 
yapılmıştır). 
17 Bkz. H.Örcün Barışta, “İstanbul Cami ve Türbelerinde 19. Yüzyıl Ayaklı, ya da 
Uzun Kasalı (Gövdeli) Avrupa Saatleri ve Osmanlı Sanatındaki Etkileri”, Gelenek, 
Kimlik, Bireşim, Kültürel Keşişmeler ve Sanat, Prof.Dr.Günsel Renda’ya Armağan, 
H.Ü.Ed.Fak.San.Tar.Böl., Ankara 2011, ss.77-82; H.Kamil Biçici, “Gaziantep Cami 

Duvar Saatleri Bezemelerinden Çeşitli Örnekler”, Vakıflar Dergisi, Ankara 2010, 
S.34, ss.61-98; H. Kamil Biçici,” Sanat Tarihi Açısından Duvar Saati Süslemeciliği: 
İstanbul PTT Müzesi ve İzmir TCDD Müzesi'ndeki Duvar Saatleri Örneği”,  Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 53:2, 2012, ss.147-186; H.Kamil Biçici,” 
Beykoz Camilerinde Yer Alan Bezemeli Duvar Saati Örnekleri”, SDÜ.Sos.Bil.Der., 
Sayı: 30, Aralık, Isparta 2013, s.155-176;  H.Kamil Biçici,  “ANKARA VAKIF 
ESERLERİ MÜZESİNDE SERGİLENEN CAMİ SAATLERİNİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ”, Turkish Studies - International Periodical 
For The Languages, Literature and History of Turkish orTurkic Volume 9/10 Fall 
2014, Ankara, ss. 115-147; H.Kamil Biçici, “Üsküdar Camileri Duvar Saatlerinden 
Örnekler”,  8.ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ, 2, ss.873-916, 
Ankara, 2015, (Yayın No:656560); H.Kamil Biçici, "ÖDEMİŞ YILDIZ KENT 
ARŞİVİ MÜZESİNDE BULUNAN ŞÖMİNE VE MASA SAATLERİNİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜZERİNE, İzmir Araştırmaları Dergisi, 
İzmir, Şubat 2016a, ss.1-16; H.Kamil Biçici, “TİRE CAMİLERİNE AİT 
SAATLERİN SANAT TARİHİ AÇISINDAN İNCELENMESİ”,TIRE 
ARASTIRMALARI SEMPOZYUMU 12-13 MART 2015, Tire Belediyesi Kültür 
Yay.c.1, İstanbul, 2016b,  ss.155-182; H.Kamil Biçici, A.Tetik, “EROL ATA'NIN 
MASA SAATLERI KOLEKSIYONUNDAN BAZI ÖRNEKLERİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Al Farabi Sosyal bilimler 
Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep, 2017a, ss.356-387; H.Kamil Biçici, 
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D. SONUÇ 

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 6 türbede bulunan 8 tane saati 

incelediğimiz tarihlerde çalışır vaziyette değildi. Muhtemelen hepsi 

bozuk durumdadır. Saatlerin hepsi ahşap, metal ve cam malzemeden 

imal edilmiştir. Saatlerin beş tanesi ahşap kasa muhafazalı, üç tanesi 

metalden olup, boyları 141 cm. ile 240 cm. arasında, ortalama 

genişlikleri 20 cm. ile 52 cm. arasında, kalınlıkları 23 cm. ile 31 cm. 

arasında değişmektedir. Kadran ve sarkacın bulunduğu bölümün üstü 

ince bir camla örtülüdür. Saatlerin beş tanesi ahşap kasalı olup, 

kasaları meşe, maun ve abanoz gibi ahşap malzemeden yapılmış 

olabileceği düşünülmektedir.   

İncelemeye çalıştığımız türbe saatlerinin üzerinde yer alan natürmort 

konulu bezemeler çeşitli yapılarda ve sanat eserlerinde ortaya 

çıkmaktadır. Bu örneklerden bazıları şunlardır; İstanbul’da Topkapı 

 

“BURSA CAMİLERİNDE BULUNAN BAZI OSMANLI SAATLERİNİN SANAT 
TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Al Farabi Sosyal bilimler 
Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Gaziantep, 2017b, ss.16-30; H.Kamil Biçici, 
“İSTANBUL CAMİLERİNDE BULUNAN İNGİLİZ YAPIMI SAATLERİN 
SANAT TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”,  XVI.Türk Tarih 
Kongresi 15-17 Eylül 2014/Ankara, TTK.Yay., IV c.-V.Kısım, Ankara, 2018, 
ss.1895-1953; H.Kamil Biçici, “ Ödemiş ve Birgi’de Bulunan Ahşap Kasalı 
Saatlerin Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”, Bilge Tonyukuk Anısına 
Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-I, İksad Yayınevi, Gaziantep, 2020a, ss.665-
696; H.Kamil Biçici, “YOZGAT’TA BULUNAN AHŞAP KASALI OSMANLI 
DÖNEMİ SAATLERDEN BAZILARININ SANAT TARİHİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ",Türk Dünyası ve Türkiye Araştırmaları-V, İKSAD, 
Gaziantep,2020b, ss.490-527; Feza Çakmut, “Topkapı Sarayı Saatleri”, Saat 
Dünyası Dergisi, İstanbul Saatçiler Odası Yay., Sayı:  3, Nisan-Mayıs 2005, ss.40-
41; Yelda Eroğlu, “Saatin Yolculuğu”, Raillife, TCDD Yay. Sayı:40, Nisan 2009, 
ss.46-50; Zübeyde Günyol, „Eski Saatler“, İslam Forumu. 
http://www.islamforumu.net/ threads/eski-saatler-z%C3%BCbeyde-g%C3% 
BCnyol.4575/ (Erişim: 13.09.2012); Aysel Tuzcular, “Türk İskelet Saatleri”, Kültür 
ve Sanat Dergisi, Sayı:5, Ocak, İstanbul 1977,  ss.72-77. 

http://www.islamforumu.net/%20threads/eski-saatler-z%C3%BCbeyde-g%C3%25%20BCnyol.4575/
http://www.islamforumu.net/%20threads/eski-saatler-z%C3%BCbeyde-g%C3%25%20BCnyol.4575/
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Sarayında, camilerde, sebillerde, çeşmelerde, seramikte, ebruda, 

minyatürlü yazmalarda, camaltında, ahşap işçiliğinde, mezar taşları 

gibi Türk sanatının bir çok dalında göze çarpmaktadır.18 

 Ahşap kasalı saatlerden üçü İngiliz menşeli saat (No-1, No-2, No-8), 

ahşap kasalı diğer iki saatin ise, yerli ustalar tarafından yapılmış 

olması muhtemeldir. Metalden yapılmış 3 örnekte (No-3, No-4, No-5) 

görünüm olarak Fransız menşeli dökümden yapılmış metal saatlere 

benzemektedir.  

 
18 Bkz. Hakkı Acun, Tüm Yönleri ile Çapanoğlu ve Eserleri, Ankara 2005; Rüçhan 
Arık, Batılılaşma Dönemi Anadolu Tasvir Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1988, ss.21, 23; Günsel Renda, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı, 
Minyatür ve Duvar Resimleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1977, 134-135; 
H.Örcün Barışta, İstanbul Çeşmeleri, Bereketzade Çeşmesi, Kültür bakanlığı Yayın 
No: 1053, İstanbul 1989, ss.20-25, 45-47, 58-61; H.Örcün Barışta,  Kabataş 
Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993; 
H.Örcün Barışta, İstanbul Azapkapı Saliha Sultan Çeşmesi, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1995, ss.107-109; Hülya Küçükoğlu, Minyatürden Kavramsala 
Türk Sanatında Natürmort, Marmara Ünv. Sosyal  Bilimler Enstitüsü (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1998, s.87; Sabahattin Türkoğlu, “ Ağaç Sanatı “, 
Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Bakanlığı, Ankara 1995, s.66; Erdem Yücel,  “ 
Osmanlı Ağaç İşçiliği”, Kültür ve Sanat, Sayı:5, İstanbul 1977, s.62; H.Örcün 
Barışta, Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2168, Ankara 1998, ss.87-88; 
H.Kamil Biçici, Manisa Gördes’te Bulunan Osmanlı Dönemi Süslemeli Mezar 
Taşları, Gazi Ünv.Sos.Bil.Ens. (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 2004; Türkan 
Acar, “ Ulubey’deki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri”, Vakıflar Dergisi, S.47, 2017, 
ss.133-168; Türkan Acar, “ Samancıoğlu Camii (İzmir/Menderes) Haziresindeki 
Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Mezar Taşları”, Turkish Studies, Vol.14, 
issue 3, 2019, ss.977-1022; Sedat Bayrakal,  Uşak’ta Osmanlı Mezar Taşları, İzmir : 
Ege Ünv.Basımevi, 2016; Sevinç Eren-Sena Yavuz, “ Sakarya-Geyve Umur Bey 
Köyü Mezarlığı 19.yüzyıl Osmanlı Mezar Taşlarından Örnekler”, ODU, Ordu Ünv. 
Sos.Bil.Araş.Dergisi, C.10, s.3, 2020, ss.663-679; Sahure Yarış, “ Üsküdar Rum 
Mehmet Paşa Camii Haziresindeki Mezar Taşları”, Turkish Studies, Vol. 12/13, 
2017, ss.577-642; Sahure Yarış, “ Üsküdar Ayazma Camii Haziresindeki Mezar 
Taşları”, Sanat Tarihi Dergisi, C.27, S.1, 2018, ss.197-249; Sahure Yarış, “ Malatya 
Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinde Bulunan Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları”, 
Sanat Tarihi Yıllığı, İst.Ünv.Yay, 2020, ss.637-661. 
 
 



548 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Türbe saatleri içerisinde özellikle ahşap kasalı süslemeli örneklerin ele 

alınışında temiz işçilikle beraber, motiflerin birbirleriyle ahenkli ve 

göz alıcı verilişi göze çarpan etkenlerden biridir. Bu süslemeler  

Batılılaşma döneminin üsluplarından barok ve rokokonun simetrik, 

asimetrik, stilize edilmiş göz alıcı özelliklerini yansıtmaktadır. Metal 

özellikli saatlerin süslemeleri içinde benzer özellikler söylenebilir. 

Saatler üzerinde genellikle natürmort şeklinde tasvirler, Osmanlı 

ordusunu hatırlatan, armayı oluşturan çeşitli nesneler, soyut geometrik 

şekiller karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen göz alıcı biçimde 

verilen çiçek demetleri ve yaprak motifleri, kıvrılarak giden dallar, 

stilize edilmiş çiçekler ve motifler dönemlerinin damgasını, etkilerini 

taşımakta olup, ahşap malzeme ve metal üzerinde ressamları 

kıskandıracak şekilde karşımıza çıkmaktadır. Burada çoğunlukla 

İngiliz ve Fransız menşeeli, yabancı imalatı olan saatlerin üzerindeki 

süslemeler imal edildikleri kültürü göstermeleri yanında arma gibi 

motiflerinde süsleme olarak verilişi  Osmanlı devletinde yaşayan 

insanların  milli ve manevi duygularını, his ve düşüncelerini bildiğini 

göstermektedir.  
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FOTOĞRAFLAR  

 
Fot.1, No.1,Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi 
Türbesi, saat 

 
Fot.2, No.1,Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi 
Türbesi, saat 

 
Fot.3, No.1,Beşiktaş Şeyh Yahya endi 
Türbesi, saatin üst kısmı 

 
Fot.4, No.1,Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi 
Türbesi, saatin kadranı 
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Fot.5, No.1,Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi 
Türbesi, saatin yandan görünümü 

 
Fot.6, No.1,Beşiktaş Şeyh Yahya Efendi 
Türbesi, saatin alt kısmı. 

 
Fot.7, No.2,Fatih Sultan Mehmet 
Türbesi, saat 

 
Fot.8, No.2,Fatih Sultan Mehmet 
Türbesi, saatin üst ve gövde bölümü 
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Fot.9, No.2,Fatih Sultan Mehmet 
Türbesi, saatin üst bölümü 

 
Fot.10, No.2,Fatih Sultan Mehmet 
Türbesi, saatin gövde ve alt bölümü 

 
Fot.11, No.3,Fatih Sultan Mehmet 
Türbesi, saat 

 
Fot.12, No.3,Fatih Sultan Mehmet 
Türbesi, saat 
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Fot.13, No.4,Sultan II.Mahmud Türbesi, 
saat 

 
Fot.14, No.4, Sultan II.Mahmud 
Türbesi, saat 

 
Fot.15, No.4, Sultan II.Mahmud Türbesi, 
saat 

 
Fot.16, No.4, Sultan II.Mahmud 
Türbesi, saat 
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Fot.17, No.4, Sultan II.Mahmud Türbesi, 
saatin alt kısmı 

 
Fot.18, No.4, Sultan II.Mahmud 
Türbesi, saatin gövde kısmı 

 
Fot.19, No.5, Sultan II.Mahmud Türbesi, 
saat 

Fot.20, No.5, Sultan II.Mahmud 
Türbesi, saat 
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Fot.21, No.5, Sultan II.Mahmud Türbesi, 
saat 

Fot.22, No.5, Sultan II.Mahmud 
Türbesi, saatin alt kısmı 

 
Fot.23, No.6, Sümbül Efendi Türbesi saati 

Fot.24, No.6, Sümbül Efendi Türbesi 
saati 
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Fot.25, No.6, Sümbül Efendi Türbesi 
saatin üst bölümü 

 
Fot.26, No.6, Sümbül Efendi Türbesi 
saatin kadranı 

 
Fot.27, No.7, Merkez Efendi Türbesi saati 

 
Fot.28, No.7, Merkez Efendi Türbesi 
saatin gövdesi 



562 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

 
Fot.29, No.7, Merkez Efendi Türbesi 
saatin üst bölümü 

 
Fot.30, No.7, Merkez Efendi Türbesi 
saati 

 
Fot.31, No.7, Merkez Efendi Türbesi 
saatin alt bölümü 

 
Fot.32, No.7, Merkez Efendi Türbesi 
saatin alt bölümü 
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Fot.33, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saati 

 
Fot.34, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin gövde ve alt bölümü 

 
Fot.35, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin gövdesi 

 
Fot.36, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin üst bölümü 
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Fot.37, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin üst bölümünden. 

 
Fot.38, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin üst yan bölümü. 

 
Fot.39, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin üst yan bölümü. 

 
Fot.40, No.8, Aziz Mahmud Hüdai 
Türbesi saatin alt bölümü. 

 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 18 

MIDDLE CORRIDOR AND NAKHCHIVAN CORRIDOR: 

PROSPECTS FOR REGIONAL ECONOMIES 

Ph.D Nurhan TOĞUÇ* 
 

*Istanbul Esenyurt University, School of Applied Disciplines, 

Department of Foreign Trade 

 

 

 

 

 

 



566 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 567 

 

 

The rise of China as an economic power has resulted in foreign policy 

shifts in Eurasia in recent years. Turkey’s foreign policy has also 

shifted towards Eurasia, expanding its reach into the Central Asian 

countries including; Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, 

Uzbekistan, and Kazakhstan. This chapter analyses the prospects of 

the Belt and Road initiative (BRI) and Middle Corridor Initiative 

(MCI) for the regional economies in the aftermath of the Nagorno-

Karabakh War in 2020.  

The victory of Azerbaijan in the Nagorno-Karabakh War in 2020, led 

to an agreement between Russia, Azerbaijan, and Armenia. The 

agreement included establishing the "Nakhchivan Corridor" which 

links Azerbaijan to Nakhchivan (A province of Azerbaijan). The new 

corridor paves the way for a new window of opportunities for the 

Caucasus region as a whole.  

The “Nakhchivan corridor” will add a new artery to the Middle 

Corridor benefiting regional economic development. Nakhchivan 

Corridor will be built between Azerbaijan and Nakhchivan via 

Armenia, connecting Turkey to Central Asia. The "Nakhchivan 

Corridor" is a strategic corridor stretching to Central Asia and likely to 

change the energy and trade equation in the Caucasus region. 

Introduction 

The Belt and Road initiative (BRI) was formulated by China in 2013 

to improve the trade links in Eurasia and to reach out to the EU 

market. The BRI has broad coverage, consisting of two main trade 

roads: 1-The first route follows the geographic landscape of the 
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ancient Silk Road via Central Asia, Iran, and Turkey to Europe. 2-The 

second link is the “Maritime Silk Road” connecting the South China 

Sea, the Indian Ocean, the Red Sea into the Mediterranean Sea. 

In 2015, Turkey proposed BRI connectivity by the Middle Corridor 

via the Caucasus and Central Asia as a shortcut between China and 

Europe. In an afford to achieve that goal, Turkey facilitated the Trans-

Caspian Sea route with Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan 

while initiating the Baku-Tbilisi-Kars railway in 2017 (eurasianet.org, 

2021) 

The Trans-Caspian East-West Corridor (Middle Corridor) was 

initiated by Turkey along with other countries on the geographic path 

connecting China to Europe via Turkey to gain access to the trade 

routes and global markets. The corridor connects China through 

Kazakhstan, the Caspian Sea,  Azerbaijan, Georgia, and Turkey to 

European markets  (Kenderdine 2018) 

As part of the middle corridor, The Baku–Tbilisi-Kars Railway project 

become operational in 2017. The connection between Central Asia 

and Turkey is accessed via ports of Azerbaijan (Port of Baku), 

Turkmenistan (Aktau), and Turkey (Samsun), called the maritime 

middle corridor. (Alden and Sidiropoulos 2015) 

The lack of direct connection between Turkey and Azerbaijan 

prevented Turkey’s access to Central Asia via the Caspian Sea. That 

constraint has disappeared following the Nagorno-Karabakh war 

between Azerbaijan and Armenia in 2020, as Azerbaijan liberated her 

occupied territories, changing the geopolitical map of the region while 

https://www.azernews.az/oil_and_gas/99786.html
https://uic.org/com/enews/nr/569/article/turkey-azerbaijan-baku-tbilisi-kars-railway-project-inauguration-ceremony?page=iframe_enews
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opening a new window of opportunities via a new corridor initiative 

between Turkey, Nakhchivan, and Azerbaijan. The regional transport 

links will be restored between Azerbaijan and the Nakhchivan 

Autonomous Region via Armenia. Subsequently,  Turkey will have 

direct access to Azerbaijan and Central Asia via the Caspian Sea. 

The Belt and Road Initiative and Six Corridors 

China and the European Union (EU) are two major economic blocs 

with foreign trade volumes of $4.6 trillion and $17.6 trillion 

respectively as of 2019. China’s success as an exporter of 

manufactured goods in recent years led to the development of the Belt 

and Road initiative (BRI), an economic corridor between China and 

the EU.  

BRI is conceptualized through six economic corridors;  1- New 

Eurasian Land Bridge is a railroad connecting China via Russia and 

Central Asia to Europe,  with a route via Kazakhstan, Russia, Belarus, 

and Poland. The New Eurasian Land Bridge shortens the time and cuts 

the cost of transportation. 2- China, Mongolia, and Russia Corridor is 

an expressway linking Northern China to Russia 3- China, Central 

Asia, West Asia Corridor is a railway connecting China via 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Iran, 

and Turkey to the Mediterranean Sea. In addition to the railway, the 

construction of roads will transform the Central Asian states with 

limited trade relations. 4- China, Indochina Peninsula Corridor links 

China via Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam, 

Malaysia to Singapore. All of these countries have significant trade 

https://en.president.az/articles/45924
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relations with China. 5- Bangladesh, China, Myanmar Corridor is not 

an active corridor due to disputes between India and China. This is a 

critical Project since there is a construction of oil and gas pipelines 

along this route through Myanmar. 6- China Pakistan Corridor 

linking China to Pakistan is the fastest of the BRI projects.  

Figure 1: BRI and Six Corridors  

 

Source: Schneider, H. The BRI – China’s Road to Hegemony.  

The total number of countries that signed the Memorandum of 

Understanding (MoU) with China to join BRI rose to 140, as of 

January 2021.  
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The Middle Corridor 

Trans-Caspian East-West-Middle Corridor Initiative and the BRI 

Initiative were signed by Turkey and China in 2015, during the G-20 

Leaders Summit. The Middle Corridor Initiative (MCI) projects the 

revival of the ancient “Silk Road” concept, increasing the connectivity 

between east and west.  

The Silk Road is a historical trade link connecting China to Rome 

during the Han Dynasty in the 13th century. The silk trade was 

attributed great importance since it was a symbol of wealth and luxury 

during the period and it was produced only in China and sold in Asia 

Minor (Turkey). Currently, the BRI and MCI are likely to revive the 

ancient silk route, hence,  shifting the axis of global trade from West 

to East.  

The MCI is a multimodal transport line from Turkey to China via 

Caucasus, Georgia, Azerbaijan, the Caspian Sea, Central Asia. MCI 

links Georgia and Azerbaijan by railway and to the Caspian Sea 

through land transport, crosses the Caspian transit corridor to China 

via the transport route of Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, or 

Kazakhstan, intersecting with BRI as shown in figure 2.  
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Figure 2: The Middle Corridor 

Source: Ministry of Foreign Affairs, Turkey 

The Baku–Tbilisi–Kars (BTK)  corridor provides the shortest rail link 

between China and Europe, reducing the transport time to 12 days 

from a month between China and Turkey, hence creating better 

opportunities compared to competitive links. BTK become operational 

in 2017, costing about $450 million. 

Following the completion of the Baku–Tbilisi–Kars  (BTK) railway 

link, the national railways of Turkey are connected to the Trans-

Caspian International Transport Route (TITR). The Middle Corridor is 

the most competitive alternative linking China to Europe and the 

Middle East bypassing Russia as shown in Figure 3. 
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Figure 3: The Baku–Tbilisi–Kars  (BTK) railway 

 

Source; Ministry of Foreign Affairs, Turkey 

The world governments are in the process of getting freight traffic 

onto railways, since rail transport is cheaper than air transport and 

faster than maritime freight. Currently, the freight traffic between 

Turkey, Europe, and China is moving along the BTK, which was built 

to fill a missing link in the MCI, creating a high-speed rail freight link 

between Turkey, Europe, and China via the Caucasus and the Caspian. 

The BTK is estimated to carry up to 30 million tons of freight per 

annum in the near future. 

Just like hundreds of years ago, cargo will be delivered from China to 

Europe by the Silk Road. Given the opportunities, China assigns 
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greater importance to Azerbaijan, as the cargo costs are likely to be 

minimized and arrive faster to Europe. 

The Middle Corridor geography connects Turkey to Central Asia 

through Georgia, Azerbaijan, and the Caspian Sea. Recently, Europe 

is connected to Asia through the trade routes across Russia and Iran. 

The Middle Corridor offers  shorter trade route from Europe to Asia. 

The project involves a railway connecting Central Asian economies to 

the European market. Railways are extended by pipelines. 

The Turkic Council 

The Turkic Council was an intergovernmental organization of Turkey 

established in 2009 to enhance cooperation between the Turkic states. 

Currently, Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and 

Uzbekistan are the member states and Hungary is an observer state of 

the council. Turkmenistan is not legally part of the council due to its 

permanent neutrality position, however, it participates in the activities 

of the council. 

Turkic council member nations including Hungary and Turkmenistan 

comprise approximately 168 million people, have a GDP of  $1.3 

trillion given in Figure 4, and a total trade volume of $ 813B, out of 

which exports amounted to $ 415B, while imports totaled to $ 398B in 

2019.  
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Figure 4: The Turkic Council Members GDP  (Current Trillion 

USD) 

 

Source: World Bank National Accounts Data 

TURKSOY, created in 1993, makes an active contribution to the 

development and spread of Turkic culture. TURKSOY managed to 

unite not only the founders of the organization but also 8 observer 

countries outside of it (the Turkish Republic of Northern Cyprus, 

regions of the Russian Federation – the republics of Tatarstan, 

Bashkortostan, Altai, Sakha (Yakutia), Tuva, Khakassia, as well as 

Gagauzia as part of Moldova). 

Trade Flows Of The Turkic Council Members  

Trade flows between the Turkic Council member states amounted to 

$13B, with main trade partners; Germany, UK, Italy, China, and 

Russia as of 2019. Geographic remoteness was an inhibiting factor for 

Turkey to coordinate joint efforts through the Turkic 
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Council. Moreover, geopolitics dictates Turkey to take into account 

the interests of Russia, Europe, and China as main trading partners. 

Turkic Council will set up a $500 million Turkish Investment Fund to 

boost economic cooperation among the member states. The Council 

has also made decisions regarding the medicine and food supplies 

while the member and observant states are negotiating on swap 

agreements between the central banks of the member and observant 

states. The trade between the member states is likely to increase in 

near future with the efforts of the Turkic Chamber of Commerce and 

Industry (TCCI), a subsidiary of the Turkic Council.  

Figure 5 indicates exports of goods and services by the Turkic Council 

members as of 2019, before the COVID-19 pandemic. Data obtained 

from World Bank National Accounts  

Figure 5: Export of Goods and Services (BoP, current USD) 

 

 Source: World Bank National Accounts 
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Breakdown of the trade flows for the member states are as 

follows: 

Breakdown of the trade flows data given below is obtained from The 

Observatory of Economic Complexity (OEC). The OEC is an online 

data platform derives data from different sources and focuses on the 

economic activities. https://oec.world/en/profile/country 

Turkish exports as of 2019 

Turkish exports amounted to $187B in 2019, led 

by Cars ($13B), RefinedPetroleum($6.6B), delivery trucks ($5B) 

Jewellery ($5B), and VehicleParts ($5B). The leading export markets 

for Turkey are  Germany ($17B), United Kingdom ($12B), Iraq 

($10B), Italy ($10B), and United States ($9.5B9 

Turkish Imports as of 2019 

Turkey imports totaled to  $193B in 2019 as follows; 

Gold ($11.5B), RefinedPetroleum($10B), CrudePetroleum ($6.5B), 

Vehicle Parts ($6B), and Scrap Iron ($5B). The leading import 

partners for Turkey are Germany ($21B),  China ($18B), 

Russia ($16.5B),  United States ($10B), and Italy ($10B). 

Azerbaijan Exports as of 2019 

Azerbaijan exports totaled $20B in 2019 as follows; Crude 

Petroleum ($14.8B), Petroleum Gas ($2.4B), Refined Petroleum 

($440M),Tomatoes ($190M), and Gold ($180M). The leading 

destination for Azerbaijan exports: Italy ($5.5B), Turkey ($3B), 

Israel ($1.3B), Germany ($1B), and India ($1B). 

https://oec.world/en/profile/country
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Azerbaijan imports as of 2019 

Azerbaijan imported a total of $14.2B in 2019 as follows; Gold 

($2.9B), Cars ($550M), Refined Petroleum ($360M), Wheat ($310M), 

and Packaged Medicaments ($240M). The main destinations for 

Imports are United Kingdom ($2.5B), Russia ($2.4B), 

Turkey ($1.8B), China ($820M), and Germany ($550M). 

Kazakhstan exports as of 2019 

Kazakhstan exports amounted to  $60.3B in 2019 as follows; Crude 

Petroleum ($34B), Gas ($3.5B), Refined Copper ($3B),  Ferroalloys  

($2B) and Radioactive Chemicals ($1.7B). Export partners are  

China ($8B), Italy ($7.4B), Russia ($5.8B), Netherlands ($4.4B), and 

France ($3.6B).  

 Kazakhstan imports as of 2019 

Kazakhstan imports totaled $41B in 2019 as follows; Packaged 

Medicaments ($900M), PetroleumGas ($880M), Cars ($900M),  

Broadcasting Eq. ($850M), and Planes, Helicopters, and Spacecraft  

($740M).Import destinations for Kazakhstan are Russia 

($14B), China ($10B), South Korea ($1.8B), Germany ($1.6B), 

and Italy ($1.3B). 
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Figure 6: Import of Goods and Services (BoP, current USD) 

 

 Source: World Bank National Accounts 

Uzbekistan exports as of 2019 

Uzbekistan exports totaled  $14.1B in 2019 as follows; 

Gold ($5.3B), Petroleum Gas ($2.3B), Non-Retail Pure Cotton 

Yarn ($925M), Refined Copper ($600M), and Ethylene Polymers 

($400M). Export destinations of Uzbekistan are 

Switzerland ($2.61B), United Kingdom ($2.4B), Russia ($2.B), 

China ($1.9B), and Kazakhstan ($1.2B). 

Uzbekistan imports as of 2019 

Uzbekistan imports amounted to $21.5B in 2019, leading the way 

by Vehicle Parts ($950M), Packaged Medicaments ($740M), Refined 

Petroleum ($550M), Cars ($545M), and Planes, Helicopters, and/or 

Spacecraft ($494M). Import destinations for Uzbekistan 
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are China ($5B), Russia ($3.8B), SouthKorea ($2.5B), Kazakhstan ($2

B), and Turkey ($1.3B). 

Kyrgyzstan exports as of 2019 

Kyrgyzstan exported a total of $3B in 2019 as 

follows; Gold ($1.6B), Precious Metal Ore ($160M), Dried 

Legumes ($80M), Refined Petroleum ($76M), and Scrap 

Copper ($64M). Export destinations for Kyrgyzstan are United 

Kingdom ($1.63B), Kazakhstan ($375M), Russia ($370M),  

Uzbekistan ($140M), and Turkey ($90M). 

Kyrgyzstan imports as of 2019 

Kyrgyzstan imports amounted to $9.6B in 2019 as follows; Refined 

Petroleum ($630M), Rubber Footwear ($490M), Non-Knit Women's 

Coats ($355M), KnitSweaters ($280M), and Non-KnitMen's Suits 

($270M). Destinations for Kyrgyzstan Imports are China ($5B), 

Russia ($1.6B), Kazakhstan ($640M), Uzbekistan ($635M), and 

Turkey ($440M). 

Hungary exports as of 2019 

Hungary exported a total of $121B in 2019 as follows; 

Cars ($12.6B), Vehicle Parts ($7.2B), Packaged Medicaments 

($3.7B), Medicaments ($3.7B), Spark-Ignition Engines ($3.6B), 

and Video Displays ($3B). Export destinations for Hungary are 

Germany ($33B),  Romania($6.2B), Italy ($5.9B), Slovakia ($5.9B), 

and Austria ($5.3B). 
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Hungary imports as of 2019 

Hungary imported $115B in 2019 as follows Vehicle 

Parts ($6.2B), Cars ($4.5B), Integrated Circuits  ($3.3B), Packaged 

Medicaments ($3B), and Broadcasting Equipment ($2.8B). Import 

destinations for Hungary are Germany ($29B), China ($7B),  

Poland ($7B), Austria ($6.56B) and Czechia ($6.3B). 

Turkmenistan exports as of 2019 

Turkmenistan exported a total of $9.3B in 2019 as 

follows by PetroleumGas ($7.6B), Refined Petroleum ($600M), Crude 

Petroleum ($340M), Non-Retail Pure Cotton Yarn ($146M), 

and Nitrogenous Fertilizers ($107M). Exports destinations for 

Turkmenistan are China ($7.7B), Uzbekistan ($375M), 

Turkey ($330M), Azerbaijan ($185M), and Romania ($148M). 

Turkmenistan imports as of 2019 

Turkmenistan imported $3.0B in 2019 as follows: Large Iron 

Pipes ($136M), Harvesting Mach.  ($120M), Packaged Medicaments 

($87M), Broadcasting Equipment ($67M), and Tractors ($64M). The 

main import destinations for Turkmenistan are Turkey ($745M), 

Russia ($545M),China ($430M), United Arab Emirates ($270M), and 

Germany ($180M). 

The main exports of Central Asian states are oil and gas: Azerbaijan 

offers an alternative source of gas and diversification benefits to the 

European energy market as well as to Turkey. Europe’s energy policy 

is to diversify sources of energy. Therefore moving away from 
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dependence on a single source is essential in terms of European 

energy security. In that sense, Azerbaijani gas offers diversification 

benefits through partnerships rather than competition for the European 

energy market. 

Azerbaijan transports oil and gas to the world markets via Turkey:  

Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, which became operational in 2005 

and Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipelines opened in 2006. As the Baku-

Tbilisi-Erzurum gas pipeline was not quite enough to serve the needs,  

the Southern Gas Corridor supplying gas from the Shah Deniz field in 

Azerbaijan to Europe was born to reduce Europe's dependency on 

Russian gas. 

The Southern Gas Corridor is a 3,500-kilometer-long energy project 

consisting of three main pipelines: 1-Expanded South Caucasus 

Pipeline (SCPx) running through Azerbaijan and Georgia, 2- Trans 

Anatolian Pipeline (TANAP) running via Turkey, and  3-Trans 

Adriatic Pipeline (TAP) via Greece and Albania to Italy, reaching 

European market. The Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) is extended 

via Trans-Adriatic Pipeline (TAB) and started supplying natural gas to 

the European market.  

Turkey’s aspiration to become an energy transit hub is likely to be 

realized as the Trans-Adriatic and the South Caucasus Pipeline along 

with the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline transport gas from 

Central Asia to Europe. 

Currently, Turkey is importing gas both from Russia, Iran, and 

Azerbaijan. From Turkey’s perspective, Azerbaijani gas is cheaper 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Adriatic_Pipeline
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compared to Russian and Iranian gas, providing a better alternative for 

Turkey.  

Bilateral relations between Turkey and Russia improved in recent 

years. Russia is the main trading partner for Central Asian states as 

well as Turkey. There are preferential treatments in bilateral 

agreements between these countries. Russia exports raw materials 

including oil, petroleum products, natural gas, coal, and metals and 

imports fruits, fish and nuts, clothing and shoes, household appliances, 

vehicles, equipment, weapons, watches, and construction services.  

Akkuyu, the first nuclear power plant of Turkey that is in the process 

of building, will generate a total of 4,800 MW electricity, beginning 

2023. Russian state-owned nuclear power company Rosatom has 

undertaken the project.  Critics note that the Project will allow Russia 

to control a significant part of Turkey's electricity production. Both 

sides enjoy partnership rather than risks, as their collaboration 

expands in the energy sector. 

Besides the bilateral economic collaboration between Turkey and 

Russia, they contribute to the development of the region and likely to 

expand economic ties to the Middle East and North Africa further.  

Total gas received from Azerbaijan by Turkey reached 6,3 billion 

cubic meters during the first half of 2020, out of which exports via 

TANAP stood at 3 billion cubic meters, representing a 24% increase 

compared to the same period in 2019. Russia’s share in Turkey’s gas 

imports declined to 24% (4 billion cubic meters) during the same 

period, compared to 33% in the same period in 2019. Meanwhile, 

http://minenergy.gov.az/az/xeberler-arxivi/yeddi-ayda-olkede-qaz-hasilati-ve-ixraci-artib
http://minenergy.gov.az/az/xeberler-arxivi/yeddi-ayda-olkede-qaz-hasilati-ve-ixraci-artib
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Turkey increased LNG imports from the US to 1 million tons during 

the same period. Turkey, like Europe, is in the diversification process 

of energy intake, to strengthen energy security. 

A rise in gas imports from Azerbaijan does not indicate competition 

between Russia and Azerbaijan, as those countries developed a 

mutually beneficial partnership in global markets.  

Turkey has been exploring energy reserves in the Eastern 

Mediterranean and the Black Sea region. In 2020,  Turkey announced 

a new gas field discovery in two separate locations amounting to 320 

billion cubic meters in the Black sea. It is argued that the discovery is 

an excerpt of a large gas reserve lying in the field. The exploitation of 

this reserve will likely reduce Turkey's gas bill in 2023.  Currently, 

Turkey’s drilling activities in Eastern Mediterranean and the Black 

Sea continue. Gas finds in these areas will help Turkey diversify her 

energy sources and curb current account deficit.  

Nagorno Karabakh Conflict and Nakhchivan Corridor 

Following the dispersion of the Soviet Union, Russia-Azerbaijan 

relations were influenced by the Nagorno Karabakh conflict. 

MacFarlane stated that: Nagorno Karabakh conflict has given Russia 

control over the region, benefiting from sustaining the conflict, hence 

preventing the development in the region. To curb Russian leverage in 

Central Asia and the Caucasus and to provide energy diversification 

for the EU, the US developed multiple pipeline policies. (MacFarlane 

2004)   
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Turkey and Azerbaijan developed a close relationship since the 

independence of Azerbaijan, mainly due to cultural and ethnic ties. 

This strategic partnership became mutually beneficial in many 

spheres. 

The Armenian offensive in Nakhchivan in May 1992, resulted in the 

development of a closer relationship between Turkey and Azerbaijan.  

Nakhchivan is under the protectorate of Turkey as covered in the 1921 

Kars Treaty. Following the Armenian occupation of the Nagorno 

Karabakh, Turkey was prepared to intervene in the conflict as per 

Kars Treaty, risking a confrontation with Russia. Aggressive 

Armenian attacks resulted in a Turkish embargo on Armenia and 

terminating diplomatic relations.  

In the aftermath of the Nagorno-Karabakh War in the early 1990s, the 

region was internationally recognized as part of Azerbaijan but 

remained under Armenian occupation until September 2020. The 44-

day war began with the Armenian offensive in September 2020, and 

resulted in Azerbaijan regaining control of some of her territories. The 

victory of Azerbaijan led to an agreement between Russia, Azerbaijan, 

and Armenia. The agreement included establishing the "Nakhchivan 

Corridor" which links Azerbaijan to Nakhchivan (A province of 

Azerbaijan). The new corridor paves the way for a new window of 

opportunities for the Caucasus region as a whole.  

The “Nakhchivan corridor” will add a new artery to the Middle 

Corridor benefiting regional economic development. Nakhchivan 

Corridor will be built between Azerbaijan and Nakhchivan  via 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Nagorno-Karabakh_War
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Armenia, connecting Turkey to Central Asia. The distance between 

Turkey and Azerbaijan will be shortened by 340 km, compared to the 

Baku-Tbilisi-Kars railway, translating into a further reduction in 

transportation costs, and an alternative land route for Russia to the 

Middle East, benefiting regional economies.  The "Nakhchivan 

Corridor" is a strategic corridor stretching to Central Asia and likely to 

change the energy and trade equation in the Caucasus region as 

follows: 

1-If the Nakhchivan corridor becomes operational, Azerbaijan would 

no longer have to pay a 15% commission to Iran to transport her gas.  

2- Turkey will get a discount on her gas bill. As per the gas agreement 

signed between Turkey and Iran in 1996, Turkey pays $ 490 per 

thousand cubic meters for gas. If the same gas is bought from 

Azerbaijan, the cost will decline to $ 335 per thousand cubic meters. 

3- When the Trans-Caspian pipeline gets back on the agenda, 

Turkmen gas will be delivered via the existing pipelines through 

Azerbaijan-Georgia-Turkey to Europe. 

4- The importance of the Iran-Armenia pipeline will diminish.  

5- Turkey will have a direct linkage to Central Asia extending to 

China. 

6-A new rail corridor via Nakhchivan will become a second middle 

corridor, increasing commercial flows, elevating Turkey’s geopolitical 

position through partnerships with Central Asian states. 
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7-From the Eurasian perspective, the Nakhchivan corridor will be part 

of North-South and East-West corridors, increasing Eurasia 

connectivity.  

Conclusion:  

Central Asia occupies a strategic role on the Eurasian continent. 

Russia, China, the European Union, India, Iran, and Turkey each have 

different economic, political, energy, and security interests in the 

region. The dominant foreign powers in Central Asia are Russia and 

China.  

Bilateral relations between Central Asian countries and Turkey are 

likely to improve further with the Nakhchivan corridor. A direct 

linkage will be established between Turkey and the Central Asian 

states, signaling a new era for the region's economies and geopolitical 

advantages via a link in the Turkic world without interruption. The 

corridor will also prevent delays currently Turkey is experiencing in 

Iran. The cost of trade will decline by about two-thirds between 

Turkey and Azerbaijan, while the distance will be shortened. Tourism, 

agriculture, and industrial sectors are likely to develop further in the 

region. 

Currently, the Middle Corridor is the best alternative for China to 

reach out to European markets and the Middle Eastern markets. Total 

investments are expected to amount to $8 trillion, of which $40 billion 

is to be allocated in the infrastructure. With the 230 km railway line to 

be built via Nakhchivan, Turkey will become a transit country on the 
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North-South corridor, the Baku-Tbilisi-Kars in the north, and the Iran-

Afghanistan-Pakistan route in the south. 

Nakhchivan corridor will bring new opportunities to Turkey in terms 

of logistics and energy imports along with geopolitical advantage. 

Currently, 16 billion cubic meters of gas can be transported per annum 

from Azerbaijan via the TANAP Project, it may be possible to boost 

the capacity of the line up to 32 billion cubic meters.  Thus, Turkey 

will be able to increase the use of Azerbaijani gas at a lower cost 

compared to the gas imports from Iran. Subsequently, Iran’s market 

share in the Turkish energy market is likely to decline. Nakhchivan 

corridor is critical for the region’s economies. In addition to the 

already active Baku-Tbilisi-Kars transport route, the Kars-Igdır-

Nakhchivan railway is likely to be added to the active line and become 

integrated with the world: The distance between Kars-Iğdır-

Nakhchivan is approximately 200 kilometers. The distance between 

Erzurum and Kars is about 200 kilometers. Freight from Turkey to 

Azerbaijan will travel only 400 kilometers.   

Currently, Kazakhstan transports cargo to Europe via Russia and 

Baku-Tbilisi-Kars railway. A direct link between Turkey-Azerbaijan-

Kazakhstan via the Nakhchivan Corridor, will allow these countries to 

transport cargo without a need to go through Iran or Russia.  

Nakhchivan Corridor will expand economic growth options through 

new trade routes. 
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Both Kazakhstan and Azerbaijan ports in the Caspian Sea can accept 

cargo ships, allowing both countries to directly transport cargo from 

China to Europe without a need to Russia or Iran. 

In addition, the accident in the Suez Canal showed the need to develop 

alternative trade routes to prevent catastrophic results for world trade. 

Canal Istanbul Project can be seen as an alternative to the Suez Canal. 

The Project is an artificial passage planed by Turkey to connect 

Marmara to the Black Sea, with a daily passage capacity of 185 ships, 

raising minimum of 1 billion US Dollars in annual revenues, paving 

the way for a jump start in regional development.  
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GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren nüfus meselesi 

üzerinde durulan konuların başında geldi. Ülkenin geleceğini 

şekillendirmek için nüfusa ve doğru nüfus bilgilerine ihtiyaç vardı1. 

Türkiye’nin gerçek nüfusunu öğrenmek üzere sayımın 1927’de 

yapılmasına karar verildi2. Sayım için ilk olarak 1926’da İstatistik 

Umum Müdürlüğü kuruldu, müdürlüğüne de Belçikalı istatistikçi 

Camille Jackquart getirildi3. 2 Haziran 1926’da Umumi nüfus tahriri 

hakkında kanun çıkarıldı4. Ardından genel sayıma esas olmak üzere 

bazı yerlerde deneme amaçlı nüfus sayımları yapıldı5. Hükümet son 

olarak 10 Nisan 1927’de binalara numara ve sokaklara isim verilmesini 

öngören kanunu çıkardı6. 

28 Ekim 1927’de yapılan sayım, Osmanlı geleneğinin izlerini taşımakla 

beraber biçim açısından çağdaştı. Osmanlı sayımlarında bulunmayan 

“Evli, dul, boşanmış”, “doğum yerine göre nüfus”, “ana dile göre 
 

1T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Genel Nüfus Sayımı, İdarî Bölünüş,  Ankara 
1968, s. 4-5. 
2 1924 senesine atfen Türkiye’nin nüfusunu British Foreign Office 9 milyon, Fransa 
Hariciye Vekâleti ise 8 milyon olarak tahmin ediyordu. Yunanistan kaynaklı tahminlerde  
-G. K. Scalieri gibi- rakamsal verilerden kaçınılarak Türk nüfusunun oranı gayri Müslim 
unsurlar karşısında oldukça düşük tutulmakta ve Türk-islam unsurun Türkiye 
topraklarındaki yaşama hakkı yok sayılmaya çalışılıyordu. İtalyan diktatörü Mussolini de 
1926 yılındaki bir nutkunda Türkiye nüfusunun 6 milyondan fazla olamayacağını ileri 
sürüyordu. Mustafa Köse, 1927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Afyon 2010, s. 117 
32000 Genel Nüfus Sayımı Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, (Başbakanlık 
Devlet İstatistik Enstitüsü), Ankara 2002, s.3. 
4TBMM Zabıt Cerîdesi, C.XXVI, Devre:II, İçtima: III, TBMM Matbaası, s.53-55. 
5 “1926 yılında Sivas, 1927 yılında ise Ankara, Mersin, Ödemiş, Tekirdağ’da tecrübe 
edinmek amacıyla nüfus tahrirleri yapılmıştı”.  Başvekalet, İstatistik Umum Müdürlüğü, 
28 Teşrini evvel 1927 Umumi Nüfus Tahriri Fasikül III, Usuller Kanun, Talimatnameler, 
Müdevvet Matbaası, Ankara 1929,s.3. 
6TBMM Zabıt Cerîdesi, C.XXXI, Devre: II, İçtima: 4, TBMM Matbaası, s.3-5. 
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nüfus” gibi başlıklar buna örnek gösterilebilir. Ayrıca nüfusun yaşlara 

göre taksimi önemli bir ayrıntı olup sayımı daha kıymetli hale 

getiriyordu. Sonuçlar 4 Kasım 1927’de açıklandı. Buna göre Türkiye 

nüfusu13.648.270 olup kilometrekareye 17 kişi düşmekteydi. Halkın 

%25’i şehirlerde, %75’i ise köylerde ikamet ediyordu7.  

1. 1927 Sayımı’nda Diyarbakır 

 

1917-1918 Tarihli Devlet Salnamesine göre Diyarbakır Vilayeti; 

Diyarbakır Sancağı (Silvan, Lice, Dirik ve Beşiri kazaları), Mardin 

Sancağı (Nusaybin, Cezire, Midyat, Savur, Resul-ayn kazaları), 

Siverek Sancağı (Çermik, Viranşehir kazaları) ve Ergani Sancağı’ndan  

(Palu kazası) meydana geliyordu. Buna göre Diyarbakır vilayeti; dört 

sancak ve 42.100 kilometre karelik gibi oldukça geniş bir alana 

sahipti8.Vilayat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti’nin 

kurucularından Diyarbakır Mebusu Fevzi Bey 21 Aralık’ta 1918’de 

Osmanlı Mebusan Meclisi’nde konuşurken Diyarbakır’ın nüfusu 

hakkında şu bilgiyi veriyordu: “Diyarbakır 620.000 nüfusa havidir ve 

bunun ancak 45 bini Ermeni, 42 bini ise Süryani, Gelendi ve Rum 

unsurundan ibarettir. Geri kalan Türk, Kürt olup bu miktardan yüzde 

otuz nispetinde nüfusa geçmemiş vardır. Ermeniler en ziyade, 

Diyarbakır, Silvan, Pali kazalarıyla Çönköş bucağında ve müteferrik 

kasabalarda yaşamaktadırlar…”9. 

 
7Bkz: TC Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, Umumi Nüfus Tahriri, Hüsnütabiat 
Matbaası, Ankara 1929. 
8 Selçuk Günay, Resmi Devlet Salnamelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunun 
Seneler İtibariyle Mülki Taksimatı, (Doktora Ön Çalışması) Erzurum 1980, s.254. 
9 Kamil Erdaha, Milli Mücadele’de Vilayetler ve Valiler, Remzi Kitapevi, İstanbul 
1975, s.143-144. 
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Diyarbakır, Milli Mücadele döneminde gerek coğrafi konumu, 

gerekse siyasi ve askeri hususiyetlerinden ötürü ön plandaydı. Musul 

ve Ermenistan meseleler ile Kürdistan projesinin merkezinde yer alan 

Diyarbakır, Türkiye’nin bütünlüğü açısından stratejik değere sahipti. 

1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 10. Maddesi mucibince 

livalar/sancaklar kaldırıldığından Diyarbakır; Diyarbakır, Çermik, 

Lice, Osmaniye, Silvan ve Kulp olmak üzere altı kazadan meydana 

getirildi. Böylece hem yüzölçümü, hem de nüfus itibariyle daraldı. 

1924 Anayasası’nın mülki yapıyı düzenleyen maddeleri gereği mevcut 

yapısını koruduğu gibi 1927 nüfus sayımına bu şekilde girdi10: 

Kazalar Erkek Kadın Yekûn Yüz 

Ölçümü 

Nüfus 
Yoğunluğu  

Yerleşim 
Sayısı     

Diyarbakır  50.548 48.143 98.691 7.150 13.8 617 

Çermik  8.024 9.284 17.308 1.420 12.2 122 

Er Osmaniye  8.994 9.841 18.835 1.595 11.8 152 

Kulp  5.285 5.946 11.232 1.010 11.1 116 

Lice  11.367 10.191 21.558 1.770 12.2 131 

Silvan  13.168 13.524 26.692 1.930 13.8 218 

Yekûn  97.386 96.929 194.316 14.875 13.0 1.356 

1927 sayımında; vilayetin nüfusu 194.316, yüzölçümü 14.875 

kilometre kare, nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 13 ve yerleşim 

sayısı 1.356 olarak tespit edildi11.Vilayetin genel nüfus ortalaması 

32.386 (194.316/6=32.386) olarak hesaplandığında sadece Diyarbakır 

kazası ortalamanın üstünde yer alıyordu. Buradan hareketle merkez 

 
10 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatından:7, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, 
s.VI. 
11 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatından:7, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, 
s.VI. 
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kazanın gelişmişlik seviyesinin diğer kazalara göre yüksek olduğu 

söylenebilir.  

Yüzölçümü itibariyle kazalar; Diyarbakır, Silvan, Lice, Er Osmaniye, 

Çermik ve Kulp şeklinde sıralanıyordu. Kazaların nüfus miktarları da 

yüzölçümüyle paralel çıkıyordu. Diyarbakır kazası gerek yüzölçümü, 

gerekse nüfus itibariyle hemen hemen vilayetin yarısını teşkil 

ediyordu. Bütün kazalar genel toplamda on bin barajını aşarken 

Diyarbakır, Silvan ve Lice yirmi binin üzerindeydi. Yüzölçümü ve 

nüfus arasında doğrudan ilişki göz önüne alındığında Diyarbakır ve 

Silvan 13.8 nüfus yoğunluğuyla genel ortalamanın üstünde yer 

alıyordu. Bunları Çermik, Lice, Er Osmaniye ve Kulp takip 

ediyordu12. 

Erkek nüfus itibariyle Diyarbakır kazası ilk sırada yer alırken onu 

Silvan, Lice, Er Osmaniye, Çermik ve Kulp izliyordu. Erkek ve kadın 

sayıları karşılaştırıldığında Diyarbakır ve Lice hariç kadınlar diğer 

merkezlerde sayısal üstünlüğü ellerinde bulunduruyordu.  

Yerleşim merkezi başına düşen nüfus sayısı incelendiğinde Lice’de 

164,56, Diyarbakır’da159,95, Çermik’te 141,86, Er Osmaniye’de 

123,91, Silvan’da 122,44, Kulp’ta 96,82 kişi düşüyordu. Yerleşim 

merkezleri ile kazaların yüzölçümü karşılaştırıldığında yerleşim 

merkezi başına Lice’de 13.51 Çermik’te 11.63 Diyarbakır’da 11.58, 

Er Osmaniye’de 10.49, Silvan’da 8.85 ve Kulp’ta 8.70 kilometre kare 

arazi düşüyordu. Her iki sıralama tarım ağırlıklı bir vilayet olan 
 

12Meslek ve din verilerinden hareketle Diyarbakır kazasının şehir nüfusu 30.709, 
kırsal nüfus ise 66.494 kişi olarak tespit edilmiştir. İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 
Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s.VI. 
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Diyarbakır’da arazinin büyüklüğü ile yerleşim merkezinin yoğunluğu 

arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu ortaya koyuyordu13.  

Vilayet genelinde 1-19 yaş aralığında45.439 erkek, 39.308 kadın 

toplam 84.747 kişi mevcuttu. Sayımda 91.579 kişinin bekâr olduğu 

tespiti bu veriyle paralellik arz ediyordu. Evli erkek ve kadın sayısı 

kıyaslandığında kadın sayısının erkeklerden 303 kişi daha fazla 

olduğu görülüyordu. Buna göre 303 erkeğin birden fazla kadınla 

evlilik yaptığı anlaşılmaktadır. Dul sayısında ise ciddi fark 

bulunuyordu. 1.221 erkeğe karşılık 13.706 dul kadının bulunması 

ancak savaş ve hastalıkla izah edilebilir14.  

Meslekler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında meslek sahipleri 

56.276 (% 28,96) kişiyle sınırlı kalırken, mesleksizlerin sayısı 135.919 

(% 71,04) gibi yüksek bir rakama tekabül ediyordu. Mesleksiz 

kadınlar erkeklerin yaklaşık iki katıydı. Meslek sahipleri üzerinden 

ayrıma gidildiğinde Diyarbakır’ın bir tarım vilayeti olduğu 

anlaşılıyordu. Çiftçiler tüm nüfus içinde % 20.54’lük paya sahipken 

onu ticaret ve sanayi mensupları takip ediyordu. Ordu mensupları 

7.464 kişiyle en büyük memur grubunu meydana getiriyordu. 

Kadınların meslek grupları içinde adliye (hakim), ordu ve PTT 

teşkilatında hiçbir temsilcisi bulunmuyordu15. 

Okuma-yazma verileri itibariyle vilayetin durumu iç açıcı değildi. 

Genel nüfus içerisinde okuma-yazma bilenlerin sayısı 6.626 olup, bu 
 

13 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s.VI. 
14 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
s.XXIV. 
15 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
s.XXXVIII. 
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% 3.4’e tekabül ediyordu. Bu sayının içinde erkekler 5.643, kadınlar 

983 kişiden ibaretti16.  

Diyarbakır’ın din yelpazesinde İslamlar 185.625 (% 95) kişiyle 

vilayetin en kalabalık kesimini meydana getiriyordu. Müslümanları 

2.490 kişiyle Ermeniler, 392 kişiyle Yahudiler ve 310 kişiyle 

Katolikler izliyordu. Müslüman ve Yahudiler hariç bütün dinlerde 

kadın sayısı erkeklerden fazlaydı. 1918’deki rakamlarla 

kıyaslandığında Ermeni nüfusunun büyük oranda azaldığı, Süryani, 

Keldani ve Rum unsurun ise hiç kalmadığı anlaşılıyordu. Bunun 

altında Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadığı siyasi ve askeri olayların 

rolü büyüktü. Diyarbakır’ın bu gelişmelerden etkilenmemesi ve 

dolayısıyla gayri müslim nüfusun bölgeyi terk etmemesi 

düşünülemezdi17. 

Sayımda engelliler 6 grupta değerlendirildi. Genel toplam içinde 

engellilerin sayısı 5.810 idi. Sıralamada kör, topal ve sağırlar ilk üç 

sırayı meydana getirirken erkekler bütün gruplarda çoğunluktaydı18.  

Vilayette birinci dil Kürtçe idi. Kürtçe konuşan 132.209 kişivilayetin 

% 67,68’ine tekabül ediyordu. Kürtçeyi Türkçe, Arapça ve Ermenice 

takip ediyordu. Burada ilginç olan vilayette 2.490 Ermeni 

bulunmasına karşın Ermenice konuşanların sayısının 955 ile sınırlı 

kalmasıydı. Buna göre geri kalan Ermeniler ya Ermenice bilmiyor, ya 

da Ermenice bildikleri halde başka dil konuştuklarını beyan 

 
16İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
s.XXXVIII. 
17 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s.LII. 
18İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s. LII. 
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etmişlerdi. Yukarıda bahsi geçen dillerin dışında Yahudice/İbranice 

(78), Farsça (33), Çerkezce (6), Arnavutça (5), Fransızca (1), ve 

Bulgarca (1) da konuşuluyordu. Arnavutça, Bulgarca ve Fransızcanın 

konuşulmasının sebebi Balkanlardan gelen göçlerle izah edilebilir19. 

Vilayet nüfusunun 191.880’i Türkiye doğumluydu. Bunu Rusya, Irak, 

Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya doğumlular takip ediyordu. Balkan 

doğumluların sayısı 15 ila 21 arasında değişim gösteriyordu. Bu da 

vilayette Balkan dillerinin nasıl kullanıldığı sorusuna cevabını 

oluşturuyordu20. 

2. 1935 Sayımında Diyarbakır 

1935 sayımında Türkiye’nin nüfusu 16.158.018’e ulaştı. Bu rakam 

geçmiş sayıma göre %18.4’lük artışa karşılık geliyordu. Doğu 

Anadolu bölgesinin nüfusu da % 30.4’lük büyüme göstererek 

2.003.322’e yükseldi. Doğu Anadolu bu artışla Türkiye’nin en hızlı 

büyüyen bölgesi oldu21: 

Vilayetler Erkek Kadın Toplam  Yüzölçümü N. 

Yoğunluk 

Ağrı 55.967 51.239 107.206 13.320 8 

Diyarbakır 107.229 106.913 214.142 14.875 14 

Elazığ 128.124 128.065 256.189 15.176 17 

Erzincan 77.275 80.069 157.344 13.156 12 

Erzurum 189.467 195.920 385.387 28.970 13 

 
19İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s.LXVI. 
20İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s. 
XCIV. 
21 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Türkiye Nüfusu, 
20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı: 75, Cilt:60, Mehmet İhsan Basımevi, Ankara 
1937, s.6. 
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Gümüşhane 78.301 84.366 162.667 10.100 16 

Kars 160.757 114.779 305.536 17.380 18 

Muş 73.608 70.291 143.899 16.184 9 

Siirt 63.231 64.287 127.518 14.305 9 

Van 75.053 68.381 143.434 35.190 4 

Yekûn 1.009.012 994.310 2.003.322 178.556 12 

1927 Sayımı  772.422 763.458 1.535.880 176.021 9 

Fark 236.590 230.852 467.442 2.635 3 

Diyarbakır, 214.142 kişilik nüfusuyla Erzurum, Kars ve Elazığ’dan 

sonra bölgenin en büyük dördüncü vilayetiydi. Bu itibarla bölgede 

%10.68’lik paya sahipti. Yüzölçümü büyüklüğüyle altıncı, nüfus 

yoğunluğu itibariyle dördüncü sıradaydı22. Kilometre kareye 14 kişilik 

nüfus yoğunluğuyla bölge ortalamasının iki puan üzerindeydi23. 

 
22Vilayetin en büyük kazası 7.150 kilometrekare ile Diyarbakır olup bunu sırasıyla 
Silvan (1.930) , Lice (1.770), Er Osmaniye (1.595), Çermik (1.420) ve Kulp (1.010) 
takip ediyordu.Bkz: Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, 
Diyarbekir Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 5. 
23 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Türkiye Nüfusu, 
20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı: 75, Cilt:60, Mehmet İhsan Basımevi, Ankara 
1937, s.6. 

Kazalar Şehir Nahiye ve Köyler Genel Toplam Yüz  

Ölçümü  

Nüfus  

Oranı 
Erkek Kadın Yekûn Erkek Kadın Yekûn Erkek Kadın Yekûn 

Merkez 19.798 14.844 34.642 31.947 33.843 65.790 51.745 48.687 100.432 7.150 14 

Çermik  1.534 1.571 3.105 10.015 11.143 21.158 11.549 12.714 24.263 1.420 17 

Er 

Osmaniye 

1.633 1.620 3.253 10.321 10.273 20.594 11.954 11.893 23.847 1.595 15 

Kulp 532 491 1.023 5.606 5.990 11.596 6.138 6.481 12.619 1.010 12 

Lice 2.881 2.699 5.580 8.592 9.192 17.784 11.473 11.891 23.364 1.770 13 

Silvan  1.328 1.385 2.713 13.042 13.862 26.904 14.370 15.247 29.617 1.930 15 

Yekûn 27.706 22.610 50.316 79.523 84.303 163.826 107.229 106.913 214.142 14.875 14 
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Diyarbakır altı kazadan oluşan mülki yapısını korurken kazaların 

nüfusları aşağıdaki gibi gerçekleşti1: 

1927’den 1935’e kadar geçen zaman diliminde vilayetin nüfusu ancak 

20.000 civarında artmıştır ki, bu artış diğer vilayetlerle 

kıyaslandığında oldukça düşük kalıyordu. Artışın yok denecek 

seviyede olması ancak göç, hastalık ve/veya aşırı çocuk ölümleriyle 

izah edilebilir. Esasında 1927’de 1.356 olan yerleşim sayısının 

1935’te 921’e gerilemesi nüfus artışının neden düşük kaldığına 

kuvvetli bir delil teşkil ediyordu. Bu rakam kırsal alanda ciddi bir 

küçülmenin yaşandığını ve köylülerin memleketlerini terk ettiğini 

gösteriyordu. 

Diyarbakır kazası vilayetin en büyük kazası olmasına rağmen sekiz yıl 

içinde ancak 1.800 kişi arttı. Söz konusu dönemde olağanüstü bir dış 

hadise meydana gelmediği göz önünde tutulduğunda kazanın 

gelişememesi ancak iç sebeplerle izah edilebilir. Bu süreçte Çermik 

yaklaşık 7.000, Osmaniye 5.000 kişi arttı. Diğer kazalardaki nüfus 

artışları ise 1.000 ila 3.000 arasında seyretti.2. 

1927 sayımına göre nüfusları itibariyle kazalar Diyarbakır, Silvan, 

Lice, Er Osmaniye Çermik ve Kulp şeklinde sıralanırken bu durum 

1935’te değişti. Yeni sıralama Lice ile Çermik’in yer değiştirmesiyle 

 
1 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, Devlet Basımevi, İstanbul 
1937, s. 5. 
21935 sayımına göre; Diyarbakır kazası 8 nahiye ve 365 köye; Çermik 111 köye; 
Osmaniye 96 köye; Kulp 60 köye; Lice 1 nahiye 112 köye; Silvan 2 nahiye 177 
köye sahip bulunuyordu. Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus 
Sayımı, Diyarbekir Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.6. 
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Diyarbakır, Silvan, Çermik, Er Osmaniye, Lice ve Kulp şeklinde 

gerçekleşti. Kulp hariç bütün kazaların genel nüfusları yirmi binin 

üzerinde ve birbirlerine oldukça yakındı. Öyle ki Çermik, Osmaniye 

ve Lice arasındaki nüfus farkı binin altındaydı.  

Şehir-kırsal ilişkisine bakıldığında vilayet halkının dörtte birinin 

şehirlerde, geri kalanların ise nahiye ve köylerde ikamet ettiği 

anlaşılıyordu. Diyarbakır şehri (34.642) en büyük yerleşim merkezi 

olup, onu ikinci sırada Lice (5.580) takip ediyordu. Er Osmaniye 

(3.253), Çermik (3.105), Silvan (2.713) ve Kulp (1.023) şehir 

nüfusuna sahipti. Şehir merkezlerinde nüfusun artmamasının altında 

devlet yatırımlarının ve hizmetlerinin yetersizliği, iktisadi hayatta 

sanayinin düşük, tarımın ise yüksek paya sahip olmasının rolü vardı. 

Üstelik üretim faaliyetleri tarımda makineleşme yeterli seviyede 

olmadığından geleneksel metotlarla yapılmak zorundaydı. Dolayısıyla 

vilayet ahalisinin iktisadi sebeplerle kırsal hayatı tercih ettiği 

söylenebilir.  

Vilayet genelinde toplam 11 nahiye bulunurken 8’i Diyarbakır’a, 2’si 

Silvan’a ve 1’i Lice’ye bağlıydı. Diyarbakır’a Akpınar, Behramki, 

Bismil, Deve Geçidi, Dicle, Eğil, Mermer ve Pirinçlik; Silvan’a Hazro 

ve Sinan; Lice’ye ise Hani bağlıydı. 11 nahiye içinde Dicle birinci 

sırada gelirken, onu sırasıyla Akpınar, Hazro, Hani ve Bismil takip 

ediyordu. Burada ilginç olan Dicle nahiyesi nüfusunun merkez 
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nahiyeden büyük olmasıydı. Dicle 9.677 nüfusa sahipken merkez 

nahiye 8.947’da kalmıştı3.  

 

Vilayetin bütün göstergeleri küçükte olsa artışı işaret ederken köy 

sayısı dramatik şekilde düştü. 1927’de 1.356 olan köy sayısı 1935’te 

921’e geriledi. Vilayetin yüzölçümünde bir değişiklik olmadığına göre 

bu durum köylerin terk edilmesinden kaynaklanıyordu. Veriler 

köylerini terk eden ahalinin başka kazalara veya vilayet merkezine 

değil, başka vilayetlere göç ettiğini işaret ediyordu. Zira 1927 sayımı 

esas alındığında bir yerleşim merkezine kabaca 143 kişi düşüyordu. 

Buna göre ortadan kalkan 435 yerleşim merkezinin 62.205 kişiye 

tekabül etmesi göz önüne alındığında 1935’teki 20.000 kişilik artışın 

kaynağı burası kabul edilse bile 42.000 kişinin başka yerlere göç ettiği 

anlaşılıyordu. Köy sayısı itibariyle Diyarbakır (365) açık ara 

öndeyken bunu Silvan (177), Lice (112), Çermik (111), Er Osmaniye 

(96) ve Kulp (60) takip ediyordu. Kırsal nüfus yoğunluğu Er 

Osmaniye’de 215 iken, Silvan’da 152 idi. Vilayet genelinde köylerin 

nüfus yoğunluğu ortalaması 178 çıkarken Lice ve Silvan ortalamanın 

altında kalıyordu4. 

 

Diyarbakır Vilayeti yaş grupları itibariyle oldukça genç ve dinamik bir 

nüfusa sahipti. Zira 25 yaş altı nüfus 120.587 olup bu rakam vilayetin 

 
3 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 5. 
4 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 5. 
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yarısına denk geliyordu. 25-50 yaş aralığında ise yaklaşık 70.000 

insan yaşıyordu. 50 yaş ve üzeri grup ise sadece 24.000 idi5. 

Engelliler açısından vilayet oldukça iyi durumdaydı. 210.191 kişinin 

(%98.2) herhangi bir engeli bulunmazken, bir veya daha fazla engeli 

olan vatandaş sayısı 3.951 (% 1.8) kişi idi. Bu da bir önceki sayıma 

göre (1927’de 5.810) engelli sayısının düştüğü anlamına geliyordu. 

Engellilerin 2.511’i erkek, 1.440’ı kadın idi. Engelliler grubu içinde 

körler (1.361) birinci sırada gelirken, bu grubu “bir ayağı topal” 

(1.025) ve“bir kolu çolak” (757) takip ediyordu6.  

Medeni hal açısından bekârlar vilayetin en büyük kitlesini meydana 

getiriyordu. Bekârlar112.258 kişiyle %52.4’e tekabül ederken, bunları 

86.975 kişiyle evliler takip ediyordu. Bu grupta en dikkat çekici veri 

1.369 erkek dula karşılık 12.708 dul kadın bulunmasıydı. Bu kadar 

fark ancak savaş ve/veya hastalık gibi olağanüstü hallerle izah 

edilebilir7. 

Eğitim meselesi vilayetin en az gelişme kaydettiği alanların başında 

geliyordu. Her ne kadar okuma-yazma bilenlerin sayısı önceki sayıma 

göre (1927’de 6.626) yaklaşık iki katına çıkarılarak 12.268 kişiye 

ulaşsa da, okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı 201.705’e yükseldi. Zira 

1927’de bu sayı 185.569 idi. Bu da eğitim çağı gelmiş 16.000 

civarında çocuğun okula gönderilmediğini gösteriyordu. Ayrıca 

 
5 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s.76. 
6 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 80. 
7 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 80. 
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okuma-yazma bilmeyenler içinde kadınların daha fazla olduğu, 

erkeklere kıyasla 8.000 kadının eğitim hakkından mahrum kaldığı 

anlaşılıyordu8. 

Dinler yönünden Diyarbakır çeşitliliğe sahipti. Zengin kültürel 

geçmişiyle Müslümanlar, en büyük dini grubu meydana getiriyordu. 

211.000’lik Müslüman kitle nüfusun % 98.5’ini oluşturuyordu. 3.000 

civarındaki gayri müslim unsurlar Ortodoks, Ermeni, Musevi, Katolik, 

Protestan ve Süryani şeklinde sıralanıyordu. Gayri müslim nüfus 

içinde Ermeni nüfusu (1927’de 2.490; 1935’te 506) keskin şekilde 

düşüş yaşarken Katolik, Ortodoks ve Protestan sayısı artmaktaydı9.  

Vilayet dâhilinde Kürtçe birinci sırada geliyordu. 155.846 kişinin 

konuştuğu Kürtçe oran itibariyle %72.78’lik paya sahipti. İkinci sırada 

Türkçe geliyordu. 55.993 kişinin konuştuğu bu dil % 26.15’lik paya 

sahipti.1927 verileriyle kıyaslandığında vilayet genelinde Kürtçe 

konuşanların sayısı artarken Türkçe konuşanların sayısı küçük de 

azalmıştı. Benzer durum Arapça için de geçerliydi. 1927’de Arapça 

konuşanlar sayısı 2.206 iken bu sayı 1935’te 1.433’e geriledi. 

Vilayette Ermenice, Rusça, Gürcüce, Çerkezce ve Yahudice/İbranice 

gibi doğu dillerinin yanı sıra Arnavutça ve Romanca gibi Balkan 

dilleri de konuşuluyordu. Bunun altında 1.393 kişinin yabancı 

ülkelerde doğmuş olması yatıyordu. Bu ülkeler içerisinde; Rusya, 

 
8 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 81. 
9 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s. 81. 
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İran, Irak ve Suriye ile beraber Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, 

Yugoslavya ve Yunanistan gibi balkan ülkeleri de bulunuyordu10.  

Meslekler itibariyle vilayet 7 grupta sınıflandırıldı. Buna göre; 

mesleksizlerden (129.168) sonra ikinci en büyük grubu ziraatçılar 

(67.427) meydana getiriyordu. Bunları, Sanayi ve küçük sanatkârlar 

grubu (7.003) takip ediyordu. İki sayımın verileri kıyaslandığında 

mesleksizler grubunun düşüş içinde olduğu görülüyordu. 1935 

sayımını ilginç kılan bir başka husus ise Hâkim, Ordu ve PTT 

çalışanlarına önceki sayımın aksine bu sayımda yer verilmemesiydi11.  

SONUÇ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte üzerinde durulan 

konuların başında nüfus geliyordu. Atatürk döneminde ilk nüfus 

sayımı 1927’de yapıldı. 1935’te yapılan ikinci sayım da demografik 

bilgiler oldukça çeşitlendirildi.  

Atatürk döneminde Diyarbakır, altı kaza ve on bir nahiyeden meydana 

geliyordu. Vilayetin nüfusu 1927’de 194.000 olarak tespit edilirken 

1935’te 214.142’ye yükseldi. Diyarbakır nüfusu ikinci sayımda artmış 

olsa da diğer vilayetlerle kıyaslandığında bu artışın zayıf kaldığı 

söylenebilir. Yine de Doğu Anadolu vilayetleri içinde Erzurum, Kars 

ve Elazığ’dan sonra dördüncü sırada geliyordu. Diyarbakır kazası 

vilayetin en büyük yerleşim merkezi olup bunu sırasıyla Lice, Er 
 

10 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.81; Başbakanlık İstatistik 
Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, 
Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.82. 
11 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, s.83. 
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Osmaniye Çermik, Silvan ve Kulp izliyordu. Diyarbakır ve Lice’nin 

dışındaki kaza merkezleri beş binin altındaydı. Bu itibarla ilçelerin 

gelişim seviyeleri oldukça düşüktü.  

Diyarbakır’ın kırsal nüfusu iki sayım arasında ciddi değişim geçirdi. 

1927’de 1.356 olan köy sayısı 1935’te 921’e geriledi. Bu durum 

vilayetin yüzölçümünde bir değişim olmadığı halde köylerin terk ile 

ahalisinin başka vilayetlere göçüyle açıklanabilmektedir.  

Engellilerin sayısında ise iyi yönde bir değişim söz konusuydu. 

Vilayet genelinde 5.810 olan engelli sayısı 1935’te 3.951’e geriledi. 

Bu sayı genel nüfus içinde yüzde ikiye tekabül ediyordu.  

Vilayette göreceli başarı elde edilen alan eğitimdi. Zira 1927’de 6.626 

okuma-yazma bilen sayısı 1935’te 12.268’e çıkarılmış olsa da veriler 

okul çağına gelen 16.000 civarında çocuğun eğitimden mahrum 

kaldığını ve bunlar içinde kız çocuklarının çoğunluğu meydana 

getirdiğini gösteriyordu.  

Diller itibariyle Kürtçe birinci, Türkçe ikinci sırada geliyordu. İkinci 

sayımda Türkçe ve Arapça konuşanların sayısı görülüyordu ki, bu 

durum dil geçişkenliği ve/veya göç üzerinden izah edilebilir.  

Müslümanlar % 98.5 ile vilayetin ana unsurunu meydana getiriyordu. 

Buna mukabil gayri müslim unsurlar 1927’de yaklaşık on bin 

civarında iken 1935’te bu sayı keskin bir düşüşle üç bine indi. Bunlar 

içinde Ermeni topluluğu en fazla küçülen cemaat konumundaydı.  
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Meslekler itibariyle Diyarbakır’ın tarım vilayeti olduğu söylenebilir. 

Tarım birinci iş kolu olurken bunu sanayi ve küçük sanatlar grubu 

takip ediyordu. Bu süreçte mesleksizler düşüş göstermekteydi.  
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EKLER 

1. 1927 Nüfus Sayımında Diyarbakır Vilayetinin Genel Nüfusu12 

 

Kazalar Erkek Kadın Yekûn Yüzölçümü Nüfus 
Yoğunluğu  

Yerleşim 
Sayısı     

Diyarbakır  50.548 48.143 98.691 7.150 13.8 617 
Çermik  8.024 9.284 17.308 1.420 12.2 122 
Lice  11.367 10.191 21.558 1.770 12.2 131 
Osmaniye  8.994 9.841 18.835 1.595 11.8 152 
Silvan  13.168 13.524 26.692 1.930 13.8 218 
Kulp  5.285 5.946 11.232 1.010 11.1 116 
Yekûn  97.387 95.929 194.316 14.875 13.0 1.356 

 

2. Medeni Hal Dağılımı13 

 
 

Medeni Hal   

Cinsiyet  

Yekûn Erkek Kadın 

Nüfus  97.387 96.929 194.316 
Bekâr 52.577 39.002 91.579 
Evli  42.401 42.704 85.105 
Dul 1.221 13.706 14.927 
Boşanmış 86 478 564 
Meçhul  15 5 20 

3. Meslekler İtibariyle Dağılım14 

 

Meslekler 

Cinsiyet  

Erkek  Kadın  Yekûn  
Zirai  31.779 8.145 39.924 
Sınai 2.205 183 2.388 
Ticari  2.379 49 2.428 
Serbest 657 39 695 
Memur 624 5 629 

 
12 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
İstatistik Umum Müdürlüğü Neşriyatından:7, Hüsnütabiat Matbaası, Ankara 1929, 
s.VI. 
13 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
s.XXIV. 
14 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
s.XXXVIII. 
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Hâkimler 396 - 396 
Ordu 7.464 - 7.464 
PTT 58 - 58 
Muhtelif 2.077 216 2.293 
Meslekler Yekûnu 47.639 8.637 56.276 
Mesleksiz  48.661 87.258 135.919 
Okuma Bilen  5.643 983 6.626 
Okuma Bilmeyen 90.657 94.912 185.569 

 

4. Dinler İtibariyle Dağılım15 

 

Dinler Cinsiyet  

 Erkek  Kadın  Yekûn  
İslam 93.253 92.372 185.625 

Katolik 120 190 310 

Protestan 35 57 92 

Ortodoks 1 1 2 

Ermeni 1.168 1.322 2.490 

Hristiyan 47 85 132 

Musevi 219 173 392 

Sair Dinler 1.415 1.689 3.104 

Dinsiz/Dini Meçhul 42 6 48 

 

5. Maluliyet/Engelliler İtibariyle Dağılım16 

 

Maluliyetler Cinsiyet  

 Erkek  Kadın  Yekûn  
Maluliyetsiz 93.700 94.806 188.506 

Kör 369 341 710 

Sağır-Dilsiz 166 73 239 

Topal 166 82 248 

Çolak 70 20 90 

Kambur 20 9 29 

Sair Maluliyet 1.809 564 2.373 

 

 
15 İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s.LII. 
16İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s. LII. 
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6. Dil İtibariyle Dağılım17 

 

Lisanlar  Cinsiyet 

 Erkek  Kadın  Yekûn  
Acemce 30 3 33 
Arapça  1.157 1.049 2.206 
Arnavutça 2 3 5 
Bulgarca  - 1 1 
Çerkezce 6 - 6 
Ermenice 415 540 955 
Fransızca 1 - 1 
Kürtçe  64.084 68.125 132.209 
Türkçe  30.367 25.784 56.151 
Yahudice  37 41 78 
Sair Lisanlar 201 349 550 

 

7. Mahalli Doğum Yeri İtibariyle Dağılım18 

 

Mahalli Doğum Yerleri Cinsiyet 

 Erkek  Kadın  Yekûn  
Türkiye  96.140 95.740 191.880 
Mısır 8 1 9 
Irak 20 4 24 
İran 5 2 7 
Sair Afrika memleketleri - 2 2 
Arnavutluk - 2 2 
İngiltere 3 1 4 
Bulgaristan 15 6 21 
Fransa  1 - 1 
Yunanistan 2 1 3 
İtalya - 1 1 
Lehistan - 1 1 
Romanya 6 9 15 

 
17İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, 
s.LXVI. 
18İstatistik Umum Müdürlüğü, 28 Teşrinievvel 1927, Umumi Nüfus Tahriri, s. 
XCIV. 
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Rusya 21 15 36 
Sırbistan 15 3 18 
Sair Avrupa memleketleri - 1 1 
Meçhul 64 106 170 

 

8. Kaza- Nahiyeler İtibariyle Nüfus Miktarı ve Köy Adedi1 

 

Kazalar  Nahiye 

Sayısı 
  Kazaya Bağlı 
Köyler 

Nüfus 
Yoğunluğu 

Diyarbakır  8 365 180 
Çermik  - 111 191 
Er Osmaniye  - 96 215 
Kulp  - 60 193 
Lice  1 112 159 
Silvan  2 177 152 
Yekûn 11 921 178 

 

9. Nüfusun Yaş Grupları itibariyle Dağılımı2 

 

Yaş Grupları  Erkek  Kadın  Yekûn 

25 Yaş Altı  65.221 55.366 120.587 
25-49 Yaş  31.901 37.564 69.465 
50-74 Yaş  8.948 12.470 21.418 
75 ve üstü  1.068 1.406 2.474 
Yaşı Meçhul 91 107 198 
Yekûn 107.229 106.913 214.142 

 

 

 

 
1 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.6. 
2 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.76. 
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10. Engellilerin Sayısı3 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

Sağlam  104.718 105.473 210.191 98.2 
Görünür sakatlık  2.511 1.440 3.951 1.8 
Kör 646 715 1.361  
Bir kolu çolak 598 159 757  
İki kolu çolak 62 28 90  
Bir ayağı topal 709 316 1.025  
İki ayağı topal 120 66 186  
Sağır-Dilsiz 288 123 411  
Kambur 46 26 72  
Kötürüm 52 33 85  
Müteaddit 11 11 22  
Sair sakatlıklar 68 22 90  
Yekûn 2.511 1.440 3.951  

 

11. Medeni Hal Dağılımı4 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

Bekar 62.743 49.515 112.258 52.4 
Evli  42.827 44.148 86.975 40.6 
Dul 1.369 12.708 14.077 6.6 
Boşanmış  86 250 336 0.2 
Meçhul  204 292 496 0.2 
Yekûn 107.229 106.913 214.142 100 

 

 

 
3 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s. 80. 
4 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s. 80. 
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12. Eğitim Durumu5 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

Okuma-Yazma Bilen  10.191 2.077 12.268 5.73 
Yalnız Okuma Bilen  120 49 169 0.08 
Okuma-Yazma Bilmeyen 96.918 104.787 201.705 94.19 
Yekûn 107.229 106.913 214.142 100 

 

13. Dinler İtibariyle Dağılım6 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

İslam 105.668 105.317 210.985 98.53 
Gayri Müslim  1.561 1.596 3.177 1.47 
     
Katolik 94 122 216  
Ortodoks 314 290 604  
Protestan 45 65 110  
Gregoryen 33 - 33  
Hıristiyan  85 79 164  
Ermeni 245 261 506  
Musevi 172 164 336  
Sair Dinler 573 615 1.188  

 

 

 

 

 

 

 
5 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s. 81. 
6 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s. 81. 
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14. Ana Diller İtibariyle Dağılım7 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

Arapça  794 639 1.433 0.67 
Arnavutça 10 8 18  
Çerkezce  14 - 14  
Ermenice  298 284 582  
Gürcüce 61 53 114  
Kürtçe  76.629 79.217 155.846 72.78 
Romanca  29 - 29  
Rusça 11 6 17  
Türkçe  29.312 26.681 55.993 26.15 
Yahudice  11 - 11  
Sair  18 16 34  

 

15. Doğum Yerleri İtibariyle Dağılım8 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

Türkiye’de Doğanlar  106.435 106.314 212.749 99.44 
Yabancı Ülkede 
Doğanlar 

794 599 1.393 0.56 

Yekûn 107.229 106.913 214.142 100 
     
Arnavutluk  9 9 18  
Bulgaristan  121 109 230  
Romanya  74 46 120  
Rusya  107 59 166  
Yugoslavya 119 78 197  
Yunanistan 100 85 185  
İran 32 22 54  
Irak 97 93 190  
Suriye  59 40 99  

 
7 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.81 
8 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, s.82 
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16. Meslek Grupları Dağılımı9 

 

 Mutlak Rakamlar 

Erkek Kadın Yekûn Oran 

Toprak Mahsuller  40.970 26.457 67.427 31.5 
Sanayi ve Küçük 
Sanatlar  

6.435 568 7.003 3.2 

Ticaret 2.615 162 2.777 1.3 
Nakliye ve Muvasala  1.924 101 2.025 1.0 
Umumi İdare-Serbest 
Meslekler  

4.850 108 4.958 2.3 

Ev İktisadiyatı  178 606 784 0.4 
Mesleksiz  50.257 78.911 129.168 60.3 
Yekûn 107.229 106.913 214.142 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Başbakanlık İstatistik Genel Direktörlüğü, Genel Nüfus Sayımı, Diyarbekir 
Vilayeti, 20 İlkteşrin 1935, Neşriyat Sayısı:75, C:18, 83 
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GİRİŞ    

Hâlihazırda bir disiplin olarak kabul edilen jeopolitik, günümüzde 

farklı kişi ve çevreler tarafından tarifleri yapılan özel bir ilgi ve 

meşguliyet alanı haline gelmiştir.1 Bütün bu tanımlamaları ve 

yaklaşımları bir araya getirip kısaca bir toparlama yapılacak olursa 

jeopolitik; coğrafya, ekonomi, nüfus gibi etkenlerin bir devletin iç ve 

dış politikası üzerindeki etkisini inceleyen bir bilim olarak tarif 

edilmektedir.2 Dolayısıyla siyasi, askeri, iktisadi, bilimsel-teknolojik 

ile sosyo-kültürel mevzular doğrudan jeopolitiğin ilgi alanına 

girmektedir. Aynı zamanda bütün bu etkenler bir ülkenin milli güç 

unsurları olarak da kabul edilmektedirler.3 

 Zaman zaman siyasal coğrafya ile eşdeğerde tutulmuş olsa da, aslında 

jeopolitik, coğrafya ailesinin bir üyesidir ve siyasal coğrafyadan 

bağımsız değildir.4 Bu bağlamda Jeopolitik konum, bir bölgenin veya 

ülkenin yer siyasetine, başka bir deyişle siyasi coğrafya haritasına 

göre bölge ve dünya üzerindeki yerinin belirlenmesidir.5 Dünya tarihi 

incelediğinde, coğrafi bakımdan terakkiye elverişli  bölgeler, tarihte 

büyük rol  oynamış,  farklı  medeniyetleri bünyesinde 

barındırmışlardır. Nitekim yüzyıllarca farklı medeniyetlerin beşiği 

olan Türkiye, doğu ve batı kültürü arasında köprü vazifesini gören bir 
 

1 Bu konuyla ilgili tartışmalar için bkz. Yaşar Hacısalihoğlu, “Kuramsal ve 
Kavramsal Bir Çözümleme: Mekân-Güç-Çatışma ve Jeopolitik”, Türk Coğrafya 
Dergisi, S. 47, İstanbul 2006, s. 3vd.  
2 Jeopolitiğin farklı tanımları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz Tezkan- M. 
Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik, Ankara 2002, s. 9-17. 
3 Milli güç unsurları hakkında geniş bilgi için bkz. Yaşar Hacısalihoğlu, “agm”, s. 
7vd. 
4 Yaşar Hacısalihoğlu, “agm”, s. 4. 
5 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, İstanbul 2010, s. 175vd.  
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ülke olmasının yanında, bugün artık Türk Dünyası’nın da merkezi 

konumundadır. Coğrafi konumunun özellikleri, günümüz jeopolitik 

şartlarının verdiği imkânlar ile Türkiye gerek  küresel,  gerekse 

bölgesel  düzeyde  politik  seçeneği  en  fazla  olan  ülkelerden  

birisidir.6 Ama aynı zamanda büyük güçlerin hedeflerinin çakıştığı bir 

bölgenin anahtarı olmasından sürekli baskı ve tehdide maruz kalan bir 

ülkedir. Bu açıdan mevcut çalışma, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi 

konumunun bir sonucu olan jeopolitik getirilerinin zaaf ve 

avantajlarını, değişen şartlar mukabilinde enine boyuna tartışmakta ve 

bazı çözüm önerileriyle birlikte ele almaktadır.                          

a. Türkiye’nin Dünya Coğrafyası Üzerindeki Yeri          

Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik durumu detaylı bir şekilde 

değerlendirebilmek için evvela bir fiziki dünya haritası üzerinde 

coğrafi konumunu detaylı bir incelemeden geçirmek gerekir. Buna 

göre; Türkiye dünyada iki kıtada toprağı olan üç ülkeden birisidir.7 

Diğer taraftan Türkiye’nin üçüncü bir kıta yani Afrika ile de yakın 

ilişkisi ve etkileşimi vardır. Türkiye bu üç kıtanın teşkil ettiği Dünya 

Adası’nın menteşesi görünümündedir. Aynı zamanda bu menteşe 

üzerine vurulmuş kilit, hatta bu kilidi açan anahtar durumundadır. 

Kuzeyi güneye kapattığı gibi, güneyi kuzeye karşı da 

kapatabilmektedir. Aynı şekilde batıyı doğuya, doğuyu batıya da 

kapatma ve açma kabiliyetine sahiptir.8 Bu niteliklerinden dolayı 

 
6  Faruk Kaya, “Coğrafi Potansiyelleri Temelinde Türkiye Jeopolitiği ve Dünya 
Siyasetindeki Yeri”, İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
C. III/S. 2, (Ekim) 2017, s. 3vd. 
7 Diğer ikisi ise Rusya ve Mısır’dır. 
8 Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, İstanbul 1999, s.246. 
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Anadolu, ilk çağdan itibaren pek çok medeniyetin kurulduğu ve 

çatışma alanı haline geldiği bir bölge olmuştur.9 

Kuzeyde ve güneyde doğu-batı istikametinde uzanan dağ silsileleri 

Anadolu’ya doğal bir muhafaza sağlar. Kolay geçit vermeyen 

Karadeniz ve Toros Dağları sayesinde Anadolu, kuzeyden ve 

güneyden işgale edilememiştir. Tarih boyunca Kırım merkezli bir güç 

Karadeniz dağlarını aşarak Anadolu’yu işgal edememiştir. Aynı 

şekilde Şam ya da Bağdat merkezli bir güç de Torosları aşarak 

Anadolu’yu ele geçirememiştir. Nitekim Araplar, VII. ve IX. 

yüzyıllarda Anadolu’ya akınlar yapmışlarsa da bu akınlar etkili 

olamamış ve Tarsus- Erzurum hattında Sugur/Avasım denilen bir hat 

kurulmuştur.10 Dolayısıyla Anadolu, doğu-batı istikametinde işgallere 

uğramıştır. Pers veya Sasanilerin Anadolu üzerindeki hâkimiyet tesis 

etme girişimleri doğudan batıya gelişmiştir. Selçuklu fütuhatının yönü 

de böyle olmuştur.11 Yunan ordusu da Milli Mücadele yıllarında batı-

doğu istikametinde gelişmiştir.12 

 Türkiye sahip olduğu bu coğrafi konumu ile Balkanlar, Kafkaslar ve 

Ortadoğu’nun birleştiricisi durumundadır. Bu konum dünyada ve 

bölgede oluşabilecek her türlü güç yapısına göre büyük bir değer taşır. 
 

9 Suat İlhan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, (TKAE, Seri: VIII, S. A.1), 
Ankara, 1993, s.141.  
10  Bu konuda geniş bilgi için bkz. Streck, Avâsım”, İA, C. II, s.19vd; E. Honigman, 
“Suğur”, DİA, C. XI, s. 2vd; H. Dursur Yıldız, “Avasım”, DİA, C. IV, s.111vd 
Anadolu’da ilk İslam fetihleri hakkında bkz. Belâzurî, Füthû’l-Büldân, (çev. 
Mustafa Fayda), İstanbul 2013, s. 225-242. 
11  Bu konu hakkında bkz. İbrahim Kafesoğlu, “Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını 
ve Tarihi Ehemmiyeti”, 60. Doğum Günü Münasebetiyle Fuat Köprülü Armağanı, 
Ankara 2010, s.259-274;  Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi (Selçuklular Dönemi), 
İstanbul 1944, s. 39-42. 
12 Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Elazığ 1999, s.53vd. 
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Jeopolitik olarak Türkiye bugün, ABD, BDT, AB ve Ortadoğu’nun 

yol kavşağında ve NATO üyesi olarak güney kanat üzerinde yer alır. 

Günümüzde küresel güçlerin politikalarının güzergâhı, yol kavşağı, 

bazen hedefi, bazen hareket noktası üzerindedir.13 

Türkiye gerek konumu gerekse gelişen dünya değerleri açısından bir 

sınırlar ülkesidir. Buna göre:  

* Anadolu, Asya’nın Avrupa sınırını, Trakya ise Avrupa’nın Asya 

sınırını oluşturur. 

* İslamiyet ve Hıristiyanlığın sınırındadır. 

* Çok partili sistemlerle tek partili sistemlerin sınırındadır. 

* Doğu kültürü ile batı kültürünün sınırındadır. 

*Liberal ekonomik sistemle müdahaleci sistemlerin sınırındadır.14 

Aynı zamanda Türkiye, jeopolitik ve jeokültür levhalar üzerinde sınır 

ülkesidir. Yani batıdan Avrupa kültürü, kuzeyden Rus kültürü, 

doğudan Asya kültürü ve güneyden Afrika ve Arap kültürü ile 

sınırlıdır. Dolayısıyla Türkiye, aynı zamanda dünya kültürlerinin 

kesişme noktasında bulunur. Türkiye kuzeybatıdan Balkan ülkeleri, 

kuzeydoğudan Kafkas ülkeleri, doğu ve güneyden Ortadoğu ülkeleri 
 

13 Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, Ankara 1987, s.87; Suat İlhan, Türklerin 
Jeopolitiği ve Avrasyacılık, Ankara 2005, s.50. Son zamanlarda Türkiye’nin pek çok 
konuda Doğu ile Batı arasında köprü vazifesi gördüğü sıkça dile getirilmektedir. 
Bunun bir avantaj olması beklenirken, Türkiye yakın komşularıyla ilgili meselelerde 
edilgen bir tavır içine sürüklenmiştir. Bu özellikle akademik çevreler tarafından 
gereğinden fazlaca ifade edilmektedir. Bu durum ise Batı’da büyük ilgi ve sempati 
görmektedir. Amacı ne olursa olsun köprülüğü kabul edenler çiğnenmeyi de kabul 
etmek durumundadırlar. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Özcan Yeniçeri, 
Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, 403-405. 
14 Suat İlhan, Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık,  s.51. 
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ile sınırlıdır. Dolayısıyla sıcak bölgeler diye adlandırılan bu bölgelerin 

tam ortasında yer almaktadır ki, bu da Türkiye’yi bir savaş çemberinin 

içine çekmektedir.15 

Türkiye, Dünya Hâkimiyet Teorileri’ne göre de oldukça duyarlı bir 

yerde bulunmaktadır. Mackinder’in Kara Hâkimiyet Teorisi’ne göre,16 

Türkiye, iç veya kenar hilal bölgesinde yer alır. Diğer bir ifadeyle 

Türkiye, dünya kalesine sahip olan bir milletin ilk hedef tahtası olan 

bölgenin orta bölümünde yer alır. Dünyaya hâkim olmak isteyen bir 

gücün ilk hedef tahtası, elbette Türkiye’dir. Çünkü dünya kalesinin 

alınması ve yakın takibi için iç surları teşkil eden Türkiye, jeopolitik 

açıdan büyük önem arz etmektedir. Öte yandan bu topraklar, kalenin 

iç surlarında aranan tüm fiziki ve beşeri şartları üzerinde taşımaktadır. 

Karadan, denizden ve havadan kalenin kontrolü için en elverişli 

konuma sahip olan sur bölgesi olarak Anadolu toprakları 

görülmektedir.17 

 
15 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, s.176. 
16 Kara Hâkimiyeti Teorisi kısaca; Doğu Avrupa ile Sibirya bölgesi dünyanın 
“Heartland” (Kalp sahası)’nı oluşturur. Heartland’ın çevresindeki Balkanlar’dan 
Çin’e kadar uzanan saha ise İç veya Kenar Hilal ya da “Rimland” kuşağıdır. Bunun 
dışında kalan Amerika-Afrika-Avustralya-Japonya hattı ise Dış veya Kenar Hilal ya 
da Dünya Adasının Peykleri olarak kabul edilir. Buna göre Doğu Avrupa’ya 
hükmeden bir güç, Heartland’a hâkim olur. Heartland’a hükmeden ise öncelikle İç 
Kenar Hilal’e hükmeder. Sonra da Dış Kenar Hilal’e yani bütün dünyaya hâkim 
olur. Bkz. Ramazan Özey, Tabiatı, İnsanı ve İktisadı ile Türk Dünyası, İstanbul 
1996, s.10. Bu teori hakkında detaylı malumat için bkz. Geoffrey Sloan, “Sir 
Halford J.Mackinder: Geçmişten Günümüze Kalpgah Kuramı”, Jeopolitik, Strateji 

ve Coğrafya (Colin S.Grey- Geoffrey Sloan), (ASAM), Ankara 2003, s.16-46; 
Yılmaz Tezkan vd., age, s.77-89. 
17 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, s.250. 
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Kenar Kuşak Hâkimiyet Teorisi’nde18 Türkiye; Kara Hâkimiyet 

Teorisinde olduğu gibi, iç veya kenar hilal bölgesinde yer alır. 

Spykman’a göre, Türkiye; dünya kalesine sahip olmayı arzulayan bir 

millet için kaleye yapılacak olan son kuşatma alanı olarak 

nitelendirilen bölgenin tam ortasındadır. Bu sebeple dünya 

hâkimiyetinin yolu, Türkiye’den geçmektedir.19 

Ana hatlarıyla denizlere hâkim olan bir devlet dünyaya hâkim olur, 

görüşüne dayanan Deniz Hâkimiyet Teorisi20 açısından da Türkiye 

önemli bir konuma sahiptir. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili olan 

Türkiye, sahip olduğu boğazlar vasıtasıyla üç denize de açılabilme 

şansına sahiptir. Daha da önemlisi Cebelitarık Boğazı’yla Atlas 

Okyanusu’na, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz ve oradan Hint 

Okyanusu’na hatta Pasifik’e kadar uzanma imkânına sahiptir.21 

 
18 ABD Yale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Nicholas J. Spykman 
tarafından, Maçkınder’in görüşlerine karşı geliştirilmiştir. Buna göre hâkim güç 
Heartland değil, Dış Kenar Hilal üzerindeki ülkelerdir. Bunların başında ABD gelir. 
Ancak Heartland’a ulaşmak için İç Kenar Hilalin yani Türk Dünyasının ele 
geçirilmesi şarttır. Bkz. Ramazan Özey, Tabiatı, İnsanı ve İktisadı ile Türk Dünyası, 
s.10.   
19 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, s.252. 
20 Amerikalı Amiral Alfred Thayer Mahan tarafından ortaya atılan bu teoriye göre, 
çok büyük bir gücün ekonomik başarısı için deniz ticareti vazgeçilmez bir unsurdu. 
Kendi ticaretini koruyup, düşmanınkini engellemenin en iyi yolu deniz hâkimiyetini 
sürdürebilecek kapasitede olan savaş gemilerinden oluşan filoyu her zaman hazır 
durumda bulundurmaktan geçiyordu. Çünkü Mahan’a göre deniz hâkimiyetine sahip 
bir ülke karadan askeri olarak üstün olan bir ülkeyi yenebilirdi. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Jon Sumida, “Alfred Thayer Mahan, Jeopolitisyen”, Jeopolitik, Strateji ve 

Coğrafya, s.47-80; Yılmaz Tezkan vd., age, s.27-34. 
21 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, s.254. 
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Hava Hâkimiyet Teorisi’nin22 temel felsefesi ise “Havaya hükmeden 

bir millet tüm dünyaya hâkim olur” düsturundan ibarettir. Türkiye 

eski dünya karaları denen Asya-Avrupa-Afrika kıtalarının tam 

ortasında yer alır. Bu kıtaların toplam yüzölçümleri ise diğer karaların 

toplam yüzölçümünün 2/3’sini oluşturmaktadır.23 Türkiye ise bu oranı 

teşkil eden coğrafyanın tam ortasında yer alır. Ayrıca Türkiye hava 

alanları, dünyanın önemli hava alanlarına eşit uzaklıktadır ve diğer 

ülke hava alanlarına göre, mesafe bakımından çok kısadır.24 

Bütün bunlar göstermektedir ki Türkiye, çok değerli bir coğrafi 

konuma ve her jeopolitik ortam için çok duyarlı olan jeopolitik bir 

konuma sahiptir. Bu coğrafya Türkiye’nin gücünü katlayarak artırdığı 

gibi zayıflıklarını da azdırabilir. Kısacası Anadolu Türklüğü çok 

kıymetli bir arsa üzerinde yaşamaktadır. Bu coğrafya zayıf milletlere, 

mozaikleşmiş toplumlara yaşama şansı bırakmamaktadır. Zira 

coğrafya kendisini koruyamaz. Coğrafya sahip olduğu değerlerle 

beşeri gücü destekler ve duyarlı özelliklere sahipse güvenliğinin 

sağlanması için beşeri gücün düzeyinin yükseltilmesini zorunlu kılar. 

Örnek olarak denizler ve önemli engebeler gerilerindeki coğrafyaya 

güvenlik sağlarlar. Engebesiz düz uzun kara sınırları ise korunması 

için özel önlemler alınmasını gerektirirler.25 

 
22 Hava Hâkimiyet Teorisi hakkında geniş bilgi için bkz. Benjamin S. Lambeth, 
“Hava Gücü, Uzay Gücü ve Coğrafya”, Jeopolitik, Strateji ve Coğrafya, s.81-110. 
23 Antartika kıtası bu hesaplamanın dışında tutulmuştur. Çünkü bu kıtada insan 
yerleşmesi ve hayatı yok denecek kadar sınırlıdır. 
24 Ramazan Özey, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, s.258. 
25 Suat İlhan, Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık,  s.51,53. 
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 b. Türkiye’nin Coğrafi ve Jeopolitik Konumundan Kaynaklanan 

Zaafları 

 Özellikle belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin zaafları daha çok 

sınırlarından kaynaklanır. Kara sınırlarının genel anlamda büyük 

engellerle çevrili olmadığı gözlenen Türkiye, sınır güvenliğini 

sağlamak için zor ve maliyeti yüksek bir askeri tedbire ihtiyacı 

duymaktadır.26 Nitekim Kafkas hududu açık, Irak ve İran hududu 

dağlık ve karışık, güney hududu ise dümdüz ve apaçıktır.27  Deniz 

sınırlarına gelince; bundan elli sene önce büyük birer engel olan 

Karadeniz, Ege Denizi, hatta Akdeniz eskisi kadar engel değeri 

taşımamaktadır. Karadeniz’in kuzeyinden kalkan uçaklar, 

helikopterler vs. duraksamadan Anadolu’ya ulaşabilmektedirler. Aynı 

şekilde füzeler Anadolu’nun içerilerine kadar ulaşabilecek menzillere 

sahiptirler. Bu sebeplerle Türkiye’nin artık deniz sınırları da eskisi 

kadar engel değeri taşımamaktadır.28 Ege’de Yunanistan’ın sahip 

olduğu adalar adeta Türkiye’yi abluka altına almış durumdadır. 

Akdeniz, Kıbrıs’tan dolayı bir nebze daha güvenli sayılabilir. 

Dolayısıyla Kıbrıs’ın statüsü korunabildiği müddetçe, Türkiye 

açısından en güvenli deniz olmaya devam edecektir.29 

 Ayrıca bu kara sınırları oldukça uzundur. Bir kenar devleti olmasına 

rağmen, karadan komşu olduğu ülke sayısının çokluğu ve sınırlarının 

durumu sebebiyle kıta içi devleti duyarlılığına sahip bulunmaktadır. 

 
26 Suat İlhan, Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık,  s.58. 
27 Mehmet Dikici, Türkler Anadolu’da, Anadolu’ya Türk Göçleri, İstanbul 1998, 
s.165. 
28 Suat İlhan, Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık,  s.58. 
29 Suat İlhan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, s.143vd. 
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Bir kenar devleti olan İspanya iki, İtalya dört, Yunanistan ise dört ülke 

ile kara komşusu olduğu halde; Türkiye sekiz ülke ile kara komşusu 

durumundadır. Buna karşılık birer kıta içi devlet olmalarına rağmen 

Almanya dokuz, Macaristan beş, Avusturya altı devletle komşudur. 

Kara komşusu fazla olan ülkelerin zayıflığı, komşularının iştahını 

kabarttığı gibi, güçlü olmaları da komşularını kendilerine karşı bir 

araya getirebilmektedir. Diğer taraftan kıta içi devletler daima çözümü 

güç sorunlarla karşı karşıyadırlar.30 Yanlış politikalar ve diplomasi 

hataları sonucunda kısa sürede ateş çemberi ile çevrilebilirler. 

Almanya örneğinde olduğu gibi çok güçlü olmak zorundadırlar. Aksi 

halde Macaristan ve Çekoslovakya gibi devamlı küçülürler.31 

Türkiye, üç kıtanın (Afrika, Asya ve Avrupa) menteşesi, kilidi, 

anahtarı olarak; kuzey-güney, doğu-batı yönlerini birbirine karşı hem 

açan, hem kapayan bir yapıda olması başlı başına bir tehdit unsuru 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela Edirne şehri, 1362-1878 yılları 

arasında, Osmanlı yönetimi altında hiçbir tehdide maruz kalmadan 

geçirmesine karşın, diğer zamanlarda dünyanın en fazla (15 kez) 

kuşatılan şehri olmuştur.32 Çünkü Edirne Avrupa ile Anadolu ve 

Ortadoğu arasında en dar bölgede mutlak geçit yeri üzerindedir. Yani 

Edirne coğrafi konumu ile bir savaş cazibe merkezidir. Çöller, 

 
30 Suat İlhan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, s.143. Buna rağmen 
Türkiye Atatürk döneminde, ateş çemberi ile çevrili hudutları barış çemberi haline 
dönüştürmeyi başarabilmiştir. Doğusınırlarını Sadabad Paktı ile Batı sınırlarını da 
Balkan Antantı ile belli bir dönem güvence altına almayı başarmıştır. Fakat bu 
durum çok uzun sürmemiş, II. Dünya Harbi’nin patlak vermesi bu barış çemberini 
ortadan kaldırmıştır. 
31 Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, s.269. 
32 John Keegan, Savaş Sanatı Tarihi, (çev. Füsun Demker), 1995, s.56. 
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bataklıklar, büyük dağlar, çok soğuk ve çok sıcak bölgeler savaşların 

daha az yapıldığı bölgelerdir. Bu yönüyle Türkiye bir savaş cazibe 

merkezidir.33 O sebeple Türkiye’nin her alanda güçlü olması ve daima 

caydırıcı değerde bir askeri gücü bulundurması gerekmektedir.34 

Anadolu’nun tabii coğrafyası, hinterlandı geniş olan bir coğrafyadır. 

Alman coğrafyacı Hinderman’a göre dünyada kartal yuvası olarak 

adlandırılabilecek üç coğrafi bölge vardır. Bunlar; Anadolu, İran ve 

Tibet yaylalarıdır. Dolayısıyla bu bölgelerin fethi çok güçtür. Bu 

coğrafyalara hâkim olan güçler, kısa zamanda çevresine doğru bir 

gelişme gösterir.35 Çevresinin cazibe merkezi olur ya da onu etkisi 

altına alır. Bütün bu sebeplerle Türkiye’nin jeostratejik ilgi alanının ve 

ufkunun Kuzey Kafkasya, Karpatlar ve Tuna, Basra ve Süveyş olması 

gerekmektedir.36 Bu sınırlar Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 

dönemleri dâhil olmak üzere daima Anadolu’ya bağlı kalmıştır. Ya da 

söz konusu devletlerin hâkimiyeti altında olmuştur.37 Gerçekten de 

Suriye, Kuzey Irak,  Kıbrıs ve Balkanlar’ın kaderi Anadolu’nun 

kaderiyle birlikte oluşmıştur.38  

 
33 Suat İlhan, Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık,  s.54vd. 
34 Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, s.247. 
35 Mustafa Öztürk, “Anadolu’nun Türk Dünyası Bakımından Önemi”, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası 
Aydınları Sempozyumu Bildirileri (23-26 Mayıs 1996), Kayseri 1996, s.496. 
36 Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, s.270. 
37 Mustafa Öztürk, “Anadolu’nun Türk Dünyası Bakımından Önemi”, s.496. 
38Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, s.54; Mustafa Öztürk, “Anadolu’nun Türk 
Dünyası Bakımından Önemi”,  s.496. Özellikle Suriye ve Irak topraklarında kurulan 
siyasi teşekküllerin Anadolu coğrafyasına olan bağımlılıklarını anlamak için bkz. 
Muammer Gül, Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu ( Tarihi Arka Plan ve 

XIII-XIV. yüzyıl Moğol Hâkimiyeti), İstanbul 2010, s. 39vd. 
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Türkiye Cumhuriyeti bir imparatorluğun enkazı üzerine kurulmuştur. 

İran hariç tüm komşularımız bu imparatorluğun içinden çıkmışlardır. 

Bu ayrışma dönemlerinde tüm dünyada milliyetçilik akımı hâkimdi. 

Bu ayrılma süreçlerinde özellikle en fazla işlenen konu Türk 

düşmanlığı olmuştur. Diğer taraftan büyük güçler de Türklerin 

yeniden güçlenip, bölgeye hâkim olabileceği tezini hep gündemde 

tutarak, Türkiye ile komşuları arasında daimi bir düşmanlık 

aşılamışlardır.39  

Bügün Türkiye’ye yönelik en yakın ve en önemli tehdit iç kaynaklı, 

dış destekli tehdit olarak tanımlanır ki, bu da bölücü faaliyetlerden 

ibarettir. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti, bir üniter devlet, ondan 

da ileri bir milli devlet olarak kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’e 

vatandaşlık bağları ile bağlanan herkesi Türk Milletinden saymıştır. 

İkinci Cumhuriyet önerisi ile bu yapıyı bozmaya çalışmışlar, coğrafi 

bölgelere yetkiler verilmesini savunarak bu düzeni yıkmayı 

hedeflediler. Bu yetmezmiş gibi bin yıllık Türk kimliği tartışmaya 

açılmış, Türkiye için mozaik benzetmesi yapılmıştır. Lübnan sırf bu 

politikalar ve kışkırtmalar sonucunda bir iç savaşa sürüklenmişti. 

Yugoslavya aynı kaderin kurbanı olarak parçalanmıştı. Osmanlı buna 

benzer bir süreçten geçerek tarihten silinmişti. Yunanistan’ın doğuşu 

sırasında nasıl bir yol izlenmişse, bugün Türkiye’nin güneydoğusunda 

da benzer politika izlenmektedir.40  

 

 
39 Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, s.274. 
40 Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi Gelişmesi, s.287vd. 
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c. Türkiye’nin Coğrafi ve Jeopolitik Konumundan Kaynaklanan 

Potansiyelleri 

  Bütün bu zaaflarına rağmen Türkiye, yine coğrafi ve jeopolitik 

konumunun getirdiği çok sayıda avantajlara da sahiptir. Türkiye 

coğrafi yapısı itibariyle siyasi, iktisadi, askeri ve hatta sosyal ve 

kültürel bakımdan da Asya ve Avrupa arasında bir köprü vazifesi 

görmektedir. Eski devirlerin başlıca faal kıtaları bu iki kıta idi ve 

önemini hala devam ettirmektedirler. Anadolu icabına göre hem bir 

askeri geçit hem de askeri bir engeldir.41 Öte yandan oldukça yüksek 

bir yayla olan Anadolu, güneyindeki sıcak ve kurak çöl kuşağında yer 

alan ülkelere göre daha elverişli bir iklime ve daha bol su 

kaynaklarına sahiptir.42 Barış zamanında bu sahaya nüfuz edilmek, 

savaşta bu saha elde edilmek ve kullanılmak istenmektedir.43 

Bu bakımdan Ramsay, “Tarihin başlangıcından beri doğu ile batının 

savaş alanı olmuş; doğunun dini, sanatı, uygarlığı Yunanistan’a bu 

köprüden geçmiş, sonra gelişen Yunan Uygarlığı da Makedonyalı 

İskender’in eliyle doğuya zapt ve büyülemek, Asya’yı Hindistan’ın 

kalbine kadar değiştirmek üzere geri dönerken yine bu köprü 

üzerindeki yolu izlemiştir.” demek suretiyle bu gerçeği dile 

getirmiştir.44 

 Anadolu dünyanın en zengin ve en ucuz üretilen petrol kaynaklarına 

sahip Ortadoğu ülkelerine komşudur. Yani büyük petrol çemberinin 
 

41 Mehmet Dikici, Türkler Anadolu’da, Anadolu’ya Türk Göçleri, s.165. 
42 Kamil Günel, Coğrafyanın Siyasal Gücü, İstanbul 2004, s.201. 
43 Muharrem Ergin, Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, Ankara 1988, s.78. 
44 Kamil Günel, age, 201; İbrahim Atalay, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, İzmir 
2004, s.433. 
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ortasında bulunmaktadır.45 Rezerv bakımından Ortadoğu petrolü 

dünya rezervinin %62,7’sine sahiptir. Batı ülkeleri petrol 

ihtiyaçlarının %50’sini, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda gibi 

ülkeler %70-80’ini bu bölgeden karşılamaktadırlar. Ortadoğu aynı 

zamanda üç kıtayı birleştiren stratejik bir bölgedir. Böylesine önemli 

bir bölgeyi Arap toplumlarının teminat altına alamayacakları açıktır. 

Çünkü krallık, emirlik, şeyhlik gibi birtakım totaliter yönetimlerle hâlâ 

kendi iç meselelerini halledememişlerdir. Böyle bir Ortadoğu’da en 

önemli rolü oynayabilecek ülke Jeopolitik yapısından dolayı 

Türkiye’dir. Dolayısıyla bu bölgenin petrol yataklarını denetim altında 

tutmak isteyen hemen her ülke bölgeyle ilgili politikalarında daima 

Türkiye’yi göz önünde bulundurmak zorundadır.46  

Türkiye gerek coğrafi mevkii itibariyle, gerek ulaşım yolları 

bakımından petrol bölgelerine tamamen hâkimdir. Ayrıca bu petrol 

bölgelerinde özellikle, İran, Irak ve Suriye’de önemli sayıda Türk 

nüfusu bulunmaktadır. Dünya politikasında Türkiye’nin olmadığı bir 

Ortadoğu denklemi düşünmek imkânsızdır. Diğer taraftan Türkler, bin 

yılı aşkın İslam Dünyası’nın liderliğini yapmış, Haçlı saldırılarına 

karşı göğüs germiş ve Hilafet makamını da uzunca bir süre temsil 

etmişlerdir. 47 

 Türkiye’nin nüfus potansiyeli de önemli bir güç kaynağıdır. Bugün 

itibariyle yaklaşık 83 milyonluk bir nüfusa sahip olan Türkiye, 

 
45 Muharrem Ergin, age, s.80. 
46 İbrahim Güner, “Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Sınırları ve Jeopolitiği”, Türkiye 
Coğrafyası ve Jeopolitiği, ( haz. Hakkı Yazıcı- Mehmet Kürşat Koca), Ankara 2010, 
s.19vd. 
47 Abdulhaluk M. Çay, Her Yönüyle Kürt Dosyası, İstanbul 2010, s.549. 
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komşuları için caydırıcı bir etkiye sahiptir. İran hariç, bu nüfus tüm 

komşularının nüfuslarının toplamından daha fazladır. Ayrıca bu nüfus 

içerisinde genç olanların oranı oldukça yüksek bir değerdedir. Bu 

Türkiye’ye pek çok alanda avantaj sağlamaktadır. Her şeyden evvel iş 

gücü imkânı sağladığı gibi, Türkiye’nin iç pazar problemini de 

ortadan kaldırmaktadır. Diğer taraftan bu nüfus potansiyeli ihtiyaç 

hâsıl olduğunda büyük orduların oluşturulmasını da 

kolaylaştırmaktadır.48 Nüfus potansiyeli bakımından dikkat edilmesi 

gereken başka bir husus da yakın kuşak ülkelerdeki Türk azınlığının 

nüfus potansiyelidir. Türkiye, İran-Suriye hattında doğudan güneye 

35-40 milyonluk bir Türk kitlesi ile çevrilidir. Türkiye bugüne kadar 

dış politikada bu Türk toplulukları ile tabi oldukları devletlerin 

aleyhine sonuçlanabilecek herhangi bir siyasi girişimde 

bulunmamıştır. Ancak bu iyi niyetine rağmen, sözü edilen ülkeler bu 

Türk topluluklarından rahatsızlık duymaktadırlar.49 Bu Türk nüfusu 

her anlamda Türkiye için bir avantaja dönüştürülebilir. 

Türkiye iktisadi coğrafyasının bir sonucu olarak, tarım ürünleri 

bakımından dünyada kendi kendine yeterli çok az ülkeden biridir. Yer 

altı zenginlikleri ile de Türkiye oldukça zengindir. Petrolü belki şu an 

için yoktur, ama linyit, krom ve bor gibi maden rezervleri anlamında 

zengindir. Bu kaynaklar ülkemizde demir-çelik başta olmak üzere 

metal ve makine sanayinin gelişmesine imkân sağlamaktadır.50          

 
48 İbrahim Güner, “agm”,  s.21. 
49 Abdulhaluk M. Çay, age, s.550. 
50 İbrahim Atalay, age, s.432. 
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Türkiye su kaynakları bakımından da önemlidir. Ortadoğu’yu sulayan 

en kıymetli iki nehrin, Fırat ve Dicle’nin doğup büyüdüğü ülkedir. 

Dolayısıyla aşağıya (güneye) göndereceği suyu da büyük ölçüde 

tasarruf hakkına sahiptir.51 Su sorununun günümüzde de tüm 

şiddetiyle yaşandığı Ortadoğu’da, gelecek yüzyılda da bu sorunun 

giderek artan bir şekilde yaşanacağı öngörülmektedir. Değişen şartlar 

mukabilinde Türkiye’nin, elindeki bu kozunu kullanmaması için 

hiçbir sebep yoktur. Bu da ülkemizin stratejik önemini daha da 

artıracaktır.52 Bugün Körfez ülkelerinden Kuveyt, Bahreyn, Katar, 

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan su sıkıntısı içerisindedir. 

Birleşik Arap Emirlikleri deniz suyunu arıtarak kullanmaktadır. 

Bunun maliyeti ise yüksektir. Bu durum dikkate alındığında suyun, 

petrolden daha önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Suyun zenginliği her zaman petrol zenginliğine tercih edilmektedir.53  

Bu özellikleri ile Balkanlar’ın, Ortadoğu’nun, Kuzeydoğu Afrika’nın, 

Güneybatı Asya’nın en zengin ülkesidir. Ulaşım yolları bakımından 

Türkiye, Asya ile Avrupa, Avrupa ile Ortadoğu, Rusya Federasyonu 

ve Karadeniz ülkeleri ile Akdeniz ülkeleri arasında bir köprü vazifesi 

görmektedir.54  Yine Ortadoğu, özellikle Körfez ülkeleri ve Avrupa 

arasında hava yolu uçuş hatları da Türkiye üzerinden geçmektedir.55 

 
51 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Hasan Şafak, Büyük Ortadoğu Projesi (İsrail’in 
İmparatorluk Planı), İstanbul 2006, s.104-107. 
52İbrahim Güner, “agm”, s.21.  
53 İbrahim Atalay, age, s.432. 
54 Abdulhaluk M. Çay, age, s.550. 
55 İbrahim Atalay, age, s.433. 
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 SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan Türk 

Cumhuriyetleri, petrol ve özellikle doğalgaz rezervleri bakımından 

oldukça zengin ülkeler olarak dikkat çekmektedirler. Bu rezervlerin 

boru hatlarıyla dünya piyasalarına çıkartılması günümüzün en önemli 

mücadele sahasını teşkil etmektedir.  Bugün hayata geçirilmiş olan 

Bakü- Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ile Türkiye 

bölgede aktif bir rol üstlenmiştir. Bu aynı zamanda Türkiye, Gürcistan 

ve Azerbaycan arasındaki siyasi bağları da güçlendirmektedir. Diğer 

taraftan NABUCCO doğalgaz boru hattının faaliyete geçmesiyle de 

Türk Cumhuriyetlerine ait doğalgaz, ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 

taşınacaktır ki,56 bu da İran’a olan doğalgaz bağımlılığımızı büyük 

ölçüde ortadan kaldıracaktır. Ayrıca Karadeniz’de yeni keşfedilen 

doğalgaz kaynaklarına Doğu Akdeniz’de yenilerinin de eklenmesiyle 

enerji konusunda da bağımsızlığını elde edecektir.  

d. Değişen Dünya ve Yeni Türkiye Jeopolitiği 

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sonundaki şartlara, jeopolitik 

konuma ve Doğu Bloku tehdidine göre belirlenen politika ve askeri 

strateji, 1990 yılına kadar çok az değişikliğe uğramış, genel olarak da 

korunmuştur.57 Harpten sonra Doğu Bloku’ndan kaynaklanan tehdide 

karşı savunma amaçlanıyordu ve 1990’lı yıllara kadar amaç 

değişmemişti. Bu süre içerisinde değişen sadece tarafların geliştirerek 

askeri kuruluşlar içerisine aldıkları yeni silahlardı. Bunların askeri 

harekâta yansımaları ise fazla olmuyor, politika ve stratejinin büyük 

 
56 İbrahim Güner, “agm”, s.20. 
57 İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Jeopolitik yaklaşımlar hakkında bilgi 
için bkz. Yılmaz Tezkan vd., age, s.157-163. 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 639 

 

 

ölçüde değiştirilmeleri gerekmiyordu.58 1990 yılına doğru Doğu 

Bloku’nda ve SSCB’de büyük değişiklikler görülmeye başlandı. Doğu 

Bloku ülkeleri bağımsızlıklarını alarak serbest kaldılar. Batı ittifakının 

karşısındaki Varşova Paktı fiiliyatta dağıldı.59 Etnik cumhuriyetlerin 

şekli bağlılığını koruyabilen SSCB’nde ekonomik, politik hatta sosyal 

dağılma emareleri belirdi. Bu da birçok kuruluşu gereksiz kılmış ve 

politikalarda, stratejilerde yeniden tespit edilecek amaçlara göre yeni 

stratejileri beraberinde getirmiştir.60  

1990’lı yılların başında Amerika kutuplu bir yapılanmanın sözü ve 

uygulaması yayılmaya başlamıştı. ABD’nin soğuk savaş sonrasında 

yegâne süper güç olarak kalması ve dünyayı yeniden şekillendirmeye 

kalkışması, dengeleri ve dünya huzurunu daha da çıkmaza sokmuştu.61 

AB ise ABD’nin bu yoğun etki alanından çıkmak istiyordu. Rusya’da 

ise işler başlangıçta çok karışıktı. Yeltsin döneminde ABD’ye ve 

AB’ye bağlanmaya başladı. Putin’in iktidara gelmesiyle Asya’nın da 

yeni fotoğrafı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çin ile önemli 

 
58 Soğuk Savaş ve iki kutuplu dünya hakkında geniş bilgi için bkz. Oral Sander, 
Siyasi Tarih (1918-1994), İstanbul 2003, s.201-203. 
59 SSCB’nin dağılması sonrasında meydana gelen olaylar ve ortaya çıkan sorunlar 
hakkında bilgi için bkz. Rıfat Uçarol, Siyası Tarih, (1789-1994), İstanbul 1995, 
s.806-818. 
60 Suat İlhan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, s.145. Soğuk Savaş 
sonrası meydana gelen yeni dönem hakkında bkz. Yılmaz Tezkan vd, age, s.165-
168; Max Jacopson, “Collective Security İn Europe Today”, Order and Disorder 

after the Cold War, (edited by Brad Roberts), London 1995, s.35-45; Zalmay 
Khalilzad, “Losing The Moment? The United States and the World After the Cold 
War”, Order and Disorder after the Cold War, s.57-76. 
61 Yılmaz Tezkan, Jeopolitik Yazılar, İstanbul 2007, s.52. 
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antlaşmalar yaptı. Asya’yı, Batı’nın tek kutuplu dünyasına terk 

etmeme kararı aldılar.62 

Türkiye, coğrafi konumundan kaynaklı niteliklerini bugün de koruyor. 

Ancak SSCB ve Avrupa’daki gelişmeler sebebiyle jeopolitik 

konumunda önemli değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. 

Nitekim NATO yeni arayışlara girmiş, AB gittikçe bağlarını 

sıkılaştırmaya çalışmış ve SSCB ise bu dağılıştan en az zararla çıkma 

niyetinde olmuştur. Bu değişiklikler Türkiye’nin jeopolitik konumunu 

da etkileyerek farklılaştırıyor. Her şeyden evvel iki kutuplu güç 

odağından, çok odaklı bir dünyaya kayış gözlenmektedir.63 Bu 

oluşum, Türkiye’nin önüne seçenekleri fazla olan, buna karşılık 

güçlükleri ve riskleri de bulunan politika zorunluluğunu da 

getirmiştir.64 Sovyetler Birliği’nin çöküşünden dolayı Türkiye’nin 

sağlayabileceği en temel kazanç, Türkiye Cumhuriyeti’nin hemen 

 
62 Erol Manisalı, Türkiye ve Küreselleşme, İstanbul 2002, s.61vd. 

63 Suat İlhan, Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, s.147. 1990-2000 
döneminin ikinci yarısında Asya büyükleri ve AB büyükleri çok kutuplu bir dünya 
istediklerini politika ve uygulamaları ile yavaş yavaş ortaya koymaya başladılar. 
Soğuk Savaş sonrasında Türkiye batının kucağında kalmıştı. 90’lı yılların başında 
ise fiili değil, ama duygusal çıkışların içinde sıkıştı. Ancak AB ve ABD Türkiye’nin 
üstüne gelmeye başlamışlardı. Kürt Meselesi, Kıbrıs ve Ege meseleleri ve nihayet 
Ermeni meselesi AB ve ABD’nin resmi politikaları olmaya başladı. Bu sırada 
kafalar karışıktı. Türkiye yine soğuk savaşta olduğu gibi Batı’ya bağımlı kalarak 
tüylerinin yolunmasına, kolunun, kanadının tırpalanmasına razı mı olacaktı? Yoksa 
Asya’daki çok kutuplu oluşum içinde Batı taleplerini Asya ile dengelemeye mi 
çalışacaktı? Bkz. Erol Manisalı, Türkiye ve Küreselleşme, Özcan Yeniçeri, 
Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, İstanbul 2005, s.383-385. 

64 İbrahim Güner, “agm”, s.29. 
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hemen tüm tarihi boyunca Türk dış politikasını gölgeleyen “Ayı 

Kaygısının” ortadan kalkmasıdır.65 

Stratejik ortamın değişen niteliği, Türkiye’nin batı ile ilişkilerini 

ayarlamaya ilişkin önemli sorunlara yol açacaktır. Çok uzun zaman 

sürdürülen öncelikler Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Ortadoğu ve 

Balkanlardaki istikrarsızlık, Orta Asya’dan kaynaklanan yeni fırsat ve 

sorunlar ışığında eleştirel biçimde yeniden gözden geçirilmektedir. 

Aynı zamanda Avrupa ve ABD’nin de sınırlama stratejisi ve 

Türkiye’nin Avrupa güvenliğindeki rolüne ilişkin geleneksel görüş 

doğrultusunda belirlenen ilişki biçimlerini yeniden değerlendirmesi 

gerekmektedir.66 

Bugün Türkiye, ABD, Rusya ve AB gibi güç odaklarının çıkarlarının 

yol kavşağında, politikalarının güzergâhı üzerindedir. Hatta zaman 

zaman bu politikalarının hedefi ya da hareket noktası olabilmektedir. 

Ayrıca Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu’nun 

merkezinde, dört bölgeyi de kucaklayacak konumdadır. Söz konusu 

bölgeler ise Soğuk Savaş sonrasının “jeopolitik boşlukları” dır. Bu 

dönemde Kafkas ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri yönetim ve 

toplumsal açıdan yeniden bir yapılanma gereği duymuşlardır. Ancak 

bu süreçte Türkiye’nin bölgeye yönelik ilgisi sistemli ve 

gereksinimleri karşılar nitelikte olmamıştır. Çünkü bu beklenmedik 

 
65 Paul B. Henze, “Türkiye: 21. Yüzyıla Doğru”, Balkanlar’dan Batı Çin’e 
Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Konımu, ( haz. Ian O. Lesser, Graham E. Fuller), 
İstanbul 2000, 36. 
66 Ian O. Lesser, “agm”, s.164. 
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gelişmeye uygun politikalar zamanında üretilemediğinden, hazırlıksız 

yakalanmıştır.67 

Bugün Türkler, Balkanlar’dan Irak, Çin ve Sibirya’ya dek yeni Türk 

topluluklarının ortaya çıkmasını izlerken, basın da UNESCO’ya göre 

Türkçe’nin “Dünyada en fazla konuşulan beşinci dil olduğunu” 

yazmaktadır. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 

1991 yılında Türkiye’ye yaptığı bir ziyarette söylediği, “Yirmi birinci 

yüzyılın Türkler’in yüzyılı olacağı” sözü sık sık tekrarlanmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler Türk topluluklarının çeşitliliği ve zenginliğinin 

dünyada giderek artan bir şekilde farkına varılmasını sağlamaktadır.68 

 Doğu Avrupa, NATO ve AB tarafından doldurulmaya başlanmıştır. 

Türkiye için Balkanlar tarihsel, kültürel miras niteliği taşımasının yanı 

sıra, coğrafi konum açısından Avrupa’ya uzanan eksen üzerinde 

bulunması nedeniyle, Soğuk Savaş sonrasının yeni ilişkiler düzeninde 

de stratejik önemini korumaktadır. Türkiye ile Balkan ülkeleri 

arasındaki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi ve ekonomik 

 
67 Bu durumu Atatürk 1933 yılında şu sözlerle ifade etmiştir: “Bugün Sovyet Rusya 
dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat 
yarın ne olacağını hiç kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı 
Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı 
tuttuğu milletler, avuçlarından kaçabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. O 
zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dil bir 
inanç bir, öz bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır 
olmak yalnız ogünü susup beklemek değildir, hazırlanmak lazımdır. Milletler buna 
nasıl hazırlansın? Manevi köprüleri sağlam kurarak; dil bir köprüdür, inanç bir 
köprüdür, tarih bir köprüdür.”Bkz. Suat İlhan, Türk Askeri Kültürünün Tarihi 
Gelişmesi, s.250vd.  
68 Graham E. Fuller, “agm”, s.58. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. aynı makale, 
s.85-98. 
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ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye’nin bölgede siyasal etki ve ağırlık 

kazanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.69 

Türkiye 1950’li yılların başından beri NATO üyesi bir ülkedir. 

“Sovyet tehdidi” altında, batı ile ilişkilerini genişletmek isteyen 

Türkiye, tarihsel bir zorunluluk olarak NATO’ya üye olmuştur.70 O 

günün dünyası ve tehdit algıları doğrultusunda bu bir nebze de olsa 

anlaşılabilir bir şeydi. Ancak 1980’lerin sonunda “Komünist Blok” un 

çökmesi ile birlikte Türkiye’nin tehditleri de değişmiştir. Üstelik bu 

tehditler Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne yönelik olarak hızla artarken, 

arkasında dost bildiği kimi NATO üyesi ülkelerin de olduğu ortaya 

çıkmıştır. ABD, gerektiğinde işgal ya da askeri müdahale yapacak, 

rejimleri yıkıp, yerine yeni siyasi sistemler kurabilecek bir vasıta 

arayışı içindedir. Bunu yapabilecek askeri güç ise NATO olacaktır.71 

Bununla birlikte Türkiye önce bir kanat ülke iken şimdi cephe ülke 

konumuna gelmiş, bu ise Türkiye’nin bölge halkları aleyhine yeni 

askeri maceralara sürüklenebileceği anlamına gelmektedir.72  

 
69 İbrahim Güner, “agm”, s.30.  
70 Savaşın sonlarına doğru müttefikler tarafında savaşa girdiğini ilan etmesine 
rağmen Stalin’in gerek savaş öncesinde gerekse savaş sonrasında kaba toprak 
taleplerinde bulunmasını engelleyememiştir. Bu durum Türkiye’yi Batı İttifakı’nın 
içine çekmiştir. Bunun ardından Türkiye kolektif güvenliğin önemli bir savunucusu 
ve parçası haline gelmiş ve 1950’de Güney Kore’ye asker göndermiş, 1952’de de 
NATO’ya katılmıştır. Bkz. Paul B. Henze, “Türkiye: 21. Yüzyıla Doğru”, s.37vd. 
71  Bu konuda teferruatlı bilgi için bkz. Hasan Şafak, age, s.63-67. 
72  NATO’nun alacağı yeni biçimde Türkiye’ye de önemli görevler yüklenmesi 
beklenmelidir. Türkiye’ye o kadar önemlidir ki, NATO’nun Ortadoğu karargâhı 
olarak İzmir öngörülmektedir. Türkiye, ilgili konseptte “Çephe Ülkesi” olarak 
tanımlanmaktadır. Ayrıca İstanbul’da bir “Terörle Mücadele Mükemmeliyet 
Merkezi” kurulması planlanmaktadır. Türkiye’ye bölgede iki önemli misyon 
yüklenmiştir. Biri dönüştürücü rolü diğeri de dönüştürülen ülke. Bkz. Atilla Akar, 
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Ankara, NATO çerçevesinde “Alan Dışı” bir rolün geliştirilmesi 

konusuna ihtiyatla yaklaşmaktadır. Uygulamada ittifakın sorumluluk 

alanının resmen genişletilmesi NATO için pek olası olmadığı gibi 

Türkiye açısından da sorunlara yol açabilecektir. Türkiye’nin bu 

noktadaki hassasiyeti Ortadoğu’daki operasyonlara askeri destek 

sağlaması veya üslerin daha dolaysız biçimde kullanılmasının 

istenmesi olasılığını da kapsamaktadır. NATO’nun Avrupa dışında 

daha aktif bir rol benimsemesi ise Türkiye’nin Arap dünyası ile zaten 

nazik durumdaki ilişkilerini ciddi biçimde sıkıntıya sokabilecektir.73 

AB günümüzde bir tercih olarak görünse de, Türkiye’nin AB dışında 

daha bağımsız ve daha güçlü olacağı da bir seçenek olarak dikkate 

alınmalıdır.74 Türkiye AB’ye karşı bağımsızlığını koruyarak, BDT, 

ABD ve Pasifik güçleriyle, çıkarlarına uygun düşecek, değişik 

politikalar uygulayabilir ve bunlarla değişik münasebetler 

geliştirebilir. AB’ye katılması, AB’nin sınırlarını doğuya uzatacaktır. 

Böylece AB Kafkaslarda, Ortadoğu’da, İranlılarla, Araplarla kısaca 

İslam Dünyası ile karşı karşıya gelmiş olacak ve bu bölgedeki tüm 

sorunlarla ve Türkiye’ye yansıyan şekilleriyle ilgili politikalar 

üretmek zorunda kalacaktır. AB aynı zamanda bu bölgenin 

 

Büyük Ortadoğu Kuşatması (Yeni Dünya Düzeni’nin Ortadoğu Ayağı), İstanbul 
2004, s. 56vd. 
73 Ian O. Lesser, “agm”, s.148vd. 
74  AB üyeliği ve bunun getirileri, götürüleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
Sezgin Kızılçelik, Batı Bataklığı, Ankara 2005, s.96-119. 
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avantajlarına Türkiye üzerinden ulaşabilecek, sayılan bölgeler 

üzerindeki etkinliği artacak, siyasi ufku genişleyecektir.75  

Türkiye’nin AB’ye katılması, Türkiye’nin jeopolitik durumunu 

temelinden değiştirecektir. Bu durumda Türkiye, Ortadoğu ülkeleri, 

Balkanlar, Kafkaslar Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile ilgili 

politikalarını Avrupa’nın uygulayacağı politikalarla paralel tutmak 

zorunda kalacaktır.76 Türkiye’nin Müslüman ülkelere ve 1990 

sonrasında bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerine karşı 

AB’nin uyguladığı ve düşündüğü politikaları dikkate alarak tutumunu 

tespit etmesi gerekecektir. Gerçekte ise bu ülkelere karşı Türkiye, 

tarihi ve kültürel sebeplerle farklı bir ekonomik, sosyal ve ekonomik 

politika izlemek zorundadır. Türkiye, bölgenin herhangi bir ülkesi 

değildir. Bölge ülkeleri halkları ile aynı devletin çatısı altında asırlarca 

yaşamıştır. Bölgeye ve bağımsızlıklarını kazanmalarına öncülük ettiği 

ülkelere karşı tarihi sorumlulukları vardır.77 

ABD’nin yeryüzünde tek hâkim güç haline gelmesi Türkiye için 

potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır. ABD ile bir ittifak içinde 

bulunmak, stratejik ortaklığın bir kanadını teşkil etmek dâhi bu tehdidi 

ortadan kaldırmayacaktır. ABD gibi bir güç karşısında ittifak ve 
 

75 İbrahim Güner, “agm”, s.32. AB’nin Türkiye’den iki beklentisi vardır. Birincisi 
Türkiye’yi bir Pazar olarak kullanmak, diğeri ise Güneydoğu Avrupa bölgesini 
Türkiye vasıtasıyla güvende tutmak. Birincisini 1995 Gümrük Birliği Antlaşması ile 
elde etmiştir. İkincisi ise NATO tarafından zaten sağlanmaktadır. Gümrük Birliği, 
AB-Türkiye ilişkileri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Erol Manisalı, Türkiye ve 
Küreselleşme, s.103-214; Erol Manisalı, Avrupa’yla Derin Bağlar, İstanbul 2007, 
s.54-74; Sezgin Kızılçelik, age, s.74-76. 
76 Türkiye’nin bölge ülkeleri ile değişen şartlar karşısında karşılaştığı belli başlı 
sorunlar ve izlediği politikaları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Graham E. Fuller, 
“agm”, s.62-85. 
77 İbrahim Güner, “agm”, s.33. 
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ortaklığın gereklerini yerine getirmek, Türkiye’nin milli menfaatleri 

ile ne kadar çelişirse çelişsin kaçınılmaz olacaktır. ABD bu gücünü 

kullanarak petrol kaynaklarını kontrol etmekte kararlı görünmektedir. 

Bu işe Türkiye’yi de bir şekilde ortak edebilmek maksadıyla siyasi ve 

ekonomik baskılar içerisine girmekten geri durmamaktadır.78 

Geçen yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve 21.yüzyılın başından 

itibaren de hızını giderek artıran küreselleşme, Türkiye için bir tehdit 

oluşturabilmektedir. Küreselleşmenin Türkiye için bir tehdit olarak 

algılanabilecek en önemli sonucu etnik/mikro milliyetçiliğin ulusal 

bütünlüğü sarsacak derecede teşvik edilmesi ve hızlandırılması 

olmuştur. Ülke bütünlüğüne yönelik bir tehdidi savuşturmak nispeten 

kolaydır. Her türlü fedakârlık yapılarak askeri güç en üst seviyeye 

getirilir ve hiç kimseye bir çakıl taşı dahi kaptırılmaz. Ama bir 

milletin bireyleri birbirlerini öteki gibi görmeye başlar ise o insanları 

bir arada tutan sihirli harcı bir daha oluşturmak oldukça güç ve 

ızdıraplı olur.79 

Yirminci yüzyılın sonunda, I. Dünya Savaşı’ndan (1914-1918) beri 

beklenmedik biçimde gerçekleşen en kapsamlı jeopolitik değişmeler 

dünyayı kökünden sarsmıştır. Komünizmin çöküşü ve Sovyetler 

Birliği’nin dağılması sadece dünyaya 15 yeni ülke eklemekle 

kalmamış, aynı zamanda küresel Soğuk Savaşı da sona erdirmiştir. Bu 

değişen ortamda ilk etkilenen ülkelerden biri de Türkiye olmuştur. 

Jeopolitik açıdan onlarca yıldır Avrupa’nın güneydoğu ucunu 

oluşturan Türkiye, bugün Doğu Avrupa’dan Batı Çin’e dek Türk 
 

78 Yılmaz Tezkan, Jeopolitik Yazılar, s.82. 
79 Yılmaz Tezkan, age, s.81vd. 
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halklarından oluşan yeni bir jeopolitik bölgenin merkezinde 

bulunmaktadır. Türkiye’nin uluslararası olaylardaki yeni önemiyle 

birlikte bu jeopolitik kaymalar Türkiye’nin kendi kendine bakışını, 

diğerleriyle ilişkilerini ve başkaları tarafından algılanış biçimini 

önemli ölçüde etkileyecektir.80 

Türk Dünyası’nın ortaya çıkışı dünyada büyük bir şaşkınlık 

yaratmıştır. Balkanlardan Türkiye, İran ve Orta Asya’ya, Rusya’nın 

ortasındaki Tataristan ve Batı Sibirya’ya, Batı Çin’in içlerinden 

Moğolistan sınırına uzanan ve 150 milyonluk devasa bir Türk zincirini 

açığa çıkarmıştır. Bunların hemen hepsinde ortak bir Türklük duygusu 

yaygın bir biçimde paylaşılmaktadır. Bu durumun ekonomik ve 

kültürel bir birliğin habercisi olduğu çoktan tartışılmaya 

başlanmıştır.81     

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye toprakları coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca sürekli bir 

mücadele alanı olagelmiştir. Sadece coğrafi manada değil, aynı 

zamanda farklı kültürleri de birbiriyle kaynaştırma kabiliyetine sahip 

konumu, ekonomik ve ticari geçişi kontrolünü de beraberinde 

getirmiştir. Bütün bu nitelikleri de Türkiye’yi hedef tahtasına 

oturtmaktadır. Bölge üzerinde hesapları olan çevreler, hedeflerine 

ulaşmak için değişik yol ve yöntemleri takip etmişler ve etmektedirler. 

Bunu yaparken görünüşte dostça politikalar ürettikleri gibi bazen de 

 
80Graham E. Fuller, “ Dünyada Türkiye’nin Artan Rolü”, Balkanlar’dan Batı Çin’e 
Türkiye’nin Yeni Jeopolitik Konımu, (Ian O. Lesser, Graham E. Fuller), İstanbul 
2000, s.209. 
81 Graham E. Fuller, “ Dünyada Türkiye’nin Artan Rolü”, s.210. 
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siyasi ve ekonomik baskıya varıncaya kadar tüm yolları denemekten 

de geri durmamışlardır.  

Yukarıda bahsi geçen jeopolitik teorilerin hedef ve ilgi sahasında 

kalan Türkiye toprakları, üzerinde yaşamak için güçlü olmayı 

gerektirir. Bundan dolayı, Türkiye’nin en önemli hedefi, millî birlik ve 

bütünlüğünü korumak ve ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmek 

olmalıdır. Bunu gerçekleştirmesinin yolu da her şeyden evvel çok 

mesafeler kat etmiş olduğu terör sorununu tamamen ortadan 

kaldırmasından geçmektedir. Zira Türkiye’yi son kırk yıldır uğraştıran 

bu problem gerek insan gücünün, gerekse ekonomik kaynaklarının 

olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Bu problem aynı zamanda 

Türkiye’nin yumuşak karnı olarak görüldüğünden, toplumsal barışı 

baltalamaya çalışan çevreler için de bir araca dönüştürülmektedir. 

 Bunu başaran Türkiye’nin önünde çok büyük siyasi, ekonomik ve 

kültürel anlamda alternatifler vardır. Özellikle SSCB’nin dağılması ile 

ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleriyle tarihi ve kültürel bağlar iyi 

kullanılarak, siyasi ve ekonomik ilişkiler daha da geliştirilebilir. 

Sovyetlerin çökmesi ile birlikte Batılı devlet adamlarının ve strateji 

merkezlerinin en çok ilgilendikleri hususların başında Asya’nın 

geleceğinin ve Türkiye’nin bu konuda politikasının ne olacağı konusu 

gelmektedir. Başka bir ifadeyle Türklüğün bu bölgedeki muazzam 

potansiyeli, gözlerin Türklüğün geleceğine çevrilmesine neden 

olmuştur. Nitekim Samuel P. Huntıngton; “ Sovyetler Birliğinin 

zevali, Türkiye ve Yunanistan sınırlarından Çin’e kadar yedi ülkeyi 

ihata eden ve yeniden hayat bulan bir Türk medeniyetinin lideri olma 
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fırsatını veriyor”82 diyerek bu gerçeği istemeyerek de olsa dile 

getirmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82 Samuel P. Huntıngton, Medeniyetler Çatışması, Ankara 1997, s. 36; Özcan 
Yeniçeri, age, s.345. 
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Giriş    

1980’ler Türk siyasal hayatında önemli bir dönemece işaret ederken 

benzer durum Türk basını için de geçerlidir. Türkiye’de basından 

medyaya dönüşüm 1980’li yıllarda başlamış, basın medyaya 

dönüşürken sektördeki sermaye yapısı da değişmiştir. Bu dönüşümde 

ulusal ölçekte yaşanan gelişme ve değişimlerin yanı sıra uluslararası 

ortamda yaşanan değişimler de etkili olmuştur ki, bu etkiyi uygulanan 

neoliberal ekonomi politikaları yaratmıştır. Söz konusu politikalar 

basından medyaya dönüşüm sürecinde sektörde sermaye yapısının 

değişmesinde rol oynamıştır. Medya sektörü 1980’lerle birlikte özel 

sermaye gruplarının, ilerleyen süreçte ise holdinglerin yönetiminde 

olmuştur. Bu dönüşümün Türk iç siyaseti bağlamında etkili 

unsurlarının başında, 1983 yılında başbakan olan Turgut Özal’ın 

başlattığı liberalleşme süreci gelmektedir. Söz konusu süreçte 

medyada özel sermayenin, daha da önemlisi asıl olarak medya sektörü 

dışında faaliyet gösteren çeşitli sermaye gruplarının hakim olduğu bir 

yapı oluşmuştur.  

Bu çalışmada, 1980’li yıllarda Türk basınının medyaya dönüşüm 

süreci ve medya sektöründe ortaya çıkan yeni dinamikler iki 

boyutuyla irdelenmektedir. Birinci olarak uluslararası ölçekte 

neoliberal ekonomi politikalarının, ikinci olarak da ulusal ölçekte Özal 

dönemindeki siyasal ve ekonomik liberalleşmenin etkileri ve medya 

sektöründe sermaye yapısının değişimi değerlendirilmektedir.  
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1980 Öncesinde Türkiye’de Basın 

Türkiye’de basın tarihinin temelleri Osmanlı dönemine dek 

uzanmaktadır. Basın adına ilk faaliyetler yurt dışında Arap harfleriyle 

Arapça basım, sonrasında Arap harfleriyle Türkçe basım, dışarıda 

basılan kitapların ülkeye sokulması ve azınlıkların Osmanlı 

topraklarında basımevi kurmaları şeklinde olmuştur (İnuğur, 1999: 

149-151). Basın tarihi incelemelerinde ilk basımevi ve matbaanın 

kuruluşu ile ilk gazetenin yayınlanması önemli bir köşe taşıdır. Bu 

bağlamda 1820’ler Osmanlı topraklarında basımevi ve matbaanın 

kurulduğu ve ilk gazetenin basıldığı yıllar olarak öne çıkar. 

Yayınlarının yarıdan fazlası Türkçe, geriye kalanı Arapça olan Bulak 

Matbaası Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın girişimiyle 1819-1820 

döneminde kurulmuştur. Türkiye topraklarında yayınlanan ilk gazete 

1795’te Fransızca olarak basılan Bulletin des Nouvelles (Haberler 

Belleteni) olmuştur (Gevgilili, 1983: 203). İlk yerli gazete ise Orhan 

Koloğlu’nun verdiği bilgiye göre 1828’de Kahire’de yarısı Türkçe, 

yarısı Arapça olarak yayınlanan Vekayi-i Mısriye’dir. Öte yandan ilk 

resmi gazete 1831’de İstanbul’da II. Mahmut tarafından Takvim-i 

Vekayi adıyla yayınlatılmıştır (2006: 23-24). 1860’ta özel girişimle 

yayınlanan ilk Türkçe gazete ise Agah Efendi ve Şinasi Efendi 

tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval’dir. 1862’de bir başka önemli 

gazetenin, Tasvir-i Efkar’ın yayın hayatına başladığı görülmektedir. 

Takip eden süreçte yayınlanan gazetelerin sayısı artmıştır, dolayısıyla 

örnekler çoğaltılabilir.  
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Cumhuriyet döneminde Türk basını, 1950’de çok partili hayat 

başlayana kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) belirlediği 

kurallara ve düzenlemelere tabi olmuştur. 1920-1930 yılları arasında 

Türkiye’de liberal sistemlerde görülen basın özgürlüğü anlayışı 

mevcut değildir. Korkmaz Alemdar bunun nedeni olarak Osmanlı’dan 

böyle bir mirasın devralınmamış olması ve son yirmi yıllık süreçte 

yaşanan savaşları göstermektedir (2009: 11). Her ne kadar 1924 

Anayasası’nın 77. maddesinde “Basın kanun dairesinde serbesttir ve 

neşredilmeden evvel teftiş ve muayeneye tabi değildir” şeklinde ibare 

olsa da Şeyh Sait İsyanı sonrasında çıkarılan 4 Mart 1925 tarihli 

Takrir-i Sükun Kanunu’na istinaden iktidar aleyhtarı gazete ve 

dergiler kapatılarak yayın dünyasından çekilmiştir.  

Hıfzı Topuz da 1931-1938 yılları arasında Türkiye’de oldukça sınırlı 

bir basın özgürlüğü olduğunu belirtir (2003: 159) ki, 25 Mayıs 1940 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Örfî İdare 

Kanunu’nun (Sıkıyönetim Kanunu) 3. Maddesi ile sıkıyönetim 

komutanlarına tüm matbuaların yayınını engelleme, matbaaları 

kapatma ve basına sansür koyma yetkisi verilmiştir.  

1945-1950 yılları arası Türk basını için değişim yıllarıdır. Çok partili 

hayata geçilmesi ve İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi basında yeni 

düzenlemeler yapılması gereğini doğurmuştur. Demokrat Parti 

iktidarıyla birlikte ilk etapta liberal yanı ağır basan düzenlemeler öne 

çıkmıştır. Buna önemli bir örnek 1952’de basın sektöründe çalışanları 

sosyal güvenlik sistemi kapsamına alan ilk yasanın çıkarılmasıdır. 

Böylece gazetecilere sendika kurma hakkı tanınmıştır (Gevgilili, 
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1983: 221). Yapılan değişiklikler hükümetin basın üzerindeki 

denetimini azaltmayı amaçlamaktaydı.  

1980 Öncesinde Türkiye’de Basının Sermaye Yapısı 

1980 öncesi dönemde basın kavramı temelde yazılı basını ve 

gazeteleri ifade etmektedir. Tek parti dönemi olarak anılan CHP 

iktidarı yıllarında gazete sahipleri aynı zamanda mebus kimliğine de 

sahiptir. 1948’e kadar gazete sahipleri genellikle gazetecilikten 

yetişmiş ve gazetenin başyazarı olan kişilerdir. Söz konusu yapı 

1948’de değişmeye başlamıştır. Meslek dışından basına ilk katılım 

1948’de işadamı-tüccar Safa Kılıçoğlu’nun Yeni Sabah’ı satın 

almasıyla başlamıştır. 1949’da Habib Edip Törehan ise Yeni 

İstanbul’u kurar. Söz konusu adımlar basın alanında yeni bir devrin 

başlangıcı olarak anılmaktadır (Bulut, 2009: 67).  

Öte yandan gazeteler sahip ya da başyazarlarının adıyla anılmaktaydı. 

Örneğin Yunus Nadi Cumhuriyet ile, Hüseyin Cahit Yalçın Tanin ile, 

Ahmet Emin Yalman Vatan ile özdeşleşmiş isimlerdi. Bu dönemin 

ayırt edici özelliği olarak belirtmek gerekirse, bahsi geçen kişiler 

sektör dışındaki diğer alanlara yönelmemiştir. Gazeteler aile şirketi 

gibi yönetilmekte ve babadan oğula devredilmekteydi.  

1960’lı yıllarda bir dizi teknolojik gelişme sonucu tipo baskı 

teknolojisinden ofset baskıya geçilmesiyle yüksek tirajlara 

ulaşılmıştır. Hürriyet gazetesinin, dolayısıyla Haldun Simavi'nin 

getirttiği web ofsette basılan Yeni Gazete Türk basınında ofset 

sistemiyle çıkarılan ilk günlük yayın olarak kabul edilmektedir 

(Kabacalı, 2000: 229). Bu süreçte basının mülkiyet yapısında 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 659 

 

 

gerçekleşen değişim ile yeni bir döneme girilmiştir. Değişim, küçük 

aile işletmelerinden medya endüstrisi ölçeğine doğru bir büyümeyi 

işaret etmektedir (Sönmez, 2010: 89). Bu değişimi tetikleyen temel 

unsur, teknolojik gelişmelerin maliyetleri arttırması sonucu basın 

sektörünün özel ilanlara olan gereksiniminin artmasıdır (Bulut, 2009: 

70). Böylece basın ile özel sermaye ilişkileri yakınlaşma içine 

girmiştir. Özel sektörün reklam ve ilan geliri konusunda devletin 

yerini alması, basında mülkiyet yapısının değişmesinde etkili 

olmuştur. Sermaye artık doğrudan basın üzerinde baskı 

yapabilmektedir.1 

Aile şirketi mantığıyla yönetilmekte olan gazetelerde 1970’lerde yeni 

ortakların ve aile dışından kişilerin de şirket içinde yer almaya 

başladığı görülmektedir. Simavi kardeşler tarafından 1960'ta kurulan 

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 1970'lerde holdingleşerek 

çok hissedarlı bir yapıya dönüşmüştür. Hürriyet Holding A.Ş. adını 

alan şirket bünyesinde Hürriyet, Kelebek ve Gazete adlı yayınlar yer 

almaktaydı. Diğer taraftan 1970 yılında Veb Grubu bünyesinde 

Günaydın, Saklambaç, Yeni Gazete, Tan, Fotospor, Güneş, Ekonomi-

Politika yayınları yer almaktaydı (Bulut, 2009: 71-72.) Bu iki grubun 

1970 yılında toplam satıştaki pazar paylarına bakıldığında Veb 

Grubunun % 30.12 ile pazar lideri olduğu, onu % 28.97 ile Hürriyet 

Grubu'nun takip ettiği görülmektedir. Her iki grubun Simavi 

kardeşlere ait olduğu dikkate alındığında 1970 yılında Simavi ailesinin 

toplam satışta % 59.08 'luk bir pazar payı ile lider konumda olduğu 

görülmektedir (Kuyucu, 2011: 172). 
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Gazetelerin basın dışı sektörlerde faaliyet gösteren sermaye gruplarına 

satışının, ilk olarak 1948’de işadamı-tüccar Safa Kılıçoğlu’nun Yeni 

Sabah’ı satın almasıyla başladığı ifade edilmişti. Bir başka önemli 

örnek ise Akşam gazetesinin 1957’de armatör Malik Yolaç tarafından 

satın alınmasıdır (Koloğlu, 2006: 134). Gazetelerin basın dışı 

sektörlerde faaliyet gösteren sermaye gruplarına satışına dair çokça 

bilinen bir örnek ise Milliyet'in 1979 yılında Karacan ailesinden Aydın 

Doğan'a devridir. 1970’lerin sonunda basına dış sermaye girişinin 

başladığını da eklemek gerekir. 1980’lerde Türkiye ekonomisinin 

yeniden yapılanma sürecine girmesiyle basına yönelen sermaye 

yapısında da değişiklikler olacaktır. 

1980’lerde Neoliberal Politikalar ve Küreselleşmenin Basın 
Üzerine Etkileri 

Bauman “küreselleşme”nin geri dönüşü olmayan, herkesi aynı ölçüde 

ve aynı şekilde etkileyen bir süreç; dünyanın kaçamayacağı kaderi 

olduğunu belirtirken (Bauman, 2016: 7), Boratav emperyalizmin 

kendisi olduğunu ifade eder (Boratav, 1999: 26). Bir başka 

tanımlamayla pazarın dünya ölçeğinde büyümesi, ulusal sınırlar dışına 

çıkması ve dünyanın tek bir pazar haline gelmesi şeklinde ifade 

edilebilecek olan “küreselleşme” (Şaylan, 1999: 13), 1980’li yıllarda 

uygulanan Yeni Sağ ve Neoliberal politikalar ile kapitalizmin 

gelişmesinde önemli bir aşama olmuştur. Bu dönemin temel özelliği 

evrensel düzeyde serbest piyasa ekonomisine geçiş, tüm ülkelerin 

pazarlarının bütünleşmesi, mal-hizmet-sermaye hareketlerinin tam 

serbestleşerek küreselleşmenin gerçekleşmesidir. Küreselleşmenin 
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liberalizmin günümüz koşullarına uyarlanmış hali olduğu kabul 

edilirse (Atılgan, 2001: 234), neoliberalizmin devletin piyasalardan 

çekilerek ekonominin liberalleşmesini, ekonomik faaliyetlerin 

küreselleşmesini öngördüğü; ekonomide kamu yararı ve kamu hizmeti 

anlayışını özel sektörün lehine değiştirdiği söylenebilir (Zaimoğlu, 

2017: 2053).  

Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarının kullanım alanı 

genişlerken, teknolojik gelişme sayesinde yazılı-görsel-işitsel basın 

kavramı da medya kavramına evrilmiştir. 1980’li yıllarda basından 

medyaya yaşanan bu dönüşüm, ekonomideki dönüşüme paralel 

ilerlemiştir. Medya üzerinde kamunun kontrolü yerini ağırlıklı olarak 

özel sektöre bırakınca bu sektör büyük sermaye grupları için önemli 

bir yatırım alanı haline gelmiştir. Dolayısıyla medya alanında faaliyet 

gösteren sermayenin kompozisyonu da değişmiştir (Kaya, 2009: 234). 

Medya kuruluşları birleşme yoluna giderek ilerleyen süreçte büyük 

holdinglere dönüşmüştür. 

Neoliberal politikalar 1980’lerde Batı’da ABD Başkanı Reagan ve 

İngiltere’de Başbakan Theatcher tarafından uygulamaya sokulmuştur. 

Devletin küçülmesi, kamu harcamalarının kısılması, deregülasyon/ser-

bestleşme veya kuralsızlaştırma (Çelik, 2001: 133) ve özelleştirme 

olarak özetlenebilecek neoliberal politikaların iletişim alanında da 

uygulanmaya başlanmasıyla (Kaya, 2016: 130) ve sağlanan teknolojik 

ilerlemelerle basın sektörü yapısal değişime uğrayarak medyaya 

evrilmiştir. Denilebilir ki, sadece birkaç sektör neoliberalizmi medya 
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ve iletişim sektörleri kadar hızlı benimsemiştir (McChesney, 2004: 

51).  

Neoliberal ekonomide kapitalist pazar yapısının gereksinimleriyle 

uyumlu olmayan her tür düzenlemenin terk edilmesi anlamına gelen 

deregülasyon (Tellan ve Güngör: 2009: 434) sürecinde medya büyük 

sermaye kuruluşlarının kontrolüne geçmiş, sonrasında medya 

kuruluşları büyük holdinglerin parçası haline gelmiştir. Dünya 

genelinde telekomünikasyon ve iletişim altyapısının özelleştirilmesine 

dayalı bu ekonomik düzende en büyük faydayı sağlayan kesim 

“çokuluslu şirketler” (ÇUŞ) olmuştur (Tellan ve Güngör: 2009: 435). 

Telekomünikasyon altyapısı ve radyo-tv yayıncılığı alanlarında 

kamusal tekellerden ve kamusal yayıncılık anlayışından 

vazgeçilmesiyle iletişim sektöründe ÇUŞ’ların hakim yapı haline 

geldiği görülmektedir. ABD menşeli General Electric, Disney, Sony, 

Time Warner, News Corporation, Viacom gibi yaklaşık on beş küresel 

medya holdingi film üretimi, Tv şovu üretimi, kablolu kanal sahipliği, 

kablo ve uydu sistemleri sahipliği, kitap-dergi yayını ve müzik üretimi 

endüstrisini kontrolü altına almıştır (Bulut, 2009: 86).  

Bu küresel medya holdingleri 1980 öncesinin hakim yapısı olarak 

nitelenebilecek olan aile gazeteciliği ve TV’lerinin yerini almıştır. Öte 

yandan kablo ve uydunun ortaya çıkması, kanal kapasitesinde artış, 

görsel-işitsel sınırların ortadan kalkması, analogdan dijital sisteme 

geçiş gibi teknolojik gelişmeler de 1980’lerde söz konusu yapının 

değişmesinde rol oynamıştır (Mutlu, 2001: 29). Mutlu’nun ifadesiyle 

dijitalleşme iletişimin küreselleşmesinde en önemli halkadır. 
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İletişimin tarzı, dolayısıyla düşünme, algılama ve kavrama tarzımız da 

dijitalleşme ile değişmiştir (2005: 208-209). Aynı dönemde 

Türkiye’de neoliberal politikaların uygulayıcısı ise bir döneme 

damgasını vuran Turgut Özal olmuştur. 

1980’ler Türkiye’sinde Basından Medyaya Dönüşüm 

1980’li yıllar Türkiye’de gerek sosyo-kültürel ve siyasi gerekse 

iktisadi alanda pek çok değişimin yaşandığı, yeni yaşam pratiklerinin 

ortaya çıktığı bir dönemdir. İktisadi alanda dışa dönük büyüme modeli 

ve ihracat güdümlü politikaların benimsendiği bu döneme, IMF ve 

Dünya Bankası’nın uygulamalarında somutlaşan yapısal uyum 

reformları damgasını vurmuştur. 1980’ler Türk siyasetinde yarattığı 

etkiye istinaden Özallı yıllar olarak da anılmaktadır. 24 Ocak 1980 

kararlarının mimarı olan Özal’ı 1980’ler boyunca Başbakanlık 

Müsteşarı, Başbakan Yardımcısı, Başbakan ve nihayetinde 

Cumhurbaşkanı olarak görürüz.  

Dönemin mimarı Turgut Özal ekonomi politikaları bağlamında 

uluslararası borç ve kredi mekanizmalarına işlerlik kazandırmayı 

tercih etmiştir. 1989 Ağustos’ta kabul edilen 32 sayılı kararla ülke 

ekonomisi üretkenlikten uzak ve fakat sıcak para akışına bağımlı hale 

gelmiş, beklenen yabancı yatırım ise gelmemiştir (Timur ve Çiçek, 

2009: 256). Uyguladığı iktisadi politikayla Özal, Yeni Sağ ve 

neoliberal politikaların Türkiye’deki takipçisi olmuştur. 

1980-1989 dönemine damga vuran Özal’ın iktisat politikaları büyük 

ölçüde 24 Ocak kararlarına dayanmaktadır. Türkiye ekonomisinin dışa 

açılması noktasında ilk adım sayılabilecek olan 24 Ocak kararları ile 
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faiz oranları, ithalat, döviz ve KİT fiyatları bakımından piyasalarda 

serbestliğe geçilmiş, kamu harcamalarına ve hizmetlerine kısıtlamalar 

getirilmiştir (Kejanlıoğlu, 2004: 192).  

12 Eylül rejimi ile birlikte değerlendirildiğinde birkaç örnek vermek 

gerekirse; söz konusu dönemde sendikal hayat dondurulmuş, tarım 

destekleme politikalarının daraltılması sonucu ücretler gerilemiş, kar 

marjını kontrol altında tutan fiyat kontrollerine son verilmiş, bölüşüm 

ilişkileri sermaye lehine dramatik bir dönüşüm geçirmiştir. 1982 

Anayasası da emeğin sistematik olarak disiplin altına alınması ve 

ücretlerin bastırılması politikasını desteklemiştir. Özallı yıllar boyunca 

ihracat teşvikleri artmış, ithalat rejiminde kotalara son verilmiş, esnek 

kur politikasına geçilmiştir. İthalattaki hızlı artış ithal mallarının 

tüketimini özendirmiştir. Bu dönemin popüler olgusu tüketici 

kredileri, belirli oranda refah artışı olduğu algısını yaratmıştır 

(Boratav, 2009: 264-266). Özal’ın iktisadi politikaları 1990’lara 

gelindiğinde Türkiye’yi yeni sanayileşen ülkeler grubuna sokmuştur. 

Bu politikalar sosyo-kültürel alanda yaşanan dönüşüme paralel şekilde 

basın sektöründeki dönüşüme de ayna tutmaktadır.  

Siyasal alanda ise 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 6 Kasım 

1983’te yapılan genel seçimle iktidara gelen Özal, üç yıl boyunca 

ülkeyi yöneten 12 Eylül rejiminin de-politizasyona dayalı 

politikalarını sürdürmüştür. Bu politikaların basına yansımaları pek 

tabi ki olumsuz yöndedir. Çok okuyan politize bir nesil, yüksek gazete 

ve dergi tirajları ile dikkat çeken 1960’ların aksine 1980’ler düşük 

okuyucu sayıları ve tirajlar ile öne çıkmıştır. Bu eğilim dünyada artış 
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yönündedir. Kocabaşoğlu bu gelişmenin temelinde gazetenin 

toplumsal işlevini ve varlık nedenini unutması; 1980 sonrasının de-

politize, de-moralize edici yanlış biçimlendirme ve köşe dönücü 

güdülendirme politikaları olduğunu ortaya koymaktadır. İlaveten 

basın sektöründe ileri boyutta tekelleşme, tekdüzeleşme, sığlaşma ve 

bayağılaşma sürecine dikkati çekmektedir (1995: 92). Medyada 

tekelleşmenin diğer alanlardaki tekelleşmeye göre çok başka sonuçlar 

doğuracağını ifade eden Berksoy ise medyada tekelleşmenin 

toplumsal doku bozukluğuna yol açacağını belirtir. Çünkü tekelleşme 

sonucunda topluma sunulan bilgi çarpıtılmış olur, tekellerin çıkarlarını 

gözetir (1996: 45).  

Öte yandan konuyu eleştirel ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde 

yorumlayan Golding ve Murdock’a göre sorun, medyadaki mülkiyet 

sahiplerinin editoryal kararlara müdahale etmesi ya da politik 

görüşleriyle uyuşmayan personeli işten çıkarmasının ötesindedir 

(1997: 49-76). Nihayetinde mülkiyet sahiplerinin güçlerini kötüye 

kullandığı ve medyanın pazarın istekleri doğrultusunda biçimlendiği 

bir yapısal ortam oluşmuştur.  

Sermayenin medya alanına yatırım yapmasının önemli bir nedeni; 

medya kuruluşu özellikle televizyon ve gazete sahibi olmanın 

sağladığı prestij ve güç ile sermaye grubunun diğer alanlardaki maddi 

çıkarlarını geliştirme potansiyelidir. Bir diğer neden ise medya alanına 

yapılacak yatırımların çok yüksek karlılık oranına sahip olmasıdır. 

(Kaya, http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/akaya.htm). Bu 

bağlamda 1980’lerde medya sektöründe söz sahibi olan birkaç büyük 

http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/akaya.htm
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grubun gazete yayıncılığı, haber ajansı hizmetleri, kitap-dergi 

yayıncılığı, dağıtımcılık, reklam-ilan dağıtımcılığı, televizyon 

yayıncılığı, radyo yayıncılığı, televizyon yapımcılığı gibi alanlarda 

ticari girişimleri bulunduğu görülmektedir (Adaklı, 2001: 155). Bunun 

ne gibi bir sakıncası olacağı sorusunun yanıtı, medyanın haber ve bilgi 

aktarım işlevini yerine getirme tarzında meydana gelen değişiklikte 

aranmalıdır. Çoğulcu liberal düşünce basını yasama, yürütme ve 

yargının yanında dördüncü güç olarak nitelemektedir. Eleştirel medya 

çalışmaları ise medyanın kamuoyunu doğru, hızlı, yansız ve yeterli 

biçimde bilgilendirmek yerine iktisadi, siyasi ve ideolojik olarak 

güçlülerin iktidarlarını pekiştirici biçimde haber aktarımı 

gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır (Kaya, http://www.dorduncu 

kuvvetmedya.com/arsiv/akaya.htm). Bu bağlamda medya toplumsal 

güç/iktidarın inşa edildiği bir araç olmakta, kapitalist ekonomi içinde 

kar eden kuruluşlar olarak topluma bilgi aktarımı sağlayacak dördüncü 

güç olmak yerine, var olan kurumlara bağımlı bir konumda 

kalmaktadır (İnal, 1996: 75). Medyanın toplumsal olay ve olguların 

kamuoyuna nesnel biçimde aktarılmasında araç olma rolü bu noktada 

değişmiş olmaktadır. Medya sahibi sermayedarların karlılıklarını 

arttırmak için siyasal iktidar ile kurdukları çıkar ilişkileri, medyanın 

kamuoyunu nesnel şekilde bilgilendirme görevinin aşınmasına neden 

olmuştur. 

Sermayenin medya alanına yatırım yapması veya başka bir ifadeyle 

medyanın basın dışından sermayeye açılması süreci 1980’lerdeki 

neoliberal politikaların bir sonucudur. Son tahlilde Cumhuriyet 

dışarıda tutulmak kaydıyla Necmettin Sadak, Ahmet Emin Yalman, 
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Ali Naci Karacan, Sedat Simavi gibi geleneksel gazete sahipliğinin 

temsilcileri olan isimler, yerlerini medya dışı sermayeye bırakmıştır. 

Dönemin belli başlı gelişmelerini sıralamak gerekirse Aydın Doğan 

Milliyet ve Hürriyet’i, Çukurova Grubu Tercüman’ı sahiplenmiştir. 

İzmir’de bölgesel gazeteciliğin önde gelen örneği Yeni Asır’ın sahibi 

olan Dinç Bilgin İstanbul’a gelerek 1985’te bilgisayar teknolojisiyle 

çalışan ve magazin ağırlıklı Sabah’ı kurmuştur (Tokgöz, 2010: 39). 

Özal’ın teşvikiyle 1988’de Kıbrıslı sermayedar Asil Nadir, içinde 

Günaydın, Güneş ve Tan’ın bulunduğu yedi gazete ve on dokuz şirket 

ile Türk basınına giriş yapmıştır (Kuyucu, 2013: 30). Nadir, Mehmet 

Ali Yılmaz’dan Güneş’i, Haldun Simavi’den Günaydın’ı, Ercan 

Arıklı’dan Gelişim yayın grubunu satın almıştır (Tokgöz, 2010: 40). 

1990’lara gelindiğinde ise medya sektörü gazete, dergi, kitap, radyo, 

televizyon gibi farklı işletmeler ve bankalarıyla birlikte farklı 

alanlarda faaliyet gösteren büyük holdinglerin yönetimine geçecektir. 

Sonuç 

Bu çalışma dünya ve Türkiye’de küreselleşme ve uygulanan 

neoliberal politikalar bağlamında basın sektöründe yaşanan dönüşüm 

sürecini açıklamayı hedeflemektedir. 1980’lere odaklanılmasının 

nedeni dönüşümün bu yıllarda başlamış olmasıdır. 1980’lerin ilk üç 

yılı 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve ertesinde kurulan askeri yönetim 

dönemidir. Yasaklarla dolu bu sürenin ardından 6 Kasım 1983’te 

yapılan genel seçimle Türkiye’de Özallı yıllar başlamıştır. Türkiye 

Turgut Özal yönetiminde neoliberal yeni dünya düzenine 

eklemlenmiş, ekonomide kamunun kontrolü yerini özel sektöre 
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bırakmıştır. Bu bağlamda basın sektöründe faaliyet gösteren 

sermayenin kompozisyonu da değişmiştir. 

1980 öncesinde basının mülkiyet/sahiplik yapısına bakıldığında 

özellikle yazılı basın/gazeteler aile şirketi gibi yönetilmekte ve 

çoğunlukla sahip ya da başyazarının adıyla anılmaktaydı. Ayrıca bu 

kişiler sektör dışındaki yatırım alanlarına yönelmemişlerdi. 1980’lerin 

ikinci yarısından itibaren ise sektörde en belirgin dönüşüm sahiplik 

yapısında gerçekleşmiştir. Teknolojik ilerlemeyle birlikte basından 

medyaya dönüşümün gerçekleştiği bu dönemde sektöre meslekten 

olmayan sermayedarlar yatırım yapmaya başlamış ve medya 

kuruluşları sektör dışından olan sahiplere satılmıştır. Böylece Özal 

döneminde küresel piyasalara ve ekonomik düzene hızlı bir 

eklemlenme süreci içine giren Türkiye’de, değişen adıyla ifade etmek 

gerekirse medya sektörü, finans ve ticaret sermayesinin girişi ile 

1980’lerin ikinci yarısında küçük aile işletmelerinden, aslen basın 

sektöründen olmayan büyük sermaye sahiplerinin yönetimine 

geçmiştir. Bu büyük sermaye sahiplerinin siyasal iktidar ile 

geliştirecekleri ilişkiler ağı, medyanın kamuoyunu nesnel şekilde 

bilgilendirme görevinin aşınmasıyla sonuçlanacaktır. 
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GİRİŞ 

Suriye’de 2011 yılında Mart ayında cereyan eden siyasi çalkantılar 

Esed rejimine bağlı güçlerce ağır silahlarla müdahale ederek 

bastırılmaya çalışılmış, rejiminin gösterilen protestolara ateşle karşılık 

vermesi, birçok sivil vatandaşın yaşamını yitirmesine sebep olmuş 

ülkede siyasi bir kaos ortamı oluşmasına sebebiyet vermiştir (Yılmaz, 

2013, 2). Ortaya çıkan bu karışıklıklar Suriyeli vatandaşları güvenli 

bölge amacıyla zorunlu göç etmeye sebebiyet vermiştir. Gerçekleşen 

bu zorunlu göçler kendi ülkeleri içerisinde yaptıkları iç göç ve ülke 

dışına yakın komşu ülkelere yaptıkları dış göçler olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Orhan,2014, 5). Suriye’deki siyasi istikrarın ne zaman 

tekrar sağlanacağı belli olmayan, zorunlu gerçekleşen bu göçler 

Suriye’nin çevresindeki yakın komşu ülkeleri kültürel, sosyo-

ekonomik, siyasi gibi birçok alanda önemli problemler oluşturmuştur.  

2010 yılı içerisinde yapılan sayımlara göre Suriye nüfusu 21,5 milyon 

iken, 2014 yılında nüfusun neredeyse yarısına yakını zorunlu göçe 

maruz bırakılmışlardır (Yonca, 2004, 26). Hukuki olarak 

tanımlanmasına bakılmaksızın düşünecek olursak sosyolojik 

bakımdan büyük oranda insanın yer değiştirmesi söz konusu olmuştur. 

Bu nedenle siyasi bir çatışma ürünü olduğu ve geçici bir yapıya sahip 

olduğu düşünülen bu göç, durumun daha da kötüye gitmesi sebebiyle 

kalıcı olacağını gözler önüne sermiştir. Oluşan bu durum göç eden ve 

göç etmek zorunda bırakılan insanların psikolojilerini derinden 

etkilemiştir (Orhan, 2014, 15).  



676 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Suriye’den ülkemize yönelik olarak gerçekleşen ilk yoğun göç dalgası 

2011 Nisan ayında başlamıştır. Yaşanan insanlık dramına karşı sessiz 

kalmayan Türkiye, Suriye’den gelen sığınmacı akımına karşın “açık 

kapı politikası” sisteminin geçerli olduğunu belirtmiş, 100.000 

civarında Suriyelinin kritik eşikte olduğunu dile getirmiş, ancak 

Suriye’den ülkemize gelen sığınmacılar beklenenin aksine çok yüksek 

oranları bulmuştur. Türkiye, Suriye’de yaşanan siyasi istikrarsızlığın 

devam etmesi nedeniyle süreklilik arz edecek şekilde göçün devam 

etmesiyle birlikte ülkeye gelen sığınmacıları da kabul etmiştir (Orhan 

ve Gündoğar, 2015, 12).  

Suriye’den ülkemize yoğun şekilde gelmeye devam eden göç dalgası 

ekonomik, sosyokültürel ve özelliklede siyasi sorunlarıda beraberinde 

getirmiştir (Kirişçi, 2014, 12). Suriye’den yakın komşu ülkelere 

gelerek yaşamını devam ettiren Suriyeli sığınmacıları bir tasnif 

içerisinde değerlendirecek olur isek; bulunulan ülke yetkililerince 

belirlenen kamplarda yaşamlarına idame ettirenler, kamplarda 

olmayıp kayıtlı olarak yaşamlarını dışarda idame ettirenler ve hiçbir 

kaydı bulunmayan Suriyeli vatandaşlar şeklinde tasnif edilebilir. 

Bulundukları konum itibariyle yaşamlarını idame ettirmedeki 

kolaylığı kamlarda ülke hükümetleri, kayıtlı olarak devam eden 

sığınmacılar da ülke hükümetlerinden aldıkları yardımlarla kayıtsız 

olarak yaşamaya çalışanlara göre barınma, beslenme, sağlık gibi temel 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadıkları için yaşadıkları problemleri 

bulundukları topluma aksettirme biçimleri de farklılık gösterecektir ( 

Ağır ve Sezik, 97). 
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Kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacıların her türlü ihtiyaçları 

kamplarda karşılanmaktadır. Kamp dışında yaşayan kayıtlı 

sığınmacılarında bulundukları ülke hükümeti tarafından 

karşılanmaktadır. Kayıtsız olarak ülke içerisinde yaşamlarını idame 

ettiren Suriyeli sığınmacılar ise her türlü ihtiyaçlarını kendi imkânları 

doğrultusunda sağlamaktadırlar. Bu çalışmamızda Suriye’deki iç 

savaştan kaçarak sığındıkları ülkelerde yaşanabilecek güvenlik 

problemleri ele alınırken yapılan bu tasniften de faydalanacaktır. 

Çalışmamızda göç kavramı ve sebepleriyle birlikte açıklanmaya 

çalışılarak, Suriye’de yaşanan iç savaş ve siyasi istikrarsızlıktan kaçıp 

ülkemize sığınan sığınmacıların genel problemleri ve güvenlik 

kaygıları üzerinde durulacaktır. 

MÜLTECİ, SIĞINMACI VE GÖÇMEN TANIMLARI 

1951 yılında Cenevre Sözleşmenin 1. Maddesine göre mülteci tanımı 

olarak (refugee), 1951 yılının Ocak 1’den önce vuku bulan olaylar 

nedeniyle ırk, din, dil ve belirli bir toplumsal gruba aidiyeti veya 

siyasi ideolojileri sebebiyle haksızlığa uğrayıp kendisine eziyet 

edileceğini düşündüğü ve bu sebeplerden ötürü korktuğu için, kendi 

ülkesinin koruyamadığı fikriyle ya da söz konusu korku nedeniyle 

yararlanmak istemeyen, herhangi bir bağlılığı yoksa bu tür olaylar 

sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, kendi 

ülkesine tekrar dönemeyen ya da yaşadığı korku sebebiyle dönmek 

istemeyen şahıs olarak tanımlanmıştır (Cenevre Sözleşmesi, 1951).  

Basitleştirilmiş olarak ifade edilmek istenirse eğer ifade mülteci, 

hayatlarına ve hür iradelerine karşın ciddi tehditlerden dolayı 
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ülkelerinden ayrılmak ya da ülkeleri dışında kalmak zorunda olan 

kişidir (Peker ve Sancar, 1986:8).7 

1.1.Sığınmacı ve Göç 

Göç, toplulukların maddi, dini, ideolojik ve sosyokültürel sebeplerden 

dolayı bulundukları coğrafyalardan başka yere giderek bu bölgeye 

yerleşmeleri olarak tanımlanabilir. Bu hareket, bulunulan ülke sınırları 

içinde olursa ‘iç göç’, bulunulan ülke sınırları dışında olursa ‘dış göç’ 

veya ‘uluslararası göç’ olarak adlandırılır. Göç, kişilerin veya bu 

kişilerin oluşturdukları toplumun bulundukları yerden başka bir yere 

gitmeleri ve bu bölgede yaşamlarını bir müddet ya da devamlı olarak 

idame ettirmeleri olarak söylenebilir (Çakır, 2011, s. 210). 

Göçler, birçok bakımından büyük farklılıklar gösterir. Sanayi 

Devrimi’nden sonra başlayan kırdan kentlere göçlerle kentleşme 

süreciyle toplumsal ve kültürel bakımdan büyük değişimlere sebebiyet 

vermiştir. Göçlerin oluşum nedenlerini dört grup halinde 

değerlendirecek olursak: Doğal nedenler, siyasi ve dini nedenler; 

sosyo-kültürel nedenler ve ekonomik sebepler denilebir (Kaypak, 

2014, s. 128-130).  

Suriye devam eden iç karışıklıklar nedeniyle göçmenlerin Türkiye’ye 

büyük dalgalar halinde göç gerçekleştirme sebepleri incelendiğinde 

bunun altında birçok etmenin olduğu görülecektir. Bulunduğu konum 

itibariyle Türkiye iç mücadelelerin ve siyasi çalkantıların sürekli 

yaşandığı doğu ülkelerine yakın olması, refah düzeyi ve insana verilen 

değer bakımından da yüksek standartlara sahip batı ülkelerine komşu 

olması nedeniyle büyük önem arz etmiş, Suriye’den ülkemize yoğun 
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göç dalgalarının artarak gelmesine sebebiyet vermiştir. Türkiye 

bulunduğu coğrafya bakımından büyük tarihi dönemlere ev sahipliği 

yapmış, tarih boyunca düzensiz ve büyük topluluklar halinde birçok 

göç hareketinin geçiş noktası ve uğrak bölgesi olması sebebiyle 

milyonlarla ifade edilen sığınmacılara yaşayabilecekleri güvenli bir 

ortam oluşturmak zorunda kalmışlardır (www.goc.gov.tr, 2015).  

Milattan sonra 494-507 yılları arasını kapsayan dönmelerde Urfa, 

Diyarbakır, Batman illerinin bulunduğu bölge ile bugünkü Suriye’nin 

bulunduğu bölgede geçen mücadeleleri anlatan ‘vakay_i name’ adlı 

eserde İran ve Bizans ve Arap devletleri arasındaki siyasi mücadele ve 

savaşlar nedeniyle günümüzdeki göç dalgalarına benzer sürekli bir 

şekilde dalgalanma olduğu görülmüştür (Mar-Yeşua, 1958, s. 7-11). 

Gerçekleşen hiçbir göç nedensiz değildir. Savaşlar, ekonomi, siyasi 

istikrar ve yaşam standartları bakımından daha üst düzeyde olmasının 

yanında, göç edilerek yerleşim planlanan ülkenin yeterli güvenliğe de 

sahip olması gerekir. Tarih boyunca da yapılan göçlerin tamamında 

güvenlik ön plandadır (Kaypak, 2015, s. 21). Esed hükümeti içerisinde 

devam eden iç karışıklık nedeniyle Türkiye’ye büyük dalgalar halinde 

göç yaşanmasının temel sebebi de yakın ülkeler içerisinde en güvenli 

ülke konumunda bulunmasından dolayıdır (Çetin ve Uzman, 2013, s. 

4-5). Göçler, yerleşim bakımından gecekondulaşma ve çarpık 

kentleşme gibi çevresel faktörler olabileceği gibi; suç potansiyeli 

yüksek şahıslarla birlikte suç oranları ve çeşitliliğinin artması, 

uyumsuzlukların yaşanması, sosyolojik ve psikolojik olarak da 

sonuçlar doğurabilmektedir (Çoban-İçağasıoğlu, 2011, s. 110). 



680 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

SURİYE KRİZİNİN BAŞLAMASI 

Birçok kaynaklarda aktarıldığı üzere telaffuz edilen Arap Baharı 

Tunus’tan Bahreyn’e kadar birçok hükümeti derinden etkilerken, 

benzer rejime sahip Esed hükümetini de etkileyeceği kaçınılmazdı. 15 

Mart 2011 tarihinde Suriye’de halkın büyük kesimiyle birlikte Esed 

hükümetine karşı isyan süreci başlamıştır.  

Tek partili otoriter rejime sahip Suriye hükümeti yıllardır ülkeyi 

yönetmekteydi. Yaklaşık yarım yüzyıldır, tıpkı Kuzey Afrika’daki 

benzer ülkeler gibi, olağanüstü hal kanunlarıyla yönetilmekte ve siyasi 

demokratikleşme süreci engellenmektedir (Brönning, 2011, 50).  

İç çatışmalar başlamadan uzun yıllar devlet yönetiminde söz hakkı 

olan Esed ailesi, orduyla siyasi yapıyı birleştirerek güçlü bir merkezi 

yönetim, siyasi gücü de tamamen elinde bulundurmak için dini 

otoriteyi de kullanarak Alevi vatandaşları devletin önemli 

kategorilerinde değerlendirmişlerdir. Bu durum, Esed yönetiminin 

kendini koruması açısından daha etkili yaparak Arap baharı sürecinde 

derinden etkilenen diğer benzer ülkelere nazaran savunma konusunda 

daha güçlü kılmakta ve Beşar Esed ’in göstericilere karşı caydırıcı 

kuvvet kullanma ihtimalini güçlendirmektedir. Esed yönetimini diğer 

benzer ülkelerden ayıran bir diğer özellik ise, dini azınlıkla olan 

bağlantısıdır. Esed rejiminin Alevi kesimi kullanması kısa vadede 

kendini koruması bakımından avantaj sağladığı görülse de siyasi 

düşünürler uzun dönemlerde bunun etkisini yitirebileceğine dikkat 

çekmektedir (Brönning, 2011, 51). 
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2.1.Yeni Bir Literatür Olan Arap Baharı ve Suriye’ye Etkileri  

Coğrafi bölge bakımından Arap nüfusun yoğunlukta oluğu bölgede 

2010 yılının sonlarına doğru başlayan siyasi istikrar karşıtı protestolar 

bulunduğumuz yüzyılın en önemli tarihi olayları içerisine 

değerlendirilmektedir. Aralık ayında Tunus’ta ilk cereyan eden isyan 

ateşi dini köken bakımından Müslüman kesimin yoğunlukta olduğu 

bölümde köklü değişimlerin yaşanmasına sebebiyet verecek ortam 

oluşturmuştur. İsyan sürecini başlatan ilk ateş Tunus’ta ekonomik 

sıkıntılar ve toplumdaki buhrana dayanamayıp pazarcılıkla uğraşan 

Muhammed Bouazzizi isimli gencin kendini yakmasıyla başlayan 

süreç otoriter rejime sahip Mısır, Libya ve Yemen gibi ülkelerin 

hükümetlerinin değişmesine sebebiyet vermiştir. Bu devletlerin yanı 

sıra birçok Arap ülkesinde halk yönetime karşı isyan süreci 

başlamıştır. Arap nüfusun yoğunlukta olduğu bölgelerde yoğunluk 

göstermesi nedeniyle Arap Baharı olarak anılan bir hareket olmuştur.  

Arap Baharı etkisinde kalan kesimde kısa sürede büyük köklü 

değişimler meydana gelmiştir. Bu köklü değişimler uzun yıllardır 

otoriter rejimle yönetilen Suriye’yi de etkisi altına alması 

kaçınılmazdır. Düşünüldüğü üzere 2011 yılının Mart ayında da 

Suriye’ye de etkisini göstermeye başlamıştır. (Dağ, 2013). Suriye’de 

sağlanmaya çalışılan istikrar ortamı uygulanan orantısız güç nedeniyle 

sağlanamayıp gerçekleşen sivil ölümleriyle daha da kaos ortamına 

dönüşmektedir (Orhan, 2013). 
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2.2.Parçalanma ve Gruplaşma 

Tanımlayacak olursak Ortadoğu; üç kıta olan Asya, Avrupa, 

Afrika’nın birleşim noktaları olduğu söylenebilir (Akalın, 2013).  

Akdeniz’den Pakistan oradan da   Arap Yarımadası bölgesini kapsar 

niteliktedir. Bölgesel olarak ilk çağlardan beri zengin kaynaklarının 

bulunması nedeniyle sürekli mücadelelerin yaşandığı bir coğrafya 

konumunda olmuştur.  

 Bugünkü manasıyla bakacak olursak Ortadoğu Birinci Dünya Savaşı 

sırasında itilaf devletlerinin gizli anlaşmalarla paylaşmak için 

belirledikleri bölgelerden oluşmuştur. Bölge ile ilgili yapılan planlarda 

oluşturulan haritalar bölgenin genel hatlarıyla sınırlarını çizmiştir. 

Paylaşım planı yapılan bölenin büyük çoğunluğunun Osmanlı 

egemenliği altında bulunması nedeniyle batı ülkeleri tarafından her 

tartışmada bölgenin en savunmasız ve bölgeyi karmaşa ortamına 

sürükleyebilecek bir devlet olarak gösterilerek güçsüzleştirme ve 

yalnızlaştırma siyaseti uygulamışlardır (Fildiş, 2013). 

3. SURİYE’DEKİ İÇ KARIŞIKLIKLARA ABD, RUSYA VE 

TÜRKİYE’NİN BAKIŞI 

Ekonomik ve askeri güç bakımından söz sahibi olduğunu iddia eden 

ülkeler olan ABD ve Rusya Ortadoğu siyasetinde etkin rol alma yarışı 

içerisinde olmaları ve Suriye içerisindeki çıkarları nedeniyle taraf 

olmuşlardır. Türkiye’de kendisine yakın komşu ülkesinde yaşanan iç 

savaşın etkilemesinin kaçınılmaz olması nedeniyle alınacak her türlü 

kararın ülkemizi derinden etkileyeceği ön görüsüyle etkin bir biçimde 

dâhil olmuştur. ABD Suriye’de yaşananların müsebbibi olarak Esed 
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rejimini göstererek derhal yönetimi bırakması gerekliliğini öne 

sürerken, Rusya ise konunun tamamen iç problem olduğunu herhangi 

bir müdahalenin kabul görmeyeceğini belirtmiştir. Türkiye’de 

Suriye’nin yakın komşu ülke olması nedeniyle de bölgede 

yaşanabilecek savaş ortamı Türkiye’yi önemli biçimde etkilemesi 

nedeniyle demokratik yöntemlerle çözülmesi gerekliliğini her 

platformda belirtmiştir.  

3.1.ABD’nin Tutumu 

Suriye savaşının ABD için en önem arz eden kısmı İran ile ilgili 

beklenmedik bir yakınlaşma olması söylenebilir. Askeri güç 

bakımından büyük öneme sahip olan İran ABD destekli İsrail için 

bölgede rahat hareket etmesini kısıtlayıcı etmen olmasından 

kaynaklanmaktadır (Taşkın Deniz, 322). ABD yönetimi, Esed 

yönetiminin İran’a olan yakınlığı nedeniyle oluşan iç karışıklıklar 

Suriye’yi İran’ın güdümüne girecek bir devlet olabileceği olası bir 

Suriye İran yakınlığı ABD ve desteklediği İsrail devletinin çıkarları ile 

ters düşmektedir (www.thedailbeast.com ). 

3.2.Rusya’nın Tutumu 

Tarihi ilişkilerinden ötürü özellikle de Akdeniz’de liman şehrine sahip 

olması nedeniyle Suriye Rusya için daha büyük öneme sahiptir. 

1960’lı yıllardan sonra Suriye, ABD’nin yaptırımlarına karşı SSCB’yi 

kendisini koruyucu büyük bir karşıt güç olarak görmüştür, soğuk 

savaş dönemi boyunca da birbirlerini desteklemeye devam etmişlerdir. 

Birbirlerini destekler nitelikli bu birliktelik Suriye’nin dış politikasını 

belirlemede büyük etken olmuştur. Soğuk savaş döneminde büyük 

http://www.thedailbeast.com/
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zarar gören Rusya Putin yönetimiyle güçlenerek Ortadoğu’da siyasi 

gücünü belirgin hissettiren ABD’ye karşı büyümeye başlamıştır. Arap 

Baharı, Suriye sorununu etkin biçimde kullanarak Ortadoğu ülkeleri 

ve Doğu Avrupa’da söz sahibi olmuştur. Rusya açısından Suriye’nin 

önemi su götürmez bir gerçektir. Bunun sebeplerini şu şekillerde 

gösterebiliriz (Taşkın Deniz 324): 

1) Rusya, ABD Ortadoğu’da güç kaybederken güçlenmek, aynı 

zamanda Suriye krizinde çözümün uygulayıcısı konumunda 

olduğunu her türlü platformda göstererek söz sahibi ülke 

konumunda olduğunu belirtmek istemektedir. 

2) Tarih boyunca birçok tarih kitabında da yer aldığı şekliyle sıcak 

denizlere inme hayalini Akdeniz’in doğusunda bulunan Tartus 

Liman’ıyla hem tarih boyunca ulaşmak istediği emellerine hem 

de askeri liman avantajıyla Akdeniz’de söz hakkına sahip 

olmuştur.  

Bu liman, askeri güç sağlaması bakımından Ortadoğu ve denizlerdeki 

etkinliğini arttırması bakımından da Rusya‘nın denizden dış dünyaya 

açılan kapısı olması yönünden önemlidir. Yapılan anlaşmalara göre 

Rusya’nın Sivastopol limanı üzerindeki kullanım süresi sona ermiştir. 

Ukrayna’nın izni alınmadıkça limanın kullanılması olanaksızdır. 

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim neticesi ile Sivastopol 

limanının kullanımın mümkün olamaması Rusya’nın açık denizlere 

inme ihtimali sona ermiştir. Bu bakımdan da inceleyecek olursak 

Rusya için Tartus Limanının ne denli önemli bir liman olduğu 

anlaşılacaktır. Tartus Limanı’nın gelişimine bağlı olarak önemli bir 
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ticaret merkezi haine gelmesiyle Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgede 

Nusayri yönetimi limanın kiralanmasından rahatsızlık duyması, Rusya 

liman üzerinde varlığını devam ettirme istemesi sebebiyle Esed 

yönetimiyle ilişkilerini sıcak tutmaya çalışmıştır. 

3) Rusya açısından Suriye’nin bir diğer önemli noktası ise 

gelişmemiş silah sanayisine sahip olan Suriye’nin ihtiyacının 

büyük bir kısmının Rusya tarafından sağlanmasıdır. 2005-2011 

yıllarına kadarki geçen sürede Rusya Esed rejimine yaptığı silah 

satışından 25 milyar $ civarında gelir elde ettiği bilinmektedir. 

Günümüzde de Suriye ordusu kayıtlı silahlarının yaklaşık % 

90’ı Rusya menşeisine sahip olup, Rusya Suriye’nin elinde 

bulunan silahların aynı zamanda modernizasyonu da 

gerçekleştirerek ek gelir elde etmek istiyor. 

4) Rusya, uluslararası politikaları gereğince hem ABD, hem de 

Avrupa Birliği ülkelerinin Ortadoğu’da yürüttüğü faaliyetlerden 

rahatsızlık duymaktadır. Bu sebeple Çin ile birlikte Esed 

yönetimine destek çıkmaya devam etmektedir. Ancak bu 

desteğin azalmasında ABD’nin Suriye politikaları ile birlikte 

Arap Birliği’nin de ABD yakınlığı münasebetiyle 12 Kasım 

2011 de birlik tarafından Esed yönetimiyle ilişkilerin askıya 

alınması Rusya’nın Suriye’ye yakınlığını zedelemiştir. Çünkü 

Rusya Arap Birliği ülkeleri ile milyarlarca $’lık ticari ve diğer 

ekonomik anlaşmaların bulunması yer almaktadır (Taşkın 

Deniz, 325 ).   
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5) Rusya, Ortadoğu’da yaşadığı olumsuz tabloyu tekrar yaşamamak 

adına Suriye’ye konusunda hassas tavır sergilemektedir. Bu 

sebeple, Doğu Akdeniz’de yer alan donanma kuvvetini geri 

çekmeme konusunda ısrarcı tavır sergilemektedir. Esed 

yönetimi, içinde bulunduğu durumu düzeltmek için öncelikle 

Rusya ve Çin ile olan ilişkilerini güçlü tutmakta, sonra İran ve 

Irak ile işbirliği içerisinde hareket etmeye devam etmektedir. 

Esed yönetiminin bu tutumunda Rusya ve Çin’in Suriye’ye 

yapılması düşünülen her türlü müdahaleyi reddedeceğini 

konseyde de oylamada herhangi bir müdahale düşüncesi 

yönünde oy kullanmayacağına emin olmaları sebebiyle Esed 

rejimi Çin ve Rusya’ya güvenmektedir. Uluslararası arenanda 

aldığı bu gücü bölgesel manada da desteklemek amacıyla İran 

ve Irak ile ilişkileri sıkı tutmaktadır (Sayın, 05.07.2012). 

3.3.Türkiye’nin Tutumu 

Yakın komşu ülkeleri ile sorunsuz bir politika izlenmesi ile 

Ortadoğu’da lider devlet pozisyonunda olma arzusu sebebiyle hem 

komşu ülkeler hem de diğer Ortadoğu ülkeleri ile karışık sarmal bir 

siyasi yapı içerisinde kendisini bulmasına sebebiyet vermiştir (Taşkın 

deniz 326). 

Türkiye, Suriye krizinin ilk anlarından itibaren ön görerek 

yaşanabilecek olan göç dalgalarında en çok etkilenme ihtimali olan 

ülke konumunda olması sebebiyle alınabilecek önlemlere ek olarak 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye sınırları içerisinde 

Türkiye’ye yakın bir sınır hattında bir tampon bölge oluşturulması ve 
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bu bölgenin askeri ya da sivil her türlü uçuşa karşı yasak bölge ilan 

edilmesini memnuniyetle karışılacak böylelikle Suriye’den Türkiye’ye 

gelmesi muhtemel göç dalgalarının önüne geçerek hem kendi ülke 

sınırlarını, oluşabilecek karışıklıkları engellemiş olacak hem de sivil 

savunma açısından önemli destek hattı oluşturulması sağlanacaktır. 

Ancak böylesine bir kararın çıkarlarıyla uyuşmaması nedeniyle Rusya 

ve Çin’in veto etmesi hiç kaçınılmazdır. Bu nedenle Türkiye, 

Suriye’deki yaşanan iç karışıklıklara müdahil olan her ülke veya birlik 

ile yakın ilişkiler kurarak krizin çözümü için uluslararası 

platformlarda da çaba sarf edecektir. 

Türkiye kendi sınır komşu ülkeleri içerisinde siyasi istikrarsız ve iç 

savaş ortamı hâkim sürmesi türlü terör örgütlerinin türemesi için doğal 

bir ortam sunmaktadır. Böyle bir oluşumun gerçekleşmesi, terör 

örgütlerine karşı uzun yıllardır etkin mücadele veren ve bu mücadelesi 

uluslararası arenada da bilinen Türkiye açısından uzun yıllar terörle 

mücadelede elde edilene ket vurmasına sebebiyet verecektir. 

Türkiye’nin yakın sınırında Suriye’de kurulması muhtemel bir yapay 

devlet aynı zamanda bölgedeki zengin yeraltı kaynaklarını da kendi 

çıkarları açısından kullanmak istemesi sınırımızda yaşanması 

muhtemel bir savaşın tetikleyicisi olma ihtimaliyle de büyük sorunlara 

yol açabileceğini göstermektedir. 

4. SURİYE’DEN AYRILARAK TÜRKİYE’YE GELEN 
SIĞINMACILAR  

Suriye iç savaşının devam etmesi uluslararası arena da, bölgesel 

olarak yaşanacak her türlü olumsuzluklara rağmen Esed rejiminin ağır 
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silahlarla bastırmaya çalıştığı iç savaş nedeniyle resmi olmayan 

rakamlara göre bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde 30.000’e yakın 

insanın hayatını kaybetmesine neden olmuş çok daha büyük bir 

kısmının ise sığınmacı konumunda başka ülkelere göç etmelerine 

sebebiyet vermiştir, büyük bir kısmı da bulundukları topraklarını, 

evlerini, işlerini terk ederek ülke içerisinde çatışmanın yoğun olmadığı 

bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır  (Dağ, 2013). 

Suriye’ye yakın siyasi istikrarı olan güvenli bir ülke konumundaki 

ülke olması sebebiyle Türkiye Suriye’de yaşanan iç savaştan en çok 

etkilenen ülke olmuştur. Suriye’de yaşanan iç sıkıntılar, istikrarsız 

siyasi yapı nedeniyle Türkiye ile olan ilişkileri de olumsuz olarak 

etkilemiş, Suriye’de yaşananlara Türkiye öncelikle sessiz kalarak 

Suriye’nin kendi iç politikası olarak görmüştür. Daha sonraki süreçte 

Suriye’de yaşananlar Türkiye’yi doğrudan etkilemesi sebebiyle Esed 

rejimini Halktan gelebilecek tepkilere ve halkın beklentisinin 

giderilmesi, yaşanan sorunun siyasi ve demokratik yollarla çözülmesi 

gerektiği vurgulanmıştır. Uyarları dikkate almayan ve ayrıca sivil 

halka karşı şiddetini arttıran Esed Rejimine karşı konunun önemi 

anlaşılması için Suriye büyükelçiliğini geri çekerek Suriye’de 

gerçekleşen muhalif oluşumun yanında olduğunu uluslararası arenada 

da Suriye Ulusal Konseyi adı altında kurulan muhaliflere 

desteklediğini belirtmiştir.  

Suriye Ulusal Konseyinin merkezi olarak güvenli ve siyasi istikrarlı 

ülke konumundaki ülke olan Türkiye’nin İstanbul kenti olarak kabul 

edilmiş ve konseyin askeri kanadı olarak hareket eden Özgür Suriye 
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Ordusu’na, Türkiye’nin askeri ve lojistik destek sağladığı iddia 

edilmiştir. Buna ek olarak Türkiye’nin Hatay ve Şanlıurfa illerinde 

kurulan çadır kentlerde, rejimin uyguladığı şiddet politikasından kaçan 

Suriyelilere sığınak sağlamıştır (Orhan, 2013). 

4.1.Suriye İç Savaşının Türkiye’ye yansımaları 

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınma talebinde 

bulunan ilk sığınmacılar 2011 yılının Nisan ayında başlamıştır. İlk 

topluluk olarak 200- 300 civarında sığınmacı gelirken daha sonraki 

süreçte binlerle tarif edilmeye başlanacaktır. Suriye iç savaşının 

başladığı tarihte BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 

sığınmacı sayıları bakımından ilk 10 ülke arasında yer almadığı 

belirtilen Türkiye, takibi yıllarda Lübnan, Pakistan ile birlikte mülteci 

barındıran ilk üç ülkeden bir tanesi olmuştur (UNHRC Global Trend). 

4.1.1.Türkiye’de Suriyeli Mülteci sorunu 

Suriye’deki iç savaşın başlamasını takiben milyonlarca Suriyeli 

vatandaşın kendisine yakın komşu ülkelere göç etmek zorunda 

kalmışlardır. Türkiye bu süreçte uyguladığı açık-kapı politikasıyla 

birlikte sığınma talebinde bulunan her vatandaşı ‘Geçici Koruma 

Statüsü’ vererek kabul etmiştir (AFAD, 2015). Geçici Koruma; 

bulunduğu kendi ülkesinden zorunlu göçe tabi tutulmuş, tekrar 

ülkesine dönememiş, hayatını devam ettirebilmek için kitlesel olarak 

veya toplu halde yapılan göç döneminde bireysel olarak 

değerlendirmeye alınamayan yabancı ülke vatandaşlarına verilen 

korumayı ifade eder. Suriyeli sığınmacılarında içinde bulunduğu 

‘Geçici Koruma Yönetmeliği ’ 2014 yılının 22 Ekim tarihinde Resmi 
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Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Birleşmiş Milletler ’in 

2015 yılı Mayıs ayı raporlarına göre sığınmacı olarak dağılım gösteren 

Suriyeli sayısı 4 milyonlara yakındır. Bunun 2 milyona yakın kısmı 

ise güvenli bir liman olarak gördükleri Türkiye’ye karşı yapılmıştır 

(UNHCR, 2015). 

4.1.2.Suriyeli Mültecilerin Sosyal Güvenlik Sorunu 

Suriye sınır hattı boyunca komşu iller olan Kilis, Gaziantep, Mardin 

ve Hatay Suriye ve Suriye üzerinden yapılan ticaretin durmasıyla 

birlikte yerel halkın ekonomik olarak büyük problemler yaşamasına 

sebebiyet vermiştir. Ticari faaliyetleri aktif olarak yürüten Suriye’den 

Türkiye’ye ticari maksatla gelen vatandaşlarında bu süreçten 

etkilenmesiyle birlikte Ticari turizmde baltalanmıştır (Ayhan 2012). 

4.1.3.Suriyedeki Siyasi Boşluğun Türkiye’ye Etkisi 

Suriye içerisindeki iç karışıklıklar yalnızca kendi iç politikasını 

ilgilendiren bir problem olmaktan çok Türkiye’yi de birçok bakımdan 

etkileyen krizler yaratması bakımından önem arz etmektedir. Siyasi 

bakımdan da direkt olarak etkilemesiyle birlikte yaşanan iç karışıklık 

neticesinde bölgede kurulması muhtemel bir terör devleti ülke toprak 

bütünlüğünü de tehdit edecek büyüklükte siyasi probleme 

dönüşmüştür. Suriye’nin kuzey doğusunda nüfus yoğunluğu 

bakımından Kürt vatandaşları bölge içerisinde söz hakkına sahip 

olmak için özerklik fikrine karşı Kuzey Irakta ‘ki gibi yakın 

hissetmektedirler (Sandıklı ve Semin, 2012,19).  
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Kuzey Irakta’ ki hâlihazırda benzer bir yapılaşmaya Suriye’nin 

Kuzeyinde de gerçekleştirilebilmesi için gerek ülke içerisindeki iç 

karışıklıklar ve bulundukları bölge içerisinde yoğun bir yapılanmaya 

sahip olması, gerekse dış ülkelerin teşviki ile bölgedeki kargaşa 

ortamının hiçbir zaman sona erdirmeme çabasıyla birlikte Türkiye’nin 

Güneyine inşa edilmeye çalışılan bir terör devletine Türkiye’nin 

kayıtsız kalması söz konusu değildir. Bu sebeple bölgenin siyasi 

istikrarını da sağlayabilmek amacıyla bu bölgedeki yapılanmaya 

derhal son verilmesi aksi takdirde sınırına karşı her türlü terör 

örgütünün barınacağı bir ortam yaratılmak istenmesi nedeniyle bu 

bölgeye müdahale edeceğini her uluslararası platformda belirtmiştir 

(Orhan, 2014,30-48).  

Türkiye’nin Güney sınırında varlığını sürdüren terör örgütü PKK 

siyasi çatışmalarla yavaşlayan Suriye hükümetindeki boşluktan 

yararlanarak azınlık olarak bulunun Kürt halkını da kullanarak 

bölgede bir terör devleti kurmayı planlamasıyla, uzun yıllardan beri 

mücadele halinde olduğu terör örgütüne her türlü desteği sağlayacak 

bir yapılanmaya Türkiye kesinlikle müsaade etmeyecektir. 

4.1.3.1. Uluslararası Sığınmacı Hukuku ve Türkiye’deki 

Hukuk Sistemi 

Sığınmacıların Hukuki olarak düzenlemesi bütün devletlerin ortak 

katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği (BMMYK) tarafından yerine getirilmektedir. Genel 

olarak tüm sorunlara bir çerçeve oluşturmak açısından uluslararası 

kabul görmüştür (Çiçekli, 2009). 
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5. TÜRKİYE’DE SURİYELİ MÜLTECİLER 

Siyasi istikrarsızlığın da etkisiyle Suriye’de meydana gelen kargaşa 

ortamının iç savaşa zemin hazırlamasıyla birlikte 2011 yılının Mayıs 

ayından itibaren artarak devam etmiş geçici barınma merkezleri olarak 

da Hatay ilinin Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde 

kurulmuştur (http://www.afad.gov.tr, 25.12.2012) . 

Geçici barınma merkezlerinde temel ihtiyaçlar olan gıda, sağlık, 

güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, temizlik hizmeti 

ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli imkânlar sağlanmaktadır. 

Kurulan geçici sağlık merkezleri ile yeteri kadar sağlık hizmeti 

sunulmaktadır. Gerektiğinde Hatay il merkezindeki ve çevre 

ilçelerindeki hastanelerden de yararlanılarak yeteri kadar Suriyeli 

vatandaşların tedavileri sağlanmaktadır.  

Çadır kentte bulunan tüm sığınmacıların sağlık kontrolleri düzenli bir 

şekilde yapılarak özellikle küçük yaştaki çocuklar için yapılması 

gereken aşıların zamanında yapılması sağlanmaktadır. Çadır kentte 

bulunan sığınmacıların çeşitli dallarda spor yapabilmeleri için gerekli 

ekipman ve tesisler kurulmuş, sosyal aktivite olarak açık sinema ve 

satranç turnuvaları yapılması sağlanmıştır (tbmm.gov.tr.). 

6. MÜLTECİLERİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Suriyeli sığınmacıların yaşadığı diğer sorun ise ırkçılık ve buna dayalı 

olarak gelişen şiddet olaylarıdır (Kolukırık, 2009: 3). Beklenenin 

aksine Suriyeli sığınmacılara karşı bariz şekilde ırkçı bir davranıştan 

söz edilemez, bununla birlikte Suriyeli sığınmacıların karıştığı asayiş 
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olayları başlangıca göre artış göstermektedir. Bu artışla beraber kendi 

örf adetleri dışında farklı bir yabancı topluluğun yaratacağı problem 

su götürmez bir gerçektir. Ancak alınan önlemlerle birlikte bu durum 

en aza indirgenmeye çalışılmış, Türk halkının savaş mağduru 

insanlara karşı yaklaşımı geçmişten gelen inanışla hoşgörülü olmuştur. 

Dini birlikte bu hoşgörülü tutumu güçlendiren bir etmen olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Siyasi iktidarda en çok bu konuyu 

vurgulayarak yaşanması muhtemel olayları en aza indirmeye çalışsa 

da muhalif kesim eleştirilerine devam ederek Suriye iç savaşıyla 

alınan Suriyeli sığınmacıların iç siyasete dâhil edilerek bir propaganda 

aracına dönüştürüldüğü vurgulanmaktadır. Özellikle de Suriyeli 

sığınmacılara seçme hakkı verileceği iddiası dile getirilmiş sonuç 

olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde soru önergesi verilerek 

açıklığa kavuşturulmak istenmiş, mecliste iç işleri bakanının böylesi 

bir durumun kesinlikle olamayacağını dile getirmesiyle iddialar sona 

ermiştir (http://www.iskenderunses.net, 22.08.2013). Reyhanlı 

ilçesinde yapılan bombalı saldırılara büyük tepkiler gelişmiş gerek 

siyasi kanatın sağduyu çağrısı, gerekse asayişi sağlamada görevli 

kolluk kuvvetlerinin var olan duruma hassasiyetle yaklaşmaları 

neticesinde Suriyeli sığınmacılara yönelik önemli bir olay 

yaşanmamıştır. Birçok ilimizde yoğun olarak bulunması kültürel 

etkileşimin bu sebeple az olması nedeniyle, sığınmacılar ve yerel halk 

arasında her an büyük bir problem yaşanması öngörülen bir gerçektir. 

Bu yüzden alınması gereken önlemler ivedilikle alınmalı sorunlar 

derhal çözülmelidir (Güçer, 2013). 
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7.SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYEDE 

ÇALIŞMALARI 

Suriyeli sığınmacılar Türkiye ekonomisine iki farklı yönden etkilediği 

savunulabilir. Bunlardan biri yoğun gerçekleşen göçler sebebiyle 

işsizlik oranının artması ve ucuz işçi olarak çalışmaları sebebiyle ülke 

vatandaşları işsizlik ve zor şartlar altında çalışmaya 

sürüklenmektedirler. Ayrıca yoğun göçün sebebi olarak kira 

fiyatlarının artması, sığınmacıların her türlü ihtiyaçları için ayrılan 

gelir göz önüne alındığında ekonomiyi olumsuz yönde etkilediği 

açıktır. Ancak Suriyeli sığınmacılardan bir kısmı açtıkları büyük ve 

küçük işletmelerle de ekonomiye küçük çaplı olsa da katkı sağladığı 

görülmektedir. Sığınmacıların işçi piyasasına girmeleri ile birlikte 

yerel işçiler iş bulmakta zorluk yaşadıklarını belirttiklerinden tepkisel 

yaklaşım sergilemektedirler (Orhan, 2015). 

Suriyeli sığınmacılar ile birlikte Gaziantep ili başta olmak üzere, sınır 

illerinin çoğunda yoğun gelen göçlerle birlikte işçi açığını kapattığı da 

görülmektedir. Suriye’de ki yerli yatırımcının da yatırımlarını 

Türkiye’ye kaydırmalarıyla birlikte ülkemiz içinde faaliyet gösteren 

firma sayısı belirgin şekilde artış gözlenmiştir. Gaziantep’te ve 

Suriyeli nüfusun yoğunlukta olduğu büyük yerleşim yerlerinde 

Suriyeli firma sayısı, Suriye iç savaşından sonra büyük oranlarda artış 

göstererek ticari faaliyetlerin atmasına iç piyasanın canlanmasına, 

bölge halkının ürettiği malları Suriyeli sığınmacı firma sahipleri 

aracılığıyla Ortadoğu piyasasına dâhil etmeleri bakımından da önemli 

bir konuma sahip olmuşlardır (Orhan, 2015). 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 695 

 

 

7.1.Suriyeli Mültecilerin Kayıt dışı İstihdamı 

2014 yılının Kasım ayında açıklanan verilerine göre işsizlik 10,1 gibi 

bir orana yükselmiştir. Bu yükselişte Suriyeli sığınmacıların yoğun 

göçüyle birlikte işgücünde oluşan artış, arz talep dengesini bozmuş 

olduğu düşünülebilir. Kayıt dışı ve kayıtlı olarak ülkemizde 

yaşamlarını idame ettiren Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak 

bulunduğu illerde kaçak işçi olarak çalışma faaliyetlerinin de 

artmasıyla beraber haksız rekabet konusunun ön plana çıkmasına 

sebebiyet vermektedir. Bulunulan ülke vatandaşları iş imkânlarının 

ellerinden alındığını öne sürerek bulundukları durumdan her ne kadar 

da şikâyetçi pozisyonunda olduklarını belirtseler de, iş dünyası 

açısından bunun sadece bir iddiadan öteye geçemediği 

düşünülmektedir (ORSAM, 2015). 

 Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle gelen sığınmacıların bir kısmı 

hâlihazırda Türkiye ile ticari faaliyetler yürütmekteydi. Savaş 

nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşen iş insanları ticari 

faaliyetlerinin devamı için yeni şirketler kurma girişiminde 

bulunmuşlar ve birçok ortaklığa imza atmışlardır. 2011 yılından 

itibaren yoğun olarak gerçekleşmeye başlayan bun ortaklık iç piyasa 

içerisindeki istihdamı da arttırmıştır. Her ne kadar çalışan işçi 

potansiyelinin yerel halktan mı yoksa Suriyeli sığınmacılardan mı 

olduğu belli olmasa da her koşulda çalıştırılan her işçi ekonomiye 

katkısı olduğu bilinmektedir. Ayrıca ucuz işçi alımı olması 

bakımından da piyasanın hareketliliği ve çalışan nüfusun artması 

nedeniyle önemli bir yönü de bulunmaktadır. Suriyeli sığınmacılarla 
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birlikte artan şirket sayıları ile kendi iş yerlerini açarak faaliyet 

gösteren Suriyeliler ile iş gücünde bir artış olduğu da görülmektedir 

(Özpınar, 2016: 3). 

7.2. Mülteci Krizinin Etkilediği Sektörler 

Tanımlayacak olursak Mülteci; Bulunduğu ülke sınırları içerisinde 

zorunlu göçe maruz bırakılan ve tekrar ülkesine dönemeyen, kendisini 

güvenli hissedebileceği ülkelere göç etmek zorunda kalıp kendi 

ülkesinin güvenlik mekanizmasından faydalanamayan insan 

toplulukları olarak belirtilebiliriz (Başak , Cengiz, 2011, ss.4 – Sandal, 

Hançerkıran ,Tıraş, 2016, ss.5). Mülteci krizi ilk büyük kriz olarak 

ikinci dünya savaşı sürecinde cereyan etmiş hem mülteci 

pozisyonundaki insanlar için hem de sığındıkları ülke bakımından 

büyük problemlere sebebiyet vermiştir. 

Bu sebeplerden ötürü mülteci krizine kesin çözümler bulmak amacıyla 

uluslararası platformda da gerekli pozisyonu ve güvenliği sağlamak 

amacıyla 1951 yılında Cenevre de toplanılarak Cenevre Sözleşmesi 

imzalanmıştır. Bu sözleşme ile mülteci statüsündeki insanlara 

bulundukları ülke içerisindeki hakları belirleninceye kadar uluslararası 

bir statü belirlenerek güvenlikleri ve hakları sağlanmıştır (Ergüven, 

Özturanlı, 2013, ss.6). Cenevre Sözleşmesi günümüzde de halen 

geçerliliğin sürdürmekte olup mülteci pozisyonunda olan kişilerin 

genel hatlarıyla haklarını uluslararası olarak belirleyen, bulundukları 

ülkenin mülteciler üzerindeki sorumluluklarını belirleyen temel 

sözleşmedir (Nurdoğan, Dur, Öztürk, 2017, ss.7). 
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7.3.Suriyeli Sığınmacıların İşsizliğe Etkisi  

Türkiye uzun yıllar genç nüfusun da fazla olması sebebiyle işsizlik 

sorunu ile mücadele ettiği bilinmektedir. Türkiye’ye gelen yoğun 

göçle birlikte bir kısmı çadır kentlerde yaşadığı bilinen Suriyeli 

sığınmacıların sayısı 3 milyonlara ulaştığı söylenmektedir. Diğer 

sığınmacılar ise özellikle de ekonomik ve güvenlik faktörleri göz 

önüne alarak bu şekilde bir dağılımla yerleşim göstermişlerdir. Bu 

durum özellikle de kültürel ve ekonomik kaygı nedeniyle yerel halk 

arasında problemler çıkmasına sebebiyet verdiği basın ve yayın 

organları aracılığıyla da gözler önüne serilmiştir. Suriyeli 

sığınmacıların yoğun olarak yerleşim gösterdiği illerde kayıt dışı 

istihdamla birlikte ucuz işçi olarak Suriyeli işçi çalıştırıldığı iddiasıyla 

birlikte yerel halkın büyük çoğunluğunun işsiz kalması hem ekonomik 

hem de sosyal güvenlik açığı oluşturmaktadır. Sorunun çözümü ile 

ilgili olarak iş yerlerinin denetimi arttırılarak kayıt dışı istihdama son 

verilmesinin sağlanması istenmekte ve Suriyeli ya da yerel halk için 

belirli standartlar dâhilinde işçi alımı alınması gerektiği 

belirtilmektedir.  Suriyeli sığınmacıların büyük kısmı niteliksiz işgücü 

pozisyonunda ülkemizde bulunmasıyla birlikte düşük ücret karşılığı 

çalıştırılabilecek işçi potansiyelinin artmasına sebebiyet vermiştir. Bu 

durum işveren açısından ucuz işçi çalıştırmasından ötürü önemli bir 

kazanç kaynağı olurken, yerel işçilerin ya düşük ücretle çalışmaya 

devam ettirilmesine ya da işten çıkarılmalarına ve yerel işsizliğin 

artmasına sebebiyet vermiştir. Böylelikle haksız rekabet, yerel halkın 

işsizlik oranı artmasına sebebiyet vermiş hem ülke ekonomisi 

açısından zorlu bir sürece girilmesini tetiklemiş hem de yerel halkın 
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Suriyeli sığınmacılara olan tepkisini arttırmasına sebebiyet vermiştir 

(Milliyet, 2015). 

8. SURIYE İÇ SAVAŞI SONUCU TÜRKİYEDE YASANILAN 

SORUNLAR 

Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle üç kıtanın birleşim noktasında 

bulunmaktadır. Türkiye’nin bulunduğu bu konum neticesiyle hem 

coğrafi hem de jeopolitik olarak Türkiye’yi uğrak nokta haline 

getirmiştir. Konumu itibariyle kıtalar arası bağlantıyı sağlaması 

yönünden ticari bakımdan büyük öneme sahiptir. Ticari açıdan bu 

denli önemli noktada bulunması Türkiye’nin öncelikle komşu 

ülkelerden yoğun göç almasına sebebiyet vermiştir. Bu göçlerin bir 

kısmı da bulunduğu konumdan dolayı transit ülke olarak da kullanılan 

göçler olmuş olup, bu nedenle yoğun insan hareketliliği yaşanmasına 

sebebiyet vermiştir. Ülkemiz toprakları yalnız günümüzde değil tarih 

boyunca yoğun göç hareketliliğine şahit olmuştur. Anadolu toprakları 

tarih boyunca bulunduğu coğrafya, verimli topraklar, zengin yeraltı 

kaynakları, büyük tatlı su kaynakları, çevresinin sıcak denizlerle kaplı 

olması, diğer ülkelere geçiş noktası olması gibi sebeplerden tarih 

boyunca bu topraklar eski tarihlerden günümüze kadar birçok büyük 

halk topluluklarına barınak olmuş ve bu coğrafya uzun yıllar boyunca 

savaşlar ve geçiş güzergâhı olması nedeniyle sürekli göçlere maruz 

kalmıştır. Türkiye, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yoğun bir 

göçe maruz kalmış, bununla birlikte dünyanın en büyük mülteci 

barındıran ülkesi konumuna erişmiştir. 
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Suriye’de iç savaşın başlamasına müteakip ülkemize gerçekleşen ilk 

göç Nisan 2011’de gerçekleşmiştir. 2011’in Mart ayında Suriye 

yönetimine karşı başlayan ilk protesto hareketlerine karşı Esed 

yönetiminin kullandığı güç yerini baskı ve zulme bırakmıştır (Boyraz, 

2015,40). Esed rejiminin zorbacı tutumundan kaçan Suriyeli 

mültecilere Türkiye Ekim 2011’de uygulayacağı açık kapı 

politikasıyla sığınmacılara geçici koruma statüsü verilmiş 2014 yılı 

mayıs ayındaki belirlemelere göre 220 bin civarında Suriyeli vatandaş 

geçici koruma merkezlerine yerleştirilmiştir (Kirişci, 2014:1). 

8.1.Barınma ve Gıda Sorunları 

Yerleşik yaşamın temel gereksinimlerinden olan ev, yaşamlarının 

idame ettiren kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılaması ve gerekli 

huzuru bulması için oluşturulan mekân olarak söylenebilir (Kellekci, 

Berköz, 2006:168). İkamet edilen yerin önemli ihtiyaçları olan su, 

elektrik, atık su sistemi gibi sistemlerin eksizsiz bulunması gerekir. 

Bunlardan yoksun bir ikamette her türlü hastalığa yakalanma riski 

artış gösterebileceği gibi uygun bir yaşamsal koşulda elde edilememiş 

olacaktır (Işık, 1994,68). Yapı malzemesi olarak dayanıksız gelişi 

güzel yapılan, gerekli yalıtım ve diğer sistemlerin eksik yapılması 

gerekli donanım ve odaların tam olarak oluşturulmaması, hane 

içerisinde yaşayan nüfusun haddinden fazla olması büyük sorunlara 

sebebiyet vereceği aşikârdır (Çetin, 2012, 297-298) Türkiye’de yoğun 

ve ani bir göçle gelen Suriyeli sığınmacıların bir anda ikamet ve 

yerleşim yerleri bulmaları imkânsızdır. Bu sebeple bulacakları her 

türlü barınağı kendilerine ikamet olarak belirlemeleri hem toplum 
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olarak kabul görmemiş hem de birçok sağlık sorununa sebebiyet 

vermişlerdir. Bu durumun yaşanmasında da yerel halkının da fahiş ev 

fiyatları belirlemesi de etkili olmuş, yerel halkın dahi ikamet 

edebilecekleri makul ücretlerde ev bulamamalarına sebebiyet 

vermiştir.   

8.2.Sağlık sorunları 

Sağlık yalnızca kişinin bedensel olarak değil aynı zamanda ruhsal ve 

toplumsal olarak da sağlıklı olmanın gerekliliğidir (Işık, 1994: 68). 

Özellikle küçük yaştaki çocuk şahısların uzun süre boyunca yeterli 

beslenmenin olmadığı elverişsiz savaş ortamlarında kalmasıyla 

bedensel ve ruhsal olarak sağlıklarını önemli derecede etkilemiştir 

(Karaman ve Özçalık, 2007,39). 

8.3.Eğitim sorunları 

Bir topluluğun gelecek nesillere kendisini güvenle aktarabilmesinin 

temel yapıtaşı eğitimdir. Bununla birlikte geleceğe umutlu bakmayı 

sağlayacak, eskinin tecrübesini gelecek kuşaklara aktaracak olacak 

genç nesiller için bu süreç çok önemlidir. Suriye’de yaşanan iç savaş 

nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan vatandaşlar içerisinde bu süreçten 

en çok etkilenen çocuklar olmuş, yaşanılan göç neticesiyle ekonomik 

açıdan çöküş yaşanması küçük yaştaki Suriyeli çocukların çalışmak 

zorunda kalmasına sebebiyet vermiştir. Eğitim çağında çalışmak 

zorunda kalan bu çocuklar gelecek nesiller için kişisel ve toplumsal 

olarak sıkıntılı bir süreçten geçeceklerinin göstergesidir (Tor, 2010: 

31). Suriye’deki iç karışıklık ve savaştan en fazla etkilenen kısım hiç 

şüphesiz çocuk ve genç yaştaki şahıslardır (Seydi, 2014,268). 
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8.3.Uyum sorunu 

Bir bölgeden başka bir bölgeye göç etmek zorunda bırakılan ve bu 

göçün nitelik bakımından toplum yapısında bir çöküşe sebebiyet 

vermiş olması yönünden değerlendirecek olur isek, toplumun 

psikolojik ve ekonomik yönden çöküş içinde olduğu ve dili ve kültürü 

bakımından bambaşka bir coğrafya da yaşamını idame ettirmeye 

çalışması büyük uyum sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bir 

arada yaşamanın gerekliliği olarak kültürel olarak bir bağ kurulması 

gerekir. Oluşması beklenen bu bağda göç edenin sosyokültürel kimliği 

gidilen ülkenin aynı şekilde yapısının aynı anda anlaşılması gerekir. 

Yaşanan bu sürece Kültürleşme olarak tanımlamak yerinde olacaktır 

(Durgel ve Yağmurlu, 2014,6). Gerçekleşen bu süreç gidilen 

toplumdan topluma değişiklik göstermesiyle tamamıyla o toplumun 

yapısına bürünmek şeklinde ortaya çıkabileceği gibi o kültürle sentez 

oluşturulan bir kültür ya da aykırı olarak birbirlerinin kültürüne karşı 

bağımsız olup saygı duyma çerçevesinde de gelişmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 2014,121).  

Birleşme bir olma yapısı sergileyen sığınmacı kültürü her iki kültürün 

özelliklerini de sergilerken, asimile olan sığınmacılarda baskın olan 

kültürün özelliklerini benimsemektedir. Ayrılma sürecinde sığınmacı 

olan kişi kendi kültür değerlerini de yansıtmaya devam etmiş ise de 

marjinalleşme sürecinde kişi ne kendi kültürüne ne de sığınmacı 

pozisyonu olduğu kültürde bağlığını sürdürmez (Durgel ve Yağmurlu, 

2014:6). Türkiye içerisinde doğan ya da çok küçük yaşlarda Türkiye 

toprakları içerisinde gelişim gösteren sığınmacı çocuklar da kendi 
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ailesinden öğrendiği kültür özelliklerini yansıttığı gibi bulunduğu ülke 

içerisindeki kültürü de yansıttığı görülmektedir. 

8.4.Yapılan işlerde karşılaşılan sorunlar 

Ülke topraklarını terk ederek başka bir ülkede sığınmacı pozisyonunda 

hayatını idame ettirmeye çalışan insanların yaşadıkları büyük 

sıkıntılardan birisi de ekonomik kazanç iş problemidir. Belirli bir 

meslek grubuna mensup olmayan özellikle de küçük yaştaki çocuk 

şahısların bu süreçten büyük oranda etkilendikleri görülmektedir. 

Okul çağında olmaları herhangi bir mesleklerinin olmaması nedeniyle 

sokaklarda kâğıt, plastik, cam gibi geri dönüştürülebilen malzemeleri 

toplayarak gelir elde etmeye çalışmakta bunları da genellikle şehir 

içlerinde bulunan çöp konteynırlarından sağlamaktadırlar. Toplum 

tarafından kabul görmeyen bu davranış nedeniyle hor görülmeleri, 

sokaklarda istismara açık olmaları nedeniyle bedensel ve ruhsal olarak 

büyük çöküşe girdikleri görülmektedir.  

8.5.Savaştan etkilenme durumu 

Yaşanan iç savaştan ötürü birçok yerleşim yeri yok olmuştur. Bu 

yerleşim yerleri içerisinde yerel halkın iş yerleri, tarım arazileri, 

fabrikaları kısacası yaşamlarını idame ettirmek iç ihtiyaç duyacakları 

her türlü yaşamsal malzeme savaş nedeniyle yok olmuştur. Bu süreç 

içerisinde sadece malları zarar görmemiş en yakın annelerini, 

babalarını, çocuklarını, kardeşlerini ve akrabalarını kaybetmişlerdir. 

Maddi olarak çöküşe uğradıkları gibi manevi olarak da büyük bir 

yıkıma maruz kalmışlardır. Tarım arazileri, çiftlik hayvanları rejim 

güçleri ve çeşitli terör örgütleri tarafından yağmalanmış ya da yok 
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edilmiş, yıkılmayan binalar ise karargâh ya da depo amaçlı 

kullanılmıştır. Yaşanılan bu ortam nedeniyle her şeylerinden vazgeçip 

ülke topraklarını terk ederek yeniden yaşamlarını oluşturmaya 

çalışmak fiziksel, psikolojik olarak büyük çöküşe sebebiyet vermiş 

korku ve dehşet ortamından kaçarak güvenli bir liman içerisinde 

geriye kalan akrabaları ile birlikte yaşamaya çalışmışlardır. 

Süreç içerisinde ailesini savaşta kaybeden Suriyeli çocuklar ise 

çaresizlik, güven ortamından yoksun bir şekilde çok düşük ücretlerle 

de olsa yaşamlarını idame ettirmek için iş bulup çalışmışlardır. 

Kültürel değerlerini korumak ve bulundukları bölge kültürü ile 

çatışma altında bulunmaktan ziyade, o bölgenin kültürel özelliklerini 

de benimseme yoluna gitmişlerdir. 

SONUÇ 

Siyasi iç karışıklığın devamıyla birlikte rejim kuvvetleri tarafından 

gösterilen protestolara ağır silahlarla müdahale edilmesi süreci iç 

savaşa sürüklemiştir. İç savaş nedeniyle kendisine güvenli liman 

arayan Suriye vatandaşlarının büyük bir kısmı, siyasi istikrarı sağlam 

askeri güç ve ekonomik bakımdan güçlü komşu ülke Türkiye seçerek, 

sığınmacı olarak Türkiye’ye gelme talebinde bulunmuş tarihi boyunca 

hoşgörülü bir millet olan Türkiye savaş mağduru olan Suriye 

vatandaşlarına yönelik olarak ‘Açık Kapı politikası’ uygulayacağını 

belirterek sığınma taleplerinin hepsini kabul etmiştir. Kabul edilen bu 

talepler karşısında yoğun göç dalgasıyla sığınmacı gelmesi nedeniyle 

öngörülenden fazla sığınmacı gelmesi ekonomik ve barınma olarak 

büyük problemlere sebebiyet vermesi nedeniyle bu durum her türlü 
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uluslararası platformlarda dile getirilerek gerekli desteğin verilmesi 

istenmiştir.  

Türkiye’ye sığınan Suriyeli sığınmacı konusu yalnızca ekonomik 

olarak değil, sığınan insanların güvenliği kültür uyuşmazlığı ruhsal ve 

fiziksel olarak çöküş gibi nedenlerden ötürü çok yönlü problemleri 

içermektedir. Bu durum sebebiyle Suriyeli sığınmacıların sadece 

temel ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla bir çalışma değil temel 

ihtiyaçları dışındaki her faktörde göz önüne alınarak çalışma 

yapılması gerekir. Aksi takdirde sığınmacı sayısını bu denli büyük 

olması ve büyük topluluklar halinde bölgesel temelli yerleşim 

göstermeleri nedeniyle sorunların çeşitliği ve önemi artmakta 

yaşanacak problemlerin çözümü daha da zorlaşmaktadır. Uygulanan 

politika gereği sınır güvenliğinde büyük zafiyetler oluşmuş her türlü 

terör örgütünün ülke içerisine girerek faaliyet gösterebilmesine zemin 

hazırlamıştır. Bu sebeple Suriye iç savaşı bir iç güvenlik meselesine 

dönüşmesiyle sorunun derhal çözülmesi elzem olmuştur. Bu konuyla 

ilgili hem ülke içerisinde hem de uluslararası platformlarda konunun 

uzmanları tarafından gerekli çalışmalar yapılıp süreç hızlandırılarak 

önlem alınması gerekir.  

Ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların bölgesel ve ülke genelinde 

yoğunluklarının artmasıyla birtakım hak taleplerinde bulunabilecekleri 

kamuoyunda dile gelmesi, Suriye’de yaşanan siyasi karışıklığın ve iç 

savaşın devam etmesi hem yeni kitlesel göçlerin yaşanmasına 

sebebiyet vermesi, hem de ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacıların 

güvenlik risklerinin artmasına sebebiyet verecektir. Yerel halkın tarih 
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boyunca hem yaşanılan kültür hem de dini boyutta değerlendirecek 

olursak misafirperverliği sebebiyle de Suriyeli sığınmacılar arasında 

yaşanabilecek her türlü probleme Suriyeli sığınmacılarında 

katkılarıyla gerekli önlemler alınmıştır. Şuana kadar yaşanan süreç 

içerisinde Suriyeli sığınmacılara karşı yada sığınmacıların da içinde 

bulunduğu ciddi asayiş olaylarının yaşanmamış olmasında hem genel 

asayişi sağlamakta görevli kolluk kuvvetlerinin hem de toplumun bir 

arada yaşamanın getirdiği görev ve sorumluluklardan kaynaklı 

gelişmeye devam eden bilincin etkisi olduğu görülmektedir. Vatan 

toprağı Türk milleti ve toplumu açısından çok büyük öneme sahiptir. 

Vatan toprağını kaybederek tamamıyla farklı kültür ve yapıya sahip 

bir millet içerisinde yaşamak her şeyini kaybedip, kaybedecek bir şeyi 

olmayacağı düşüncesiyle hareket etmesine sebebiyet verebilirdi. Bu 

şekilde büyük bir göç hareketine maruz kalmalarına karşın asayiş 

olayları beklenenin aksine az olmuştur. Bu durumun yaşanmasında 

tarih boyunca Türk halkının, Türk toplumunun misafirperver yapısına 

sahip olması ve yöneticilerin bu süreci hassasiyet içerisinde yürütmesi 

olduğu söylenebilir. Meydana gelmiş olaylara bakıldığında siyasi 

köken veya dini-etnik kökene bağlı olmadığı sosyal, kültürel ve 

ekonomik temelli olduğu görülmektedir. Bu sürecin uzamasıyla 

öncelikle ekonomik ve kültürel çatışmaların artmasına sebebiyet 

vermesiyle daha büyük risklerin oluşmasına zemin hazırlayacağı 

bilinmektedir. Bu sebeple yerel halk ile sığınmacılara arasında 

oluşabilecek riskler öncelikle bölgesel anlamda akabinde ülke geneli 

ve uluslararası olmak üzere genel manada detaylı şekilde incelenmeli 

oluşabilecek her türlü sıkıntıya karşı önceden önlem alınması ve 
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gerekli planlama yapılmalıdır. Bunun da ilk öncelikli ayağı olarak 

Suriye de yaşanmaya devam eden siyasi sıkıntıların bir an önce son 

bulması gerekmektedir.  
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GİRİŞ 

Çalışmamızın ilk bölümünde Avrupa Birliği (AB)’nin tarihsel 

süreçteki gelişimi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümünde. ERM krizi 

ve Euro borç krizi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise ekonomik 

sorunlar karşısında AB’nin hangi mali tedbirleri aldığına, hangi 

maliye politikası araçlarının etkin kullanıldığına ve uyumlaştırmalara 

değinilmiştir. Son bölümde ise dünyayı âdeta koca bir hapishaneye 

çeviren Covid-19 salgınının AB’nin mali politikaları üzerindeki 

etkileri üzerinde durulmuştur. 

1990’lı yıllara gelindiğinde Avrupa’da artık geçmişteki mali sorunları 

tekrarlamamak için önemli bir gelişmeye adım atılmış ve 1992 yılında 

imzalanan Maastricht Anlaşması 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 

1990’lı yıllarda AB üyesi olan ülkelerin ve daha etraflıca 

düşündüğümüzde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

üyesi olan ülkelerin maliye politikalarına başvurduklarını 

görülmektedir. Burada önemli olan soru, maliye politikası 

uygulamalarının Avrupa’nın yararına mı yoksa zararına mı olduğudur. 

Çalışmanın önemli başlıklarından biri uyumlaştırmadır. Örneğin vergi 

uyumlaştırması AB’de bir dönem popüler olan bir politikaydı. 

Uyumlaştırma politikası özellikle dolaylı vergilerin oranları üzerinde 

etkili olmuştur.  

1. AVRUPA BİRLİĞİ 

AB’nin kuruluşunda en temel amaçlarından biri ekonomi alanında 

daha fazla güç kazanmaktı. Dünyada iki tane çok büyük güç vardı. 
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Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri (ABD), diğeri ise 

Japonya’ydı. Birliğin bu iki süper güce karşılık olarak kurulduğundan 

dahi bahsedebiliriz. Üçüncü güç olabilmek için artık birleşmenin, 

bütünleşmenin zamanı gelmişti. Böylece birçok alanda rekabet 

edilebilir seviyeye ulaşılacaktı. Birliğin kurulmasına yönelik ilk 

adımlar İkinci Dünya Savaşı sonrası atılmaya başlanmıştır. Bu adımlar 

günümüze kadar başarıyla atılmaya devam etmiştir. Başlangıçta 6 olan 

üye ülke sayısı 2004’te 25’e çıkmıştır. 1 Temmuz 2013 tarihinde 

Hırvatistan’ın katılmasıyla 28’e çıkan üye sayısı, 31 Ocak 2020 

tarihinde Birleşik Krallık’ın ayrılması ile  27’ye düşmüştür. 

1.1. AB Ekonomik Bütünleşmesinin Tarihçesi 

AB’nin hikayesi 1953 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 

(AKÇT) adıyla 6 ülkenin öncülüğünde başlamıştır. Bu ülkeler 

sırasıyla Belçika, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Batı Almanya ve 

İtalya’dır. İngiltere topluluğa katılma davetini reddetmiştir. Birlik 

sadece kömür ve çelikte işbirliğine dayanıyordu. Farklı alanlarda 

işbirliğini geliştirmek için 1958’de Avrupa Ekonomik Topluluğu 

(AET) oluşturulmuştur.  

Avrupalı devletlerin iktisadi olarak yakınlaşmasındaki en önemli 

gelişme gümrük birliğinin kurulmasıdır. Böylece ortak bir pazar 

kurulmuştur. 1967’de Füzyon Anlaşması, 1992 yılında Maastricht 

Antlaşması yapılmıştır. Bir proje olarak uzun zamandır konuşulan 

parasal – ekonomik birlik düşüncesi hayat bulmuştur (Bilici, 2006: 

41). 
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Günümüzde küreselleşme tüm hızıyla devam etmektedir. Artık ulus 

devletlerin yalnız hareket etmeleri pek mümkün değildir. Bunun 

yerine bölgesel birleşmeler gündeme alınmıştır. Bu yakınlaşmaların ve 

birlikteliklerin dışında kalan ülkelerin ne ekonomik ne de siyasi 

açıdan bir güç olma şansları yoktur. Bu oluşumlar içerisinde kuşkusuz 

en başarılı örnek AB oluşumudur. Bu birliktelik güvenlik 

politikalarında da başarı sağlamaktadır (Gök, 2012:73). 

AB’nin bütünleşmesinde Sovyet tehdidinin varlığı önemli bir etken 

olmuştur. ABD’de Marshall yardımlarıyla AB’nin bütünleşmesinde 

rol oynamıştır. 1947’de yapılan Paris Konferansı, 1948’de Avrupa 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OEEC)’nın kurulması, 1960’da ABD ve 

Kanada’nın katılımıyla OECD’nin kurulması birliğin bugünkü 

gelişimini tamamlamasında önemli adımlar olmuştur. 

AKÇT sadece kömür ve çelik sektörlerini ilgilendiren bir topluluk 

görünümündeydi. Bu alanı genişletmek için ortak pazar kurmaya dair 

arayışlar başlamış, Ortak pazar fikri ile birlikte 1957’de Roma 

Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma 1958’de yürürlüğe girmiştir. Bu 

anlaşma yürürlüğe girdikten sonra AET ve Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu (AAET) olarak iki farklı birlik kurulmuştur. 

AET’nin siyasi olarak da yakınlaşması gerekiyordu. Üretim 

faktörlerinin rahatlıkla dolaşabileceği ortak bir Pazar ve gümrük 

birliğine ihtiyaç vardı. Bu anlayışla 1965 yılında Füzyon Antlaşması 

imzalandı. Üç kurum birleşerek Avrupa Topluluğu (AT) oluşturuldu. 

AT’na üye olan ülkeler 1 Temmuz 1968 tarihinde aralarında Gümrük 

Birliği’ni imzalamışlardır. Böylece gümrük bariyerlerini kaldırarak 
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serbest piyasanın önündeki engeller kaldırılmıştır. Sermayenin hareket 

alanı genişlemiş ve hızı artmıştır. 1 Temmuz 1987 tarihinde ise tek 

pazarın oluşumuna önemli katkı sunan Avrupa Tek Senedi 

imzalanmıştır. 

AB’nin kuruluşunda etkili olan anlaşmalar içindeki oldukları dönemin 

ruhuna göre değişmektedirler. 1990’lı yıllara gelindiğinde hem 

ekonomik hem siyasi birliktelik isteyen bir ruh oluşmuştur. Bu ruha 

bağlı olarak 1991 senesinde Maastricht Anlaşması yapılmış, AKÇT , 

AAET ve AET Avrupa Birliği çatısı altında toplanmıştır. 

2 Temmuz 1997 tarihinde Amsterdam Anlaşması imzalanmıştır. Bu 

anlaşma ile Avrupa vatandaşlarının hakları kuvvetlendirilmiştir. 2001 

yılında Nice Anlaşması imzalanmıştır.  1 Ocak 2002 tarihinde AB 

tarafından birliğin ortak para sitemi Euro piyasaya sürülmüştür. Euro 

basma yetkisi Avrupa Merkez Bankası tekelindedir.  

2. ERM KRİZİ 

Avrupa doların değerindeki ani yükseliş ve düşüşlere karşılık 1979 

yılında Avrupa Para Sistemi (APS)’ne geçmiştir. Zira doların 

değerinde meydana gelen ani yükseliş ve düşüşler ticareti ve yatırımı 

olumsuz etkilemekteydi. 

 APS, toplulukta olan devletlerin para birimlerinin ağırlıklı ortalaması 

alınarak oluşturulan yapay hesap birimi ile sabit döviz kuru 

mekanizması şeklinde ifade edilen ERM olmak üzere iki temel 

bileşenden meydana gelmekte, merkezi oranların ve dalgalanma 

limitlerinin verildiği parite tabloları ve sabit döviz kurunu devam 
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etmesini sağlamak için merkez bankaları arasında kredi düzenlemeleri 

sistemin bir başka önemli bileşenlerini oluşturmaktadır.  Her para 

birimi etrafında belli bir dalgalanma bandına sahip olduğu sabit bir 

Avrupa Para Birimi (APB) merkezi oranına sahipti. Başlangıçta bu 

bandın genişliği  ±% 2.25 olarak belirlenmiş, bununla birlikte istisnai 

durumlarda daha geniş bir dalgalanma bandına (±% 6) izin verilmiştir 

(Ranki, 1996:19-23’ten aktaran, Bayar, 2014: 215).  

İlk yıllarda ERM üyesi 8 devlet bulunuyordu. Bu devletler Fransa, 

Belçika, Danimarka, İtalya, Almanya, İrlanda, Hollanda ve 

Lüksemburg’du. Bu ülkelerin arkasından 1989’da İspanya, 1990’da 

Portekiz ERM mekanizmasına sistemine katılmışlardır. Avrupa Döviz 

Kuru Mekanizmasının ilk dönemlerinde 1979- 1993 arasında döviz 

kurunda 17 defa ayarlamaya gidilmiştir. Bu ayarlamalara bakıldığında 

Alman markının bir defa bile devalüe edilmemiş olduğu 

görülmektedir. 

Batı ve Doğu Almanya birleştikten sonra devlet borcu ve ülkede 

fiyatlar genel seviyesinde sürekli bir artış meydana gelmiştir. Bunun 

sonucu olarak Almanya daraltıcı maliye politikalarına yönelmiştir. 

Daraltıcı maliye politikaları marka bağımlısı hale gelmiş diğer ülkeleri 

olumsuz etkilemiş ve bu ülkeler resesyon olgusuyla karşı karşıya 

kalmışlardır. APS üyesi ülkelerin bu sorunlar karşısında herhangi bir 

politika üretememeleri sonucu olarak 1992 yılında ERM krizi ortaya 

çıkmıştır. Krizin ilk dalgasında İtalya ve Birleşik Krallık (UK) 

paralarını ERM’den çıkarmışlardır. 1993’teki son dalgada Portekiz ve 

İspanya mark karşısında paralarını devalüe etmişlerdir. Böylece kriz 
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büyümüş, ERM çökmüştür. Para biriminin dalgalanma sınırı  % 15’e 

ulaşmıştır. 

3.EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİ 

2008 küresel krizi ile öne çıkan husus, krizin 2007 yılında ABD konut 

piyasasında başlayarak finans piyasasına yayılması ve ardından 

Lehman Brothers gibi büyük kuruluşların iflas etmesidir. Krizle 

birlikte konut kredileri geri ödenememiştir. Emlak piyasası ile ilişkisi 

olan kuruluşların bazıları sarsılmış, bazıları iflas etmiş, bazıları  da 

devletleştirilmiştir. Kriz kısa sürede küreselleşmiş, küreselleşen 

piyasaların kilitlenmesine yol açmıştır. Özellikle Japonya ile birlikte 

AB ülkeleri küresel krizden en ağır şekilde etkilenmişlerdir (Özsoylu 

vd., 2010: 39). 

Bu dönemde İrlanda ve İspanya’da emlak piyasasının durgunlaşması, 

Euro Bölgesi bütçe açıklarını ve kamu borçlarını arttırmıştır. 2009 

yılına gelindiğinde Yunanistan büyük bir borç krizi ile karşı karşıya 

kalmıştır. Bu borç krizi bütün Avrupa ülkelerini kısa zamanda 

sarmıştır. Yunanistan’ın 2009 bütçe açığı 2008 ile kıyaslandığında iki 

kat artmıştır. AB devletlerinin devlet tahvili faiz oranları hızlı bir 

şekilde yükselmiştir. Ekonomik krizin büyümesiyle birlikte ülkelerin 

kamu maliyesi göstergelerinde bozulmalar artmıştır.  

Avrupa Ekonomik ve Para Birliği (AEPB) ile birlikte Euro Bölgesi 

içinde para politikası topluluk düzeyinde ECB tarafından, maliye 

politikası ise ulusal düzeyde ülkeler tarafından yönetilmekte, ancak 

üye ülkeler maliye politikalarının yönetimi konusunda Maastricht 

Antlaşması ve  İstikrar ve Büyüme Paktına konan kurallar ile 
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sınırlandırılmışlardır.  Maastricht Antlaşması ile üye ülkelerin bütçe 

açıklarının GSYİH’lerinin % 3’ünü, kamu borçlarının da 

GSYİH’lerinin % 60’ını geçmemeleri AEPB’ye katılım için gerekli 

kriterler içine konulmuş, bunun yanı sıra 17 Haziran 1997 tarihinde 

Amsterdam Zirvesinde kabul edilen İstikrar ve Büyüme Paktı ile 

gözetim ve koordinasyon ile aşırı bütçe açıkları ve kamu borcunun 

önlenmesi ve Aşırı Dengesizlik Prosedürü ’nün uygulanmasına 

yönelik kurallar belirlenerek, bu paktın aşırı açıkları düzeltme ve 

caydırıcılık işlevi görmesi hedeflenmiştir. 2000 yılından itibaren 

Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Portekiz 

gibi ülkelerin maliye politikası kurallarını ihlal ettikleri görülmektedir. 

Buna karşın Almanya, Fransa ve diğer ülkeler aralarında anlaşarak 

2000 yılından itibaren kamu finansman kurallarını ihlal eden ülkelere 

yaptırım uygulanmasının önüne geçmişlerdir. AEPB’nin kamu 

finansmanına ilişkin denetim mekanizmasının çalışmaması mali 

kuralları ihlal eden Almanya ve Fransa dahil olmak üzere borç krizi 

içinde bulunan Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin 

bütçe açıklarının ve kamu borç stokunun sürdürülemeyecek boyutlara 

ulaşmasına neden olmuştur (Bayar, 2014: 220). 

3.1. Euro Bölgesinde 1999-2008 Döneminde Mali Alanda 
Gelişmeler 

AB’de Maastricht Anlaşmasıyla  öncelikle fiyat istikrarı amacı 

doğrultusunda ve parasal bütünleşmeden yola çıkarak, ekonomik 

birleşmeyi hızlandırmak amaçlamıştır. Ancak, yukarıda belirtildiği 

üzere, maliye politikalarında para politikalarında olduğu gibi bir 

merkezileştirme öngörülmemiştir. Para politikalarının ECB tarafından 
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yürütülmesi, buna karşın her üye ülkenin kendi ulusal maliye 

politikalarını belirleyecek olması, Euro Bölgesi maliye politikalarında 

farklı koordinasyon problemleri meydana çıkarmıştır (Şanlıoğlu ve 

Bilginoğlu, 2010: 152). 

3.2.Borçlanma Kriziyle Mücadeleye Yönelik Alınan Tedbirler 

2008 yılındaki küresel krizden sonra en çok üzerinde durulan 

konulardan biri, AB ülkelerinin borçlarını ödeyememe riski ve bunun 

birlik üzerinde ortaya çıkaracağı olumsuzluklardı. Kriz öncesi 

Yunanistan borçlarını ödeyemez durumdaydı. Yunanistan moratoryum 

ilan etse bile yardım edilmemesi yönünde bir hakim görüş vardı. 2010 

yılından sonra bu görüşler yavaş yavaş terk edilmeye başlandı. Bu 

yeni anlayışta İspanya ve Portekiz’in yaşadığı krizler de kuşkusuz 

etkili olmuştu.  

Kriz dönemlerinde tekrardan ekonomik istikrarı sağlamak için maliye 

politikaları devreye sokulmuştur. Benzeri durum 2008 küresel krizi 

sonrasında da yaşanmıştır. Bankaların batmasını engelleyen paketler, 

otomatik stabilizatörler, konjonktürel programlar ekonomik istikrarın 

yeniden sağlanmasında etkili olmuştur. Bunun olumsuz yanı ise artan 

bütçe açıkları olmuştur. Bu da birliğin bir süre sonra mali politikalara 

kuşkuyla yaklaşmasına neden olmuştur. Resesyon dönemlerinde 

genişletici maliye politikaları etkilidir, ancak bu beraberinde birliğin 

harcamalarında artışa neden olmaktadır. Birkaç ülkede de meydana 

gelen bütçe açığı AB bütçesini de tehdit etmektedir (Şanlıoğlu ve 

Bilginoğlu, 2010: 153-156). 
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3.3. Alınan Diğer Mali Nitelikli Tedbirler 

Maastricht anlaşmasında sonraki yıllarda bazı değişiklikler yapılmış 

olsa da genel olarak anlşmanın ilk yapıldığı zamanki hali 

korunmuştur.  1993 yılından bugüne birliğin mali politikalarında 

değişikliklere gittiği görülmektedir. 1997 yılında İstikrar ve Büyüme 

Paktı’na kabul koşullarında değişiklikler yapılmıştır. O tarihte henüz 

parasal birliğe geçilmemiş, Euro bölgesi hayata geçmeden önceki 

kuralların temeli atılmıştı. Bu kurallara uymayan ülkeler bazı 

yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardı. Sonraki dönemlerde 2005 

yılında İstikrar ve Büyüme Paktı’nda reform yapılmış, hükümetlerin 

daha esnek davranmalarına izin verilmiştir. Paktın ekonomik krizlere 

karşı rolünde artış olmuş, orta vadeli bütçe hedeflerinde gerçekleşen 

sapmalar azalmış, sürdürülebilir büyümenin nasıl gerçekleştirileceği 

tartışılmıştır. Ayrıca tartışılan konulardan biri de kamu finansman 

dengelerinde ortaya çıkabilecek bozulmaların önüne geçebilmektir.  

Euro Bölgesi’nde maliye politikası ile ilgili kuralların temelini 

oluşturan ‘İstikrar ve Büyüme Paktı’nın uygulanan maliye 

politikalarına etkileri tartışmalıdır. Bazı üye ülkeler 2001 ve 2003 

yılları arasındaki konjonktürel daralma nedeniyle ve 2008 yılından 

itibaren yaşanan mali krizde de yeterince konsolidasyona 

gitmediklerinden uygulanan otomatik stabilizatörlerin etkisi sınırlı 

düzeyde olmuştur. Bu durumda, üye ülkeler genişletici maliye 

politikası uygulayarak belirlenen bütçe açıkları üst sınırını ihlal 

etmişlerdir.  Almanya ve Fransa 2004 yılında bütçe açıkları üst sınırını 

ihlal ettiklerinden dolayı herhangi bir cezai müeyyideye 
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uğramamışlardır. Aksine bu sorunu aşmaya yönelik yeni bir formel 

uygulama geliştirilmiştir. Buna göre, hükümetlerin mali konularda 

hareket alanı genişlemiş ve durgunluk dönemlerinde ise sıkı bütçe 

politikaları uygulamak zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır (Şanlıoğlu 

ve Bilginoğlu, 2010: 162). 

4. AB’ DE UYUMLAŞTIRMA POLİTİKALARI 

4.1. Bütçenin Uyumlaştırılması 

Birlik bütçesi bazı noktalarda devletlerin bütçesine göre farklılık arz 

etmektedir. AB’nin bütçesi GSMH’sinin % 1’inden biraz fazladır. 

Yani birlik bütçesi hayli küçük düzeydedir. Oysa ulusal bütçeler 

oldukça büyüktür. Bütçelerden yapılan ulusal harcamaların GSMH’ye 

oranı neredeyse %45’lere dayanmış durumdadır. Savunma 

harcamaları üye ülkelerin ulusal bütçelerinde bir harcama kalemi 

olarak yer aldığı halde birlik bütçesinde bu harcamalara yer 

verilmemiştir.  

Birliğin harcama kalemleri arasında en çok önem verilen, 

sürdürülebilir büyümedir. 1987 yılında Birleşmiş Milletlerin “Ortak 

Geleceğimiz” adlı raporunda eşitsizlik ve yoksulluğa değinmiştir. Bu 

rapora göre eşitsizliğin, yoksulluğun olduğu bir dünyada ekolojik kriz 

kaçınılmazdır. Bu raporda üzerinde durulan önemli bir nokta, ekonomi 

ve ekoloji arasındaki dengeye dayanan sürdürülebilir kalkınma 

kavramıdır. Sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakları tüketmeden, 

gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde 

bugünün ve geleceğin kalkınmasının programlanması olarak ele 

alınmaktadır. 
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2014-2020 dönemini kapsayan dördüncü çok yıllı mali çerçevede 

Ortak Geleceğin İnşası için iki ana amaç saptanmıştır: Küresel 

rekabette birliği ileriye taşımak ve sürdürülebilir büyüme eğilimini 

kalıcı şekilde yakalamak. Bu iki hedefin yanı sıra diğer hedefler, 

birliği küresel bir güç haline getirmek, nitelikli iş gücü oluşturmak, 

adalet, özgürlük, güvenlik gibi alanlara yatırımlar yapmaktır. 

Hedeflerin hayata geçirilebilmesi, birlik bütçesinin etkin ve verimli 

kullanmasını gerekli kılmaktadır.  Bu çerçevede birliğin politika 

hedeflerine yönelik beş konu başlığının kullanılması 

kararlaştırılmıştır. Beş konu kendi içinde alt kalemlere ayrılarak 

bütçeden bu kalemlere yıllara göre gerekli ödeneklerin tahsisi 

sağlanmıştır. Söz konusu beş konu; 1-Sürdürülebilir Büyüme (kendi 

içinde iki başlığa ayrılmıştır: Büyüme ve İstihdam için Rekabet ile 

Büyüme ve İstihdam için Uyum). Dördüncü çok yıllı mali çerçevede 

toplam harcamaların % 49.9’luk kısmı bu alandadır. 2-Tabii 

Kaynakların Korunması ve Yönetimi (bütçe harcamalarının % 43’ü bu 

konuya tahsis edilmiştir). 3-Vatandaşlık, Özgürlük, Güvenlik ve 

Adalet. 4- Küresel Ortak Olarak AB 5- Yönetim (Bütçeden yapılan 

harcamaların % 5’lik bir kısmını oluşturmaktadır.). 

4.2. Vergilerin Uyumlaştırılması 

Vergi ile kararlarda AB Magna Carta ilkelerine uymak durumundadır. 

Bu ilkelere göre temsilsiz vergi olmaz. Vergi uyumlaştırması AB’de 

bir dönem popüler olan bir politikaydı. Uyumlaştırma politikası 

özellikle dolaylı vergilerin oranları üzerinde etkili olmuştur. Üretim 

faktörlerinin hareket kabiliyetini arttırmak, ticari faaliyetleri olumsuz 
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etkileyecek vergi oranlarını engellemek, vergilerin yapılarındaki 

farkları ortadan kaldırmak, birliğin içerisinde etkinliği sağlayacak bir 

birliktelik vergi uyumlaştırmasının amaçlarındandır (Özpençe, 2008: 

135-138). 

Bu konuda Roma Antlaşmasında yapılan belli başlı düzenlemeler 

şunlardır; ortak gümrük birliği uygulaması, vergilemede ayrımcılığın 

ortadan kaldırılması, vergiye yönelik teşviklerin önlenmesi, vergi 

mevzuatının uyumlu hale getirilmesi, çifte vergilendirmenin 

engellenmesi. Uyumlaştırmanın yapıldığı dolaysız vergiler; gelir 

vergisi ve kurumlar vergisidir. Uyumlaştırmanın yapıldığı dolaylı 

vergiler ise katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisidir 

(ÖTV).  

Vergilemede çevrenin korunmasına önem verilmektedir. Çevre 

kirliliğine yol açan üretim faaliyetlerinden vergi alınması düşüncesi 

ilk olarak Arthur Cecil Pigou’ya aittir.  

4.3. Harcama Yapısının Uyumlaştırılması 

AB’de harcamayla ilgili politikalar ulusal devletlerin hükümetleri 

tarafından belirlenmektedir. Aslında birlikteki tüm ülkeler kamu 

harcamalarını azaltma yönünde hemfikirdirler.  

AB’nin 2007-2013 yılları arasındaki dönemde kırsal kalkınmaya 

yönelik tarım politikalarına önem verdiği, birliğe yeni dahil olan 

devletlerin diğer devletlerle aralarındaki gelişmişlik farkını gidermeye 

yönelik harcamalarda bulunduğu ve sürdürülebilir ekonomi 
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politikalarına daha fazla önem verdiği görülmektedir (Özpençe, 2008: 

146-147). 

4.4. Borç Yönetiminin Uyumlaştırılması 

Maastricht kriterine göre üye ülkelerin borçlarının GSYİH’ya oranı % 

60’ı geçmemelidir. Birliğe üye ülkeler ulusal bazda bu kriteri yerine 

getirmek zorundadırlar. Ancak birliğin borçlanma politikası yoktur. 

Çünkü birliğin gelirleri arasında borçlanma geliri adı altında bir gelir 

kalemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla birlik hedeflerine ulaşmak için 

borçlanma gelirinden yararlanamamaktadır.  

Avrupa Para Birimi (APB)’nin başarılı olup olmaması merkezi 

hükümetlerin borçlanma konusundaki başarısıyla ilişkilidir. Üye 

devletlerin hükümetleri haddinden fazla borçlanırlarsa mali alanda 

istikrarsızlığa yol açarlar. AB’nin korkularından biri bu durumdur. Bir 

ülkede meydana gelecek bir borç krizi diğer bir ülkenin bu yükü 

paylaşması demek oluyordu (Özpençe, 2008: 148). 

APB’ye geçişle birlikte para politikası merkezi otoriteye bırakılırken 

maliye politikası üye devletlerin merkezi hükümetlerine bırakılmıştır. 

Günümüzde bu durumun beraberinde getirdiği olumsuzluklar 

mevcuttur.  

5. SALGIN SONRASI AB’NİN MALİ POLİTİKALARI 

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü küresel bir 

salgın haline gelerek dünya ülkelerinin ekonomi faaliyetlerinde  

düşüşlere yol açmıştır. Dolayısıyla Covid-19 sadece bir sağlık krizi 

olarak kalmamıştır. Hükümetler salgın şartlarında kaynaklarını 
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öncelikli olarak sağlık sektörüne kanalize etmişlerdir.  Söz konusu 

gelişmeler küresel düzeyde olduğu için AB  ülkeleri de bu olumsuz 

süreci yaşamışlardır. Sağlık krizinin yaşandığı bu dönemde özellikle 

maliye politikaları önem kazanmıştır. Karantina ve kapanma gibi 

önlemlerin alındığı salgın sürecinde vergi ödemelerinin ertelenmesi, 

vergi oranlarının düşürülmesi ve kamu harcamalarının arttırılması gibi 

maliye politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 

Salgın krizinin bir yılı aşkın süredir devam ediyor oluşu AB 

ülkelerinde ekonomik büyümenin durmasına ve işsizliğin artmasına 

neden olmuştur. AB üyesi ülkelerin toplam işgücünün % 15 - 25 gibi 

bir oranının salgın krizinden dolayı işsiz kalacağı tahmin edilmektedir 

(Eyrich, 2020). 

Covid-19 salgını ortaya çıktıktan sonra AB yeterince başarılı bir 

performans gösterememiştir. Bu durum AB üyesi Güney Avrupa 

ülkelerinin (İspanya ve Fransa başta olmak üzere) ve AB’ye  aday 

ülkelerin (Sırbistan başta olmak üzere) tepkisine neden olmuştur. 

Birliğin sadece kağıt üzerinde olduğu, reelde gerçekçi bir 

dayanışmanın var olmadığı vurgulanmıştır. 

Covid-19 salgını konusunda AB’nin birlik olarak seri ve güçlü bir 

tepki verememesinde AB’nin bürokratik yapısının işleyişindeki 

zorluklar etkili olmuştur.  Ayrıca birlik üyesi ülkelerin AB’ye 

aktarmış oldukları yetki ve kaynakların sınırlı olması da bir başka 

önemli etkendir. Örneğin, AB’nin refah düzeyi en parlak olan ülkesi 

Almanya’dır. Almanya’nın birlik bütçesine olan katkısı 19.587 milyar 
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Euro tutarındadır. Söz konusu rakam Almanya milli gelirinin sadece 

% 0.59’unu oluşturmaktadır (Nas, 2020: 4).   

İtalyan hükümeti “korona (Covid-19) tahvilleri” olarak adlandırılan 

ortak bonoların piyasaya sürülmesi ve ortak borçlanma ile AB 

ülkelerinde görülecek muhtemel bir ekonomik krizin birlikte aşılması 

önerisinde bulunmuştur. Ancak mali disiplinleri Akdeniz ülkelerine 

oranla çok daha gelişmiş olan Almanya, Hollanda, Avusturya ve 

Finlandiya gibi ülkeler korona tahvilinin kullanılmasına sıcak 

bakmamışlardır.  Bu ülkelerin öne sürdüğü başlıca argüman; AB’nin 

Akdeniz kanadının mali disiplin konusunda “gevşek” olmasıdır. 

Salgın öncesinde zaten borç batağında olan İtalya’nın kriz sonrası 

daha da borçlanacak olması merkez ve Kuzey Avrupa ülkeleri 

tarafından endişe ile karşılanmıştır. Bu anlaşmazlık; sorumsuz mali 

politikalar izledikleri düşünülen Güney Avrupa ülkeleri ile bu 

ülkelerin finansal durumlarını düzeltmesi öngörülen Almanya, 

Hollanda ve İskandinav ülkeleri gibi güçlü ülkeler arasında derin bir 

krize yol açmıştır. Kısacası AB, kendi içinde anlaşmazlığa düşerek 

ekonomik reform politikaları konusunda bölünmüştür (Yılmaz, 2020: 

256). 

Covid-19 salgını, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomilerine ve kamu 

finansmanına benzeri görülmemiş bir yük getirmiştir. Bu nedenle 

2020 yılında Avrupa Komisyonu çeşitli tarihlerde maliye 

politikalarına yönelik önerilerini yayınlamıştır. Gelecekte yapılacak 

yatırımlar ve yapısal reformların yanı sıra kurtarma fonları üzerinde 

özenle durulmuştur. Maliye politikalarının nasıl koordine edileceği ve 
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ulusal düzeyde aldığı tedbirlerle yeterli çözümü üretemeyen ülkelerin 

desteklenmesi de gündeme alınmıştır. 

Covid-19 krizi karşısında tüm Euro Bölgesi ülkeleri mali tedbir 

paketlerini uygulamaya koymuşlardır. Bu paketler isteğe bağlı mali 

teşvik tedbirleri, firmalara verilen krediler için devlet garantileri ve 

diğer likidite destek tedbirlerinden oluşmaktadır. Özellikle istihdamı 

korumak için firmalara destek olunmuştur. Ülkeler ayrıca sağlık 

harcamalarına yönelmek zorunda kalmışlardır. İşsizleri ve diğer 

savunmasız grupları çeşitli sosyal transferler yoluyla desteklemeyi 

amaçlayan önlemlere odaklanmışlardır. Gelir tarafında ise vergi ve 

sosyal güvenlik katkılarının ertelenmesi esas olarak hanelere ve 

şirketlere likidite desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa 

Komisyonu’nun Bahar 2020 ekonomik tahminine göre, isteğe bağlı 

mali tedbirler toplam Euro Bölgesi düzeyinde GSYİH’nın % 3.25'ini 

oluşturmaktadır. Buna ek olarak, hükümetlerin Nisan 2020 ayı 

sonunda yayınlanan istikrar programlarında özetlenen bütçe planlarına 

göre, şirketlere verilen krediler ve diğer likidite destek önlemleri için 

devlet garantileri Euro Bölgesi GSYİH’sının yaklaşık % 20’sini 

meydana getirmektedir (OECD, 2020). 

Covid-19 krizinin derinliği ve mali tepkinin büyüklüğü, mali 

pozisyonlarda ciddi bir bozulmaya ve heterojenliğe yol açmıştır. 

Avrupa Komisyonu’nun Bahar 2020 ekonomik tahminine göre, on bir 

ülke 2019 yılında bütçe fazlası kaydederken, tüm Euro Bölgesi 

ülkelerinin bu yıl GSYİH referans değerinin % 3’ünü aşan bütçe 

açıklarını kaydetmesi beklenmektedir. En büyük bütçe açıkları, 
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yüksek devlet borcu/GSYİH oranlarıyla krize giren ülkeler arasında 

yer alan Belçika, İspanya, Fransa ve İtalya için tahmin edilmektedir. 

Krize çok yüksek borç oranlarıyla giren ülkeler, borçlulukta en büyük 

artışları yaşayacaklardır. 2021 yılında kriz öncesi seviyelerin çok 

üzerinde kalsa da, bütçe açığı ve borç/GSYİH oranlarının düşmesi 

beklenmektedir.  Tüm ülkeler, orta vadeli mali sürdürülebilirliği 

korurken, şiddetli krizden kurtulmak için ekonomilerini desteklemeye 

devam etmek zorunda kalacaklardır. Avrupa Komisyonunun 2020-21 

mali politikalarına ilişkin tavsiyeleri, ülkelerin “pandemiyi etkili bir 

şekilde ele almak ve ekonomik iyileşmeyi desteklemek için gerekli 

tüm tedbirleri uygulamaları” gerektiğini vurgulamaktadır. Daha sonra, 

“ekonomik koşullar izin verdiğinde, ülkelerin yatırımları artırırken 

borçların sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan maliye 

politikalarını takip etmeleri” önerilmektedir (Haroutunian & 

Hauptmeier & Leiner-Killinger, 2020). 

Salgın döneminde kimi akademisyenler gelirlerin arttırılmasına 

yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Tüketim üzerinden alınan dolaylı 

vergilerin ve servet vergilerinin büyüme üzerinde olumsuz etkiye yol 

açmayacağını ve bu nedenle bu vergilere odaklanılması üzerinde 

durmuşlardır. Ülkeler ayrıca kısa çalışma ödenekleri veya ücret 

sübvansiyonları yoluyla işçilerini korumaya yönelik geniş kapsamlı 

önlemler de uygulamışlardır. Hane halkına gelir desteği birçok ülkede 

genellikle vergi indirimleri yerine nakit yardımları yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Salgın koşullarının tetiklediği ekonomik kriz hem 

arz hem talep şoklarına yol açmıştır (Guerrieri vd., 2020: 5). Genel 

sağlık kriziyle birlikte hane halkı talebi gerilemiştir. Birçok durumda, 
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gelir vergilerini, sosyal güvenlik katkılarını veya KDV’yi azaltmak, 

vergiden muaf tutmak ve ertelemek, firmalara ve hane halkına destek 

sağlamak açısından önemli çabalardır. Bu süreçte ülkeler doğal olarak 

vergi kayıpları yaşamışlardır. 

SONUÇ 

Bölgesel bütünleşmeler içinde en önemlisi kuşkusuz Avrupa 

Birliği’dir. AB’nin bugünkü konumuna gelmesi çok uzun zaman 

almıştır. Çok sayıda anlaşma yapılmış, ekonomik, sosyal, siyasi 

çalkantılar ve tartışmalar yaşanmıştır.  Atılan en önemli adımlardan 

biri, Maastricht Anlaşmasıdır.  

AB zaman zaman aldığı kararlar ve sorunlara pratik çözümler 

üretememe konularında eleştiriye tabi tutulmaktadır. AB’nin tüm 

çabalarına karşın üye ülkeler bütçe açıkları ve borç krizi ile sürekli 

karşı karşıyadırlar. Covid-19 salgını gibi olağanüstü koşullar dışında 

bütçe açığı veren ve borcunu ödeyemeyen ülkelere karşı tedbirler 

geliştirilmelidir. Siyasi nedenlerle bu ülkelere yönelik yaptırımlar 

ertelenmemelidir.  

AB 1990-2020 arası dönemde uyguladığı mali politikalarda zaman 

zaman etkin çözümler üretememiştir. ERM krizi ve Euro borç krizi ile 

yüz yüze kalmıştır. Bununla beraber AB bu yaşanılan krizlerden 

çıkmayı başarabilmiştir.  Görülen o ki, AB en önemli reformlarını 

krizlerden sonra gerçekleştirmiştir. AB krizler döneminde özellikle 

2008 krizinde uyguladığı maliye politikasıyla mali dengeleri 

korumuştur. 
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AB Covid-19 salgınıyla birlikte büyük bir tedirginlik içine girmiştir. 

2008 küresel krizi ile birlikte küçülme yaşayan AB ekonomisi gelişen 

salgın dalgasıyla başa çıkmakta zorlanmıştır. Başta Almanya olmak 

üzere gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri salgın sürecinde zor durumda 

kalan Güney Avrupa ülkelerine yeterli desteği vermemişlerdir. Hem 

sağlık hizmetlerine destek hem de ekonomik yardım konusunda iyi bir 

performans gösterememişlerdir. Bu durum AB üyesi kimi ülkeleri 

birliğin anlam ve önemini sorgulamaya yöneltmiştir.  
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GİRİŞ 

Covid-19  

Aralık 2019'da Çin'de viral pandemi ile hastaneye başvuran hasta 

sayısı daha sonra yeni korona virüs hastalığının (COVID-19) neden 

olduğunu ortaya koymuş ve COVID-19 salgını çok hızlı bir biçimde 

pandemiye dönüşmüştür (Yıldız ve diğerleri, 2020). 

Özellikle Covid-19 ile birlikte sıkça kullanılan kelimelerden ikisi ise 

epidemi ve pandemi kavramlarıdır. Epidemi; bulaşıcı bir hastalığın 

belirli bir bölge içerisinde salgın haline dönüşmesi olarak 

tanımlanırken, pandemi ise; bir salgının belirli bir bölgenin de dışına 

taşarak, büyük bir nüfusu ve hatta bütün bir insanlığı etkilemeye 

başlaması olarak ifade edilmektedir (Aslan, 2020; Merriam-Webster, 

2020). 

Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in 

Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde, sebebi o an için bilinmeyen zatüre 

vakaları bildirmiş ve 5 Ocak 2020 tarihinde ise, daha önce insanlarda 

tespit edilmemiş yeni bir korona virüs tanımlanmıştır. Başlangıçta 

2019- nCoV olarak ifade edilen bu hastalık, daha sonra Covid-19 

olarak adlandırılmış ve Çin’de ortaya çıktıktan sonra, üç ay gibi kısa 

bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır (WHO, 2021). 

Covid-19 hastalığının ilk ortaya çıktığı günden 12 Mayıs 2020 tarihine 

kadar geçen zaman diliminde yaşanan önemli gelişmeleri, aşağıdaki 

şekilde, kronolojik olarak sıralamak mümkündür (ALJAZEERA, 

2021; EURONEWS, 2021; UNESCWA, 2021; Muccari vd., 2020; 

T.C. Sağlık Bakanlığı, 2021; WHO, 2021) 
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Kişilik Kavramı 

Kişinin yaptıklarının tamamı, kişiler arası ilişkileri, hisleri, fikirleri, 

ilgileri, eğilimleri onun kişiliğinin göstergesidir (Doğan, 2005). 

Kişilik, bireyin tutarlı ve sürekli olan davranış kalıplarında, bilişsel 

sürecin duygusal boyutunda yer alan özellikler ve nitelikler olarak 

tanımlanmaktadır (Hadas, 2011; Lawrence, 1993). Bireyi kendisi 

dışındakilerden ayıran ve o bireye mahsus davranışlardır (İkizler ve 

Karagözoğlu, 1997). Bireyin kişiliğinin dışa yansıyan yanlarını 

tanıması, diğer kişilerle kurulan ilişkilerin bilinçli olarak 

değerlendirilmesiyle oluşur (Selçuk ve Aydos, 1998). 

Kişilik kavramı türlü sıfatlarla anlatılır. Örneğin: İyi-kötü, girişken-

çekingen, neşeli-somurtkan, cesur-korkak gibi birçok sıfat ile anlatılır 

(Doğan, 2005). Kişilik; bireyin ilgi duyduğu tüm unsurları, 

davranışlarını, becerilerini, üslubunu ve çevresine uyum sağlama 

tarzını da kapsayan bir kavramdır (Şahabettinoğlu, 2015). Kişilik, 

kalıtımdan gelen mizaç ile yaşam içerisinde elde edilen karakterin 

birleşmesinden oluşur (Sayın ve Aslan, 2005). Kişiliği bireyin sosyal 

hayat içerisinde oynamış olduğu roller ve bu rollerin diğer bireyler 

üzerindeki etkisi olarak tanımlar (Gökpınar, 2014).  

Kişinin yetersiz hissettiği konularda kendini geliştirmek istemesiyle 

kişiliğinin şekilleneceğini söylemiştir (Eker, 2012 Kum ve Rajkumar, 

2017). Bireyin, hayatı boyunca kurduğu ilişkileri, tecrübeleri, bu 

ilişkilere dair yorumları ve kararları kişiliğin oluşumunda etkili olan 

faktörlerdir (Robbins, 2012). Kişilik, bireyin özel ve ayırt edici 

davranışlarıdır. Bu davranışlar, o bireyde değişmez ve kararlıdır. 
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Kişilik terimi spor alanında da performans ve başarı yönünden 

oldukça önemlidir (Özerkan, 2004). Kişilik fiziksel, ruhsal eylemler 

ve davranışlar yönünden bir bireyin sürekli yenilenen ve alışılmış 

davranış örnekleridir. Bireyin kişiliğinin dışa yansıyan yanlarını 

tanıması, diğer kişilerle kurulan ilişkilerin bilinçli olarak 

değerlendirilmesiyle olur (Selçuk ve Aydos, 1998). 

İyi Oluş  

Psikolojik iyi oluş terimi, kişinin hayatını nasıl şekillendireceği 

konusunda bilgi verir (Deci, 2008). Psikolojik iyi oluş, bireylerin 

kendini mutlu hissedip, yaşantısıyla alakalı olumlu düşüncelere sahip 

olması ve yaşamındaki yeniliklere açık olmasını kapsar (Ryff, 1999). 

İyi oluşun ana teması insan potansiyelinin tam anlamıyla 

gerçekleştirmesi gerekliliğinin yattığını savunan psikolojik iyi oluş 

terimi olmadır (Hefferon ve Boniwell, 2014). Sağlıklı olmanın asıl 

şartının ise psikolojik iyi oluş ile alakalıdır ve psikolojik iyi oluş 

seviyesi ileri seviyede olan kişiler, topluma fayda sağlarlar, aynı 

zamanda sosyal ilişkilerde de oldukça başarılıdırlar (Forgeard, 2011). 

İyi oluş; işlevlerinin bilincinde ve onları gerçekleştiren bireyleri, 

yaşamının her aşamasında yaşam enerjisini yüksek tutmaya çalışan, 

kendi fikirleriyle yaşamını şekillendiren, özgür bir irade ile kendi 

kararlarını alabilen bireylerdir (Schultz, 2007). İyi oluş samimi ve 

güvenilir kişileri arası ilişkiler geliştirmeyi amaçlar (Keyes vd. 2002). 

Kendini kabul etme, hem kişisel farkında lığın oluşmasına imkân 

sağlayan hem de bireyin zayıf yönlerinin farkına varmasına olanak 

sağlayan ve tüm bu yönlerin kabulünü içeren bir çeşit öz 
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değerlendirme şeklidir (Ryff ve Singer, 2008). Kişilerin hayatlarındaki 

amaçlar ve sahip oldukları yeterliliklere ilişkin algısı ile sağlanan 

tutarlılık psikolojik iyi oluş şeklinde nitelendirmektedir (Ryff ve 

Keyes, 1995). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, nicel araştırma modellerinden tarama yöntemi 

kullanılmıştır. Bu kullanılacak olan model genel tarama yöntemidir. 

Genel tarama modelleri; birden çok değişkenden oluşan evrende, 

evren hakkındaki yargıya varmak amacı ile evrenin tamamı ya da 

evrenden alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde uygulanan 

tarama yöntemidir (Karasar, 2006). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Gaziantep ilinde E Tipi cezaevinde 

hükümlülerden oluşmaktadır. Örneklem seçimi seçkisiz olmayan 

örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntemin seçilmesindeki gaye sınırlılıkları sebebiyle örnekleme 

kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimler olması etkili 

olmuştur (Büyüköztürk vd., 2014). Bu kapsamda araştırmanın 

örneklemini 2020-2021 yılı toplam 123 erkek mahkûm 

oluşturmaktadır. 
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Tablo 1: Araştırmaya katılanlara yönelik kişisel bilgiler 

 Değişken Frekans Yüzde 
Yaş  18-24 Yaş 15 12,2 

25-31 Yaş 36 29,3 
32-38 Yaş 39 31,7 
39 Yaş ve üzeri 33 26,8 

Medeni durum Evli 60 48,8 
Bekâr 63 51,2 

 İlk ve Orta Okul 54 43,9 
Eğitim durumu Lise 45 36,6 
 Üniversite ve üstü 24 19,5 
Düzenli Spor yapma Evet 54 43,9 
 Hayır 69 56,1 
 Evet 18 14,6 
Hayatından memnuniyet Kısmen 36 29,3 
 Hayır 69 56,1 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan kişilere ait kişisel bilgiler yer 

almaktadır. Tablo 1’e göre mahkumların çoğunluğu 25-38 yaş 

aralığında bulunmaktadır. Mahkumların evli (%48,8) veya bekar 

(%51,2) olma durumları birbirine çok yakındır. Mahkumların eğitim 

durumları çoğunlukla ilkokul ve ortaokul (%43,9) düzeyindedir. 

Mahkumların düzenli spor yapma durumları (Evet, %43,9; Hayır, 

%56,1) birbirlerine yakındır. Mahkumların büyük çoğunluğu 

hayatlarından memnun olmadıklarını (%56,1) ifade etmişlerdir. 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan yüz yüze 

anket toplama yöntemi kullanılmıştır. Birinci bölümde “Kişisel Bilgi 

Formu”, ikinci bölümde Diener ve arkadaşları (2009) tarafından 

geliştirilen, Telef (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan “Psikolojik 

İyi Oluş Ölçeği”, ve üçüncü bölüm ise Gosling ve arkadaşları (2003) 
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tarafından geliştirilen, Atak (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“On-Maddelik Kişilik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 25,0 paket programı kullanılmıştır. Ölçüm 

araçlarına ilişkin güvenilirlik katsayıları hesaplanmış ve tanımlayıcı 

istatistiklerin yanı sıra; dağılımların normallik yapısı kontrolünde 

Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Normal dağılım yapılarının 

karşılaştırılması sonucunda tüm hipotez testleri için parametrik olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Normal dağılıma sahip değişkenlerin 2 bağımsız grup 

karşılaştırılmasında Student-t testi, İkiden fazla bağımsız grubun 

karşılaştırılmasında normal dağılıma sahip değişkenler için ANOVA 

ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri, ilişki karşılaştırmalarında ise 

Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 2: Yaş ile Psikolojik İyi oluş, Kişilik ölçeği alt boyutları 
arasında fark 

 Yaş N Yüzde S.s F p Anlamlı 
fark 

Psikolojik İyi  
Oluş Toplam 

18-24 Yaş 
(a) 

15 3,3250 ,91344 

2,678 ,049* 

 
a<c,d 

25-31 Yaş 
(b) 

36 3,6146 ,54147 

32-38 Yaş 
(c)  

39 3,8365 ,53354 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 3,9091 1,01564 

Deneyime 
Açıklık 

18-24 Yaş 
(a) 

15 2,9000 1,15264 

,696 ,556 

 
 
- 25-31 Yaş 

(b) 
36 3,1667 ,86189 

32-38 Yaş 
(c)  

39 2,8462 ,89703 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 2,9545 1,15491 

Yumuşak  
Başlılık 

18-24 Yaş 
(a) 

15 3,3000 ,95991 

,974 ,408 

 
 
- 25-31 Yaş 

(b) 
36 3,7500 ,81504 

32-38 Yaş 
(c)  

39 3,5000 1,14133 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 3,5909 ,67840 

Duygusal 
Dengelilik 

18-24 Yaş 
(a) 

15 3,4000 1,36539 

1,057 ,370 

 
 
- 25-31 Yaş 

(b) 
36 3,1250 ,88135 

32-38 Yaş 
(c)  

39 3,2308 1,16893 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 3,5909 1,27754 

Sorumluluk 18-24 Yaş 
(a) 

15 3,0000 ,56695 

4,215 ,007* 

 
 
a|<b,c 
 
 

25-31 Yaş 
(b) 

36 3,5417 ,75946 

32-38 Yaş 
(c)  

39 3,6154 ,66354 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 3,0455 1,15491 

Dışa  
Dönüklülük 

18-24 Yaş 
(a) 

15 2,8000 1,06570 

2,411 ,070 

 
 
- 
 
 

25-31 Yaş 
(b) 

36 3,1250 ,59010 

32-38 Yaş 
(c)  

39 3,2308 ,94483 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 3,5455 1,17502 
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Kişilik 
Toplam 

18-24 Yaş 
(a) 

15 3,0800 ,69096 

,816 ,487 

 
 
- 25-31 Yaş 

(b) 
36 3,3417 ,46560 

32-38 Yaş 
(c)  

39 3,2846 ,62304 

39 Yaş ve 
üzeri (d) 33 3,3455 ,63102 

 

Tablo 2 incelendiğinde Yaş ile Psikolojik İyi Oluş Toplam ölçeği ve 

Kişilik ölçeği alt boyutu Sorumluluk ile anlamlı fark olduğu Kişilik 

ölçeği toplam ve diğer alt boyutları ile anlamlı fark olmadığı 

görülmektedir.  

Bu sonuca göre 32-38 yaş ve 39 yaş ve üzeri olanların 18-24 yaşında 

olanlara göre Psikolojik İyi Oluş Toplam ölçeğine göre, 25-31 yaş ve 

32-38 yaş aralığında olanların 18-24 yaş aralığında olanların Kişilik 

ölçeği sorumluluk alt boyutuna göre daha yüksek puan aldıkları 

söylenebilir (p<0.05). 

Tablo 3: Medeni durum ile İyi oluş, Kişilik ölçeği alt boyutları 
arasında farklar 

 Medeni 
Durum 

N Yüzde S.s t p 

Psikolojik İyi  
Oluş Toplam 

Evli 60 3,7750 ,82909 ,660 511 
Bekâr 63 3,6845 ,68864 

Deneyime 
Açıklık 

Evli 60 2,8750 ,99416 -1,099 274 
Bekâr 63 3,0714 ,98725 

Yumuşak  
Başlılık 

Evli 60 3,5000 ,98290 -,859 391 
Bekâr 63 3,6429 ,85397 

Duygusal 
Dengelilik 

Evli 60 3,4500 1,18142 1,253 ,213 
Bekâr 63 3,1905 1,11597 

Sorumluluk Evli 60 3,3500 1,02221 -,194 ,845 
Bekâr 63 3,3810 ,71117 

Dışa  
Dönüklülük 

Evli 60 3,4250 ,93349 2,212 ,029* 

Bekâr 63 3,0476 ,95763 
Kişilik 
Toplam 

Evli 60 3,3200 ,59881 499 ,619 
Bekâr 63 3,2667 ,58723 
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Tablo 3 incelendiğinde Psikolojik İyi Oluş Toplam ve Kişilik Toplam 

ölçeği ve alt boyutlarına göre anlamlı fark olmadığı görülmektedir 

(p<0.05). 

Tablo 4: Eğitim durumu ile İyi oluş, Kişilik ölçeği alt boyutları 
arasında farklar 

 Eğitim durumu N Yüzde S.s F p Anlam
lı fark 

Psikolojik 
İyi  
Oluş 
Toplam 

İlk ve Orta Okul (x) 54 3,7292 ,79271 

,877 ,419 

 
- Lise (y) 45 3,8167 ,83581 

Üniversite ve üstü 
(z) 

24 3,5625 ,47348 

Deneyime 
Açıklık 

İlk ve Orta Okul (x) 54 2,6944 1,24921 
4,17
0 

,018* 

 
b>a Lise (y) 45 3,2333 ,54979 

Üniversite ve üstü 
(z) 

24 3,1250 ,83731 

Yumuşak  
Başlılık 

İlk ve Orta Okul (x) 54 3,4444 ,96479 
3,98
3 

,021* 

 
b>a,c Lise (y) 45 3,8667 ,87516 

Üniversite ve üstü 
(z) 

24 3,3125 ,76347 

Duygusal 
Dengelilik 

İlk ve Orta Okul (x) 54 3,2778 1,21573 
8,17
2 

,000* 

 
b,c>a Lise (y) 45 3,7333 ,99201 

Üniversite ve üstü 
(z) 

24 2,6250 ,94696 

Sorumluluk İlk ve Orta Okul (x) 54 3,3611 ,87100 

,111 ,895 

 
- Lise (y) 45 3,3333 ,98857 

Üniversite ve üstü 
(z) 

24 3,4375 ,64795 

Dışa  
Dönüklülük 

İlk ve Orta Okul (x) 54 3,1111 ,95989 
8,24
8 

,000* 

 
b,c>a 
 

Lise (y) 45 3,6333 ,91329 
Üniversite ve üstü 
(z) 

24 2,7500 ,76613 

Kişilik 
Toplam 

İlk ve Orta Okul (x) 54 3,1778 ,59769 
8,59
7 

,000* 

 
b>a,c 
 

Lise (y) 45 3,5600 ,52588 
Üniversite ve üstü 
(z) 

24 3,0500 ,51836 

 

Tablo 4 incelendiğinde Eğitim durumu ile Psikolojik İyi Oluş Toplam 

ölçeği ile anlamlı fark olmadığı Kişilik toplam ve alt boyutları ile 

anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre deneyime açıklık 

alt boyutunda lise mezunu olanların ilk ve ortaokul mezunu olanlar 
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göre, Toplam kişilik ölçeği ve yumuşak başlılık alt boyutlarında lise 

mezunu olanların ilk ve ortaokul mezunu olanların ve Üniversite 

mezunu olanlara göre, duygusal dengelilik alt boyutu ve dışa 

dönüklülük alt boyutlarında lise, üniversite ve üstü olanların ilk ve 

orta okul mezunu olanlara göre daha yüksek puan aldıkları 

söylenebilir (p<0.05). 

Tablo 5: Düzenli Spor yapma ile İyi oluş, Kişilik ölçeği alt boyutları 
arasında farklar 

 Düzenli 
Spor 
yapma 

N Yüzde S.s t p 

Psikolojik 
İyi Oluş 
Toplam 

Evet 54 3,8542 ,55359 
1,634 ,105 Hayır 

69 3,6304 ,87826 

Deneyime 
Açıklık 

Evet 54 3,1667 1,06399 
1,911 ,058 Hayır 69 2,8261 ,91083 

Yumuşak 
Başlılık 

Evet 54 3,6111 ,89899 
-,565 ,573 Hayır 69 3,5435 ,93831 

Duygusal 
Dengelilik 

Evet 54 3,2500 1,20436 
-,570 ,570 Hayır 69 3,3696 1,11359 

Sorumluluk Evet 54 3,5000 ,65156 
1,515 ,132 Hayır 69 3,2609 1,00590 

Dışa 
Dönüklülük 

Evet 54 2,9444 ,73116 
-3,165 ,002* 

Hayır 69 3,4565 1,05976 
Kişilik 
Toplam 

Evet 54 3,2944 ,62899 
,029 ,977 Hayır 69 3,2913 ,56432 

 

Tablo 5 incelendiğinde Düzenli spor yapma ile Kişilik ölçeği dışa 

dönüklülük alt boyutu ile anlamlı fark olduğu Psikolojik İyi Oluş 

Toplam ölçeği ve kişilik toplam ve diğer alt boyutları ile anlamlı fark 

olmadığı görülmektedir (p<0.05). 
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Tablo 6: Hayatından memnuniyet ile İyi oluş, Kişilik ölçeği alt 
boyutları arasında farklar 

 Hayatından 
memnuniyet 

N Yüzde S.s F p Anlamlı 
fark 

Psikolojik 
İyi  
Oluş 
Toplam 

Evet (1) 18 4,0625 ,42498 

3,091 ,049* 

 
3<1 Kısmen (2) 36 3,8125 ,57979 

Hayır (3) 
69 3,5978 ,87391 

Deneyime 
Açıklık 

Evet (1) 18 2,8333 ,97014 
5,421 ,006* 

 
1,3<2 Kısmen (2) 36 3,4167 1,01066 

Hayır (3) 69 2,7826 ,92545 
Yumuşak  
Başlılık 

Evet (1) 18 3,3333 ,56880 
1,147 ,321 

 
- Kısmen (2) 36 3,5000 ,90238 

Hayır (3) 69 3,6739 ,99198 
Duygusal 
Dengelilik 

Evet (1) 18 3,1667 1,05719 
,819 ,443 

 
- Kısmen (2) 36 3,1667 1,04198 

Hayır (3) 69 3,4348 1,22748 
Sorumluluk Evet (1) 18 2,8333 1,05719 

5,278 ,006* 

 
1,3<2 Kısmen (2) 36 3,6250 ,62536 

Hayır (3) 69 3,3696 ,88139 

Dışa  
Dönüklülük 

Evet (1) 18 3,5833 ,80896 

1,488 ,230 

 
- Kısmen (2) 36 3,1250 ,69050 

Hayır (3) 69 3,1957 1,09885 

Kişilik 
 Toplam 

Evet (1) 18 3,1500 ,42737 
,804 ,450 

 
- Kısmen (2) 36 3,3667 ,49223 

Hayır (3) 69 3,2913 ,66945 

 

Tablo 6 incelendiğinde Hayatından memnuniyet Psikolojik İyi Oluş 

Toplam ve Kişilik ölçeği at boyutları deneyime açıklık ve sorumluluk 

alt boyutunda anlamlı fark olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 

Psikolojik İyi Oluş Toplam ölçeğinde Hayatından memnun olanların 

olmayanlara göre, Kişilik ölçeği at boyutları deneyime açıklık ve 

sorumluluk alt boyutlarında hayatından memnun olmada kısmen 

olanların evet ve hayır cevabı verenlere göre daha yüksek puan 

aldıkları görülmektedir (p<0.05). 

 



750 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

Tablo 7: Psikolojik İyi Oluş ile Kişilik ölçeği ve alt boyutları 
karşılaştırılması 

  Psikolojik İyi 
Oluş 

  

  N r p 

 
 
Kişilik ölçeği 

Deneyime Açıklık 123 ,040 ,659 

Yumuşak Başlılık 123 ,430** ,000 
Duygusal Dengelilik 123 ,099 ,274 

Sorumluluk 123 -,086 ,347 

Dışadönüklülük 123 ,475** ,000 

Kişilik Toplam 123 ,315** ,000 

 

Tablo 7 incelendiğinde Psikolojik İyi Oluş ölçeği ile Toplam Kişilik 

ölçeği arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

ve Psikolojik İyi Oluş ölçeği ile Toplam Kişilik ölçeği alt boyutları 

yumuşak başlılık ve dışa dönüklülük alt boyutları arasında orta 

düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yaş ile Psikolojik İyi oluş, Kişilik ölçeği ve alt boyutları arasında 

farklar görülmektedir. Literatür incelendiğinde, araştırma bulgularıyla 

benzer ve farklı sonuçların olduğu görülmektedir. Kocaman’ın yapmış 

olduğu çalışmada yetişkinlerde umut ve psikolojik iyi oluş arasındaki 

ilişkiyi farklı değişkenler açsından incelediği araştırmada yaş 

değişkeni ile iyi oluş arasında istatistiksel olarak fark olmadığını 

saptamıştır (Kocaman, 2019). Alabucak’ın yetişkinlerin psikolojik iyi 

oluşlarını açıklamada yalnızlık, sosyal destek, kardeş ilişkileri ve bazı 

demografik değişkenlerin rolü konulu araştırmasında yaş değişkeni ile 

iyi oluş arasında fark olmadığını tespit etmiştir (Alabucak, 2019). 

Eraslan’ın yaptığı Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin 
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psikolojik iyi olma düzeylerinin yaş değişkeni ile psikolojik iyi oluş 

arasında istatistiksel olarak fark olmadığını tespit etmiştir (Eraslan, 

2015). Özkan’ın futbol sporu yapan bireylerin psikolojik iyi oluş 

düzeylerini farklı değişkenlere göre incelediği araştırmada yaş 

değişkeni ile psikolojik iyi oluş ölçeği arasında anlamlı fark olduğunu 

tespit etmiştir (Özkan, 2019). Timur’un yapmış olduğu Beden eğitimi 

öğretmenleri ile ilgili çalışmasında iyi oluş ve yaş arasında anlamlı 

fark bulunamamıştır (Timur, 2008), Karaçam ve Pulur’un yapmış 

oldukları öğretmenlerin akademik iyimserlik düzeyleri ile yaşları 

arasında anlamlı fark bulunmamıştır (Karaçam ve Puluz, 2016), 

Hamurcu’nun yaptığı çalışmada yaş ile beden algısı arasında anlamlı 

fark bulmuştur (Hamurcu, 2014). Erdoğan’ın yaptığı çalışmada 

öğretmenlerin başarı algıları ile yaşları arasında anlamlı fark 

bulmuştur (Erdoğan, 2013).  

Medeni durum Psikolojik İyi oluş, Kişilik ölçeği ve alt boyutları 

arasında farklar görülmektedir. Literatür incelendiğinde, araştırma 

bulgularıyla benzer ve farklı sonuçların olduğu görülmektedir. 

Vardar’ın yapmış olduğu bilimsel araştırmasının sonuçlarına göre 

medeni durumu ile kişilik ölçeği arasında puanlarının yüksek olduğu 

bulunmuştur (Vardar, 2019). Peker’in yaptığı bilimsel çalışmasının 

sonuçlarına göre evli katılımcıların bekâr katılımcılara göre kişilik 

ölçeğine yüksek puan aldıkları bulunmuştur (Peker, 2017). Öztürk‘ün 

yapmış olduğu çalışmada kişilik ölçeği ile medeni durum değişkenine 

göre farklılaşmadığı sonucunu bulmuştur (Öztürk, 2017). Tütüncü’nün 

yapmış olduğu bilimsel araştırmasında psikolojik iyi oluşun medeni 

duruma göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Tütüncü, 2012). 
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Oğuz’un yakın bir tarihte yürütmüş olduğu çalışmanın sonuçlarında 

medeni durumu evli olan yetişkin bireylerin medeni durumu bekâr 

olan bireylere göre psikolojik iyi oluş puanları daha yüksek 

bulunmuştur (Oğuz, 2019 ). Demirtaş’ın yöneticilerin psikolojik iyi 

oluş düzeylerini araştırmış olduğu çalışmasında ise medeni duruma 

göre psikolojik iyi oluşun farklılaşmadığı sonucunu bulmuştur 

(Demirtaş, 2016). 

Eğitim durumu ile Psikolojik İyi oluş, Kişilik ölçeği ve alt boyutları 

arasında farklar görülmektedir. Literatür incelendiğinde, araştırma 

bulgularıyla benzer ve farklı sonuçların olduğu görülmektedir. Sallis 

ve arkadaşlarının yaptığı fiziksel aktivite ile ilgilenen gençlerin serbest 

zaman aktivitelerinden tatminleri ile ilgili eğitim parametresinin 

anlamlı yüksek çıkmasıdır (Sallis ve ark., 1999). Literatürde fiziksel 

aktivite ile beraber bilişsel işlevlerin olumlu etkilendiği, dikkat, hafıza 

ve düşünme süreçlerinin olumlu yönde etkilendiği görülmektedir 

(Pellegrini ve Bohn, 2005; Rasberry, 2011; Ellemberg ve St-Louis 

Deschênes, 2010; Pontifex ve ark., 2012; Donnelly ve Lambourne, 

2011; Öztürk ve diğ., 2018 ).  

Düzenli Spor yapma ile Psikolojik İyi oluş, Kişilik ölçeği ve alt 

boyutları arasında farklar görülmektedir. Literatür incelendiğinde, 

araştırma bulgularıyla benzer ve farklı sonuçların olduğu 

görülmektedir. Başar ve Sarı’nın yapmış oldukları bilimsel çalışmada 

düzenli olarak spor yapma durumu ile psikolojik iyi oluş düzeyi 

arasında spor yapan katılımcıların lehine fark olduğunu tespit etmiştir 

(Başar ve Sarı, 2018). Çağlayan Tunç’un yapmış oldukları 
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çalışmalarında sporun üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ve öznel 

iyi oluş düzeylerine etkisini incelediği araştırmada spor yapan 

katılımcıların öznel iyi oluş düzeylerinin spor yapmayan katılımcılara 

göre daha yüksek olduğunu saptamıştır (Çağlayan ve Tunç, 2015). 

Özdemir ve arkadaşlarının yapmış oldukları serbest zaman etkinliği 

olarak egzersiz yapan üniversite öğrencilerinde güdüsel yönelim ve 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmada serbest 

zaman etkinliği olarak egzersiz yapan durumu ile psikolojik iyi oluş 

arasında fark olmadığını saptamışlardır (Özdemir, Özşaker ve Ersöz, 

2016). Szabo’nın yapmış olduğu egzersizin iyi oluş üzerindeki pozitif 

etkisine olduğu sonucuna varmıştır (Szabo, 2003). Gönener ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, öğrencilerin mental (psikolojik) 

iyi olma düzeylerinin yüksek çıkmasını sporun içinde olmalarının 

etkili olduğu sonucuna varmışlardır (Gönener ve ark., 2017). 

Literatürde bazı çalışmalarda ise psikolojik iyi oluşun,  düşük-orta 

derecede fiziksel aktivite ile artırılabileceği (Yerlisu Lapa, 2015) ve 

sportif aktivitelere katılımın psikolojik sağlık, arkadaş ilişkileri, 

toplumsal gelişim ile ilgili faydalar sağlayabil ileceği (Tekin, Amman 

ve Tekin, 2009) yönünde ifadeler yer verilmiştir. 

Hayatından memnuniyet ile Psikolojik İyi oluş, Kişilik ölçeği ve alt 

boyutları arasında farklar görülmektedir. Literatür incelendiğinde, 

araştırma bulgularıyla benzer ve farklı sonuçların olduğu 

görülmektedir. Etzel ve Mears’in yaptıkları uygulamalı beden eğitimi 

ve terapötik rekreasyonun, eğlendiren anlamlı etkinlikler olduğunu, 

psikolojik ve sosyal bazı olumsuzluklarla başa çıkma aracı olarak 

kullanılacağı sonucuna varılmıştır (Etzel ve Mears, 2004). Riykman 
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ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada hayattan memnun olma 

baskınlık ve dışa dönüklük gibi kişilik özellikleriyle ileri düzeyde spor 

becerileri arasında ilişki bulmuştur (Riykman ve ark., 1997). 

Blumenthal ve arkadaşları tesadüfî örnekleme tekniğiyle seçtikleri 16 

kız ve 16 erkeği 10 haftalık egzersiz programına alırken benzer 

özelliklerde 16 gönüllüyü kontrol grubu olarak belirlemişlerdir. 

Sonuçlar egzersiz grubunun kontrol grubuna göre daha az gerilim, 

kaygı ve depresyondan söz ettiği yönündedir (Blumenthal ve ark., 

1985). Ross ve Hayes egzersize katılım sonucunda katılımcıların % 

50’ye yakınının psikolojik sağlık gelişiminden söz ettiklerini 

belirtmişlerdir (Ross ve Hayes, 1988). Craft ve Landers depresyonun 

azaltılması amacıyla yapılacak bireysel ve grup müdahaleleri 

açısından sporun faydalı olduğuna karar verirlerken, benzer sonuçlar 

(Craft ve Landers, 1998), Leith ve Morgan tarafından yapılan 

çalışmalarında da benzer sonuçlar elde etmişlerdir (Leith, 1994; 

Morgan, 1997). Ayrıca günümüzün en yaygın hastalıklarından biri 

olarak gösterilen depresyonun, özellikle düşük ve orta şiddet 

düzeyinin tedavisinde, egzersizin hem doğrudan hem de tamamlayıcı 

olarak kullanılabileceğini salık veren, egzersizin depresyonu kontrol 

altına alma veya önleme açısından önemli bir müdahale yöntemi 

olduğunu, egzersizin depresyon tedavisinde, medikasyon kadar etkili 

olduğunu bildirilmektedir (Biddle ve Mutrie, 2001; King ve ark., 

2000; Lawlor, 2001; McAuley ve ark., 2003; Dunn, 2005).  

Öneriler: Covid-19 Korona pandemisi sürecinde mahkûmlarının 

kişilik ve iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiğinde, Covid-
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19 dönemde mahkumlar kişilik ve iyi oluşları üzerinde olumsuz bir 

etki yapmadığı görülmektedir. 
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BÜTÇE KAVRAMI VE E-BÜTÇE UYGULAMASI  

Bütçenin çeşitli tanımları yapılmıştır. Bu tanımlar, bilimsel ve hukuki 

tanımlar olarak ikiye ayrılabilir. Bilimsel tanımlar büyük ölçüde Batılı 

bilim adamları tarafından yapılmıştır. Örneğin Fransız maliyecilerden 

Paul Leroy-Beaulieu bütçeyi; “gelecekteki belli bir döneme ilişkin 

olarak, devletin ya da bir başka kurumun, gelir ve gider tahminlerinin 

ne olacağının saptanıp biçimi, niteliği belli cetveller haline getirilmesi, 

ardından gelirlerin toplanıp masrafların yapılması için yetkili 

makamlara bunların tasdik ettirilmesi ile ortaya çıkan mali dokümana 

verilen addır.” biçiminde tanımlamıştır” (Gürsoy:1980,3)  

Ülkemizdeki maliyecilerden Nihad Sayâr’ın tanımı da şöyledir: 

“Bütçe, devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kişileri ile yarı resmi ya 

da özel teşekkül ve toplulukların, belli bir dönem içindeki gelir ve 

giderlerini tahmin eden ve bunların yapılmasına önceden izin veren 

bir kanun, nizamname, kararname ya da idari bir tasarruftur” (Sayâr: 

1974, 7). 

Bilim adamları tarafından farklı tanımlar verilmekle beraber bütçeyi 

genel kabul görecek şekilde ve anahatlarıyla şöyle tanımlamak 

mümkündür: Bütçe, devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin gelecek 

belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerini tahmin eden ve bunların 

yürütülüp uygulanmasına izin veren bir hukuki tasarruftur 

(Feyzioğlu:1976,15). 

Bütçe konusunda yapılan hukuki tanıma örnek olarak, 2003 tarih ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan önce 

ülkemizde bütçe uygulamalarının hukuki çerçevesini tespit edip 
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yönlendirmiş olan 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanununun 6. maddesi verilebilir. Söz konusu maddede bütçe; 

“Devlet daire ve kurumlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini 

gösteren ve bunların uygulanmasına ve yürütülmesine izin veren bir 

kanun” olarak tanımlanmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 3. maddesinin f fıkrasında da bütçe için, “Belirli bir 

dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 

hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge” 

şeklinde bir tanım yapılmıştır. Aynı kanunun 15. maddesinde ise; 

“Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, merkezi yönetim kapsamındaki 

kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların 

uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur.” 

denilmiştir. 

Görüldüğü gibi, bütçe, gelecek bir döneme ilişkindir. Devletin gelecek 

döneme ait gelir ve gider tahminlerini kapsar. Ancak gelirlerin 

toplanabilmesi, giderlerin yapılabilmesi için parlamentonun (yasama 

gücünün), hükümete (yürütme gücüne) yetki ve izin vermesi 

gerekmektedir. Bütçe kapsamındaki kamu kuruluşları sadece bütçe ile 

kendilerine verilen ödenek kadar harcama yapabilirler. Yine, gelir 

toplayan kamu kuruluşları da bütçe kanunu ile verilen yetki dahilinde 

gelir tahsil edebilirler. 

Bütçe süreci içinde devletin büyüklüğüne göre çok sayıda kurum ve 

kuruluş yer almakta, belirli bir  yazışma düzeni bulunmaktadır. Bütçe 

süreci teknolojik gelişmelere göre yeniliklere konu olmuştur. 

Günümüzde bilgi teknolojileri, internet ve yazılım programları 
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sayesinde yazışmalar belirlenen standartlarda kısa sürede 

tamamlanabilmektedir. E-bütçe adı verilen yazılımlar merkezi idare 

ile harcamacı kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmakta, veri 

girişleri belirli sürelerde yapılarak bütçenin hazırlık çalışmalarında 

kısa sürede ve aynı anda mesafe alınmaktadır.  

DİJİTALLEŞME VE DÜNYA’DA DİJİTAL BÜTÇE 
UYGULAMALARI 

Dijitalleşme, fiziksel aktiviteleri ve belgeleri taşımak için dijital 

teknolojilerin kullanımını ifade etmektedir. Dijitalleşme, bilgisayar 

tabanlı bir ağ altyapısını ve özellikle internetin kullanılmasını gerekli 

kılar. Böylece e-belgelerin daha düşük maliyetle ve daha hızlı iletimi 

söz konusudur. 

Dijitalleşmenin şeffaflık, hesap verebilirlik ve özgürlüğü, demokrasiyi 

teşvik etmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir. Dijitalleşme, kamu 

sektörünün modernizasyonuna, verimliliği arttırmaya, faaliyetlerin 

standardizasyonu yoluyla basitleştirilmesine katkıda bulunur. 

Dijitalleşme aynı zamanda maliyet tasarrufu sağlamaktadır. 

Dijitalleşme modernizasyonu ve çevrimiçi hizmetlere katılımı 

destekler. Ek olarak, e-belgeleri kolaylıkla aramak, analiz etmek, 

düzeltmek ve iyileştirmek için insan kabiliyetini geliştirir. Diğer 

faydaları arasında, dijitalleşme, çevrimiçi bilgi paylaşımı ve izleme 

fırsatı sunar. 
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Dijitalleşme, kamu sektöründe ve özel sektörde bilgi sisteminin 

verimliliğini ve etkinliğini artırmak için bir yenilik olarak 

kullanılmaktadır. 

Hükümetlerin yatay ve dikey hiyerarşilerindeki süreçler sorunlu 

olabilir. Bu zorluk, özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok daha 

belirgindir. Dijitalleşme bu sorunların azalmasına da yardımcı olabilir.  

Dijitalleşmenin faydalarına rağmen, kamu sektörüne yayılması, bir 

meydan okuma olarak algılanabilir. Zira, geleneksel kültür ve yapılar, 

kamu sektöründe dijital yeniliğin önündeki önemli engeller 

olmaktadır. 

Gelişmiş bir e-devlet inovasyonu olarak dijitalleşme, kamu yönetimi 

faaliyetlerinde reform yapmaya yönelik bir girişim olarak da 

tanımlanmıştır (Effah, John, Nuhu Zenith, Hubeidatu: 2017, 2-3). 

Geniş tanımıyla, e-devlet, bilginin uygulanması ve kamu yönetiminde 

ve çevresinde iletişim teknolojileri tarafından şekillendirilen tüm 

hükümet rollerini ve faaliyetlerini kapsar. E-devlet küresel bir 

fenomen haline gelmiştir (Špaček, Csótó, Urs, 2020:128-129). 

İyileştirilmiş hizmet sunumu (hizmetlerin kullanımının daha kolay, 

daha rahat ve daha  kaliteli olması vb.) e-devlet girişimlerinin temel 

hedeflerinden biri olarak algılanmıştır, 

Hükümet e-devletle iş süreçlerinin iyileştirilmesinin yanında (iç iş 

süreçlerinde artış) verimlilik, daha iyi bilgi paylaşımı, yenilikçilik, 

daha iyi karar verme, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik ve 

vatandaşlara daha fazla yakın olmayı da amaçlamıştır. E-devlet 
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aslında vatandaş merkezli bir şekilde geliştirilmiştir (Špaček, Csótó, 

Urs, 2020:127). 

İnternetteki ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte 2003 

yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nde e-devlet 

uygulamaları kamu kurumları için bir “zorunluluk” olarak ortaya 

çıkmıştır. OECD’ye üye ülkelerde 1990'larda veri depolama ve işleme 

kapasitesi geliştirilmiştir. 2000’li yıllarda e-devlet uygulamaları dünya 

çapında hükümet uygulamaları haline gelmiştir.  

Birleşmiş Milletler (BM) 2014 E-devlet Survey’i, Avrupa’nın en 

yüksek bölgesel e-devlete sahip dünya lideri olduğunu göstermektedir. 

2014 yılındaki BM anketinin yayınlanmasından bu yana ilk kez 

Fransa küresel sıralamada 4. Hollanda 5, Birleşik Krallık 8. ve 

Finlandiya 10.’dur. 

2014 yılındaki e-devlet anketi, e-devletteki ilerlemenin dünya çapında 

artan çevrimiçi katılım, mobil kanalların büyümesi ve sosyal medya, 

açık hükümet verilerinin gelişmesi ve genişletilmiş kullanımı, 

kamuoyunun dijitalleşmesine yönelik sürekli çabaların önemini 

vurgulamaktadır (Briefing November 2015 EPRS, 2). 

Dünya çapında veri portalları ve bir danışmanlık firması olan Boston 

Consulting Group (BCG), vatandaşların hükümetlerle işlemlerinin 

internet üzerinden onda birinin gerçekleştirildiğini bildirmiştir. BCG, 

dünya çapında bu işlemlerin üçte birinin gerçekleşeceğini tahmin 

etmektedir. 
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AB, son 15 yıldır e-devlet hizmetlerinin verimli sunulmasına yönelik 

uygulamaları, dijital altyapıların oluşturulmasını ve en iyilerin 

paylaşılmasını desteklemiştir. Veri güvenliğinin korunması da önemli 

bir konudur. Kamu alımlarında elektronik faturalandırmaya ilişkin 

2014 yılında kabul edilen 2014/55 / EU sayılı Direktif buna bir 

örnektir.  

İngiltere 2012’de dijital stratejisini başlatmıştır. 2012 yılından itibaren 

yeni hizmetlerin dağıtımında ve benimsenmesinde hızlı ilerlemeler 

kaydedilmiş, gov.uk mümkün olan en geniş kitle tarafından erişilebilir 

duruma gelmiştir. 2014 yılında tahmini 1.7 milyar sterlin tasarruf 

sağlanmıştır. 

Dijitalleşme yolu her zaman sorunsuz değildir. Bazen bu yolda 

başarısızlıklar da yaşanmıştır. Başarısızlıklar yalnızca teknolojik 

nedenlerle değil, kurumlar içindeki süreçler, çalışanlar ve yapısal 

sorunlarla ilgili olmuştur (Briefing November 2015 EPRS, 4). 

Üye Devletlerin e-devlet hizmetlerinin vatandaşlar için 

erişilebilirliğini arttırması önemlidir. AB’de dijital hizmetlerin 

genişlemesi yalnızca resmi kurumlar aracılığıyla desteklenmemek-

tedir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde vatandaşların % 50’sinden ve 

işletmelerin % 80’inden fazlası e-devlet hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. 

Dijitalleşme ve e-devletle ilgili gelişmelerden devlet bütçesi de payını 

almıştır. Dijital bütçe uygulamaları dünyada hızlı bir genişleme 
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göstermiştir. Önce bu uygulamalar için alt yapı oluşturulmuştur. Son 

15 yıldır dijital altyapıların oluşturulması ve uygulamaların 

paylaşılması, e-devlet hizmetleri, Avrupa Birliği (AB) Dijital 

Eyleminin hedeflerinden biridir. 

E-bütçelemenin (ve genel olarak e-devletin) en ayırt edici 

özelliklerinden biri, vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını bütçe 

süreçlerinde aktif bir role teşvik etmesidir (Briefing November 2015 

EPRS, 1). 

Bütçe normalde Mali Yönetim ve Bilgi Sistemleri (MYBS) olarak 

adlandırılır. 

MYBS, kamu karar vericilerinin finansal düzenlemelere ve raporlama 

standartlarına uymasına yardımcı olmaktadır. MYBS platformları 

ayrıca bilgilerin sunulmasını kolaylaştırmaktadır (Briefing November 

2015 EPRS, 3). 

Bütçeye ilişkin bilgilerin yer aldığı veri tabanları, bütçe süreçlerinin 

dijitalleşmesi, politika oluşturmada, kamu kurumlarının plânlama 

yapmalarında, uygulamalarında ve uygulamaların izlenmesinde 

otomatik çözümler sunmaktadır. 

Bütçe süreçlerinin dijitalleşmesi, hükümetin hesap verebilirliğine, 

kamu karar vericilerinin finansal düzenlemelere uymasına, raporlama 

standartlarına yardımcı olmaktadır. 

E-bütçenin Faydaları  

Bütçe süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle ilgili ilk fayda, maliyet 

tasarrufudur. Örneğin, AB’de 2012 yılında kamu ihale süreçlerinin 
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dijitalleştirilmesi, kamu yönetimi maliyetlerinde % 15-20 oranında 

(tahmini 100 milyar Euro) bir tasarruf sağlanmıştır. Avrupa 

Komisyonu 2012 yılında kamu hizmetlerinin tasarımında dijital 

formatlar kullanarak yılda 6,5 ila 10 milyar Euro arasında tasarruf 

sağlayabilmiştir.  

İkinci fayda, bütçe hazırlama, ve uygulamalarındaki idari yüklerin 

azalmasıdır.  

E-bütçelemenin bir başka faydası, bütçe bilgilerinin web üzerinden 

yayılmasıyla ilgilidir. Bu aynı zamanda hassas siyasi bir konudur. 

Bütçe politikalarına ilişkin kararlar, kamu fonlarının tahsisine ilişkin 

bilgiler halkın genel ilgi konusunu oluşturmaktadır. 

Dijital teknolojiler, şeffaflığı arttırma ve kamu kurumlarının hesap 

verebilirliği için potansiyel bir çözüm olarak kabul edilir. 

Dünya Bankası, yüksek ve orta gelirli ekonomilerdeki hükümetlerin 

bütçe verilerini dijital olarak dinamik çeşitli formatlarda yayınladığına 

ancak düşük gelirli ekonomilerin çoğunlukla belgeler aracılığıyla 

statik bütçe verilerini yayınlama eğiliminde olduklarına işaret 

etmektedir.  

AB, 2011'den beri veri setlerini açık bir biçimde yayınlamayı taahhüt 

etmektedir. Bu veri setleri bütçe ile ilgili bilgiler yanında bütçelerle 

ilgili analiz, anket vb.’de kapsamaktadır. 

Çeşitli format ve yapılara sahip karmaşık veri kümeleri, ihtiyaçlara 

hizmet etmeyi amaçlamaktadır. 
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E-bütçelemenin (ve genel olarak e-devletin) en ayırt edici 

özelliklerinden biri, sivil topluma aktif bir rol oynaması için daha 

fazla fırsat sağlamasıdır (Briefing November 2015 EPRS, 5). 

E-bütçenin Önündeki Engeller  

E-bütçenin önündeki engellerden birincisi, uygulama maliyetleridir. 

Kısa vadede dijitalleşme bütçe süreçlerinde doğrudan ve dolaylı 

maliyetler getirebilir. İkincisi, Vatandaşların çeşitli nedenlerle dijital 

hizmetlere erişimini güçleştiren engeller (örneğin yoksulluk, yaş veya 

sınırlı dijital okuryazarlık)’dır. Ancak sivil toplum için geliştirilmiş 

eğitimler ile bu engellerin üstesinden gelinebilir. Üçüncüsü, 

vatandaşların mahremiyetinin korunmasıyla ilgilidir. Kişisel verilere 

artan erişilebilirlik ve veri hırsızlığı riski söz konusudur (Briefing 

November 2015 EPRS, 6-7).   

Bütçe süreçlerinde elektronik araçların kullanımına ilişkin katılımcı 

bütçeleme alanında örnekler vardır. Brezilya'nın Belo Horizonte 

Belediyesinde yerel seçmenlerin % 10'u belediye bütçesinin bir 

bölümüyle ilgili harcama kararlarına doğrudan katılmaktadırlar. 

Avrupa’da da elektronik oylama ile birlikte katılımcı bütçelemeyi 

başlatan ilk belediyeler Köln (2007’den beri) ve Lizbon (200’'den 

beri)  olmuştur. 

Dünya Bankası'na göre, dünyada 48 ülkede sivil toplum kuruluşları ve 

vatandaşlar bütçeyi izlemek için web'de yayınlanan kamu maliyesi 

bilgilerinden yararlanmaktadır (Briefing November 2015 EPRS, 4-5).   
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Çek Cumhuriyeti Örneği  

Çek Cumhuriyeti’nde e-devlet ile ilgili ulusal politikalar esas olarak 

1999 yılından beri uygulanmaktadır. 

Plânlar, ulusal bir kamu yönetimi portalının (web sayfasının) 

kurulmasını, temel kayıtların birleştirilmesini ve birbirine 

bağlanmasını ve vatandaşlar için temas noktalarının kurulmasını 

öngörmekteydi. 

Kamu yönetimi bilgi sistemlerine ilişkin ilk genel yasa çıkarılmıştır. 

Mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonunu ve daha iyi e-devleti 

kolaylaştırmak için 2018 yılında Digital Czechia adlı yeni bir program 

onaylanmıştır. 

Eylül 2003'te ulusal bir kamu yönetimi portalı (portal.gov.cz) 

açılmıştır. 

AB içinde malların hareketine ilişkin veriler ulusal portal aracılığıyla 

erişilebilir hale getirilmiştir.  

Macaristan Örneği  

Macaristan’ın ilk e-devlet portalı  Magyarorszag 2003 yılında 

uygulamaya konulmuştur. Portal, internet üzerinden kullanıcıların 

güvenli bir şekilde tanımlanmasını sağlamıştır. 

2006 yılında Macaristan Avrupa sıralamasında 23. sıradan 14. sıraya 

yükselmiştir. 2010 seçimlerinden sonra hükümet bölgesel kamu 

idaresinin yenilenmesine odaklanan yapısal bir reform programı ile 

birlikte yeni bir gelişme yolu belirlemiştir. 
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Daha önce farklı makamlara sunulan farklı başvuruların aynı zamanda 

ve bir yerden sunulması sağlanmıştır. Şu anda ilçe ve alt bölge 

düzeyinde yaklaşık 300 Hükümet Penceresi (erişim noktası) 

bulunmaktadır (Effah, John, Nuhu Zenith, Hubeidatu: 2017, 129-131). 

Romanya Örneği  

Romanya’da dijitalleşme konusundaki çalışmalar 1989’da 

komünizmin çöküşünden hemen sonra başlamıştır.  

2000’lerde Romanya, Avrupa Birliği'ne girmeye hazırlanıyordu. Bu 

yönde AB tavsiyelerini ve gerekli şartları uygulamaya koymaya 

çalışmıştır. 2007’den sonra, Romanya’nın e-devlet gelişiminin 

hedefleri mevcut stratejik belgelere bağlı kalmıştır. Strateji düzeyinde, 

mevcut belge “Dijital Gündem için Ulusal Strateji” dir.  Gündem 2020 

belgesinin son versiyonu 2015 yılında onaylanmıştır. 

Çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşun (AB, Dünya Bankası ve 

USTDA) yardımına rağmen Romanya dijitalleşme programın 

gerisinde kalmıştır. 

Romanya Hükümeti elektronik hükümetin gelişmesi için 15 eylemi 

sıralamış, bu eylemler tam olarak uygulanamamıştır (Effah, John, 

Nuhu Zenith, Hubeidatu: 2017, 133-138). 

Gana Örneği 

Gana, Afrika’da, tahmini nüfusu 25 milyon olan gelişmekte olan bir 

ülkedir. Hükümet sistemi, seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ile çok partili 

bir demokrasiye dayanmaktadır. 
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Maliye Bakanlığı bütçeleme sürecini başlatmakta ve koordine 

etmektedir. 

Her hükümet biriminin, bütçe sürecinde yer alan ve koordinasyonla 

görevli bir bütçe komitesi vardır. Katılımcı birimler bütçelerini 

hazırlayıp Maliye Bakanlığına sunarlar. Maliye Bakanlığı bunları 

taslak ulusal bütçe içinde birleştirir. Maliye Bakanlığı, Parlamento ve 

Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen bütçenin muhasebe 

departmanı ile birlikte uygulanmasını koordine eder, Mali raporları 

hazırlar ve değerlendirilmesi için denetim birimine sunar. Denetlenen 

rapor, görüşülmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Parlamento’ya 

gider.  

 1997’de Oracle tabanlı kamu harcama yönetim sistemi uygulamaya 

konulmuştur. Daha sonra bağımsız bir Microsoft Access veri tabanı 

devreye girmiştir. 

2014’te Oracle e-bütçe modülü olarak adlandırılan Hyperion, 

bütçelemenin tamamını dijitalleştirmek amacıyla Gana Entegre 

Finansal Yönetim Bilgi Sistemi adlı dijital platform (GIFMIS) ile 

entegre edilmiştir. 

Hükümetin bütçeyi dijitalleştirme girişiminin yalnızca verileri 

tanıtmada başarılı olduğu görülmüştür (Effah, John, Nuhu Zenith, 

Hubeidatu: 2017, 6-13). 
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TÜRKİYE’DE DİJİTAL BÜTÇE UYGULAMASI 

Ülkemizde dijital bütçe uygulamaları e-bütçe uygulaması şeklinde 

2004 yılından bu yana devam etmektedir.   

Ülkemizde e-bütçe; Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu 

kurumlarının mali yönetim süreçlerinin desteklenmesini, Uygulama 

birliği ve konsolidasyon işlemlerinin sağlanmasını, Bilgi ve uygulama 

paylaşımını amaçlayan bir e-devlet projesidir. 

e-bütçe 15.400’ün üzerinde aktif kullanıcıya hizmet vermektedir. 

e-bütçede birinci öncelik olarak Bütçe Hazırlığı ve Bütçe Uygulaması 

süreçlerinin desteklenmesi benimsenmiştir. 

2014 yılında e-bütçede İşlem - Tertip Sayıları: 

 Bütçe İşlemleri Sayısı > 17.200, Ödenek Gönderme Belgesi Sayısı > 

1.139.000,  Tenkis Belgesi Sayısı > 141.000, Ödeme Emri Belgesi 

Sayısı > 66.000, Muhasebe İşlem Fişi Sayısı > 37.000, Bütçe Hazırlık 

Formları > 120.000, Gider Tertibi Sayısı (2 Düzey) > 26.000 + 

35.500, Gider Tertibi Sayısı (4 Düzey) > 62.500 + 71.000, Gelir 

Tertibi Sayısı (4 Düzey) > 1.800 şeklindedir. 

Sistemin, herkese açık ve bilgi amaçlı bölümleri dışındaki diğer 

bölümlerinin ve modüllerinin kullanılabilmesi, bilgi, belge 

girilebilmesi - değiştirilebilmesi - onaylanabilmesi, döküm 

alınabilmesi vs. gibi işlemlerin yapılabilmesi için sisteme kayıtlı ve 

yetkileri tanımlanmış kullanıcı olunması gerekmektedir  

Kurum Kullanıcı Yöneticisi; Bir kurum bütçesinin tümü üzerinde (tüm 

birimler, tüm fonksiyonlar ve tüm ekonomik kodlar) ve bütün 
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işlemlerde (ödenek gönderme belgesi, tenkis, ödeme emri belgesi, 

aktarma, ödenek kaydı, AHP/AFP Revize vs.) tam yetkisi olan 

kullanıcı tipidir. Ayrıca, kendi kurumu ile ilgili olarak kullanıcı 

oluşturma ve yetkilendirme işlemlerini de kurum kullanıcı yöneticileri 

yapar.  

Kurum Kullanıcısı; Bir kurum bütçesinin bir kısmı üzerinde (kurumsal 

sınıflandırma itibarıyla bazı birimler düzeyinde) ve bazı işlemlerde 

(ödenek gönderme belgesi, tenkis, ödeme emri belgesi, aktarma, 

ödenek kaydı, AHP/AFP Revize vs.) sınırlı yetkisi olan kullanıcı 

tipidir. Bu kullanıcıları oluşturma ve yetkilendirme işlemlerini kendi 

kurumlarının kurum kullanıcı yöneticileri yapar. Ayrıca, bu 

kullanıcıların parolalarını yenileme yetkisi de kurum kullanıcı 

yöneticilerindedir.  

Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu kurumlarının mali süreçlerini 

performans esaslı bütçelemeye uygun olarak devam ettirebilmelerini 

ve performans programlarını hazırlamalarını sağlamak amacı ile e-

bütçe sistemine modül eklenmiştir. 

Bu modülde; kurumlara, stratejik plânlarında yer alan misyon, vizyon, 

stratejik amaç ve hedeflerinin girişine imkan sağlanmıştır. Aynı 

zamanda kurumların ve birimlerin performans hedefleri ve bunlara 

bağlı olan faaliyet-projelerin maliyetlendirilmesine imkân 

sağlanmaktadır. Bu modülle, Performans Programı Hazırlama 

Rehberinde istenen tablolar, otomatik üretilerek merkezi bir yapıda 

bütünlük sağlanmıştır. 
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e-bütçe ile ödenek gönderme belgelerinin Muhasebat Genel 

Müdürlüğüne online aktarımı ile çok büyük bir tasarruf sağlanmıştır. 

Kamu kurumlarının kendi sistemlerinde ürettikleri veriler elektronik 

ortamda alınarak veri girişlerinde mükerrerlik de ortadan kaldırılmıştır 

(Demirel:2015). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi e-devlet politikalarının 

gündeminde, kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal süreçlerinin 

elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının 

güncellenmesi yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 

geçişle birlikte, plânlama, karar verme ve uygulama süreçlerinde rol 

oynayan tüm paydaşlar ile devlet arasındaki ilişkilerin yeniden 

tanımlanmasını gerekli kılmıştır. 

Gelişen teknolojiler, toplumsal talepler ve kamu sektöründeki reform 

eğilimleri doğrultusunda, farklı kurumlar altında ayrı ayrı sürdürülen 

dijital dönüşüm (e-devlet), siber güvenlik, milli teknolojiler, büyük 

veri ve yapay zekâ ile ilgili çalışmaların tek çatı altında toplanması 

amacıyla 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 

Ofisi kurulmuştur. 

Kararname kapsamında Dijital Dönüşüm Ofisinin hizmet birimleri; 

1. Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 

2. Dijital Teknolojiler, Tedarik ve Kaynak Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı, 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.1.pdf
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3. Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, 

4. Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı, 

5. Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığı, 

6. Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 

7. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, 

8. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 

9. Hukuk Müşavirliği, olarak belirlenmiştir.  

Dijital Dönüşüm Ofisi “Dijital Türkiye” sloganıyla kamu, özel sektör, 

üniversite ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizin dijital 

dönüşümünü gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. https://cbddo.gov.tr/ 

hakkimizda (Erişim 22.9.2020). 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe hazırlık ve 

uygulama çalışmalarını işbirliği içinde yürütmek durumundadırlar. 

Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı sorumluluğundadır. 2021 Mali Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminde hazırlanıp kanunlaşan üçüncü bütçe olmuştur.  
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GİRİŞ 

Egzersiz 

Egzersiz, planlı yapılandırılmış, istemli, fiziksel uygunluğun bir ya da 

birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktivitelerdir (Özer, 

2001).Fiziksel aktivitenin alt sınıfı olarak kullanılan egzersiz, planlı 

bir şekilde, fizikseluygunluğu ve sağlık durumunu geliştirmek 

amacıyla tekrar edilen hareketler bütünüdür (Ersoy, 2004).Egzersiz; 

planlı ve programlı olarak gerçekleştirilen, fiziksel uygunluğun bir 

veya daha fazla ögesini geliştirmeye ya da korumaya yönelik olarak 

yapılan tekrarlayıcı vücut hareketleridir (Widmater ve ark. 2008).  

Düzenli yapılan fiziksel egzersizin korku, kaygı ve stresi azaltıp, 

bireyde pozitif değişimler sağladığı ve bireye psikolojik faydaları 

olduğu belirtilmektedir. Fiziksel egzersizlerin, depresyon tedavisi 

olarak da kullanılmasını tavsiye eden birçok çalışma vardır (Adams ve 

Whıte, 2003; Klein.2005).Farklı bir tanımda ise egzersiz; zindelik, 

fiziksel performans, kilo kontrolü veya sağlıklı olma gibi amaçlara 

yönelik, programlı fiziksel aktivitelerdir (Ergun ve Baltacı, 2006). 

Fiziksel Uygunluk 

İngilizcede karşılığı “fitness” veya “physical fitness” olarak bilinen 

fiziksel uygunluk genel olarak; kişinin bir edildiği bilinmektedir. 

Günlük hayata indirgenmiş bir ifadeyle; günlük işleri enerjik, uyanık 

ve fiziksel aktiviteyi gerçekleştirmek için doğrudan gelen ve ya 

sonradan kazandığı yeterlilikler olarak ifade bilinçli şekilde 

yapabilme, boş zamanları mutlu ve fiziksel olarak aktif uğraşlarla 
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geçirebilme ve gün içerisindeki problemlerin üstesinde gelme 

yeteneğidir diyebiliriz. İnsanların fiziksel uygunluk durumları ve 

düzeyleri sağlık açısından da bir gösterge aracıdır. İnsanların doğuştan 

gelen bazı özellikleri, yaşam şekilleri ve koşulları, çevrenin etkisi gibi 

farklı birçok faktör fiziksel uygunluk düzeylerini doğrudan 

etkilemektedir. Bu etkenlerden herhangi bir tanesinin bile etkilenmesi 

diğer nitelikler üzerinde de olumlu yönde veya olumsuz yönde etki 

yapacaktır (Darılgan ve Yıldırım,2008).Geçmişten günümüze kadar 

sağlık ve spor bilimcileri fiziksel uygunluğun önemini ve gerekliliğini 

vurgulamıştır. Sağlık profesyonelleri, günümüz teknolojisinde insan 

vücudunun hareketini yitirmesinden dolayı yağ dokusu artışından ve 

ruhsal bozukluklardan şikâyet etmektedir. Sedanter toplumlarda 

sporculara göre daha düşük fiziksel uygunluk görülmesi çeşitli 

ortamlarda tartışma konusu olmuş ve herkesin fiziksel uygunluğunun 

iyi olması gerektiği düşünülmüştür. Fiziksel uygunluk, hareketlerin 

düzgün yapılması ve fiziksel dayanıklılıkla birlikte mevcut kondisyon 

durumunu ifade eder (Top, Özden ve Sevim, 2003). 

Fiziksel uygunluk, hareketlerin doğru bir şekilde yapılmasını ve 

fiziksel dayanıklılıkla ilgili olarak vücudun mevcut olan kondisyon 

durumunu ifade eder (Ergun ve Baltacı, 2006). Bu tanım 

doğrultusunda fiziksel uygunluk kapasitesi en yüksek olan kişi sportif 

faaliyetlerde ve günlük yaşam aktivitelerinde yorulmadan en uzun 

süre hareket kabiliyetini devam ettiren kişidir (Zorba ve Saygın, 

2013). 

Fiziksel uygunluk kalp-solunum sistemi dayanıklılığı, kas 
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dayanıklılığı, kas kuvveti, kas gücü, sürat, esneklik, çeviklik, denge, 

reaksiyon zamanı ve vücut kompozisyonunu içermektedir. Bu 

nitelikler sportif performans ve sağlık bakımından farklı önemlere 

sahip olduklarından sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk ve performansla 

ya da sporla ilişkili fiziksel uygunluk olarak adlandırılmaktadır (Özer, 

2001; Jackson ve ark.,1999). 

Yaşam Doyumu 

Yaşam doyumu kavramının tanımı ilk kez Neugarten ve arkadaşları 

tarafından yapılmıştır (Neugartenve ark. 1961). Yaşam doyumunun 

tanımını yapmak için öncelikle “doyum” kelimesinin açıklanması 

daha uygun olacaktır. Budak’a göre doyum organizmada psikolojik 

(merak, sevgi, başarı) veya fizyolojik (cinsellik, susuzluk, açlık) 

ihtiyaçların karşılanmasından sonra organizmanın tekrardan eski 

dengesine ulaşması durumudur (Budak, 2003). Yaşam tatmini kişinin 

ruh sağlığına ve sosyal bağlarına etki eden en dikkat çekici 

faktörlerden birini meydana getirmektedir (Adıner, 2011). 

Yaşam tatmini kavramı, hayatın belirli alanlarından doyum gibi bir 

düzeyde ele alınabileceği gibi, aynı zamanda hayatın büyük bir 

bölümü için de irdelenebilmektedir. Farklı bir deyişle, bireyin kendi 

yön verdiği yaşamından ne kadar çok hoşnut olduğudur ve bu terim, 

hayata ilişkin olumlu hisleri ifade etmektedir. Yaşam tatmini, kişinin 

bir bütün şeklinde kendi yaşamını genel açıdan pozitif değerlendirme 

düzeyidir (Göker, 2013). Bireyin mutluluğuyla ilgili olan ve pozitif 

psikoloji literatüründe oldukça önemli bir yer teşkil eden yaşam 

doyumu, kişinin hayat kalitesini kendi belirlediği ölçütler 
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çerçevesinde ele alması şeklinde tanımlanmaktadır (Güllüoğlu Işık ve 

Kocak, 2014). 

YÖNTEM 

Araştırmanın Evreni 

Gaziantep ilinde Şehitkâmil Beledisine ait spor tesislerinde yer alan 

toplan 100 üye (50 kadın+ 50 erkek) bu çalışmanın evrenini 

oluşmaktadır. Örneklem oluşturulurken Şehitkâmil Belediyesi spor 

tesislerinden rastgele olarak bilgisayar yardımıyla 100 üye seçilmiş, 

bu bilimsel çalışma hakkında bilgi verilerek katılımları için kişilerden 

izin alınmıştır. Çalışmaya katılmaları için izin alınan üyelere 

çalışmanın içeriğiyle ilgili bilgi verilip, ön çalışma olarak VKI ve 

flamingo denge testi yapılmış, ayrıca yaşam doyumuyla ilgili olan 

anket uygulanmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Çalışma öncesi Gaziantep Şehitkâmil Belediye Başkanlığı Sosyal 

Yardım İşleri Müdürlüğü’nden araştırma için gerekli izin alınmıştır. 

Bu çalışma için üyelerle görüşülüp katılım sağlayacak üyelere 

çalışmanın içeriğiyle ilgili bilgi verilip ön çalışma olarak VKI ve 

flamingo denge testi yapılmış; ayrıca yaşam doyumuyla ilgili olan 

anket uygulanmıştır. 16 hafta sonra tekrar VKI, flamingo denge testi 

ve yaşam doyumu anketi tekrar uygulanarak istatiksel analizler 

yapılmıştır. Çalışma uygulanması aşamasında gizlilik ilkesine bağlı 

kalınmaya dikkat edilmiştir. 
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Veri Toplama Araçları 

Çalışma amacına uygun olarak 3 bölümden oluşmaktadır.  Birinci 

bölümde katılımcıların demografik özelliklerini ortaya çıkarmak için 

araştırmacı tarafından kişisel bilgi formu geliştirilmiştir, ikinci 

bölümde fiziksel uygunluk (VKI ve flamingo denge testi) 

parametrelerine bakılmıştır, üçüncü bölümde ise yaşam doyum ölçeği 

kullanılmıştır. Yaşam Doyumu ölçeği soruları çoktan seçmeli sorular 

ve likert tipi ölçekle değerlendirilmeye alınmıştır. Çalışma yapılacak 

konu ile ilgili olarak gerekli literatür taraması kapsamında, akademik 

amaçlı elektronik veri tabanlarından ve üniversite kütüphanelerinden 

faydalanılmıştır. Konu ile ilgili yurt içinde yapılmış tezler için Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) dokümantasyon merkezi, yurt dışındaki tezler 

için ise yurt dışındaki üniversitelerin elektronik tez veri tabanı, 

“ProQuest Dissertations and Theses” den faydalanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 Değişken Sayı Yüzde(%) 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

50 
50 

50,00 
50,00 

Medeni Hal 
Evli 
Bekâr 

74 
26 

74,00 
26,00 

Yaş 

18-23 Yaş 
24.-30 Yaş 
31-39 Yaş 
40 Yaş ve üzeri 

20 
20 
25 
35 

20,00 
20,00 
25,00 
35,00 

Eğitim Durumu 

İlkokul Mezunu 
Lise Mezunu 
Üniversite Mezunu 
Yüksek lisans/Doktora 

31 
22 
29 
18 

31,00 
22,00 
29,00 
18,00 

Meslek 

Öğrenci 
Memur 
İşçi 
İşveren 
Ev Hanım 

16 
35 
6 
22 
21 

16,00 
35,00 
6,00 
22,00 
21,00 

Gelir 

0 TL-2000 TL arası 
2001 TL-4000 TL 
arası 
4001 TL ve üzeri 

28 
38 
34 

28,00 
38,00 
34,00 

Yaşanılan Ev 
Kira 
Kendi malı 
Lojman 

28 
59 
13 

28,00 
59,00 
13,00 

Gaziantep ili Şehitkâmil bölgesindeki spor merkezlerine katılan 

üyelerin, düzenli egzersizin ve fiziksel uygunluk parametrelerinin 

yaşam doyumuna etki düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen 
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bu çalışmada katılımcıların bazı demografik özellikleri Tablo 1’de 

sunulmuştur. Buna göre katılımcıların %50’si (f=50) kadın, %50’si 

(f=50) erkektir. Katılımcıların yaşları dağılımı incelendiğinde, %20’si 

18-23 yaş aralığında, %20’si 24-30 yaş aralığında, %25’i 31-39 yaş 

aralığında, %35’i 40 yaş ve üzerinde iken katılımcıların %74’ü evli 

%26’sı bekardır. Spor merkezlerini kullanan üyelerin %31’i ilkokul 

mezunu, %22’si lise mezunu, %29’u üniversite mezunu, %18’i 

yüksek lisans/doktora mezunu olup %16’sı öğrenci, %35’i memur, 

%6’sı işçi, %22’si işveren, %21’i ise ev hanımıdır. Katılımcıların 

gelirleri incelendiğinde %28’inin 0-2000TL arasında, %38'’nin 2001-

4000TL arasında, % 

34’ünün ise 4000TL ve üzerinde olduğu belirlenirken, %28’i kirada 

oturduğunu, %59’u kendi evinde oturduğunu, %13’ü ise lojmanda 

oturduğunu bildirmiştir. 

Tablo 2: Katılımcıların Daha Önce Spor Yapma Durumları 

Değişken Sayı Yüzde(%) 

Daha Önce Spor Yapma 
Evet 

Hayır 

52 

48 

52,00 

48,00 

Tablo 2 incelendiğinde, Gaziantep ili Şehitkâmil bölgesindeki spor 

merkezlerine katılan üyelerin daha önce spor yapma durumları dikkate 

alındığında %52’si (f=52) daha önce spor yaptığını, %48’si ise daha 

önce spor yapmadığını belirtmiştir. 
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Tablo 3: Katılımcıların VKİ Değerlerinin Ön test-Son test 

Karşılaştırılması 

 

VKİ (Son test) 

Toplam P 
Zayıf Normal 

Fazla 
kilolu 

Şişman 
(obez) 
1.sınıf 

Şişman 
(obez) 
2.sınıf 

VKİ 

(Ön test) 

Zayıf 
Sayı 

Yüzde 

20 

60,6 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

20 

20,0 

0,001 

Normal 
Sayı 

Yüzde 

5 

15,2 

11 

64,7 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

16 

16,0 

Fazla 
kilolu 

Sayı 

Yüzde 

7 

21,2 

3 

17,6 

12 

48,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

22 

22,0 

Şişman 
(obez) 
1.sınıf 

Sayı 

Yüzde 
00,0 

1 

5,9 

8 

32,0 

10 

47,6 

0 

0,0 

19 

19,0 

Şişman 
(obez) 
2.sınıf 

Sayı 

Yüzde 

1 

3,0 

2 

11,8 

5 

20,0 

11 

52,4 

4 

100,0 

23 

23,0 

Toplam 
Sayı 

Yüzde 

33 

100,0 

17 

100,0 

25 

100,0 

21 

100,0 

4 

100,0 

100 

100,0 

 

Tablo 3’te spor merkezi üyelerinin VKİ ön test değerleri ile VKİ son 

test değerleri karşılaştırılmıştır. Buna göre VKİ ön test ve VKİ son test 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). VKİ son test değerleri, VKİ ön test 

değerlerine göre azalma göstermektedir. 
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Tablo 4: Katılımcıların Flamingo Denge Testi Sonuçlarının Ön test-

Son test Karşılaştırılması 

 

Denge Son Test 
Topla
m 

P Çok 
İyi İyi Orta Kötü 

Çok 
Kötü 

Denge Ön Test 

Çok 
İyi 

Sayı 

Yüzde 

5 

31,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

5 

5,0 

0,001 

İyi 
Sayı 

Yüzde 

6 

37,5 

25 

89,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

31 

31,0 

Orta 
Sayı 

Yüzde 

5 

31,3 

2 

7,1 

18 

42,9 

0 

0,0 

0 

0,0 

25 

25,0 

Kötü 
Sayı 

Yüzde 

0 

0,0 

1 

3,6 

6 

14,3 

9 

75,0 

0 

0,0 

16 

16,0 

Çok 
Kötü 

Sayı 

Yüzde 

0 

0,0 

0 

0,0 

18 

42,9 

3 

25,0 

2 

100,0 

23 

23,0 

Toplam 
Sayı 

Yüzde 

16 

100,
0 

28 

100,0 

42 

100,0 

12 

100,0 

2 

100,0 

100 

100,0 

 

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların ön test Flamingo denge testi 

sonuçları ile son test Flamingo denge testi sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Buna göre ön test Flamingo denge testi ve son test Flamingo denge 

testi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p<0,05). Son test Flamingo denge testi sonuçlarıile ön 

test Flamingo denge testi sonuçlarıkarşılaştırıldığında iyiye gidiş 

gözlenmektedir. 
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Tablo 5: Katılımcıların Yaşam Doyumu Değerlerinin Ön test-Son test 

Karşılaştırılması 

 N Ortalama Standart Sapma P 

Yaşam Doyumu Ön test 100 3,00 1,36 

0,090 

Yaşam Doyumu Son test 100 2,77 1,15 

 

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların ön test yaşam doyumu değerleri 

ile son test yaşam doyumu değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Tablo 6: Cinsiyete göre yaşam doyum değerlerinin ön test-son test 

karşılaştırılması 

Değişkenler N 

Ön test  Son test 

F P 

 / SS  / SS 

Kadın 50 3,22/1,36 2,11/0,85 

70,234 0,001 

Erkek 50 2,78/1,33 3,42/1,03 

Toplam 100 3,00/1,36 2,77/1,15   

 

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyetlerine göre ön test/son 

test yaşam doyumu değerleri karşılaştırıldığında, cinsiyet, yaşam 

doyumu ölçümleri etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur (p<0,05). Buna göre kadınların yaşam doyumu 
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ortalaması azalırken, erkeklerin yaşam doyumu ortalaması 

artmaktadır. 

Tablo 7: Daha önce spor yapma durumuna göre yaşam doyum 

değerlerinin ön test-son test karşılaştırılması 

Değişkenler N 

Ön test  Son test 

F P 

 / SS  / SS 

Evet 50 3,13/1,37 2,60/1,09 

5,495 0,021 

Hayır 50 2,86/1,34 2,95/1,19 

Toplam 100 3,00/1,36 2,77/1,15   

 

Tablo 7 incelendiğinde, katılımcıların daha önce spor yapma 

durumlarına göre ön test/son test yaşam doyumu değerleri 

karşılaştırıldığında spor yapma durumu*yaşam doyumu ölçümleri 

etkileşimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Buna 

göre daha önce spor yapanların yaşam doyumu ortalaması azalırken 

daha önce spor yapmayanların yaşam doyumu ortalaması artmıştır. 

TARTIŞMA 

Bu bölümde, Gaziantep ili Şehitkâmil Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve 

Spor merkezlerinde egzersiz yapan bireylerin bazı fiziksel uygunluk 

parametre düzeyleri ve yaşam doyumu, çeşitli değişkenler dikkate 

alınarak ölçüme tabii tutulmuş ve bu bağlamda bazı fiziksel uygunluk 
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parametre düzeyleri ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemek 

amaçlanmıştır.  

Amaçlanan hedefler doğrultusunda elde edilen bulgular literatüre 

katkı sağlayacak şekilde değerlendirilip, literatüre bağlamında 

tartışılmıştır. Katılımcıların daha önce spor yapma durumlarına göre 

ön test/son test yaşam doyumu değerleri karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre daha önce spor 

yapanların yaşam doyumu ortalaması azalırken daha önce spor 

yapmayanların yaşam doyumu ortalaması artmıştır. Literatür 

incelendiğinde, araştırma bulgularıyla benzer sonuçların olduğu 

görülmektedir. Koçak ve Özkan’ın yaptıkları çalışmada fiziksel 

aktivite düzeyi ve fiziksel fonksiyon, enerji/bitkinlik ve genel sağlık 

alt boyut arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Koçak, ve Özkan, 2010).  

Yıldırım ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise egzersiz yapan 

bireylerin yaşam kalitesi alt ölçekleri arasındaki ilişkinin 

karşılaştırılmasında egzersiz yapma düzeyinin yaşam kalitesi alt 

boyutlarından olan yaşamsallık ve mental sağlık ile anlamlı ilişki 

taşıdığı saptanmıştır (Yıldırım, Yıldırım ve Eryılmaz, 2019).  

Vatansever ve arkadaşları tarafından orta yaşlı bireylerin egzersiz 

düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkisini araştırdıkları çalışmada erkeklerin 

genel sağlık algısının egzersiz düzeyi ile anlamlı olarak ilişkili olduğu 

saptanmıştır (Vatansever, Ölçücü, Özcan ve Çelik,  2015). 

Spor merkezi üyelerinin VKİ ön test değerleri ile VKİ son test 

değerleri karşılaştırılmıştır. Buna göre VKİ ön test ve VKİ son test 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 
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belirlenmiştir. Yapılan araştırmada kullanılan egzersiz programından 

önce katılımcıların VKİ yüksek çıkarken, belirtilen 16 haftalık 

egzersiz programı düzenli şekilde yapıldığında VKİ düşerek düzene 

girdiği gözlemlenmiştir. Egzersizler sonucu VKİ olumlu artışlar 

saptanmıştır ve olumlu artış sonucunda katılımcıların yaşam 

memnuniyetlerinde de olumlu yönde yükselmeler olduğu 

gözlemlenmiştir. Literatür incelendiğinde, araştırma bulgularıyla 

benzer sonuçların olduğu görülmektedir. Yancar’ın yaptığı çalışmada, 

katılımcıların fiziksel aktivite yapma durumuna göre yaşam kalitesi alt 

boyutlarından enerji ve canlılık, genel sağlık algısı boyutlarının puan 

ortalamasının istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Buna göre fiziksel aktivite yapanların enerji ve canlılık, 

genel sağlık algısı düzeyi fiziksel aktivite yapmayanlara göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. En önemli nesnel yaşam kalitesi 

göstergeleri; bireyin yürüme, koşma, merdiven çıkma, bükülme, 

günlük yaşamın fiziksel dayanıklılığı gerektiren aktivitelerinin yanı 

sıra öz bakım yapabilme becerisi ne olursa olsun bunlar yeterli 

düzeydedir (Yancar, 2005). Tüm dünyada kabul gören bir olgu vardır 

ki o da çağımızda yaşam boyu spor konseptiyle haftada en az 3 gün 

yarım saat boyunca egzersiz yapan kişinin hem kendine güven 

duyduğu hem de sağlık sorunlarının hafiflediği görülmüştür. 

Egzersizin işyerinde daha verimli çalışmak için, kendisini daha iyi 

hissetmesini sağladığı düşünülmektedir (Paffenbargerjr, , Blair, ve 

Lee, 2001). Spor, dengeli bir kişiliğin gelişimine hizmet etmeyi, spor 

kurallarına uygun hareket etmeyi, kurallara ve geleneklere saygı 

duymayı, özgürlük kavramını yerleştirmeyi, olumlu sosyal 
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davranışların kazanılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır 

(Öksüz ve Malhan, 2005). 

Flamingo denge ön ve son test Flamingo denge testi sonuçları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Son test 

Flamingo denge testi sonuçları ile ön test Flamingo denge testi 

sonuçları kıyaslandığında iyiye gidiş gözlenmektedir.Literatür 

incelendiğinde, araştırma bulgularıyla benzer sonuçların olduğu 

görülmektedir. Eroğlu’nun yaptığı yaşları arası 35 birey üzerinde 8 

haftalık egzersizin ardından tek ayaküstünde dengede durma testi ile 

değerlendirmiştir. Egzersiz çalışmalarının denge üzerine olan etkisi 

orta düzeyde bulunmuştur. Bireylerin dominant tarafta eğitim sonrası 

6. ve 12. haftada orta düzeyden daha iyi bir düzeye ilerlediği 

gözlenirken, dominant olmayan tarafta orta düzeyde olan etkinin 

egzersiz çalışması sonrası 12. haftaya kadar korunduğu belirtilmiştir 

(Eroğlu, 2011). Vergili’nin yaptığı 153 sağlıklı sedanter üzerinde 12 

hafta süren egzersiz programında eğitimini tek ayaküstünde denge 

testi ile değerlendirmiş, denek ve kontrol gruplarında dominant 

olmayan tarafta bir gelişme görülmezken, dominant tarafta kontrol 

grubu azalma, egzersiz grubu gelişme göstermiştir (Vergili, 2012). 

Sonuç olarak yapılan egzersizlerin denge performansını arttırmada 

olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra VKİ 

düzenli olmasının denge performansına olumlu yönde katkı sağladığı 

gözlemlenmiştir. 

Cinsiyet ile yaşam doyumu, ön test/son test değerleri 

karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre 
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kadınların yaşam doyumu ortalaması azalırken, erkeklerin yaşam 

doyumu ortalaması artmaktadır. Literatür incelendiğinde, araştırma 

bulgularıyla benzer ve farklı sonuçların olduğu görülmektedir. 

Aydıner tarafından yapılan araştırma sonucunda yaşam doyum 

düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Katılımcıların cinsiyet özelliklerinin yaşam doyumları üzerinde etkili 

olduğu görülmüştür (Aydıner, 2011). Recepoğlu tarafından yapılan 

çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının yaşam doyum 

düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. Araştırmaya katılanların yaşam doyum düzeylerinin 

cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 

(Recepoğlu, 2013). Hintikka ve diğerleri ve Hampton ve Marshall’ın 

yaptıkları araştırmalarda da katılımcıların yaşam doyumlarının 

cinsiyete göre farklılık göstermediği rapor edilmiştir. Elde edilen bu 

bulgular, yapılan araştırmanın sonucuyla farklılık göstermektedir 

(Hintikka ve diğ. 2001; Hampton, ve Marshall, 2000). Özkara, 

Kalkavan ve Çavdar tarafından yapılan çalışmanın sonucunda cinsiyet 

değişkenine göre üniversite katılımcıların yaşam doyum düzeylerinde 

anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ancak anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiş olsa da, yaşam doyumu ölçeğinden alınan 

puanlara bakarak kadınların erkeklere oranla daha yüksek yaşam 

doyum düzeyine sahip oldukları ifade edilmiştir (Özkara, Kalkavan, 

ve Çavdar, 2015). Şahin tarafından yapılan yaşam memnuniyeti, 

bireylerin kendi yaşam kalıpları ve standartlarıyla ilişkili süreçlerin bir 

bütünüdür. Üyelerin ekonomik durumu, mesleki statüsü, hizmet 
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ettikleri çevresel koşullar ve beklenti düzeyleri gibi değişkenler yaşam 

doyumlarını etkileyen faktörlerdir (Şahin, 1997).  

Koca tarafından yapılan araştırmalar yaşam doyumunun psikolojik iyi 

olma hallerinden etkilendiğini göstermektedir. İyi yaşama, mutlu 

olma, moral gibi birçok yargı kişilerin kendi yaşamı üzerindeki 

değerlendirmelerine bağlı olmaktadır (Koca, 2014). Genç ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarında yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde SF-36 ölçeği kullanmış ve cinsiyetlere göre 

yaşam kalitesinde anlamlı farklılıklar tespit etmiştir. Bu farklılığa göre 

erkeklerin yaşam kalitelerinin kadınlara göre daha iyi olduğunu 

belirtmiştir. Bizim çalışmamızda cinsiyetlere göre yaşam kalitesinde 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu bulgular bizim bulgularımızı 

desteklemektedir. (Genç ve ark., 2008). 
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Amaç: Fitness salonunda giden ve egzersiz yapan kadınların farklı 

değişkenlere göre sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: 2020 yılında Gaziantep ilindeki spor salonuna 

giden 894 kadına uygulanmıştır. Verileri toplayabilmek için 

WHOQOL-BREF (Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa 

Formu), Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ve kişisel bilgi 

formu kullanılmış ve elde edilen veriler SPSS programında analiz 

edilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların eğitim düzeylerine ilişkin yapılan 

incelemelerde, grubun yüzde 54,4 ’sinin (486 kişi) üniversite ve üzeri 

eğitim almış, medeni durumlarına göre yapılan incelemede grubun 

yüzde 65,8 ’unun (588 kişi) evli, fiziksel aktivite yapma sürelerinin 0 

ile 5 yıl ve üzeri yıllar arasında değişmekte iken, haftalık fiziksel 

aktivite yapma sıklıklarının ise katılımcıların %37,8 ’sinin (222 kişi) 

0-1 yıldır, %30,6’sının (180 kişi) 5 yıl ve üzeri, olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre, katılımcıların %31,6’sı (186 kişi) 2-4 yıl arasında daha 

fazla sayıda fiziksel aktivite yapmaktadır. 

Sonuç: Araştırmanın sonucunda 36 yaş ve üzeri grubundakilerin, evli 

olanların, üniversite ve üzeri sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve 

yaşam kalitelerini gözeterek daha fazla fiziksel aktiviteye fitness 

branşına yöneldikleri söylenebilir. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Ölçeği-II’nin toplamı ve alt boyutlarından alınan puanlar arttıkça 

bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel alan ve yanı sıra genel yaşam ve 

genel sağlık kalitesi puanlarının da istatistiksel açıdan anlamlı olarak 

artmakta olduğunu göstermiştir. 
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GİRİŞ 

Sağlıklı yaşam biçimi bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını 

kontrol edebilmesi, günlük faaliyetlerinin düzenlerken, kendi sağlık 

durumuna uygun davranışları seçebilmesi sağlık davranışı ise bireyin 

sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için inandığı ve 

uyguladığı davranışların tümüdür (Tanrıverdi, Seviğ, Bayat ve Birkök, 

2009). Sağlıklı yaşam biçiminin sağlığı geliştirmenin bir bileşeni 

olduğunu belirtilmiştir (Pender, 1992). Sağlıklı yaşam biçimi, sadece 

hastalıklardan korumak değil, yaşam boyunca iyilik düzeyini artıran 

davranışları göstermeyi içermelidir. Bu davranışlar, bireyin iyilik 

düzeyini artıran, kendini gerçekleştirmeyi sağlayan davranışlar olup; 

dengeli ve yeterli beslenme, stres yönetimi, yeterli ve düzenli egzersiz 

yapma, manevi gelişim, sağlık sorumluluğu ve kişiler arası iletişim 

kapsamaktadır. Sağlık, farklı otoriteler tarafından farklı biçimlerde 

tanımlanmıştır. Bunun yanında fiziksel aktivitenin stres depresyon 

gibi ruhsal birçok sağlık sorunlarının giderilmesinde de etkili olduğu 

bilinmektedir (Edwards ve Agis, 2006; Nielsen ve Hansen, 2007; 

Öztürk, 2019). Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanımına göre sağlık, 

“sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal 

yönden tam bir iyilik halidir’’.(Akın ve Özvarış, 2016). Sağlık genel 

olarak iyi niteliklerle var olmuş, psikolojik, zihinsel ve fizyolojik 

olarak normal gelişmiş bütün fonksiyonlara uyum ve düzenli bir 

biçimde işleyen iyi niyetli bir sistemi içerir. Vücuda alınan besinler bu 

halleriyle vücutta kullanılamazlar. Kesinlikle parçalanarak vücuda 

faydalı besin öğeleri haline getirilirler. Bu besin öğelerinin 

alınmaması, gereğinden fazla veya az alınması sonucunda insan 
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vücudun büyümesinin ve gelişmesinin engellendiği ve insan sağlığının 

bozulduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. (Korkmaz ve Tayyar, 2007). 

Bu davranışların kazanılması kronik hastalıkların önlenmesinde, 

kronik hastalıkların varlığında yaşam kalitesinin artırılmasında ve 

sağlıklı yaşlanmada büyük önem taşımaktadır (Cindaş, 2001). 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları (SYBD) geliştirmenin ilk adımının 

aile ve toplumda atıldığı, daha sonra da eğitimle geliştirilerek bazı 

değişikliklere uğradığı gözlenmektedir (Yalçınkaya, Özer ve 

Karamanoğlu, 2007). Birey için sağlıklı bir yaşam biçimi düzeyine 

erişmenin anlamı, daha sağlıklı beslenmek, entelektüel kapasitelerin 

artması, kalp-damar hastalıklardan korunabilmek, bağışıklık düzeyinin 

artması, normal beden ağırlığını koruyabilme ve stresle uygun bir 

şekilde başa çıkabilmektir. Kişilerin mutluluk yolunda kassal 

işlevlerini, karakteristik doğal yetenekleriyle çalıştırması fitness, farklı 

söyleyişle fiziksel uygunluk kavramı ile eşleştirilmektedir Egzersiz 

yapmanın çok sayıda yarar sağladığı bilinmektedir. Bunlardan bazıları 

her yaşta kas gücünü, eklem açıklığını, esnekliği, koordinasyonu ve 

kilo denetimini sağlaması olarak sıralanırken, Düzenli ve aşırı 

olmayan fiziksel aktivitenin sağlık için önemi konusunda uluslararası 

bir görüş birliği sağlanmıştır. Fiziksel aktivite, enerji tüketimi ile 

sonuçlanan herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlanır (Michaud, 

Narring, Caunderay ve Cavadini, 1999). Bireyler fiziksel, mental ve 

ruhsal olarak sağlıklı ve mutlu olmak isterler ve bunları 

gerçekleştirilmesinde en etkili yollardan biri de düzenli olarak fiziksel 

aktivitelere katılımıdır (Alıncak, 2016). Düzenli ve planlı bir şekilde 

yapılan fiziksel aktivitelerin vücut kompozisyonu üzerinde olumlu 
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etkileri vardır (Nar, Daglioglu ve Kaya, 2013; Gücenmez, Dağlıoğlu 

ve Dağlıoğlu, 2017). Her hâlükârda, tüm bu sayılanlar dolayısıyla 

yaşam kalitesi ve yaşam süresinin arttırması diğer yararlarıdır. Ayrıca, 

düzenli fiziksel aktivitenin kardiyovasküler, kas-iskelet, metabolik, 

hormonal sistemler ve psikolojik işlevler üzerinde de çok sayıda 

olumlu etkisi bulunduğu bilinenler arasındadır (Daley, 2002; Peterson, 

2007). Düzenli fiziksel aktivite bireylerin gelişmesinde, sağlık 

olabilmesinde, obeziteden korunmasında ve istenmeyen kötü 

alışkanlıklardan kurtulmasında, etkili bir araçtır (Alıncak, 2017). 

Doğru ve dengeli beslenme fiziksel ve zihinsel durumu etkilemekte, 

kişilerin başarısını, özgüvenini ve davranışlarını düzenleme 

becerilerini artırmaktadır. Son zamanlarda dünya ülkelerinde 

beslenme üzerinde çok fazla durulan önemli bir konu haline gelmiştir. 

Bunun nedeninin; beslenme alışkanlıklarının bireylerin bedensel ve 

zihinsel sağlıklarını derinden etkilemesi olduğu düşünülmektedir. 

Kişilerarası iletişim sürecinde en önemli ve dikkat çeken becerilerin 

başında iletişim becerisi gelmektedir İletişim, ilk insanın var 

olmasından bugüne kadar önemini artırarak süre gelen ve insanla 

ilişkili bir durumdur. Bu nedenle toplumsal bir çevrede varlığını 

sürdürenin sanın, başarılı bir sosyal beceriye sahip olması için, kişiler 

arası iletişimi nasıl kurması gerektiğini iyi  bilmesi  önemlidir 

(Coşkuner, 1994). Ayrıca içerisinde müzik, ritim ve sportif 

hareketlerin birçok bölümlerini barındıran spor dallarının toplumsal 

iletişime katkı sağlaması açısından, insanın sportif etkinliklere 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 813 

 

 

yönelmesi kişinin faydasına olacaktır (Hacıcaferoğlu, Hacıcaferoğlu, 

Kayhan, Doğanay, 2017). 

İnsanın benlik bilincinin temelinde oluşturan başarı ve motivasyonun 

en somut olarak görebileceği ve sportif aktive ortamlarıdır.  Birçok 

yetenek ve ilgilere hitap edebilen sportif aktiviteler bu özelliği ile 

kişiye “ben yapabiliyorum, yapabilirim” duygusunu yaşatmaktadır. Bu 

bağlamda sportif aktiviteler kişiye psikolojik ve fizyolojik doyumlar 

sağlayabilmekte, çeşitli ortamları yaşama ve deneyimler kazanma 

imkânı sağlayabilmektedir. Bireyin olumlu benlik bilincine sahip 

olmasında etkili olmakta, dolaysıyla sağlıklı iletişim kurabilecek 

bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır (Çamlıyer ve Çamlıyer, 

2001). Bu bağlamda etkili iletişim çerçevesinde yapılacak olunan 

sportif uygulamaların kişilerin sosyal yaşantılarında ve 

performanslarında olumlu yönde gelişme sağlayacaktır 

(Hacıcaferoğlu, Bakırcı, 2019). 

Bu nedenle, bu çalışma Sağlığı Geliştirici Yaşam Biçimi Ölçeğini 

kullanarak, Gaziantep ili özel spor salonlarına ve belediyeye ait bir 

spor komplekslerine başvuran 18 yaş ve üzeri kadınların sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarını ve bu davranışları etkileyen bazı faktörleri 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Fitness salonunda giden ve egzersiz yapan kadınların farklı 

değişkenlere göre sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değiştiği 

hipoteziyle yola çıkılan bu çalışmanın amacına uygun olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilmiş veri anketi 2020 yılında 

Gaziantep ilindeki spor salonuna giden 894 kadına uygulanmıştır. 

Veri Toplama Yöntemi  

Verileri toplayabilmek için WHOQOL-BREF (Dünya Sağlık Örgütü 

Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu), Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışmaya 

Gaziantep ilinde bulunan, araştırma kriterlerine uyan kişilere 

araştırmanın amacı açıklanacaktır ve araştırmaya katılmayı kabul 

edenlere veri toplama araçlarında belirtilen anketler dağıtılacaktır.  

Verilerin Analizi  

Verilerin değerlendirilmesi SPSS programında yapılacaktır. 

Araştırmaya katılan bireylerin sosyo-demografik özellikleri yüzde ve 

frekans analizi ile değerlendirilecektir. Tüm verilerin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Spor yapan ve 

yapmayan kadınların yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları independent t-testi yöntemi ile yapılmıştır. Çeşitli sosyo-

demografik verilere göre yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo1: Fitness Salonunda Giden ve Egzersiz Yapan Kadınların 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının değişkenleri bakıldığında. 

 

Tablo 1 incelendiğinde Araştırmaya katılan bireylerin %57’i 36 yaş ve 

üstü aralığında, medeni duruma bakıldığında %65,8 evli, meslek 

gruplarına bakıldığında %74,5 ise çalışan oldukları, eğitim gruplarına 

bakıldığında %54,4’ü ise üniversite ve üzeri mezunu ve %36,9’u 2-4 

yıl spor yaptıklarını bildirmişlerdir. 

 

 

Değişkenler Gruplar (N)  (%) 

Yaş 

25 Yaş ve altı 

26-35 yaş 

36 yaş ve üzer, 

114 

270 

510 

12,8 

30,2 

57,0 

Medeni 
Durum 

Evli 

Bekar 

588 

306 

65,8 

34,2 

Meslek 

Ev hanımı 

Emekli 

Çalışan 

144 

84 

666 

16,1 

9,4 

74,5 

Eğitim 
Durumu 

İlk ve orta okul 

Lise 

Ünv.ve üstü 

84 

324 

486 

9,4 

36,2 

54,4 

Spor Yapma 

0-1 yıl 

2-4 yıl 

5 yıl ve üzeri 

306 

330 

258 

34,2 

36,9 

28,9 
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Tablo 2: Fitness Salonunda Giden ve Egzersiz Yapan Kadınların 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının yaş grubu alt boyutlarına 

bakıldığında. 

Değişkenler Gruplar N Ortalama S. S F P Fark 

Sağlık 
Sorumluluğu 

(a) 25yaş altı  114 2,8246 ,44943 

0,210 0,81  (b) 26-35 yaş  270 2,8556 ,45843 

(c) 36yaş üstü 510 2,8392 ,45953 

Fiziksel 

Aktivite 

(a) 25yaş altı  114 3,0150 ,45825 

3,466 0,03* a>b,c (b) 26-35 yaş  270 2,8852 ,38598 

(c) 36yaş üstü 510 2,9008 ,49488 

Beslenme 

(a) 25yaş altı  114 3,0263 ,56675 

1,529 0,21  (b) 26-35 yaş  270 3,0667 ,36735 

(c) 36yaş üstü 510 3,0029 ,51749 

Manevi 

Gelişim 

(a) 25yaş altı  114 2,9774 ,44716 

1,53 0,03* c>b (b) 26-35 yaş  270 2,9746 ,36369 

(c) 36yaş üstü 510 3,0487 ,42167 

Kişilerarası 
İlişkiler 

(a) 25yaş altı  114 2,8947 ,44671 

0,549 0,10  (b) 26-35 yaş  270 2,7778 ,42725 

(c) 36yaş üstü 510 2,8103 ,52688 

Stres Yönetimi 

(a) 25yaş altı  114 3,0902 ,45900 

4,47 0,01 c>b (b) 26-35 yaş  270 3,0032 ,40536 

(c) 36yaş üstü 510 3,1042 ,47725 

 

Tablo 2 incelendiğinde Fiziksel aktivite yaş alt boyutuna göre 25 yaş 

ve altı 25 yaş ve altı ve 36 yaş ve üzeri kişilerden daha yüksek olduğu 
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görülmüş, Manevi Gelişim ve Stres yönetimi yaşa göre alt boyutları 

36 yaş ve üzeri kişilerde 26-35 yaş kişilere göre daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

Tablo 3: Fitness Salonunda Giden ve Egzersiz Yapan Kadınların 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının evli ve bekar grubu alt 

boyutlarına bakıldığında. 

Değişkenler Gruplar N Ortalama S. S T P 

Sağlık 
Sorumluluğu 

Evli 588 2,8741 ,47901 
2,899 0,00* 

Bekar 306 2,7810 ,40689 

Fiziksel 

Aktivite 

Evli 588 2,9035 ,48759 
-,678 0,52 

Bekar 306 2,9244 ,40606 

Beslenme 
Evli 588 3,0255 ,45212 

,029 0,97 
Bekar 306 3,0245 ,54209 

Manevi 

Gelişim 

Evli 588 3,0598 ,40540 
4,344 0,00* 

Bekar 306 2,9356 ,40602 

Kişiler arası 
İllisiler 

Evli 588 2,8406 ,49231 
2,489 0,01* 

Bekar 306 2,7549 ,48011 

Stres 

yönetimi 

Evli 588 3,1006 ,44055 
2,614 0,00* 

Bekar 306    3,0168 ,48059 

 

Tablo 3. incelendiğinde Sağlık sorunlarına bakıldığında evli 

olanlarla bekar olanlara bakıldığında evli olan grubun daha yüksek 

olduğu, manevi gelişim evli kadınların bekar kadınlara göre daha 

yüksek olduğu, kişiler arası iletişime bakıldığında evli kadınların 
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bekar kadınlara göre daha yüksek olduğu ve stres yönetime 

bakıldığında ise evli kadınların bekar kadınlara oranla daha yüksek 

olduğu görülmüştür. 

Tablo 4: Fitness Salonunda Giden ve Egzersiz Yapan Kadınların 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının meslek grubu alt boyutlarına 

bakıldığında. 

Değişkenler Grup   N Ortalama S. S F P Fark 

Sağlık 
Sorumluluğu 

(x)Ev hanımı 144 2,6458 ,44594 

18,018 0,00* x<y,z (y) Emekli 84 2,7976 ,49971 

(z) Çalışan 666 2,8904 ,44299 

Fiziksel 

Aktivite 

(x) Ev hanımı  144 2,5893 ,53047 

56,557 0,00* x<y,z (y) Emekli  84 2,7755 ,58178 

(z) Çalışan  666 2,9972 ,38818 

Beslenme 

(x) Ev hanımı  144 2,8333 ,53177 

17,179 0,00* 
x<y, 

y<z 
(y) Emekli  84 2,9375 ,45774 

(z) Çalışan  666 3,0777 ,46536 

Manevi 

Gelişim 

(x) Ev hanımı  144 2,7976 ,43387 

26,629 0,00* z>y,x (y) Emekli  84 3,1020 ,34108 

(z) Çalışan  666 3,0541 ,39704 

Kişilerarası 

İllisiler 

(x) Ev hanımı  144 2,5573 ,48578 

25,507 0,00* x<y,z (y) Emekli  84 2,7857 ,44187 

(z) Çalışan  666 2,8694 ,47889 

Stres 

yönetimi 

(x) Ev hanımı  144 2,9167 ,48246 

14,338 0,00* z>y,x (y) Emekli  84 2,9694 ,41432 

(z) Çalışan  666 3,1184 ,44630 

Tablo 4. incelendiğinde Sağlık sorunlarına ve fiziksel aktivite alt 

boyutlarına bakıldığında ev hanımları emekli ve çalışanlardan daha 

düşük puan aldıkları, Beslenme alt boyutuna bakıldığında ev 

hanımları emeklilere göre daha düşük puanlanırken, emeklilerde 
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çalışanlara göre daha düşük puan almıştır. Kişisel arası ilişkilerde ev 

hanımları, emekli ve çalışana göre daha düşük puan aldıkları ve 

iletişim becerilerin düşük olduğu saplanmış. Stres yönetiminde 

çalışanların, emekli ve ev hanımlarına göre düşük olduğu 

görülmüştür. 

Tablo 5: Fitness Salonunda Giden ve Egzersiz Yapan Kadınların 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının öğrenim grubu alt 

boyutlarına bakıldığında  

Değişkenler Gruplar N Ortalama S. S F P fark 

Sağlık 
Sorumluluğu 

(1). İlk-orta  84 2,9286 ,50186 

2,89 0,05 1>2 (2). Lise 324 2,8025 ,46004 

(3). Ünv. 486 2,8539 ,44597 

Fiziksel 

Aktivite 

(1). İlk-orta  84 2,9184 ,51162 

17,9 0,00* 2<1,3 (2). Lise 324 2,7932 ,49610 

(3). Ünv. 486 2,9877 ,40956 

Beslenme 

(1). İlk-orta  84 3,1518 ,55261 

7,17 0,00* 2<1,3 (2). Lise 324 2,9537 ,44315 

(3). Ünv. 486 3,0509 ,49225 

Manevi 

Gelişim 

(1). İlk-orta  84 3,0816 ,42325 
3,06 

 
0,05* 1>2 (2). Lise 324 2,9762 ,39208 

(3). Ünv. 486 3,0335 ,41694 

Kişilerarası 
İlişiler 

(1). İlk-orta  84 2,8571 ,62308 

2,45 0,01* 3>2 (2). Lise 324 2,7639 ,52933 

(3). Ünv. 486 2,8349 ,43115 

Stres Yönetimi (1). İlk-orta  84 3,2959 ,42238 

16,27 0,00* 
   1<2,3 

3>2 
(2). Lise 324 2,9894 ,40361 

(3). Ünv. 486 3,0882 ,48015 

 

Tablo 5. Sağlık sorumluluğu ve Manevi gelişim alt boyutuna 

bakıldığında ilk ve orta öğretimin lise ye göre daha yüksek olduğu 
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görülmektedir. Fiziksel aktiviteye ve Beslenme alt boyutuna 

bakıldığında lise öğretiminin ilk ve orta öğretim ve üniversite ve üstü 

öğretimine göre daha yüksek görülmüştür. Kişiler arası ilişkiler alt 

boyutuna bakıldığında üniversite ve üstü öğretim, lise öğretime göre 

daha yüksek görülmüştür. Stres yönetimi alt boyutuna bakıldığında ilk 

ve orta öğretimin lise öğretimi ve üniversite ve üstü öğretimine göre 

daha yüksek görülmüş, üniversite ve üstü öğreti ise lise öğretimi 

öğretiminden daha yüksek olduğu görülmüştür. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmada, Gaziantep İli İlçesi’ndeki spor salonlarda fitness 

egzersizleri yapan yetişkin kadınların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları ve yaşam kalitelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Katılımcıların demografik değişkenleri ile araştırma değişkenleri 

arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemelerde; yaş 

grupları, eğitim düzeyleri, medeni durum ve fitness geçmişi ele 

alınmıştır. Bulgular, 894 yetişkinden oluşan çalışma grubunun 

katılımcılarının yüzde 57’inin 36 yaş ve üzeri olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu durumun, genç yetişkinlik sürecinin atlatılmış olması gerek 

duygusal gerekse iş yaşamına ait temel ihtiyaçların karşılanmış 

olması, düzene oturmuş yaşam koşullarına eşlik eden kendini 

yenileme gereksiniminden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Katılımcıların eğitim düzeylerine ilişkin yapılan incelemelerde, 

grubun yüzde 54,4 ’sinin (486 kişi) üniversite ve üzeri eğitim almış 

olduğu görülmektedir. Bu sonuçla farklı çalışmalardaki bulgularla 

benzerlik gösterdiği ve eğitim düzeyi yüksek olanlarda fiziksel 
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aktiviteye yönelme eğiliminin daha yüksek seyrettiği yönündeki görüş 

ile örtüştüğü anlaşılmaktadır. Çalışmamızdan farklı olarak Öztürk'ün 

yapmış olduğu boş zamanlarında spor yapmak amacı ile parklara 

gelen halkın görüş ve beklentileri (Gaziantep İli Uygulaması) adlı 

çalışmada eğitim düzeyi olarak en fazla ilkokul mezunların daha fazla 

katılım sağladığı görülmektedir (Öztürk, 2015). 

Katılımcıların medeni durumlarına göre yapılan incelemede grubun 

yüzde 65,8 ’unun (588 kişi) evli olduğu görülmüştür. Öztürk'ün 

yapmış olduğu çalışmada araştırmaya katılanların çoğunlukla evli 

oldukları görülmektedir (Öztürk, 2016).  

Çalışma grubundaki kadın katılımcıların fiziksel aktivite yapma 

sürelerinin 0 ile 5 yıl ve üzeri yıllar arasında değişmekte iken, haftalık 

fiziksel aktivite yapma sıklıklarının ise katılımcıların %37,8 ’sinin 

(222 kişi) 0-1 yıldır, %30,6’sının (180 kişi) 5 yıl ve üzeri, olduğu 

belirlenmiştir. Buna göre, katılımcıların %31,6’sı (186 kişi) 2-4 yıl 

arasında daha fazla sayıda fiziksel aktivite yapmaktadır. 

Katılımcıların demografik bilgilerinin analizi sonucu elde edilen 

verilere göre, 36yaş ve üzeri grubundakilerin, evli olanların, üniversite 

ve üzeri sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve yaşam kalitelerini 

gözeterek daha fazla fiziksel aktiviteye fitness branşına yöneldikleri 

söylenebilir. Çalışma sonucu ile benzer bir sonuç olarak. Öztürk ve 

diğerlerinin yapmış olduğu, Gaziantep valiliğinde çalışan kamu 

personelimin sportif rekreasyon alışkanlıkları ile rekrasyon hakkında 

görüş ve beklentilerinin araştırılmalarında çalışmaya katılanların 
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yaşam kalitesine önem verdikleri sonucuna varılmıştır (Öztürk, Çıldır 

ve Özçalı, 2017). 

Kanser hastalarında yaptıkları çalışmada da benzer şekilde evli 

olanların, lisans ve üstü mezunların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarına daha fazla önem verdiğini, yaşam kalitelerinin daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır (Küçükberber, Özdilli ve 

Yorulmaz, 2011). 

Araştırmamızda, DSÖ Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu tüm alt 

boyutları, açık ifademle bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel alanlar, 

genel yaşam ve genel sağlık kaliteleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği-II toplam puanı ve sağlık sorumluluğu, fiziksel 

aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres 

yönetimi alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu 

ortaya konmuştur. Bir diğer ifade ile, araştırmanın sonuçları, Sağlıklı 

Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II’nin toplamı ve alt boyutlarından 

alınan puanlar arttıkça bedensel, ruhsal, sosyal ve çevresel alan ve 

yanı sıra genel yaşam ve genel sağlık kalitesi puanlarının da 

istatistiksel açıdan anlamlı olarak artmakta olduğunu göstermiştir. Bu 

bulgular (Çakır, Piyal ve Aycan’ın 2015), hekimler örneklemindeki 

çalışmalarında elde ettikleri sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği 

puanlarındaki artışın yaşam kalitesi ölçeği puanlarını da artırdığı 

yönündeki bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bulgular sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarıyla ilişkili unsurların irdelenmesinin yaşam 

kalitesini olumlu yönde etkileyecek bir yaklaşım olacağına dair 

görüşümüzü destekler niteliktedir. Gürsel (2015) öğretim 
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elemanlarında sağlıklı yaşam biçimi ve yaşam kalitesini incelediği 

çalışmasında, sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan davranışlar 

içerisinden fazla uygulanan davranışların manevi gelişim, kişiler arası 

destek ve beslenme olduğunu ortaya koymuştur. Benzer bir sonuç, 

Öztürk ve Alpullu’nun yapmış olduğu fitness merkezlerine gelenlerin 

hizmet kalitesi algılarına göre yaşam doyumu düzeyleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesi adlı çalışma sonucunda fitnes merkezi üyelerinin 

hizmet kalitesinden memnuniyetleri yaşam doyumlarına olumlu katkı 

sağladığı sonucuna varılmıştır (Öztürk ve Alpullu, 2018). Akça’nın 

çalışmasında da görülmektedir (Akça, 1998).  Bu bağlamda, manevi 

gelişimin bireyin gizilgücünü doruk düzeyde kullanma isteği (Gürsel, 

2015.) olarak tanımlanması halinde, çalışma gurubumuzu oluşturan 

fitness katılımcısı yetişkin erkeklerin kişisel bütünlüğe sahip oldukları 

ve farkındalıklarının yüksek olduğu söylenebilir. Araştırmamızda 

ulaşılan sonuçlardan yola çıkılarak araştırmacılara sunulan öneriler ise 

çalışmanın farklı spor dallarında uygulanması ve karşılaştırılması, 

farklı illerde yaşamakta olan katılımcıların örneklem grubuna dâhil 

edilmesi ve Mevcut kamusal spor alanlarının etkin tanıtımının 

yapılarak kitle sporunun herkesin kullanımına açık hale getirilmesi, 
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GİRİŞ 

Modern dönemi kalabalıklar çağı olarak niteleyen Le Bon’a göre 

kitleler, önceki dönemlerde gücü elinde bulunduran krallar ve kutsal 

hakların yerini alarak egemenliği ele geçirmiştir (Aytaç, 2009: 138 ). 

Kitle, bireyler toplamı olmaktan ziyade bireylerin üzerinde ve onların 

kontrolünden çıkmış üst bir varlık halini temsil eder. Bir başka deyişle 

değerlerin belirlenmesinde ve doğru ile yanlış ayrımının yapılmasında 

birey tüm yetkisini üyesi bulunduğu kitleye devreder. Düşünce 

şematiği basitleşir ve duygular ağır basar. Bu durum davranış 

tercihlerini yapmada mantığın yerine duyguları hâkim duruma getirir 

(Cinoğlu, 2013: 3). Kitleler genellikle ortak değerleri ve çıkarları 

paylaşan insanlardan oluşur. Kitle davranışı, belirli özellikteki benzer 

insanların aynı tarz eğilimlerde bulunmaya yatkın kişilerden ortaya 

çıkar (Kayaoğlu, 2003: 207-208). Büyük ölçüde ideolojik temelli olan 

toplumsal olaylar da bu kitlelerin şiddete varan karşılıklı çatışması ile 

ortaya çıkmaktadır (Onay, 2020: 41). Kitlelerin neden olduğu büyük 

olaylar güçlü bir yönlendirme neticesinde gerçekleşmektedir. Bu 

olaylara katılan kişiler önemli bir görevi ifa ettiklerine düşünürler. 

Narsistik ve çarpık kitlesel libidodan beslenen bir ortamda büyülenmiş 

olan kişiler bu taşkınlıklarını ve cinayetlerini bir tür arzu oyunu olarak 

sahnelerler. Vicdani bir muhasebeye girmezler, kişisel bir sorumluluk 

almazlar (Akman ve Özer, 2017: 359). Her şey tahrik unsuruna 

bağlıdır. Tahrike kapılan kitle akıl ve nispetlerine bağlı kalmayarak 

buna engel olmak isteyen fiil ve davranışı tanımaz. Dolayısıyla bilgin 

ve cahil, kitle içinde aynı yetenek düzeyinde buluşurlar (Sarı, 2006: 

31). Kitledeki eşitlik isteği sadece bireyler bakımındandır. Lider 
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bunun dışında tutulur. Birbirleriyle eşit haklara sahip bir kitle ve bu 

eşitliğin üstünde bir lider kabul edilmesi yaşam gücünü oluşturmuş bir 

kitlede görülen bir özelliktir. Dolayısıyla insan, insan sürüsünün 

içinde lideri tarafından yönetilen bir varlık halini alır (Şipal, 2006: 

77). Çoğu zaman lider olmadan hareket meydana gelmez. Fakat 

liderlerin önderliği yanında olayların seyri süreç olarak genellikle 

örgütlü gruplarca yürütülür (Ün ve Timur, 2016: 573). Bu olaylar belli 

bir süre sonra kitlesel boyut kazanarak toplumsal hareketlere dönüşür. 

Nitekim dünya tarihinde bunun birçok örneğini görmek de 

mümkündür.  

Genel anlamıyla bakıldığında toplumsal hareketler, kolektif 

eylemlerdir diyebiliriz. Elitlere, iktidara, otoritelere, kültürel yapılara 

veya farklı gruplara karşı ortak hedefler etrafında birleşen bireyler 

tarafından gerçekleştirilen ortak eylemleri ifade eder (Demiroğlu ve 

Topal, 2014: 134). Tarihteki bu ilk örgütlü toplumsal hareketler; ilk 

etapta sosyalist partiler ve sendikaların öncülük ettiği, varlığını 

koruyan, egemen iktidara karşı gelen, mevcut sistemin değişmesini 

isteyen bir olgu olarak kendini göstermiştir (Işık, 2011: 33). Nitekim 

19. yüzyılın sonlarında ekonomik temelli çıkan işçi hareketleri 

modern dönem toplumsal hareketlerin başlangıcını oluşturmaktadır. 

Bu hareket mevcut politik düzenden memnun olmadığını göstererek 

iktidara yönelik eylemlere girişmiştir. Yani var olan düzeni yıkarak 

yeni yönetim oluşturmak isteyen hareketler olmuştur (Altunbaş, 2014: 

415). Fakat tüm alanlarda yaşanan gelişmeler ile beraber toplumsal 

hareketlerin hareket noktası ve katılımcı kitlesi de daha geniş alanlara 

kaymıştır. Toplumsal hareketler büyük ölçüde iç dinamiklerden 
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kaynaklanan problemler üzerine inşa edildiğinden bu hareketler büyük 

ölçüde zamana ve alana göre farklı sorunlar üzerinden gelişme 

göstermiştir (Tatar, 2013: 12).  Bununla beraber 1970’li yıllarda ve 

sonrasında ortaya çıkan yeni toplumsal hareketler eskiye göre 

ekonomik olmaktan ziyade daha çok azınlık hareketi, feminist hareket, 

çevreci hareketler, nükleer karşıtı hareketler, hak ve özgürlük arayışı 

gibi yeni talepleri ön plana çıkaran hareketlere evirilmiştir (Altunbaş, 

2014: 415). Böylece, endüstriyel toplumda yalnızca ekonomik ve 

siyasi konular merkezinde şekillenen eski işçi sınıfı hareketinden 

farklı olarak, yeni toplumsal hareketler kültürel ve kimliksel 

konulardan hareketle toplumsal barış, cinsiyet eşitsizliği, çevre 

duyarlılığı gibi konulardan doğmuştur (Özen, 2015: 15). Gerçekten de 

yeni toplumsal hareketler toplumsal olanı değil, bireysel olanı temel 

alır ve örgütlenme gevşek olup kolektif bir dayanışma ruhu yoktur. 

Önceki dönemlerde hareketin merkezinde bulunan işçi sınıfı 

örgütlenmesinin sahip olduğu özellikler reddedilerek iktidarı ele 

geçirme mücadelesi kabullenilmez. Çünkü yeni toplumsal hareketler 

iktidar yapılarına meydan okumak için değil kültürel amaçlarını 

gerçekleştirmek için hareket ederler (Çoban, 2008: 27). Dolayısıyla 

geçmişte daha çok sol hareketler tarafından desteklenen ve ekonomik 

temelli sınıfsal farklılık temelinde ortaya çıkan toplumsal hareketler, 

günümüzde sınıfsal farklılıklardan ziyade çevresel ve toplumsal 

kökenli tüm problemeler özelinde ortaya çıkma potansiyeline sahiptir. 

Türkiye’de de Cumhuriyet döneminde 6/7 Eylül, 68 ve 70’lerin 

sonundaki olaylar bunlara örnek gösterilebilir. Bunların yanında 2013 

yılında meydana gelen ve büyük ölçüde özgürlükler temelli olduğu 
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düşünülen Gezi Parkı Olayları bunların en önemlisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Fakat ekonomik temelden giderek uzaklaşan ve 

özgürlükler temelinde kendine yer bulan toplumsal hareketler son 

yıllarda özellikle 2008 Dünya Ekonomik Krizinden sonra ortaya çıkan 

Arap Baharı ile tekrardan sorgulanmaya başlanmıştır. Arap Baharını 

her ne kadar sadece ekonomik nedenlere bağlamak doğru değilse de 

temel tetikleyicinin ekonomik durum olduğunu belirtmekte fayda 

vardır. Gerçekten de Arap Baharının ortaya çıktığı ülkelerde başta 

işsizlik olmak üzere ekonomik göstergelerinin büyük ölçüde negatif 

yönlü olduğu ve halkı derinden etkilediği görülmektedir.  Dolayısıyla 

hem 2008 Dünya Ekonomik Krizinin hem de Arap Baharı olaylarının 

başladığı dönemin sonrasına denk gelen Gezi Parkı Olaylarının da 

ortaya çıkışında ekonomik nedenlerin etkili olup olmadığının 

araştırılması da son derece önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu 

çalışmada Gezi Parkı Olayları detaylıca ele alınmış ve Gezi Parkı 

Olaylarının ortaya çıkışında eski toplumsal hareketlerin ortaya 

çıkmasında etkili olan ekonomik nedenlerin mi yoksa yeni toplumsal 

hareketlerin ortaya çıkmasına neden olan argümanların mı rol aldığı 

değerlendirilmiştir.  

Görünürde Gezi Parkı Olayları, 27 Mayıs 2013 günü İstanbul’un 

Beyoğlu ilçesinde bulunan Gezi parkındaki ağaçların yayalaştırma 

projesi kapsamında sökülmeye karar verilmesiyle ortaya çıkmıştır. 

Ağaçların kesimini ve sökümünü protesto etmek amacıyla park 

içerisinde çadırların kurularak sürecin iptaline yönelik eylemler kısa 

süre içerisinde birçok ile yayılmıştır. Olaylar ilk günlerde pasif direniş 

halindeyken daha sonra şiddet olaylarının artmasıyla kontrolden 
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çıkmıştır. Bu durum Gezi Parkı Olaylarının ortaya çıkışında çevreci 

tutumun etkili olduğunu gösterse de Gezi Parkı yayalaştırma projesine 

yönelik ağaçların kesimi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği 

halde toplumsal olaylar devam etmiştir (Işık, 2013: 22). Dolayısıyla 

devam eden süreçte, ekonomik (işsizlik), kültürel (Topçu Kışlası ve 

AKM’nin yıkılması) ve sosyal (yaşam tarzı) birçok gerekçe ile Gezi 

Parkı Olaylarının devamlılığını sağlayan birçok argüman ortaya 

atılarak eylemler daha çok siyasi ve politik düzleme kaydırılmıştır.  

Gerçekten de çevreci gerekçeler ile ortaya çıkan Gezi Parkı Olayları 

çok farklı siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal gruplardan bireyler ile 

marjinal sol hareketlerin içinden gelen insanların katılımıyla tamamen 

siyasi bir kitleye dönüşmüştür. Bu nedenle Gezi Parkı Olaylarının 

devamlılığını sağlayan ve tüm Türkiye’ye yayılmasına neden olan 

argümanları tek bir düzlemde incelemek mümkün değildir. Birçok 

açıdan ele alınan ve çeşitli bilimsel çalışmalara konu olan Gezi Parkı 

Olayları bu çalışmada ekonomi ile ilişkili ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir. Özellikle Gezi Parkı Olaylarını tetikleyen 

nedenlerden birinin ekonomik parametreler olup olmadığı elde edilen 

verilerin değerlendirilmesiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu 

amaçla T.C. Merkez Bankası rezervleri, Euro, Dolar ve Altının 

değerindeki değişimler, turist sayısı ve harcama durumları, ithalat ve 

ihracat durumu, enflasyon, Tüketici Güven Endeksi, insanların 

mutluluk düzeyi, işsizlik ve yıllık büyüme hızına ilişkin veriler 

kullanılmıştır.  
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Toplumsal olaylar veya hareketler tarihsel bir altyapısı olan çeşitli 

ülkelerde farklı şekilde meydana gelmiştir. Her ülke de hemen hemen 

çıkmış veya çıkma ihtimali olan toplumsal olayların birçok nedeni 

bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde siyasi, sosyal ve ekonomik 

temelli ortaya çıktığı gibi gelecek yıllarda da bu sebeplere bağlı çıkma 

ihtimali vardır. Ancak bu bölümde toplumsal hareketler ekonomik 

veriler çerçevesinde ele alınacaktır. Daha önceki bölümlerde 

toplumsal hareketlerin tarihsel gelişimine değindiğimiz için burada 

özellikle ekonomi açısından değerlendirmeler de bulunulacaktır. 

Türkiye’de 2013 yılında çıkan Gezi Parkı olaylarına gelinen süreçte 

ekonomik verilerin ne kadar etkili olduğunu göstermeye çalışacağız. 

Burada tüketici güven endeksinden dolar yükseliş seyrine, işsizlik 

oranlarından altının yükseliş durumuna kadar birçok veriyi 

kullanacağız. Bu verilerden çeşitli çıkarımlara ulaşmaya çalışacağız. 

Çünkü meydana gelen birçok olayda ülkelerin büyüme, enflasyon, 

istihdam, turizm gelirleri oranlarının, etkisinin olduğu bilinen bir 

gerçektir. Bu açıdan 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarını 

ekonomik verilerle ne kadar bağlantılı olduğu ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Nitekim ekonomik havanın seyri öncelikle mevcut 

iktidarın oy oranını da ciddi anlamda olumlu veya olumsuz 

etkilemekte ve birçok iktidarın devrilmesine neden olmaktadır  (Biçici 

ve Sönmez, 2015: 1495-6). Gerçekten de ekonomik tablo olumlu 

seyre döndüğü halde ve halkın AKP iktidarına güveni arttığı halde; 

mevcut iktidarın dönemine denk gelen Gezi Parkı olayları patlak 

vermiştir. Bu anlamda Gezi Parkı olaylarının ekonomi ile ilişkisi 

ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada halkı doğrudan 
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ilgilendiren ekonomi ile Türkiye’de 2013 yılında meydana gelen Gezi 

Parkı Eylemleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Rezervi 

TCMB’nin rezervlerine bakıldığında 2007-2008 ve 2013-2014 yılları 

hariç olmak üzere tabloda belirtilen yıllar arasında sürekli yukarı 

yönlü bir ivme kazandığını söyleyebiliriz. Şöyle ki 2001 yılında 

TCMB’nin toplam rezervi 19,90 milyar dolar iken bu rakam 2014 

yılına gelindiğinde 131,90 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Ancak 

rezerv artışında bazı yıllar arasında ciddi farklar vardır. 2002 yılında 

28,1 olan rezerv kapasitesi 2004 yılına gelindiğinde 35,2 olmuştur. 

2002 ve 2003 yıları arasında ciddi bir yükseliş olmayarak 37,6 ile 

kapatmıştır. 2005 yılında 52,4 iken 2006 yılında 63,3’ü ve 2007 

yılında 76,4 rakamını göstermiştir. 2008 ve 2009 yıllarında sürekli 

artan rezervler durağan bir seyir izlemiştir. 

 

Şekil 1. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz ve Altın Rezervi 
(Milyar Dolar). 
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Şekil 1’de görüldüğü gibi her ne kadar 2008 yılındaki ekonomik krizle 

beraber Merkez Bankasındaki Dolara rezervi 2 yıl boyunca durağan 

bir seyir izlemişse de 2010 yılında tekrardan artmaya başlamıştır. Gezi 

Parkı Eylemlerinin gerçekleştiği 2013 yılına geldiğimizde ise 130 

milyar Doların üzerine çıkmıştır. Dolayısıyla Gezi Parkı Eylemlerinin 

gerçekleştiği dönemde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

rezervlerinin rekor düzeyde olduğu ve bu durumda güçlü bir yapıya 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Gezi Parkı Eylemlerinin 

başlamasıyla beraber sürekli artma eğiliminde olan TCMB 

rezervlerinde bir durağanlığın gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla 

Gezi Parkı Eylemlerine gidilen süreçte güçlü bir merkez bankasının 

var olduğunu lakin eylemlerden de etkilendiğini söylemek 

mümkündür. Nitekim eğilim çizgisi (mavi renk) dikkate alındığında 

2001 yılından 2014 yılına kadar artma eğiliminin süreklilik arz ettiği 

görülmektedir.   

Euro ve Dolar 

Ekonomik göstergelerin önemli parametrelerinden biri de ülkenin 

resmi para biriminin dünya piyasalarındaki değeridir. Dolayısıyla 

Türk Lirasının dünya ölçeğinde geçerliliği olan Euro ve Dolar 

karşısındaki değeri önemli parametrelerden biri olarak gösterilebilir. 

Bu çalışma kapsamında Türk Lirasının bu iki para birimi karşısındaki 

değeri mukayese edilmiştir. Döviz kuru, para ve maliye 

politikalarından etkilenen makroekonomik değerlerin önemli olduğu 

bir alandır. Çok sayıda yapılan çalışmaya göre döviz kurundaki 

değişmeler ekonomik politikaları ve firmaların fiyatlama davranışını 
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etkilemektedir (Azgün, 2013: 96). Aynı zamanda fiyatların değeri 

düşme seyrine girer. Bu nedenle döviz kuru ile enflasyon arasındaki 

sıkı bir ilişkinin varlığı söz konusudur (Güven ve Uysal, 2013: 142).   

 

Şekil 2. Euro satış (TL). 

Ekonomik göstergelerden olan özellikle ulusal para birimlerinin 

mukayese araçlarından bir tanesi de Avrupa Birliği’nin kullandığı 

ortak para birimi olan Euro’dur. Euro ve TL para birimleri 

değerlendirildiğinde özellikle TL tarafının 2000 ile 2014 yılları 

arasında sürekli değer kaybettiği görülmektedir. Bu değer kayıpları 

zaman zaman durağan seyir takip etse de genel itibariyle kazanan 

Euro tarafı olmuştur. Yıllık (2000-2014) bazda değerlerin en yakın 

olduğu yıl 2000 senesidir. 0,58 rakamıyla makasın en yakın olduğu 

görülmektedir. Bu durum 2002 yılında 1,10 seviyesinden devam 

etmiştir. 2002 yılında 1.44, 2003 yılında 1.69, 2004 yılında 1.78, 2005 

yılında 1.68, 2006 yılında 1.81, 2007 yılında 1.79, 2008 yılında 1.90 

olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılına gelindiğinde ise iki bandına 

çıkarak 2,16 olarak işlem hacmine ulaşmıştır. 2010 yılında 2,00 
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seviyelerinden hareket ederek 2011 ve 2012 yıllarında birbirine yakın 

işlem görmüştür. Bu yıllarda sırasıyla 2.33, 2.32 seviyesinde hareket 

etmiştir. 2013 yılında 2,53 olan işlem yoğunluğu 2014 yılına 

gelindiğinde 3 bandını zorlayan bir eğilim göstererek 2,91 değerinde 

işlem kapasitesine ulaşmıştır. 

 

Şekil 3. Dolar satış (TL). 

Grafiğe baktığımızda özellikle 2008 ve 2013 yılları arası ile 2013 ve 

sonraki yıllardaki ilk 7 aylık durum değerlendirmeye alınacaktır. 2008 

krizi dünya ve Türkiye için kırılma noktalarından biri olduğu için, 

baktığımızda 2008 yılında dolar kurunun 1,30 olduğu gözlenmektedir. 

2012 yılında 1,80 seviyelerine çıkmıştır. Bakıldığında ciddi bir 

yükseliş olmuştur. 2013 yılında 2,00 seviyeleri zorlanarak TL 

tarafında ciddi değer kaybı yaşanırken Dolar tarafında yaklaşık %70 

oranında bir yükseliş görülmektedir. Ancak Gezi Parkı Eylemlerini de 

içine aldığımız 2008 ve 2015 yılları arasında %110 arasında bir artışın 

olduğu müşahede edilmektedir. Dolayısıyla TL %110 rakamında 
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değer kaybına uğramıştır. Aynı şekilde TL tarafında değer kaybı 

görülmüştür. Dolar ve Euro paritesine veya karşılaştırmasına 

bakıldığında 2008’de 1,46 olan makas 2019 yılında 1,12 düşmüştür. 

Bu durum Euro bölgesinin de dolar karşısında değer kaybına 

düştüğünü göstermektedir. Özellikle 2008 ve 2019 yıllarını 

karşılaştırırken bu ekonomik değerlerin siyasi havadan etkilenmemesi 

imkânsız bir durumdur. Dolayısıyla Ortadoğu da yaşanan geçmiş ve 

yakın zamanda olanlar ülke ekonomilerini etkilemektedir. Ayrıca 

Türkiye’nin bağımsız davranması ve bölgesinde etkin bir güç olarak 

hareket etmesinin bu havadan etkilendiği doğrudur.   

Euro ve Doların Türk Lirası karşısındaki kur değerlerinin eğilimine 

(mavi çizgiler) baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisinin iş başına 

gelmeden önce TL’nin Euro ve Dolara karşı daha hızlı bir değer kaybı 

yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu değer kaybı her iki eğilim çizgisinde 

2002-2010 yılları arasında kısmen yavaşlama ve durağanlaşma 

devresine girmiştir. Bu durum büyük ölçüde Adalet Kalkınma 

Partisinin ekonomik politikaları ve aynı zamanda 2008’de dünya 

ölçeğinde meydana gelen ekonomik krizle ilişkilidir. 2010 yılından 

sonra TL’nin değer kaybındaki eğilim daha yüksek değerlerde 

gözlemlenmiştir. Nitekim en yüksek değer kaybı ise 2013 yılındaki 

Gezi Parkı Eylemlerinden sonra yaşanmıştır. Dolayısıyla 2000-2014 

yılları arasındaki dönemde, TL’nin Euro ve Dolara karşı değer 

kaybındaki eğilim belli bir yönde değildir. Artış, durağanlık ve yüksek 

artış eğilimleri gösterdiği; fakat en yüksek artışın Gezi Parkı 

Eylemlerinden sonra gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle TL’nin 

uluslararası geçerliliği olan Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybının 
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Gezi Parkı Eylemleri öncesinde de olduğu fakat eylemin 

gerçekleşmesinde etkili olabilecek düzeyde olmadığını söyleyebiliriz.   

Altın 

Altın, tarihsel bağlamda çok eski çağlardan günümüze kadar 

kullanılan bir maden olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski dönem 

medeniyetlerinden günümüze kadar gerek alım satım gerek ziynet 

eşyası olarak kullanılmıştır. Altının kolay işlenebilmesi uzun yıllar 

zarar görmeden kalabilmesi kullanım alanını genişletmiştir. Ancak 

doğada az bulunması ve insanların çok ilgi göstermesinden dolayı 

altın madenine sahip olmayı zorlaştırmaktadır. Altının diğer önemli 

bir özelliği de kriz dönemlerinde güvenilir bir liman olarak kabul 

gördüğü gerçeğidir. Özellikle büyük buhran ve 2008 yılında çıkan 

Mortgage krizi etkinliğini göstermiştir (Saraç ve Bayhan, 2013: 394-

395).  

Altının gram fiyatına bakıldığında 2000 yıllarının başından 2010 

yılına kadar yükselme trendine girdiği görülmektedir. 2000 yılında 

12,9 fiyatıyla başlayan yükselme seyri 2001 yılında 18.0, 2002 

senesinde 18.9, 2003 yılında ise 20.0 seviyelerini yakalamıştır. 2004 

yılına gelindiğinde 2 puanlık bir artışla 22 rakamıyla yılı kapatmıştır. 

Devam eden 2005 yılında seviye 28,73 bantlarına çıkmıştır. 2006 

yılında 30,5 seviyelerini yakalamış olsa da bir yıl sonra yani 2007 de 

yaklaşık 10 puanlık bir artışla 40,7 olmuştur. 2008 ve 2009 yıllarında 

sırasıyla 54.0, 68.0 rakamlarını görmüştür. Ancak 2010 yılına 

gelindiğinde sürekli artış gösteren rakamlar bu yıldan itibaren inişli 

çıkışlı yol izlemiştir. 2011 yılında rekor denecek seviyede bir artış 
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göstererek 96,6 seviyesine çıkmıştır. Hemen bir yıl sonra 2012 de ise 

81,8 bantlarına tekrar düşmüştür. Ancak bu düşüş fazla uzun 

sürmeyerek 2013 yılında bir yıl önceki yerine yaklaşarak 95,33 

seviyelerine çıkmıştır. 2014 yılına gelindiğinde ise altının gram 

fiyatında ki istikrarsızlık devam ederek bir önceki yıla oranla yaklaşık 

6 puanlık bir düşüş gerçekleşmiştir. Rakamsal boyutta 89,6 

seviyelerinden 2014 yılını devretmiştir.     

Türkiye’de 2000 ile 2012 yılları arasında gerçekleşen altın fiyatlarına 

baktığımızda sürekli bir artışın olduğu gözlenmektedir. Ancak bu 

ekonominin olumsuz bir seyir izlemesi neticesinden kaynaklı bir 

durum değildir. Bu sebeplerin başında altına olan ilgi gelmektedir. 

Arz ve talep ilişkisi kaynaklı bir ağırlıklı bir durum olduğu 

düşüncesindeyim. Ayrıca bu ilginin merkez bankaları tarafından da 

tercih edilmesi yükselişin bir başka sebebini teşkil etmektedir. 

Nitekim küresel krizlerin etkisiyle kâğıt paralara olan güven sarsılmış 

merkez bankaları altın gibi değerli madenlere yönelmiştir.   

 

Şekil 4. Altın (Gram) fiyatının değişimi.  
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Altının 2000-2014 yılları arasındaki eğilim çizgisine (Mavi olan) 

baktığımızda sürekli bir artış eğiliminde olduğunu görmekteyiz. 

Özellikle 2007 yılındaki küresel krizden büyük ölçüde etkilendiği ve 

bu dönemden sonra çok daha hızlı bir yükseliş trendine girdiğini 

söylemek mümkündür. Altındaki bu yükseliş Türkiye tarihi boyunca 

gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla Gezi Parkı Eylemleri öncesindeki 

dalgalanma ve yükseliş trendinin de bu eylemlerde etkili olmadığı 

kanaatindeyiz. Lakin yine de bir yükseliş trendi olduğunu ve doğrudan 

olmasa da dolaylı olarak etkilemiş olabileceğini gözden kaçırmamak 

gerekmektedir.    

Enflasyon  

Merkez bankası raporuna göre 2002 ve 2005 yılları arasında 

yakalanan enflasyon oranları ve ekonomik gelişmelerle hızlı bir 

toparlanma süreci başlamıştır. 2006 yılında gerekli şartlar 

oluşturularak açık enflasyon hedeflemesine geçiş yapılmıştır. 

Hedeflenen enflasyon rakamları sırasıyla 2006 için % 5, 2007 yılı için 

% 4 ve 2008 yılı için ise % 4 olarak açıklanmıştır. Ancak hedeflenen 

enflasyon oranları başta küresel kriz olmak üzere dünyada ki gıda ve 

ham petrol fiyatlarının artması ve gelişmekte olan ülkelerde faiz 

oranlarının yükselmesiyle bu hedefler gerçekleşememiştir. Merkez 

bankası sonraki yıllarda krizden dolayı enflasyon oranlarını 

yükseltmeye gitmiştir. Böylece enflasyon oranlarını 2009 yılı için % 

7,5, 2010 yılı için % 6,5, 2011 yılı için % 5,5 rakamına çıkarmıştır. 

Ancak ekonomik tedbirler ve sermaye hareketlerinin gelişmekte olan 

ülkelere yönelmesinden dolayı 2009 ve 2010 yılında enflasyon 



YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX | 845 

 

 

oranları hedeflenen oranın altında seyretmiştir. 2011 yılında 

hedeflenen rakamın yakalanamamasının nedeni sermaye 

hareketliliğinden kaynaklı Türk Lirasının değer kaybetmesi olmuştur. 

2012, 2013 yılarında enflasyon oranı % 5 olarak açıklanmış fakat 

hedef rakam yakalanamamıştır. Ancak 2012 yılında en düşük 

enflasyon oranı yakalanmıştır. Enerji fiyatlarındaki yükselme bu oranı 

gölgelemiştir (Karakış, 2019: 86,87).   

 

Şekil 5. Türkiye’de yıllık enflasyon değerlerinin değişimi. 

Türkiye’nin 2000-2014 yılları arasındaki enflasyon eğilimini (Mavi 

çizgi) üç dönemli olarak değerlendirdiğimizde, kabaca 2008 yılına 

kadar bir düşüş eğilimi gösterdiğini görmekteyiz. 2008 yılındaki 

küresel kriz ile beraber Türkiye’de de enflasyon değerlerinin 

yükseldiğini dolayısıyla 2008-2011 yılları arasındaki dönemde tekrar 

bir artış eğilimine geçtiğini söyleyebiliriz. Gezi Parkı Eylemelerinin 

başladığı 2013 yılından önceki dönemde ise tekrardan enflasyon 

değerlerinde bir düşüş eğilimi gözlemlenmiştir. Dolayısıyla enflasyon 
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değerlerinin Gezi Parkı Eylemlerinde herhangi bir etkiye sahip 

olmadığını belirtmek mümkündür.  

Mutluluk Düzeyi 

Türkiye’de insanların 2003 ve 2014 yılları arası genel mutluluk 

düzeylerine bakıldığında çoğunluğun mutlu olduğu gözlenmektedir. 

Bu oran %50 bandını geçmektedir. Ancak mutsuz insanların varlığını 

da kabul etmek gerekir. Yukarıda verilen yıllar içinde mutsuz 

insanların en çok görüldüğü yıl 14,6 ile 2009 yılı olmuştur. En az 

mutsuz oranının görüldüğü yıl ise 2003 yılı olmuştur. 2003 yılından 

sonra mutsuzluk oranı ciddi bir artışla 12,1 ve hemen ardından 12,8 ile 

2004-2005 yılını kapatmıştır. 2006 yılında mutsuzluk oranı 11,9 

gerilemiş ve 2007 yılında gerileme devam ederek 11,0 olarak 

gerçekleşmiştir. Ancak 2008 yılında mutsuzluk oran tekrar yükselerek 

13,9 seviyelerini görmüştür. 2009 yılında zirve yapan mutsuzluk oranı 

2010 yılında 10,7 seviyelerine tekrar çekilmiştir. Dünya ölçeğinde 

gerçekleşen küresel krizin etkilerini burada da görmek mümkündür. 

Küresel piyasalardan ve ülkemiz ekonomisinden kalkan olumsuz 

havanın etkisi 2011 yılı mutsuzluk oranına da yansıyarak 9,9 

seviyelerine çekmiştir. Ancak 2012 yılında tekrar tırmanışa geçmiş 

10,2 oranıyla artış göstermiştir. 2014 yılına kadar bu artış devam 

etmiştir. 2013 yılında 10,8 olan mutsuz oranı 2014 yılında 11,4 

seviyelerine çıkmıştır. Bu oranın çıkmasında özellikle 2013 yılında 

gerçekleşen Gezi Parkı Olaylarının da etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Yine yukarıda verilen yıllar arasında mutluluk oranlarına bakıldığında 

en fazla mutlu insan oranı 62,1 ile 2011 yılı olmuştur. Bu oranı 61,2 
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ile 2010 yılı takip etmiştir. Mutlu oranının en düşük olduğu yıl ise 

54,3 ile 2009 yılı olmuştur. Bu orana en yakın yıl bir önceki yıl olan 

55,8 ile 2008 yılı olmuştur. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 

bunalımların yaşandığı yıllara yakın olan 2003 yılında mutluluk oranı 

59,6 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında 58,0 olarak oranın düştüğü 

görülmektedir. 2005 yılında 57,6 ve 2006 yılında 57,8 ile 

gerçekleşmiştir. Bir yıl sonra 2007 yılında mutlu insanların oranı 

artarak 60,2 seviyelerine çıkmıştır.  

 

Şekil 6. Türkiye’de İnsanların mutluluk düzeyleri. 

İnsanların mutluluk düzeyi doğal olarak sadece ekonomik koşullarla 

ilişki değildir. Fakat özellikle kapitalizm ve küreselleşme çağında 

tüketimin ve lüksün hayatın temel amacı haline gelmiş olması, 

insanların mutluluk düzeylerinin de büyük ölçüde ekonomiye bağlı 

olmasına neden olmuştur. Nitekim Şekil 4 dikkate alındığında 2007-

2010 yılları arasındaki dönemde Türkiye’de mutlu insanların oranında 

azalma mutsuz ve orta düzeyde mutlu olanların oranında yükseliş 



848 | YÛNUS EMRE ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-IX 

 

vardır. Bu durum küresel krizin Türkiye ekonomisine yaptığı olumsuz 

etkiyle ilişkilidir. Kriz döneminde mutsuz insan sayısı artmış olmakla 

beraber 2010-2013 yılları arasındaki dönemde mutluluk düzeyinin 

artmaya başladığı görülmektedir. Yani 2013 yılında başlayan Gezi 

Parkı Eylemlerinden önce Türkiye’de mutlu insan oranı, Adalet ve 

Kalkınma Partisinin daha önceki dönemlerine göre en yüksek 

seviyededir. Dolayısıyla Gezi Parkı Eylemlerinin ortaya çıkışında 

Türkiye’deki insanların mutluluk düzeyinin etkili olmadığını 

rahatlıkla söyleyebiliriz.   

Gezi parkı olaylarının yaşandığı 2013 yılında mutlu insanların oranı 

59,0 ile gerçekleşmiştir. Ancak sonraki yıl olan 2014 senesinde mutlu 

insanların oranında düşüş gerçekleşerek 56,3 olarak rakamlara 

yansımıştır. Genel olarak bakıldığında mutlu insanların oranının 

toplumun büyük çoğunluğunu oluşturduğu gözlenmektedir. Bu durum 

zaman zaman çeşitli krizlerle düşüş eğilimi gösterse de çoğunluğun 

görüşünü değiştirmemiştir. Ancak şu da bir gerçektir ki çeşitli 

nedenlerden dolayı mutsuz insanların da olduğu bir gerçektir. Tabloya 

bakıldığında mutluluk düzeylerinin orta olduğu bireylerinde yine 

mutsuz olan kesimden her dönem fazla olduğu verilere yansıyan bir 

durumdur.   

İşsizlik   

İşsizlik sorunu sadece Türkiye’nin değil, tüm dünya ülkelerinin 

problemi olarak kabul edilmektedir. İşsizlik, bir ülkede meydana gelen 

en büyük problemlerin başında gelmektedir. Üstelik işsizliğin sadece 

ekonomik boyutu olmayıp toplumsal sorunlara da neden olan bir 
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durumdur. Hatta toplumsal sorunlarla beraber bireysel problemlere yol 

açan bir olgudur. Bireysel olarak kişilerin psikolojik bunalım 

geçirmesine ve dolayısıyla hayatlarının tüm alanlarına bunu 

yansıtmasına neden olmaktadır. Bireylerin özgüven kaybı, 

sorumluluklarını yerine getirememesi, yaşamının anlamsızlığı gibi 

birçok bunalıma neden olan yapısı vardır. Bunlarla beraber bireylerin 

suç işleme potansiyelini artırıcı bir etkiye neden olduğu da ayrı bir 

durumdur. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde toplumsal barışın 

sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bunun için kanun yapıcılar işsizliği 

bitirici ve istihdamı artırıcı önlemler almalıdır. Yüksek işsizlik 

oranlarının olduğu ülkelerde suç işleme ve intihar oranlarının yüksek 

olduğu bilinen bir gerçekliktir.  Ayrıca işsizlik ülkelerin gelişmişlik ve 

geri kalmışlığını gösteren önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  Komplike bir durum olarak işsizlik toplumla ve 

toplumsal barış ile doğrudan ilişkisi olduğu aşikârdır (Apaydın, 2018: 

162). İşsizliğin teknik tanımına bakmadan önce işgücünün tanımına 

bakalım. İşgücü, bir ülkede emek arzını insan sayısı bakımından ifade 

eden bir kavramdır. Bir başka açıdan bakıldığında ülkedeki nüfusun 

üretici durumda bulunup iktisadi faaliyetlere katılan 14 yaşından 

büyük 65 yaşından küçük kazanç getirici bir işte çalışanları belirten 

kavramdır. İşgücüne katılım oranı, işgücünün 15 yaş ve üzerindeki 

kurumsal olmayan nüfus içindeki oranına denmektedir (Koç, Şenel, ve 

Kaya, 2018: 23). Çalışma isteğinde ve buna yeterliliği olmasına 

rağmen düzenli ve sürekli bir işi olmayan kişilere işsiz denmektedir. 

İşsiz kişilerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik duruma ise işsizlik 
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kavramıyla tanımlanır. Ayrıca işsizlik üretim faktörlerinden olan 

emeğin tam kullanılamaması durumunu da belirtir (Erol, 2017: 118).   

 

Şekil 7. Türkiye’de İşsizlik oranları. 

Türkiye’de işsizlik oranına bakıldığında yıllar içinde dalgalı pozisyon 

aldığı görülmektedir. İşsizlik oranının en az görüldüğü yıl 6,5 ile 2000 

ve 8,4 ile 2001 yılı olmuştur. Ancak 2002 yılına gelindiğinde yaklaşık 

sekiz yıl sürecek çift haneli rakamlarda seyir izlemiştir. Sırayla 2002 

yılında 10.3, 2003 yılında 10.5, 2004 yılında 10.8, 2005 yılında 10.6, 

2006 yılında 10.2 ve 2007 yılında ise 10.3 ile tamamlamıştır. 2008 

yılına gelindiğinde ise 11,0 oranlarına çıkmış ve 2009 yılı ile 14,0 ile 

zirve yapmıştır. 2010 yılına gelindiğinde oranların gerilediği 

görülmektedir ve bu yılı 11,9 ile kapatmıştır. 2011 yılına gelindiğinde 

ise uzun yıllar devam eden çift haneli işsizlik oranlarının tek hanelere 

gerilediği görülerek 9,8 gerçekleşmiştir. Bu düşüş 2012 yılında da 

devam etmiş 9,2 sürdürmüştür. Ancak 2013 yılında ise tekrardan 
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yükselişe geçtiği görülmektedir. 2013 yılında işsizlik oranı 9,7 ile 10,0 

bandına yaklaştığını görmekteyiz.    

İşsizlik oranlarına eklenen eğilim çizgisi (mavi) dikkate alındığında 

İşsizlik oranlarındaki değişimin büyük ölçüde 2008’de meydana gelen 

küresel ölçekli ekonomik krize bağlı olarak 2011 yılına kadar bir 

artma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Fakat 2011 yılından sonra 

ciddi bir toparlanma sürecine girildiği ve Gezi Parkı Olaylarının 

başladığı dönemde Adalet ve Kalkınma Partisinin iş başına geldiği 

2002 değerlerinin altına indiğini görmekteyiz. Hâlbuki aynı dönemde 

dünya genelinde işsizlik oranlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. 

Dolayısıyla Türkiye geneline yayılan Gezi Parkı Eylemlerinin ortaya 

çıkmasında işsizlik rakamlarındaki değişimle ilgili olmadığını 

söylemek mümkündür. Ayrıca Gezi Parkı Eylemlerinin olumsuz 

etkisinden dolayın 2013 yılından itibaren işsizlik oranında tekrar bir 

yükseliş eğilimi başlamıştır.  

Yıllık Büyüme Hızı 

Gelişmekte olan ülkeler arasında bulunan Türkiye’nin tabloda verilen 

yıllar arasında 2001 ve 2009 yılları hariç değişen oranda sürekli 

büyüdüğü görülmektedir. 2001 yılında -0,6 ile gerçekleşen rakamlar 

2009 yılında ise -4,8 küçülme oranı ile kendini göstermiştir. 2001 

krizinden hemen sonra ekonomik toparlanma kendini göstererek 6,4 

olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında büyüme oranı kendini 5,6 ile 

göstermiştir. 2004 yılında 9,6 ile çok yüksek bir büyüme oranı 

yakalanmıştır. Hatta verilen yıllar içinden en fazla büyüme oranının 

yakalandığı yıl olmuştur. 2005 yılında olumlu seyir devam etmiş 
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8,4’lük bir büyüme gerçekleşmiştir. 2006 yılına gelindiğinde bir 

önceki yıla göre düşüş gerçekleşse de ekonomi büyümeye devam 

ederek 6,9 olarak istatistiklere yansımıştır. 2007 yılında büyüme ve 

önceki yıla göre düşüş devam ederek 4,7 oranı ile yılı kapatmıştır. 

2008 yılında ekonomik daralma kendini göstererek büyüme oranı 0,7 

tabanıyla tezahür etmiştir. Krizlerin yaşandığı yıllar fırsat ve sonraki 

yılların rahatlama yılları prensibinden hareketle 2010 yılında çok 

yüksek bir büyüme oranı yakalanmış durumdadır. Yaklaşık 9,2 

seviyelerinden Türkiye ekonomisi büyüme kapasitesine çıkmıştır. Bu 

oran tabloda verilen yıllar arasında en yüksek ikinci rakam olarak 

görülmektedir. 2011 yılında büyüme 8,8 ile yüksek perdeden 

kapatmıştır. Ancak 2012 yılına gelindiğinde önceki yıllara nazaran 

düşük olan 2,1 seviyelerinden gerçekleşmiştir. 2013 yılında 4,2 ve 

2014 yılında ise 2,9 seviyelerinden büyüme gerçekleşmiştir. 

 

Şekil 8. Türkiye’nin yıllık büyüme hızı (%).  
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Türkiye’de 2001 yılındaki krizle beraber büyüme hızında ciddi bir 

düşüş yaşanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisinin iş başına geldiği 

bundan sonraki dönemde yıllık büyüme hızında bir artış eğilimi (Mavi 

Çizgi) gözlemlenmektedir. Kabaca 2007 yılına kadar artış eğiliminde 

olan Türkiye’nin yıllık büyüme hızı, 2007-2010 arasında ciddi bir 

düşüş eğilimine girmiştir. 2010 yılından sonra hızlı bir büyüme 

eğilimine girmiştir. Dolayısıyla büyüme eğilimi dikkate alındığında 

Gezi Parkı Eylemlerinin gerçekleştiği dönemde ciddi bir sorun 

görünmemektedir. Fakat özel olarak baktığımızda 2010 ve 2011 

yılarında yakalanan yüksek büyüme hızının 2012 yılında 

yakalanmadığı görülmektedir. Buna rağmen % 2,1 civarında bir 

büyüme hızı yakalanmıştır. Bu verilere bakıldığı zaman 2008’deki 

küresel ekonomik krizin etkilerinin iki yıl boyunca ciddi anlamda 

hissedildiği ve 2010 yılından sonra bu olumsuz etkinin ortadan 

kalktığı görülmektedir. Nitekim Şekil 6’daki eğilim çizgisine (mavi 

olan) baktığımızda Türkiye’nin yıllık büyüme hızının Gezi Parkı 

Eylemlerinin gerçekleştiği dönemde yükselme eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Buna göre Türkiye’nin yıllık büyüme hızının Gezi 

Parkı Eylemlerinin gerçekleşmesinde bir rolü olmadığını belirtmek 

mümkündür.  

Tüketici Güven Endeksi 

Tüketici güven endeksi satın alma gücünü gösterdiği gibi satın alma 

isteğini de gösteren ekonomik bir veridir. Böylece tüketicinin 

tutumuna yönelik bilgiyi de bize sağlamaktadır. Mikro ekonomik 

alanda etkin olduğu gibi makroekonomik havadan da etkilenmektedir 
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(Biçici ve Sönmez, 2015: 1497). Grafiğe bakıldığında Türkiye’de 

2002 sonrasında TÜFE oranlarında çok belirgin düşüşün olduğu 

görülmektedir. Tüketicilerin ekonomiye olan güveni ve buna göre de 

mal ile hizmetlerden yararlanma oranının tespit edildiği tüketici güven 

endeksi, 2003 ve 2014 yılları arasında inişler çıkışlar olsa da genel 

itibariyle düştüğü gözlenmektedir. Bu durumun mal ve hizmet üreten 

reel sektörü de etkilediği bilinen bir gerçektir. Tabloda verilen yıllar 

içinden 2003 yılının 106 bandıyla en yüksek oranı yakaladığı 

görülmektedir. Ancak 2003’den sonra 2010 yılına kadar sürekli bir 

düşüş meydana gelmiştir. 2004 yılında 93,4 olan Tüketici Güven 

Endeksi 2005 yılında 86.8, 2006 yılında 82.2, 2007 yılında 81.3, 2008 

yılında 65.8, 2009 yılında ise 66.1 ile düşüşünü devam ettirmiştir. 

2010 yılına gelindiğinde ise çıkış trendine girdiği görülmektedir. 2010 

yılında 73,2 olarak gerçekleşen oranlar 2011 yılında 79,8 ile 

tamamlanmıştır. Devam eden süreçte yeni bir düşme eğilimine girdiği 

görülmektedir. 2012 yılında 77,6 ile gerilemeye başlamış ve bu durum 

2013 yılında 76.5, 2014 yılında ise 72,5 ile devam etmiştir.  

 

Şekil 9. Tüketici Güven Endeksi. 
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Türkiye’de Tüketici Güven Endeksinin eğilimine (Mavi Çizgi) 

baktığımızda 2003-2007 yılları arasında bir düşüş eğilimine girdiğini 

fakat bundan sonraki süreçten Gezi Parkı Eylemlerinin başladığı 

döneme kadar bir durağanlık dönemi yaşadığını görmekteyiz. 

Ekonomik göstergeler arasında önemli yeri olan bu endeksin Gezi 

Parkı Eylemlerinin öncesinde kısmı bir yükseliş eğilimi gösterdiğini 

bile görmekteyiz. Dolayısıyla uzun süredir durağan olan bu endeksin 

Gezi Parkı Eylemelerinden önce artış eğilimine girdiğini fakat Gezi 

Parkı Eylemlerinin olumsuz etkilerinden dolayı tekrar düşüşe geçtiğini 

söyleyebiliriz. Bu durum Tüketici Güven Endeksinin Gezi Parkı 

Eylemlerinin ortaya çıkışında etkili olmadığını tam tersine bu 

olayların sonuçlarından olumsuz etkilendiğini göstermektedir.  

İthalat ve İhracat Durumu 

Bir anlamda üreten ve tüketen ülke tablosunun grafiği olan ithalat ve 

ihracat rakamları Türkiye için genel itibariyle her iki gösterge içinde 

artmıştır. İthalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ithalat oranının 

grafikteki tüm yıllar içinde yüksek seviyelerde gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu durum cari açığın kapanmasında en büyük engel 

olarak durmaktadır. Bakıldığında 2000 yılında ihracat rakamları 27 

milyon dolar seviyesinde iken aynı yıl ithalat rakamları 54 milyon 

dolar seviyesinden gerçekleşmiştir. 2001 yılında ihracatımız 31 

milyon dolar iken ithalatımız 41 milyon dolar olarak kapanmıştır. 

2002 yılına gelindiğinde ihracat 36 milyon dolar, ithalat51 milyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. 2007 yılında ihracatımız 107 milyon 

seviyesine çıkarken ithalatımızda 170 milyon dolara ulaşmıştır. 2009 
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yılında ihracatımız 102 milyon dolar seviyesine düşerken ithalat 

cephesinde de bir önceki yıla oranla düşme gerçekleşerek 140 milyon 

dolar seviyesinden alım gerçekleşmiştir. 2012 yılında 152 milyon 

dolar olan ihracatımız 2013 yılında 151 milyona gerilemiştir. 2014 

yılında 157 milyon dolar seviyesine çıkarak kapasitesini 

genişletmiştir. Ancak ithalat tarafında da büyüme devam etmiş 2012 

yılında 236 milyon dolar olan alım 2013 yılında 251 milyon dolar ve 

2014 yılında biraz düşüş yaşasa da 242 milyon dolar seviyesinden 

kapatmıştır.       

 

Şekil 10. Türkiye’nin ithalat ve ihracat değerlerinin yıllık değişimi 

(1000 ABD Doları). Kaynakça: (Göçer, Deniz, & Bursal, 2019: 194).  

İthalat İhracat verilerinin eğilimine (Mavi çizgiler) baktığımızda her 

ikisinin de 2010 yılına kadar büyük ölçüde artma eğiliminde olduğunu 

görmekteyiz. Daha sonraki dönemde artış devam etmişse de eğilim 

çizgilerinde içbükey bir şekil ortaya çıkmıştır. Bu durum bir önceki 
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dönemlere göre artış eğiliminin yavaşladığını göstermektedir. Ancak 

eğriler arasındaki makasın 2000 yılından itibaren sürekli artma 

eğiliminde olduğu ve her iki eğilim çizgisi arasındaki uçurumun 

giderek arttığını söyleyebiliriz. İthalat değerlerindeki artış eğilimin 

ihracat değerlerindeki eğilime göre daha yüksek seviyelerde olması 

cari açığın sürekli artma eğiliminde olduğunu da göstermektedir. 

Dolayısıyla Gezi Parkı Eylemlerinden önceki dönemde de bu iki eğri 

arasındaki uçurumun giderek arttığını görmekteyiz. Bu durum Gezi 

Parkı eylemleri öncesinde cari açığın yüksek olduğunu 

göstermektedir. Fakat cari açığın halkı ne kadar etkilediğini kestirmek 

güçtür. Bununla beraber Gezi Parkı Eylemlerinden önce ekonomik 

göstergeler arasında ithalat ve ihracat değerlerindeki dengesizliğin 

arttığını ve dolayısıyla Gezi Parkı Eylemlerinin tansiyonun artmasında 

olumsuz yünde katkı sağladığını söylemek mümkündür.  

Turizm ve Turist Sayısı 

Turizm, sosyal ve ekonomik yapıyı etkileyen hizmetlerin ifasında çok 

faktörlü bir endüstridir. Ülkemizde  “bacasız sanayi” olarak tabir 

edilmekte ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine pozitif etki 

etmektedir. Turizm, ülke ekonomilerinin zaman zaman maruz kaldığı 

gerek ulusal gerek uluslararası finans krizlerinde çözüm bulmada ön 

plana çıkmaktadır. Finansal kaynak oluşturmada, yeni iş imkânlarında, 

döviz girişi sağlamada ve kamu gelirleri açısından önemli bir yere 

sahiptir (Kanca, 2015: 2). Son 60 yıldır turizm sektörü Dünya’da var 

olan çeşitli krizlere rağmen büyümeye devam etmiş, uluslararası turist 

sayısı 1950’de 25 milyon, 1980’de 278 milyon, 1995’te 527 milyon ve 
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2014’te ise 1 milyar 133 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir (Terzi ve 

Pata, 2016: 46). 

Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan turizm; hali hazırda dış 

ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin 

üzerinde önem gösterdiği başlıklardan biridir. Bunlarla beraber dünya 

barışına katkı sağlayan yönü de bulunmaktadır. Yabancı turistlerin 

ülkemize gelerek gezdiği kaldığı yerlerin bir manada reklamını 

yaparak ülkemizin güzelliklerinin tanıtımını da yapmaktalar. Ayrıca 

farklı kültürlerin kaynaşması neticesinde uluslararası iletişimin 

gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Çoban ve Özcan, 2013: 245). Son 

yıllarda Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olan turizm faaliyetleri 

aynı zamanda ülkeye sıcak döviz girişini de sağlamaktadır. Kaldı ki 

Türkiye’de önemli bir sektör haline gelmiş olan Turizmde istihdam 

edilenlerin sayısı gün geçtikçe de artmaktadır. 2015 yılı verilerine 

göre yaklaşık 2,3 milyon kişi doğrudan ve dolaylı olarak turizmden 

geçinmektedir (Şit, 2016: 111). Bu nedenle turist sayısındaki artışın 

hem istihdamı hem de sıcak parayı doğrudan etkilemesi nedeniyle 

ekonomik göstergeler arasındaki yeri daha farklıdır. 
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Şekil 11. Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının yıllık değişimi 

(Milyon kişi). 

“Bacasız Sanayi” olarak belirtilen turizm ülkemizde genel itibariyle 

büyüme gösteren ekonomi alanlarından biri olmuştur. Özellikle 

ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve turistlere farklı tatil 

imkânı sunması yabancı turistlerin ülkemize gelmesinde önemli bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 2001 yıllarında yaklaşık 13 

milyon kişi ülkemizi ziyaret etmişken bu oran 2014 yılına 

geldiğimizde yaklaşık 42 milyona ulaşmıştır. Yukarıda verilen yıllar 

içinde turistlerin ülkemizi ziyaret etme sayısı 2005 ve 2006 yılları 

hariç sürekli artan bir ivme yakalamıştır. Sadece bu duruma muhalif 

olarak 2005 yılı 24 milyon kişi olurken 2006 yılı 23 milyon kişi ile 

ülkemiz ziyaret edilmiştir.   

2001-2014 yılları arasındaki dönemde Türkiye’ye giriş yapan 

turistlerin sayılarında her ne kadar dalgalanma olmuşsa da istikrarlı bir 

artış eğilimi (Mavi çizgi) gösterdiğini görmekteyiz. Turist sayısında 
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herhangi bir düşüş olmadığı hatta 2013 yılındaki Gezi Parkı 

Eylemlerinin gerçekleştiği dönemde de bir artış eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle hem sıcak para hem de istihdam yaratması 

açısından önemli bir parametre olan turist sayısının Gezi Parkı 

Eylemlerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığını 

söyleyebiliriz.  

 

Şekil 12. Türkiye’de turistlerin kişi başı ortalama harcama rakamları 

(ABD Doları). 

Turistlerin ülkeye giriş sayısı önemli olsa da bir o kadar da önemli 

olan husus nitelikli harcama tutarıdır. Kişi başına harcama miktarı ne 

kadar çok olursa geldikleri ülkeye o kadar katkısı olmaktadır. Bu 

açıdan Türkiye’ye gelen turistlerin 2001 ile 2014 yılları arasında kişi 

başına ortalama ne kadar para harcadıkları gösterilmeye çalışılmıştır. 

Turistlerin yukarıda verilen yıllar içinde harcama kalemlerinde çok 

büyük artışın olmadığı görülmektedir. 2001 yılında 777 dolar ile 

yapılan harcama 2002 yılında 816 dolara çıkmış, 2003’de harcama 
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miktarındaki artış 850 dolara yükselmiştir. Ancak 2004 yılında ise 843 

dolara gerilediği görülmektedir. 2005 yılında gerileme devam ederek 

842 dolara çekilmiştir. Bu geri çekilme 2006, 2007 yılına kadar 

sürmüştür. 2008’de 820 dolar seviyelerinde kişi başı harcama 

miktarına ulaşılmış olsa da, 2009 ve 2010 yıllarında geri çekilme 

devam ederek 755 dolar ortalamasında olmuştur. 2011 yılında 778 

dolar, 2012 yılında 795 dolar, 2013 yılında 824 dolar ve 2014 yılında 

ise 828 dolar ortalamasından kişi başına harcama miktarlarına 

ulaşılmıştır. Ancak burada vurgulanması gerek olan konu kur 

meselesidir. Bununla ilgili olarak önceki tablolarda dolar ve TL 

kurunu açıklamaya çalıştığımız için burada değinmeyeceğiz.     

Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin harcama eğilimlerine (Mavi 

Çizgi) baktığımızda 2001-2008 yılları arasında yükselme trendi 

görülürken, 2008-2010 yılları arasındaki dönemde düşüş eğilimine 

girdiği ve Gezi Parkı Olaylarının başladığı dönemin öncesinde yüksek 

bir artış eğilimine girdiğini görmekteyiz. Turizm kazançlarının son 

derece önemli olduğu Türkiye’de, Gezi Parkı Eylemlerinin başladığı 

dönemde yüksek bir atış eğiliminde olması Turizm gelirleri ile 

gerçekleşen eylemler arasında herhangi bir bağ olmadığını 

göstermektedir. Nitekim hem turist sayısı hem turist başına gelir Gezi 

Parkı Eylemlerinin olduğu dönem ve sonrasındaki 2014 yılında da, 

hem sayısal hem de eğilim olarak artış göstermiştir. Bu nedenle Gezi 

Parkı Eylemleri ile yabancı turist sayısı ve bu turistlerin bıraktıkları 

sıcak para arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını rahatlıkla 

söyleyebiliriz.  
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2008 Yılı Küresel Ekonomik Krizi 

2008 krizi dünyanın ekonomik lokomotifi olan ABD’de ortaya çıkmış 

olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerini derinden 

etkilediği söylenebilir. Özellikle ülkemizin de yer aldığı gelişmekte 

olan ülkeler kuşağını da ciddi oranda etkilemiştir (Engin ve Göllüce 

2016: 31). 2008 yılında Türkiye’de özellikle ihracata yönelik olan 

üretim yapan firmaların küçülmesi iktisadi faaliyetlerin daralmasına 

neden olmuştur. Bu durum tarım dışı istihdam kollarının bozulmasına 

ortam oluşturmuştur. Ayrıca iş gücüne katılım oranındaki artışla 

beraber işsizlik oranlarında ciddi bir artış söz konusu olmuştur. 

Böylece 2009 yılında da devam ederek işsizlik oranlarında tarihi 

yükselmelere neden olduğu görülmektedir. Toplam işsizlik oranı ilk 

çeyrekte % 4,2 puan yükselerek % 16,1 oranında gerçekleşmiştir. 

İşsizlik oranının % 1,8 puanlık kısmı istihdamdaki gerileme ve % 

2,4’lük kısmı ise iş gücüne katılım oranındaki artıştan 

kaynaklanmaktadır (Öztürk, 2010: 387). İşsizlik oranlarının 2009 yılı 

Mart ayı itibariyle  % 13 seviyelerine gerilese de bu seviyelerin 

yapısal kaynaklı işsizliğin mevcut krizle birlikte daha da derinleştiğini 

göstermektedir (Ertuğrul, İpek ve Çolak 2010: 65). 
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Tablo. Ülke Grupları ve Bazı Ülkelere Ait Yıllık İşsizlik Oranları. 

 2007 2008 2009 2010 Ortalama 

Gelişmiş Ülkeler 5.7 6.0 8.0 8.3 7.18 

ABD 4.6 5.8 9.3 9.6 7.64 

Euro Bölgesi 7.5 7.5 9.6 10.1 9.06 

Rusya 6.2 6.4 8.4 7.6 7.18 

Çin 4.2 4 4.3 4.1 4.12 

Brezilya 9.3 7.9 8.1 7 7.8 

Meksika 3.2 4 5.5 5.6 4.56 

Türkiye 9.9 10.6 14.0 11.9 11.24 

Not: 2011 tahmin verileri alınmamıştır. Kaynak: (Kaderli, Yusuf ve 

Küçükkaya ve Hatice 2012: 90). 

ABD’de 2008 yılında ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi 

altına alan küresel kriz, dünya genelinde üretim ve refah kayıplarına 

neden olmuştur. Kriz, ilk olarak Mortgage krizi olarak meydana 

gelmiştir. Krizin temelinde inşaat sektörünün neden olduğu kredi 

balonu bulunmaktadır. Özensiz ve denetimsiz olarak verilen krediler 

ödemede karşılık bulamayınca finansal sıkışıklığa ve ilerleyen 

zamanda likidite krizine neden olmuştur (Uçan ve Nur Çebe 2018: 9). 

Küresel nitelik taşıyan 2008 krizi, ülkeleri olumsuz şekilde etkileyerek 

kalıcı küresel dengesizliklere neden olmuştur. Ülkeler arasında para 

politikalarının tam anlamıyla işleyememesi, ticaret, para ve mali 
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dengesizlikler krizin küresel boyutunu oluşturmaktadır. Gelişmiş 

ekonomilerde büyük durgunlukla beraber işten çıkarmalara neden 

olurken gelişmekte olan ekonomilerde finansal ve istihdam açıklarına 

neden olmaktadır. Genel anlamda ekonomik faaliyetler ve emek 

piyasası üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. İşsizlik oranları dünya 

genelinde bundan nasibini almıştır. Gelişmiş ekonomiler ve AB başta 

olmak üzere birçok ülkede işsizlik artışı olmuştur. Özellikle genç 

işsizlik oranlarında da dünya genelinde artış olmuştur. En çok işsizlik 

oranlarının bölge bazında % 10’ları geçerek Kuzey Afrika ülkelerinde 

olduğu görülmektedir (Altuntepe, 2009: 141).    

Tabloya bakıldığında dünya genelinde işsizlik oranlarının bazı ülkeler 

haricinde genel olarak arttığı görülmektedir. Özellikle gelişmiş ülkeler 

bandına bakıldığında 2007 yılında 5,7 olan işsizlik oranı yıllar içinde 

artarak devam etmiş ve 2010 yılına gelindiğinde 8.3 olarak artışına 

devam etmiştir. 2008 krizinin merkez noktalarından olan ABD’de 

işsizlik kendini çift haneli rakamlara yaklaşacak şekilde göstermiştir. 

2007 yılı itibariyle 4.6 olan işsizlik oranı 2010 yılına geldiğimizde 9.6 

olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde Avrupa bölgesi genel itibariyle 

bu krizden olumsuz etkilenip işsizlik oranları 2007 ve 2010 yılları 

arasında ciddi oranda artmıştır. 2007 yılında 7,5 olan işsizlik oranı 

2008 yılında da devam etmiş 2009 yılında ciddi bir artışla 9.6 

rakamlarına çıkarak 2010 yılını 10.1 ile kapatmıştır. 2010 yılı 

itibariyle çift haneli sayılara ulaşan Euro Bölgesi toplam verilen yıllar 

ortalaması 9.06 olarak gerçekleşmiştir. Euro Bölgeleri için kriz, piyasa 

bağlamında son yılarda en ağır durgunluğa neden olmuştur. İş gücü 

piyasalarındaki olumsuz hava hatırı sayılır oranda Avrupa ülkelerini 
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etkisi altına almıştır. Diğer taraftan kriz dönemi itibariyle işsizlik 

oranları stabil devam eden ülkelerde mevcuttur. Özellikle bunların 

başında Çin gelmektedir. Kalabalık bir nüfusa sahip olmasına rağmen 

Çin 2008 krizinde işsizlik oranları bağlamında olumsuz tablodan daha 

az etkilenmiştir. Tabloya baktığımızda bu durum daha net 

görülmektedir. 2007 yılı itibariyle 4,2 olan işsizlik oranı 2008 yılında 

4 seviyelerine gerilemiş 2009 yılında 4,3 çıksa da 2010 yılında 4,1 

seviyesine tekrar çekilmiştir. Verilen ülkeler ve yıllar bağlamında 

değerlendirildiğinde kriz dönemi işsizlik unsurunda en az etkilenen 

ülkeler arasında bulunmaktadır. 

Küresel krizin işsizlik oranlarında etkisinin düşük olduğu ülkelerden 

biri de Türki Cumhuriyetlerdir. Reel sektör üzerinde düşük etkiden 

dolayı işsizliğin çok fazla etkilenmediği görülmektedir. Örneğin 

Azerbaycan’da işsizlik oranı küresel işsizliğin aksine artmadığı 

müşahede edilmiştir. 2006 yılı itibariyle 6.8 olan işsizlik oranı 2007 

yılında 6.1, 2009 yılında 6.0 ve 2010 yılında 6.0 olarak gerçekleşerek 

bir önceki yılın oranını koruduğunu görmekteyiz. Bu oranlara 

bakıldığında işsizlik artmadığı gibi işsizliğin oransal olarak düştüğü 

tesbit edilmiştir. Yukarıdaki verilere bakıldığında Azerbaycan’da 

işsizliğin azaldığını ve istihdamın arttığını ileri sürmek yanlış olmasa 

gerek. Diğer bir Türki Cumhuriyeti olan Kazakistan’da 2006 yılında 

7.8 olan işsizlik oranı 2007 yılında 7.3 olmuş ve bu gerileme 2008 

yılında devam ederek 6.6 olmuştur. Ancak 2009 yılında işsizlik 8.0 

çıkmış fakat bu yükseliş devam etmemiş hemen ertesi yıl 7.8 

olmuştur. Meydana gelen bu düşüş 2011 yılında da devam ederek 7.6 

olarak kayıtlara geçmiştir (Özdemir, 2015: 53). Diğer taraftan küresel 
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kriz döneminde ortaya çıkan bu gibi işsizlik göstergeleri bizi şaşırtsa 

da tüm hizmet ve sektör bağlamında düşünüldüğünde küresel krizden 

etkilenmemek dünya ülkeleri için imkânsız olsa gerektir.     

Yukarıda verilen, veriler ve bilgiler birlikte değerlendirildiğinde 2008 

yılında gerçekleşen Küresel Ekonomik Krizin tüm ülkeleri olumsuz 

etkilediğini söylemek mümkündür. Küreselleşmenin doğal sonucu 

olarak da Türkiye’de bu krizden önemli ölçüde etkilenmiştir. Fakat 

2010 yılından itibaren diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye’nin de hızlı bir toparlanma sürecine girdiğinin ve 2011 

yılında artık bu küresel krizin etkilerini üzerinden attığını 

görmekteyiz. Nitekim Gezi Parkı Eylemlerinin başladığı 2013 yılına 

geldiğimizde birçok ekonomik göstergede ciddi bir iyileşmenin 

gerçekleştiği, Merkez Bankası rezevlerinin arttığı, işsizliğin 2002 

yılından bu yana en düşük seviyelere indiği görülmektedir. Dolaysıyla 

2008 yılında ortaya çıkan Küresel Ekonomik Kriz her ne kadar tüm 

dünya ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de önemli ölçüde etkilemişse de 

Türkiye, bu krizin etkilerini kısa sürede üzerinden atmış ve ekonomik 

buhran kaynaklı herhangi bir toplumsal olayı tetikleyecek durum 

oluşmamıştır. Bu durum Gezi Parkı Olayların ekonomik kaynaklı 

olma ihtimalinin olmadığını büyük ölçüde ortaya koymaktadır.     

SONUÇ 

Toplumsal hareketler, tarihsel süreçte gelişen ve değişen dünya 

karşısında mevcut durumunu muhafaza edemeyerek değişim 

göstermiştir. Bu değişim sanayi inkılabı ve sonrasında teknolojik 

gelişmelerle hız kazanarak yaygınlaşmıştır. Günümüzde birçok 
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nedenle farklı ülkelerde farklı şekilde meydana çıkmaktadır. Özellikle 

küreselleşmenin etkisi ile kimi zaman aynı talepler doğrultusunda 

farklı ülkelerde kendini göstermektedir. Bilgiye ulaşmanın çok kolay 

olduğu günümüz internet çağında toplumsal hareketler daha hızlı 

yayılma ve içselleşme eğilimindedir. Teknolojinin verdiği imkânlar 

çerçevesinde yeni taktik ve organizasyonlar biçiminde kendini 

göstermektedir. Günümüz toplumsal hareketlerin temel özelliği 

insanların hayatlarını ilgilendiren konularda daha fazla söz sahibi 

olmak istemeleri ve daha geniş hak talep etmeleridir. Bunu yaparken 

iktidar hırsından ve şiddet unsurundan uzak hareket etmektedir. 

Örgütlenmenin hızlı medyanın da desteği ile hükümetlere karşı 

yaptırım uygulama yetenekleri bulunmasına karşın yatay yapıya sahip 

olmaları muhatap eksikliğine neden olmaktadır. Belirli bir liderin 

olmaması toplumsal hareketlerin müzakere edilmesini kısıtlamaktadır. 

Ayrıca taleplerine karşılık farklı önerileri bulunmaması bir başka 

kısıtlıktır. Bu durum Gezi Parkı Olaylarında da kendini göstermiştir. 

Eylemlere neden olan konulara karşı öneri yetersizliği ve lider 

eksikliği mutabakat sağlanmadan neticelenmiştir. Diğer taraftan Gezi 

parkı olaylarında belli bir liderin olmaması önemli bir durumdur. Bu 

durum Gezi Parkı olaylarının farklı kitleler tarafından 

sahiplenilmesine ve halkın gözünde de bir birlikteliğin 

gerçekleşmediğine neden olmuştur. Ayrıca belli bir liderin olmayışı 

toplu eylemler ve ateşli propagandaların yapılmasının önüne geçerek 

olayların daha da büyümesini de yavaşlatmıştır.  

Touraine’e göre post endüstriyel dönemde önceki dönemden kalma 

ekonomik ve toplumsal anlamda farklı ilişkilerin görüldüğü toplum 
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tipi meydana gelmiştir. Bu dönemde siyaset değişmiş ekonomi 

değişmiş dolayısıyla toplumsal ilişkiler değişmiştir. Yeni toplumsal 

hareketler geleneksel işçi ve sınıf mücadelelerinden ziyade yerel, 

kültürel, kimliksel ve yaşam tarzıyla ilgili konulara yönelmiştir. Bu 

açıdan bakıldığında da Gezi Parkı eylemlerinin yeni toplumsal 

hareketlerden ziyade siyasi açıdan eski toplumsal hareketlere örnek 

oluşturduğu fakat temelinde sınıf çatışmasının bulunmadığını 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla Gezi Parkı Eylemlerini belli bir 

toplumsal hareket sınıfına koymak çok uygun görünmemektedir.   

Toplumsal hareket kuramcılarından olan Mc Carthy ve Zald’a göre 

herhangi bir toplumda her zaman bir hareketin ortaya çıkmasına 

kaynak oluşturacak yeteri kadar hoşnutsuzluk bulunmaktadır. Bu 

hoşnutsuzluk önce bireyleri ve ardından hatırı sayılır bir kitleyi 

harekete geçirecektir. Burada yapılması gereken toplumsal hareketlere 

karşı hazırlıklı olmak ve insan hakları bağlamında yöneten ve 

yönetilen için uygun bir zemine oturtmaktır. Önemli olan herhangi bir 

can ve mal kaybına uğramadan demokratik çerçevede eylemlerin 

gerçekleşmesi olmalıdır. Ayrıca toplumsal hareketlerin ülke 

güvenliğini zaafa uğratmamasıdır. Toplumsal hareketlerin hangi 

yapıda olursa olsun marjinal veya dış güçlerin eline bırakmadan 

vatandaşın sorunları ve talepleri makul ölçüde yerine getirilmelidir. 

Eylemcilerinde demokrasi çizgisinde hareket etmesi çok önemlidir. 

Yoksa şiddet, taşkınlık, ülke ekonomisi ve hatta ülkenin seçilmiş 

meşru iktidarı hedef alınarak eylem amaçlanması demokratik talepler 

bağlamında kabul edilemez bir durumdur. 
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Sonuç olarak 2008 yılında meydana gelen Küresel Ekonomik Krizin 

başta Arap Baharı olmak üzere Latin Amerika’da, Avrupa’da birçok 

ekonomik temelli protesto ve toplumsal hareketin ortaya çıkmasında 

etkili olmuştur. Gezi Parkı Olayları bu açıdan değerlendirildiğinde 

olayların ortaya çıkışı ile ekonomik parametreler arasında doğrudan 

bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu olayların daha 

çok yeni toplumsal hareketler bağlamında değerlendirilmesi daha 

isabetli olacaktır. Hatta daha çok çevre, insan hakları, hayvan hakları 

temelli yeni toplumsal olaylardan ziyade dönemin mevcut siyasi 

politikalarına karşı ortaya çıktığını söylemek mümkündür.  
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