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Editörün Notu 

Bu kitapta yer alan bölümler sosyal bilimlerin tüm disiplinlerini 

içermektedir. 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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İSTİKLÂL MARŞI  

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda 

yüzen al sancak; Sönmeden 

yurdumun üstünde tüten en son 

ocak. O benim milletimin 

yıldızıdır, parlayacak; O 

benimdir, o benim milletimindir 

ancak. 

Çatma, kurban olayım çehreni ey 

nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir 

gül… ne bu şiddet bu celâl? Sana 

olmaz dökülen kanlarımız sonra 

helâl, Hakkıdır, Hakk’a tapan, 

milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, 

hür yaşarım. Hangi çılgın bana 

zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim; bendimi 

çiğner, aşarım; Yırtarım dağları, 

enginlere sığmam, taşarım. 

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik 

zırhlı duvar; Benim iman dolu 

göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir 

îmânı boğar, "Medeniyet!" 

dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları 

uğratma sakın; Siper et gövdeni, 

dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler 

Hakk’ın… Kim bilir, belki 

yarın… belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek 

geçme, tanı! Düşün altındaki 

binlerce kefensiz yatanı. Sen 

şehîd oğlusun, incitme, yazıktır 

atanı; Verme, dünyâları alsan da, 

bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna 

olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak, 

toprağı sıksan şühedâ! Cânı, 

cânânı, bütün varımı alsın da 

Hudâ, Etmesin tek vatanımdan 

beni dünyâda cüdâ. 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur 

ancak emeli: Değmesin 

ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem 

eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri 

dînin temeli Ebedî yurdumun 

üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder –

varsa- taşım; Her cerîhamdan, 

İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır 

rûh-i mücerred gibi yerden 

na’şım; O zaman yükselerek 

Arş’a değer, belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey 

şanlı hilâl; Olsun artık dökülen 

kanlarımın hepsi helâl. Ebediyen 

sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın 

hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan 

milletimin istiklâl! 

M. Âkif ERSOY 
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“Asım’ın nesli…diyordum ya…nesilmiş gerçek:  

İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek!” 

M. Âkif ERSOY 
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ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE 

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 

En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. 

-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya 

Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 

Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı' 

Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi, 

Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi! 
 

Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer, 

Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. 

Yedi iklimi cihânın duruyor karşında, 

Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada! 

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk: 

Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk. 

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ... 

Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ! 

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil, 

Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil, 

Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına; 

Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına. 

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz... 

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz. 

Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb, 

Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb. 
 

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı; 

Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı; 

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 

Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam, 

Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam. 

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer; 

O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer... 

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak 

Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak. 

Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, 

Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller. 
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Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 

Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre. 

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... 

Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler! 

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 

Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat iman? 

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 

Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkâm. 
 

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, 

Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer; 

Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedi serhaddi; 

'O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme' dedi. 

Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi 

nâmusunu, çiğnetmiyecek. 
 

Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... 

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi... 

Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın? 

'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın. 

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb... 

Seni ancak ebediyyetler eder istiâb. 

'Bu, taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına; 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle, 

Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle; 

Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan, 

Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan; 

Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına, 

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 

Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem; 

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana... 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | ix 

 

 

 

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 

Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i, 

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran... 

Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 

Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 

Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın... 

Heyhât, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât... 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 

Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber. 

M. Âkif ERSOY 
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EDİTÖRDEN 

Mehmet Âkif Ersoy, milli edebiyat tarihimizin en önemli isimlerinden 

biri olup, modern Türk edebiyatı ve düşünce tarihinin en seçkin 

şahsiyetlerinden biridir. 1873 yılının Aralık ayında İstanbul’un Fatih 

ilçesinin Sarıgüzel semtinde dünyaya geldi. Annesi Emine Şerife 

Hanım, Anadolu’da Tokat’a yerleşen Buhara’lı bir aileye mensuptur. 

Babası Mehmed Tahir Efendi, Arnavutluk’un İpek ilçesinin Şuşisa 

köyünden İstanbul’a gelmiş, Fatih Medresesi müderrislerinden olup 

aydın bir kişiliğe sahiptir. Safahat kitabında babasından; “hem babam 

hem hocamdır, ne biliyorsam kendisinden öğrendim,” diye bahseder. 

Mehmet Âkif Ersoy’un eğitim hayatı Fatih ilçesinde bulunan Emir 

Buharı mahalle mektebinde 4 yaşında başladı. İlk Arapça derslerini 

babasından aldı. Eğitim hayatında önemli bir yere sahip olan 

babasından ve birçok alimden ders aldı. Kur'an-ı Kerim’i ezberlemeye 

8-10 yaşlarında başlayan Mehmet Âkif Ersoy, 20 yaşına geldiğinde 

hafız oldu. 1885 yılında Mülkiye Mektebi’nin İdâdî kısmına yazıldı. 

Bu okulda Muallim Nâci’den edebiyat dersleri aldı. 1888 yılında 

babasını kaybetti. 1889 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’ne 

yazıldı. 1889 yılında gerçekleşen büyük Fatih yangınında evleri 

yanmasına rağmen bu okulu birincilikle bitirdi. Okul yıllarında sporla 

özellikle de güreş sporuyla yakından ilgilendi. Fransızca, Arapça ve 

Farsça edebiyatını yakından takip ederek, bu dilleri tercüme 

yapabilecek kadar öğrendi.  

Meslek hayatına Ziraat Vekâleti Baytarlık şubesinde başladı. Rumeli, 

Anadolu ve Arap bölgelerinde veterinerlik yaptı. Memuriyetinin 

yirminci yılında bir başkasına yapılan haksızlığa tahammül 

edemiyerek istifa etti. 1906 yılında Halkalı Baytar Mektebi’nde 

öğretmenlik hayatına başladı. 1908 yılından sonra Edebiyat Fakültesi 

ile Darülhilâfe Medresesi'nde "Osmanlı Edebiyatı" müderrisliğinde 

bulundu. 1908 yılında kurulan Sırat-ı Müstakim dergisinde başyazarlık 

yaptı ve şiirlerinin çoğunu bu dergide yayımladı. Bu dergi 1912 

yılından sonra yine O’nun başyazarlığında Sebîlürreşad adıyla yayın 

hayatına devam etmiştir. Bu derginin  yakın dönem düşünce 

tarihimizde büyük önemi vardır.  

Mütareke yıllarında "İslam Danışma, Tebliğ ve İrşad İlim Heyeti" 

olan "Darülhikmet-il İslamiyye"de genel sekreter ve üye olarak çalıştı. 

1920-1923 yıllarında Birinci Millet Meclisi'nde Burdur 
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milletvekiliğini yaptı. Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa’nın daveti 

üzerine Mısır’a gitti ve Hilvan’a yerleşti. 1929 -1936 yılları arasında 

Mısır Kahire Üniversitesi'nde Türkçe müderrisliği yaptı. Mısır’da 

geçen hayatının son yıllarında yine Kur'an meali ile ilgilendi. Mısır’da 

siroz hastalığına yakalanan Mehmet Âkif Ersoy, hava değişimi için 

Lübnan’a gitti. 1936 yılında Antakya’ya geçti ve buradan tekrar 

Mısır’a döndü. Daha sonra hastalığı ağırlaştı ve Türkiye’ye dönerek 

İstanbul’da tedâvi gördü. 27 Aralık 1936 Pazar günü akşamı hayata 

gözlerini yumdu ve naaşı Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.   

Mehmet Âkif Ersoy, vatan ve millet sevgisi ile kaleme aldığı 

eserlerinde Türk halkının acısını, sevincini, haklı sesini ve 

kahramanlıklarını anlatarak, bağımsızlık bilincini uyandırmış ve Türk 

Kurtuluş Savaşı’nın manevi cephesini oluşturmuştur. 1921 yılında 

milli bir marşın hazırlanması için bir şiir yarışması düzenlenmiştir. 

Yarışmaya 724 şiir gönderilmiş ancak istenilen nitelikte eser 

görülmemiştir. Bunun üzerine dönemin Maarif Vekili Hamdullah 

Suphi Tanrıöver, Mehmet Âkif Ersoy’dan milli mücadele ruhunu en 

güzel şekilde yansıtacak milli bir marş yazmasını istemiştir. O dönem 

Mehmet Âkif Ersoy maddi sıkıntı içinde olmasına rağmen yarışma 

ödülünü almamak şartı ile bu teklifi kabul etmiştir. İstiklal Marşı’nı 

yazdığı süreçte sessiz bir çoşku halinde Tâceddin Dergâhı'na 

kapanmıştır. Bu süreçte O’nun, âdeta bütün hücreleriyle İstiklal 

Marşı'nı düşündüğü, dostları ve yakın çevresi tarafından 

gözlemlenmiştir. Yazdığı eser, Büyük Millet Meclisi tarafından ayakta 

alkışlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşı olarak 12 Mart 

1921 tarihinde kabul edilmiştir. 

Mehmet Âkif Ersoy, “İstiklal Marşı benim değil, milletimindir” 

diyerek İstiklal Marşı dışındaki tüm şiirlerini Safahat adlı kitabında 

toplamıştır. Bülbül ve Çanakkale Destanı en önemli eserlerindendir. 

Eserlerinde özellikle altını çizdiği konular; Türk milletinin kurtuluş ve 

yükselme yolunun ancak Türk kültür değerlerine bağlı, diline sahip 

çıkan, eğitimli ve faziletli gençlerin yetiştirilmesi ile olabileceği 

olmuştur. Bu açıdan Mehmet Âkif Ersoy’u şahsiyeti, eserleri ve 

düşünceleri ile doğru tanımak, Türk dünyasının ve Türk gençliğinin 

sorunlarını aşmada, bize yol gösterecek aydınlık bir yoldur.   

İstiklal Marşı'mızın yazarı, idealist fikir adamı ve kahraman bir bilge 

olan  Mehmet Âkif Ersoy anısına hazırladığımız; Mehmet Âkif Ersoy 
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Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-X başlıklı bu kitapta, 

emek katkı ve desteklerini esirgemeyen saygıdeğer 

akademisyenlerimize, doktora öğrencim Semra Çerkezoğlu’na ve 

değerli öğrencilerimize 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 sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  

Doç. Dr. Yunus Emre TANSÜ 
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Mehmet Âkif, genelde İslam dünyasının özelde ise bütün Türk 

dünyasının toplumsal sorunlarıyla ilgilenmiş, bu sorunları kendisi için 

dert edinmiş ve çözüm çareleri üretmiş sahih bir Müslüman Türk 

aydınıdır. O şiiri, edebiyatı salt ferdî konular etrafında dönen bir 

eğlence aracı olarak değil; kendi dönemindeki Müslümanların 

sorunlarını dile getirmek için bir vasıta olarak görmüştür. O bakımdan 

Âkif’in sanatı daha çok müslümanların sorunları üzerinde 

yoğunlaşmış toplumcu bir edebiyattır.  

Bu bağlamda o, elbette en çok Osmanlı Müslüman Türklerinin 

sorunlarına yer vermiştir. Ama bunun yanında Osmanlı Türklüğü 

dışında kalan Türklerin sorunlarına da yer vermiştir.  

Ben burada Âkif’in kendi döneminde Rusya, Türkistan ve Çin-

Mançurya’da yaşayan Müslüman Türk topluluklarının sorunlarına 

nasıl yer verdiği üzerinde duracağım. 

Âkif, Osmanlı Devleti dışında kalan, kendi tasnifiyle bu üç bölgede 

yaşayan Türk topluluklarının durumunu ve sorunlarını daha çok 

Süleymaniye Kürsüsünde (1912) adlı uzun tek şiirden oluşan kitabında 

dile getirmiştir. Şiirde Süleymaniye Camii’nde kürsüde vaaz eden 

vaizin konuşmalarına yer verilir. Ama bu, sıradan ve bilinen anlamıyla 

sadece dinin inanç ve uygulama bilgilerini telkin eden bir vaiz 

değildir. Bu vaiz, dinin hükümlerini tebliğ etmekten çok; İslam 

dünyasının sorunlarını dile getiren sorumlu Müslüman Türk aydını 

konumunda olan bir kişidir. Bu aydın vaiz, İslam dünyasının her 

tarafını gezmiş ve sorunlarını yakından görmüştür. 
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Bu şiirde Âkif’in Süleymaniye Camii’nde vaiz olarak konuşturduğu 

kişi, bir Tatar Türk’ü olan Rusya Türklerinin ilk siyasi temsilcisi 

Abdürreşid İbrahim (1857-1944)’dir. Abdürreşid İbrahim, din adamı, 

gazeteci, yayıncı, gezgin, siyasetçi, medrese hocası gibi çok kimlikli 

bir aydınımızdır. Mesela Kazak şivesiyle Serke adında bir dergi de 

çıkardı.  

Abdürreşid İbrahim, 1907–1910 yılları arasında Türkistan, Sibirya, 

Moğolistan, Çin, Mançurya, Japonya, Kore, Singapur, Endonezya, 

Hint Adaları, Hicaz ve İstanbul’a seyahat düzenlemiş; bu seyahat 

notlarını, izlenimlerini, değerlendirme ve yorumlarını Âlem-i İslâm ve 

Japonya’da İntişâr-ı İslamiyet1 adlı kitabıyla yayınlamıştır. Âkif, bu 

eseri önce Sırat-ı Müstakim’de tefrika olarak yayınlamıştı. 

“Süleymaniye Kürsüsünde” şiirinde bu eserden oldukça 

yararlanmıştır. Âkif bir bakıma Abdürreşid İbrahim’in ağzından Türk 

dünyasının sorunlarını dile getirmiştir.  

Şiirde vaiz, İstanbul’un perişan hâlini gördükten sonra vapura atlayıp 

Rusya’ya gider. Rusya’daki, Türkistan’daki, Çin ve Mançurya’daki 

Müslüman Türklerin sorunlarını yakından görür ve ifadeye döker. Bir 

bütün olarak Âkif’e göre bu bölgelerdeki Müslüman Türklerin 

sorunları ara başlıklar hâlinde şunlardır: 

 

 
1 Bu eser, daha sonra Türkiye Türkçesi ile 2 kez yayınlandı: 1. Mehmet Paksu, “20. 

Asrın Başlarında İslâm Dünyası ve Japonya’da İslâmiyet”, Yeni Asya Yayınları, 

İstanbul 1987. 2. Ertuğrul Özalp, “20. Asrın Başlarında İslâm Dünyası Çin ve 

Hindistan’da İslamiyet”, “Âlem-i İslam ve Japonya’da İslamiyet’in Yayılması” 2 

cilt, İşaret Yayınları, İstanbul 2003 
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1. Türkler Üzerinde Rus Baskısı:  

Âkif, 1907–1910 yılları arası Çarlık Rusyası dönemine dair bazı 

belirlemelerde bulunur. Bu dönemde Ruslar, Türkleri ve diğer halkları 

eritme ve yok etme politikaları gütmüştü. Bu bağlamda Rusları Türk 

vatanlarına göç ettirerek buralarda Rus nüfusu hâkim kılıp Türkleri 

Rus nüfus içinde eritme politikası gütmüştü. Ruslar, önde gelen Türk 

aydınlarını, âlimlerini yok ederek İslam’ın yerine Hristiyanlığı, 

Türkçe yerine Rusçayı hâkim kılmaya çalıştılar. Hem Rus devleti hem 

de kilise, birlikte Müslüman Türkler üzerinde büyük bir baskı 

kurmuştu. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren Hristiyanlaştırarak 

Ruslaştırma siyaseti yoğun olarak uygulandı. Misyonerlerin Ortodoks 

Hristiyanlığı yayma konusunda oldukça yoğun çalışmaları olmuştur. 

Âkif, Rusların Müslüman Türkler üzerinde uyguladığı zulüm 

politikasını “RUSYA’DA” başlığı altında şöyle tasvir eder:   

“O zaman Rusya’da hâkimdi yaman bir tazyîk (baskı)… 

Zulmü sevdirmek için var mı ya bir başka tarîk (yol)? 

Düşünen her kafanın mutlak ezilmekti sonu! 

Medenî Avrupa, bilmem, neye görmezdi bunu? 

Süngü, kurşun gibi kestirme ölümlerle ölen; 

Yahut işkenceler altında ecelsiz gömülen: 

Ne soluk var, ne ışık var, ne otur var, ne durak, 

İki üç yüz kulaç altında zemînin (yerin), çıplak, 

Aç, susuz işletilen kanları donmuş canlar, 

Size milyonla desem, fazlası yok, eksiği var! 
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Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü: 

Göz yılar önce, fakat, sonra kanıksar ölümü. 

Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle, 

Fikr-i hürriyet (özgürlük düşüncesi) ölür. Hey gidi şaşkın hazele 

(aşağılık insanlar)! 

Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak; 

Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak! 

Hangi masumun olur hûnu (kanı) bu dünyada heder? 

Yoksa kânûn-ı ilâhîyi (Allah’ın kanununu) de yırtar mı beşer 

(insanlık)?”2 

Bu metinden hareketle Çarlık dönemi Rusya’sı Müslüman Türkler 

üzerinde şu hususlarda baskılarını yoğunlaştırmıştır: 

*Düşünen, fikir üreten, önderlik eden Müslüman Türk âlimlerini ve 

aydınlarını süngüyle, kurşunla, işkenceyle ve değişik yollarla yok 

etmek. 

*Kendisini medenî olarak ilan eden Avrupa’nın bu baskıları 

görmezden gelmesi ve çifte standart uygulaması. Düşünce 

hürriyetinden, demokrasiden, çok kültürlülükten, farklı düşüncelere 

hoşgörüyle yaklaşma kültüründen bahseden Avrupa’nın Rusya’daki 

bu baskılara sessiz kalması önemli bir tespittir. 

*Baskı ne kadar şiddetli olursa olsun kafa kesmekle, beyin ezmekle 

hürriyet fikri öldürülemez, yok edilemez. Baskı ve şiddet, hürriyet 

düşüncesini daha da güçlendirir. 

 
 

2 Safahat, 11. baskı, İnkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.164-165 
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2. Bilgisizlik ve Bilinçsizlik:  

Âkif, genelde bütün müslümanların olduğu gibi Orta Asya 

Müslümanlarının da başlıca sorunlarından biri olarak eğitimsizliği, 

bilgisizliği, cahilliği ve bilinçsizliği görür. O, bu soruna çözüm olarak 

da eğitimi, basın yayını, kitap basmayı ve okumayı önerir. Nitekim 

yine aynı “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı şiirinin “Matbaa” adlı 

bölümünde bu meseleyi ele alır.  

Buna göre vaiz, Rusya’da önce gizlice bir matbaa kurar. Beş on 

öksüze gazete, dergi, kitap basma işini öğretir. Kendisi yazı yazar, 

gazete yapar, matbaada basılır ve hiç ummadığı kadar okuyucu bulur. 

Müslüman Türkler, basılan bu gazeteyi her yere dağıtırlar, okurlar, ilgi 

artar. “Korkacak hiçbir şey yoktur, sen yaz bas biz dağıtalım, para 

lazımsa onu da veririz” derler. 

Âkif, burada müslüman Türk milletinin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesi için gazetenin, basın yayının önemine şiddetle 

vurgu yapar ve şöyle der: 

“Bir cerîdeyle (gazeteyle) hemen başlayıverdim vaaza. 

Zâten en başlıca yol halkı budur ikâza. 

Medeniyetteki insanlar için matbûât (basın yayın) 

Şimdi kürsîlerin en yükseği. Lâkin heyhât, 

Sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi.”3 

Müslüman Türk halkının bilgisizliğini ve bilinçsizliğini gidermek için 

ikinci olarak eğitim kurumlarına önem verilmesi gereği üzerinde 

 
3 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.165 
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durur. Nitekim aynı şiirin devamında gazeteden sonra vaiz, okul açma 

çalışmaları yapar. Zenginler gerekli olan parayı vererek güzel mektep 

ve medreseler açarlar. Herkese de okuma yazma öğretirler. Hatta o 

sıralar Tatar Türklerinin okuma oranının yüzde altmış, Rusların ise 

okuma oranının son derece düşük olduğunu söyler.  

Dolayısıyla Türkler, okullarla, örgün eğitim kurumlarıyla 

bilgilenecek, basın yayın organlarıyla da bilinçleneceklerdir. Bilgi 

temelli millî bilinçle Müslüman Türk kimliklerini tahkim edeceklerdir.  

3. Hurafelere Dalmak ve Taassup: 

Başta Kur’an ve hadisler olmak üzere İslam’ın temel kaynaklarına 

aykırı olan bilgi, açıklama, inanış ve davranışlara “hurafe” deniliyor. 

Hurafe, gerçek bilimsel bilgilerle ve asıl vahiy kaynağıyla 

doğrulanmayan, uydurma, hayalî, gerçek dışı açıklama, inanış, 

davranış ve bilgiler demektir. Gerçek bilgi ve bilim ortadan kalkarsa 

halk hurafelere dalar. Aslı astarı olmayan, yalan yanlış, gerçek dışı, 

akıldışı açıklamalar ve bunlara inanmak, İslam’ın reddettiği bir 

durumdur.  

Ayrıca bir bilgiyi iyice araştırmadan, sebep ve sonuçlarıyla 

düşünmeden, doğru olup olmadığını gerçek bilgilerle ölçmeden ona 

olduğu gibi inanmak, körü körüne bağlanmak taassuptur. İslam, 

akletmeyi ve düşünmeyi emrediyor. Birisi bir şey dediği zaman onu 

ölçüp biçmeden, doğru olup olmadığını araştırıp incelemeden inanmak 

İslam tarafından kabul edilemez bir durumdur. İslam, taassuba 

karşıdır. Bir toplulukta eğitim ve bilimsel çalışmalar olmazsa halk 

taassuba düşer, yalan yanlış sözlere aldanır, aslı astarı olmayan 
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bilgilere, inanışlara, davranış biçimlerine körü körüne bağlanır. Bu 

durum, insanın insan oluşunun yapısına aykırıdır. Akıl ve bilinç sahibi 

olan insan hiçbir şeyi sorgulamadan olduğu gibi alamaz.  

Bir toplumu çöküşe götüren durumlardan biri de hurafelere inanması 

ve taassuba düşmesidir. Nitekim Âkif bu sorunu da tespit etmiştir. 

Âkif’in şiirinde anlattığı şekliyle vaiz, Rusya müslümanlarının hâlini 

görüp onlar için bazı faydalı çalışmalar yaptığı sırada Rusların 

matbaasını basacağı haberini alır ve Türkistan’a gider. Taşkent, 

Buhara, Semerkant gibi şehirlere uğrar. Fakat bir zamanlar bu büyük 

kültür ve medeniyet merkezlerinin o an için geri kalmışlığını, 

yıkılmışlığını, çökmüşlüğünü, eski bilimsel zenginlini ve ileriliğini 

kaybettiğini görünce yüreği kan ağlar. Şöyle der: 

“O Buhârâ! O mübârek (bereketli), o muazzam toprak! 

Zilletin (aşağılığın) koynuna girmiş uyuyor müstağrak (dalmış)! 

İbn-i Sina’ları yüzlerce doğurmuş iklîm (bölge), 

Tek çocuk vermiyor âğûşuna (kucağına) ilmin, ne akîm (kısır)! 

O rasad-hâne-i dünyâ (dünya gözlemevi), o Semerkand bile: 

Öyle dalmış ki hurâfâta (hurafelere) o mâzîsiyle (geçmişiyle): 

Ay tutulmuş, “kovalım şeytanı kalkın!” diyerek, 

Dümbelek çalmada binlerce kadın, kız, erkek! 

Bu havâlîde cehâlet ne kadar çoksa, nifak (bozgunculuk, iki 

yüzlülük) 

Daha salgın, daha dehşetli… Umûmen (genel olarak) ahlâk 
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-“Çok bozuk!” az gelecek-nâmütenâhî (sınırsız) düşkün!”4 

Buhara ve Semerkand gibi Orta Asya Türk şehirleri özellikle 11., 12., 

13., 14., 15. yüzyıllarda büyük bilim ve sanat faaliyetlerine sahne 

olmuştur. Buralarda Dünya çapında bilim çalışmaları yapıldı. Bu 

bölge, o eski zamanlarda dünyanın en büyük ilim bilim merkezleri 

arasında sayılıyordu. Ancak son yüzyıllarda; hele 19. yüzyılda büyük 

bir gerileme içine girdi. İnsanlar bilimsel bilgi yerine hurafelere 

daldılar. Âkif’in yukarıdaki şiirinde verdiği örnekte olduğu gibi Ay 

tutulması olayını, astronomi biliminin verilerine göre açıklamak 

varken; son derece ilkel bir biçimde Ay tutulmasını şeytan işi görüp 

topluca şeytanı kovarak Ay tutulmasının önlenebileceğini düşünmek 

gibi geri bir durum ortaya çıkmıştır. 

Gerçek bilgiden, bilimsel bilgiden uzaklaşıldıkça cahillik, gerilik, 

fakirlik, ayrılık, bozgunculuk, çürüme artar. Bu durumun farkında 

olan Âkif, İslam’ın akla, düşünmeye, bilimsel araştırmalara önem 

veren bir din olduğunu özellikle vurgulama gereği duyuyor. 

Âkif, Orta Asya müslüman Türkleri arasında yaygınlık gösteren 

taassup olgusunu da şiddetle eleştirir ve Müslümanları bu konuda 

uyarma gereği duyar. Şöyle der: 

“Ya taassupları? Hiç sorma, nasıl maskaraca? 

O uzun hırkasının yenleri yerlerde, hoca, 

Hem bakarsın eşi yok dine teaddîsinde (tecavüzünde), 

Hem ne söylersen olur dini hemen rencîde! 

 
4 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.168 
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Milletin hayrı için her ne düşünsen: Bid’at (İslam’da olmayan, 

sonradan ortaya çıkan âdet); 

Şer’i (İslâm’ı) tağyîr ile (değiştirerek) terzîl (rezil etmek) ise:-

hâşâ (Allah korusun)-sünnet! 

Ne Hudâ’dan (Allah’tan) sıkılırlar, ne de Peygamberden. 

Bu ilimsiz hocalardan, bu beyinsizlerden 

Çekecek memleketin hâli ne olmaz? Düşünün! 

Sayısız medrese var gerçi Buhârâ’da bugün… 

Okunandan ne haber? On para etmez fenler. 

Ne bu dünyâda soran var, ne de ukbâda (ahirette) geçer!”5 

Hurafecilik ve taassubun sıradan halkta olması elbette kötüdür ama 

hocalarda, din adamlarında olması daha tehlikelidir. Zira hocalar, cahil 

halkı yanlış bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir. Bir zamanlar Orta 

Asya medeniyet şehirlerindeki medreselerden büyük aydınlar, âlimler, 

gerçek hocalar, din adamları çıkmıştı. Onlar insanları gerçek İslam 

bilgisiyle, bilimsel bilgilerle aydınlatıyorlardı. Ama 1907 öncesi 

dönemlerde bu medreselerden cahil, aklını ve beynini kullanmayan, 

ilerleyen bilimsel gelişmelere gözünü kapayan, yalan yanlış bilgilerle 

halkı oyalayan cahil hocalar çıkmaya başladı. Bunların ilim diye 

bildikleri, hurafelerden ve kara, kör bir taassuptan ibarettir. Bu durum 

Müslüman Türklerin en büyük sorunlarından birini teşkil eder.  

4. Atalara Sorgulamasız Bağlılık: 

 
5 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.168-169 
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İslâm dini geldiğinde bazı cahiliye dönemi Arapları, biz atalarımızın 

dininden, âdet ve geleneğinden dönmeyiz diye İslâm’ı reddetmişlerdi. 

Nitekim Kur’an’da bu meseleye şöyle yer verilir: 

“Ve Allah’ın indirdiğine tabi olun denildiği vakit kendilerine “hayır, 

biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz” 

diyorlar, ya Şeytan onları alevli ateşin azâbına davet ediyor idiyse de 

mi?” (Lokman Suresi, 21) 

Aklını kullanmadan, düşünmeden, sorgulamadan, sırf ataları öyle 

inanıyor diye onların her inancını olduğu gibi kabullenmek, doğru 

olan yeni bir fikri görmezlikten gelmek, boş ve anlamsız bir 

tutuculuktur, insanlığa da İslam’a da uymaz. Ataların yanlış düşünce, 

inanış ve davranışları varsa onlar terk edilir, doğru olan yeniler kabul 

edilir. Dolayısıyla ataları doğrusuyla yanlışıyla kutsamak, 

kutsallaştırmak, onları olduğu gibi devam ettirmek, gelişmenin de 

ilerlemenin de hakikat arayıcılığının da önünde önemli bir engeldir. 

İşte Çin ve Mançurya Müslümanları arasında böylesine geri, ilkel bir 

anlayış yaygındır ve bu durum, Âkif tarafından şiddetle eleştirilir. 

Âkif şöyle der: 

“Çin’de, Mançurya (Çin’in kuzeydoğu bölgesinin tarihî ismi)’da 

din bir görenek, başka değil. 

Müslüman unsuru gayet geri, gayet cahil. 

Acaba meyl-i teâlî (ilerleme eğilimi) ne demek onlarca? 

“Böyle gördük dedemizden!” sesi milyonlarca 

Kafadan aynı tehevvürle (düşüncesizce) bakarsın, çıkıyor! 

Arş-ı amali (emellerin tahtını) bu ses tâ temelinden yıkıyor. 
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Görenek hem yalnız Çin’de mi salgın? Nerede! 

Hep musâb (tutulmuş), âlem-i İslâm (İslâm dünyası) o devâsız 

derde. 

Getirin Mağrib-i Aksâ’da (Uzak Batı) ki bir Müslümanı; 

Bir de Çin Sûrunun (Çin Seddi) altında uzanmış yatanı; 

Dinleyin her birinin rûhunu; mutlak gelecek, 

“Böyle gördük dedemizden!” sesi titrek, titrek! 

“Böyle gördük dedemizden!” sesi dînen merdût (reddedilmiştir); 

Acabâ sâha-i tatbîki (uygulama alanı) neden nâ-mahdût 

(sınırsız)? 

Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet bilseydik 

Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik 

“Böyle gördük dedemizden!” diye izmihlâli (yıkılışı) 

Boylayan bir sürü milletlerin olsun hâli 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de! 

Yoksa bir maksat aranmaz mı bu âyetlerde? 

Lafzı (sözü) muhkem (sağlam) yalınız, anlaşılan, Kur’an’ın, 

Çünkü kaydında değil hiçbirimiz manânın; 

Ya açar nazm-ı celîl (Kur’an)in bakarız yaprağına; 

Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına 

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin, 

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için! 

Bu havâlîdekiler pek yaya kalmış dince; 

Öyle Kur’an okuyorlar ki sanırsın Çince! 
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Bütün âdetleri âyîn-i mecûsiye (Mecusilerin ayinine) karîb 

(yakın) 

Bir şehâdet getirirler o da oldukça garib 

Yalınız hepsi de hürmetle anar nâmınızı. 

Hiç unutmam, sarılıp hırkama bir Çinli kızı 

Ne diyor anlamadım, söyledi birçok şeyler; 

Sonra meyûs olarak (ümitsizce) ağladı… Bîçâre, meğer, 

Bana Sultanı sorarmış da “nasıldır?” dermiş; 

Yol yakın olsa imiş, gelmeyi isterlermiş!”6 

Kur’an’ın “akletmiyor musunuz?”, “düşünmüyor musunuz?” 

ayetlerini dikkate almayan birçok müslüman, kendini geliştirme 

yolunda bir çaba içerisine girmiyor, atasından, dedesinden ne duydu, 

öğrendiyse olduğu gibi benimseyip öylece yaşayıp gidiyor. Cahillik, 

gerilik ve atalara sorgulamasız bağlılık hemen hemen bütün İslam 

dünyasının temel bir sorunu olarak duruyor. 

Mehmet Âkif bu soruna çözüm olarak da Kur’an’ı okumayı ve 

anlamayı öneriyor ki doğrusu da budur. Kur’an’ı bizzat okuyarak, 

anlayarak İslam öğrenilse hurafelerden, ataların yanlış 

geleneklerinden, cahillikten kurtulmak mümkün olabilecektir. 

Bugün de Müslüman Türklerin en büyük sorunu, dini asıl 

kaynaklarından, doğrudan doğruya Kur’an’dan öğrenmek yerine; 

cahil cühela hacılardan hocalardan, şeyh diye, cemaat lideri diye 

ortalıkta dolaşan şarlatanlardan öğrenmeye kalkmalarıdır. Kur’an ve 

 
6 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.169-170 
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sünnet kaynaklı asıl Müslümanlığa dönüş başlamalıdır. Kur’an ve 

hadisler iyice okunup anlaşıldıkça sorunlar büyük ölçüde aşılacaktır. 

5. Dinî ve Millî Değerleri Terk Ederek Mankurtlaşma: 

Sadece Rusya ve Orta Asya Türklerinin değil; hemen hemen bütün 

Müslüman Türk dünyasının ortak sorunlarından biri mankurtluktur. 

Cengiz Aytmatov’un çok sonraları Gün Olur Asra Bedel (1980) adlı 

romanında ele alıp işlediği ve dünya literatürüne kazandırdığı 

“mankurtluk” terimi, bizzat kullanılmasa bile mana itibariyle tâ o 

zamanlar da vardı. Kendi dinî ve millî değerlerine yabancılaşma, 

kendi kimliğini reddetme, düşmanların değerleriyle donanma, ötekine 

tapınma ve kendinden kaçma demek olan mankurtluk durumunu 

Mehmet Âkif, Çarlık dönemi Rusya’sındaki Müslüman Türklerin 

durumuna şöyle uyarlıyor: 

“Al okut, “Avrupa tahsili….” desinler, gönder, 

Servetinden bölerek nâ-mütenâhî (sınırsız) para ver; 

Sonra bir bak ki, meğer karga imiş beslediğin! 

Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin! 

Sade bir fuhşumuz eksikti, evet, Ruslardan…. 

Onu ikmâl ediverdik (tamamlayıverdik) mi, bizimdir meydan!”7 

Türkçemizde “besle kargayı oysun gözünü”, “Besledik büyüttük 

danayı, şimdi tanımaz oldu anayı” gibi atasözleri vardır. Gerek 

Osmanlı Devleti, gerek Rusya Müslümanları Avrupa’ya okusunlar, 

bilim öğrensinler, teknoloji, sanat öğrensinler, dönsünler, millete 

 
7 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.167 
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faydalı işler yapsınlar, ülkeyi kalkındırsınlar diye öğrenci 

göndermişlerdir. Bunların bir kısmı bilim yerine tüketim, eğlence, 

fuhuş, dinsizlik, milliyetsizlik öğrenip gelmişler ve milletlerini 

zehirlemeye çalışmışlardır. İşte bu mankurt tipler için Âkif, daha 

ziyade “züppe” ve “sefil” sıfatlarını kullanır. 

Bir milleti mankurtlaştırmanın, kolayca sömürülebilir hâle getirmenin, 

köleleştirmenin başlıca yolu o milleti iki temel değerinden: Dinî ve 

millî kimliğinden uzaklaştırmaktır. İster Avrupalı, ister Rus, ister Çin 

fark etmez; her emperyalist çevre, Türkleri esir etmek, köleleştirmek 

için aynı oyuna başvurmuşlardır. O da dinlerini ve milliyetlerini yok 

etmek.  

Osmanlı Türklerinde olduğu gibi Rusya Müslümanlarında da 

batılılaşmanın olumsuz etkileri bir sorun olarak ortaya çıkmış ve Âkif 

bu konuyu da ele almıştır.  

Rusyalı Müslüman Türklerin zenginleri masraflarını karşılayıp 

Avrupa’ya öğrenci gönderirler. Bu öğrencilerin bir bölümü ciddi 

anlamda tahsil ederek ülkelerine hizmet verirler. Fakat bazıları sefil ve 

züppe olarak dönerler. Bunlar, diğer iyi öğrencilerin adını da batırır. 

Gönderenler çok pişman olurlar. Avrupa’dan ilim öğrenmek yerine 

dinsizlik ve ahlâksızlık öğrenerek gelen bu züppelerin tam bir mankurt 

olarak dolaşmaları önemli bir toplumsal sorun olarak belirir. Çünkü 

Avrupalılaşmış olan bu züppeler, etraflarına Türklerin kurtulmaları, 

gelişip ilerlemeleri ve kalkınmaları için iki yok önerirler: 

a. Dinden vazgeçmek: Türklerin Avrupa’ya ilim öğrensin diye 

gönderdiği ama mankurt olarak dönen bu züppe aydınlar, mensup 
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oldukları millete “dini kökten kazıyın”, yani İslâm’ı terk edin diye 

propaganda yaparlar. İslâm’ı terk ederlerse kurtulacaklarını, mutlu, 

müreffeh, ilerlemiş olacaklarını söylerler.  

b. Milliyeti terk etmek: Yine bu züppe aydın tipi, ayrıca bağrından 

çıktığı millete “milliyetinizi unutun, Türklükten çıkın, Türk millî 

değerlerini tamamen unutun, Ruslaşın” diye telkinlerde bulunurlar.  

Âkif, Türklerin içinden çıkan züppe aydınlar eliyle mankurtlaştırıl-

ması sistemini şu mısralarla ortaya koyar: 

“Geldi bir tanesi akşam, hezeyânlar (saçmalıklar) kustu! 

Dövüyordum, bereket versin, edepsiz sustu. 

Bir selâmet yolu varmış… O da neymiş? Mutlak, 

Dini kökten kazımak. Sonra, evet, Ruslaşmak! 

(….) 

Din için, millet için iş görecek alçağa bak: 

Dini pâmâl edecek (ayaklar altına alacak), milleti Ruslaştıracak! 

Bunu Moskof da yapar, şimdi rızâ gösterelim; 

Başka bir marifetin varsa haber ver görelim!”8 

6. Sanat ve Edebiyatta Çürüme: 

Bir büyük kültür ve medeniyet çökerse bütün kurumlarıyla, 

değerleriyle çöker. Özellikle 19. yüzyıl hem Osmanlının hem de Orta 

Asya Türklüğünün kültür ve medeniyet anlamında gerileme ve düşüş 

dönemi olarak belirgin bir yer edinir. Çöküş elbette daha önceden 

 
8 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.167 
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başlamıştır ama 19. yüzyıl bu çöküşün ve geriliğin daha çok 

hissedildiği bir dönemdir.  

Âkif’in belirlemelerine göre, Orta Asya Türklüğü, bilimde ve dinde 

olduğu gibi edebiyat ve sanatta da gerilemiştir. Nitekim sanat ve 

edebiyat alanındaki çürümeyi Âkif şöyle tasvir eder:  

“Üdebâ (edebiyatçılar) doğrusu pek çok, kimi görsen: Şâir, 

Yalınız, şiirine mevzû (konu) iki şeyden biridir: 

Koca millet! Edebiyatı ya oğlan, ya karı… 

Nefs-i emmâre (insanın şeytanın yörüngesinde olması hâli) 

hizâsında henüz duyguları! 

Sonra tenkîde giriş: Hepsi tasavvufla dolu; 

Var mı sofiyyede (tasavvufta) bilmem ki ibâhiyye (sevap ve 

günah kavramlarını reddedip her şeyi mübah görenler) kolu? 

İçilir, türlü şenâatler (kötülükler) olur bî-pervâ (korkusuz); 

Hâfız’ın ortada divânı kitâbü’l-fetvâ (fetva kitabı)! 

“Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer!” 

Urefâ (arifler) mesleği; âlâ, hem ucuz, hem de şeker! 

Şu kadar var ki şebâbında (gençliğinde) ufak bir gayret 

Başlamış… Bir gün olup parlayacaktır elbet 

O zaman işte şu toprak yeniden işlenerek, 

Bu filizler gibi binlerce fidan besleyecek!”9 

Sanat ve edebiyatın konusu, aslında yüksek insanî duyguları terennüm 

ederek insanın duygularını terbiye etmek, güzellikleri en saf hâliyle 

 
9 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.169 
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gösterip estetik anlamda haz almamızı sağlamaktır. Dolayısıyla sanat 

ve edebiyat, edeple, hikmetle, ahlâkla, insanî değerleri telkin etmekle, 

gerçeği göstermekle, yüksek hakikate ulaştırmakla ilgili bir alandır.  

Ancak sanat ve edebiyatın gerçek işlevini anlamayanlar, şair 

kimliğiyle ortaya çıkıp şiiri salt şehevî düzeyde bir aşk konusuna 

indirgemektedirler. Aşkın da elbette bir saflığı, temizliği, derinliği, 

insanî medenî bir boyutu vardır. Fakat Âkif’in eleştirdiği husus şudur: 

Edebiyatta aşkı salt tensel hazlara bağlı boyutuyla ele almak, son 

derece yüzeysel biçimde cinsel sömürüye dayalı bir yaklaşım ortaya 

koymak. 

Sanat ve edebiyat, sadece beşerî ve bireysel anlamda cinsel hazlara ve 

nefse hizmet eden bir kuruma dönüştürülmüştür.  

Ayrıca tasavvuf kavramının kendi bağlamından, aslî değerinden 

uzaklaştırılması da eleştirilmektedir.  

İnsanların hak ve hakikatten, gerçek İslam’dan uzaklaşarak salt 

nefislerinin peşinden gitmeleri, sadece dünyalık zevkler peşinde 

koşmaları, millet yararına çalışma düşüncesinden uzaklaşmaları, o 

millet için bir felâket haberidir.  

Türk gençliğinin uyanması, gerçek bilgilerle bilgilenip bilinçlenmesi 

ile büyük Türk uyanışı başlayacaktır. Türk gençliği sanatı, edebiyatı, 

bilimi, her türlü dinî ve millî değeri aslına uygun şekilde kavrayarak 

gerçek kurtuluşu başlatacaktır.  
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7. Türk Kadınının Toplumsal Konumu:  

Batılı oryantalistler ve içerden onların sözcülüğünü yapan batıcı züppe 

aydınlar, Müslüman Türk kadınının giyinme ve yaşama biçimini, 

toplumsal konumunu hep eleştiri konusu yapmışlardır. Tanzimat’tan 

itibaren Osmanlı Türklerinde olduğu gibi Rusya Türkleri arasında da 

bu konu bir sorun olarak işlenegelmiş. Nitekim bu şiirde de züppe 

aydın, Türk kızlarının kaba ve manasız olarak değerlendirdiği 

örtülerden sıyrılınca, erkeklerden analık eğitimi alınca Müslümanların 

sefaletten kurtulacaklarını ileri sürer. Onlara göre Müslüman Türk 

kadınları sosyete bilmeyen, yani kamusal ve toplumsal hayatı 

olmayan, erkeklerle karışık bir toplumsal hayat tarzı olmayan, 

eğlenmesini bilmeyen birer esirdirler. Âkif’in dilinde bu konu şöyle 

ifade edilir: 

“O zaman iş bitecekmiş…. O zaman kızlarımız 

Şu tutundukları gayet kaba, pek manasız 

Örtüden sıyrılacak… Sonra da erkeklerden, 

Analık ilmini tahsil edecekmiş… Zaten, 

Müslümanlar o sebepten bu sefâlette imiş: 

Ki kadın “sosyete” bilmezmiş, esarette imiş!... 

(….) 

Kızımın iffeti bakmakta rezilin gözüne… 

Acırım tükrüğe billahi, tükürsem yüzüne. 

Demiş olsaydı eğer: ”Kızlara mektep lazım… 
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Şu kadar vermelisin” kahrolayım kaçmazdım,”10 

 

Türk kızlarının müslümanca yaşama biçimi sorun değildir. Asıl sorun 

onların eğitilmemesi, okutulmaması, kamusal alandan çekilip eve 

hapsedilmesidir. Müslüman Türk kızları gereği gibi eğitilse, onlar da 

toplumda hak ettikleri yeri alacaklar, toplum içinde kamusal alanda 

kendi rollerini oynayabilecekler, saygın birer insan olarak hayatlarını 

sürdürebileceklerdir.  

Sonuç 

Mehmet Âkif Ersoy, daha çok Abdürreşid İbrahim’in gezi 

izlenimlerinden hareketle Rusya ve Türkistan Türklerinin sorunlarını 

dile getirirken; aslında Orta Asya Türkleriyle Osmanlı Türklerinin 

sorunlarının hemen hemen aynı olduğunu görmüştür. Bir bütün olarak 

dünya Türklüğü, kendi millî ve İslamî kimliğine yabancılaşmakta, 

kendi değerlerini unutarak ya da unutturularak mankurtlaşmakta ve 

başkalarına öykünüp tapınarak kendi varlığına ihanet eder duruma 

gelmektedir.  

Ayrıca hem gerçek İslam bilgisinden hem de gelişen bilimsel bilgiden 

uzak kaldıkça hurafelere, yalan yanlış bilgilere, inanışlara, taassuba 

saplanmaktadır.  

Dolayısıyla Türklerin gerçek İslam’ın emrettiği şekilde öncelikle dini 

asıl kaynağı olan Kur’an ve sünnetten öğrenmesi, aklını çalıştırması, 

düşünmesi, atalardan tevarüs ettiği birikimi sorgulayarak, eleyerek 

 
10 Safahat, 11. baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.167 
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yeniden gözden geçirmesi, doğru ve faydalı unsurları alıp yanlış ve 

işlevsiz olan boyutlarını da terk etmesi gerekmektedir. Körü körüne 

ataları ve geleneği kutsallaştırmamalıdır. 

Müslüman Türklerin bağımsız, hür, ileri, gelişmiş, kalkınmış, 

şahsiyetli bir millet olabilmesi için bilgilenmesi ve bilinçlenmesi 

temel bir zorunluluktur. Bunun temel zemini de ister Rus, ister 

Avrupa, ister Amerika, ister Çin; kim olursa olsun bütün emperyalist 

baskılardan, esaretlerden kurtulması ve bağımsız bir irade sahibi 

olmasıdır. 
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Giriş: İstiklâl Marşımız, bütün Türk milletinin ortak mutabakat 

metnidir. Bizi millet yapan temel bileşenlerimizden biridir. Marşımız, 

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin üzerinde kurulduğu toprakların 

savaşla tekrar vatan yapılmasının bir belgesidir, devlet ve vatanımızın 

tapusudur. Zira bu metin, Türk milletinin var olma yok olma 

mücadelesinin en kızıştığı bir dönemde, Türk’ün tarihe karşı direniş 

kararlılığının zirvede olduğu bir sırada üretilmiş Türk millî ruhunun 

ortak heyecanının, ortak iradesinin, ortak hassasiyetinin bir ürünüdür. 

Türk’ün millî ve dinî değerlerinin özgürleştirilmesi yürüyüşünün 

öncüsü olan başbuğ Atatürk’ün kutsal millet mücadelesine Türk’ün 

asil ve korkusuz evlatlarından biri olan Mehmet Âkif de destek verdi. 

“Halkın bizim tarafımızdan aydınlatılmaya ihtiyacı varmış, kalkın 

gidiyoruz, burada durmak zamanı değil”, diyerek arkadaşlarını da alıp 

İstanbul’dan ayrılarak Anadolu mücadelesine fiilen katıldı. 

Anadolu’yu karış karış dolaşarak vaazlarıyla, konuşmalarıyla Türk’ü 

istiklaline sahip çıkması konusunda uyardı, Kuva-yı Milliye saflarında 

ölümüne savaşa davet etti.   

İşte böylesine olumsuz bir zeminde, en zor şartlarda ve pek çok 

kişinin ümitsiz olduğu bir ortamda Mehmet Âkif çıktı ve milletini 

“korkma!” diye uyardı, ümit telkin etti ve zafere giden yolda motive 

etti. İstiklâl Marşımız, Türk milletinin sonsuza kadar hür ve bağımsız 

bir millet olarak yaşama iradesini terennüm ediyordu. İstiklâl 

Marşımız, bizim hem millî hem de dinî değerlerimizi koruma, 

yaşatma ve geliştirerek devam ettirme azim ve kararlılığımızı yansıtır. 

İstiklâlimiz, vatanımız, hürriyetimiz, dinimiz, bayrağımız bizim millî 
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değerlerimizdir. Millet olarak var olmamız ve tarihsel yolculuğumuz 

bu kutsallarımızın geliştirilerek korunmasına bağlıdır. İstiklâl 

Marşımız, işte bunun teminatıdır.  

12 Mart 1921’de Türk’ün millî iradesinin temsil edildiği yer olan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çok büyük bir heyecanla ve 

mutabakatla kabul edilen İstiklâl Marşımız, o zamandan beri Türk’ün 

özgürlük manifestosu olarak milletçe hep bir ağızdan okunmaktadır. 

Bugün Türk milletinin topluca, hep bir ağızdan ve yüksek sesle 

okuduğu iki önemli metin vardır: Birisi, dinî kimliğimizin simgesi 

olan, Itrî‘nin bestelediği ve bayram namazlarında okuduğumuz 

bayram tekbiri, diğeri de bütün resmî toplantılarda hep bir ağızdan 

okuduğumuz ve millî kimliğimizin vesikası olan İstiklâl Marşı’dır. 

Dolayısıyla biz, hem Müslüman hem Türk’üz. Türk-İslam 

medeniyetinin çocukları olan Türk milleti, bu iki temel değerinden 

asla vazgeçmeyecektir. Biz, millet olarak tarihsel yolculuğumuzu 

Müslüman ve Türk kalarak devam ettirebiliriz. O yüzden Türk-İslam 

kimliğimize sıkı sıkı sarılarak sahip çıkmalıyız. 

İSTİKLÂL MARŞI’NIN BENTLER HÂLİNDE TAHLİLİ  

*“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  

    Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”  

    O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

    O benimdir, o benim milletimindir ancak.” 
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(Ey Türk milleti! Hiç korkmana, endişe etmene gerek yok; çünkü Batı 

ufkundaki kızıllık içinde batmakta olan Türk bayrağı, ülkemizde en 

son Türk ölmedikçe sönüp batmayacaktır. O benim milletimin 

yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak.)  

Bu mısralarda her şeyin bitti sanıldığı zamanda bile hiçbir şeyin 

bitmediği inancının güçlü bir şekilde telkin edilişi imgesini görüyoruz. 

Millî varlığın devamı inancının kuvvetle vurgulanması imgesi, bazı 

simgelere bağlı olarak geliştiriliyor. Bunları açalım: 

İstiklâl Marşımız, “korkma!“ diye başlar. Olumsuz bir ifadeyle 

başlaması, bazıları için garip gelmiş olabilir. Birileri bunu 

eleştirmişlerdir. Mesela Suphi Nuri İleri bu durumu şöyle eleştirdi: 

“Bu marş her cihetten fenadır. İstiklâlci Türklerin hislerine tercüman 

olmamıştır. “Korkma” diye başlayan bir marş, Türklerin hakiki ve öz 

duygu ve heyecanlarının tercümanı olmaz. Türk korkmaz, istiklâl ve 

inkılâp için savaşan Türklerin yüksek ve asil hislerini ve seciyelerini 

bilseydi hiçbir vakit şu sinire dokunan “korkma” kelimesiyle marşına 

başlamazdı.”1 

Âkif’in marşına olumsuz bir ifade olan “korkma” diye başlaması, 

İslam kültüründen yansımalar, izler taşır. Zira İslam da temel ilkesi 

olan kelime-i şehadete yani “eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abduhu ve resulühü” cümlesi, olumsuz bir ifade olan 

“lâ” ile başlar. “lâ”, “hayır, yok, değildir” anlamına gelir. Yani “hiçbir 

tanrı yoktur, ancak Allah vardır” ifadesiyle başlar. İslam, önce 

 
1 Yeni Adam, 25 Mart 1937, S.169, s.10-11 
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olumsuz durumu, olmaması gereken bir şeyi ortaya koyar, sonra 

olumlu değeri verir. Âkif de önce olumsuz durum olan korkuyu 

olumsuzlar, korku yok, korkma der, korkunun olmaması gerektiğini 

söyler, sonra olumlu değerleri verir.  

Ayrıca bu mısralarda geçen metinlerarası ilişkilere ve şiirin tarihsel, 

kültürel kaynaklarına da bir bakalım: 

Marşın; *“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;” 

şeklindeki ilk mısraı, Hz. Muhammed’in Hz. Ebubekir’le birlikte 622 

yılında Mekke’den Medine’ye hicret ederken aralarında geçen bir 

konuşmaya telmihte bulunmaktadır. Hadise şöyle olmuştur:  

Mekkeli kâfir Kureyşlilerin baskısından bunalan Hz. Muhammed, Hz. 

Ebubekir’le birlikte Mekke’den Medine’ye hicret etmeye karar 

verirler ve gizlice çıkıp yolda Sevr Mağarası’nda konaklarlar. Bu 

arada Müşrikler onların peşine düşmüşlerdir. Kâfirler, Hz. 

Muhammed’i veya Hz. Ebubekir’i bulup getirene veya öldürene 100 

deve verme vaadinde bulunurlar.  

Bunu duyan canavar ruhlu bir kısım Mekkeli müşrikler, hemen yola 

koyulup Sevr Mağarası’nın önüne kadar gelirler. İçerden Hz. 

Muhammed’le Hz. Ebubekir onların geldiğini görürler. Fakat 

müşrikler onları görmezler. Bu durumda Hz. Ebubekir çok korkar, 

telaşlanır ve üzülür. Hz. Muhammed onu yatıştırmak üzere: 

“Korkma! Üzülme. Allah bizimle beraberdir.” diye teselli verir.  

Bu hadiseye Kur’an-ı Kerim’de şöyle değinilir: “Eğer siz ona yardım 

etmezseniz Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu (Mekke’den) 
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çıkardıkları vakit iki kişiden biri iken ikisi mağarada bulundukları 

sırada arkadaşına: “Korkma, üzülme, çünkü Allah bizimle 

beraberdir.” diyordu. Allah ona sekînet (sükunet, kalp huzuru) indirdi 

ve onu, görmediğiniz ordularla güçlendirdi ve kâfirlerin sözünü 

alçalttı. En yüksek olan ancak Allah’ın kelimesi (Tevhid: Lâilâhe 

illallah) dir ve Allah azîzdir, hakîmdir.”2  

Mehmet Âkif de bu hadiseye telmihte bulunarak; kâfirlerin Sevr 

Mağarası’nı kuşattığı gibi Müslüman Türk milletinin de 1918’den 

itibaren Anadolu’da İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, 

Amerika’dan oluşan emperyalist Batılı devletler tarafından kuşatıldığı 

sırada, Türk’ün yok olması demek olan Sevr anlaşmasıyla kıskıvrak 

kuşatıldığı sırada peygamberimizin Hz. Ebubekir’e söylediği gibi Âkif 

de; “Ey Türk milleti korkma! Allah bizimle beraberdir” mealinde 

teselli veriyor, Türk milletinin imanını güçlendiriyordu.  

Sevr anlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf 

devletleri arasında Paris’in Sevr banliyösünde 10 Ağustos 1920’de 

imzalanan bir anlaşmadır. Buna göre ülke paramparça ediliyor, 

İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Ermenistan, ülkeyi bölge bölge 

parselliyorlar, Kürdistan diye bir devlet kurduruyorlar, Türklere de 

Orta Anadolu’da küçücük bir bölge bırakılıyor. İşte Millî 

Mücadelemizi bu Sevr anlayışına karşı, Sevr’e mahkum olmamak, 

Sevr mağarasında sıkışıp kalmamak için verdik.  

 
2 Tevbe suresi, Ayet Nu: 40 
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Burada ilginç bir benzerlik var. Peygamberimizi kuşatan, hapseden, 

kıstıran, dar bir mekâna mahkûm eden mağaranın adının “Sevr” 

olmasıyla, Türk milletini Orta Anadolu’da mağaraya benzeyen küçük 

bir alana hapsetmeyi ve orada yok olup gitmesini amaçlayan, 

kıskıvrak kuşatan, hapseden Sevr anlaşması’nın adlarının da aynı 

olmasını nasıl izah etmeli? “Sevr” banliyösü, Paris’in dışında küçük 

bir yerleşim yeridir. “Sevr” mağarası da Mekke’nin dışında Sevr 

dağında küçücük bir yerleşim yeri olarak kabul edebileceğimiz bir 

mağaradır. İlginç bir tevafuk! 

Kureyşli kâfirler, başta Hz. Muhammed olmak üzere Müslümanları 

yok etmek, öldürmek için peşlerine düştüler. Haçlı kalabalıkları olan 

kâfir İtilaf Devletleri de Müslüman Türkleri öldürüp yok etmek için 

üstümüze çullandılar. 

Kureyşli kâfirler, değişik kabilelerden seçtikleri en kuvvetli bir çete ile 

Müslümanların peşine düştüler. Batılı kâfir devletler de İngiliz, 

Fransız, İtalyan ve Yunan kabilelerinden seçtikleri kuvvetli bir 

orduyla üzerimize saldırdılar. 

Kureyşli kâfirler, Hz. Muhammed’i bir gece evinde basarak imha 

etmek istediler. Hz. Muhammed, bunu Allah’tan haber alınca 

Medine’ye hicret için gizlice yola çıktı ama kâfirler peşinden geldiler. 

Avrupalı kâfirler de Müslüman Türk’ü yok etmek için evini, yurdunu, 

vatanını bastılar. Müslüman Türk de İstanbul’dan Anadolu’ya gizlice; 

mesela Özbekler Tekkesi aracılığıyla olduğu gibi Kuva-yı Milliyye 

hicretine çıktı ama kâfir Avrupalılar, Anadolu içlerine kadar 

peşimizden geldiler. 
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Kureyşli kâfirler, Hz. Muhammed’i ölü veya diri olarak getiren kiralık 

katil çetesine ödül olarak 100 deve vereceklerini vaad ettiler. Avrupalı 

kâfir devletler de kiralık katil olarak tuttukları Yunan ordusuna 

Türkleri yok etmeleri karşılığında ödül olarak Batı Anadolu bölgesini 

Yunanistan’a vereceklerini vaad ettiler.  

Hicret sırasında Hz. Ebubekir korktu ama Hz. Muhammed peygamber 

olarak ona “korkma” dedi. Millî Mücadele sürecimizde Hz. 

Ebubekir’in karşılığı Türk milletidir. Türk milleti de en azından bir 

kısmı düşmanlardan korkmuştur ama peygamberin varisi bir âlim 

olarak Mehmet Âkif, bu millete “korkma!” demiştir.  

Daha bunlar gibi pek çok benzerlikler vardır. Âkif işte bu kültürden 

geldiği için Millî Mücadele sürecimizi İslam tarihinden benzer 

olaylarla irtibatlandırma yoluna gitmiştir.  

Âkif, millî Mücadele sürecinde verdiği vaazlarda ve yaptığı 

konuşmalarda Türk milletine Sevr anlaşmasının felaketlerini uzun 

uzun anlatmıştır. Nitekim 24 Aralık 1920’de Kastamonu’dan 

Ankara’ya dönüşlerinde Âkif, Eşref Edip’le birlikte Mustafa Kemal 

Paşa’nın daveti üzerine istasyonda bir saat kadar görüşmüşler ve 

Mustafa Kemal Paşa, Âkif’e hitaben şöyle demiştir: 

“Kastamonu’daki vatanperverane mesainizden (çalışmalarınızdan) çok 

memnun oldum. Sevr Muahedesinin (anlaşmasının) memleket için ne 

kadar feci bir idam hükmü olduğunu Sebilürreşat kadar hiçbir gazete 

memlekete neşredemedi (yayamadı). Manevî cephemizin 

kuvvetlenmesinde Sebilürreşad’ın büyük hizmeti oldu. İkinize de 

bilhassa teşekkür ederim.” 
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Mustafa Kemal Paşa’nın daha sonra “görüştüğümüze çok memnun 

oldum, inşallah beraber çalışırız” demesi üzerine Âkif ve Eşref Edip, 

“Tabii beraber çalışmak için geldik” demişlerdir.3 

Marşın ilk kelimesi olan “korkma!” sözü, Denizli müftüsü Ahmet 

Hulusi Efendi’nin, İzmir’in 15 Mayıs 1919 günü Yunanlılar tarafından 

işgal edilince aynı gün verdiği bir fetvada da geçer. Hulusi Efendi 

fetvasında şöyle der: 

“Korkmayınız!’… Meyus (ümitsiz) olmayınız!... Bu livâ-yı hamd 

(Hz. Muhammed’in bayrağı) altında toplanınız ve mücadeleye 

hazırlanınız. Müftünüz olarak cihâd-ı mukaddes (kutsal cihat)  

fetvasını ilan ve tebliğ ediyorum”.4 

Mehmet Âkif, İstiklal Marşı’nı yazmadan önce muhakkak ki bu 

fetvadan da haberdardı ve ondan da etkilendi.  

Yine bu “korkma!” sözü, o dönemde kuvvetli bir İslam imanına sahip 

olan bütün Türklerin içlerinde besledikleri ve kardeşlerine söyledikleri 

ortak bir söz gibiydi. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun 

korkmamaları gerektiğini söylüyorlardı. Nitekim Hasan Basri Çantay 

da bir yazısında aynı şekilde “korkma!” demişti: 

“Ey imanlı kardeş! Çok şükür ufk-ı İslâm'da (Müslümanların ufkunda) 

rehâ ve halâs (kurtuluş) güneşi doğmaya başladı. Dünyanın her 

tarafında esarete düşen müslümanlar harekete geldi. Ehl-i Salib'in 

(Haçlıların) yaman kastı artık anlaşıldı. Bütün İslam âlemi hakk-ı 

hayatını (yaşama hakkını) müdafaaya, kelimetullahı i'lâya (Allah’ın 

 
3 (Yeni) Sebilürreşat, Ekim 1957, C.II, S.254, s.58-59 
4 www.pamukkale.gov.tr 
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davasını yüceltmeye) karar verdi. Bugün her vakitten fazla ümitlisin, 

fakat sabr u sebat et, yılma, usanma, korkma, haydi hamaset 

(kahramanlık, yiğitlik) meydanına. Allahuekber! (Allah en büyüktür) 

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, bize cesaret ver ki tutunalım. 

Kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler."5 

“Şafak” kelimesi, temel anlamıyla Güneşin hem doğuşu, hem de batı 

ufkunda batışından hemen sonra oluşan kızıllıktır. Buradaki anlamı ise 

batışıdır. Yani akşam vaktinde Güneşin batışını ifade eder. Şiirdeki 

simgesel anlamıyla ise millî Türk varlığı ve devletinin batar gibi 

oluşunu, ölüm kalım mücadelesi sürecinin en kızıştığı anları temsil 

eder.  

Buna göre mısra, “Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkıp ondan 

sonra işgale uğrayan Türk milleti, ortadan kalkıyor gibi görünüyor 

ama korkma, bu bayrak sönmez” anlamı ifade edilmektedir. Ayrıca 

“şafak” kelimesinin bir de “Güneşin doğuşu” anlamı vardır. Şair bunu 

tevriyeli olarak da kullanıyor. Dolaylı olarak mısrada “Güneş gibi 

doğan, gökyüzünde parıl parıl parlayan bu Türk bayrağı, batmaz” 

anlamı da saklıdır. 

“Al sancak” ifadesinde “sancak”, “bayrak” demektir. Bayrak da bir 

milletin bağımsızlığını, hürriyetini, asaletini temsil eder. Al sancak, 

kırmızı yani kanlı bayraktır. Çetin savaşlardan sonra her tarafı kana 

boyanmış yaralı bayrak demektir. Burada ise Güneşi temsilen, Güneş 

istiaresi olarak kullanılıyor. Bunun simgesel değeri, bağımsız Türk 

 
5 Nasuhî Dede (Hasan Basri Çantay, “Ey Müslümanlar! Esir Kardeşlerinizi 

Düşününüz”, Sebilürreşad, C.19, S.472, Mart 1921, s.31-34 
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millî varlığıdır. İmgesel karşılığı ise şöyledir: Gurûb vakti gözümüzün 

önüne ufukta batmakta olan ve her tarafı kızıla boyanmış güneş 

manzarasını getirelim. Bu, bayrağa benzetiliyor ve dolayısıyla da Türk 

millî varlığı simgeleştiriliyor. 

*Bayrakla Güneş arası özdeşlik motifi: “Korkma, sönmez bu 

şafaklarda yüzen al sancak” mısraında Türk milletinin bağımsızlığını 

temsil eden Türk bayrağı, batmakta olan güneşe benzetilmektedir. 

Güneşin bayrak olarak algılanması, güneşin bayrakla özdeşleştirilmesi 

motifi, Hun Türklerinin büyük hakanı Mete (Motun) Han’ın 

hayatından esinlenilerek oluşturulan Oğuz Kağan Destanı’nda da 

geçmektedir. Oğuz Kağan, Oğuz beylerine ziyafet verip kendisini 

kağan ilan ettikten sonra dünya çapındaki fetih felsefesini vurgulamak 

üzere âdeta bir slogan, bir ilke, bir vecize olarak şöyle der: 

“Takı taluy takı müren 

  Kün tuğ bolgıl kök kurıkan” 

Yani: 

“Daha deniz daha müren (nehir) 

  Güneş bayrak gök kurıkan (çadır)”6 

*“Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”  

mısraındaki “Ocak” ise bir anlamıyla içinde ateşin yakıldığı, 

yemeklerin pişirildiği, sıcak aile hayatının yaşandığı, aile üyelerinin 

ısındığı, barındığı ev, aile, soy demektir. Ocak, evde yemek pişirmek 

 
6 Muharrem Ergin, Oğuz Kağan Destanı, Millî Eğitim Basımevi, 1000 Temel Eser 

Serisi, İstanbul 1970 
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ve ısınmak için yakılan ateştir. Bir evde ocak yani ateş yanıyorsa 

orada insan ve hayat vardır demektir.  

Türk milletinin en küçük sosyal birimi ailedir. Aileye büyük önem 

verilir. Dolayısıyla burada “ocak”, en küçük Türk millî varlığını 

temsil eder. Şair, “bu vatanda ocak tüten en son ev, en son aile, en son 

Türk kalıncaya kadar millî varlığımız ve bağımsızlık bayrağımız 

dalgalanmaya devam edecektir.” demektedir.  

Bu durumda bu beyit şöyle okunabilir: “Ey Türk milleti! Sakın 

korkma! Endişelenme, tasalanma, kaygıya, paniğe düşme! Yurdumun, 

ülkemin, vatanımın üstünde tüten en son ocak yani son aile ocağı, son 

ev, son fert ortadan kalkmadan bu şafaklarda yüzen al sancağımız, 

yani batış sürecine giren bayrağımız, millî varlığımız ortadan 

kalkmaz.  

Yani bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımız ve bunun temsil 

ettiği Türk millî varlığımız, şafaklarda yüzse bile yani batıyor gibi 

görünse bile sönüp yok olup gitmez. Türk milleti tamamen ortadan 

kalkmadıkça millî varlığımız, bağımsızlığımız devam edecektir. 

Ayrıca buradaki “en son ocak” yani son aile yok olmadıkça, ortadan 

kalkmadıkça milletimiz ve devletimiz varlığını sürdürecektir. Bu 

konuda ümit kesilmeyecektir. Bütün millet yok olsa, tek bir Türk 

ailesi kalsa hâlâ ümidimiz vardır, inancı kuvvetle vurgulanıyor. Bu 

yaklaşımda Türklerin en zor şartlarda yok olmaktan kurtulma 

ümidinin simgesi olan Ergenekon Destanı’mızın ilk bölümlerinden 

izler ve yansımalar görmekteyiz.  
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Buna göre Kök-Türklerden İl Han’ın hükümdarlığı sırasında diğer 

kavimler birleşip Kök-Türklere savaş açarlar. Savaşta hile yaparak 

Kök-Türkleri yenerler ve hepsini kılıçtan geçirirler. Katliamdan geriye 

bir tek İl Han’ın Kıyan adlı küçük oğlu ile Nüküz adlı yeğeni 

karılarıyla birlikte kalırlar. Yani sadece iki aile kalıyor. Onlar da 

kaçarak Ergenekon adında dağlarla çevrili bir yere sığınırlar. Orada 

400 yıl kalıp çoğalırlar ve sığmaz olunca oradan çıkıp dünyaya 

yayılırlar.  

Burada Türk milleti, bir veya iki aile bile kalsa ümidini kesmez, tekrar 

çoğalır, milletini oluşturup bağımsız devletini kurar, inancı simgesel 

olarak ifade ediliyor. Âkif de tamamen buna benzer bir yaklaşım 

geliştirmiştir ki bu da tarihsel kültür mirasımızın Âkif tarafından nasıl 

güncelleştirilerek kullanıldığını gösteriyor. 

Tabii bu ifadeler, ülkemizin işgal edildiği, uzun savaşlardan yorgun 

çıkan milletimizin ümitsizliğe düşer gibi olduğu, ordularımızın 

dağıldığı, Kuva-yı Milliyye şeklinde direnişler gösterdiği, sosyal, 

ekonomik, siyasi, askerî, psikolojik olumsuzlukların üst üste yığıldığı 

yılgınlık ve umutsuzluk ortamında Türk milletine yeniden doğruluş ve 

ayağa kalkış için ümit ve şevk telkin etmektedir. Ordularımıza ve 

milletimize moral vermektedir. 

“Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.” mısraının 

kaynaklarından biri de şudur: Denizli’nin işgal tehdidiyle karşı karşıya 

kaldığı günlerde 1 Temmuz 1920 günü Denizli Türk Ocağı, Ankara’ya 
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bir telgraf çeker ve bu telgrafta şu ifadeye yer verilir: “Denizli 

gençliği, bir fert kalıncaya kadar canını feda etmeye and içti.”7 

*“O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;”  

Bu mısra, bayrakla millî varlık ve bağımsızlığın özdeşleşmesi 

imgesini verir. Vatanımızın üzerinde hür bir şekilde dalgalanan Türk 

bayrağı, milletimizin yıldızıdır ve parlamaya devam edecektir. Her 

canlının gökyüzünde bir yıldızı olduğu, o canlı yaşadıkça yıldızının 

parlamaya devam ettiği, ölünce yıldızının da söndüğü inancı vardır. 

Bu durumda Türk milleti var oldukça yıldızı olan millî bağımsızlığı 

parlamaya, gökyüzünde bu bağımsızlığın simgesi olan bayrağı 

dalgalanmaya devam edecektir.  

*“O benimdir, o benim milletimindir ancak.”: Bu mısra da bayrağı 

korumada ferdî ve sosyal sorumluluk bilinci imgesini verir. Bu 

mısrada kullanılan “benimdir” ve “milletimindir” kelimelerinin özel 

bir anlamı var. Biz, Türk bayrağına hem fert fert hem de toptan millet 

olarak sahip çıkarız. Herkes hem tek başına hem de millet olarak 

bayrağa sahip çıkma sorumluluğunu üstlenir. Şair burada bize bir 

sorumluluk yüklemektedir.  

Yani Türk vatanında Türk milletinin tam bağımsız ve bağlantısız, hür 

bir Türk varlığı olarak yaşama iradesi, sadece Türk milletine aittir. 

Türklerin bağımsızlığı, başkasına devredilemez, manda kabul edilmez, 

emperyalist Batılı haçlı orduların hâkimiyeti altına giremeyiz demektir 

bu. Türk milletinin idaresi, Türk milletine aittir. Şair, burada esir 

 
7 www.pamukkale.gov.tr 
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olmama, köle olmama, sömürge olmama, manda olmama, hür ve 

bağımsız bir devlet olarak yaşama irademizi ortaya koyuyor.  

*“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!  

    Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?  

    Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;  

    Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”  

(Ey nazlı Türk bayrağı! Ne olur kurban olayım kaşlarını çatma, 

yüzünü ekşitme, bize kötü kötü bakma. Bu kahraman Türk ırkına bir 

gülümse. Neden böyle sert bakıyorsun ve öfkelisin? Eğer böyle devam 

edersen sonra senin için döktüğümüz kanlarımız helal olmaz. Allah’a 

tapan, doğruluktan ayrılmayan Türk milletinin hür ve bağımsız bir 

millet olarak yaşaması, sömürge ve esir olmaması, onun hakkıdır.) 

Bu kıtada bağımsızlığın üzerine titreme imgesi vardır.  

“Hilâl” simgesi, teşhis sanatından da yararlanılarak millî bağımsızlığı 

temsil etmek üzere belirgin kılınıyor. Hilâl, yeni ay demektir. Yeni 

doğmuş, ince çatılmış kaşa benzer. Fakat 26. ve 27. gecelerdeki aya da 

“hilâl” denir. Bu, ayın batmaya yüz tuttuğu zamanlardır. Bu durumda 

Türk millî varlığının batmak üzere olduğu zamanlar, bu incelmiş aya 

benzetilmektedir. Çehresini çatmış ay da kızgın, sinirli, öfkeli bir hâli 

ifade eder.  

Yani millî bağımsızlık, Türk milletine kendine sahip çıkmada 

gevşeklik gösterdiği için kaşlarını çatmaktadır. Ayrıca, Millî 

Mücadele bir yönüyle hilâl-salîb (haç) yani Müslümanlık-Hristiyanlık 

savaşıdır. Dolayısıyla hilâl, aynı zamanda tüm İslam dünyasını, 
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İslamlığı temsil eden bir simgedir. “Hilal” kelimesini oluşturan 

harflerle “Allah” kelimesi de yazılır. Yani her iki kelimenin harfleri 

aynıdır. Dolayısıyla biz, minarelerimizin ucuna hilal motifini 

koyarken aslında oraya simgesel olarak “Allah” kelimesini ve onun 

temsil ettiği değerleri yazmış oluyoruz. 

Burada hilal, mecaz-ı mürsel sanatıyla bayrağı temsil eder. Hilal, Türk 

bayrağının bir parçasıdır. Parça söylenerek bütün kastedilmiştir. 

Bayrağın nazlanması, millî bağımsızlığın Türk milletinden uzaklaşır 

gibi olmasının imgesidir.  

Ayrıca nazlı hilalin surat asmasının (çehresini çatması) sebeplerinden 

biri de o zaman işgal döneminde ülkemizde bazı şehirlerimizde, 

sokak, cadde ve değişik kurumlarımızda Yunan, İngiliz, Fransız, 

İtalyan, Amerikan bayraklarının, başka yabancı bayrakların da asılmış 

olmasıdır. Özellikle İzmir, İstanbul gibi şehirlerimizde bol miktarda 

her yere yabancı bayrakları asılmıştı.  

İşgalciler İstanbul’a girdiği zaman Rumlar, Beyoğlu’nda dükkân ve 

mağazalarını Yunan bayraklarıyla donatmışlardı. 18 Kasım 1918 

tarihinde Beyoğlu’nda Yunan kulübünde yapılan bir törende Yunan 

Amirali Kakolidi, Beyoğlu Rumlarına hitaben:  

“Türkiye’deki Yunanlılığa, anavatanın selamı ile Parthenon’dan bir 

zeytin dalı getirmek şerefine kavuştuklarından dolayı, emrimdeki 

subaylar ve erler iftihar duymaktadırlar. Bunca zahmetten sonra 

Yunan hükûmeti size teselliye medar olmak üzere Yunan bayrağını 

getirmeye muvaffak olmuştur. Biz buraya kılıç değil zeytin dalı 
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getirdik. Türkiye Rumluğu kendi menfaatlerine büyük hizmetler ifa 

edecektir.”8 

Maraş’ta Fransız bayrağı asılmıştı mesela. Nazlı hilalimiz yani Türk 

bayrağımız bunun için surat asmaktadır. Ülkemizde başka bayrakların, 

başka hâkimiyetlerin varlığına katlanamamaktadır.  

Fransızların Maraş’ı işgali sırasında Fransız askerler ve orada yaşayan 

Ermeniler bir akşam, zengin bir Ermeni olan Hırlakyan Agop’un 

evinde bir balo düzenlerler. Maraş valisi de Andre isminde biridir. 

Akşam yemeğinden sonra Andre, Hırlakyan’ın torunu Helena’ya dans 

etme teklifinde bulunur. Bu teklif karşısında Ermeni kızı, Türk 

bayrağının dalgalandığı yerde dans etmemeye yemin ettiğini söyler.  

Bunun üzerine Fransız komutanı ertesi günden yani 30 Kasım 1919 

gününden itibaren resmî dairelere ve kaleye Türk bayrağı yerine 

Fransız bayrağı çekilmesi konusunda emir verir. Bunun üzerine 

Helena dansı kabul eder.  Bu emir yerine getirilir ve artık Türk 

bayrağı indirilmiş; yerine Fransız bayrağı çekilmiştir. Bunun üzerine 

galeyana gelen Maraşlılar ayağa kalkarlar ve Türk bayrağını yeniden 

hâkim kılma mücadelesi verirler.9 Dolayısıyla Millî Mücadelemiz, 

Türk bayrağının bu vatan toprakları üzerinde özgürce dalgalanması 

mücadelesidir. Nazlı hilalimiz olan bayrağımız, yerine bir başkası 

gelince ya da yanında bir kuma olunca kaşlarını çatmaktadır. 

Bir de nazlı hilal, nazlı sevgiliye, geline benzetiliyor. Divan 

edebiyatımızda sevgilinin kaşları hilâle benzetilir. Türk bayrağı da 

 
8 Halil İbrahim İnal, Millî Mücadele Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul 2008, s.138 
9 Halil İbrahim İnal, Millî Mücadele Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul 2008, s.190-191 
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Türk milletinin sevgilisidir. Divan edebiyatında sevgili, âşığına karşı 

daima tegafül, kayıtsızlık hâlindedir. Kaşlarını çatarak ters ters bakar 

ve yüz vermez. Nazlıdır, sevgilisini kaşların çattığı için üzer. Ayrıca 

nazlı gelinler kuma istemezler. Evlerinde başka kadın istemezler. 

Başka kadın olursa surat asarlar. Türk bayrağı da kendi evi olan 

Türkiye’de başka bayrakların dalgalanmasını hiç istememiş ve bunu 

gördüğünde suratını asmıştır. Âkif o zaman haklı olarak Türk 

bayrağının yanında başka bayraklara tahammül edememiş yani 

Türkiye’de sadece Türk istiklalini istemiş, idaremize başka milletleri 

ve devletleri ortak etmek istememişti. 

Eğer Mehmet Âkif ve İstiklal Marşı duyarlılığımız önemli ise, 

günümüzde de ülkemizde ne Avrupa ve Amerika ya da başka bir 

devlet bayrağının ne de terör örgütü bayrağının asılmasına izin 

veremeyiz. Biz, Millî Mücadeleyi vatanımızda sadece Türk bayrağı 

dalgalansın, şehit kanlarıyla vatan edindiğimiz bu topraklarda 

bağımsız siyasi irademizin idaremize hâkim olması için verdik.  

*“Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?”:  “Kahraman 

ırkım” ifadesindeki “kahraman ırk”, Türk milletidir. Burada kan 

bağına dayalı etnik anlamda bir ırkçılık yoktur. Tam tersine Âkif’in 

ırkçılık yapmadığını görüyoruz. O geniş görüşlü, olgun, akıllı bir 

Müslüman-Türk aydınıydı. Etnik kökeni, kanı bakımından babası 

tarafıyla Arnavut’tu. Nitekim bir şiirinde bunu belirtir:  

“Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavudum…  
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Başka bir şey diyemem…, işte perişan yurdum!....”10 

Âkif, kan kökeni itibariyle baba tarafından Arnavut’tur. Ama Arnavut 

ırkçılığı yaparak yani kavmiyetçilik ederek Türk düşmanlığı etmediği 

gibi milliyetini inkâr ederek kendisinin “Türkiyeli” olduğunu da 

söylememiştir. Türk-İslam kültürüyle yetişmiş, kişiliği, kimliği, 

kültürü bu topraklarda şekillenmiş, bu toprakları ve bu milleti 

benimseyerek kendini Türk hissetmiş ve öyle kabul etmiştir.  

O, kültürel, sosyolojik, tarihî ve dinî anlamda bir Türk milliyetçisidir. 

Müslümanlık adına hareket eden ve “Türkiyelilik”, ”mozayiklik” gibi 

yanıltıcı ve sinsi kavramlarla gizliden gizliye başka etnik köken 

ırkçılığı yapanların, yani Türklüğü reddederek Türk dışı başka ırkları 

ön plana çıkarmak isteyenlerin, bu yolla kendilerini Türk saymadıkları 

gibi Türk düşmanlığı da yapanların Mehmet Âkif’ten alacağı çok ders 

var.  

Âkif, burada hiçbir eziklik duygusu hissetmeden, aşağılık duygusuna 

kapılmadan memnuniyetle mensup olduğu, mensup olmaktan 

mutluluk duyduğu Türk ırkını övüyor. Onun Türk ırkını övmesi, 

Arnavutluğu için bir sorun teşkil etmiyor. Türk ırkının tarih boyu 

kahramanlığını, yüzyıllar boyu Haçlılara karşı İslam dünyasını 

kahramanca savunmasını takdirle karşılaması, onun yüceliğini ve 

yüksek değerini ortaya koyar. Nitekim Zağanos Paşa Camii’nde 

verdiği bir vaazda şöyle der:  

 
10 Mehmet Akif Ersoy, Safahat, inkılap ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1977, s.206 
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“Osmanlı saltanatını i’lâ (yükseltmek) için Karesi (Balıkesir)’nin bu 

kahraman İslam muhitinin (çevresinin) vaktiyle büyük fedakârlıklar 

gösterdiği herkesin malumudur. Rumeli’yi baştanbaşa fetheden hep bu 

topraktan yetişen babayiğitlerdi. O kahraman ecdadın torunları 

olduğunuzu ispat etmelisiniz.”11 

Kahraman Türk ırkının, tarihte olduğu gibi o gün de son Haçlı orduları 

olan emperyalist batılı işgalcilere karşı Anadolu topraklarını, 

Türkiye’yi savunacak olması onu heyecanlandırıyor. Burada Avrupalı 

ırkların Türk ırkını ezmesi, yok etmeye, tarihten silmeye çalışması söz 

konusudur. Yani barbar, saldırgan Avrupa ırkçılarına karşı yok 

edilmek istenen Türk ırkının korunması isteği ve savunması 

görülüyor. Burada bir ırkçılık aranacaksa, ancak Batılıların Türklere 

karşı uyguladığı katliamcı bir ırkçılıktan söz edilebilir. 

“Kahraman ırkım” diye hem kendini Türk kabul etmesi hem de Türk 

ırkının tarihsel bir gerçeklik olan kahramanlığını belirtmesi şovenlik, 

ırkçılık değildir. Burada Âkif, Türk ırkını başka ırklarla karşılaştırıp 

Türklerin onlardan üstün olduğunu, ya da Türk ırkının seçkin, kutsal 

bir ırk olduğunu filan söylemiyor. Burada Türk ırkı başka Müslüman 

ırklarla karşı karşıya getirilmiyor. Kanı, kökeni, ırkı, etnik yapısı 

başka olan insanların bundan gocunmasını, alınmasını gerektirecek bir 

durum yoktur. Bundan ancak kendi ırklarını üstün ırk görenler ve 

Türk düşmanları gocunabilir.   

 
11 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.136 
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Âkif, Türk-İslam kültürünün yoğurduğu bir asil Türk evladı olarak 

tüm Müslümanları tek bir millet olarak görmüş, bu anlamda İslam 

milliyetçiliği yapmış, hayatını buna adamış bir insandır. Nitekim 

“sınırlarımız içinde kalan her ırkı milletdaşımız sayıyoruz”12 der. 

İslam kavimleri arasında Türk ırkının kahramanlığını vurgulaması onu 

gururlandırmakta, kıvandırmakta ve gönendirmektedir. Âkif, kökeni, 

ırkı ne olursa olsun bu vatanda yaşayan herkesi Türk milleti şemsiyesi 

altında değerlendirmiş, geniş ufuklu bir aydındır.  

“Celâl” kelimesi, Allah’ın sonsuz güzelliğinin tecellilerinden, 

yansımalarından birisidir. Allah’ın en genel manada iki güzel sıfatı 

vardır: Cemal ve Celal. Allah’ın güzelliği lütufla, merhametle, 

yardımla, cennetle tecelli ederse buna “cemal”, kahırla, 

cezalandırmakla, cehennemiyle tecelli ederse buna da “celal” denir. 

Allah’ın “Celîl” ismi, “celal sahibi” anlamına gelir. Âkif, bu manadan 

hareketle “celal” sıfatını kullanıyor. 

Bu iki mısrayı şöyle de okuyabiliriz: “Ey nazlı Türk bayrağı! Türk 

milleti, varını yoğunu ortaya koymuş hâlde istiklali için savaşıyor. 

Emperyalist batılıları kovuncaya kadar mücadelesi devam edecektir. 

Bunun için elinden geleni yapıyor. O bakımdan aman kurban olayım 

ona kızma, celallenme, yüzünü ekşitme, ters ters bakma. Bu kızgınlık, 

şiddet, öfke niye? Bu fedakâr millete bir gül, tebessüm et, yaklaş, ümit 

ver, sıcak dur.” 

Bir de şairin “Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?” 

mısraında eski Türk bayrak anlayışından yansımalar vardır. Eski 

 
12 Hâkimiyet-i Milliyye, 21 Şubat 1920 
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Türklerde bayrak kutsaldı ve koruyucu bir ruh13 olarak görülüp 

algılanırdı. Bayrakta ulu atanın koruyucu ruhunun ve Türk milletine 

zafer kazandırma özelliğinin bulunduğuna inanılırdı. Bayrağın 

şiddetle, celalli bir şekilde bakması demek, ondaki ulu ata ruhunun 

millete ülkeyi gâvura niye teslim ettiniz, bayrağı niye yere 

düşürdünüz, diye kızması demektir.  

Bu kıtanın ilk iki mısraında ayrıca Âkif, Namık Kemal’in “Hürriyet 

Kasidesi”14 nde geçen şu iki beyitten üslup, yaklaşım ve benzetme 

motiflerini almıştır. En azından Namık Kemal’in bu beyitleri, Âkif’in 

bilinçaltında onu etkilemiştir. Namık Kemal’in beyitleri şöyle: 

“Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâza dönmüş kim 

 Ayırmaz sâdıkân-ı aşkını âlâm-ı gurbetten” 

(Vatan öyle vefasız, nazlı, güzel bir kadına dönmüş ki, aşkına sadık 

olanları gurbet elemlerinden ayırmaz.) 

“Senindir şimdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 

 Cemâlin tâ-ebed dûr olmasın enzâr-ı ümmetten” 

(Şimdi kalpleri kendine çekme, gönülleri çelme gücü sendedir, 

güzelliğini gizleme. Güzelliğin sonsuza kadar milletin gözünden uzak 

kalmasın). 

 
13 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş VI, Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1984, s.221 
14 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.7-10 
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İstiklal Marşı’nın tamamında Namık Kemal şiirinin üslubunun 

etkilerini görmek mümkündür. Nitekim Mehmet Âkif, İstiklal 

Marşı’nı yazarken, Hikmet Bayur’a Namık Kemal’deki ateşli ifadenin 

kendisinde olmayışından sızlanırmış.15 

* “Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl;” mısraında 

şehadete yüklenen tarihsel işlev imgesi vardır. Burada Türk milletinin 

tarih boyunca iki temel değer için kanını akıtmaktan çekinmemesi 

vurgulanıyor. Şairin burada “sana” hitabındaki “sen”, “hilal”dir. Hilal 

ise millî değer bağlamında Türk millî bağımsızlığını, hürriyetini, 

siyasî istiklaliyetini temsil ediyor. Dinî değer bağlamında ise “salib” 

(Haç)e yani Hristiyan dünyaya karşı İslam dünyasını ve İslamî 

değerleri temsil ediyor. Batılılar özellikle hilal kelimesiyle bütün bir 

İslam dünyasını ve İslamî değerleri ifade ederler. Dolayısıyla millî ve 

dinî değerleri korumak, bunlar için gerektiğinde şehit olmak, Türk 

milletinin temel vasıfları arasında yer alır.  

*“Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”.  

Bu mısrada Türk milletinin en temel hakkının bağımsızlık oluşu 

imgesi vardır. Allah’a tapan, haktan ve doğruluktan ayrılmayan Türk 

milletinin tam bağımsız ve bağlantısız bir millet olarak yaşamasının 

onun en temel haklarından birisi olduğu vurgulanmaktadır. Âkif, bir 

vaazında bir Tunuslunun şu sözlerini aktarır: ”Ey Osmanlı 

Müslümanları! Allah aşkına bizim düştüğümüz mahkûmiyete sakın 

sizler de düşmeyiniz. Saltanatınızın, istiklalinizin (bağımsızlığınızın) 

 
15 Muhittin Nalbandoğlu, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı, Veli Yayınları, İstanbul 

1981, s.29-30 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 65 

 

 

kıymetini biliniz. Çünkü dünyada onsuz yaşamak, meğerse yaşamak 

değilmiş. Biz bunu pek acı, pek uzun tecrübelerden sonra anladık. 

İnşallah siz o tecrübelere maruz kalmazsınız.”16   

Ayrıca bu mısrada İzmir’in işgali üzerine İstanbul’da bir meydan 

toplantısında Profesör Selahaddin Beyin yaptığı bir konuşmada geçen 

şu cümlesinden de etkilenmeler vardır: 

“Milletler uyanıyor, devlet oluyorlar, hakkını isteyen bir millet 

ortadan kaldırılamaz.”17 

Hakk’a tapan Müslüman Türk milletinin istiklal içinde yani müstakil 

bir millet hâlinde yaşaması, yani siyasi, idarî kararlarında bağımsız 

olması, kendi kültürünü, kendi geleneğini, kendi dinini bağımsız ve 

özgürce yaşaması, gâvurun idaresine girmemesi gereğini Hasan Basri 

Çantay da bir yazısında şöyle vurgular:  

“Bir esir kurtarmanın temin ettiği saadet (mutluluk) böyle olursa, 

acaba miktarı binlere, yüz binlere hatta milyonlara baliğ olan (ulaşan) 

esir ve mazlum kardeşlerimizin tahlîsi (kurtarılması) bize ne büyük 

vicdanî saadetler bahşetmez (vermez) bize! Bugün o esirler, o zuafâ-yı 

mazlûmîn (mazlum zayıflar) hep bize, hep bizim rehâkâr-ı hamiyyet 

ve imdadlarımıza intizâr edüp (yardımlarımızı bekleyip) duruyorlar. 

Çünkü yeryüzünde ve İslâm dünyasında Cenab-ı Hakk'ın esaretinden 

muhafaza buyurduğu (özgürce yaşattığı) tek bir millet varsa o da 

 
16 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.177 

17 Zekai Güner, Millî Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1999, s.173 
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lillahi'l-hamd ve'l-minne (Allah’a hamd ve şükürler olsun ki) biziz. 

Saadet-i istiklale (bağımsızlık mutluluğuna) malik (sahip) gibi 

görünen bazı hükûmât-ı İslâmiyye (Müslüman hükûmetler) garb 

(Batı) pençesinden henüz kendisini kurtaramamıştır. 

Maamafih (Bununla birlikte) ey dindaş! İslâm mutlaka hürriyet 

(özgürlük) ve istiklâl (bağımsızlık) ile yaşar. Küfrün (kafirlerin, 

Hristiyanların, Avrupalıların) İslâm (Müslümanlar) üzerinde velayet 

(sahiplik, efendilik) ve hâkimiyeti (üstünlüğü, yöneticiliği) merdûddur 

(kabul edilemez). Yeryüzünde bulunan bütün İslâm âlemi (Müslüman 

dünya) din-i müştereklerine (ortak dinlerine) kasteden mutaassıb 

(tutucu) düşmanlarına karşı son mertebe-i imkâna (sonuna) kadar 

mukavemet edecek (karşı duracak), boyun eğmeyecektir. Fakat bir 

taraftan onlar vazife-i mukavemet (direnme görevi) ve sebatı ifa 

ederken (yerine getirirken) diğer taraftan bizlerin anın istimdadlarını 

(yardım istemelerini) cevapsız ve manasız bırakmayacağız. Buna 

şer'an (İslam’ın emri gereği) mecburuz.”18  

İstiklal, bir milletin kendi hür vatanında, kendi devletinde kendi 

istediği gibi yaşaması özgürlüğüdür. Bu yoksa istiklal yok demektir. 

Nitekim Mütareke döneminde İngiliz işgal orduları Komutanı General 

Milne, 24 Kasım 1919 tarihinde gönderdiği bir yazısında İstanbul’da 

Türklere ait taburların kendi bilgisi haricinde bir yerden başka bir yere 

sevkinin mümkün olmadığını, Osmanlı askerlerinin izni olmaksızın 

 
18 Nasuhî Dede (Hasan Basri Çantay,” Ey Müslümanlar! Esir Kardeşlerinizi 

Düşününüz”, Sebilürreşad, C.19, S.472, Mart 1921, s.31-34 
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hiçbir yere hareket etmemeleri hakkında Harbiye Nezaretine daha 

önceden emirler vermiştir.19  

Ayrıca İtilaf devletleri askerleri İstanbul’u işgal ettiği sırada Osmanlı 

ordusu subay ve erlerinin İtilaf subaylarına sokakta rastladıkları 

zaman rütbe farkına bakılmayarak selamlamaları isteniyor ve buna 

mecbur tutuluyordu. Bu Türk ordusuna bir hakaretti. Buna göre 50-60 

yaşlarında bir Osmanlı paşası, 20-25 yaşlarındaki bir itilaf Devletleri 

subayına veya erine selam vermeye mecbur oluyordu. 

Diğer yandan bir başka uygulama da İtilaf ordusu mensubu askerler 

tren ve vapurlarda birinci mevkide oturuyorlar, birinci mevki bileti 

alanlar da ayakta gitmek zorunda kalıyorlardı. Ayrıca Haydarpaşa 

hattında seyahat eden yolcuların biletinden eşyasına kadar her şeyleri 

kontrol ediliyordu. Kılık kıyafetini beğenmediklerini trenlere 

bindirmiyorlardı. Yaz ve kış işgalci subaylar için vapur ve trenlerde 

boş yer bırakılması da ilke hâline getirilmişti. Ayrıca İngilizler, yolda 

yürüyen vatandaşların yürüyüşüne dahi karışmaktaydılar. Yani Türk 

milletinin istiklali yoktu. 

*“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.  

    Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  

    Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım;  

    Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”  

(Türk milleti olarak ben, en eski zamanlardan, tarihte var olduğum 

günden beri hür yaşadım, kimsenin sömürgesi ve kölesi olmadım, 

 
19 Halil İbrahim İnal, Millî Mücadele Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul 2008, s.137 
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bundan sonra da olmam ve böyle yaşayacağım. Hangi aklını yitirmiş 

çıkıp da beni bu saatten sonra köle ve sömürge yapmaya kalkacak 

acaba? Ben bu cür’ete şaşarım. Ben kükremiş, coşkun bir sel gibiyim; 

benim önümde kimse duramaz, önüme çıkan engellerin tamamını 

çiğner geçerim. Hatta önüme çıkan dağları bile deler geçerim.) 

Bu kıtada Türk milletinin hiçbir zaman sömürge olmadığı ve 

olamayacağı inancı imgesi vardır.  

Buradaki “ezel” kelimesini düz anlamıyla zamanın öncesizlik boyutu 

anlamıyla almıyoruz. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan beri 

hep hür ve bağımsız yaşadığı, başka milletlerin boyunduruğu altına 

girmediği şeklinde anlayacağız. Türk milleti, tarih boyunca bu 

coğrafyada doğrudan doğruya sömürge olmamış tek millettir. 

Dolayısıyla şair, bu durumu kuvvetle vurgulayarak mübalağa sanatıyla 

zamanda öncesizlik demek olan ezelden bu yana hür yaşamış, 

sömürge olmamış bir millet olduğumuzu ifade eder. “hür yaşarım” 

ifadesiyle de bundan sonra da öyle kalacağımızı, hür, müstakil bir 

millet olacağımızı, emperyalist batılı devletlerin sömürgesi olmamakta 

kararlı olduğumuzu büyük bir inançla haykırıyor. 

Bu kıtanın ilk iki mısraının yazılmasına sebep olan kaynaklardan biri, 

10 Ağustos 1920’de Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 

imzalanan Sevr anlaşmasıdır. Burada “çılgın”, ülkemizi işgal eden 

İtilaf devletleridir, yani batıdır, Avrupa’dır, İngiltere, Fransa, İtalya, 

Yunanistan ve Amerika’dan oluşan Haçlı dünyasıdır. Bu çılgın 

emperyalist Batının bizi “zincire vurması” ise Sevr anlaşması, 

program ve projesidir.  



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 69 

 

 

Bu Sevr paçavrasında Türk milletine devlet olarak sadece orta 

Anadolu’da Adapazarı, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Afyon, 

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Merzifon, 

Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri gibi yerlerden 

oluşan küçük bir bölge veriliyor; diğer yerler Haçlılar tarafından 

paylaşılıyordu. Böylece Türkler, zincire vurulacak ve Anadolu 

ortasına küçük bir bölgeye hapsedilecek, orada bir süre tutulup sonra 

yok edilecek vahşi hayvanlar gibi görülmektedir. 

Âkif’, Sevr paçavrasının bizi esaret altına almak istemesine tepki 

duyarak, Türk milletinin her zaman hür yaşamış ve hür yaşama 

azminde olan bir millet oluşunu haykırıyor.  

Ayrıca bu mısralar, söylem olarak Namık Kemal’in “Hürriyet 

Kasidesi”nde geçen şu mısralarından mülhemdir: 

“Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yı hürriyet 

Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten”20 

(Zulümle, haksızlıkla hürriyeti yok etmek mümkün müdür? Çalış, eğer 

gücün yetiyorsa insanlıktan önce anlama, algılama gücünü ve bilme 

isteğini kaldır, ondan sonra ancak hürriyeti yok edebilirsin.) 

Yine Namık Kemal’in şu cümleleri de hürriyetin baskıyla, zorla 

ortadan kaldırılmayacağı gerçeğini vurgulamaktadır ve Âkif’in bu 

düşüncelerden de etkilenmiş olduğunu görüyoruz. Namık Kemal şöyle 

der: 

 
20 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.9 
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“Bir adamın, velev taşlarla beyni ezilsin, fikrince kanaat ettiği 

tasdîkâtı (onayladığı değerleri) tağyîr etmek (değiştirmek) kâbil midir 

(mümkün müdür)? Velev hançerle yüreği paralansın, vicdanınca 

tasdik ettiği mu’tekadâtı (inançları) gönlünden çıkarmak mümkün 

olabilir mi? Demek ki naklî, aklî, hikemî, siyasî, ilmî, zevkî her nevi 

efkâr (fikirler) zaten serbest, zaten tabiidir. Değişirse kimsenin 

icbâriyle (zorlamasıyla) değil, tabiatın ilcâsıyla (doğal seyri içerisinde)  

değişir.”21 

Âkif’in yukarıdaki mısralarında ayrıca İzmir’in işgali üzerine 

İstanbul’da Sultanahmet Meydanı’nda yapılan bir toplantıya katılan 

Türklerin havaya kaldırdıkları levhalarda şu cümleler yazılıydı: 

“Türk hürdür, esir olamaz.”, “Hak isteriz: 2 milyon Türk, 200 bin 

Rum’a feda edilemez.”, “Yaşamak istiyoruz, Müslüman ölmez ve 

öldürülemez.”22 

Bu cümleler, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşama azmi ve 

kararlılığında olan Türk milletinin ruhuna tercüman olan ifadelerdir ve 

Âkif, bu ruha tercüman oldu.  

*“Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”  

mısraında Türk milletinin sömürgeleştirilmesinin imkânsızlığı imgesi 

vardır. Kudurmuş bir şekilde her şeyi göze alarak üzerimize çullanan, 

aklını, şuurunu, realist düşünme kabiliyetini kaybetmiş işgalci batılı 

 
21 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi II, hzl. Mehmet Kaplan ve diğerleri, İstanbul 1978, 

s.203-204. 
22 Zekai Güner, Millî Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1999, s.174 
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haçlı ordularıdır. Şair, onların bu davranışını çılgınlıkla ifade ediyor. 

Yakalanıp tutulan hayvanları ya da esir edilmek istenen insanları 

hapsetmek için zincire vururlar. Ellerini ayaklarını zincirle bağlarlar. 

İşgalci güçler de Türk milletini zincire vurarak esir etmek, 

sömürgeleştirmek, kıskıvrak kıskaca alıp, köleleştirmek istemektedir. 

Fakat şair, böyle bir çılgınlığa sadece “şaşarım!” diyerek bunun 

imkânsızlığını, düşünülmesinin bile saçmalığını ve mantıksızlığını 

dile getirmektedir. 

“Zincire vurmak” motifini Âkif, hem üslup, hem anlam, hem de 

benzetme motifi olarak değişik bir şekilde Namık Kemal’in “Hürriyet 

Kasidesi”23 nde geçen şu iki beytinden ilham alarak kullanmıştır. 

Namık Kemal şöyle diyordu: 

“Değildir şîr-i der-zencîre töhmet acz-i akdâmı 

 Felekte baht utansın bî-nasîb erbâb-ı himmetten” 

(Zincire vurulmuş arslanın kurtulmak için ayaklarının aciz kalması, 

zinciri kıramaması, kendi suçu değildir. Dünyada kader utansın 

nasipsiz destekçi ve yardımcılardan.) 

“Kemend-i cân-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın 

 Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten” 

(Celladın can alıcı ipi, urganı öldüren bir yılan bile olsa esaret 

zincirinden yine bin kere yeğdir.) 

 

 
23 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.7-10 



72 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

*”Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım;”  

Bu mısrada hapsedilme, sömürgeleştirilme, köleleştirilme, köşeye 

sıkıştırılma isteğine karşı mutlak bir direniş azmi görülür.  Kükremiş, 

coşkun, gürül gürül akma kabiliyetindeki sel, önünde hiçbir engel 

tanımaz. Önüne çekilen setleri, bentleri yıkar geçer. Türk milleti de 

kendisi için biçilen rollere, hapsedilmek istendiği sınırlara isyan eden, 

hiçbir zaman batılıların dayatmalarını kabul etmeyecek olan hür bir 

millettir. Hür bir millet olarak yaşamasını imkânsız kılacak tüm 

engellere karşı koyacak güçtedir. 

*“Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.”  

mısraında Türklerin eski efsanevî destanı olan Ergenekon Destanı’na 

dolaylı bir gönderme vardır. Ergenekon Destanı’nda da Türkler 

çoğalıp içine sıkıştıkları dağların arasından dağları delerek, demirleri 

eriterek çıkmışlardı. Etraflarındaki dağları yırtmışlar, enginlere 

sığmamışlar ve dışarı taşmışlardı. Yani Türk’ün önünde engel yoktur, 

demirden dağ bile olsa eritir, gene geçer azim ve iradesi vurgulanıyor. 

Ergenekon Destanı kısaca şöyledir: Türk boyları arasında 

Köktürklerin çok kuvvetli olduğu bir sırada etraftaki bütün kavimler, 

Tatarların öncülüğünde birleşip Köktürkleri ortadan kaldırmayı 

kurarlar. Köktürklerle diğer milletler savaşa tutuşur. Tatarlar, 

Köktürkleri yener ve hepsini kılıçtan geçirirler. Sadece Köktürk Hanı 

İl Han’ın oğlu Kıyan ve eşi ile İl Han’ın kardeşinin oğlu Nüküz ve eşi 

kaçabilirler.  
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Bunlar, düşmandan saklanmak ve korunmak için sarp dağların 

arasında insan yolu düşmez, sadece bir atın zor geçebileceği bir yolu 

olan bir yere sığınırlar. Etrafı yüksek dağlarla çevrili bu sulak, yeşillik 

yere “Ergenekon” adını verirler. “Ergene: Dağın kemeri”, “kon: 

keskin, sarp” demektir. Bu iki aile, burada 400 yıldan fazla kalıp 

çoğalırlar.  

Bir zaman sonra buraya sığamaz olurlar. Aralarında istişare edip 

oradan çıkmayı, atalarının geniş, düz, güzel yurtlarını tekrar ele 

geçirmeyi kararlaştırırlar. “Dağların arasından çıkıp göçelim, dostum 

diyenle görüşelim, düşmanla güreşelim” derler. Fakat çıkacak yol 

bulamazlar.  

Bir demirci, dağın bir yerinde demir madeni olduğunu, onu eritirlerse 

oradan çıkış için yol bulacaklarını söyler. Herkes bu fikri beğenir ve 

dağın demirden olan o bölgesine odun ve kömür yığarlar. 70 deriden 

körük yapıp körüklerler. Böylece demirden dağı eritip oradan çıkış 

için yol bulurlar ve özgürlüğe kavuşurlar. O zaman Köktürklerin 

hakanı Börte-Çene (Bozkurt)‘dir. Önlerine çıkan dostlarla dost olurlar, 

düşmanları yenerler ve 450 yıl sonra atalarının öcünü alıp ata 

yurtlarına otururlar.24 

Bu destanda iki temel motif vardır:  

1. Dış baskılar, düşmanlar ya da tabiat şartları tarafından 

sıkıştırılmışlık, kuşatılmışlık, haricî sınırlar tarafından haps olmuşluk,  

 
24 Cevdet Kudret, Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 

1995, s.23-25. 
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2. Bu kuşatılmışlık, sıkıştırılmışlık ortamından ne pahasına olursa 

olsun kurtulmak, imkânsız görünen engelleri aşmak, dağları demirden 

bile olsa eriterek o engelleri aşmak ve özgürlüğe kavuşmak. Bu, bir 

millî özgürlük destanıdır. Bu destan ruhu, tarih boyunca Türk 

milletine ilham kaynağı olmuştur. Millî Mücadele sürecimizde de 

başta Yakup Kadri Karaosmanoğlu olmak üzere bazı yazar ve şairler, 

değişik gazete ve dergilerde Türk’ün Millî Mücadelesini 

Ergenekon’dan çıkış olarak algılamışlar, Atatürk’ü de Türk’e yol ve 

yön gösteren önder Bozkurt olarak görmüşlerdi.  

Mehmet Âkif’in de bu destandan elbette haberi vardı ve bilerek veya 

bilmeyerek bilinçaltına yerleşmiş olan Ergenekon Destanına ait bazı 

motifler, o farkında bile olmadan İstiklal Marşı’na yansımıştır.  Âkif, 

bu dörtlükte de Ergenekon Destanına gönderme yapmıştır.  

Buna göre, Anadolu’da İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ve Amerikan 

işgalcilerinden oluşan sıradağlar tarafından kuşatılan ve belli bir alana; 

Anadolu içlerine kıstırılan Türk milletinin bu emperyalist dağları 

demirden, çelikten, zırhtan, tanktan, tüfekten, uçaktan bile olsa bunları 

eritip, yırtıp aşarak geçeceğini, Türk milleti için hiçbir engelin 

olamayacağını ve buna olan inancını vurgulamıştır. 

*“Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;  

    Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

    Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

   “Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”  
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(Batının her tarafını çelik zırhlı duvarlar, en yeni teknolojik aygıt ve 

silahlar sarmış olabilir; ancak Türk milleti olarak bizim de bunlara 

karşı koyacak, sınırlarımızı koruyacak iman dolu göğüslerimiz vardır. 

Ey Türk milleti! Kendisine “medeniyet” denilen ve sadece maddeye 

değer veren tek dişi kalmış bir canavar olan emperyalist Batı, köpek 

gibi ulusun dursun, sen ondan korkma, senin büyük imanını boğamaz, 

yok edemez.) 

Burada silâh teknolojisinin üstünlüğüne karşı İslam imanıyla karşı 

duruş imgesi vardır.  

*“Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar”  

mısraıyla, ülkenin batı bölgelerinde yer alan Ege ve Marmara 

denizlerinin rıhtımlarına batının çelik zırhlı gemilerinin demirlemeleri, 

çelikten birer duvar gibi dizilmeleri de kastedilmektedir.  

Âkif bir yerde şöyle der: “Ankara… Ya Rabbi ne heyecanlı, halecanlı 

günler geçirmiştik… Hele Bursa’nın düştüğü gün… Ya Sakarya 

günleri... Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla ye’se 

(ümitsizliğe) düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne 

topumuz vardı, ne tüfeğimiz… Fakat imanımız büyüktü.”  

Yukarıdaki mısraları Âkif’in bu sözleri ışığında okumak lazımdır. 

Materyalim, mekanizm, pozitivizm anlayışları maddeyi yani görüneni 

esas alır. Pozitivizme göre hayatta, sosyal ve doğal olaylarda geçerli 

olan determinizm ilkesidir. Bunu savaşa uyarlayacak olursak savaşan 

taraflardan hangisi sayı ve silah üstünlüğüne sahipse o galip gelir. 
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İstiklal mücadelemizde emperyalist işgalci batılı güçler, silah 

teknolojisi bakımından bizden kat kat üstündüler.  

En modern silahlarla saldırıyorlardı. Bizimse silahımız yok ya da çok 

azdı. Olanlar da geri teknolojiye sahipti. Âkif burada Garbın âfâkının 

çelik zırhlı duvarla sarılmış olduğunu yani batının silah teknolojisi 

bakımından çok üstün olduğunu belirtirken; öte yandan pozitivist 

prangaya isyan ediyordu. Olabilir ama ben de sınır boylarımı, 

savunma hatlarımı iman dolu göğsü olan Mehmetçiklerle, bütün 

milletimizle savunuyorum. Benim İslam kaynaklı mutlak imanım, 

inancım, her türlü maddî engeli, her türlü modern silahı yenecektir, 

diyordu. 

Âkif, Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği bir vaazda üstün silah 

gücünün o kadar etkili olmadığını şöyle belirtir: 

”Milletler topla, tüfekle, zırhlı ile, ordularla, tayyarelerle yıkılmıyor, 

yıkılmaz.”25  

Son büyük Türk hakanı Mustafa Kemal Paşa da Âkif’le aynı inanca 

sahipti. O da pozitivist mantığa direnen bir iman eri idi. Âkif’in 

direniş imanını o şöyle ifade etmişti: 

"Gittiğimiz yol bir iman yoludur. Evet biz on milyonluk küçük ve 

yorgun bir milletiz. Düşmanlarımız ise pek çoktur ve pek kavidir 

(güçlüdür). Vâkıa (Gerçekte) riyazî (matematiksel, maddi güçleri 

hesaplayarak, yani istatistikî olarak) düşünülecek olursa galebe 

 
25 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.147 
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çalmamız (üstün gelmemiz) müşküldür (zordur). Fakat bizde olan şey 

onlarda yoktur. Bizde iman kuvveti vardır. Zaten bu mücâhede (savaş) 

bir iman işidir. İmanı kavi (güçlü) olan buraya gelir çalışır. İmanı 

zayıf olana ihtiyacımız yoktur. Biz bin türlü düşmanlarımızın 

kuvvetine rağmen muvaffak (başarılı) olacağız"26 

Bu kıtanın ilk iki mısraında düşman ne kadar kuvvetli olursa olsun 

şairin kendine tam bir güven duygusu vardır. Aynı motif, Dede Korkut 

Kitabı’nda da görülür. Kazan, kâfirler tarafından esir alınır. Kollarını 

urganlarla bağlarlar ve ondan kendilerini övmelerini isterler. Kazan 

ise urganları kırarak güler ve düşmanları değil de kendisini över ve 

şöyle der: 

“Bin bin erden yağı gördümise öyünüm dedüm  

Yigirmi bin er yağı gördümise yıylamadum  

Otuz bin er yağı gördümise ona saydum  

Kırk bin er yağı gördümise kıya bakdum  

Elli bin er gördümise el vermedüm  

Altmış bin er yağı gördümise aytışmadum  

Seksen bin er gördümise segsenmedüm  

Doksan bin er yağı gördümise donanmadum  

Yüz bin er gördümise yüzüm dönmedüm”27 

 
26 İleri gazetesi, 23 Eylül 1338 /1922 
27 Orhan Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006, 

s.177 
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Ayrıca yukarıdaki 2 mısrada Âkif, aletleri, silahları değil de iradeyi ve 

imanı önceler. Bu motif, yine Dede Korkut Kitabı’nda vardır. Begil, 

“hüner atın değil, erindir” der. Burada alet ve silah değil, insan iradesi 

ve imanı belirleyicidir.  

Yine bu mısralar, Millî Mücadele sırasında ülkenin değişik yerlerinde 

müftülerin, hocaların, din adamlarının ya da başka kanaat 

önderlerinin, âlimlerin, şairlerin, fikir adamlarının yaptıkları birbirine 

benzeyen konuşmalardan da izler taşımaktadır. Nitekim bunlardan biri 

olan Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi, İzmir Yunanlılar 

tarafından işgal edilince Denizlilere yine aynı gün yani 15 Mayıs 1919 

günü verdiği bir fetva ile Millî Mücadeleye çağırır. Bu fetvada, 

Âkif’in yukarıdaki mısralarıyla hemen hemen aynı manaya gelen şu 

ifadelere yer verir: 

“Silahımız olmayabilir, topsuz tüfeksiz sapan taşları ile de düşmanın 

karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi hassasiyet şuurumuz ile 

kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız. Bu 

uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazilerdir. Bu mutlak olarak 

cihâd-ı mukaddestir (kutsal cihattır).”28 

“Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.” 

mısraını Mehmet Âkif, Namık Kemal’in “Vatan Şarkısı”nda yer alan 

şu mısraından ilhamla yazmış olmalıdır. Zira her iki mısra da söylem 

ve anlayış birliğine sahip. Yani vatanın sınır boylarını biz iman dolu 

 
28 www.pamukkale.gov.tr 
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göğüslerimizle, bedenlerimizle kale gibi koruruz demekteler. Namık 

Kemal’in sözü geçen mısraı şöyle: 

“Serhaddimize kal’a bizim hâk-i bedendir”29 

(Sınır boylarımızın kalesi beden toprağımızdır.) 

“Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

 “Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”  

Bu mısralarda süflî değerler manzumesinin ulvî değerler 

manzumesine karşı saldırganlığı söz konusu edilir. Burada iki ayrı 

toplum ve medeniyetinin karşıtlığı gündeme getiriliyor. Doğu-Batı 

çatışmasının bir yüzünü görüyoruz. “İman” kavramı, simgesel olarak 

Müslüman Türk milletini, Doğuyu, İslam medeniyetini temsil ediyor.  

“Kendisine ‘medeniyet’ adı verilen canavar” ise İngiliz, Fransız, 

İtalyan, Yunanlı ve Amerikalı gibi işgalci güçlerin, Batı toplumlarının 

haksız çıkarları uğruna, insanlık dışı bir şekildeki emperyalist 

saldırılarını temsil ediyor. Canavara benzetilen medeniyet, Batının 

bilim, teknoloji, sanat, kültür gibi olumlu taraflarını değil; tam tersine 

insanlık dışı sömürgeci uygulamalarını, kitlesel katliamlarını, 

saldırganlığını, silah gücüyle masum kitleleri öldürmelerini temsil 

ediyor. 

Şair, canını dişine takmış bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi veren 

Müslüman Türk milletine seslenerek moral destek, ümit ve cesaret 

telkin ediyor. Şöyle hitap ediyor: “Kendisine medeniyet denilen ve 
 

29 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.423 
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tek dişi kalmış canavara benzetilen son haçlı ordularının 

kudurmuşçasına saldırmalarından ürküp korkma, aldırma, endişeye 

kapılma!  

Toplarıyla, tüfekleriyle, bombalarıyla bu medeniyet kisveli işgal 

canavarı kudurmuş bir hâlde ulusun, bağırsın, böğürsün, gürültüler 

çıkarsın dursun! Sendeki büyük, güçlü ve sağlam İslam imanını 

boğamaz, yenemez. Seni yok edemez. Bilakis sen onu bu imanın 

sayesinde yenebilirsin. Burada “ulusun” kelimesi, bir köpeğin, 

canavarın çıkardığı ürkünç sesler anlamındaki ulumasıdır. En son 

teknolojiyle üretilmiş tank, top, bomba, tüfek sesleri bir canavarın 

uluması olarak algılanıyor. 

Burada ayrıca “medeniyet” terimine şairin yüklediği anlam şudur: 

Tohumlarını ve köklerini Müslümanlardan aldıkları müspet bilimi 

geliştirerek makine, teknoloji medeniyetini üreten Batı dünyası, bu 

ilerlemenin verdiği avantajla kendini medenî, bilimde, fende, 

teknolojide geri kalmış toplumları da “ilkel”, “primitif”, “geri” olarak 

görmüştür. Yani dünyayı medenîler ve medenî olmayanlar olarak 

ikiye ayırmıştır. Fakat Batı, elde ettiği medeniyet imkânlarını dünya 

insanlığının hayrına, iyiliğine kullanmak yerine sömürü, zulüm ve 

imha aracı olarak kullanmıştır.  

*“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?” 

Batı, 19. yüzyılda Afrika ve Asya ülkelerini doğrudan işgal ederken 

oraları kendisine sömürge edinirken, oralarda kolonyal bir yönetim 

kurarken gerekçesi oralara medeniyet götürmekti. Yani Asya ve 

Afrika insanları cahil, kültürsüz, medeniyetsiz, ilkel ve vahşi idiler.  
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Avrupalı efendiler onlara medeniyet götürüyorlardı. Sömürü 

düzenlerini dünya kamuoyuna böyle cilalı bir kılıf içinde 

sunuyorlardı. Bugün de aynı Haçlı Batılılar, Afganistan’a, Irak’a, 

şuraya buraya demokrasi götürüyoruz diye giriyorlar. Terimler 

değişiyor ama öz değişmiyor.  

Millî Mücadelemiz sıralarında Batı destekli Yunan orduları 

Anadolu’muzu işgal ederken İngiliz Başbakanı David Lloyd George 

(1863 - 1945), Avam Kamarası'nda yaptığı bir konuşmada aynen şöyle 

demişti:  

"Yunan ordusu Anadolu'ya medeniyet götürüyor. Yunan kuvvetleri 

kendilerinden bekleneni yapmıştır."30 

Emperyalist Batı, özellikle Doğu dünyasını, İslam dünyasını silah 

zoruyla, işgalle, zorbalıkla sömürge hâline getirmiştir. Özellikle I. 

Dünya Savaşı’ndan itibaren medeniyet ürünü olan silahlarla kitle 

katliamları yapmış, oluk oluk kanlar akıtmış, milletleri boyunduruğu 

altına almıştır. Âkif, Batının kendini “medeniyet”le özdeşleştirmesini 

istihzalı bir biçimde vurguluyor. Şunu demek istiyor: Kendilerini 

medenî olarak gösteren Batı, aslında vahşî bir canavardan ibarettir.  

Âkif, “medeniyet” kavramına yüklediği anlamı, neden tek dişi kalmış 

canavar olarak nitelediği konusunu Kastamonu Nasrullah Camii’nde 

verdiği bir vaazında şöyle açar: 

“Benim bu kürsüden söyleyecek bir sözüm varsa o da Garp (Batı) 

medeniyeti dediğimiz o rezil âlemin bir an evvel hâk ile yeksân (yerle 

 
30 Muhittin Nalbandoğlu, İstiklal Marşımızın Tarihi, Cem Yayınları, İstanbul 1964, 

s.92 
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bir) olmasını temenniden ibarettir. Ey cemaat-ı müslimîn! 

(Müslümanlar topluluğu) Sakın bu sözlerimden benim ilim düşmanı, 

marifet (bilgi, hüner, sanat, beceri) düşmanı, terakki (ilerleme, 

gelişme) düşmanı olduğuma zâhip olmayınız (bu kanıya varmayınız).  

Benim bütün insanlar hesabına bilhassa dindaşlarım namına istediğim 

bir medeniyet varsa o da her manasıyla pek yüksek, namuslu, vakarlı 

bir medeniyettir, yani bir medeniyet-i fâzıladır (faziletli, erdemli bir 

medeniyet). Garp medeniyeti maddiyattaki (maddi alanlardaki) 

terakkisini (gelişimini) maneviyat sahasında katiyen gösteremedi. 

Bilakis o ciheti (tarafı) büsbütün ihmal etti. Hayır ihmal etmedi; bile 

bile pâymâl etti (mahvetti, telef etti). Avrupalıların ne mal olduklarını 

anlayamayanlar zannederim ki bu sefer artık gözleriyle görerek 

hatalarını tashih etmişlerdir.”31  

Görüldüğü gibi modern Batı, maneviyatı, insanî değerleri, dinî 

duyarlığı ortadan kaldırdığı, sadece maddeciliğe, materyalizme, güce, 

silaha, dünyaya bağlı olduğu için tek boyutlu yani tek dişi kalmış bir 

canavardır.  

“Medeniyet” kelimesinin vurgulanmasının bir özel durumu daha 

vardır. O da şudur: Yunanlılar, vahşice katliamlarla Anadolu’yu işgal 

ederken Dünya kamuoyuna “biz Anadolu’ya medeniyet götürüyoruz!” 

diye propaganda yapıyorlardı. Son zamanlarda Amerika Irak’ı işgal 

ederken aynı propagandayı kullanmıştır. Onlar da: “Biz Irak’a 

 
31 Sebilürreşad, 25 Teşrinisani (Kasım) 1336 (1920), c.18, S.464, s.249-259; 

Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri - 

Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.155 
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demokrasi götürüyoruz!” dediler ve geldikten sonra 3 milyondan fazla 

Müslümanı katlettiler, sakat, aç sefil bıraktılar, ülkeyi baştan başa 

yakıp yıktılar, yaşanamaz bir hâle soktular. Emperyalist Batının işgal 

mantığı hiç değişmiyor. 

*“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?”  

mısraı, aynı zamanda büyük ölçüde Oğuz Kağan Destanı’ndan izler 

taşıyor. O destanda Oğuz Kağan, Türklerin at sürülerini ve halkı 

yiyen, ağır bir eziyetle halkı ezen büyük ve yaman bir canavar olan 

gergedana karşı savaşır ve onu öldürerek kahraman olur.32 

Bu destan motifi, İstiklal Marşı’nda yukarıda verdiğimiz mısrada yeni 

bir şekilde ele alınıp işlenmektedir. Buna göre eski Türk tarihinin 

kahramanı Oğuz Kağan, milletin at sürülerini yani ekonomik 

kaynaklarını yok eden, hatta bununla kalmayıp milleti yok eden yani 

soykırım uygulamak isteyen gergedan canavarının emperyalist 

faaliyetlerine karşı kahramanca göğüs geren bir figür idi. Millî 

Mücadele sürecimizde de kahraman Oğuz Kağan’ın karşılığı Türk 

milletidir, Kuva-yı Milliyedir, Atatürk’tür.  

Ekonomik kaynaklarımızı ele geçirmek isteyen ve bizi yok etmek 

isteyen gergedan canavarının karşılığı da ülkemizi işgal eden batılı 

devletler, itilaf devletleri, Batı emperyalizmidir. Âkif, burada bilinçli 

olarak bu batı emperyalizmine “canavar” diyor. Oğuz Kağan’ın 

gergedan canavarına karşılık Âkif, döneminin canavarı “medeniyet 

denilen tek dişi kalmış canavar”dır.  

 
32 Muharrem Ergin, Oğuz Kağan Destanı, Millî Eğitim Basımevi, 1000 Temel Eser 

Serisi, İstanbul 1970 
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Batı emperyalizmi de Türk milletinin yer altı ve yer üstü bütün 

ekonomik kaynaklarına musallat olmuş bir canavardır. Oğuz Kağan 

zamanının ekonomik değeri at sürüsü idi, Âkif zamanının ekonomik 

değerleri ise madenlerimiz, limanlarımız, meyvemiz sebzemiz, 

işletmelerimiz; hasılı her şeyimizdir. Oğuz, Âkif’in atasıdır. Âkif, 

dedesi Oğuz’un asil bir torunu olduğunu göstermiştir. İkisi de kendi 

dönemlerinin emperyalizmine karşı savaşmışlardır. 

*“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,  

    Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  

    Doğacaktır sana va’d ettiği günler Hakk’ın.  

    Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.”  

(Arkadaş, sakın vatanıma alçak emperyalist Batılıları uğratma, onların 

çiğnemelerine, işgal etmelerine izin verme, diren. İşgalcilerin, 

emperyalistlerin saldırılarına karşı gerekirse göğsünü siper et yani her 

türlü imkânı kullanarak bu hayasızca, namussuzca, alçakça akınlar, 

saldırılar duruncaya kadar diren. Sen Allah’a ve kendine güven. 

Allah’ın senin için vaat ettiği kurtuluş günleri, bak göreceksin 

gelecektir. Yeter ki sen inancını yitirme. Bu kurtuluş, göreceksin çok 

kısa zamanda olacaktır; belki yarın belki yarından da yakın zamanda 

gerçekleşecektir.) 

Burada vatanı düşman işgaline karşı sonuna kadar savunma kararlılığı 

imgesi vardır.  

Yurt, Türkiye topraklarıdır. Bu vatan, bizim millet olarak hem maddi 

ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, hem de kültürümüzü, medeniyetimizi 
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oluşturup yaşadığımız kutsal bir topraktır. Millî varlığımızı, millî 

kimliğimizi, değerlerimizi, inançlarımızı, geleneklerimizi ancak 

kendimize ait bağımsız bir vatanımızda yaşayabilir ve yaşatabiliriz. 

Vatan, bizim için sadece karnımızın doyduğu bir toprak parçası 

değildir. Anadolu toprakları bizim Türk-İslam kültür ve 

medeniyetimizin yeşerdiği, serpildiği, geliştiği, yaşandığı bir yerdir. 

Millî kültürümüzü bir yönüyle Anadolu coğrafyası oluşturmuştur. Bu 

bakımdan millî kültürle vatan arasında kopmaz bir bağ vardır.  

Burada alçak diye belirtilen kesim, ülkemizi işgal eden emperyalist 

batılılardır. Onlara alçak denmesinin bazı sebepleri vardır. Alçak, 

aşağı, soysuz, namert demektir. Buna göre emperyalist batılı devletler, 

haksız yere gelip üzerimize saldırmışlar, işgal ve istila zamanında 

namertçe kadınlarımıza, kızlarımıza, yaşlılarımıza, çocuklarımıza 

zulmetmişlerdir. Hem milletimizi, hem de dinî ve millî değer ve 

varlıklarımızı yok etmek istemişler, bu konuda her türlü tahribatı 

yapmışlardır. Dolayısıyla onların yaptıkları mertlik ve haklılığa 

dayanan şeyler değildir.  

Âkif, Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği bir vaazda sömürgeci 

batılı devletleri şöyle nitelendiriyor: ”Uzun zamandan beri devam 

eden dahilî (iç), haricî (dış) muharebeler (savaşlar), bilhassa Balkan 

muharebesiyle şu harb-i umumî (Birinci Dünya Savaşı) bizde can 

bırakmadı, kan bırakmadı, para bırakmadı, hiç bir şey bırakmadı.  

Düşman ise bu kadar kuvvetli. Şerâit-i sulhiyyeyi (barış şartlarını) 

çârnâçar (mecburen) kabul edeceğiz. Bu, tıpkı silahsız bir adamın dağ 

başında müsellah (silahlı) haydutlar tarafından kuşatılmasına benzer. 
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İster istemez eşkıyanın emrine boyun eğecek… Pek doğru! Yalnız iki 

nokta var.  

Bir kere o müsellah haydutlar ortalarına aldıkları bîçareden parasını 

isteseler, üzerindeki elbisesini isteseler, ayağındaki pabucunu, 

başındaki külahını isteseler biz de vermesini tasvib ederdik 

(onaylardık). Lakin bununla kanaat etmiyorlar ki. Bîçâre (çaresiz) 

herifin kollarını, bacaklarını kestikten sonra: 

-Boynunu uzat! Kafanı da ver! diyorlar. Mademki teklif bu kadar 

ağırdır, artık bunu hiç kimse kabul edemez. İster istemez dişiyle 

tırnağıyla uğraşır, çabalar.”33  

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,” 

mısraında Namık Kemal’in Deli Hikmet’le müştereken yazdığı Vatan 

Mersiyesi’nin Deli Hikmet’e ait olan şu mısralarından etkilenmeler ve 

izler vardır: 

“Ey vatan genç idin eyvah tükendin bittin 

 Bizi alçaklara, hainlere muhtaç ettin 

 Bunca öksüzlerini kimlere koydun gittin”34  

 Deli Hikmet, vatanın alçaklar tarafından işgalinden duyduğu 

üzüntüyü dile getiriyordu. Âkif ise vatanımızın alçaklara teslim 

edilmemesi gerektiğini vurguluyor. 

 
33 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.153 

34 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.348 
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Âkif’in yukarıdaki mısraında alçakların yurdumuza neden 

uğratılmaması gerektiğini gösteren bir örnek olayı Hasan Basri Çantay 

bir yazısında şöyle anlatır: 

“Düşmanın en çok hedef-i taarruzu (saldırı hedefi) namuslu, dindar, 

münevver (aydın) erkeklerle kadınlardır. Bunlara îkâ' ettikleri 

(dayandırdıkları) şenâyi' (kötü işler) pek elîmdir (elem vericidir). 

Geçenlerde bize verilen bir habere göre Erdek dahilinde bulunan 

İslâm eşrafı (önde gelen Müslümanlar) tamamen toplattırılarak 

Yunanlılara istinad eden (sırtını dayayan) yerli Rumlar tarafından 

ağızlarına "değnek"ten birer "gem" vurulmuştur.  

Bunları düşürmeksizin tıpkı köpekler gibi bağırmaları, havlamaları 

teklif edilmiş, değnekler düştüğü hâlde süngülenecekleri de 

söylenmiştir. Ağızlarından değneği düşüren bedbahtlar fi'l-hakika 

(gerçekte) dipçiklerle darb u cerh olunmuşlardır (dövülüp 

yaralanmışlardır). Yine Erdek'te on beş yaşında ..... isminde bir 

efendinin cebren (zorla) namusuna taarruz edilmiş (sataşılmış), zavallı 

çocuk bilahare (daha sonra) ölüm döşeğine düşmüştür. 

Bu ve emsali (benzeri) fecâyi (facialar, trajik olaylar) yalnız garb 

cephesine (Batı bölgesine) mahsus değildir. Trakya'da, Adana 

taraflarında ve daha doğrusu çoktan beri küffarın (kâfirlerin) 

tahakküm (baskısı) ve esareti altında inleyen diğer bütün diyar-ı 

mazlûme-i İslâm'da (mazlum müslümanların yaşadığı bölgelerde) dahi 

muhtelif eşkâlde (değişik şekillerde) el-yevm (bugün) icra ve tatbik 

olunmaktadır (uygulanmaktadır). Binaenaleyh (dolayısıyla) cihanın 

(dünyanın) her yerindeki İslâm evlatları (çocukları) tıpkı ayet-i 
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kerîmede tasavvur buyurulduğu (anlatıldığı) gibi gece-gündüz ve 

feryad u istimdâd edüp (inleyip medet isteyip) durmaktadırlar.”35 

Hayâsızca akın, emperyalist batılıların son haçlı saldırısıdır. 

Hayasızca yani utanmadan, namussuzca, Allah korkusu ve günahtan 

kaçınma duygusu olmadan yapılan bir saldırganlıktır.  

*“Doğacaktır sana va’d ettiği günler Hakk’ın”  

Burada Allah’tan hiçbir zaman ümit kesmeme inancı dillendirilir. 

Müslüman kişi, en olumsuz ve kötü şartlarda bile Allah’tan ümidini 

kesmez. Müslüman için imkânsız diye bir şey yoktur. Allah her şeye 

kadirdir. O isterse en kötü şartları bile tersine çevirebilir. Maddî 

sebeplere bakıp da ümit kesmemek lazımdır. Düşman sayıca, silahça 

çok olabilir, kat kat üstün olabilir ama bu durum onların mutlak 

anlamda üstün gelecekleri anlamına gelmez. Onun için yılmadan, 

ümidi kesmeden mücadeleye devam etmek lazımdır.  

Bu mısrada dolaylı da olsa değişik bir ifadeyle “Müminlerden özür 

olmaksızın oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad 

edenler eşit değildir. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri 

oturanlara göre derece olarak üstün kılmıştır. Tümüne güzelliği 

(cenneti) vaat etmiştir.” (4/95) ayetinin içeriği aktarılmıştır. Ayrıca bu 

mısrada şu ayetin içeriğini de görüyoruz: 

“Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü kâfirler topluluğundan 

başkası Allah’ın rahmetinden umut kesmez.” (12 / 87)  

 
35 Nasuhî Dede (Hasan Basri Çantay, “Ey Müslümanlar! Esir Kardeşlerinizi 

Düşününüz”, Sebilürreşad, C.19, S.472, Mart 1921, s.31-34 
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Dolayısıyla burada Allah’ın Türk milletine vaad ettiği şey, hem 

dünyada tam bağımsız ve bağlantısız hür bir vatan ve devlet, hem de 

cennettir.  

Ayrıca bu mısrada İzmir’in işgali üzerine Halide Edip’in İstanbul’da 

bir meydan toplantısında yaptığı bir konuşmada geçen şu cümlesinden 

de etkilenmeler vardır: 

“Her gecenin bir sabahı vardır.”36 

*“Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!  

    Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  

    Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  

    Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”  

(Ey Türk milleti! Her gün üzerinde gezip dolaştığın toprakları sıradan, 

basit, anlamsız, kuru bir toprak yığını olarak görme. Onun özelliğini 

ve mahiyetini iyi düşün. Bu toprakların altında atalarından binlerce 

kefensiz yatan şehitler vardır. Sen şehit oğlusun, atalarından mutlaka 

bir şehit vardır. Onları incitme, yazıktır, onların niçin şehit olduklarını 

düşün. Neler uğruna fedakârlık yaparak kanlarını, canlarını 

verdiklerini iyi düşün. Bütün dünyayı verseler bile bu cennet vatanı 

hiçbir şeye değişme. Zira Türkiye’mizin ayrı bir değeri ve önemi 

vardır.) 

 

 
36 Zekai Güner, Millî Mücadele Başlarken Türk Kamuoyu, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 1999, s.173 
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Burada Türkiye topraklarının şehit kanlarıyla yoğrulmuş olmasından 

dolayı kutsallaşması imgesi vardır.  

Bu dörtlükte bir bütün olarak bu imge yerleştirilmiştir. Anadolu 

toprakları, kolay elde edilmiş bir vatan değildir. Türk milleti, buraları 

uğruna binlerce evladını şehit vererek vatanlaştırmıştır. Dolayısıyla 

Millî Mücadele’yi idrak eden Türk evlatlarının daha önceki 

zamanlarda bu vatan uğruna şehit olmuş atalarını düşünerek 

savaşmaları gerekir. Türk milleti, emperyalist işgalcilere karşı 

savaşırken gözünün önüne şehit atalarını getirmeli, hep onların 

fedakârlıklarını düşünerek azimle, kararlılıkla savaşmalıdır. 

Anadolu toprakları sıradan, maddî değeriyle ölçülebilen bir toprak 

değildir. Bu topraklar, ecdad kanlarıyla, İslamlık ve Türklük 

değerleriyle cennet vatan hâline getirilmiştir. Kefensiz yatanlar, 

şehitlerdir. İslam inancında şehitler kefensiz olarak oldukları gibi, 

üstlerindeki ile defnedilir. Buraların bizim için manevi değeri çok 

yüksektir. Bütün dünyalar karşılığında kolayca vazgeçilecek bir yer 

değildir.  

Âkif, Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği bir vaazında şöyle der: 

”Hepiniz bilirsiniz ki buhranlar içinde çarpıp duran bu din-i mübîn 

(İslam) bizlere vedîatullahtır (Allah’ın bir emanetidir.) Kahraman 

ecdadımız (atalarımız) bu sübhanî vedîayı (yüce emaneti) sıyânet 

(korumak) uğrunda canlarını feda etmişler. Kanlarını seller gibi 

akıtmışlar. Muharebe (savaş) meydanlarında şehit düşmüşler; râyet-i 

İslam’ı (İslam bayrağını) yerlere düşürmemişler. Mübarek naaşlarını 

(cesetlerini) çiğnetmişler şeriatın (İslam’ın) harîm-i pâkine (temiz 
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namus ocağına, yuvasına) yabancı ayak bastırmamışlar. Babadan 

evlada, asırdan asra intikal ede ede bize kadar gelen bu emanet-i 

kübrâya (büyük emanete) hıyanet (ihanet etmek) kadar zillet (alçaklık) 

tasavvur olunabilir mi? Yoksa bizler o muazzam ecdadın (ataların) 

ahfâdı (torunları) değil miyiz?”37  

Bu dörtlüğün yazılmasında Âkif’in doğrudan ya da dolaylı olarak 

yararlandığı, ilham aldığı kaynaklardan biri, Namık Kemal’in “Vatan 

Mersiyesi”nin şu aşağıdaki bendidir. Hem Âkif’in yukarıdaki dörtlüğü 

hem de Namık Kemal’in burada vereceğimiz bendi, içerik, söylem ve 

yorum birliğine sahiptir. Namık Kemal şöyle diyor: 

“Vatanı aldığı günler ecdâd (atalarımız) 

 Geri vermek mi içindi o cihâd 

 Yâd edin (hatırlayın) kanlarını aşk ile yâd 

 Geldi toprakları da efgâne (toprakları da feryat etti) 

 Dâd-res yok mu diyor nâlâne”38 (inleyerek imdat gönderen yok mu 

diyor) 

Bu dörtlükte ayrıca şehitlik kavramının önemine kuvvetli bir vurgu 

vardır. 

Şehadet, kişinin kutsalları adına yapılabilecek en büyük fedakârlığı 

gözünü kırpmadan tam bir feragat ve fedakârlık içinde ortaya koyması 

 
37 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.159 

38 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.344 
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yiğitliğinin son aşamasıdır. Sahih, doğru, iyi, güzel ve faydalı değer 

yargılarının tam karşılığı olan kutsal ise, bugün sadece İslam’dır. O 

hâlde İslam adına ve İslam’ı yaşama ve yaşatma azim ve kararlılığında 

olan millet ve topluluk adına, müslümanların mallarını, canlarını, 

ırzlarını, vatanlarını, devletlerini, bayraklarını yani bayrağın 

temsilciliğinde tam bağımsız kendi idarî tasarruflarını koruma adına 

ortaya konan fedakârlığın son aşamasıdır, hayattan vazgeçmektir, can 

vermektir ve şehitlik budur. Bu bağlamda İslam inancında ve tarihsel 

İslamî toplumsal değerler hiyerarşisinde şehadet büyük bir öneme 

sahiptir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, şehadetin ne olduğunu hem 

tanım hem de değerler düzeyinde net olarak ortaya koymuştur: 

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar 

diridirler, Allah´ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile 

sevinçli bir halde, Rableri katında rızıklandırılırlar. Arkalarından 

gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de 

hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini 

duymaktadırlar. Onlar Allah’tan gelen nimet ve keremin Allah’ın 

müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler.” 

(Al-i İmran Sûresi, 169-171) 

Bu ayette ifade edildiği üzere Allah yolunda öldürülenlere şehit denir. 

Allah yolu ise İslam’ın yaşanması ve yaşatılması mücadelesidir. 

İslam’ın hem bir inanç, hem bireysel ibadetler, hem toplumsal bir 

hayat nizamı, hem de milletin kültürel hayatını ören değerler 

sisteminden oluşan yapının genel adı Allah yoludur. Bu genel yapının 

bağımsız bir vatan toprağı üzerinde, bağımsız bir siyasi iradenin 
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belirleyici ve yönlendirici olduğu idare altında Müslüman bir millet 

tarafından fiilen yaşatılması Allah yoludur.  

Müslümanlar mallarını, canlarını, ırzlarını, namuslarını, vatanlarını, 

devletlerini, kültürlerini koruyarak ve geliştirerek Allah yolunu 

yaşatabilirler. Bu davanın yani Allah yolu davasının varlığını koruma 

ve yayma adına bir müslümanın göğsünü düşmanlara ve engellere 

karşı siper etmesi ve bu uğurda gerekirse ölmesi şehitliktir ve böyle 

bir ölüm sıradan bir ölüm değildir.  

Şehitlik, bilinen anlamıyla sıradan bir biyolojik ölüm değildir. Allah 

yolunda ölerek şehit olmuş bir Müslüman, yüzeysel anlamda ölmüş 

sayılmaz. Cesedi, bedeni ölmüş, yani biyolojik varlığı sona ermiş olsa 

bile ölümüyle ortaya koyduğu iddia yani Allah yolu davası canlıdır. 

Savunduğu, uğruna mücadele ettiği ve yaşanıp yaşatılması adına 

ölümü göze aldığı dava olan Allah yolu davası ayakta kaldığı, 

yaşadığı ve dünyaya yayıldığı için şehit ölmemiştir, ruhu, ideali, 

davası diridir.  

Şehit, kendisi ölerek Allah yolu davasını dirilten adamdır. Onun için 

bilakis onlar diridirler. Evrensel planda çok büyük bir dava adına en 

büyük yiğitlik, fedakârlık ve tam bir adanmışlık ruhuyla canını verdiği 

için Allah’ın en büyük nimetine, en büyük rızıklarına, mükâfatlarına 

kavuşacaktır. Onun için şehit, kaybeden değil kazanan adamdır. Şehit, 

yapılabilecek en büyük fedakârlığı yaptığı için alınabilecek en büyük 

mükâfatı almıştır. Dünyada ölmüştür ama ahirette sonsuza kadar 

diridir. Hem bireysel planda kendisi ahirette sonsuza kadar diri 

kalmıştır, hem de dünyada ayakta tutma kavgası verdiği cihanşümul 
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manadaki tek hakikat davası olan Allah yolu yaşadıkça dünyada da 

manen, ruhen diri kalmaya devam edecektir. 

Şehitlik bir tavır alıştır. Doğru bir zamanda doğru bir kararla, en 

büyük risk alınarak yapılması gerekeni yapmaktan kaçınmama 

tavrıdır. Allah’ın davası tehlikeye düştüyse, Müslümanların dini, canı, 

malı, ırzı, namusu, vatanı, bağımsızlığı tehlikeye düştüyse bu durumda 

hiç hesapsız ve tam bir azim, sebat ve kararlılıkla hayatını ortaya 

koymak ve bunun sonucunda ölümü tatmak, sahih bir duruş ortaya 

koymaktır.  

Böylesine kutlu bir tavır alışın simgesel manaları ve karşılıkları 

olacaktır. Kutlu şehitlerin arkalarından gelecek şehit adaylarında da 

korku, keder ve üzülme olmayacaktır. Bu iki kavram önemlidir. 

Korku, bir Müslüman için büyük bir zaaftır. Korkarak yaşanmaz. Bir 

Müslüman sadece Allah’tan korkar. Çünkü korkulmaya layık olan 

sadece yaratıcıdır. Kişi, kendisi gibi yaratıklardan korkarsa o zaman 

korktuğu yaratıklara bilmeyerek tanrılık özelliği yüklemiş olur ki bu 

tam imanlı bir mümine yakışmaz.  

İslam’ın ve müslümanların düşmanları karşısında korku gibi bir 

acizlik sergilemek, Müslüman için zillettir, aşağılıktır. Böyle bir 

durumda korkmak, Allah’ın belirli bir süre için verdiği vücut ve ömür 

emanetini Allah’ın iradesine rağmen koruma kaygısıdır ki bu 

yaratıcının hiç hoşuna gitmeyecek bir şeydir. Allah’ın verdiği nimeti 

ve emaneti Allah’tan kıskanmak, kendi malı bilmek, kendisi 

korumaya kalkmak, nimeti veren yaratıcıya ihanettir.  
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Şehit, ortaya koyduğu şehadet gibi bir eylemle Allah’ın emanetine 

hıyanet etmediğini, Allah’ın verdiği canı yine Allah’ın istediği zaman 

geri verebileceğini, bu canın kendi malı olmadığını; bilakis Allah’a ait 

olduğunu tam bir sadakatle ortaya koymuş oluyor.  

Şehidin kendisini takip edecek kardeşlerine hal duruşuyla telkin ettiği 

ikinci önemli bir değer de yine ayette geçtiği şekliyle üzülmemektir. 

Bir müslümanın şehit olması üzülünecek bir durum değildir. Çünkü 

ortada büyük bir kayıp değil kazanç vardır. Müslümanlar tarih 

boyunca yüce şehitleriyle dirilmiştir. Şehitlerin şehadeti, 

Müslümanların her anlamda dirilmesi sonucunu vermiştir. Biz hep 

şehadetle dirilen bir millet olmuşuzdur. 

Bu bağlamda tarih boyunca Türk milleti, Haçlı saldırılarına karşı 

İslam’ı ve İslam dünyasını korumak adına yüzyıllarca kahramanca 

savaşmış, bu meseleyi Allah yolunda savaşmak olarak algılamış ve bu 

mücadelede gerekirse şehit olmayı kendisi için en büyük şeref 

bilmiştir.  

Türk-İslam kültür tarihi, savaş tarihi şehitliği kutsayan, yücelten çok 

zengin örneklerle doludur. Biz Türk milleti olarak oğullarımızı kutsal 

savaşa seve seve düğünle bayramla, törenle, duayla göndeririz. Şehit 

anası ya da babası olmak büyük bir iftihar kaynağıdır. Şehitlerimiz, 

bizim en büyük millî kahramanlarımız arasında yerini alırlar ve 

sonraki nesillerin her bakımdan örnek aldıkları üstün nitelikli efsane 

öncüleri olurlar.  

Türk’ün şehitlik ruhu tarih boyunca diri kalmasaydı bugün dünya 

tarihi başka türlü akacaktı. Girdiğimiz hemen her savaşta şehadet 
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ruhunu diri tutan büyük Türk yiğitler ordusu, hem bütün İslam 

dünyasının hem de Türk milletinin Allah’tan sonra ikinci derecede 

güven kaynağı olmuştur. Bu bağlamda tarih boyunca Türk ordusu, 

Mehmetçikler yani küçük Muhammedler ordusu diye bilinir olmuştur. 

Kişide ve toplumda şehitlik ruhunu diri tutan temel zemin, hem İslamî 

hem millî şuurdur.  

Bir millete mensup olma ve mensup olduğu milletin hem maddi hem 

de manevi varlığını koruma ve geliştirme ruhu olan millî şuur diri 

kaldıkça o millet yok olmayacaktır. Bu durumun farkında olan İslam 

ve Türk düşmanı emperyalist çevreler, özellikle Tanzimat’tan beri 

millî şuurumuzu yok ederek kendileri karşısında savaşacak şehadet 

ruhuyla kuşanmış diri bir ordu kalmasın istemişler ve bu amaçla her 

türlü çalışmayı yapmaya devam etmişlerdir. Ancak bütün 

propagandalara, sinsi faaliyetlere rağmen Türk milleti, hem İslamî 

hem de millî şuurunu muhafaza etmiştir ve edecektir.  

Bizde şehadet ruhunu diri tutmaya dönük olarak Türk 

edebiyatçılarının da çok büyük katkıları olmuştur. Bu bağlamda 

oldukça zengin bir şehadet edebiyatı birikimine sahibiz. Bu meselenin 

önemli temsilcilerinden biri de büyük Türk millî şairi Mehmet Âkif 

Ersoy’dur. Nitekim Mehmet Âkif, bu meseleyi birçok şiirinde, 

konuşma ve yazısında ele almıştır. Biz bazı şiirlerinden örnekler 

vermekle yetineceğiz. 

Âkif’in en önemli şehadet konulu şiiri kuşkusuz “Çanakkale 

Şehitlerine” adını taşıyor. O bu şiirinde Türk tarihinin destansı 

olaylarının bir kesiti olan Çanakkale Savaşları karşısında duyduğu 
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büyük heyecanı dile getirir. Türk askerinin emperyalist haçlı saldırıları 

karşısında ortaya koyduğu yiğitliğini, insanüstü başarılarını, azmini, 

dirayetini, sebatını, kararlılığını, metanetini ve zaferini konu edinir. 

Türk askerinin en zor şartlar altında nasıl kahramanca bir direniş 

gösterdiğini ve ne büyük destanlar yazdığını bu şiirinde şu mısralarla 

dile getirir: 

“Şühedâ (şehitler) gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar… 

O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar, 

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 

Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

Gökten ecdâd (atalar) inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhîdi… 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın. 

Herc ü merc (allak bullak) ettiğin edvâra (devirlere) da yetmez o 

kitâb… 

Seni ancak ebediyetler (sonsuzluklar) eder istiâb (kapsar). 

‘Bu, taşındır’ diyerek Kâ’be’yi diksem başına; 

Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına; 

Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ (örtü)  namıyle, 
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Kanayan lâhdine (mezarına) çeksem bütün ecrâmıyle (yıldızlarıyla); 

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 

Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan; 

Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına, 

Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 

Gündüzün fecr ile âvizeni lebrîz etsem (ağzına kadar doldursam); 

Tüllenen mağribi (batıyı), akşamları sarsam yarana… 

Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana. 

Sen ki, son ehl-i salibin (Haçlıların) kırarak savletini (saldırısını), 

Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i, 

Kılıç Arslan gibi iclâline (büyüklüğüne) ettin hayran… 

Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 

Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın; 

Sen ki, a’sâra (asırlara) gömülsen taşacaksın… Heyhât, 

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât (yönler)… 

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber (kabir), 

Sana âgûşunu (kucağını) açmış duruyor Peygamber.”  
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1915 yılındaki Çanakkale savaşlarındaki 250.000 şehit oğlu şehidimiz 

sayesinde ve elbette 1919-1922 yılları arasında verdiğimiz kutsal Millî 

İstiklal Harbimizde yine 50.000 civarındaki şehitlerimiz sayesinde 

Türk milleti yok olmaktan, düşmanın ayağı altında zillet içinde silinip 

gitmekten kurtulmuş ve yeniden dirilmiştir. Şehadetle dirilen bir 

millet oluşumuz o zaman bir kez daha tescillenmiştir. Hem Çanakkale 

hem İstiklâl Harbimizde dedelerimiz bizim adımıza en büyük 

fedakârlığı gösterip şehit olmasalardı, yani ölümüne savaşmasalardı, 

ya teslim olsalardı ya da bırakıp kaçsalardı bugün Türkiye 

Cumhuriyeti gibi bağımsız bir devletimiz ve kendimize ait millî bir 

varlığımız olmayacaktı. 

Bu bakımdan Âkif’in Çanakkale Şehitlerine şiiri şehadet şuurunu 

hissettiren ve telkin eden en etkili metinlerden biridir.  

Üzerinde yaşadığımız vatan topraklarının kıymetini anlamamız için 

kutsal şehitlerimizi her daim hatırımızda tutmak zorundayız. Bu vatan 

toprakları bizim alın teriyle, parayla satın aldığımız ticari malımız 

değildir. Sıradan kuru bir toprak parçası da değildir. Bu vatan bize 

bırakılmış kutsal bir emanettir. Eğer bir sahip aranacaksa bu vatanın 

sahibi şehit atalarımızdır. O yüzden bu vatanı şehit ecdadımızın rızası 

alınmadan kimseye teslim edemeyiz, hiç bir yabancı güce ve onların 

güdümünde hareket eden vatan hainlerine, millet ve devlet 

düşmanlarına bir karış bile verilemez. Şehit ecdadın bize bıraktığı bu 

kutsal vatan emanetini korumamak en büyük ihanettir.  

Mehmet Âkif’in şehitlerimiz karşısındaki ince, derin şair duyarlığı, 

şehitlerimizin ne kadar büyük bir tarihî değere sahip olduğu, başka 
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şiirlerinde de ifadesini bulur. Nitekim şehitlerimiz için dikilen bir anıt 

karşısında şehitliğin mahiyetini ortaya koyan şu ifadeleri çok 

anlamlıdır: 

“Şehitler Abidesi İçin 

Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, 

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler. 

Hakk’ın bu veli kulları taş türbeye girmez; 

Gufrâna (rahmete) bürünmüş, yalınız Fatiha bekler.” 

Dinimiz, vatanımız, milletimiz, bütün değerlerimiz adına canını 

vermiş şehit atalarımızı hatırdan çıkarmamak, onların hatırasını diri 

tutmak, hem insanî hem millî bir sorumluluk görevidir. Nesilden nesle 

şehadet ruhunu aktarmak, bağımsız bir vatanda, bağımsız millî bir 

devlet halinde, bağımsız bir millet olarak var olabilmenin temel 

şartlarından biridir. Türk gençliği bu şuur ve ruh sayesinde kutsal 

savaşa seve seve gidecektir. Bu meselenin idrakinde olan Âkif, bir 

şiirinde de Türk gencini şehadet şuuruyla kutsal savaşa şöyle 

yönlendiriyor: 

“Cenk Marşı 

Ey sürüden arkaya kalmış yiğit 

Arkadaşın gitti haydi sen de git 

Bak ne diyor cedd-i şehidin (şehit atan) işit 

Haydi git evladım uğurlar ola 
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Haydi git evladım açıktır yolun 

Zalimlere karşı bükülmez kolun 

Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun 

Uğurun açık olsun uğurlar ola. 

 

Eşele bir yerleri örten karı 

Ot değil onlar dedenin saçları 

Dinle şehit sesleridir rüzgârı 

Haydi git evladım uğurlar ola 

 

Haydi git evladım açıktır yolun 

Zalimlere karşı bükülmez kolun 

Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun 

Uğurun açık olsun uğurlar ola 

 

Haydi levent asker uğurlar ola 

Yerleri yırtan sel olup taşmalı 

Dağ demeyip taş demeyip aşmalı 

Sendeki coşkunluğa er şaşmalı 
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Kahraman askerim uğurlar ola 

Haydi git evladım açıktır yolun 

Zalimlere karşı bükülmez kolun 

Bayrağı çek ön safa geçmiş bulun 

 

Haydi levent asker uğurlar ola 

Haydi git evladım uğurlar ola.”  

 

Gerek Mehmet Âkif’in gerek diğer pek çok büyük şairimizin, 

edebiyatçımızın, fikir ve ilim adamımızın şehitlik konusundaki 

uyarıcı, bilgilendirici ve bilinçlendirici metinleri, çalışmaları bugün de 

Türk gençliğinin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir.  

*“Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.”  

mısraının çıkış noktalarından biri, Namık Kemal’in “Bekçi 

Türküsü”nde yer alan şu dörtlüğüdür: 

“Biz bakmadan sağ u sola 

 Düşman girdi İstanbul’a 

 Vatanı sattık bir pula 

 Ne utanmaz köpekleriz”39 

Vatan topraklarını satma, ucuz pahalı demeden yabancılara verme, 

geçici, basit, sıradan, küçük menfaatler uğruna vatan topraklarından 

 
39 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.418 
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vazgeçme ve elden çıkarma hastalığı, özellikle Tanzimat’tan beri 

devam ediyor. O zaman Namık Kemal, vatanın satılamayacak kadar 

kutsal bir değerimiz olduğunu vurguluyordu. Vatanı ucuz pahalı 

demeden satanları da “utanmaz köpek” olarak nitelendiriyordu.  

Mehmet Âkif de bu dörtlükten aldığı ilhamla önceden uyararak Millî 

Mücadelemizde Türk milletini vatanı düşmana teslim etmeyin, bize 

dünyaları verseler bile vatan topraklarından vazgeçmeyin, vatan 

topraklarını korumak uğruna her şeyinizi gerekirse feda etmekten 

çekinmeyin diye haykırıyordu. 

Anlaşılan Namık Kemal’in şiirleri Âkif’in bilinçaltında önemli bir 

yere sahip ki İstiklal Marşı’nın yazarken farkında olarak veya 

olmayarak o etkiler ortaya çıkıyor.  

Bu mısra, günümüze de bir gönderme içeriyor. Günümüzde de vatan 

topraklarının ne pahasına olursa olsun hiçbir şekilde yabancılara 

satılamayacağına vurgu yapıyor. 

Âkif yukarıdaki mısrayı destekleyen şu mısraları da söylemiştir: 

“Doğduğumdan beridir âşığım istiklâle 

 Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle”.40   

Bu cennet vatanın hiçbir şekilde yabancılara verilmemesi gereği ile 

ilgili olarak tarihimizden millî duyarlık içeren şu olaylara yer verelim.  

 
40 Safahat, s. 332 
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Büyük Türk hakanı Mete, bir seferinde Çinliler karşısında zor 

durumda kalınca barış ister. Çinliler barış karşılığında atını isterler 

verir, şahsına ait her şeyi isterler hepsini verir, sonunda bunlarla 

yetinmeyip sınırda küçük bir arazi de isterler. İstedikleri bu yer, işe 

yaramaz, kurak, kumlu bir toprak parçasıdır. Mete buna öfkeyle ve 

şiddetle karşılık verip şöyle der: “Benden ne istedinizse verdim, çünkü 

onlar benim malımdı. Ama bu toprak benim değil, milletimindir. O 

toprağı korumak için savaşır, canımı veririm.”41  

Yine bu konuyla ilgili olarak Fatih Sultan Mehmet’e dair bir hikaye 

var: 

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alınca Bizans imparatorunun "İstanbul 

fethedilecek" dedi diye hapse attırdığı keşişi zindandan çıkartır ve ona 

"İstanbul'un Türkler'in elinden çıkıp çıkmayacağını" sorar... 

Keşiş şu cevabı verir: 

-"İstanbul, Türkler'in elinden savaşla çıkmayacak. Lakin öyle bir 

zaman gelecek ki ellerindeki toprak ve gayrimenkul azalacak, İstanbul 

Türkler'in olmaktan çıkacak." 

Keşişin söylediklerine çok üzülen Fatih Sultan Mehmet, ellerini 

gökyüzüne kaldırır ve:  

-"İstanbul'da ellerindeki yerleri yabancılara satanlar Allah'ın gazabına 

uğrasın" diyerek beddua eder...”42 

 
41 Erol Güngör, Tarihte Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1993, s.18 

 
42 Muzaffer Gökman, Fatih İstanbul'un Kapılarında  
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Mete’nin ve Fatih’in torunlarından büyük milliyetçi Türk önderi II. 

Abdülhamit de Filistin toprağını parayla satın alıp orada İsrail Devleti 

kurmak isteyen Theodor Herzl’e şöyle diyecektir:  

“Benim bir karış toprak vermem söz konusu olamaz. Zira istenen 

toprak bana ait değildir. O milletime aittir. Bu devleti kuran ve kanıyla 

besleyen milletime… Herhangi birisine vermek veya bizden 

koparılmasına razı olmaktansa yeniden kanımızla yıkamayı tercih 

ederiz. Benim Suriye ve Filistin’den gelen iki alayım Plevne’de son 

neferlerine kadar şehit oldular. Türk imparatorluk toprakları bana 

değil, Türk milletine aittir. Bu imparatorluğun hiçbir parçasını hiçbir 

kimseye veremem. Yahudiler şimdilik milyarlarını biriktirsinler. Kim 

bilir bir gün bu imparatorluk paylaşılırsa onlar da istediklerini belki de 

bir şey ödemeden elde edebilirler. Fakat ancak kadavramız paylaşılır. 

Canlı vücuttan parça koparılmasına müsaade edemem.”  

Bu sözler karşısında Herzl’in hatıralarına kaydettiği satırlar çok dikkat 

çekicidir: “Sultanın gerçek bir devlet adamı büyüklüğü yansıtan bu 

sözleri, her ne kadar o an için bütün ümitlerimi söndürse de bana tesir 

etti ve heyecanlandırdı.”43  

Yahudiler, Filistin toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurmak için 

çok uğraştılar. Osmanlı Devleti’nin o zamanki büyük dış borçlarını 

ödemek ve ayrıca o kadar para vermek karşılığında Filistin 

 
43 Ergun Göze, Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl’in Hatıraları ve Sultan 

Abdülhamid, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1995, s.14-15 
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topraklarından bir parça arazi istediler. Yahudilerin bu isteğine son 

derece öfkelenen Sultan Abdülhamit, onlara şu karşılığı vermişti: 

“Şehid kanlarıyla sulanan topraklar parayla satılmaz! Defolun!” 

Sultan Abdülhamit, bu olaya dair şunları söyler: 

“... Kan beynime sıçramıştı. Düşün ki, yüzbaşı, makam-ı 

saltanatımızda bu iki Yahudi (Teodor Hertzel ve Emanuel Karaso), 

rüşvet teklifi cesaretinde bulunmuşlardı. ‘Terk edin burayı, vatan para 

ile satılmaz!’ diye bağırmıştım. İçeri giren saray adamlarına da, her 

ikisini almalarını söylemiştim. İşte bundan sonra, Yahudiler bana 

düşman oldular. Şimdi burada Selanik’te çektiklerim, Yahudilere yurt 

göstermeyişimin cezasıdır!..” 

Ayrıca işgal döneminde Atina Bankası, İstanbul’daki yerli Rumlara 

kredi açarak Türklerin mülklerini yüksek fiyatlar teklif ederek 

almaları talimatını verdi.44 Âkif, dünyaları alsan da bu cennet vatanı 

verme diye bunun için diyordu.  

Son büyük Türk lideri Atatürk de emperyalist işgalci batılılara vatanı 

satmamak, çiğnetmemek, sömürge yaptırmamak için “ya istiklal ya 

ölüm!” parolasıyla millî bir mücadeleye girişti. 

 

 

 

 
44 Halil İbrahim İnal, Millî Mücadele Tarihi, Nokta Kitap, İstanbul 2008, s.148 
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*“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  

    Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ!  

    Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,  

    Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.”  

(Bu cennet gibi güzel olan Türk vatanını, Türkiye’yi elde tutmak için, 

korumak, sahip çıkmak için bütün Türkler kendilerini seve seve feda 

edebilirler. Anadolu topraklarını baştan başa deşelesen her tarafından 

bu vatan için kendini feda etmiş şehitler çıkar. Allah canımı, 

sevdiklerimi, neyim varsa hepsini alsın da tek beni bu dünyada 

vatanımdan ayrı düşürmesin.) 

Burada Cennet vatanımız için mutlak bir fedakârlık inancı imgesi 

vardır.  

Bu dörtlük, bir önceki dörtlüğü pekiştiren, destekleyen, 

kuvvetlendiren bir bölümdür. Her tarafı şehitlerle dolu olan bu cennet 

vatan için hiçbir fedakârlıktan kaçılmaz. Değerli bilinen her şey, onun 

için seve seve verilir. İnsanın en değerli varlığı kendi canı, sonra 

cananı yani sevdiği kişiler, eşi, kardeşi, anne babası, arkadaşı vs. ve 

mal varlığı; bunların hepsi vatanı kurtarmak, korumak uğruna seve 

seve verilebilecek olan değerlerdir. Vatan hiçbir şeye değişilmez. 

Türk’ün bağımsız, kendi değerlerini yaşadığı bir vatanı olmadıktan 

sonra canı, cananı, malı, mülkü ne yapsın? 
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Bu dörtlükte Âkif, çok kuvvetli bir vatan sevgisini telkin ediyor. Onun 

bu aşırı vatan sevgisinin kaynağı, kuşkusuz “vatan sevgisi, 

imandandır”45, hadis-i şerifine dayanır. 

*“Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ!” 

mısraı, o dönemde pek çok yazı ve konuşmanın üzerinde durduğu 

temel motiflerden biriydi. Yani Müslüman Türkiye toprakları şehit 

atalarımızın kanlarıyla boyanmış, her karış toprakta bir şehit 

yatmaktadır. Bu şehit atalarımızın ruhunu incitmemek, onlara layık 

olabilmek için bu vatanı sonuna kadar savunmalıyız, gâvura teslim 

etmemeliyiz. Nitekim bu görüşü dile getirenlerden biri de Hasan Basri 

Çantay’dı. Bir yazısında şöyle der: 

“Bilmem daha hangi zamanı bekliyorsun? İslâm yurdu baştan başa 

inliyor. Senden bir kan, bir can, bir iman bekliyor. Ah vatan, ah 

vatan!... Hani Arabistan, hani efendimizin üzerinde titrediği mübarek 

Kâbe? Hani o Ravza-i Mutahhara (peygamberimizin kabriyle 

Minberin arasındaki alan)? Hani İmam-ı Azam'm türbesi? 

Hani peygamberlerin, evliyanın, şühedânın (şehitlerin) kabirleri? Hani 

güzel ve tarihî Bursa? Hani Emir Sultanlar? Osmanlı ecdadının 

(atalarının) dünyalara sığmayan er oğlu erlerin mezarları?... İşte hep 

bunlar bizlere bakıyor, bizim arslanlığımızı görmek istiyor. Gökte 

melekler halâsımıza (kurtuluşumuza), muvaffakiyetimize (başarımıza) 

dualar ediyor, ruh-ı pâk-i Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) 

(peygamberimizin temiz ruhu) bizden bugün içün hizmet ve fedakârlık 

 
45 İmam-ı Rabbanî, Mektubat, 155. Mektup; Mevlana Celaleddin-i Rumî, Mesnevi. 
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bekliyor. Düşman çarığı, çizmesi altında kalan mübarek kabirlerin 

sahipleri bizi cenk yerine erlik meydanına çağırıyor.”46                                                        

*“Rûhumun senden ilâhî şudur ancak emeli,  

    Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli,  

    Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli  

    Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.”  

(Ey Allahım! Ruhumun senden tek isteği şudur: Camilerimizin, kutsal 

mekânlarımızın göğsüne kâfirlerin eli değmesin, onlar tarafından 

kirletilmesin, yakılıp yıkılmasın. Minarelerden günde beş kez okunan 

bu ezanlar ve bunların ifade ettiği gerçekler, İslam dininin temelidir. 

Bunlar, sonsuza kadar benim yurdumun üstünde inlemelidir.) 

Burada İslamî değer ve simgelerin kâfirler tarafından aşağılanmaması 

ve yok edilmemesi talebi imgesi vardır.  

Millî Mücadele, bir anlamda Müslümanlık-Hıristiyanlık savaşı hâlinde 

cereyan etmiştir. Batılı emperyalist işgal güçleri, haçlı saldırısı 

ruhuyla hareket etmişler, Türkiye’deki İslamî değer ve simgeleri kimi 

zaman aşağılamışlar, hakaret etmişler, çiğnemişler, ayaklar altına 

almışlar; kimi zaman yok etmişler ve etmeye çalışmışlardır.  

Daha önce Balkan savaşlarında Balkanlardaki camileri ve diğer Türk-

İslam kültür varlıklarını, eserleri yakıp yıkıp yok etmişlerdi. Bugün 

Balkanlarda Osmanlı-İslam tarihine ait kültür ve sanat eseri, pek 

 
46 Nasuhî Dede (Hasan Basri Çantay,” Ey Müslümanlar! Esir Kardeşlerinizi 

Düşününüz”, Sebilürreşad, C.19, S.472, Mart 1921, s.31-34 
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kalmamıştır. Millî Mücadele sürecinde de özellikle Yunanlıların 

İslamî kurum, değer ve simgelere saldırdığını görüyoruz. 8 Temmuz 

1920’de Yunanlılar Bursa’yı işgal edince Sultan Osman’ın türbesini 

çiğnemişlerdi. Venizelos’un oğlunun Sultan Osman’ın türbesini 

aşağılayan bir fotoğrafı vardır. Bu Osmanlı tarihinin ve Türklük 

değerlerinin ayaklar altına alınmasıydı.  

O dönemde mabetlerimizin, camilerimizin göğsüne namahremlerin 

yani Hristiyanların, Haçlıların, Avrupalıların pis ellerinin nasıl 

değdiğini Hasan Basri Çantay bir yazısında şöyle anlatıyor: 

“Mel’unlar (lanetliler) yalnız servet ve ismeti (masumluğu), nüfûs-ı 

müslimeyi (Müslüman nüfusu) ifna ve imha ile (yok etmekle) 

kalmayarak şimdi de yüzlerindeki nikâbı (örtüyü) atmak suretiyle 

doğrudan doğruya mukaddesât-ı diniyyemize (dinî kutsal 

değerlerimize) tecavüz ediyorlar (saldırıyorlar). Bursa’da, 

Balıkesir’de, İzmir’de, Akhisar’da ve işgal ettikleri bütün 

memleketlerde cevâmi-i şerîfeyi (şerefli camileri) rezîlâne (rezil bir 

şekilde) tevliyet ve tahkir ile (aşağılamakla) uğraşıyorlar.  

Lafza-i celâl (Allah sözü) levhalarının söküldüğü cami duvarlarına 

müslümanların gözleri önünde "haç" resimleri nakş ederek 

(yerleştirerek) bu suretle kâfirâne (kafircesine) emellerini meydana 

çıkarıyorlar. Birçok yerlerde minarelerde ehl-i İslâm'ı (müslümanları) 

huzurullaha (Allah’ın huzuruna), vahdete (Allah’ın birliğine) davet 

eden müezzinler tahkir edilmiş (aşağılanmış), dövülmüştür.  

En yüksek bir medeniyet-i İslâmiyyeyi (İslam medeniyetini) meydana 

getiren, cihana (dünyaya) adalet, merhamet, hamaset (yiğitlik), mertlik 
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gibi pek kudsî (kutsal) desâtîri (ilkeleri) neşr ü talim eden (yayıp 

öğreten) Rasulullah efendimiz hazretlerinin "lihye-i saadet"leri 

(peygamberimizin sakal kılları) alınarak çiğnenmiş, bu kudsî esasları 

ilahî bir eda ile kucaklayan "mushaf-ı şerife" (Kur’an) bayrakları 

yırtılmış, şimdiki ensâl-i İslâm (Müslüman nesiller) gibi daima 

dağınık sokaklara atılmıştır.  

Balıkesir'de altı müslüman kadının cebren (zorla) çarşafları 

çıkartılarak çırılçıplak çarşılarda gezdirilmiş, Behice isminde bir kadın 

yine cebren tanassur ettirilmiş (Hristiyanlaştırılmış), Rum kilisesinde 

âyin-i ruhanî icrasından (ruhanî ayin yapılmasından) sonra Yunan 

kumandanı muavininin (yardımcısının) kucağına çekilmiştir.”47 

Edirne milletvekili Şeref Bey, Meclis kürsüsünde şöyle demişti: 

”Benim yüreğimi titreten, en korktuğum şey bugün hazin (hüzünlü) ve 

mâtem-nisâr (üzüntü verici) bir seda (ses) ile minarelerinden bang-i 

Muhammedî (ezan) dökülmeyen, Edirne’deki Sultan Selim, 

Bursa’daki Yeşil Cami gibi ecdadımızın bize yadigâr (hatıra) olarak 

bıraktığı o güzel abidelere karşı göz dikmişler; orada nasıl ırkımızı 

imha etmek için çalışıyorlar ve mahvetmek istiyorlar ve mahvetmek 

yolunu gösteriyorlar.”48 

O zamanın İçişleri Bakanı Fethi Bey, 29.12.1921 tarihli oturumda 

Yunanlıların Ertuğrul Gazi’nin Söğüt’teki mezarını bombayla havaya 

uçurduklarını, Şeyh Edebalı’nın mezarı üzerindeki örtüyü parça parça 

 
47 Nasuhî Dede (Hasan Basri Çantay,” Ey Müslümanlar! Esir Kardeşlerinizi 

Düşününüz”, Sebilürreşad, C.19, S.472, Mart 1921, s.31-34 
48 Zabıt Ceridesi, C.11, s.187-217 
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ettiklerini, bu türbelerdeki ve camilerdeki Kur’an’ı aşağılamak için 

parça parça ettiklerini ve halkın yüzüne fırlattıklarını açıklamıştır.49 

“Yunanlı çapulcular, Bursa’yı işgal ettiklerinde özellikle dinî 

bayramlar esnasında evlerde silah aramak bahanesiyle ve halk teravih 

namazlarında iken baskın yaparak namaz kılmalarını engellemişlerdir. 

Bayram namazı esnasında bazı yerlerde camileri ahır, süprüntü yeri 

yapmışlardır. Yunanlılar, işgalleri altında bulundurdukları yerlerde 

müftülük ve İslam cemaati işlerine karışarak kendi emellerine alet 

olabilecek ehliyetsiz kişileri seçmişlerdir.”50 

İstiklal Marşı’nın yazılışından önce de sonra da bu tür olaylar ülkenin 

her yerinde cereyan etmiştir. 

“Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli,” 

mısraının kaynaklarından biri bu tür olaylardır.   

Bu mısraın ilham kaynaklarından biri de Namık Kemal’in “Vatan 

Türküsü”nde geçen şu dörtlüktür: 

“Cümlemizin (hepimizin) validemizdir vatan 

 Herkesi lutfuyla odur besleyen 

 Bastı adû (düşman) göğsüne biz sağ iken 

 Arş yiğitler vatan imdadına”51 

 
 

49 Zabıt Ceridesi, C.15, s.23 
50 www.msxlabs.org 
51 Önder Göçgün, Namık Kemal’in Şairliği ve Bütün Şiirleri, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, s.431 
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Âkif bu dörtlüğün 3. mısraından söylem, ifade ve yaklaşım aktarımı 

yapmaktadır.  

*”Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli”  

Ezan, Müslümanları ibadete, namaza çağırmak veya namaz vaktini 

bildirmek için müezzin tarafından cami ve minarede günde beş kez 

okunan tekbir, şehadet ve diğer sözlerdir. Ezan metni şöyledir: 

“Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber, Allâhu ekber 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah, Eşhedü en lâ ilâhe illallah 

Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah, Eşhedü enne Muhammeden 

Rasûlullah 

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’s-salâh 

Hayye ale’l-felâh, Hayye ale’l-felâh 

E’s-salâtü hayrun mine’n-nevm, E’s-salâtü hayrun mine’n-nevm (Bu 

ifadeler, sadece sabah ezanında vardır) 

Allâhu ekber Allâhu ekber 

Lâ ilâhe illallah” 

Bu ezan metninin Türkçe karşılığı şudur: 

“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en 

büyüktür. 

Şahitlik ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur. Şahitlik ederim ki 

Allah’tan başka tanrı yoktur. 
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Şahitlik ederim ki Muhammed, Allah’ın elçisidir. Şahitlik ederim ki 

Muhammed, Allah’ın elçisidir. 

Haydin namaza, haydin namaza. 

Haydin kurtuluşa, haydin kurtuluşa. 

Namaz, uykudan hayırlıdır. Namaz uykudan hayırlıdır. (Bu ifadeler, 

sadece sabah ezanında vardır) 

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. 

Allah’tan başka tanrı yoktur.” 

Burada ezan, dinin temelini oluşturan bir simgedir. Bir anlamda 

İslam’ı temsil eden bir unsurdur. Ülkemize İslam medeniyetinin 

hâkim oluşunun bir belirtisi ve alametidir. Türkiye’nin semalarından 

bu ezan sesinin sonsuza kadar kesilmemesi gerekmektedir. Vatanımız 

eğer işgalcilerden kurtarılmazsa ezan sesleri susacak, çan sesleri 

hâkim olacaktır. Yani İslam ortadan kalkacak; onun yerine 

Hristiyanlık hâkim olacaktır. Dolayısıyla Millî Mücadele, bir yönüyle 

Hristiyanlığa karşı İslam’ı koruma savaşıdır. 

Âkif, Süleymaniye Camii’nde verdiği bir vaazında şöyle demişti: ”İşte 

Rumeli’nin hâli! Düşman galip geldi, camileri kilise yaptı, ahır yaptı. 

Mescit bul da namaz kıl; minare bul da ezan oku! Bununla beraber 

olacağa nispetle bu olmuşlar bir şey değil! Eğer biz gözümüzü 
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açmazsak-neûzü billah (Allah korusun) İslam’ın dünyada namı (adı) 

bile kalmayacaktır.”52  

Kastamonu Nasrullah Camii’nde verdiği bir vaazında da ezan-çan 

mücadelesine şöyle değinir: ”Endülüs diyarını gözünüzün önüne 

getirin. O, cihanın en mamur (bayındır), en medenî, en mütefennin 

(bilim ve teknikte gelişmiş) iklimi vaktiyle sinesinde on beş milyon 

Müslüman barındırırken bugün baştan başa dolaşsanız, tek bir 

dindaşımıza rast gelemezsiniz.  

Allah’ın vahdaniyetini (birliğini) garbın âfâkına (Batının her tarafına) 

ikrar ettiren (kabul ve tasdik ettiren) o binlerce minarenin yerlerindeki 

çan kulelerinden bugün etrafa teslis velveleleri (üç tanrı gürültüleri) 

aksediyor (yansıyor).  

Şevketin (gücün, kuvvetin, yüceliğin), medeniyetin, irfanın (bilginin) 

umrânın (bayındırlığın) müntehasına (en son sınırına) varmışken 

birbirlerine düşerek vatanlarını üç buçuk İspanyola karşı müdafaadan 

(savunmaktan) aciz kalan bu zavallı dindaşlarımızdan olsun ibret 

alalım da İslam’ın son mültecâsı (sığınağı) olan bu güzel toprakları 

düşman istilası altında bırakmayalım.”53 

Millî Mücadelemiz, emperyalist Batının bizim elimizden Kur’an’ı 

alma ya da bizi ondan soğutma çalışmalarına bir tepkidir. Âkif de bu 

 
52 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.122 

53 Abdülkerim Abdülkadiroğlu - Nuran A., Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri 

- Mevıza ve Hutbeleri, Ankara 1991, s.159 
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dörtlükte onların bu kültür emperyalizmi bağlamındaki Kur’an, İslam 

düşmanlıklarına tepkisini en sert biçimde ortaya koymaktadır. Nitekim 

1900 yılında, İngiltere Sömürgeler Bakanı Gladstone, Avam 

Kamarası’nda Kur’an–ı Kerim’i eline almış ve “Bu Kitap 

Müslümanların elinde oldukça, bizim onlara hâkim olmamız mümkün 

değildir. Ya bu Kitab’ı onların elinden almalıyız, ya da Müslümanları 

ondan soğutmalıyız.” demiştir. 

* ”O zaman vecd ile bin secde eder - varsa- taşım.  

     Her cerîhamdan ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,  

     Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;  

     O zaman yükselerek arşa değer belki başım!”  

(O zaman yani ülkemiz, düşman işgalinden kurtulunca ben ölmüş 

isem ve mezar taşım da mevcutsa benim yerime şükür secdesini mezar 

taşım yerine getirir. Ey Rabbim! Her yaramdan kanlı yaşlarım boşanıp 

cesedim, yerden, maddesinden sıyrılmış soyut bir ruh gibi göğe doğru 

fışkırır. O zaman başım yükselerek belki arşa yani en yüksek göğe 

değer. Yani şehitlerin bile vatanın kurtuluş sevincini yaşayacağını, bu 

sevinci ifade etmeye hiçbir şeyin engel olamayacağını bildiriyor. 

Cesetler mezarda yatıyor olsa bile ruhlar bu sevince katılacaktır.) 

Burada vatanın bağımsızlığı karşısında şükür duygusunun, zafer ve 

bağımsızlık sevincinin mutlak anlamda ifade edilmesi imgesi vardır. 

İslam’da çok istenilen bir şey elde edilince teşekkür etmek anlamında 

Allah’a şükür secdesi yapılır. Şair, burada en büyük isteğinin vatanın 

kurtulması olduğunu, bu gerçekleşirse kendisi de hayatta ise bizzat 
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kendisi; kendisi hayatta değilse onun yerine mezar taşının Allah’a 

coşkun bir şekilde binlerce şükür secdesi yapacağını belirtiyor. 

*Maddeden tecerrüd mazmununun aktarımı: Divan şiirinde maddeden 

tecerrüd (bedenden maddî değerlerin uzaklaşması, insana tamamen 

manevî değerlerin hâkim olması) mazmunu vardır. Mutasavvıf şair, 

kanlı gözyaşlarını dökerek, ciğer kanını akıtarak maddi varlığından 

sıyrılır, tamamen incelip, soyut, manevi bir varlık hâline gelinceye 

kadar maddeden tecerrüd etmeye çalışır. Mehmet Âkif, bu mazmunu 

yukarıdaki dörtlükte geçen mısralarında değişik bir düzlemde 

aktarmıştır.  

*“Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;” 

mısraında cesedin soyut bir ruh, hayalî bir vücut olarak mezardan 

kalkıp dirilmesi imgesi vardır. Bu imge, kurgulanışı, yapısı ve 

özellikleri bakımından Recaizade Mahmut Ekrem’in “Yakacık’ta 

Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi” şiirinde geçen buna benzer bir 

imgeden ilham alınarak ya da faydalanılarak üretilmiştir.  

Ekrem, ölmüş ya da nerede olduğu belli olmayan bir sevdiğinden 

ayrılığın ıstırabıyla bir akşam vakti mezarlığa gider. Mezarlıkta derin 

düşüncelere dalar. Aralarında dolaştığı kabirler onda hüzünlü duygular 

uyandırır. Bu sırada gece karanlığında mezarlıkta bir vücut, bir insan 

cesedi hayalen mezardan kalkıp gözünün önüne dikilir. Şair, mezardan 

dirilmiş gibi algılanan bu hayalî ve soyut cesedi şöyle tasvir eder: 

“Semtin sükûn u zulmeti artardı dem be dem 

 Gûyâ çekerdi ka’rına doğru bizi adem! 
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 Dehşetle doldu hâne-i kalbim fakat yine 

 Aslâ hayâl ü hâtırıma gelmedi nedem 

 Nâ-geh tecessüm eyledi karşımda bir vücûd 

 Bir kahramân-ı işve .. Mehâbetli bir sanem! 

 Emvâc-ı nûrvârı vücûd-ı latîfini 

 Örterdi nîm-sütre-i beyzâsı ham be ham 

 Müdhişti gözleri deheni lerzedâr-ı hışm 

 Gîsûsu târ mâr idi ebrûları behem 

 Nûr-ı nigâhı berk-i belâdan nişân idi 

 Seyyâl bir alevdi lebinden çıkan sitem! 

 Ref eyleyip hevâya tehevvürle bir elin 

 Takrîb ederdi nezdime kendin kadem kadem 

 Ettim kıyâm düşmek için pây-ı kahrına 

 Eyvâh!.. Uçtu gitti o nûr-ı semâ-harem”54   

 

Metnin Günümüz Türkçesiyle Karşılığı: 

“Zaman zaman semtin sessizlik ve karanlığı artardı  

 Yokluk, sanki bizi derinliklerine doğru çekerdi  

 Fakat yine kalp evim, dehşetle doldu  

 
54 İ. Parlatır, N. Çetin, H. Sazyek, Recaizade M. Ekrem Bütün Eserleri II, MEB, 

İstanbul 1997, s.301-302 
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 Asla hayal ve hatırıma pişmanlık gelmedi  

 Ansızın karşımda bir vücut, ceset olarak belirdi, hayalime bir insan 

cesedi göründü, sanki mezardan bir ceset doğruldu.  

 Bir işve kahramanı.. Put gibi heybetli bir güzel! 

 Işıktan dalgalar, şeffaf ve güzel vücudunu  

 Yarısına kadar beyaz bir örtü hâlinde kıvrım kıvrım örterdi  

 Gözleri dehşet saçıyordu, dudakları hışımla titremekteydi 

 Saçları darmadağınık, kaşları da çatılmış idi 

 Bakışının ışığı, bela şimşeğinin belirtisi idi  

 Dudağından çıkan sitem, sanki akıcı bir alevdi! 

 Bir elini havaya öfkeyle kaldırıp  

 Kendini adım adım bana doğru yaklaştırırdı  

 Öfkeli ayağına kapanmak için ayağa kalktım  

 Eyvâh!.. Tam o sırada göklere ait o ışık kadın hayali, uçtu gitti” 

 

*“Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!  

    Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl  

    Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:  

    Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  

    Hakkıdır; Hakk’a tapan milletimin istiklâl!”  
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(Ey şanlı Türk bayrağı, sen de aydınlık güneşler gibi göklerde hür bir 

şekilde dalgalan. Bağımsızlık ve kurtuluş için akıttığımız kanların 

hepsi helal olsun. Bundan sonra sonsuza kadar bayrağımızın 

temsilciliğindeki özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve Türk ırkı, perişan 

ve yok olmayacaktır. Başından beri hür yaşamış bayrağımın bundan 

sonra da hür yaşaması, onun en tabii hakkıdır. Allah’a tapan ve onun 

dinine inanan Türk milletinin hür ve bağımsız kalması, emperyalist 

Batıya sömürge ve köle olmaması onun en temel hakkıdır.) 

Burada bağımsız millî devlet idealinin gerçekleşmesi talebi imgesi 

vardır.  

Buradaki “şafak” kelimesi, marşın ilk kıtasındaki anlamının tersi bir 

anlamda kullanılıyor. Daha önce güneşin battığı yer ve zaman 

bağlamında akşam kızıllığı anlamında kullanılmıştı. Burada ise sabah 

vakti Güneşin doğuşu esnasındaki kızıllık, ortalığın gittikçe ağarması 

anlamında kullanılmıştır.  

“Şafak” kelimesinin hem güneşin doğuşu, hem de batışı anlamları 

vardır. Her iki zıt anlamı da içerir. Âkif, bilinçli olarak “şafak” 

kelimesini şiirin başında batış, sonunda ise doğuş anlamında 

kullanıyor. Bunun da simgesel bir karşılığı vardır. O da batmak üzere 

olan Türk millî varlığının yeniden doğması ümidi ve buna olan 

inançtır. 

Hür ve bağımsız kalma isteği kuvvetle vurgulanıyor. Atatürk de 

“istiklal ve hürriyet benim karakterimdir” der. 

Âkif, daha önce Türk istiklali hakkında şunları söylemişti: 
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“Türklerin 25 asırdan beri istiklallerini muhafaza etmiş bir millet 

oldukları tarihen müsbet (tarih bakımından ispat edilmiş) bir 

hakikattir. Halbuki Avrupa’da bile mebde-i istiklali (bağımsızlığın 

başlangıcı) bu kadar eski zamandan başlayan bir millet yoktur. Türk 

için istiklalsiz hayat müstahildir (imkânsızdır). Tarih de gösteriyor ki 

Türk, istiklalsiz yaşayamamıştır!” 55 

*”Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl”  

mısraında Türk ırkını kimsenin yok edemeyeceği imgesi vardır. Bu 

mısra, çok önemli gerçekleri içermektedir. Mehmet Âkif, baba 

tarafından Arnavut ırkından olmasına rağmen, Arnavut ırkçılığı 

yapmayıp, yüksek bir Türk ırkına mensubiyet şuuruyla Batılı 

ırkçıların Türk ırkını yok etmek istemelerine şiddetle tepki duymuştur. 

Burada Âkif, bazılarının zannettiği gibi Türk ırkçılığı yapmamış; tam 

tersine Türk milletini yok etmek, izmihlal etmek isteyen Batılı 

ırkçılığa karşı masum Türk ırkını savunma tavrı ortaya koymuştur.  

Irkçılık, kendi ırkını üstün görüp başka ırkları kötülemek ve hatta yok 

etmeye çalışmaktır. Bu bağlamda Mehmet Âkif, Türk ırkını yüksek 

görüp başka ırkları aşağılamıyor, onların Türk ırkı tarafından yok 

edilmesini istemiyor. Tam tersine barbar batılı saldırgan ırkçılığa karşı 

Türk ırkını koruyor. 

Millî Mücadele sürecimiz, Batılı ırkçıların, yani İngiliz, Fransız, 

İtalyan, Yunanlı gibi kendilerini üstün ırk, Türkleri de aşağı ırk gören 

 
55 “Manda Meselesi”, Sebilürreşad, 21 Ağustos 1335 / 1919, S.437-438, s.175. 
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barbarların Türk milletini bu coğrafyada ya yok etmek, yani soykırıma 

tabi tutmak ya da Orta Asya’ya geri sürmek istemelerine karşı bizim 

var olma, var kalma mücadelemizdir. Âkif, burada Türk ırkçılığı 

yapmıyor. Tam tersine Batılı ırkçıların barbarca ırkçılıklarına karşı 

mazlum ve mağdur Türk ırkını savunma konumunda kalıyor. Millî 

Mücadele süreci, o dönem için son Haçlı saldırılarına karşı bir 

savunma, kendini koruma mücadelesidir.  

Tarih boyunca Batılı ırkçılar, Türklere karşı hep ırkçılık yapmıştır. 

Bunu zaman zaman itiraf da etmişlerdir. Mesela Darwin 3 Temmuz 

1881 tarihinde W. Graham adlı bir arkadaşına yazdığı mektubunda 

Türkleri “aşağılık ırk, barbar, yok edilecek toplum” olarak 

görmektedir. Evrim kuramının sahibi olan Charles Darwin, insanların 

da dahil olduğu canlıların gelişim sürecini ve hayatta kalma 

durumlarını hayat mücadelesine bağlamıştır.  

Ona göre, tabiatta canlılar arasında hayatta kalmak için sürekli bir 

mücadele ve çatışma vardır. Bu mücadele ve çatışma ırklar arasında 

da vardır. Yüksek ırklar, aşağı ırkları yok ederek medeniyet 

gelişecektir. Bu bağlamda Darwin’e göre Batılılar yüksek ırklar, Türk 

milleti ve diğer bazı ırklar da aşağı ırk oluyor.  

Bu mücadelede aşağı ırk olan Türk ırkı da yok olacaktır. Yani adam, 

kafasından uydurduğu saçma sapan bir kuramla Batılı devletleri Türk 

milletini soykırıma uğratmaya, yani kökümüzü kurutmaya davet 

etmektedir. Nitekim şöyle der:  

“Doğal ayıklamaya, elemeye dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine 

sizin zannettiğinizden daha fazla fayda sağladığını ve sağlamakta 
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olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, 

Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük 

risk altında kalmıştı, ama artık bugün Avrupa’nın Türkler tarafından 

işgali bize ne kadar gülünç geliyor.  

Avrupa ırkları olarak bilinen medenî ırklar, hayat mücadelesinde Türk 

barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan 

bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenîleşmiş 

yüksek ırklar tarafından yok edileceğini görüyorum.”56 

Darwin, bir kitabında da aşağı ırk dediği ve bizlerin de dahil odluğu 

milletleri insansı maymunlar olarak değerlendiriyor: 

"Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medenî 

insan ırkları, vahşi ırkları yeryüzünden tamamen silecek ve onların 

yerine geçecek. Aynı zamanda insansı maymunlar da kuşkusuz elimine 

edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk 

daha da genişleyecek."57  

 
56  Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: 

D. Appleton and Company, s. 285-286) 

Bu metnin aslı şöyledir: "I could show fight on natural selection having done and 

doing more for the progress of civilization than you seem inclined to admit. 

Remember what risk the nations of Europe ran, not so many centuries ago, of being 

overwhelmed by the Turks, and how ridiculous such an idea now is!  

The more civilized so-called Caucasian races have beaten the Turkish hollow in the 

struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, what an endless 

number of the lower races will have been eliminated by the higher civilized races 

throughout the world." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, 

Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s. 285-286) 
57 Charles Darwin, Descent of Man (İnsanın Türeyişi), Chapter 6, 1871  

Bu metnin aslı şöyledir: ”At some future period, not very distant as measured by 

centuries, the civilised races of man will almost certainly exterminate, and replace, 

the savage races throughout the world. At the same time the anthropomorphous 
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Görüldüğü gibi Darwin, Avrupalı ırkları medenî ve yüksek ırklar, 

Türkleri de yok edilmesi gereken aşağı ırk olarak görüyor. Birinci 

Dünya Savaşı sonrasında ülkemizi işgal eden bu medenî yüksek ırklar 

sürüsü olan İtilaf Devletleri, Türkleri en zayıf anında Anadolu’da 

soykırıma tabi tutarak yok etmek istediler. Mehmet Âkif, bu 

saldırılara karşı masum Türk ırkının yok edilemeyeceğini bütün 

gücüyle ve imanıyla haykırmıştır.  

Darwin’in bu çok yüksek?!!!.. ve bilimsel?!!!... öğretilerinden ilham 

alan yüksek ırklardan birinin bir siyasetçisi, 1880-1885 yılları arasında 

İngiltere başbakanı olan William Ewart Gladstone, bir konuşmasında 

aynen Darwin gibi şöyle demiş: 

“Türkler, insanlığın insan olmayan örnekleridir. Medeniyetimizin 

bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu’da yok 

etmeliyiz. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnız bir surette ortadan 

kaldırılabilir: Kendileri yok olmakla.”58 

Darwin, ırkçılığın, soykırımın, katliamın bilimsel kuramını hazırlamış; 

ırkdaşı politikacılar da uygulamaya koymaya, fiiliyata geçirmeye 

çalışmışlardır. Darwin’in ırkçı görüşlerini uygulamaya sokan 

politikacılardan biri İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill, Savaş 

Bakanı olduğu sıralarda, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne hitaben 

 
apes will no doubt be exterminated. The break between man and his nearest allies 

will then be wider...  

 

58 Süleyman Kocabaş, Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar: Türkler ve 

İngiltere, 1. baskı, İstanbul, Vatan Yayınları, 1985, s.231 
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yazdığı bir mektubunda "medenî olamayan barbar kabilelere karşı 

zehirli gaz kullanabiliriz" telkininde bulunmuştur.  

Buradaki hedefi Tük milleti idi. Nitekim Çanakkale Savaşı’nda Türk 

ordusuna karşı zehirli gaz kullanılmıştır. Aynı dönemin Sömürgeler 

Bakanı Lord Gladstone’un "Türkler maymunla insan arası medeniyet 

yıkıcı barbarlardır... Türkler, insanlığın insan olmayan 

numuneleridir"  demiştir. 

Bu İngilizlerin jandarmalığını yapan Yunanlılar, Rumlar da bize 

saldırırken aynı duygu ve düşüncede idiler. Nitekim Yunan işgal 

kuvvetlerini karşılayan metropolit Hrisostomos, bu asker bozuntusu 

Yunanlılara şöyle seslenmiş: 

“Asker evlatlarım! Elen çocukları! Bugün ata topraklarını yeniden 

fethetmekle İsa’nın en büyük mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu 

uğurda ne kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş 

olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara karşı kin ve 

nefretimi yatıştırmış olacağım. Haydi buyurunuz, bütün azizler sizin 

arkanızda. Atalarınızın toprakları sizi bekliyor.” 

Demek ki Türk ırkını yok etmek, ya da bu olmazsa Asya steplerine 

geri sürmek, emperyalist Batının temel bir politikası olmuştur. Millî 

Mücadele sırasında bunu bütün gücüyle uygulamaya çalışmış, ama 

başaramamıştır. Mehmet Âkif, bu barbar batılı ırkçılara karşı Türk 

ırkının sonsuza kadar yok olmayacağını “Ebediyyen sana yok, ırkıma 

yok izmihlâl” mısraıyla haykırmıştır.  



126 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

“Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl” mısraındaki “izmihlal” 

kelimesiyle ilgili olarak Orhan Karaveli bir açıklama getiriyor.59 Buna 

göre Âkif, bu mısrada Ali Kemal’in bir yazıyla Kuva-yı Milliye 

hareketini, Millî Mücadeleyi “izmihlal” kelimesiyle izahına şiddetle 

tepki koymuştur. Ali Kemal, yazısında biraz da alaycı bir ifadeyle 

Türk ırkının işgalciler tarafından yok edileceğini yani izmihlal 

edileceğini söylemiş, Âkif de ona sert bir şekilde hayır Türk ırkı yok 

edilemeyecektir diye tepki göstermiştir. Dolayısıyla bu mısradaki 

“izmihlal” kelimesini Âkif, Ali Kemal’in yazısından almıştır.  

Ali Kemal, 7 Ağustos 1920 günlü gazetesinde yayımlanan söz konusu 

başyazısında şu cümlelere yer verir: 

"Dün gazetelerde okuduk; Mustafa Kemal ve 'hempaları' (arkadaşları) 

Eskişehir'de karargâhlarını kurmuşlar; Karabekir'ler, Kâzım'lar, Nuret-

tin'ler, Ali Fuat'lar, Salâhattin'ler sözde kolordularının başına geçip 

Yunanlılara karşı büyük taarruza hazırlanıyorlarmış. Bu çılgınca te-

şebbüsün acı sonucu ne olacaktır, size bir kelime ile özetleyelim: İz-

mihlal!.. Gene İzmihlal!.. Daima izmihlal!.. 

Çünkü Yunanistan'ın orduları var... Cephanesi var... 

Savaş araç ve gereçleri var ve sonuçta İngiltere gibi büyük bir yar-

dımcısı var. Bütün bunlardan başka Yunan halkıyla devletinin düşün-

ce, emel ve gaye birliği var.”  

 

 
59 Orhan Karaveli, Ali Kemal, Doğan Kitap, İstanbul 2009, s.69-72 
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                                                    Türkiye’de Millî Mücadele’nin 100. 

Yılında, Millî Mücadele’nin şehit ve gazilerini ve Özbek Millî şairi 

şehid Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ı Vefatının 83. Yılında 

rahmet ve saygıyla anıyoruz. 

 

Giriş 

İstiklâl Benim Karakterimdir 

1919 yılında İstanbul’dan Samsun’a çıkarak Anadolu’da Millî 

Mücadeleyi başlatıp Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa 

Kemal Atatürk, “İstiklâl benim karakterimdir” diyerek Türk milletinin 

istiklâli için her şeyi göze alabileceğini de açıkça ortaya koymuştur. 

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet 

Sevenleri toprak olmuş çocuk gibidir. 
 

Demek suretiyle sanatın ve sanatçının bir millet için ne demek 

olduğunu çok veciz bir şekilde ortaya koyan Mehmed Emin Yurdakul, 

bir şiirinde de şu anlamlı kabulü dile getirmektedir: 

Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var 

Şiirleri Özbekistan’da Özbek Türkçesiyle de yayınlanan Mehmed 

Emin Yurdakul’un da  (Gürel ve diğerleri, 2014:33) dediği gibi Esir 

yaratmayan bir Tanrı’ya iman eden bir milletin başka bir milleti 

esir etmesi hele hele esareti düşünülür mü hiç?  Kaşgarlı Mahmut’un 

Divanü Lügat-it Türk isimli eserinde “Esirgeyen ve koruyan Allah’ın 

adıyla” başlayan ilk cümlelerinde Türk milletliyle ilgili olarak 

söyledikleri bir manzumede bakınız nasıl dile getiriliyor: 
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Bir millet yarattım doğuda 

Adına Türk dedim 

Onu zalimin başına dert 

Mazluma sığınak verdim 

Türkiye’de Millî Mücadele yıllarında yazılıp kabul edilen ve adı da 

“İstiklâl Marşı” olan Türkiye’nin millî marşı da Müslüman-Türk 

milletinin karakterinin istiklâl olduğunun en güzel delillerinden 

biridir. Karakterimizde bir değişiklik olmamış ki, hâlâ aynı şiiri millî 

marş olarak söylemeye devam ediyoruz (Gürel, 2013:52).  

Kur’an-ı Kerim’in Maide Suresi’nin 54. ayeti, Türkleri İşaret eden 

Ayet olduğu pek çok alim tarafından kabul edilmektedir. “Ey iman 

edenler! İçinizden kim dininden dönerse, Allah Müminlere karşı alçak 

gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, kendisinin onları seveceği, 

onlarında kendisini seveceği bir kavim getirir ki; Onlar Allah yolunda 

savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından çekinmezler. Bu Allah’ın 

lütfu inayetidir ki, onu kime dilerse ona verir. Allah ihsanı bol olan, en 

çok bilendir. (Maide suresi:54). 

Bu ayet-i kerimenin, Vani Mehmed Efendi, Elmalılı Hamdi Yazır, 

Ömer Nasuhi Bilmen, Said-i Nursi, Fikri Yavuz, Celal Yıldırım ve 

Osman Keskioğlu başta olmak üzere bir çok İslam alim ve mütefessire 

göre Türkler’i işaret ettiği kabul edilmektedir. Kâinatın efendisi 

sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in  muteber kitaplardan 

okuduğumuz hadis-i şerifleri, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügat-it 

Türk’te Buhara ve Nişabur hadis imamlarından zikrettikleri hadis-i 

kutsi (Mahmud, 1992:3-4), ayrıca yüzlerce Müslüman ve Hıristiyan 

tarihçi, Türklerin Müslüman oluşu ve İslam ülkelerine inişlerini herc-ü 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 131 

 

 

merc olmuş memleketlerde asayişi koruduğunu bozulmuş nizamı 

yeniden canlandırarak Türk-İslam medeniyetini ihya ettiklerini ittifak 

halinde kaydetmektedir. Gerek çağdaş tarihçiler ve gerekse asrımıza 

kadar yazılmış olan tarihler de Türk Milleti’ni  Cund Allah” Allah’ın 

ordusu olarak belirtmişlerdir. 

İntişar-ı İslam Tarihi’nin yazarı T. W. Arnold , Türklerle ilgili olarak 

şunları yazıyor: 

 “Hıristiyan krallıkları birbiri peşinden Türlerin büyüleyici ellerine 

düşüyorlardı. Bulgaristan, Bosna, Macaristan istiklallerini onlara 

teslim etmişlerdi. Azametli Venedik Cumhuriyeti malik olduğu 

topraklardan bir çoğunun elinden çekilip alındığını gördü. Hatta 

Otranto’nun zaptından sonra ebedi belde Roma bile tehdide maruz 

kalmıştı. XV. Miladi asrın sonları ile XVI. Asır içinde meydana 

getirilen Hıristiyan yazılı eserleri Türk’ün parlak başarıları 

durdurulmadıkça Hıristiyan Avrupa’nın mukadderatını tehdit edecek 

musibet şekillerinin tahminleri ile doludur. Türk, Cenab-ı Hakk’ın 

günahkârlıktan ve ahlaki düşüklükten dolayı kullarını terbiye etmek 

için gönderilmiş ilahi bir kırbaç şeklinde temsil olunmuştur.” (Arnold 

1975:48)  

Dünyada yaşayan bunca Müslüman arasında “Mehmed” ismi yalnız 

Müslüman Türklerde vardır. Peygamberimizin has ismini, Ona 

duyduğu hürmet ve edep düşüncesiyle “Muhammed” ismini kısaltarak 

kullanmış “Mehmet” demiştir. Şanlı askerine de “Mehmetçik” 

unvanını takmıştır. Diğer Müslüman milletlerde ise bu dikkat ve 
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saygıyı göremiyoruz. Gerek vatan sevgisi gerekse şehitlik ve gazilik 

anlayışı Müslüman-Türk’ün şahsında gerçek anlamına kavuşmuştur. 

 Daima Hakk’a tapan ve Hakk’ı tutan Türk milleti mabedinin göğsüne 

namahrem elinin değmemesi için mücadele etmiş, ölmüş-öldürmüş 

ama vatanını ve namusunu çiğnetmemiştir. 

Türk milletine en büyük armağanı İstiklal Marşı’nı bırakan Âkif, bu 

ölümsüz eserinde gelecek nesillere de şamil olmak üzere şöyle 

sesleniyor: 

                         Arkadaş yurduna alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın.. 

Doğacaktır, sana vaat ettiği günler Hakk’ın 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Bastığın yerleri “Toprak diyerek geçme tanı!” 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır atanı. 

Verme, dünyaları alsan da bu Cennet vatanı 

 

 Cıty Univercity of Newyork’ta siyasal bilimler sahasında söz sahibi 

olan Prof. Dr. Danwart A. RustowUn “Mehmed Âkif’in İstiklal Marşı: 

Atatürk’ün Kurtuluş Hareketinde Din ve Milliyetçilik” başlıklı 

makalesinde ilginç yorumlar vardır. Rustow, önce Mehmed Âkif’in 

kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın hangi süreçten geçtikten sonra Millî 

Marş olarak kabul edildiğini anlatıyor. İstiklal Marşı’mızın mısraları 

üzerinde tek tek durduktan sonra, Türkiye’nin zaferini “din” ve 

“milliyetçilik”e dayandırıyor. Makalesinin sonunda ise şu yorumu 

yapıyor: 
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“Bugün dünyanın kabul ettiği sadece bir hâkimiyet vardır: Milli 

hâkimiyet. Âkif’in ve Kemal’in kendi soyu olan Türkler için öne 

sürdükleri hâkimiyet talepleri ve İstiklal savaşlarını kazanmak için 

Âkif’in şiirlerinde belagatla açıkladığı dinî ve milliyetçi fikirlerin tam 

bir sentezini gerekli buldular. Gerçekte İstiklal Marşı’nın Türkiye’nin 

milli marşı olarak kalmasına, İslam inancına karşı hiç düşmanlık 

beslemeyen Atatürk’ün laikçiliği delil olarak gösterilir.” (Gürel 

1997:10-11) 

  “Esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman eden” Türkler esir edilebilir mi? 

Batı’nın “Hasta Adam” diyerek parçalayıp yutmak istedikleri VI. 

asırlık Osmanlı Devletinden; yedi düvele karşı savaşarak yeni bir 

bağımsız devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş mücadelesinde 

Orta Asya Türklüğü ve dünya Müslümanları da Türkiye Türklerine 

maddî manevî desteklerini esirgememişlerdir. 

Millî Mücadele’ye Asya Müslümanlarının ve Türkistan 

Türklüğünün Destekleri 

Bu vatanın mübarekliğine dikkat çeken Âkif’e cevap 

Hindistan/Pakistan Müslümanlarından ve Orta Asya’dan gelir: 

 “Kutsal inançlar uğrunda akıtılan kana maddi karşılık bulmak 

mümkün mü? Elbette hayır. Hayata gözlerini yuman her Müslüman, 

kefenlendiği, Allah katına öylece gönderildiği halde şehid kanlı 

libasıyla Hakk’ın katına çıkar. 
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 Kan ve barut içinde çırpındığımız Kuvvay-i Milliye yıllarında, 

Avrupa’nın ve onların piyonu, şımarık çocukları olan Yunan 

palikaryalarının vahşetini tel’in etmek üzere Hindistan 

Müslümanları bir miting tertiplerler. Yüz binlerce Müslüman’ın 

katıldığı bu mitingde kürsüye Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal 

çıkar ve söze şöyle başlar:’Müslümanlar, bu gece rüyamda 

Resulullah’ı gördüm. Bana sordu: ‘Ey İkbal, dünyada ne var ne yok’ 

dedi. Dedim ki; ‘Kan var ateş var’ Bana dünyadan hediye getirip 

getirmediğimi sordular. 

_ Ey Allah’ın Resulü, Cennet nimetlerinin karşısında dünya 

hediyelerinin ne değeri olur? Ama size öyle bir hediye getirdim ki 

bunun değerinde bir hediyenin Cennet’te de olduğunu sanmıyorum. 

Size yurtları için, Din-i Mübin için Anadolu’da çarpışan Mehmetçiğin 

kanını getirdim..’ 

 Bu konuşmadan duygulanan Müslüman halk hemen oracıkta büyük 

bir miktarda para toplar, bilindiği gibi toplanan o para Türkiye’ye 

gönderilir.”(Doğan 1976;24–25). 

Türkiye’de Âkif ne ise Hindistan ve Pakistan Müslümanları için de 

İkbal odur. Muhammed İkbal’in ateşlediği bir hareket olarak başlayan; 

Anadolu’daki Milli Mücadeleye destek hareketi, kısa zamanda bütün 

bir Orta Asya’yı da kapsar. Müslüman-Türk’ün Anadolu’da muzaffer 

olması için dualar edilir, heyecanlı şiirler kaleme alınır. Kazak 

Türklerinin milli şairi Mağcan Cumabayulı’nın “Alıstağı 

Bavrıma/Uzaktaki Kardeşime” şiiri bunlardan biridir: 
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“ Alısta avır azap sekken bavrım, 

Kuvargan beyşeşektey kepken bavrım, 

Kamağan kalın cavdın ortasında 

Köl kılıp közdin casın tökken bavrım. 

 

Aldındı avır kaygı capkan bavrım. 

Ömrinşe capa körgen cattan bavrım. 

Tüksiygen cüregi tas cavız candar 

Tiridey terin tonap catkan bavrım. 

 

Apırmay, emes pe edi altın Altay 

Anamız bizdi tapkan; asav tayday 

Bavrında cürmep pedik salıp oynak? 

Cüzimiz emes pe edi carkın ayday? 

 

Alalı altın saka atıspap bek? 

Tebisip bir tösekte catıspap bek 

Altayday anamızdın ak sütinen 

Birge emip, Birge demin tatıspap bek? 

 

Turmap bed bizdin üşin möldir bulak 

Sıldırap sılık-sılık tavdan kulap? 

Dayar bop uşkan kustay, sokan kuyın, 

Tilesek, bir-bir tulpar beyne pırak? 

 

Atlaydın altın küni erkeletip, 

Kelgende colbars bop, cana er cetip. 

Akteniz, Karateniz arcağına, 

Bavırım, meni tastap kaldın ketip! 

 

Men kaldım cas balapan, kanat kakpay; 

Uşam dep umtılsam da damıl tappay, 

Cön sitler,col kösterer can bolmadı! 

Cavız cav koysın ba meni endi atpay?! 

 

Korğasın cas cürekke oğı battı. 

Künesiz taza kanım suvday aktı 

Kansırap elim kurıp esten tandım, 

Karanğı abaktığa berik captı.. 
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Körmeymin keşe cürgen kır, saydı da, 

Kündiz-kün,tünde-kümis aydı da, 

Ardaktap, şın cibektey orayğa orap 

Ösirgen altın anam Altay’dı da. 

 

Apırmay, ayrıldık ba kalın toptan, 

Şayılıp kaytpaytuğın cavğan oktan 

Türiktin colbarıstay cüreginen. 

Şını men korkak kul bop cavdan bukkan?! 

 

Şark urıp erkke umtılğan Türk canı 

Şını men avırdı ma bitip halı?! 

Ot sönip cürektegi, kurıdı ma 

Kaynağan tamırdağı ata kanı? 

 

Bavırım! Sen o cakta, men cakta, 

Kaygıdan kan cutamız, bizdin atka 

Layık ba kul bop turuv; kel keteyik 

Altay’ğa, ata mıras altın taka.”(Cumabaev 1995:72–73) 

Mağcan, bu milliyetçi duyarlığın bedelini hayatıyla ödemiştir. 

Mağcan, 1920 yılında yazdığı bu şiiriyle Türkiye Türklerine 

seslenmiş, o yıllarda bağısızlık savaşı vermekte olan kardeşlerinin 

dertlerine ortak olmaya çalışmıştır. Ayrıca bu şiirinde üst kimlik 

olarak ısrarla “Türk” kavramını kullanıyor olması da manidardır. Bu 

şiirde Türkiye Türkleriyle Kazak Türklerinin kardeşliği veciz bir 

şekilde anlatılmıştır. Mağcan, 1929’da milliyetçi, Turancı ve Sovyet 

rejimine karşı olduğu gerekçesiyle tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına 

çarptırılmıştır.1935 yılında tanınmış Rus yazarı Maksim Gorki’nin 

yardımıyla serbest bırakılmış, Vatanı Kazakistan’a geri dönmüşse de 

1937 Aralığı’nda tekrar tutuklanmıştır.1938’de de ördürülmüştür. Bu 

şehidimizin eserleri, Komünist Partisi tarafından 1929 yılından 
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itibaren yasaklanmış, bu yasak 1988 sonlarına kadar da devam 

etmiştir. 

Orta Asya Türklüğü, Anadolu Türklüğüne sadece manevi destek 

vermekle kalmamıştır. İçlerinden Osmanlı ordusu saflarında 

cephelerde işgalcilere karşı savaşanlar da olmuştur. Doğu Türkistanlı 

Hacı Yakup Anat’ın babasıyla ilgili bir hatırası bunun canlı şahididir: 

“Babamın kaldığı tekkenin şeyhi bir gün: 

_ Oğlum Hacı Yusuf! Bugün buraya subaylar geldi. Ordumuza asker 

yazıyorlardı, seni de asker yazdırdık. Doğu Türkistanlılar da savaşa 

katılıyor demiş. 

Babam da: 

_ Ben de bir Uygur Türküyüm. Kardeşlerimin yanında severek 

savaşırım. Ne zaman isterlerse hazırım demiş. 

Asya devletlerinden gelenler de bir tabur yapılıp askeri eğitime 

alınıyor. Kısa süren eğitimin ardından da, Halep’in Kut el Emare 

bölgesindeki cephede İngilizlerle savaşmaya başlıyorlar. Çok şiddetli 

çarpışmalara giriyorlar ve burada İngiliz kuvvetlerini mağlup 

ediyorlar. Arapların da bu bölgede kendilerine saldırdıklarından sık 

sık bahsederdi. 

İki yıl aralıksız savaştıktan sonra anlaşma oluyor ve o da İstanbul’a 

dönüyor Annemle tanışıyor. Sultanahmet Camii imamının kıydığı 

nikâhla annem Fatma ile babam Hacı Yusuf evlenirler. Bu evlilik o 

dönemin İstanbul gazetelerinin birinde fotoğraflarıyla birlikte 

yayınlanmıştır. 



138 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

Babam bir gün İstanbul caddelerinin birinden geçerken duvarda: 

 ‘Orduda savaşmış yabancı uyruklu kişilere Türk uyruğuna geçmek 

koşuluyla ev ve arazi verilecek.’ Diye bir ilan görüyor. Hemen 

müracaat edip, Bursa’nın Orhangazi ilçesi Çukur Bostan 

Mahallesi’nde üç katlı ahşap bir eve yerleşiyorlar” (Anat 2003:3–4) 

Pakistan-Hindistan Müslümanlarının ve bütün bir Orta Asya 

Türklüğünün yokluk içinde de olsalar, Anadolu’daki Milli Mücadele 

için topladıkları yardım paraları S.S.C.B. merkezi hükümetinin başı 

Lenin tarafından; yolların güvenlikli olmadığı gerekçesiyle, 

Anadolu’ya ulaştırılmak üzere ellerinden alınır. Nice bir zaman sonra, 

bu paranın sadece bir kısmı Türkiye’ye teslim edilmiştir. Söz konusu 

yardım paralarının önemli bir kısmı Rusya’da bırakılmış, söylentilere 

göre de bu parayla Moskova’da Kremlin Sarayı restore edilmiştir. 

Bu süreçte, Milli Mücadele zaferle sonuçlanmış, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti kurulmuştur. Mustafa Kemal de bu yardım paralarını Türkiye 

İş Bankası’na kuruluş sermayesi yapar. Yani İş Bankamızın 

sermayesi, Mehmetçiğin kanları ve canları pahasına verdiği o kutsal 

mücadeleye destek için dindaşın ve soydaşın topladığı yardım 

paralarıdır. 

İstanbul Üsküdar’da Osmanlılar zamanında Orta Asya’dan gelen 

dervişlerin barınması için inşa edilen Özbekler Tekkesi, Kurtuluş 

Savaşı tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Şeyh Atâ Efendi’nin 

İstanbul’da işgal kuvvetlerine karşı oluşturulan Karakol Cemiyeti’nin 

üyelerinden olması sebebiyle tekke bir müddet Kuvâ-yi Milliye 

mensuplarından yaralananlar için hastahane olarak kullanılmış, ayrıca 
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İstanbul’dan kaçırılan silâh ve cephanelerle Anadolu’ya gizlice 

geçmek isteyen, içlerinde İsmet İnönü, Adnan Adıvar, Halide Edip 

Adıvar, Ali Fuat Cebesoy’un babası İsmâil Fâzıl Paşa, Mehmed Âkif 

Ersoy ve Celâleddin Ârif Bey gibi önemli isimlerin bulunduğu 

kişilerin ilk durağı haline gelmiştir (Tanman,2007:470). 

Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ın Şiirlerinde Türkiye ve 

Türkçe 

Güzel Türkistan senge ne boldu? 

Sahar vaktinde güllerin soldu. 

Çemenler berbat kuşlar hem feryâd 

Hemmesi mahzun bolmas mı dilşâd? 

Bilmem n’üçün kuşlar uçmaz bağçalarında 

Birliğimiznin teprenmez tağı 

 

Ümidimizin sönmez çırağı 

Birleş ey halkım kelgendir çağı. 

Bezensin emdi Türkistan bağı. 

Kozgal halkım yeter şunca cevr u cefâlar. 

Al bayrağını kalbin oygansin. 

Kulluk asarat barçası yansin. 

Kur yengi davlat yalvar ortansın, 

Ösküp Türkistan kaddin kötarsin 

Yayrap yaşnap öz vatanın gül bağlarında. 
 

Güzel Türkistan, sana ne oldu? Seher vaktinde güllerin soldu. Çayır 

çimen berbat (olmuş)kuşlar feryat e(diyor). Hepsi mahzun; gönülleri 

şenlenmez mi? Bahçelerinde niçin kuşlar uçmaz; bilmem! 

Birliğimizin sarsılmaz dağı, ümidimizin sönmez ışığı (olan) ey 

halkım; birleşme zamanı gelmiştir! Artık Türkistan bahçeleri 

süslensin! 
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Davran halkım; bunca cevr ü cefâlar yeter! Kendi öz vatanının çiçek 

bahçelerinde canlanıp yeşererek bayrağını eline al, kalbin uyansın; 

kulluk ve esâret tamamı yok olsun; yeni devlet kur, düşmanlar ürksün; 

yüce Türkistan ayağa kalk! (Özbay,1994:526). 

Biz Türkiye Türkleri, Çolpan’ı genellikle bu şiiriyle tanır ve biliriz. 

Çolpan’ın bu şiiri 100 yıl önce Millî Mücadele yıllarında nasıl 

atalarımızı uyandırmış, yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluşuna vesile olmuşsa bugün yeni yetişen nesillerimiz de bu 

şiirdeki ruhla yetişmektedirler. 

1897’de Andican’da dünyaya gelen Çolpan da Mağcan gibi 1937 

yılında tutuklanmıştır. 4 Ekim 1938’de de milliyetçilik suçundan 

kurşuna dizilmek suretiyle şehit edilmiştir. Bu olaydan sonra 

Sovyetler Birliği, Çolpan’ın adını edebiyat tarihlerinden tamamen 

silmek için onun eserlerine yasak getirilmiştir. Bu eserleri basmak, 

bulundurmak, okumak ve hatta Çolpanın adını bile anmak 

cezalandırılmak için yeterli sayılmıştır. Ancak Stalin’in ölümünden 

sonra haksız yere öldürüldüğü açıklanarak iade-i itibar edildiyse de, 

eserleri, Stalin döneminde milliyetçi oldukları için öldürülen diğer şair 

ve yazarların eserleriyle birlikte, Kardeş Özbekistan’ın bağımsızlığını 

kazandığı 1991 yılından sonra arşivlerden çıkartılarak tekrar yayınlana 

bilmiştir. 

Özbek Türklerinin milli şairi Abdülhamid Süleymanoğlu Çolpan’ın  

“Anadolu’nun Muzaffer Ordularına” ithaf en kaleme aldığı “Tufan” 

başlıklı şiir de, Türkiye Türklerinin Anadolu’da verdikleri Milli 
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Mücadelede Orta Asya Türklüğü tarafından ne kadar yakından 

izlendiklerinin bir başka nişanıdır: 

TUFAN 

‘Anadolu Kışlağının Muzaffer Ordularıge’ 

Ey İnönü, ey Sakarya, ey istiklal erleri 

Milli Misak alıngança toktalmasdan ilgeri! 
 

Bilemez kim, cennet kebi toprağınız yavlarnın 

Gödeklerni yastaguçı ayakları atsıda, 

Bilemez kim tavuşınız haksız çıkan davlarnın 

İnsafsızca şavkınlarnın, huruşlarnın petside. 
 

Bilemez kim, ‘medeniyyet’ beşigide olturan 

Celladlarnın bütün tama’ ve hırsları sizlerde, 

Bilemez kim ‘azadlık’ dep şavkun kılgan bakırgan 

Börilernin aç közleri, altun tola yerlerde. 
 

Bilemez kim, unlar sizni yaşamakka koymaylar 

Bilemez kim, kanınızı tamçı-tamçı içeler 

Bilemez kim, unlar sire yuvaş halknı sevmeyler, 

Bilemez kim toprak uçun insanlıkdan keçeler. 
 

Bilemez kim siz yoksullar son çakda 

Şunday yaman düşmanlarnın kolıda 

Mengi esir, mengi tutkun bolışnı 

İstemesden kolga yarag aldınız. 
 

Bilemez kim katar-katar kışlaklar, 

Sinesige nan toldırğan topraklar, 

Ot içinde, şunın uçun ölişni 

Artru körüp canı otka saldınız. 

Cannı kanğa-okka otka saldınız, 

Fakat bu kün tatlı bir öç aldınız, 

Yene bir kor tarihlerde kaldınız! 
 

Ey istiklal, ey Sakarya, ey İnönü erleri 

Yür, mazlumlar tufanının öç alguçı selleri!”(Çolpan 1924:6) 
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Bu şiirde, biraz dikkat ederseniz, Âkif’in İstiklal Marşı’nda kullandığı 

kavramların ortaklığına şahit olacaksınız. “cennet kebi 

toprağınız”=”bu cennet vatanı”, “istiklal” = ”İstiklal”, 

”medeniyet(Avrupa)” = ”Medeniyet dediğin tek dişi kalmış 

canavar”,… gibi.  

 Millî Mücadelenin başkomutanı Mustafa Kemal’in “Hattı 

müdafaa yok, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün bir vatandır.”  

Dediği, Misak-ı millî sınırlarıdır. Çolpan’ın da bu şiirinde belirttiği 

misak-ı millî; Türkiye’de Millî Mücadele’nin başlangıcında ortaya 

çıkmış bir kavramdır. 28 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i 

Mebusanında kabul edilmiştir.  Misak-ı Millî, aslında Türkiye’deki 

istiklâl mücadelesinin manifestosu veya önsözüdür. Altı maddeden 

meydana gelen bu millî yeminde tam bağımsızlık ve millî sınırlar 

çizilmiştir: 

Madde 1- İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın güvenliğinin 

sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması 

için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli 

olmalıdır. 

Madde 2- Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve 

mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır. 

Madde 3- Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği 

oylar ile belirlenmelidir. 

Madde 4- Kars, Ardahan, Artvin, Batum (Elviye-i Selâse) ve Batı 

Trakya’nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul 

ederiz. 
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Madde 5- Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki 

Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez. 

Madde 6- Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı sırada (30 

Ekim 1918) Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk 

vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz. 

 

Misak-ı Millî’nin 3,4 ve 5. Maddelerinin yazılı olduğu orijinal belge 

Enver Paşa, Dünya Savaşı'nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine, 

Almanya ve Rusya'da Türk halklarının bir araya getirilmesi amaçlı 

pek çok mücadelede bulunmuş, Sovyet hükûmetinin desteğini 

kaybettikten sonra Orta Asya'daki Türk halklarını ayaklandırmak 

amacıyla gittiği Türkistan'da Bolşeviklere karşı yaptığı bir çatışma 
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sırasında ölmüştür. 1914'te Padişah Abdülmecit'in torunu (Şehzade 

Süleyman'ın kızı) Naciye Sultan'la evlenerek Osmanlı hanedanına 

damat olmuştur. Bu evlilikten Türkân Mayatepek (ö.1989) ve 

Mahpeyker Ürgüp adlı kızları ve Ali Enver Akoğlu (1921-1971) adlı 

bir oğlu vardır. Enver Paşa, Genel Kurmay eski başkanlarından Kazım 

Orbay'ın da kayınbiraderiydi. 1922 Şubat'ında komutasında topladığı 

Basmacı birlikleri ile Duşanbe'yi ele geçirdi ve oradaki Sovyet 

garnizonunu tutsak aldı. Ardından Horasan üzerine yürüyerek Kızıl 

Ordu birliklerinin Buhara ve Horasan'dan çekilmelerini istedi. 28 

Haziran 1922'deki Kafiran Savaşı'nı kaybettikten sonra dağlara 

çekilmek zorunda kaldı. 4 Ağustos 1922'de Kurban Bayramı sırasında 

Tacikistan'da, Belcivan yakınlarında Agop Melkovian komutasındaki 

Bolşevik Ruslara karşı yapılan bir çarpışmada üzerine düşen havan 

topuyla hayatını kaybetti ve Çeğen köyüne gömüldü. Yıllar sonra 

mezarı Türkiye’ye nakledilmiştir. 4 Ağustos 1996’da İstanbul 

Şişlideki Abide-i Hürriyet tepesinde defnedilmiştir. 

Çolpan’ın “Belcivan” başlıklı şiirini millî şehidimiz Enver Paşa için 

kaleme alınmış bir ağıt olarak değerlendiriyoruz. İşte o şiir: 
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BELCİVAN 

Feryadım dünyanın barlığın boğsun 

Ümidnin en songı iplerin üzsün! 

 

Gazâbdan titregen yaş bir yiğitnin 

Taşdan sinesige oklar ornaşmış. 

Tağlarda erk uçun yürgen keyiknin 

Kara közleriğe matemler kirmiş! 

 

Deryâlar , tokunlar titretgen bir er, 

Zerbeler kahrından yıkılmış, talmış! 

Kurtuluş yulduzı yoklıkka kirmiş, 

Senin son canını yalvarın almış. 

 

Marmara boyları, Edirne yolu, 

Çatalca kenligi, Boğaz tarlığı, 

Karpat belendiği, Trablus çöli 

Gözel Selânik’nin şirin bağları… 

 

Şehidler yüzige tamguçı nurlar 

Kanlar yığlatdı bizni bu haber! 

 

Berlin köçeleri yiğitnin birin 

Toptolug elbeler koynuğa aldı 

Tiflis havâları bir necât erin 

Kara kanga boyap yerlerge saldı 

 

Tarihnin rengini köp kanlar bilen 

Karayıtkan, toldurğan bırak Belcivan 

En songı ümidni kanğa boyağan, 

Âh, kanday uğursuz zamânlar kelgen! 

Feryâdım dünyânın barlığın boğup öldürsün,, 

 

Kapkara bahtımğa şeytanlar külsün! (Özbay, 1993:528) 

 

Enver Paşa’nın şehit olmasıyla ilgili 1922’de yazılmış bir şiir de Yaş 

Türkistan dergisinin 3-4. Sayısında yer almaktadır. Şehid Enver 
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Paşa’ya Mersiye olan bu şiirin yazarı belirtilmemiştir (Mersiye, Yaş 

Türkistan, Paris-Fransa, Şubat/Febral-Mart 1930, Yıl:2, Sayı:3-4, s. 

41-42). Paris’te Mustafa Çokay tarfından çıkartılan Yaş Türkistan 

dergisinde Çolpan’ın da Yapraklar adlı bir şiiri yayınlanmıştır 

(Dekabır/Aralık 1929, Yıl: 1, Sayı:1, s.32). Bu şiirin, Kazak 

Türklerinin millî şairi şehit Mağcan Cumabayoğlu’nun Alustaki 

Bağruma başlıklı şiir ile aynı sayıda peş peşe verilmesi bir tesadüf 

olmasa gerektir. 

Çolpan, Osmanlı sahası Türk edebiyatını da yakından takip etmiştir. 

Çolpan, Orta Asya’da yaşayıp da Türkiye Türkçesiyle de şiirler yazan 

nadir şairlerimizden biridir (Kolcu, 2010:299). Çolpan, bu şiirlerinde 

başlıların altına “Osmanlıca” ibaresini de özellikle yazmıştır. Buradaki 

Osmanlıca, Osmanlı Türkçesi anlamında yani Türkiye Türkçesidir. 

Bunu biz bu şekilde anlıyoruz. 

1922 yılında Taşkent’te yayınlanan Özbek Yaş Şairleri Antolojisi’nde 

Çolpan’ın 14 şiiri yer almaktadır. Bunlar şairin 1919-1921 yılları 

arasında yazmış olduğu ilk şiirlerinden bir seçkidir. Bu şiirlerden biri 

de “Özbek Kızı İçün” başlığını taşımaktadır. Şiirin başlığı altında 

“Osmanlıca” ibaresi yer almaktadır. 
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ÖZBEK KIZI İÇÜN 

Osmanlıca 

Görüyorum: Her bir elin göğünde 

Yıldızları parıl-parıl yanıyor, 

Yıldızların yere saçan nûrını 

Her bir insân içe-içe kanıyor. 

 

Gülşen yok ki kadın güli açmasun, 

Bakça yok ki kadın bülbül ötmesün, 

Yer yoktur ki kadın isi saçmasun, 

Gönül yok ki kadın meftûn etmesün… 

 

Her milletin gülşeninde gülleri 

O milletin kadınları, kızları; 

Her milletin hak saydığı bir yolu 

Kadınlığın basmış olan izidir. 

 

Hiç milletde kadınları o güzel 

Çehreleri perdelere girmiyor, 

Hiç milletde …… (?) hâ’in el 

Kadınlara gazab ile ermiyor. 

 

Her nereye gittim isem: karşımda 

Kadınları açık yüzle bulurum; 

Hatırlarım: Kapalıdır yurdumda 

Özbek kızı kaygulara dolarım, 

Boğulurum 

Ölürüm…. 

 

Siyah perde bilir misin? –O alçak 

Eski dünya seni bize bırakmış. 

Erkli olan kadınların başına 

Din isminden esirligi o takmış 

 

Köz adlımda eski dünya o büyük 

Saltanatı şevket ile ölüyor 

Ölmesine iblislerdir ağlayan 

Meleklerse gök yüzünde gülüyor 
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Sen de onın mîrâsısın ey perde, 

Kalamazsın âzâd olan bu yerde, 

And içerim: Esir Özbek kız içün, 

Şimdi burada yalnız mezâr seninçün; 

Bir mezâr ki, taşlarından yaş damlar 

Taş içinde Özbek kızı hep ağlar. 

 

Ağustos 1920’de Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yazdığı bu 

şiirinde Çolpan, kadınlarda “Peçe” olgusuyla ilgili kanaatlerini 

dile getirmiştir diyebiliriz. 

 

Çolpan, 13 Mart 1924’de Andican’da kaleme aldığı 20 Asır 

başlıklı dörtlükte bu asrı sadece büyük bir şer asrına 

benzetmektedir. Şairin böyle düşünmesinde; Türkiyeli millî şair 

Mehmed Âkif’in Türkiye Cumhuriyeti’nin Millî Marşı olan 

İstiklâl Marşı başlıklı şiirinde “Medeniyet dediğin tek dişi 

kalmış canavar dediği” zihniyetin insanlığı esir alma 

gayretlerinin rolü olsa gerek. Önce hürriyetten bahsedip, bilgi 

fen ve hüner sergileyenler insanlığı yükselteceklerini söylerken 

onların hürriyetine, bağımsızlığına göz diktikleri için bu asır 

sadece büyük bir şer asrıdır. 
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20.ASIR 

Osmanlıca 

Bu imiş: Bilgi-fen, hüner asrı 

Bu imiş: Yükselen beşer asrı, 

Hâdisât öyle gösterir ki, bu asır 

Yalnız: Şer ve şer asrıdır!.. 

Çolpan’ın 13 Ağustos 1923’te Taşkent’te kaleme aldığı “Ne Arıyor” 

başlıklı şiiri de Osmanlıca yazılmıştır: 

 

NE ARIYOR? 

Osmanlıca 

Gönlüm boşluklardan bir şey arıyor, 

Te’mîn ederim ki, güneş olamaz. 

Nedir aradığı, kimse bilmiyor, 

Güneş, kendisine bir eş olamaz!.. 
 

20 Asır şiiri aruz vezninin Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün kalıbı ile 

yazılmışken Ne Arıyor şiiri ise hece vezninin 6-5=11’li kalıbıyla 

kaleme alınmıştır. Çolpan’ın, Tan Sırları adlı kitabında Osmanlı 

Türkçesi ile kaleme aldığı Ne Arıyor’dan başka bir de Aşk Başlıklı 

şiiri bulunmaktadır. Bu şiir de hecenin aynı kalıbıyla kaleme 

alınmıştır: 

IŞK 

Osmanlıca 

İlk önce gözümü ışk ile açtım, 

Işkın meydanına kanımı saçtım, 

Işksız ülkelerden o anda kaçtım, 

Ne zamân bağladım zünnâr-ı ışkı 

 

Işk diye ayrıldım dinden îmândan, 

Anlamam heç bir şey insâf, vicdândan. 

Işka secde ettim, buldum o andan, 

Ne zamân katl etdim küffâr-ı ışkı. 
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Cennet benim için kuru sahrâdır, 

Işkın sahrâsı, kim bana me’vâdır, 

Aksini sen bana ne kadar kandır, 

Kanmam: Çünkü buldum gülzâr-ı ışkı. 

 

Işkın meydânında bir pehlivânım, 

Bir mahşer koparır her damla kanım, 

Ne büyük benim, bak ışka îmânım: 

Yere diz çöktürdüm cebbâr-ı ışkı 

 

Ben ışkın milkine yegâne bakan, 

Bana boyun eğer bi’l-cümle sultân, 

İnanır orduma şöyle bir bakan: 

Görünce saf-beste eşçâr-ı ışkı. 

 

Söylerken dillerim ne yaman sızlar, 

Yazarken kalemim ne hazîn ağlar, 

Sâde-dil bunlardan ne ma’nâ anlar, 

Bilmez güç olduğun ızhâr-ı ışkı 

Çolpan’ın 1924’de Taşkent’te Özbekistan Devlet Neşriyatında basılan 

Bulaklar isimli kitabındaki Ziya-yı Kamer şiiri de Osmanlı 

Türkçesiyledir: 

ZİYA-YI KAMER 

Osmanlıca 

 

Kamer ziyâsını döktükçe dalgalı denize, 

Gelir hayalime geçmiş o ömr-i ışk-ı heves. 

Yüzün ziy^sını serptikçe bu soluk benze 

Gönül telâtuma başlar; fakat yüzünde kafes. 

 

Gönül kafesde telâtumla uğraşırken ben, 

Zavâllı ben gine âvâre ışkın ardından 

Koşar, gider: Gine emeli bulmayarak 

Döner gelir, dökerim katreler… sedef gibi ak! 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 151 

 

 

Sonuç 

“Başlangıçta Bolşevik devrimi alkışlayan ve bu yolda şiirler yazan 

çağdaş Özbek edebiyatının büyük şairi Abdülhamid Çolpan, daha 

sonra Kızıl Çarların Türkistan’da yaptıkları katliamlara tanık olunca 

millî bir çizgiye gelmiş ve yapılan haksızlıkları korkusuzca dile 

getiren eserler vermiştir. Çolpan, Özbeklerin isyankâr ruhunu başarılı 

bir şekilde temsil etti.”(Kolcu,2010:299). 

Türkiye’de Millî Mücadele devam ederken Orta Asya Türklüğü ve 

dünya Müslümanları bu mücadeleye maddî ve manevî destekte 

bulunmuşlardır. Özbek şairi Çolpan da şiirleriyle bu desteği 

sunanlardandır. O, aynı zamanda Türkiye Türkçesiyle de şiirler 

kaleme almak suretiyle Türkiye Türklüğüne ne kadar yakın durduğunu 

da göstermiştir. 

Millî mücadelemizin 100. Yılında İstiklal Harbi şehit ve gazilerimizi 

rahmetle anarken 4 Ekim 1938’de şehit edilen millî şairimiz 

Abdülhamit Süleymanoğlu Çolpan’ı da vefatının 83. Yılında rahmet 

ve saygıyla anıyoruz. 

Allah (C.C) birlik ve beraberliğimizi bozmasın… Selam ve 

dualarımla… 
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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. 

1. SOVYETLERİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ TARIM POLİTİKASI 

Sovyetlerin Türk Cumhuriyetlerine uyguladığı ekonomi sistemi, bu 

ülkelerin ekonomisini Sovyetler Birliği ekonomisinin bir ihtisas 

unsuru haline getirmek amacını gütmüştür. Bolşevikler, kültür 

emperyalizmi alanında olduğu gibi iktisadi sömürgecilikte de çar 

hükümetini çok geride bırakmışlardır. 

Birinci dünya harbi ve arkasından Bolşevik İhtilâlinin patlak verdiği 

yıllarda, tüm Rusya’da olduğu gibi Türkistan’da ekonomik yönden 

çok zayıf bir durumda idi. Ekin ekilen alanlar büyük oranda azalmış 

ve o dönem Türkistan sanayinin öncü sahası olan pamuk tasfiye 

imâlathanelerinin  üretimi 1915 yılına oranla iki kat daha eksilmişti1. 

Ancak Bolşeviklerin hakimiyetlerini sağlamlaştırması ile birlikte 

hemen gözlerini bu bölgeye dikmişler ve Sovyetler Birliği 

ekonomisini güçlendirmek leyhine Özbek insanını ve toprağını 

acımasızca sömürme yoluna gitmişlerdir.  

Sovyetlerin X. Kongresinde (21-25 Ağustos 1921) Özbekistan’da 

Yeni Ekonomi Politikasına (NEP) geçme kararı alındı. NEP, Özbek 

 
1 R.Y.Recebova, Uzbekıstan Tarıhı (1917-1993), Taşkent,1993, s.38. 
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çiftçisine belirlenen gıda vergisini verdikten sonra ürünün kalan 

kısmına sahip olma, onu pazarda satıp kendisi için gerekli olan şeyleri 

alma imkanını vermekte idi2. NEP politikasına bağlı olarak Türkistan 

bütçe ve para ekonomisi de yeniden düzenlendi3. 

Yeni Ekonomi Politikasının (NEP) yanı sıra 1921 yılında tüm 

Türkistan’da iki toprak reformu yapıldı. Yerli beylere ait olan araziler 

müsadere edilerek köylülere dağıtıldı. 1925-1927 yılları arasında 

genişletilen bu reformlar sonuç vermeyince 1927 yılında Koşçi 

Birlikleri (çiftçi kooperatifleri) organize edildi. Bu işletmeler 1927 yılı 

içerisinde köylülere gerekli tarım aletlerini almada ve ürünlerini 

pazarlamada yardımcı oldular4. Ancak tarımda yapılan bu yenilikler, 

Sovyetlerin beş yıllık planlar5 dönemini başlatmasıyla son bulmuştur. 

1.1. Kolektifleştirme Politikası 

Aralık 1927’de toplanan 15.Parti Kongresinde, tarımın tüm Sovyet 

Cumhuriyetlerinde kolektifleştirilmesi kararı verildi. Bu kararla 

Sovyet Rusya başta toprak olmak üzere her türlü üretim vasıtalarını 

mülkiyet dışına çıkarmıştır. Bunun yerine de kolhoz (köylünün ortak 

çalışması ile işleyen toprakları) ve sovhoz (devletin doğrudan doğruya 

işlediği topraklar) sistemini getirmiştir6. 

 
2 Mıchael  Rywkın,  Moscow’s Muslim Challenge, Newyork,1983, s.45. 
3 R.Ya. Recebova, a.g.e., s.97. 
4 Mıchael Rywkın, a.g.e., s.45. 
5 Beş yıllık planlar döneminde, ekonomik kararlarda mutlak bir merkezilik, planın 

parasal hesabın önüne geçmesi, yapılan işe göre ücret ödenmesi, merkezî karar 

organları ve işletmelerde despotik ağı kurulması belirleyici özelliklerdir. 
6 Samet Ağaoğlu, Sovyet Rusya İmparatorluğu,İstanbul,1967, s.147. 
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Sovyet hükümetinin sözde ziraatı iyileştirme amacıyla gerçekleştirdiği 

kolektifleştirme politikası tüm Türkistan’ı olduğu gibi Özbek 

ekonomisini de moskovanın sıkı kontrolü altına sokmuştur. 

Özbekistan’da kolektifleştirilen toprakların yüzdesi 1928-1929 yılında 

yüzde 1.2 iken bu rakam 1932’de yüzde 68.2 ve 1937’de yüzde 95 ‘e 

çıkmıştır7. 1937 yılında Özbekistan’da bulunan kolhozların sayısı ise 

832’yi bulmuştur8. Zorunlu kolektifleştirme esnasında Özbekistan’da 

tüm ürünlerde dikkati çekecek derecede azalma görülmüş ve 

milyonlarca hayvan köylüler ve göçebeler tarafından kesilmiş, 

milyonlarcası ise çıkan düzensizlikler esnasında yok olmuştur. 

1.2. Özbekistan’da Yetişen Tarım Ürünleri 

Özbekistan’da yetişen en önemli ürün pamuk olup, pamuk üretimi 

bütün vilayetlerde yapılmakla birlikte, üretim miktarı bakımından 

ülkede Kaşkaderya, Buhara, Surhanderya ve Fergana ön sıralarda yer 

almakta idi. Bu dönemde, Sovyet siyasetinin gereği olarak 

Özbekistan’ın  en verimli toprakları pamuk yetiştirmeye tahsis edildiği 

için, tahıl üretimi aşırı denecek derecede düşmüştür. Ülkede, 

pamuktan sonra en çok yetişen ürünler buğday ve pirinçtir. Sovyetler 

Birliği pirinç üretiminin yüzde ellisi bu topraklarda yetiştirilmekte idi.  

Ülkenin en önemli pirinç üretim merkezi ise Karakalpakistan olup, 

ülkenin toplam pirinç üretiminin yarısını da Karakalpakistan bölgesi 

karşılıyordu. 

 
7 G.A. Von Stackelberg, “Sovyetlerin Komünist Emperyalizmi Tecrübesi ve 

Sovyetler Birliği’ndeki Müslümanlar”,Dergi, Münih,1961, No:23-24, s.82. 
8 Elizabeth , Bacon, Central Asians Under Russian Rule, New York,1966, s.155. 
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Sovyetlerin pamuk politikasının bir sonucu olarak, pirinç üretilen 

sahalar düşüş göstermiştir. 1913 yılında 161.000 hektar, 1938 yılında 

80.400 hektar, 1950 yılında 52.800 hektar, 1961 yılında 55.300 hektar 

ekilen pirinç üretim alanı 1978 yılında 94.200 hektar, 1980 yılında da 

105.000 hektara yükselmiştir. Özbekistanlıların bağımsızlığını kabul 

etmesi ile birlikte pirinç üretim alanları yeniden arttırılmıştır. 

Özbekistanda başta Andican olmak üzere Fergana, Namangan ve 

Taşkent’te mısır üretimi yoğunlaşmıştır. 

Özbekistan’da ekilen alanların %3-7 si sebze üretimine ayrılmıştır. 

Nüfusun yoğun olduğu Taşkent sebze üretimi bakımından ön sırada 

gelmekte idi. Yine Taşkent, Semerkand ve Namangan ülkenin önemli 

patates üretim merkezidir9 . 

Özbekistan’da 205.000 hektar meyve bahçesi, 108.000 hektar bağ 

alanı bulunmaktadır. Ülkede 200’e yakın üzüm çeşidi olup çekirdekli, 

kalın ve ince kabuklu ve renkli pek çok çeşitler vardır10. Sovyet 

döneminde Özbekistan’da her yıl Ural’ın Sibirya ve Uzak Doğunun 

sanayi merkezlerine ve Moskova’ya külliyeli miktarda meyve, sebze 

ve yüksek kaliteli kavun ihraç edilmekte idi11. 

1.1.3. Sovyetlerin Özbekistan’daki Pamuk Üretim Politikası 

Sovyet döneminde Özbekistan ekonomisinin en belirgin özelliği 

Özbekler tarafından beyaz altın olarak isimlendirilen pamuk 

 
9 Özbekistan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, s.35-36. 
10 Onarbay, Şemsiyev, “Özbekistan Cumhuriyeti”, Yeni Forum,S. XV-301, 

Ankara,1994, s.23. 
11Süleyman Kabış, “ Sovyet Türkistanında Tarım” , Dergi, S.55, Münih,1969, s.53. 
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üretiminin geniş oranda arttırılması olmuştur12. Sovyetler Birliği’nde 

istihsal edilen bütün ham pamuğun 2/3’sini tek başına veren 

Özbekistanda131928 yılından itibaren “Sovyetler birliğini pamuk 

alanında kalkındırma” sloganı altında pamuk üretimi büyük oranda 

arttıtıldı. 

1930 yılında Sovyet rejiminin başlattığı kolektifleştirme sonucunda 

Özbekistan kolhoz ve sovhozlarının ekim sahalarında buğday, arpa ve 

pirincin yerini pamuk üretim merkezleri almaya başladı14. 

Özbekistan’da pamuk ekilen sahaların mono kültür halinde 

geliştirilmesi, 1931-1933 yılları arasında kıtlık felaketine yol açmış ve 

bu durumdan etkilenen 2 milyona yakın Türkistanlı açlıktan 

ölmüştür15. Özbekistan tarım bakanı çıldır ali 1934 yılında “ne kadar 

pamuk yetiştirirsek o kadar fazla Moskova’ya bağlanmış olacağız. 

Artık tam anlamıyla sömürge oluyoruz16 diyerek bu durumdan şikâyet 

etmiştir. Özbek hükümeti başkanı Feyzullah Hoca 1938 yılı Martında 

pamuk ekim alanlarını arttırma politikasına karşı çıktığı için Sovyet 

aleyhtarlığı suçu ile yargılanarak idam edilmiştir17. 

II. Dünya Savaşı yıllarında Özbekistan’da üç yıllık süre içerisinde 

pamuk ekim sahası 217.000 hektar azalmış, verimlilik iki misli 

düşüklük göstermiştir. Bu durum üzerine Sovyet hükümeti 

Özbekistan’da pamukçuluğu arttırmak amacıyla devlete teslim edilen 

 
12 Nancy Lubin, “Uzbekıstan: The Challenge Ahead “ The Middle East Journal., 

C.43, S.4, 1989, s.622. 
13 Baymirza Hayit, Dıe Wırstchaftsprobleme Turkestans, Ankara, 1965, s.42 
14 Edward Allworth, Central Asia a Century of Russia Rule,  Newyork, 1967, s.289. 
15 Baymirza Hayit, Esir Türkler, (çev: Şekip Ergine), Ankara, 1966, s.120. 
16 Baymirza Hayit,  Dıe Wırstchaftsprobleme Turkestans, Ankara,1965, s. 42,43. 
17 Mıchael Rywkın, a.g.e.,s.48. 
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pamuğun satın alma miktarını önemli miktarda arttırmak zorunda 

kalmıştır18. 1947 yılında bütün önlemlere karşılık, merkezin planladığı 

pamuk imalatı gerçekleşmediğinden cumhuriyet yöneticileri yerel 

vazifelerini ve devlet menfaatlerini unutmakla suçlanarak 

cezalandırılmışlardır19. 

1954 yılı içinde, Sovyetler birliği komünist partisi merkez komitesi ile 

Sovyet nazırlar heyeti Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’da “ 

pamukçuluğun gelişmesini devam ettirmeye dair” üç kararname 

neşretmiştir. Bu kararnameye göre Özbekistan 1954 yılı zarfında 

600.000 ton arttırmak mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu planı 

uygulamak için Sovyet hükümeti pamuk ekilen alanların imar işlerini 

genişletmiş, seleksiyon ziraatın fennileştirilmesi ve makineleştirilmesi 

işlerine özen göstermiş olmasına rağmen, 1954 yılının 15. Kasımına 

kadar Özbekistan’dan ilava olarak yalnız 205 bin ton yani tahmin 

edilen miktarın %30’unu verebilmiştir20. 

1959 yılına doğru hemen hemen savaştan önceki seviyeye ulaşmış 

olan ham pamuk üretimi bir türlü artmamış ve yerinde saymıştır. 

Hruşçev’in bu yerinde olmayan yenilikleri sebebiyle devlete 1962de 

teslim edilen pamuk miktarı ancak 1958 yılı seviyesinde olmuştur. 

Hruşçev iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra, kolhozcuların pamuk 

ekim sahalarını genişletmelerini teşvik amacıyla, pamuk yetiştiren 

 
18 S. Kabış, a.g.m., s.52. 
19 R. Ya. Recebova, a.g.e., s.285. 
20 V.S. Merzalow, “ SSCB de Ziraatın Durumu”, Dergi, S.54, Münih 1965, s.41. 
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kolhozlara yeniden karşılıklı un ve gıda maddeleri satışları sistemine 

dönülmüştür21. 

Sovyet ekonomisine büyük destek sağlayan pamuğun yetişmesi için 

emek sarf eden köylünün pamuktan hususî olarak istifade etmesi 

Özbekistan ceza kanununun 183. maddesi22ile yasaklanmıştır. Diğer 

taraftan, Özbekler pamuğu devlete pazardaki fiyat üzerinden değil, 

devletin tayin ettiği alım fiyatı üzerinden teslim etmek zorunda 

bırakılmıştır.  Pamuk çiftçileri devlete bir ton pamuk vermeyi 

üzerlerine alırlarsa buna karşılık kendilerine 300 kg lık tahıl üretimi 

pamuğun değerini karşılamaktan çok uzak olmuştur. 

Sovyetlerin Özbekistan’daki pamuk istismarının bir diğer hususu da 

Özbekistan’da üretilen pamuğun yüzde dört gibi çok ehemmiyetsiz bir 

kısmının Özbekistan’daki dokuma sanayinde işlenmekte olup, geriye 

kalanın Rusya’daki tekstil fabrikalarına yollanması olmuştur23. Bu 

suretle Özbek halkı kendi dokuma ihtiyacının büyük kısmını bin bir 

zahmetle ürettiği pamuğun Moskova’da dokunduktan sonra geri gelen 

kumaşlarla sağlamak mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Sovyetlerin Özbekistan’da yarattıkları pamuk köleliği sayesinde 

Özbekleri sefalet içerisinde bırakmışlardır. Özbekistan’da zehirli 

kimyevi gübreleme neticesinde 3.5 milyondan fazla insan sarılık 

hastalığı, kanser gibi öldürücü hastalıklara yakalanmıştır. 

 
21 S. Kabış, a.g.m., s.52. 
22 Baymirza Hayit, Soviet Russıan Colonialism and İmperialism in Turkestan, 

Cologne 1966, s.86. 
23 İbrahim Yarkın, “ Türkistan’da Pamuk Ziraatı ve Ülke İktisatındaki Önemi”  

Türk Kültürü, S. 89, Yıl VIII, Ankara, 1970, s.353. 
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Özbekistan’da pamuk mono kültünün getirdiği bir diğer tehlike ise 

Aral Gölü sorunudur.  

1.1.4. Sunî Sulama Politikası  

Sovyet Rusya, Özbekistan’daki pamuk üretim politikasına bağlı olarak 

geliştirdiği sulamasistemini de kendi uhdesine almıştır. Sovyet 

liderler, tarıma elverişsiz topraklarda pamuk üretimini gerçekleştirmek 

amacıyla sunî sulamamnın tekamülüne büyük önem vermişlerdir.  

Özbekistan’da Birinci Beş Yıllık Plan Döneminde (1929-1932) yeni 

sulanan arazi miktarı 200.000 hektar olmuştur. Ülkede gerçek 

anlamda ilk sulama projesi 1939 yılında yapılmıştır. Bu proje ile 

Fergana Vadisindeki 270 km uzunluğundaki Fergana Kanalı inşa 

edilmiştir. 160.000 Özbek, 20.000 Tacik ve 100 Rus mühendis, 

teknisyen ve işçinin çalışması ile inşa edilen bu kanal vasıtası ile 

Fergana Vadisinin kalbi olan Sir-Derya’dan su getirilerek bölgede 

pamuk ekimi yapılmıştır. 1940 yılında 165 km uzunluğundaki Kuzey 

Fergana yahut Mikayon kanalı ve 198 km uzunluğundaki Andreev ve 

Güney Fergana Kanalı’nın inşası ile vadinin güneydoğusundaki 

dağların eteklerindeki toprakların sulanması amaçlanmaktadır. 

II. Dünya Savaşından sonra, Türkistan çöllerinin sulanması ile ilgili 

olarak üç büyük proje üzerinde çalışılmıştır. 1947 yılında Özbek 

İlimler Akademisi tarafından projesi hazırlanan 800 km 

uzunluğundaki Yukarı Amu Derya (Özbek) kanalının, Kaşkaderya ve 

Zerefşan sulama sistemi ile Amuderya sularının birleştirilmesi 
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amaçlanmıştır24 . Bu kanalların yanı sıra Sovyet Rusya’nın Özbek 

halkının ucuz ve baskı altındaki emeğinden faydalanarak inşa etmiş 

olduğu kanallar şunlardır; Zerefşan’da Kurgan ve Verkhno Buhara 

Kanalı Büyük Çu Kanalı 270 km ve Vaksh Kanalıdır25. 

2. ÖZBEKİSTANDA HAYVANCILIK 

2.1. İpekböceği Yetiştiriciliği 

Özbekistan’da sulanan ve dut ağacı yetiştirilen Fergana Vadisinde, 

Namangan, Margılan, Andican ve Buharada ipek böceği  ve koza 

üretimi gelişmiştir. Sovyetlerin genel ipek üretiminin 1/3 ‘lik bölümü 

Özbekistan’da üretilmiştir26.  

Sovyet döneminde Özbekistan’da yüksek kaliteli ipek böceği üretmek 

için 9 ipek böceği tohumu fabrikası ve bir ipek böceği istasyonu 

kurulmuştur27. Özbekistan’da üretilen ham ipek miktarı 1940 yılında 

693 ton, 1950 yılında 762 ton, 1960yılında 856 ton 1964 yılında 993 

ton, 1965 yılında 936 ton, 1966 yılında 962 ton ve 1967 yılında 1045 

ton olmuştur28. Sovyet döneminde ipek böceği kozası da pamukta 

olduğu gibi Sovyet hükümetince tespit edilen fiyatla satın alındıktan 

sonra Rusya merkezine gönderilmekte ve ipekli kumaş fabrikalarında 

değerlendirilmekte idi. Özbekistan’da dokunan ipekli kumaş 

fabrikalarında değerlendirilmekte idi. Özbekistan’da dokunan ipekli 

 
24 İsmail Kayabalı- Cemender Arslanoğlu, Orta Asya Türklüğünün Tarihi ve 

Bugünkü Durumu, Ankara,1978, s.113 
25 S. Olaf , Caroe, Sovyet imparatorluğu Sömürülen Milletler, Çev. Zehan Yüksel, 

C.II, s.292. 
26 B.a. Dessjattschikow, t. N. Kary- Nijasow, Dıe UDSSR, 1959, s.855. 
27 S. Kabış, a.g.m., s.48 
28 B.A. Dessjattschikow, a.g.e.,s.855. 
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kumaş çok cüzi bir miktarda idi. Sovyet Rusya ipek bakımından da 

Özbekistan’ı ham madde veren sömürge durumuna sokmuştur.  

Bağımsızlık sonrası Özbekistan’da yurt içi sanayinin yaklaşık olarak 

yüzde altmışı ipekli mamûl üretimi ile ilgili olmuştur. Özbekler 1990 

yılında 32.824 ton, 1991 yılında 33.805 ton, 1992 yılında 33.225 ton, 

1993 yılında da 29.614 ton yaş koza üreterek iç pazara sürmüştür29. 

2.2. Özbekistan’da Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan 

Yetiştiriciliği 

Ülkede ipek böcekçiliğinden sonra hayvancılığın en önemli dalı 

koyunculuktur. Özbekistan dünyada en fazla karakul koyunu ve 

astragan cinsi koyun yetiştiren ülkelerin başında gelmektedir. 1966 

yılında Özbekistan’da 7676 baş koyun satılmış olup bunlardan 5873 

başını astragan cinsi koyun oluşturuyordu30. 1970 yılında ise 8 milyon 

kadar olan koyunun beş milyonunu meşhur karakul koyunu teşkil 

ediyordu. Bunun dışında üç milyondan fazla sığır, bir milyona yakın 

keçi ve 400 bine yakın da domuz yetiştirilmekte idi31. Türklerin 

ananevi hayvanı olan at yetiştiriciliği de ülkede büyük bir ehemmiyet 

arz etmektedir. 1941 yılında 468.000 olan at mevcudu, 1960 da 249.00 

e, 1989 da 80.000’e 1990 yılında ise 97.400 e inmiştir32. 

Özbekistan’daki 1986 yılında 4.099.800 olan büyük baş hayvan sayısı 

1987 de 4.073.800, 1988 de ise 4.080.300 olmuştur. 1986 da 

yetiştirilen küçükbaş hayvan adedi ise 9.256.300 iken, 1987 de 

 
29 Özbekistan, TOBB, Ankara, 1996, s.52-53. 
30 S. Kabış, a.g.m., s.48 
31 Mehmet Saray, Özbek Türkleri Tarihi, İstanbul,1993, s.8. 
32 Özbekistan TOBB, Ankara,1995, s. 53. 
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8.832.100 ve 1988 de de 8. 479. 700 e ulaşmıştır33. Bu değerlere 

paralel olarak bu yıllardaki hayvansal ürünlerdeki artış ve azalmayı 

kıyaslamak mümkündür. 

Sovyetler birliği döneminde Özbekistan’da tarımsal üretimde olduğu 

gibi hayvansal üretimde de Moskova tarafından gerçekleştirilen 

merkezi planlamaya göre faaliyet gösterilmiştir. Bağımsızlık sonrası 

ise Özbekista’da hayvancılık kolhoz sovhoz ve ortak işletmelerin34 

yanı sıra önemli ölçüde halkın elindeki özel işletmelerde yapılmakta 

ve bunun sonucu olarak da hayvansal ürünlerin büyük bir bölümü 

halkın elindeki özel işletmelerden elde edilmektedir.                                   

SONUÇ 

1928 yılından itibaren Sovyet Rusya, kendi sanayisi için gerekli olan 

hammaddeyi temin etmek amacı ile Özbekistan’ın zengin maden ve 

enerji kaynaklarını tamamen kendi kontrolü altına almış, sanayi ve 

ticarette devlet sektörü tek hakim olmuştur. 1920’li yılların sonlarında, 

Sovyetlerin kolektifleştirme politikasının neticesinde cumhuriyet 

sanayindeki bütün özel sektörler tamamı ile sona ermiş duruma geldi. 

Ülkede diğer Türk Cumhuriyetlerinde olduğu gibi zengin işletmelerin 

kalanları çok kısa süre içinde sona erdirilmiş ve suçsuz günahsız olan 

işletme sahipleri işçilerini düşmanları olarak ilân edip 

cezalandırmışlardır. İkinci Dünya Savaşı esnasında, Rusya’nın işgal 

ve tehdit edilen bölgelerindeki sanayi müesseselerinin Özbekistana 

nakledilmesi ve yeni mahalli tesislerin açılması sonucunda Özbek 

 
33 Mehmet Saray, a.g.e. s. S.66. 
34 E. Ahmedov, Republic of Uzbekıstan, Taşkent 1993, s.192. 
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ekonomisi köklü bir değişim gösterdi. Sovyet döneminde kimya 

endüstrisi de ülke ekonomisinde önemli bir yer işgal etmiştir. 

Ekonominin gelişmesi ile birlikte ülkeye gelen işçi sayısı da hızla artış 

göstermiştir. Ağır endüstride çalışanların çoğunu Ruslar alırken, 

Türklerin daha ziyade hafif endüstride, yiyecek ve yerli 

endüstrilerinde çalışmışlardır.  
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GİRİŞ 

Türk kadını tarihin kadîm devirlerinden itibaren aile kurumunun 

temelini oluşturan, mensubu olduğu millete ve vatanına karşı 

sorumluluk bilinciyle hareket eden bir ictimâî konumda bulunmuştur. 

Öyle ki Türk ailesindeki “koca-karı” münasebeti ile devlette “kagan-

hâtûn” hukuku birbiriyle eşdeğer bir anlam ifade etmiştir. Bu anlamda 

erkekler ile eşit hukuka malik olup birbirini tamamlayan bir düzlemde 

hareket ederek gerek cemiyet hayatında gerekse yönetim ve idarede 

karşılıklı söz sahibi olmuştur.104  

Kadının ictimâî değere sahip olduğu Azerbaycan tarihi ve 

medeniyetinin hemen her döneminde kadınlar yönetim, siyaset, kültür 

ve sanat gibi sahalarda faaliyet göstermiştir. Azerbaycan tarihi bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde kadının cemiyetin faal bir üyesi 

olduğunu teyit eden ve isimleri tarihin sayfalarına kaydedilen pek çok 

örnek mevcuttur. Mümine Hâtun (Atabeyler Devleti), Zahide Hâtûn 

(Atabeyler Devleti), Mehrican Hâtûn (Atabeyler Devleti), Eleyke-

Könüldaş (Karakoyunlu Devleti), Şahsaray (Karakoyunlu Devleti), 

Sara Hâtûn (Akkoyunlu Devleti), Selçukşah Biyim (Akkoyunlu 

Devleti), Perihan Hanım (Şirvanşahlar Devleti), Mehin Bânû Sultan 

 
104 Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Boğaziçi Yayınları, 

İstanbul 1994, s. 126; Abdülkadir Donuk, “Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde 

Aile”, Dünya Medeniyeti İçinde ve Başka Topluluklarda Aile ve Akrabalık İlişkileri 

Çalıştay Bildirileri (22-23 Kasım 2018), Ed. Metin Eriş, Kastamonu 2019, s. 23.   
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(Safeviler Devleti), Perican Hâtûn (Safeviler Devleti) gibi isimler bu 

örnekler arasında öne çıkan şahsiyetlerdir.105 

Tarihî silsile içerisinde 1747 yılında Nadir Şah Afşar’ın ölümüyle 

ortaya çıkan otorite boşluğu Azerbaycan tarihinde önem arz eden yeni 

bir merhalenin başlangıcı olmuştur.106 Nadir Şah’ın ölümünden sonra 

Azerbaycan müstakil ve yarı müstakil statüde bulunan hanlıklar 

esasında bölünmüş bir idarî yapıda yönetilmeye başlamıştır. Söz 

konusu hanlıklar yaklaşık yarım asır boyunca kendi aralarındaki nüfuz 

mücadeleleri neticesinde çoğu zaman rekabet halinde 

bulunmuşlardır.107 XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycan’da 

hanlıklardan başka meliklikler ve sultanlıklar da bulunmakta idi. 

Bunlar İlisu, Kazak, Kebele, Ereş, Şemşeddil sultanlıkları ile 

Karabağ’da Verende, Çilebörd, Talış (Gülistan), Dizak, Haçın 

adlarıyla varlığını sürdürmüş olan beş melikliktir.108 Ayrıca bu 

dönemde Şemşeddil’in kuzeybatısında bulunan Car-Balaken 

cemaatlerinin varlığı da söz konusudur. Gerek sultanlıklar gerekse 

meliklikler topraklarının dâhil olduğu hanlığa tâbi bir statüde hüküm 

sürmüşlerdir.109 

 
105 Bkz. Məlahət Həsənova, Şərəf Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində 

Görkəmli Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan,  

İmakofset, Bakı 2008. 
106 Yaqub Mahmudov, Kərim Şükürov,  Qarabağ - Real Tarix, Faktlar, Sənədlər, 

Təhsil Nəşriyyatı, Bakı 2005, s. 24. 
107 Əhməd Zəki Vəlidi Toqan, Azərbaycan, Ocaq, Bakı 2007, s. 79. 
108 Aydın Qarabağlı, Qarabağ, Onun Qədim Tayfaları və Toponimleri, Mütərcim, 

Bakı 2008, s. 85-86; Azərbaycan Tarixi. (Ən Kədim Zamanlardan- XXI Əsrin ilk 

Onilliklərinədək), Bakı Universiteti Nəşriyyatı, Bakı 2016, s. 158. 
109 Fəzail Rəhim oğlu Ağamalı, XVIII Əsrin II Yarısı - XIX Əsrin Əvvəllərində 

Quzey Azərbaycan Xanlıqlarında Sosial-İqtisadi Münasibətlər, Bakı Universiteti 
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XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Azerbaycan’da Karabağ, 

Gence, Şeki, Kuba, Şamahı, Lenkeran, Revan, Nahçıvan, Bakü 

Hanlıkları kurulmuş olup hanlar arasındaki mücadelelerin zemini 

kendi hâkimiyetleri altında birleşik Azerbaycan (Vahit Azerbaycan) 

idealinin gerçekleştirilmesi amacını taşımıştır.110 Güney Azerbaycan 

topraklarında ise Tebriz, Erdebil, Urmiye, Hoy, Karadağ, Serab, 

Meraga, Maku Hanlıkları kurulmuştur. Güney Azerbaycan hanlıkları 

bölgede merkezî hâkimiyeti ele geçirmeye çalışan Feth Ali Han Afşar, 

Kerim Han Zend ve Muhammed Hasan Han Kaçar arasındaki 

mücadelelerin etki sahasında kalmıştır.111 Bu siyasî ortamda 

Azerbaycan hanları bir taraftan kendi hâkimiyet alanlarını korumak ve 

genişletmek üzere dâhilî bir mücadele içerisindeyken diğer taraftan 

bölgesel güçler (Rusya İmparatorluğu ve İran) arasında sıkışmış bir 

konumda kalarak çeşitli boyutları bulunan bir denge siyaseti takip 

etmek durumunda kalmışlardır.112  

Bu bölünmüş feodal yapı özellikle Rusya İmparatorluğu’na 

Azerbaycan’ın dâhilî işlerine müdahale etme fırsatını vermiştir.113 

XIX. yüzyılın başlarında İran ile Rusya arasında 1804-1813 ve 1826-

1828 savaşlarının gerçekleşmesi Azerbaycan’ın ikiye bölünmesi ile 

neticelenmiştir. 1804-1813 Rus-İran Savaşı’nı sonuçlandıran Gülistan 

Antlaşması (1813) Revan ve Nahçıvan hanlıkları istisna olmak üzere 

Kuzey Azerbaycan hanlıklarının Rusya tarafından işgalinin birinci 

 
Nəşriyyatı, Bakı 2007, s. 19; Azərbaycan Tarixi. (Ən Kədim Zamanlardan - XXI 

Əsrin İlk Onilliklərinədək), s. 158. 
110 İsmayıl Məmmədov, Azərbaycan Tarixi, Adiloğlu Nəşriyyatı, Bakı 2005, s. 281. 
111 Məmmədov, Azərbaycan Tarixi, s. 276. 
112 Məmmədov, Azərbaycan Tarixi, s. 310. 
113 Toqan, Azərbaycan, s. 79. 
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aşamasını resmî hale getirmiştir.114 Türkmençay Antlaşması (1828) ile 

de İran, Revan ve Nahçıvan hanlıklarının Rusya hâkimiyetine 

girmesini kabul etmiştir.115 

Sonuç itibariyle hanların Azerbaycan topraklarını dağınık 

vaziyetinden kurtarmak amacıyla giriştikleri mücadeleler ve gelecek 

hedefleri olumlu sonuçlar vermediği gibi Azerbaycan’ın kuzeyi Rusya 

İmparatorluğu’nun siyasî, sosyal, iktisadi ve medenî bakımdan işgali 

altında kalmıştır.116 Böylece Kuzey Azerbaycan hanlıklarının durumu 

Rusya İmparatorluğu’nun esareti altına giren diğer Türk 

topluluklarının gidişatı ile aynı çizgide gelişim göstermiştir. İran’daki 

monarşi hâkimiyeti altında kalan Güney Azerbaycan’ın tarihî seyri ise 

Kuzey Azerbaycan’dan farklı bir şekilde cereyan etmiştir. Güney 

Azerbaycan ahâlîsinin durumu İran’da yaşayan diğer millet ve etnik 

unsurlarla ortak olan bir tarihî süreci takip etmiştir.117  

Azerbaycan hanlıkları döneminde hanların öncelikli olarak 

mevcudiyetlerini korumak adına izlediği denge siyasetinin 

boyutlarından biri siyasî evlilikler vasıtasıyla tesis edilen bir çeşit 

nikâh diplomasisine dayanmakta idi. Bu noktada Azerbaycan 

hanlıkları döneminde genellikle han veya zâdegân sülalesine mensup 

kimi kadınların cemiyetteki sosyal rolü yapmış oldukları diplomatik 

evlilikler yoluyla şekillenmiştir. Böylece Azerbaycan siyasetinin 

 
114 Səməd Bayramzadə, “Bir Daha Türkmənçay Müqaviləsi Haqqında”, Güney 

Azərbaycan: Tarix və Müasirlik, Zərdabi Nəşriyyatı, Bakı 2014, s. 31. 
115 Okan Yeşilot, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, A.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 36, 2008, s. 187. 
116 Azərbaycan Tarixi (XIII-XVIII əsrlər), Red. Oqtay Əfəndiyev, Yeddi cilddə. III 

cild, Elm Nəşriyyatı,  Bakı 2007, s. 381. 
117 Bayramzadə,“Bir Daha Türkmənçay Müqaviləsi Haqqında”, s. 32. 
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doğrudan ya da dolaylı bir parçası olmuşlardır. Bu mesele hususunda 

tarihî hadiselerin yanı sıra doğrudan bazı hanların şecere bilgileri dahi 

büyük ölçüde fikir veren niteliktedir. Mesela Karabağ hükümdarı 

İbrahim Halil Han (1763-1806)’ın hanımları arasında Cavanşir 

binbaşısının kızı Hanım, Car-Balaken cemaatlerinin liderlerinden 

Nusal Han’ın kızı Bike Ağa, Unkutlu Allahyar Bey’in kızı, Genceli 

Şahverdi Han’ın kızı Hurşid Beyim, Genceli Şahverdi Han’ın kızı Tuti 

(Tutu) Beyim, Şeki hükümdarı Hüseyin Han’ın Müştak tahallüsünü 

kullanan kızı Tuti Beyim, knyaz Yevgeni Abaşidze’nin kızı Cevahir 

Hanım, Şahsevenli Bahadır Han’ın kızı Şahnisa Hanım 

bulunmaktadır.118  

Çalışmamızda Azerbaycan Hanlıkları döneminde diplomatik 

evliliklere örnek teşkil eden Türk kadınlarından Ağabeyim Ağa, 

Hurşid Bânû Nâtevan ve Tuti Beyim hakkında bilgi vererek tanıtmak 

ve yapmış oldukları evliliklerin faaliyetlerinin yönelimlerine etkisini 

ele almak amaçlanmıştır. Söz konusu isimlerin ortak noktası Kuzey 

Azerbaycan hanlıklarına mensubiyetleri olup yaşamlarının seyri 

Karabağ ve Kuba Hanlıklarının hâricî siyasetinin mukadderatıyla 

bağlantılı olarak şekillenmiştir. 

1. ŞUŞA: BİR ŞEHİR, İKİ ŞAİRE 

1.1. Ağabeyim Ağa (Ağabacı) 

Ağabeyim Ağa Karabağ hükümdarı İbrahim Halil Han ile Gence 

hükümdarı Şahvеrdi Han’ın kızı ve Cevad Han’ın kız kardeşi olan 

 
118 Yunis Rza оğlu Hüseynov, «Qarabağnamələr» Azərbaycan Tarixini Öyrənmək 

Üçün Mənbə Kimi, Еlm, Bakı 2007, s. 179-181. 
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Tuti (Tutu) Beyim’den dünyaya gelen kızıdır.119  Adındaki beyim 

(bəyim, bəgim) hitabı bey sözünün dişil hali olup “hanım” anlamına 

gelmektedir.120 “Ağa” ise Karabağ’da mülkiyet sahibi hanımlara 

verilen bir unvandır. Dolayısıyla Ağabeyim adı Hanımağa’nın 

karşılığıdır.121 Ağabeyim Ağa’nın hayatı tek bir siyasî merkezin çatısı 

altında toplanamayan Azerbaycan hanlıklarının zafiyet gösterdiği bir 

ortamda şekillenmiştir.122 1782 yılında Karabağ Hanlığı’nın merkezi 

Şuşa’da dünyaya gelmiştir.123 1797 yılında Baba Han adıyla da 

bilinen Feth Ali Şah Kaçar’ın zevcesi olmak üzere İran sarayına 

gönderilmiştir.124 Kimi kaynaklara göre bu evliliğin tarihi 1801 

yılıdır.125 Feth Ali Şah’dan altı yıl önce, 1831 yılında İran’ın Dârül-

iman adıyla da anılan Kum şehrinde vefat etmiştir. Feth Ali Şah’ın bir 

ay boyunca hanımının matemini tuttuğu bilinmektedir.126  

Ağabeyim Ağa’nın İran sarayına gönderilmesine bir dizi siyasî 

gelişme sebep olmuştur. Buna göre babası İbrahim Halil Han’ın 

hâkimiyet yıllarında Gence hükümdarı Cevad Han, Şeki hükümdarı 

 
119 Hüsеynоv, «Qarabağnamələr» Azərbaycan Tarixini Öyrənmək Üçün Mənbə 

Kimi, s. 179. 
120 Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev, Azərbaycan Ədəbi Dilinin Tarixi (I hissə), Elm, 

Bakı 2012, s. 184; Süleyman Əliyarlı, Tariximiz Açıqlanmamış Mövzuları İlə, 

Mütərcim, Bakı 2012, s. 169. 
121 Afina Barmanbay, “Gurbet Şairi Ağabeyim Ağa Ağabacı ve Vatan Bağı”, Sosyal 

Bilimler Alanında Akademik Araştırmalar, Ed. Dursun Balkan, Duvar Yayınları, 

İzmir 2020, s. 30. 
122 Hüsеynоv, «Qarabağnamələr» Azərbaycan Tarixini Öyrənmək Üçün Mənbə 

Kimi, s. 179. 
123 Maarifə Hacıyeva, Folklor İşığında, Elm və Təhsil, Bakı 2019, s. 73. 
124 Hüsеynоv, «Qarabağnamələr» Azərbaycan Tarixini Öyrənmək Üçün Mənbə 

Kimi, s. 179. 
125 Azərbaycan Qadın Şairlərinin Poeziya Antologiyası, Red. Şəhla Nağıyeva-Əlison 

Məndəvil, Sönməz Məşəl Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi, Bakı 2014, s. 28. 
126 Hacıyeva, Folklor İşığında, s. 73. 
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Muhammed Hasan Han ve Şirvan hükümdarı Mustafa Han’ın Karabağ 

Hanlığı ile düşmanlık zemini içerisindeki ilişkilerin olduğu bir sırada 

Ağa Muhammed Şah Kaçar’ın Şuşa’ya ikinci kez hücumundan 

yararlanmak üzere fırsat kolladıkları bir siyasî ortam oluşmuştur.127 

Bu dönem aynı zamanda Kaçar velîahdlarının Azerbaycan’ın umûmî 

valisi statüsüne sahip oldukları bir süreçtir. Nitekim Ağa Muhammed 

Han Kaçar zamanında velîahd Feth Ali Şah’dır.128 Ağa Muhammed 

Han Kaçar’ın Karabağ topraklarında bulunmasını fırsat bilerek İran 

tahtını ele geçirmiş olan Feth Ali Şah gönderdiği elçi vasıtasıyla 

Karabağ hükümdarı İbrahim Halil Han’dan Ağa Muhammed Şah’ın 

cesedini ve İbrahim Halil Han’ın da kendisine tâbi olmasını talep 

etmiştir. Siyaseten zor durumda kalan İbrahim Halil Han Ağa 

Muhammed Şah Şuşa’da katledildikten sonra cenazesini Tahran’a 

göndermiştir. Feth Ali Şah, isteğini yerine getiren İbrahim Halil Han’a 

takdirini bildirerek haremine baş hanım olarak İbrahim Halil Han’ın 

kızı Ağabeyim Ağa’yı da istemiştir. İbrahim Halil Han meseleyi Han 

Şurası (Dîvân)’nda meşveret ettikten sonra kızının İran sarayına 

gönderilmesine karar vermiştir. Hatta  aynı karar doğrultusunda öz 

oğlu Ebulfeth Ağa’yı da Feth Ali Şah’ın sarayına göndermiştir. Şah’ın 

Ebulfeth Ağa’yı “Han” sıfatı ile kendi meclisinin hürmetli bir üyesi 

yaptığı bilinmektedir. Dönemin diplomasi geleneği gereği bu 

gelişmeler İbrahim Halil Han’ın Feth Ali Şah’a itaatinin bir alâmeti 

olup Karabağ Hanlığı ile İran arasındaki siyasî istikrar Rusya 

İmparatorluğu’nun Güney Kafkasya’yı işgaline kadar devam etmiştir. 

 
127 Hüsеynоv, «Qarabağnamələr» Azərbaycan Tarixini Öyrənmək Üçün Mənbə 

Kimi, s. 119. 
128 Toqan, Azərbaycan, s. 80. 



182 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

İbrahim Halil Han hâricî siyaseti doğrultusunda hem kızını hem de 

oğlunu teminat olarak Şah sarayına bir nevi rehin vermiştir.129  

Ağabeyim Ağa hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. 

Bunlar arasında en bilinenler P. Kovalevski’nin “Zapiski o Gruzii” 

(Gürcistan Hakkında Kayıtlar) adlı eserinin “Karabağ” başlıklı 

bölümü, M. Müctehidzâde’nin “Riyâzü’l-âşıkîn”, Han Karadaği’nin 

tezkiresi, İran kaynaklarından Ali Ekber Meşir Selimi’nin “Zenan-i 

Sohenver” (Kadın Yazıcıları), “Tezkiretü’l-Hevatin” (Kadınlar 

Hakkında Tezkire), “Name-i Haftagi” (Haftalık Gazete)’dir.  

Tahran’da yayımlanan “Name-i Haftagi” gazetesinin ilk sayısında yer 

alan “Ağabacı” başlıklı yazıda Ağabeyim Ağa tanıtılırken Tahran’a 

hareket ettiğinden bahisle Karabağ’ın en tanınmış neferlerinden 

oluşan 200 atlı ile birlikte yola çıktığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca Şah 

ile aralarında karı-koca münasebeti kurulmadığı, hayırsever ve necib 

bir kişi olarak tanındığı, Şah’ın üzerinde nüfuz sahibi olduğu ifade 

edilmiştir. Aynı yazıda güzelliği tasvir edilen Ağabeyim Ağa’nın 

güzel şiirler yazdığı, edebî meclis ve mahfillerde hazır bulunduğuna 

dikkat çekilmiştir.130 

Şiirlerinin pek çoğu günümüze kadar ulaşmamış olan Ağabeyim Ağa 

Azerbaycan ve İran edebiyatının zekâsı, yeteneği ve güzelliği ile 

tanınmış simaları arasında yer almıştır.131 Çoğunlukla Ağabacı lakabı 

ile anılan Ağabeyim Ağa’nın Tuti tahallüsünü kullandığı 

 
129 Hüsеynоv, «Qarabağnamələr» Azərbaycan Tarixini Öyrənmək Üçün Mənbə 

Kimi, s. 119-120. 
130 Feyzulla Qasımzadə,  XIX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı, Elm və Təhsil, Bakı 2017, 

s. 56-57. 
131 Hacıyeva, Folklor İşığında, s. 73. 
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bilinmektedir.132 Feth Ali Şah’ın şahbânûsu (harembaşı) şiirlerini hem 

anadilinde hem de Fars dilinde yazmıştır.133 Ömrünün sonuna kadar 

vatan hasreti çektiği İran’da yaşamak zorunda kalan Ağabeyim Ağa 

için Feth Ali Şah Kum şehrini ve şehrin gelirini Ağabeyim Ağa ile 

Onun hizmetkârlarına tahsis etmiştir.134 

Ağabeyim Ağa’nın edebî yaratıcılığının tezâhürü anayurdundan 

koparılması olgusuyla ilişkilidir. Şiirlerinin bazıları bir dörtlükten 

veya iki dizeden ibarettir. Ağabeyim Ağa’nın bilinen eserlerinden biri 

Azerbaycan (Karabağ) kızının kızıl kafeste yazdığı şiiri olarak kabul 

gören135 aşağıdaki dörtlüktür:  

“Əzizim Qarabağ, 

Şəki, Şirvan, Qarabağ, 

Tehran cənnətə dönsə, 

Yaddan çıxmaz Qarabağ.”  

 

Ağabeyim Ağa’nın şiiri hakkında benzer bir malumat Han 

Karadaği’nin tezkiresinde şu şekilde verilmiştir: 

“Mən aşiqəm Qarabağ, 

Qara salxım, qara bağ. 

Tehran cənnətə dönsə, 

Yaddan çıxmaz Qarabağ.” 

 
132 Azərbaycan Qadın Şairlərinin Poeziya Antologiyası, s. 28; Hacıyeva, Folklor 

İşığında, s. 77. 
133 Əzizə Cafərzadə, Azərbaycan Qadın Şairləri Antologiyası, Avrasiya Press, Bakı 

2005, s. 28. 
134 Qasımzadə, XIX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı, s. 57; Cafərzadə, Azərbaycan Qadın 

Şairləri Antologiyası, s. 28. 
135 Cafərzadə, Azərbaycan Qadın Şairləri Antologiyası, s. 8. 



184 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

 Yukarıdaki meşhur dörtlüklerin ilkinde Şeki, Şirvan, Karabağ 

adlarının aynı dizede geçmesi oldukça manidardır. Vatanı 

Karabağ’dan siyaset adına iradesi dışında çıkarak Şah sarayına 

gönderilmesinin edebî anlatımını temsil etmektedir.136 Diğer taraftan 

rivayete göre Feth Ali Şah Ağabeyim Ağa’nın okuduğu söz konusu 

dörtlüğü duyarak bu duruma kırılmıştır. Ağabeyim Ağa Şah’a yanlış 

anlaşıldığını söyleyerek aslında “Tehran cənnətə döndü, yaddan çıxdı 

Qarabağ.” dediğini ifade etmiştir.137 

Ağabeyim Ağa’nın hafızalarda korunan, âdeta bir aforizmaya 

dönüşmüş olan ve hakkında çeşitli rivayetler bulunan dizeleri de 

bulunmaktadır. Bu dizeler arasında en öne çıkanı şöyledir: 

“Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi,  

Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.”138 

  

Ağabeyim Ağa’nın yukarıdaki dizeleri yazmasına dair iki rivayet 

bulunmaktadır. Rivayetlerden biri gençliğinde derin bir muhabbetle 

sevdiği amcasının oğlu Muhammed Bey Cavanşir için yazmış 

olduğudur. Buna göre Karabağ Hanlığı’nın askerî gücünü komuta 

eden Muhammed Bey Cavanşir bir gece önemli bir mesele için 

Şuşa’ya gelir ve amcası İbrahim Halil Han ile görüşür. Görüşmenin 

hemen ardından savaş halinde olan ordusunun başına döner. 

Ağabeyim Ağa da söz konusu beyti bu münasebetle söylemiştir.  

 
136 Hacıyeva, Folklor İşığında, s. 76-77. 
137 Hacıyeva, Folklor İşığında, s. 83-84. 
138 Azərbaycan Qadın Şairlərinin Poeziya Antologiyası, s. 28. 
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Görsel 1.  Ağabeyim Ağa ve Feth Ali Şah (İllüstrasyon) 

Bir başka rivayete göre ise zifaf gecesi Feth Ali Şah Ağabeyim Ağa 

ile kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra çıkıp gitmiştir. Ağabeyim 

Ağa bu durum üzerine maiyetindeki baş hizmetkârına babasının evine 

dönmek üzere hazırlık yapmasını söyler. Haberi duyan Feth Ali Şah 

bu duruma öfkelenir ve Karabağ’a dönmesine izin vermez. Ertesi gün 

Ağabeyim Ağa Feth Ali Şah’a şikâyet dolu bir mektup yazarak 

mektubun başına bir gazelini de ilave eder. Rivayete göre yukarıdaki 

dizeler o gazelden hatırda kalanlara aittir.139 

Ağabeyim Ağa’nın Tahran’a gitmeden önce Şuşa ile vedalaşmasını 

temsil eden Farsça bir rubai de bulunmaktadır:  

 
139 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar - 

Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 125; Hacıyeva, 

Folklor İşığında, s. 75. 
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“Xorrəm anku be se ri kuye to cay e darəd, 

Ke səri kuye to xoş ab o həva yi darəd. 

Be səfər rəft deləm şod cərəsi nageyi, 

Rəsm inəst ke hər naqe dəra-yi darəd.” 

 

Rubainin Bəylər Məmmədov tarafından yapılan tercümesi şöyledir: 

“Səndə məskən salan nə bəxtiyardır, 

Səfalı qoynun, xoş ab-havan vardır. 

Dəvənin boynunda səfərə çıxan, 

Zəng kimi könül də sənə bağlıdır.”140 

 

Tarihî gerçeklik ile edebî yaratıcılığın iç içe geçtiği önemli bir eseri de 

içeriğinde Karabağ’ın sembollerinden biri olan hâr-ı bülbül141 çiçeğini 

barındıran Vatan Bağı Al-Elvandır adlı şiiridir. Şiirin ortaya çıkmasına 

vesile olan rivayete göre Feth Ali Şah büyük sevgi beslediği ve 

Karabağ’a hasret kalan hanımı Ağabeyim Ağa için meyve ağaçlarına, 

çiçeklerine, kazına, ördeğine varıncaya kadar her detayı Karabağ’dan 

getirttiği bir bağ yaptırır. Bir yıl sonra bağı ziyarete gelen Ağabeyim 

Ağa bağda hâr-ı bülbülü göremeyince hayal kırıklığına uğrar.142 Şah 

Ağabeyim Ağa’nın perişan halinin sebebini sorduğunda han kızı hâr-ı 

bülbülü sorar. Bu soru karşısında sarsılan Şah hâr-ı bülbülü cennetin 

köşesinde, meleğin huzurunda görürsün diyerek bağdan ayrılır. 

Karabağ’dan başka bir toprakta bitmeyen hâr-ı bülbülün Ağabeyim 

 
140 Hacıyeva, Folklor İşığında, s. 79. 
141 Hâr-ı bülbül çiçeğinin bir diğer adı Kafkas Kaş Orkidesi’dir. Daha çok Şuşa’da 

Cıdır Ovası’nda yetişir.  
142 Barmanbay, “Gurbet Şairi Ağabeyim Ağa Ağabacı ve Vatan Bağı”, s. 36. 
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Ağa’nın şiirine konu olması bu çiçeğin eksikliğinden ileri gelir.143 Söz 

konusu şiir aşağıdaki gibidir: 

“Vətən bağı al-əlvandır, 

Yox içində xarı bülbül. 

Nədən hər yerin əlvandır,  

Köksün altı, sarı bülbül?! 

 

Səhərin gülşən çağında, 

Nə gəzirsən bağı, bülbül?! 

Oxudun, ağlım apardın, 

Oldun mənə yağı, bülbül! 

  

Bülbül, sən nala çəkərsən, 

Gözyaşın gilə tökərsən, 

On bir ay cəfa çəkərsən, 

Bir ayı da zarı, bülbül! 

  

Bülbül, geyibsən al yaşıl, 

Qolların boynumdan aşır. 

Ağlamaq mənə yaraşır, 

Qoy ağlayım, barı, bülbül! 

  

Bülbül səni kim uçurtdu, 

Kim daldan dala qaçırtdı, 

Kim sənə badə içirtdi, 

Kimlər oldu saqi, bülbül?!”144 

 
143 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar - 

Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 126. 
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Görsel 2. Karabağ’ın sembolü hâr-ı bülbül çiçeği. 

Vatan Bağı Al-Elvandır adlı şiir Azerbaycan folklorunda kendisine 

yüklenen yeni anlamlarla güncelliğini koruyan bir özelliğe sahiptir. 

Azerbaycan Türklerinin Ermeni işgali altında kalan Karabağ’a 

özleminin, hâr-ı bülbülün esir düşmesinin, Vatan bağının Şuşasız (hâr-

ı bülbülsüz) kalışının edebî sembolüdür.145    

 
144 https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-elvandir, E.T. 

10.05.2021. 
145 İsrafil Abbaslı, Azərbaycan Folkloru Antologiyası (Qarabağ Folkloru), V Kitab, 

Səda, Bakı 2001, s. 8-9. 

https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-elvandir
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Görsel 3. Karabağ Zaferi’nin sembolü haline gelen hâr-ı bülbül figürü. 

1.2. Müstakil Karabağ’ın Son Yâdigârı Hurşid Bânû Nâtevan  

15 Ağustos 1832 tarihinde Şuşa’da dünyaya gelen Hurşid Bânû 

Karabağ Hanlığı’nın son hâkimi Mehdikulu Han’ın kızıdır. Aile efradı 

arasında Dürrü Yekta (Tek İnci), halk arasında Han Kızı lakaplarıyla 

anılmıştır. Saray terbiyesi görmüş, dönemin tanınmış âlim ve 

sanatkârlarının tedrisatından geçmiştir. Arapça ve Farsça’nın yanı sıra 

Tiflis’te Rus dilini öğrenmiştir. Müstesna bir hafızaya sahip olduğu 

bilinmekte olup bilgisini mütalaa yoluyla daha da derinleştirmiştir.146  

Çocukluk ve ilk gençlik yılları Karabağ Hanlığı’nın siyaseten iflasa 

doğru sürüklendiği ictimâî bir atmosferde geçmiştir. 1845’de babası 

Mehdikulu Han vefat etmiştir. Babasının ölümünden sonra hanlığın 

meşru varisi olmuştur. Bu fırsattan istifade eden bazı han ve beylerin 

Hurşid Bânû ile evlenmek yoluyla Karabağ zâdegânları ile akrabalık 

 
146 Bəylər Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, Lider Nəşriyyat, Bakı 2004, 

s. 6; Çingiz Qacar, Köhnə Şuşa, Şərq-Qərb, Bakı 2019, s. 240. 
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tesis etmeye çalışmaları siyasî çekişmelere sebebiyet vermiştir.147 Bu 

namzetlerden biri Mehdikulu Han’ın kardeşinin oğlu Caferkulu 

Han’dır. Caferkulu Han elçi göndererek Hurşid Bânû’nun annesi 

Bedircahan Beyim’i kendisine, Hurşid Bânû’yu da oğlu Hidayet’e 

almak istemiştir. Red cevabı almasına rağmen bunu bir süreliğine 

saklayarak söz kesilmiş olduğunu ileri sürmüştür.148 Mehdikulu 

Han’ın vefatından sonra bazı zâdegân ve din adamları da Hurşid 

Bânû’yu soylu biri ile nişanlayarak hem aileler arasında birlik 

yaratmak hem de Karabağ Hanlığı’nın vaziyetini düzelterek yeniden 

toparlanmasını sağlamak amacını gütmüşlerdir. Çarlık idaresi ise tam 

aksine bu ailelerin akrabalık tesis etmesine engel olmaya çalışmıştır. 

Sonuç itibariyle Hurşid Bânû 1849’da Kafkas Canişini149 Mihayil 

Semyonoviç Vorontsov’un hanlık üzerinde iktisadî baskı ve yarattığı 

korku ile bir süre canişinin yanında hizmet eden ve Çar’ın itibar ettiği 

Dağıstanlı knyaz Hasay Han Usmiyev (1823-1866) ile evlenmek 

mecburiyetinde bırakılmıştır.150 Hasay Han Usmiyev Rusya 

İmparatorluğu’nun menfaatlerine hizmet edeceği hesap edilen bir 

şahsiyet olduğu öngörülerek Hurşid Bânû ile evlenmesi sağlanmıştır. 

Genç yaşta General-Mayor rütbesini151 almış, Osmanlı-Rus Savaşı’na 

 
147 Nazim Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının Şuşa Şəhərinin Tarixi, 

AVROPA Nəşriyyatı, Bakı 2016, s. 96; Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, 

s. 7. 
148 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 240. 
149 Canişinlik askerî ve sivil yetkileri elinde bulunduran genel valiliği ifade 

etmektedir. Canişinlik statüsünde bulunan genel valiler doğrudan Çar’a karşı 

sorumludur. 
150 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar - 

Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 143; Məmmədov, 

Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 7. 
151 Tuğgeneral rütbesine tekabül etmektedir. 
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katılarak nişan ve madalyalarla taltif edilmiştir. Evlilik gerçekleştikten 

sonra önce Dağıstan’a ardından da Hasay Han’ın görev yeri Tiflis’e 

gelmişlerdir. Resmî belgelerde ve Tiflis matbuatında Hurşid Bânû 

“knyaginya” unvanıyla anılmıştır.152 Bu evlilikten şiirlerinde Vefa 

tahallüsünü kullanan Mehdikulu Han Usmiyev (1855-1900) ve daha 

çok Han Bike adıyla tanınan Fatima Bike (1856-1921) dünyaya 

gelmiştir.153  

Hurşid Bânû’nun Hasay Han Usmiyev ile evli olduğu döneme dair 

bilinen detaylardan biri de Fransız yazar Alexander Dumas ile 

görüşmesidir. Haziran 1858 - Şubat 1859 tarihleri arasında Rusya’da 

yaşayan Alexander Dumas son üç ayını Kafkasya seyahatine 

ayırmıştır. Kendisine ressam-heykeltraş Jean Pierre Moynet ve 

tercüman Kalino eşlik etmiştir.154 Alexander Dumas 1858’de Bakü’de 

gerçekleştirdiği bu görüşmeyi Kafkas’da (En Caucase) adlı kitabında 

şu sözlerle tasvir etmiştir:  

 “...davet olunduğum evde bizi iki Tatar knyaginya ve onlardan 

kiçiyinin (Nâtevan’ın) eri Hasay Usmiyev karşıladı. Onlar bizi büyük 

hürmet-izzetle kabul ettiler. Knyaginyalardan biri Karabağ Hanı 

Mehdikulu Han’ın hanımı, o diğeri ise kızı idi. Anasının kırk, kızının 

tahminen yirmi yaşı olardı. Her ikisi millî giyimde idi. Kız ise bu 

giyimde tamamıyla füsûnkâr görünüyordu.”155 

 
152 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 241. 
153 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 248. 
154 Alexander Dumas’ın Kafkasya Maceraları, Çev. Sedat Özden, Kafkas Vakfı 

Yayınları, İstanbul 2000, s. 6-7; Qacar, Köhnə Şuşa, s. 242-243. 
155 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 242-243. 
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 Alexander Dumas’ın bu görüşme ile ilgili izlenimlerinden birisi de 

Hurşid Bânû’nun henüz 5-6 yaşlarındaki oğlunun çift tarafı keskin bir 

hançere sahip olduğunu hayretle karşılamasıdır.156 Görüşmenin 

sonunda Hasay Han Usmiyev, Alexander Dumas’a Hurşid Bânû’nun 

el işi olan hediyeler takdim etmiştir. Alexander Dumas hayran kaldığı 

bu el işlerini en güzel hediye sözleriyle adlandırmıştır.157  

Hasay Han Hurşid Bânû’dan iki evlat sahibi olduktan sonra dahi keyif 

meclislerinden elini çekmemiş ve arzu etmediği bir evliliğin içinden 

geçen Hurşid Bânû vefasızlık ve hoşgörüsüzlüğün hâkim olduğu bir 

iklimde yaşamak durumunda kalmıştır. 1864’de Hasay Han ailesini 

terk etmiştir. Ayrıca Knyaz Loris-Melikov ile münakaşası sonucu 

sürgüne gönderilerek 1866’da kendi yaşamına son vermiştir. Bu 

gelişme Hurşid Bânû’nun boşanma hakkına sahip olmasını 

beraberinde getirse de dönemin ruhu gereği bu konu fikir 

mücadelesine girmesine sebebiyet vererek resmî boşanma 

gerçekleşmemiştir. Bir süre sonra annesi Bedircahan Beyim’in de 

vefatı ile Karabağ Hanlığı’nın idarî sorumluluğunu tek başına 

üstlenmiştir.158  

 
156 Cəmil Tağıyev, Xan Qızı, Şur, Bakı 2011, s. 9. 
157 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 242-243. 
158 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 8. 
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Görsel 4. Hurşid Bânû Nâtevan ve çocukları. 

Hurşid Bânû’nun cemiyet içine yüzü açık çıkması, şiir, resim ve 

musikî ile olan bağı yalnızlığı ile birleşince töhmet ve iftira altında 

kalmasına sebep olmuştur.159 Ayrıca Hurşid Bânû’ya dul kaldığı bu 

dönemde kadın düşkünü olarak tanınan İran şehzadesi Behmen Mirza 

talip olmuş ve red cevabı almasına rağmen rahatsızlık vermeye devam 

etmiştir.160 Bu gibi sebeplerin etkisiyle Hurşid Bânû 1869’da Şuşalı 

Seyid Hüseyin Ağamirov ile ikinci evliliğini yapmıştır.161 Hurşid 

Bânû’nun ikinci evliliğinden üç oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir. Bu 

evlilikten dünyaya gelen Mir Abbas’ın 1885’de vakitsiz ölümü Hurşid 

Bânû’nun, üzüntünün etkisiyle uzun süren bir hastalık dönemi 

geçirmesine sebep olmuştur.162 Ayrıca zaman içinde üvey kardeşlerin 

 
159 Məhəmməd Rza Kərimi, Azərbaycan Mədəniyyəti və Ədəbiyyatında Məşhur 

Qadınlar (Fars Dilindən Tərcümə), Tərcüməçi: Afət Rüstəmova, Zərdabi 

Nəşriyyatı,  Baki 2014, s. 90; Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 8. 
160 Tağıyev, Xan Qızı, s. 9. 
161 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 8. 
162 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 251. 
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mal-mülk üzerinde birbirine düşmesi üzüntülerinin artmasına 

kaynaklık etmiştir.163 

Mir Abbas’ın ölümü üzerine matemini sakladığı “Könlüm” redifli 

gazelinin matla beyti o günleri şu dizelerle anlatır:  

“Baxın bu Natəvan zarə, günü bəxtim kimi qarə  

Gəzər Məcnun tək avarə, mənim naşad olan könlüm.”164  

 

Hurşid Bânû Azerbaycan medeniyet tarihinde ekseriyetle yazmış 

olduğu lirik türdeki şiirleriyle tanınmıştır.165 Edebî yaratıcılığında 

kişisel hayatının çıkmazları belirleyici bir rol oynamıştır.166 Nizâmî, 

Fuzûlî ve Nevaî gibi sanatkârların edebî geleneğinin bir 

temsilcisidir.167 Aynı zamanda tıpkı halası Ağabeyim Ağa (Ağabacı) 

gibi duygularını dizelere dökmekte sıra dışı yeteneğe sahiptir.168 XIX. 

yüzyılın 50’li yıllarında başladığı tahmin edilen edebî yaratıcılığının 

ilk dönemlerine ait şiirlerinde “Hurşid” (Xurşid) imzasını kullanmıştır. 

1870’den itibaren tâkatsiz, güçsüz, hasta anlamına gelen “Nâtevan” 

tahallüsünü kullanmıştır.169 Hatta bazı kaynaklara göre Hurşid 

Bânû’nun “Nâtevan” değil yaşadığı üzüntüleri aksettiren “Natamam” 

tahallüsünü kullandığı da ileri sürülmüştür.170 Nâtevan ya da 

Natamam anlaşılacağı üzere anlamca birbiriyle örtüşen ve eserlerini 

 
163 Tağıyev, Xan Qızı, s. 4. 
164 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 9. 
165 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 4. 
166 Cafərzadə,  Azərbaycan Qadın Şairləri Antologiyası, s. 7. 
167 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 4. 
168 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar 

Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 141. 
169 Tağıyev, Xan Qızı, s. 5; Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 4. 
170 Tağıyev, Xan Qızı, s. 4. 
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rahatsız ve şikâyetçi bir ruh haliyle ortaya koyduğunu gösteren 

tahallüslerdir.171 Nitekim “Olaydı” redifli gazelinde yüzünü Allah’a 

dönerek “ne üçün bu âlemi ve meni yaradıb da hicr ateşine 

odlandırdın” demektedir. “Neçin gelmez” ve “Ölürem” adlı 

gazellerinde de aynı ruh hali hâkimdir.172 

Karabağ Hanlığı üzerinde siyasî nezaretin ve kaygıların arttığı bir 

dönemde kaleme aldığı siyasî temalı “Neçin gelmez?” redifli gazeli 

aşağıdaki gibidir:  

“Qoyubdur intizarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

Həmişə ahü zarında, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Üzüldüm karivanımdan, el üzdüm xanimanımdan, 

Fələk incir fəğanımdan, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Gedibdir qafiləsalar, olubdur gözlərim xunbar, 

Nə bir yarü nə bir qəmxar, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

  

Könüldə ahü zarını var, nə səbrü nə qərarım var, 

Deməz bir düfikarım var, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

O zülfi-nərgisi-məstə könül çoxdandı pabəstə, 

Məni hicran edib xəstə, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Səri-kuyin gəzər könlüm, güli-ruyin sevər könlüm, 

Vüsalın çün dilər könlüm, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

 
171 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 4. 
172 Tağıyev, Xan Qızı, s. 3. 
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Alıbdir canımı hicran, olubdur gözlərim giryan, 

O məhvəş, nazənin canan, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Mənə hicran məşəqqətdir, fərağin dərdü möhnətdir, 

Nigarım xeyli müddətdir, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Əzizim, gözyaşım qandır, işim fəryadü əfqandır, 

O yarım harda mehmandır, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Yanar canım fərağından, tutar könlüm sorağından 

Ki, çıxsın yar otağından, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Əlimdə ixtiyarım yox, gedib-səbri-qərarım yox, 

Yanımda gülzarım yox, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Səba, ol məhliqa dilbər, alıbdır canımı yeksər, 

Könül ancaq onu istər, neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Yetibdir ərş üzə dadım, tutub dünyanı fəryadım, 

Mənim ol sərvi-azadım neçin gəlməz, neçin gəlməz? 

 

Qalıbdır Natəvan nalan, gecə-gündüz olar giryan, 

Onun yox dərdinə dərman, neçin gəlməz, neçin gəlməz?”173 

 

 
173 Zaman Əsgərli,  XIX Əsr Azərbaycan Şeri Antologiyası, Şərq-Qərb, Bakı 2005, s. 

225-226; Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli 

Qadınlar Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, 

s. 142. 
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Görsel 5. Hurşid Bânû’ya ait el yazmaları. 

1872’de Hurşid Bânû’nun rehberliğinde Azerbaycan’da büyük nüfuz 

kazanan ve Meclis-i Üns (Dostluk Meclisi) adıyla anılan bir cemiyet 

kurulmuştur.  Bu cemiyetin öncesinde az katılımlı küçük ev meclisleri 

varken Meclis-i Üns’ün varlığı edebî toplantıların geniş katılımlı bir 

muhite açılmasını sağlamıştır. Meclisin kâtibi Mirza Rahim Fena, 

maslahatçısı Mirza Sadık Piran’dır. Mirza Sadık Piran aynı zamanda 

meclis azalarının tahallüslerinin seçilmesini tasdik etme görevini 

yürütmüştür.174 Maddi ve manevi desteği Hurşid Bânû tarafından 

sağlanan Meclis-i Üns bir sanat mektebi olarak kabul görmüştür.175  

Hurşid Bânû aynı zamanda yetenekli bir ressamdır. Güzel sanatlara 

husûsî bir önem vermiştir. Yaşadığı sarayın duvarlarına ruhu besleyen 

nitelikte resimler çizdirmiştir. Hatta resim sanatını başkalarına da 

 
174 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 248. 
175 Zahid Abbasov, Şuşa Azərbaycanın Mədəniyyət və Tarix İncisidir, E. L. 

Nəşriyyat, Bakı 2010, s. 22. 
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öğretmeye çalışmıştır. Ressam kimliğine dair eserlerinin bir bölümü 

“Gül Defteri” adlı bir albümde toplanmıştır.176  

Yaşamı Karabağ Hanlığı’nın lağvedildiği siyasî bir döneme denk 

tesadüf etmiş olsa da hanlığın son temsilcisi olarak yönetici kimliğinin 

sorumluluğunu taşımıştır. Bu noktada hayırsever kişiliği ile 

Azerbaycan tarihinde ön plana çıkmıştır. Yüz bin ruble Rus akçesi 

sarf ederek 1873’de yedi kilometrelik mesafeden coğrafyanın olumsuz 

koşullarına rağmen Şuşa’ya içme suyu hattı çektirmiştir. Günümüze 

kadar işleyen bu su hattı Han Kızı Bulağı adıyla anılmıştır.177 Yüksek 

ideallere sahip Hurşid Bânû Nâtevan, Karabağ’ın âbâdlaşdırılması ve 

şehrin medenî bir görünüme kavuşması yolunda şehir sakinlerinin yüz 

yıllık arzusu olan bulaklar çektirmiş, su ambarı, hamam, buzhane ve 

park gibi yapıları inşa ettirmiştir. Ayrıca yolların, köprülerin, mektep 

binalarının yapılmasına yıllık gelirden ayrı bir fon ayırmıştır. 

Şamahı’da bulunan “Svyataya Nina” adlı kızlar mektebine bin manat 

yardım gönderdiği de bilinmektedir. Uzak şehirlerde okuyan 

Azerbaycanlı talebeler, yoksul âlimler, şairler ve sanatkârlar Hurşid 

Bânû’dan yardım almak suretiyle himâye edilmişlerdir.178  

Hurşid Bânû’nun Karabağ’da yarattığı yeniliklerden biri de Karabağ 

cinsi atların dünya çapında tanınmasına vesile olan girişimleridir. 

Nitekim Karabağ atlarının cinsleri itibariyle sahip oldukları 

üstünlükler ve kıymeti Kafkaz gazetesinde de konu edilmiştir. 

 
176 Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının Şuşa Şəhərinin Tarixi, s. 175; Tağıyev, 

Xan Qızı, s. 10. 
177 Tağıyev, Xan Qızı, s. 3. 
178 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 11. 
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Karabağ hükümdarı İbrahim Halil Han’ın katlinden sonra atçılığın 

inkişafı sekteye uğramış ve Mehdikulu Han’ın en üstün nitelikli atları 

dostlarına ve akrabalarına bağışlamasıyla hükümdarın cins atlarının 

sayısı daima azalmıştır. Hurşid Bânû söz konusu vaziyeti düzeltmek 

üzere birtakım tedbirler alınmasını sağlamıştır. Buna göre Karabağ 

atlarının gerek sayısını gerekse şöhretini arttırmaya çalışmıştır. 

1877’de Rus Hükümeti’nin Karabağ’da yeni bir at çiftliği açılması 

kararına istinaden gereken yardımda bulunmak noktasında ilk ses 

veren Hurşid Bânû olmuştur. Kafkaz gazetesi bununla ilgili şunları 

yazmıştır: 

“Hükümetin necib ve hayırhâh maksadını başa düşen yalnız tekce 

Karabağ Hanının kızı Hurşid Bânû Beyim’i haklı saymak lazımdır. O, 

hükümetin sesine hevesle ses vererek neinki öz zavodunun yirmiye 

kadar dişi madyanını, hatta özünün “Ceyran”ını en yahşı damızlığını 

verdi.”179 

Hurşid Bânû’nun meşhur Karabağ atlarının güzelliği XIX. yüzyılın 

ikinci yarısında Şuşa’ya gelen seyyahların da dikkatini çekmiştir. 

Örneğin 1845’de Şuşa’ya gelmiş olan ressam V. V. Vereşagin Han 

Kızı’nın atlarını anılarında şöyle kaydetmiştir: “...Şuşa’nın 

yahınlığında, Yelizavetpol [Gence] kapısının yanında sonuncu 

Karabağ hâkimi Mehdikulu Han’ın özüne mahsûs büyük ve kadîm bir 

ev var. Ölerken han öz kızına çok büyük mal-devlet koyup gitmişti. En 

zengin ve güzel bayram nümayişine husûsî güzellik ve tumturak veren 

 
179 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 134. 
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azametle bezetilmiş atlar Han Kızı’na mahsûs idi. Onun tövlesinde 

han atı adıyla meşhur olan öyle atlar var.”180    

Hurşid Bânû döneminde Karabağ atları 1867’de Paris’te, Cezayir’de 

ve 1869’da Moskova’daki dünya sergisinde birincilik kazanmış, kızıl 

madalya ve fahri fermana layık görülmüştür.181  

 Dert ve mahrumiyetle dolu ömrünün sonuna kadar takip ve tehditlere 

maruz kalan Hurşid Bânû Nâtevan 1 Ekim 1897 tarihinde Şuşa’da 

vefat etmiş ve Ağdam’daki İmaret kabristanına defnedilmiştir. Hurşid 

Bânû Nâtevan hakkında Kafkaz, Tercüman gibi daha pek çok gazete 

ve dergide nekroloji (anma yazısı) türünde yazılar kaleme 

alınmıştır.182 Bunlardan biri Türk Dünyası’nın ilk kadın dergisi olan 

Âlem-i Nisvân’ın 1906 tarihli 4. sayısının Meşhûre Kadınlar başlıklı 

bölümünde Hurşid Bânû’ya dair verilen malûmâttır:  

“Kafkasya’da Karabağ’da son hâkim olan Mehdigulu Han bin 

İbrahim Han kızıdır. Altmış yaşlarından geçip (1315) tarihinde fevt 

oldu. Zeyrek, âkile olup Türkî ve Fârısî hem Arabî bilir ve ekser 

ömrünü mütalaa ile geçirir idi. Tabiat-ı şiiriyesi hem olup ağızlarda 

bir hayli eseri kalmıştır. Fukaraya merhametli olup umûm faidesi için 

mal sarf etmekten lezzetlenir olmuştur. Yüz bin ruble Rus akçesi feda 

ederek Şuşa (Karabağ) şehrine çeşme yasadıp tatlı su getirmiştir.”183 

 

 

 
180 Qacar, Köhnə Şuşa, s. 136. 
181 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 11. 
182 Məmmədov, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, s. 15-16. 
183 “Meşhûre Kadınlar”, Âlem-i Nisvân, S. 4, Bahçesaray, 24 Mart 1906, s. 57. 
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2. DERBEND SAVAŞÇISI: TUTİ BİKE (TUTU BİKE) (?-1787) 

Tuti Bike’nin Azerbaycan tarihindeki rolü Kuba Hanlığı’nın siyasî 

gişiatı doğrultusunda öne çıkmıştır. Kuba Hanlığı Azerbaycan 

hanlıkları sisteminde yarı müstakil konumda bulunmakta olup ilk 

hükümdarı Hüseyin Han’dır. Kuba Hanlığı kuruluş aşamasından 

itibaren Dağıstan bölgesinde varlık gösteren feodaller, Utsmiy (bey) 

unvanıyla adlandırılan ve bölgenin hâkimleri olarak tanınan yerel 

unsurlarıyla ihtilaf ve mücadele halinde olmuştur. Mücadele halinde 

olunan söz konusu unsurlar Kaytak (Karakaytak) Utsmiyi olup bunlar 

Mecalis ve Yengikend olmak üzere iki kol halinde yaşamaktaydılar.184 

1726 yılının sonu 1727 yılının başı itibariyle Kuba Hanlığı Rusya’nın 

himâyesi altına girse de hâricî siyasetleri açısından Şah hâkimiyetine 

de itaat etmişlerdir.185 Kuba Hanlığı tarihinin kritik bir kesiti Feth Ali 

Han dönemini kapsamaktadır. Hüseyin Ali Han’ın oğlu olan Feth Ali 

Han 1758 yılında hanlığın başına geçmiştir.186 Feth Ali Han çeşitli 

hanlıklara bölünmüş olan Azerbaycan’ı Kuba Hanlığı çatısı altında 

birleştirmek idealini taşımıştır. Bu sebeple öncelikle komşuları olan 

bölgesel güçlerle olan bağını çeşitli yollarla sağlamlaştırmaya 

çalışmıştır. 

Feth Ali Han babasının ölümünün ardından Şamahı hanını ve hanın 

kardeşini bertaraf ederek Şirvan’a göç ettirilen iki yüze yakın ailenin 

Kuba’ya dönmesini sağlamıştır. Ayrıca hanlığın dâhilî işlerine 

 
184 Mustafazadə Tofiq, Quba Xanlığı, Elm, Bakı 2005, s. 7. 
185 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 11-12; Məmmədov, Azərbaycan Tarixi, s. 276. 
186 İskəndər Bəy Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, Azərbaycan SSR Əlmler 

Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı 1959, s. 6. 
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yönelerek naibler tarafından toplanan vergiler dolayısıyla hükümdara 

ihanet etme potansiyeline sahip olan,  halkın doğrudan tâbi olduğu 

naiblik düzenini değiştirmiştir. Diğer taraftan stratejik önem arz eden 

Derbend bölgesindeki beylerle gizli münasebetler kurmuştur.187 Bu 

ilişkiler neticesinde 1760’da Derbend işgal edilmiştir.188 Böylece 

Derbend hâkimi Muhammed Hüseyin Han’ın Bakü’ye göç etmesine 

sebep olmuştur.189 Feth Ali Han bölgeye komşu olan Dağıstan 

hâkimlerinden Kaytaklı Utsmiy Emir Hamza ile akrabalık kurmak 

suretiyle ilişkilerini güçlendirmek adına 1766’da kız kardeşi Tuti Bike 

ile evlenmiştir. Hatta Tuti Bike’yi, Derbend’in alınmasında önemli 

hizmetler gösteren bir grup beyleri yardımcı tayin ederek Derbend’in 

idaresiyle görevlendirmiştir. Emir Hamza da Feth Ali Han’a elçiler 

göndermiş ve hükümdarın kız kardeşi Hatice Bike ile evlenmek 

istemiştir. Ancak Onun bu talebi Feth Ali Han’ın Hatice Bike’yi Bakü 

hâkimi Melik Muhammed Han’a vermek niyetinde olduğundan geri 

çevrilmiştir. Bu gelişme henüz tesis edilmiş akrabalık ilişkilerine 

gölge düşürmüş ve Feth Ali Han ile Emir Hamza arasındaki 

düşmanlığın başlangıcı olmuştur. 1765’de kız kardeşini görmek 

bahanesiyle Derbend’e giren Emir Hamza iç kaleyi zapt etmiş ancak 

Feth Ali Han Emir Hamza’nın yerleşmesine fırsat vermeyerek ordu 

sevk etmiştir. Üç gün süren kuşatmadan sonra Derbendlilerin de 

yardımıyla Emir Hamza şehirden çıkarılmıştır. Bu durum bundan 

sonraki süreçte iki güç arasındaki düşmanlığın açıktan açığa 

ilerlemesine sebep olmuştur. Feth Ali Han’ın kız kardeşini 

 
187 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 13. 
188 Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 7. 
189 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 17. 
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vermemesine ilaveten Emir Hamza’nın Derbend’den çıkarılması 

eklenmiştir. Böylece tüm bu gelişmeler Emir Hamza nezdinde intikam 

alma hissiyatı ile birleşmiştir.190   

Kuba Hanlığı çok büyük olmayan ancak askerî yönden güçlü bir siyasî 

birlik idi.191 Feth Ali Han Derbend ve Salyan’ı hanlığın hâkimiyeti 

altına aldıktan sonra Azerbaycan’da önemli rol oynamaya başlamıştır. 

Azerbaycan’ı birleştirme siyaseti ve Kafkasya ötesinin mutlak hâkimi 

olmak amacıyla birtakım girişimlerde bulunmuştur. Bir taraftan St. 

Petersburg’a gönderdiği elçiler vasıtasıyla Rusya’ya bağlılığını 

bildirirken diğer taraftan da bölgesel güçlerle uzlaşarak Şamahı 

Hanlığı’nı ele geçirmek üzere Şirvan üzerine yürümüştür. 192 Ayrıca 

Feth Ali Han Bakü Hanlığı’nı askerî kuvvetle ele geçirmek yerine kız 

kardeşi Hatice Bike’yi Mirza Muhammed Han devrinde Bakü’yü idare 

eden oğlu Melik Muhammed Bey ile evlendirmiştir.  

Hatice Bike, Feth Ali Han’ın da görüşleri doğrultusunda Bakü 

Hanlığı’nın idarî işlerinde söz sahibi olmuş, siyaseten Kuba 

Hanlığı’nın lehine faaliyetlerde bulunmuştur. Melik Muhammed 

Han’ın Bakü’de bulunmadığı zamanlarda hanlığın idaresi vazifesini 

Hatice Bike üstlenmiştir. Özellikle Melik Muhammed Han’ın Karabağ 

hükümdarının esareti altında bulunduğu iki yıl süresince ve 

hükümdarın Hac ziyareti sırasında Hatice Bike’nin yönetimi söz 

konusudur. Rusya tarafından İran’a konsül tayin edilen İ. Tumanovski 

1780’de Bakü’den Enzeli’ye geçerken Hatice Bike’nin hareketlerini 

 
190 Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 7. 
191 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 13. 
192 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 101-102; Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 8. 
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müşahede ederek devlet hâkimiyetinin lideri olduğunu gözlemlemiştir. 

1770’de Bakü Hanlığı resmî olarak mevcudiyetini korusa da Kuba 

Hanlığı’na tâbi olmuştur. Feth Ali Han 1780’de Melik Muhammed’in 

oğlu Mirza Muhammed’i Bakü Hanı ilan ederek Hatice Bike’yi de 

kayyum olarak atamıştır. Böylece Feth Ali Han Kuba, Derbend ve 

Bakü Hâkimi olarak anılmaya başlamıştır.193  

Hatice Bike’nin yaptığı evlilikle Bakü Hanlığı’nı vassal statüsüne 

sokmak suretiyle önemli bir kazanım elde eden Feth Ali Han bu 

konunun kaynaklık edeceği başka meselelerin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Kuba Hanlığı’nın genişlemesinden rahatsız olan komşu 

feodal hâkimleri rahatsız olmuş ve Feth Ali Han’a karşı iki düşman 

blok oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu bloklardan biri Karakaytak 

Utsmiyi Emir Hamza’nın başını çektiği Güney Dağıstan 

hâkimlerinden oluşmuştur.194 Feth Ali Han’ın Şirvan’ı ikinci kez 

fethettiği zamanda Kuba hükümdarından intikam almak için fırsat 

kollayan Emir Hamza Onun Şirvan ile meşgul olduğu sırada 

müttefiklerinin de desteğiyle Derbend ile Kuba arasında Gavduşan 

Çölü’nde savaşmışlardır. Feth Ali Han’ın mağlubiyeti ile sonuçlanan 

bu karşılaşmadan sonra asıl hedefi olan ve kız kardeşi Tuti Bike’nin 

idaresindeki Derbend’e yönelmiştir.195 Feth Ali Han Salyan vilayetine 

çekilmiştir.196 Emir Hamza Derbend’i hile yoluyla ele geçirebilmek 

 
193 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 103. 
194 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 120. 
195 Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 9-10. 
196 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar 

Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 113. 
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için Feth Ali Han’ın öldüğü hakkında şaibe yaymıştır.197 Daha sonra 

2000 kişilik bir askerî güçle Derbend’e girmiştir.198  

Tuti Bike Kuba hükümdarı Feth Ali Han’ın emanetine sadık kalarak 

Derbend Kalesi’nin savunulmasına bizzat liderlik etmiştir. Kardeşi 

Emir Hamza, Feth Ali Han’ın cenazesi gibi getirilen müttefiki Dişsiz 

Muhammed’in cenazesini takdim ederek kale kapılarının açılmasını 

talep etmiştir. Tuti Bike kardeşi Emir Hamza’nın Feth Ali Han 

hakkında çıkardığı söylentilere aldanmayarak teslim olmamıştır. Kale 

duvarlarından düşmana karşı ateş açılmasını emretmiştir. Derbend 

Kalesi dokuz ay kuşatma altında kalmış ve Tuti Bike şehri büyük bir 

direnç ile savunmuştur. Böylece kuşatma süresinin uzamasını 

sağlayarak zaman kazanmıştır. Feth Ali Han’ın deniz yoluyla 

Derbend’e gelişi ile Emir Hamza’nın kardeşini ikna edemeyeceğini ve 

güç kullanarak Derbend Kalesi’ni alamayacağını anlaması üzerine 

geri çekilerek Kaytak’a dönmek zorunda kalmıştır.199 Tuti Bike 

görüşme bahanesiyle kale duvarlarına yaklaşan kardeşini top ateşine 

tutmuştur.200 İki taraf arasındaki husumet Feth Ali Han’ın 1789’da 

ölümüne kadar devam etmiştir.201 

 
197 Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 9-10. 
198 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar 

Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 113. 
199 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 126; Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 10. 
200 Hacınski, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, s. 10. 
201 Tofiq, Quba Xanlığı, s. 17. 
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Görsel 6. Tuti Bike (İllüstrasyon)  

Tuti Bike Derbend Kalesi’nin savunması için askerî gücünün ve şehir 

ahâlîsinin büyük zafere olan inancını sağlamış ve onlarla birlikte savaş 

meydanından çekilmemiştir. İdaresi altındaki toprakların 

dokunulmazlığını temin etmiştir. Kalenin savunması onun 

taktikleriyle komuta edilmiştir. Netice olarak ağabeyi Emir Hamza ve 

müttefiklerini Derbend arazisinden çıkarmayı başarmıştır.  

Tuti Bike İ. Berezin, Y. İ. Kozupski, Mirza Hasan Efendi, Abbaskulu 

Ağa Bakıhanov gibi tarihçilerin, yazar ve araştırmacıların kayıtlarında 

cesaret, kahramanlık, vatan sevgisi gibi özellikleriyle yer almıştır. 

1786’da vefat ettiği bilinen Tuti Bike Derbend’in Kırklar 

Kabristanı’na defnedilmiştir.202 

Tuti Bike adı tarihe kudretli kumandan, devlet hâdimi, mert ve cesur 

kadın, sarayına şeref getiren baş hatun sıfatlarıyla geçmiştir. Kuba 

Hanlığı’na bağlılığını, topraklarının bütünlüğü ve istiklâl sevdasını 

 
202 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar 

Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 114-115. 
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kardeş sevgisinden üstün tutmuştur. Mertliği, olgunluğu ve 

güzelliğiyle sadece Kuba, Derbend ve Bakü’de değil Kuzey ve Güney 

Azerbaycan çapında tanınmış bir kadın kimliğidir. Bölünmüş 

Azerbaycan’ın geleceğini Vahid Azerbaycan idealinde gören Feth Ali 

Han’ın hanımı ve silah arkadaşıdır.203  

SONUÇ 

Azerbaycan tarihinin hemen her döneminde kadınlar yönetim, siyaset, 

kültür ve sanat gibi pek çok sahada varlık göstermiştir. Azerbaycan 

tarih ve medeniyetinin bir parçası olarak rol oynayan kadın kimliği 

Azerbaycan topraklarının parçalanmış bir görünüm arz ettiği hanlıklar 

döneminde kimi zaman siyasî hedeflerin aracı rolünü üstlenmiştir. 

Hanlıkların Azerbaycan topraklarını kendi uhdesinde birleştirme 

girişimleri aralarındaki mücadeleleri tetiklerken bu siyasî ortamdan 

istifade etmek isteyen Rusya İmparatorluğu ile İran’ın müdahaleleri 

soylu ailelere mensup Azerbaycan kadınlarının kaderi üzerinde etkili 

olmuştur. Kaçar sülalesinden İran Şahı Feth Ali Şah’ın zevcesi 

Ağabeyim Ağa, Dağıstan zâdegânlarından Hasay Han Usmiyev ile 

evlendirilen Hurşid Bânû Nâtevan ve Kuba hükümdarı Feth Ali 

Han’ın hanımı Tuti Bike bu olgunun karakteristik örnekleridir. 

Ağabeyim Ağa ve yeğeni Hurşid Bânû Nâtevan’ın evlilikleri Karabağ 

Hanlığı’nın tehdit altında bulunduğu bir siyasî devrede 

gerçekleşmiştir. Her iki kadın iradeleri dışında yapmış oldukları 

evlilikler içinde yaşadıkları sıkıntılı hayata şiirleriyle cevap vermişler 

ve kadın kalbinin zerafetiyle âdetâ kalemleriyle dertleşmişlerdir. Bu 
 

203 Həsənova, Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik Tarixində Görkəmli Qadınlar 

Qadınlar - Eminent Ladies In National Statehood History Of Azerbaijan, s. 112-113. 
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anlamda şiir ve gazellerinde söz konusu ettikleri mevzular edebiyat ile 

iç içe geçmiş tarihî hakikatleri aksettiren izler taşımaktadır. Söz 

konusu isimlerden Hurşid Bânû Nâtevan Karabağ Hanlığı her ne 

kadar Rus idaresi altına girmiş olsa da hanlığın meşru varisi olarak 

yönetici kimliğinin sorumluluğunu taşımıştır. Doğrudan siyasî 

meseleler üzerine nüfuz edememiş ancak dönemin koşulları nispetinde 

Karabağ ahâlîsinin refahı için çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. 

Karakaytak hâkimi Emir Hamza’nın kız kardeşi Tuti Bike’nin Kuba 

hükümdarı Feth Ali Han ile evlendirilmesi Derbend’in Kuba Hanlığı 

açısından stratejik bir istihkâm olarak önemi vesilesiyle 

gerçekleşmiştir. Feth Ali Han’ın bu önemli mevkinin idaresini hanımı 

Tuti Bike’ye vermiş olması ise Türk töresindeki kagan-hatun 

münasebetinin tezahürüdür. Nitekim Tuti Bike’nin bir kadın lider 

olarak ağabeyi Emir Hamza’nın saldırı teşebbüsü karşısında aylar 

süren Derbend savunmasını komuta etmesi Kuba Hanlığı içerisindeki 

konumunu güçlü bir zemine oturttuğunun göstergesidir. Bu suretle 

Tuti Bike Derbend’in ilk ve tek kadın hükümdarı olarak hafızalarda 

yerini almıştır. 

 

 

 

 

 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 209 

 

 

KAYNAKÇA 

ABBASLI, İsrafil, Azərbaycan Folkloru Antologiyası (Qarabağ 

Folkloru), V Kitab, Səda, Bakı 2001. 

ABBASOV, Zahid, Şuşa Azərbaycanın Mədəniyyət və Tarix İncisidir, 

E. L. Nəşriyyat, Bakı 2010. 

AĞAMALI, Fəzail Rəhim oğlu, XVIII Əsrin II Yarısı - XIX Əsrin 

Əvvəllərində Quzey Azərbaycan Xanlıqlarında Sosial-İqtisadi 

Münasibətlər, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, Bakı 2007. 

Alexander Dumas’ın Kafkasya Maceraları, Çev. Sedat Özden, Kafkas 

Vakfı Yayınları, İstanbul 2000. 

Azərbaycan Qadın Şairləri Antologiyası, Red. Tofiq Qaraqaya-Leyli 

Əliyeva, Avrasiya Press, Bakı 2005. 

Azərbaycan Qadın Şairlərinin Poeziya Antologiyası, Red. Şəhla 

Nağıyeva və Əlison Məndəvil, Sönməz Məşəl Mədəni Əlaqələr 

İctimai Birliyi, Bakı 2014. 

Azərbaycan Tarixi (XIII-XVIII Əsrlər), Red. Oqtay Əfəndiyev, Yeddi 

cilddə. III cild, Elm Nəşriyyatı,  Bakı 2007. 

BARMANBAY, Afina, “Gurbet Şairi Ağabeyim Ağa Ağabacı ve 

Vatan Bağı”, Sosyal Bilimler Alanında Akademik Araştırmalar, 

Ed. Dursun Balkan, Duvar Yayınları, İzmir 2020, s. 27-43. 

BAYRAMZADƏ, Səməd, “Bir Daha Türkmənçay Müqaviləsi 

Haqqında”, Güney Azərbaycan: Tarix və Müasirlik, Zərdabi 

Nəşriyyatı, Bakı 2014, s. 28-49. 

CAFƏRZADƏ, Əzizə,  Azərbaycan Qadın Şairləri Antologiyası,  

Avrasiya Press, Bakı 2005. 



210 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

DONUK, Abdülkadir, “Çeşitli Topluluklarda ve Eski Türklerde Aile”, 

Dünya Medeniyeti İçinde ve Başka Topluluklarda Aile ve 

Akrabalık İlişkileri Çalıştay Bildirileri (22-23 Kasım 2018), Ed. 

Metin Eriş, Kastamonu 2019, s. 23-36. 

ƏLİYARLI, Süleyman, Tariximiz Açıqlanmamış Mövzuları İlə, 

Mütərcim, Bakı 2012. 

ƏSGƏRLİ, Zaman,  XIX Əsr Azərbaycan Şeri Antologiyası, Şərq-

Qərb, Bakı 2005. 

HACINSKİ, İskəndər Bəy, Qubalı Fətəli Xanın Xəyatı, Azərbaycan 

SSR Əlmler Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı 1959. 

HACIYEV, Tofiq İsmayıl oğlu, Azərbaycan Ədəbi Dilinin Tarixi (I 

hissə), Elm, Bakı 2012.  

HACIYEVA, Maarifə, Folklor İşığında, Elm və Təhsil, Bakı 2019. 

HƏSƏNOVA, Məlahət, Şərəf Celilli, Azərbaycanın Milli Dövlətçilik 

Tarixində Görkəmli Qadınlar - Eminent Ladies In National 

Statehood History Of Azerbaijan,  İmakofset, Bakı 2008. 

HÜSEYNOV, Yunis Rza оğlu, «Qarabağnamələr» Azərbaycan 

Tarixini Öyrənmək Üçün Mənbə Kimi, Еlm, Bakı 2007. 

KƏRİMİ, Məhəmməd Rza, Azərbaycan Mədəniyyəti və 

Ədəbiyyatında Məşhur Qadınlar (Fars Dilindən Tərcümə), 

Tərcüməçi: Afət Rüstəmova, Zərdabi Nəşriyyatı,  Baki 2014. 

QACAR, Çingiz, Köhnə Şuşa, Şərq-Qərb, Bakı 2019. 

QARABAĞLI, Aydın, Qarabağ, Onun Qədim Tayfaları və 

Toponimleri, Mütərcim, Bakı 2008. 

QASIMZADƏ, Feyzulla,  XIX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı, Elm və 

Təhsil, Bakı 2017. 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 211 

 

 

MAHMUDOV, Yaqub, Kərim Şükürov,  Qarabağ - Real Tarix, 

Faktlar, Sənədlər, Təhsil Nəşriyyatı, Baki 2005. 

“Meşhûre Kadınlar”, Âlem-i Nisvân, S. 4, Bahçesaray, 24 Mart 1906, 

s. 57. 

MƏMMƏDOV, Bəylər, Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri, Lider 

Nəşriyyat, Bakı 2004. 

MƏMMƏDOV, İsmayıl, Azərbaycan Tarixi, Adiloğlu Nəşriyyatı, 

Bakı 2005. 

MƏMMƏDOV, Nazim, Azərbaycan Respublikasının Şuşa Şəhərinin 

Tarixi, AVROPA Nəşriyyatı, Bakı 2016. 

NURUQIZI, Sevinc, Ağabəyim Ağa, Aspoliqraf, Bakı 2010. 

TAĞIYEV, Cəmil, Xan Qızı, Şur, Bakı 2011. 

TOFİQ, Mustafazadə, Quba Xanlığı, Elm, Bakı 2005.  

TOQAN, Əhməd Zəki Vəlidi, Azərbaycan, Ocaq, Bakı 2007. 

TURAN, Osman, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Boğaziçi 

Yayınları, İstanbul 1994.  

YEŞİLOT, Okan, “Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları”, A.Ü. 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 36, 2008, s. 187-

199. 

Web Kaynakları 

https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-elvandir, 

E.T. 10.05.2021. 

 

 

 

https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-elvandir


212 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

GÖRSEL LİSTESİ 

Görsel 1. Sevinc Nuruqızı, Ağabəyim Ağa, Aspoliqraf, Bakı 2010, s. 

8-9. 

Görsel 2. https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-

elvandir, E.T. 10.05.2021. 

Görsel 3. https://sherg.az/x%C9%99b%C9%99r/146734, E.T. 

16.05.2021. 

Görsel 4. Çingiz Qacar, Köhnə Şuşa, Şərq-Qərb, Bakı 2019, s. 240. 

Görsel 5. http://muzey-servetleri-bm.az/ru/content/2568, E.T. 

01.06.2021. 

Görsel 6. http://e-derslik.edu.az/books/388/units/unit-1/page99.xhtml, 

E.T. 09.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-elvandir
https://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/6449-veten-bagi-al-elvandir
https://sherg.az/x%C9%99b%C9%99r/146734
http://muzey-servetleri-bm.az/ru/content/2568
http://e-derslik.edu.az/books/388/units/unit-1/page99.xhtml


MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 6 
 

SURİYE ANLAŞMASI’NIN MİLLİ MÜCADELE 

BASININA YANSIMALARI 
 

Prof. Dr. Selçuk URAL* 
 

*Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kars Türkiye. 

sural25@hotmail.com 

  

  

  

  

  

  

  



214 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 215 

 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda büyük topraklar kaybetse 

de Anadolu’yu elde tutmayı başardı. Osmanlı Hükümeti mütareke 

teklifinde bulunduğunda Anadolu’yu bütün olarak korumayı 

hedefliyordu. Fakat İtilaf Devletleri mütarekeyle birlikte Anadolu’da 

işgal hareketi başlattı. Musul, İskenderun, İstanbul ve son olarak 

Elviye-i Selase’de yaşanan işgalle sürecin tamamlandığı düşünülürken 

kısa süre sonra Sykes-Picot Anlaşması’nın tatbikine başlandığı 

anlaşıldı. Anlaşmanın bir ayağını Mersin’den başlayarak güney 

sancaklarının Osmanlı Devleti’nden koparılarak İtilaf kontrolüne ve 

bilahare Fransa’nın yönetimine dâhil edilmesi, diğer ayağını Vilayat-ı 

Şarkiye'nin Ermenistan’a bırakılması oluşturuyordu.   

1 Ocak 1919’da Antep, 22 Şubat 1919’da Maraş ve 24 Mart 1919’da 

Urfa işgal edilerek taksim projesinin ilk adımı atıldı1. Sancaklar 15 

Eylül 1919 tarihine kadar İngiliz işgalinde kalırken buralardaki Türk 

mülki teşkilatların faaliyetlerine son verilerek Osmanlı Devleti ile 

mevcut bağları koparıldı2. 

Sadrazam mevkiinde bulunan Damat Ferit Paşa, tehlikenin boyutlarını 

göz önüne alarak siyasi ve askeri tedbirler alması icap ederken 

Haziran 1919’da Paris’te Barış Konferansına sunduğu notada; Toros 

dağlarını Anadolu’nun doğal ve milli sınırları kabul ederek Adana, 

 
1Türk İstiklal Harbi, I, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı (TİH, I), Genelkurmay 

Başkanlığı Yayını, Ankara 1999, s.105. 
2Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti Kalemi Mahsusa Kataloğu (BOA, 

DH-KMS), 50-1/40. 



216 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

Maraş, Antep ve Urfa’yı Osmanlı sınırları dışında bıraktı3. Damat 

Ferit Paşa Hükümeti’nin sözde Türk barışı adına dillendirdiği hususlar 

Türkiye’de tepkiyle karşılandı. Erzurum başta olmak üzere doğu 

vilayetlerinden Hilafet Makamı’na gönderilen telgraflarda Damat Ferit 

Paşa’nın milleti sorumlu mevkiine soktuğu ve esasen Türk yurdu olan 

Adana, Antep, Urfa ve Maraş ile ekseriyeti Türklerden müteşekkil 

Halep’i vatan toprağı addetmeyerek tarihe ve millete ihanet ettiği 

vurgulandı4. Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin dış politikası, halefi Ali 

Rıza Paşa hükümeti tarafından da reddedilerek doğu vilayetleri ile 

güney sancaklarına yönelik iddialara karşılık Osmanlı sınırlarının ve 

milletin hukukunun korunacağı ilan ediliyordu5. 

1. Suriye Anlaşması’nın Mahiyeti  

Damat Ferit Paşa’nın işgalleri kabullenerek sancakları Osmanlı sınırı 

dışında tutması İtilaf Devletleri’ne farklı tasarruflarda bulunma fırsatı 

verdi. Bu rahatlıkladır ki, yörenin yönetimi 15 Eylül 1919’de el 

 
3İRADE-İ MİLLİYE,  “Harekât-ı Milliye’nin Esbabı”, 14 Eylül 1919, 

Sayı:1;Esasında o günlerde Albayrak gazetesi, Fransızların Adana vilayetinden 

çekilmesi gerektiğine dair yazılar yayınlıyordu. Ermenilerin Fransız yönetiminden 

memnun olmadıklarını, onun yerine Amerikan yönetimi tesis etmek için 

çalıştıklarını okuyucularıyla paylaşıyordu. ALBAYRAK,“Adana Haberleri”,4 Eylül 

1335, Sayı:25 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, 

Erzurum 2012, s.29. 
4ALBAYRAK, “Erzurum Ahalisi Tarafından Atebe-i Felek Mertebe-i Cenâb-ı 

Hilâfetpenâhi’ye Çekilen Telgraf Sureti”, 25 Eylül 1335, Sayı:30 (Albayrak 

Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.47. 
5ALBAYRAK, “Hükümet-i Cedide’nin Beyannamesi”, 16 Teşrin-i Evvel 1335, 

Sayı:36 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, 

Erzurum 2012, s.59; Albayrak gazetesi 16 Ekim’de Ali Rıza Paşa Hükümetinin 

Beyannamesi münasebetiyle kaleme alınan bir makalede yeni hükümetin tavrı takdir 

edilerek, İzmir, Adan vesair işgaller vuku bulurken, Şarkî Anadolu vilâyetleri için 

işgal senaryoları hazırlanırken Ferit Paşa hükümeti şahsi menfaat peşinde koşmakla 

suçlanıyordu. ALBAYRAK,16 Teşrin-i Evvel 1335, Sayı:36 (Albayrak Gazetesi 

1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.59. 
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değiştirirken Osmanlı Hükümeti dikkate alınmayacaktı. Suriye 

Anlaşması esasen SykesPicot Antlaşması’nın Anadolu ayağını teşkil 

ediyordu. Bilindiği üzere Sykes-Picot Antlaşması Arabistan, Filistin 

ve Irak’ı İngiltere’ye; Suriye, Lübnan, Adana, Sivas, Elazığ ve 

Diyarbakır’ı ise Fransa’ya bırakılmasını öngörüyordu6. Rusya 

savaştan çekilince İngiltere ve Fransa rakipsiz kalırken, Osmanlı 

Devleti’nin de yenilmesiyle antlaşmanın tatbikinde hiçbir engel 

kalmadı. Suriye Anlaşması bu noktada iki devlet arasında sömürge 

bölgelerine son halini veriyordu. Böylece Sykes-Picot Antlaşması ile 

Mondros Mütarekesi’nden kaynaklı işgaller arasında bir paylaşım 

dengesi kurulmuş oluyordu7.  

İngiltere Sykes-Picot Antlaşmasına göre Suriye’den ve Musul’dan 

çekilmek mecburiyetinde iken gerek Musul’un yer altı kaynakları, 

gerekse bazı Arap unsurların her iki yerin tahliyesine muhalefet 

etmelerinden ötürü antlaşmayı uygulamaya isteksizdi8. Fransaise 

iktisadi ve siyasi nedenlerden ötürü Suriye’yi kontrol altına almak 

istiyordu9. Fransız kamuoyu İngiliz Hükümeti’ne kendilerini aldattığı 

 
6Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, IX, Ankara 1996, s.539;Paul C. 

HELMREICH, Sevr Entrikaları, Çev: Şerif Erol, İstanbul 1996,s.256-257. 
7 İhsan Şerif KAYMAZ, Musul Sorunu, İstanbul 2003, s.82-84. 
8İngiltere Suriye’deki hukukundan feragat ettiğini bir beyannameyle ilan etse de 

Suriyelileri Fransızlara karşı silahlandırmayı sürdürdü. İngilizlerin ikiyüzlü 

politikaları Fransız mahfilinde İngilizlere karşı duyulan hoşnutsuzluğu artırıyordu. 

ALBAYRAK,“Tebşîrât-ı Mühimme”, 9 Teşrin-i Evvel 1335, Sayı:34, Erzurum 

2012, s.55. 
91915-1916 Fransa-İngiltere-Rusya anlaşması Küçük Asya’da İran hududuna kadar 

uzayan bir nüfuz mıntıkası veriyordu. Rus imparatorluğunun çöküşünden sonra 

İngilizler, Fransızlar bu arazinin taksimi için mücadeleye başladı. Bu mücadelede 

Suriye meselesi Fransa için fevkalade bir önem arz ediyordu. Bkz: İRADE-İ 

MİLLİYE,  İRADE-İ MİLLİYE,   “Mühim Bir Makale”, 1 Mart 1920, Sayı:27.   
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ve oyaladığı düşüncesiyle kızgındı10. Suriye ve Sancakların geleceğine 

ilişkin belirsizlik ancak ilerleyen zamanda diplomatik görüşmeler 

yoluyla aşıldı ve 15 Eylül 1919’da Suriye Anlaşması imzalandı11. 

İngiltere, Suriye’den ve sancaklardan çekilirken Musul’u Irak’ın 

parçası haline getirdi. Fransa da Musul üzerindeki haklarından 

vazgeçerek Antep, Maraş, Urfa sancaklarını işgal ve Adana 

Vilayeti’ni Suriye ile birleştirme hakkı elde etti12.  

İngiliz-Fransız anlaşması, Türkiye açısından yeni bir taksim ve 

bölünme anlamına geliyordu. Çünkü Fransa’ya bırakılan yerlerde işgal 

kalıcı hale getirilirken, Fransızların kuzeye ve doğuya doğru 

genişlemesine zemin hazırlanmış oluyordu13. Fransız kuvvetlerinin 

geliş biçimi işgali kalıcı hale getirecek yöntemi de içinde 

barındırıyordu. Çünkü gerek gizli anlaşmalar, gerekse Suriye 

Anlaşması Fransa’nın sömürgeci zihniyetle hareket ettiğini, Sevr 

öncesi Güney Anadolu’yu Türkiye’den koparmaya çalıştığını 

gösteriyordu. Suriye Fevkalâde Komiserliği’ne tayin edilen General 

 
10David FROMKİN, Barışa Son Veren Barış,Çev: Mehmet Harmancı, İstanbul 1994, 

s.392-396; HELMREICH,  Sevr Entrikaları, s.102-106; Yahya AKYÜZ, Türk 

Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, Ankara 1988, s.176-177, 180. 
11Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (ATTB), IV, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayını, Ankara 1991, s.129-130; FROMKİN, Barışa Son Veren Barış, 

s.407-409; Suriye ve Güney Anadolu sancaklarının el değiştirmesini sağlayan Suriye 

Anlaşmasının Eylül ayına kalmasının diğer bir nedeni ise tarafların Almanya 

barışına öncelik vermeleri, Osmanlı topraklarının paylaşımını ikinci plana 

atmalarıydı.  Bkz: Bige YAVUZ, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız 

İlişkileri, Ankara 1994, s.54. 
12HELMREICH, Sevr Entrikaları, s.106-107; Suriye’nin statüsü Nisan 1920’de San-

Remo konferansında netleştirildi. Suriye, Irak ve Filistin Osmanlı devletinden 

koparılarak manda idareleriyle yönetilmesine karar verildi. Böylece Suriye ve 

Lübnan Fransız; Irak Filistin ve Ürdün İngiliz manda idaresine bırakıldı. Bkz: Ömer 

Osman UMAR, Suriye (1908-1938), Ankara 2004, s.368-376. 
13 YAVUZ, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri, s.40. 
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Gouraud Havas Ajansı muhabirine verdiği beyanatta; “Vazifem 

askeridir. İtilâf mucibince İngiliz kıtaatının geri alınmasına nezaret 

edeceğim. Çekilecek İngiliz kuvvetleri miktarınca Fransız müstemleke 

askeri ikame olacaktır” şeklindeki sözü esas itibariyle Türk tarafının 

direncini zayıflatmaktan öte anlam taşımıyordu14. 

Türk askeri makamları İngiltere ve Fransa arasında Suriye meselesi de 

dahil olmak üzere yürütülen görüşmeleri yakından takip ediyordu. 

Genelkurmay Başkanlığı 15. Kolordu Komutanlığına gönderdiği ve 

1919 yılı Ağustos-Eylül aylarında yaşanan gelişmeleri özetleyen 

raporunda; iki ülke arasında fikir ayrılıklarının bulunduğunu, bundan 

ötürü karşılıklı siyasi ve askeri hamlelerin yapıldığına dikkat çekerek 

Paris’te General Allenby ile Mareşal France d’Esperey’in Suriye, 

Lübnan ve Filistin’i kapsayan bir mukavele hazırladığını  ve ayrıca 

Fransız kuvvetlerinin Çukurova’da kalmayı sürdüreceğine yer 

veriyordu15. Gerek Genelkurmay’ın raporu, gerekse üst düzey 

komutanların yazışmalarından İngiltere ve Fransa’nın 

Çukurova/Kilikya’yı Ortadoğu ile Türkiye arasında bir “Etat Tampon” 

vücuda getirmek istediği izlenimi elde edilmişti. Bu yaklaşım 

Türkiye’nin askeri ve siyasi stratejisi açısından kabul edilemezdi. Bu 

sebeple Amasya görüşmelerinde Mustafa Kemal Paşa ve Bahriye 

Nazırı Salih Paşa projeye şiddetle karşı çıkarak bölgenin savunulması 

hususunda fikir birliğine vardılar16.   

 
14İRADE-İ MİLLİYE, “General Gauroud Suriye'de”, 3 Kasım 1919, Sayı:10. 
15 Kazım KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, I, İstanbul 1993, s.370. 
16 KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, I, s.382. 
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Milli Mücadele taraftarı gazetelerden İrade-i Milliye, Clamenceau’nun 

doğu siyasetini Fransız milleti açısından pek tehlikeli bularak, Fransız 

başbakanını Türk milletine karşı açıktan imha siyaseti takip etmekle 

itham ediyordu. Fransa’nın savaştan sonra bu politikadan döneceği 

zan ederken Türkiye meselesine Suriye meselesi üzerinden dâhil 

olduğunu beyan etti. Çanakkale muharebelerinde görev alan General 

Gauraud’un Suriye yüksek komiserliğine tayini Fransa’nın barış 

yerine savaşı öncelediğini gösteriyordu. Fransızların Suriye’ye 

yönelik emperyalist emelleri bilinmekle beraber Anadolu’nun asli 

parçası olan Adana, Maraş, Antep ve Urfa’yı işgalinin hiçbir haklı 

siyasi ve askeri sebebi bulunmuyordu. İrade-i Milliye işgallerin geçici 

olduğu yolundaki söylentileri reddederken Fransızlara çağrıda 

bulunarak Türk milletinin hür ve müstakil yaşamak için lâzım gelen 

fedakarlığı yapmaya yemin ettiğine dikkat çekiyordu17.  

Mustafa Kemal Paşa, 6 Kasım 1919’da Fransız işgallerine karşı doğu 

vilayetlerini mitingler yapmaya ve protesto telgrafları çekmeye davet 

etti18. Ardından Adana, Antep, Kozan, Mersin ve Osmaniye Müdafaa-

ı Hukuk Cemiyetlerine aynı tarzda hareket edilmesi talimatı verdi19. 

10 Kasım 1919’da ise Fransa’yı düşman ve işgalci güç olarak 

tanımladı20. 14 Kasım’da Erzurum Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti 

Merkezi’ni gönderdiği telgrafta ise Suriye Anlaşması hakkında bilgi 

 
17İRADE-İ MİLLİYE,  “Harekât-ı Milliye ve Fransa”, 3 Kasım 1919, Sayı:10. 
18 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri (ATTB), IV, Atatürk Araştırma 

Merkezi Yayını, Ankara 1991, s.124; Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış 

Politika, I, Ankara 1995, s.196. 
19Mustafa ONAR, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, I, Ankara 1995, s.294.  
20 ONAR, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, I, s.296; SONYEL, Türk 

Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I, s.197; YAVUZ, Türk-Fransız İlişkileri, s.44. 
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vererek onu milli varlığa ve bağımsızlığa kast eden bir metin olarak 

niteledi. Mustafa Kemal Paşa anlaşmaya ilişkin bilgilerin basınla da 

paylaşılmasını tavsiye etti ki, bu yaklaşım Ermenistan tarafından ele 

geçirilmek istenen doğu vilayetleri için fevkalade önemliydi. Zira 

Ermenistan ortak tehlikesi üzerinden doğu vilayetleri ile güney 

sancakları arasında bağ kurularak Türk ve dünya kamuoyuna işgal 

tehlikesinin boyutu hatırlatılmış olacaktı21. Mustafa Kemal Paşa 16 

Kasım’da ise İtilaf Devletleri’nin Paris Barış Konferansı’nın sonucunu 

beklemeden diledikleri yerleri işgal etmelerine karşı milli bağımsızlığı 

korumak üzere yapılanlara boyun eğmeyeceklerini ilan etti22.    

Albayrak gazetesi Heyeti Temsiliye’nin Suriye Anlaşması’nın 

içeriğine ilişkin tebliğini16 Kasım 1919’da yayınladı. Heyeti 

Temsiliye, anlaşmayı Türk milletini hedef alan yeni bir zulüm ve 

tecavüz sayfası olarak nitelerken, gazetede ise anlaşmayı İngilizler ile 

Fransızların hakka tecavüzü olarak niteleyerek, emperyalistlerin er ya 

da geç hak ve adalet karşısında geri çekilmeye mecbur kalacağını dile 

getiriyordu23.Albayrak’ın23 Kasım 1919 tarihli sayısı tamamen 

anlaşmaya ayrılmış gibiydi. Haber ve makalelerle Fransa adeta 

bombardıman ediliyordu. Fransa’nın dünya siyasetine kazandırdığı 

değerlerden başlayarak Türk-Fransız ilişkilerine uzanan yelpazede 

Fransız politikaları ve uygulamaları eleştiriliyordu. “Suriye 

İtilafnamesi Münasebetiyle” başlığını taşıyan makale Fransız işgaline 

karşı mücadele edilmesi gerektiği fikri üzerine inşa edilmişti. 

 
21 ATTB, IV, s.129-130. 
22 ATTB, IV, s.130; ONAR, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, I, s.305-306. 
23ALBAYRAK,16 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:45 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı 

Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.95, 97. 
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Makalede; işgale karşı koyulmadığı takdirde İstanbul, İzmir, Antalya 

ve diğer yerlerdeki işgallerin birer emrivakiye dönüşeceği ve bu 

suretle Türkiye’nin imha ve taksimi gerçekleşeceği belirtildi. 

Anlaşmayı geçmişte yapılan ilhaklarla kıyaslamakta ve yapılanları 

insanlık için hazin bir gelişme olarak değerlendirdikten sonra Türk 

milletinin korkunç bir suikast karşısında bulunduğunu, suikastlarda 

meşruiyet aranmayacağından milletin hayatı ve mukaddesatını 

müdafaa için her türlü vasıtaya müracaat etmesi gerektiğini 

paylaşıyordu24. 

Gazetede yayınlanan ikinci yazı Erzurum ahalisinin tepkisini konu 

edinen protesto telgrafını içeriyordu. Telgraf Türk hükümetine, İtilaf 

devletleri temsilcilerine, Barış Konferansı’na ve Heyeti Temsiliye’ye 

hitaben kaleme alınmıştı. Anlaşma, Türk milletinin kıyameti olarak 

tarif edilmesinin yanı sıra hak, adalet ve insaniyet esaslarıyla çeliştiği 

beyan ediliyordu. Dolayısıyla Erzurum halkı bu durumu dünya 

kamuoyu ve insanlık nezdinde protesto ediyordu. İngiltere ve Fransa, 

Türklerle meskûn vilayetleri nüfuz bölgelerine ayırmakta ve mütareke 

hükümlerini ihlal ederek planlı bir işgal politikası izlenmekle suçlandı. 

 
24“…İlhak ve tazminat devrinde yani her hükümetin istilacı emeller arkasından 

koşmayı bir vazife bir hak telakki eylediği ve Wilson Prensiplerinin tasavvur 

edilmediği bir zamanda bile hiç olmazsa arazisi gasb edilen bir devletin rızasını 

muhtevi bir muahede akdetmek ciheti unutulmazdı. Vuku bulan gasp ve cebre bu 

suretle olsun bir reng-i hukuki verilmek istenilirdi. Hakimiyet ve arazinin gayri 

kabil-i terk ve ferağ olduğu esasının bütün cihanca kabul edilmiş olduğu şu devirde 

sahib-i arz devletin re’yini bile sormaya lüzum görmeden iki ecnebi devletin 

mukasemeye girişmesi beşeriyet için pek hazin bir manzara ve desatir-i hukukiyye ve 

insaniyye ile elim bir istihza teşkil ediyor. Bu da gösteriyor ki ilhakın gizli 

muahedelerin aleyhinde bulunmalarına rağmen bazı Avrupa diplomatları hala 

makyavelizmin sadık birer muakkibidirler…”. ALBAYRAK, 23 Teşrin-i Sani 1335, 

Sayı:46 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, 

Erzurum 2012, S.99. 
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Buna karşılık bölünmek istenen coğrafyanın nüfus, kültür ve iktisaden 

Türklere ait olduğu bütün dünyanın bilimsel verileriyle sabit olduğu 

halde anlaşmanın bunu tanımayarak hak ve adaleti ortadan kaldırmayı 

beyan edildi. Wilson Prensiplerine imza koymuş, medeniyete liderlik 

etmiş iki devletin hareketleri insanlık vicdanını kanatacak elim bir 

vaziyet doğurduğu, bölgede bir karış toprağı olmayan bu devletlerin 

her türlü tarihi ve sosyal hakkı bir kenara iterek sömürge alanları 

meydana getirmeye çalıştığı vurgulandı. Türkiye’nin taksimi ve 

Suriye Anlaşması esasen emperyalizme dayanan politikanın mahsulü 

olup bütün insanı değerlerin ve fikirlerin imhası anlamına geliyordu25. 

27 Kasım 1919’daMüştak Sıtkı Bey tarafından kaleme alınan makale 

yine galip devletleri hedef alıyordu. Türkiye’nin ızdırap dolu savaş 

yıllarına son vermek için mütareke teklifinde bulunduğuna dikkat 

çekilen makalede galiplerin, Türk milletinin sesini silahla boğmaya ve 

vatanını imhaya çalıştığı dile getirildi26. 

 

 

 

 
25ALBAYRAK, 23 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:46 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, 

Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, S.99,101. 
26“… henüz bir yaşına giren mütareke müddetiyle beş harp senesinin âlâm-ı 

mütennevviasını solda sıfır bırakacak derecede gösterdiğiniz icraat, çizdiğiniz 

insani programın hangi maddesini temas ediyor? Bir gün Türk’ün öz vatanından 

birine Yunanileri saldırır, diğer bir gün de Vilâyât-ı Şarkıyye’sini Ermenilere 

bağışlamak ister ve nihayet diğer bir gün de aksâm-ı vatandan diğer bir parçayı bir 

itilafnâme ile mıntıka-i nüfuza ayırdığınızı ilan edersiniz. Yoksa söyleyiniz, Türk için 

bir imha programınız mı var?...”ALBAYRAK,“Suriye İtilafnamesi 

Münasebetiyle”,27 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:47 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, 

Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, S.103. 
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1. Heyeti Temsiliye’nin Anlaşmaya Bakışı    

 

Fransa, Kilikya’yı devralırken Türk milliyetçilerinin tepki 

göstereceğini hesap edememişti. Suriye Anlaşması’na dair ayrıntılar 

ortaya çıkınca Heyeti Temsiliye’nin de tavrı belirginleşti. Mustafa 

Kemal Paşa ilk defa 22 Eylül’de anlaşmayı hedef aldı. Adana, Antep, 

Maraş ve Urfa’nın işgalini hükümetin zaafiyetine bağlayarak Fransız 

şemsiyesi altında Ermeni işgalinin kesin hal aldığını, fakat bölgede 

Türk ahalinin teşkilattan yoksun olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle 

İtilaf kuvvetlerinin ve Ermeni komitelerinin saldırılarını durdurmak 

üzere mücavir kolordu ve Müdafaa-i Hukuk teşkilatlarına yönelik 

emirler gönderdi. Buna göre; işgal bölgesini üçe ayırarak üç 

kolordunun sorumluluğuna tevdi etti. Birinci bölge; Mersin, 

İskenderun, Osmaniye, Bahçecik ve Develi’den meydana getirilerek 

20. Kolordu ile mücavir Müdafaa-ı Hukuk teşkilatlarına bağlandı. 

İkinci bölge; Devle, Sis/Kozan ve İskenderun’dan oluşturularak 3. 

Kolordu’nun sorumluluğuna verildi. Üçüncü bölge; Birecik, Samsat, 

Adıyaman, Suruç, Urfa ve Harran’dan müteşekkil hale getirilerek 13. 

Kolordu’ya bağlandı. Bunun dışında yedi maddelik bir faaliyet planı 

da hazırlayarak Adana, Antep, Maraş ve Urfa Müdafaa-ı Hukuk 

teşkilatlarına gönderdi. Böylece Sivas ve Diyarbakır’a yönelik işgal 

girişimlerini sonuçsuz bırakmayı ve Mütarekenin 24. Maddesi’nin 

uygulanmasına set çekmeyi hedefliyordu. Ayrıca kendini yavaş yavaş 
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hissettiren Türk-Fransız savaşına da hazırlıksız yakalanmamış 

olunacaktı27.  

Milli Mücadele adına ortaya konulan tepkiler Fransızları Heyeti 

Temsiliye ile ilişki kurmaya zorladı. Bu maksatla Suriye Yüksek 

Komiseri Georges Picot, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek üzere 

Sivas’a geldi28. Görüşmede Sivas Kongresi kararları hakkında bilgi 

verilirken Adana, Antep, Maraş ve Urfa’nın işgali ile Türk halkına 

yaşatılan mezalim protesto edildi. Türk milleti adına işgallerin sona 

erdirilmesi talep edilerek aksi takdirde işgalleri bizzat sona erdirmek 

üzere bütün maddi ve manevi kuvvetleri sarf edeceği vurgulandı. 

Suriye Yüksek Komiseri Picot ise hareketinden evvel Ermeni 

kuvvetlerinin geri çekilmesini emrettiğini ve Fransa’nın Osmanlı 

Hükümeti’nin istiklalini tanımakta ve bunun teminini arzu ettiğini 

belirttikten sonra şahsi görüş olarak Adana’da iktisadi çıkarlar temin 

edilmesi karşılığında sancakları ve Çukurova’yı tahliye 

edebileceklerini ifade etti. Picot son olarak Adana, Antep, Maraş ve 

Urfa’da milli teşkilatların Fransızlar aleyhine silahlı harekâtta 

bulunmamalarını istedi. Mustafa Kemal Paşa ise Fransızlar ve 

Ermeniler sebep olmadıkça Türk ahalinin silahlı saldırıda 

bulunmamalarını temine çalışacağı karşılığını verdi. Mustafa Kemal 

Paşa, Karabekir Paşa’yı görüşme hakkında bilgilendirdiği telgrafında 

milli teşkilatın eskisinden daha geniş ve etkili hale getirilmesi 

gerektiğini, lakin şimdilik herhangi bir saldırıya meydan 

 
27 Geniş bilgi için bkz: ONAR, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, I, s.184. 
28Picot, Sivas’a giderken Kayseri’de Ali Fuat Paşa ile görüşme imkânı buldu. Bkz: 

Ali Fuat CEBESOY, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953, s.268-271.   
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verilmemesini zaruri gördüğünü belirtti. Bu tavrı görüşmeden umutlu 

olmakla beraber temkini elden bırakmadığını gösteriyordu29. Milli 

teşkilatın kuvvetlendirilmesi Suriye’deki gelişmelerle de ilgiliydi. Zira 

Arap muhalefetinin desteklenmesi Fransa’nın gücünü Suriye’de 

yoğunlaştırmasına neden olurken, Türk direnişinin güney 

sanacaklarında kuvvetlenmesi için zaman kazanılacak ve böylece 

işgalin Anadolu’nun içlerine doğru ilerlemesi önlenecekti. İkinci ve 

önemli husus ise Türk halkını Ermeni komitelerinin ve Fransız 

ordusundaki Ermeni askerlerinin saldırılarından korumaktı30. 

George Picot Ermeni kuvvetlerini geri çekeceğine dair söz verdiği 

halde kısa süre sonra bunun aksine hareket etti. Zira Genelkurmay 

Başkanlığı 27/28 Aralık 1919 tarihli raporunda Fransızların bölgedeki 

kuvvetlerini artırdıkları tespitine yer veriyordu31. Kazım Karabekir 

Paşa ise 31 Aralık tarihli raporunda Adana ve Suriye’deki Fransız 

ordusunun 12.000’e çıkarıldığı bilgisini paylaşıyordu32. Bu gelişmeler 

Fransa’nın askeri gücünü Türk direnişini yok etmek için artırmaya 

çalıştığını, Türk tarafıyla da müzakereye istekli gözükerek hazırlığı 

gizlemek istediğini gösteriyordu. Nitekim 1920 yılı Ocak ayı başında 

Maraş-İslahiye istikametinde saldırı başlattıklarında diplomasinin bir 

aldatmaca olduğu ortaya çıktı33.  

Fransızların Adana, Antep ve Urfa’da baskıları artırmaları, Maraş’ta 

ise Türk ahaliye yönelik katliamları tarafları savaşın eşiğine getirdi. 

 
29KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, I, s.410-411. 
30 YAVUZ, Türk-Fransız İlişkileri, s.51. 
31 KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, I, s.430. 
32 KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, I, s.432. 
33 ONAR, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı Yazışmaları, I, s.376-377. 
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Dolayısıyla Suriye Anlaşması Türk-Fransız ilişkilerinin seyrini 

değiştirerek iki devlet arasında savaş başlatmış oldu34. Heyeti 

Temsiliye ise bir yandan Maraş başta olmak üzere bölgede yaşanan 

katliamları Avrupa kamuoyuyla paylaşırken diğer yandan askeri 

mücadelenin başarıya ulaşması için bütün imkânları seferber 

edecekti35.  

2. Suriye Anlaşması’nın Tatbikatı 

 

1919 yılı Ekim ayının son günlerinde Adana, Antep, Maraş ve Urfa’da 

bulunan İngiliz kıtaları bölgeyi tahliye ederek yerlerini Fransız 

kuvvetlerine bıraktı. Kasımın ilk haftasında ise Fransız yönetimi tesis 

edildi36. Fransız işgali Türkiye’nin savunma imkânlarından mahrum 

edildiği bir süreçte yaşandı37. Bu süreçte devletin zayıf düşmesi kadar, 

milletin haysiyetine ve menfaatine aykırı politikalar izleyen 

hükümetlerin de payı büyüktü38.  Fransız askeri yönetimi bölgeye 

yerleştikten sonra askeri gücünü takviyeyi sürdürdü. Aralık ayı 

başında General Gouraud Beyrut’a ziyaret ederken Mersin’e yeni 

 
34 YAVUZ, Türk-Fransız İlişkileri, s.53.  
3511 Şubat 1920’de Kuvayi Milliye Komutanı Emin Arslan Bey’e Maraş’taki 

katliamı durdurmak üzere Mersin bölgesinde Fransız ve Ermeni kuvvetlerine karşı 

gerilla mücadelesi yapması talimatı verilirken 20, 12, 3 ve 13. Kolordulara da 

sorumluluk alanlarıyla ilgili harekât emirleri gönderildi.ONAR, Atatürk’ün Kurtuluş 

Savaşı Yazışmaları, I, s.427-430. 
36 Sabahattin SELEK, Anadolu İhtilali, I, İstanbul 1987, s.323. 
37İRADE-İ MİLLİYE, “Yeni İşgaller Muvacehesinde”, 17 Kasım 1919, Sayı:12. 
38İRADE-İ MİLLİYE, “Leh veya Aleyh”, 24 Kasım, Sayı:13.  



228 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

takviye kuvveti çıkarıldı. Suriye ve Çukurova’daki kuvvetler gözle 

görülür derecede arttırıldı39.  

İngiliz İşgal Kuvvetleri bölgede kaldığı sekiz ay boyunca Türk 

direnişini önleyecek tedbirler alırken, Fransızlar tam tersi yol izledi. 

Fransız İşgal Komutanlığı “Ermeni kartını” öne çıkararak onları 

Türkler aleyhine silahlandırıp kullandı. Fransızların Ermenileri 

himayesi batının Türkiye'ye yönelik parçalama siyasetini 

sürdürdüğünü gösterdiği kadar Taşnak Ermenilerine de Fransız 

üniformasıyla yeni katliamlar yapma fırsatı tanıdı. Fransız yönetimi, 

Türk unsurları arasına nifak sokarak cinayetlere teşvik için bir takım 

şahsi menfaat, para ve memuriyet vaat eden politikalar da izledi. 

Kendilerinin ön ayak oldukları her kargaşa ve asayişsizliği mahalli 

hükümete müdahale için gerekçe yaptılar40. İngilizler Kürdistan 

projesi doğrultusunda Kürt ayrılıkçı hareketini destekleyip aşiretleri 

kazanmaya çalışırken, Fransızlar ise işgal sahasını genişletmek 

maksadıyla Türklerin hassasiyetlerini hiçe sayarak Ermeni politikasını 

ve Taşnak Ermenilerini desteklediler. Tabiatıyla Türk halkının tepki 

ve direnişine maruz kaldılar. Zira savaş sırasında Taşnak çetelerinden 

her türlü eziyeti gören Türk halkı Fransızların Ermeni devleti kurmaya 

çalıştığına inanıyordu. Fransız makamları “Ermenileri 

 
39 “General Gouraud'un Beyrut'a muvasalatında pek sükût kabul edilmiştir. 

Lübnanlılar, kâmilen müsellah olarak, Fransızları kabul etmemeğe karar verdikleri 

rivayet olunuyor. Suriye'de Katoliklerle Marunilerden maada hiç kimsenin işgale 

nazar-ı hoşnut ile bakmadığı tahakkuk etmektedir. Halep'te galeyan daha ziyadedir. 

Ahali nümayişler yapmışlar, dükkânları kapamışlar, müsellehenkuva-yı İşgaliyeye 

mukabeleye hazırlanmışlardır. İngilizlerin Arap hükümetine üç bin at, beş tayyare, 

dokuz zırhlı otomobil, elli bin silah vermiş oldukları rivayet ediliyor”. İRADE-İ 

MİLLİYE, “General Gouraud (Guro) ve Suriye”, 8 Aralık 1919, Sayı:15. 
40 SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, I, s.26-27. 
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desteklemiyoruz” diyemediklerinden onların faaliyetleri daha tehlikeli 

ve düşmanca bulundu41.  

General Gouraud işgalin ilk günlerinde ılımlı bir dil kullanırken 

Fransız komutanlar Türk ahaliye ve idaresine karşı aşağılayıcı bir tavır 

sergiledi. Fransız yönetimi teşkilatlanma faaliyetleri çerçevesinde 

Osmanlı hakimiyetini ortadan kaldırmaya gayret etti42. Jandarma 

olduğu gibi bırakılırken şehir merkezlerinde zabıta/polis teşkilatları 

çeteci ve komitacı Ermenilerden meydana getirilerek Ermeni 

subayların komutasına verildi. Şehirlerde devriye gezen kolluk 

kuvvetleri her türlü kural ve askeri düzeni hiçe sayarak çarşı ve 

pazarda halka eziyet edebiliyorlardı. Maraş örneğinde olduğu gibi 

Fransız İşgal Komutanlığı akşam saat altıdan sabah saat altıya kadar 

dışarı çıkmayı yasakladı. Bunun yanı sıra silah taşıyanların idam 

edileceğine dair ağır hükümler getirildi43. Urfa'nın işgali sırasında 

Fransız komutanı, jandarma ve polis teşkilatına mensup görevlileri 

yanına çağırarak bundan sonra amir sıfatıyla asayiş raporlarını 

kendisine vermelerini, aksi hareket edenlerin cezalandıracağını 

bildirdi. Mülki idareden de bilgisi dışında hiç kimsenin hapis 

edilmemesini, hiçbir görevlinin azil veya terfi edilmemesini, bu 

 
41 Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi (TİTE), K.21, G.67, B.67; TİTE, K.20, 

G.122, B.122;  Ekim 1919’da Yüksek komiser atanan General Gouraud bir yıl sonra 

yaptığı açıklamada Kilikya’da “Ermeni politikası” izlediklerini kabul ve ilan 

edecekti. AKYÜZ, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, s.180.  
42İRADE-İ MİLLİYE, “Adana Haberleri”, 12 Ocak 1920, Sayı:20. 
43İRADE-İ MİLLİYE, “Zulmdide Maraş'ın Fezleke-i Vakayi-i AhiredenMakdem”, 

23 Şubat 1920, Sayı:26. 
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hususta 24 saat önceden bilgi verilmesini ve ayrıca ceza 

mahkemelerinde Fransız üye bulundurulmasını talep etti44.  

Fransız yönetiminde Adana, siyasi ve askeri faaliyetlerin merkezi 

konumuna getirildi. Fransız yönetimi ilk günden itibaren Ermeni 

göçünü teşvik ve himaye etti. Amaç Türkler karşısında bölgede 

ekseriyete sahip olmalarını sağlamaktı. Bu sebeple Adana Ermeni 

muhacirlerin Çukurova’ya ve diğer yörelere iskân hususunda üs 

konumundaydı. Fransız memurları bu hususta her türlü hukuksuzluğu 

destekliyorlardı. Ermenilerin desteklenmesi Türk tarafında Fransa’ya 

duyulan sempatiyi ve güveni ortadan kaldırıyordu. Adana’nın 

kimliğinin hukuk dışı yollarla değiştirmeye çalışılması yakın zamanda 

elim sonuçlar doğuracaktı. Albayrak bu hususa dikkat çekerek 

Adana’nın Ermenistan olmayacağını, cebir ve tazyikle bir milletin 

hukukunu diğerine bahşetmek devrinin çoktan kapandığı gerçeğine 

dikkat çekiyordu45.Fransız yönetimi Ermenilerin göçünün yanı sıra 

iskân ve teşkilatlanmalarına da destek verdi. Bu maksatla Urfa, Maraş, 

Halep, İskenderun, Adana, Haçin taraflarından toplanan (30) kadar 

temsilci ‘Kilikya İncil İttihadı’ adı altında Kasım ayının başında 

Antep’te bir araya geldi. Temsilciler içerisinde Yüzbaşı rütbesinde bir 

Fransız subayı da bulunuyordu. Bu subay Adana Fransız İşgal 

Komutanı tarafından Ermeni işlerine nezâret etmekle 

görevlendirilmişti. Fransız Yüzbaşı, Ermeni temsilcileriyle yaptığı 

görüşmede Bağdat ve Port Said’de bulunan Ermeni muhacirlerinin 

 
44İRADE-İ MİLLİYE, “Kendi Mülkleri Gibi Hareket Ediyorlar”, 5 Ocak 1920, 

Sayı:19. 
45ALBAYRAK,“Adana’da Ermeniler”,30 Teşrin-i Evvel 1335, Sayı:40 (Albayrak 

Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.75. 
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pek yakın zamanda Kilikya’da iskân ettirilmek üzere getireceklerini 

ve bunlara geçici meskenler inşa etmek üzere Fransız Hükümeti 

tarafından ödenek ayrıldığını beyan etti46. 

Fransız yönetimi, kendi kuvvetlerinin kural tanımazlığını, Ermeni 

askerlerin azgınlığını görmezden gelerek meydana gelen her olayı 

Kuva-yi Milliye’nin üzerine yıkarak Türkleri suçlu çıkarmaya ve 

ahaliye yönelik imha siyaseti takip ediyordu. Günde otuz, kırk kişi 

sıradan bahanelerle kurşuna diziliyordu. Ahali malına, canına, ırzına 

ve namusuna yönelik saldırılar her geçen gün artarken bunları 

durdurmak üzere gerek hükümet, gerekse askeri makamlar nezdinde 

yapılan başvurulardan sonuç alınamıyordu. Bu sebeple Türk direnişi 

her geçen gün genişlemeye devam ediyordu. Bu süreçte Urfa’da 

ortaya konan direniş Fransızları geri adım atmaya zorladı. Urfalıların 

tepkisi o kadar şiddetliydi ki, Fransız işgal kuvvetleri şehri tahliye 

ederken Ermenileri de Adana’ya sevk etmek zorunda kaldı. Albayrak 

gazetesi bu gelişmeyi milli sınırlar bağlamında ele alarak şehri 

anavatandan ayırmanın hak ve adaletle bağdaşmayacağını ve Toros 

dağlarının Türkiye’nin güney sınırı olamayacağını belirterek, 

tahliyenin de bu gerçeğin kabulü anlamına geldiğini savundu47. 

Albayrak, işgal sürecinin Fransız milletine ve medeniyetine büyük 

zarar verdiğini ve Fransız Hükümeti’nin bunu göremediğini ileri süren 

bir yazı yayınladı. İddiaya göre, hükümet işgal yönetimine duyulan 

 
46ALBAYRAK,“Acı Haberler”, 23 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:46 (Albayrak Gazetesi 

1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.101. 
47ALBAYRAK,“Urfa’nın Tahliyesi”, 30 Teşrin-i Evvel 1335, Sayı:40 (Albayrak 

Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, S.75. 
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tepkiden habersizdi48. İkinci yazıda ise Fransız devriminden bu güne 

insanlığın geçirdiği siyasal tekâmüle yer verilerek Birinci Dünya 

Savaşı ile uluslararası alanda milli hâkimiyet ilkesini esas alan yeni bir 

dönemin başladığı, bunda Fransız ihtilalinin büyük payı olduğu ve 

savaş sonrası Wilson Prensipleri’nin insanlık için yeni bir kapı 

araladığına dikkat çekilerek, Türkiye’nin bu değerlerden yoksun 

bırakılması durumunda hak ve adalet gibi insani değerlerin ayaklar 

altına alınmış olacağı uyarısında bulundu. Fransa’nın Adana, 

Antep,Maraş ve Urfa’da tarihi, sosyal ve iktisâdi vaziyeti değiştirmeye 

yönelik faaliyetlerinin ise sonuç vermeyeceği belirtilerek hukuksuz ve 

adaletsiz uygulamalara son vermesinin doğru bir yaklaşım olacağı 

vurgulandı49. 8 Aralık tarihli İrade-i Milliye ise Halep ve Şam 

taraflarında Fransızlara karşı ortaya çıkan direniş hareketinin 

 
48 Albayrak gazetesinde durum şöyle izah ediliyordu: “Adana, Maraş, Ayıntab, Urfa 

gibi Türk’ün öz yurtlarında sun’i bir takım emri vakiler ihdasına doğru adımlar 

atılmakta olduğunu kemal-i hüzn ile haber alıyoruz. Bizi en ziyade elemlere inkisâr-ı 

hayallere uğratan şey, bu gayr-i hukuk-ı teşebbüsatta hürriyet ve hak adalet piştarı 

olan ve Türk’ün kalbinde pek büyük bir mevki-i ihtirama sahip bulunan Fransız 

elinin bulunduğu rivayetleridir. Hukuk-ı Beşer Beyannamesiyle beşeriyete yeni bir 

nur, bir hayat bahşeden necib, Fransızların bir asır sonra bu adlü hak yolundan 

rücu ile bir milletin hakkı hürriyet ve istiklalini sarf-ı kuvvetle diğerine vermeye 

çalışacağına inanmak bizim için gayr-i mümkündür. Çünkü zikredilen 

memleketlerimizin nüfusu, harsi, lisanı, tarihi, vaziyet-i ictimaiyesi velhasıl bütün 

mevcudiyetleriyle Türk oldukları malum ve muhakkak iken bunu kuvvet ve nüfuz-ı 

siyasi is’timaliyle değiştirmek hak ve adaletle hazin bir istihza teşkil eder. Böyle bir 

vaziyet ve faaliyeti Fransız milletinin kabul edeceğine ihtimal vermeyi, Fransız 

tarihine karşı pek garip bir bühtan telakki ederiz…”. ALBAYRAK, “Öz Yurtlarımız 

İçin-Hukuk-ı Beşer Mübdileri’nin Oğullarına” 6 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:42 

(Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, 

s.83. 
49ALBAYRAK, “Yine Aziz Yurtlarımız İçin”,9 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:43 

(Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, 

s.87. 
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Anadolu’daki mücadeleden farklı olmadığını beyanla Fransız 

Hükümeti’nin bir an önce yanlıştan dönmesi isteniyordu50.  

Fransız İşgal Yönetimi, gerek Türk basınından, gerekse siyasi 

kesimlerden gelen uyarıları önemsemeyerek baskı ve zulmü artırdı. 

Fransızların tavrına karşılık Albayrak da üslubunu değiştirdi. “Adana, 

Urfa, Maraş’ta Neler Oluyor? Fransız Kisvesinde Ermeniler, Milletin 

Temenni Ve Heyecanları” başlıklı yazı yaşananların arka planına ışık 

tutuyordu. Fransız kuvvetinin büyük kısmının Taşnak Ermenilerinden 

ve bilhassa Adana, Antep, Zeytun, Maraş ve Urfa Ermenilerinden 

meydana geldiği ve bunların ilk günden itibaren Türklere sistemli 

şekilde saldırdıkları beyan edildi. Saldırıların gerçekleşmesinde 

Fransız İşgal Yönetimi’nin Taşnakları himaye ve teşvikinin rolü 

büyüktü. Taşnak Ermenileri Türklerin canına ve malına zarar verirken 

esasen Fransa’nın uluslararası alandaki itibarını yok ediyorlardı. 

Gazeteye göre her geçen gün büyüyen sorunun çözümü noktasında 

öncelikle Adana, Urfa, Maraş ve Antep’te mezalime son verilerek 

Fransız askeri kıyafetine sokulan komitacı Ermeniler bölge dışına 

çıkarılmalıydı. İkinci karar ise Ermenilerin muhacir ve mültecilerinin 

iskânından vazgeçilmesi olmalıydı. Aksi takdirde Ermeni muhacirler 

Ermeni askerlerin tazyik ve teşvikiyle yeni zulümlerin ortağı haline 

gelecekti. Nihayetinde durum daha da kötüleşmeden insanlık adına 

gidişata müdahale edilerek Wilson Prensipleri çerçevesinde Türklerin 

hukuku tanınmalıydı51. 

 
50İRADE-İ MİLLİYE, “Adana Ahvâli”, 8 Aralık 1919, Sayı:15. 
51ALBAYRAK, 16 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:45 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, 

Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.95. 
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Albayrak’ta yayınlanan “Cenûbi Anadolu’da Tedhiş, Katl Suretiyle 

İmha Siyaseti” başlıklı haber bölgede terör yoluyla Türklerin imhasına 

çalışıldığı konusuna değiniyordu. Haberde Adana’da Türk memurlara 

yapılan suikast ile işgal yönetiminin işi tabir caizse devlet terörü 

noktasına taşıdığı iddia edildi52. 27 Kasım’da suikastın ayrıntıları 

ortaya çıkarken Diyarbakır muhabirinden alınan bilgiye göre; Adana 

Hükümet Konağı’ndan Fransa askeri vali ile birlikte çıkan polis ve 

defter-i hakani müdürleri ile mektupçudan müteşekkil dört Osmanlı 

amirine Fransız askeri kıyafeti giymiş bir Ermeni ateş açtı. Askeri vali 

kenara çekilirken Osmanlı memurundan ikisi şehit olurken diğer ikisi 

yaralandı. Saldırgan ise beşinci kurşunu kendi kafasına sıkarak intihar 

etti. Olayın cereyan şekli şimdiye kadar hep kendini gizleyen ve bazı 

bahanelerin arkasına saklanan Fransız elini ortaya çıkardı. Valinin 

yara dahi almazken, ona eşlik eden Türklerin vurulması suikastın daha 

önceden ayrıntılarına kadar planlanıp tatbik edildiğini gösteriyordu53. 

Adana’ya akın eden Ermeniler kısa süre sonra terör ve yıldırma 

faaliyetlerinin merkezinde yer aldılar. Sıradan bahanelerle çarşı ve 

pazarı kapatıp Türk esnafı şehri terke zorlarken kolluk kuvvetleri ise 

Türklerin evlerinde dehşet saçtılar. Kilise ve okullarda toplanan 

Ermeniler intikam naraları atıyordu. Ermeni gençleri ise hızla 

 
52 Albayrak gazetesi suikastlar yoluyla sonuç alınamayacağını“Tarihi, ictimâi, harsî 

gibi hakiki ve kat’î alâkalarla merbut bulundukları vatanlarını bir yangın yerine 

çevirmeden Türkleri Anadolu’dan ihraç etmenin imkânsızlığını neden iddia 

etmeliyim?” sorusunu sorarak tepki gösteriyordu. ALBAYRAK,23 Teşrin-i Sani 

1335, Sayı:46 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, 

Erzurum 2012, s.101. 
53ALBAYRAK, 27 Teşrin-i Sani 1335, Sayı:47 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, 

Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.103. 
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silahlanıyordu54. Toplantılarda Revan’da ve Kilikya’da iki Ermeni 

Hükümeti’nin teşekkül edeceği, arada kalan bütün Türk-İslam 

unsurların ezileceği, bunun için Doğu Anadolu, Antep, Maraş ve 

Urfa’da yaşayan Ermenilerin Adana’ya hicret ettiği iddia ediliyordu. 

Propagandanın içeriği Suriye Anlaşması’nın Türkiye’yi parçalama 

projesi olarak addedildiğini ve Fransız yönetiminin Türkler ile 

Ermenileri karşı karşıya getirmeye ve yeni bir kıyıma hazırlandığını 

gösteriyordu. Albayrak gazetesi ise Suriye Anlaşması ve diğer imha 

projelerine çare olarak Doğu Anadolu’da Türk-Kürt birliğini işaret 

etti. Türk-Kürt birliği, Fransız-Ermeni ittifakının önünü keseceği gibi, 

Türkiye’nin bütünlüğünün garantisi olarak nitelendirildi55. 21 

Aralık’ta kaleme alınan “İzmir, Adana” adlı baş makalede; Adana ve 

havalisinde asırlardan beri var olan müesses nizamın zorla 

değiştirilmeye çalışılmasına rağmen Fransız kamuoyunun durumu 

yakında göreceği ve Türkiye’ye yönelik politikadan vazgeçileceği 

ifade ediliyordu. Bu arada Türkiye’nin bütünlüğünün Avrupa’nın 

menfaatine olduğu, aksi takdirde insanlık için büyük felaketlerin 

yaşanacağı uyarısında bulunulması da ihmal edilmedi56. 21 Aralık’ta 

yayınlanan başka bir yazıda ise Adana Vilayeti Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti Heyeti Merkezi adına Ahmet Remzi Bey’in mektubuna yer 

verilerek savaş yıllarında tek bir olayın yaşanmadığı Adana’da, 

Fransız işgaliyle birlikte Ermenilerin sistematik cinayetler işlediği, 

 
54İRADE-İ MİLLİYE, “Maraş Olayları ile ilgili İrade-i Milliye İstihbaratı”, 9 Şubat 

1920, Sayı:24. 
55ALBAYRAK,“Neler Düşünüyorlar?”, 7 Kanun-u Evvel 1335, Sayı:50 (Albayrak 

Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.115. 
56ALBAYRAK, 21 Kanun-u Evvel 1335, Sayı:54 (Albayrak Gazetesi 1919-1921, 

Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.131. 
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amacın bölgede Ermeni ekseriyeti meydana getirmek olduğu 

vurgulandı57.   

Esasen Albayrak gazetesi işgal sürecini ele alırken çeşitli ayrımları 

bilinçli yaptığı görülüyordu. Yayınların hedef kitlesini Fransız 

kamuoyu oluştururken Fransız İşgal Yönetimi’ni Fransız 

Hükümeti’nin bölgesel uzantısı olarak görüyordu. Hükümetin ve işgal 

yönetiminin emperyalist gayeyle hareket ettiğini ve bunun Türkiye 

politikasını çıkmaza sürüklediğini iddia ediyordu. Fransız yönetimi 

emperyalist emelleri için Ermenileri ve özellikle Ermeni muhacirlerini 

alet ediyordu. Tabiatıyla yayınların bir de Türk kamuoyu yönü vardı. 

Halka moral aşılanmasının yanı sıra milletin birlik ve beraberlik 

içinde mücadele vererek zaferi elde edeceği savunuluyordu.  

Türkiye’nin kalıcı barış için savunduğu ilkeler ve hassasiyetleri 25 

Aralık tarihli “Sulha Doğru” adlı makalede ele alındı. Buna göre; 

Mütareke sonrası işgaller vatanı bölerken devleti çökme noktasına 

getirdi. Hâlbuki müstakil bir Türkiye İstanbul, İzmir, Adana olmadan 

düşünülemez. Buralardaki vaziyet milleti gelecekten yana endişeye 

sürükledi. Adanasız, Antepsiz, Maraşsız ve Urfasız bir Güney 

Anadolu ölüme mahkûm demekti. Türkiye’nin bir devlet halinde 

kalabilmesi bölgenin elde tutulmasına bağlıydı. Wilson Prensipleri’nin 

kabul edilmesinden ötürü Irak, Suriye, Filistin, Arabistan’ın kendi 

geleceğini belirleme hususunda serbest bırakılması Türkiye açısından 

 
57 Mektubun devamında Ermeni mezalimi çerçevesinde elde edilen bir takım bilgiler 

okuyuculara sunuluyordu. Bkz: ALBAYRAK, 21 Kanun-u Evvel 1335, Sayı:54 

(Albayrak Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, 

s.131. 
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oldukça büyük fedakârlıktı. Bundan daha fazlası istemek, Anadolu’yu 

parçalamak hak ve adaletle bağdaşmayacağı gibi, kabul de edilemezdi 

Netice itibariyle tarihi, siyasi, demografik ve iktisadi sebeplere binaen 

İstanbul, İzmir, Adana, Antep, Maraş, Urfa ve Doğu Anadolu hür ve 

müstakil Türkiye’nin parçası kalmak durumundaydı58. 

Suriye Yüksek Komiseri General Gouraud, Türk direnişinin 

kuvvetlendiğini görerek Aralık ortasında incelemelerde bulunmak 

üzere Urfa’ya geldi. Üç gün boyunca şehrin ileri gelenleriyle bölgede 

meydana gelen olaylar hakkında fikir alışverişinde bulundu59. General 

Gouraud’un Urfa ziyareti ahalinin tepkisini azaltmaya yönelik olsa da 

Kilis’te Fransız zulmü çoktan tahammül sınırını aştı. Kilis İşgal 

Komutanlığı’nın 22 Aralık’ta yayınladığı bildiri ahalinin katline 

ferman niteliğindeydi. Bildiri, Fransa’nın imha politikası takip ettiğini 

göstermesi bakımından ibret vesikası olduğu kadar, Türk halkının 

Avrupa devletlerine güvenemeyeceğini göstermiş oluyordu60. General 

Gouraud, Urfa’daki ılımlı üslubunun aksine Türk direnişinin merkezi 

haline gelen Maraş’ta düşmanca tavır ortaya koydu. General, halkı 

direnişten vazgeçirmek için müzakere bahanesiyle mutasarrıf vekili, 

 
58ALBAYRAK, “Sulha Doğru” 25 Kanun-u Evvel 1335, Sayı:55 (Albayrak 

Gazetesi 1919-1921, Tıpkı Basım Yeni Türk Alfabesiyle, Erzurum 2012, s.135. 
59İRADE-İ MİLLİYE, “Şehrimize Gelen Fransız Heyeti”, 15 Aralık 1919, Sayı:16. 
60“1-Sokaklar mitralyöz, el bombası ve gazlı obüslerle korunduğundan adavet fikri 

taşıyanların mahallerinde kalması lâzımdır. 2-Herhangi bir hanede silah patlarsa o 

hane tamamiyle yıkılacaktır. 3-Bütün Türk memurların selâhiyet ve hükümleri 

muvakkaten ıskat edilip askeri kumandana ait olacaktır. Teşkil edilecek divan-ı harp 

bütün ahâli üzerinde hayat ve memat hükmünü vermeğe selahiyetdardır. 4-Her 

kimin silah taşıdığı görülürse muhakemesiz kurşuna dizilecektir. İğtişaş zamanında 

öldürülen ve yaralanan her Fransız askerine karşı iki adam kurşuna dizilecektir. 

Mahkûm olanı bulmak için her türlü tedabiretevvessül edilecektir”. İRADE-İ 

MİLLİYE, “Kilis Sokaklarına Fransız Tabur Kumandanı Tarafından Ta'lik olunan 

İlanname Suretidir”, 22 Aralık 1919, Sayı:17.  
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jandarma tabur komutanı, polis komiseri ve şehrin ileri gelenlerini 

karargâha davet etti. Heyet geldiğinde General, köylerde askerlerine 

saldırı olduğundan bahisle ağır ve aşağılayıcı sözler sarf etti. Cevaben 

ahalinin kimseye taarruz etmediği, bilakis saldırıların askerlerden 

geldiği, buna mukabil halkın sabır ve sükûneti korumaya çalıştığı 

ifade edildi. General heyetle alay etmenin ötesinde verdiği emirle 

şehri bombalattı. Şehir üç gün boyunca top ve makineli tüfek ateşiyle 

perişan edildi61. Maraş’ta Türk mahalleleri top atışlarıyla 

mahvedilirken Divaniye, Kanlıdere, Çarşıbaşı mahalleri yerle bir 

edildi. Çıkan yangınlar Türklere ait izleri tek tek yok etti. Bölge adeta 

Türk ve Müslüman mezarlığına dönerken daha kuzeydeki vilayetler 

Fransız işgaline daha açık hale geldi62.  

Fransız zulmü şiddetlendikçe Türk halkının mücadelesi de artıyordu. 

İrade-i Milliye gazetesi “Elbistan Mitingi Münasebetiyle” başlıklı 

yazıda Türk halkının mücadele azmi konu edilerek Fransız 

yönetiminin baskıcı politikalarının ve Fransız subaylarının kuru 

tehditlerinin maddi ve manevi kıymeti olmayacağı beyan edildi.  

Gazeteye göre mağlubiyet; mahkûmiyet ve esaret değildi, olamazdı. 

Asırlardan beri istiklâlini korumuş bir milletin cebren mahkûm 

edilmesi ve vatanının parçalanması mümkün değildi. Son iki yüz 

yıldır kaybedilen topraklarda milli ve dini varlığın korunamadığı bir 

gerçekti. Türk milleti, Avrupa’nın medeniyet maskesine önem 

vermeyerek benzer bir akıbete maruz kalmamak için mücadele 

 
61İRADE-İ MİLLİYE, “Zavallı Müslümanlar Buna da mı Medeniyet Diyecekler”, 

26 Ocak 1920, Sayı:21.  
62İRADE-İ MİLLİYE, “Avrupa Medeniyetin İç Yüzü ve Fransa Hunharlığı”, 2 

Şubat 1920, Sayı:23.  
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ediyordu. Yazının sonunda bölgenin ateşe verildiğine ve şehirlerin 

yerle yeksan edildiğine yer verilerek yardım edilmesi isteniyordu63. 

Türk direnişi İstanbul’da Fransız Yüksek Komiserliği’nde şaşkınlığa 

neden olurken Fransız siyasi temsilcisi “Maraş'ta İslam ahalisi ne için 

isyan ediyor ?!!..” şeklindeki sözleriyle zulmü örtmeye ve çarpıtmaya 

çalışacaktı64. Türk tarafında ise bir yandan Maraş’ta direniş devam 

ederken, diğer yandan mezalimi durdurmak üzere bölgeye Kuva-yı 

Milliye sevk edildi. Buna ek olarak Kuva-yı Milliye için Ocak 

1920’den itibaren bütün yurt genelinde yardım toplanmaya başlandı65.  

3. Fransızların İşgal Sahasını Genişletme Çabaları  

Fransa, Çukurova’nın yanı sıra Antep, Maraş ve Urfa’nın işgalinin 

ardından işgal sahasını Diyarbakır Vilayeti’ne doğru genişletmek 

üzere Diyarbakır ve Mardin’e yönelik siyasi ve askeri hamlelerde 

bulundu. Fransızların Diyarbakır’a yönelik çalışmaları bölgede 
 

63“Türk ve Müslüman olmaktan başka bir günahı olmayan bu din ve millet 

kardeşlerimizin Allah rızası için imdadına yetişiniz. Bu zavallıları hain düşmanların 

kanlı pençelerinden kurtarınız. Evet, geliniz görünüz. Maraş yanıyor. Kanını dereler 

gibi akıtıyor. Bomba sesleri içinde boğulan kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta gibi 

zavallıların yardım dileyen sesleri dergah-ı ilahiyeye kadar yükseliyor”.İRADE-İ 

MİLLİYE, “Elbistan Mitingi Münasebetiyle”, 29 Aralık 1919, Sayı:18. 
64İRADE-İ MİLLİYE,   “Maraş Olayları İle İlgili İrade-i Milliye İstihbaratı”, 9 

Şubat 1920, Sayı:24. 
65 “800.000 kuruş madeni para Elbistan- 117.800 kuruş madeni para  Darende- 

117.000 kuruş madeni para Gürün- 100.000 kuruş evrak-ı nakdiye Kastamonu 

vilayetinden” gönderildi. Gazete bu konuda Maraş Müdafaa-i Hukuk Heyet-i 

Merkeziyesinin teşekkür telgrafına da yer verdi: “Fransız Generali Gouraud’nun 

umur-u hükümete müdahalesi, eşraf-ı belde ile rüesa-yı hükümeti tevkif, 

Müslümanlar, Ermeni çeteleri ile ittifak ederek katliam üzerine namus-u millisini 

muhafazaya azmeden ahali derhal silahlarına sarılarak 15 gündür fedakârane 

mukavemet etmektedir. Din kardeşlerimize karşı ibzal buyurulan hamiyetkârane 

muavenetlere teşekkürler olunur. Düşman kuvvetinin faikiyet ve teçhizatının 

kesretine rağmen Allaha istinaden yakın vakitte düşmanın imha edileceği muhakkak 

ve hak ve hukukumuzu düşmanlara tanıtacağımızı arz ve tebşir ederiz”.İRADE-İ 

MİLLİYE, “Müslümanlar Maraş'a İmdat !..”, 9 Şubat 1920, Sayı:24.  
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heyecana ve nefrete neden oldu. Diyarbakır ahalisi tarafından Harbiye 

Nezareti’ne 16 Kasım 1919’da gönderilen telgrafta bunu görmek 

mümkündü. Ahali Fransızların zulmünü dikkat çekerek Fransız 

subaylarının yeni katliamlar için Ermenileri silahlandırdıklarını, buna 

mukabil muhtemel bir işgale silahla karşılık vereceklerini beyan 

ettiler66. Mardinliler de İtilaf temsilcilerine ve Sadarete gönderdikleri 

telgraflarda Diyarbakır’a yönelik girişimden vazgeçilmesini, aksi 

takdirde memleketlerini korumaya ant içtiklerini bildirdi67. Urfa 

ahalisi de 17 Kasım’da Fransız yönetimine bir nota vererek şehri terk 

etmelerini aksi takdirde cebren çıkaracakları ihtarında bulundu68.  

13. Kolordu Komutanı Albay Ahmet Cevdet Bey, 27 Aralık 1919’da 

Harbiye Nezareti’ne Fransızların işgal sahasını genişletmek üzere 

aşiretleri elde etmeye çalıştıklarını, bu yönde bazı aşiret reislerini 

Urfa’ya davet ettiğini bildirdi. Bunlara Fransız himayesine girmeleri 

teklif edildi. Bazı reisler şahsi çıkarlarını düşünerek teklifi kabul 

ettiler. 13. Kolordu Komutanlığı olayların Fransız işgaline yol 

açmaması için diplomatik usulleri kullanarak aşiretleri yola getirmeye 

çalıştı69. 

Fransızların işgal çabaları Albay Norman’ın Diyarbakır Vilayeti’ne 

yaptığı seyahatle daha somut hale geldi. Albay Norman’ın seyahati 

Suriye Yüksek Komiseri General Gouraud’un10 Aralık 1919’da 

 
66ATASE, İSH, K.109, G.116, B.116-1, 2, 3. 
67İRADE-İ MİLLİYE, “ Güneyden Müteferrik Haberler/Mardin”, 3 Kasım 1919, 

Sayı: 10. 
68İRADE-İ MİLLİYE, “Güneyden Müteferrik Haberler/Urfa, 17 Kasım 1919, 

Sayı:12. 
69ATASE, İSH, K.103, G.107, B.107-2,3,4. 
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Adana’ya gelişini takiben karara bağlandı. General Gouraud ve Adana 

askeri valisi Albay Bremond Fransız işgal sahasının Diyarbakır’ı da 

içine alması gerektiğinden hareketle Norman’a bölgeyi tanımak, 13. 

Kolordu’nun askeri gücünü tespit etmek ve işgale zemin hazırlamak 

görevi verdi. Dolayısıyla bu girişim 24. Maddesine işlerlik 

kazandırmak olarak da değerlendirilebilir70. 13. Kolordu 

Komutanlığının verdiği bilgiye göre Albay Norman 12 Ocak 1920’de 

Urfa üzerinden Diyarbakır’a gelecekti71.  

Norman’ın gezisi 9 Ocak’ta Mardin’e gelmesiyle başladı. Mardin 

Mutasarrıfı’nı ve 5. Tümen Komutanı’nı, ardından Amerikan heyetini 

ziyaret etti. Osmanlı yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Fransa’nın 

Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasından yana olmadığı ve Osmanlı 

Devleti’ne mali, sınai ve zirai yardımda bulunacağı yönünde görüşler 

ortaya koydu72.Albay Norman'ın Mardin'e gelişi ahali tarafından 

Fransız işgalinin başlangıcı telakki edildi. Fransız komutanı askeri vali 

sıfatıyla Diyarbakır vilayetine tayin edilmiş zannedildiği için Mardin 

Kuva-yı Milliyesi süratle toplanarak güç gösterisinde bulunma kararı 

aldı. Bu doğrultuda şehrin her tarafı silahlı milli kuvvetler tarafından 

tutulmak üzere bir kısım kuvvet Diyarbakır yolunda, diğer kuvvet ise 

Nusaybin yolunda tertibat alındı. Ardından Mardin Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti temsilcileri Belediye binasında Albay Norman’a yabancı bir 

hükümetin hükmü altında yaşamayacaklarını ve Fransız işgaline karşı 

100.000 kişilik bir Kuva-yı Milliye kuvveti hazırladıklarını beyan 

 
70Taha TOROS, Kurtuluş Savaşı’nda Çukurova, Ankara 2001, s.86. 
71 ATASE, İSH, K.115, G.99, B.99-3, 4. 
72 ATASE, İSH, K.185, G.137, B.137-8; ATASE, İSH, K.203, G.30, B.30-1. 
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ederek onu örtülü şekilde tehdit ettiler73. Albay Norman, 10 Ocak’ta 5. 

Tümen komutanının eşliğinde şehri gezdi. Gezi esnasında tümen 

komutanı Norman’a Mardin’de bir gün daha kalması durumunda 

Kuva-yi Milliyecilerin istenmeyen bir olaya neden olabileceğini 

vurgulayarak böyle bir durumda müdahalede yetersiz kalacaklarını 

ifade etti74. Bu uyarı üzerine Albay Norman Urfa’ya geri dönmek 

zorunda kaldı75. 

Cevdet Bey, 13 Ocak’ta Harbiye Nezareti’ne gönderdiği telgrafta; 

Fransa’dan Osmanlı Devleti’nin haklarına saygı göstermesini isterken 

Albay Norman’ın da aynı şekilde hareket etmesini ve özellikle siyasi 

temsilci olmadığını bildirmesi durumunda bölgeye kabul etmekte bir 

sakınca görmediklerini bildirdi76. 

Albay Norman’ın başarısızlığının temel nedeni bölge ahalisinin 

varlığını ve haklarını korumak hususunda gösterdiği azim ve 

kararlılıktı. Binbaşı Noel’in gezisinden gerekli dersleri çıkarmış olan 

ahali Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında teşkilatlanarak 

tepkisini ortaya koydu77. 

SONUÇ  

Suriye Anlaşması, İngiltere ve Fransa arasında Anadolu’nun 

parçalanmasını hedefleyen bir emperyalist projedir. Anlaşma 

muhtevası itibariyle esasen Sykes-Picot Antlaşması’nın Anadolu 

 
73ATASE, İSH, K.185, G.137, B.137-9; İRADE-İ MİLLİYE, “Mersin'de Miralay 

Norman”, 19 Ocak1920, Sayı:21;  
74 ATASE, İSH, K.185, G.137, B.137-10. 
75 ATASE, İSH, K.185, G.137, B.137-11. 
76 ATASE, İSH, K.185, G.137, B.137-5. 
77 ATTB, IV, s.124, 127. 
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ayağını teşkil etmektedir. Fransa, Musul’dan vazgeçerek Adana’dan 

Antep, Maraş, Urfa Sancaklarına, oradan da Suriye ve Lübnan’a kadar 

uzanan hat üzerinde kesintisiz hâkimiyet tesis etti. Fransa bu şekilde 

Anadolu’nun içlerine doğru ilerleme imkânı elde etti.  

Suriye Antlaşması Türkiye için ikinci bir işgal sürecinin ötesinde 

vatanın parçalanması ve Doğu Anadolu’da Ermenistan projesinin 

hayata geçirilmesi anlamına geliyordu. İstanbul Hükümeti, böyle 

görmek yerine İtilaf Devletleri’ni memnun eden bir dış politika takip 

etti. Fakat Heyeti Temsiliye barındırdığı siyasi ve askeri tehlikelerden 

dolayı Suriye Anlaşması’na tepkiyle yaklaştı. Türk ve Avrupa 

kamuoyunu bilgilendirmenin dışında anlaşmanın olumsuz 

sonuçlarından korunmak için askeri tedbirlere başvurdu.  

Heyeti Temsiliye’nin genel hatlarını belirlediği mücadele politikasına 

Albayrak ve İrade-i Milli gibi Milli Mücadele taraftarı gazeteler de 

büyük destek verdi. Gazetelerde anlaşmanın içeriği başta olmak üzere 

bölgede yaşananlara ilişkin çok sayıda yazı ve haber çıktı. Yazılarda 

anlaşma Türk milletinin varlığına ve bağımsızlığına yöneltilmiş bir 

tehdit olarak değerlendirildi. Fransızların Ermeniler üzerinden Türk 

yurdunu güneyden ve doğudan kuşatmaya çalıştıkları ifade edildi. 

Gazeteler Türk direnişini her fırsatta sayfalarına taşıyarak gerek işgal 

bölgesinde, gerekse işgal bölgesinin dışında halkın moralini ve 

mücadele azmini artırdı. Ayrıca Taşnak Ermenilerinin Fransız işgal 

yönetiminin himaye ve teşvikiyle cinayet ve katliam işlediklerini 

gündeme taşıyarak Avrupa kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştı.  
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Fransız Hükümeti ve işgal yönetimi, Ermenileri destekleyerek bölgede 

yaşanan Ermeni mezaliminin birinci derecede sorumlusu haline 

geldiler. Fransız Hükümeti, izlediği dış politikayla Fransa’nın 

uluslararası alandaki itibarını zedelerken, bölgede ise silahlı 

mücadelenin kapısını açtı. Fransız Hükümeti, Heyeti Temsiliye’nin ve 

gazetelerin uyarılarını dikkate alıp çatışmaları durdurmak yerine daha 

da şiddetlendirerek 26 Ocak 1920’de Türk-Fransız Savaşı’nın 

çıkmasına neden oldu.  
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Giriş 

Osmanlı XVI. yüzyılda sınırlarını doğuda ve batıda hızla 

genişletmekteydi.  Osmanlıların fethettiği yerlerde güçlü bir toprak 

yönetimi kurması iktisadi ve askeri alanlarda başarısının temelini 

oluşturmuştur. Osmanlı yönetiminde merkezden taşraya doğru idare 

biçimi sırasıyla eyalet (beylerbeyilik), sancak (liva), kaza (nahiye) ve 

köy şekilde teşkilatlandırılmıştır. En büyük idari birim eyalet 

merkezleridir. Ancak Osmanlı XVI. yüzyılın sonlarına kadar eyalet 

tabiri yerine “beylerbeylik” ya da “vilayet” tabirlerini kullanmıştır. 

Arapça “iyale” kökünden gelen eyalet kelimesi, “idare etmek ve icra” 

anlamlarına gelmektedir2. “Eyalet” veya “beylerbeyilik” günümüzde 

vilayet (il) anlamında kullanılmış olsa da yöneticilerinin yetkileri 

valilere nazaran daha fazla idi. Eyalet yöneticisine “beylerbeyi, mîr-i 

mîran, vali veya emirü’l-ümera” denilmekteydi3. Merkezden uzakta 

bulunan Bağdad, Basra, Mısır, Yemen, Trablusgarb, Tunus, Hicaz, 

Lahsa gibi eyaletler salyane usulü ile yönetilirdi. Bu eyaletler, 

yöneticileri olan beylerbeyilere, bulundukları sancakların 

kanunnamelerinde belirtildiği oranda, eyalet hazinesinden “salyane” 

adı verilen maaşla verilirdi4. Salyaneler yıllık şeklinde verilirdi. 

Beylerbeyi idari ve askerî açıdan en yetkili kişiydi. Sefer 

zamanlarında beylerbeyi idaresinde bulunan sancakbeyleri ve tımarlı 

askerleriyle birlikte orduya katılırdı5.  Basra eyaleti idaresi sancaklara 

ayrılmıştır. Sancak kelimesi “geminin sağ tarafı”, orduda ise “üzerinde 

 
2 Halil İnalcık, “Eyalet”, DİA, c. 11, İstanbul 1995, s. 548. 
3 Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, c. 6, İstanbul 1992, s. 69. 
4 İdris Bostan, “Sâlyâne” DİA, c. 36, İstanbul 2009, s. 59. 
5 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK, Ankara, 1983, c. 2, s. 582. 
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Âyet-i Kerîme yazılı olan al bayrak” anlamlarına gelmektedir6. Türkçe 

tuğ, gemilerde kullanılan flama, dikmek, bayrağı temsil eden askeri 

birlik ve idari bölge gibi anlamlara da gelmektedir. Farsça’da “alem, 

başlık, nişan” gibi anlamları taşırken, Arapça’da ise “raye” ve “liva” 

kelimeleri bayrak ve sancak kelimeleri ile aynı anlama gelmektedir7. 

Eyalet içerisindeki en büyük idari birim sancaklardır. Sancaklara bağlı 

kazaların güvenliğini subaşı sağlarken, kazaların adli ve hukukî 

meseleleri kadılara bırakılmıştı8. İdari açıdan en küçük birimi ise 

köyler oluşturmaktadır. Klasik dönem Osmanlı sancağı kaza, nahiye 

ve köylerden meydana gelmektedir9. 

Basra Hz. Ömer’in talimatıyla, H.14 (M.635) - H.17 (M.638) 

yıllarında, Utbe b. Gazvan tarafından10 Irak’a yapılacak seferlerde 

askeri üs vazifesi görmek üzere, Arapların Huraybe dedikleri 

harabeler üzerine kurulmuştur. İklimi serttir. Kışları soğuk, yaz ayları 

şehirde kavurucu derecede sıcaklıktır11. Her yönden rüzgârların estiği 

bu şehirde doğu rüzgârı (huveyzavi) sıcaklıkların dayanılmayacak 

derecede artmasına ve havanın rutubetlenmesine sebep olur. Basra’nın 

doğusunda İran denizi ve Safavi sınırı, kuzeyinde Bağdad eyaleti, 

 
6Mehmed Bahaeddin, Yeni Türkçe Lügat, İstanbul Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 

İstanbul 1920, s. 393. 
7 İlhan Şahin, “Sancak”, DİA, c. 36, İstanbul 2009, s. 97. 
8 Uzunçarşılı, c. 2, s. 581. 
9 Hanife Alaca, “XV. Yüzyılda Vulçıtrın Nahiyesi”, ÇKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 

c.10, s. Aralık 2019, s. 117. 
10 Şemseddin Sami, Kâmûsü’l-a’lâm, c. II, İstanbul 1306, Mihran Matbaası, s. 1315; 

Taberî, Tarih-i Taberî, c. III,  s. 430. 
11 Abdülhalik Bakır, “Basra”, DİA, c. 5, İstanbul 1992, s. 108. 
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batısında Kufe ve Necef sancakları ile güneyinde Lahsa eyaleti, 

güneybatısında Senam dağı bulunmaktadır12.  

Basra, Emeviler, Abbasiler, İlhanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, 

Akkoyunluların hâkimiyetinden sonra 1508’de Safevi idaresine 

girdi13. Şehir merkezi zamanla değişmiştir. Şehir merkezi zamanla 

daha içeriye doğru kaymış, şehri çevreleyen surların merkeze uzaklığı 

4 mili bulmuştur14. Bugün Şattü’l-‘Arab’ın 3 km. kadar batısında olan 

Basra ile eski Basra arasında yaklaşık 10 km. mesafe bulunmaktadır15. 

Bu değişimde bedevilerin saldırıları, su taşkınları ve Moğol istilası16 

ile şehrin yakılması büyük bir rol oynamaktadır. 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Uzak Doğu ve Hindistan’la ticaretin 

kavşak noktası olan körfezde hâkimiyet sağlama arzusu körfezde 

Portekiz ve Osmanlı’yı karşı karşıya getirdi17. Körfezine açılan bir 

liman şehri olması Basra’yı önemli kılmaktadır.  Safevilerin Osmanlı 

sınırlarında tacizlerin devam etmesi, hacıların ve hac yolarının 

güvenliği, baharat ve değerli maden ticaretine hâkim olma isteği gibi 

 
12 Kâtip Çelebi, Cihânnümâ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 

Yayın Yönetmeni Prof. Said Öztürk, İstanbul 2010, (v. 451-452) s. 540. 
13 Bakır, s. 111. 
14 Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tancî, İbn Battûta Seyahatnamesi, c. I, 

Çev: A. Sait Aykut, İstanbul 2018, s. 264. 
15 R. Hartman, “Basra”, İA, C. 2, MEB yayınevi, İstanbul 1979, s. 324. 
16 Taif Çekim, “1551 M. (959 H.) Tarih ve 282 No’lu Tapu-Tahrir Defterine Göre 

Basra” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Elazığ 

1996, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 13. 
17 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer, 

YKY yayınları, İstanbul 2003, s. 43; Salih Özbaran, “XVI. Yüzyılda Basra Körfezi 

Sahillerinde Osmanlılar, Basra Beylerbeyliğinin Kuruluşu”, İstanbul Üniviersitesi 

Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 25, İstanbul 1971, s. 53; Salih 

Özbaran, Umman’da Kapışan İmparatorluklar Osmanlı ve Portekiz, 1. Baskı, 

İstanbul 2013. 
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nedenler Basra’nın alınmasını gerekli kılmaktaydı18. Bu amaçla 

doğuya sefer düzenleyen Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn seferleri 

sırasında, Sultan Bağdat’ta bulunduğu süreçte, Basra Emiri Raşid 

padişaha bağlığını arz etti19. Irakeyn seferleri sonrasında hem Irak'ı 

Arab Bağdat, Musul ve Basra tarafları hem de Irak'ı Acem olarak 

anılan İran topraklarındaki Hâmedân, Kirmanşah vesair şehirler20 

fethedildi21. 

Emir Raşid, 1538 yılında Boğdan Seferine çıkmak için Edirne’de 

konaklayan Sultan Süleyman’ın yanına oğlu Mani’yi, veziri Mir 

Mehmet’i ve kazaskerini Basra’nın anahtarını ve çeşitli hediyeleri 

sunması için gönderdi. Kanuni Basra vilayetinin idaresine Emir 

Raşid’e bırakarak berat sancak ve birçok hediyelerle birlikte elçileri 

geri gönderdi22. Kanuni adına hutbe okutarak para bastırmak şartıyla 

Emir Raşid’e bıraktı. Ancak Emir Raşid ve sonrasında oğlu Mani’nin 

yönetiminde herhangi bir sorun yaşanmasa da Mani’den sonra 

yönetimi tahta geçen Benî Amman Şeyhi Yahya’nın Osmanlı idaresini 

tanımayarak isyan etmesi üzerine, 1546 yılında Bağdat beylerbeyi 

Ayas Paşa isyanını bastırarak şehri ele geçirmiştir23. Bu tarihten sonra 

 
18 Abdurrahman Sağırlı, “Cezâyir-i Irâk-ı Arab veya Şattü’l-Arab’ın Fethi- 

Ulyanoğlu Seferi- 1565-1571”,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 

Dergisi, İstanbul 2005, S. 41, s. 45-93. 
19 Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l- Vukû’ât: Kurumlarıyla Osmanlı Tarihi I-IV, haz: 

Yılmaz Kurt, Ankara 2008, s. 180. 
20 Uzunçarşılı, c. 2, s. 348. 
21 Selanikli Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî,(971-1003/1563-1595), haz. Mehmet 

İPŞİRLİ, İstanbul 1989, s. 35. 
22 İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, Haz: B. Sıtkı Baykal, Ankara 1981, 1. Baskı, s. 

151. 
23 Halaçoğlu, Yusuf, “Osmanlı Döneminde Basra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul 1992, s. 112. 
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beylerbeyilik olarak teşkilatlandırılmıştır. 1546 yılında isyanın 

bastırılmasında Bağdat Beylerbeyi Ayas Paşa’ya yardım eden Musul 

Sancakbeyi Bilal Mehmed Paşa ise ilk beylerbeyi olarak atanmıştır24. 

Bu tarihten sonra bazen mülkiyet bazen de ocaklık şeklinde 

teşkilatlandırılmıştır25.  

Basra’nın İdârî Taksîmâtı 

Şehrin ilk tahriri Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1552 yılında 

yapılmıştır. Şehrin nüfusu, iktisadi faaliyetleri, vakıfları, dirlikleri gibi 

pek çok bilgiyi ihtiva eden tahrir defterleri II. Selim ve III. Murad 

dönemlerinde yenilenmiştir. Bu defterler arşivlerimizde mevcuttur. Bu 

defterler sayesinde eyaletin XVI. yüzyıldaki idari yapısını ortaya 

çıkarmak mümkündür. Bu döneme ait 3’ü icmal, 2’si mufassal defter 

olmak üzere 5 adet tahrir defteri mevcuttur. Kanuni dönemine ait 

defter T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde (BOA) bulunan 282 numaralı 

defterdir. III. Murad döneminde 1590 yılında tutulan defter Ankara 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi Kuyûd-ı Kadîme Bölümü’nde 

(KK. TD. 94) bulunmaktadır. XVI. yüzyılda müstakil bir 

“Beylerbeyilik” yani eyalet olarak teşkilatlandırılan Basra, döneme ait 

tahrir defterlerinde “vilayet-i Basra” olarak geçmektedir26. Vilâyet 

 
24 Rüstem Paşa, Tevârih-i Âl-i Osman, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Nadir 

Eserler Bölümü No: 2438. v. 243b. 
25 Halaçoğlu, s. 112. 
26 BOA. TD. 282, v. 1a: “Kanunnâmeha-i vilâyet-i Basra”, v. 21b: “Defter-i 

mufassal vilâyet-i Basra”; BOA. TD. 313, s. 535: “Liva-i Zekiye tâbi’-i vilayet-i 

Basra”; BOA. TD. 534, v. 20b ve KK. TD. 94, v. 14a:  “liva-i Kanasiye(?) ‘an 
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Nizamnâmesi’ne kadar da eyalet olarak adlandırılmaya devam etmişse 

de, XIX. yüzyılda Merkez Sancağı dâhil 4 sancak, 3 kaza ve merkez 

sancağa bağlı 4 nahiyesi ile birlikte vilayet haline getirildi27. Bununla 

birlikte seferler sırasında Bağdat beylerbeyliğine tabi olmuştur28. 

Bazen Basra ve Bağdat beylerbeyinin aynı kişi olduğu görülmektedir. 

XVII. yüzyılda da Osmanlı Devleti’ne tabi müstakil bir eyalet olan 

Basra’da zaman zaman yerel hanedanlar yeniden yönetimi ele 

geçirmeye çalışmıştır. IV. Murat döneminde yeniden alınan eyalet, 

Bağdat’a bağlanmaya çalışılmış ancak yerel halkın şikâyetleri 

neticesinde müstakil bir eyalet olarak kalmaya devam etmiş idaresi de 

Hüseyin Paşa’ya bırakılmıştır29. XIX. Yüzyılın ilk çeyreğinde 

Vehhabîlerce eline geçen Basra, Mısırlı İbrahim Paşa tarafından 

kurtarılarak yeniden Osmanlı idaresine bağlanmıştır30. 

Basra’ya ait tahrirlerin en eskisi 1552 yılına ait bir icmal ve bir 

mufassal defterdir. BOA. TD. 1022 numaralı defterde bir tarih 

verilmese de defterdeki bilgilerin BOA. TD. 282 ile aynı olması 

sancak, nahiye ve tımar sahiplerinin aynı kişiler olarak zikredilmesi 

defterin Basra’ya ait tutulan ilk muhasebe-i icmal defteri olduğu 

düşüncesini uyandırmaktadır. 1022 numaralı defterin baş kısmı 

eksiktir, kanunname kısmı da yoktur. Eyalet bu tarihte dokuz sancağa 

 
nâhiye-i Cezâyir tâbi’-i vilâyet-i Basra…”; BOA. TD. 1022, v. 6a: Livâ-i Şereş 

tâbi’-i vilâyet-i Basra”; KK. TD. 287, v. 1a: “Defter-i İcmâl-i vilâyet-i Basra” gibi. 
27 Cengiz Eroğlu- M. Babuçoğlu, – O. Özdil, Osmanlı Vilayet Salnamelerinde 

Basra, ORSAM Kitapları, Ankara 2012, s. 13.  
28 Hartman, s. 322. 
29 Halaçoğlu, s. 113. 
30 Remzi Kılıç, Osmanlı Yönetiminde Irak ve Suriye, Tarihi Coğrafyası XIX. 

Yüzyılda İdari Yapısı, İstanbul 2011, s. 71. 
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ayrılmıştır. Basra Merkezi, Sadr-ı Suveyb, Şereş, Kapan, Zekiye, 

Katîf, Mahreziye, Garraf ve Badiye sancakları idari birimleridir. Bu 

sancaklardan merkez sancağa ait üç, Katîf sancağına ait üç, Garraf 

sancağına ait iki, Badiye sancağının da bir nahiyesi bulunmaktadır. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde tutulan 282 numaralı defterin ilk 

varağında Basra’ya tabi merkez sancağı dâhil sekiz sancağı bulunduğu 

fihrist edilmiştir. Defterin içinde geçmesine rağmen fihrist kısmında 

sancaklar arasında Badiye sancağı yer almamaktadır. Defterlerden 

edinilen bilgiler ışığında Basra’nın klasik dönem sancakları gibi 

teşkilatlandırıldığı anlaşılmaktadır. 

Basra’nın 1574 ve 1575 yılında tutulan iki farklı icmal defteri ile 1590 

tarihinde tutulan bir mufassal defteri bulunmaktadır. Kuyud-ı Kadime 

Arşivi’nde bulunan 1574 tarihli ve 287 numaralı icmal defteri idari 

birimler açısından BOA. 282 ve 1022 numaralı defterlerle aynı 

bilgileri içeren, tekrar niteliğinde bir defterdir. Ancak BOA. 534 

numaralı icmal defterinde sancak ve nahiye sayısının arttığı 

görülmektedir. 1575 yılında Basra eyaletine bağlı olan sancakların 

sayısı artmıştır. Basra merkez sancağı ve Sadr-ı Suveyb, Şereş, Kapan, 

Zekiye, Katîf, Mahreziye, Garraf, Badiye sancakları eyalete bağlı 

sancaklar olmaya devam ederken, Cezâyir, Muaderan, Taşköprü ve 

Dolab, Mesma‘iyye, Rahmaniye, Ebû Arbe ve Mustane sancaklarının 

da idari birimlere eklenmesiyle eyalet sınırları bir hayli genişlemiştir. 

Liva-i Mustane, icmal defterinin fihrist kısmında yer almasına rağmen 

defterin içerisinde liva hakkında bilgi mevcut olmadığı gibi karyeleri 

ve hâsılları da yazılmamıştır. Bu dönemde Basra’ya tabi olan 
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Cezâyir’e bağlı olarak deftere kaydedilmiş Hammâr, Arca, Benî 

Hamid, Rahmaniye, Tavil, Mustane, Nehr-i İbad, Vâkkî, Cârûz, 

Medine, Turra-i Cezâyir, Ebû Arbe, Kîn u Kînbâd, Remle, Zernuk, 

Kanasiye(?) ve Akçakale sancakları bulunmaktadır.  

XVI. yüzyıla ait elimizdeki son tahrir defteri olan KK. TD. 94, 1590 

yılına aittir. 1590 tarihinde tutulan tahrirde idari teşkilatlanma 1575 

yılına ait 534 numaralı defterdeki ile aynıdır. Sancaklar ve nahiyeler 

de aynı şekilde zikredilmiştir. 

Tablo-1 Basra Eyaletinin İdari Taksimatı (1552-1590) 

Vilayet Sancaklar Nahiyeler 1552 1574 1575 1590 

  Nefs-i Basra   X* X X X 

    Aşar X X X X 

    Sadrü'l-Aşar  -  - X X 

    Cenub X X X X 

    Şimal X X X X 

    Benî Mansur   -  - X X 

    Maharzi  -  - X X 

    Hacı Ni‘metullâh  -  - X X 

    Amâra  -  - X X 

  Badiye    X X X X 

  Benî Mansur    -  -  - X 

L
iv

â-
i 

V
il

ây
et

-i
 C

ez
ây

ir
  

Akçakale ve Zernuk     -  - X X 

Arca    -  - X X 

Benî Hamîd Kurna  -  - X X 

Caruz    -  - X X 

Ebû Arbe    -  - X X 

Hammar    -  - X X 

Kanasiye    -  - X X 
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Kîn u Kînbâd    -  - X X 

Medine     -  - X X 

Mustane    -  - X X 

Nehr-i İbâd    -  - X X 

Rahmaniye    -  - X X 

Remle    -  - X X 

Tavil    -  - X X 

Turra-i Cezâyir    -  - X X 

Vâkkî    -  - X X 

 
Garraf 

Garraf X X X X 

 Kurna X X  -  - 

 Kapân   X X X X 

Livâ-i 

Vilâyet-

i Katîf  

Nefs-i Katîf   X X  -  - 

  Nahiye-i Katîf X X  -  - 

  Zahrân X X  -  - 

  Safva X X  -  - 

 Ma'dân    -  - X X 

 Mesma‘iyye     -  - X X 

 Maharzi   X X  -  - 

 Sadr-ı Suveyb Nahiye-i Kal'a-i Acel X X X X 

 Şereş   X X X X 

 Taşköprü ve Dollap    -  - X X 

 Vâsıt    - X X X 

 Zekiye    X X X X 

*: Tabloda X ile işaretlen alanlar, ifade edilen yıla ait tahrir defterinde 

Basra’ya tabi nahiye ve sancakların olduğunu ifade etmektedir; - ise 

belirtilen yıla ait defterlerde böyle bir sancak veya nahiyenin 

olmadığını göstermek için kullanılmıştır.  
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1552 yılına ait defterin fihristinde Nefs-i Basra bağlı Şimal, Cenûb, 

Aşar nahiyeleri, Livâ-i Garrâf, Livâ-i Zekiye ve Nâhiye-i Kurna, Livâ-

i Şereş, Livâ-i Sadr-ı Suveyb, Livâ-i Muharrerî, Livâ-i Kapân, Livâ-i 

Katîf olmak üzere 8 sancak ve 4 nahiye kaydedilmiştir31. Defterin 

icmal kısmında bu sancaklar haricinde Badiye sancağının da Basra’ya 

tabi olduğu görülmektedir32. 1552 yılında müstakil bir vilayet olan 

Katif, Nazran, Saffa ve Nahiye-i Katif ile Basra eyaleti dâhilinde yer 

almaktadır. Böylelikle Basra eyaletine bağlı 9 sancak ve 8 nahiye 

olduğu görülmektedir. 1552 yılında ilk kez eyaletin tahriri yapılmıştır. 

Bu tahrirde idari açıdan bazı karışıklıklar olduğu görülmektedir. 

Defterin icmal kısmında Basra’ya tabi bir sancak olarak kaydedilen 

Şereş33, aynı defterin mufassal kısmında nahiye olarak 

kaydedilmiştir34. 1574 yılında ise yine Basra’ya tabi bir sancak olarak 

kaydedilmiştir35. Buna karşın 1575 yılında Basra’ya bağlı Şimal 

nahiyesine tabi bir sancak olduğu görülmektedir36. 1590 yılında ise 

yine icmal kısmında Şimal nahiyesine bağlı bir sancak37 olarak 

kaydedilmesine rağmen defterin mufassal kısmında sadece sancak 

olarak kaydedilmiş Şimal nahiyesine tabiyetinden söz edilmemiştir38. 

1552 yılında Garraf sancağına tabi köyler kaydedilmiştir. Ancak 

sancak içerisinde yaşayan halk taife ve cemaatler olarak 

 
31 BOA. TD. 282, v. 1b. 
32 BOA. TD. 282, v. 19a; BOA. TD. 1022, v. 11b; KK. TD. 287, v. 11a. 
33 BOA. TD. 282, v. 12a; BOA. TD. 1022, v. 6a. 
34 BOA. TD. 282, v. 120a – 122a. 
35 KK. TD. 287, v. 4b. 
36 BOA. TD. 534, v. 17b. 
37 KK. TD. 94, v. 11a. 
38 KK. TD. 94, v. 92a: “Liva-i Şereş”. 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 261 

 

 

kaydedilmiştir. 'Abûde taifesinin 14 cemaati bulunmaktadır39. 'Abûde 

taifesi kendi içinde çeşitli kollara ayrılmıştır. Her kolun kendi 

cemaatleri vardır. Bu kollar: Âl-i Haccâc,  Ammâr taifesi, Âl-i 

Ramazan, Âl-i Zehmân taifesidir. Bu taifelerden Âl-i Haccâc taifesine 

mensup 2 cemaat olduğu görülmektedir40. Abude taifesinin bir diğer 

kolu olan Ammâr taifesi ise 5 farklı cemaatte ayrılmıştır41. Âl-i 

Ramazan taifesinin ise 6 cemaati bulunmaktadır42. Âl-i Zehmân taifesi 

11cematten oluşmaktadır43. Bu cemaatlerin yaşadıkları yer sancak 

merkezi veya köy olarak belirtilmemiştir. Ancak cematlere ait 47 

mezra bulunmaktadır. Mâ‘dân taifesinin 25 cemaati ve 19 mezrası 

bulunmaktadır. Bu cemaatlerden Ammâran, Sevaik ve Benî Şeref 

cemaatleri 109 hane ve 1 mücerret nüfusa sahiptir. Diğer 22 cemaatin 

nüfus bilgileri verilmemiştir44. Benî Mansur 157545 ve 159046 

yıllarında Basra’nın bir nahiyesi olarak görülmekle birlikte 1590 

tahririnde sancak şeklinde de kaydedilmiştir47. Bununla birlikte 1590 

yılında sancağın kendi ismi ile maruf bir nahiyesi bulunmaktadır48. 

Eyalette bulunan sancaklara ait nahiyeler köy ve mezralardır.  

Köylerde yaşayan hane sayısı bazen 149 iken, bazı köylerde yaşayan 

 
39 BOA. TD. 282, v. 89b-93a. 
40 BOA. TD. 282, v. 93b: “Taife-i Âl-i Haccâc tâbi’-i taife-i ‘Abûde”. 
41 BOA. TD. 282, v. 94a-96a: “Taife-i Ammâr tâbi’-i taife-i Abûde”. 
42 BOA. TD. 282, v. 96b-98a. 
43 BOA. TD. 282, v. 98b- 104b. 
44 BOA. TD. 282, v. 104b- 109a. 
45 BOA. TD. 534, v. 11b: “Nâhiye-i Benî Mansur tâbi’-i vilâyet-i Basra”. 
46 KK. TD. 94, v. 5a - 5b. 
47 KK. TD. 94, v. 143b : “Düstûrü'l-‘amel livâ-i Benî Mansur”. 
48 KK. TD. 94, v. 144a: “Nâhiye-i Benî Mansur ‘an hass-ı hümâyûn tâbi’-i vilâyet-i 

Basra”. 
49 BOA. TD. 282, v. 126b: Liva-i Sadr-ı Suveyb’e bağlı Nehr-i Ebû’l-Merânî karyesi. 
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hane sayısının 241’e50 ulaştığı görülmektedir. Nüfusun 

kaydedilmediği köyler mevcuttur. Nüfusun neden kaydedilmediğine 

veyahut terk edilmiş bir köy olup olmadığına dair bir bilgi mevcut 

değildir. Ancak nüfus kaydedilmediği bazı köylerde  “haricden zirâ 'at 

olunur”51 şeklinde kayıtlar mevcuttur. Osmanlı döneminde 

Anadolu’da içerisinde bulunan kiliselere izafeten bazı köylere isimler 

verildiği görülmektedir52. Müslüman nüfusun çoğunlukta olmasına 

rağmen Yahudi ve Hristiyanların da yaşadığı eyalette bazı köylerin 

isimlerinin de içerisinde gayrimüslimlerinin ibadethanelerine binaen 

“Kalisiya ve Deyr” gibi isimlerin köy isimlerinde kullanıldığı 

görülmektedir53.   

 
50 KK. TD. 94, v. 65b: Cenub nahiyesinin Zeyn karyesi. 
51 BOA. TD. 282, v. 171a. 
52 Ahmet Kankal, "16 Yüzyılda İdârî İktisâdî ve Sosyal Açıdan Kargı Kazâsı", 

Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 3, 

Ankara 1992, s. 226.   
53 BOA. TD. 282, v. 68a; KK. TD. 94, v. 86a. 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 263 

 

 

Tablo-2 XVI. yüzyılda Basra Eyaletine Tabi Sancak Ve Nahiyelerde 

Bulunan Köy Ve Mezralarının Toplam Sayıları 

Basra Eyaletine Bağlı İdari 

Birimler 1552 1574 1575 1590 

        282 icmal 

282 

mufassal 1022 icmal 

562-287 

icmal 

228-534 

icmal 94 icmal 94 mufassal 

Sıra 

No   Sancaklar 

Nahiye

ler 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

K
ö

y
 

M
e
z
ra

 

1   

Nefs-i 

Basra                               

 1a     Aşar 23  - 22 1 23 4 23  - 30 1 28 4 31 1 

 1b     

Sadrü'l

-Aşar  - -  -  -   - -  -   - - - 2 -  - - 

 1c     Cenub 27 1 27  - 27 3 27 3 29 5 29 5 36 3 

 1d     Şimal 28 3 26  - 28 3 25 3 29 -  29 -  26 -  

 1e     

Benî 

Mansur   -  -  - -  -   -  -  -    - -  -  -  -  

 1f     

Maharz

i  -  - -  -  -  -  -  -  10 8 9 9 -  -  

 1g     

Hacı 

Ni‘met

ullâh  - -  -  -  -  -  -  -  14  - 14  -  - -  

 1h     Amâra -  -  -   -  -  -  -  - - -  - -  - - 

2   Badiye    1 -  1 -  1 4 1 4 4 -  3 1 -  -  

3   

Benî 

Mansur    -  -  -  -  - -   - -  16 1 16 1 16 -  

4a 

L
iv

â
-i

 V
il

ây
et

-i
 C

e
zâ

y
ir

 N
ah

iy
e
si

 

Akçakale 

ve Zernuk    -  -   - -   -  -  -  -  - -   - -   - -  

4b Arca   -  -   -  -  -  -  -  -  -  - -   - -   - 

4c Benî Hamîd Kurna -  -   -  -  -  -  -  - 9 10 9 10 22 3 

4d Caruz   -   -  -  -  -  -  -  -      -  - -   - 

4e Ebû Arbe   -   -  -  -  -  -  -  - 10 -  10  - 10  - 

4f Hammar    -  - -   - -   - -   - 1 4 -  5 1 5 

4g Kanasiye   - - - - - - - - - - - - - 22 

4h 

Kîn u 

Kînbâd   - - - - - - - - 10 - 10 - 10 - 

4ı Medine    - - - - - - - - - 14 - 14 - - 

4i Mustane   - - - - - - - - - - - - - - 

4j Nehr-i İbâd   - - - - - - - - - - - - - - 

4k Rahmaniye   - - - - - - - - - 27 - 27 6 22 

4l Remle   - - - - - - - - 14 1 14 - 14 - 

4m Tavil   - - - - - - - - - 3 - 3 - - 

4n 

Turra-i 

Cezâyir   - - - - - - - - - - - - - - 

4o Vâkkî   - - - - - - - - - 3 - 3 - 4 

5   

Garraf 

Garraf - 71 - 70 - 71 - 68 - 59 - 59 - 57 

    Kurna - 8 - 11 - 6 - 6 - - - - - - 

6   Kapân   13 1 13 1 14 - 14 - 14 1 14 1 13 2 
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L

iv
â
-i

 
V

il
ây

et
-i

 

K
a
tî

f 
N

a
h

iy
es

i Nefs-i Katîf   3 - 29 - 3 - 3 - - - - - - - 

7   

Nahiye

-i Katîf 42 - - - 42 - 42 - - - - - - - 

7a   Zahrân 7 - 7 - 7 - 7 - - - - - - - 

7b   Safva 4 - 20 - 4 - 4 - - - - - - - 

8   Ma'dân   - - - - - - - - - 19 - 19 - 19 

9   Mesma'iyye   - - - - - - - - 2 - 2 - 5 - 

10   Maharzi   6 - 6 2 6 1 6 1 - - - - 10 12 

11   

Sadr-ı 

Suveyb 

Nahiye

-i 

Kal'a-i 

Acel - 5 - 1 - 4 - 4 - 2 - 2 1 - 

12   Şereş   - 1 - - - 1 - 1 - - - - - - 

13   

Taşköprü 

ve Dollap   - - - - - - - - - 13 - 12 - 13 

14   Vâsıt   - - - - - - - - - - - - - - 

15   Zekiye    7 - 21 3 10 1 10 1 16 2 16 2 16 13 

                      
Topl

am       161 90 172 89 165 98 162 91 208 173 205 177 217 176 

 

Tabloda: -  ile işaretli alanlar bulunduğu yıla ait tahrir defterinde köy 

ve mezra sayılarının verilmediğini ifade etmektedir. 

 

1552 yılı mufassal defterinin icmal kısmında Basra ve sancaklarına 

tabi 161 köy ve 90 mezra bulunmakta iken aynı defterin mufassal 

kısmında 172 köy ve 89 mezra olduğu kaydedilmiştir1. Yine aynı 

döneme ait diğer bir icmal defteri de Basra’ya tabi sancak ve 

nahiyelerde 165 köy ve 98 mezra kaydedilmiştir2. 1574 yılında ise 

Basra ve sancaklarındaki köylerin sayısının toplamda 162, mezraların 

sayısının 91 olduğu görülmektedir. 1575 yılında ise 208 köyü ve 173 

mezrası sayısı, sancak sayısındaki artışla birlikte artmıştır. 1590 yılına 

ait mufassal defterin icmal kısmında Basra sancaklarına ve 

nahiyelerine ait 205 köy ve 177 mezra kayıtlı iken mufassal kısmında 

 
1 BOA. TD. 282. 
2 BOA. TD. 1022. 
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toplam 217 köy ve 166 mezrası bulunduğu yukarıdaki tabloda daha 

net görülmektedir 

Maharzi 1575 yılında 10 köyü ve 8 mezrasıyla Basra’ya bağlı bir 

nahiye olarak kaydedilmişken 1590 yılına ait defterin icmal kısmında 

da 8 köyü 8 mezrasıyla Basra’nın nahiyesi olarak yazılmıştır. Oysa 

aynı defterin mufassal kısmında sancak olarak 10 köy ve 12 mezraya 

sahip bir sancak olarak karşımıza çıkmaktadır. XVI. yüzyılda 

Basra’ya bağlanan Vâsıt sancağı3 hakkında tahrir defterlerinde çok 

fazla bilgi yoktur. Bu sebeple sancakta bulunan köy ve mezra sayıları 

tabloda gösterilmemiştir. Aşiret ve cemaatlerin yaşadığı Garraf 

sancağında nüfusun mahallelerde mi yoksa köylerde mi mukim 

olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Buna karşın mezra sayıları 

verilmiştir. Mezra sayılarının 1552 yılından 1590 yılına kadar azaldığı 

görülmektedir. Şereş, Vâsıt, Turra-i Cezayir, Caruz, Arca, Mustane, 

Nehr-i İbâd, Taşköprü ve Dolap, Akçakale ve Zernuk gibi sancaklarda 

bulunan köy ve mezralar hakkında bilgi verilmemiştir.  

Basra’nın sınırlarının değişmesi ve özellikle Katif vilayetinin 

Basra’dan ayrılarak Lahsa’ya bağlanması4 ile köy ve mezra sayısında 

bir azalma olmuştur. Buna mukabil Cezayir vilayetinin ve 

sancaklarının Basra’ya dâhil olması ile köy ve mezra sayılarının arttığı 

görülmektedir. Köy sayısındaki artış göre mezra sayısındaki artış 

doğrusal bir orandadır. Örneğin: 1552 yılından beri Basra sancakları 

arasında yer alan Maharzi sancağı, 1590 yılına ait defterin icmal 

 
3 BOA. MD. 21, hk. 600-614. 
4 İ. Metin Kunt, Sancaktan Eyalete, 1550 – 1650 Arasında Osmanlı Ümerası ve İl 

İdaresi, İstanbul 1978, s. 148. 
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kısmında merkez sancağına bağlı 9 köy 9 mezrası olan bir nahiye 

olarak kaydedilirken mufassal kısmında 10 köy 12 mezradan 

müteşekkil olarak kaydedilmiştir. Sancaktaki köy sayısının artışı ile 

mezra sayısının artışı paraleldir. Zira nüfus arttıkça ziraat sahalarına 

olan ihtiyaçta artmıştır.   

Sonuç 

Basra, kurulduğu günden bu yana önemini her zaman korumuştur. 

Osmanlı - Safevi sınırında, körfeze açılan bir liman şehri olan Basra 

hem dini hem de ticari açıdan büyük bir öneme sahiptir. Tarihin her 

döneminde güç ve iktidar savaşlarının merkezinde yer alan bu 

yerleşim yeri sahip olduğu petrol yatakları ile günümüzde de kilit rol 

oynamaktadır.  

Çalışmada XVI. yüzyılda Basra eyaletindeki idari değişimler 

incelenmiştir. Bu amaçla 1552, 1574, 1575 ve 1590 yıllarına ait tahrir 

defterleri kullanılarak eyaletin idari taksimatı açıklanmıştır. Her ne 

kadar belirtilen defterlerde şehrin başka yönleri (nüfus, ekonomik 

faaliyetler, dirlikleri, vakıflar vd.) yer alsa da bu başlıklar çalışmaya 

dâhil edilmemiştir. 

1552 yılında Basra eyaletine bağlı 9 sancak bulunmaktadır. Aynı 

defterde 8 nahiye, 172 köy ve 89 mezra kaydedilmiştir. 1575 yılında 

27 sancağı, 11 nahiye, 208 köy ve 173 mezra bulunmaktadır. 1575 

yılında idari birimlerdeki dikkate alındığında büyük değişimler 

görülmektedir. Üstteki tablolarda verildiği üzere, 1575’e gelindiğinde 

Cezayir vilayeti ve Cezayir’e bağlı 16 sancak Basra eyaletine dâhil 
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edilmiştir. Cezayir’in Basra’ya nahiye statüsünde bağlanması ve 

Cezayir nahiyesine bağlı 16 sancak bulunması kafa karıştırıcı 

olmuştur. Zira klasik dönem idari yapılanmasında nahiyeye bağlı 

sancak değil sancağa bağlı nahiyeler olmalıdır. Klasik dönem taşra 

teşkilatı sıralamasında sancak, nahiyeden daha büyük bir birim olduğu 

için 16 sancağı bulunan Cezayir vilayetinin defterlerde nahiye olarak 

kaydedilmiş olması bu karışıklığa sebep olmaktadır. 3 nahiyesi 

bulunan Katif vilayeti içinde aynı durum söz konusudur. Cezayir ve 

Katif,  Basra vilayetine bağlı vilayetlerdir. 1575 yılına ait defterde 

Katif vilayeti ve nahiyelerinin Basra’ya bağlı olmadıkları 

görülmektedir. Katif’in ayrılması tabi olarak köy ve mezra sayılarında 

düşüşe sebep olmuştur.  

1590 yılında idari taksimat 1575 yılı ile aynı şekildedir. 15, nahiye 

sayısı 23, köy sayısı 217 ve mezra sayısı da 176 olarak kaydedilmiştir. 

İcmal ile kıyaslandığında yeni köy ve mezraların eklendiği, bazı 

nahiyelerin ise sancak olarak kadar büyüdüğü fark edilmektedir. 

1552’den 1590’’a kadar geçen 38 sene içerisinde köy sayısı %26,1’lik 

oranda artarken mezra sayısının %97,7 oranında arttığı görülmektedir.  
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Giriş 

Selçuklu Devleti ile beraber birçok alanda yeni bir dönem başlamıştır. 

Hatta günümüzdeki birçok kurumun temelleri bu dönemde atılmıştır. 

Bu kurumlardan biri hiç şüphesiz eğitimdir. Lakin Selçuklu dönemi 

eğitim alanındaki büyük yeniliklerden evvel, Selçuklu devri 

öncesindeki eğitim faaliyetlerinden bahsetmek gerekmektedir. 

İslam aleminde camiler her türlü dini ve sosyal faaliyetlerin merkezi 

olmuştur. İbadet yeri, ordunun ordugah yeri gibi uygulamaların ifa 

edildiği camilerde eğitim faaliyetleri yapılmaktaydı.1Camilerin yanı 

sıra küttab, kitapçılar, bilginlerin evleri veya saraylarda eğitim 

işlerinin yapıldığı yerlerdi. İslamiyet’in zamanla yayıldığı yerlerin 

genişlemesi ile Kuran-ı doğru okumak, anlamak ve öğrenmek ihtiyacı 

artmıştır. Bu ihtiyacın karşılanması için medreseler açılmaya 

başlanmıştır. Medrese kelimesi ders verilen yer, kelime olarak ders 

okunan yer anlamlarına gelir. İlk medreselerin ne zaman inşa edildiği 

hususunda farklı görüşler mevcuttur. Medreselerin doğuşu ile ilgili 

başlangıç olarak Hz. Muhammed döneminde Medine’de Kur’a-n 

öğretiminin yapıldığı ev gösterilir. Öte yandan Mescidi Nebevi ’de 

bulunan Suffe, medresenin ilk modeli olarak kabul edilebilinir. 

Medreselerin kuruluşunu Abbasi halifesi Memun’un Horasan valiliği 

dönemine kadar götüren araştırmacılar da bulmaktadır. Aslında 

Beytülhikmeyi bir ilim akademisi haline dönüştüren halife Memun’un 

 
1Ahmet Önkal, Nebi Bozkurt, “ Cami”, TDV İslam Ansiklopedisi,  C. VII, TDV Yay. 

İstanbul 1993, s. 50. 
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daha önce Horasan valiliği sırasında benzer bir teşebbüste bulunmuş 

olması muhtemeldir.2 

Medrese ve zaviyelerin Türkistan ve Horasan ‘da İslamiyet’in Türkler 

arasında yayılmasında önemli katkıları olmuştur.Bazı araştırmacılara 

göre ilk medreseler Belh ve Buhara’da  Budist viharaları taklit 

edilerek inşa edilmiştir.Lakin kaynaklarda medrese olarak anılan ilk 

eser fakih ve muhaddis Ebu Bekir Ahmed b. İshak es-Sıbgi tarafından 

Nişabur’da kurulduğu söylenen darüssünnedir.Medresenin bir de vakfı 

bulunduğu söylenmektedir ki bu öğrencilere ve öğretmenlere maddi 

destek sağlanmış olabileceği intibaısı uyandırmaktadır. Nizamiye 

medreselerinden önce kendileri için medreseler kuran ilim adamlarına 

rastlanmaktadır.3Gazneliler döneminde Sultan Mahmut 1027 

senesinde Gazze’de, kardeşi Sebük Tegin ise 1033 ‘te Nişabur’ da 

birer medrese inşa ettirdiler.Lakin bu kurumlar teşkilatlı bir yapıda 

değildi ve bu nedenle de uzun ömürlü olamamışlardır.4Medreselerin 

yeniden organizasyonu için bir müddet daha beklenilecekti. Zira bu 

ancak Selçuklu hakimiyeti döneminde gerçekleşecekti. 

Selçuklu Devleti’nde Eğitim  

Selçuklu Devleti’nden öncede İslam dünyasında birçok medrese 

kurulmuştur. Ancak kurulan bu medreseler teşkilatlı bir yapıya sahip 

değildi. Bu sebeple de hiçbirisi uzun ömürlü olmamıştır. İslam 

aleminde medreselerin yeniden organize edilmesi ve ihyası 

 
2 Nebi Bozkurt, “Medrese”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. XXVIII, Ankara 2003, s. 

323-327. 
3Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, TDV Yay. Ankara 2015,  s.334. 
4Bozkurt, a.g.m, s. 323. 
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Selçuklular zamanında olmuştur.5 Selçuklular devlet tarafından 

kurulan, her türlü ihtiyacının devlet tarafından karşılandığı ve eğitimin 

parasız verildiği bu eğitim kurumlarının faaliyetlerini ve işleyişini en 

ince ayrıntısına kadar planlamışlardı. Selçuklu Devleti bu eğitim 

kurumlarını, ilmin gelişmesini sağlayabilmek, ilim erbabına maaş 

tahsis ederek onları devletin yanında tutmak , devlete nitelikli eleman 

yetiştirmek ayrıca Fatimi Devleti’nin şiilik propagandaları ve diğer 

Rafizi görüşlere karşı Sünniliğin savunulması gayesi ile kurmuşlardı.6 

Bu sayede Selçuklulardan itibaren medreseler, devlet himayesinde ve  

kontrolünde sistematik olarak işletilen eğitim kurumlarının en iyi 

örneklerini teşkil ederek eğitim tarihindeki yerlerine almışlardır.7 

Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk medrese, Tuğrul Bey’in (1040-

1063)emriyle 1046 yılında Nişabur’ da kurulmuştur. Daha sonra Çağrı 

Bey ve Selçuklu veziri Kundiri Merv şehrinde birer medrese 

kurmuşlardır. Öte yandan Büyük Selçuklu Devletinde ilk büyük 

medrese Sultan Alparslan (1064-1072) devrinde kurulan Nizamiye 

Medreseleridir.8Sultan Alparslan çağın ve devletin ihtiyaçlarını 

öngörerek kurulması emrini verdiği Nizamiye Medreselerinin ilk 

örneği Nişabur’da inşa edilmiştir. Sultan Alparslan’ dan aldığı izin ile 

çalışmalara başlayan vezir Nizamülmülk, devlet hazinesiyle 

 
5Ali Öngül, “ Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri ve Yetişen İlim Adamlarına Genel 

Bir Bakış”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. C.II, 2003, s.68. 
6Selami Dönmez, Hikmet T. Celkan,” Anadolu Selçuklular ve Beylikler Dönemi 

medreseleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XXII, S. III, 

2018, s. 1460-1462. 
7Öngül,a.g.m, s.69. 
8Omid Safi, “ Büyük Selçuklularda Devlet- Toplum İlişkisi”, Türkler Ansiklopedisi, 

C.V, Yeni Türkiye Yay, Ankara 2002, s. 355. 
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Nişabur’da ilk Nizamiye Medresesini inşa etti.Nizamiye 

Medreselerinin ikincisi Bağdat Nizamiyesi için Dicle kıyısında arsa 

temin edilmiş ve 1061’ de medresenin inşasına başlanılmıştır. 

Medresenin inşası iki yıl sürmüş ve 1063 yılında medresenin inşasında 

görev alanlar ve halkın katılımıyla medresenin açılışı 

gerçekleştirilmiştir. Bağdat Nizamiyesinde ünlü Şafii alim Ebu İshak 

Şirazi’nin ders vermesi kararlaştırılmış. Ancak bilinmeyen bir 

sebepten ötürü Ebu İshak açılışta yer almamış ve bunun üzerine devrin 

alimlerinden Ibn Sabbağ yapılan müderrislik teklifini kabul ederek 

medresede ilk dersine başlamıştır. Fakat halkın tepkisi ve müderris 

atamaya yetkili kişinin Nizamülmülk olması sebebiyle İbn Sabbağ’ ın 

görevden çekilmesi sağlanmış ve halifenin de ricacı olmasıyla Ebu 

İshak görevi kabul ederek ömrünün sonuna kadar sürecek olan 

derslerine başlamıştır.9 Böylelikle Nizamiye Medreselerinin en 

meşhuru Bağdat Nizamiyesi uzun yıllar sürecek olan ilim hayatına 

başlamıştır. Öte yandan devrin ünlü alimlerinin birçoğunun burada 

ders vermesi hilafet merkezi olması hasebiyle önemli bir şehir olan 

Bağdat’ ın ününü daha da artırmıştır.10 

Devlet tarafından maddi ve manevi yardım gören ve saray erkanı 

tarafından himaye edilen Nizamiye Medreseleri gerek teşkilat gerekse 

öğretim bakımından çağın eğitim kuruluşlarından oldukça üstün 

konumdadır. Nizamiyelerde Kur-an, fıkıh, tefsir, hadis, nahiv, dil ve 

edebiyat derslerinin yanısıra tıp, astronomi, matematik, felsefe ve tarih 

 
9Beytullah Kaya, “ Nizamiye  Medreseleri ve Eğitim Geleneği”, Çekmece İZÜ 

Sosyal Bilimler Dergisi, C. VII, S. XIV, 2019, s.54. 
10Ahmet Ocak, “ Nizamiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda Eğitim”, Türkler 

Ansiklopedisi, C.V, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 722.  
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gibi müsbet ilimlerde okutulmaktaydı. Medreseler sadece bir ilim 

merkezi değil aynı zamanda her türlü fikir ve düşüncesinde merkezi 

idi. Devlet medreselerin özerkliğini ve dokunulmazlığını tanımakta ve 

düşünce hürriyetini de korumaktaydı. Medrese ve müderrislere 

tanınan bu özgürlükçü ortamda devrin en yüksek ilim seviyesi 

yaratılırken devletin ihtişamına ve gücüne güç katılmaktaydı .11 

Nizamiye Medreselerinin gelir ve giderleri adlarına kurulan vakıflar 

tarafından karşılanmakta ve bu sayede medreselerin mali özerkliği de 

tanınmakta idi. Öte yandan medreselerde ders veren müderrisler, dersi 

kendilerinin vermeye yetkili olduğunu gösteren bir seccade ya da 

postun üzerinde oturarak ders verirlerdi. Eğer ders kalabalık bir 

öğrenci grubuna verilecekse müderrisler bir kürsü üzerine oturarak 

ders işlemekteydiler. Ayakta ders vermek Selçuklu Medreselerinin 

kaide ve genel temayüllerine aykırı idi.12Ayrıca müderrisler ders 

verirken mesleklerini sembolize eden özel kıyafet gitmekteydiler. 

Abbasiler devrinde başlayan ulemanın ve bürokrat kesimin siyah 

cübbe giyme geleneği Selçuklu Devleti döneminde de devam etmiştir. 

Örneğin Nizamiye müderrisleri ders verirken siyah bir cübbe giyer ve 

başlarına özel bir sarık sararlardı. Tarhan adı verilen bu sarık ders 

vermeye yetkili olmanın bir işaretiydi. Diğer taraftan görevden alınan 

müderris bu cübbe ve sarığı iade etmek zorundaydı. Zira cübbe ve 

sarık görev gereği devlet tarafından müderrise verilmekte ve bu 

 
11Öngül,a.g.m, s.70. 
12Ocak, a.g.m, s.723. 
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kıyafetler görevi temsil eden resmi kıyafet olduğu için iade edilmesi 

gerekmekteydi.13 

Nizamiyelere tayin edilen müderrisler kendi istekleri ile ya da 

azledilmedikleri sürece görevlerinden uzaklaşmazlarsa, ömürlerinin 

sonuna kadar bu görevlerini sürdürürlerdi. Örneğin Selçuklu 

medreselerinde ders veren Cüveyni ve Ebu İshak ömürlerinin sonuna 

kadar görevlerini sürdürürken Gazali bu görevde yalnızca 4 yıl 

kalabilmiştir.14 

Medrese hocalarının, öğrenciler üzerindeki etkisi yetişenin istikbale 

dair daha önceden verdiği kararlarını değiştirmesine neden olacak 

derecede büyüktü. Müderrisler öğrencilerin eğitimleri ile olduğu kadar 

özel hayatlarıyla da yakından alakadar olurlardı. Hatta müderris, değer 

verdiği öğrencilerini açıkça taktir etmekten dahi çekinmezdi. Elbette 

öğrenciler de hocalarını çok severdi. Mesela kaynakların ifade ettiğine 

göre Cüveyni vefat edince 400 kadar öğrencisi ağlayarak şehirde 

dolaşmış, bağırarak saçlarını yolmuşlar, divit ve kalemlerini 

kırmışlardır.15 

Selçuklu medreselerinin eğitim hayatına getirdiği en büyük yenilik 

öğrenci statüsüne dairdir. Bu yeni öğretim sisteminde mali durumu iyi 

olmayan öğrencilere burs ve barınma imkanı sağlanmıştır.16. Vakıf 

 
13  Fatma İnce, Selçuklu ve Bizans Kurumlarının Karşılaştırılması, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2005, s. 207. 
14Yaşar Bedirhan, Zeki Atçeken,  Selçuklu Kurumları ve Medeniyet Tarihi, Eğitim 

Kitabevi, Konya 2004, s. 102. 
15İnce,a.g.t, s. 208. 
16İbnü’l Adim, Buğyetü’t-taleb fi Tarihi Haleb, ( Çev. Ali Sevim), TTK, Ankara 

1982, s.41. 
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gelirleri ile müderris ve yöneticilerin maaşları verilir ve öğrencilerin 

her türlü ihtiyacı karşılanırdı. Ayrıca kayıt için yaş şartı bulunmayan 

bu öğrenim kurumlarında öğrencilerin öğrenim süreleri belli değilse 

de öğrencilerin iki veya üç sınıfa ayrıldıkları aldıkları ücret sayesinde 

bilinebilmektedir. İlhanlı hakimiyeti devrinde beş yıl olarak 

sınıflandırılmasından ötürü Selçuklu Medreselerinde de tahsil 

süresinin en az beş yıl olduğu tahmin edilmektedir.17 

Anadolu Selçuklu Devleti ise medrese mevzusunda Büyük Selçuklu 

Devleti medrese yapısını örnek almıştır. Türkiye Selçuklu Devleti,  

XII.  asırdan itibaren Anadolu’ da  açtığı medreselerde yapı, işleyiş ve 

teşkilat açısından Büyük Selçuklu medreselerinden ilham almıştır. 

Anadolu’ da Selçuklular tarafından kurulan medreseler genellikle XII. 

ve XIII.   asır olarak tarihlenir. Bunun sebebini bazı yazarlara göre 

Haçlı seferleridir. Zira sürekli savaş halinde olan devlet, imar işleri ile 

pek ilgilenememiştir. Ayrıca XII.  asırda yapılan medreselerin bir 

kısmı da Selçuklu Devleti Haçlılarla uğraşırken nispeten daha rahat 

konumda  bulunan Danişmentliler tarafından inşa edilmiştir.18 

Anadolu Selçuklu medreselerini mimari olarak belli kaidelere 

bağlamak mümkün olmamakla beraber genellikle hemen hepsi de 

kubbelidir. Selçuklu medreselerinde ortak bir üslubun olamayışının 

nedeni, diğer beyliklerde olduğu gibi küçük bir bölgede değil büyük 

bir bölgede faaliyet göstermesindendir. Anadolu’nun çeşitli yerlerine 

inşa edilen bu medreseler adım adım mimari olarak gelişme 

 
17İnce, a.g.t, s.208. 
18Esin Kahya, “ Türkiye Selçuklularında ve Anadolu Beyliklerinde Bilimsel 

Çalışmalar”, Genel Türk Tarihi, C. IV, Yeni Türkiye Yay. Ankara 2002, s.523. 
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göstererek daha sonraki süreçte Osmanlı medreselerini mimari açıdan 

etkileyecektir. Yani Osmanlı devletinde görülen medreselerdeki 

mimari üslup, zamanla olgunlaşan Selçuklu mimarisinin etkisi 

altındadır.19 

Anadolu Selçuklu devletinin yaptırmış olduğu medreselerde biri 

meşhur Hunat Hatun Medresesi’dir.  Esasında bu yapı sadece medrese 

değil aynı zamanda Selçukluların yaptırmış olduğu az sayıdaki 

külliyelerden birisidir. Yani medresenin yanında cami, hamam ve 

türbesi mevcuttur. I. Alâeddin Keykubad’ ın (1220-1237) oğlu 

Giyaseddin Keyhüsrev’in annesi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan 

yapıda ilkin cami, daha sonra medrese ve türbenin inşası 

gerçekleşmiştir20. Bu medresenin dışında yine Kayseri şehrinde Hacı 

Kılıç Medresesi bulunur. Hacı Kılıç Medresesi İzzeddin Keykavus ( 

1246-1249,1249-1262) döneminde Ebul Kasım b. Ali el-Tusi 

tarafından yaptırılmıştır. İmar tarihi 1249/ 1250 dir.21 Kayseri de 

bulunan bir diğer önemli medrese Küçük Huand Hatun medresesi 

olarak ya anılan Seraceddin Medresesi’dir. Bu medrese Kayseri Emiri 

Seraceddin Bedri tarafından 1238tarihinde inşa edilmiştir.22 

 Anadolu Selçuklu Devleti’nde medreseler çoğunlukla hükümdar 

veyahut hükümdar ailesine mensup hanedan üyeleri, melikler, emirler 

veya zenginler tarafından inşa edilmiştir. Selçuklu’ da hanedan 

 
19Kahya, a.g.m, s.525. 
20Mehmet Çayırdağ, “Huand Hatun Külliyesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. XVIII, 

TDV Yay., İstanbul 1998, s. 261-262. 
21 Şebnem Eryavuz, “ Hacı Kılıç Camii ve Medresesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 

XIV, TDV Yay., İstanbul 1996, s. 488-499. 
22Arzu Boy, “ Medreselerin Kısa Bir Geçmişi ve Kayseri Medreseleri”, Adnan 

Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. IV, S.I,  s. 65. 
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mensubu kadınlar tarafından yada onlar adına inşa edilen çok sayıda 

medrese mevcuttur. Bu özellikle Türk topluluklarında ve devletlerinde 

kadının önemini, kıymetini ve etkisini gözler önüne sermektedir. 

Selçuklu medreseleri arasında Konta Karatay Medresesi de önemli bir 

yere sahiptir. Medrese Celalettin Karatay b. Abdullah tarafından 1251 

yılında yaptırılmıştır. Medresenin en önemli özelliklerinden biri ortası 

delik kubbesidir.23 Öte yandan kubbenin altına rastlayan bir havuzun 

varlığı şöyle bir soruyu akla getirmesi muhtemeldir; acaba bu 

medresede gözlem yapılmış mıdır yoksa yapılmamış mıdır?  

Konya’ da bulunan medreseler arasında Sırçalı Medresenin de ayrı bir 

önemi vardır. İki katkı olan medresede üst kat öğrenci odaları için alt 

kat ise dersliklere ayrılmıştır.24 Medresenin her yani çinilerle süslü 

olduğu için Sırçalı Medrese adını almıştır. Ayrıca kitabelerindeki 

bilgilerden II. Giyaseddin Keyhüsrev  (1237-1246)döneminde  1242 

tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca medrese Bedreddin 

Muslihiddin tarafından yaptırıldığı için Muslihiyye medresesi olarak 

da  bilinir.25 

1271 tarihinde Selçuklu veziri Sahip Ata tarafından yaptırılan Sivas 

Gök Medrese’ de önemli Selçuklu medreselerindendir. Çini 

kaplamalarla süslenen ve Sahibiye Medresesi adıyla da bilinen 

medreseye büyük bir kapı revakından girilir. Dehlizden girilen 

dörtgen avlunun içinde tuğlalarla süslü bir mescit bulunur. Çeşme ve 

 
23Osman Turan, Selçuklu Vakfiyeleri III, Celalattin Karatay Vakıfları ve 

Vakfiyeleri”, Belleten, C.XII, S. XLV, TTK Yay., Ankara 1948, s.72. 
24Mehmet Birekul, “ Anadolu Selçuklu Devletinde Eğitim ve Konya Medreseleri”, 

MECMUA, S. V, 2018, s.94. 
25Kahya, a.g.m, s.526. 
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avlunun ortasında ise havuz bulunur. Anadolu, Selçuklu dönemindeki 

bu şahane eserlerle ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Sağlam 

oluşları, mimarisi, estetiği, ve süsleri ile hayranlık uyandıran bu eğitim 

kurumlarında, müderrislere ayda 150 dirhem maaş verilmekteydi. 

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulan bu kurumlar, ilim kadar 

sanata da verilen değeri gözler önüne sermektedir.26 

Mütevelli olarak İplikçi Oğlu tayin edildiğinden ötürü İplikçi 

Medresesi denilen medresede devrin önemli eğitim 

kurumlarındandır.27Medrese, 1202 tarihli vakfiyesine göre II. 

Kılıçarslan devrinde (1155-1192) Şemseddin Altun Aba tarafından 

inşa edilmiştir. Şemseddin Altun Aba Selçuklu Devleti’nde ordu 

komutanı, çaşnigir ve atabey gibi görevlerde bulunmuş devlet 

adamıdır.28Medresede çalışanların taşıması gereken özellikler ve 

aldıkları ücretler ile ilgili olarak şunları söylemek mümkündür. Bu 

medresede ders verecek olan müderrisin Hanefi mezhebine mensup 

olması şart koşulmuştur.29 Müderrise800, yardımcısına 240 dinar 

maaş tahsis edilmiştir. Medresede görevli Hanefi olan imama yılda 

200 dinar, müezzine yılda 100 dinar, temizlik ve içerideki hizmetlerle 

ilgilenen ferraşa ayda 5 dinar maaş verilmiştir. Medreseye kabul 

edilecek öğrencilerin Hanefi ve Şafi mezhebinden olması istenmiştir. 

 
26Özkan Ertuğrul, “ Gökmedrese”,  TDV İslam Ansiklopedisi,  C. XIV, TDV Yay., 

İstanbul 1996, s.138-139. 
27 Birekul, a.g.m, s.91. 
28 İbni Bibi, Selçukname, ( Çev. M. Nuri Gençosman), Uzluk Basımevi, Ankara  

1941, s. 149. 
29Nermin Şaman Doğan, “ Ortaçağ Anadolu’nun  Eğitim Mekanları: Selçuklu 

Medreseleri- Darüşşifalarından Örnekler”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, C. XXVIII, S. II, 2013, s. 432. 
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Öte yandan medresede eğitim gören talebe sayısı 38’ dir. Talebeler üç 

dereceye ayrılmış olup yüksek seviyedeki üç öğrenciye on beş, orta 

seviyedeki on öğrenciye onar, ilk seviyedeki yirmi öğrenciye ise ayda 

beş dinar verilirdi. Ayrıca her yıl talebelere, 100 dinarlık kitap temini 

yapılmıştır. 5 yıl içerisinde başarı gösteremeyen ve derslerde 

devamsızlık yapan öğrenciler medreseden çıkarılmaktaydı. 

Medresenin her türlü ihtiyacı vakıf tarafından karşılanmakta ve 

öğrenim ücretsiz gerçekleşmekteydi. Zira öğrencinin de tüm 

ihtiyaçları karşılanmakta idi.30Bundan da anlaşılacağı üzere Anadolu 

Selçuklu medreseleri de Büyük Selçuklularda olduğu gibi idari ve 

mali özerkliğe sahiptiler. Medreselerin giderleri kurulan vakıflar 

aracılığıyla karşılanmakta ve böylece sağlanan sürekli bir gelir 

sayesinde maddi sıkıntı çekilmezdi. Diğer yandan müderrislerin ve 

yardımcılarının maaşları, talebelerin ihtiyaçları ve medresenin her 

türlü ihtiyacı bu vakıflarca karşılanmakta idi. Hatta bu mali gücün 

yardımıyla başarılı öğrencilere burs verilerek onları teşvik etmişlerdir. 

Selçuklu Devletlerinde uygulanan bu eğitim politikaları, medreseleri 

çağının en parlak eğitim yuvaları olmalarını, hem İslami bilimlerde 

hem de pozitif bilimlerde yüksek bir seviyeye ulaşmalarını 

sağlamıştır.31 

Selçuklu Devleti’nde özel amaçlar için kurulan medreselerde 

mevcuttur. Bunlardan biri hiç şüphesiz Kırşehir Caca Bey 

Medresesidir. Bu medrese III. Giyaseddin Keyhüsrev (1266-1282) 

 
30Osman Turan , “ Şemseddin Altun Apa Vakfiyesi  ve Hayatı”, Belleten, C. XI, S. 

XLII,  TTK Yay., Ankara 1947, s. 202. 
31İnce, a.g.t, s.212. 
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döneminde Kırşehir valisi Nureddin Cibril b. Caca tarafından 1272’ de 

inşa edilmiştir. Bu yapı halihazırda cami olarak kullanılmakla beraber 

caminin kapısının üstündeki kitabesinde aslında medrese olarak inşa 

edildiği anlaşılmaktadır.32 Lakin burada önemli olan bu medresenin 

astronomi eğitimi ile ilgili olup olmadığıdır. Medresede Türk Tarih 

Kurumu adına yapılan araştırmalarda medresenin ortasındaki kubbede 

bulunan deliğin altında bir kuyu bulunmuştur. Bu kuyunun derinliği 

ve yapısı kuyunun gözlem kuyusu olma ihtimalini akla getirmekle 

birlikte yapılan araştırmalar aslında kuyunun diğer gözlem 

kuyularındaki gibi kuru olduğunu fakat çevredeki bazı su 

kaynaklarından zamanla buranın dip kısmında biraz su   biriktiğini 

ortaya çıkarmıştır. Öte yandan medresenin yanında bulunan ve 

camilerde rastlandığı şekilde güneye dönük olarak inşa edilen 

minareye benzer yapı muhtemelen gözlem kulesi idi.33Bu 

açıklamalardan da anlaşılacağı üzere XII. ve XIII. yüzyılda 

Anadolu’da yapılan medreselerin bir kısmının sadece dini eğitim için 

değil, tıp eğitimi verenlerin yanısıra astronomi öğretimi içinde 

müstakil olarak inşa edilmiştir.34 

Selçuklu medreselerinin dikkat çekici bir diğer özelliği 

medreselerdeki kürsüleşmedir.   Selçuklular, İslami ilimlerle alakalı 

özel ihtisas medreseleri kurarak bu sahalarda önemli alimlerin 

yetişmesini sağlamıştır. Selçuklu Devleti’nde görülen ihtisas 

 
32Semavi Eyice, “ Caca Bey Medresesi”,TDV İslam Ansiklopedisi, C. VI, İstanbul 

1992, s. 539-541. 
33Ahmet Şimşek, Cacabey ve Medresesi, Kırşehir Valiliği Yay., Kırşehir 2006, s.48. 
34Muhammet Kemaloğlu, “ XI. – XIII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Eğitim 

ve Öğretim (Medreseler)”, Akademik Tarih ve  Düşünce Dergisi, C. II, SV, 2015, 

s.98. 
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medreseleri “dar’ul hadis”, “dar’ul kuran” , “dar’ul huffaz” ve “dar’ul 

kurra”lardır.35 İslami ve diğer  ilimlerden herhangi birini öğrenmeyi 

hedefleyen bu medreselerden biri  dar’ul-hadistir. Dar’ul-hadis; hadis 

ocağı, hadis evi , hadis fakültesi gibi binaların karşılığı olarak 

kullanılan  bir eğitim kurumunun adıdır. Yani dar’ul-hadis Hz. 

Muhammed’in söz, fiil ve takdirlerini öğrenmek ve araştırmak için 

kurulan eğitim ve öğretim kurumudur. Selçuklu Devletinde ilk dar’ul-

hadis Halep atabeği Nureddin Zengi tarafından kurulan 1225 tarihli 

En- Nuriye el Medresetül Kamiliyye medresesidir. İkinci medrese ise 

Musul’da açılmıştır. Anadolu Selçuklu devrinde ise ilk dar’ul --hadis 

vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından Konya’ da açılan İnce 

Minareli Dar’ul Hadis Medresesidir. Anadolu’ daki diğer dar’ul-hadis 

medresesi İlhanlı veziri Şemseddin Cüveyni tarafından Sivas ‘da 

kurulan Çifte Minareli Dar’ul Hadis’dir.36 

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kurulan dar’ul-hadislerin, diğer 

medreselerin gölgesinde kaldığı ve önem bakımından da geri planda 

kaldıkları gözlenmektedir. Bu dönemde yapılan diğer dar’ul-hadisler 

şunlardır; Çankırı Dar’ul-hadisi, Konya İnce Minareli Dar’ul-hadisi, 

Erzurum Ahmediye  Dar’ul-Hadis’idir. Bu kadar az sayıda 

bulunmalarına rağmen ilim ve kültür alanına zenginlik kattıkları 

yadsınamaz bir gerçekliktir. 

 
35Kemal Özkurt, “İslam Mimarisinde Darulhadisler”, Anadolu’da Hadis Geleneği ve 

Daru’l- Hadisler Uluslararası Sempozyumu, Çankırı 30 Nisan- 1 Mayıs 2011, 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Samsun 2011, s.155-173.  
36Özkurt, a.g.m, s.158. 
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Dar’ul-hadislerin yani sıra fıkıh derslerinin ağırlıkta olduğu 

medreselerde vardı. Bu medreseler birer hukuk fakültesi 

mahiyetindeydi. Fıkıh medreselerinde verilen dersler, genellikle dini 

hükümler yanında medeni, cezai hükümler, mahkeme usulleri, 

devletin idare ve teşkilatı ile savaş hukukuna ait konuları kapsayan 

İslam Hukuku idi. Fıkıh medresesi olarak Konya’ daki Sırçalı 

Medrese örnek olarak verilebilir. Selçuklu din adamları dar’ul-

hadislerde; devlet adamları, hakimler ve elçiler ise fıkıh 

medreselerinde eğitim almışlardır.37 

Selçuklu medreseleri, Osmanlı Devleti döneminde kurulan dar’ul-

hadisler için örnek ve model olmuştur. Osmanlı dar’ul-hadislerinin 

programları Anadolu Selçuklu dar’ul-hadislerinden alınmıştır. Dar’ul-

hadislerin diğer medreselerden farkı tek bir alanda yoğunlaşmasıdır. 

Dar’ul-hadislerde ders kitabı olarak genellikle Sahih- i Buhari , Sahih-

i Müslim , Mesabihus-sünne ve Meşarikul- Envar  adlı eserler 

okutulmuştur .Lakin müderrisin uygun gördüğü ve nakli ilimlerde 

olan Kur-an ve fıkıh gibi dersler de okutulmuştur. Bunlar dışında 

hadis dersine yardımcı olabilecek derslerde verilmeye çalışılmıştır.38 

Sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü, tıp ilminin tedris edildiği, tıp 

ilaçlarının hazırlandığı yer anlamına gelen darü’ş şifalarda önemli 

eğitim merkezleridir. Bu kurumlarda hastaların tedavisi yapılır, ilaç 

üretimi ve sağlık ile ilgili her türlü faaliyet yürütülürdü. Hz. 

 
37Mehmet Şerif Çatakoğlu, Anadolu Selçuklu Dönemi İlmi Faaliyetleri ve Bu 

Faaliyetlerin Osmanlı Kuruluş Dönemi İlmi faaliyetlerine Tesiri, Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2002, s.43. 
38Çatakoğlu, a.g.t, s.44. 
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Peygamber zamanında, Kisra tarafından kurulduğu rivayet edilen 

Cundişapur Hastanesinde yetişen Haris b. Kilde Hz. Muhammed’in 

emri ile hastaları tedavi etmiştir. İslam tarihinde ilk teşkilatlı hastane 

ise Velid b. Abdulmelik döneminde kurulmuştur.  Daha sonra da bir 

çok darüş’şifa inşa edilmiştir. Bu hastanelerin yanına daha sonraki 

süreçte tıp medreseleri inşa edilmiştir. Selçuklu darü’ş-şifalarının plan 

şeması medrese yapımına bağlı olup, sağlık ve eğitim hizmetlerinin 

bir arada gerçekleştiği külliye anlayışı içerisinde yapılmış kompleks 

yapılar olarak inşa edilmişlerdir. Kayseri Gevher Nesibe ve İzzettin 

Keykavus darü’ş-şifaları bu dönemde yapılan önemli yapılardandır.39 

Hz. Peygamber Kur-an’ı yedi kıraatla okumuş ve ashabına da 

öğretmiştir. H. 2. yüzyıl başlarında ise ashaptan nakledilen bu yedi 

kıraatı temsil eden kurralar etrafında toplanan Müslümanlar onları 

öğrenmeye başladılar. Böylece camilerde veya hususi yerlerde 

kurralar etrafında oluşan halkalarla kıraat ilmi tahsil edilmeye 

başlandı.40Anadolu Selçuklularından önce Şam’ da dar’ul-Kur’an 

adıyla İbnu’l Mina ve Şeyh İbn-i Ömer medreselerinin varlığı 

nakledilmektedir. Anadolu Selçuklu ve Kahramanoğulları Devletinde 

bu kurumlar dar’ul huffaz adını almıştır. Selçuklular döneminde 

Konya’ da Sahib Ata Ferhuniye, Sadettin Ömer Bey ve Nasuh Bey; 

Kahramanoğulları döneminde Has Yusuf Ağa ve Kadı İmamüddin, 

Hacı Şemseddin dar’ul-huffazları tesis edilmiştir.41 

 
39Çatakoğlu, a.g.t, s. 32. 
40Bedirhan, Atçeken, a.g.e, s. 98. 
41Çatakoğlu, a.g.t, s.47. 
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 Selçuklularda medrese ve mektepler dışında eğitim veren başka 

kurumlarda bulunmakta idi. Mesleki eğitimin verildiği Ahi teşkilatı ve 

hanedan mensubu erkek bireylerin yetiştiği atabeylik kurumu da 

önemli eğitim merkezleridir. Ahilik teşkilatı Selçuklular döneminde 

çıkmış Osmanlılar Devleti’nin ilk dönemlerinde de etkili olmuş bir 

kurumdur. Ayrıca atabeylik kurumu da Osmanlı Devleti döneminde 

etkili olmuş bir müessesedir.42 

Bizans Devleti’nde Eğitim 

Bizans İmparatorluğunda eğitim faaliyetlerine bakıldığında IV. 

yüzyılda Hristiyanlık, paganizme karşı zafer kazandığı zaman, 

imparatorluğun dört köşesinde Helenistik Dönem’den beri temel bir 

değişikliğe uğramadan 5 yüzyıl yıl kadar devam eden, özgürlükçü bir 

eğitim kalıbı mevcudiyetini sürdürmekteydi.43 

Bizans eğitim sisteminin merkezinde daha çok erkek çocuklar 

bulunmakta ve kız çocuklar önemsenmemekte idi. Aslında bu durum 

çağın bir özelliğiydi zira Selçuklu medreselerinde de sadece erkekler 

eğitim almaktaydı. Erkek çocukların eğitimi üç aşamadan 

oluşmaktaydı. İlk, orta ve yüksek öğretim olarak aşamalandırılmıştır. 

7 yaşında okula başlayan erkek çocuklar, ilk önce alfabe, yüksek sesle 

okuma, yazma ve saymayı öğreten bir ilkokul öğretimine gidiyorlardı. 

Bunlar oldukça temel bilgilerdi ve genellikle serbest çalışan ve hiçbir 

formel niteliğe sahip olmayan grammatistes adı verilen ilkokul 

 
42 İsmail Güven, “ Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim ve Öğretime Genel Bir 

Bakış”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, C. XXV. S. II, 1992, s.833-

848. 
43Cyril Mango, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, ( Çev. Gül Çağalı Güven), YKY, 

İstanbul 2011, s.139. 
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öğretmeni tarafından verilmekteydi. Grammatistes toplum nezdinde 

düşük bir mevkiye sahipti.44Açıkçası bir zanaatkardan biraz üstün bir 

konumdu. Kamusal eğitim, öğretmen merkezli, sınırsız ezber ve tekrar 

bulunmakta idi  Bu nedenle de büyük oranda ilk düzeyde kalmakta idi. 

Bir sonraki aşama, yani orta aşama farklı bir öğretmen tarafından 

veriliyordu. Ayrıca ortaöğretim daha yüksek ücret alan, gramere 

ağırlık vermeden bir dizi seçilmiş klasik yazarı, çoğunlukla şairleri ve 

hepsinden çok Homeros’ u öğreten bir öğretmenin yöntemi altında idi. 

Bu yöntem Geç Antik dönemden ayrıntılarıyla bildiğimiz ve her 

metnin 4 evrede incelendiği bir yöntemdi. Bu evreler düzeltme, 

yüksek sesle okuma, açıklama ve eleştiriden oluşuyordu. Tüm bunlar 

çok formelmiş gibi bir izlenim bırakmaktaydı. Aslında bakılırsa 

öyleydi de. Düzeltmeden kasıt hocanın ve öğrencilerin elindeki 

metinlerin tümüyle aynı olduğundan emin olabilmek için 

karşılaştırmaktı. Lakin bu her zaman kesinlikle emin olunabilecek bir 

şey değildi. Bunun ardından metin doğru vurgulanarak okunmaktaydı. 

Bu yapılması gereken bir şeydi. Zira Antik Dönem’de sözcükler hiçbir 

şekilde ayrılmadan ve noktalama olmadan yazılırdı Bu sebeple metin 

sesli okunduğu zaman, önce dış bilimsel açıdan ardından da tarihsel 

olarak açıklanmak mecburiyetinde idi. İkinci yapılan şey çeşitli 

mitolojik kişiliklerin yani sıra coğrafi isimlerin tanımlanması ve 

ezberlenmesi anlamına geliyordu. Son olarak, krisis, bir edebi 

eleştiriden çok, antik metinlerden çıkarabilecek ahlaki derslere işaret 

 
44Hasan Bahar, Roma ve Bizans Tarihi, Kömen Yay. Konya 2012,  s. 91. 



290 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

etmektedir.45Şairler üzerine yapılan çalışmaya ise tüm Bizans tarihi 

boyunca olağandışı bir prestiji olan, Trakyalı Dionysios’in El 

Kitabı’ndan dilbilgisi çalışmaları eklenmekteydi. Ancak bu dilde 

yapılan bir sınıflandırmadan ibaretti ve pek ileriye de gitmiyordu. 

Bunlar ünlü ve ünsüz harfler, ünlü harflerin sayısı, çift ünlüler, 

konuşmanın sekiz kısmı, sayı, çekimser dizim, fiil çekimleri ve 

benzeridir.46 

İlk dört ya da beşinin ortaokulda kalanların ise yüksek öğrenime 

bırakıldığı bir dizi alıştırma yer almakta ve bunları çözme zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu on iki alıştırma Hemogenes’in El kitabında şu 

şekilde sıralanmaktadır: 

1. Fabl 

2. Masal 

3. Gizli anlamlarla dolu özdeyiş  

4. Vecizeler 

5. Belirli bir önermenin yalanlanması veya doğrulanması 

6. Klişelerin yani genel bir olayın, söz gelimi , mükemmeliyeti 

yada cürmü tartışılmaz nitelikteki belirli bir halk sınıfından 

yana veya ona karşı olarak ayrıntılarıyla işlenmesi. 

7. Belirli bir kişi, hayvanı, soyut nitelik, bir kent ve benzerinin 

methedilmesi yada tersi 

8. Karşılaştırma 

9. Kural olarak , çok tanınmış bir kişinin belirli bir konuda 

yapmış olabileceği kısa bir konuşma biçiminde karakter 
 

45Mango, a.g.e, s. 140. 
46Mango, a.g.e, s. 141. 
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tanımı, amacı ve konuşanın ruh haline ve yaratıldığını ortaya 

koymak 

10. Bir nesnenin, yerin ve benzerinin betimlenmesi 

11. Genel bir kanunun tartışılması 

12. Bir yasa yada önlem önerisi47 

Ortaöğretimde edebi çalışmalar ağırlık taşımakla beraber, enkylios 

paideia adı verilen genel yada yuvarlak eğitimi oluşturduğu ifade 

edilen dört bilimsel dersi yani aritmetik, geometri, astronomi, ve 

müzik kuramlarını da kapsamakta idi. Ancak bunların daha çok ilke 

olarak dahil edildiğini söylemeliyiz. Lakin bu tür yuvarlak eğitim alan 

kişilerin, söz konusu bilimsel derslerin hepsini yada herhangi birini 

gerçekte almış olabileceğini söylemek güç olmakla birlikte bu 

derslerin Bizans tarihinin ilk dönemlerinden beri yüksek eğitime ve o 

süreçte de ancak bu dersi almak isteyenlere verilmiş olması olasıdır.48 

Bizans eğitim sisteminde yükseköğrenim eğitimi rhetor veya sofist adı 

verilen eğitimciler tarafından verilmekteydi. Ayrıca büyük kentler 

dışında yükseköğretim imkanı da bulunmamaktaydı. Bizans’ ta yerel 

yönetimler tarafından atanan, ücretini bu yerel yönetimin ödediği ve 

belli ayrıcalıkları olan kurumsal bir yapıda yer alan sofistler 

bulunduğu gibi serbest çalışma yapısında bulunanlarda vardır. 

Kurumsal yapının parçası olan sofistler aldıkları maaş dışında 

öğrencilerden de bahşiş veya hediye alabiliyorlardı. Serbest çalışan 

sofistler ise geçimlerini tamamen öğrencilerden aldıkları ücretlerle 

sağlıyorlardı. Bu durum serbest çalışan sofistler arasında büyük bir 
 

47 Mango, a.g.e, s. 142. 
48İnce, a.g.m, s. 218. 



292 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

rekabete sebep oluyordu. Hatta birbirinin öğrencisini kapmaya 

çalışanlara sık sık rastlanılıyordu. Bizans’ ta erkek çocukları 

yükseköğretime başlangıç yaşı 15 idi ve bu süreç öğrencinin maddi 

şartları ve isteği üzerine devam etmekteydi.49 

Selçuklu Devleti’nde eğitim tamamen devletin kontrolünde olmasına 

rağmen, idari özerkliğe ve ihtiyacının vakıflar aracılığıyla 

karşılanmasından dolayı da mali özerkliğe sahipti ve bu yüzden 

medreselerdeki müderrislerin statüsü ve imkanları Bizans’taki 

eğitimcilerin durumundan daha üstün bir konum da olduğu göz ardı 

edilemeyecek bir gerçektir. Selçuklu Devleti’nde hocalar ve diğer 

eğitim çalışanlarının aldıkları dolgun ücretler vakıflar tarafından 

verilirken, öğrencilerde eğitim için herhangi bir ücret ödenmemekte, 

hatta öğrencileri teşvik etmek amacıyla burs imkanları dahi 

tanınmaktaydı. Tüm bunlar Selçuklu Devleti eğitim sisteminin, Bizans 

eğitim sisteminden üstün olan yönlerini göstermesi bakımından 

önemlidir. 

Bizans’ta eksiksiz bir öğretim yaklaşık 5 yıl sürmekteydi. Ama birçok 

öğrenci iki ya da üç yılın sonunda öğrenimlerini yarım 

bırakabilmekteydi. Bu yüzden öğrencilerin çoğunluğu varlıklı 

decurion, devlet memuru ve hukukçu ailelerindendir Öğrenci sayısını 

saptamanın bir yolu bulunmamakla beraber büyük kentlerde binlerce 

değilse de yüzlerce öğrenci bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Mesela IV. yüzyılın ikinci yarısında, Antiokheia’nın en önde gelen 

sofisti Libonias’un ,  okulunda, 4 yardımcısı ile birlikte, ders verdiği 

 
49Mango, a.g.e,s. 142 
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50 öğrencisi bulunmakta idi . Antiokheia’ da eğitim faaliyetleri 40 yıl 

boyunca sürdüğüne göre, 700 kadar öğrenci yetiştirdiği 

varsayılabilinir.50 

Yükseköğretimin standart içeriğini oluşturan retoriğin yanısıra, 

nispeten teknik birkaç ders daha bulunmakta idi. Atina ve İskenderiye’ 

de felsefe; İskenderiye, Pergomum ve başka birkaç merkezde tıp; 

Beyrut’ta ise hukuk gelişme göstermiştir. Tüm bunlara rağmen antik 

dünyada üniversiteye denk düşen yani bizim üniversite kavrayışımıza 

uygun bir kurum bulunmamaktaydı. Bizim üniversite kavramlarımıza 

en yakın kuruluşlar İskenderiye ve Konstantinopolis okullarıdır. Ama 

buralarda dahi öğretilen konuların yelpazesi çok sınırlıydı. Bu nedenle 

yetişmekte olan bilim insanının pek çok şehri dolaşması 

gerekmekteydi. Halbuki Selçuklu medreselerinde eğitim alan 

talebenin böyle bir zorunluluklar karşılaşmasının mümkünatı yoktu. 

Zira Selçuklu medreselerinde öğrenciler İslami ilimler yanında pozitif 

ve sosyal ilimlerle ilgili dersleri aynı anda alabilme imkanına sahip 

bulunmaktaydı. Tüm bu sebeplerden ötürü Bizans eğitim kurumları ve 

eğitim sistemine göre Selçuklu eğitim sistemi çağın ihtiyaçları 

doğrultusunda en iyi şekilde dizayn edilmiştir. Öte yandan Selçuklu 

eğitim sisteminde karşılaşılan kürsüleşmeyi esas alan ihtisas 

kurumlarına Bizans eğitim sisteminde rastlamamaktayız.51 

Bizans’ta bir öğrenci ortaöğrenimini doğup büyüdüğü kentte 

tamamlamakta ve daha sonra seçkin bir sofistle birlikte çalışabilmek 

 
50İbrahim Caner Türk, “ Bizans Eğitim Müesseselerinin Osmanlı Eğitim 

Müesseselerine Tesiri”, Kesit Akademi Dergisi,S.XIV, 2018, s. 102. 
51Mango, a.g.e, s. 142. 
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için daha büyük bir merkeze örneğin Antiokheia’ya, Gazze’ ye ve 

Smyrna’ gitmek durumdaydı. Ya da felsefeye ilgi duyan birinin 

İskenderiye veya Atina’ ya taşınması gerekmekteydi. Ancak tüm 

bunlar ekonomik olarak öğrenciyi zorlayan durumlardı. Zira genç 

birey aldığı ders karşılığı hocalarına ücret ödemek ve bu süre boyunca 

hayatını idame etmek mecburiyetinde idi.52 

Sonuç 

Selçuklular, Türk ve Dünya medeniyetine katkı bakımından önemli 

roller oynamışlardır. Birçok önemli gelişmeyi beraberinde getiren 

Selçuklular eğitim alanında da Türk Eğitim tarihine önemli katkılarda 

bulunmuşlar ve hatta birçok yeni müessesenin öncülüğünü 

yapmışlardır. Özellikle bu devirde kurulan birçok kurum günümüz 

Türkiye’sinde dahi halen mevcudiyetini muhafaza etmektedir. 

Selçukluların en önemli eğitim kurumları medreselerdir. Selçuklular, 

medreseleri çeşitli amaçlarla kurmuşlardır. Selçuklular bu 

medreseleri; ilmin gelişmesi, ilim erbabını maaşa bağlayarak onları 

devletin yanında tutmak, Şii ve diğer rafizi görüşlere karşı Sünniliği 

korumak amaçlarıyla tesis etmişlerdir. Aslında Selçuklu devri 

öncesinde de çok sayıda medrese bulunmaktadır. Lakin bu medreseler 

teşkilatlı değillerdi. Ayrıca bu eğitim yerleri devlet aleyhine 

örgütlenenlerin barınakları haline dönüşmüşlerdi. İslam aleminde 

medreselerin yeniden teşkilatlanması Selçuklu devrinde 

gerçekleşmiştir.  

 
52İnce, a.g.m, s. 220. 
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Selçuklu Devlet’inde ilk medrese Tuğrul Bey zamanında kurulan 

Nişabur Medresesi’dir. Türk –İslam tarihinde en büyük medrese 

Sultan Alparslan döneminde kurulan Nizamiye Medresesi’dir. Eğitim 

tarihinde ilim erbabına devlet tarafından maaş tahsis edilmesi, 

öğrencilere burslar verilmesi ve günümüzdeki vakıf üniversitelerinin 

ilk örnekleri bu asırda Selçuklular tarafından tesis edilmiştir. 

Bizans Devleti’nde eğitim faaliyetleri çok yaygın değildi. Genellikle 

erkek çocuklar eğitim faaliyetlerine katılmaktaydı. Kız çocuklar ise 

erkekler kadar iyi eğitim alamazlardı. Hatta kadınların eğitim 

faaliyetlerine daha doğrusu erkek çocukları eğitmelerine izin 

verilmezdi. Kızların yüksek öğretime gitmesi yasaktı. Ancak kendi 

evlerinde özel hocalarla eğitimlerine devam edebilmekteydiler. 

Elbette bu çağın tipik bir özelliğiydi. Zira medreselerdeki eğitim 

faaliyetlerine de sadece erkek çocuklar iştirak etmekteydi. Ancak yine 

de Selçuklular kız çocuklarınında eğitimine son derece önem 

vermişlerdir. Ayrıca kadın öğretmenlere de rastlanmaktaydı. Örneğin 

hanedan mensubu kız çocukları sarayda bulunan kadın eğitimciler 

tarafından özenle yetiştirilmişlerdir. 

Selçuklu Devleti’nde eğitim tamamen devletin kontrolünde olmasına 

rağmen, idari özerkliğe ve ihtiyacının vakıflar aracılığıyla 

karşılanmasından dolayı da mali özerkliğe sahipti. Medreselerdeki 

müderrislerin statüsü ve imkanları Bizans’taki eğitimcilerin 

durumundan daha üstün konum da olduğu göz ardı edilemeyecek bir 

gerçektir.  Selçuklu Devleti’nde hocalar ve diğer eğitim çalışanlarının 

aldıkları dolgun ücretler vakıflar tarafından verilirken, öğrencilerde 
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eğitim için herhangi bir ücret ödenmemekte, hatta öğrencileri teşvik 

etmek amacıyla burs imkanları dahi tanınmaktaydı. Fakat Bizans 

devletinde durum böyle değildi ve eğitimine devam etmek isteyen 

öğrenci, birçok zorluğa katlanmak mecburiyetinde idi. Mesela 

Bizans’ta bizim bugünkü kavramlarımıza uygun üniversite 

bulunmamaktadır. Bu nedenle de ortaöğrenimini memleketinde alan 

öğrenci, ilim talebinde ise pek çok şehri dolaşmak durumundaydı. 

Lakin Selçuklu eğitim sisteminde böyle bir durum söz konusu değildi. 

Zira Selçuklu medreselerinde öğrenciler İslami ilimler yanında pozitif 

ve sosyal ilimlerle ilgili dersleri aynı anda alabilme imkanına sahip 

bulunmaktaydı. 

 Netice itibariyle denilebilinir ki Selçuklu toplumunun eğitime verdiği 

önem, eğitim olanakları ve eğitim çalışanlarının durumu Bizans’ taki 

eğitim sisteminden kat kat daha üstündür. Zira talebelere yiyecek, burs 

ve yatacak yerler temin edilmiştir. Günümüzdeki eğitim yapılarının, 

eğitim sisteminin ilk örnekleri Selçuklular döneminde tesis edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 297 

 

 

Kaynaklar 

Bahar, Hasan; Roma ve Bizans Tarihi, Kömen Yay. Konya 2012. 

Bedirhan, Yaşar, Atçeken, Zeki; Selçuklu Kurumları ve Medeniyet 

Tarihi, Eğitim Kitabevi, Konya 2004. 

Birekul, Mehmet; “ Anadolu Selçuklu Devletinde Eğitim ve Konya 

Medreseleri”, MECMUA, S. V, 2018, s.85-98. 

Boy, Arzu; “ Medreselerin Kısa Bir Geçmişi ve Kayseri Medreseleri”, 

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. IV, 

S.I,  ,s. 57-73. 

Bozkurt, Nebi; “Medrese”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. XXVIII, 

Ankara 2003, s. 323-327. 

Çatakoğlu,  Mehmet Şerif; Anadolu Selçuklu Dönemi İlmi Faaliyetleri 

ve Bu Faaliyetlerin Osmanlı Kuruluş Dönemi İlmi faaliyetlerine 

Tesiri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Isparta 2002. 

Çayırdağ, Mehmet; “Huand Hatun Külliyesi” , TDV İslam 

Ansiklopedisi, C. XVIII, TDV Yay., İstanbul 1998, s. 261-262. 

Doğan, Nermin Şaman; “ Ortaçağ Anadolu’nun  Eğitim Mekanları: 

Selçuklu Medreseleri- Darüşşifalarından Örnekler”, Hacettepe 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XXVIII, S. II, 2013, s. 

429-443. 

Dönmez, Selami; Celkan,Hikmet T.; “Anadolu Selçuklular ve 

Beylikler Dönemi medreseleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. XXII, S. III, 2018, s.1457-1465. 

Ertuğrul, Özkan; “ Gökmedrese”,  TDV İslam Ansiklopedisi,  C. XIV, 

TDV Yay., İstanbul 1996, s.138-139. 



298 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

Eryavuz, Şebnem; “ Hacı Kılıç Camii ve Medresesi”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, C. XIV, TDV Yay., İstanbul 1996, s. 488-499. 

Eyice, Semavi; “ Caca Bey Medresesi”,TDV İslam Ansiklopedisi, C. 

VI, İstanbul 1992, s. 539-541. 

Güven, İsmail; “ Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim ve Öğretime 

Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 

C. XXV. S. II, 1992, s.833-848. 

İbni Bibi, Selçukname, ( Çev. M. Nuri Gençosman), Uzluk Basımevi, 

Ankara  1941. 

İbnü’l Adim, Buğyetü’t-taleb fi Tarihi Haleb, ( Çev. Ali Sevim), TTK, 

Ankara 1982. 

İnce,Fatma;Selçuklu ve Bizans  Kurumlarının Karşılaştırılması, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2005. 

Kahya, Esin; “ Türkiye Selçuklularında ve Anadolu Beyliklerinde 

Bilimsel Çalışmalar”, Genel Türk Tarihi, C. IV, Yeni Türkiye 

Yay. Ankara 2002, s.523-554. 

Kaya, Beytullah; “ Nizamiye  Medreseleri ve Eğitim Geleneği”, 

Çekmece İZÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. VII, S. XIV, 2019, 

s.49-66. 

Kemaloğlu, Muhammet; “ XI. – XIII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu 

Devletinde Eğitim ve Öğretim( Medreseler)”, Akademik Tarih 

ve  Düşünce Dergisi, C. II, S. V, 2015,  s. 89-106. 

Mango, Cyril;Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, ( Çev. Gül Çağalı 

Güven), YKY, İstanbul 2011. 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 299 

 

 

Ocak, Ahmet; “ Nizamiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda 

Eğitim”, Türkler Ansiklopedisi, C.V, Yeni Türkiye Yay., Ankara 

2002, s. 721-727.  

Öngül, Ali; “ Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri ve Yetişen İlim 

Adamlarına Genel Bir Bakış”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi. C.II, 2003, s.67-78. 

Önkal, Ahmet, Bozkurt, Nebi; “ Cami”, TDV İslam Ansiklopedisi,  C. 

VII, TDV Yay. İstanbul 1993, s.46-56. 

Özkurt, Kemal; “İslam Mimarisinde Dar’ul-hadisler”,  Anadolu’da 

Hadis Geleneği ve Daru’l- Hadisler Uluslararası Sempozyumu, 

Çankırı 30 Nisan- 1 Mayıs 2011,Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Yayınları, Samsun 2011, s.155-173.  

Safi, Omid; “ Büyük Selçuklularda Devlet- Toplum İlişkisi”, Türkler 

Ansiklopedisi, C.V, Yeni Türkiye Yay, Ankara 2002, s. 352-363. 

Şimşek, Ahmet; Cacabey ve Medresesi, Kırşehir Valiliği Yay., 

Kırşehir 2006. 

Turan, Osman; “ Şemseddin Altun Apa Vakfiyesi  ve Hayatı”, 

Belleten, C. XI, S. XLII,  TTK Yay., Ankara 1947, s. 197-235. 

Turan, Osman; Selçuklu Vakfiyeleri III, Celalattin Karatay Vakıfları 

ve Vakfiyeleri”, Belleten, C.XII, S. XLV, TTK Yay., Ankara 

1948, s.17-170. 

Türk, İbrahim Caner; “ Bizans Eğitim Müesseselerinin Osmanlı 

Eğitim Müesseselerine Tesiri”, Kesit Akademi Dergisi,S.XIV, 

2018, s. 94-114. 

Yazıcı, Nesimi; İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, TDV Yay. Ankara 

2015. 



300 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 9 

 

HERETİZME KARŞI İLK TEPKİ: İZNİK KONSİLİ 

Doç. Dr. Fatma İNCE* 
 

*İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 

Bölümü/Malatya/Türkiye 

fatma.ince@inonu.edu.tr https://orcid.org/0000-0003-4579-6703 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fatma.ince@inonu.edu.tr


302 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 303 

 

 

Giriş 

Teslis inancı, Hristiyanlığın en önemli kaidelerinden birisidir. Bu 

inançta Hz. İsa hem baba, hem oğul, hem de kutsal ruhtur ve bu 

kavramların hepsi Hristiyanlık açısından tek bir şeyi nitelendirir: 

Tanrı. Ancak Hristiyanlık inancında bunların tümü tek bir Tanrı’yı 

ifade eder. Bu durum, Dua Kitabı 1162’de şöyle yer alır: “Biz 

üçlemedeki bir Tanrı’ya, üçlerdeki birliğe tapmaktayız.” (Doğrul, 

1963: 180, Gündüz, 2006: 17). 

Mesih kavramı Kitab-ı Mukaddes ve Tevrat’ta oldukça fazla yer 

tutmaktadır. Tevrat’ta toplam otuz sekiz defa geçen bu terim, 

Yahudilik açısından zamanı geldiğinde yeryüzüne inecek, insanları 

kötülüklerden kurtaracak, huzur, barış ve düzeni sağlayacak kişidir.1 

Hz. İsa, peygamberliğini ilk tebliğ ettiğinde Yahudiler onu, kendilerini 

yeryüzüne hakim kılacak bir kurtarıcı olarak görmüşlerdir. Ancak 

onlar, bu konuda hayal kırıklığına uğramışlardır. Çünkü Hz. İsa, daha 

ilk tebliğinden itibaren, sadece Yahudilere değil, bütün insanlığa 

gönderilmiş bir peygamber olduğunu ifade etmiştir. Bu durum 

Yahudilerin zihinlerinde yarattıkları İsa figürüne hiç 

benzememektedir. İşte bundan dolayı Yahudiler, Hz. İsa’ya karşı bir 

muhalefet başlatmışlardır. Bunun neticesinde de Romalılar, Hz. İsa’yı 

 
1 İlahi kaynaklı üç dinde de “Mesih” sözcüğünden kıyametten önce bozulan düzeni 

ıslah ederek, zulmü ortadan kaldırarak, hak ve adaleti yeniden sağlamak üzere bir 

kişinin geleceği anlaşılmaktadır. Yahudilere göre bu şahıs, Hz. Davud soyundan 

gelecektir. Hristiyanlar ise, gelecek olan bu kişinin Hz. İsa olduğuna 

inanmaktadırlar. Onlara göre, Hz. İsa, Mesih olarak ikinci defa gelecek ve Tanrı’nın 

Krallığı’nı yeniden kuracaktır. İslam kültüründe ise, Hz. İsa, kıyametten önce 

inerek, Deccal’ı öldürecek ve yeryüzünde İslam’ı hâkim kılacaktır. (Woordenburg, 

2004: 306-307, Küçük, 2005: 124, Sofuoğlu, 2005: 44-45, Çetinkaya, 2011: 29). 
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çarmıha germişlerdir. Rivayete göre, Hz. İsa, çarmıha gerildikten üç 

gün sonra dirilmiş ve havarilerine görünmüştür. Rivayetin devamına 

göre ise Hz. İsa zamanı geldiğinde yeniden dünyaya gelecektir. 

(Fığlalı, 1990: 249-250). 

Roma tarihi açısından MS IV. yüzyıl diğer zaman dilimlerinden çok 

daha farklı bir öneme sahiptir. Nitekim bu yüzyılda önce I. Konstantin 

(272-337) tarafından Hristiyanlığın varlığı kabullenilmiş, daha sonra 

da Büyük Theodosios (379-392) tarafından devletin resmî dini olarak 

tanınmıştır. (Vasiliev, 1943: 50, Herrin, 2013: 69-70). Böylece 

Hristiyanlık, ortaya çıktıktan üç yüz yıl sonra devletin resmî dini 

olarak tanınmıştır. Ancak bu üç yüz yıllık süreç içerisinde 

Hristiyanlığa çok çeşitli felsefi akımlar, kültürler ve doğu dinlerinin 

bazı unsurları karışmıştır. Aynı zamanda bu süre zarfında, hem 

Hristiyanlığın çok rahat bir ortamda yayılmasından hem de Hz. İsa’yı 

tanıyan bütün havarilerin ölmesinden dolayı Hristiyanlığın sınırları da 

belirlenememiştir. İşte bu yüzden Hristiyanlığın Roma’da devlet dini 

olarak kabul edilmesinden sonra farklı farklı Hristiyan gruplar ortaya 

çıkmıştır. Bu gruplardan her biri kendi fikirlerinin doğruluğunu 

savunmuş ve diğer bütün grupları da heretik olarak görmüşlerdir. 

Hristiyan dünyasında etkili olan bu gruplardan birisi deAriusçulardır. 

(Kaçar, 2003: 187-206, Albayrak, 2005: 104). 

Arius ve Doktrini 

Arius, Libya kökenli bir aileden gelmektedir. Kesin olmamakla 

birlikte 260’lı yılların başında doğduğu tahmin edilmektedir. 312 

senesinde rahip olarak, kiliseye katılan Arius, daha sonraki 
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dönemlerde teslis inancını reddettiği için heretik olarak ilan edilmiştir. 

Hristiyanlık âleminde, Arius tarafından başlatılan teslise dair 

tartışmaların izlerine bugün dahi rastlanmaktadır. Bu konuyu detaylı 

bir şekilde anlatan kilise tarihçisi Socrates, bu tartışmanın 

Alexander’in, teslis inancını izah ederken Arius’un buna sesli olarak 

tepki göstermesi ile başladığını ifade etmektedir. Alexander, Arius’un 

fikirlerini değiştirmek için çok uğraşmış ancak başarılı olamamıştır. 

Çok kısa bir süre içerisinde de Arius’un fikirleri bütün Roma’da 

tartışılmaya başlanmıştır. Fikirlerini bir mantık silsilesi içinde ifade 

eden Arius, etrafında azımsanamayacak ölçüde kalabalık bir kitle 

toplamayı başarmıştır. Arius’un fikirlerinin Roma’daki yankılarını 

izah eden Nissa Piskoposu Gregor şu ifadeleri kullanmaktadır: “Her 

yer anlaşılması mümkün olmayan meselelere dair münakaşa eden 

şahıslarla dolu. Sokaklar, pazar mahalleri, dört yol ağızları, 

meydanlar, her taraf… Kaç ‘dol’ verilmesi lazım geldiğini sorsanız, 

size hak edilen yahut edilmeyene dair felsefi düşünceler yürüterek 

cevap verirler. Ekmeğin fiyatını anlamak isterseniz Baba’nın 

Oğul’dan daha büyük olduğu cevabını alırsınız.” (Vasiliev, 1943: 98, 

Kaçar, 2003: 200-201). 

Arius, baba ve oğlu eş tutmuştur. Aynı zamanda ona göre, babanın 

başlangıcı da yoktur ve oğul ise baba tarafından yaratılmıştır. Kutsal 

Ruh’un da oğul vasıtası ile yaratıldığını söyleyen Arius, Thallia isimli 

eserinde fikirlerini şu şekilde ifade eder: “Tanrı yalnızca bir tanedir. 

Varlığı kendinden, doğurulmamış, başlangıcı ve sonu olmayan, irade, 

ilim, gaye, hikmet ve kelam sahibi bir varlıktır. Tanrı, başka varlıklar 

tarafından kavranamaz. O, ezelden beri baba değildir, kendi 
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iradesiyle oğlu (İsa) yoktan yarattığında, baba olmuş, diğer varlıkları 

da yoktan yaratmıştır. Kutsal Ruh ise, oğlun aracılığı ile yaratılmıştır 

ve derece olarak ondan aşağıdadır.”(Baş, 1999: 37-38). 

Bütün bu yaşananlar üzerine, Arius’u teslisi reddeden düşüncelerinden 

vazgeçirmek için bir sinod toplanmıştır. Ancak bu sinodda sorunlar, 

çözülecek yerde daha da içinden çıkılmaz bir hâl almıştır. Bunun 

üzerine yeniden toplanan bir sinod, Arius ve taraftarlarını kiliseden 

aforoz etmiştir. Arius ve arkadaşları, kendileri hakkında verilen bu 

aforoz kararı sonrasında da boş durmamışlar ve fikirlerini yaymak için 

ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Arius, Thallia isimli eserini 

de bu amaçla yazmıştır. Arius, aynı zamanda piskoposlara da 

mektuplar yazarak, kendisi hakkında verilen kararların yanlışlığını 

anlatmış ve onlardan, bu kararların iptal edilmesi için yardımlarını 

talep etmiştir. (Baş, 1999: 37-38). 

Arius, fikirlerini sadece piskoposlara iletmekle kalmamış, aynı 

zamanda I. Konstantin’e (272-337) sunduğu inanç esasları metninde 

ve Nicomedialı Eusebius’a yazdığı mektupta da doktrinini izah 

etmiştir. Yeni Eflatuncu felsefeden etkilendiği ifade edilen Arius’un 

Tanrı ile oğlu ilişkilendirme şeklinde de bu felsefenin izlerine 

rastlanmaktadır. Arius’a göre, Tanrı madde ile ilişkiye girmemiş, 

bütün mahlukattan önce İsa’yı yaratmıştır. (Baş, 1999: 39, Sinanoğlu, 

2001: 6-7). 

Arius, bu faaliyetleri neticesinde Anadolu, Suriye, Mısır, Filistin ve 

İtalya gibi bölgelerde kendisine birçok taraftar bulmuştur. Arius 

taraftarları, İskenderiyeli Alexander üzerinde yoğun bir baskı 
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politikası izlemeye başlamışlardır. Alexander, bu baskılar üzerine 

kendi fikirlerini eleştiren din adamlarına mektuplar göndermiştir. Bu 

mektuplarında, İskenderiyeli Alexander, kendisini Kitab-ı 

Mukaddes’den misaller vererek, savunmaya çalışmıştır (Çelik, 1987: 

85).Kitab-ı Mukaddes’de geçen: “Başlangıçta yalnızca kelam vardı” 

(Yuhanna, 1/1), “Ben ve Baba biriz” (Yuhanna, 10/30), “Ben 

Babadayım, Baba da bendedir” (Yuhanna 14/10) şeklindeki 

ifadelerin, Baba’nın mutlak bilgisine oğlun da sahip bulunduğuna 

işaret ettiğini söylemiştir. 

Ariusçular ve İskenderiye Piskoposu Alexander arasındaki teolojik 

tartışmalar, IV. yüzyılın Doğu Roma topraklarındaki bütün kiliseleri 

etkisi altına almış ve dinî birliği bozma yönünde de ciddi sıkıntılar 

yaratmıştır. 

İmparator I. Konstantin (272-337) Ve İznik Konsili 

İmparator I. Konstantin (272-337) her ne kadar Ariusçuluk 

tartışmalarının Hristiyanlık açısından sakıncalarını görmüş olsa bile 

bu duruma 324 senesine kadar müdahale edememiştir. Çünkü I. 

Konstantin (272-337), bu tarihe kadar Licinius (250-325) ile sorunlar 

yaşamıştır. I. Konstantin (272-337) Licinius (250-325) ile yaptığı 

mücadeleyi kazandıktan sonra bütün Roma İmparatorluğu’nun hakimi 

olmuştur. Bu şekilde siyasi otoriteyi kontrol altına alan I. Konstantin 

(272-337), ülkedeki dinî birliği de sağlamak amacıyla Cordoba 

Piskoposu Hosius’u bu tartışmaları bertaraf etmek için 

görevlendirmiştir. Hosius, iki taraf arasındaki ihtilafları halletmek 

amacıyla 324 tarihinde Antakya’da bir sinod düzenlemiştir. Ancak bu 
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sinoddan istenilen netice elde edilemeyince o da Arius ve onun 

taraftarlarını mahkum etmiştir. Bundan dolayı da I. Konstantin (272-

337) bu meselenin çözümlenebilmesi için İznik’te ilk ekümenik 

konsilin toplanmasına karar vermiş ve düzenlenecek olan bu konsile 

doğunun ve batının bütün piskoposlarını da davet etmiştir. (Hammer, 

1972: 133, Dvornik, 1990: 6, Lemerle, 1994: 26, Sinanoğlu, 2001: 6, 

Yalduz, 2003: 273, Usta, 2005: 40, Gregory, 2011:62-63, 

Ostrogorsky, 2011: 44, Herrin, 2013: 70). 

Konsilin yeri olarak İznik’in seçilmesi meselesi de oldukça önemli bir 

konudur. Bu konsilin ilk olarak Ankara’da toplanması düşünülmüştür. 

Ankara, kilise merkezinden uzaktır. Aynı zamanda burada 

Ariusçuluğa karşı bir grup da bulunmaktaydı. Ancak daha sonradan I. 

Konstantin (272-337) fikir değiştirerek, konsilin toplanma merkezi 

olarak İznik’i tayin etti. I. Konstantin (272-337), Ariusçuları kontrol 

altına alabilmek için ılımlı bir politika takip etme kararı almış ve 

bunun neticesinde de İznik’i konsil merkezi olarak seçmiştir. Çünkü 

burada Nicomedia Metropoliti Eusebius ve Site Piskoposu Theogris 

gibi Arius’a ılımlı bakan isimler vardı. Aynı zamanda burası 

imparatorluk merkezine de yakındı. (Aydın, 2005: 35, Morgan, 2010: 

22). 

Bu konsil sadece Ariusçuluk meselesine çözüm bulmak için 

toplanmamıştır. I. Konstantin (272-337), bu konsili Ariusçuluk 

haricinde Hristiyanlığa verdiği desteği ilan etmek, imparatorluğun 

yirminci yılını kutlamak ve çeşitli disiplin problemlerine çözüm 

bulmak amacıyla toplamıştır. (Darcan, 2013: 174-175). 
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İznik Konsili, Cordoba Piskoposu Hosius’un yönetiminde 

toplanmıştır. Bu toplantıya sonradan I. Konstantin de (272-337) şeref 

konuğu olarak katılmıştır. Konsile katılımların çok büyük kısmı 

doğudan gerçekleşmiştir. Konsile katılan piskoposlar üç yüz 

civarındadır ve bu piskoposların sadece 3-5 kişi kadarı batıdan 

katılmıştır. (Hefele, 1907: 416-422, Fisher, 1919: 142, Aydın, 1982: 

141-156, Sinanoğlu, 2001: 6). 

20 Mayıs 325 tarihinde resmen açılan konsilde üç farklı itikat formülü 

öne sürülmüştür: bu formüllerden ilki Caesarea Piskoposu Eusebius 

tarafından açıklanacaktır. Eusebius, Arius’a yakınlığı ile 

bilinmektedir. Eusebius, İsa’nın yaratılmış olmadığını, Baba’nın 

iradesinden neşet eden ikinci bir Tanrı konumunda bulunduğunu ifade 

etmiş ve ona tanrılık ile yaratılmışlık arasında bir konum vermiştir. 

Ancak bu itikat Athanosius ve Marcellus’un müdahalesi ile 

reddedilmiştir. (Baş, 1999: 173, Sinanoğlu, 2001: 9, Kaçar, 2004: 

132). 

Arius adına Eusebius tarafından teklif edilen ikinci itikat metni de 

kabul edilmemiştir. Son olarak da Athanasius tarafından bir inanç 

formülü öne sürülmüştür. Onun inanç formülüne göre, İsa’da 

bedenlenen Tanrı kelamının Tanrı gibi ezeli olmadığı ve yaratılmadığı 

ve ezelden beri Tanrı ile birlikte olduğu, başka bir ifade ile İsa’nın 

Tanrı gibi Tanrı olduğu belirtilmiştir. Onun bu itikadı, İskenderiye 

Kilisesi’nin büyük bir çoğunluğu tarafından da benimsenmiştir. 

Athanasius, “homoosios”(Ayrıntılı bilgi için bkz. Gibbon, II., 2019: 

244). ifadesini de konsil kararlarına ilave ettirmiştir. Bu kavram, 
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İsa’nın Baba ile aynı özden olduğunu ifade etmektedir. Ancak bu 

mefhum, piskoposlar arasında hoşnutsuzluğa sebebiyet verecektir. 

Bunun üzerine I. Konstantin (272-337) duruma müdahale edecek ve 

bu kavramı metne ekletecektir. (Baş, 1999: 175, Katar, 2008: 336). 

Bu konsilin sonunda “İznik Akidesi” olarak isimlendirilen iman 

formülü kabul edilmiş, ayrıca Ariusçuluk da aforoz edilmiştir. “…her 

şeye gücü yeten, görülen ve görülmeyen bütün şeylerin yaradanı olan 

tek bir Baba Tanrı’ya inanıyoruz. Tanrı’nın oğlu olan, Baba’dan 

doğan, biricik oğul olan, Baba’nın özünden oluşan, Tanrı’dan Tanrı, 

nurdan nur gerçek Tanrı olan, yaratılmış değil, doğurulmuş, Baba ile 

aynı öz varlığa sahip olan, gökte ve yerde bulunan bir tek İsa-Mesih’e 

inanıyoruz. Her şeyin onun vasıtasıyla yapıldığına, biz insanlar ve 

kurtuluşumuz için gökten indiğine, insan bedeni olduğuna ve insan 

olarak insanlar arasında yaşamış olduğuna, sıkıntı çekmiş ve üçüncü 

günde ölümden dirilmiş olduğuna, göğe yükseldiğine, ölüleri ve 

dirileri yargılamaya gelecek olduğuna inanıyoruz.” (Çelik, 1987: 95, 

Diehl, 2010: 25). 

Aynı zamanda İznik akidesine Ariusçuları aforoz eden bir cümle de 

eklenmiştir: “…Tanrı’nın oğlunun ezeli olmadığını, yoktan veya 

Baba’dan farklı öz ve tabiattan olduğunu, onun değişim veya 

dönüşümüne açık yaratılmış olduğunu söyleyenler, ekümenik kilise 

tarafından aforoz edilecektir.” (Sinanoğlu, 2001: 9-10, Baş, 1999: 49-

50). Yine İznik Konsili’ne katılan her cemaatin ayrı ayrı İncillerinin 

olması da toplantı esnasında bir takım fikir ayrılıklarının yaşanmasına 

sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı konsilde bu konuyla alakalı da bir 
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karar alınmıştır. Buna göre, sadece Pavlusçu görüşü destekleyen dört 

İncil kabul görecektir. Belirlenen dört İncil’in dışında kalan yüz kadar 

İncil yasaklanmıştır. Yasaklanan tüm İnciller ve risaleler sahte ilan 

edilmiştir. (Dağlı, 2016: 17). 

Konsil’de alınan kararlardan bir tanesi de Paskalya Bayramı’nın 

tarihinin kararlaştırılmasıdır. Buna göre, Paskalya Bayramı, bahar 

ekinoksunu takip eden ilk dolunaydan sonraki, ilk pazar günü olarak 

kabul edilmiştir. Yine bazı kiliselerin statüleri, rahipler sınıfının 

hiyerarşisi, yetkileri ve uymaları gereken kurallarla alakalı bir takım 

düzenlemeler de yapılmıştır. (Sinanoğlu, 2001: 10). 

Bu konsil ile birlikte büyük piskoposlukların idari alanları da 

belirlenmiştir. Buna göre, Hristiyan dünyası, Roma, İskenderiye ve 

Antakya olmak üzere üç patrikliğe ayrılmış ve idari olarak Antakya’ya 

bağlanan Kudüs’e manevî ve tarihî önemi sebebi ile şeref payesi 

verilmiştir. İskenderiye Kilisesi’nin idari alanı Mısır, Libya ve 

Pentapolis’i kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır. Yine Suriye, 

Anadolu ve doğu bölgelerinin tamamı, Antakya Kilisesi’ne bağlanmış 

ve Roma’nın Batı’daki üstünlüğü de onaylanmıştır (Sinanoğlu, 2001: 

15). 

İznik Konsili’nde, metropolitlerin otoriteleri de güçlenmiştir. Nitekim 

İznik Konsili’nde alınan karara göre, piskoposluk seçimlerinin bir 

eyaletteki piskoposların tamamının veya en az üçünün katılımı ile 

yapılacağı ve metropolit tarafından da onaylanacağı karar altına 

alınmıştır. Metropolitler, yılda iki kez düzenlenecek olan eyalet 

sinodlarına başkanlık edeceklerdir. Hristiyan din adamları, kendi 
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bölgeleri dışında kalan diğer bölgelere müdahale etmeyeceklerdir 

(Duygu, 2017: 196). 

Arius’un doktrini İznik Konsili’nde mahkum edilmiştir ancak buna 

rağmen onun fikirleri yayılmaya devam etmiştir. Çünkü İznik 

Konsili’nde Ariusçuluğa karşı alınan kararların hepsi temelden ve 

mantıktan yoksundur. Arius’un fikirleri, onun 336 tarihinde 

ölümünden sonra da durmadan yayılmaya devam etmiştir. II. 

Constants (641-668) dönemine gelindiğinde ise Arius’un fikirlerinin 

onun tarafından ciddi anlamda desteklendiğini göreceğiz (Fisher, 

1919: 142, Çelik, 1996: 128). 

Arius’un doktrini bugün hâlâ etkilerini devam ettirmektedir. Teslisi 

reddeden bu inanç, günümüzde Üniteryenler tarafından 

savunulmaktadır. Birlik anlamına gelen Üniteryen, Latince bir 

kelimedir. Üniteryenizm de tıpkı Ariusçulukta olduğu gibi teslis 

inancına karşı çıkmaktadır. Üniteristlere göre, teslis, Tanrı’ya 

ihanettir. Üniteryenizm’in en belirgin özelliği, Tanrı birliğine 

inanmasıdır. (Andrew, 1973:1). 

Üniteryenizm, XIV. yüzyıl sonlarından itibaren, ortaya çıkmaya 

başlamış bir doktrindir. Nitekim bu yüzyıl sonlarından itibaren, 

özellikle devlet ve kilise arasındaki sıkıntılar bir takım reformlar 

yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu reformu kilise haricinde 

toplumun çok büyük bir kısmı da desteklemekte ve istemektedir. 

Kilise ise, gücünün sınırlanacağı düşüncesiyle bu reforma karşı 

çıkmıştır. Ancak kilisenin bütün engelleme çabalarına rağmen 

reformlar yapılacaktır. Özellikle 1516 tarihinde kutsal kitabın 
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çevrilmesi reform sürecini hızlandıracaktır. Aynı dönemde, Batı’daki 

laikleşme hareketi de hız kazanacaktır. Hümanizm önem kazanacak, 

Rönesans ve coğrafi keşifler ile birlikte büyük ilerlemeler 

kaydedilecektir. Bütün bu gelişmeler de skolastik düşüncenin sona 

ermesi ve kilisenin güç kaybetmesi ile neticelenecektir. (Chadwick, 

1894: 149, Wilbur, 1945: 51,Fulton, 1953: 45, Güriz, 1968: 245, 

Besnard, 1983: 18). 

Üniteryenizm hareketinin üç önemli mimarı vardır: Michael Servetus 

(1511-1162), FaustusSocinus (1615-1662) ve Francis David (1510-

1579). Bu isimlerden özellikle Servetus, Modern Üniteryenizmin de 

kurucusu olması hasabiyle oldukça önemli bir şahsiyettir. Servetus’un 

Katolik Kilisesi’ni sorgulaması henüz 15-16 yaşlarındayken 

başlamıştır. İspanya’nın Güney Narrave kentinde yaşayan Servetus’un 

gençliğinde, Katolikler kendi fikirlerinden olmayan herkesi heretik 

ilan etmişler ve heretik ilan edilen inançlar, ciddi bir takibata 

uğratılarak, ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bunlar sadece kendi 

fikirlerine mensup olmayan Hristiyanlara değil, Müslümanlara ve 

Yahudilere de işkenceler etmişlerdir. Mesela 1492 tarihinde 

İspanya’da Hristiyan olmayı reddeden sekiz yüz bin Yahudi sürgün 

edilmiştir. Yine Endülüs’deki binlerce Müslüman da yakılarak 

öldürülmüştür. İşte bu ortamda büyüyen Servetus, bir müddet sonra 

teslis inancını sorgulamaya başlamıştır. (Duncan, 1975: 26, 

Sarıkçıoğlu, 1983: 244, İzzeti, 1984: 36, Kutub, 1991: 106). 

Servetus, İncil’i okumaya başladıktan sonra, Teslis inancı ile İncil’in 

hiç alakasının olmadığını görmüştür. Servetus, teslis inancını ortadan 
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kaldırmak için kendisi ile aynı fikirde olduğunu düşündüğü Protestan 

reform liderlerinden Oeclampedius ile bu meseleyi görüşmek üzere 

Basel’e gitmiştir. Ancak Oeclampedius ile arasında bir takım 

problemler yaşanınca Servetus bir netice elde edemeden geri 

dönmüştür. (Lindsay, 1917: 424, Wilbur, 1925: 54-56, Ata ur-Rahim, 

1977: 114). 

Servetus, Basel’den sonra bu kez de Strassburg’a gitmiş ve buradaki 

reform liderlerinden Butzer ve Capito ile bir görüşme yapmış ancak 

buradan da istediği neticeyi elde edememiştir. Servetus, bunun üzerine 

teslis inancının yanlışlığını anlatabilmek amacıyla, yayıncı ve 

yayınevi belirtmeden De Trinitatis Erranibus Libri Septem (On The 

Errors of the Trinity Seven Books) isimli bir eser yayınlamıştır. Ancak 

bütün bu eserler, onun 14 Ağustos-25 Ekim 1553 tarihleri arasında 

Cenevre’de yargılanarak, ölüme mahkum edilmesine sebebiyet 

vermiştir. Ancak onun fikirleri, Faustus Socinus ve Francis David vb. 

isimler tarafından devam ettirilmiştir. (Tarrant, 1912: 3; Lecler, 1917: 

329, Lindsay, 1917: 470; Hall, 1947: 19;Fulton, 1953: 28; Latourette, 

1955: 793; Ata ur-Rahim, 1977: 125; Yılmaz, 1994: 90-91, İnce, 

2019: 325-331). 
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Sonuç 

Bilindiği üzere bütün semavi dinlerin temelinde tek tanrı inancı vardır. 

Ancak, bu semavi dinlerden birisi olan Hristiyanlığın içerisine 

zamanla bir takım yanlış düşünceler girmiş ve bu düşünceler de 

Hristiyanlığın temel unsuru haline dönüşmüşlerdir. Bunlardan bir 

tanesi de teslis inancıdır. Halbuki, Hristiyanlık inancındaki İsa’nın 

tanrısal özellikler taşıması ve Tanrı gibi ölümsüz olması hiçbir mantık 

ilkesi ile uyuşmamaktadır. Daha Hristiyanlığın ilk dönemlerinden 

itibaren, teslis inancı ile alakalı bir takım tartışmalar yaşanmıştır. 

Ancak bu tartışmaların en şiddetlendiği dönem, Arius’un yaşadığı MS 

IV. yüzyıldır. Bu yüzyılda, Arius teslisi tamamen yok saymış ve 

teslisin yanlışlığını akılcı bir yöntemle izah etmeyi de başarmıştır. 

Arius’a göre, İsa Tanrı değildir. Ona göre, İsa, herkes gibi, sıradan bir 

insandır. Onu bizden ayıran tek önemli özelliği Hz. İsa’nın Tanrı’dan 

buyruklar almasıdır. O, Tanrı’nın oğlu da değildir. Çünkü bu 

Tanrı’nın tanrısallığına aykırıdır. Yine, Kutsal Ruh için ileri sürülen 

düşünceler de Arius’a göre, asla doğru değildir. Arius’un bütün bu 

fikirleri zamanla kilisenin gücüne zarar verecek bir duruma gelecektir. 

Bundan dolayı, Arius’u bu doktrinlerinden vazgeçirmek için çeşitli 

sinodlar toplanmıştır. Ancak bu sinodlar, Ariusçular ve teslisçiler 

arasındaki uçurumun daha da derinleşmesine sebebiyet vermiştir. İşte 

325 tarihinde düzenlenen İznik Konsili, bu sinodlardan netice 

alınamaması üzerine toplanmıştır.  

Ancak bu konsilde de Arius fikirlerinden asla vazgeçmeyecektir. 

Uzun tartışmalar neticesinde, bu konsilde Arius’un fikirleri mahkum 
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edilmiştir. Ayrıca, Arius ve taraftarları da konsil sonrasında aforoz 

edilmişlerdir. Ancak bir fikrin ortadan kaldırılabilmesi için, onun 

karşısında olan fikirlerin mantıklı bir yanı ve izahı olmalıdır. Halbuki, 

Arius’u teslis inancını reddettiği için, aforoz edenler, bütün çabalarına 

rağmen onun karşısına rasyonel bir düşünce ile çıkamamışlardır. 

Zaten bütün engelleme çabalarına rağmen Arius’un fikirleri, İznik 

Konsili sonrasında da yayılmaya devam etmiştir. Nitekim, üzerinden 

yüzlerce yıl geçtikten sonra XIV. asrın sonlarından itibaren bu konu 

yeniden tartışılmaya başlanmış ve bu kez de Üniteristler teslis inancını 

reddetmişlerdir. Üniteryenizm’in kurucusu olarak bilinen Michael 

Servetus da Arius’un akıbetine uğramaktan kurtulamamıştır.  

Sonuç olarak; Arius tarafından ilk kez ciddi anlamda tartışılmaya 

açılan teslis inancı meselesi, Hristiyan dünyasında çok ciddi sorunlara 

ve bölünmelere sebebiyet vermiştir. Ancak Arius’un düşüncelerini, 

akılcılığı ön planda tutarak, bir mantık silsilesi içerisinde izah etmesi 

onun etrafında birçok insanın toplanmasını sağlamıştır. İznik 

Konsili’nde Arius ve fikirleri heretik olarak ilan edilip, mahkum 

edilmesine rağmen yine de bu fikirler yayılmaya devam etmiştir. Bu 

görüşlerin izdüşümlerini günümüz Hristiyan dünyasında da görmemiz 

mümkündür. 
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Giriş 

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).  

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). 

Kaynaklarda ulaştığımız bilgilere göre Hazarlar, yazın çadırlarda kışın 

şehirlerde oturuyorlardı. Stratejik önemi yüksek ve verimli topraklar 

üzerinde yerleşmiş olmaları sayesinde, dönemin diğer Türk 
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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). 

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. 

(Togan, 1981, s.102; Yücel, 2002, s.796). İlk sıralar göçebe bir 
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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).  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 

olarak görülmüştür. Bunun yanında Hazarlar, Rus ve Macar halkınının 

kültürünü de etkilemiştir (Yücel, 2002, s.797). 

Şehir ve Mimari Yapısı 

Hazar Devleti sınırları içerisinde Dağıstan’da bulunan Belencer, 

Semender, İdil gibi birçok gelişmiş şehir vardı. Belencer şehri 7. 

yüzyılın sonuna kadar başkent olarak kullanılmış, İslam ordularının 

baskısı neticesinde başkent, İdil şehrine taşınmıştır. İdil şehri iki 

bölümden oluşmuş olup, batıda Akşehir (el- Beyzâ) diğer tarafta 

Sarışehir (Sarıgşın) bulunmaktaydı. İbn Havkel’e göre Sarışehir’in 
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batısı İdil, doğusu Hazaran olarak adlandırılmıştı. Hakan, büyük 

ticaret merkezi olan Hazaran’da oturuyordu. Evler genellikle ahşap ve 

üzeri keçe ile örtülmüştü. Hazarlar yerleşik hayata geçtikten sonra ev 

yapı malzemesi olarak genelde ahşap ve keçe kullanmışlardır. 

Hakan’ın sarayı dışında tuğla yapı malzemesi pek tercih edilmemiştir. 

Daha sonra zamanla, askeri garnizon ve kalelerin inşasında, kesme 

taşlarla sütunlu büyük binaların yapıldığı görülmektedir.  

Akşehir’de Hakan’ın sarayı vardı. Saray tuğladan yapılmış olup, 

şehrin etrafı surlarla çevrilmişti ve şehrin uzunluğu bir fersah kadardı. 

Şehirde otuz kadar mescit, hamam ve Müslüman okulları 

bulunmaktaydı. Hakan’ın sarayından daha yüksek inşa edilmiş büyük 

bir cami bulunmaktaydı (Taşağıl, 1998, s. 119-120; Yücel, 2002, 

s.794; Artamonov, 2008, s.126-127).   

Semender şehrinde evler ahşap yapı olup, çatıları yuvarlak kubbe 

şeklindedir. Evler çapraz şekilde dizayn edilmiştir, Şehrin pazar ve 

hamamları vardı. Cami, Musevi sinagogları ve kiliseler yanyana 

bulunmaktadır. Hazarlar döneminde Semender şehrinde, meyve 

ağaçları, özellikle üzüm bağları boldur. Semender’den Serir açıklarına 

kadar yaklaşık 40.000 bağ mevcutken, Rusların bu bölgeye yaptıkları 

seferler sonucunda şehir, 968 yılından sonra harabeye dönmüştür. 

Halkın bir kısmı Derbend’e bir kısmı adalara sığınmak zorunda 

kalmıştır (Artamonov, 2008, s.131-319; Yücel, 2002, s.794).  

Dağıstan’da bugün Anderay denilen yerde Koysu Irmağı üzerinde 

Hazar Devleti’ne başkentlik yapmış, Belencer şehri bulunuyordu. 

Kabala şehrinden Güney Kafkasya idare ediliyordu. Tmutarakan şehri 
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Kuban’ın Karadeniz’e döküldüğü yerde bulunuyordu. Beyda, Murgan, 

Bulgar, Varasan, Hamlıh, Bağandı, Kişevi, Bakü’nün kuzeyinde 

bulunan Şaberan, Saksın, Suvarin Hazar Devleti sınırları içerisinde 

bulunan diğer şehirlerdir (Yücel, 2002, s.794-795). 

Orta Asya'dan gelen göç akının artması üzerine Hazarlar zora girmiş 

ve 833 yılında Sarkel kalesinin inşası için Bizans’tan destek istemiştir. 

Bunun üzerine İmparator Theophil tarafından gönderilen, Petrona 

Kamateros adlı mühendis ve idaresinde olan ustalar Sarkel Kalesi'ni 

(Beyaz Kale) inşa etmiştir. Sarkel Kalesi’nin Orta Don Nehri ve 

çevresini kontrol altında bulundurmak için inşa edildiği, daha 

sonraları ise Peçenek ve Uz saldırılarına karşı kullandıldığı tahmin 

edilmektedir (Taşağıl, 1998, s.117; Yücel, 2002, s.795; Kurat, 2002, 

s.33-34).  

Hazar arkeolojisi, Mikhail Artmonov tarafından yürütülen kazı 

çalışmaları ile 1941 ve 1951 yıllarında başlamıştır. Bu kazı çalışması, 

Don ve Donets nehirlerinin birleştiği noktanın yaklaşık 50 km 

yukarısında Hazarlara başkentlik yapmış olan, Sarkel şehri ve kalesi 

üzerinde yapılmıştır. Yapılan kazılarda şehir ve kalenin dokusu ortaya 

çıkarılmıştır. Şehrin etrafında savunma hatları oluşturan, tuğla 

duvarlar tespit edilmiştir. Bu surların nehir kenarından geçtiği tahmin 

edilmektedir. Nehir zamanla surların bir köşesini yıkmıştır. Diğer 

taraftan surların dışında da yerleşim yerlerine rastlanmıştır. Surlarla 

çevrelenen şehrin daha çok savaş zamanlarında halk tarafından 

kullanıldığı, diğer zamanlarda halkın sur dışında yaşadığı 

öngörülmektedir. Artmanov’a göre Sarkel şehri, Bizanslıların 
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danışmanlığında ve maddi desteği ile 829 ve 842 yılları arasında inşa 

edilmiştir (Çerezci, 2019, s.3). 

Ekonomi 

Hazar Denizi, tarih boyunca kültürlerin ve yolların kesişme noktası 

olmuştur. Gök Türkler zamanında Hazar Denizi çevresi İran’ın 

kuzeybatı bölgesi hariç Türklerin kontrolündeydi. Bu dönemde İpek 

Yolu, Gök Türklerinde katkısı ile en parlak dönemini yaşamaktaydı. 

Ancak Hazarlardan önce bölgede tam istikrar sağlanamaması 

nedeniyle, Hazar’ın kuzeyinde bulunan ticaret yolları arka planda 

kalmıştır. Hazar Devleti döneminde de İslam orduları ve Bizans’la 

mücadelelerden dolayı ticari faaliyetlerde sıkıntılar yaşanmıştır. 9. 

yüzyıldan sonra Abbasiler ve Hazarlar arasında barış dönemi 

yaşandığından doğu-batı hattının yanında uluslararası ticarete yeni 

liman ve yollar eklenmiştir (Gökçe&Kalkan, 2017, s.204). 

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 

(İran, Irak, Suriye,Türkistan)  ile Çin ve İskandinavya arasında önemli 

derecede ticaret faaliyetine olanak sağlamaktadır. Harezm’den İdil 

boyuna ve oradan da Karadeniz sahillerine giden ticaret yolu Aşağı 

İdil’den geçerdi. 

8. yüzyıl sonlarında Doğu Avrupa’da iki önemli ticaret yolu vardır. 

Birinci yol İdil şehrinden başlar ve İdil Nehri’ni takip ederek bir 

taraftan kuzeye, diğer taraftan Kama Nehri ile Urallar bölgesine, 
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Volga’nın yukarısından küçük ırmaklar vasıtası ile Ladoga Gölü ve 

Fin körfezine, oradan da İskandinavya memleketlerine giden büyük 

bir ticaret yoluydu. İkinci yol ise Bizans ile İskandinavya ülkeleri 

arasındaki Dnepr nehri üzerinden geçen ve İlmen Gölüne ulaşan, daha 

sonra Fin Körfezi’ne ve bugünkü İsveç’e ulaşan büyük ticaret 

yoluydu. Kiyef şehrinde Hazarlar tarafından kurulmuş, “Sambata” adı 

verilen bir ticaret merkezi vardı. Hazar Devleti, Aşağı İdil boyunun 

elverişli coğrafi konumu sebebi ile Karadeniz’in kuzeyi, Kafkas 

sahilleri, Yayık boyları ve Harezim ticaret yolunu da ellerinde 

tutmuşlardır (Kurat, 2002, s.30-33).  

Gök Türk teşkilatını devam ettiren Hazarlar, bölgede asayiş ve ulaşım 

güvenliğini sağlayarak, 7.ve 9. yüzyıllarda Doğu Avrupa’da “Hazar 

Barışı” çağı başlattı. Herhangi bir dış saldırıyı önlemek amacı ile 

Bizans’tan getirilen ustalarla, 835 yılında Sarkel Kalesi inşa edildi. 

Hazar Barışı, ticari ilişkileri güçlendirmiş, ülke sanat, zanaat ve ticaret 

erbabının kaynaştığı bir bölge haline gelmişti (Kafesoğlu, 2007, 

s.172). 

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). Ülkede verimli topraklar 

sayesinde pek çok meyve bahçeleri mevcuttur. Hazar ülkesinde kürk 

ticareti meşhurdu. Buraya Orta İdil ve Kama boylarından çok kıymetli 
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kürkler ve diğer ticari ürünler gelirdi. Çin ve Türkistan’dan değerli ve 

ipekli kumaşlar, İran ve Bizans’tan sanat ve ziynet eşyaları gelirdi. 

Hazar Devleti, Doğu Avrupa’nın ekonomik anlamda en gelişmiş 

bölgesi olmuştur. Ülkenin ekonomik faaliyetleri daha çok ticarete 

dayanıyordu.  

Kaynaklardan ulaştığımız bilgilere göre Hazar Devleti, bolluk ve refah 

ülkesidir. Hazarların ticaret ürünleri hakkında İbn Fadlan; mum, bal, 

kadife, un, kadife ve kürk (kakım, samur, sansar, tilki, zerduva vb.), 

Gerdizî; arıcılık ve balmumu ticareti yaptıklarını bildirmiştir. İstahrî, 

Hazar devlet hazinesi kaynakları olarak kara, deniz ve nehir 

limanlarından, 10/1 vergi geliri aldıklarını belirtmiştir. El – Mesudî, 

Hazarların nehirlerde ve denizlerde gemi işlettiklerini bildirmiştir 

(Kafesoğlu, 2007, s.171). 

Hazar Denizi’nin güneybatısında Deylem ve Gîlan bölgesi 

bulunmaktadır. Kaynaklara göre Deylem bölgesi yün diyarı olarak 

bilinmektedir. Bu bölgede üretilen elbiseler oldukça talep görmekte ve 

diğer bölgelere ihracı yapılmaktadır. Deylem bölgesi tarım için çok 

elverişli bir bölgedir. Keçiboynuzu, zeytin, incir, pirinç ve üzüm gibi 

tarım ürünleri, ülkenin dört bir tarafına ihraç edilir.  

Gîlan bölgesinde birçok nehir bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü, 

Hazar Denizi’ne dökülen Sefîd-rûd Nehridir. Nehir Kûtam, Kevtem ve 

Hazar’ın diğer bölgelerinden gelen tekneler için önemli bir liman 

özelliği taşır. Bu nehrin olduğu bölge yabancı tüccarların kullandığı 

bir güzergahtır. Ayrıca tarım faaliyetleri açısından oldukça önemli bir 

bölgedir. Kaynaklarda Gîlan’ın nimeti bol, bereketli bir bölge olarak 
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tanımlanmış ve dünyanın birçok yerinden tüccarların buraya geldiği 

zikredilmiştir. Burada ihracatı yapılan ürünler; ipek, pamuk, süpürge, 

seccade, derya balığı yer almaktadır. Ayrıca bölge ahalisinin ürettiği 

kıyafetler Bakü’ye ihraç edilmektedir.  

Hazar Denizi’nin güneyinde bulunan bir diğer bölge Taberistan’dır. 

Burası çok zengin bir bölgedir. Tarım ürünleri ve zanaat faaliyetleri 

yoğundur. Burada turunç, kavun gibi tarım ürünlerinin yanısıra altın 

iplikli farklı mendiller, altın iplikli beyaz Kûmus kilimi, danteller, 

cübbeler, tahta ev eşyaları, çanak, tabak, köpek balığı derisi, terazi, 

tarak, ipekli ve yünlü elbiseler vb. ürünler ihraç edilmektedir. Ayrıca 

ipek üretimi açısından, altın ve diğer maden açısından zengin bir 

bölgedir.  

Hazar Denizi’nin güneydoğusunda Gûrgan (Cürcan) bölgesi yer alır. 

Gûrgan bölgesinin ortasından, Taberistan’dan itibaren Hazar 

Denizi’nin doğusunda bulunan Harezm’e kadar uzanan bir nehir 

geçmektedir. Bu nehirde gemi taşımacılığı yapılmaktadır. Hazar 

Denizi kıyısında bulunan Abaskûn limanı aracılığı ile Cebel, Derbend 

ve Deylem gibi bölgelere gemilerle ticaret yapılmakta ve bu 

gemilerden oldukça yüksek vergiler alınmaktadır.  İbn Havkal’a göre 

bütün nahiyelerde Abaskûn limanından daha değerli bir liman yoktur. 

Gûrgan’da yetiştirilen ipek kozaları Taberistan gibi yakın bölgelere 

buradan gönderilmektedir.  

Hazar Denizi’nin batısında bulunan en önemli bölgelerden biri de 

Şirvan’dır. Kazvinî, Şirvan bölgesinden bahsederken, Kür nehri 

boyunca Bakü’ye kadar uzandığını ve gelirinin bir milyon dinar 
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olduğunu belirtmiştir. Bölgede neft (petrol türevlerinden bir mineral 

yağ türü) ticareti önemli bir yer kaplamaktadır.  

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 ürünleridir. 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.   

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 
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ve çiftçilik bir diğer geçim kaynağıdır (Gökçe&Kalkan, 2017, s.210-

212; Gökçe&Kalkan, 2018, s.75-83; Yücel, 2002, s.795). 

SONUÇ 

Hazarlar medeniyet tarihine adını yazdırmış, büyük Türk 

kavimlerinden biridir. 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 sağlamaktaydı. Harezm’den İdil 

boyuna ve oradan da Karadeniz sahillerine giden ticaret yolu Aşağı 

İdil’den geçerdi. Hazar Devleti, Aşağı İdil boyunun elverişli coğrafi 

konumu sebebi ile Karadeniz’in kuzeyi, Kafkas sahilleri, Yayık 

boyları ve Harezim ticaret yolunu da ellerinde tutmuşlardır.   

Gök Türk teşkilatını devam ettiren Hazarlar, bölgede asayiş ve ulaşım 

güvenliğini sağlayarak, 7.ve 9. yüzyıllarda Doğu Avrupa’da “Hazar 

Barışı” çağı başlattı. Herhangi bir dış saldırıyı önlemek amacı ile 

Bizans’tan getirilen ustalarla, 835 yılında Sarkel Kalesi inşa edildi. 

Hazar Barışı ticari ilişkileri güçlendirmiş, ülke sanat, zanaat ve ticaret 

erbabının kaynaştığı bir bölge haline gelmişti. Doğu Avrupa’nın 8. 

yüzyıldan itibaren ekonomik alanda hızlı yükselişi ve bölgenin hızlı 

gelişimi Hazar devletinin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Bunun 

sonucunda bir çok şehir kuran Hazarlar ziraatın yanında ticarette 

yapmışlardır.  

Hazarlar, yazın çadırlarda kışın şehirlerde oturuyorlardı. Stratejik 

önemi yüksek ve verimli topraklar üzerinde yerleşmiş olmaları 
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sayesinde, dönemin diğer Türk kavimlerine göre daha erken bir 

zamanda yerleşik hayata geçmişlerdir. 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. Hazarlar 11. 

yüzyıla kadar yazın yaylalara çıkmışlardır. Zengin çarşı ve pazarları, 

meyve bahçeleri olan Belencer, Semender ve Etil gibi şehirlerde 

yaşamışlardır.  

Hakan, büyük ticaret merkezi olan Hazaran’da otururdu. Evler 

genellikle ahşap ve üzeri keçe ile örtülmüştü. Akşehir’de Hakan’ın 

sarayı vardı. Saray tuğladan yapılmış olup, şehrin etrafı surlarla 

çevrilmiştir. Şehirde otuz kadar mescit, hamam ve Müslüman okulları 

bulunmaktaydı. Semender şehrinde evler ahşap yapı olup, çatıları 

yuvarlak kubbe şeklindedir. Evler çapraz şekilde dizayn edilmiştir, 

Şehrin pazar ve hamamları vardı. Cami, Musevi sinagogları ve 

kiliseler yanyana bulunmaktadır.  

Hazar Devleti, bolluk ve refah ülkesidir. İtil şehri başkent ve 

uluslararası ticaret merkezidir. İtil nehri kıyısında bulunan Bulgar 

şehri, Doğu Avrupa’nın en önemli ticaret yollarından biri olup, Ruslar 

bu bölgeye ticaret yapmak için uğrardı. Bu bölgede kürk ticareti 

oldukça rağbet görmekteydi. 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.   



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 337 

 

 

Hazarlarda el sanatı oldukça gelişmiştir. Hazar kılıncı imal ve ihraç 

ürünleri arasında olup, oldukça meşhurdur. 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.  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.  

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.   
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EKLER 

Ek 1: Baraj suları altında kalmadan önce Sarkel Şehri’nin havadan 

görüntüleri 

 

(Çerezci, 2019, s.14). 
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Ek 2: Sarkel Kalesi maketi 

 

(Çerezci, 2019, s.15). 

Ek 3: Sarkel Kalesi yerleşim örneği 

 

(Çerezci, 2019, s.15). 
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GİRİŞ 

Siyasetin yanı sıra eğlencenin ve temaşanın mekânı olan Abbasî 

sarayları, sosyal aktivitelerin gelişmesinde önemli rol oynadı. 

Halifelerin ve saray erkânının desteğini arkasına alan aktiviteler, 

toplumun da desteği sayesinde diğer nesillere aktarılma şansı elde etti. 

Bu anlamda Abbasî başkenti Bağdat'ın yanı sıra Basra ve Kûfe gibi 

şehirler, birçok eğlence türünün ve aktivitenin icra edildiği 

merkezlerin başında gelmekteydi. Abbasîler devrinde özellikle 

şehirleşme ve kozmopolitleşmenin altın çağını yaşadığı Bağdat, 

yakaladığı ivme sayesinde eski şehirlerin hepsini geride bıraktı. Refah 

ve lüksün kural haline geldiği bu dönemde, önceki devirlerin 

doğrudan sadeliğiyle tamamen ters düşen çok renkli ve yüksek 

derecede karmaşık bir yapı hayata girdi. Şiir ve eğlence kültürü de 

bundan hemen etkilendi ve çağının ideallerini yansıttı. İlk değişim 

aşk, tabiat ve manevi konulu şiirlerin çeşitliliğinde kendisini gösterdi. 

Abbasî halifelerinin de bizzat destek verdiği şiir ve eğlence kültürü,  

böylece çağının ideallerini ve kültürel yönünü ortaya koyan faaliyetler 

olarak oldukça önemli bir yer edindi.  

Şiir ve Mûsiki  

Emevilerden itibaren yazdıkları şiirleri saray erkânına büyük paralara 

satmaktan imtina etmeyen şairler, Abbasîler dönemine gelindiğinde 

hem ahlak hem de şiir doktrini seviyesinde hadlerini aşarak büyük bir 

devrim yaptılar. Abbasî devrinde siyasetin yanı sıra, şarap, kadın, 

bahçe düzenlemesi, çeşmeler, su kanalları, saraylar ve camiler, şirin 

konuları haline gelerek, şiirin hayal gücünün önüne en zengin sofrayı 
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kurdular. Bu durum genellikle şairlerin ahlakı üzerinde olumsuz etki 

yaptı. Bu anlamda Ebu Nuvâs1 (ö.198/811) düşük ahlaklı şairlerin, 

İbni Mukaffa2 ise  kabul edilmiş doktrinlere karşı duranların başında 

gelmekteydiler. Kendisini kabul ettirmiş şairler, aldıkları hediyeler ve 

ücretler sayesinde kısa zamanda toplumun en varlıklı kişilerinin 

arasına girebilecek zenginliğe ulaştılar. Abbasîler döneminde şiire 

karşı duyulan ilgi ve alaka öylesine arttı ki, hemen her yerde ve her 

olayda şiiri okunurken görmek mümkündü. Şiir hakkında bir çok şey 

biliniyordu. Şiirin bir mısrası okunduğunda onun hangi şaire ait 

olduğu hemen hatırlanabiliyordu. Her yerde şiiri görmek mümkündü. 

Evlerin iç ve dış duvarlarını, kapı ve pencere çerçevelerini, perdeleri, 

minderleri, cam eşyayı, aletleri, mücevherleri, mûsikî aletlerini, iç ve 

dış giysileri, hatta çarık ve ayakkabıların üzerini dahi şiirler 

süslüyordu. Şiir, kına ile yüz ve kollara dahi yazılıyordu3. Özellikle 

Abbasîler ile Bizanslılar arasında yaşanan siyasi çatışmalar, kültürel 

ve edebi eserlere etki etmiştir. Öyle ki her iki tarafın edebiyatında da, 

cesareti ve kahramanlığı öven hikâyeler ve şiirler yer alıyordu4. 

Özellikle Arap şiiri bu dönemde yaşanan gelişmelerden etkilenerek 

yeni temalar ve yeni yönelişler kazandı. Nitekim fethedilen 

topraklarda Müslüman Araplar’la diğer ırklardan olan toplulukların 

bir arada yaşaması bunun en etkili amiliydi. Arap dilini öğrenen ve bu 

 
1 Bkz; Nasuhi Ünal Karaarslan, " Ebû Nüvâs ", DİA, C. 10, İstanbul, 1994, s. 205-

207. 
2 Bkz; İsmail Durmuş, " İbnü’l-Mukaffa‘ ", DİA, C. 21, İstanbul, 2000, s. 130-134.  
3 İsmâil Râci Fârûkî -Luis Lâmia; İslam Kültür Atlası, (çev. Mustafa Okan 

Kibaroğlu-Zerrin Kibaroğlu), İstanbul, 1999, s. 381-382. 
4 Norman H. Baynes.- L. B. Moss, Bayzantum An Introduction to East Bizansn 

Civilization, London, 1961, s. 319-320;İbrahim Ahmet el-Adevî, el-Emeviyyun ve’l -

Bizantiyyun, Kahire, Trs., s. 248. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/nasuhi-unal-karaarslan
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dille konuşup yazmaya başlayan bu topluluklar aracılığıyla Arap 

şiirine önceki kültür ve medeniyetlerinden yeni mefhumlar girdi. Bu 

dönemdeki şiirin bütün türlerinde tesirini gösteren esas husus ise dinî 

motif oldu. Cihad için yazılan şiirlerden, çölü anlatan şiirlere kadar 

her tür şiirde İslâmî motifler bulunuyordu. Ayrıca bu dönemdeki 

siyasî rekabet ve çalkantılar da canlı bir şekilde şiire 

yansımıştır5. Örneğin Abbasîler dönemine ait savaş şiirleri, o dönemin 

tarihî bir kaydı gibidir. Bu şiirler aynı zamanda simge yapıların ve 

önemli yerlerin coğrafi kaydı niteliğindedir. Yâkūt el-Hamevî ve el-

Bekri gibi tarihçiler ve coğrafyacılar eserlerinde birçok yeri tanıtırken 

bu şiirlerden istifade etmişlerdir. Mesala Yâkūt el-Hamevî, 

Muʿcemü’l-Büldân’da bahsettiği coğrafi bilgilerde, Ebû Temmâm ve 

el- Buhtürî’nin şiirlerini referans almıştır.6 

İslam öncesi dönemde Ukaz panayırında şairler arasında yapılan şiir 

yarışmalarının bir benzeri Abbasîler döneminde Basra'da ki el-Merbed 

panayırında yapılmaktaydı. Bir çok büyük şairin yetiştiği Abbasîler 

döneminde özellikle Mütevekkil'in halifeliğine kadar (838/222) yedi 

şair, yazdıkları ile şiire yeni bir üslub kazandırmışlardır. Bu şairlerin 

ilki 12 binin üzerinde şiire sahip olan Beşşâr b. Bürde (ö.167/784)' dir. 

Hz. Ali taraftarlarından olan ve halifeden dahi bahşiş almayı kabul 

etmeyen Ali Seyit el-Himyeri (ö.172/789) ise 2300 şiir miras 

bırakmıştır. Hasan b. Hâni Ebû Nuvâs (ö. 198/ 811) ise 12 bin 

mısradan fazla şiirleri ile şiiri hem muhteva ve ifade bakımından hem 

 
5 İsmail Yiğit, "Emevîler", DİA, İstanbul, 1995, c. 11, s. 96; Adevî, el-Emeviyyun 

ve’l -Bizantiyyun, s. 246-247. 
6 Fethi Osman, el-Hududu’l-İslamiyyetu’l-Bizantiyye , c. 3, Kahire, Trs, s. 294. 
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de tertip ve üslub açısından diğer dönemlerden farklı ele alan ilk 

şairdir. Yeni bir sanat anlayışı ile yola çıkarak neo-klasizim 

hareketinin öncüleri olan diğer şairler ise; Müslim b. Velîd7 (ö. 

209/825), İsmail Ebû Atâhiye8 (ö. 211/827) Habîb Ebû Temmam9 (ö. 

232/847) ve Da'bel el-Huzâî (ö. 246/861) idi.10  

Abbâsî halifeleri, başkent Bağdat'ı dünyanın ilgi odağı haline 

getirinceye kadar ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiler. Halife Ebû 

 
7 Müslim b. Velîd , tasvir, aşk, şarap, ağıt, yergi ve övgü gibi kendinden önceki Arap 

şairlerinin ilgilendiği her konuda şiirler söylemekle birlikte daha çok övgü 

şiirlerinde ün yapmıştır. Kendisi “bedî‘” (yeni tarz şiir) adını verdiği ekolün öncüsü 

kabul edilir. Aslında onun bu konuda yaptığı cinas, tıbâk, istiare gibi bedîî sanatlara 

yoğunluk vermesidir. İbnü’l-Mu‘tez ne onun ne de Beşşâr ve emsalinin bu alanda ilk 

olmadığını, bu sanatların Kur’an’da ve kadim şiirde örneklerinin bulunduğunu 

kanıtlamak üzere el-Bedîʿ adlı eserini kaleme almıştır. Bazı eleştirmenlere göre 

Müslim ve takipçileri olan Ebû Temmâm, Buhtürî ve İbnü’l-Mu‘tez gibi şairler, 

edebî sanatların icrasını kendi doğal mecrasından çıkarmak ve tekellüf yolunu 

açmak suretiyle şiirin tabii akışını bozmuştur. Bkz; İsmail Durmuş, Nasuhi Ünal 

Karaarslan, "Sarîulgavânî", DİA, C. 36, İstanbul, 2009, s. 156-157. 
8 İsmail Ebû Atâiyye; Tam adı İsmail b. Kasım b. Suveyd’dir. Miladî 748 yılında 

doğmuştur. Şiirlerinde zeki ve yaratıcı bir şairdi. Me’mûn zamanında 825 yılında 

ölmüştür. Bkz; Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed (ö. 682/1282); Vefayâtu’l-A’yân 

ve Enbâü Ebnâi’z-Zaman, (Thk, İhsan Abbas), c. 1, Beyrut, 1978, s. 219; Erol 

Ayyıldız, , “Ebü’l Atâhiye”, DİA, C. X, İstanbul, 1994, s. 294-295. Bizans 

İmparatoru Nikephoros, Halife Hârûnürreşîd’den şair Ebü’l-Atâiyye’nin Bizans’a 

gelmesi için izin vermesini, bunun karşılığında da kendilerinde bulunan rehinelerden 

almasını istemiş ve bu konuda ısrarcı olmuştur. Ancak şair imparatorun davetini 

kabul etmemiştir. Bkz; Isfahani, Ebu’l- Ferac, Kitabu’l-Eğani, (Thk. İhsan Abbas 

vd.), c. 4, Beyrut, 2008, s. 83. 
9 Abbâsî devrinin en ünlü şairlerinden olan Ebû Temmâm; nazmın ileri derecede 

bediî sanatlar üzerine kurulmasını zirveye taşıyan isimdir. Ebû Temmâm garîb 

lafızları, tasvirleri ve bediî (yeni tarz şiir) sanatları çok kullandığı için şiiri bozmakla 

itham edilmiştir. Halbuki tarih, kelâm, felsefe ve mantık gibi ilimlere vâkıf olan şair, 

bunları şiirlerinde ustaca kullanması sebebiyle şiir sanatına yeni bir boyut 

kazandırmıştır. Kasidelerinde birtakım tarihî olaylara, örneğin Ammûriye’nin fethi, 

Bâbek’in ve Afşin’in idamı gibi konulara yer vermiş, övdüğü kimselerin kabilelerini 

ve onlarla ilgili olayları anlatmış, cömertlik ve kahramanlık gibi hasletleri dile 

getirmiştir. Bkz; Hüseyin Elmalı, "Ebû Temmâm", DİA, İstanbul, 1994, c. 10, s. 

241-243; Şevki Dayf, Tarihu’l-Edebi’l-Arabi: el- Asru’l-Abbâsîyyi’l-Evvel, Kahire, 

Trs, s. 272; İliya el-Havi, Şerh Divan Ebû Temmâm, Beyrut, 1981, s. 274. 
10 İsmâil Râci Fârûkî -Luis Lâmia; İslam Kültür Atlası, s. 381-382. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/ismail-durmus
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/nasuhi-unal-karaarslan
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/nasuhi-unal-karaarslan
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Ca‘fer el-Mansûr, Bağdat'ın inşasını tamamladıktan sonra birçok şair 

ve hatibi başkente davet ederek11 dil, edebiyat, şiir, hukuk, felsefe, 

mantık ve teoloji konularında tartıştıkları pek çok meclis kurdu. Halife 

el- Mansûr, saraylarını adeta bilim adamları ve şairler için bir buluşma 

yeri yapmıştır.12 Bilime ve bilim adamlarına hakkettikleri değeri 

gösteren Hârûnürreşîd (H. 170-193 / M.786-808) bilgili, şiir ve şair 

âşığı bir şahsiyetti.13 Vâsiḳ-Billâh ise edebi ve fazileti nedeniyle 

küçük el-Me’mûn olarak adlandırılmıştır. el-Me’mûn ona değer verip 

oğlundan üstün tutmuştur. O, şairdi ve musikiden en iyi anlayan 

halifeydi. Kendine ait yüze yakın şarkısı vardı ve Ud çalmada 

ustaydı.14 

İnsan oğlu güzele ve güzel olana her zaman ilgi duymuştur. Bu 

yöneliş insanlığın farklı sanat dallarında çeşitli eserler ortaya 

koymalarına imkan sağlamıştır. Tarihin her döneminde sanat eserlerini 

görmek mümkündür. İlk dönemlerde insanlar mûsiki zevklerini basit 

formda, ağaçtan yapılan düdükler aracılığı ile kaba nağmeler çıkararak 

sağlamışlardı. Sonraki dönemlerde geliştirilen yeni müzik aletleri ve 

besteler ile mûsiki zevki tatmin edici olmaya başladı. İnsanlık tarihi 

 
11 Ebu Bekr Ahmet b. Ali Hatîb (463/1071); Târîhu Bağdâd, c. I1, Kahire, 1951, s. 

244. 
12 Hüseyin Amin, Neşe'tül- Hareketül Ta'limyye fi'l Irak ve Eseruha fi Nahdatul 

Adab ve'l Ulüm, Mücellet el-Mua'rrah el-Arabi, Sa. 4, Bağdat, 1911, s. 14; Salım 

İsa, el-Tercüme fi Hidmetül- Sakafatül- Cemahiryye, Dimeşk, 1999, s.19. 
13 Reşid El-Cümeyli, Hareketü’l- Tercüme  fi’l Meşrikü’l- İslami  fi’l Karnü’l Salis 

ve’l Rabi’, Bağdat, Trs. , s. 88. 
14Abdurrrahman b. Ebî Bekr b. Muhammed Suyuti (911/1505); Tarihu’l-Hulefa 

(thk. Muhammed Muhyiddin Abdülcebbar), Mısır, 1952. s. 532. 
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gibi mûsikinin de tarihi eskiye dayanır. Mûsiki insanlık ile beraber 

doğmuş ve zaman içinde gelişim göstermiştir.15 

İnsanların duygularının ve dillerinin bir tercümesi olan mûsiki o dilin 

örf ve adetleri ile şekillenmiştir. Çadırlarda yaşayan ve vakitlerinin 

çoğunu hayvancılık yaparak geçiren Cahiliye dönemi Araplarının şiir 

dışında başka bir sanat ile alakalı çalışmaları yoktu. Kendi 

seslendirmeleri ile yaptıkları şiir okumaları mûsikiye atılan ilk adımdı. 

Zaman içinde “Hudâ” ismini verdikleri terennüm (mırıldanır gibi, 

güzel ve alçak sesle şarkı söyleme ) şeklini buldular. “ Hudâ”, Arap 

gençleri tarafından ıssız vakitlerde ya da deve güttükleri zamanlarda 

söyledikleri türkülere verilen isimdi. Sonra ise “ Tağbîr ve Ğınâ “ adı 

verilen yeni mûsiki nevileri kullanıldı. Ğınâ, şiirin güzel ses ile 

terennüm edilmesiydi. Şiir dışında farklı terennümlere ise “Tağbîr” 

denirdi. Ğınâ’nın Nasb, Hecez ve Senâd olmak üzere üç çeşidi vardı. 

Nasb, gençlerin süvarilerin ve yolcuların terennümüne verilen isimdi. 

Nağme ve hareketin çok olduğu bir ğınâ çeşidi Senâd idi. Hecez ise, 

çalarken oynanan ve kaval ile def gibi aletlerin kullanıldığı bir mûsiki 

türüydü. Ğınâ, İslamiyet’ten önce Hayber, Taif ve Medine şehirlerinde 

yaygın olarak kullanılıyordu. En çok bilinen Arap çalgı aletleri 

arasında kare ya da yuvarlak defler bulunuyordu. Bunun yanında basit 

yapıdaki kaval ve düdükler de vardı. İslamiyet’ten önce zurna, davul, 

 
15Süleyman  Uludağ, , İslâm Açısından Mûsikî ve Semâ, İstanbul, 1976, s. 12-14; 

Mustafa Yıldırım, İslam Sanatı ve Estetiğinin Temelleri, Konya, 2011, s. 20- 23.; 

Adolf Von Grolman, Musiki ve İnsan Ruhu, ( Çev. Selâhattin Batu), İstanbul, 1965, 

s. 7-8.  
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tanbur, ud ve saz gibi mûsiki aletler, Araplar tarafından bilinmiyordu. 

Bu aletler Bizans ve İranlılardan alınmıştı.16 

Kültürel, tarihi, coğrafi ve iktisadi sebepler mûsikinin gelişimi için 

gerekli faktörlerdi. Gelişmiş milletlerin tarihine baktığımızda 

mûsikinin bir sanat olarak ele alındığını görmekteyiz. Ekonomik ve 

sosyal açıdan refaha kavuşmuş medeniyetler mûsikiye ihtiyaç 

duyarlardı. Arapların ekonomik olarak güçsüz olmaları ve dinin 

eğlenceli durumları kabul etmemesi, onların mûsikiye karşı uzak 

kalmaları sonucunu doğurdu.  

Bunların yanı sıra çöllerin diğer bilim ve kültürel gelişmelerin 

yaşandığı Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerine ulaşımına engel 

olması da diğer bir sebepti. Bütün bu gerekçeler İslam’ın ilk 

dönemleri ve cahiliye döneminin mûsiki bilgisine sahip olmadığını 

gösteren durumlardı. Bilinenler arasında sadece def, kaval ve düdük 

gibi basit çalgılar ile söylenen birkaç nağme ile deve türküleriydi.17 

Medine’de yaşayan Beni Kurayza, Beni Kaynuka ve Beni Nadir adlı 

Yahudi kabilelerinin Araplar ile olan yakın ilişkileri neticesinde Arap 

mûsikisi üzerinde İbrani mûsikisinin tesirleri görüldü. İlk Hristiyanlar 

dini merasim ve ayinlerinde mûsikiyi kullanmadılar. Çünkü Hz. İsa ile 

Havarileri de mûsikiyi kullanmadı. Uzun bir sürenin ardından heykel, 

resim ve mûsiki de Hristiyanlık dininde yer edindi. IV. ve V. 

yüzyıllarda ancak Teğanni ile saz kullanılması caiz sayıldı. Org ise 

 
16 Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, C. V, İstanbul, 1976, s. 39. ; İlhan K. 

Mimaroğlu, Musiki Tarihi, İstanbul, 1961, s. 242-243.  
17 İbn Haldun, Mukaddime, C. II, ( Çev. Zakir Kadiri Ugan) , İstanbul, 1991, s. 432-

433.  
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daha sonraki dönemlerde kiliseye girebildi. Hristiyanlığın gelişmesi 

ile birlikte mûsikide gelişim gösterdi.  

Mûsiki anlayışı, Araplarda doğuştan var olan bir anlayıştı. İslâm’ın 

yükseldiği dönemde musiki aletlerinin sayısı arttı ve Müslümanların 

aletleri bütün İslam bölgelerine yayıldı. Arapların Akdeniz ve Asya 

halkı ile temasları sonucunda mûsiki anlayışları inceldi. Araplar, bu 

milletlerden mûsiki alanında Hint, Çin ve Yunan tekniklerini aldılar. 

Mûsiki ile ilgilenen ilk Müslüman sanatçı Farabi idi. Yazmış olduğu “ 

Kitab-ı el-Mûsiki” eseri müzik aletlerinin yapımı ve ses ilmi ile alakalı 

bilgileri vermişti.18 Araplar farklı milletler ile temasları neticesinde 

incelmeler yaşasalar da yaptıkları müzik aletleri ile yüksek seviyelere 

ulaştılar. Piyano, org, kemençe, darbuka, ud, gitar vs. birçok alet 

Araplar tarafından yapıldı. Doğuda beliren mûsiki anlayışı Mağrip 

güzergâhı ile İspanya’ya ulaştı. Batı Avrupa ve İspanya’ya getirilen 

müzik aletlerinin tümü Müslümanların eseriydi. Mûsiki anlayış ve 

teknik olarak İslam’da ve Avrupa’da farklı bir etkiye sahipti. 

Doğudaki mûsiki küçük tonlardan oluşan dalgalı bir melodiye sahipti. 

Ritimleri farklı ve zengin usulleri ile mûsiki insan sesi ile biliniyordu. 

Çünkü sığ ve akıcı nağmelerin seslendirilmesi, bir notadan diğer bir 

notaya usta bir geçiş ancak bir insan sesi ile mümkündü. Tam tersi 

klâsik Batı müziği, senfoni ve kontrpuan19 enstrümanlarının ağırlıklı 

olarak kullanıldığı çok sesli bir yapıdaydı. Batı müziği, Doğu 

 
18 Alaeddın Jebrını, “Fârâbî”, DİA, c. 12, İstanbul, 1995, s. 162-163. 
19 Kontrpuan (Fra. contrepoint): Birbirlerine armonik açıdan bağlı, ancak ritim ve 

gelişimi (kontur) bağımsız olan seslerin ilişkisine verilen addır. Özellikle Batı klasik 

müziğine özgü bir kavram olan kontrpuan, Rönesans'ta gelişmiş ve Barok müziğin 

en önemli özelliklerinden biri olmuştur. 
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müziğine göre ritimleri daha az akıcıydı. Ritimdeki bu eksikliği 

yüksek ve zengin sesleri ile ahengi telafi ediyordu. Müslüman 

dünyasında mûsiki, geometrik ve arabesk şemalar ile tekrar eden 

şekillere benzetilmişti. İlk bakışta sebatsız görünse de esas rengi 

sürekli ahenk içinde eriyen resimde saklıydı. Mûsikide enstrümanlar 

iki önemli vazifeye muktedir oldular. Bunlar melodiyi korumak ve 

ritmi tutturmaktı. Bu şekilde sesler arasında denge sağlanmış olurdu. 

Esasında bu, insanın bir gerçeğe bağlanması, bir ilahi birliğe kendini 

adayıp onunla bir şekle bürünmesi gibiydi. Enstrümanların esas işi 

buydu. 20 

VII. yüzyıldan itibaren Müslümanlar, mûsiki alanında öyle ilerlediler 

bu dönemde Avrupa bundan bihaberdi. Mûsiki aletlerinin sayısı 

yüzden fazlaydı. Bu aletler içinde en sık kullanılan ve önde gelen 

aletler flüt, ud, lir ve psalterionidi. Psalterion, kanun ailesinin telli bir 

enstrümanıydı. Lir “ arp’ın” küçük bir çeşidiydi. Lir’in mandoline 

benzer bir uzun sapı ile eğik titreşim tablası bulunuyordu. Eğik 

titreşimli tablası küçük parçaların birbirine birleşmesi ile yapılmıştı. 

El ile tutulup çekilerek çalınan Lir’in telleri hayvan bağırsağından 

yapılırdı. Udlar farklı boyut ve biçimde yapılabiliyordu. Gitar büyük 

udlara verilen isimdi. Günümüzde kullanılan ud ve gitar Arapçadan 

gelmiştir. Telli sazların bazılarında tel kullanılıyordu. Org, su ve hava 

basıncı ile çalınan bir aletti. Bazı İslam şehirleri mûsiki aletlerinin 

imal edildiği özel şehirlerdi. Bu şehirlerde imal edilen mûsiki 

 
20 Haydar Bammat, İslâmiyet’in Manevi ve Kültürel Değerleri, s. 349-350; İsmâl 

Râci el-Farukî, Luis Lâmia el-Farukî, İslâm Kültür Atlası, s. 471. 
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aletlerinin kalitesi daha yüksekti. Sevilla şehri, en güzel mûsiki 

aletlerini imal etmesiyle biliniyordu. 21 

Mûsiki enstrümanlarının görevi şarkıya refakat etmekti. Medine 

Suryaj, şef sopasını kullanan ilk kişiydi. Irak’ta raks en az mûsiki 

kadar ilgi görüyordu. Raksta kullanılan bazı özel aletler yapıldı. El- 

Kerc ya da el-Kürrac olarak isimlendirilen “ elbiseler giydirilerek 

süslenen eyerli at heykelleri” raksta kullanılan aletti. Bu at heykelleri 

üzerinde sallanan cariyeler şarkılar söylerdi. Elbiseli at heykelleri ile 

eğlence merasimlerinde ya da bayramlarda halkın karşısında gösteriler 

yapılırdı. Bu gelenek merkez Bağdat’ı aşıp diğer yerlerde de icra 

edildi. Mûsikinin etkisi ile gelişen raksın yanı sıra sâzendelik de diğer 

bir sanat dalıydı. Farklı müzik enstrümanlarını kullanma sanatı olan 

sâzendelik önemli bir yere sahipti. Bu enstrümanları yalnızca erkekler 

değil, kadın çalgıcılarda kullanıyordu. Sâzendelerin icra ettiği 

enstrümanların başında zurna, davul, tamburi, ney, ud, def, zil, rebap 

vs. geliyordu.22 

İslamiyet’ten önceki Arapların “telbiye” adını verdikleri Hac 

esnasında okunan dini ilâhileri vardı. Bunun dışında savaş, kervan ve 

aşk ile alakalı farklı türden şarkıları da mevcuttu. “ Mudar b. 

Maad’ın” devesine “ yâ yedah!, yâ yedah!” diyerek devenin her adım 

atışına güzel sesiyle eşlik etmesi hadisesi ile “ hudâ” ortaya çıkmıştı. 

Bu hadisenin ardından kervan türkülerinde ve şiirlerde kullanılan en 

sade ölçü “ recez” bulunmuştu. Arapların sesli olarak bir ahenk ve 

 
21 Will Durant, İslâm Medeniyeti, İstanbul, 2004, s. 144-145; Fikret Karakaya, 

“Ud”, DİA, C. XLII, İstanbul, 2012.  
22 Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, C. VI, İstanbul, 1987, s. 346. 
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nağme ile söyledikleri şarkılara “terennüm” adı veriliyordu. Şiir ile 

söylenen ezgilere ise “gınâ” denilmişti. Düdük, kaval, def ve ney gibi 

basit aletler ile yapılan terennüme “sinad” daha hafif bir vezin olan “ 

hecez” de diğer bir terennüm şekliydi. Kısaca, İslamiyet öncesi 

Arapların mûsiki anlayışı basit ve sade nağmelerden ibaretti. 23 

Belirli bir nizam çerçevesinde ses ve nağmeler ile düzenli olarak şarkı 

söyleme sanatı olan mûsiki, seslerin usule getirilmesi ve nağmelerin 

bu usulde icra edilmesi ile insanda neşe ve zevk uyandırmaktaydı. 

Abbâsîler ile birlikte başlayan tercüme faaliyetlerine kadar Araplar 

mûsiki yerine “gınâ” kelimesini kullanıyordu. Abbâsîler döneminde 

Yunanlılardan yapılan tercümeler ile “mûsika” ya da “mûsiki” isimleri 

kullanılmaya başlandı. İbn Haldûn’a göre mûsiki, medeniyetin 

gelişmiş olduğu alanlarda yayılan bir sanat dalıydı. Ona göre refah ve 

ekonomik seviyeleri yüksek olan medeni toplumlar, mûsikiye ihtiyaç 

duymuşlardı. Bu sebeple göçebe olarak hayatlarını sürdüren Cahiliye 

dönemi Araplarının mûsiki ile alakalı bilgileri tabiat ile ilgili 

olduğundan onlar mûsikiye bir ilim ya da bir sanat olarak 

bakmamışlardır. Göçebe hayatın getirmiş olduğu yaşam tarzı ile 

Arapların şiir ve şarkıları, gençlerin sade ve basit bir halde develerini 

yürütmek amacıyla söylediklerinden ibaretti.24 İslamiyet’in yayıldığı 

ilk dönemlerde mûsiki açısından büyük bir değişim yaşanmadı. Tabiat 

ve mezhep ile alakalı şiirler söylemek ve Kuran’ı ahenkle okumak, 

Müslümanların zevklendikleri şeylerdi. Bazı törenlerde defler ile 

 
23 Ahmet Güzel, İslâm ve Sanat, Erken Dönem Abbâsî Toplumunda Mûsikinin 

Oluşum ve Gelişim Süreci, İstanbul, 2015, s. 607-608.  
24 İbn Haldun, Mukaddime, C. II, s. 433.  
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yapılan eğlencelere Hz. Peygamber karşı çıkmamıştı.25 Dört Halife 

döneminden itibaren gerçekleşen fetihler ile özellikle Hz. Ömer ve 

Hz. Osman dönemlerinde Müslümanlar refaha kavuşmuş, ekonomik 

olarak güçlenmişti. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen halifeler 

mûsikiyi ve şiirlerde işlenen kadın temasını yasakladı. Hatta Hz. Ömer 

tarafından ilan edilen bildiride kadını konu alan şairlerin 

cezalandırılacağı belirtildi. Bu yasaklamalara rağmen şairler 

şiirlerinde kadını bir çiçeğe benzeterek şiirlerini kaleme aldılar. Dört 

Halife döneminde mûsikiye karşı gösterilen bu hassasiyete rağmen 

birçok şarkıcının bu dönemde de var olduğunu söylemek mümkündür. 

Hatta Hz. Osman zamanında yaşayan Tuvays, İslamiyet’in zuhur ettiği 

bu dönemde şarkıyı icra eden ilk kişiydi. Tuvays, kendisinden sonra 

gelenlere şarkılar öğretti. O, İslam mûsikisine ritmin girmesini 

sağlayarak Arapça şarkılar söyleyen ilk kişiydi.26 

Emevîler ile birlikte zenginlerin evlerinde ve saraylarda eğlence 

meclisleri düzenlenmeye başlandı. İlk halifeler tarafından şiire 

gösterilen ilgi Emevîler ile birlikte yerini şarkılara bıraktı. Emevî 

hükümdarları tarafından başkent Şam’a getirilen ses sanatçıları itibar 

görmeye başladı. Emevîler’de olduğu gibi Abbâsîler’de de başkent 

Bağdat’ta mûsiki ilmine büyük değer verdiler. Mûsiki ilimi, Abbâsîler 

ile birlikte derece derece yükseldi ve zirveye ulaştı. Emeviler’deki 

mûsiki anlayışı, Abbâsîler için bir alt yapı niteliğinde olup 

Abbasîlerde mûsikinin oluşum ve gelişimi için önemliydi. Abbâsî 

halifeleri Emevîler’de olduğu gibi kendileri bizzat mûsiki ile ilgilenip 

 
25 Sarıçam- Erşahin, İslâm Medeniyeti Tarihi, Ankara, 1986, s. 78.  
26 Ahmet Güzel, a.g.e., s. 609-610. 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 357 

 

 

 

mûsikişinasları desteklemişlerdi. Halife Mansûr, ilk dokuz halife 

içinde mûsikiye ve müzisyenlere karşı mesafeli olan tek halifeydi. 

Diğer halifelerin ise müzisyenlere karşı ilgisi oldukça fazlaydı. Bu 

sebeple birçok müzisyen Bağdat’a akın etti.27Abbasîler döneminde 

yapılan tercüme faaliyetleri mûsikinin gelişmesini sağlayan 

etkenlerden biriydi. Fikri gelişimler özellikle Hind, İran, Helen 

kültürleri ile olan etkileşimler neticesinde ortaya çıktı. Yunanca, 

Süryanice, Farça ve Sanskritçeden yapılan tercümeler fikri uyanışın 

önemli etkenleri olmuştu. Aynı zamanda Müslümanların farklı 

milletlerin edebiyatına, ilim ve felsefesine duydukları ilgi bu bilimsel 

gelişmeleri hızlandırdı.28Halife Mansûr ile başlayan tercüme 

faaliyetleri Halife Me’mûn zamanında zirveye ulaştı. Arapçaya mûsiki 

ile alakalı birçok eser tercüme edildi. Bu dönemde Benî Mûsâ 

kardeşler, değerli kitapları Bağdat'a getirmek için büyük miktarda para 

harcamışlar ve bir çok ülkeden nadir kitaplar elde etmişlerdir. Bu 

kitaplar arasında özellikle Nikomakus, Öklid, Galen ve Aristoxenus'un 

mûsikiye dair eserleri yer alıyordu. Böylece Yunanlardan tercümeler 

yolu ile kazanılan mûsiki ilmi, Arap mûsikisi ile birleştirildi. 29 

Abbâsîler, Arap olmayan milletlere hoşgörülü davranarak Emevilerin 

“mevali” politikasını uygulamadılar. Böylece halifeler kökenlerine 

dikkat etmeden mûsiki konusunda yetenekli gördükleri kişileri 

saraylarında himaye ettiler. Dönemin ünlü müzisyenleri arasında İranlı 

 
27 Ahmet Güzel, a.g.e, s. 611. 
28 Yaşar Bedirhan, Ortaçağ Tarihi, Konya, 2018, s. 113.  
29 Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak İbnü’l Nedîm (ö. 387/997); el- Fihrist, (Thk.  

Rıda- Tecedud), Trs, s. 331-332; Şeyhe, El-alaqat el'islamiye el Bizantiyye,  s. 82; 

Philip K. Hitti, Siyasi Kültürel İslâm Tarihi, C. II, ( Çev. Salih Tuğ), İstanbul, 1980, 

s. 654-655. 
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ve Türk şarkıcıların bulunması buna örnektir. Gerçekleşen fetihler ile 

geniş coğrafyalarda hâkimiyet kuran Müslümanlar, Rum ve Fars 

şarkıcılar ile tanıştılar. İslam memleketine getirilen bu sanatçılar 

Arapların himayesinde köle yahut azatlı olarak mesleklerini yaptılar. 

Bu sanatçılar ney, ud, tambur ve kaval gibi enstrümanları bir arada 

çalabilen sanatçılardı. Bu sanatçılar kendi usulleri ile birlikte Arap 

şarkılarını ve şiirlerin çok başarılı bir şekilde icra ettiler.30 

Mûsikinin önemli olduğu Abbâsî coğrafyasında büyük usta sanatçı 

olarak tabir edilen virtüözlere çok değer verilirdi. Virtüözlerin dışında 

kalanlar ise daha az değer görürdü. Mûsiki ile ilgilenenlerin çok azı 

yüksek sınıfa mensuptu. Zengin kesimin çoğu evlerinde cariyeler 

bulundurarak mûsikiyi icra ediyorlardı. Bu icraat tamamen terbiye 

almış ve özel olarak yetiştirilmiş köle cariyelere aitti. Ünlü bir sanatçı 

olan Siyat, Halife Mehdî tarafından sarayda himaye edildi. Siyat’ın 

öğrencisi olan İbrâhim el- Mevsılî de mûsikiye düşkünlüğü ile bilinen 

Halife Hârûnürreşîd tarafından sarayda himaye edildi. Hârûnürreşîd 

bu sanatçı için ilk olarak yüz elli bin gümüş dirhem verdi ve ona her 

ay düzenli olarak on bin dirhem maaş ödedi. İbrâhim el-Mevsılî’den 

sonra oğlu İshak, İslam mûsikisinde tüm mûsikişinasların en büyüğü 

olarak tarihe geçti. İshak, İslam mûsikisinde romantik hareketi 

başlatan kişiydi. Halife Me’mûn, İshak için “ O, şarkı söyleyince, 

 
30 Corci Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, C. III, s. 421. ; İbn Haldun, Mukaddime, 

C. II, s.  433-436.  
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benim malik olduklarımın hissiyatı daha da artardı” sözlerini 

söylemişti.31 

Refah ve konforun artması ile birlikte saray ve köşklerde mûsiki ve 

eğlence meclisleri düzenlenmeye başlandı. Ebul Ferec el- İsfehanî, 

yazdığı Kitâbü’l Egâni eseri ile mûsiki alanında ün yapmış bir isimdi. 

İbrâhim el- Mevsılî, Miskin el- Medeni, Zelzel, Ganevi, İbn Cami, 

Zübeyr b. Dihman ise dönemin diğer önemli müzisyenleriydi. 

32Mûsiki ve şarkı sanatı Abbâsîler ile birlikte en zirve noktasını 

yaşadı. İbrâhim el-Mevsılî ve oğlu İshak ve onun da oğlu Hammâd en 

meşhur mûsiki ustalarıydı. Bu sanatçılar Arap mûsikisinin gelişmesini 

sağlayan sanatçılardır. 33 Yine Me’mûn döneminde lakabı Ziryâb olan 

Ebu’l-Hasan Ali b. Nafi'nin oldukça şöhretli bir müzisyen olduğu 

kaydedilmektedir. Abdurrahmân b. Hişâm (M.821-844/ H.206-229) 

döneminde bir heyetle Endülüs’e giden bu müzisyenin müzik icrasını 

Abdurrahman b. el-Hakem tarafından çok beğenilmiş ve kendisine 

aylık 200 dinar maaş bağlatılmıştır. Böylece Ziryâb Kurtuba’da 

ikamet etti ve miladî 845/ H. 230 yılında orada vefat etti. Bu ünlü 

şarkıcı ve müzisyenin hikâyesinde onun Bağdat sarayındaki ünlü 

müzisyen hocası İshâk b. İbrâhîm el-Mevsılî'yi bile geride bıraktığı 

söylenmektedir.34 

 
31 Will Durant, İslâm Medeniyeti, s. 145-146. ; Ahmet Hakkı Turabi, “İshak el-

Mevsılî”, DİA, C. 22, İstanbul, 2000, s. 536-537. 
32 Robert Mantran, İslam’ın Yayılış Tarihi, VII-XI. yüzyıllar, ( çev; İsmet Kayaoğlu), 

Ankara, 1981, s. 85. 
33 İbn Haldun, Mukaddime, C. II. s. 435.  
34 Bkz; Makkarî, Nüfühü’l-Tayyip Min Ğüsnü’l-Endelüs er-Ratip,( Thk, İhsan 

Abbas), Beyrut, 1968, c. 1, s. 344. 
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İshak b. İbrahim, mûsikinin inceliklerini, nağmelerini ve tüm 

özelliklerini belirten uzun bir risale kaleme aldı. O, klasik müziğin 

korunması için önceleri mûsikinin beste ve nağmelerini değişerek 

modernize etmeye çalışanlara karşı durdu. İshak b. İbrahim gerçekten 

de mûsiki alanında yetişmiş en büyük müzisyendi. O, mûsikinin bütün 

zarafetini ve inceliklerini bir düzene koyan ve inceliklerindeki 

kusurları tahsis eden biriydi. Onun mûsiki alanındaki ustalığı 

kendinden önce ve kendinden sonra gelenlerin bile ulaşamayacağı bir 

ustalıktı. İshâk’ın mûsiki alanında başka bir benzeri yoktu ve o, 

mûsiki ile ilgili her şeyi bir düzene koyarak insanlığa sunmuştu. O, 

mûsiki alanında gelmiş geçmiş tüm müzisyenlerin öğretmeni ve 

önderiydi. Refah günlerin aranan isimlerinden olan virtüözler; 

dönemin iyi yetişen bilgin, şair, şarkıcı ve bestecileriydi. 

Virtüözlerden sonra enstrüman çalanlar gelirdi. Enstrümanlar içinde 

ud en gözde olanıydı. Daha sonra rebap icra edenler gelirdi ki rebap, 

küçük tarzda bir keman şeklindeydi. Bunların altında kalan sırada 

perde arkasında gizlenerek şarkılar söyleyen cariyeler vardı. Bu 

cariyeler sarayda özel olarak yetişirdi.35 

Abbâsî halifelerinin müzisyenlere karşı tavırları zaman zaman 

değişiklik gösterse de genellikle müzisyenleri himaye etmişlerdi. İlk 

halife olan Ebu’l Abbas es-Seffâh, müzisyenlere bol bahşişler verir ve 

onları ihsanlar ile donatırdı. Halife Mansûr, nedimlerine görünmez ve 

onlara ihsanlarda bulunmazdı. Halife Mehdî, ilk dönemlerde babası 

gibi nedimlerinden uzak dursa da zamanla onlara bol bahşişler vererek 

 
35  Philip K. Hitti, Siyasi Kültürel İslâm Tarihi, C. I, s. 654-655. ; Hasan İbrahim 

Hasan, İslam Tarihi, C. III, s. 248. 
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onlara görünmeye başladı. Müziğe adeta hayran olan Halife Hâdî, 

müzik dinlemeyi çok severdi. Halife Hâdî, mûsikiye olan düşkünlüğü 

sebebiyle İbn Câmi, el- Ganevi, İbrâhim el-Mevsılî, Zübeyr b. 

Dihnam gibi mûsiki alanında ün yapmış isimleri sarayında himaye 

etti. Hârûnürreşîd, mûsikiye olan ilgisiyle ve şarkıcılara verdiği 

bahşişler ile diğer tüm halifeleri geride bıraktı. Halife Hârûnürreşîd, 

mûsikiye ayrı bir önem vermesinin yanında, o, müzisyenleri 

sanatlarındaki başarılarına göre derecelendirirdi.  

Birinci derece müzisyenler arasında İbn Câmi, Zelzel ve İbrâhim el-

Mevsılî bulunuyordu. Bunlardan İbrâhim el-Mevsılî ve İbn Câmi şarkı 

söyler, Zelzel ise ud çalardı. Zelzel, ud çalma konusunda çok marifetli 

bir sanatçıydı. Yine Halife Hârûnürreşîd döneminde ün yapmış bir 

diğer şarkıcı ise Medeni idi. Diğer adı “ Ebu Sadaka” olan Medeni, 

dokumacılık yapan fakir bir kimse iken ünlü bir şarkıcı olmayı 

başaran önemli bir sanatçıydı. Mûsiki, Abbâsî devrinde en ihtişamlı 

zamanını yaşadı. Özel mûsiki törenlerinin olduğu günlerde Bağdat’ın 

zengin kadınları ve devlet adamlarının eşleri bu törenlerde bulunurdu. 

Hârûnürreşîd’in sarayında himaye ettiği binlerce müzisyen, nedim, ses 

sanatçıları, şair, âlim ve fakih vardı. Halife bunlara bol bahşişler ve 

ihsanlar vererek onları en yüksek mevkilere taşırdı. Halife Emîn de 

müzisyenleri korur ve onlara bol bahşişler dağıtırdı. Halife Emîn, 

İshak b. İbrâhim el-Mevsılî’ye bir gecede yaklaşık kırk bin dinar 

verilmesini emretmişti. Abbâsî halifeleri içinde mûsiki ile ilgilenen ve 

mûsikiyi en iyi bilen Halife Vâsik-Billâh idi. Halife Vâsik’ın kendi 
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bestelediği yüz şarkısı vardı. Özellikle çok iyi bir ud sanatçısı olan 

Halife Vâsik sadece mûsiki ile değil tarih ve şiirle de ilgilenmişti.36 

Halife Hârûnürreşîd’in sarayı binlerce mûsikişinas, âlim ve diğer 

sanatçıların bir arada bulunduğu bir yıldızlar kümesiydi. Binbir Gece 

Masallarına konu olan bu yaşamın içinde tüm sanatçılar refah içinde 

bir hayat sürmüşlerdi. Maaşa bağlanan şarkıcı cariyeler ve 

müzisyenler birçok mûsiki festivalinde görev alıyordu. Halife 

Hârûnürreşîd’in himayesinde bulunan önemli müzisyenlerden biri de 

İbrahim’in öğrencisi Muhârık idi. Bağdat caddelerinde onun sesini 

duymak için toplanan binlerce kişi olduğu belirtilir. Halife, ödül 

olarak ona 100.000 dinar ve yanında oturma ayrıcalığı tanımıştır.37 

Zamanla Abbâsî halifeliğinin başkenti Bağdat’ta ahlaki bozulmalar 

artmaya başladı. İçki içmek yaygınlaştı, şarkıcı cariyeler içinde ahlaki 

çöküntüler belirdi. Abbâsîler’in en parlak dönemleri olan Halife 

Hârûnürreşîd ve Halife Me’mûn dönemlerinde bile bu ahlaki 

bozulmalar yer yer görüldü. Sonraki dönemlerde bu durumu 

düzeltmek için yöneticiler tarafından birtakım icraatlar yapıldı ancak 

istenilen netice alınamadı.38 

 

 

 
36 Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, C. III, s. 236, 238, 240, 248; Ahmet Hakkı 

Turabi, “İbn Câmi’”, DİA, C. 19, İstanbul, 1999, s. 385-386. ; Ahmet Hakkı Turabi, 

“İbrâhim el-Mevsılî”, DİA, C. 21, İstanbul, 2000, s. 322-323; Kadir Kan, “Vâsik-

Billâh”, DİA, C. 42, İstanbul, 2012, s. 548-549.  
37 Philip K. Hitti, Siyasi Kültürel İslâm Tarihi, C. I, s. 652-653. 
38 Hasan İbrahim Hasan, İslâm Tarihi, c. VI, s. 346-347; Ahmet Hilmi, Ziya Nur, 

İslam Tarihi, İstanbul, 1974, s. 338; Angelika Hartmann, “Muktedî-Biemrillâh”, 

DİA, C. 31, İstanbul, 2006, s. 142-143.  
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GİRİŞ 

 

Osmanlı Devleti, Millet sistemi içinde muhtelif kitle ve toplumları 

aynı çatı altında toplamıştır. Osmanlı mahkemelerinde kadı veya naibi 

nezaretinde tutulan kayıtlara kadı sicili, mahkeme kayıtları ve şer‘iyye 

sicili gibi isimler ile tanımlanmaktadır.1 Sicillerde birçok belge çeşidi 

mevcuttur. Mahkemelere her tabakadan insanın müracaat etmesi ve 

değişik konuların kayıt edilmiş olması hasebiyle sicillerde farklı 

belgeler kaydedilmiştir. Mahkeme kayıtlarında yer alan evlenme, 

boşanma, miras, vasiyet, vekâlet, kefalet, ortaklık, alışveriş, atama vb. 

belgelerin mevcut olması Osmanlı toplum yaşamının ve yapısının 

incelenmesini mümkün kılmaktadır.2 Bu yüzden sicil kayıtları, 

Osmanlı toplum yapısı, aile hayatı, sosyal ve ekonomik yaşamın 

incelenmesi açısından değerli bir kaynaktır.3 Şer‘iyye sicillerinde yer 

alan tereke kayıtları, ölenin geriye bıraktığı eşya ve mal tespiti ve 

taksimini göstermektedir.4  

 

Terekelerde yer alan gayrimüslim kayıtları Müslüman –gayrimüslim 

ilişkilerinin incelenmesi açısında da büyük bir önem arz etmektedir. 

İncelenen Varna Şer‘iyye sicili 4 Numaralı Defter Bulgaristan’a bağlı 

Varna ilinin sicilleri olduğundan defterde birçok gayrimüslime ait 

 
1 Yunus Uğur, “Şer‘İyye Sicilleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,  

c.39, İstanbul, 2010,  s.8,  
2 Erdal Kılıç, 1158-1159 (1745-1746) Tarihli Üsküdar Sicili, Marmara Üniversitesi, 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

Basılmamış Tez, İstanbul, 1997, s.X. 
3 Uğur, a.g.m.,s.8 
4 Hamza Aktan, “Miras” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV 

Yayınları, c.30, İstanbul, 2005, s.144; Tahsin Özcan, “Muhallefat”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi TDV Yayınları, c.30, İstanbul, 2005, s.406. 
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tereke ve alım satım gibi başka konularda da kayıtlar mevcuttur. 

Defterde gayrimüslim erkeklere ait tereke kayıtları olduğu halde 

gayrimüslim kadınlara ait tereke kaydı mevcut değildir. 

 

Terekelerde yer alan eşyanın, araç ve gereçlerin isimleri, cinsleri 

şehirlerin sosyo-kültürel yapısını incelemeye büyük bir katkı 

sağlamaktadır. Bir elbisenin rengi kumaşı, astarı ya da kürkün nereden 

geldiği ya da bir şeyden kaç taneye sahip olunduğu gibi ayrıntılar 

kayıtlarda belirtilmiştir. Bu ise o evde yaşamın nasıl olduğunu ailenin 

sahip olduğu ekonomik durumu şehrin ticaret ağını değerlendirmede 

önemli ayrıntıların günümüze ulaşmasını sağlamamaktadır. Bu yüzden 

kadı sicillerinde yer alan tereke kayıtları değerlendirilmesi toplumsal 

olarak büyük önem arz etmektedir. 

 

1258-1268 yılları arasında tutulan Bilad-ı Metruke Mahkemesi5 

kaydında yer alan 4 numaralı Varna Şer‘iyye sicili ebadı 48x16, sayfa 

sayısı 86 olarak kayıt edilmiştir. Defterde 102 tereke kaydı olup 

bunların arasından kadınlara ait terekeler çalışmanın konusunu teşkil 

etmektedir. 

 

1.Kıyafet 

 

Osmanlı giyim kültürünün başında gelenlerin bazıları entari, kaftan, 

şalvar, hırka, yelek, kürk, yağmurluk, ferace, fes, şal, salta, gömlektir. 

Çoğu zaman ev içi kıyafeti olarak değerlendirilen entari aslında uzun 

yıllar hem ev içi hem de sokak kıyafeti olarak kullanılmıştır. Entari 

 
5 Erhan Alpaslan 1247-1254 h/m. 1830-1838 tarihli 2 Nolu Varna Şer‘iye Sicil 

Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi, KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans Tezi,  Kahramanmaraş, Ocak, 1996, s.16.  
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yakasız V ya da U yakalı rahat hareket edebilmek için önden açık 

yanlardan yırtmaçlı etek boyu diz ile bilek arasında değişen bir 

elbisedir.6 Entari sadece kadın kıyafeti olarak değil bütün bireylerin 

kullandığı bir kıyafet iken 19.yüzyıldan sonra daha çok kadın kıyafeti 

olarak anılmaya başlanmıştır. Entari genel olarak hafif ipekli kumaştan 

yapılmış vücudu saran ve etek boyu ayak bileklerine kadar olan uzun 

kollu önden açık giysilerdir. 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

entarinin etek boyları kısalmıştır.7 İncelediğimiz defterde entarinin 

ipek, basma, çekme, çuka (yün), abani, canfes gibi hangi cins 

kumaştan yapılmış olduğu bazı kayıtlarda mevcuttur. Kayıtlarda 

ayrıca kıyafetlerin fiyatları da belirtilmiştir. Ancak bazı kayıtlarda 

giysi ve eşyalar birlikte anıldığı için onların kesin fiyatını belirlemek 

mümkün olamamaktadır. Ayşe binti Ahmed Canfes’in tereke 

kaydında yer alan giysiler buna örnek olarak gösterilebilir. Entari maa 

şalvar, 160 kuruş, Basma entari maa şalvar 40 kuruş, Kırmızı canfes 

entari 1, Kısa hırka 1, 180 kuruş, Sarı basma entari maa şalvar 40 

kuruş, Basma entari 1, Hırka 1, 51 kuruş, Basma entari maa şalvar 41 

kuruş. (VŞS, 4, v.66b -1) 

 

Elimizdeki kayıtlarda entari daha çok şalvar, hırka ve ferace ile 

birlikte verilmiştir. Ayşe binti Ahmed’in terekesinde yer alan Canfes 

 
6 Neşe Yaşar Çeğindir, Songül Kuru, “Klasikten Moderne Osmanlı Kadın 

Entarisindeki Silüet Değişiminin İncelenmesi” Millî Folklor 121 (Bahar 2019), 115-

127 
7 Lale GÖRÜNÜR, Semra ÖGEL, “Osmanlı kaftanları ile entarilerinin farkları ve 

kullanışları”, İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler, c.III , sayı 1, Aralık 2006, s. 61; Hanife 

Alaca, “878 Numaralı Şer’iyye Siciline Göre Ankaralı Kadınların Giyim-Kuşam 

Kültürü”, Uluslararası Jilses Kongresi, The Journal Of İnternational Lingual, Social 

And Educational Sciences, 21-22 Haziran Ankara, 2019, s. 67. 
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entari maa şalvar, Kırmızı canfes entari 1, Kısa hırka 1, 180 kuruş, 

Hadice binti Hanım’ın terekesinde yer alan Çuka entari 1, Şalaki 

ferace 1, 100 kuruştur. (VŞS, 4, v.66a -1) 

 

Çalışılan terekelerde 35 entari kaydına rastlanmıştır. Bunlardan 

Ümmü Gülsüm binti Ali’ye ait hiç giysi kayıt yoktur. (VŞS, 4, v.69b-

2) Defterde altışar entari ile en çok entarisi olan üç kişi vardır. Bunlar 

Hadice binti Hanım, Ayşe binti Ahmed, Zeyneb binti Hasan’dır.8 

Bunların sahip oldukları entari sayısı aynı olsa da entarilerin fiyatları 

arasında çok büyük farklar vardır. Aşağıda bazı terekelerde geçen 

entari ve fiyatları yer almaktadır.  

 

Hadice binti Hanım’ın sahip olduğu Pul işlemeli entari 500 kuruş, 

İşleme entari maa şalvar 250 kuruş, Canfes entari maa şalvar 120 

kuruş, Kısa canfes entari 20 kuruş, Abani entari 40 kuruş, Çuka entari, 

Şalaki ferace 100 kuruştur.  (VŞS, 4, v.66a -1). 

 

Zeyneb binti Hasan’ın sahip olduğu Entari basma 2, Köhne yelek 1, 

8.20 kuruş, Çuka köhne entari 13.20 kuruş, Entari alaca müstamel 

18.10 kuruş, Basma entari cedid 35.10 kuruş, Hakir entari 48 kuruş, 

Köhne entari maa yelek 8 kuruştur. (VŞS, 4, v.76b -2) 

 

Nefise binti Ali’nin sahip olduğu Entari kısa 5 kuruş (VŞS, 4, v.45a-

2), Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın Kasnakkâri entari 450 kuruştur. 

(VŞS, 4, v.47a -1) 

 
8 VŞS,  4, v.14b -1, 66b -1, 76b -2. 
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Ümmü Gülsüm binti Ömer’in cedid selimiye entari 150 kuruş 

Müstamel çeker entari 60 kuruş, basma entari 20 kuruştur. (VŞS, 4, 

v.48b-2). 

 

Sicilde en yüksek entari fiyatı 500 kuruş ile Hadice binti Hanım’ın Pul 

işlemeli entarisidir.9 Ondan sonra 450 kuruş ile Zeliha binti Sıyam 

Mustafa’nın sahip olduğu kasnakkari entarisi en yüksek bedele 

sahiptir.10 En ucuz olanı ise Zeyneb binti Hasan’nın sahip olduğu 2 

Entari basma ve 1 Köhne yelek fiyatı 8.20 kuruştur.11 Buradan 

entarinin fiyatı belirlemek zordur. Fakat iki entari bir yelek fiyatının 

8.20 kurul olması kalitesinin düşük olması hasebiyle entarinin çok 

ucuz olduğu anlaşılabilmektedir. 

 

Kayıtlarda belirlenen entari çeşitleri; çekme, basma uzun ve kısa 

entariler, çuka, çeker, yeni selimiye, canfes, abani, kırmızı canfes, 

hatlaki?, sarı basma, şalaki, alaca ve hakir entarilerdir.  

 Anlaşıldığı üzere zengin kadınların entarileri daha kaliteli, süslü ve 

renklidirler. Bu da onların ekonomik durumunu ve alım gücünü 

göstermektedir.  

 

Kadın kıyafetlerinde en çok kullanılanlardan biri de şalvardır. Yünlü 

ve ipekli çeşitleri olan belden aşağı giyilen bol ağlı geniş bir 

kıyafettir.12 Ayrıca her tabakadan insanın giyebileceği ağır ipekli 

işlemelilerden adî harcı alem pamuklu bezlerden yapılanları da 

 
9  VŞS, 4, v.66a -1. 
10  VŞS, 4, v.47a -1. 
11  VŞS, 4,  v.76b -2. 
12 Alaca, a.g.m., s. 68. 
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vardır.13 İncelenen belgelerde 26 şalvar kaydı vardır. Bunlardan 7 

tanesi Ayşe binti Ahmed Canfes’ e aittir. 3 tanesi Hadice Binti Halil’e, 

3’ü Ümmühan binti Mustafa’ya, 1’i Refiye binti Eyüb’e,  2’si Hafize 

binti Esir Mehmed’e, 3’ü Ümmü Gülsüm binti Ömer’e, 3’ü Hadice 

binti Hanım’a, 2’si Fatıma binti Mehmed’e, 2’si de Zeyneb binti 

Hasan’a aittir.14 Hiç şalvar kaydı olmayan beş kişi vardır. 15  

Belgelerde en yüksek mablağa sahip şalvar Fatıma binti Mehmed’in 

sahip olduğu canfes şalvar 100 kuruştur.16 Kayıtlarda entari, hırka ve 

yelekle birlikte yazıldığı da görülen şalvarın fiyatları farklılıklar 

göstermekte birlikte yazıldıkları giysiden dolayı kesin fiyatları 

belirlenememektedir.  En çok şalvara sahip Ayşe binti Ahmed’in sahip 

olduğu şarvarlar ve çeşitleri fiyatlarıyla birlikte şöyledir: Canfes entari 

maa şalvar, 160 kuruş, Basma entari maa şalvar 40 kuruş, Sarı basma 

entari maa şalvar 40 kuruş, Basma entari maa şalvar 41 kuruş, şalvar 

50 kuruş, sarı merinoz şalvar, hırka 40 kuruş, müstamel şalvar 30 

kuruş, (VŞS, 4, v.66b -1) 

 

İncelenen terekelerde şalvar çeşitleri her zaman belirtilmemişse de 

kayıtlarda geçenler; basma, çuka, merinoz, çeker, gezi ve canfestir. 

İç giyimde büyük bir yer kaplayan uzun ve kısa çeşidi olan ve aslında 

altına don veya şalvar giyilerek kullanılan gömlekte17 en yaygın 

 
13 Koçu, Reşat Ekrem, Türk Giyim Kuşam Ve Süsleme Sözlüğü, Sümerbank Kültür 

Yayınları, Ankara, 1969,s.215. 
14 VŞS, 4, v.66b -1, 14b -1, 44b- 2, 44b -1, 45a -1, 48b -2, 66a -1, 70a -2, 76b -2 
15 VŞS, 4,  v.32a -1, 45a -2, 47a -1, 65b-2, 69b -2. 
16 VŞS, 4, v. 70a -2. 
17 Şemseddin Sami Kamûs-ı Türkî, İkdam Matbaası, 29 Receb 1317, s. 1215; 

Abdülmecit Mutaf, “İnanç-Statü-Tarz Üçleminde Osmanlı Kadınlarının Giyim-
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olarak kullanılan kumaş bürümcüktür. Pamuk ipliği karıştırılan 

bürümcük kumaşa hilali ya da helali denmektedir.18  Elimizde 

gömleğe ait 15 kayıt mevcuttur. Bunlardan 4’ü Zeyneb binti Hasan’a 

2’si Zeliha binti Sıyam Mustafa’ya, 2’si Hadice Binti Halil’e, 2’si 

Zeliha binti el-Hac Ahmed’e, 2’si Fatıma binti Mehmed’e ait olub 

diğerlerinin birer tane kaydı vardır. Zeyneb binti Hasan’ın sahip 

olduğu gömlek çeşitleri ve fiyatları şöyledir; bürümcük gömlek 30 

kuruş, müstamel gömlek 2, 16 kuruş, müstamel gömlek 12 kuruştur. 

(VŞS, 4, v.76b -2). Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın sahip olduğu göz 

ipek kenarlı gömlek 30 kuruş, Mor ipek kenarlı gömlek 40 kuruş 

(VŞS, 4, v.47a-1) olup işlemeleriyle diğerlerinden farklıdır. 

Belgelerde sadece bürümcük gömlek modeline rastlanmış, diğerlerinin 

cinsi ya da kumaşı belirtilmemiştir. 

 

Kadınların iç kıyafetlerinden biri olan ve gömleklerin altına giyilen 

don, ayak topuklarına kadar uzundur.19 Kayıtlarda bir don mevcut 

olup, fiyatı bohça ve makreme ile verildiğinden tespit 

edilememektedir. Zeliha binti el-Hac Ahmed’in sahip olduğu, don 2 

bohça 2, makreme 37 kuruştur. (VŞS, 4, v.32a -1) 

 
Kuşam Kültürü Ve Sosyal Hayattaki Fonksiyonelliği: 17. Yüzyıl Edremit Örneği”, 

Büifd, c.1, Sayı 2, Aralık 2015, s.283-299. 
18 Tezcan, Hülya, “ Osmanlı Dokumacılığı”, Türkler, C. 12, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara, 2002, s, 406. 
19 Gürtuna, Sevgi, “Osmanlı Kadın Giysisi”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1997, S. 40; Gürtuna, Sevgi, 

“Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı”, Türkler, C.XI, Yeni Türkiye 

Yay. Ankara 2002, s.915. 
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Uçkur vücudun alt kısmına giyilen don ve şalvarı bağlamak için bez 

ya da örgüden yapılırdı. Uçkurun uçlarında süsleri olanlarda vardır. 20 

Ancak incelenen tereke kayıtlarında 4 tane uçkur vardır ve basit bir 

yapıya sahiplerdir. Biri Hadice Binti Halil’in siyah uçkur 5 kuruş, 

(VŞS, 4, v.14b -1), üçü de Zeyneb binti Hasan’ın uçkur 2, yağlık 15 

kuruş, uçkur bezi maa bohça 10 kuruştur. (VŞS, 4, v.76b -2)  

 

Kadınların sokağa çıktıklarında dış kıyafet olarak kullandıkları 

giysinin başında feraceler gelir. Ferace, kadınların dışarıda giydikleri 

ve eteklerine kadar uzun olan üst giyimidir.21 Kadınlar hangi statüde 

olurlarsa olsunlar sokağa çıkarken ferace giyinirlerdi. Bunlar yazın 

ince yünlü veya ipekli kışın çuha kumaştan yapılırdı.22 Feraceler 

önleri açık bedeni ve kolları bol, eteği yere kadar uzun23 yuvarlak ya 

da hafif “V” yakalı yırtmaçlı cepli bir çeşit cübbe gibidir. Hem 

erkekler hem de kadınların kullandığı feraceler şekil olarak 

benzerdirler.24 Feracenin hem yazlık ipekli ince kumaşlardan olanı 

hem kışlık sof, çuka ve yünlü kumaşlardan olanları vardır. Kışlık 

feracelerde, giyenin mevkii ve ekonomik durumuna göre kuzu postu, 

 
20 Gülser Oğuz, “61 Numaralı Edirne Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyılda Edirneli 

Kadınların Giyim Kuşam Kültürü”, Milli Folklor Dergisi, 23/92, 2011, s. 108. 
21 Koçu, a.g.e., s.108; Hanife Alaca, “Osmanlı’da Sosyo-Kültürel Hayatta Kadının 

Yeri (1613-1615)”, Tarihte Kadın Toplumsal Hayat, Siyaset, Hukuk, Mitoloji, 

Editör, Mehtap Nasıroğlu Aydın, Paradigma Akademi Yay., İstanbul, 2020, s.314. 
22 Taşçıoğlu, Muhaddere, Türk Osmanlı Cemiyetinde Kadının Sosyal Durumu Ve 

Kadın Kıyafetleri, Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yayınları, Sayı 5, Akın 

Matbaası, Ankara 1958, s. 19;  Sevgi Gürtuna, Osmanlı Kadın Giysisi, T.C. Kültür 

Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s.22. 
23 Sevgi Gürtuna, “Klasik Dönemde Osmanlı Kadınının Giyim Tarzı” Türkler, c.XI, 

Yeni Türkiye Yay. Ankara 2002, s.909. 
24 Hülya Tezcan, “Ferace”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.12, 

İstanbul, Tdv Yayınları Ankara, 1995, s. 350. 
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tavşan, sincap ve vaşak ile kaplı olanları vardır.25 Feraceler zamanla 

değişime uğramış özellikle XIX. Yüzyılda sırmalı, süslü bir tarz 

almıştır.26 İncelediğimiz kayıtlarda 14 feraceye rastlanmaktadır. 

Bunlar arasında fiyat ve şekil olarak farklı olanı Çuka ferace etrafı 

sırçalı 400 kuruştur ve Zeliha binti Sıyam Mustafa’ya aittir. 

Diğerlerinin bazıları şöyledir; Hadice Binti Halil’in, aba ferace 60 

kuruş, müstamel çuka ferace 85 kuruş, Refiye binti Eyüb’ün müstamel 

çuka ferace 100 kuruş (VŞS, 4, v.44b-1), Hadice binti Hanım’ın Çuka 

entari 1, Şalaki ferace 1 100 kuruş (VŞS, 4, v.66a -1), Fatıma binti 

Mehmed’in müstamel bez ferace, 25 kuruş (VŞS, 4, v.70a -2). Tereke 

kayıtlarında yer alan feracelerde, kullanılan kumaş türleri çuka, bez, 

aba ve şalakidir. 

 

Kadınların dış giyimde kullandıkları bir başka kıyafet çarşaftır. 

Kadınların başlarına evde kullanılan çarşafı örterek sokağa çıkmaya 

başladıkları bu uygulama, zamanla çarşaf adında bir dış kıyafet 

isminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeni kıyafet üç parçadan 

meydana geliyordu. Bunlar 1- yüzü örten peçe, 2- baş ile beraber 

gövdesinin üst kısmını örten pelerini, 3- gövdenin belden aşağı 

kısmını örten etekliktir.27 4 numaralı Varna sicilinde çarşab olarak 

kayda geçen  7 kayıt ve 10 adet çarşaf örneği vardır. Bunlar arasında 

ciddi bir fiyat farkı vardır. Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın sahip 

olduğu Bürüncek ipek oyalı çarşab 100 kuruş, Ümmü Gülsüm binti 

Ömer’in sahip olduğu Hilali müstamel çarşab 40 kuruş, Ayşe binti 

 
25 Oğuz, a.g.m., s. 111; Tezcan, “Ferace”, s. 350. 
26 Tezcan, “Ferace”, s. 350. 
27 Koca, a.g.e., s. 65. 
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Ahmed’e ait olan Çarşab 71 kuruş iken Zeyneb binti Hasan’ın sahip 

olduğu 4 adet Müstamel çarşab 20 kuruş, Ümmühan binti Mustafa’nın 

sahip olduğu Çarşab köhne 3 kuruştur.28 

 

Terekelerde kadınların üst giyimde entari üzerine kullandığı bir başka 

kıyafet hırkadır.29 Hırka kışlık bir kıyafet olup hem kadınlar hem de 

erkekler tarafından kullanılmıştır.30 Defterde 11 kadın hırkasına 

rastlanmıştır. Ayşe binti Ahmed’in 3 hırkası olup en fazla hırkaya 

sahip olanıdır. Zeliha binti Sıyam Mustafa ve Fatıma binti Mehmed’in 

ikişer hırkaya sahiplerdir. Hırka çeşitlerinin bazıları ise şu şekildedir; 

Hadice Binti Halil’in köhne basma hırka 3 kuruş (VŞS, 4, v.14b -1), 

Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın Harir çakşırlı kısa hırka 20 kuruş, 

Hırçıl el-atlas hırka 100 kuruş (VŞS, 4, v.47a -1), Hadice binti 

Hanım’ın Merinoz hırka 20 kuruş (VŞS, 4, v.66a -1), Fatıma binti 

Mehmed’in çerkeskari hırka 35 kuruştur. (VŞS, 4, v.70a -2) 

 

Dikişli pamuklu bir çeşit kısa hırka olarak değerlendirilen libade,31 

kayıtlarda bir tane mevcuttur. Zeyneb binti Hasan’ın sahip olduğu 

basma libade 5 kuruştur. (VŞS, 4, v.76b -2) 

 

Belgelerde nimten diye yazılan halk arasında mintan olarak 

adlandırılan giysi, etekleri kalçayı örtecek kadar uzun, kolları uzun 

önü açık, düğmeli ve yırtmaçlıdır. Fatma binti Mehmet’in sahip 

 
28 VŞS, 4, v. 47a-1, 48b-2, 66a-1, 76b-2, 44b-2. 
29 Hülya Tezcan, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yüzyılında Kadın Kıyafetlerinde 

Batılılaşma, 1988, Marmara Üniversitesi, Http://Dspace.Marmara.Edu.Tr/Bitstream 

/Handle/11424/133739/001581773010.Pdf?Sequence=3, S. 49; 
30 Koca, a.g.e., s. 129. 
31 Koca, a.g.e., s, 168. 
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olduğu mintan, yelek ile birlikte kaydedilmiş olup fiyatı 13 kuruş olan 

bir tane mintana rastlanmıştır.32 

 

Kadın giyiminde kullanılan eşyalardan biri de saltadır. Bir çeşit kısa 

cepken olan ve adını İtalyan Santo Marco’dan alan Salta, 33 üzerinde 

çalışılan terekelerde üç adet geçmektedir. Bunlar; Zeliha binti Sıyam 

Mustafa’nın Sırmalı çuka salta 250 kuruş ( VŞS, 4, v.47a -1), Ümmü 

Gülsüm binti Ömer’in Harçlı çuka salta, 100 kuruş ( VŞS, 4, v.48b -

2), Zeyneb binti Hasan’ın salta çuka 40 kuruştur. (VŞS, 4, v.76b -2) 

Yelek, hava alacak bir yapıda ve kolsuz, eteği bele kadar olan mintan 

üzerine salta ve ceket içine kullanılan kadın giyeceğidir. 34 İncelenen 

belgelerde 8 adet yelek kayıtlıdır. 3 yeleği olan ve en fazla yeleğe 

sahip olan Zeyneb binti Hasan’a ait olan kayıtta Entari basma 2, 

Köhne yelek 1, 8.20 kuruş, Köhne entari maa yelek 8 kuruş, müstamel 

şalvar basma yelek 9 kuruştur. 35 sicilde kumaşı belirtilen tek yelek 

Ümmü Gülsüm binti Ömer’in sahip olduğu gezi yelektir ve fiyatı 5 

kuruştur. 36 

 

Kadınların başlarını örtmek için kullandıkları, el kalıpları ile üzerine 

çiçekli süsleme motifleri basılan bezin adı yemenidir.37Defterde 11 

adet yemeniye rastlanmıştır. Yemeni, fes ile kullanıldığı için 

terekelerde de birlikte yazılmıştır. Bazıları şöyledir; Hadice Binti 

Halil’in fes maa yemen 11.20 kuruş, (VŞS, 4, v.14b-1), Ümmühan 

 
32 VŞS, 4, v.70a -2 
33 Sami, a.g.e., s.810. 
34 Koca, a.g.e., s. 242; Sami, a.g.e.,  s. 1553. 
35 VŞS,  4, v.76-2. 
36 VŞS, 4, v.48b-2 
37 Koca, a.g.e., s. 246; Sami, a.g.e.,  s. 1555. 
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binti Mustafa’nın yazma yemeni 13 kuruş (VŞS, 4, v.44b-2), Ümmü 

Gülsüm binti Ömer’in mücsem yemeni 3 fes 1 30 kuruş (VŞS, 4, 

v.48b-2), Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın fes mücsem yemeni 2, 46 

kuruştur. (VŞS, 4, v.47a -1)  

 

Çenber, yemeninin bir çeşidi olup38, üzerinde çalışılan belgelerde 

Zeyneb binti Hasan’a ait fiyatı 15 kuruş olan bir adet müstamel çenber 

tespit edilmiştir. (VŞS, 4, v.76b -2) 

 

Kadınların başlarında kullandıkları bir diğer eşya da festir. Kırmızı 

çuhadan yapılan yukarı doğru daralan silindir bir şekli olan fesin 

Osmanlı coğrafyasında kullanımı II. Mahmut zamanında başlar.39 

Ancak kadın feslerinin varlığı çok daha öncesine dayanmaktadır. XVI. 

Yüzyılda bile fes, kadınlar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. 

Türk kadınlarının günlük kullanımda dolaplarında yerini almış olan 

fes, tepelikler, inciler, elmaslar, altın tellerle süslenmiştir.40 Belgelerde 

8 adet fes kayıtlıdır.  Bunlar; Hadice Binti Halil’in fes maa yemen 

11.20 kuruş (VŞS, 4, v.14b-1), Refiye binti Eyüb’in müstamel fes 5 

kuruş (VŞS, 4, v.44b -1), Hafize binti Esir Mehmed’in fes 5 kuruş 

(VŞS, 4, v.45a-1), Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın fes, mücsem 

yemeni 2, 46 kuruş (VŞS, 4, v.47a -1), Ümmü Gülsüm binti Ömer’in 

mücsem yemeni 3 fes 1 30 kuruş, ( VŞS, 4, v.48b -2), Fatıma binti 

Mehmed’in baş yemenisi, fes, 14 kuruş (VŞS, 4, v.70a -2), fes 7 

kuruş, fes 7 kuruştur. (VŞS, 4, v.76b -2) 

 
38 Koca, a.g.e., s.70. 
39 Tezcan, Hülya, “Fes”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.12, TDV 

Yayınları, İstanbul, 1995, s. 415. 
40 Koca, a.g.e.,  s.116. 
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Kayıtlarda fes hem tek başına yazılmış hem de yemeni ile zikr 

edilmiştir. Fes yemeni ile birlikte kullanıldığı için genellikle birlikte 

kaydedilmiştir. Kayıtlardan anlaşıldığı üzere kullanılan fesler arasında 

çok büyük fiyat farklılığı bulunmamaktadır.  

 

Kadınların omuz ve boyun için atkılık ve kuşak olarak kullandığı 

bunun dışında sarıklık olarak da kullanılan yünlü kumaşa şal denir. En 

iyileri İran ve Hindistan’da dokunur. İran şalına Acem şalı 

Hindistan’ın şalına Hint şalı denmektedir.41 Belgelerde 5 adet şala 

rastlanmıştır. Bunlar şöyledir; Ümmühan binti Mustafa’nın nısf şal 

13.20 kuruş (VŞS, 4, v.44b- 2 ), Ümmü Gülsüm binti Ömer’in yarım 

ingilizkari şal 5 kuruş ( VŞS, 4, v.48b -2), Ayşe binti Ahmed’in, nısf 

şal 40 kuruş, (VŞS, 4, v.66b -1), Fatıma binti Mehmed’in, İngiliz şal 

57 kuruş, (VŞS, 4, v.70a -2), Refiye binti Eyüb’ün İngiliz şalı bütün 

40 kuruştur. (VŞS, 4, v.44b -1) 

 

Kadınların başlarda soğuktan korunmak için kullandıkları kürk 

zamanla bir lüks eşyası haline gelmiştir. Osmanlı’da da daha çok 

samur, vaşak, zerdava, kakum, sançar, tilki, sincap, tavşan, çakal, 

kuzu ve kedi kürkleri görülmektedir. Bunlar arasında en değerlileri 

siyah tilki, Sibirya gri sincabı, elma, vaşak zerdava ve kakumdur. 42 

tereke kayıtlarında 8 adet kürk olup, üçü Hadice binti Hanım’a ait olan 

kısa samur çerkes kürkü 120 kuruş, samur kürk 220 kuruş, kısa nafe 

kürk 25 kuruş (VŞS, 4, v.66a -1), ikisi Ayşe binti Ahmed’e ait olan, 

çuka kaplı nafe kürk 50 kuruş çuka kablu nafe kürk 101 kuruş (VŞS, 

 
41 Koca, a.g.e., s.213. 
42 Filiz Karaca, “Kürk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, 

c.26, İstanbul, 2002, s. 568. 
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4, v.66b -1), Fatıma binti Mehmed’e ait olan canfes kaplı nafe kürk 90 

kuruş (VŞS, 4, v.70a -2), Hafize binti Esir Mehmed’in kısa kürk 60 

kuruş (VŞS, 4, v.45a -1), Refiye binti Eyüb’ün müstamel kısa kürk 50 

kuruştur. (VŞS, 4, v.44b -1) 

 

Bele bağlanan ve vücudun belden aşağı kısmını örten beze peştamal 

denir. Kayıtlarda, Zeliha binti Sıyam Mustafa’ya ait 30 kuruş 

değerinde Bursa peştemali ve Ümmühan binti Mustafa’ya ait başka 

eşya ile kaydedildiği için fiyatı tespit edilemeyen iki peştemale 

rastlanmıştır.43 

 

Kadınlar ayaklarına giydiği ayakkabılar ile dış kıyafetlerini 

tamamlamışlardır.44 Ayakkabı, başmak, papuç, papuş, çizme, çapula, 

edik filar, fotin, iskarpin, makosen, mest, nalın, sadal, takunya, 

kundura, terlik v.s. birçok farklı isimle anılmıştır.45 Bunlar arasında 

şekilsel farklar oluğu gibi yapıldıkları malzeme arasında da farklar 

vardır. İncelenen terekelerde 5 adet ayakkabı kaydı vardır. Bunların 

ikisi Zeliha binti Sıyam Mustafa’ya ait olan telli gülmezkari ayakkabı 

300 kuruş, hakir ayakkabı 100 kuruş (VŞS, 4, v.47a -1), Zeyneb binti 

Abdullah’ın ayakkabı 37 kuruş ( VŞS, 4, v.65b -2), Refiye binti 

Eyüb’ün’ Mest pabuş çift, 15 kuruş(VŞS, 4, v.44b -1 ), Hafize binti 

Esir Mehmed’in pabuş çift 6 kuruştur. (VŞS, 4, v.45a -1) Ayakkabılar 

arasında fiyat farkı çok yüksektir. Büyük ihtimalle hem yapıldıkları 

malzeme hem de işleme ve süslemeleri ayakkabılar arasındaki fiyat 

farklılığının sebebi olabilir. 

 
43 VŞS, 4, v.47a -1, 44b-2. 
44 Oğuz, a.g.m.,  s. 116. 
45 Koca, a.g.e., s.20. 
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Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alan ve Bulgaristan’ın “deniz 

başkenti” olan Varna şehri, ortaçağdan itibaren gezginler ve 

tüccarların uğrak bir yeri olmuş, Balkanlardan İstanbul’a mal götüren 

tacirler için transit bir rol oynamıştır. 1774 Küçük Kaynarca 

Antlaşmasından sonra Varna limanı yabancı tüccarların uğrak yeri 

olmuştur. 46 Varna limanının gelişmesi şehre gelen tüm ürünlerde ve 

kıyafetlerde değişime sebep olmuştur. Şehir gerek Anadolu gerekse 

başka ülkelerden gelen ithal ürünleri kullanan bir merkez 

konumundadır. Bu yüzden İncelenen 4 numaralı Varna Şer‘iyye Sicili 

kadın terekelerinde geçen kumaş türlerinin çeşitlilik göstermesi Varna 

şehrinin bir ticaret limanı olmasından kaynaklandığını aklımıza 

getirmektedir. Aşağıda belgelerde geçen bazı kumaş türleri yer 

almaktadır:  

 

Nafe; farsça göbek çukuru manasına gelen ve hayvanların göbek 

tarafındaki postların parçaları ile yapılan bir çeşit kürktür.47 

 

Aba; yıkanmış ve taranmış yün yapağının keçeleştirilmesiyle elde 

edilen yünlü bir kumaştır.48 

 

Gezi; ipekli ve ipekle karışık hareli bir kumaştır. Bir arşın eninde 

yapıldığı için gezi adını almıştır. Hint gezisinden entari yapılırdı.49 

 
46 Koyuncu Kaya, Miyase,”Osmanlı İdaresinde Bir Balkan Şehri” Turkish Studies, 

International Periodical For The Languages, Literature And History Of Turkish Or 

Turkic, Volume 10/1 Ankara, Winter 2015, P. 383-389, 412. 
47 Koca, a.g.e., s.176. 
48 Melek Sevüktekin Apak; Fatma Öztürk Eray;  Filiz Onat Gündüz, Osmanlı 

Dönemi Kadın Giyimleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı Minpa 

Mat. Tic. Ltd, Şti. Ulus, Ankara, 1997, s. 21. 
49 Sami, a.g.e., s. 1163. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_trTR717TR717&sxsrf=ALeKk03w1bs6dYuEI-GpB5Y1Ov1sJyW-4Q:1623401180225&q=Melek+Sev%C3%BCktekin+Apak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzcgoMzVRgvDyKgxTckqMtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrGK-abmpGYrBKeWHd6TXZKanZmn4FiQmL2DlREAZqnniFgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjt-LLVmI_xAhVW_ioKHYCGB-MQmxMoAjAXegQIHhAE
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_trTR717TR717&sxsrf=ALeKk03w1bs6dYuEI-GpB5Y1Ov1sJyW-4Q:1623401180225&q=Fatma+%C3%96zt%C3%BCrk+Eray&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzcgoMzVRgvDyKlLy4tMytGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrEKuyWW5CYqHJ5WVXJ4T1G2gmtRYuUOVkYApBYhQlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjt-LLVmI_xAhVW_ioKHYCGB-MQmxMoATAXegQIHhAD
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_trTR717TR717&sxsrf=ALeKk03w1bs6dYuEI-GpB5Y1Ov1sJyW-4Q:1623401180225&q=Filiz+Onat+G%C3%BCnd%C3%BCz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzcgoMzVRAvMMjYvTTdPNk7VkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxCrtl5mRWKfjnJZYouB_ek5dyeE_VDlZGAOnxJWFVAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjt-LLVmI_xAhVW_ioKHYCGB-MQmxMoAzAXegQIHhAF
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Her rengi olan kumaşın, açık renkleri daha iyi görünürdü. Eni dar 

olduğundan entari için iki top satın alınırdı. Şam gezisi, Halep gezisi 

ve Bağdat gezisi çeşitleri vardır. En makbulü Hint gezidir. 50 

 

Abani; ipekli kalın bir kumaş türü olup51 kadın giyimi olan entari 

dışında çoğunlukla sarık, kuşak, yastık yüzü, bohça, perde, kundak 

bezi ve daha birçok alanda kullanılmıştır.  Osmanlı Devleti’ne 18. 

yüzyıl öncesinde yaygın olarak Hindistan’dan ithal edilen aba bu 

yüzyılda Bursa’da üretilmeye başlanmıştır. 52  

 

Selimiye; çözgü ve atkı ipliği ipekten olan bu kumaş,18 yüzyılda 

İstanbul’da Üsküdar’da Ayazma camii tarafındaki tezgâhlarda 

dokunmuş olup, III. Selim zamanında üretilmeye başlandığı için de bu 

ismi aldığı düşünülmektedir.53 

 

Hakir; eski ipekli kumaşlardan biri olan ve işleme hissi veren bu 

kumaş dayanıklı olup şalvar ve üç etekli entaride kullanılırdı.54 

 

Alaca; iç giyimde de kullanılan55 ve pamuklu bir dokuya sahip olan 

kumaş Fesrengi ve lacivert zemin üzerine sarı çizgilidir. Anadolu’nun 

birçok yerinde üretilmiştir. Osmanlıda ayrıca kullanılan Şam alacası 

 
50 Koca, a.g.e., s.124-125; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri Ve 

Terimleri I. Milli Eğitim Basımevi. İstanbul, 1993, s.664. 
51 Sevüktekin Apak v.d., a.g.e.,  s. 21. 
52 Çatalkaya Gök, Ebru, “Geleneksel Kumaş Örneklerinden Ağabani/Abani/Ağbani” 

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2020, Cilt: 13, Sayı: 29, s. 294-307  
53 Sevüktekin Apak v.d., a.g.e.,  s. 31. 
54 Pakalın, a.g.e., s. 706. 
55 Sevüktekin Apak v.d., a.g.e.,   s. 21. 
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ve Haleb alacası vardır. Entari dışında şalvar ve mintan yapımında da 

kullanılan alaca kumaşı dayanıklı ve kıymetli bir kumaştır.56 

 

Çuka (çuha); Yünden yapılan bir çeşit kumaştır.57 Zarif ve tok bir 

yapısı vardır.58 

 

Canfes; taftaya benzeyen ipekli bir kumaş türüdür. Birçok rengi olan 

kumaştan şalvar, ferace ve entari yapılırdı. Zenginler bu kumaşı 

yorgan yüzü ve bohça olarak da kullanmışlardır.59 

 

Basma; çeşitli renk ve desen süslemeleriyle uzun yıllar yaygın olarak 

kullanılan bir kumaştır.  

 

Entari dışında en eski ve geleneksel Osmanlı giysileri şalvar, gömlek60 

ve kaftandır. 

 

Bürümcük; düz ve kıvrak iki türü bulanan bu kumaş kadın ve erkek içi 

giyiminin yanında kadın dış giyim, yatak, yorgan ve çarşaflarda da 

kullanılmıştır. Genellikle ipek dokumalı olan kumaşın pamuk karışımı 

da yaygındır. Üsküp, İşkodra, bursa ve Kastamonu bürümcük 

kumaşları en çok bilinenleridir.61   

 

 

 

 
56 Pakalın, a.g.e., s. 43-44; Koçu, a.g.e., s.10. 
57 Pakalın, a.g.e., s. 384;  
58 Sevüktekin Apak v.d., a.g.e.,  s. 24. 
59 Pakalın, a.g.e., s. 258. 
60 Taşçıoğlu, a.g.e., s. 15 
61 Sevüktekin Apak v.d., a.g.e.,  s. 22. 
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2. Ziynet Eşyaları 

 

Ziynet eşyaları kadınların kullandıkları altın ve gümüş gibi takı 

eşyalara verilen isimdir.62 Osmanlı Devleti’nde yaşayan kadınların 

ziynet eşyalarını belirlemek için kadı sicilleri büyük bir öneme 

sahiptir. 63  

 

Çalışılan belgelerde 6 kadının ziynet eşyasına sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bu ziynet eşyaları küpe, yüzük, çelenk, nişan kemeri, 

bilezik ve halkadır.  

 

Kadınların başlarına taktıkları mücevher süslemeli, madenden 

yapılmış,64 gümüş veya altın taç ve sorgucun adına çelenk denir.65 

Kayıtlarda bir adet çelenge rastlanmıştır. Hadice Binti Halil’in sahip 

olduğu gümüş çelenk 6.10 kuruştur. (VŞS, 4, v.14b -1) 

 

Osmanlı kadınlarının en çok kullandığı takılar arasında yer alan küpe, 

altın, safir, inci zümrüt, yakut, elmas ve gümüş madenlerindendir.66 

Terekelerde 5 küpe tespit edilmiş olup bu küpeler ve fiyatları şöyledir; 

Hadice Binti Halil’in, Altın küpe çift maa yüzük 50 kuruş (VŞS, 4, 

v.14b-1), Hafize binti Esir Mehmed’in, gümüş üzerine yıldızlı küpe 

çift 15 kuruş (VŞS, 4, v.45a -1), Zeliha binti Sıyam Mustafa’nın 

 
62 Alaca, a.g.m., s. 70. 
63 Tekin, Rahmi, “XVI. ve XVII. Yüzyılda Osmanlı Kadınının Ziynet Eşyası”, 

Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Taed-63, Eylül-

September 2018 Erzurum, s.534.  
64 Zekeriya Kurşun, “Osmanlı’da Savaş Ve Diploması Ödülü Olarak “Çelenk”” 

FSM İlmî Araştırmalar İnsan Ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı:15, İstanbul, Bahar, 

2020, s.133. 
65 Koca, a.g.e., s. 69. 
66 Koca, a.g.e., s. 16, 163-164. 
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Zümrüdlü altın küpe çift 60 kuruş (VŞS, 4, v.47a -1), Hadice binti 

Hanım’ın elmas küpe çift 600 kuruş (VŞS, 4, v.66a -1), Fatıma binti 

Mehmed’in elmaslı küpe çift, 290 kuruştur. (VŞS, 4, v.70a -2)  

 

Terekelerde kadınların sahip olduğu diğer bir ziynet eşyası yüzüktür. 

Kayıtlarda 5 adet yüzük mevcuttur. Bunlar: Hadice Binti Halil’in, 

Altın küpe çift maa yüzük 50 kuruş(VŞS, 4, v.14b-1), Hafize binti 

Esir Mehmed’in, altın yüzük 10 kuruş (VŞS, 4, v.45a -1), Zeliha binti 

Sıyam Mustafa’nın, yüzük taşlı altın 20 kuruş, altın nişan yüzüğü 20 

kuruş (VŞS, 4, v.47a -1), Hadice binti Hanım’ın, elmas iğne 2 adet ve 

elmas yüzük 2.200 kuruştur. (VŞS, 4, v.66a -1) 

 

Bilezik kadın ziynet eşyası arasında yer almakla beraber, yeri 

geldiğinde kullanılmak üzere değerli bir eşya sınıfında yer 

almaktadır.67 İncelemede 2 kayıt zikr edilmiştir. Bunlar: Hadice binti 

Hanım’ın, elmas altın bilezik çift 1.200 kuruş (VŞS, 4, v.66a -1), 

Fatıma binti Mehmed’in altın bilezik çift 700 kuruştur. (VŞS, 4, v.70a 

-2) 

 

Kemer, hem kadınların hem de erkeklerin kullandığı altın, gümüş 

modelleriyle birlikte çeşitli süslemelerin ya da farklı kumaşlardan 

yapılan bir süs eşyasıdır. Aileler kızlarına maddi durumlarına göre 

kemer takarlardı.68  Terekelerde sadece Refiye binti Eyüb’ün sahip 

olduğu Nişan kemeri olup fiyatı da 50 kuruş olarak kaydedilmiştir. 69 

 
67 Tekin, a.g.m.,  s. 536. 
68 Koca, a.g.e., s. 152. 
69 VŞS, 4, v. 44b-1. 
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Miskal, mücevher, altın ve gümüş gibi değerli eşyaların tartılmasında 

kullanılır.70 Dünya üzerinde yaygın bir kullanıma sahip olan miskaller 

arasında ağırlık ve değer farkları vardır.71 Miskal bugünkü ölçüye göre 

dört buçuk grama denk gelen ağırlıktır.72 Sicilde bir adet miskale 

rastlanmış olup, Hadice binti Hanım’ın sahip olduğu inci miskal 1.000 

kuruş ve altın halka 60 kuruştur.73 

 

Kadın takıları arasında yer alan bir diğer eşya saattir. Zeyneb binti 

Hasan’ın sim saat 80 kuruş (VŞS, 4, v.76b -2), Zeliha binti el-Hac 

Ahmed’in koyun saat 275 kuruş (VŞS, 4, v.32a -1) olmak üzere 

kayıtlarda iki saat tespit edilmiştir. Defterde bir de tarak kaydı vardır. 

Defterde geçen manda tarağı 7.20 kuruş olup Zeliha binti el-Hac 

Ahmed’e aittir. (VŞS, 4, v.32a -1) 

 

Üzerinde çalışılan belgelerde 8 kadının ziynete ve süs eşyasına sahip 

olduğu ve bu kadınların tereke kayıtlarında zengin olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

SONUÇ 

 

İncelenen 4 Numaralı Varna Şer‘iyye Sicilinde 14 kadın terekesi tespit 

edilmiştir. Tereke kayıtları arasında hiçbir kıyafet ve ziynet eşyası 

kaydı olmayan tek kişi Ümmü Gülsüm binti Ali’dir.74 Varna limanının 

bir ticaret merkezi olması sosyal yaşamda kullanılan giyim kültürünü 

 
70 Alaca, a.g.m., s. 70. 
71 Cengiz Kallek, “Miskal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, TDV 

Yayınları,  c.30, İstanbul 2005, s. 182. 
72 Alaca, a.g.m., s. 70. 
73 VŞS,  4, v. 66a-1. 
74 VŞS, 4, v.69b -2 
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de etkilemiştir. Görüldüğü gibi hem içi giyim kıyafetleri hem de dış 

giyim kıyafetleri geniş bir çeşitlilik göstermiştir. Özellikle zengin 

kadınların giyim kuşamı kullandıkları eşyalar hem kaliteli ve süslü, 

değerli hem de şehirdeki ticaretin etkilerini göstermektedir. Mesela 

Hadice binti Hanım’ın kullandığı kısa samur çerkes kürkü 120 kuruş, 

samur kürk 220 kuruş, yine Ümmü Gülsüm binti Ömer’in cedid 

selimiye entari 150 kuruş olan kıyafetleri, ayrıca kıyafetlerde 

kullanılan gezi kumaşının, Hindistan, Şam ve Bağdat’tan ithal ediliyor 

olması ticaretin sosyal yaşama etkilerini gösterir. 

 

Belgelerde en çok kullanılan kadın kıyafeti entaride kullanılan 

kumaşlar da bize geniş bir yelpaze sunar. Diğer ev içi kıyafetleri de 

çok çeşitlidir. Kadınların dış kıyafetlerde kullandıkları kürk, çarşaf ve 

feracede de çok çeşitli bir kullanım söz konusudur.  Ziynet eşyaları 

arasında yer alan yüzük, küpe ve bileziklerde, zümrüt elmas 

kullanılmıştır. Terekelerde, kadınların sahip oldukları mallar 

ekonomik durumlarına göre yer almıştır. 
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A. GİRİŞ:  

Bu çalışma 2009-2012 yılları arasındaki ve 2021 yılındaki kısa süreli 

araştırmalara dayanmaktadır. İstanbul’un Kadıköy ilçesi, 

Söğütlüçeşme Camisinde (Fot.1-6) yer alan, tarihi öneme haiz ve her 

biri eşsiz sanat eseri özelliği taşıyan Osmanlı dönemi saatleri 

üzerindeki incelemelerimiz çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. 

Söğütlüçeşme Camisinde bulunan içi metal aksamlı olan üç saat, uzun 

ahşap kasalı saatler grubuna girmektedir.1  

Konumuz olan saatleri anlatmaya geçmeden önce, uzun ahşap kasalı 

saatlerle ilgili olarak C.Esat Arseven'in sözleriyle, ne olduğundan ve 

özelliklerinden bahsedecek olursak;    

"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".2  

Ankara Vakıf Eserleri Müzesi tanıtım kitabında ahşap kasalı saatler 

hakkında belirtildiğine göre ; "Genellikle saatin alınlık, gövde ve alt 

ahşap kısımlarında süslemeler yer alır. Kalem işi bitkisel süsleme daha 

yoğun olmak üzere, geometrik süslemelerde karşımıza çıkar. Bu 

 
1 Bkz.Şule Gürbüz, Saat Kitabı, TBMM, Milli Saraylar Dairesi Bşk.Yay. İstanbul 

2011, s.70-74. 
2 Bkz. Arseven, "Saat maddesi", MEB. Yay., Sanat Ansikopedisi, C.4, s.1735. 
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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".3 

İstanbul Kadıköy'de Söğütlüçeşme camisinde bulunan Osmanlı 

Dönemine ait üç saat konu olarak seçilmiştir. Bu konu üzerinde 

durulmasının sebebi, bugün olan saatleri, özelliklerini belirleyerek, 

ülkemiz içerisinde fazla tanınmayan, araştırılmayan saatleri hak ettiği 

yere koymaktır. İncelediğimiz tarihi özelliklere sahip saatlerin az 

örnek olmasına karşın saatlerin her birinin kendi kültürümüz 

içerisinde bir karşılığının olması, Osmanlı süsleme sanatında pek 

incelenmeyen   bir konu olması ve camiye gelip gidenlerin hatırasının 

yaşatılmasına katkıda bulunmak için bu çalışma yapıldı. İstanbul’da 

ve Anadolu’da daha çok tarihi camilerde, türbelerde ve müzelerde 

karşımıza çıkan ama bunun yanında da, Söğütlüçeşme camisi gibi 

 
3 Ankara Vakıf Eserleri Müzesi Tanıtım Kitabı, Vakıflar Gen.Müd.Yay., Ankara 

2008, s.26. 
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yakın zamanlarda yapılmış camilerde de göze çarpan Osmanlı dönemi 

saatleri gibi kıymetli eşyalar, geçmişten geleceğe bir emanet ve bizlere 

bir yadigar olup, Türk el sanatları açısından hususi önem taşımaktadır. 

Bu saatlerin ahşap kasalarının yüzeyleri çoğunlukla bitkisel 

kompozisyonla tasvir edilmiştir. Bu tür saatlerin bir kısmı da 

geometrik ve nesneli unsurlarla ele alınmış olabilir.  Fakat bunun 

yanında, Söğütlüçeşme camisinde karşımıza çıkan üç numaralı 

örnekte olduğu gibi kısmen sade yapılmış olan saatlerde vardır. 

Osmanlı dönemi saatlerinin üzerinde umumiyetle herhangi bir yapılış 

tarihini bildiren bir yazı  geçmese de,  tarihi olan veya firma, usta adı 

olan benzer saat örneklerine göre tahmini olarak tarihini bulmak, 

kimin tarafından nerede yapıldığı, varsa yazısını, biçimini, bugünkü 

durumunu, türünü, ölçülerini, malzemesini, yapım ve süsleme 

tekniğini ortaya çıkarıp, saatlerin tanımını ve kompozisyonunu 

açıklayarak  sanat tarihi alanındaki konumunu göstermek, 

insanlarımıza bunları tanıtıp, bilinçlendirmek amaçlanmıştır.  

B. SÖĞÜTLÜÇEŞME CAMİSİ SAATLERİ 

Söğütlüçeşme Camisi, mimarı Fevzi Hascan olan Kadıköy'de yer alan bir 

camidir. Kuşdili Camii de denir. Hasanpaşa, Söğütlü Çeşme Cd No:182 

D:184, 34722 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunmaktadır. 
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 SÖĞÜTLÜÇEŞME CAMİSİ SAATİ NO-1 

Sıra No                      1 Fotoğraf No 7-14 

Tarih XIX.yy.son çeyreği 

olabilir. 

Boy 234 

cm. 

Bulunduğu Yer Söğütlüçeşme Camisi Derinlik 32 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 59-57 

cm. 

Durumu Bozuk Alt Bölüm Alt 

Genişlik 

50 cm. 

Yapım-Süsleme 

Tekniği 

Oyma,döküm,kazıma,  

kalemişi 

Orta Bölüm 

Genişlik 

54-42 

cm. 

 

Tanım ve Kompozisyon: Yapılış tarihinin 19.yy. son çeyreği 

olabileceği düşünülen saat 234 cm. uzunluğa, 54 cm. genişliğe, 32 cm. 

derinliğe sahiptir. Alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir formda ele 

alınmıştır. Saatin ahşap kasasında ve kadranında tarihi, yapımı ile 

ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bozuk ve çalışmaz durumda olan ve 

saat iki bölümlüdür. Bunlar kadran ve çerçevenin bulunduğu üst 

bölüm ve gövde kısmının bir arada bulunduğu bölüm birleşik ve tek 

bölüm halindedir. Saatin diğer bölümü ise; alt kaide kısmının olduğu 

bölümdür. Saatin çerçevesinin ve kadranın da bulunduğu üst kısım 

kareye yakın vaziyette verilmiştir.  Saatin kadranın altında bulunan 

ahşap gövdenin üzerinde, saat ve sarkaç kısmını örten cam bölme 

bulunmaktadır. Üst bölümde kadran üzerinde, herhangi bir süsleme 
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bulunmamaktadır. Kadranın etrafındaki metal çerçeve üzerinde, üstte 

ortada bir vazo içerisinden çıkıp, kıvrılarak iki yöne doğru giden 

üzerinde akantusların ve yaprakların olduğu bir kıvrık dal, çerçevenin 

üst sol ve sağ köşesinde birbirlerinin aynı olan motifler işlenmiştir. Bir 

bereket boynuzu içerisinde üzüm, elma, erik, kiraz, incir, armut, kayısı 

şeftali ve ne olduğu pek belli olmayan çeşitli meyvelerden oluşan bir 

kompozisyon göze çarpmaktadır. Bu kısmı alttan yatay bir şerit 

kesmektedir. Bu şeridin altındaki dört köşede birbirlerini tekrarlayan 

motifler karşımıza çıkmaktadır. Kaideli bir vazo içerisinde elma, 

armut, şeftali, erik, incir gibi çeşitli meyveler betimlenmiştir. Vazonun 

her iki yanında birer akantus yapraklarından oluşan şerit ile birer kır 

çiçeği tasvir edilmiştir. Saatin ahşap yatay üst tablasında bitkisel 

motiflerden oluşan bir düzenleme vardır. Bitkisel motifler içerisinde 

gül, menekşe, ayçiçeği, karanfil ve çeşitli kır çiçekleri bir şerit halinde 

dizilmiştir. 

Gövdenin içerisinde iç içe geçmiş dikdörtgen silmelerin oluşturduğu 

çerçeve içerisinde ve sarkacın arkasında bulunan ahşap yüzey 

üzerinde kalem işiyle yapılmış, alttan üste doğru kıvrılarak giden bir 

kıvrık dal üzerinde asma yaprakları ve altta da üzüm salkımı dikkat 

çekmektedir. Bunun yanında, kalem işlerin çevresinde ince bir 

kazımayla verilmiş akantus ve rumi, kır çiçekleri motiflerini hatırlatan 

bitkisel unsurlar işlenmiştir. Saatin gövdesinde yer alan sarkacı 

tamburu hatırlatan bir biçimde madenden yapılmış olup, cam 

bölmenin altında beş kalın telli ve teller üstte, ortada ve altta metal bir 

plakayla birbirine bağlanmış olarak verilmiştir.  
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Alt bölümde silmelerin oluşturduğu kareye yakın çerçeveler 

içerisinde, ortada yer alan dallar üzerinde sarı, beyaz ve pembe renkli 

üç adet menekşe, yapraklar ve kır çiçekleri göze çarpmaktadır. Ayrıca 

çerçevenin dört köşesinde geometrik şekiller içerisine laleler ve kır 

çiçekleri yerleştirilmiştir. Motifler beyaz, kahverengi, pembe, kırmızı, 

sarı, siyah ve yeşil boyayla renklendirilmiştir. 

 

Süsleme Konulan: Saatin üzerinde bitkisel (akantus,armut,asma 

yaprağı,erik,incir, kayısı,şeftali,menekşe,gül,kır çiçeği,kıvrık 

dal,kiraz,lale,rumi,üzüm,yaprak), nesneli (bereket boynuzlu vazo, 

kaideli vazo) süsleme unsuru motifler kullanılmıştır. 

 

Süsleme Teknikleri: Oyma, kalemişi, kazıma ve döküm teknikleri 

uygulanmıştır. 

SÖĞÜTLÜÇEŞME SAATİ NO-2 

Sıra No                      2 Fotoğraf No 15-22 

Tarih XIX.yy.son çeyreği 

olabilir. 

Boy 215 

cm. 

Bulunduğu Yer Söğütlüçeşme Camisi Derinlik 31 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 56 cm. 

Durumu Sağlam Alt Bölüm Alt 

Genişlik 

48-54 

cm. 

Yapım-Süsleme 

Tekniği 

Oyma,döküm,kazıma Orta Bölüm 

Genişlik 

41.5 

cm. 
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Tanım ve Kompozisyon: Yapılış tarihinin 19.yy. son çeyreği 

olabileceği düşünülen saat 215 cm. uzunluğa, 41,5 cm. genişliğe, 31 

cm. derinliğe sahiptir. Saat, alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir 

formda ele alınmış durumdadır. Sağlam vaziyette bulunan saat iki 

bölümlü imal edilmiştir. Bunlar üst bölüm, gövde kısmının bulunduğu 

bölüm ve alt kaide kısmının olduğu bölümdür. Saatin üst kısmını ve 

gövde kısmını cam kapaklı bir bölme örtmektedir. Saatin ahşap 

kasasında ve kadranında tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak konuyla ilgili çeşitli yayınlarda geçen bu saate benzer örnekler 

dikkate alındığında imal tarihinin XIX. yüzyıl son çeyreği olabileceği 

düşünebilir. Saatin üst bölümünde, kadranında ve ahşap kasanın 

gövdesinde, sarkaçta, sarkacın arkasında herhangi bir süsleme 

karşımıza çıkmamaktadır. Saatin gövdesinde yer alan sarkacı tamburu 

hatırlatan bir biçimde madenden yapılmış olup, cam bölmenin altında 

beş kalın telli ve teller üstte, ortada ve altta metal bir plakayla 

birbirine bağlanmış olarak verilmiştir. 

 Saatin alt bölümünde iç içe geçiş silmelerin oluşturduğu çerçevenin 

içerisinde, ortada güller,kır çiçekleri, yapraklar, kasımpatı, karanfil, 

kalla, menekşelerin ve yaprakların oluşturduğu bir bitkisel 

kompozisyon tasvir edilmiştir. Kalemişi süslemelerde sarı, kırmızı, 

kahverengi, beyaz, yeşil renkler kullanılmıştır. 

Süsleme Konulan: Saatin üzerinde bitkisel (gül, karanfil, kalla, 

kasımpatı, kır çiçekleri, menekşe, yaprak), geometrik (çerçeve) 

süsleme unsuru motifler kullanılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, kazıma, kalemişi ve döküm teknikleri 
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uygulanmıştır.  

SÖĞÜTLÜÇEŞME SAATİ NO-3 

Sıra No                      3 Fotoğraf No 23-30 

Tarih XX.yy.ilk çeyreği 

olabilir. 

Boy 220 

cm. 

Bulunduğu Yer Söğütlüçeşme Camisi Derinlik 30 cm. 

Malzeme Ahşap,metal,cam Kaide Genişliği 52 cm. 

Durumu Sağlam Alt Bölüm Alt 

Genişlik 

48-55 

cm. 

Yapım-SüslemeTekniği Oyma,döküm,kazıma Orta Bölüm 

Genişlik 

41 cm. 

 

Tanım ve Kompozisyon: Yapılış tarihinin 20.yy. ilk çeyreği 

olabileceği düşünülen saat, 220 cm. uzunluğa, 41 cm. genişliğe, 30 

cm. derinliğe sahiptir. Saat, alttan üste doğru dikdörtgene yakın bir 

formda ele alınmıştır. Sağlam vaziyette bulunan saat iki bölümlü imal 

edilmiştir. Bunlar üst bölümle bütünleşik gövde kısmının bulunduğu 

bölüm ve alt kaide kısmının olduğu bölümdür. Saatin yatay tabla ile 

ayrılan üst kısmını ve gövde kısmını cam kapaklı bir bölme 

örtmektedir. Saatin ahşap kasasında ve kadranında tarihi, yapımı ile 

ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Saatin gövdesinde yer alan sarkacı 

tamburu hatırlatan bir biçimde madenden yapılmış olup, cam 

bölmenin altında dokuz kalın telli ve teller üstte. ortada ve altta metal 

bir plakayla birbirine bağlantılı şekilde verilmiştir. Saatin ahşap kasası 
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kahverengi boyayla boyanmıştır. Ahşap kasasının üzerinde ve 

kadranın çevresinde süsleme unsuru olabilecek bir motif 

kullanılmamıştır. Saatin üzerinde yapılış tarihi ile ilgili bir bilgi 

yoktur. Saatin yapılış özelliklerinden imal tarihinin 20. yüzyıl ilk 

çeyreği olabileceği ve ahşap kasasının, bazı metal aksamlarının yerli 

ustalar tarafından yapılmış olabileceği düşünülebilir. Ayrıca saatin 

ahşap kasasının iki yan kenarında kazımayla oluşturulmuş dikey 

çizgiler dikkat çekmektedir. Alt kaidesi ile alt bölüm arasında yatay 

kademeli şekilde verilmiş silmeler mevcuttur. 

Süsleme Konuları: Saat üzerinde süsleme unsuru herhangi bir motif 

kullanılmamıştır. Ancak silmelerle ve boyamayla süsleme 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Süsleme Teknikleri: Oyma, boyama,kazıma uygulanmıştır. 

C. DEĞERLENDİRME: 

Söğütlüçeşme Camisinde yer alan saatler, caminin ana mekanına 

girişinde, mihraba ve minbere yakın yerlerde duvara dayalı vaziyette 

bulunduğu görülmektedir. İncelediğimiz cami saatlerinden No-1’in 

çalışır durumda olmayıp, bozuk durumda olduğu, No-2 ve No-3’ün 

çalışır durumda olduğu anlaşılmıştır. Saatlerin ahşap kasalarında, 

kadranın veya sarkacın bulunduğu kısımlarda saatleri yapan usta veya 

firma ile yapıldığı yer ile herhangi bir yazı bulunmamaktadır. 

Süslemeler ahşap kasalı saatlerin çeşitli bölümlerinde kalem işi, 

kazıma, boyama, oyma gibi çeşitli süsleme teknikleriyle yapılmıştır. 

Kadran ve sarkacın olduğu bölümlerde, camideki saatlerin sarkaçları 

metalden yapılmıştır. Saatlerin hepsi üstten alta doğru dikdörtgene 
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yakın bir şekildedir. Söğütlüçeşme camisinde bulunan Osmanlı 

dönemi saatlerinin üzerinde, akantus, asma, erik, gül, incir, kalla, 

karanfil, kayısı, kasımpatı, kır çiçeği, kıvrık dal, kiraz, lale, menekşe, 

rumi, şeftali, üzüm ve yaprak gibi bitkisel unsurlar; çerçeveler gibi 

geometrik unsurlar, bereket boynuzu, kaideli vazo gibi nesneli 

süsleme motifleri ele alınmıştır. 

Söğütlüçeşme camisinin 1 no’lu saatinde (Fot.7-14,No-1), bitkisel 

(akantus, armut, asma, erik, gül,  incir, kayısı, kır çiçeği, kıvrık dal, 

kiraz, lale, menekşe, rumi, şeftali, üzüm, yaprak),  nesneli (bereket 

boynuzu, kaideli vazo); Söğütlüçeşme camisinin 2 no’lu  saatinde 

(Fot.15-22,No-2), bitkisel (gül, kalla, karanfil, kasımpatı, kır çiçeği, 

menekşe, yaprak), geometrik (çerçeve); Söğütlüçeşme camisinin 3 

no’lu saatinde (Fot.23-30,No-3) ise; saatin ahşap kasası üzerinde 

oyma, boyama ve kazımayla süsleme amacıyla oluşturulmuş saatin 

yüzeyinde  herhangi bir motif karşımıza çıkmamaktadır. 

İncelediğimiz 3 örneğin hiç birinde saatlerin yapılış tarihiyle ilgili bir 

bilgi veya tarih ibaresi bulunmamaktadır. Saatler üzerindeki bitkisel 

süslemelerin ele alınışından, benzer konulu başka saatler göz önüne 

geldiğinde bu saatlerden No.1 ve 2’yi XIX. son çeyreğine, No-3’üde 

XX. ilk çeyreğine tarihleyebiliriz. İstanbul’un ve Anadolu’nun çeşitli 

camilerinde bulunan Osmanlı dönemi uzun ahşap kasalı saatlerin 

üzerinde yer alan kalemişi ve döküm tekniği ile yapılmış bitkisel, 

geometrik ve nesneli kompozisyonların ele alınışında ve saatlerin 
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görünümleri arasında imal edilen yere, firmaya ve ustaya göre 

benzerlikler veya kısmen farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir.4 

 
4 Bkz. Atilla Bir- M. Kaçar. “Saat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 

C.35, s.324; 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, “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; H.Kamil Biçici, “ KOCAMUSTAFAPAŞA 

VE TOPKAPI ‘DA BULUNAN BAZI CAMİLERİN SAATLERİYLE İLGİLİ BİR 

İNCELEME", Hacı Bektaşı Veli Anısına, Türk Dünyası ve Türkiye Araştırmaları 



408 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

D. SONUÇ 

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme camisinde bulunan 3 tane uzun ahşap 

kasalı cami saatinden birisi bozuk (No-1), diğer ikisi çalışır 

durumdadır (No-2 ve No-3) Saatlerin hepsi ahşap, metal cam 

malzemeden oyma, döküm teknikleriyle imal edilmiştir. Kalemişi ve 

kazımayla süslemeler verilmiştir. Saatlerin hepsi ahşap kasa 

muhafazalı olup, boyları 215 cm. ile 234 cm. arasında, ortalama 

genişlikleri 41 cm. ile 54 cm. arasında, derinlikleri 30 cm. ile 32 cm. 

arasında değişmektedir. Kadran ve sarkacın bulunduğu bölümün üstü 

ince bir camla örtülüdür. Saatlerin ahşap kasalarının meşe, maun ve 

abanoz gibi oldukça dayanıklı ahşap malzemeden yapılmış olabileceği 

düşünülmektedir. Üç numaralı saatin oldukça sade ve gösterişsiz 

görünümü ve yapılış özelliklerinden dolayı kasasının imal tarihinin 

20. yüzyılın başlarında yerli ustalar veya marangozlar yardımıyla 

yapılmış olabileceği, kasanın içerisinde yer alan metal aksamın daha 

önceki bir tarihte muhtemelen İngiltere’de imal edilmiş olabileceği 

düşünülebilir. Motiflerin üzerlerinin bezemesi beyaz, kahverengi, 

 
VIII, İKSAD, Gaziantep, 2021a, s.51-564;  H.Kamil Biçici, “İSTANBUL 

TÜRBELERİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SAATLERİN 

BEZEMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Yunus Emre Anısına, Türk 

Dünyası ve Türkiye Araştırmaları IX, İKSAD, Gaziantep, 2021b, s.497-532; Feza 

Çakmut, “Topkapı Sarayı Saatleri”, Saat Dünyası Dergisi, İstanbul Saatçiler Odası 

Yay., Sayı:  3, Nisan-Mayıs 2005, ss.40-41; Kemal Özdemir, Ottoman clocks and 

watches, İstanbul: TYT Bankası Yay., 1993; J. Ruska, “Saat”, MEB.İslam 

Ansiklopedisi, C.10, ss.2-3; Sevim Tekeli,  16’ıncı Asırda Osmanlılarda Saat ve 

Takiyüddin’in  Mekanik Saat Konstrüksiyonuna Dair En Parlak Yıldızlar, Adlı 

Eseri, Ankara Ünv.Basımevi, Ankara 1966; 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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pembe, kırmızı, sarı, siyah ve yeşil boyayla yapılmış ve 

renklendirilmiştir. 

Söğütlüçeşme Camisinin sade ele alınmış bir saat örneğinin dışında 

(No-3), uzun ahşap kasalı bezemeli iki saat örneğinin ele alınışında 

(No-1 ve No-2) temiz  işçilikle beraber, motiflerin birbirleriyle 

uyumlu ve dikkat çekici işlenişi insanı etkileyen unsurlardan biridir. 

Bu süslemeler Türkiye’nin bir çok yerinde karşımıza çıkan saat 

örnekleri Batılılaşma döneminin barok ve rokokonun stilize olmuş göz 

alıcı etkilerini yansıtmaktadır. Söğütlüçeşme camisi saatleri üzerinde 

işlenen kompozisyonlarda çoğunlukla natürmort biçiminde tasvirler 

betimlenmiştir. Ahşap kasanın  yüzeylerinde dikkat çekici şekilde 

verilen çiçek demetleri ve yaprak motifleri, kıvrılarak giden dallar, 

stilize edilmiş bitkisel unsurlar, çiçek motifleri Batılılaşma döneminin 

izlerini ve etkilerini taşımakta olup, özellikle kalemişi boyamayla 

ahşap malzeme üzerine yapılan kompozisyonlar Osmanlı döneminin 

el sanatı ürünlerinin nadide eserleri arasındadır. 
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Fot.2,Kadıköy Söğütlüçeşme Camisi, dış görünüm 

 
Fot.3,Kadıköy Söğütlüçeşme Camisi, iç görünüm 

 
Fot.4,Kadıköy Söğütlüçeşme Camisi, iç görünüm 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca teknolojik gelişmeler insana dair her alanı etkilemiş ve 

şekillendirmiştir. Öte yandan insan ihtiyaçları, teknolojik gelişmelerin 

ve yeniliklerin yaratılması sürecinde en önemli motifi oluşturmuştur. 

İnsanoğlu ilk olarak temel üretim faktörünün toprak olduğu tarım 

toplumunu oluşturmuş ve tarımsal üretimin gerçekleştirilmesini 

sağlayan teknolojileri geliştirmiştir. Ardından temel üretim faktörünün 

sermaye malı olduğu sanayi toplumu dönemini yaşamış ve sanayi 

üretiminin gerektirdiği teknolojik atılımlar gerçekleştirilmiştir. Son 

olarak 1960’lı yıllardan itibaren temel üretim faktörünün ve ürünün 

bilgi olduğu bir toplumsal yapı olan bilgi toplumu ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu dönüşüm toplumsal yapının bir öğesi olan ekonomik 

yapıyı da etkilemiştir. 1990’lı yıllardan itibaren bilgi ekonomisi, yeni 

ekonomi, ağırlıksız ekonomi gibi farklı kavramlarla ifade edilen bu 

ekonomik yapı giderek küresel düzeyde egemen hale gelmiştir. 

Toplumsal yapıda yaşanan her dönüşüm toplum içerindeki güç 

dengesini de etkilemiş ve temel üretim faktörlerine sahibi olan 

ekonomik ve politik gücü elde etmiştir. Günümüzde de temel üretim 

faktörünün bilgi olduğu dikkate alındığında, bilgiyi üreten gücü elinde 

tutmakta gerek üretim gerekse bölüşüm süreçlerini kendi çıkarları 

doğrultusunda etkilemektedir.   

Bilgi ekonomisini ortaya çıkaran önemli unsurlardan biri 

küreselleşmedir. Küreselleşmenin ortaya çıktığı 1980’li yıllardan 

itibaren, dünya ticaretinin serbestleşmesi eğilimi hızla artmaya 

başlamıştır. Bu durum ülkelerin ihracata yönelik büyümelerine neden 
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olurken aynı zamanda aralarındaki rekabetin de artmasına yol 

açmıştır. Dünya ticaretinden daha yüksek paylar alabilmek ancak 

katma değeri yüksek ürünler üreterek ve küresel değer zincirine 

katılarak başarılabilecek bir olgu halini almıştır. Küreselleşme 

öncesinde arz zinciri, mal zinciri, küresel tedarik zinciri gibi isimler 

ile adlandırılan ve üretim için gerekli olan hammaddenin tedarik 

edilmesi ile sınırlı olan süreç, küreselleşme ile üretimin farklı 

aşamalarının farklı üretim noktalarında gerçekleştirilmesi ve daha 

sonra birleştirilerek nihai malın elde edilmesi şeklinde bir üretim 

yöntemine dönüşerek küresel değer zinciri adı verilen kavramı ortaya 

çıkartmıştır.  

Türkiye dışında çalışmada ele alınan tüm Türk Cumhuriyetleri1 

bağımsızlıklarını 1991 yılında elde etmişlerdir. Uzun yıllar boyunca 

sosyalist ekonomik düzene sahip olan Türk Cumhuriyetleri, 

bağımsızlıklarını kazandıktan sonra liberal ekonomik düzene 

geçmişler ancak geçiş sürecinde yeni düzene uyum sağlamakta birçok 

zorlukla karşı karşıya gelmişlerdir. Liberal düzene geçiş ile 

küreselleşme eğilimleri de artmış ve küresel ekonomik düzene 

eklemlenme farklı alanlarda gerçekleşmiştir. Bu alanlardan biri de 

üretimin küreselleşmesi ve küresel değer zincirleridir. Küresel değer 

zincirine katılım birçok gelişmekte olan ülke için olduğu gibi Türk 

Cumhuriyetleri için de son derece önemlidir. Bu ülkeler genç nüfusları 

ve zengin yeraltı kaynakları ile küresel değer zincirinden yüksek 

paylar alabilme potansiyeline sahiptirler. Küresel değer zincirine 

 
1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veri kısıtı nedeniyle çalışmaya dahil 

edilememiştir. 
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yüksek katılım sağlamak Türk Cumhuriyetleri’nin hem dünya 

ticaretinden yüksek paylar almalarını hem de dünya ekonomisine 

entegre olmalarını sağlayacaktır. 

Çalışmanın amacı, Türk Cumhuriyetleri’nin küresel değer zinciri 

içerisindeki yerlerini belirlemek ve analiz etmektir. Bu amaçla 

çalışmada “UNCTAD-Eora GVC” veri seti kullanılarak analizler 

gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen veri seti ile altı Türk Cumhuriyeti’nin 

yanı sıra gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin Küresel değer zinciri 

(KDZ) Katılım Endeksi (GVC-Participation Index) hesaplanmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı Uluslararası Para Fonu’nun 

sınıflandırmasına göre yapılmış ve hesaplanan değerlerin aritmetik 

ortalaması alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde, küreselleşme ve küresel değer zinciri 

kavramları tanıtılmış, ikinci bölümünde Türk Cumhuriyetleri ve 

küresel değer zincirleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde 

ise önce veri seti tanıtılmış ve yöntem açıklanmış ardından analiz 

sonucunda elde edilen endeks değerleri çerçevesinde Türk 

Cumhuriyetleri özelinde yorumlar yapılmıştır. Sonuç kısmında ise 

elde edilen bulgular ışığında politika önerilerinde bulunulmuştur. 

1. Küreselleşme ve Küresel Değer Zincirleri 

1960’lı yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan 

gelişmeler dünya ekonomik sistemi üzerinde de önemli etkileri 

beraberinde getirmiştir. Bu süreçte bilgi iletişim teknolojilerinde 

yaşanan ilerleme küreselleşme eğilimlerine hız kazandırmıştır. Öte 

yandan ulaşım sektöründe yaşanan gelişmeler de özellikle mal ve 
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hizmet ticaretinin artmasını sağlayarak küreselleşme sürecine hız 

kazandıran bir başka faktör olmuştur. Bununla beraber küreselleşme 

eğilimleri de beraberinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

yaygınlaşmasını beraberinde getirmiş aralarında karşılıklı ve yığılımlı 

bir etkileşim yaşanmıştır. Yaşanan küreselleşme eğilimleri farklı 

araştırmacılar tarafından farklı açılardan inceleme konusu yapılmıştır. 

Belki de üzerinde en çok araştırma yapılan konular küreselleşmenin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ya da ulus devlet üzerine etkileri 

konularında yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede Ohmae (1995: 75) 

küreselleşmenin ulus devletin sonu anlamına geldiğini ifade etmiştir.   

Küreselleşme; teknolojik gelişmelere paralel çeşitli mal, hizmet, 

sermaye-para, emek ve bilgi gibi unsurların hızlı bir şekilde hareket 

ederek, ülke sınırları aşmalarına bağlı olarak ekonomik, politik ve 

kültürel ilişkilerin değişime uğradığı ve etkileşime girdiği bir süreç 

olarak tanımlanabilir (Erkan vd., 2007: 9-10). Bu bağlamda 

küreselleşme sadece ekonomik bir olgu olmayıp sosyal, politik ve 

kültürel boyutları da bulunan bir olgudur. Dolayısıyla günümüzde 

dünya sosyal, politik ve ekonomik faaliyetler açısından giderek 

bütünleşik hale gelmekte ve herhangi bir ülkede ya da bölgede sosyal, 

politik ve ekonomik düzeyde alınan kararların veya yaşanan olayların 

küresel düzeyde hissedilme derecesi ve yayılım hızı artmaktadır 

(Mulugata ve Assefa, 2002: 24). 

Her ne kadar küreselleşmenin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

boyutları söz konusu olsa da bu çalışmanın kapsamı bağlamında 

küreselleşmenin özellikle ekonomik boyutu üzerinde durulacaktır. 
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Şenses (2004: 1) küreselleşmeyi ekonomik boyutuyla ele alarak “mal 

ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin teknolojik birikimin ve finansal 

kaynakların ülkeler arasında serbestçe dolaşabildiği, faktör, mal, 

hizmet ve finans piyasalarının giderek bütünleştiği bir süreç” olarak 

tanımlamaktadır. Tarihsel süreç incelendiğinde ekonomik 

küreselleşmenin farklı dönemlerde farklı şekillerde yaşandığı ifade 

edilebilir. Bu dönemler ve temel özellikleri aşağıdaki gibi ele 

alınabilir (Waters, 1995: 93–94):  

• 1600–1870 merkantilist ekonomi dönemi. Bu dönem zayıf ulus 

devletlerin ortaya çıktığı, tek zenginlik kaynağının kıymetli madenler 

olduğu ve korumacı politikalar izlenerek dış ticaretin zenginleşmenin 

ya da servet biriktirmenin bir aracı olarak görüldüğü dönemdir. 

 

• 1870–1970 politik ekonomi dönemi: Yaşanan dünya savaşlarından 

sonra uluslararası ticaretin arttırılması için önemli adımların atıldığı ve 

bu çerçevede Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun 

kurulduğu dönemdir. Bu dönemde ulus devletlerin gücü daha çok 

ekonomik güçleriyle sınırlı kalmış; ulusal firmalar güçlenerek çok 

uluslu şirketler haline gelmiştir. Ayrıca devletler ekonomik güçlerini 

artırmak için bu firmalarla işbirliği içerisine girmişlerdir. Yine bu 

dönemde uluslararası kurumlar ve çok uluslu şirketler arasındaki 

ekonomik ilişkiler yoğunlaşmış ve bunların ekonomik ve politik 

gücünde de artış yaşanmıştır. Böylece uluslararası finans sistemi 

giderek bu egemen güçler tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. 
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• 1970 sonrasında, özellikle 1990’lardan itibaren somutlaşan kültürel 

ekonomi aşaması: Günümüze kadar olan bu son dönem piyasaların 

devletin kontrol kapasitesinin üstünde büyüdüğü, üretim biriminin 

daha insani ve kişisel ölçekte küçülmeye başladığı, kültürel ekonomi 

aşamasıdır. Bu dönemde üretim yapısı giderek değişmiş; temel üretim 

faktörü ve çıktı bilgi haline gelmiştir. Dolayısıyla bu dönemin öncü 

sektörleri; ürünleri semboller olan, kitle iletişim, eğlence ve yeni 

medya sektörleridir. 

 

Yukarıda yer alan dönemler dikkate alındığında kavramsal açıdan 

uluslararasılaşma ile küreselleşme kavramları arasındaki farklılığa 

değinmek yerinde olacaktır. Uluslararasılaşma, ekonomik faaliyetlerin 

ulusal sınırların ötesinde daha geniş coğrafi yayılımını sağlayan bir 

süreç olarak açıklanmaktadır. Küreselleşme ise uluslararası alana 

yayılmış olan ekonomik faaliyetlerin fonksiyonel düzeyde de 

bütünleşmesini ifade eden niteliksel bir süreçtir (Dicken, 2014: 360). 

Bu bağlamda Waters (1995: 93–94) tarafından küreselleşmenin 

dönemleri olarak ele alınan ilk iki dönem küreselleşmeden ziyade 

uluslararasılaşmayı ifade etmektedir.  

Ekonomik küreselleşmeyi üç farklı boyutuyla ele almak mümkündür 

(Adıgüzel, 2011: 100):  

a. Ticaretin küreselleşmesi, 

b. Finansal küreselleşme ve 

c. Yatırımın ve üretimin küreselleşmesi 
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Ticaretin küreselleşmesi, mal ve hizmet ticareti yönünden 

liberalizasyonu ifade etmektedir. Finansal küreselleşme ise finans 

piyasalarındaki kontrollerin ve kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası 

rekabete açılması, piyasaların konvertibiliteye sahip hale getirilmesi, 

esnek döviz kuruna geçilmesi, uluslararası sermaye akımlarının 

artmasının yanı sıra yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi yeni 

kurumsal değişikliklerin gerçekleştirilerek finans piyasalarındaki 

işlevlerinin artmasıdır (Adıgüzel, 2011: 101).  

Ekonomik küreselleşmenin bir başka boyutu ise yatırımın ve üretimin 

küreselleşmesidir. Yatırımların küreselleşmesiyle ifade edilmek 

istenen doğrudan yabancı sermaye yatırımları olup bir yönüyle de 

üretimin küreselleşmesine işaret etmektedir. Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları, bir firmanın faaliyetlerini sürdürdüğü ana 

merkezinin bulunduğu ana ülkenin dışında diğer ülkelerde üretim 

tesisi kurması ve/veya mevcut üretim tesislerini satın alması şeklinde 

tanımlanabilir. Üretimin küreselleşmesi ise firmaların sınır ötesi sabit 

sermaye yatırımının yanı sıra sınır ötesi iştirak, fason imalat 

anlaşmaları ve başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini 

kendi ülkeleri dışında yaymalarıdır (Adıgüzel, 2011: 124).  

Üretimin küreselleşmesi noktasında bir diğer önemli olgu küresel 

değer zincirleridir. Küresel değer zinciri kavramını açıklamadan önce 

değer zinciri kavramının açıklanmasında yarar bulunmaktadır. Değer 

zinciri, bir hizmet veya ürünün, ilk düşünce aşamasında itibaren, 

tasarlanıp farklı gelişim aşamalarından geçerek üretimde fiziksel 

değişim ve diğer dönüşümlerden sonra nihai tüketiciye erişmesi ve 
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kullanım sonrası satış sonrası destek hizmetleri de dahil olmak üzere 

tüm faaliyetleri kapsayan, katma değerin nasıl meydana geldiğini 

açıklayan bir modeldir (Kaplinsky ve Morris, 2000: 4). Söz konusu 

değer zincirlerinin tek bir ülke yerine küresel düzeyde kurulması ile 

küresel değer zincirleri oluşmuştur. 

1980’li yıllardan itibaren bir yandan küresel ticaret hacmi giderek 

genişlerken diğer yandan uluslararası ticaretin yapısında niteliksel bir 

değişim ortaya çıkmıştır. Bu niteliksel değişimin önemli 

nedenlerinden biri, söz konusu yıllarda neo-liberal politikalar 

çerçevesinde uluslararası kurumların da etkisi ile ithal ikameci 

sanayileşme stratejisinden ihracata yönelik sanayileşme stratejisine 

geçiştir. 1970’li yıllarda petrol krizi, cari açık, döviz açığı vb. makro 

ekonomik sorunlar birçok ülkede görülmüştür. 1980’li yıllardan 

itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye ihracata 

yönelik sanayileşme stratejisine geçilmesi ve liberal politikaların 

yürürlüğe konulması bir çözüm önerisi olarak sunulmuş ayrıca bu 

politikaların uygulanması yönünde uluslararası kurumlar tarafından 

yapılan baskılar giderek artmıştır. Bu süreç ve ortam küresel değer 

zincirlerinin gelişmesinin ekonomi-politik faktörünü oluşturmuştur. 

Üretim faaliyetlerini küresel çapta sürdüren firmaların da bu sürecin 

önemli destekçilerinden olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Çünkü 

söz konusu firmalar sadece yerel düzeyde değil uluslararası düzeyde 

daha büyük piyasalara sahip olmayı liberalleşme yönünde yasal 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesini yeni ve geniş pazarlara 

ulaşabilmeyi ve bu doğrultuda maliyet düşüşleri sağlayarak 

kârlılıklarını artırmayı amaçlamaktadırlar (Erkök, 2020: 640). 
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Küresel değer zincirlerinin gelişiminde önemli olan bir diğer faktör 

teknik alana ilişkindir. Ulaşım, taşımacılık, lojistik ve bilgi iletişim 

sektörlerinde yaşanan gelişmeler bir yandan maliyet düşüşlerini 

sağlayarak diğer yandan üretimin coğrafi olarak bölünmesinde etkili 

olarak küresel değer zincirlerinin gelişmesinde belirleyici olan diğer 

faktörü oluşturmuştur (Dağistan, 2017: 825). Küresel ekonomik 

sistemin içinde geliştiği ve desteklediği teknolojik yapı ile kurumsal 

değişim ekonomik birimlerin küresel iş bağlantılarının gelişmesini 

beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu süreç sermaye sahiplerini ya da 

firmaları etkileyerek onların sınır-ötesi iş bağlantıları kurmak ve 

geliştirmek suretiyle dünyanın farklı bölgelerinde üretim, pazarlama 

ve ticaret faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Böylece bütün bu 

bağlantılar ve akışlar, köken ve mekân önemli olmaksızın ulus-ötesi 

bağlamda meydana gelmekte; küresel düzlemde ulus-ötesi ağ mantığı 

egemen hale dönüşmektedir (Yalçınkaya, 2015: 317). Küresel ağ, 

çokuluslu (multinational) firmaların merkez güç olduğu ve değer 

zincirlerini yönlendirdiği veya çok-uluslu firmalar arasındaki anlaşma 

ve iş birlikleri temelinde biçimlendiği bir yapıda oluşmaktadır. Bilgi 

ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yerel ya 

da ulus-ötesi firmalar, küresel bir üretim ağı içerisinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Ağ içerisinde yer alan diğer firmalarla sözleşmeli 

üretim ve pazarlama bağlantıları kurulmaktadır. Bu da bir firmanın 

küresel hale gelmesine ortam hazırlamaktadır (Yalçınkaya ve 

Yalçınkaya, 2016: 2239). Bununla birlikte bu yapı içerisinde küçük ve 

orta ölçekli firmalar arasında da iş birliği ağları kurulmuş olsa da 
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bunların en azından belli endüstriler itibariyle küresel ekonomideki 

rolleri sınırlı kalmaktadır (Castells, 2000: 207).   

Bir ülkenin küresel değer zincirlerine katılım düzeyi söz konusu 

ülkenin ihraç ettiği ürünlerdeki yabancı katma değeri ile yabancı 

ülkelerin ihraç ürünlerinde söz konusu ülkenin katma değerinin 

toplamı ile belirlenmekte ve o ülkenin küresel çapta değer zincirlerine 

ne derece entegre olduğunu ortaya koymaktadır (Sezgin, 2020: 2). 

Ülkelerin küresel değer zincirlerine katılımları sahip oldukları faktör 

donatımına ve kurumsal yapısına bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Ülkeler bir yandan üretim sürecinde ithal girdi kullanırlarken diğer 

yandan da diğer ekonomilerin ihracatında kullanılan girdilerin 

tedarikçisi olarak küresel değer zincirlerinde yer alırlar. Dolayısıyla da 

küresel değer zincirlerine iki şekilde katılmış olurlar (Koopmann vd., 

2010: 2). Böylece küresel değer zincirlerine katılım, geriye ve ileriye 

doğru katılım olarak gerçekleşmektedir. Ülkelerin brüt ihracatı 

içerisinde yer alan yerli katma değer ileriye doğru katılımı; brüt 

ihracat içerisinde yer alan yabancı katma değer ise geriye doğru 

katılımı ifade etmektedir. Hammadde ve girdi ihraç eden firmaların 

nihai üretici ile kurduğu bağlantı “ileri yönlü” olurken; nihai üretici 

açısından değerlendirildiğinde tedarikçilerle kurulan bağlantılar 

“geriye dönük” olarak değerlendirilmektedir (Sezgin, 2020: 2).  

Bir ülkenin ileriye ve geriye dönük katılımlarındaki durumu, söz 

konusu ülkenin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü etkilemesinin 

yanı sıra rekabet gücünü korumasında ve artırmasında önem arz 

etmektedir (Kowalski vd., 2015: 15). Genel anlamda, bir sektörün 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 435 

 

 

 

geriye doğru bağlantısı, sektörün üretim süreçlerinde ithal girdilere 

olan bağımlılığını ifade etmekte ve bu bağlantının güçlü olması 

sektörel bağımsızlığın çok düşük bir başka ifadeyle da dışa 

bağımlılığın yüksek olduğunu; ileriye doğru bağlantılar ise 

ekonomideki sektörlerin tedariklerine olan bağımlılığını 

göstermektedir (Song vd., 2006: 1207-1208).  

Küresel değer zincirlerinde ülkelerin elde ettikleri katma değer, ileriye 

ve geriye doğru katılımlarındaki konumlarına bağlıdır. Küresel değer 

zincirlerinde yer alan her faaliyette gerek ulusal gerekse uluslararası 

düzeyde bir rekabet vardır. Her bir aşamada rekabet gücü, ülkenin 

sahip olduğu faktör donatımının yanı sıra yerel kaynaklardan 

yararlanabilme, yabancı yatırım çekebilme, ar-ge faaliyetlerinin 

düzeyi, üretim faktörlerinin verimliliği gibi unsurlara bağlıdır (Arslan 

ve Çöp, 2020: 1703). Dolayısıyla ülkelerin söz konusu zincirlerden 

elde edecekleri değer de ekonomi politikası karar birimlerinin bu 

alanlarda yürütecekleri ekonomi politikaları çerçevesinde 

belirlenecektir.  

Küresel değer zincirlerinden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

elde edecekleri değerler birbirinden farklı düzeyde olacaktır. 

Küreselleşme süreci ile gelişmekte olan ülkeler ucuz işgücü, çevresel 

maliyetlerin düşük olması gibi nedenlerle artan doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının da etkisiyle giderek daha fazla küresel değer 

zincirlerine katılma fırsatı yakalamışlardır. Bununla birlikte bu 

ülkelerin değer zincirlerine katılım alanlarının genellikle düşük katma 

değerli alanlar olması küresel değer zincirlerinden elde ettikleri 
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değerin de sınırlı düzeyde kalmasını beraberinde getirmektedir. 

Gelişmiş ülkeler ise bilgi, yenilik ve teknoloji alanlarında giderek 

uzmanlaştıklarından günümüzde küresel değer zincirlerine bu 

unsurlarla dahil olmaktadırlar. Dolayısıyla da zincirlerden daha fazla 

pay almaktadırlar.  

Küresel değer zincirinde yer alan firmalar, maliyetlerini minimize 

ederek bir maliyet avantajı elde etme ve zincir sonunda rekabet gücü 

en yüksek ürüne ulaşma hedefindedirler. Çok uluslu şirketlerin çok 

sayıda iş ortaklarının bulunması maliyet minimizasyonu için üretim 

açısından en uygun faaliyet alanlarının belirlenmesini kolaylaştırmış 

ve üretimin farklı aşamalarının mukayeseli üstünlüklerine göre en 

elverişli olan ülkelerde gerçekleştirilmesine ortam sağlamış ve küresel 

değer zinciri buna göre tasarlanmıştır (Erkök, 2020: 640). Ortaya 

çıkan maliyet avantajı nihai ürüne sahip olan ülkeye ya da firmaya 

rakiplerine göre rekabet gücü kazandırmaktadır. Üretim sürecinin 

gerçekleştirildiği ülkelerde küresel değer zinciri nihai ürüne ulaşmak 

için büyük ölçüde ara malı ithal edilmesinin yanı sıra ortalama ücret 

düzeyinin düşük olduğu ülkelere doğru üretimin kayması sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Bu durum da gelişmekte olan ülkelerin ucuz 

işgücüne dayalı olarak küresel değer zincirlerine girmelerini 

beraberinde getirmektedir. Bu yapı katma değer açısından 

değerlendirildiğinde ucuz işgücünün ortaya çıkaracağı katma değerin 

de düşük olacağı şeklinde bir sonuca ulaşılabilir. Diğer yandan böyle 

bir ülkenin zincire katacağı değeri ya da üretim aşamasını 

gerçekleştirebilecek rakip konumda olan çok sayıda gelişmekte olan 

ülke bulunmaktadır. Bu durum içerdekiler-dışarıdakiler modeline 
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benzer biçimde ücretlerin böylesi ülkelerde düşük kalmasına da neden 

olacaktır. Gelişmiş ülkelerse küresel değer zincirine bilgi, yenilik ve 

teknoloji gibi yüksek katma değer elde etmelerine olanak veren üretim 

süreçleriyle katılırlar. Böylece zincirden daha yüksek bir pay alırlar. 

Ayrıca gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirdikleri 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ana ülkeye aktarılan kar 

transferleri de uluslararası gelir dağılımını bozucu etki yaratır. Sonuç 

olarak bu süreç aynı zamanda uluslararası gelir dağılımını bozucu 

etkiyi ortaya çıkarmaktadır (Şanlısoy, 2016: 2195). Dolayısıyla 

küresel değer zincirleri; hammaddenin nihai ürüne dönüşümü 

süreçlerine ilişkin katma-değer oluşumunu içermesinin yanı sıra değer 

yaratma ve ortaya çıkan değerden pay alma çabası anlamını da 

içermektedir (Gereffi, 2005: 168). Bu sürecin gelişmekte olan ülkeler 

boyutunda ortaya çıkardığı bir başka olumsuz durum da küresel 

ekolojik eşitsizliklerle ilgilidir. Çünkü kendi ülkelerinde çevresel 

maliyetleri yüksek olan çok uluslu firmalar maliyet minimizasyonu 

amacıyla çevresel maliyetlerin düşük olduğu ülkelere üretimlerini 

kaydırmakta bu da küresel ekolojik eşitsizlikleri artırmaktadır. 

Geçmişte bir ülkede malların üretimi baştan sona o ülkenin sınırları 

içerisinde gerçekleşirken küresel değer zincirlerinin gelişmesiyle 

birlikte günümüzde üretim yeri küresel bir boyut kazanmıştır. Çünkü 

birçok ürünün imalatı ya da montajı farklı ülkelerden temin edilen 

girdilerle gerçekleştirilmektedir (Lamy, 2012: 23). Böylece çok 

sayıdaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke farklı açılarla küresel alanda 

ortaya çıkan bu zincirlere ve dolayısıyla üretim sürecine katılma fırsatı 

bulmuşlardır. Bu çerçevede özellikle gelişmekte olan ülkeler 
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geleneksel dış ticaret aracılığıyla elde edemeyecekleri birçok fırsatı da 

elde etmişlerdir. Çünkü küresel değer zincirleri bir ürünün ülkenin 

sahip olduğu teknolojik donatımına bağlı olarak tamamını üretebilme 

kapasitesine sahip olmayan ülkelere en azından söz konusu ürünün 

belli parçalarını üretebilme imkânı sağlamaktadır. Bu durum uzun 

dönemde özellikle artan gelirden teknolojik alt yapıya daha fazla pay 

ayrılmasına bağlı olarak söz konusu ülkede tüm ürünü ya da daha 

yüksek katma değerli parçaları üretebilme olanağını artırmaktadır. Bu 

noktada Çin güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca gerek 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla gerekse küresel değer 

zincirlerine bağlı olarak firmalar arasında özellikle de küresel değer 

zincirlerine egemen olan küresel firmalardan küçük ölçekli 

firmalara/iş ortaklarına doğru teknoloji transferi ve bilgi aktarımı 

gerçekleşmektedir.  

2. Küresel Değer Zinciri ve Türk Cumhuriyetleri 

Çalışmada veri kısıtı nedeniyle Türk Cumhuriyetleri olarak 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve 

Özbekistan çalışma kapsamına alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti ise veri kısıtına bağlı olarak çalışma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Türkiye, kuruluşundan itibaren ekonomik model olarak 

liberalizmi benimsediği ve batı ittifakı içerisinde yer aldığı için 

çalışma kapsamındaki diğer ülkelerden farklılık arz etmektedir. Diğer 

Türk Cumhuriyetleri ise uzun yıllar Sovyetler Birliği içerisinde yer 

almışlar ve ekonomik yapıları sosyalist ekonomik düzene göre 

şekillenmiştir. Bu dönemde Türk Cumhuriyetleri’nin üretim yapısı 
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piyasa ilkelerine ve karşılaştırmalı üstünlüklere göre değil, merkezi 

idare tarafından alınan kararlara göre şekillenmiştir. Ayrıca Sovyetler 

Birliği döneminden miras kalan düşük kaliteli ulaşım altyapısı da Türk 

Cumhuriyetleri’nin rekabet gücünü azaltıcı etki yapmıştır (Erokhin 

vd., 2020: 1). Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması ile Türk 

Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde etmiş ardından ekonomik düzen 

olarak piyasa ekonomisini benimsemişlerdir. Sovyetler Birliği 

döneminde küreselleşme, küresel değer zinciri gibi kavramların 

dışında kalınması bu ülke ekonomilerinin zorlayıcı etkilerle 

karşılaşmalarına neden olmuş, bu nedenle başlangıçta küresel 

rekabette dezavantajlı konumda yer almışlardır. Sovyetler Birliği 

dönemindeki geleneksel pazarların kaybedilmesi, ortak para alanının 

ortadan kalkması, devlet desteklerine önemli oranda son verilmesi ve 

dünya pazarına hammaddeden başka rekabetçi ürün çıkarılamaması bu 

ülkelerin uzun süreli, derin sosyal ve ekonomik dalgalanmalar 

yaşamalarına neden olmuştur (Veliyev, 2009: 104). Yaşanan bu 

sancılı dönemde elde edilen tecrübeler sayesinde Türk Cumhuriyetleri 

zengin doğal kaynaklarını milli çıkarlara uygun olarak yönlendirme, 

dünya ekonomileriyle bütünleşmelerini sağlayacak üretim yapısına 

sahip olma ve küresel değer zincirine katılım fırsatlarından yararlanma 

konularında stratejiler geliştirmişlerdir. 

Tablo 1’de Türk Cumhuriyetleri’nin seçilmiş sosyo-ekonomik verileri 

yer almaktadır. Küresel değer zincirinden yüksek pay almak isteyen 

ülkelerin yüksek katma değerli ürünler, yenilik ve teknoloji üretmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle yenilik yaratma kapasitelerinin 

belirlenmesi için AR-GE harcamaları, internete ulaşım, patent sayısı, 
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insani gelişmişlik düzeyi, ekonomik özgürlük ve bilgi ve iletişim 

(BİT) değişkenlerinin durumu önem arz etmektedir.  

Tablo 1: Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergeler (2019) 

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanından elde edilen verilerden yazarlar tarafından 

derlenmiştir. (Sarı: 2018, Turuncu: 2017 yılı verileridir.) 

Tablo 1’e göre Türkiye dışındaki tüm Türk Cumhuriyetleri’nde AR-

GE harcamalarının ve araştırmacılarının, güvenli internet 

sunucularının, BİT ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının ve 

patent başvurularının düşük düzeyde kaldığı görülmüştür. Türkiye’nin 

AR-GE harcamalarının ve araştırmacılar, patent sayısı, güvenli 

internet sunucuları, BİT ürünlerinin toplam ihracat içindeki paylarında 

diğer Türk Cumhuriyetleri’nden pozitif anlamda ayrıldığı söylenebilse 

de Türkiye’nin de bu değişkenler açısından gelişmiş ülkelerin oldukça 

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Türkiye Türkmenistan Özbekistan

Büyüme Hızı 2,22 4,50 4,51 0,92 6,20 5,56

Kişi Başına GSYİH ($) 4793,13 9812,53 1309,53 9126,56 6966,64 1724,86

AR-GE Harc./GSYİH 0,18 0,12 0,11 0,96 / 0,13

AR-GE Araştırmacısı/Nüfus / 666,94 / 1379,41 / 476,18

İnternet Kullanıcısı/Nüfus 79,80 81,88 38,20 73,98 21,25 55,20

Patent Başvuruları 

(Yerleşikler) 147 789 92 7871 / 374

Patent Başvuruları 

(Yerleşik Olmayanlar) 20 193 1 217 / 169

Güvenli İnternet Sunucuları

(milyon kişi başına) 298,72 3311,43 422,15 6759,72 47,42 470,86

DYY, Net Giriş/GSYİH 3,13 1,85 3,30 1,22 4,87 4,00

İnsani Gelişmişlik Endeksi 0,76 0,83 0,70 0,82 0,72 0,72

Özgürlük Endeksi Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil

Ekonomik Özgürlük 

Endeksi ve Sıralaması 6,37 (112) 7,12 (73) 6,99 (78) 6,62 (99) / /

BİT malları İhracatı/ 

Toplam İhracat (%) 0,02 0,12 0,15 1,26 0,01 /

BİT malları İthalatı/ Toplam 

İthalat (%) 3,75 5,84 3,66 6,17 5,55 /
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gerisinde bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. Ayrıca Türk 

Cumhuriyetleri’nin tamamının özgürlük endeksine göre özgür 

olmayan ülke statüsünde olmaları ve ekonomik özgürlük endeksinde 

alt sıralarda yer almalarının yüksek katma değerli ürünler üretme 

kapasitesini olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir. Bu bağlamda 

küresel değer zincirlerine katılımlarının ve katılımdan elde 

edilebilecek kazançların da sınırlı kalacağı söylenebilir. 

Küresel değer zincirine yüksek düzeyde katılmak isteyen ülkelerin 

doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekmeleri kendilerine avantaj 

sağlamaktadır. Tablo 2’de Türk Cumhuriyetleri’ne gelen doğrudan 

yabancı yatırımlar ve Türk Cumhuriyetleri’nin diğer ülkelerde 

gerçekleştirdikleri doğrudan yatırımlar yer almaktadır.  

Tablo 2: Doğrudan Yabancı Yatırım (Milyon ABD doları) 

  DYY Ülkeye Giren DYY Ülkeden Çıkan 

  2000 2009 2019 2000 2009 2019 

Azerbaycan 1791 7648 32300 1 5790 26127 

Kazakistan 10078 82648 149369 16 16212 15606 

Kırgızistan 432 1698 5590 33 2 10 

Türkiye 18812 88449 164906 3668 22509 47754 

Türkmenistan 949 13442 38178 / / / 

Özbekistan 698 5366 9504 / / 192 
Kaynak: UNCTAD veri tabanından elde edilen veriler kullanılarak yazarlar 

tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2’ye göre her iki değişkenin de yıllar itibariyle arttığı 

söylenebilir. Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye hem ülkeye 

yapılan hem de Türkiye’den diğer ülkelere yapılan yatırımlar 

açısından en yüksek düzeye ulaşmış ülke olduğu görülmektedir. Daha 
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sonrasında sırasıyla Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 

Özbekistan ve Kırgızistan’ın yer aldığı söylenebilir.  

Şekil 1’de küresel değer zincirine katılım düzeyleri ve ülkelerin 

ağırlıklı olarak hangi ürün grubuyla küresel değer zincirine katılım 

sağladıklarını görülmektedir.  

Şekil 1: Küresel Değer Zinciri Katılım Düzeyleri (2015) 

Kaynak: (World Bank, 2020: 2) 

Şekil 1 incelendiğinde, Türkiye’nin yüksek düzeyde, imalat ve 

hizmetler sektörlerine dayalı olarak; Türkmenistan ve Kırgızistan’ın 

yüksek düzeyde ve ağırlıklı olarak doğal kaynak ve hammadde 

ürünleriyle; Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’ın ise sınırlı 

düzeyde ve yine doğal kaynak ve hammadde ürünleri ağırlıklı olarak 

küresel değer zincirine katıldıkları görülmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri son dönemde özellikle otomotiv sektöründe 

küresel değer zincirine yüksek düzeyde katılım göstermektedirler. 

Örnek vermek gerekirse; Türkiye’de birçok otomotiv firmasının 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 443 

 

 

 

yatırımlarının bulunmasının yanı sıra Özbekistan, ABD firması olan 

General Motors’un yatırımı ile UzDaewoo otomobil markasını 

üretmekte ve ihracatını gerçekleştirmektedir. 2013 yılında ise Fransız 

Peugeot markası, Avtovaz markası adı altında Kazakistan’a yatırım 

yapmış ve üretime başlamıştır (Pomfret ve Sourdin, 2014: 21). Tekstil 

sektöründe Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan, enerji alanında 

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan tarıma bağlı sanayilerde ise 

Kırgızistan ve Özbekistan’da birçok yabancı şirketin yatırımları 

bulunmaktadır. Bu yatırımlar sayesinde Türk Cumhuriyetleri belli 

ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüklerini artırarak küresel değer 

zincirinden daha yüksek paylar almaya başlamışlardır. Fakat düşük 

üretim maliyetleri ile küresel değer zincirinden da yüksek paylar alma 

potansiyeline sahiptirler. Buna ek olarak Türkiye Avrupa için; diğer 

Türk Cumhuriyetleri ise Asya için köprü görevini üstlenmektedir. Bu 

özel konumları gereği çok uluslu şirketlerin Türk Cumhuriyetleri’ne 

daha çok yatırım yapma olasılıklarının bulunduğu ifade edilebilir.  

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını ülke ekonomileri üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmıştır. Dolayısıyla küresel değer zincirleri de 

olumsuz etkilenmiştir. Bilindiği üzere ülkelerin küresel değer zincirine 

katılımlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri doğrudan yabancı 

yatırımlardır. Salgının başlangıç yılı olan 2020 içerisinde küresel 

doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40 oranında azaldığı görülmüştür 

(UNCTAD, 2020: 2). Bu etkinin daha da güçlenebileceği ve Türk 

Cumhuriyetleri’ne gelen doğrudan yabancı yatırımların daha da 

azalabileceği düşünülebilir.  



444 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

Salgının küresel değer zinciri üzerinde oluşturabileceği olası başka bir 

etki ise arz zincirinin değişmesidir. Çin ve özellikle diğer Doğu Asya 

ülkeleri küresel üretimde önemli konumdadırlar. Salgın sürecinde bu 

ülkelerden gelen hammadde ve ara mallara bağlı olarak üretimlerini 

gerçekleştiren firmalar tedarik sıkıntısı yaşamışlardır. Bu nedenle bu 

yapı ve arz zincirinin belli ülkelere yüksek düzeyde bağlı olması 

sorgulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde doğrudan 

yabancı yatırımların ve tedarik zincirinin Çin ve diğer Doğu Asya 

ülkelerinden farklı ülkelere kayabileceği düşünülmektedir (UNCTAD, 

2020: 38). Bu durumun gerçekleşmesi halinde Türk Cumhuriyetleri 

doğrudan yabancı yatırımları çekerek, küresel değer zincirine daha 

yüksek düzeyde katılabileceklerdir. Hatta vakit kaybetmeksizin doğru 

politika ve stratejilerin yürürlüğe konulmasıyla yüksek katma değerli 

süreçlerle katılım sağlanabilir.  

3. Amprik Uygulama: Küresel Değer Zinciri Katılım Endeksi 

Bu bölümde Türk Cumhuriyetleri’nin küresel değer zincirleri 

içerisindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda literatür taramasının ve yöntemin açıklanmasının 

ardından küresel değer zinciri katılım endeksi değerleri kullanılarak 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Literatür Taraması 

Literatürde Türk Cumhuriyetleri’nin dünya ekonomileri ve küresel 

değer zinciri içerisindeki yerlerini analiz eden çalışmalar 

bulunmaktadır. Veliyev (2009) çalışmasında Türk Cumhuriyetleri’nin 
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küreselleşme sürecinden nasıl etkilenebilecekleri incelenmiştir. Sonuç 

olarak Türk Cumhuriyetleri’nin küresel rekabette söz sahibi olmak 

için kendi aralarında ekonomik bütünleşmeler ve ortaklıklar kurmaları 

gerektiği vurgulanmıştır. Karabulut ve Karabulut (2010) 

çalışmalarında Türk Cumhuriyetleri’nin küresel rekabette nasıl daha 

etkin rol alabileceklerini araştırmışlardır. Sonuç olarak Türk 

Cumhuriyetleri’nin ekonomik bütünleşmelere dahil olmaları, bu 

sayede küresel rekabette daha aktif olarak yer alabilecekleri ifade 

edilmiştir. Solak ve Sarıdoğan (2012) çalışmalarında Türk 

Cumhuriyetleri’nin kalkınma ve dünya ekonomileriyle bütünleşme 

süreçlerinde, bilgi ekonomisinden yararlanarak nasıl rekabetçi ülkeler 

haline gelebileceklerini incelemişlerdir. Sonuç olarak, Türk 

Cumhuriyetleri’nin eğitim, bilim-teknoloji-inovasyon, Ar-Ge, bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanlarında küresel rekabetin gerektirdiği 

hamleleri yapmalarının sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel 

rekabet gücüne ulaşmaları için zorunluluk olduğu ifade edilmiştir. 

Pomfret ve Sourdin (2014) çalışmalarında Türk Cumhuriyetleri’nin de 

içinde bulunduğu bazı ülkelerin küresel değer zinciri içindeki yerlerini 

analiz etmişlerdir. Sonuç olarak Türk Cumhuriyetleri arasında 

Azerbaycan ve Kazakistan’ın küresel değer zincirine diğer ülkelere 

kıyasla daha yüksek düzeyde dahil oldukları görülmüştür. Lord (2015) 

çalışmasında Orta ve Doğu Asya ülkelerinin bölge içi ve dışı ticaretine 

ek olarak ekonomik bütünleşme düzeylerini incelemiştir. Türk 

Cumhuriyetleri’nin ağırlıklı olarak doğalgaz, petrol, pamuk, altın vb. 

hammadde ve tekstil, taze meyve gibi ürünlerin ihracatında rekabet 

güçlerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tezer (2016) 
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çalışmasında tarihi İpek Yolu ve Baharat Yolu ticaretinin, günümüz 

Türk Cumhuriyetleri için stratejik bir öneme sahip olup olmadığını 

incelemiştir. Sonuç olarak, İpek Yolu’nun Türk Cumhuriyetleri’nin 

sahip olduğu zengin enerji rezervlerinin boru hatlarıyla taşınması ve 

Asya-Avrupa arasında geçiş güzergâhında bulunmalarının bu ülkelere 

birtakım ekonomik avantajlar sağlayacağı belirtilmiştir. Georgiev vd. 

(2017) çalışmalarında gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya 

ülkelerinin gerçekleştirdikleri yapısal reformları ve sağladıkları 

verimlilik artışlarını incelemişlerdir. Sonuç olarak, yapısal 

reformlarını yapmış olan ülkelerin daha yüksek düzeyde yabancı 

yatırımcıyı çektiği ve bu sayede küresel değer zincirine yüksek 

düzeyde katıldıkları görülmüştür. 

3.2. Veri Seti, Yöntem ve Bulgular 

Geleneksel dış ticaret verileri ve analiz yöntemleri günümüzde 

ülkelerin dış ticaret değerlerinin gerçek durumunun belirlenmesinde 

yetersiz kalmaktadır. Çünkü bir ülkenin ihraç ettiği ürünün içerisinde 

ithal ettiği ara malların bulunması ithal malların değerinin hem ithalat 

hem de ihracat verilerinde yer alması çifte sayma hatasına neden 

olmaktadır. Bu da dış ticaret değerlerinin olduğundan daha yüksek 

çıkmasını beraberinde getirmektedir. Ayrıca bu durum bir yandan 

ülkelerin yerli ve yabancı katma değerlerinin diğer yandan 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip malların belirlenmesini 

güçleştirmektedir (Kwon ve Ryou, 2015: 121). Söz konusu sorunların 

çözümü için küresel değer zincirinde üretilen bir malın her 
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aşamasında yaratılan katma değerin belirlenmesi gerekmektedir 

(Dağistan, 2017: 826).  

Küresel değer zincirinde yaratılan katma değerler girdi-çıktı 

tablolarına dayalı olarak hesaplanmakta ve farklı kurumlarca farklı 

veri setleri hazırlanmaktadır. Bunlardan biri de Birleşmiş Milletler 

Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan ve 

çalışmada da kullanılan “UNCTAD-Eora GVC” veri setidir. Bu veri 

setinde 1990-2018 dönemi için 190 ülke ve 26 endüstrinin verileri 

bulunmaktadır. Çalışmada bu veri seti diğer veri setlerinden farklı 

olarak Türk Cumhuriyetleri’nin tamamına yer verdiği için tercih 

edilmiştir. 

Küresel Değer Zincirine katılım, bir ülkenin küresel boyutta üretilen 

değere ne kadar katkı yaptığını göstermektedir. Dünya ekonomisiyle 

bütünleşmiş bir ülke hem yabancı girdi kullanmakta hem de diğer 

ekonomilerin ihracat yapmaları için gereksinim duydukları girdileri 

sağlamaktadır. Bu şekilde daha önce de ifade edildiği üzere her ülke 

aslında küresel değer zincirlerine iki şekilde katılmış olmaktadır. Bu 

iki katılım biçimine literatürde geriye ve ileriye doğru katılım veya 

bağlantılar adı verilmektedir. Brüt ihracat içerisindeki yerli katma 

değerine ileriye doğru katılımı (DVA), brüt ihracat içerisindeki 

yabancı katma değere ise geriye doğru katılım (FVA) adı 

verilmektedir. Bir sektörün geriye doğru bağlantısı, sektörün üretim 

süreçlerinde yabancı girdilere olan bağımlılığını, ileriye doğru 

bağlantılar ise diğer ülkelerin üretimlerine devam etmek için o ülkenin 

ihracatına bağımlılığı şeklinde tanımlamaktadır.  
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Ülkelerin Küresel Değer Zincirindeki konumlarını belirlemek için 

literatürde birçok analiz yöntemi bulunmaktadır. KDZ katılım Endeksi 

(GVC Participation Index) bunlardan birisidir ve Koopman vd., 

(2010) çalışmalarında ilk kez kullanılmıştır. Endeks ile hem ihracata 

ithalatın katkısı (yabancı katma değer) hem de ihraç ürünleri üretmek 

için üçüncü ülkelerde kullanılan yerli katma değer ihracatının payı 

ölçülmektedir (Dağistan, 2017: 258). Endeks değeri büyüdükçe 

ülkenin küresel değer zincirine katılımının arttığı, ara ürün ticaretinin 

toplam ihracat içerisinde daha yüksek paya sahip olduğu ve üretim 

sürecinin daha parçalı olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Kersan-

Škabić, 2019: 1205). Bir ülkenin ileriye doğru katılımının (DVA), 

geriye doğru katılımına (FVA) oranının 1’den büyük olmasının 

ülkenin küresel değer zincirinden net kazanç elde ettiğini 

göstermektedir (Banga, 2013: 23). KDZ katılım endeksi aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Aslam vd., 2017; UN, Tarih Belirtilmemiş; 

UNCTAD, Tarih Belirtilmemiş) 

KDZ Katılım Endeksi = (DVA/EXP) + (FVA/EXP) 

Denklemde DVA ülkelerin brüt ihracatları içerisindeki yerli katma 

değeri yani ileriye doğru katılımı; FVA, brüt ihracat içerisindeki 

yabancı katma değeri yani geriye doğru katılımı; EXP ise ülkelerin 

brüt ihracatlarını temsil etmektedir. Brüt ihracat beş adet alt kalemin 

toplamından oluşmaktadır. Bunların ilk dört tanesi yerli katma değer 

(DVA), son madde ise yabancı katma değer (FVA) ile ilgilidir. Bu 

kalemler (Koopman, vd. 2010: 14); 

1. İhracatçı ülkenin nihai mal veya hizmetteki yerli katma değeri, 
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2. İhracatçı ülkenin ara mal veya hizmetteki yerli katma değer, 

3. İhraç malı üretmek için doğrudan ithalatçı tarafından yapılan ara 

ihracatta somutlaşan yerli katma değer, 

4. İthalatçı tarafından kaynağa geri gönderilen malları üretmek için 

kullanılan ara ihracatta somutlaşmış yerli katma değer, 

5. Brüt ihracatta yer alan yabancı katma değer (FVA) 

Türk Cumhuriyetleri’nin mevcut durumunu karşılaştırmalı olarak 

analiz edebilmek amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

verileri de analizlere dahil edilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

gruplarının belirlenmesinde Uluslararası Para Fonu (International 

Money Fund -IMF)’nun yapmış olduğu ayrım kullanılmıştır. IMF’nin 

sınıflamasına göre; 39 ülke2 gelişmiş ülke olarak kabul edilmektedir. 

Listede yer alan Porto Riko kullanılan veri setinde yer almadığı için 

çalışmanın dışında tutulmuştur. Bu ülkeler dışında kalan 139 ülke 

çalışmada gelişmekte olan ülke olarak sınıflandırılmıştır. 

Tablo 3’de Türk Cumhuriyetleri’ne ek olarak gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler için KDZ katılım endeksi, DVA, FVA ve DVA/FVA 

sonuçları görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin endeks 

değerleri hesaplanırken ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 

aritmetik ortalamaları alınmıştır. Tablo 3’e göre incelenen tüm yıllar 

itibariyle gelişmiş olan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere kıyasla 

 
2 Gelişmiş ülkeler sırasıyla; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, 

Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İzlanda, İrlanda, İtalya, İspanya, 

İsveç, İsviçre, İsrail, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 

Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, 

Macau, Tayvan, Porto Riko, Yeni Zelanda, Yunanistan’dır. 
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daha yüksek düzeyde küresel değer zincirine katıldıkları fakat 

gelişmekte olan ülkelerin küresel değer zincirinden net kazanç elde 

ettikleri görülmüştür. Bunun nedenleri olarak gelişmekte olan 

ülkelerin ucuz işgücüne sahip olmaları ve doğrudan yabancı 

sermayeyi ülkelerine çekmek için verdikleri çeşitli teşvikler 

sayılabilir. Ayrıca maliyet avantajlarından yararlanmanın yanı sıra 

gelişmiş ülkeler sığınak hipotezi bağlamında çevreyi kirleten 

sanayilerini de gelişmekte olan ülkelere kaydırmışlardır. Bahsi geçen 

avantajlar nedeniyle üretimin bir kısmı gelişmekte olan ülkelere 

kaydığından gelişmekte olan ülkeler küresel değer zincirinden zaman 

içerisinde daha yüksek gelir elde etmişlerdir.  

IMF’nin sınıflamasına göre tüm Türk Cumhuriyetleri gelişmekte olan 

ülkeler grubunda bulunmaktadır. Fakat Türk Cumhuriyetleri’nin 

küresel değer zincirindeki yerlerinin daha iyi anlaşılması açısından 

gelişmiş ülkelerle de kıyaslanması çalışma kapsamında uygun 

görülmüştür. 

Azerbaycan’ın durumu incelendiğinde, KDZ katılım endeksinin 

dalgalı bir seyir izlediği ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkeler ortalamasının altında yer aldığı görülmektedir. İleriye doğru 

katılım değerleri özellikle son yıllarda artmıştır. Bu artış ile 

Azerbaycan’ın ileri katılımının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülke ortalamalarının üstüne çıkmıştır. Geriye doğru katılımda ise 

(FVA), hesaplanan dönem için Azerbaycan’ın FVA değerlerinin 

azaldığı ve FVA değerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke 

ortalamalarının altında gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA 
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oranının yıllar itibariyle arttığı özellikle 1998 yılından itibaren oranın 

birden büyük olduğu yani Azerbaycan’ın küresel değer zincirinden net 

kazanç elde ettiği görülmüştür. Dönem boyunca Azerbaycan’ın 

küresel değer zincirine katılımının aynı seviyelerde kaldığı, yurtiçinde 

yaratılan katma değerin arttığı, yurtdışı katma değerin ise azalmasına 

bağlı olarak bileşiminin değiştiği ifade edilebilir. Buradan, 

Azerbaycan ekonomisinin yıllar içinde yerli katma değer yaratan bir 

hale geldiği şeklinde yorumlanabilir. Bununla beraber DVA’da 

görülen artış özellikle petrol ve doğal gaz ihracatının önemli 

boyutlarda olmasına bağlanabilir.   

Kazakistan’ın verileri incelendiğinde KDZ katılım endeksinin yıllar 

itibariyle arttığı ve gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üzerinde, 

gelişmiş ülkelerin ortalamasının ise altında olduğu görülmektedir. 

İleriye doğru katılımın (DVA), yıllar itibariyle arttığı tespit edilmiştir. 

Bu artış ile Kazakistan’ın ileriye doğru katılımının hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülke ortalamalarının üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Geriye doğru katılımın (FVA) ise azaldığı ve FVA 

değerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarının 

altında gerçekleştiği görülmüştür. DVA/FVA oranı ele alındığında 

değerin yıllar itibariyle arttığı, oranın birden büyük olduğu yani 

Kazakistan’ın küresel değer zincirinden net kazanç elde ettiği 

belirlenmiştir. Sonuç olarak Kazakistan’ın küresel değer zincirine 

katılımının ve yurtiçinde yaratılan katma değerin arttığı, yurtdışı 

katma değerin ise azaldığı ve Kazakistan ekonomisinin yıllar içinde 

yerli katma değer yaratan bir hale geldiği ifade edilebilir. Ancak söz 
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konusu değişimde Kazakistan’ın doğal kaynak ihracatçısı konumunda 

olmasının önemli payının olduğunu vurgulamak gerekir. 

Kırgızistan’ın verileri incelendiğinde, KDZ katılım endeksinin dalgalı 

bir seyir izlemekle beraber yıllar içinde azaldığı ve her yıl için hem 

gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler ortalamasının altında olduğu 

görülmüştür. İleriye doğru katılımının (DVA) azaldığı ayrıca gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında olduğu belirlenmiştir. 

Geriye doğru katılımın (FVA) ise arttığı, FVA değerinin gelişmiş ülke 

ortalamasının üzerinde, gelişmekte olan ülke ortalamalarının ise 

altında gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA oranındaki değişim 

incelendiğinde değerin yıllar dalgalı bir seyir izlediği, oranının genel 

olarak birin altında olduğu yani Kırgızistan’ın küresel değer 

zincirinden net kazanç elde edemediği ifade edilebilir. Sonuç olarak 

Kırgızistan’ın küresel değer zincirine katılımının ve yurtiçinde 

yaratılan katma değerin azaldığı, yurtdışı katma değerin ise arttığı 

tespit edilmiştir. Buradan, Kırgızistan ekonomisinin yıllar içinde ithal 

katma değere olan bağımlılığının sürdüğü söylenebilir. Ayrıca 

Kırgızistan’ın Azerbaycan ve Kazakistan’dan farklı olarak doğal 

kaynaklar açısından zengin olmaması da bu sonuç üzerinde etkilidir.  

Türkiye’nin verileri ele alındığında, KDZ katılım endeksinin yıllar 

itibariyle arttığı, gelişmiş ülkelerin ortalamasının altında, gelişmekte 

olan ülkelerin ortalamasının ise üzerinde olduğu görülmüştür. İleriye 

doğru katılımın (DVA) yıllar itibariyle artış tespit edilmiştir. Bu artış 

ile Türkiye’nin ileriye doğru katılımının gelişmiş ülkelerin üzerinde, 

gelişmekte olan ülke ortalamalarının ise altında olduğu belirlenmiştir. 
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Geriye doğru katılım (FVA) değerleri incelendiğinde dönem 

içerisinde Türkiye’nin FVA değerlerinin arttığı, gelişmekte olan ülke 

ortalamasına üzerinde, gelişmiş ülke ortalamalarının ise altında olduğu 

görülmüştür. DVA/FVA oranının yıllar itibariyle genel olarak 

azaldığı, 2010 yılından itibaren birin altına indiği yani Türkiye’nin 

küresel değer zincirinden net kazanç elde edemediği ifade edilebilir. 

Türkiye’nin küresel değer zincirine katılımının arttığı, bunun 

nedeninin de yurtiçinde yaratılan katma değerin fazla değişmemesine 

karşın yurtdışı katma değerin ise artması olduğu söylenebilir. 

Buradan, Türkiye ekonomisinin yıllar içinde ithal katma değere daha 

bağımlı hale geldiği sonucuna ulaşılabilir. 

Türkmenistan’ın verileri incelendiğinde KDZ katılım endeksinin yıllar 

itibariyle arttığı, gelişmiş ülke ortalamasının altında olduğu fakat 

gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. 

İleriye doğru katılım (DVA) değerinin genel olarak arttığı, değerin 

hem gelişmekte hem de gelişmiş ülke ortalamasının üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Geriye doğru katılım (FVA) değerinin ise dalgalı bir 

seyir izlediği ancak genel eğilim olarak azaldığı ve değerin gelişmiş 

ülke ortalamalarının altında gelişmekte olan ülke ortalamalarının 

üstünde gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA oranının genel olarak 

arttığı özellikle 2016 yılından itibaren oranın birden büyük olduğu 

yani Türkmenistan’ın küresel değer zincirinden net kazanç elde ettiği 

söylenebilir. Sonuç olarak Türkmenistan’ın küresel değer zincirine 

katılımının ve yurtiçinde yaratılan katma değerin arttığı fakat yurtdışı 

katma değerin aynı seviyelerde kaldığı tespit edilmiştir.  
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Son olarak Özbekistan’ın verileri incelendiğinde KDZ katılım 

endeksinin yıllar itibariyle aynı seviyelerde kaldığı hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında olduğu görülmüştür. 

İleriye doğru katılımın (DVA), son yıllarda görülen artış sonucunda 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarının üzerinde 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Geriye doğru katılım (FVA) değerlerinin 

azalmasının yanı sıra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke 

ortalamalarının altında gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA 

oranındaki değişim incelendiğinde değerin arttığı ve birden büyük 

olduğu yani Özbekistan’ın küresel değer zincirinden net kazanç elde 

ettiği görülmüştür. Sonuç olarak Özbekistan’ın küresel değer zincirine 

katılımının ve yurtiçinde yaratılan katma değerin arttığı fakat yurtdışı 

katma değerin azaldığı tespit edilmiştir. Buradan, Özbekistan 

ekonomisinin yıllar içinde ithal katma değere daha az bağımlı hale 

geldiği söylenebilir. 
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Tablo 1: Katılım Endeksi Değerleri 

Kaynak: Worldmrio veri tabanından elde edilen verilerle yazarlar tarafından 

hesaplanmıştır. 
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SONUÇ 

Küresel değer zinciri, küreselleşmenin beraberinde getirdiği bir üretim 

modelidir. Küresel değer zinciri ile üretim maliyetleri düşürülerek 

dünya refahı yükselmiş artan refah gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin de refahını artırmıştır. Ancak refah artışının söz konusu ülke 

grupları arasındaki paylaşımının adil bir şekilde gerçekleştiğini ifade 

etmek zordur. Bununla beraber gerek küresel değer zincirleri gerekse 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları sayesinde gelişmekte olan 

ülkeler işsizlik, ekonomik büyüme, cari açık vb. sorunlarını çözme 

fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca Çin örneğinde olduğu gibi giderek daha 

yüksek katma değerli ürünleri üretebilme becerisine ulaşma olanağını 

yakalamışlardır. Küresel değer zincirlerinin özellikle de gelişmekte 

olan ülkelerde olumsuz etkileri de görülmektedir. Bunlar çevre 

sorunlarına yol açma, işçi haklarının yok sayılması, fikri ve mülkiyet 

haklarının ihlali, gelir dağılımı adaletsizliklerinin sürdürülmesi, 

ücretlerin düşük düzeyde tutulması vb. olarak sayılabilir. Ancak şu bir 

gerçek ki küresel değer zincirlerine katılmak, dünya ekonomisi ile 

bütünleşmenin anahtarı konumundadır. 

İncelenen ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’ın 

küresel değer zincirinden net kazanç elde ettikleri, diğer Türk 

Cumhuriyetlerinin ise elde edemedikleri görülmüştür. İleriye doğru 

katılıma bakıldığında (DVA); Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye, 

Azerbaycan ve Kazakistan’ın endeks değerlerinin arttığı, 

Kırgızistan’ın ise azaldığı belirlenmiştir. Buradan Türkmenistan, 

Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın küresel değer 
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zinciri içerisinde yarattıkları katma değerin arttığı ve daha rekabetçi 

ülkeler haline geldikleri söylenebilir. Geriye doğru katılımda (FVA) 

ise Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın endeks 

değerlerinin azaldığı, Türkiye ve Kırgızistan’ın endeks değerlerinin 

ise arttığı görülmüştür. Buradan Türkiye ve Kırgızistan’ın 

üretimlerinde yabancı katma değere daha yüksek düzeyde ihtiyaç 

duydukları, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın 

ise yabancı katma değere daha az ihtiyaç duyulan bir üretim yapısına 

sahip oldukları söylenebilir. Bununla beraber özellikle doğal 

kaynaklara dayalı olarak küresel değer zincirlerine katılan ve ihracatı 

içerisinde doğal kaynak oranının yüksek olduğu ülkelerde ileri 

katılımın yüksek çıkması sonucunu ortaya çıkardığını ifade etmek 

gerekir. Bu ülkelerin gelecekte yüksek katma değerli ürünler üretmek 

ve küresel değer zincirlerine yüksek katma değerli üretim süreçleri ile 

katılmak için doğal kaynak ihracından elde edilen kaynakların eğitim, 

ar-ge, teknoloji vb. alanlarına tahsisi oldukça büyük önem arz 

etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilecek bir kaynak tahsisi ilgili 

ülkelerde Hollanda hastalığının ortaya çıkmasını da engelleyecek ya 

da bu alanda yaşanan sorunlara çözüm olacaktır.  

Covid-19 salgını sırasında Dünya ekonomisinin, Çin ve Doğu Asya 

ülkelerine tedarik zinciri açısından fazla bağımlı olmasının olumsuz 

etkileri hissedilmiş, hammadde ve ara malı tedarik edilmesinde büyük 

sıkıntılar yaşanmıştır. Bu nedenle üretimin farklı ülkelere 

kaydırılmasının tedarik zincirinin aksamaması açısından önemli 

olduğu anlaşılmıştır. Türk Cumhuriyetleri’nin bu durumdan 

faydalanma olasılıkları bulunmaktadır. Bundan faydalanılarak 
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doğrudan yabancı yatırımların çekilmesi halinde, Türk 

Cumhuriyetlerinin küresel değer zincirine daha yüksek düzeyde 

katılabileceklerdir. 

Türk Cumhuriyetlerinin küresel değer zincirine daha yüksek düzeyde 

katılabilecek potansiyelleri bulunmaktadır. Bu potansiyeli harekete 

geçirebilmek için beşerî sermayenin geliştirilmesi, katma değerli 

üretime geçilmesi, bilim ve teknoloji alanında atılımlar yapılması, 

altyapı kalitesinin artırılması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi vb. 

konularda küresel rekabetin gerektirdiği adımların atılması 

gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde pek çok alanda kendisini gösteren teknolojik ilerlemeler, 

sunduğu imkânlar sayesinde insan hayatını önemli ölçüde 

kolaylaştırmaktadır. İnsanlık tarihiyle birlikte başlayan birçok keşif 

süreç içerisinde çok boyutlu olarak gelişmiş, mekanik imkânlar bugün 

itibariyle yerini dijital alanlara bırakmıştır. Kuşkusuz dijital hayatın 

gelişim serüveni bireysel ve toplumsal yaşam biçimini etkilediği gibi 

bilimsel araştırma alanlarını da etkilemiştir. Öyle ki gelinen noktada 

dijitalleşme, sadece bilgiye ulaşma konusunda değil; aynı zamanda 

bilgiyi işleme ve saklama gibi konularda da araştırmacılara kayda 

değer bir fırsat sunmaktadır. Bu bağlamda söz konusu fırsatın gözle 

görülür biçimde kendini gösterdiği alanlardan biri de arşiv 

kurumlarıdır. Dijitalleşmenin tarih araştırmalarındaki önemi ise 

araştırmacılara sunduğu hizmetlerle ön plana çıkmaktadır. Bu da ilk 

olarak arşiv kurumlarının dijital dönüşüme adapte olmasıyla 

gerçekleşmektedir. 

Arşivler, ihtiva ettiği bilgi ve belgelerle yazılı tarihin yapı taşı 

hükmündedir. Bu yönüyle ilgili kurumlar, bir medeniyet ve kültürün 

hafıza kaydını taşıyan unsurlardır. Dolayısıyla tarihsel kayıtların 

günümüze kadar sağlıklı bir şekilde aktarılmasında en önemli görev 

arşiv kurumu tarafından karşılanmaktadır. Yani bu kurumların en 

temel vazifesi bilgi ve belgeleri kontrolden geçirip korunaklı bir 
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şekilde sınıflandırmak, sonrasında güncel yöntemlerle araştırmacıların 

hizmetine sunmaktır.1 

İki binli yıllara geldiğimizde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak 

internete erişim imkânı hızla arttı. Böylelikle resmî kurumların dışında 

bireysel internet kullanımı merkezden taşraya kadar ilerledi. Gelinen 

noktada başta bilgisayar ve cep telefonu olmak üzere dijital verileri 

saklamaya olanak veren birçok cihaz yaygınlaşarak bilgi ve belgeye 

erişimi kolaylaştırdı. Süreç, hizmet alan ve hizmet sağlayan kurumları 

ortak bir dijital mekânda buluşturacak kadar gelişti. Böylelikle 

karşılıklı talep ve ihtiyaçlar, başta internet tabanlı web sayfaları olmak 

üzere çok sayıda çevrim içi platformlarda dokümanların belli 

disiplinler çerçevesinde kullanılmasına fırsat hazırladı. Bu doğrultuda 

arşiv hizmetleri, teknolojik gelişmelere paralel olarak hizmet 

sunumunda sağladığı kolaylık bakımından tarih araştırmalarının daha 

kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesine imkân 

tanımıştır.  

Arşiv niteliğindeki kurumların görevi bilgi ve belgeyi korumak olduğu 

kadar, onu aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmaktır. 

Bu sunuş günümüzdeki teknolojik gelişmeler vasıtasıyla belgelerin 

dijital ortama aktarılması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 

belgenin herhangi bir fizikî olumsuzluktan etkilenmeden muhafaza 

edilmesine olanak tanır. Ayrıca arşivlerde dijitalleşmeden istifade 

edilmesi, belgelerin muhafaza edildiği fizikî alanlardan da büyük 

 
1 Nejdet Gök, “Arşiv Hizmetlerinin Daha Pratik Hale Getirilmesi ve İnternet 

Bağlantısına Geçiş”, T. C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şûrası, Yayın Nu: 12, (Ankara: 

T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 20-21 Nisan 1998), 589. 
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oranda tasarruf edilebilmesine imkân vermektedir. Her ne kadar 

dijitalleşmenin kendine göre dezavantajları bulunsa da (virüs vb. 

sebeplerle veri kaybı) eldeki verilerin yine teknoloji vasıtasıyla 

kolayca yedeklenebilir olması bu dezavantajları avantaja 

çevirebilmektedir. Ancak arşivlerdeki dijital dönüşümün en önemli 

özelliği, araştırmacıların zaman ve mekân engeliyle karşılaşmadan 

bilgi ve belgeye ulaşmasını sağlamaktır. Özellikle 2019 yılında tüm 

dünyayı etkileyen küresel virüs salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte 

bu durum kendini daha da belirginleştirmiştir.  

Tarih araştırmalarında birinci el kaynaklara ulaşmak oldukça 

mühimdir. Bu hususta belgeye erişim sürecinde ortaya çıkan zaman ve 

para kısıtlılıkları, araştırmacıların en önemli problemlerinden birini 

oluşturmaktadır. Günümüzde dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü 

salgın süreci ise araştırmacıların arşiv merkezlerine gitmesini ve fizikî 

olarak belgelere ulaşılmasını neredeyse olanaksız kılmıştır. Bu süreçte 

araştırmacıların dijitalleşmiş arşiv kaynaklarından kolaylıkla istifade 

edebilmesi, mevcut olumsuz koşullara rağmen çalışmaların 

sürekliliğini sağlamıştır. Böylelikle teknolojik gelişmelerin 

beraberinde getirdiği dijitalleşme, tarih araştırmaları için önemli bir 

kolaylık sunmuş olmaktadır.  

Yukarıda bahsedilenler bağlamında, bu çalışmada tarih araştırmacıları 

için önemli bir fonksiyon icra eden arşiv merkezlerine uzaktan erişim 

yöntemleri incelenmiş, ihtiyaç olan kaynakların bu merkezlerden nasıl 

temin edildiği birtakım görsellerle açıklanmaya çalışılmıştır. Arşiv 

merkezlerine uzaktan erişim; “T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 
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Arşivleri, İran İslam Cumhuriyeti Millî Arşivi ve Kütüphanesi ile 

Katar Millî Kütüphanesi” örnekleri çerçevesinde ele alınmıştır. 

1. T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ne Uzaktan Erişim 

Tarih alanında yapılan çalışmalar büyük oranda birinci el kaynaklara 

ihtiyaç duyar. Bu kaynakların önemli bir kısmını ise arşiv belgeleri 

oluşturmaktadır. Çünkü tarihçi, ortaya attığı iddiaları en temel kaynak 

sayılan bu belgeler vasıtası ile ispat etmeye çalışır. Kısacası arşiv 

belgeleri tarih araştırmaları için çok önemli bir yer tutar. Bu hususta 

Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi alanında çalışan araştırmacıların büyük 

oranda istifade ettiği arşiv kurumu T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri’dir. Araştırmacılar daha önceden bu arşiv merkezinden 

istifade edebilmek için bizzat kurumun bulunduğu binaya giderek 

araştırma yapmak zorunda kalıyorlardı. Ancak gelişen teknoloji 

sayesinde günümüzde milyonlarca arşiv belgesi dijital ortama 

aktarılmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Şimdi bu arşiv 

kaynaklarına uzaktan erişimin nasıl sağlanacağı hususuna göz atalım. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ne2, online kayıt sonucu elde 

edilen kullanıcı adı ve şifre ile sitedeki “Belge Tarama Sistemi” 

sekmesi üzerinden ulaşılabildiği gibi; E-Devlet üzerinden de giriş 

yapılabilmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza aşağıda 

gösterildiği gibi Devlet Arşivleri’ni tanıtan bir bilgi panosu ve 

duyurular sayfası çıkmaktadır.  

 
2 “T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri” (Erişim 30 Haziran 2021). 

https://www.devletarsivleri.gov.tr/ 
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Araştırmacı çalışacağı alanın hangi arşiv türünün konusu olduğuna 

dair tam bir malumata sahip değilse, yukarıda gösterildiği gibi 

karşısına çıkan sayfadan “Basit Arama” sekmesine gelerek ilgili 

anahtar kelimeleri aratmak koşulu ile konuyla alakalı çeşitli belgelere 

ulaşabilir. Eğer araştırılacak konunun hangi arşiv türünde olduğu 

biliniyorsa, bu sefer aşağıdaki görselde işaret edildiği üzere “Detaylı 

Arama” sekmesinden “Arşivler” kısmına tıklanmalı ve Cumhuriyet 

Arşivi, Osmanlı Arşivi yahut Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik 

Arşivi alanlarından ilgili kısım seçilmelidir.  
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Örneğin ilgili kısımdan Osmanlı Arşivleri türünü seçip 

ilerlediğimizde, bu kez karşımıza belgelerin konularına göre 

tasniflendiği “Fon” ve “Kod” seçimleri çıkmaktadır. Elimizde belge 

ile ilgili kesin referans bilgileri yer alıyorsa “Fon” ve “Kod” seçimleri 

vasıtasıyla aranılan belgeye doğrudan ulaşılabilir. Bunun dışında ilgili 

anahtar kelimeleri yazarak da araştırma konusuyla alakalı birden çok 

belgeyi karşımızda görebiliriz.  
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Araştırma yaptığımız konuya dair belgelere ulaşmak için yukarıda yer 

alan görseldeki gibi anahtar kelimeyi yazıp “Ara” sekmesine 

tıklanmalıdır. İhtiyacımız olan belgeyi tespit ettikten sonra, kırmızı 

renkli başlığın üzerine tıkladığımızda belge görüntüleri karşımıza 

çıkacaktır. Söz konusu belge ücretsiz bir şekilde arşiv sitesinin 

sayfasında görüntülenebildiği gibi arzu edildiği taktirde satın alınıp 

pdf, jpg yahut zip formatlarında indirilebilir.  
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Sonraki adımda yukarıda gösterildiği üzere satın alma işlemi 

esnasında, istifade edilmek istenen belge görüntülerinin tümü veya 

ilgili varak işaretlenmek suretiyle mavi renkteki “Seçili Görüntüleri 

Al” sekmesine gidilir.  
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Satın alma aşamasında belge satışı ile ilgili sözleşme kuralları kabul 

edildikten sonra “Satın Almayı Başlat” sekmesinden alım süreci 

başlatılır. Son olarak ise kredi kartı yahut banka kartı vasıtasıyla ilgili 

belgeler satın alınır. Daha sonra satın alınan belgelere “E- Satış” 

sekmesindeki “Satın Alınan Belge Görüntüleri” kısmından yukarıda 

gösterildiği şekilde ulaşılabilir. Satın alınan belgenin sağında bulunan 

yeşil renkteki “Görüntüle” sekmesi üzerine tıklanarak sisteme 

kaydedilen belge görüntüsüne ulaşılabilir. 
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Söz konusu görüntü belirtilen “Download” sekmesinden kişisel 

bilgisayara indirilip pdf, jpg ya da zip formatında kaydedilebilir. 

2. İran İslam Cumhuriyeti Millî Arşivi ve Kütüphanesi’ne 

Uzaktan Erişim 

Arşiv kaynaklarına dijital ortamda erişim ile alakalı incelenen bir 

diğer kurum ise orijinal adı “SÂKMÂ (Sâzmân-e İsnâd ve Ketâbhâne-

ye Millî-ye Cumhurî İslâmî İrân)” olan İran İslam Cumhuriyeti Millî 

Arşivi ve Kütüphanesi’dir. İran Tarihi ile alakalı hemen her türlü 

belgenin yer aldığı bu kurum Tahran’da bulunmaktadır. Söz konusu 

arşiv merkezine uzaktan erişim sağlanabilmesi için bizzat Tahran’daki 

kuruma gidip (6 ay, 1 yıl, 3 yıl) süreli kayıt olunmalıdır. Sonrasında 
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elde edilen kullanıcı adı ve şifreyle birlikte kurumun sitesi3  üzerinden 

sisteme giriş yapılır.  

 

Sisteme giriş yapıldıktan sonra “arama-جستجو” sekmesi karşımıza 

çıkar. Bu kurum hem arşiv merkezi hem de bir kütüphane olduğundan 

kaynaklar sadece arşiv belgeleriyle sınırlı değildir. Sitede arşiv 

belgelerinin dışında dergilerin, kitapların, el yazması eserlerin, tezlerin 

ve fotoğrafların görsellerine de ulaşılabilmektedir. İhtiyaç olan 

kaynağın (belge, kitap, fotoğraf…) dijital görüntüsüne erişebilmek 

için iki yol vardır. İlk olarak, aşağıda gösterildiği gibi arama 

 
3 “Sâzmân-e İsnâd ve Ketâbhâne-ye Millî-ye Cumhurî İslâmî İrân” (Erişim 30 

Haziran 2021). http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx;  

http://dl.nlai.ir/UI/Forms/SignIn.aspx  

http://dl.nlai.ir/ui/forms/index.aspx
http://dl.nlai.ir/UI/Forms/SignIn.aspx
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sekmesine ilgili anahtar kelimenin yazılması ile konuyla alakalı birden 

çok kaynak görüntülenebilir. Bir diğer yol ise elde edilmek istenen 

kaynağın arşiv kod numarasının arama sekmesine yazılması şekliyle 

doğrudan o kaynağın görüntülenmesidir.  
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Yukarıda gösterildiği üzere, ilgili anahtar kelimenin yazılmasıyla 

karşımıza konuyla alakalı kaynaklar çıkar. Bu kaynaklardan herhangi 

birine tıklandığında, aşağıda yer alan görseldeki gibi bir dizi sayfa 

görüntüsü ekrana gelir. Bu vesikalar tek tek yahut tüm sayfaların bir 

arada olduğu haliyle görüntülenebilir.  
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Bu sitede dijital kaynakların sadece görüntülenmesine izin 

verilmektedir. Sistem, görüntülerin herhangi bir şekilde indirilmesine 

ya da kaydedilmesine müsaade etmemektedir. Araştırmacılar ihtiyaca 

göre mevcut görüntülerin fotoğraflarını çekmek veya ekran görüntüsü 

almak suretiyle söz konusu belgeyi temin edebilir. Bu aşamadan sonra 

eğer ki kaynağın tam künyesi elde edilmek istenirse, yukarıda ok 

işareti ile gösterildiği gibi, konu başlığının üzerine tıklanarak künyeye 

ulaşılabilir. Örnek künye aşağıdaki şekliyle görüntülenmiştir: 
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3. Katar Millî Kütüphane Merkezi’ne Uzaktan Erişim 

Arşiv kaynaklarına uzaktan erişim ve dijital belgelerle ilgili ele 

aldığımız son kurum Katar Millî Kütüphanesi’dir. Bu kurum özellikle 

İngiliz arşivlerinin önemli bir kısmını satın alarak dijital bir formata 

dönüştürmüş ve ücretsiz bir şekilde araştırmacıların hizmetine 

sunmuştur. Bu kurum hem bir kütüphane hem de bir arşiv merkezi 

niteliğini taşır. Bu sebeple sitede arşiv belgelerinin dışında, kitapların, 

tezlerin ve fotoğrafların görsellerine de ulaşmak mümkündür. 
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Sisteme giriş yapmak için kurumun sitesine4 tıklamak yeterlidir. 

Bunun için herhangi bir ön kayıt ve ücret talep edilmemektedir. Siteye 

giriş yapıldıktan sonra ilgili belgeye ulaşmak için diğer arşiv 

kurumlarında olduğu gibi iki yol mevcuttur: Aşağıda ok işareti ile 

gösterilen arama sekmesine anahtar kelimenin girilmesi yahut arşiv 

kodunun yazılması suretiyle istenilen belge veya belgeler karşımıza 

çıkacaktır.  

 

Sitede İngilizce ve Arapça olmak üzere iki dil seçeneği mevcuttur. 

Kırmızı renkteki arama çubuğuna istenilen anahtar kelime yazıldıktan 

sonra ekranda konuyla alakalı belgeler görünür. Bu belgeler 

ekseriyetle İngiliz Arşivlerinde yer alan defter kayıtlarından 

 
4 “Qatar National Library” (Erişim 30 Haziran 2021). https://www.qdl.qa/en 

https://www.qdl.qa/en
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oluşmaktadır. Daha çok “India Office” kayıtları olarak rastladığımız 

bu kaynaklar yazışma, rapor, mektup vb. formatlarda tutulmuş 

evraklardır.  Arama sonrası karşımıza çıkan belge (defter) görüntüsü 

aşağıda gösterilen “Download” sekmesinden toplu şekilde bir seferde 

indirilebildiği gibi tek sayfa olarak da görüntülenip indirilebilir. 

Ayrıca görselde işaret edildiği üzere site içinde, sayfalar arasında 

anahtar kelime taratılmak suretiyle belge içinde de arama yapmak 

mümkündür.  
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Elde edilen kaynağın görüntüsü indirildikten sonra pdf formatında 

bilgisayarımıza kaydolmaktadır. 

Kaynakla ilgili referans bilgilerine siteden ulaşılabildiği gibi indirilen 

pdf dosyasından da ulaşılabilir. Referans bilgilerinin yer aldığı kısım 

aşağıdaki görselde yer almaktadır. 
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İndirilen pdf dosyası ise aşağıdaki gibi görüntülenmektedir:  
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SONUÇ 

Çağımızdaki hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte, birçok alanda 

olduğu gibi bilimsel alanlarda da birtakım kolaylıklar yaşanmaktadır. 

Bu kolaylıklar özellikle ele aldığımız Sosyal Bilimler sahasındaki 

Tarih araştırmalarında hem araştırmacının hem de okuyucunun bilgiye 

daha rahat ulaşmasını sağlamaktadır. Eski dönemlerde herhangi bir 

konuda yapılan tarihî araştırmalarda kaynağa ulaşma ve belge temini 

için uzun zaman ve yüklü bir maliyet gerekirken, günümüz teknolojik 

koşullarıyla birlikte verilerin büyük çoğunluğuna rahatça ulaşmak 

araştırmacılar için önemli bir lüks ve kolaylıktır. Böylece zamandan 

ve paradan tasarruf edilmekte, yeni araştırmalar için daha fazla çaba 

sarf edilebilmektedir. Bu sayede hem araştırmacıya hem de alana daha 

fazla gelişim fırsatı sunulmaktadır.  

Günümüz koşullarında içinde bulunduğumuz salgın süreci 

dijitalleşmeye ivme kazandırmıştır. Hatta bundan sonraki süreçte 

kaynaklara ulaşım hususunda dijitalleşmeden daha fazla istifade 

edileceği aşikârdır. Bu durum tarih araştırmaları için büyük bir öneme 

sahiptir.  Bu açıdan ele aldığımız çalışmanın, araştırmacıların işini 

kolaylaştırması ve bu sayede daha fazla bilimsel çalışmanın ortaya 

konulması umulmaktadır. 
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1.GİRİŞ 

İnsanlar arasındaki üstünlük kurma mücadelesi neredeyse tarihle 

yaşıttır. Gerek gruplar gerekse devletler bu mücadeleyi kazanmak için, 

mevcut her türlü imkan ve silahtan faydalanmışlardır. Teknolojik 

ilerleme ve küreselleşmenin tanıdığı imkanlar, terör örgütlerinin her 

türlü silaha ve istedikleri her yere ulaşabilme şansını artırmıştır. 

Hiroşima ve Nagasaki’ye atılan atom bombaları, Londra’da 

düzenlenen bombalı eylemler ve Amerika Birleşik Devletleri ’nde 

(ABD) ikiz kulelere yapılan saldırılar, terörizmin oluşturduğu tehditin 

boyutlarını orataya koymaktadır. 

 Teknoloji ve bilimdeki gelişime bağlı olarak, 20. yüzyılda savaş ve 

terör saldırılarında kitle imha silahları kullanılmaya başlanmıştır. 

Kimyasal, radyoaktif ve nükleer silahların yanında biyolojik silahlar 

da kitle imha silahları arasında yerini almış, savaş ve terör 

eylemlerinde kullanılmıştır. Mikroorganizmalar ve mikrobiyal 

toksinlerin insan, hayvan ve bitkilerde hastalık oluşturmak, hasar 

bırakmak veya ölümüne neden olarak, korku ve panik yaratmak için 

kasıtlı olarak kullanılması olan biyoterörizm, çeşitli sebeplerden 

dolayı popülerliğini korumaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 

sunulan, “Bakteriyolojik ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, 

Üretilmesi ve Depolanmasının Yasaklanması ve İmha Edilmesi 

Sözleşmesi”ne (BWC) birçok ülke taraf olarak imza atsa da, devletler 

biyolojik silah edinmekten geri duramamaktadır. Biyolojik silahların, 

etki alanlarının genişliği ve ucuz maliyetle çok fazla sayıda 

üretilebilmeleri, ayrıca tespitinin kolay olmaması cazip hale getiren en 
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önemli faktörler arasındadır. Bazı terör örgütleri tarafından geçmişte 

kullanıldığı gibi, halihazırda bir tehdit unsuru olarak kullanan terör 

örgütleri de mevcuttur. Tıp ve teknolojinin sürekli gelişmesi, 

ulaşımının kolaylığı ve ucuz maliyetli olup çok geniş alanlara etki 

edebilmesi tehditin boyutunu artıran sebeplerdendir. Kötü senaryolarla 

karşılaşmamak, gelecek nesillere daha güvenli ve yaşanabilir bir 

dünya bırakabilmek için, gerekli tedbirlerin alınması elzemdir. Bu 

çalışmada terör, terörizm, biyoterörizm, biyogüvenlik araştırmaları ve 

alınması gereken önlemler güncel çalışmalar ışığında tartışılmıştır.   

2.LİTERATÜR BİLGİSİ 

Bu bölümde terör, terörizm, biyoterörizm ve biyogüvenlik 

kavramlarının tanımı ve biyolojik saldırıların tarihsel süreci analiz 

edilmektedir. Ayrıca bazı yerli ve yabancı araştırmacıların 

biyoterörizm ve biyogüvenlik ile ilgili yaptığı araştırmalardan 

yararlanılmıştır. 

2.1.TERÖR VE TERÖRİZM 

Panik yaratmak, dehşete düşürecek derecede korkutmak ve yıldırmak 

anlamına gelen terör sözcüğü, Latince kökenli “terrere” sözcüğünden 

türeyerek meydana gelmiştir (Başeren, 2006: 7). Terör eylemleri 

iradeden yoksundur. Bir amaç güdülerek başlatılan eylemler, 

hareketler zamanla kontrolden çıkar. Nihayetinde aşırı şiddet, acı, 

korku ve katliamlar meydana gelir (Gökçe, 2018: 368).  

Terörizm ise siyasi amaçları gerçekleştirmek için belirli bir sivil halkı 

ve daha büyük kitleyi bilinçli ve planlı şiddet kullanarak ya da 
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kullanma tehdidinde bulunarak korkutma, yılgınlığa düşürmek için 

uygulanan iradi ve amaca yönelik terör faaliyetlerini ifade etmektedir 

(Ergil, 1992: 140). Yine terörizm, terörü bilinçli ve süreklilik arz eden, 

siyasi bir amaç nedeniyle bir yöntem olarak, planlı bir şekilde 

kullanan stratejik bir anlayış veya toplumda panik ve korku yaratmak, 

bezdirip sindirerek bazı fikirleri benimsetmek amacıyla cebir, tehdit 

ya da şiddet uygulama olarak açıklayabiliriz (Bozdemir, 1982: 526).  

Literatürde çok farklı şekilde tanımlanmış olsa da kısaca terörü; bir 

amaç için başlatıldığı halde zamanla kontrolden çıkan acı, korku ve 

katliamlarla sonuçlanabilen şiddet eylemleri, terörizmi ise; sistemli 

bir şekilde siyasal bir amaç güderek, terörün metot olarak sürekli 

kullanılması şeklinde özetleyebiliriz.  

 2.2.BİYOTERÖRİZM 

 Kavram olarak biyoterör, canlı organizmaların hayati işleyişi ile 

ilgilenen bilim olan biyolojinin kısaltması “bio” ve korku ve panik 

yaratma amaçlı saldırıları ifade eden “terör” kelimelerinin bir araya 

gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Bakteri, virüs ve hastalık patojenlerinin, 

biyolojik silah olarak, bir ülke veya zümreye karşı salgın amacıyla 

kasten kullanılmasına biyoterörizm denilmektedir (Karatepe vd., 

2019: 299). Bir başka deyişle, Biyoterörizm terimi canlılara hastalık 

yapacak veya öldürecek derecede zarar vermek için, 

mikroorganizmaların veya bunların ürünlerinin devletler veya gruplar 

tarafından kasıtlı kullanımı olarak tanımlanmaktadır (Elibüyük, 2008: 

198).  Kılıç’a göre (2006) Biyoterörizm, hastalık yapan 

mikroorganizma veya toksinlerin herhangi bir zümre veya devlet 
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tarafından ideolojik amaçlı, siyasal veya ekonomik çıkar elde etmek 

için canlılarda hastalık yapmak ya da ölüme sebebiyet vermek 

amacıyla gizli veya aleni biçimde yayılması şeklinde tanımlanabilir. 

Bu tanıma göre askeri hedeflere karşı yapılan biyolojik saldırılar 

"biyolojik savaş", sivil vatandaşlara yönelik yapılan saldırılar ise 

"biyoterörizm" olarak tanımlanmaktadır. Christian’a göre ise (2013) 

Biyoterörizm; bir ülkenin fiziksel, psikolojik veya ekonomik refahı 

üzerinde, önemli derecede olumsuz etki ile sonuçlanacak, böylelikle 

rutin aktivitede büyük bir değişikliğe neden olacak bir silah sisteminin 

kullanım kategorisi veya yöntemi olarak, mikroorganizmaların yıkıcı 

etkiye sahip silahlar şeklinde kullanılmasıdır. 

Biyoterörizm, ideolojik, dini veya siyasi inançlardan esinlenerek 

kayıplar, terör, toplumsal bozulma veya ekonomik kayıp yaratmayı 

amaçlamaktadır. Devlet dışı aktörler olarak da adlandırılan teröristler 

tarafından gerçekleştirilir. Genellikle, teröristler amaçlarına şiddetten 

kaynaklanan terör yoluyla ulaşmaya çalışırlar (Jansen vd., 2014: 490). 

2.3.BİYOGÜVENLİK 

Biyogüvenlik konusu, GDO ve ürünlerinin zamanla üretimi ve 

tüketiciye sunulmasında meydana gelen artış ve biyo çeşitlilik, çevre, 

insan ve hayvan sağlığı üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerin bazı yasal 

düzenlemeleri zorunlu kılması neticesi ortaya çıkmıştır (Yılmaz, 2014: 

2). Biyogüvenlik, "modern biyoteknoloji tekniklerinin uygulanmaları-

nın ve modern biyoteknoloji ürünlerinin insan sağlığı ve biyolojik 

çeşitlilik üzerine oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesi (risk 

değerlendirme) ve belirlenen risklerin meydana gelme ihtimalinin 
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ortadan kaldırılması ya da meydana gelme durumunda oluşacak 

zararların kontrol altında tutulması için (risk yönetimi) alınması 

öngörülen tedbirler" şeklinde tanımlanmaktadır (Haspolat, 2012: 78). 

18 Mart 2010 tarihinde kabul edilerek, 26 Mart 2010 tarih ve 27533 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Biyogüvenlik Kanununda ise, 

“Biyogüvenlik: İnsan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre ve biyolojik 

çeşitliliği korumak için GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli 

bir şekilde yapılmasını ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.  

2.4.BİYOLOJİK SALDIRILARIN TARİHSEL SÜRECİ 

Tarihe bakıldığında, Moğol ve Arap ordularının İlk ve Ortaçağ’da 

düşmanlarını yenmek için vebalı insan ölüleri ve hayvan leşleri ile 

biyolojik savaş yaptıkları bilgilerine ulaşılmaktadır. Amerikan 

Bağımsızlık Savaşı’nda da İngiliz Koloni Ordusuna zaiyat vermek 

maksadıyla çiçek hastalarının battaniyeleri karşı tarafa gönderilmiştir 

(Doğancı ve Baysallar, 2001: 210).  

Asurlular çavdarmahmuzu olarak adlandırılan, çürümüş çavdarda 

oluşan bir tür mantarla düşmanlarının su kaynaklarını zehirlemişlerdir. 

Atinalı Solon M.Ö. 598 yılında kuşattığı Krissa kentinde su 

kaynaklarını zehirlemek için ishal yapıcı bir bitkiyi kullanmıştır. 

Hannibal’ın askerleri M.Ö. 184 yılında Bergamon kralı II. Eumenes 

ile yapılan deniz savaşında, düşman gemilerine yılanlarla 

doldurdukları toprak testileri fırlatarak savaşı kazanmışlardır (Yüksel 

ve Erdem, 2016: 205).  

Biyolojik silahlar, Tatarlar’ın bu günkü Ukrayna topraklarında kalan 

Kaffa kuşatmasında hastalık yaymak için vebadan ölenlerin cesetlerini 
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mancınık marifetiyle surlardan içeri fırlattıkları 1346’dan bu yana 

kullanılmaktadır. İngiliz kuvvetleri komutanı Sir Jeffrey Amherst, 

1754-1767 tarih aralığında Kuzey Amerika’da Kızılderililere çiçek 

virüsü bulaşmış battaniyeleri vererek çiçek hastalığının yayılmasına 

ve çok fazla sayıda yerlinin bu hastalığa yakalanarak ölmesine sebep 

olmuştu. Romanya Rusya’ya ihraç edeceği koyunlarını B. anthracis 

(antraks) ve B. mallei (glanders) ile infekte etmeye çalışmıştır. 

Mezopotamya bölgesinde 4500 katır ve Fransa’da süvari atlarının 

Almanlar tarafından B. mallei ile infekte ettikleri iddia edilmiştir 

(Baysallar, 2007: 522-523).  

Japonya, 731. Birim’de 1932 yılından 1945’e kadar süren ve on 

binden fazla savaş esirinin veba, kolera, şarbon ve menenjit 

hastalıklarından ölümüne sebep olan biyolojik silah araştırmaları 

gerçekleştirmiştir. Yine Çin vatandaşları üzerinde biyolojik ajanlarla 

denemeler yapmış, onlarca Çin şehrinde devam etmiş yaptığı 

saldırılarla on binlerin ölümüne sebebiyet veren veba, tifo ve kolera 

salgınları oluşturmuştur. Bu saldırıları gıda ve su kaynaklarını 

biyolojik ajanlarla kirleterek ya da bakteri içerikli bombalar atarak 

yapmıştır (www.afad.gov.tr Erişim Tarihi: 07.04.2021). Jansen ve 

arkadaşları (2014) İkinci Dünya Savaşı sırasında Mançurya ve 

Çin'deki Japon birlikleri tarafından veba ile kirlenmiş pirelerin 

dağıtıldığını belirtmektedir. 

 Irak ile ilgili botulinum toksini, şarbon ve aflatoksini bomba haline 

getirdiğine dair biyolojik silah söylentileri dile getirilse de Körfez 

Savaşı sırasında bunların kullanıldığı bilgisine ulaşılamamıştır. 

http://www.afad.gov.tr/
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 Aum Shinrikyo terör örgütünün, Tokyo metrosuna düzenlediği sarin 

gazı saldırılarının haricinde, yine Tokyo’da en az sekiz defa şarbon ve 

botulismus saldırısı düzenlediği ve bu saldırıların başarısızlıkla 

sonuçlandığı bilinmektedir.  

ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında, değişik kurum ve kuruluşlara 

gönderilen, 15 kişide deri şarbonu ve inhalasyondan dolayı hastalık 

oluşturan ve toz halinde şarbon içeren mektuplara maruz bırakılmıştır 

(Baysallar, 2007: 524). 

3. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma sonucu elde edilen bilgilerin analizine yer 

verilmiştir. Araştırmanın bulgular bölümü üç alt başlıktan 

oluşmaktadır. Birinci alt başlıkta, biyolojik saldırı ajanları ve tercih 

edilme nedenlerine yer verilmiştir. İkinci alt başlıkta, biyolojik silah 

programları olan ülkeler ile biyolojik silahların kontrol altına 

alınabilme çabaları ve uluslararası hukuk irdelenmiş, üçüncü alt 

başlıkta ise biyolojik saldırılara karşı biyogüvenlik ve biyosavunma 

tedbirlerinden bahsedilmiştir. 

3.1.BİYOLOJİK SALDIRI AJANLARI VE TERCİH EDİLME 

NEDENLERİ 

Bu bölümde biyolojik saldırı ajanlarının neler olduğu ve bu ajanların 

saldırılarda tercih edilme sebepleri ile ilgili araştırmalar yer 

almaktadır. 
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3.1.1.Biyolojik Saldırı Ajanları 

Doğadaki bütün canlıların sağlığını tehdit altına alabilecek ve 

biyolojik silah üretitiminde kullanılabilecek mikroorganizmalar ile 

biyolojik kökenli toksinler biyolojik silah ajanı olarak 

tanımlanmaktadır (https://www.who.int. Erişim Tarihi: 08.04.2021). 

Demir’e göre (2009) İki tip biyolojik silah ajanı vardır: 

1. Toksinler: 

a. Mikroorganizma kaynaklı toksinler 

i - Ekzotoksinler 

ii - Endotoksinler 

b. Çok hücreli hayvan kaynaklı toksinler 

c. Bitki kaynaklı toksinler. 

2. Hastalık oluşturan mikroorganizmalar: 

- Riketsiyalar - Klamidyalar 

- Bakteriler -Virüsler  

- Mantarlar 

Mikroorganizmalar: Doğada patojen olmayan fakat genetik olarak 

patojenite özelliği kazandırılmış veya hedef konağı enfekte eden ve 

çoğalarak hastalık oluşturan organizmalardır (Kılıç, 2006: 2). 

Toksinler: Canlı bitkiler, hayvanlar veya mikroorganizmalardan 

üretilen ya da elde edilen zehirli maddelerdir. Toksinlerin bir kısmı 

bazı kimyasallara da dönüştürülebilmektedir (Hancı vd., 2001: 330). 

https://www.who.int/
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Biyolojik silah ajanları etmenleri açısından, ABD Hastalık Kontrol ve 

Önleme Merkezi (CDC) (2000) tarafından üç kategoriye ayrılmıştır. 

Bunlar taşıdığı riskin yüksekliğine göre; 

A Kategorisi 

Yüksek öncelikli ajanlar, 

● Kolayca yayılabilir veya kişiden kişiye aktarılabilir, 

● Halk sağlığını önemli ölçüde etkileme potansiyeli ile yüksek 

ölüm oranına neden olur, 

● Genel paniğe ve sosyal kargaşaya neden olabilir, 

● Halk sağlığına hazırlıklı olmak için özel eylem gerektiriyor, 

Kategori-A ajanları şunları içerir: 

● Bacillus anthracis (şarbon) 

● Yersinia pestis (veba) 

● variola major (çiçek hastalığı) 

● Francisella tularensis (tularemi) 

● Clostridium botulinum toksini (botulizm) 

● arenaviruses 

o Lassa (lassa ateşi) 

o Junin (Arjantin'de hemorajik ateş) 

● filivoruses 

o Ebola (Ebola hemorajik ateşi) 



498 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

o Marburg (Marburg hemorajik ateşi) 

Kategori B 

En yüksek öncelikli ikinci sıradaki aracılar, 

● Orta derecede kolaylıkla yayılabilirler 

● Orta derecede morbidite ve düşük mortaliteye neden olur 

● CDC'nin teşhis kapasitesinin özel iyileştirmelerini ve gelişmiş 

hastalık sürveyansını gerektirir. 

Kategori-B ajanları aşağıdakileri içerir; 

● Coxiella burnetti (Q-ateşi) 

● Brucella spp (bruselloz) 

● Burkolderia mallei (glanders) 

● alfavirüsler 

o Venezuela ensefalomiyeliti 

o Doğu ve batı at ensefalomiyeliti 

● Ricinus communis'ten (Hint fasulyesi) risin toksini 

● Clostridium perfringens'in epsilon toksini 

● Staphylococcus enterotoksin B 

Liste B ajanlarının bir alt kümesi, gıda veya su kaynaklı patojenleri 

içerir. 

Bu patojenler, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir; 

● Escherichia coli O157: H7 
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● Shigella dysenteriae 

● Cryptosporidium parvum 

● Vibrio cholerae 

● Salmonella spp 

Kategori C 

Üçüncü en yüksek öncelikli ajanlar, gelecekte kitlesel yayılma için 

tasarlanabilecek yeni ortaya çıkan patojenleri içerir.  

● kullanılabilirlik 

● üretim ve dağıtım kolaylığı 

● yüksek morbidite ve mortalite potansiyeli ve büyük sağlık etkisi 

Kategori-C ajanları, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri 

içerir: 

● nipah virüsü 

● hantaviruses 

● kene kaynaklı hemorajik ateş virüsleri 

● kene kaynaklı ensefalit virüsleri 

● sarı humma 

● birden çok ilaca dirençli tüberküloz 

C Listesi ajanları için hazırlık, hastalığın tespiti, teşhisi, tedavisi ve 

önlenmesini iyileştirmek için sürekli araştırma yapılmasını gerektirir. 

3.1.2.Biyolojik Saldırı Ajanlarının Tercih Edilme Nedenleri 
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Teknolojik ilerleme ve küreselleşmenin tanıdığı imkanlar, terör 

örgütlerinin her türlü silaha ve istedikleri her yere ulaşabilme şansını 

artırmıştır. Küreselleşmenin getirdiği yeni dünya düzeni kuralları 

neticesi, devletler birbirleri ile direk mücadeleyi bırakarak örgütler 

üzerinden hesaplaşmaya başladı. Bu hesaplaşmalar doğal olarak terör 

örgütlerinin bütçelerinin oldukça artmasını ve neredeyse devletlere 

kafa tutacak güce ulaşmalarını sağlamıştır. Bu güç bir çok olanak 

sağladığı gibi, örgütlere Kitle İmha Silahları’na (KİS) sahip olma 

imkanı da tanımış, bazı örgütlerin özellikle Biyolojik Silah edinmeye 

başlamalarının sebepleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir: 

• Etki alanının oldukça geniş olması: Biyolojik silah ajanları 

doğru hava şartlarında kullanıldıklarında çok fazla alana 

yayılabilmektedir. 

• Yüksek miktarlarda ve kolayca üretilebilmeleri ve muhafaza 

etme problemi yaşanmaması, 

• Maliyetinin düşük olması: Bir km2’deki insanların yarısını 

etkileyen doz (LD50) üzerinden maliyet hesaplandığında, 

konvansiyonel silahlar 2000 $, nükleer silahlar 800 $, kimyasal 

silahlar 600 $, biyolojik silahlar 1 $’ a mal olmaktadır (B . 

anthracis örneği). Ucuz maliyetinden dolayı biyolojik silahlarla 

ilgili “Fakirin Atom Bombası” tanımlamaları yapılmıştır (Kılıç, 

2006: 12). 

• Sıradan bir kimyasal sanayi tesisi, labaratuvarlar ve aşı üretimi 

için bilimsel çalışma yapılan enstitü gibi yerler üretim için 
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elverişli olduğundan, üretim aşamasında, gerek ulusal gerek 

uluslararası kontrollerden rahatlıkla gizlenebilmektedir.  

• Biyolojik silahlar, saldırıdan belli bir süre sonra etkisini 

gösterebildiğinden, saldırıyı yapanların tespit edilmeden 

kaçmalarına imkân tanır (Yüksel, Erdem, 2016: 212).   

• Çok az miktarda mikroorganizmalardan biyolojik silahları 

oluşturan maddeler üretilebilirler. Bir haftalık sürede bir veya iki 

gramlık mikroorganizma ile tonlarca biyolojik silah maddesi 

üretilebilir.  

•  Biyolojik silahlar yalnızca canlılarda hastalık ve ölüm meydana 

getirmektedirler. Öteki kitle imha silahlarına benzer şekilde 

tahribat yapma etkisi olmadığından, ilk etapta bir zaafiyet gibi 

görünse de kullanıcılarına gizlenme imkanı sağlamaktadır. İşte 

devletlerin ve terör örgütlerinin biyolojik silahları tercih 

etmelerinin en kuvvetli nedeni de budur.  

• Biyolojik silah ajanları, duyu organları ile fark edilemezler. 

Kitle imha silahlarını tespit eden sensörler olmasına rağmen 

biyolojik silahları tespit edecek biyosensörler geliştirilme 

aşamasındaır. Örneğin aerosol patojen biyolojik ajanların 

solunum yoluyla vücuda alınma sürecinde canlılar herhangi bir 

acı hssetmezler. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra 

hastalık ve buna bağlı olarak ölüm ortaya çıkar. Bundan dolayı 

insanların en savunmasız kaldıkları silahlar biyolojik olanlardır 

(Özgür, 2006: 33-34). 
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3.2.BİYOLOJİK SİLAH PROGRAMI OLAN ÜLKELER VE 

ULUSLARARASI HUKUK 

Bu bölümde ülkelerin Biyolojik Silah Programları ile Biyolojik 

Silahların kontrol altına alınabilme çabaları ve uluslarası hukukla ilgili 

araştırmalar yer almaktadır. 

3.2.1.Biyolojik Silah Programı Olan Ülkeler 

Özellikle İkinci Dünya savaşı sırasında Almanya hariç, birçok ülkede 

yoğun şekilde biyolojik silah geliştirme çabaları olsa da etkin ve 

kullanılabilir biyolojik silah üretimini ilk kez İngiltere ve Japonya 

başarmıştır (Yenen, Doğanay, 2008: 98). 

İngiltere ve Kanada’nın Biyolojik Silah Programı: Birleşik Krallık 

Biyolojik Silah Programı, 1930’lu yıllarda başlamış, öncelikli olarak 

hayvan ve bitkisel mahsulleri yok etmek üzerine yoğunlaşmıştır. 

Kanada’da özellikle sığır vebası etkeni ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

ABD ile birlikte insanlar üzerinde kullanılmak üzere B.anthracis 

üretilmiştir. 1942 yılında İskoçya’nın batı kıyılarındaki Gruinard 

adasında şarbon basilinin kullanıldığı çok sayıda deneme yapılmıştır. 

Bu program ile ayrıca botilinum toksini, Salmonella sp. ve Y.pestis 

üzerinde çalışmalar da yürütülmüştür (Kılıç, 2006: 7).   

Japonya’nın Biyolojik Silah Programı: Japonların biyolojik silah 

programı veba, kolera, şarbon, tifo, meningokok, Shigella türleri gibi 

klasik bakterileri ve bu bakterilerin etkili bir silah halinde atılmasında 

kullanılacak fırlatıcı sistemlerin geliştirilmesi çerçevesinde 

geliştirilmiştir. Biyolojik silahları bir savaşta en yoğun şekilde 
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kullanan tek ülke olarak tarihe geçen Japonya, vebayla infekte edilmiş 

pirelerin Mançurya bölgesinde askeri ve sivil hedeflere havadan 

bırakılması sonunda Çinlilerin kayıpları tam olarak tespit edilemese de 

on binlerce kişinin öldüğü iddia edilmektedir. ABD savaş sonrasında 

Japon biyolojik silah programının yönetim kadrolarını yakalamış ve 

savaş suçlusu muamelesi görmememleri şartıyla programın tüm 

sonuçlarını ayrıntılarıyla birlikte ele geçirmiştir. Programın diğer 

çalışanları ise Sovyetler Birliği tarafından yakalanarak savaş suçlusu 

olarak Sibirya’daki çalışma kamplarına gönderilmişlerdir. Sovyetler, 

Japon programının üretim tesislerinin mimari planlarından büyük 

oranda yararlanmışlar ve 1946’da bu planlara dayanarak yeni tesisler 

inşa etmişlerdir. (Yenen ve Doğanay, 2008: 98). 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Biyolojik Silah 

Programı: Yaklaşık 55.000 bilim insanı ve teknisyenin görev aldığı 

tahmin edilen en az altı araştırma laboratuvarı ve beş üretim tesisinin 

1970-1980 yılları arasında faaliyette olduğu tahmin edilmektedir. 

Akabinde sayısı 20-30’a çıkan sivil ve askeri laboratuvarda 25.000-

32.000 teknik personelin yer aldığı bu program ile 40,000 m3 ton 

biyolojik ajan üretilerek depolanmış ve çoğu silah haline getirilmiştir. 

Bu merkezlerden birisi olan ve 4000 personelin çalıştığı Novosibirsk 

Koltsovo’daki laboratuvarda, Çiçek, Ebola, Marburg ve diğer 

kanamalı ateş virüsleri üretilmiştir. Biyopreperat proğramı ile 

B.anthracis, F.tularensis, Y. pespis, Brucella sp., Tifüs, C . burnetii, 

B.mallei, Botilinum toksini, Çiçek, Ebola, Marburg ve diğer kanamalı 

ateş virüsleri üretilerek silah haline getirilmiştir. Bu ajanların bazıları 

Aral Denizi’ndeki Vozrozhdeniye Adasında test edilmiştir. 1979'da 
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eski Sovyetler Birliği'ndeki Sverdlovsk Kenti’ndeki 19 nolu askeri 

üsteki mikrobiyoloji laboratuvarının filtresinin değiştirilmemesi 

nedeniyle havaya karışan şarbon sporları 50 km çaplı bir alana 

yayılmıştır. Tarihte bilinen bu en büyük akciğer şarbonu salgınında 79 

kişi hastalanmış, 64’ü ölmüş ve 17 kişide ise deri şarbonu gelişmiştir. 

Gerçek hasta ve ölü sayısının resmi olarak açıklanan bu sayıdan çok 

daha yüksek olduğu iddia edilmektedir. 1980 yılında kontamine 

hayvan ve etlere bağlı olduğu açıklanan bu salgının, biyolojik silah 

üretimi sırasındaki sızıntı sonucu geliştiği 1992’de Boris Yeltsin 

tarafından itiraf edilmiştir. Laboratuvardan açığa çıkan sızıntı 

miktarının bir gramdan daha az olduğu tahmin edilmektedir. Olguların 

tümünün 4 km çapındaki bir alanda yaşayanlar olduğu ve hastalığın 

başlangıç zamanının 4-45 gün arasında değiştiği bildirilmiştir. İlk 

ölümlerin 4-6 gün içerisinde görülmesi ve ölüm nedenlerinin otopsi ile 

saptanması, akciğer şarbonunun yüksek oranda mortal seyrettiğini 

göstermektedir. Şarbon sporlarının renksiz, kokusuz ve görünmez 

olması nedeniyle 50 km’lik bir alana yayıldığı ve takiben bu alandaki 

hayvanlarda da şarbon geliştiği gözlenmiştir (Kılıç, 2006: 7-8).  

Amerika Birleşik Devletleri’nin Biyolojik Silah Programı: ABD 

biyolojik saldırı programını 1942'de Camp Detrick, Maryland'de bir 

araştırma ve geliştirme tesisinde (1956'da Fort Detrick olarak yeniden 

adlandırıldı ve bugün ABD Ordusu Bulaşıcı Hastalıklar Tıbbi 

Araştırma Enstitüsü [USAMRIID] olarak biliniyor) başlattı. 

Başlangıçta ilgilenilen organizmalar B. anthracis ve Brucella suis idi. 

Camp Detrick'te B. anthracis sporları ile doldurulmuş yaklaşık 5000 

bomba üretilmesine rağmen, üretim tesisi, 2. Dünya Savaşı sırasında 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 505 

 

 

 

büyük ölçekli biyolojik silah üretimini engelleyen yeterli mühendislik 

güvenlik önlemlerinden yoksundu (Riedel, 2004: 403). II. Dünya 

Savaşında şarbon sporlarıyla dolu 5000 bomba üretilmiş, bunlar savaş 

sonrasında ilaç endüstrisinde kullanılmıştır. 1954 yılında Brucella 

suis, 1960 yılında Francisella tularensis ABD Silahlı Kuvvetleri 

tarafından silah haline getirilmiş ve füze başlıklarına 

yerleştirilmişlerdir. Biyojik silah üretim programının en üst düzeye 

yükseldiği 1950-60 yılları arasında 3400 bilim adamı ve teknisyen 

görev almıştır. Bitkilere yönelik olarak Pyricularia oryzae ve Puccinia 

graminis isimli ajanlar geliştirilmiş ancak silah haline getirilmemiştir 

(Kılıç, 2006: 9). 1969 yılına gelindiğinde, Amerika artık anthrax, 

botulism, tularemia, brucellosis, Venezuela ve Q humması gibi ciddi 

hastalıklara ve ölümlere sebep olan maddelerle ilgili silahlanmasını 

tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Amerika, Vietnamlı gerillalara 

karşı bu silahları gerçek anlamda test etme imkanı da bulmuştur. 

Hemen arkasından ise başkan Nixon, şartsız olarak biyolojik silahların 

her türlü yöntemle kullanılmasından vazgeçtikleri açıklamasında 

bulunmuştur (Özgür, 2006: 31-32).  

Irak’ın Biyolojik Silah Programı: Irak hükümeti 1995 yılında,  

BWC'ye taraf bir devlet olarak yükümlülüklerinin aksine, 1980'lerden 

bu yana altı büyük bölgede sağlam bir biyolojik silah programı 

yürüttüğünü açıkladı. Irak programı B anthracis, rotavirüs, camelpox 

virüsü, aflatoksin, botulinum toksinleri, mikotoksinler ve bir antikrop 

ajanı (buğday örtüsü pası) üzerine temel araştırmalar yaptı; ve hava 

püskürtme tankları ve drone uçakları da dahil olmak üzere çeşitli 

teslimat sistemlerini test etti. Ayrıca Irak hükümeti, 1991 Basra 
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Körfezi Savaşı'ndan önce hava bombaları, roketler ve füze 

başlıklarında 6.000 L B anthracis sporları ve 12.000 L botulinum 

toksini silahlandırmıştı. Bu silahlar konuşlandırılmış olsa da 

kullanılmadı (Cristopher vd., 2018: 10-11). 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Biyolojik Silah Programı: Güney 

Afrika'nın 1925 Cenevre Konvansiyonu (1960) ve BWC'ye (1975) 

taraf olduktan sonra 1981 ve 1993 yılları arasında küçük ölçekli bir 

biyolojik silah programı yürüttüğü iddia ediliyor. Operation Coast kod 

adlı Güney Afrika biyolojik silah programının B anthracis, V kolera, 

risin, botulinum toksini ve diğer ajanlar üzerinde araştırma yaptığı ve 

genetik mühendisliği kullanarak siyah Afrika kökenli insanları seçici 

olarak hedef alacak biyolojik ajanlar geliştirmeyi amaçladığı bildirildi. 

Operation Coast bir patojen koleksiyonu elde etse de, büyük ölçekli 

dağıtım sistemleri geliştirmede başarılı olmadı. V koleranın 1989'da 

kullanıldığı, ancak saldırının hedeflenen su kaynağının klor içeriği 

nedeniyle başarısız olduğu bildiriliyor. ABD ve İngiltere'nin 

diplomatik müdahalelerinden sonra, program 1993'te apartheid 

rejiminin meydana gelmesiyle çakışarak kapatıldı (Cristopher vd., 

2018: 11). 

Devletler haricinde bazı terör örgütlerinin de biyolojik silah 

geliştirdiği ve kullandıklarına dair örnekler mevcuttur. 

ABD Dallas Oregon’da Rajneesh Tarikatı 1984 yılında yapılan yerel 

seçimlerde, sonuçları etkilemek için on restoranın salatalarına 

Salmonella typhimurium karıştırarak 751 kişinin zehirlenmesine 

sebebiyet vermiştir. Japonya’da 1995 yılında Tokyo metrosuna sarin 
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gazıyla yaptığı saldırı ile dünya gündemine giren Aum Shinrikyo terör 

örgütünün, Tokyo’nun çeşitli bölgelerinde en az sekiz defa şarbon ve 

botulizm toksini ile saldırı girişiminde bulunduğu bilinmektedir. 

ABD’de 11 Eylül saldırılarından birkaç hafta sonra, posta yoluyla 

gönderilen mektupların şarbon içerdiği tespit edilmiş, etkilenen 22 

kişiden 5’i yaşamını yitirmiştir. Bu gün bu şarbon saldırısını yapanlar 

hala tam manasıyla tespit edilememiştir (Kılıç, 2006: 10).    

3.2.1.Biyolojik Silahları Denetim Altına Alma Çabaları ve 

Uluslarası Hukuk 

Biyolojik silahlar eskiden beri savaş ve saldırılarda kullanılmış ve 

zaman zaman çok ağır sonuçlar doğurmuştur. Bu ağır ve acı sonuçlar 

uluslararası düzeyde bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır.  

Biyolojik maddelerin silah olarak kullanımını engellemeye yönelik ilk 

girişimler 19.yy sonunda başlamıştır. 1899 yılında “Zehir ve Zehirli 

Silahların Kullanımını” yasaklamak amacıyla Dan Hague’da 

“Karadaki Savaşlarda Yasalar ve Gelenekler” isimli bir konferans 

düzenlenmiştir. Sonuç bildirgesi ABD ve İngiltere hariç 24 ülke 

tarafından imzalanan bu konferans ile kimya bilimindeki ilerlemeye 

bağlı olarak, yeni kimyasal silahların geliştirilmesi ve kullanımının 

engellenmesi amaçlanmış, konferansın ikincisi 1907 yılında 

yapılmıştır (Leitenberg, 2001: 295). 

I. Dünya Savaşı sırasında askeri hedeflere karşı taraf ülkelerce 

biyolojik ve kimyasal silahların (zehirli gazlar) yaygın olarak 

kullanılması, dünyada buna karşı önemli bir tepki oluşturmuş ve 

kimyasal-biyolojik silahları ve savaşlar sırasında kullanımını 
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engellemek üzere 1925 yılında Cenevre Protokolü imzalanmış, 8 

Şubat 1928 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu protokol ile savaşlarda 

kimyasal ve biyolojik ajanların kullanımı yasaklanmasına rağmen, 

özellikle biyolojik silahların araştırılması, üretilmesi ve stoklanmasına 

bir sınır konulamamış ve doğal olarak, protokolu imzalayan 

ülkelerden bazıları çalışmalarına yine devam etmişlerdir. Japonya 

Mayıs 1970’e, ABD Nisan 1975’e kadar Cenevre Protokolünü 

imzalamamıştır (Leitenberg, 2001: 295). 

II. Dünya Savaşı ve sonrasındaki soğuk savaş dönemi biyolojik 

silahlanma çabalarını gündemde tutmuş ve dolayısıyla Cenevre 

protokolü pek etkili olamamıştır. 1970 yılında Dünya Sağlık Örgütü, 

çeşitli biyolojik silah ajanlarının kullanılması durumunda oluşabilecek 

hastalık, ölüm ve ekonomik kayıplar üzerine bir rapor yayınlamıştır 

(https://www.who.int. Erişim Tarihi: 15.04.2021). Bu raporun 

yayınlanmasından sonra 1972 yılında biyolojik ve toksinli silahların 

geliştirilmesini, üretilmesini, edinilmesini, aktarılmasını, 

stoklanmasını ve kullanılmasını etkili bir şekilde yasaklayan Biyolojik 

Silahlar Sözleşmesi (BWC) imzalanmıştır. 1975'te yürürlüğe giren 

BWC, uluslararası toplumun kitle imha silahlarının yayılmasını ele 

alma çabalarında kilit bir unsurdur ve biyolojik silahlara karşı güçlü 

bir norm oluşturmuştur. Sözleşme, 183 Taraf Devlet ve dört İmzacı 

Devlet ile neredeyse evrensel üyeliğe ulaşmıştır (https://www.un.org. 

Erişim Tarihi: 15.04.2021). Türkiye sözleşmeye 1974 yılında taraf 

olmuştur (https://www.mfa.gov.tr. Erişim Tarihi: 15.04.2021). Devlet 

veya devlet dışı aktörler tarafından biyolojik ajanların veya toksinlerin 

kasıtlı olarak salınmasının dramatik sonuçlar doğurabileceği, buna ek 

https://www.who.int/
https://www.un.org/
https://www.mfa.gov.tr/
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olarak, bu tür olayların gıda kıtlığına, çevresel felaketlere, yıkıcı 

ekonomik kayıplara ve halk arasında yaygın hastalıklara, korkuya ve 

güvensizliğe neden olabilme ihtimalinden dolayı uzun yıllardan beri 

biyolojik silahların kontrolü, bu silahların üretimi, stoklanması ve 

kullanımını önlemek amaçlı uluslararası toplantılar yapılmaktadır 

(https://www.un.org. Erişim Tarihi: 15.04.2021). BM tarafından 

yürütülen denetleme ve yaptırım mekanizmasının güçlü ülkeler 

üzerinde pek etkili olmaması her iki sözleşmenin de etkinliğini 

azaltmaktadır. Ayrıca biyolojik silah bileşenlerinin aynı zamanda ilaç 

sektöründe kullanılması BSK'nın uygulanmasında sorun 

yaratmaktadır.  

3.3.BİYOLOJİK SALDIRILARA KARŞI BİYOGÜVENLİK 

VE BİYOSAVUNMA 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkinma Planı, Biyoteknoloji ve Biogüvenlik 

Özel İhtisas Komisyonu Raporunda (2000) “Biyogüvenlik: Modern 

biyoteknoloji tekniklerinin, uygulamalarının ve modern biyoteknoloji 

ürünlerinin insan sağlığı ve biyolojik çeşitlilik üzerinde 

oluşturabileceği olumsuz etkilerin belirlenmesi sürecini (risk 

değerlendirme) ve belirlenen risklerin meydana gelme olasılığının 

ortadan kaldırılması ya da, meydana gelme durumunda oluşacak 

zararların kontrol altında tutulması için (risk yönetimi) alınan 

tedbirleri kapsayan bir kavramdır.” şeklinde tanımlanmıştır 

(https://www.sbb.gov.tr. Erişim Tarihi: 21.04.2021). Biyosavunma 

ise, biyogüvenliğin sağlanması amacıyla, gerektiğinde askeri 

https://www.un.org/
https://www.sbb.gov.tr/
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kaynakların da kullanılmasıyla biyoterör ve salgın hastalıklara karşı 

alınan önlemlerdir ( Demir, 2009: 2). 

Biyolojik saldırı ajanlarını tamamen ortadan kaldırmak ya da kullanılır 

kullanılmaz hemen tespit edip gerekli önlemleri almak oldukça 

zordur. Biyolojik saldırı senaryoları üzerinde uzun yıllardan beri 

çalışma yapan gelişmiş ülkelerde bile, bu ajanlar hastalık yapıp can 

almaya başladıktan sonra ancak tespit edilebilmişlerdir. Kaldı ki 

kendiliğinden ortaya çıkan salgın hastalıklarla kasıtlı yapılan biyolojik 

saldırıları ayırt etmek de pek kolay olmamaktadır. Birçok bilim adamı 

ve araştırmacı, son zamanlarda bütün dünyayı saran ve ülkelerin 

sağlık, ekonomik, sosyal, eğitim ve psikolojik durumunu alt üst eden,  

neredeyse yeni bir dünya düzeni getiren Covid-19 pandemik 

hastalığıyla ilgili biyolojik saldırı veya kendiliğinden oluşan bir salgın 

olduğu konusunda emin olamamaktadır. Covid-19 pandemisiyle ilgili 

ilk yazılan kapsamlı eserlerden olan çalışmasında Tansü ve Gürbüz 

(2020) bilimsel çalışmaların iyi ve kötü yanlarının olduğunu belirterek 

akabinde “Bilimin yardımıyla insanoğlu elektrik, kuantum 

bilgisayarlar, nükleer reaktörler ve silahlar, penisilin,  

laboratuvarlarda üretilen biyolojik silahlar bilim insanları tarafından 

icat edilmişlerdir. Covid-19 kabusu ile birlikte savunma alanında 

meydana gelen zaaflar ve güvenlik sorunları da yeniden analiz 

edilerek stratejik değerlendirme konuları arasına dahil olmaktadır.” 

şeklinde biyolojik silahlar ve Covid-19’u aynı cümle içerisinde 

kullanmışlardır. Yine aynı çalışmada Şeyhanlıoğlu (2020) “Tarihi ve 

güncel bilgiler ışığında yapılan bu çalışmada, ulaşılan bulgular 

sonucunda, Virüs’ün laboratuvar çalışmaları, ilk vakadan iki hafta 
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önce yapılan tatbikatın, 21. Yy. için planlanan Yeni Dünya Düzeni, 

biyo-terör, askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve istihbarat savaşları 

boyutu olduğu görülmektedir.” ifadeleriyle Covid-19’un saldırı olma 

ihtimaline vurgu yapmaktadır. Bu nedenle biyogüvenlik tedbirleri 

bilimin önünü kesmeden, insan sağlığı, sosyal yapı ve biyolojik 

çeşitlilik üzerinde oluşacak olumsuzlukları önceden belirleyerek, 

tedbir alma yolundaki kurumsal yapı ve hukuki düzenlemeleri 

gerektirmektedir ( Yılmaz, 2014: 45). 

CDC, biyolojik silahlara karşı savunma stratejilerini beş ana başlık 

altında toplamıştır: 

• Hazırlık ve önleme 

• Tespit ve gözetim  

• Biyolojik ve kimyasal ajanların teşhisi ve karakterizasyonu  

• Koruyucu yöntemlerin geliştirilmesi 

• İletişim ağının sağlıklı çalışması 

Hazırlık ve Önleme; Biyolojik ve kimyasal terörizmin neden olduğu 

hastalık ve yaralanmaların tespiti, teşhisi ve hafifletilmesi, çok sayıda 

ortak faaliyeti içeren karmaşık bir süreçtir. Bu amaçla, yerel düzeyde 

sağlık kurumları arasında biyoterörizme karşı plan ve protokollerin 

geliştirilmesi sağlık personelinin saldırılara karşı sürekli eğitimi ile 

bunlara yönelik klavuzların ve uygulama standartlarının hazırlanması 

ve yayınlanması gereklidir. 

Tespit ve Gözetim; Profilaktik ilaçlar, kimyasal panzehirler veya 

aşıların sağlanması dahil olmak üzere, biyolojik veya kimyasal bir 
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saldırıya anında yanıt verilmesi için erken teşhis gereklidir. Potansiyel 

biyolojik silah ajanlarına yönelik vaka tanımlarının hazırlanması, 

şüpheli vakaların titizlikle araştırılması ve şüpheli durumlarda 

müdahaleyi içermektedir. 

Biyolojik ve Kimyasal Ajanların Tanı ve Karakterizasyonu; 

Biyolojik silah ajanlarının hızlı ve doğru olarak tanımlanması için 

yüksek kapasiteli, gelişmiş bir ulusal referans laboratuvarının 

kurulması, ulusal laboratuvarların tanı olanaklarına göre kategorize 

edildiği bir laboratuvar ağının oluşturulması ve laboratuvar ağı 

içerisinde verilerin sağlıklı paylaşımı için bilgisayar ağının 

kurulmasıdır. 

Koruyucu Yöntemlerin Geliştirilmesi; Biyolojik veya kimyasal bir 

terör olayına yönelik kapsamlı bir halk sağlığı yanıtı, etkilenen kişiler 

için epidemiyolojik araştırma, tıbbi tedavi ve profilaksi ve hastalık 

önleme veya çevresel dekontaminasyon önlemlerinin başlatılmasını 

içerir. 

İletişim Ağının Sağlıklı Çalışması; Biyolojik saldırının sonuçlarını 

hafifletmek en güncel acil durum bilgilerine erişimi olan iyi eğitimli 

sağlık hizmetleri ve halk sağlığı personelinin koordineli faaliyetlerine 

bağlıdır. Medya aracılığıyla halkla etkili iletişim, halk arasında paniğe 

neden olma ve günlük yaşamın bozulmasını engelleyecektir. Hastalık 

sürveyansını destekleyecek son teknoloji ürünü bir iletişim sistemi, 

biyolojik saldırıyla ilgili hızlı bildirim, teşhis sonuçları ve acil durum 

sağlık bilgilerinin yayılması ve acil durum müdahale faaliyetlerinin 
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koordinasyonunu sağlayacaktır ( https://www.cdc.gov. Erişim Tarihi: 

22.04.2021). 

Biyogüvenlik ve biyosavunma birbirinden ayrı düşünülemeyecek 

kavramlardır. Potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarına rağmen, nispeten 

öngörülemez olan biyoterörist eylemler, nadirdir ve şu ana kadar 

küçük ölçekli olaylar olarak karşımıza çıkmıştır. Buna karşılık, 

biyolojik istilalar her gün meydana gelmekte ve insan sağlığı, tarım, 

altyapı ve çevre üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bilim adamları, 

yalnızca biyoterörizmi değil, aynı zamanda istilacı yabancı türlerin 

daha yaygın saldırılarını da ele alan kapsamlı bir biyogüvenlik 

yaklaşımı uygulamak için birlikte çalışmalıdır. Bu yaklaşım aynı 

zamanda istilacı yabancı türlerin biyoterörizm ajanları olarak kasıtlı 

olarak kullanılması potansiyelini de ele almalıdır. Bu çalışmaların 

başarıya ulaşabilmesi için, ilgili devlet kurumlarının önleme, erken 

tespit, ve ana görev temaları olarak tür saldırılarına hızlı tepki 

verebilmesi adına gerekli teknoloji ve bilgi sistemlerinin hazır 

olmasını sağlamak için bilim topluluğu, endüstri ve halk birlikte 

çalışmalıdır ( Meyerson ve Reaser, 2003: 307).  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1.SONUÇ 

Tarih boyunca yapılan biyolojik saldırılara bakıldığında, bu sinsi 

düşmanın ne kadar ağır sonuçlar doğurduğu aşikardır. 1995 yılında 

Japonya’da Tokyo metrosuna sarin gazıyla saldıran Aum Shinrikyo 

terör örgütünün sekiz defa şarbon ve botulizm toksini ile saldırı 

girişiminde bulunması ve 2001 yılında ABD’de yapılan şarbonlu 

https://www.cdc.gov/
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mektup saldırıları, devletlerin yanında terör örgütlerinin de rahatlıkla 

biyolojik saldırı ajanlarını üretip kullanabildiklerini göstermiştir. 

Barışçıl amaçlara hizmet eden kullanım amaçları oldukça fazla olduğu 

için, biyolojik silah ajanlarını tamamen yasaklamak mümkün 

olamamaktadır. Ancak konunun uzmanı bilim adamlarının terör 

örgütleri ile temas etmeleri durumunda, yukarıdaki örneklerde olduğu 

gibi vahim sonuçlar doğuracağı görülmektedir.  

 Beş duyu organıyla farkına varılamayan, etkisi çok sonra ortaya 

çıkabilen, kolay ve çok ucuz maliyetle üretilebilen, oldukça geniş 

alana etki eden, hedef kitlenin haricinde saldırının yapıldığı alanda 

bulunan tüm canlıları etkisi altına alan ve uzun süreli hasarlar bırakan, 

acımasız saldırı silahı haline gelen biyolojik saldırı ajanları, 

günümüzde biyoteknoloji, genetik mühendislik ve sınırsız iletişim 

sağlayan teknoloji alanlarındaki gelişmeler neticesi çok daha tehlikeli 

duruma gelmiştir. İnsan vücuduna nüfus ettikten sonra kendi kendine 

çoğalabilmeleri ve istenildiği zaman etkisini gösterebilme özelliği 

saldırıyı yapanların tespitini neredeyse imkansız hale getirmektedir. 

Bu şartlarda günümüzde meydana gelen salgın hastalıkların bir 

biyolojik saldırı olma ihtimali her daim akıllara gelecektir. Bu da 

yakın zamanda bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 örneğinde 

olduğu gibi, toplum üzerinde panik yaratacak ve iyi bir alt yapıya 

sahip olmayan ülkelerin sağlık sistemlerinde çökmelere neden 

olacaktır. 

Küreselleşmenin getirdiği ulaşım kolaylıkları sayesinde, gerek turistik 

gerek ticaret amaçlı ülkeler arası seyahatlerin yüksek oranda olması, 
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dünya genelinde meydana gelen çatışmalar ve ekonomik sıkıntılardan 

dolayı ortaya çıkan düzensiz göçler, ülkeler arası insan sirkülasyonunu 

zaman zaman kontrol edilemez duruma getirmektedir. Özellikle 

havaalanları başta olmak üzere, sınır giriş çıkışları biyolojik saldırı 

veya salgın hastalık virüslerinin bulaşması konusunda riskli yerlerin 

başında gelmektedir.  

4.2.ÖNERİLER 

Meydana gelmeden önce fark edilmeleri oldukça güç olan, etkileri 

saldırı veya bulaştan çok sonra ortaya çıkabilen biyolojik saldırıları, 

meydana gelmeden önlemek neredeyse imkansızdır. Ancak devletler, 

savunma mekanizmalarını güçlendirerek, geleneksel önleme 

çalışmalarıyla birlikte biyoteknolojiden en üst seviyede fayadalanmalı 

ve “virüs, salgın hastalık ile toplumu geniş ölçüde etkileyecek her 

türlü bilgilerin elde edilmesi ve analiz edilerek istihbarata 

dönüştürülmesi işlemlerini kapsayan” (Tansü ve Gürbüz, 2020: 42) 

medikal istihbarat konusuna özellikle önem vermelidir. Biyolojik 

saldırılar meydana geldiğinde, yerinde ve zamanında müdahale çok 

önemli olduğu için, milli duyguları yüksek, ülkeye bağlılıkları ve 

aidiyetleri kuvvetli, her türlü biyolojik saldırı ve bulaşıcı hastalığa 

karşı üst seviyede eğitim almış bilim adamlarının görevlendirileceği, 

ülkenin belirli bölgelerinde erken tespit ve tanılama yapabilecek ve en 

ücra köşeye bile ulaşabilecek kapsamlı labaratuvarların kurulması, bu 

labaratuvarlarda yapılan tespitlerin en hızlı ve doğru şekilde merkeze 

iletilerek istihbarat örgütleriyle paylaşılması ve koordineli önleme 
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faaliyetlerinin yapılabilmesi için, siber saldırılara karşı üst seviyede 

korunan, alt yapısı sağlam iletişim ağlarının kurulması elzemdir.  

Biyolojik saldırı ya da salgın hastalıklar kısa sürede çok fazla alana 

yayılma ve ölümcül netice doğurma özelliğine sahip olduğundan, ilk 

ve en çok etkilenecek alan sağlık sektörü olacaktır. Bu sebeple sağlık 

kuruluşları her an küresel bir salgın olacakmış gibi her türlü teknolojik 

imkan ve eğitimli personelle desteklenerek hazır halde tutulmalıdır. 

Bulaşıcı virüslerden korunmak için kapanmalar olacağından, uzun 

süreli kapanmalara yönelik bütçe ayrılmalı ve yaşamın idamesi için en 

önemli kaynakların başında gelen gıda tedariği için gerekli tedbirler 

alınarak yeterli stoklar hazır bulundurulmalıdır. Biyolojik saldırı 

ajanları ile meydana gelen hastalıkların bir kısmı halk tarafından 

bilinmediğinden, karşılaşıldığında kriz ve kaos ortamı yaratarak 

toplumda psikolojik çöküntüye sebebiyet verme ihtimaline karşın, 

vatandaşların moralini yüksek tutabilmek için yetkililerin sürekli ve 

objektif şekilde açıklama yapmaları gerekeceğinden, siber alt yapı ve 

medya ağları ülkenin en ücra köşesine dahi rahatlıkla ulaşılabilecek 

seviyeye getirilmelidir. 
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Giriş  

Günümüzde hızlı bir şekilde gelişen teknolojinin yaşamımızın her 

alanına girdiğini ve yer edindiğini, artık her şeyin eskiye oranla daha 

hızlı ve basit bir biçimde yapıldığını görmekteyiz. Özellikle akıllı 

telefonlar toplum tarafından çoğunlukla kullanıldığı bu dönemde, 

çoğu yerde teknolojinin imkânlarından yararlanmaktayız. Hayatımızın 

her aşamasına dâhil olan teknoloji yaşamımıza etki etmektedir. 

İnternet bağımlılığı ve yanlış kullanımı, gerek insanlar açısından 

gerekse de toplum açısından bir problem haline gelmiştir. Gün 

geçtikçe toplumda fazlaca kullanılan bilgisayar ve internet teknolojisi 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda ülkemizde 

1990'lı yıllardan sonra kullanım oranı artan internetin önce evlerimize, 

ardından ceplerimize şimdilerde ise akıllı ev ve araba sistemleri ile 

evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız birçok araç-gereçlerde 

hayatımızın her alanına girmesiyle olumlu yönlerinin yanında bir 

takım olumsuz özellikleri de beraberinde getirdiği görülmektedir.  

Dolayısı ile internetin birçok olumlu yönünden bahsedileceği gibi aşırı 

kullanımının bağımlılığa yol açacağı ve bunun sonucunda da bazı 

sorunları beraberinde getireceği kaçınılmaz bir gerçektir.Teknolojinin 

insanlar için getirmiş olduğu olanaklar tüm insanların hayatını 

etkilemekle birlikte, eylem ve fikirlerde birtakım değişimlerin de 

meydana gelmesine yol açmıştır. Kişilerin hayat tarzlarını değişmekle 

beraber, özellikle internet ortamında bireylerin birtakım tecrübeler 

edinmesine, bir bireyin aynı zamanda bir grubun üyesi olmasına, 

farklı grupların ya da kişilerin iş arkadaşı, yöneticisi, yaratıcısı, 

danışanı ve izleyicisi gibi pek çok rolü elde etmesine imkân 
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sunmaktadır (Telli Yamamoto ve Karamanlı Şekeroğlu, 2014).İnternet 

hayatımızın her alanında bilgiye ulaşabilme açısından etkili yöntem 

olarak insanlara sunduğu imkânlarla günümüzün vazgeçilmez iletişim 

araçları olduğunu ve biz kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırdığını 

söyleyebiliriz. İnternetin faydalı kullanımının yanı sıra aşırı 

kullanımında da patolojik olarak tanımlanmakta ve davranışsal 

bağımlılıklarının bir tipi olabileceği düşünülmektedir (Ko, Yen, Yen, 

Chen ve Chen, 2012). İnternet bizlere sunduğu pek çok yenilik ve 

kolaylığın yanında bazı riskleri beraberinde getirmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin ikili ilişkilerinde bozukluğa, akademik başarılarında 

düşüşe, bilgisayar ya da cep telefonu karşısında geçirilen uzun 

sürelerin kas ve iskelet sistemlerinde bozukluğa, yeme, içme ve uyku 

problemlerine, hareketsizliğe bağlı obezite, göz ve görme 

problemlerine, ebeveylerin internet kullanımını azaltmaya yönelik 

yaptığı uyarılara bağlı olarak çatışmalara, okullarda disiplin 

cezalarında artışa neden olduğu görülebilmektedir (Binali, 2015; Esen, 

2007; Cengizhan, 2005).Özellikle genç nesil ve okul dönemindeki 

çocuklarda internetin aşırı biçimde kullanılması; gerek ruhsal gerekse 

de fiziksel gelişimi olumsuz yönde etkilerken, başarısızlığa neden 

olduğu görülmektedir (Balcı ve Gülnar, 2009).Eğitim hayatı içerisinde 

yoğun bir şekilde kullanılan internetin sosyal hayatta problem yarattığı 

ve okul içerisinde başarının düşmesine neden olduğu belirtilmektedir. 

İnterneti kontrolsüz şekilde kullanımının yaygınlaşması insanların; 

okuma alışkanlıklarını, sosyal alışkanlıklarını düşürdüğü, zihinsel ve 

kültürel gelişimini de olumsuz şekilde etkilediği ifade edilmektedir 

(Rehm, 2003). 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 525 

 

 

 

Günümüz şartlarında insanların faal bir biçimde fiziksel etkinlikler 

içerisinde bulunmaları gerekirken, dijital oyunlar ve internet 

oyunlarını tercih ettikleri görülmektedir. Bu durumda internetin ve 

bilgisayar oyunlarının bağımlılık yaratması rahatsız edici bir 

durumdur (Alagöz, 2019). İnternetten yararlanma kişilere hayatlarında 

fayda sağlamakla birlikte, bir takım fizyolojik, sosyolojik, zihinsel ve 

psikolojik rahatsızları da beraberinde getirmektedir (Tüysüz, Balaman 

ve Atalar, 2012). 

İnternet kullanımının ve internette geçirilen sürelerin bu denli artması 

internetin nasıl etkin ve verimli olabileceği sorusunu da beraberinde 

getirmiştir. Çünkü internetin kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkileri 

bağımlılığa, psikolojik, sosyolojik zararlara ve internet ortamının 

güvenirliği üzerinde tartışılmaktadır. İnternete bağlı bilgisayarı, cep 

telefonu, tableti ya da televizyonu belirli sınırları olmadan kullanan, 

sosyal medyada uzun süreler geçiren, sürekli oyun oynayan ve bu 

nedenle kişisel ya da sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşayan kişilerin 

bağımlılığın ve de ruhsal bozukluğun habercisi olduğu uzmanlarca 

ifade edilmektedir (Işık, 2007).  

Bu araştırmada temel amaç; güvenlik güçlerinin internet bağımlılık 

düzeylerinin; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mezun 

olduğu fakülte, mesleki kıdem yılı, görev yaptığı birim gibi farklı 

değişkenler açısından incelenmesidir. Bunun sonucunda güvenlik 

güçlerinin internet kullanım düzeylerinin düzeyleri ile ilgili bazı 

önerilerde bulunmak ve bu konuda yapılacak yeni çalışmalara öncü 

olmak araştırmanın yapılmasına gerekçe sayılabilir. Bilindiği üzere 
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hemen hemen her yaş grubunda ve insanlarımızın yaptığı iş ne olursa 

olsun internet bağımlılıkları oldukça fazladır. Bu anlamda ülkemizin 

refahını ve huzurunu sağlayan güvenlik güçlerimizin; sağlıklı 

olabilmeleri, psikolojik ve sosyal açıdan daha rahat olabilmeleri adına 

bu konu ile ilgili daha kapsamlı araştırmaların yapılmasının da faydalı 

olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla, güvenlik güçlerinin internet 

bağımlılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi bu 

araştırmanın amacıdır. Böylelikle araştırmamızın bilimsel veriler 

ışığında katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, Güvenlik güçlerinin internet bağımlılık düzeylerinin; 

yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mezun olduğu fakülte, 

mesleki kıdem yılı, görev yaptığı birim gibi farklı değişkenler 

açısından incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır 

(Karasar, 2009). 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Grubu 

Araştırma evrenini Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik 

personeli, örneklem grubunu ise gönüllülük esasına dayalı olarak 

seçilen 294 kişi oluşturmaktadır. Araştırma grubuna ait çalışmada ele 

alınan kişisel özellikler tablo 1 de verilmiştir. 
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Tablo 1. Araştırma grubuna ait kişisel özelliklerin dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Frekans 

                       

% 

Kümülatif 

% 

Yaş 

25-30 yaş 38 12.9 12.9 

31-35 yaş 71 24.1 37.1 

36-40 yaş 106 36.1 73.1 

41-45 yaş 31 10.5 83.7 

46 ve 

üzeri yaş 
48 16.3 100.0 

Cinsiyet 
Erkek 285 96.9 96.9 

Kadın 9 3.1 100.0 

Medeni Durum 
Evli 262 89.1 89.1 

Bekar 32 10.9 100.0 

Eğitim Durumu 

Lise 3 1.0 1.0 

Önlisans/

PMYO 
68 23.1 24.1 

Lisans 213 72.4 96.6 

Lisansüst

ü 
10 3.4 100.0 

Mezun olunan 

okul türü 

PMYO 49 16.7 16.7 

Lisans 238 81.0 97.6 

PAEM 7 2.4 100.0 

Kıdem Yılı 

1-5 yıl 28 9.5 9.5 

6-10 yıl 47 16.0 25.5 

11-15 yıl 117 39.8 65.3 

16-20 yıl 46 15.6 81.0 

21 yıl ve 

üzeri 
56 19.0 100.0 
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3.4.Veri ToplamaAraçları 

Araştırmada nicel verileri toplamak için, ilk olarak DSM-IV 

tarafından “Psikoaktif Madde Bağımlılığı” ölçütlerinin Young (1996) 

tarafından internete uyarlanması ile ortaya çıkmıştır. Bu ölçeğin 

Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik analizleri ise Bayraktar 

(2001) tarafından yapılmıştır. Bu ölçek 2 bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde araştırmanın alt problemlerindeki bağımsız 

değişkenleri oluşturan, güvenlik güçlerine ait demografik bilgiler yer 

almaktadır. İkinci bölüm ise 20 maddeden oluşan, altılı likert tipi bir 

ölçektir. Altılı likert tipi ölçek için maddelerin her birinde 

“Devamlı=5”, “Çok sık=4”, “Çoğunlukla=3”, “Ara sıra=2”, 

“Nadiren=1” ve “Hiçbir zaman=0” şeklinde bir puanlama yapılmıştır. 

Cronbach Alfa değeri 0,91 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma da 

Cronbach Alfa değerinin 0,917 olduğu tespit edilmiştir. İlk önce ‘tanı 

anketi’ şeklinde geliştirilmiş olan bu ölçek daha sonra internet 

bağımlılık ölçeğine dönüştürülmüştür. Katılımcılar ölçeği 

tamamladıklarında elde edilen puanların toplanmasıyla 50 puan ve 

altında alan katılımcılar internet bağımlısı olmayanlar (semptom 

göstermeyenler), 50-79 puan aralığında olan katılımcılar bağımlılık 

riski taşıyanlar (sınırlı semptom gösterenler), 80 puan ve üzeri alan 

katılımcılar ise internet bağımlıları (patolojik internet kullanıcısı) 

olarak sınıflandırılmaktadır (Bayraktar, 2001). 

Verilerin Analizi 

Araştırma sürecinde veriler katılımcılar ile bire bir erişim sağlanarak 

toplanmıştır. Veri toplama sürecinde 315 katılımcıya ulaşılmış, ancak 
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294 form veri analizi sürecine dâhil edilmiştir. Bu bağlamda anket 

geri dönüş oranı %90 olarak tespit edilmiştir. Nicel verilerin 

analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. İstatistiksel 

yöntem olarak t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin 

normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş olup, ikili grupların 

karşılaştırmasında İndependent Sample t testi, çoklu grupların 

karşılaştırmasında OneWay ANOVA analizi kullanılmıştır. Anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

Bulgular 

Tablo 2. Yaş gruplarına göre internet bağımlılık ölçeğinden alınan 

puanların karşılaştırılması 

Grup N Ort. SS F p Fark 

(1) 25-30 yaş 38 18.21 13.82 

3.095 0.016 
1-5 

2-5 

(2) 31-35 yaş 71 17.65 13.47 

(3) 36-40 yaş 106 14.35 13.56 

(4) 41-45 yaş 31 15.87 16.37 

(5) 46 ve üzeri 

yaş 
48 10.06 7.27 

Toplam 294 15.11 13.29 

 

Tablo 2’de yaş gruplarına göre internet bağımlılık ölçeğinden alınan 

puanların karşılaştırılması verilmiştir. Yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonuçlarına göre yaş grupları arasında anlamlı farklılık 

görülmüştür (p<0.05). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun 
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belirlenmesi için yapılan LSD testi sonucuna göre 25-30 yaş ve 31-35 

yaş grupları ile 46 ve üzeri yaş grubu arasında anlamlı farklılık 

saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca bütün grupların ortalamaları 

incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından dolayı internet 

bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” grubunda 

değerlendirilebilir. 

Tablo 3. Cinsiyet gruplarına göre internet bağımlılık ölçeğinden 

alınan puanların karşılaştırılması 

Grup N Ort. SS t p 

Erkek 285 15.33 13.42 
1.634 0.103 

Kadın 9 8.00 3.97 

 

Tablo 3’de cinsiyet gruplarına göre internet bağımlılık ölçeğinden 

alınan puanların karşılaştırılması verilmiştir. Yapılan bağımsız 

gruplarda T testi sonuçlarına göre erkek ve kadın bireyler arasında 

anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca iki grubun 

ortalamaları incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından dolayı 

internet bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” grubunda 

değerlendirilebilir. 
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Tablo 4. Medeni durumuna göre internet bağımlılık ölçeğinden alınan 

puanların karşılaştırılması 

 

Grup N Ort. SS t p 

Evli 262 14.08 12.68 
-3.891 0.001 

Bekar 32 23.53 15.23 

 

Tablo 4’te evli ve bekâr gruplarına göre internet bağımlılık ölçeğinden 

alınan puanların karşılaştırılması verilmiştir. Yapılan bağımsız 

gruplarda T testi sonuçlarına göre evli ve bekâr bireyler arasında bekâr 

bireyler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca iki 

grubun ortalamaları incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından 

dolayı internet bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” 

grubunda değerlendirilebilir. 

 

Tablo 5. Eğitim düzeyi gruplarına göre internet bağımlılık ölçeğinden 

alınan puanların karşılaştırılması 

Grup N Ort. SS F p Fark 

(1) Lise 3 19.00 0.00 

1.080 0.358 - 

(2) Önlisans/PMYO 68 12.63 12.79 

(3) Lisans 213 15.80 13.71 

(4) Lisansüstü 10 16.00 6.48 

Toplam 294 15.11 13.29 
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Tablo 5’te eğitim düzeyi gruplarına göre internet bağımlılık 

ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması verilmiştir. Yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı 

farklılık görülmemiştir (p>0.05). Ayrıca bütün grupların ortalamaları 

incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından dolayı internet 

bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” grubunda 

değerlendirilebilir. 

Tablo 6. Mezun olunan okul türü gruplarına göre internet bağımlılık 

ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması 

Grup N Ort. SS F p Fark 

(1) PMYO 49 12.29 13.23 

2.895 0.057 - 
(2) Lisans 238 15.92 13.36 

(3) PAEM 7 7.00 0.00 

Toplam 294 15.11 13.29 

 

Tablo 6’da mezun olunan okul türü gruplarına göre internet bağımlılık 

ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması verilmiştir. Yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı 

farklılık görülmemiştir (p>0.05). Ayrıca bütün grupların ortalamaları 

incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından dolayı internet 

bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” grubunda 

değerlendirilebilir. 
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Tablo 7. Mesleki kıdem yılı gruplarına göre internet bağımlılık 

ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması 

Grup N Ort. SS F p Fark 

(1) 1-5 yıl 28 15.86 9.60 

3.101 0.016 

2-4 

2-5 

3-4 

3-5 

(2) 6-10 yıl 47 18.19 15.62 

(3) 11-15 yıl 117 16.78 14.08 

(4) 16-20 yıl 46 12.37 13.72 

(5) 21 yıl ve 

üzeri 
56 10.89 8.96 

Toplam 294 15.11 13.29 

 

Tablo 7’de mesleki kıdem yılı gruplarına göre internet bağımlılık 

ölçeğinden alınan puanların karşılaştırılması verilmiştir. Yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı 

farklılık görülmüştür (p<0.05). Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunun belirlenmesi için yapılan LSD testi sonucuna göre 6-10 yıl 

ve 11-15 yıl grupları ile 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grupları arasında 

anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca bütün grupların 

ortalamaları incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından dolayı 

internet bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” grubunda 

değerlendirilebilir. 

Tartışma ve Sonuç 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma yapılan grubun; mesleki 

memnuniyet ve öğretme motivasyonlarının farklı değişkenler 
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açısından incelenmesine yönelik alt boyutlarından aldıkları puanların 

beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin; cinsiyet, öğrenim durumu, 

medeni durum, görev yaptığı okul türü, görev süresi, haftalık ders 

yükü,  katıldıkları faaliyet sayısı gibi değişkenlerin istatistiksel olarak 

anlamlılık saptanan sonuçlarına ilişkin verileri tartışılmıştır.Araştırma 

grubunun tüm değişkenler açısından ortalamaları incelendiğinde 49 

puan ve altı sonuç alındığından dolayı internet bağımlılığı açısından 

“semptom göstermeyenler” grubunda değerlendirilebilir. 

Yaş değişkeni açısından yapılan karşılaştırmalarda, yaş grupları 

arasında anlamlı farklılık görülmüştür. Farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunun belirlenmesi için yapılan LSD testi sonucuna göre 

25-30 yaş ve 31-35 yaş grupları ile 46 ve üzeri yaş grubu arasında 

anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda gençlerin orta ve da büyük 

yaşlarda olan insanlardan daha fazla internete bağımlı oldukları ve 

risk grubu içinde olduğu ifade edilmektedir (Khazaal ve ark. 2012; 

Bakken ve ark. 2009; Yen ve ark. 2007; Griffiths, 1996; Bölükbaş, 

2003). Bunun yanında yapılan başka araştırmalarda ise araştırmaya 

katılan bireylerin yaş ile internet bağımlısı olma puanlarında anlamlı 

yönde farklılık olduğu gözlenmiştir (Bilge, 2019; Karaca, 2019). 

Doğan (2013)  araştırmasında yaş ve internet bağımlısı olma durumu 

yönünden ilişki olduğunu saptamıştır.   

Fakat Erkişi (2019) ve Eroğlu (2018) yapmış oldukları çalışmanın 

sonucunda yaş değişkeni açısından ile internet bağımlılığı arasında 

herhangi bir anlamlılık olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
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Yapılan farklı araştırmalarda da internet bağımlılığı ile yaş arasında 

anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Ceylan, 2015; Eroğlu, 

2014). Yine üniversite öğrencileri üzerinde yapılan farklı çalışmalarda 

internet bağımlılığının yaş grubu değişkenine göre anlamlı farklılık 

göstermediği ortaya konulmuştur (İsraelashvili ve ark.  2012; 

Kerimov, 2016; Yıldırım, 2018; Yılmaz, 2019). 

Cinsiyet değişkeni açısından yapılan karşılaştırmada T testi 

sonuçlarına göre erkek ve kadın güvenlik güçleri arasında anlamlı 

farklılık bulunmamıştır. Avşar (2020) üniversite öğrencilerinin 

internet bağımlılık düzeylerine ilişkin yapmış olduğu çalışmasında 

kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulamamıştır. Yapılan 

farklı çalışmalarda da araştırma grubunun cinsiyetlerine göre puan 

ortalamalarında internet bağımlılığı ile anlamlı bir farklılığa 

rastlanılmamıştır (Yücelten, 2016; Eroğlu, 2014). Has (2015), Aslan 

ve Yazıcı (2016), Lee ve ark. (2007) yapmış olduğu çalışmalarında 

kadın ve erkekler arasında anlamlı farklılık tespit etmemişlerdir. Yine 

benzer çalışmalarda da öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin 

cinsiyete göre farklılaşmadığı bulgularına ulaşılmıştır (Yılmaz, 2019; 

Yurtseven, 2019; Mete, 2017; Gemici Ünsal, 2015; Üçkardeş, 2010; 

Balcı ve Gülnar, 2009). 

Buna karşın bazı çalışmalarda erkeklerin kadınlara göre internet 

bağımlılığının daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür (İnan, 2010; 

Yaraşır, 2018). Kaman (2019) lise öğrencileri üzerinde yapmış olduğu 

çalışmasında erkek öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin 

kadın öğrencilere göre daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Yapılan 
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farklı çalışmalarda da buna benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Gökçearslan 

ve Günbatar, 2012; Şahin, 2011; Üneri ve Tanıdır, 2011; Günüç, 

2009). 

Farklı araştırmalarda da kadınlara oranla erkeklerin daha çok internet 

bağımlısı oldukları belirtilmiştir. Alan yazında bulgulara benzer 

araştırmalar yer almaktadır (Kıygı, 2018; Mutlu, 2018;Bayram ve 

Gündoğmuş, 2016; İşsever, 2016;Morsünbül, 2014; Şahin, Özdemir 

ve Ünsal 2013; Leung ve Lee, 2011;Canan, 2010; Keser Özcan, 

2004). 

Ayrıca alan yazında yer alan bazı çalışma sonuçları, kadın ve erkek 

üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıkları arasında anlamlı 

farklılıklar bulunduğunu, genellikle erkek öğrencilerin bilgisayar 

başında geçirdikleri zaman diliminin ve internet bağımlılıklarının 

kadın öğrencilerden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır 

(Demir, 2019; Kıygı, 2018; Can, 2018; Yıldırım, 2018; Yıldız, 2017; 

Aydemir, 2016; Güven Nehir, 2016; Mayda ve diğerleri, 2015; 

Karakoç ve Taydaş, 2013; Sargın, 2013; Çakır, Ayas ve Horzum 

2011; Canan, 2010). 

Medeni durum değişkeni açısından yapılan karşılaştırmada, evli ve 

bekâr bireyler arasında bekâr bireyler lehine anlamlı farklılık 

görülmüştür.Yapılan çalışmalarda bekârların internet bağımlılık 

puanlarının evlilere göre daha yüksek olduğu ve interneti daha çok 

kullandıkları görülmüştür (Dikmen, 2019; Eroğlu, 2018). Ankara ili 

içerisinde yapılmış olan çalışmada medeni durum değişkeni açısından, 

bekâr olan bireylerin evli olanlara oranla internet bağımlısı olduğu 
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ifade edilmiştir (İlhan ve ark. 2014). Farklı çalışmalarda da benzer 

bulgulara ulaşılmış ve internet bağımlılığının genç bekâr erkeklerde 

daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Ko ve ark. 2007; Yen ve ark. 2007; 

Ha ve ark. 2006).  

Açar (2018), Karadağ (2018) sağlık çalışanları üzerinde yaptıkları 

çalışmasında, bekar olan sağlık çalışanlarının evli olan sağlık 

çalışanlarına göre internette daha çok zaman geçirdiklerini ve 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Kırağ ve Güver’in (2019) 

çalışmasında medeni durum açısından internet bağımlılığı düzeyinin 

farklılaştığını saptamıştır. Kanat ise (2020) yapmış olduğu çalışmada 

üniversite öğrencilerinin medeni durumlarına göre internet 

bağımlılıklarında anlamlı bir farklılık olmadığı yönünde görüş 

bildirmiştir. 

Eğitim düzeyi açısından yapılan karşılaştırmada, gruplar arasında 

anlamlı farklılık görülmemiştir.Mezun olunan okul türü açısından 

yapılan karşılaştırmada, gruplar arasında anlamlı farklılık 

görülmemiştir. 

Mesleki kıdem yılı açısından yapılan karşılaştırmada, gruplar arasında 

anlamlı farklılık görülmüştür. Farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunun belirlenmesi için yapılan LSD testi sonucuna göre 6-10 yıl 

ve 11-15 yıl grupları ile 16-20 yıl ve 21 yıl ve üzeri grupları arasında 

anlamlı farklılık saptanmıştır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, internet ortamının bireylere 

sunduğu çok geniş yelpazeli olanakların yanında, özellikle gençler 

arasında internet bağımlılığının yüksek boyutlara ulaştığı, ciddi 
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anlamda bağımlılık yaptığı ve bir takım sağlık sorunlarına yol açtığı 

sonuçlara ulaşılmıştır (Alagöz, 2019; Yurdakoş ve Biçer, 2019; Soule, 

Shell ve Klenn, 2003). 

Sonuç olarak, araştırma grubunun tüm değişkenler açısından 

ortalamaları incelendiğinde 49 puan ve altı sonuç alındığından dolayı 

internet bağımlılığı açısından “semptom göstermeyenler” grubunda 

değerlendirilebilir. Bunun yanında;yaş, medeni durum ve mesleki 

kıdemin internet bağımlılığını güvenlik güçlerinde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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Giriş  

İletişim insanın hayatındaki vazgeçilmez aynı zamanda kaçınılmaz bir 

unsurdur çünkü insanların yaşadığı tüm alanlarda iletişim de vardır. 

İnsan sosyal bir varlık olması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamak için 

sürekli iletişim halindedir. İletişim dediğimiz süreç kişilerin duygu, 

düşünce ve bilgilerini birbirleriyle paylaşmasının yanında ihtiyaç 

karşılamaktır. İletişimi etkili kılan ölçüt ise tarafların karşılıklı olarak 

anlaşılmış hissetmesidir. İletişim, bireysel ve toplumsal yaşamın 

vazgeçilmez bir aracıdır. Konuşurken, yazı yazarken, dinlerken, beden 

dilini kullanırken, yazı ve telefona cevap verirken iletişimden 

yararlanırız. Karşımızdaki birey ya da grupları etkileme iletişim 

sayesinde olmaktadır. Bireyin kendisiyle olan iletişiminin sağlıklı 

olması muhakkak çevresine de olumlu şekilde yansımaktadır. Bu 

anlamda bireyin; tutum, davranış ve yeteneğinin farkında olması, 

kendisiyle geliştirdiği iç iletişimle mümkündür. İletişim önce kişinin 

kendisiyle başlar, sonra çevreyle devam eder. İnsan biyolojik bir 

varlık olduğu kadar da sosyal bir varlıktır. İnsanlar iletişim kurarken 

belirli kurallara uymak zorundadır. 

İletişim insanların sosyalleşmesi, birlik ve beraberliğini 

belirtmektedir. Gün geçtikçe yaygın şekilde kullanılan iletişim 

kavramı, daha geniş bir yelpaze içerisinde ele alınmaktadır (Oskay, 

1982). İnsanların birbirleri ile yaşamış olduğu her şey doğrudan 

iletişimi ifade etmektedir. Ayrıca toplum içerinde ortaya konulan her 

türlü davranış ve tutumlar doğrudan iletişim olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Bıçakçı, 1998). 
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Hoben’e göre iletişim hem dilsel görüşlerin hem de düşüncelerin sözle 

bir bağlamdaki alışverişidir. Buna göre iletişimin olması için sözel 

niteliklerin ve konuşmanın varlığından söz edilmelidir. Bu haliyle 

sürece konu olan taraflar sürekli olarak iletişim sürecinin önemli 

ucudur. Bu uçlardan taraflara daima bilgi akışı olur. Bu akışa iletişim 

adı verilmektedir (Kaya, 2016). 

İletişim, kültür yaşantımızın temel unsuru konumundadır. İletişimden 

mahrum bir kültürün varlığını düşünmek imkânsızdır. İletişim 

hakkında söylenen ya da söylenecek olan her söz, birbirine bağımlı 

olan kültürü de doğrudan ilgilendirmektedir. Tüm toplumların 

içerisinde kendine özgü değer ve kültürel kavramları bulunmaktadır. 

Bu durum, insanlar için iletişimi mecburi kılar çünkü sosyalleşme 

etkileşime bağlıdır. Kısacası, iletişim toplumsal varlığın başat 

koşuludur (Atabek ve Dağdaş, 1998). 

İnsanı, diğer canlılardan ayıran en aleni özellik de yaşadığı toplumun 

bir parçası olması, bir birey olması, sosyalleşmesi, toplumsallaşması, 

kendi duygu ve düşüncelerini türlü semboller aracılığıyla diğer 

insanlara aktarabilmesidir. Bu nedenle iletişim toplumsal yaşamın 

meydana gelmesinde, toplum hayatında kültür ve bilgi paylaşımının 

olmasında önemli bir araçtır (Yenel, 2016).   

Toplumdaki nefretin, korkunun, anlaşmazlığın tek sebebi 

iletişimsizliktir. İletişim, genel anlamda simgeler aracılığı ile bir 

kişiden veya bir gruptan diğerine, davranış ve tutumların iletilmesidir. 

Toplumsal anlamda iletişim mesajlar aracılığıyla devam eden bir 

süreçtir (Tutar, 2017).  İletişim, bireylerin kendini izah edebilme ve 
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kendilerini dinletebilme gereksinimleri sonucunda meydana gelir. 

İletişim toplumun temelini oluşturan bir sistemdir (Tutar, Yılmaz ve 

Eroğlu, 2017).  

İletişim sürecinin doğru bir şeklide algılanması son derece önemlidir. 

Algı, duyu organlarından beyne gelen bilgilerin, uyarıların dikkate 

alınması ve anlam yükleme sürecini izah etmektedir.  Duyu 

organlarımızla birçok uyarı almaktayız (Okan, 2003). İletişim, sadece 

bir bilgi alışverişi değildir. İletişim aynı zamanda bireyler arasında bir 

köprü vazifesi de kurmaktadır (Kaypak, 2001). 

İnsanlar zaman içerisinde rastgele çıkardıkları sesleri sözcüklere, 

çizgileri yazıya, yüz göz hareketlerini anlamlı mimiklere, beden 

hareketlerini anlamlı jestlere dönüştürerek iletişimle ilgili sistemli 

yapılar geliştirmeye başlamışlardır (Güngör, 2013). Çağımızda varılan 

noktada, iletişim kurma biçimleri ve ihtiyaçlarının inanılmaz derecede 

hızlı bir hale geldiği gözlenmiştir. Cüceloğlu’na (2016) göre, insanlar 

aslında farkında olmadan sürekli olarak bir birleri ile iletişim 

kurmaktadırlar. 

Toplukların oluşturdukları örgütsel yapılar ya da kurumların başarısı 

kişilerin sahip oldukları nitelikli ve kariyer özellikleri sayesinde 

belirleyici olabilmektedir. Bir kurumun başarısızlığı da aynı şekilde 

kişilerin becerileri üzerinden değerlendirilmektedir. Bir kurum 

bünyesinde bulundurduğu insan gücü ve niteliği oranında hizmetleri 

üretebilir ve büyüyebilir. Bu kurumlarda görevlerin ve faaliyetlerin 

etkili bir biçimde yürütülmesi için elinde bulundurduğu çalışan 

kesimin nitelikli eğitimler ile sürekli olarak geliştirilmesine büyük 
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önem verilmesi gereklidir. Bütün kurumsal yapılarda olması gereken 

kaliteli hizmetin sunulmasında bu kural geçerlidir. Toplumun tüm 

kesiminde yer alan, insani ilişkilerde de sürekli iletişim ve etkileşim 

içerisinde yer alan polislerin kurumsal yapıları olan Türk Polis 

Teşkilatı için de bu kural uygulanmalıdır. Polis mesleğini icra eden 

bireylerin çok çeşitli görevleri olmakla birlikte önemli ve hayati risk 

taşıyan rolleri de bulunmaktadır. Çalışan bireylerin bu rollerini ortaya 

koyabilmeleri bilgi ve sahip oldukları becerilerinin geliştirilme 

sürecinde toplumdaki diğer bireyler ile kuracakları etkili iletişim 

içiminde seviyesini ve kalitesini de etkileyecektir. Her yönüyle polisin 

kaliteli davranışlar ve etkili iletişim kurabilmesi kişiye duyulan 

güvenin oluşmasında ve aynı zamanda üyesi olduğu kurumun 

güçlenerek gelişmesinde etkili rol sergileyecektir (Semiz ve Gökçe, 

1999). 

Bu tanımlamalardan ve açıklamalardan da görüldüğü üzere, iletişim 

kavramının yalnız bilgi aktarımı veya geri bildirimsiz tek yönlü bir 

bilgi iletimi olmadığı, aynı zamanda bütün hayatı saracak şekilde bir 

iletişim paylaşımı, anlam alışverişi, devamlılığın sağlanabildiği bir 

eylem veya bir süreç olduğu ortaya çıkmaktadır (Çamdereli, 2015). 

İnsanlar, hayatın her aşamasında toplumda yer alan diğer bireyler ile 

ilişkilerini düzenleyerek, hayatındaki mutsuzluk veya mutluluğu 

tanımlamakta, işinde başarı sağlarken iletişimi kullanmaktadır. Bu 

nedenle iletişim olmayan bir yaşam düşünemeyiz (Tuna, 2012). 

İletişim olmayan bir toplumda her türlü düzensizlikler ön plana 

çıkmaktadır. Birbirinden kopuk olan birbiriyle konuşmayan tolumlar 
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kuru kalabalıktan ibarettir (Gönenç, 2007). İletişim duygusunun temel 

ve asıl hedefi, çoğu zaman kopuk ya da dağınık olarak görülen 

ilişkilerin, düzene girmesi ve birlikteliğin sağlanmasıdır. Bu 

birleştirici niteliği ile iletişim, “toplumsal yapının çimentosu” ya da 

“bir canlı varlığın kan damarlarına” benzetilebilir (Sabuncuoğlu ve 

Tüz, 1998). Bilinçsiz bir şekilde oluşan toplumsal ortamlarda iletişim 

karışıklığından ötürü daha büyük anlaşmazlıklar çıkmakta ve 

sorunlara yenileri eklenmektedir. Yaptıkları iş itibariyle polisler, her 

zaman toplum ve bireyler ile iç içe etkileşim halindedir. Bazı 

durumlarda polis ve halk arasında iletişim kesintiye uğrayabilir ya da 

etkileşim tek taraflı olabilmektedir (Şimşek, 2002).  

Bu araştırmada temel amaç; güvenlik güçlerinin iletişim becerilerinin; 

yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mezun olduğu fakülte, 

mesleki kıdem yılı, görev yaptığı birim gibi farklı değişkenler 

açısından incelenmesidir. Bunun sonucunda güvenlik güçlerinin 

iletişim becerisi düzeyleri ile ilgili bazı önerilerde bulunmak ve bu 

konuda yapılacak yeni araştırmalara öncü olmak araştırmanın 

yapılmasına gerekçe olarak gösterilebilir. Bilindiği üzere 

insanlarımızın yaptığı iş ne olursa olsun sürekli olarak birbirileri ile 

iletişim halindedirler. Bu anlamda toplum ile olan ilişkilerinde etkili 

dinleyebilme ve iletişim tekniklerini kullanabilme becerisi oldukça 

etkilidir. Özellikle yapmış oldukları işin stresli olmasından dolayı 

problem yaşayan insanlara yardım edebilmek, onlarla iletişim 

kurabilmek için etkili iletişim becerilerine sahip olması önemli yer 

tutmaktadır. Aynı zamanda polislik mesleğinin kaliteli bir meslek 

olarak algılanabilmesi için çalışanların etkili iletişim becerilerine 
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sahip olması önemlidir. Bu anlamda ülkemizin refahını ve huzurunu 

sağlayan güvenlik güçlerimizin; sağlıklı olabilmeleri, psikolojik ve 

sosyal açıdan daha rahat olabilmeleri adına konu ile ilgili daha 

kapsamlı araştırmaların yapılmasının da faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Bu amaçla, güvenlik güçlerinin iletişim becerileri 

düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi bu araştırmanın 

amacıdır. Böylelikle araştırmamızın bilimsel veriler ışığında katkıda 

bulunulacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırma, Güvenlik güçlerinin iletişim beceri düzeylerinin; yaş, 

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mezun olduğu fakülte, 

mesleki kıdem yılı, görev yaptığı birim gibi farklı değişkenler 

açısından incelenmesi amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır 

(Karasar, 2009). 

Araştırmanın Evreni ve ÖrneklemGrubu 

Araştırma evrenini Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik 

personeli, örneklem grubunu ise gönüllülük esasına dayalı olarak 

seçilen 332 (323 Erkek, 9 Kadın) kişi oluşturmaktadır. Araştırma 

grubuna ait çalışmada ele alınan kişisel özellikler tablo 1 de 

verilmiştir. 
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Tablo1.Araştırmagrubunailişkinkişiselözelliklerindağılımı 
  Gruplar n %   Gruplar n % 

Yaş 

20-30 yaş 106 31.9  

Eğitim 

durumu 

Önlisans(PMYO) 93 28 

31-45 yaş 185 55.7  Lisans 216 65.1 

46 yaş ve 

üstü 
41 12.3 

 
Lisanüstü 23 6.9 

Medeni 

durum 

Evli 279 84  

Cinsiyet  

Kadın  9 2.7 

Bekar 53 16  Erkek 323 97.3 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının demografik 

özellikleri için araştırmacı tarafından hazırlanan 4 soruluk kişisel bilgi 

formu ile İletişim Becerileri Ölçeği kullanılmıştır.  

İletişim Becerileri Ölçeği 

“İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ), Korkut (1996) 

tarafından ilk önce lise öğrencilerine yönelik hazırlanmış, daha sonra 

üniversite öğrencileri ile 61 yetişkin üzerinde uygulanmıştır. İBDÖ 

5’li likert tipi bir ölçektir. 25 maddeden oluşan bir form şeklindedir. 

Yönergeyi de içeren bu formda “her zaman (5), sıklıkla (4), bazen (3), 

nadiren (2) ve hiçbir zaman (1)” olmak üzere derecelendirilmiş 

seçenekler yer almaktadır (98). Tersine maddelerin olmadığı ölçekte 

yüksek puan, bireylerin kendi iletişim becerilerini olumlu yönde 

değerlendirdikleri anlamındadır. Bu çalışma için Ölçeğin cronbach 

alfa değeri. 94 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınabilecek en yüksek 

puan 125, en düşük puan 25’dir. 
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Verilerin Analizi 

Araştırma sürecinde veriler katılımcılar ile bire bir erişim sağlanarak 

toplanmıştır. Veri toplama sürecinde 385 katılımcıya ulaşılmış, ancak 

332 form veri analizi sürecine dâhil edilmiştir. Bu bağlamda anket 

geri dönüş oranı %90 olarak tespit edilmiştir. Nicel verilerin 

analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. İstatistiksel 

yöntem olarak t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin 

normal dağılım gösterdiği tespit edilmiş olup, ikili grupların 

karşılaştırmasında İndependent Sample t testi, çoklu grupların 

karşılaştırmasında OneWay ANOVA analizi kullanılmıştır. Anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

Bulgular 

Tablo 2. Katılımcıların Yaşları ile Ölçeğin Analizi -  Bağımsız 

Örneklem t-Testi 

 N Ortalama 

Standart 

Sapma F df p 

20-30 106 4,3340 ,51355 ,031 2 ,970 

31-45 185 4,3427 ,48061    

46 ve Üzeri 41 4,3229 ,50946    

Toplam 332 4,3375 ,49343    

 

Tabloda araştırma grubunun iletişim becerileri ölçeğinden elde 

ettikleri puanların yaş grupları açısından karşılaştırması verilmektedir. 

Tablodaki onewayanova testine ait veriler incelendiğinde 
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katılımcıların yaşlarına göre iletişim becerilerini değerlendirme 

düzeylerinde (F(2) = ,031; p> ,05) herhangi bir anlamlılığa 

rastlanmamıştır. Diğer bir ifadeyle katılımcıların yaşları iletişim 

becerilerini değerlendirme düzeylerini anlamlı şekilde 

etkilememektedir. 

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Ölçeğin Analizi -  Bağımsız 

Örneklem t-Testi 

 

Cinsiyet N Ortalama 

Standart 

Sapma t df p 

İletişim 

Becerilerini 

Değerlendir

me Düzeyi 

Kadın 9 4,6089 ,10154 6,378 22,063 ,000 

Erkek 323 4,3299 ,49791    

 

Tabloda araştırma grubunun iletişim becerileri ölçeğinden elde 

ettikleri puanların cinsiyet grupları açısından karşılaştırması 

verilmektedir Tablodaki bağımsız örneklem t testi incelendiğinde 

katılımcıların cinsiyetlerine göre iletişim becerilerini değerlendirme 

düzeyleri (t(22,063) =6,378; p<,05) anlamlı farklılaşmaktadır.  Diğer bir 

ifadeyle kadın katılımcıların iletişim becerilerini değerlendirme 

düzeyleri erkek katılımcılara göre anlamlı şekilde daha yüksektir. 
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Tablo 4. Katılımcıların Medeni Durumları ile Ölçeğin Analizi -  

Bağımsız Örneklem t-Testi 

 Medeni 

Durum N Ortalama 

Standart 

Sapma t df p 

İletişim 

Becerilerini 

Değerlendirme 

Düzeyi 

Bekâr 53 4,4709 ,51842 2,160 330 ,031 

Evli 279 4,3121 ,48537    

 

Tabloda araştırma grubunun iletişim becerileri ölçeğinden elde 

ettikleri puanların medeni durum açısından karşılaştırması 

verilmektedir Tablodaki bağımsız örneklem t testi incelendiğinde 

katılımcıların medeni durumlarına göre iletişim becerilerini 

değerlendirme düzeyleri (t(330) =2,160; p<,05) anlamlı 

farklılaşmaktadır.  Diğer bir ifadeyle bekâr katılımcıların iletişim 

becerilerini değerlendirme düzeyleri evli katılımcılara göre anlamlı 

şekilde yüksek olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Durumları ile Ölçeğin Analizi -  One 

Way Anova Testi 

 N Ortalama Standart Sapma F df p 

Ön lisans (PMYO) 93 4,3127 ,62970 ,281 2 ,755 

Lisans 216 4,3420 ,44629    

Lisansüstü 23 4,3949 ,22867    

Toplam 332 4,3375 ,49343    

 

Tabloda araştırma grubunun iletişim becerileri ölçeğinden elde 

ettikleri puanların eğitim durumları açısından karşılaştırması 

verilmektedir Tablodaki onewayanova testine ait veriler 

incelendiğinde katılımcıların eğitim durumlarına göre iletişim 

becerilerini değerlendirme düzeyleri (F(2)=,281;p> ,05) anlamlı 

farklılaşmamaktadır. Diğer bir ifadeyle katılımcıların eğitimleri 

iletişim becerilerini değerlendirme düzeylerini anlamlı şekilde 

etkilememektedir. 

Tartışma ve Sonuç 

Araştırma grubunun yaş değişkeni açısından yapılan karşılaştırmada 

gruplar arasında herhangi bir anlamlılığa rastlanmamıştır. Diğer bir 

ifadeyle araştırma grubunun yaşları iletişim becerilerini değerlendirme 

düzeylerini anlamlı şekilde etkilememektedir. Köroğlu (2006) 
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tarafından polis memurları üzerinde yapılan çalışmada yaş faktörüne 

göre herhangi bir farklılık olmadığı belirtilmiştir. 

Yeltekin (2021) tarafından çevik kuvvette görev yapan polisler 

üzerinde yapılan çalışmada iletişim becerilerinin karşılaştırmasında 

yaş artmasıyla birlikte iletişim becerilerinde de yükseldiği ortaya 

çıkmıştır. Köroğlu (2006) polis memurları üzerinde yapmış olduğu 

çalışmasında iletişim beceri düzeylerinin olumlu olduğu yönünde 

görüş bildirmiştir. Ayrıca çevik kuvvet personelinin iletişim 

becerilerinin önleyici hizmetlerde görev yapan polisler, polis 

merkezlerinde görev yapanlar ve trafik hizmetleri şubesinde görev 

yapan polislerden daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Aynı zaman da 

öğretmenler üzerinde araştırma yapan; Levent (2011) ve Nacar (2010) 

öğretmenlerin iletişim becerileri düzeylerinin yaş değişkeni durumuna 

göre farklılaştığını ifade etmişlerdir. Farklı araştırmalarda yaş 

değişkeni açısından öğretmen adaylarının iletişim becerilerinde 

herhangi bir farklılık oluşmadığı bulgularına ulaşılmıştır (Kumcağız 

ve ark. 2011, Korkut, 2005). Şeker (2000) araştırmasında 

öğretmenlerin iletişim becerileri düzeylerinin; genç ve yaşlı olmaları 

durumunda düştüğünü, buna karşın orta yaşlarda oldukça yüksek 

olduğunu tespit etmiştir. 

Araştırma grubunun cinsiyet değişkeni açısından yapılan 

karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle kadın güvenlik görevlilerinin 

iletişim becerileri düzeylerinin erkek güvenlik güçlerinden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kadınların günlük yaşamda erkeklere 
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göre daha çok iletişime açık oldukları ve rahat bir biçimde iletişim 

kurduklarını söyleyebiliriz.  

Köroğlu (2006) tarafından polis memurları üzerinde yapılan çalışmada 

kadın polislerin iletişim becerilerinin erkek polislere göre daha yüksek 

çıktığı belirtilmiştir.Newman (1994) kadınların erkeklere göre 

arkadaşlığa daha çok değer verdiklerini ve çevresine karşı daha 

duyarlı olmanın yanında insancıl özelliklerinin daha fazla olduğu 

yönünde görüş bildirmiştir. Benzer bir çalışmada cinsiyete göre kadın 

öğretmenlerin iletişim becerilerinin erkeklere göre daha fazla 

oldukları görülmüştür (Şeker, 2000). Edward ve arkadaşları (1989) 

“Erkek ve Kadınların Duygusal Açılımı” isimli çalışmalarında 

bireylerin duygusal olarak kendilerini diğerlerine nasıl ve hangi 

sıklıkla ifade ettiklerini araştırmışlardır. Araştırma bulgularına göre 

kadınların duygularını daha kolay açtıklarını bulmuşlardır. 

Konu ile alakalı olarak benzer çalışmalarda iletişim becerileri ve 

cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına 

göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla iletişim becerilerinin 

daha yüksek olduğu gözlenmektedir (Çetinkaya 2011, Gölönü ve 

Karcı 2010, Kılcıgil ve ark. 2009, Özerbaş ve ark. 2007, Korkut, 2005, 

Black 2000).Tepeköylü’nün (2007) çalışmasında Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu okuyan öğrencilerin iletişim becerisi düzeylerinin 

çok yüksek olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet durumu değişkeni 

açısından ise kız öğrencilerin erkeklere oranla daha yüksek olduğu 

ifade edilmiştir.Bulut Bozkurt (2003), Çiftçi ve Taşkaya (2010),Şara 

ve Güney ( 2015),Nacar (2010), Ocak ve Erşen (2011) 
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araştırmalarında öğretmenlerin iletişim becerileri düzeylerinin kadın 

öğretmenlerin lehine anlamlı şekilde farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşmışlardır.Tepeli ve Arı (2011), araştırmasında okul öncesi eğitim 

öğretmeni ile öğretmen adaylarının gördükleri lisans eğitimi 

bakımından iletişim becerilerinin farklılaştığını belirtmişlerdir. Yine 

Çevik (2011) müzik öğretmeni adayları üzerinde yaptığı 

araştırmasında iletişim becerileri düzeyinin cinsiyete göre orta 

düzeyde olduğunu ifade etmiştir. 

Buna karşın Korkut (2004) farklı bir çalışmasında ise kızların iletişim 

becerilerinin daha iyi olduğuna ilişkin araştırma bulguları ile çelişecek 

bir bulguya ulaşılmış ve erkeklerin kızlardan daha yüksek puan 

ortalamalarına sahip olduğu bulunmuştur. Bu durumu araştırmanın 

psikolojik danışmanlara yönelik yapıldığından ve grubun aldığı 

eğitimden dolayı erkeklerin iletişim becerilerini geliştirmiş 

olabilecekleri şeklinde açıklamaktadır. Cinsiyet değişkeni ile iletişim 

becerisi arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı araştırmalarda (Demirel ve 

ark. 2010,  Gülbahçe 2010,  Dilekmen ve ark. 2008, Berglund ve ark. 

2005) anlamlı farklılık olmadığı sonucu bulunmuştur. Aynı zamanda 

Levent (2011) çalışmasında kadın ve erkek öğretmenler arasında 

iletişim becerileri açısından herjangi bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Şara ve Güney (2015) ile Ocak ve Erşen (2011) yapmış 

oldukları araştırmada öğretmenler ile öğretmen adaylarının iletişim 

becerilerinin yüksek oranda olduğu yönünde sonuca ulaşmışlardır. 
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Araştırma grubunun medeni durum değişkeni açısından yapılan 

karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle bekâr katılımcıların iletişim 

becerileri düzeylerinin evli katılımcılara göre yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Polislik mesleğinin yıpratıcı ve zor bir meslek olması, 

çalışma saatlerinin düzensizliği aile içi huzuru olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bu da beraberinde iletişimi zorlaştırmaktadır. Bekâr 

olan personelin birçoğu genç personelden oluşmaktadır. Aile 

sorumluluğu evli olan personele göre daha alt düzeydedir. 

Yeltekin (2021) tarafından çevik kuvvette görev yapan polisler 

üzerinde yapılan çalışmada iletişim becerilerinin medeni durum 

açısından herhangi bir farklılığa rastlanılmadığı belirtilmiştir. Buna 

karşın Akyön ve ark. (2015) tarafından yapılan çalışmada evli 

polislerin bekâr polislere göre daha olumlu iletişim becerilerine sahip 

oldukları belirtilmiştir. Köroğlu (2006) çalışmasında evli olan emniyet 

görevlilerin iletişim beceri düzeylerinin bekâr olanlara göre daha 

yüksek olduğunu ifade etmiştir.Acar (2019) çalışmasında evli olan 

öğretmenlerin, bekâr olan öğretmenlere göre iletişim becerilerinin 

daha yüksek olduğunu ifade ederken, sağlıklı ilişkilerde olması 

gereken en temel unsurlardan birisinin de, insanların konuşma ve 

dinleme becerisine sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Evli çiftlerin 

öğrenmesi gereken temel beceriler arasında iletişim becerilerinin ilk 

sırada yer aldığı görülmektedir (Canel, 2012). Evli olmak insanlar 

arasındaki iletişim becerilerini pozitif yönde etkilemektedir. 

Dolayısıyla evli öğretmenlerin iletişim becerilerinin yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Oyur ve ark. (2012) çalışılan ortam ile duygularını 
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izah etme ve iletişim becerileri üzerine yaptığı araştırmada da zihinsel 

ve duygusal iletişim becerileri açısından evli olan öğretmenlerin bekâr 

olanlara göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Ancak, Ceylan (2017) ve Alakoç (2005) okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin iletişim becerilerini incelenmek amacıyla yürüttüğü 

çalışmasında, araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durum 

değişkeni ile iletişim becerileri arasında anlamlılık bulamamıştır. 

Araştırma grubunun eğitim durumu açısından yapılan karşılaştırmada 

gruplar arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Diğer bir 

ifadeyle katılımcıların eğitimleri iletişim becerilerini değerlendirme 

düzeylerini anlamlı şekilde etkilememektedir. 

Yeltekin (2021) çevik kuvvette görev yapan polisler üzerinde yaptığı 

çalışmada lisans ve lisansüstü öğrenim durumu olanların daha yüksek 

puan elde ettikleri, davranışsal boyutta ise lisansüstü olanların ön 

lisans ve lisans öğreniminde olanlardan, lisans olanlarında ön lisans 

olanlardan daha yüksek puan elde ettikleri görülmüştür. Bir başka 

deyişle öğrenim durumu lisans ve lisansüstü olanların iletişim 

becerilerinin ön lisans olanlardan daha olumlu olduğu söylenebilir. 

Akyön ve Ark. (2015) da yapmış oldukları çalışmada yüksek lisans 

eğitimine sahip olan polislerin iletişim becerilerinin daha olumlu 

olduğunu, dolayısıyla emniyet teşkilatının personelin lisansüstü eğitim 

yapmalarına destek olmaları gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Benzer bir çalışmada yüksekokul mezunu olan personelin iletişim 

beceri düzeylerinin lise mezunu olan personele göre anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Köroğlu, 2006). Fındıklı (2001) 
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çalışmasında, 2001 yılı öncesinde polislik mesleğini seçenler en son 

çare olarak polisliği görmekte, diğer iş alanlarında başarı 

sağlayamamış veya iş bulamamış adaylar polislik mesleğini tercih 

etmekteydi. Polislik mesleğinin daha çok işi olmayan, herhangi bir 

üniversiteye yerleşemeyen, hayatını kısa yoldan kazanmak 

isteyenlerin tercih ettiğini ifade etmiştir.  

Sonuç olarak, çalışmada yer alan güvenlik personelinin genel olarak 

iletişim becerilerinin olumlu yönde olduğu belirtilirken kadınların 

iletişim becerilerinin erkeklerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Bekâr güvenlik güçlerinin evlilere göre iletişim becerilerinin yüksek 

olduğu ve yüksekokul mezunlarının diğerlerine göre daha yüksek 

iletişim becerisine sahip olduğu görülmüştür. 
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GİRİŞ 

Öğretmen eğitim sisteminin en önemli ve en olmazsa olmaz 

yapıtaşıdır (Abazaoğlu, Yıldırım ve Yıldızhan, 2014; Tekerek ve 

Polat, 2011). Öğretmenlik yüksek tempolu ve fazla çaba ve özveri 

gerektiren bir meslektir ve öğretmenler hızlı ve ani gelişen olaylarda 

ya da gerçekleşmesi muhtemel olaylarda hızlı ve akılcı düşünerek 

olayları yönetmek ve kontrol altına almakla yükümlüdür (Ceyhan, 

2014). Bir toplumdaki bireyler bilimsel ve teknolojik değişimlere 

bağlı olarak, kendilerini değiştirerek ve yenileyerek mevcut 

gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Dolayısıyla serbest zamanları 

biraz daha etkili ve verimli bir biçimde değerlendirmek gerekmektedir 

(Tucker, 2001).  

TDK (2018)’nın tanımında okumak: “Bir yazıyı meydana getiren harf 

ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek; okuma ise 

okumak işi, kıraat” olarak açıklanmış ve okumanın işaretlerin 

çözümlenerek seslendirilmesi yönüne vurgu yapılmıştır. Sever 

(2004)’in “Sözcüklerin duyu organları yoluyla algılanıp 

anlamlandırılmasına, kavranmasına ve yorumlanmasına dayanan 

zihinsel bir etkinlik” tanımlamasından okumanın zihinsel bir yönü 

olduğu; Bamberger (1990)’in “Okuma, çeşitli gelişme aşamalarından 

oluşan karmaşık bir süreçtir” tanımından okumanın çeşitli aşamalarla 

geliştiği sonucu çıkarılabilir. Kavcar, Oğuzkan ve Sever (2000) “Bir 

yazıyı, sözcükleri, cümleleri, noktalama işaretleri ve öteki ögeleriyle 

algılama ve kavrama sürecidir” şeklindeki tanımından da okumanın 

birden fazla boyut içerdiği, algılama ve kavrama gerektiren bir süreç 
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olduğu anlaşılmaktadır. Aksaçlıoğlu ve Yılmaz (2008)’a göre, “Boş 

vakitleri değerlendirebilmek, ekonomi, kültür ve teknolojiyi takip 

edebilmek, yeni bilgiler elde etmek amacıyla gerçekleştirilen 

faaliyetlerdir. Calp (2010) tanımına göre okuma “Bir yazıdaki 

sembolleri anlamlandırma ve tanıma etkinliği olan psikomotor bir 

beceri ve zihinsel, psikolojik, fizyolojik bir etkinliktir”. Batur, 

Gülveren ve Bek (2010) okumayı, “En kolay yoldan bireyin kendini 

anlaması ve anlatabilmesidir” şeklinde ve Aytaş (2005) “Beş duyu 

organının çeşitli hareketlerinden ve zihnin, anlamı kavrama 

çabasından meydana gelen karmaşık bir faaliyet” şeklinde 

tanımlamıştır. 

Orhan (2017) alışkanlığı; insan hayatında sürekli olarak var olan, 

insanın yaşantısını etkileyen ve belirleyen, onun zihinsel ve toplumsal 

tutumlarına yön vererek kişilik ve karakterini oluşturan davranış 

olarak tanımlar. Bu tanımlara bakıldığında alışkanlığın tanımında, 

yapılan işin ya da var olan durumun sürekliliğinin vurgulandığı 

görülmektedir. Okuma alışkanlığı ise: “Bireyin bir gereksinim ve zevk 

kaynağı olarak algılaması sonucu, okuma eylemini yaşam boyu 

sürekli ve düzenli bir biçimde ve eleştirici/irdeleyici bir nitelikte 

gerçekleştirmesidir” (Yılmaz, 1993, s. 30). Odabaş, Odabaş ve Polat 

(2008)’a göre okuma alışkanlığı: “Bireylerin yaşamları boyunca elde 

ettikleri bilgileri, becerileri, anlayışları güçlendirip artıran ve aynı 

zamanda bu değerlerin bireysel ve toplumsal yaşama uyarlanmasına 

olanak sağlayan beceridir”. Tanju (2010)’ya göre okuma alışkanlığı, 

bireylerin okumayı öğrenmesinin ardından okuma eylemini zevkle 

gerçekleştirmelerini sağlayan önemli bir beceridir. Bu alışkanlık 
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okuma eyleminin bir ihtiyaç olarak düşünülmesi, ömür boyunca 

süreklilik sağlaması olarak da tanımlanabilir. Dökmen (1990) ise, bir 

okuyucunun okuma alışkanlığının tanımı yapılırken neyi, ne zaman, 

nerede ve nasıl okuduğunu ve okuduklarını nasıl edindiklerinin 

kastedildiğini belirtir. 

Bir yılda okunan kitap sayısı, o toplumun okuma alışkanlığı düzeyi 

hakkında ipuçları verebilir. Ancak her ne kadar okunan kitap sayıları 

toplumun okuma alışkanlıkları hakkında fikir sunsa da nicelik kadar, 

okunan kitapların niteliği de önemlidir. Çünkü öğrenmeyi, 

araştırmayı, yorumlamayı, tartışmayı beraberinde getiren bir 

okumanın anlamlı ve etkili bir sürece dönüşeceğini söylemek 

mümkündür (Yıldız, Ceran ve Sevmez, 2015). 

Okuma alışkanlığı, kişinin okumaya gereksinim duyması ve bunun 

sonucunda okuma eylemini bir hedef yönünde yapabilmesi, hayat 

boyu devamlı ve isteyerek sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır 

(Sevmez, 2009). 

Geçgel ve Burgul (2009) içerisinde yer aldığımız döneme adapte 

olabilmek ve hayatımız süresince öğrenme sürecini tamamlayabilmek 

açısından okuma eylemi içinde bulunmaktayız. Bunun yanında 

Bamberger (1990) farklı düşünce ve tutumları öğrenerek okuma 

eyleminde bulunabileceğimizi belirtmektedir.  

Aynı zamanda değişik alan ve sınavlarda başarı sağlamak, kariyer 

yapmak, sağlıklı bir ortam yaratabilmek ve zamanı daha güzel 

değerlendirmek yönünden hayatın her evresinde okuyabilmenin 

etkisini ortaya koymaktadır (Ülper ve Çeliktürk, 2013). Bu çalışma, 
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beden eğitimi öğretmenlerinin kitap okuma alışkanlıklarını incelemek 

amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

yanıt aranmıştır. 

Beden eğitimi öğretmeni adaylarının; 

1.Okumaya ilişkin genel olarak görüşleri nelerdir? 

2.Okuma sıklıkları ne düzeydedir?  

3.Kitap okuma alışkanlıklarında kimin etkili olduğuna yönelik 

görüşleri nelerdir? 

4.Kitap okumanın yararları nelerdir? 

5.Okuma becerisinin sınavlardaki başarılarına etkisine ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

YÖNTEM  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi 

mülakat kullanılmıştır. Nitel araştırmalar nicel araştırmalara göre 

araştırmacıya esnek hareket imkânı sunan, veri toplama yöntemi, 

analizi ve araştırmanın desenlemesi konularında daha farklı 

yaklaşımlar sunan bir yöntemdir ( Gay, Mills ve Airasian, 2006). Nitel 

araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır. Nitel araştırma, kuram 

oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları 

çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013).  
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Araştırma Grubu 

Beden eğitimi öğretmeni adaylarını okuma alışkanlıklarını incelemek 

amacıyla hazırlanan açık uçlu soru formu, Iğdır Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 25 beden 

eğitimi öğretmeni adayına uygulanmıştır. Araştırma grubu ile ilgili 

veriler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Araştırma Grubuna (N = 25) Ait Kişisel Özellikler 

Değişkenler Guruplar n % 

Sınıf  

1 8 32 

2 7 28 

3 6 24 

4 4 16 

Cinsiyet 

Erkek 16 64 

Kadın 9 36 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri sınıfa 

baktığımızda, 8 (%32) 1. sınıf, 7 (%28) 2. sınıf, 6 (%24) 3. sınıf, 4 

(%16) öğretmen adayının 4. sınıfta öğrenim gördüğü görülmektedir. 

Cinsiyete baktığımızda 16 (% 64) öğretmen adayının erkek, 9 (% 40) 

öğretmen adayının kadın olduğu görülmektedir.  

Açık Uçlu Soru Formunun Hazırlanması ve Uygulanması 

Araştırmada nitel verileri toplamak için 5 maddeden oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda 

sıklıkla kullanılan görüşme tekniği yoluyla araştırmacı, tutumlar, 
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deneyimler, niyetler, düşünceler, zihinsel algılar, yorumlar ve tepkiler 

gibi gözlenemeyen durumları anlamaya çalışır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013). Görüşme yapılacak formunun hazırlanması için kapsamlı bir 

literatür taraması yapılarak görüşme formu hazırlanmıştır. Daha sonra 

üç uzman eşliğinde oluşturulan sorular incelenmiş ve yarı 

yapılandırılmış görüşme formuna son hali verilmiştir.  Araştırmada 

Iğdır Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, öğrenim 

görmekte olan, gönüllü 25 beden eğitimi öğretmeni adayı ile yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşme yapılmıştır. 

Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve daha 

sonra bu kayıtlar yazıya geçirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan görüşme formundan elde edilen veriler, nitel 

araştırmalarda kullanılan içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Nitel araştırmalarda içerik analizi kuramsal anlamda belirgin olmayan 

temalar ve eğer varsa alt temaların oluşturularak analiz edilmesinde 

kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Elde edilen veriler ayrı 

ayrı kaydedilmiş ve gruplandırılıp kodlanmıştır. Bu gruplamalar ve 

kodlamalar alan uzmanlarına sunulmuş, uzmanların değerlendirilme-

lerine göre son halleri verilip analize hazırlanmıştır. Yapılan içerik 

analizi ile her soru için temalar belirlenmiş ve verilen temaların 

frekans ve yüzdeleri hesaplanarak tablolar oluşturulmuştur. Verilerin 

değerlendirilmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Son olarak 

raporlama yapılmış ve bulgular ortaya konulmuştur. 
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BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmeni adaylarının 

okuma alışkanlıklarını tespit etmek amacıyla yapılan görüşmeler 

neticesinde elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma gurubunun okumaya ilişkin görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

Olumlu bakış açısı kazandırmakta 12 27.3 

Problem çözme becerimizi geliştirmekte 9 20.4 

Pozitif yönümüzü geliştirmekte 8 18.1 

İletişim gücümüzü geliştirmekte 5 11.4 

Kişiliğimizi geliştirmekte 5 11.4 

Ufkumuzu geliştirmekte 5 11.4 

Toplam  44 100 

 

Tablo 2’de araştırma gurubunun okumaya ilişkin görüşlerinin dağılımı 

verilmektedir. Katılımcıların okuma hakkında genel olarak 

düşüncelerine bakıldığında 6 tema ortaya çıkmıştır. Katılımcıların 

birden fazla tema ifade ettikleri görülmüştür. Bu temalar arasında 

yüzde sıralamasına göre; olumlu bakış açısı kazandırmakta (%27.3), 

problem çözme becerimizi geliştirmekte (%20.4), pozitif yönümüzü 

geliştirmekte (%18.1), iletişim gücümüzü geliştirmekte (%11.4), 

kişiliğimizi geliştirmekte (%11.4), ufkumuzu geliştirmekte (%11.4) 

temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. 
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Tablo 3. Araştırma gurubunun okuma sıklığına ilişkin görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

Ayda 1 kitap okurum 10 40 

Arada sırada kitap okurum 7 28 

İki ayda 1 kitap okurum 5 20 

Haftada 1 kitap okurum 3 12 

Toplam  25 100 

 

Tablo 3’de araştırma gurubunun okuma sıklığı hakkında görüşlerinin 

dağılımı verilmektedir. Katılımcıların okuma sıklığına ilişkin 

görüşlerinin dağılımında 4 tema ortaya çıkmıştır. Buna göre; 10 

öğretmen adayı (%40) ayda 1 kitap okuduğunu, 7 öğretmen adayı 

(%28) arada sırada kitap okuduğunu, 5 öğretmen adayı (%20) iki ayda 

1 kitap okuduğunu, 3 öğretmen adayı ise (%10) haftada 1 kitap 

okuduklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 4. Araştırma gurubunun okuma alışkanlıklarında kimlerin etkili 

olduğu hakkındaki görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  N % 

Öğretmenlerim 14 56 

Arkadaşlarım 6 24 

Ailem  5 20 

Toplam  25 100 

 

Tablo 4’de araştırma grubunun okuma alışkanlıklarında kimlerin etkili 

olduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmektedir. Katılımcıların 
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okuma alışkanlıklarında kimlerin etkili olduğu hakkındaki 

görüşlerinden 3 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar arasında yüzde 

sıralamasına göre, öğretmenlerim (%56), arkadaşlarım (%24), ailem 

(%20) temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. 

Tablo 5. Araştırma gurubunun okumanın yararları hakkındaki 

görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  N % 

Hayal dünyamızı geliştirmekte 14 17.9 

Olumlu bakış açısı kazandırmakta 10 12.9 

Kelime bilgimizi geliştirmekte 9 11.6 

Kendimizi gerçekleştirmemize katkı 

sağlamakta 

8 10.3 

Anlama ve anlatım yeteneğimizi geliştirmekte 8 10.3 

İletişim becerimizi geliştirmekte 8 10.3 

Düşünme becerimizi geliştirmekte 8 10.3 

Fiziksel ve ruhsal bakımdan dinlendirmekte 5 6.4 

Türkçeyi daha etkili kullanmamıza katkı 

sağlamakta 

4 5.1 

Diksiyonumuzu geliştirmekte 4 5.1 

Toplam  78 100 

 

Tablo 5’de araştırma gurubunun kitap okumanın yararları hakkındaki 

görüşlerinin dağılımı verilmektedir. Katılımcıların kitap okumanın 

yararları hakkındaki görüşlerinden 10 tema ortaya çıkmıştır. 

Katılımcıların birden fazla tema ifade ettikleri görülmüştür. Bu 

temalar arasında yüzde sıralamasına göre, hayal dünyamızı 
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geliştirmekte (%17.9), olumlu bakış açısı kazandırmakta (%12.9), 

kelime bilgimizi geliştirmekte (%11.6), kendimizi gerçekleştirmemize 

katkı sağlamakta (%10.3), anlama ve anlatım yeteneğimizi 

geliştirmekte (%10.3), iletişim becerimizi geliştirmekte (%10.3), 

düşünme becerimizi geliştirmekte (%10.3), fiziksel ve ruhsal 

bakımdan dinlendirmekte (%6.4), Türkçeyi daha etkili bir biçimde 

kullanmamıza katkı sağlamakta (%5.1), diksiyonumuzu geliştirmekte 

(%5.1) temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. 

Tablo 6. Araştırma gurubunun okuma becerisinin sınavlardaki başarılarına 

etkisine ilişkin görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  N % 

Evet  24 31.5 

Kişisel gelişim sağlamakta 18 23.7 

Hızlı okuma becerisi kazandırmakta 18 23.7 

Kelime hazinemizi geliştirmekte 16 21.1 

Toplam  76 100 

 

Tablo 6’da araştırma gurubunun okuma becerisinin sınavlardaki 

başarılarına etkisine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmektedir. 

Katılımcıların okuma becerisinin sınavlardaki başarılarına etkisine 

ilişkin görüşlerinden 4 tema ortaya çıkmıştır. Katılımcıların birden 

fazla tema ifade ettikleri görülmüştür. Bu temalar arasında yüzde 

sıralamasına göre, evet (%31.5), kişisel gelişim sağlamakta (%23.7), 

hızlı okuma becerisi kazandırmakta (%23.7), kelime hazinemizi 

geliştirmekte (%21.1) temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmanın bu bölümünde, okuma alışkanlığına ilişkin beden eğitimi 

öğretmeni adayları ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen 

sonuçlara yer verilmiştir. 

Araştırma gurubunun okuma hakkında genel olarak düşüncelerine 

ilişkin görüşlerine baktığımızda, okumanın olumlu bakış açısı 

kazandırdığını ifade etmektedirler. Ayrıca araştırma gurubu 

okumanın, problem çözme becerilerini geliştirdiğini, pozitif yönlerini 

geliştirdiğini, iletişim kurma özelliklerini geliştirdiği ve bireylerin 

kişiliklerinin gelişimine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Dolayısıyla 

araştırma grubunun bu düşüncelerinde hareketle kitap okumanın 

insanların birçok özelliğinin gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı 

söylenebilir.  

Kuş ve Türkyılmaz (2010) araştırmalarında yer alan katılımcıların 

genel anlamda yeni bilgiler öğrenmek amacıyla okuduklarını 

belirtmişlerdir. Yılmaz (2008) araştırmasında yer alan öğrencilerin 

daha fazla bilgi elde etmek amacıyla okuduklarını ve insanlardan 

uzaklaşmak amacıyla bazen okuduklarını ifade etmişlerdir. Geçgel ve 

Burgul (2009) ise yapmış oldukları araştırmada öğrencilerin okuma 

nedenleri arasında bir takım bilgiler elde etmek istedikleri yönünde 

sonuca ulaşmışlardır. 

Araştırma grubunun okuma sıklığına baktığımızda, 10 öğretmen 

adayının ayda 1 kitap okuduğu, 7 öğretmen adayının arada sırada 

kitap okuduğu, 5 öğretmen adayının iki ayda 1 kitap okuduğu, 3 

öğretmen adayının ise haftada 1 kitap okudukları görülmüştür. Bu 
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noktadan hareketle araştırma grubunun düzenli bir biçimde kitap 

okuduğunu söyleyebiliriz. 

Yalman ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının 

%57.3‟ü kitap okumayı sevdiğini, %12.7‟si kitap okumayı 

sevmediğini, %18.2‟si kısmen kitap okumayı sevdiğini, %11.8‟i ise 

ilgisini çeken kitapları okurlarsa okumayı sevdiklerini belirtmişlerdir. 

Arıcı (2008) öğrencilerle görüşmeler yaptığı çalışmada, kitap okumak 

için zaman ayıramayan öğrencilerin, kitap okumayı sevmemekten 

ziyade zaman bulamamaktan dolayı okuyamadıklarını ifade etmiştir. 

Akagündüz ve ark. (2011) yapmış olduğu çalışmasında araştırma 

grubunun; bilgisayar, televizyon ve okuldaki iş yoğunluğundan dolayı 

kitap okumaya zaman ayıramadıklarını belirtmişlerdir. Kuş ve 

Türkyılmaz’a (2010) Sınıf öğretmeni ve Türkçe öğretmeni adaylarının 

iş yoğunluğundan dolayı az kitap okudukları yönünde görüş 

bildirmiştir. Ayrıca Hacettepe ve Bilkent Üniversitesi öğrencileri de 

yapılan araştırmada, bilgisayar ve tv izlemenin okuma alışkanlıklarını 

düşürdüğünü ifade etmişlerdir (Yılmaz, Köse ve Korkut, 2009). 

Araştırma grubunu okuma alışkanlıklarında kimlerin etkili olduğuna 

ilişkin görüşlerine baktığımızda, büyük oranı, öğretmenlerinin okuma 

alışkanlığı edinmelerinde etkin rol aldığını belirtmişlerdir. Bazı 

öğretmen adayları ise, arkadaşları ve ailelerinin okuma alışkanlığı elde 

etmelerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bu noktadan hareketle, 

öğretmen adaylarının okuma alışkanlığı kazanmalarında öğretmen ve 

yakın çevresinin etkili olduğu söylenebilir. Tosunoğlu (2002), 

çocuklara kitap okuma ilgisini aşılamadaki en önemli etkenin 
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%70.7‟lik bir payla öğretmenler olduğunu ve öğrencilere okuyacakları 

ilk kitapları verenlerin de %33‟lük bir payla sınıf öğretmenleri 

olduğunu belirtmiştir. Özkaya ve Çetin (2014) çalışmasında öğretmen 

adaylarının; öğretmen, arkadaş ve kütüphaneden okuma alışkanlığı 

kazandığını belirtmişlerdir. 

Şahin (2012) okuma alışkanlığı kazanma yolundaki en belirleyici 

ögenin okumayı sevmek olduğunu ifade etmiştir. Araştırmamızın 

sonucunda ortaya konan böylesi yüksek bir okuma sevgisi oranının, 

okuma alışkanlığı kazanma yolunda umut verici olduğu söylenebilir. 

Konu ile ilgili olarak yapılan farklı araştırmada üniversite 

öğrencilerinin üçte ikisinin yeteri kadar okumadıklarını sonucuna 

ulaşılmıştır (Elkatmış,2015; Aslantürk ve Saracaloğlu, 2010) 

Araştırma grubunun kitap okumanın yararlarına ilişkin görüşlerine 

baktığımızda kitap okumanın; hayal dünyalarını geliştirdiği, olumlu 

bakış açısı kazandırdığı, kelime bilgilerini geliştirdiği ve kendilerine 

gerçekleştirmelerine katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca araştırmaya 

katılan öğretmenler kitap okuma ile birlikte; anlama ve anlatım 

yeteneklerinin geliştiğini, iletişim becerilerinin geliştiğini, düşünme 

becerilerinin geliştiğini ve Türkçeyi daha etkili bir biçimde 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan araştırmalarda, okuma 

alışkanlığını yaşın ilk evrelerinde elde eden çocukların kelime 

hazinesi ve düşünme becerilerinin arttığı ve bunun sonucunda; yaratıcı 

zekâ, dinleme, konuşma becerisinin arttığı gözlenmiştir (Örteş, 2010). 

Yalman ve ark. (2013) yaptığı çalışmada okumanın; kültürün 

gelişmesini sağladığını, toplumda takdir edilen bireyler olmasını 
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sağladığını, insanların kelime hazinesi ve hayal gücünü geliştirdiğini 

belirtmiştir. Yılmaz ve ark. (2009) çalışmasında, üniversitede öğrenim 

gören öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı becerilerini elde etmeleri 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Araştırma grubunun okuma becerisinin sınavlardaki başarılarına 

etkisine ilişkin görüşlerine baktığımızda çoğunluğu kitap okumanın 

sınavlardaki başarıyı arttırdığını belirtmişlerdir. Bunun yanında 

çalışmaya katılan bazı öğretmen adayları ise okuma becerisinin; 

kişisel gelişim sağladığı, hızlı okuma becerisi kazandırdığı ve kelime 

hazinelerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Buradan hareketle okuma 

beceresinin sınavlardaki başarı durumunu arttırdığı ve birçok yönden 

katkı sağladığı söylenebilir. Gallik (1999) de, öğrencilerin tatil 

vakitlerine daha fazla okuduklarını, okumaya ayrılan bu zaman ile 

akademik başarıları arasında anlamlı yönde bir ilişki olduğunu 

belirlemiştir. Acıyan (2008) da yapmış olduğu çalışma neticesinde, 

okuma alışkanlığının akademik başarıyı artırdığı sonucunu tespit 

etmiştir. İlgar, İlgar ve Topaç (2015) öğrencilerin başarılarının ölçülüp 

değerlendirildiği, okunanın anlaşılıp analiz edilmesine dayalı seçme 

sınavlarında, çok kitap okuyan öğrencilerin daha başarılı olduğunu 

vurgulamaktadır. MEB (2006) de bütün derslerin okumayı 

gerektirdiğini belirterek, okuma alışkanlığı kazanmış bir öğrencinin 

tüm derslerde başarılı olacağını ifade etmiştir. Yapılan farklı 

çalışmalardan edinilen sonuçlar, öğrencilerin, okuma alışkanlığına 

sahip olan öğrencilerin akademik yönden başarılı olacakları görüşünü 

destekler niteliktedir. Çeşitli uzmanlar yaptıkları çalışmalar 

sonucunda, öğrencilerin akademik başarıları ile okuma alışkanlıkları 
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arasında anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir (Şen, 2015; Demirkaya ve 

Çakar, 2012; Sallabaş, 2008; İnan, 2005). 

Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmeni adayları, okumaya ilişkin 

olarak; olumlu bakış açısı kazandırdığını ve kişisel gelişim açısından 

birçok alanda yarar sağladığını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan 

öğretmen adaylarının, düzenli olarak kitap okumaya çalıştıklarını 

görülmektedir. Bunun yanında araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının, okuma alışkanlığı elde etmelerinde öğretmen ve yakın 

çevresinden etkilendiğini ifade edebiliriz. Ayrıca araştırma grubu 

kitap okumanın insanlarda kelime bilgisini arttırdığı, hayal dünyasını 

geliştirdiği, iletişim becerisi kazandırdığı, olumlu düşünme becerisi 

kazandırdığı ve anlama anlatma yeteneği kazandırdığının yanında 

gerek akademik yönden gerekse de sınavlarda başarıyı arttırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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GİRİŞ 

Çocukların yaşamı içerisinde oyun etkinlikleri önemli bir paya 

sahiptir.  Oyun yolu ile çocuk çevreyi ve kendisini tanıma yoluna 

gider. Bunun yanında oyun sayesinde öğrenme süreci de hızlı 

olmaktadır. Çocukları eğitebilmenin en önemli yolu oyun olmakla 

birlikte yeni bilgiye ulaşmada ve sağlıklı iletişim kurma açısından 

oyun oldukça etkilidir. Dolayısıyla oyun çocukların olduğu her yerde 

vardır (MEB, 2009). Marsell’a (2009) oyunun, çocuğu gelecekteki 

yetişkinlik dönemine hazırlayan en önemli yol olduğunu belirtmiştir. 

Oyun faaliyetleri çocuk için önemli bir ihtiyaçtır. Bu anlamda 

çocuğun kendisini etkili bir şekilde ifade etmesi oyun etkinlikleri ile 

olmaktadır. Dolayısıyla çocuğa verilen her türlü kazanımlar oyun yolu 

ile verilmelidir (Sel,1974). Eğitsel oyunlar yolu ile bir takım temel 

motorik özellikler ve oyunun doğası içerisinde yer alan psikolojik ve 

sosyal özellikleri geliştirmektedir (Ayan ve ark, 2015). Oyun, 

çocukluk evresinin en etkili dönemidir. Çocuk doğası ihtiyacı oyun 

oynamayı sever (Koçyiğit ve ark. 2007). Yavuzer (1987) çocuklara 

asla öğretilemeyecek konuların, oyun yolu ile öğretileceğini 

belirtmiştir. Oyun çocuğun yaşamının her evresinde var olan bir 

olgudur. Doğası gereği kişi oyun oynarken kendisini anlatır, enerjik 

olur. Özellikle eğitimsel anlamda oyun, çocuğun gelişiminin en 

önemli evresidir (Tekin,1995). Ergün (1980) asıl oyunun çocukluk 

evresinde oynanan oyun olduğunu belirtmektedir. 

Oyun, bireyi hayata hazırlamakla birlikte iç dünyasının dışa vurumun 

da etkili yöntemdir. Çocuk içindekileri oyun sayesinde dışa vurur. 
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Çocuk oyun esnasında elde ettiği roller ile dünyayı anlamaya çalışır, 

iletişim kurar ve bu şekilde kişiliği oluşur ve gelişir. Oyun esnasında 

edinilen bilgiler kalıcı etkili bir hale gelir. Oyun, çocuğun deney yolu 

ile düşünmesidir. Hayatı için lazım olan bilgi, beceri ve tecrübeleri 

oyun oynarken öğrenme yoluna gider. Bundan dolayıdır ki oyun 

çocukların eğitiminde en önemli yoldur. Oyunlar, çocukları sürekli 

olarak aktif hale getirmesi sebebiyle öğrenme sürecinde oldukça 

etkindir (MEB, 2009). 

Oyun çocuğun mutlu olmasında vazgeçilmez temel kaynaklarından 

birisidir. Oyun sayesinde çocuğun nelerden hoşlanıp ve 

hoşlanmadığını tespit edebiliriz (Öğülmüş, 2009). Çocuk, oyunla 

eğitimde her şeyi yaparak ve yaşayarak elde eder ve öğrenir. Oyun 

sayesinde çocuk tüm duyularını kullanır. Bu şekilde kalıcı ve doğal bir 

öğrenme süreci gerçekleşmiş olur. Çocukların daima oynadığı ve oyun 

oynamayı çok sevdiklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, 

oyun kavramının eğitim sürecinde etkin bir biçimde kullanılması da 

önemlidir. Oyun, eğlenme ve eğitimde etkili olmakla birlikte bireyin 

fiziksel gelişiminde de oldukça etkin şekilde rol oynamaktadır. Oyun 

oynayan çocuklar ile oynamayan çocukları karşılaştırdığımızda, oyun 

oynayanların diğerlerine oranla; sağlıklı, zinde ve daha çabuk 

geliştikleri gözlemlenmiştir. (MEB, 2009). Çocuklar oyun sayesinde 

çevresi ile daha iyi iletişim kurar ve onları daha iyi tanıyarak 

edindiklerini de oyunlarına dâhil ederler (Üçer, 1985). 

Diğer öğrenme tekniklerine göre, oyunla öğretim tekniği çocuklar 

üzerinde daha etkili olmaktadır. Oyun bu sebeple çocuğun gelişimi 
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açısından etkili bir araçtır (Aytekin, 2001; Gazezoğlu, 2007; Alıncak, 

2016). Oyun faaliyetleri çocukların gelişimi açısından vazgeçilmez bir 

ihtiyaçtır. Çocuk oyun yolu ile kendisini tanıyarak kendi yeteneğinin 

farkında olmakla birlikte elde ettiği bilgilerin kalıcı hale gelmesini 

oyun yolu ile sağlamaktadır (Alıncak ve ark. 2017). Dolayısıyla 

çocuğa verilen her türlü kazanımlar oyun yolu ile verilmelidir 

(Sel,1974). Oyun etkinlikleri psikanalitik kurama göre, çevrede 

meydana gelen olumsuz olaylarla baş edebilmede etkili bir araçtır 

(Barnett, 2013). Oyun bireyleri hayata hazır ve uygun hale getiren, 

gelişimine yön veren ve günlük yaşam içerisinde doğru davranışlar 

ortaya koymasında etkili bir unsurdur (Alıncak ve Tuzcuoğulları, 

2016). 

Oyun eğitim bilimine göre, etkili ve önemli bir eğitim aracı olarak 

kabul edilmektedir. Özellikle çocuklara eğitimin ilk dönemi olan okul 

öncesi dönemde ve okul yıllarında elde edilen becerilerin kendisinden 

sonrakilere aktarılmasında etkili olmaktadır. Oyun ile elde edilen 

kazanımlar sayesinde pozitif özellikler pekiştirilerek bireyler üzerinde 

olumlu gelişmeler sağlamaktadır. Oyunla öğrenmeye, doğrudan 

yaşayarak öğrenme diyebiliriz (Aral, 2000). Poyraz ve Dere (2003) 

oyunun, çocuğun gelişimi sürecinde en doğal öğrenme ortamı 

olduğunu belirtmişlerdir. Bireylere bir takım bilgileri oyun ile 

öğreterek hayal gücünü geliştirebiliriz. Çünkü oyun bireylere kendini 

ifade etme, özgürlük ve kişinin düşünme gücünü geliştirir (Gönen ve 

Dalkılıç, 1998). 
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Oynatılan oyunların büyük bir oranı çocukların dil gelişimini de 

yardımcı olur. Özellikle sembol haline gelen evcilik oyunları ve diğer 

dramatik oyunlar çocukların doğru cümleler kurma, ses tonlamalarını 

düzgün kullanma becerisi elde etmelerinde yardımcı olmaktadır. 

Buradan hareketle de çocukların oyun sayesinde kelime dağarcıkları 

genişler, anlatılanları daha hızlı kavrar ve kendisini iyi bir biçimde 

ifade eder (MEB, 2009). 

Eğitim bilimi açısından oyun önemli bir kavramdır. Bazı uzmanlar 

oyunu bir "öğrenme sanatı" olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca 

çocukların oyun oynarken fazla enerjilerini attıkları, yaramazlık 

etmelerini engelleyen ve çocukların taklit yapma gereksinimlerin 

sağlayan bir yol olarak düşünülmektedir (Biriktir, 2008). Oyunun, 

çocuk üzerinde ki etkisi ve öğreticiliği hiç şüphesiz 

tartışılamamaktadır. Genel olarak baktığımızda oyun kavramının, 

çocuk için bir öğrenme aracı olmadığı, ayrıca çocuk öğrenmek için 

oynamaz ama oynarken öğrenir; bunu, yaşama dair tecrübeleri ile elde 

edilir (Yavaşoğlu, 2005). 

İnsanlığın var oluşundan bu güne kadar oyun kavramı da beraberinde 

bir takım değişimlere uğrayarak ve gelişerek devam eden, en 

doyurucu kaynaklarından biridir (Tuğrul, 2010).  Dünyanın her 

yerinde özellikle çocukluğun ilk dönemlerinde oyun doğrudan eğitim 

programlarının merkezi olarak görülmekte ve sürecin uygulanmasında 

ve planlanmasında en etkili araç olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizdeki okul öncesi eğitimin en temel ilkelerinden biri de birçok 

ülkede olduğu gibi oyun temelli olmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 
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Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre “Çocuk öğrenmeyi oyun 

sayesinde gerçekleştirir, içinde bulunduğu dünyayı oyun yolu ile tanır 

ve kendisini de oyun esnasında ifade eder, bir takım yaratıcı 

özelliklerini ve becerilerini oyun oynadığı sürede elde eder (MEB, 

2013). 

Oyun aracılığıyla öğrenme okul öncesi eğitiminin vazgeçilmez bir 

öğesi olarak görülmektedir.” Yapılan birçok araştırmaya bakıldığında 

öğrenme sürecinin oyunla birlikte gerçekleştirilmesinin çocukların 

verimini büyük oranda arttırdığı söylemektedir. Çocuk çoğu zaman 

ihtiyaçlarını ve içerisinde bulunduğu duygusal durumu oyun yolu ile 

açıklayabilmekte ve sorunlarla baş edebilme yeteneği elde etmektedir. 

Böylece oyun vesilesiyle çocuk dış çevreyle sağlıklı iletişim 

kurabilmeyi öğrenmektedir (Aytekin, 2001; Durualp, 2009). 

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin oyunla öğretime ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır. 

1.Okul öncesi öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin görüşleri 

nelerdir? 

2.Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişimi açısından oyunun 

ne olduğuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

3.Okul öncesi öğretmenlerinin oyunla öğretim hakkında görüşleri 

nelerdir? 

4.Okul öncesi öğretmenlerinin oyunun öğrenme üzerindeki etkilerine 

ilişkin görüşleri nelerdir? 
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5.Okul öncesi öğretmenlerinin derste kullandıkları oyun çeşitleri 

nelerdir? 

6.Okul öncesi öğretmenlerinin oyunun okuma alışkanlığı 

kazandırmada etkilerine ilişkin görüşleri nelerdir? 

YÖNTEM  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi 

mülakat kullanılmıştır. Nitel araştırmalar nicel araştırmalara göre 

araştırmacıya esnek hareket imkânı sunan, veri toplama yöntemi, 

analizi ve araştırmanın desenlemesi konularında daha farklı 

yaklaşımlar sunan bir yöntemdir ( Gay, Mills ve Airasian, 2006). Nitel 

araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir 

sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır. Nitel araştırma, kuram 

oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları 

çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Görüşme yöntemi, benzer konulara 

yönelmek yoluyla değişik insanlardan aynı tür bilgilerin alınması 

amacıyla hazırlanır (Patton, 1987:111; akt: Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Araştırma Grubu 

Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin oyunla öğretime ilişkin 

görüşleri incelenmiştir. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubunu, 

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 

okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışma grubunun 
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seçiminde ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum 

çeşitlilik örneklemesinden yararlanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2013) 

’e göre amaç, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu 

örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini 

maksimum derecede yansıtmaktır. Bu araştırmadaki örneklem 

grubundaki okul öncesi öğretmeni sayısı 50 olarak belirlenmiştir. 

 Araştırma grubu ile ilgili veriler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1: Araştırma Grubuna (N = 50) Ait Kişisel Özellikler 

Değişkenler Guruplar n % 

Görev Yeri 
İl 40 80 

İlçe 10 20 

Görev Süreleri 

1 – 5 Yıl 24 48 

6 – 10 Yıl 18 36 

11 – 15 Yıl 8 16 

Cinsiyet 
Kadın  44 88 

Erkek 6 12 

 Lisans 42 84 

Eğitim Lisansüstü 8 16 

 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %80’i il merkezinde, %20’si ise 

ilçede görev yapmaktadır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu şehir 

merkezinde görev yapmaktadır. Katılımcıların %48’inin 1-5 yıl, 

%36’sının 6-10 yıl, %16’ısı ise 11-15 yıl arasında görev süresine 

sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Bu anlamda araştırmaya katılan 
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okul öncesi öğretmenlerinin çoğunluğunun 1-5 yıl arasında meslek 

sürelerine sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların cinsiyet 

özelliklerini incelediğimizde; %88’i kadın öğretmenden, %12’si 

öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılarını çoğunluğunun kadın 

öğretmen olduğu görülmektedir. Katılımcıların %84’ünün lisans 

mezunu, %16’ısının ise lisansüstü eğitime sahip olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu lisans mezunlarından 

oluşmaktadır. 

Açık Uçlu Soru Formunun Hazırlanması ve Uygulanması 

Araştırmada nitel verileri toplamak için 7 maddeden oluşan yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda 

sıklıkla kullanılan görüşme tekniği yoluyla araştırmacı, tutumlar, 

deneyimler, niyetler, düşünceler, zihinsel algılar, yorumlar ve tepkiler 

gibi gözlenemeyen durumları anlamaya çalışır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013:148). Görüşme yapılacak formunun hazırlanması için kapsamlı 

bir literatür taraması yapılarak görüşme formu hazırlanmıştır. Veri 

toplama aracı olarak kullanılan yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanırken ilk olarak araştırmacı tarafından alan taraması yapılmış 

ve konu ile ilgili olarak güvenlik güçlerine sorulabilecek soruların 

bulunduğu yarı-yapılandırılmış görüşme formu soru havuzu 

oluşturulmuştur. Daha sonra üç uzman eşliğinde oluşturulan sorular 

incelenmiş ve yarı yapılandırılmış görüşme formuna son hali 

verilmiştir.  Çalışma kapsamına alınan hiçbir katılımcı araştırmaya 

katılmaya zorlanmamış, anketlerin uygulanması ve toplanması 

sürecinde gizlilik ilkesine özenle uyulmuştur. Araştırmada Karaman İl 
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Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan, gönüllü 50 

okul öncesi öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı 

ile kayıt altına alınmış ve daha sonra bu kayıtlar yazıya geçirilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan görüşme formundan elde edilen veriler, ses 

kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Uygulamadan sonra beden 

eğitimi öğretmenlerinin cevaplarını içeren ses kayıtlarındaki nitel 

veriler, araştırmacı tarafından bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 

Ardından nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 

Görüşme formunda yer alan sorulardan elde edilen verilerin analizinde 

sıklıkla kullanılan içerik analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşılabilmektir 

(Yıldırım ve Şimşek,2013:259). 

Takip edilen basamaklar şu şekildedir;  

 Araştırma verilerinin toplanması   

 Verilerin kodlanması  

 Temaların oluşturulması   

 Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi   

  Bulguların yorumlanması 
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BULGULAR VE YORUM 

Bu kısımda çalışma grubu ile yapılan görüşmeler sonrası elde edilen 

verilere ilişkin bulgular yer almaktadır.  

Tablo 2. Okul öncesi öğretmenlerinin oyun kavramına ilişkin 

görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

Kendini tanımaktır 35 10.4 

Öğrenmenin ilk evresidir 33 9.9 

Keyiftir 32 9.5 

Eğlencedir 32 9.5 

İhtiyaçtır  30 8.9 

İletişim kurma aracıdır 30 8.9 

Gerçek hayata hazırlıktır 28 8.3 

Kişilik kazanmadır 26 7.7 

Sosyalleşmedir 24 7.1 

Özgüvendir 23 6.8 

Tecrübedir  22 6.5 

Paylaşmaktır 22 6.5 

Toplam  337 100 

 

Tablo 2’de çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyun 

kavramına ilişkin görüşleri incelendiğinde, %10.4’ü kendini 

tanımaktır, %9.9’u öğrenmenin ilk evresidir, %9.5’i keyiftir, %9.5’i 

eğlence olduğu yönünde görüş ifade etmişlerdir. Bunun yanında okul 

öncesi öğretmenleri oyun kavramına ilişkin olarak; ihtiyaçtır, iletişim 

kurma aracıdır, gerçek hayata hazırlıktır, kişilik kazanmadır, 
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sosyalleşmedir şeklinde görüş belirtmişlerdir.  Katılımcıların bazıları 

ise oyuna yönelik olarak; özgüvendir, tecrübedir, paylaşmaktır 

temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. Katılımcıların birden fazla 

görüş ifade ettikleri görülmüştür. 

Tablo 3. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişimi açısından 

oyunun ne olduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

İşidir 33 15.8 

Öğrenme sürecidir 33 15.8 

Her şeyidir 30 14.4 

Gerçek dünyasıdır 30 14.4 

Mutluluğudur 28 15.3 

Özgürlüğüdür 28 15.3 

Eğlencesidir 27 13 

Toplam  209 100 

 

Tablo 3’de çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çocukların 

gelişimi açısından oyunun ne olduğuna ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, %15.8’i işi olduğunu, %15.8’i öğrenme süreci 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan okul öncesi 

öğretmenleri çocukların gelişim açısından oyunun; %14.4’ü her şeyi 
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olduğu, %14.4’ü gerçek dünyası %15.3’ü mutluluğu, %15.3’ü 

özgürlüğü, %13.1’ü ise eğlencesi olduğu yönünde görüş 

bildirmişlerdir.  Katılımcıların birden fazla görüş ifade ettikleri 

görülmüştür. 

Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin oyunla öğretime ilişkin 

görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

Öğrenme kalıcı olmakta 32 15.8 

Öğrenme daha kolay ve hızlı olmakta 30 14.8 

Derse olan ilgi ve istek artmakta 30 14.8 

Öğrenme süreci daha etkili olmakta 29 14.3 

Motivasyon ve dikkati arttırmakta 28 13.7 

Dil becerisi kazandırmakta 27 13.3 

Zekâ gelişimine katkı sağlamakta 27 13.3 

Toplam  203 100 

 

Tablo 4’de çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyunla 

öğretime ilişkin görüşleri incelendiğinde, %15.8’i öğrenme kalıcı 

olmakta, %14.8’i öğrenme daha kolay ve hızlı olmakta, %14.8’i derse 

olan ilgi ve istek artmakta, %14.3’ü ise öğrenme süreci daha etkili 

olmakta şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bunun yanında araştırmaya 
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katılan okul öncesi öğretmenlerinin bazıları da oyunla öğrenmenin; 

%13.7’si motivasyon ve dikkati arttırdığını,  %13.3’ü dil becerisi 

kazandırdığını, %13.3’ü zekâ gelişimine katkı sağladığını ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların birden fazla görüş ifade ettikleri 

görülmüştür. 

Tablo 5. Okul öncesi öğretmenlerinin oyunun öğrenme üzerindeki 

etkilerine ilişkin görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

Oyunun öğrenme üzerinde etkisi oldukça 

fazla 

33 20.4 

Öğrenme hızlı ve kolay olmakta 32 19.7 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı 

sağlamakta 

26 16.1 

Çocukların kendini ifade etmesinde etkili 25 15.4 

Yaratıcılığı arttırmakta 23 14.2 

Çocukların dikkat ve motivasyonu artmakta 23 14.2 

Toplam  162 100 

 

Tablo 5’de çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyunun 

öğrenme üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, 

%20.4’ü oyunun öğrenme üzerinde etkisi oldukça fazla olduğunu, 

%19.7’si öğrenmenin hızlı ve kolay olduğunu, %16.1’i, yaparak ve 
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yaşayarak öğrenme imkânı sağladığını belirtmişlerdir. Bunun yanında 

araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri oyunun öğrenme 

üzerindeki etkilerine ilişkin olarak; çocukların kendini ifade etmesinde 

etkili olduğu, yaratıcılığı arttırdığı, çocukların dikkat ve 

motivasyonunu arttırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların birden 

fazla görüş ifade ettikleri görülmüştür. 

Tablo 6. Okul öncesi öğretmenlerinin derste kullandıkları oyun 

çeşitlerine ilişkin görüşlerinin dağılımı. 

Temalar  n % 

Ritmik sayı sayma oyunları     33     14.8 

Drama ve rol oyunları     31     13.9 

Geleneksel oyunlar     28     12.5 

Resim ve kart oyunları     28     12.5 

Lego oyunları     28     12.5 

Eğitici ve eğlendirici oyunlar     27     12 

Kelime oyunları     25     11.1 

Şarkılı oyunlar     24     10.7 

Toplam     224     100 

 

Tablo 6’da çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin derste 

kullandıkları oyun çeşitlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, %14.8’i 

ritmik sayı sayma oyunları, %13.9’u drama ve rol oyunları, %12.5’i 

geleneksel oyunlar, %12.5’i resim ve kart oyunları, %12.5’i lego 

oyunları oynattıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanında araştırmaya 
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katılan okul öncesi öğretmenlerinin bazıları ise; eğitici ve eğlendirici 

oyunlar, kelime oyunları ve şarkılı oyunlar oynattıklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların birden fazla görüş ifade ettikleri 

görülmüştür. 

Tablo 7. Okul öncesi öğretmenlerinin oyunun okuma alışkanlığı 

kazandırmada etkilerine ilişkin görüşlerinin dağılımı 

Temalar  N % 

Okuma alışkanlığı kazandırmakta 43 24.6 

Algılama gücünü geliştirmekte 37 21.2 

Okumayı hızlandırmakta 33 18.9 

Hayal gücünü geliştirmekte 32 18.2 

İletişimi güçlendirmekte 30 17.1 

Toplam  175 100 

 

Tablo 7’de çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyunun 

okuma alışkanlığı kazandırmada etkilerine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde; %24.6’sı okuma alışkanlığı kazandırmasında, 

%21.2’si ise algılama gücünü geliştirmesinde etkili olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenleri 

oyunun; %18.9 okumayı hızlandırdığını, %18.2 hayal gücünü 

geliştirdiğini, %18.1’i ise iletişimi güçlendirdiğini ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların birden fazla görüş ifade ettikleri görülmüştür.  
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TARTIŞMA ve SONUÇ  

Araştırmanın bu kısmında, okul öncesi öğretmenlerinin oyunla 

öğretime ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacı ile elde edilen 

bulgulara bağlı olarak elde edilen sonuçlara yer verilmektedir.  

Oyunla öğretime yönelik ilk araştırmalar; Özenç (2007) tarafından 

okuma ve yazma öğretimi, Yiğit (2007), Kılıç (2007), Altunay (2004) 

matematik öğretimi, Yağız (2007), bilgisayar, Aytekin (2001) 

tarafından okul öncesi dönemde oyunun çocuk gelişimine etkisi ile 

ilgili araştırmalar ele alınmıştır. Okul öncesi çocuklar üzerinde yapılan 

çalışmalarda, oyun endeksli eğitim programlarının çocukların motor 

becerileri, dil, ve bilişsel-sosyal yönde gelişimlerinde olumlu 

katkılarının olduğu belirtilmektedir. (Kalaycıoğlu, 2011; Durualp, 

2009; Özdenk, 2007; Gazezoğlu, 2007; Gül, 2006; Çoruh, 2004). 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyun kavramına 

ilişkin görüşlerini incelediğimizde; kendini tanımaktır, öğrenmenin ilk 

evresidir, keyiftir eğlenmektir şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

Katılımcılar oyunun; ihtiyaç olduğunu, iletişim kurma aracı olduğunu, 

gerçek hayata hazırlanma olduğunu, kişilik kazanmak olduğunu, 

sosyalleşmek olduğunu özgüven olduğunu, tecrübe ve paylaşmak 

olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla oyunun birçok açıdan çocuklara 

yarar sağladığını ifade edebiliriz.  

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin çocukların gelişimi 

açısından oyunun ne olduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde 

çoğunluğu oyunun; çocukların işi olduğunu ve öğrenme süreci 

açısından katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında araştırmaya 
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katılan okul öncesi öğretmenlerinin bazıları oyunun çocukların 

gelişim açısından; her şeyi olduğu, gerçek dünyası olduğu, mutluluğu 

olduğu, özgürlüğü ve eğlencesi olduğu ön plana çıkmıştır. Okul öncesi 

öğretmenlerinin ifade ettikleri görüşler doğrultusunda çocukların 

gelişimi açısından oyunun genel manada çocukların hayatı olduğu ve 

oyun ile bazı özellikleri elde ettiğini söyleyebiliriz. Uğurel ve Moralı 

(2008) araştırmasında; genel anlamda oyunun kişinin hem eğitim 

evresinde hem de matematik öğretiminde etkili bir öğretim aracı oldu 

belirtilmiştir.  

Yapılan farklı araştırmalarda oyunların, çocukların çevresini 

tanımasında, yeni bilgiler edinmesinde ve karşılaşmış olduğu 

sorunların çözümünde etkili olduğu gözlenmiştir. Ayrıca oyunların 

insanların gönüllü olarak yer aldıkları, keyifli şekilde vakit geçirmiş 

olduğu alanlar sunduğu ifade edilmiştir (Gökçearslan ve Durakoğlu, 

2014; Aksoy ve Dere Çiftçi, 2014; Kaya, 2013; Öztürk, 2007). 

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyunla öğretime 

ilişkin görüşleri incelendiğinde; büyük oranı oyun yoluyla öğrenmenin 

kalıcı olduğu, öğretimin daha kolay ve hızlı olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyunla 

öğretime ilişkin olarak; derse olan ilgi ve isteğin arttığını, öğrenme 

sürecinin daha etkili olduğunu, motivasyon ve dikkati arttırdığını, dil 

becerisi kazandırdığını ve zekâ gelişimine katkı sağladığını ifade 

etmişlerdir. Dolayısı ile araştırmaya katılan okul öncesi 

öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle oyunla öğretimin öğrenme 

sürecine yarar sağladığı söylenebilir. Ayan ve Dündar (2009), yapmış 
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oldukları araştırmada, oyun esnasında çocuğun kendini daha rahat bir 

şekilde tanıttığını ve oyun oynadığı esnada özgür ve yaratıcı olduğunu 

belirtirken, öğrenme sürecinde de öğrencilerin yaratıcı olma 

özelliklerinin geliştiğini ifade etmişlerdir. Kaytez ve Durualp (2014) 

yaptıkları çalışmalarında oyunla öğretimin çocukların gelişimi 

açısından yararlı olduğunu ve özel eğitimde kullanılması gerektiği 

sonucuna ulaşmışlardır.  

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin oyunun öğrenme 

üzerindeki etkilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde çoğunluğu 

oyunun öğrenme üzerinde etkili olduğunu, öğrenmenin hızlı ve kolay 

olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında okul öncesi öğretmenleri 

oyunun, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkânı sağladığını, çocukların 

kendini ifade etmesinde etkili olduğunu, yaratıcılık özelliklerini 

arttırdığını, çocukların dikkat ve motivasyonunu arttırdığı yönünde 

görüş ifade etmişlerdir. Katılımcıların görüşlerinden hareketle okul 

öncesi öğretmenlerinin oyunla öğretim yönteminin çocukların 

öğrenimi açısından etkili olduğunu belirtebiliriz. Savaş ve Gülüm 

(2014) araştırmasında oyunla öğretim yönteminin derslerdeki 

hatırlama oranını arttırdığı bulgularına ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin derste kullandıkları 

oyun çeşitlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; ritmik sayı sayma 

oyunları, drama ve rol oyunları, geleneksel oyunlar, resim ve kart 

oyunları, lego oyunları, eğitici ve eğlendirici oyunlar, kelime oyunları 

ve şarkılı oyunlar oynattıkları görülmektedir. Bu düşüncelerden 
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hareketle okul öncesi öğretmenlerinin çocuklara derste farklı oyunlar 

oynattıklarını söyleyebiliriz. 

Araştırma gurubunun oyunun okuma alışkanlığı kazandırmada 

etkilerine ilişkin görüşlerine baktığımızda; katılımcıların büyük bir 

oranı oyunun okuma alışkanlığı kazandırmakta etkili olduğunu ifade 

etmişlerdir. Buradan hareketle oyun kavramının çocukların okula 

başladığı dönemde okuma açısında yararlı bir yöntem olduğu 

söylenebilir. Ayrıca araştırma grubu, oyunun algılama gücünü 

geliştirdiğini, okumayı hızlandırdığını, çocukların hayal gücünü 

geliştirdiği ve iletişim özelliklerini güçlendirdiği yönünde temalarının 

ön plana çıktığı görülmüştür. 

Sonuç olarak, okul öncesi öğretmenleri, oyunun çocukların gelişimi ve 

yetiştirilmesi açısından faydalı olduğu, öğrenmenin oyun ile birlikte 

daha hızlı ve kolay olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca oyunun 

çocuklar açısından kendini tanıma ve ihtiyaç olduğu belirtirken, 

oyunla öğretimin gerek okul ortamında gerekse de günlük hayatta 

çocuklara katkı sunduğu ifade edilmektedir. Bunun yanında okuma 

alışkanlığı kazanma ve çocukların hayal gücünü geliştirmelerinde 

oyunun etkili olduğu ve genel olarak olumlu özelikler kazandırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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