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ÖNSÖZ  

" Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık 

kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır ".  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu vecize ile tarihçilerin mutlaka 

gerçeklere sadık kalarak tarih yazmalarını, tarihin yanlış bilgi ve 

belgeler ışığında yazılması durumunda toplumların büyük zarar 

göreceğine dikkat çekmiştir. Atatürk, aynı zamanda objektif 

tarihçiliğin gelecek kuşakların da doğru bilgilere ulaşması açısından 

oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Günümüz tarihçileri olarak 

bizler de bu değerlere sadık kalarak tarih bilimine katkı sağlamayı ve 

geleceğe ışık tutacak bilgileri toplumlar ile paylaşmaya çalışmaktayız. 

Tarih araştırmalarını içeren bu eser de aynı amaçlarla her biri alanında 

uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. 

Yedi bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümünde, " Habîbu's- 

Siyer'e Göre İlhanlı Devleti'nin Âlimleri " başlıklı çalışma yer 

almaktadır. Çalışmada; dünya tarihi ve özellikle Moğol- İlhanlı tarihi 

açısından önemli bir yere sahip olan, İranlı tarihçi Hândmîr tarafından 

kaleme alınan Habîbu's- Siyer adlı eser ışığında İlhanlı ülkesinde 

yaşayan âlimler ve İlhanlı Devleti'nin ilmî vaziyeti detaylı bir şekilde 

ele alınmıştır. 

Kitabın ikinci bölümünde ise, "  XV. Yüzyıla Ait Bir Okçuluk 

Risâlesi'nin Tarihsel Değeri: Umdetü'l- Mütenâzilin " isimli çalışma 

bulunmaktadır. Mezkûr bölümde; Osmanlı coğrafyasında okçuluk 

üzerine yazılmış ilk eser olma özelliğine sahip olan Umdetü'l- 

Mütenâzilin Risalesi incelenmiştir. Söz konusu bölümde; risale 

ışığında okçuluğun değerinin anlatılmasının yanı sıra, ok sanatının 
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dini yönünü de irdelenmiş, çalışmanın sonunda risalenin Osmanlıca 

çevirisine yer verilmiştir. 

Eserin üçüncü bölümünde,  " II. Abdülhamid'in Rumeli Islahatının 

Vergiler Maddesinden Bir Kesit: Vilâyât-ı Selâse'de Bir Vergi Tahsil 

Yöntemi Olarak Tahmîs-i Aşar (1904-1906) " başlıklı çalışma yer 

almaktadır. Çalışmada; Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başında 

Vilâyât-ı Selâse’de yapılan ıslahatlar kapsamında devletin âşar 

vergisinin tahsilinde uyguladığı tahmis usulü kapsamlı olarak 

incelenmiştir. 

Kitabın dördüncü bölümünde, " Cumhuriyet'in İlk Yıllarından Bir 

Ziraat Dergisi: Tarla ve Bahçe (1924-1925)" başlıklı çalışma 

mevcuttur. Çalışmada; 1924-1925 yılları arasında toplamda 17 sayı 

olarak yayımlanan Tarla ve Bahçe mecmuasından hareketle, 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında ziraat bilgisi detaylı olarak ele alınmıştır.  

Kitabın beşinci bölümünde, " Cumhuriyet Döneminde Ölüm Cezası 

Anlayışı: Şileli Süleyman ve Menemen İdamları (1931) " başlıklı 

çalışmaya yer verilmiştir. Araştırmada;  erken Cumhuriyet döneminde 

merkeze Cumhuriyet Gazetesi alınarak mezkûr idamlar farklı 

açılardan incelenmiş ve idamların kamuoyundaki etkileri ele 

alınmıştır. 

Kitabın altıncı bölümünde, " Türk Devrimi'nin Görsel Sunumu: 

Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Dönümü Afişleri " başlıklı çalışma 

bulunmaktadır. Çalışmada; Cumhuriyet döneminin ilk görsel 

propaganda materyellerinden olan afişler incelenerek, Cumhuriyet'in 

onuncu yılında Türk Devrimi ve meydana getirdiği değişimler detaylı 

olarak irdelenmiştir. 
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Kitabın yedinci ve son bölümünde ise," İkinci Dünya Savaşı'ndan 

Sonra Maraş'ta Yaşanan Sağlık Sorunları " başlıklı çalışma 

bulunmaktadır. Bölümde; dönemin basını ışığında İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında Maraş'ta meydana gelen sağlık sorunları detaylı bir 

şekilde kaleme alınmıştır. 

13. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar farklı araştırmaların yer 

aldığı bu kitaba, birbirinden değerli çalışmalarıyla katkı sunan 

kıymetli hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım. Son olarak İSPEC 

Yayın Ajansı'na;  bu çalışmaların bir araya gelmesine öncülük eden ve 

aynı zamanda kitabın basım-yayım işlerini üstlenen İKSAD 

Yayınevi'ne de müteşekkirim.    

 

            Dr. Nevim TÜZÜN 
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GİRİŞ 

Hândmîr olarak bilinen Gıyâsuddîn b. Hâce Humâmuddîn Muhammed 

b. Hâce Celâluddîn Muhammed b. Hâce Burhânuddîn Muhammed-i 

Hüseynî Şîrâzî, Timûrlu döneminin ünlü müverrihlerindendir. 1536 

tarihinde vefat ettiği bilinen müverrih, Ravzatu’s-Safâ’nın yazarı 

Mîrhând’ın torunudur. Timurlu hâkimiyetinin son zamanı gören 

Hândmîr, Safevî-Şeybânî çekişmelerinin Horasan’da yaşandığı bir 

dönemde yaşamıştır. Horasan’ın içinde bulunduğu durum yüzünden 

Hândmîr, Hindistan’a gitmiş ve burada 1528’den sonra Babür’ün 

hizmetine girmiştir. 1536 tarihinde vefat ettiğinde Delhi’de 

defnedilmiştir (Çelebî, I, s. 629-630; Kadyânî, s. 383; Nefîsî, I, s. 240-

241). 

Çalışmamızın merkezine aldığımız eserin tam adı, Habîbu’s-Siyer fî 

Ahbâri Efrâdi’l-Beşer’dir. Bu eser, Safevîlerin Herât valisi Durmuş 

Han’ın veziri Hâce Habîbullah-i Sâvecî adına telif edilmiştir. 

Devletler esas alınarak oluşturulan bu tarih kitabında, dönemlerin 

olayları anlatıldıktan sonra bahsi geçen dönem içerisinde yaşamış olan 

ünlü kişiler hakkında da önemli bilgiler aktarılmıştır (Bağdâdî, II, s. 

235-236; Nevâyî, 1379 hş.: s. 28-30; Golçînî, II, s. 588-590).  

Hândmîr’in çalışmamızın odak noktasını oluşturan Habîbu’s-Siyer 

adlı kitabının dışında birçok eseri bulunmaktadır. Bu eserler şunlardır; 

Me’âsiru’l-Mulûk, Hulâsetu’l-Ahbâr fî Beyâni Ahvâli’l-Ahyâr, 

Mekârimu’l-Ahlâk, Dustûru’l-Vuzerâ, Nâme-i Nâmî, Âsâru’l-Mulûk 

ve’l-enbiyâ, Kânûn-i Humâyûnî, Muntehab-ı Târîh-i Vassâf (Nevâyî, 

1379 hş.: s. 23-28). 
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Moğol döneminin Farsça kaleme alınan önemli kaynak eserlerinden 

biri olan Hândmîr’in Habîbu’s-Siyer adlı eseri İlhanlı tarihi için 

önemli bir yere sahiptir. 1524 tarihinde genel dünya tarihi olarak 

yazılan eser, siyasî ve askerî şahsiyetlerin yanı sıra, aktarılan her 

dönem için mezkûr dönemlerde yaşamış olan, âlim, fuzalâ ve 

müeddiblere dair özellikle bilgi aktarması ile genel tarih kitaplarından 

farklılık arz etmektedir. Eserin bu özelliği göz önünde tutularak 

çalışmamızda, İlhanlı ülkesinde yaşayan âlimleri ve İlhanlı 

Devleti’nin ilmî durumunu aktarmaya çalışacağız. Habîbu’s-Siyer’in 

bakış açısı ile bahsi geçen ilim insanlarını, farklı kaynaklarda 

haklarında geçen bilgilerle karşılaştıracağız. 

Çalışmamıza konu olan eserin müellifini, eseri ve Hândmîr’in diğer 

eserlerini kısaca tanıttıktan sonra; incelememizde şu soruları 

yanıtlamayı hedeflemekteyiz; Hândmîr eserinde İlhanlı döneminde 

yaşayan hangi âlimleri ele almıştır, Habîbu’s-Siyer’de değinilen bu 

âlimler dönemin farklı kaynaklarında da zikredilmiş midir ve yazarın 

her İlhanlı hükümdarının dönemini anlattıktan sonra aktardığı âlimler, 

İlhanlı Devleti’nin kültürel ya da ilmî hayatını bizlere ne kadar 

aktarabilmektedir? Daha önce İlhanlı dönemi ilmî hayatına Habîbu’s-

Siyer odağında detaylı bir çalışmanın olmaması, bu incelemeyi 

yapmamızın sebebini teşkil etmektedir. Bu sorular ve tespitler 

doğrultusunda İlhanlı hükümdarları zamanında yaşayan âlimleri 

Habîbu’s-Siyer’in aktardığı sıra ile İlhanlı Devleti’nin siyasî hayatına 

değinmeden aktaracağız. Böylece Habîbu’s-Siyer’e göre İlhanlı 
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dönemi kültürel ve ilmî hayatının bir çerçevesini çizmeyi 

hedeflemekteyiz. 

1. İLHAN HÜLEGÜ DÖNEMİ ÂLİMLERİ 

1.1.  Hâce Nasîruddîn Tûsî 
 

Hâce Nasîruddîn Ebû Ca‘fer Muhammed b. Hasan Tûsî (ö.1274), çok 

yönlü çalışmaları ile Ön Asya coğrafyasının yetiştirmiş olduğu XIII. 

yüzyılın en büyük âlimlerindendir. Özellikle matematikçi, felsefe ve 

astronomide kendinden sonraki çağları etkileyecek nitelikte eser 

bırakmıştır. Tûsî ayrıca Hülegü’nün siyasî danışmanlığını da yaptığı 

bilinmektedir. Hâce Nasîruddîn Tûsî daha sonra Hülegü’nün de 

desteğini alarak Meraga Rasathanesi’ni kurmuş, astronomi alanında 

işler yapmış, felsefe ve matematik alanlarında önemli eserler 

yazmıştır. Tûsî’nin astronomi alanın yazdığı eserleri, daha sonra bu 

alanda çalışan âlimler için bir kaynak niteliğinde olacaktır (Hândmîr, 

1333 hş.:, III, s. 103-106, 116; Şîrâzî, 1346 hş.: s. 29; Müstevfî, 1387 

hş.: s. 590; Reşidüddin, 1374 hş.: s. 706-707; Mîrhând, 1339 hş.: V, s. 

250; Beyzâvî, 1382 hş.:  s. 133; Benâketî, 1348 hş.: 427; Rezevî, 

1354: s. 57, 134). 

1.2.  Esîr-i Evmânî 
 

Esîruddîn Abdullah Evmânî, İran’da XIII. yüzyılın başlarında tanımış 

bir şair olup Hemedân’ın Evmân köyünde dünyaya gelmiştir. Felsefe, 

astronomi, tıp, matematik, Fars ve Arap dillerinde âlim bir şahsiyettir 

(Hândmîr, 1333 hş.:, III, s. 107; Müstevfî, 1387 hş.: s. 715; Hidâyet, 
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1336 hş.: I, s. 387; Safa, 1349 hş.: III, s. 394-397; Semerkandî, 1338 

hş .: s. 129).  

1.3.  Hâce Safîyuddîn Abdulmu’min 

 

Safîyuddîn Urmevî, musiki ilminde oldukça ünlü olup, Abbâsî halifesi 

Musta‘sım zamanında Bağdad’da idi. Bağdad’ın yağmalanması 

sırasında Hülegü’nün ordusu tarafından ele geçirilmiştir. Vezir 

Şemseddîn Cüveynî’nin oğlu Hârûn adına Tasnîf-i Risâle-i Şerefiyye 

adlı bir müzik bir risalesi telif etmiştir (Hândmîr, 1333 hş.:, III, s. 

107). 

1.4.  Husâmeddîn Müneccîmî 
 

Hülegü zamanının önemli müneccimlerden biri de Husâmeddîn 

Müneccîmî’dir. Bağdad seferine çıkmadan önce Hülegü, Husâmeddîn 

Müneccîmî’ye sefer hakkında danışmıştır. (Hândmîr, 1333 hş.:, III, s. 

106; Rezevî, 1354: s. 57, 134).  

1.5.  Ali b. Ömer b. Ali Necmeddîn Kâtibî Kazvînî: 
 

Ali b. Ömer b. Ali Necmeddîn Kâtibî Kazvînî, mantık, matematik ve 

rasat ilminde İlhanlılar zamanında oldukça ileri giden Nasîreddîn 

Tûsî’nin çağdaşı olan ve Tûsî ile Meraga Rasathanesi’nde çalışan 

âlimlerdendir (Hândmîr, 1333 hş.:, III, s. 107; Rezevî, 1354: 226). 

Şemseddîn Muhammed Cüveynî, Cüveyn’de bir medrese inşa 

ettirmiş, Necmeddîn Kâtibî Kazvînî’den bu medresede ders vermesini 

rica etmiş ve Kâtibî de bu isteği kabul etmiştir. Bir müddet 

Cüveyn’deki medresede ders vermiştir. Aynı zamanda Kutbeddîn 
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Şîrâzî de kendi ustadı olan Kâtibî’nin yanında bu medresede derslere 

mu‘îd olarak dâhil olmuştur (Bağdâdî, 1951: I, s. 713; el-Kutbî, 1974: 

III, s. 56).  Nasîreddîn Tûsî, Meraga Rasathanesi’nde kendisine 

yardım etmesi için Kâtibî ile beraber çalışmayı istemiş, onun bu isteği 

doğrultusunda Kâtibî, Meraga’da bir müddet rasathane işleri ile 

meşgul olmuştur (Rezevî, 1354 hş.: s. 227; Fuvatî, 1374 hş.: III, s. 

504, 533). 

1.6.  Eyyûb b. Ayn’ud-Devle b. Nasrullah Fahreddîn Ahlâtî: 
 

Eyyûb b. Ayn’ud-Devle b. Nasrullah Ahlâtî, İlhanlı döneminin 

müneccim ve tabiblerindendir.  Ahlâtî, Nasîreddîn Tûsî’nin 

rasathanesinde hizmet vermiştir. Usûl’ul-Hükkâm’ul-Nucûm, es-

Sırru’l-Mektûmi fî İzhâri mâ Kâne Mustahfiyen min Ahkâmi’n-

Nucûm ve Tuhfet’uş-Şâhiyye fî Ahkâm’ul-Felekiyye adlı eserler 

Fahreddîn Ahlâtî tarafından telif edilmiştir (Hândmîr, 1333 hş.:, III, s. 

107; Çelebi,  1941:  I, 109). 

1.7.  Sadreddîn Sâvecî 
 

İlhan Hülegü zamanının ünlü âlimlerindendir (Hândmîr, 1333 hş.:, III, 

s. 107). 

1.8.  Ebû’l-Feth Yahyâ b. Muhammed b. Ebî Eş-Şukr b. Hamîd 
Muhyîddîn Mağribî: 

 

Ebû’l-Feth Yahyâ b. Muhammed b. Ebî Eş-Şukr b. Hamîd, Endülüs 

ahalisinden olup Muhyîddîn Mağribî olarak tanınmaktadır. Muhyîddîn 

Mağribî, Şam’a gelmiş, burada Melik Nâsir’in hizmetine girmiş ve 
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daha sonra Meraga’ya gelmiştir. Muhyîddîn Mağribî, hendese ve rasat 

ilimleri konusunda oldukça ilim sahibi bir şahsiyettir. (Hândmîr, 1333 

hş.:, III, s. 107; Fuvatî, 1374 hş.: V, s. 117). 

2. İLHAN ABÂKÂ DÖNEMİ ÂLİMLERİ 

2.1.  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rumî, Hândmîr’in eserin İlhan Abâkâ 

zamanının önemli âlimlerinden biri olarak zikredilmiştir (Hândmîr, 

1333 hş.:, III, s.115; Nevâyî, 1379 hş.: s.43-44).  

2.2. Sadreddîn Konevî 
 

Habîbu’s-Siyer’de zâhirî ve bâtınî ilimlerde ünlü olarak tanıtılan 

Sadreddîn Konevî’nin hadîs ilminde de meşhur bir âlim olduğu 

belirtilmiştir (Hândmîr, 1333 hş.:, III, s.116) 

2.3.  Şeyh Muhammed Kecûcânî 
 

Kecûcân köyünden Şeyh Muhammed Kecûcânî, İlhan Âbâkâ 

zamanının önemli tasavvuf ehlindendir. O, Habîbu’s-Siyer’de oldukça 

muttaki bir âlim olarka tanıtılmaktadır (Hândmîr, 1333 hş.:, III, 

s.116).   

2.4.  Şeyh Evhâduddîn Hâmid Kirmânî 
 

Rukneddîn Sencâsî’nin müridi olan Şeyh Evhâduddîn Kirmânî, 

Muhyiddîn Arabî ile görüşmüş bir mutasavvıftır. Gençlere düşkünlük 

yönü, Habîbu’s-Siyer’de özellikle işaret edilmiştir (Hândmîr, 1333 

hş.:, III, s.116).  
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2.5.  Şeyh İzzeddîn Natanzî 
 

İbn-i Fâriz’in kasidelerinden birinin şârihi olarak aktarılan Şeyh 

İzzeddîn Natanzî dönemin sûfîlerindendir (Hândmîr, 1333 hş.:, III, 

s.117).  

2.6.  Ebû’l-Senâ-i Mahmûd b. Muslihidîn Kâzerûnî Kutbeddîn-

i Şîrâzî:  
 

Ebû’l-Senâ-i Mahmûd b. Muslihidîn Kâzerûnî Şîrâzî, aslen Kâzerûn 

şehrinden olup 1235 tarihinde dünyaya gelmiş ve ‘Allâme-i Şîrâzî 

olarak tanınmaktadır. Kutbeddîn Şîrâzî, babasının hizmetinde tıp ilmi 

ile küçük yaşta meşgul olmuş, babasının vefatından sonra da tıp, 

hikmet ve matematik ilminde tahsil yapmaya devam etmiştir. 

Şîrâz’daki Muzafferî hastanesinde tabib olarak görev yapmıştır. Tıp 

âlimleri olan Kemâleddîn Ebû’l-Hayr b. Musallih-i Kâzerûnî, 

Şemseddîn Muhammed b. Ahmed Kîşî ve Şerefeddîn Râkî 

Bûşkânî’den tıp ilminin kanunlarını öğrenmiştir. Meraga 

Rasathanesi’nde bir müddet Nasîreddîn Tûsî’nin yanında bulunmuştur 

(Fuvatî, 1374 hş.: III, s. 440-441; Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 116). 

2.7.  Ali b. Osman b. Es-Sâ‘î el-Bağdâdî el-Müverrih 

 

İlhan Âbâkâ döneminin müverrih ve şairlerindendir (Hândmîr, 1333 

hş.: III, s. 117). 
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2.8.  Kâdî Nizâmeddîn-i Isfahânî 
 

İlhan Âbâkâ zamanının şairlerinden olup Arapça ve Farsça’yı 

şiirlerinde ustaca kullanması ile tanınmıştır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 

117). 

2.9.  Cemâleddîn Reşîku’l-Kutbî 
 

Kazvînli olan Cemâleddîn, Âbâkâ zamanının şairleri arasında 

Hândmîr’in eserinde zikredilmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 117). 

2.10. Seyyid Cemâleddîn-i Kâşî 
 

Hândmîr tarafından Sa‘dî-yi Şîrâzî’nin tarzında latif şiirlere sahip bir 

şair olarak aktarılmaktadır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 117). 

2.11. Melik Rızayuddîn 

 

İlhan Âbâkâ zamanında Diyâr-i Bekr bölgesinin hâkimi olan Melik 

Rızâyuddîn, Habîbu’s-Siyer’de döenemin âlim ve şair şahsiyetleri 

arasında gösterilmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 117). 

2.12. ‘İmâd-i Lur 

 

Moğol dönemi şairlerinden olan Emîr Hekîm ‘İmâduddîn Yusûf Lur-i 

Fazlevî’yi Hândmîr eserinde Abaka zamanı şairlerinden biri olarak 

zikretmektedir. ‘İmâd-i Lur, Şemseddîn Cüveynî’nin himayesinde ve 

onu metheden şairlerdendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 117). 
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2.13. Mecd-i Hemger 

 

Hâce Mecduddîn b. Ahmed Hemger, Şîrâz’da Salgur padişahlarının 

hizmetinde bulunmuş ve Muhamed Sa‘d b. Ebu Bekr’i methetmiştir. 

Daha sonra Sâhib-i Dîvân Şemseddin Cüveynî’nin himâyesine 

girmiştir. Güzel hatla yazabilen Mecd, zamanın büyükleri için istinsah 

yapmaktaydı (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 117; Müstevfî, 1387 hş.: 

s.749).  

2.14. İmâmî-yi Herevî 
 

Rızayuddîn Ebû Abdullah b. Ebûbekr b. Osmân Herevî (ö. 1268), 

İlhanlıların ilk dönem şairlerindendir. Târîh-i Guzîde ve Habîbu’s-

Siyer’de ismi Ehl-i Beyt’i methettiği için İmâmî şekilde geçmektedir. 

Kendisi Herâtlı olup buranın âlimlerinden olan İmâmî şiirlerinde 

Herât civarına hakim olan Kert hanedanını methetmiştir (Hândmîr, 

1333 hş.: III, s. 117; Müstevfî, 1387 hş.: s. 716;  Baron, 1301 hş.: s. 

161-165; Nefîsî, 1363 hş.: I, s. 161).  

3. İLHAN ARGÛN ZAMANINDA ÂLİMLER 

3.1. Rızayuddîn Muhammed Ali b. Yûsuf eş-Şâtibî 
 

Rızayuddîn Muhammed Ali b. Yûsuf eş-Şâtibî’den Habîbu’s-Siyer’de 

İlhan Argûn zamanında lügat ilmi ile meşgul olan Âlimlerden biri 

olarak zikredilmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.133).  

3.2. Kâdı Beyzâvî 

Nâsiruddîn Abdullah b. Ömer Beyzâvî, (ö. 1286) ünlü İslâm 
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âlimlerinden olup dünya tarihi niteliğinde olan Nizâmu’t-Tevârîh adlı 

eserini Farsça kaleme almıştır. Bu kitap, 1275 tarihinden itibaren telif 

edilmeye başlanmıştır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.133;  Baron, 1301 

hş.: s. 142-143; Nefîsî, 1363 hş.: I, s. 139-141).  

3.3. Şehâbeddîn Muhammed b. Ahmed el-Halîlî el-Cüveynî 
 

Cüveynî, İlhan Argun zamanında tefsir ilmi ile meşgul olan ünlü 

âlimlerdendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.134).  

3.4. Cemâleddîn Muhammed b. Süleymân b. En-Nakîb el-
Mukaddesî 

 

Cüveynî gibi dönemin tefsir âlimlerinden olan Mukaddesî, Hândmîr’e 

göre yüz ciltlik bir tefsir yazmıştır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.134). 

3.5. Zeyneddîn Ali b. Sâ‘id 

 

Aslen Dımaşklı olan Sâ‘id, Argûn döneminin âlimlerindendir 

(Hândmîr, 1333 hş.: III, s.134). 

3.6. Necmeddîn Zerkûbî 
 

Hândmîr’in aktardığı bilgiye göre, İlhan Argûn zamanının 

şairlerindendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.134). 

4. İLHAN KEYHÂTÛ ZAMANINDA ÂLİMLER 

4.1. Şeyh Ahmed Kazvînî 
 

Bu dönemin önemli tasavvuf ehlinden olan, zühd ve ibadette 

kaynakların aktardığına göre üst seviyelere ulaşan Şeyh Ahmed 

Kazvînî 1291 tarihinde vefat etmiştir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.139). 
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4.2. Nizâmeddîn Osman Kazvînî 
 

Hândmîr tarafından güzel şiirlerinin varlığı ile nitelendirilen Kazvînî, 

İlhan Kehâtû zamanının âlimlerindendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, 

s.139). 

5. GÂZÂN MAHMÛD HAN ZAMANINDA ÂLİMLER 

5.1. Mevlânâ Hibetullah 

 

Gâzân Han zamanında yaşamış olan Mevlânâ Hizbullah, güzel ahlak 

ile tasvir edilmektedir. Aslen Türkistanlı olup Süryani ve Türk diline 

hâkim olan Mevlânâ Hibetullah, Horasan’da bulunduğu zamandan 

itibaren Gâzân’a yakın isimlerdendi. Mevlânâ Hibetullah, Gâzân 

Han’ın hükümdar olduğu dönemde vefat etmiş, Mevlânâ Hibetullah, 

Tebriz’de defnedilmiştir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.190).  

5.2. Mevlânâ Muhyiddîn 

Gâzân Han döneminin önemli kâdı ve âlimlerinden biri olarak 

Habîbu’s-Siyer’de aktarılmaktadır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.190). 

5.3. Şeyh Osman Sâvecî 

Şeyh Osmân Sâvecî, takva derecesinde üstün özelliği ile Gâzân Han 

zamanının âlimlerindendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.191).  

5.4. Şemseddîn Abîdî 

Hattatlığı ile tanımlanan Abîdî, Gâzân zamanının âlimlerindendir 

(Hândmîr, 1333 hş.: III, s.191). 
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5.5. Refî ‘uddîn Bekrânî 

Hândmîr tarafından Ebherli olarak tanıtılan Bekrânî, dönemin şairleri 

arasında gösterilmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.191). 

5.6. Rukneddîn Bekrânî 

Refî ‘uddîn Bekrânî’nin oğlu olan Rukneddîn, Gâzân zamanının takva 

sahibi kişilerinden olup şair yönü ile de tanınmaktaydı (Hândmîr, 

1333 hş.: III, s.191).  

6. OLCÂYTÛ MUHAMMED HAN ZAMANINDA ÂLİMLER 

6.1. Şeyh Cemâleddîn Hasan b. Mutahhar Hillî  

Olcâytû Han zamanında yaşayan ve Han’ın musahibi olan Şeyh 

Cemâleddîn Hasan b. Mutahhar Hillî, Han ile kelam ve fıkıh üzerine 

sohbetler yapmıştır. Şeyh Cemâleddîn Hasan b. Mutahhar Hillî, 

Mevlânâ Nizâmeddîn ‘Abdulmelik, Mevlânâ Nûreddîn Abdurrahmân, 

Seyyid Burhâneddîn Arabî, Şeyh Cemâleddîn Hasan b. Mutahhar 

Hillî’nin oğlu Fahreddîn Hillî, Mevlânâ Adudeddî Îcî ve ismi geçen 

yüz şeyh ve mutasavvıfın her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını bir 

ferman ile emrettiği bilinmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s.197; 

Kâşânî, 1348 hş.: s.101-103). 

6.2. Ebû’l Kasım-i ‘Abdullah b. ‘Alî b. Muhammed Kâşânî 

Cemâluddîn Ebû’l Kâsım Abdullah b. Ali b. Muhammed Kâşânî, 

Olcâytû dönemin ünlü tarihçilerindendir. Hâce Reşiduddîn 

Fazlullah’ın yanında telif ve tarih düzenlemesi ile ilgili işler ile 

meşgul olmuştur. Hâce’nin ölümünden sonra Câmiu’t-Tevârîh’in 
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kendi eseri olduğunu iddia etmiştir. Târîh-i Olcaytu’nun yazarı olarak 

bilinmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 197; Nefîsî, 1363 hş.: I, s. 

151).  

6.3. Şeyh Abdurrahman Horasanî 

Zamanının çoğunu ibadet ile geçiren âlim bir şahsiyet olan Horasanî, 

Bağdad’da vefat etmiştir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 197).  

6.4. Mevlânâ Kutbeddîn Mahmûd 

Tebriz’de vefat eden Kutbeddîn Mahmûd, Şerh-i Usûl-i İbn-i Hâcib, 

Şerh-i Hikmet-i İşrâk ve Şerh-i Miftâh gibi tasavvufî eserleri tasnif 

etmesi ile tanınmaktadır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 197).  

6.5. Şerefeddîn Abdullah İzzeddîn Fazlullah-i Şîrâzî Vassâfu’l-

Hadrâ 

Vassâf’ul-Hadrâ lakabıyla Şerefeddîn Abdullah İzzeddîn Fazlullah-i 

Şîrâzî, Tecziyetü’l-Emsâr ve Tezciyetü’l-A’sâr (Târîh-i Vassâf) adlı 

eseri ile tanınmaktadır. Vassâf’ul-Hadrâ, XIII. ve XIV. yüzyılın 

meşhur edib, şair ve tarihçilerindendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 197; 

Âştiyânî, 1374 hş.: s. 486-487).  

6.6. Fahr-i Benâketî 

Habîbu’s-Siyer’de aktarılana âlimlerden biri de Seyyîd Ebû Süleyman 

Fahruddîn Davud b. Tâcuddîn Ebu’l Fazl olup, dönemin ünlü şair ve 

müverrihlerindendir. 1317 tarihinde Târîh-i Benâketî adlıyla meşhur 
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eserini yazmıştır. Bu kitap, dünya tarihi niteliğindedir (Hândmîr, 1333 

hş.: III, s. 197; Semerkandî, 1338 hş.: s. 171). 

6.7. Muhammed b. Es‘ad b. Abdulhanifî et-Tusterî 

Habîbu’s-Siyer’de Muntehib-i Câmi‘u’l-Hikâyât adlı esrin müellifi 

olarak zikredilmektedir (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 197). 

6.8. Seyyid Şerefeddîn Hattât-i Şîrâzî 

Olcâytû zamanında Horasan’a şehzâde Ebû Sa‘îd’in eğitimi için 

gönderilmiş ve şehzâde tarafından oldukça ihtiram edilen bir âlimdir 

(Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 197). 

7. EBÛ SA‘ÎD BAHÂDIR HAN ZAMANINDA ÂLİMLER 

7.1. Şeyh Safiyyuddîn Erdebilî  

Şeyh Emînuddîn Cebrâîl’in oğlu olan Şeyh Safiyyuddîn Erdebilî, 

Edebil’in Kelhûrân köyünde doğmuş ve zühd hayatı içerisinde 

yaşamıştır. Şeyh Safiyyuddîn Erdebilî, gençlik yıllarında Şeyh 

Necîbeddîn Buzgaşî’yi ziyaret için Şîrâz’a yolculuk etmiş, fakat Şeyh 

Necîbeddîn Buzgaşî ile görüştükten sonra Şeyh, vefat etmiş (678 h.), 

Şeyh Safiyyuddîn Erdebilî, bir müddet vaktini Şîrâz’da sûfîler ve 

fakirler arasında geçirmiştir. Şîrâz’da olduğu bu dönem içerisinde 

Şeyh, Sa‘dî-yi Şîrâzî ile de Şîrâz’da görüşmüştür (Hândmîr, 1333 hş.: 

III, s. 220). 
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7.2. Şeyh Şerefeddîn Tavîl-i Kazvînî 

Ebû Sa‘îd Bahadır Han zamanında Kazvîn’in ileri gelenlerinden biri 

olarak Hândmîr tarafından aktarılmaktadır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 

220). 

7.3. Şeyh Sa‘deddîn Kutluk Hâce Hâlidî-yi Kazvînî 

Şeyh Nureddîn Gîl’in torunu olan Şeyh Sa’deddîn Kutluk Hâce Hâlidî 

Kazvînî, Gâzân Han’da dâhil olmak üzere birçok Moğol’un İslâmiyeti 

kabul etmesine vesile olmuştur (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 220; 

Müstevfî, 1387 hş.: s. 672-676).  

7.4.  Şeyh Rukneddîn Ebû’l-Mekârem Ahmed b. Muhammed 
Simnânî-yi Beyâbânegî / Şeyh Alâuddevle Simnânî  

Şeyh Alâuddevle Simnânî, gençlik yıllarında İlhanlı devletinin dîvân 

işleri ile meşgul olmuştur. Şeyh, Ebû Sa‘îd Bahadır Han döneminin 

meşhur mutasavvıflarındandır (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 220).   

7.5.  Evhâduddîn-i Merâgî  
 

Evhaduddîn-i Merâgî adıyla meşhur olan şair Rüknüddîn b. Hüseyin 

Evhadî-yi Merâgî; daha çok Evhadüddîn-i Merâgî olarak tanınır. Ebû 

Sa‘îd Bahadır Han zamanının meşhur şairlerindendir (Hândmîr, 1333 

hş.: III, s. 220-221; Nevâyî, 1379 hş.: s. 58).  
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7.6.  Kâdı ‘Adûddîn Abdurrahmân b. Rukneddîn Ahmed b. 

Abdulgaffâru’l-Îcî 
 

Mevlânâ Adudeddî Îcî,  Ebû Sa‘îd Bahadır Han zamanında İlhanlı 

hükümdarı ve devlet adamalrı tarafından saygı duyulan takva ehli 

sûfîlerdendi (Hândmîr, 1333 hş.: III, s. 221).  

7.7.  Mevlânâ Kutbeddîn Râzî 

Hâce Gıyâseddîn Muhammed’in ihtiram ettiği Ebû Sa ‘îd Bahâdır Han 

zamanı âlimlerindendir. Şerh-i Mutâla‘a ve Şerh-i Şemsîyye adında bir 

eseri Vezir Gıyâseddîn Muhammed’in adına telif ettiği bilinmektedir 

(Hândmîr, 1333 hş.: III, 221). 

7.8.  Ebû’l-Fezâil Abdurrezzâk b. Ahmed b. Ebî Me‘âlî Şeybânî 

Muhaddis-i Bağdâdî İbn-i Fuvatî: 

Ebû’l-Fezâil Abdurrezzâk b. Ahmed b. Ebî Me‘âlî Şeybânî Muhaddis-

i Bağdâdî, aslen Horasan’ın Merv şehrinden olup İbn-i Fuvatî 

Kemâleddîn Bağdâdî unvanı ile de bilinmektedir. Bağdad’ın Moğollar 

tarafından ele geçirilişinden sonra esir edilmiş, Nasîruddîn Tûsî’nin 

hizmetine girmiştir. Meraga Rasathanesi’nde kâtiplik yapmıştır 

(Hândmîr, 1333 hş.: III, 221; Rezevî, 1354 hş.: 253). 

7.9.  Celâl ‘Atîkî 

Celâleddîn ‘Atîkî Tebrîzi, Olcâytû ve Ebû Sa‘îd Bahâdır Hân 

zamanlarında yaşamış bir şair olarak Hândmîr tarafından 

aktarılmaktadır (Hândmîr, 1333 hş.: III, 221; ).   
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7.10. Fahruddîn Fethullah b. Ebî Bekr el-Müstevfî el-Kazvînî 

Müverrih Hamdullah Müstevfî’nin kardeşi olan Fahruddîn, dönemin 

şairlerindendir (Hândmîr, 1333 hş.: III, 121). 

7.11. Hamdullah Müstevfî 

Habîbu’s-Siyer’de Hamdullah Müstevfî b. Atabek Tâceddîn Ebî Bekr 

b. Ahmed b. Nâsr Kazvînî, Târîh-i Guzîde ve Nuzhetü’l-Kulûb adlı 

eserlerin yazarı olarak aktarılmaktadır. Ayrıca Kazvînî, İlhanlı 

Devleti’nin dîvân işlerinde de görev almıştır (Hândmîr, 1333 hş.: III, 

121; Çelebî, 1941: II, 1945). 
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SONUÇ 

Hândmîr’in Habîbu’s-Siyer adlı eseri dünya tarihi ve özellikle Moğol-

İlhanlı dönemi tarihi için büyük bir önem taşımaktadır. Eser, sadece 

ele aldığı dönemlerin siyasî ve askerî süreçlerini aktarmamakta, aynı 

zamanda her dönem sonunda o dönemde yaşamış olan âlimleri ele 

alması ve bu şahsiyetleri tanıtması ile ilgi çekicidir. Bu anlatım tarzı 

ile Habîbu’s-Siyer, diğer tarih kitaplarından ayrılan bir özellik 

göstermektedir.  

Habîbu’s-Siyer’in her dönem sonunda âlimleri ele alış tarzı, aktarılan 

dönemleri kültürel ve ilmî yönü ile de diğer tüm gelişmeleri ile 

algılamamıza fırsat vermektedir. Ayrıca mezkûr hükümdarların ilim 

ehline bakış açılarını da bizlere yansıtmaktadır. Bu bağlamda 

Habîbu’s-Siyer, Moğol istilası sonrasında Yakındoğu coğrafyasında 

meydana gelen ilmî yok oluş ve göç sonucunda İlhanlı Devleti’nin 

kültürel ve ilmî durumunu, hükümdarların ve devlet adamalarının 

âlimlere yaklaşımını açık bir şekilde aktarmaktadır.  

Eserin tüm bu özellikleri göz önüne alındığında İlhanlı dönemi için 

Hândmîr’in elli beş âlim, müeddib ve mutasavvıfı aktardığını 

görmekteyiz. Bu âlimlerden bazılarına eserin diğer âlimlere göre daha 

fazla değindiğiniz görmekteyiz. Bu özelliği ile eser, dönemlere göre 

âlimleri ve müeddipleri biyografig bir şekilde aktarmaktadır. Aktarım 

tarzı ve İlhanlı hükümdarların tahta çıkış dönemlerine bakıldığında 

Hülegü zamanında daha çok astronomi ve matematik âlimlerinin 

eserde ön plana çıktığını, sonraki dönemlerde Müslüman devlet 

adamlarının tesiri ve İlhanlı hükümdarlarının İslâmiyet’i kabul 
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etmeleri ile de din âlimlerinin ve tasavvuf ehlinin de tanıtıldığını 

görmekteyiz.  

Tüm bu özellikleri ile Habîbu’s-Siyer, İlhanlı döneminin ilmî, edebî 

ve tasavvufî hayatını anlatan önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır. 

Ayrıca eserin Hamdullah Müstevfî’nin eseri Târîh-i Guzîde’de olduğu 

gibi âlimlere eserin sonunda yer vermemesi ve âlimlerden her 

hükümdarın döneminin sonunda zikretmesi, ilmî ve kültürel hayatın 

siyasî karakterler ile ilişkilendirilerek bu âlim şahsiyetlerin bir 

kronoloji içerisinde okuyucu ve araştırmacı tarafından daha iyi bir 

şekilde algılanmasına sebep olmaktadır. 
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GİRİŞ 

 

Tarih boyunca okçuluk üzerine gerçek ve sembolik/simgesel 

göndermeler yapılmıştır. Gerçek göndermeler savaştaki önemi 

kavramaktan
2
, sembolik/simgesel göndermeler ise mitler/kehanetler

3
 

ve dinler üzerindeki etkisini anlamaktan geçmiştir. Böylelikle 

okçuluğun kökeni hem dini hem de dünyevi alanda sağlam bir zemine 

oturtulmuş ve din üzerindeki meşruiyetini gelecek nesillere aktarmak 

amacıyla da konuyla ilgili eserler kaleme alınmıştır. İslam din ve 

kültür dairesinin içerisine giren Türkçe kaleme alınmış ilk okçuluk 

eserleri, Kuran ayetleri ve peygamber sünnetleri ile 

sınırlandırılmalarının yanında, Hz. Adem'den başlayarak 

peygamberler ve ashaptan meşhur ok atıcıları, ok atmanın ve yay 

tutmanın adabı ve usulleri, ok atmanın şekilleri ve çeşitleri, ok 

atıcılarının kullandığı aletler ve ok menzilleri, okçuluk 

müsabakalarına katılan kişilerin isimleri, atış mesafeleri, menziller, 

                                                            
2 Okçuluğun Anadolu'nun Türk fethindeki katkısı için bkz.: Walter Emil Kaegi, 

“The Contribution of Archery to the Turkish Conquest of Anatolia”, Speculum , 

1964 (39/1), ss. 96-108. Selçuklular döneminde Türk okçuluğunun genel bir 

değerlendirmesi için bkz.:  Tülay Metin, “Selçuklularda Okçuluğa Genel Bir Bakış”, 

Tarih Okulu Dergisi (TOD), 2014 (7/XVII), ss. 131-153. Ayrıca Türk okçuluğunun 

tarihi ve kültürel boyutunun bir değerlendirmesi için bkz.: Erkan Göksu, Okla 

Yükselen Millet: Türklerde Ok ve Okçuluk, İstanbul: Okçular Vakfı Yayınları, 2018. 
3 Okçulukta Zen Efsanesi için bkz.: Eugen Herrrigel, Yay ile Ok Atış Sanatında Zen, 

(çev.) Sedat Umran, İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları, 1994; Yamada Shōji & 山田

獎治, “The Myth of Zen in the Art of Archery”, Japanese Journal of Religious 

Studies, Spring, 2001 (28/1-2), ss. 1-30. Ayrıca Homeros destanındaki okçulukla 

ilgili bulguların bir değerlendirmesi için bkz.: Caroline Sutherland, “Archery in the 

Homeric Epics”, Classics Ireland , 2001 (8), ss. 111-120. 
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menzil taşları ve sahipleri, atıcıların hünerleri, ok atış yerleri” gibi 

çeşitli konular hakkında da bilgiler vermiştir (Aksoy, 2002:70).
4
 

İnceleme konumuz olan Umdetü‟l-Mütenâzilin isimli eser, XVI. 

yüzyılda Muhammed B. Şeyh Mustafa tarafından Arapçadan tercüme 

edilmiş bir kavsnâmedir.
5
 Şimdiye kadar yazmanın Fransa Millî 

Kütüphanesi‟nde (Bibliothèque nationale de France), Millet Yazma 

Eserler Kütüphanesi‟nde, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi‟nde 

ve Hacı Selimağa Kütüphanesi‟nde olmak üzere beş nüshası tespit 

edilmiştir.
6
 Eser ise Millet Kütüphanesi‟nde Ali Emiri, Tarih-Türki, 

911 nolu yerde bulunan, harekesiz nesih yazı türüyle 24 varak 

üzerinden yazılmış, “on üç fasıllık yedisi ihbârî altısı inşâ”
7
 şeklinde 

bölümlendirilmiş nüshasıdır. 

Umdetü‟l-Mütenâzilin üzerine yapılmış iki çalışma vardır. Bunlardan 

biri Mehmet Yastı tarafından 2016 yılında yapılan kitap çalışması 

(Yastı, 2016) iken diğeri de Necip Fazıl Şenarslan tarafından yine 

2016 yılında yapılan makale çalışmasıdır (Şenarslan, 2016: 1077-

                                                            
4 Okçuluk literatürünün kısa bir değerlendirmesi için bkz.: Ünsal Yücel, Türk 

Okçuluğu, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999, ss. 30-34. 
5 Bizim nüshamızda kaleme alınma tarihi bulunmamaktadır. Okçuluk sanatı üzerine 

bilgiler veren Kavsnâmeler hakkındaki kısa değerlendirme için bkz.: Hasan Aksoy, 

“Kavsnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 25, Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, 2002, ss. 70-71. 
6 Risalenin Türkiye‟deki nüshaları;  

a- Hacı Selimağa Kütüphanesi, Kemankeş, nr. 443: 22 yaprak (nesihle). 

b- Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, nr. 816/1:19 yaprak (harekeli 

nesihle). 

c- Süleymaniye Kütüphanesi, Nuri Arlasez, nr. 15/1: 13 yaprak (nesihle). 

d- Millet Kütüphanesi, Ali Emiri, Tarih-Türki, nr. 911: 23 yaprak (nesihle).  

Bkz.: Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi, C.I, (haz.) Ekmeleddin İhsanoğlu, 

Ramazan Şeşen, M. Serdar Bekar, Gülcan Gündüz, (ed.) Ekmeleddin İhsanoğlu, 

İstanbul: IRCICA Yayınları, 20004, s.3. 
7 Fakat bu ayırım risale içinde açık bir şekilde gösterilmemiştir.  
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1104). Yastı kitabında Fransa Milli Kütüphanesi‟ndeki nüshayı esas 

alarak, metni yeni harflere çevirmekle yetinmiş; eserinin başına 

risalede “okçulukla ilgili terimleri ve tabirleri” açıklayan otuz beş 

sayfalık bir bölüm eklemiştir. Lakin risalenin içerik analiziyle ilgili 

kapsamlı bir değerlendirme yazısı kaleme almamıştır. Şenarslan‟ın 

Süleymaniye nüshasını merkeze alarak yaptığı çalışma ise “dil ve imlâ 

özellikleri” üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu bilgiler ekseninde elinizdeki 

çalışma, Millet nüshasını dikkate alarak risalenin geniş kapsamlı 

içerik analizini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

1. TARİHSEL KAYNAK AÇISINDAN RİSALENİN İÇERİK 

ANALİZİ 

Eser hemen girişte besmele ve salâtu selam ile başlar. Ardından 

Kur‟an‟dan “gerçekten Allah, cennet karşılığında müminlerden 

canlarını ve mallarını satın almıştır” ayetine yer verilmiştir.
8
 Bu 

ayetle konuya giriş yapılması okçuluk sanatının dini tarafına yapılan 

vurguyu göstermesi bakımından önemlidir. Böylece orduya mensup 

olanların Kur‟an‟da geçen bir ayetle muhatap olduklarını anlatmaya 

çalışan yazarımız, böylece bir nevi devrinin ok atan erlerini 

müjdelemektedir. Hemen başta şunu ifade etmekte yarar var ki, 

risalenin neredeyse yarısı dini ıstılahların yanında İslam Peygamberi 

Hz. Muhammed ve ashabı zamanından örneklerle doludur. Yazarın bu 

tür örneklere başvurmasının sebebi, risalesine meşruiyet arama 

gerekçesi ile ilgili olabilir. Yukarıdaki ayetle, risalenin daha başında, 

                                                            
8 Tevbe Suresi 111. Ayet: “İnnallâheşterâ enfusehum minel mu'minîne ve 

emvâlehum bi enne lehumul cennete.”  
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gaza etmenin farz kılındığı hatırlatılmaktadır (2a). Risale yazarımız bu 

ayetin yanında Peygamberin de, yakınlarına, yukarıdaki ayet 

zaviyesinden Allah‟ın hoşnutluğunu kazanacaklarını müjdelediğini 

aktarır. Tam da bu dini meşruiyet yazara göre risalenin neşrinin 

sebebidir (2b). 

Risalenin yine başlarında yazar ismini açıkça yazar. Ardından doğu ve 

batıyı dolaştığını belirttikten sonra Emir Süleyman bin Bayezid Han
9
 

zamanında Ankara (Engürü) şehrine varan yazarımız, burada 

Pehlüvan bin Hacı Muhammed bin Hacı Bey ile görüşüp sohbet eder. 

Sohbet sırasında Pehlüvan bin Hacı Muhammed, yazara kavsnâme 

hakkında soru sorar. Soruyu sormasındaki maksadını kısa süre sonra 

belli eden Pehlüvan bin Hacı Muhammed,  Muhammed B. Şeyh 

Mustafa‟ya elinde Arapça muteber bir kavsnâme olduğunu, bu eseri 

Arap dilinden Türk diline tercüme ettirmek istediğini söyler. Pehlüvan 

bin Hacı Muhammed, bunu yaptırma amacının, okçuluk sanatını 

sevenlerin bu risâleyi okuyup faydalanacaklarını, eseri tercüme eden 

kişinin ve kendisinin sevap kazanacağını belirtir. Bunları dikkatle 

dinleyen müellif, kendisine bu teklifi yapan Pehlüvan bin Hacı 

Muhammed‟in isteğini kabul eder. Bu görüşmenin de etkisi ile olacak 

ki, müellifimiz, eseri yazma amacının, İslam dini yolunda mücadele 

eden gazilerin ahval, ef‟al ve amallerinden söz etmek olduğunu aktarır 

(3a-b). Eser içindeki bilgileri okuyanlar için -biraz da süsleyerek- 

                                                            
9 Emîr Süleyman Çelebi hakkında bkz.: Levent Kayapınar, “Süleyman Çelebi, 

Emîr”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 38, 2010, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, ss. 82-85. 
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şöyle dua eder: “…gönüllerin aydın kıla, cihad etmekliği heveslerin 

artıra, kuvvetlerin ve nusretlerin ve fırsatların ziyade kıla”(4a). 

Müellif bundan sonra okçuluğun (ve elbette eserinin) değerini 

anlatırken daha da detaylı örneklere ve tarihi şahsiyetlere başvurur. 

Başta da olduğu gibi yine Kur‟an-ı Kerim‟e müracaat eder. Enfal 

Suresi 60. ayetini -o dönemin idrak ve anlamına uygun olarak- bu 

konuda merkeze koyar: “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve 

bağlı atlar hazırlayın böylece Allah‟ın ve sizin düşmanlarınızı 

korkutabileceksiniz” (4a-b).
10

 Konumuzla ilgili olarak aynı ayetin 

günümüze ait mealinde “savaş atları hazırlayın” ifadesine karşın 

müellifimizin verdiği mealde ise “at hünerinden ta ki ol öğrendikleri” 

anlamını verdiğini görüyoruz. Dikkat edilirse müellif vermiş olduğu 

anlamdan yola çıkarak risalenin ilerleyen bölümünde ok ve okçuluğa 

bir temel bulmaya çalışacaktır.  

Müellif temellendirme arayışlarını sürdürecektir ve sıra Hz. 

Muhammed‟in hadislerine gelecektir. Kur‟an‟dan sadece bir ayet 

konuya delil olarak gösterilirken iş hadislere gelince birçok örnekle 

karşılaşıyoruz. Bu bağlamda Hz. Muhammed‟in ok ve okçuluğu öven 

hadisleri ön plana çıkarılmış ve Peygamberin ashabına 

başvurulmuştur. Bunlardan ilki, Uḳbe b. ʿÂmir el-Cühenî, 

Peygamberden aktardığını söyleyerek ve muhtemelen yukarıdaki 

ayete atıfta bulunarak, Hz. Muhammed‟in ayetin “onlara karşı 

                                                            
10 “ve eıddû lehum mâsteta'tum min kuvvetin ve min rıbâtil hayli turhibûne bihî 

aduvvallâhi ve aduvvekum…” Bkz.: 4a. “ve eıddû lehum mâsteta'tum min 

kuvvetin…” Bkz.: 4b. 
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gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın”
11

 kısmını üç kez tekrar 

ettiğini ve buradaki kuvvetin ok atmak olduğunu belirtmiştir (4b). Söz 

konusu ayet ve onun açıklaması olarak bize sunulan hadis ile ok sanatı 

üzerine sağlam bir dini temel artık sağlanmış oluyordu.  

Yukarıdaki ayet ve onunla doğrudan ilişkili olan hadisin dışında başka 

hadisler üzerinden de ok ve okçuluk konusunun dinsel boyutluluğuna 

devam edildiğini görüyoruz. Ebû Saîd El-Hudrî‟den rivayetle, ok 

atmanın sahabeler üzerine vacip olduğu ve Hz. Muhammed‟in zaferi 

onunla kazandığı aktarılmıştır. Bu kez Said bin Ebî Zeyd Anevî‟nin 

sahabe arkadaşları ile aralarında geçen bir diyalogu paylaşır. Said bin 

Zeyd ile Halid bin Zeyd‟in birlikte ok atmaya giderler, sonrasında 

yanlarına İbn-i Amir ve Ukbe isimli birileri gelir. Daha sonra Said, 

Zeyd ve Ukbe birlikte Halid‟in evine giderler, tekrar ok atmaya geri 

dönecekleri zaman ise Halid önemli bir işinden dolayı -sonradan 

yetişeceğini söyleyerek- onlara katılmaz. Said ve Ukbe ok atmaya 

vardıktan kısa bir süre sonra Halid yanlarına gelir. Halid gelince Ukbe 

ona “ne kadar mühim işin ola her kaçan kim ok atmağa da„vet etseler 

ol işi terk idüp ok atmağa gidesin” diyerek ok sanatının terk 

edilemeyeceği konusunda ikaz eder (5a), ardından da ok ile ilgili Hz. 

Muhammed‟in iki hadisini arka arkaya aktarır: “bir ok atmak 

sebebinden üç kişi uçmağa girse gerekdir evvel düzücüzü san„atında 

hüner göstere tâ kim atan kişi atmağından incinmeye ikinci atıcısı kim 

atdığında hünerbend ola ya„ni uz ata üçüncü öğredicisi kim üstaddan 

gördüğünü pahıllık etmeye bildüğini öğrede” (6a) ve “kim atun okı ve 

                                                            
11 ve eıddû lehum mâsteta'tum min kuvvetin… 
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binün ata niyet-i gazâ içün illâ bilinüz ki benüm katımda ok atmak ata 

binmekden sevgülüdür” (6b). Bundan sonra şu hadisi daha aktarır: 

Amr bin el-Ekva‟dan naklederek “her kişi ki gazâ niyetine bir yay alsa 

evinde saklasa Hak subhânehu ve te„âlâ ol kişinün evinden yoksulluğu 

def„ ide… oyunlarda üç nesnenin oyunı helâldür birisi oldur ki bir 

gâzî gazâ niyetine bir at öğrede yine evinde yügrüge koşa yir 

kılındura ikinci oyun oldur ki ok atıcılar birbirile ok koşalar ya nişana 

atalar gazâ niyetine kâfire urmak kasdına üçüncü oyun oldur ki iki 

helâl birbiriyle er güleşeler bunlar cem„isi helâldür” (7a-7b). Bu 

hadis okçuları överken, Sa‟d bin Ebi Vakkas‟tan aktarılan “her kişi 

kim ok atmaklığı öğrenüp yine terk eylese Hakk Te„âlâ katında 

âsîlerden yazılur” (6b) ve Cündeb bin Ömer‟den aktarılan “her kişi ki 

ok atmaklığı terk itse öğrendükden sonra kasıdla bilsün ki ol bir 

ni„metdür  ki ol kimse ol ni„meti elinden çıkarur ki ânun gibi ni„met 

dünyâda eline girmese gerekdür”  (6b-7a) hadisleri okçuluğu terk 

edenin asi olacağı ve dünya nimetlerinden fayda görmeyeceğini ima 

ederler. Müellif önce özendiren, sonra da tehdit eden hadisleri 

vermektedir.  

Müellifimiz bu hadisleri verdikten sonra ok atmak hakkında birçok 

hadisin bulunduğunu, ancak bu risalede şerh etmenin doğru 

olmayacağını söyler ama yine hadislere başvurmayı da ihmal etmez. 

Burada müellifin ok koşmanın caiz olduğunu ispatlama çabasını 

görmek mümkün. Bu kez başka bir hadisi Ebû Hureyre‟den şu 

ifadelerle nakleder: “Bir gün rasûl hazreti beni aldı gitdi Medîne‟den 

taşra çıkdık gördük bir bölük ashâbı dururlar ok atarlar. Amr bin el-
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Ekva radiyallâhu anhu ortalarında rasûl hazretinin mübârek cemâlini 

gördüler; karşu geldiler. Rasûl hazreti bunlara buyurdu ki, atun okı 

ben Amr bin Ekva‟a yardım edeyim. Döndiler ashâblar ey Tanrı 

rasûlü Hakk Te„âlâ‟nın rahmeti sizün üzerinize olsun, biz nice ok 

atalum çünkü siz Amr bin el-Ekva‟a yardım kılarsız, didiler. Hem ol 

bir atıcıdır didiler; döndü rasûl hazreti tebessüm idüp, atınız ki ben 

dükelinize (hepinize) yardım ederim didi”  (7b-8a).  

Müellif bu kez yine hadisler üzerinden okçularla melekler arasında bir 

bağ kurar. Aktardığı hadise göre melekler insanların oyunlarının ok 

atmak ve at koşmaktan hariç hiçbirinde hazır olmazlar (8b). 

Meleklerin övgüsünü böylece aktardıktan sonra müellifimiz, ardından 

ok ile ilgili hadislerde yer alan teknik noktalara doğru eğilir. Okun 

nasıl ve ne şekilde atılacağı hakkında Hz. Muhammed ve sahabe 

arasında geçen konuşmalara yer verilir. Sahabeler, Hz.Peygamber‟e, 

“uc il ok atmak dileyen kişi ucu ne resmile (tarz ile)” koymak 

gerektiğini sorarlar (8b). Cevap olarak Hz. Peygamber ise “atıcılar ok 

atmaya durdukları vakit, birbirlerine, eğer sen beni yenersen sana bu 

miktar nesne şart/adak olsun. Yahut ikimizden biri o nişanı vurursa 

üzerinde bu kadar nesne olsun diye belli etsin. O kişini ona gücü 

yetmiyorsa nesneyi onun üzerine yükletmesinler, ya da bir bölük 

cemaat atışmaya geldiklerinde uc ile atışmak isterlerse önce kur‟a 

salmak (çekmek) gerekir”(8b-9a) sözünü söyler. Yazarımıza göre 

kur‟a çekmek peygamber sünnetidir. Öyleyse bir grup ucla birlikte ok 

atmak isterse kura çekmeli ve iki bölük olmak için ikişer ikişer 

ayrılmalıdırlar. Sonra bu iki bölük atışa geçmeli, hangi bölük yenilirse 
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onlar ucu diğer bölüğe verirler. Bu durum yenilenleri teşvik eder, 

çünkü yenilenler çok çalışarak atışlarını daha iyi atacaklardır (9a-9b). 

Müellifin başvurduğu bir başka kaynak Emeviler döneminin ünlü 

siyer toplayıcısı Zührî‟dir. Zührî‟ye göre ok atıcılar birbirlerinin 

rakipleri oldukları için kendi aralarından bilgili birini hakem olarak 

seçmelidir (9b). Zührî üstad görmüş olan okçuların kulaktan, 

göğüsten, omuzdan ve koldan dirsek vererek yayı çektiklerini belirtir 

(9b-10a). Okçular ilk önce tek başlarına ok atmalı sonra da ok 

kurmalıdırlar. Atıcıların atış yerini geçmeleri ve birlikte aynı hizadan 

atış yapmaları için ayaklarının altına düz bir çizgi çekilmelidir. Bu 

çizgi üzerinde duran okçuların duruşlarının yanında oklarının, 

yaylarının, yay çekmelerinin ve kabzalarının bir olması şarttır. 

Okçular tüm bu koşullar sağlandıktan sonra atış yapmalıdırlar (10a). 

Zührî‟nin dışında müellifin başvuru yaptığı diğer bir kişi Süheyl bin 

Ahmed‟dir. Okçuluk hakkında tarihi bilgiler veren Ahmed‟e göre bir 

ok atıcısının okunun ve yayının güç sınırlarını bilmesi gerektiğini, 

bunu bildiği takdirde attığı okun ne kadar ileriye gideceğini 

kestirebileceklerini söyler (10a). Sahabeler arasında en uzak atışın 300 

Mekke arşını olduğunu, bu mesafeden daha uzağa kimsenin 

atamadığını, sonrasında Ukbe b. Âmir b. Abs el-Cühenî‟nin 320 

Mekke arşını atarak bu rekoru kırdığını, diğer sahâbelerin bu mesafeyi 

geçemediğini belirtir. Bu olayı öğrenen Hz. Muhammed‟in “ne kadar 

gücü yeterse oku uzak atınız. Gücünüz yettikçe ok atıldığında, atılan 

yerden düştüğü yere kadar menzil ne kadar ise her bir oka Allah 

uçmak (cennet) içinde o kadar çayırlı çemenli akarsulu, uçar kuşlu, 
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yaban hayvanlı ev; bağlı bahçeli köşklü saraylı makam verir” dediğini 

ifade eder. Bu müjdeyi kazanmaları için sahâbelerin, bu sanatı uzun 

zaman tecrübe ettiklerini, bu ilmin üzerine ömürlerini verdiklerini de 

dile getirir. (10 a-b, 11a). 

Müellifimize göre Allah gökten yere kadar sırasıyla dört menzil 

koydu: ateş, hava, su, toprak. Ardından dört fasıl bahşetti. Birinci fasıl 

bahardır ki ona Türkî dilinde yaz ayı derler, süresi üç aydır. Ondan 

sonra sayf faslı gelir ki ona Türkî dilince yay derler ve onun da süresi 

üç aydır. Ardından üçüncü fasıl harizdir ki ona da güz ayı denir ve 

müddeti yine üç aydır. Son fasıl şitâdır ve kış diye bilinir (11a). 

Müellif tabiata dair bu dörtlemeden sonra başka bir dörtlemeye 

örneğini Adem Peygamber üzerinden verir. Allah‟ın Hz. Adem‟in 

vücudunu safra, sevda, balgam ve kan olmak üzere dört türlü terkipten 

meydana getirdiği söyler. Bu dört faslın aslında ok atmak ile ilişkili 

olduğuna da belirtir. Buna göre yaz aylarında kayın ağacından, yay 

aylarında kamış ağacından, güz aylarında çam ağacından yapılmış 

okların atılması gereklidir. Bunun yanında oklar kavak ağacından 

düzülmüş ise, onu uğraş gününde atmaları gerekir (11b). 

Bundan sonra müellifimiz ok atmanın dini zemini oluşturmak için 

melekleri kaynak göstermiştir. Hz. Muhammed ile Cebrail arasında 

geçen bir konuşmayı çalışmasına aktarmıştır:  

Cebrail:  “Ey Tanrı peygamberi Hakk subhânehu ve te„âlâ 

size selâm kılur selâm birle durur esenlik virir ve buyurur ki 

ok atmak üzerine kâdir olunuz… ümmetinüze dahi deyin gazâ 

içün ok atmağa dürüşsünler kim her kim gazâ niyetine ok 
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atsa her bir atımına uçmak şinigi birle bir şinik sevâb 

virürler” 

Hz. Muhammed: “Yâ karındaşım Cebrail uçmağun şinigi ne 

kadar ola”  

Cebrail: “Yâ rasûlullâh uçmağun şinigi yirle gök 

arasındadur”  

Hz. Muhammed: “Yâ Cebrail ok ne resme atmak idmânın ne 

sıfatda itmek gerek bana öğretgil tâ ki ben dahi ashabıma 

ta„lîm idem Hakk subhânehu ve te„âlâ hazretinin buyruğunu 

yerine getirem” (12a-12b). 

Bu konuşmalardan sonra Cebrail kanadıyla yere vurup, yeri yararak 

bir çizgi oluşturdu ve açtığı yere bir nişan koydu. Bir yayı eline alarak, 

iki ayağını parmaklarının iç tarafı birbirine bakacak şekilde, ökçeleri 

dış yüzüne çevirerek dimdik durdu. Kolunu sabit tuttu ve yayını 

doğrulttuktan sonra “Yâ rasûlullâh buyrun atışından fâide ol hâsıl 

olur ki bu yay tutan kol direk gibi gerekdir nazar dürüst olur düşmana 

karşı tutmağın yönün yöşün gâzîler bu makâmda öğrenirler” dedi ve 

dört parmağını yumdu ve bir başparmağını açık koydu (12b). Şesti 

bağladı ve gözünü düzgünce tuttu ve yayı ucundan, oku kulağına 

getirdi ki temren
12

 iç kabzına geldi, baktı ve nişan aldı, ok düzgünce 

çıkıp nişana vurdu. Üç nevbet bu şekilde ok attı. Kendi okunu kendi 

atar, kendi alırdı. Bu atışlardan sonra Cebrail, “Yâ rasûlullâh durun siz 

dahi atın” dedi. Hz. Peygamber nişan yerine vardı ve sordu: “yâ 

karındaşım Cebrail ben dahi başparmağımı açık mı tutayım.” Cebrail 

                                                            
12 Okun ucundaki sivri demir. lugatim.com (erişim tairhi 10.09.2020) 
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cevaben; “Yâ rasûlullâh siz mübârek parmağınız yummak gerekdir… 

Onun denizde gidişi de limana varışı da Allah‟ın adıyladır
 13

 deyiniz 

andan atınız” dedi. Hz. Muhammed, dönerek “Ya Cebrail sen 

parmağını niçin açık tuttun yummadın?” diye sorunca Cebrail uzun 

bir cevap verdi: Meleklerin parmaklarını bütünüyle yumulmaya destur 

yoktur; zira yeryüzü mahlûkatının her birinin bir nişanı vardır ve 

onunla bilinirler. Üstatların beş türlü kabza tutma tekniği vardır ve 

dört teknik halk içinde bilinir, biri gizlidir. Bu gizli olanı anacak 

üstatlar bilirler. Bu kabza tutma yönetmelerinden birincisi ceng-baz, 

ikincisi behrami, üçüncüsü girift, dördüncüsü Türkî ve beşincisi ise 

yalguzüktir. Cebrail beşinci kabza tutma yöntemi olan yalguzüki 

kullanır (13a-b).
14

 

Bu muhaverenin devamında Hz. Muhammed okunu attığında Cebrail; 

“Yâ rasûlullâh siz durun okunuzu ben vereyim ki atan ile sunanın 

sevâbı birdir. Şöyle Kur‟ân-ı azîm ve kelâm-ı kadîm okuyanın ve 

dinleyenin sevâbı birdir… ok dahi atan ile sunanın sevâbı birdir” dedi 

ve ardından makamına uçtu. Bundan sonra müellif Hz. 

Muhammed‟den naklederek konuyu Hz. Adem‟e getirir ve elbette 

konuyu bir şekilde oka bağlar. Hz. Adem cennetten yere indikten 

sonra Cebrail‟in kedisine öğrettiği ekinciliği yaptı. Fakat ekinlerine 

zarar veren kargaları engellemek konusunda çok zorlandı. Bunun 

üzerine bir gün Cebrail, Hz. Adem‟in yanına gelerek ona bir yay ve 

bir tutam ok verdi, oku tutmayı ve atmayı gösterdi. Böylece Hz. Adem 
                                                            
13 Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ. 
14 Bazı kesimler dört tür kabza tutma tekniğinin olduğunu söylemişlerdir. Girifti 

sınıflandırma içine almamışlar, bu tekniğin behram tekniği olduğunu belirtmişlerdir. 

Bkz.: 14a. 
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ok ve yay aracılığıyla kargaları kovdu. Hz. Adem‟den sonraki nesiller 

ok atma konusunda edindikleri tecrübeleri ve hünerlerini bir sonraki 

nesillere aktardı. Dikkat edilirse risale yazarımız ok atmanın hikmetini 

bir anda Hz. Muhmmed‟den daha da geriye, Hz. Adem‟e kadar 

götürerek, bu sanatın aslında ilk insana kadar gittiğini, ayrıca Allah‟ın 

bu sanatı ilk insan, ilk peygambere de öğrettiğini anlatarak okçuluğun 

kadîmden kendi zamanına dek yapıldığını ortaya koymuştur (14a-b). 

Hz. Adem‟e kadar geriye giden müellif daha sonra yeniden Hz. 

Muhammed devrine geri döner. Yazara göre Hz. Muhammed Sa„d b. 

Ebî Vakkas Zührî, Ömer b. El-Ekva Cüheni, Cündüb b. Ömer ve 

Ukbete b. Amiri Cüheni isimli dört sahabiyi ok talimi için hazırlar. Bu 

sırada Cebrail dört sahabeye talim ettirdi, geri kalanlara ise 

Peygamberin öğretmesini söyledi. Bundan sonra Hz. Muhammed 

sahabelere bir ok gövdesinin farklı endamları olduğunu söyledi. 

Birincisi şem-i endam, ikincisi ipek ulunlu, üçüncüsü kiriş ulunludur. 

Oklar yuvarlak, içleri oyuktur ve yontulma şekline göre dizilir. Yüni 

supurek ve ipek ulunlu okun terazisi açık, kiriş ulunlu okun terazisi 

yetmiş, şem-i endam okun terazisi geçmiş olmalı. Sahabeler bu 

bilgilerden sonra, Hz. Muhammed‟e üç okun bir gezden mi atıldığını 

yoksa her birinin ayrı bir gezi mi olduğunu sorar. Peygamber ise her 

bir okun bir gezi olduğunu belirtir.
15

 Terazisi açık olan okun yukarı 

gezlenmesi, kabzanın kendi başından dört parmak yukarı tutulması 

gerekir. Okun terazisi yetmiş gezin üzerinde koyulur, kabza başla 

beraber tutulur, böylece okun terazisi geçmiş olur. Sonrasında okun 

gezini aşağa tutup atılması gerekir (15a-15b).  

                                                            
15 Altı arpa eni üç geze tekabül eder. Bkz.: 15b. 
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Ok atan kişiler boylarına göre farklı kabzalardan atış yapmalıdır: 

Uzun boylu kişi çeng ü baz kabzadan, orta boylu kişi Türkî kabzadan, 

kısa boylu kişi behrâmi kabzadan. Çeng ü baz kabza tutmanın aslı 

temreni iç kabzadan tutarak atmaktır. Çünkü uzun boylunun kolu da 

uzun olduğu için ne kadar içeriden tutarsa o kadar dinç atmış olur. 

Orta boylu bir kişi çeng ü baz tutmak dilerse ok salını çıkarmalıdır. 

Kısa boylu bir kişi çeng ü baz tutmak isterse oku yerine eriştiremez. 

Bu üç farklı boylu kişiler birlikte idman yaptıklarında, aynı kabzadan 

ok atarlarsa, orta ve kısa boylunun oku, uzun boylununkine yetişemez, 

onun için her biri kendi kabzasından ok atmalıdır ki okları beraber 

çıkabilsin. Yaptıkları idman üç türdür. Öncelikle Rum sandığı 

almalılar ve ardından üç kile çiğit bir kile kepek getirmelidirler. O 

çiğide ve kepeği üç beş kez ıslatıp onu sandığa koymalıdırlar. 

Ardından bir duvarın içine ok adımıyla üç adım ölçülmeli ve orda 

durulmalıdır. Duvardan yana doğrulup kabzayı başıyla beraber 

tutmalı, öncesinde kuvvet on batman ve kalanı birer batman olmalıdır. 

Bunların yapılmasından sonra üç çubuk getirilmeli, dokuz tutam bir 

parmak biri, dokuz parmak, iki tutam, diğeri dokuz tutam üç parmak 

mesafe ölçüsüne sahip olmalıdır. İdman işini önemseyenler üç yay 

almalıdır. İlk yayın kuvveti on batman, ikinci on beş ve üçüncü ise 20 

batman olmalıdır. Sonrasında üç ok getirilmeli ve bu oklar kayın 

ağacından olup, her okun temreni üç miskal, perazvanesi demir, 

temrenin ucu dökme ve yassı olmalıdır. İlk ok sekiz tutam iki parmak, 

ikinci ok sekiz tutam üç parmak ve üçüncü ok ise dokuz tutam 

uzunluğunda olmalıdır. Bunlarla idman yapanların birisi bir kepede 

eline almalı ki bu yay almanın da bir usulü vardır. Buna göre elindeki 
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yayı kirişin üzerine koymalı ve arkasını yukarı çevirmeli, ardından 

oku terazi edip ortalamalı. Budan sonra ise yayın kirişiyle baş 

aralığından yayın ayağına zihgiri geçirip zihgirinin damağını yukarı 

geçirmelidir. Çember aşağı olup yayı kendi ayağının başparmağını 

getirmeli, sol ayağının başparmağı üzerine koyup, boynunu ve belini 

önüne eğmeli (15b-17b). 

Yukardaki teknik işlemleri yapan okçular bundan sonra şu duayı 

okurlar: “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah‟a sığınırım. Rahman ve 

Rahim olan Allah‟ın adıyla. Binlerce hamd ve sena alemlerin 

yaratıcısına olsun. (…) Hak Peygamberlerin ruhları üzerine olsun. 

Allah‟ın seçkin kulu Âdem‟e, kurtulan Nuh‟a, Halil İbrahim‟e, kurban 

İsmail‟e, güzel konuşan İshak‟a, Allah‟la konuşan Musa‟ya, Allah‟ın 

ruhu İsa‟ya, Muhammed Rasulullah‟a, Elçilerin efendisinden sayısız 

himmet önce Ebubekr-ı Sıddık‟a, Ömer b. el-Hattab‟a, Osman b. 

Affan‟a, Aliyyi Mürteza‟ya, Hasan ve Hüseyin‟e, şehitlerin efendisi 

Hamza b. Abdülmüttalib‟e, halifelerin dedesi Abbas b. 

Abdülmüttalib‟e, ve diğer sahabe-i kiram‟a geçmişteki yüce ve ulu 

evliyalara serverlere, Allah‟ın salatı öncekilerin ve sonrakilerin 

üzerine olsun, hamd alemlerin Rabbi Allah‟a mahsustur
16

” (17b-18a). 

                                                            
16 E„ûzu billâhi mine‟ş-şeytâni‟r-racîm Bismillâhi‟r-rahmâni‟r-rahîm hezârân 

hamdü ve senâ ber-Hâlık-ı âlem devân âferînend benî Adem râ ve dûdi hâyi bî 

haddü ber ervâhi enbiyâi hakk ol Âdem safî râ ve Nûh necî râ ve İbrahim Halil râ ve 

İsmail zebîh râ ve İshak fasîh râ ve Musa kelîmullâh râ ve İsa rûhullâh râ ve 

Muhammed Rasûlullâh râ ve himmet bî addü ez hulefâi seyyidi‟l-mürselîn evvel Ebû 

Bekr Sıddîk râ ve Ömer bin el-Hattâb râ ve Osman bin Affân râ ve Aliyy-i Murtezâ 

râ ve Hasan ve Hüseyin velî râ ve Hamza bin Abdulmuttalib seyyid-i şuhedâ râ ve 

Abbas bin Abdulmuttalib ceddü‟l-hulefâ râ ve sâir ashâb-ı kirâm ve ber evtâd ve 

ektâb râ ve evliyâ-i mâzî ve serverân-ı bâkî ve salâvatullâhi ale‟l-evvelîn ve‟l-âhirîn 

ve‟l-hamdu lillâhi Rabbi‟l-âlemîn. 
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Duayı üstatlara hediye ettikten sonra Peygamber‟in ruhuna üç kez 

salavat, şehitler ruhuna bir kez tekbir getirirler ve ardından eğilip 

şehadet parmağını sağ eliyle zihgirin damağına koyarlar. Zihgir 

başparmağa girip ondan yayın sağ yanında durur. Sol elini de kabzaya 

tutup sağ elini oka çevirir. Orda duranlardan destur dileyip ok ile yayı 

yerden alıp, sağ eliyle oku çevirmeli, sol eliyle çevirdiği yayı gezinin 

içine koymalı, gez kulağına, temren tırnağına gelip sonra oku atmalı, 

atıştan sonra yay sol elinde kalmalı, çıkıp gitmemelidir (18a-18b).  

Müellif bundan sonra yayla ok atmanın usulüne geçer. Bu usul üç 

türlüdür. Herhangi bir atıcı eğer usulüne uygun bir atış yapmazsa onun 

atıcılığı kabul edilmeyecektir. Atıcı ilk önce kepede ile oku aşağı 

koyar, sonra yayı hazırlar, on batmanlık yayı ele alır, dokuz tutam bir 

parmaklık oku yaya gezler ve çeker, iç kabzaya getirir sonrasında 

yeniden yerine koyar. Usulüne göre yay çekmek bu şekilde olur (18b). 

Bu iş tamamlandıktan sonra bir ele yay ile bir zeyzan alınmalıdır ki bu 

zeyzan sekiz tutam iki parmak uzunluğunda olmalıdır. Sonra 

kemankeş sandık içindeki çiğiti döğmeli, üç günde parmağını kına 

yakmalı, haftada bir kere hamama girmelidir. Hamamdan çıktıktan 

sonra ok atmalı hatta Çarşamba günü bile atmamalıdır. Kırk günde 

kemankeşin parmaklarının derileri birer kat kavlamış olmalıdır; 

böylece ilk çile tamamlanmış olur. Bu çile tamamlandıktan sonra 

günlük mastaki, zeytin yağı ve tuz karıştırılıp kaynatılmalıdır. Yapılan 

bu karışımı kemankeşler hamamda sürmelidirler. Yapılan bu 

uygulamanın faydasından sonra ikinci çileye giren kemankeş kırk 

günü tamamlamak zorundadır.  Sonra on beş batman yayı, sekiz tutam 

üç parmak uzunluğundaki zeyzanla birlikte alıp yine idmana 
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başlamalıdır. Bu idmanda ağaç atmaya, taş atmaya dahi kolların 

yininden çıkarmaya, yanları üstüne yatmaya. Çünkü ikinci idmandan 

çıkıldığında orta parmağın derisi katagan, öküz boynuzu gibi 

olmalıdır (18b-19b). 

Bundan sonra sıra üçüncü çileye gelecektir. Bu çile sırasında yirmi 

batman yay ve dokuz tutam zeyzan ile kırk gün idman yapacak olan 

kemankeş uzak atmaya çabalar. Ardından tertibatı elma ağacından, 

boynuzlu, deve sinirli ve balık tutkallı özelliklere sahip bir yay 

getirilir. Bu yayın diğer özellikleri ise uzunluğu on iki tutam olan 

sinirinin tortusu alınmış bir şekilde altmış dirhem, endamı yassı, 

boğazları dik, kabzası açık ve dört buçuk dirhem kirişi, kuvveti ise 

yirmi beş batman olmalıdır. Kemankeş rüzgârsız, bulutsuz bir 

pazartesi günü ok atmaya çıkar ve oku doğu, batı, kuzey ve güney 

yönlerine doğru atar. Sonra okçular bir yere toplanır, ok yerine 

çıkarlar, ardından iki guruba ayrılırlar, her bir grup ok yerinin 

uçlarında yer alır ve ok adımı hesaplaması yaparlar. Orta boylu biri 

ayağıyla beş ayak ölçer ki bu kişinin beş adımını üç adım kabul 

ederler. İşte ok adımı böyle hesaplanır (19b-20a). 

Müellife göre ok atmanın yedi usulü vardır. Bunlar sırayla; rast 

tutmak, yayı nakli bağlamak, gezi rast koymak, çekmek, temreni iç 

kabzaya getirmek, nazarı yayun ardından itmek ve oku atmak. Bir ok 

yirmi dört kırattan oluşur.
17

 Burada ok atan bazı kişilerin atışının 

makbul olmayacağı üzerinde de durulur. Buna göre oku tuluya 

                                                            
17 Toludan temren ucuna yirmi kırattır. Bkz.: 20b. 
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getirenler
18

, tiz atanlar
19

, göğsüne çekenlerin
20

 atışları kabul edilmez. 

Bunların dışında ser-i çenber, zir-i siper, ser-i ser kullab, nim-bahş, 

kadem, dü-kadem ve nüh-kadem atışları da vardır (20b-21a). 

Bundan sonra müellif ok atma şekillerine değinir. Buna göre yüni 

elmas geriden, gezinde elmas olan, gezi biz gibi olan, iğne düveli 

oklarla yapılan atışlar; baştanbaşa iğnelenmiş, üç yerinde 

mühürlenmiş olan yaylardan yapılan atışlar; sabah yapılan atışlar; bir 

kuyunun içinden yetmiş adım uzaklıktaki börke yapılan atışlar; bir 

büyük bacalı bir evden yapılan atışlar vardır. Bunlarla beraber müellif 

bize toplam yirmi dört türlü atışın olduğunu belirtir. Ona göre her 

kimse on iki bin ok atmak dilerse on beş batman yaydan günden güne 

ok atmalıdır.  Bu ise çileye bağlıdır. Bir çile tamamlandığında bir gün 

sonra perhiz yapılmalı ve ardından atıcılar toplanıp abdest alıp evrad 

okuyup tekbir ve salavatlar getirerek atışa başlamalıdırlar (21b-22a). 

Sıra kemankeşlerin gezdikleri dolaştıkları yerlerde nasıl 

davranacakları ile ilgilidir. Buna göre atıcı bir yere vardığında hemen 

dergâha varmalı, iki ayağı üzerine bir fatiha ve üç ihlas okumalı, sağ 

ayağı ile içeri girmelidir. Kapıdan girdikten dergâhın önüne gelinceye 

kadar her bir adımda üç kez salavat getirmelidir. Dergâhın içinde 

üstatlar ile görüşüp sol tarafta oturmalıdır. Kur‟an‟ın sevabını gaza 

için ok atanlara bağışlamalıdır. Müellifimize göre ok ile yay ilmi aziz 

bir ilim olup şerefli bir sanattır. Ona göre varlıkta ve yoldaşlıkta yay 

ve oktan daha iyi bir arkadaş yoktur.  Hatta bunu müellif şu sözüyle 

süsler: “atıcılar atduğı endâze üzerine dimişler ve dahı adam yanında 

                                                            
18 Bunlara nim-keş denir. Bkz.: 20b. 
19 Bunlara cudat denir. Bkz.: 21a. 
20 Bunlara sine-keş denir. Bkz.: 21a. 
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dirler”. Ayrıca bir melik ya da bir üstad karşısında yayın nasıl 

tutulacağına da değinir; buna göre atıcı bir melik karşısında saygısını 

yayı sağ elinin ardında tutarak, bir üstad karşısında saygısını ise yayın 

aşağı başını sol eline alarak göstermelidir (22b-23b). 

Risalenin son kısmında müellif buraya kadar anlatılanların birbirine 

bağlı konular olduğunu, böyle uzmanlık gereken bir konuda açık 

davrandığını/cimrilik etmediğini belirtir; bunun da sebebini risalenin 

herkese ulaşma isteğine bağlar. Müellifimize göre bu risale atıcı 

adaylarının eline geçerse onu okuyabilir ve istifade edebilirler; 

böylece daha sonra hüner sahibi ustalarından daha iyi 

faydalanabilirler. Ayrıca her bir atıcının mutlaka bir üstada bağlanarak 

ona hizmet etmesi gerektiğini belirtir (23b-24a). Böylece konuyu usta-

çırak ilişkisine ve elbette okçuluk eğitimine bağlayarak risaleye de bir 

son vermiş olur. 

SONUÇ 

Osmanlı coğrafyasında okçuluk üzerine yazılmış/tercüme edilmiş ilk 

eser olma özelliğini sahip olan bu risale, okçuluğun değerini 

anlatmasının yanı sıra ok sanatının dini tarafını da vurgulamıştır. Eser 

okçuluğun dini değerini ve teknik özellikleri hakkındaki bilgileri 

Kuran ayetleri, hadisler ve sünnetlerle sınırlandırmıştır. Bu bağlamda 

risalenin çoğu, Hz. Muhammed ve ashabı döneminde okçulukla ilgili 

eylemlerle doludur. Risalede bu örnekleri sık kullanmasının sebebi 

ise, okçuluk sanatına meşruiyet arama gerekçesidir. Müellif, dini 

meşruiyeti bazen Hz. Muhammet‟in ok/okçuluğu öven hadislerini ön 
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plana çıkarak bazen de okçuları meleklerle ilişkilendirerek sağlamıştır. 

Böylece okçuluk sanatına sağlam bir dini temel atılmıştır. 

Müellifin ok atmanın dinsel boyutluluğunu gösterirken hadislerde 

okçuluk üzerine geçen teknik konulara da değindiği göze çarpar. 

Risalede ok atımından önce kur‟a çekimi yapılarak iki bölüğe 

ayrılması, yenilen bölüğün uçlarını diğer bölüğe vermesi, ok atımına 

geçilmeden önce hakem seçiminin yapılması, atıcının ok ve yayın 

gücünü önceden bilmesi gerektiği, sahabeler arasında en uzağa atanın 

kim olduğu, hangi ayda hangi ağaçtan yapılan ok ile atış yapılması, 

kaç türlü kabza tutma tekniği olduğu, ok gövdesinin endamları, 

okçuların vücut boylarına göre hangi kabza tutma tekniğini 

kullanacakları, okçuluk idmanları, ok atmanın usulleri gibi teknik 

konular üzerine bilgiler verilmiştir. Ancak bütün bunların ötesinde 

okçuların okçuluk sanatı üzerine bilgi edinmeleri için büyük öneme 

sahip olan bu eser, devrin temayüz etmiş okçuluk risalelerinin 

oluşumunda ve Osmanlı coğrafyasında nüfuz kazanmalarında örnek 

teşkil etmiştir. Zira müellifin de belirttiği üzere, okçuluk kutsal bir 

sanattır. 

OSMANLICA METİN 

[1b] On Üç Fasıllık Yedisi İhbârî Altısı İnşâ [2a] (1) 

Bismillahirrahmanirrahim (2) Elhamdülillahi Rabbi‟l-âlemîn ve 

sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin (3) ve alihi ve sahbihi ecma„în 
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ve selâmun ale‟l-mürselîn
21

 hezârân-ı her- (4) bâr şükr ve minnet ol 

azîm-i cebbârın azametine kim cihâdı ya„ni  (5) gazâ etmekliği 

Muhammed Mustafa‟nın ol rasûl-i müctebânın ol (6) nebiyy-i 

mühtedânın ol imâm-ı muktedânın üzerine farz  (7) kıldı. Şöyle kim 

Kur‟ân-ı azîm ve kelâm-ı kadîm içinde yâd  (8) kıldı. Kavlühü te„âlâ: 

Kavlühü te„âlâ: “İnnallâheşterâ enfusehum minel mu'minîne (9) ve 

emvâlehum bi enne lehumul cennete”
22

 ya„ni be-dürüsti. Hakk Te„âlâ 

celle celâluhu [2b] (1) satun aldı ol mü‟minlerden nefslerin kim 

kendünün azameti (2) yoluna kurbân kıldılar ve ol mü‟minlerün 

mâlların
23

 kim kendünün (3) rızâsına sarf etmişlerdir. Yerine bedel 

uçmağını verdi. (4) Dahi bî-hadd-i tahiyyât-ı bî-add ol habîbinin 

üzerine olsun kim (5) sâhibü‟z-zer‟i
24

 ve‟l-miğfer ve‟l-livâi ve‟l-

minber hâtemü‟r-rüsuli (6) ve hâdî‟ssübül Muhammedin Rasûlullah 

salla‟llâhu ʻaleyhi ve‟sellem
25

 (7) dahi Allâh Te„âlâ‟nın hoşnudluğu 

erişsin âline ve ashâbına (8) ve etbâ„ına ve hüddâmına ve ehibbâinâ. 

Ammâ ba„dehü şöyle ma„lûm (9) oldu ki ol dîn yolunda gazâ kılmağa 

cehd edenlere ve dahi (10) rûh-ı revânların Hakk Te„âlâ‟nın yoluna 

kurbân kılmağa ahd edenlere (11) kim bu risâlenin cem„ olmağının 

sebebi işbu nev„le oldu ki [3a] (1) biz ez„af-ı ibâd kim anı Sâde 

Muhammed ibni Şeyh Mustafa‟ya es-seyr (2) ʻafallâhu ʻanhu ve ʻan 

                                                            
21 Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah‟a 

mahsustur. Yüce Allah Efendimiz Muhammed‟i, onun ailesini ve bütün 

arkadaşlarını rahmetiyle kuşatmıştır. Selam elçilerin üzerine olsun. 
22 Yüce Allah‟ın sözü: Gerçekten Allah, cennet karşılığında müminlerden canlarını 

ve mallarını satın almıştır. (Tevbe/111) 
23 Kitapta hallerin 
24 Nüshada kurşun kalemle yanda doğrusunun  درع dır‟ olduğu yazılmış, ki mana 

olarak da uygun olan budur, çeviride bu tashih esas alınmıştır. 
25 Zırh ve miğfer, sancak ve minber sahibi, elçilerin sonuncusu ve doğru yolun 

göstericisi Allah‟ın Elçisi Muhammed (s.a.v.). 
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cemî„ü‟l-müslimîn
26

 âlem içinde seyyâhlık kılarken (3) şarkı ve garbı 

geşt idüp Resûl hazretinin haberlerin (4) âşıklarının sem„ine 

erişdirirken seyrimiz Rum vilâyetinde (5) Osman ikliminde Emir 

Süleyman bin Bayezid Hân bin Murad Hân (6) zamânında 

halledallâhu mülkehü ve şeyyede erkânehu
27

 Ankar şehrine (7) yetişdi 

kim âna âmm lugatinde ma„rûf-ı meşhûr Engüri‟de eydürler. (8) Ol 

mübârek mülkün içinde bir dil-rübâ ve dîl-garîb bir gurre ve âdet-i (9) 

hüneri birle cem„ olurlar. Hazretine garîb karındaşa uğradım kim (10) 

Pehlüvan bin Hâcı Muhammed bin Hâcı Beg edâme ömrehu ve zâde 

kuvvetehu bilesince bir nice (11) ülfet ve sohbet itdik. Ol azîz 

karındaşımız bir za„îf du„âcıdan [3b] (1) kavs-nâme haberinden nesne 

sordı. Meğer kim ol dem elimizde bir (2) nüsha-i muhtasar illâ izzetin 

bilenler katında mu„teber var idi. Ânı hazretlerine (3) arz etdim. Ol 

mahdûm-ı mükerrem ol sâhib-i sanâ„at-ı mu„azzam kendü 

keremlerinden (4) istid„â etdiler. Dileriz kim bu kavs-nâmeyi Arab 

dilinden Türki diline (5) tercüme kılasın. Tâ ki bu san„ata heves 

edenler ve ʻışk/aşk getirenler bu risâleyi (6) okuyalar içinden fâide 

duyalar. İşledikleri işe hevesleri (7) ve rağbetleri artık ola. Siz dahi 

sevâb içinde olasız. Biz dahi ecr-i (8) cezîl hâsıl kılavuz dedi. Pes bu 

kemîneler kemînesi dahi ol sözü (9) kabûl kıldım. Bir nice gün ictihâd 

etdim, dürüşdüm. Ol gâzîler ki (10) İslâm dini yolunda dürüşmüşler. 

Ahvâllerinden ef„âllerinden ve a„mâllerinden (11) bir nice bâb bu 

risâle içinde yâd kıldım. Elden geldiğince vus„-i tâkat [4a] (1) 

olduğunca adını Umdetü‟l-Mütenâsılîn kodum. Pes Hakk subhânehu 

                                                            
26 “Allah onu ve bütün Müslümanları affeylesin” 
27 Allah onun mülkünü ebedi kılsın ve rükünlerini (dört bir köşesini) mamur eylesin. 
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ve te„âlânın (2) azametinden dileğimiz oldur kim avnini ve inâyetini 

yoldaş ide. Bu nüsha-yı (3) garibin içindeki haberleri okuyanların ve 

okudukların (4) tutanların gönüllerin aydın kıla. Cihâd etmekliği 

heveslerin (5) artıra. Kuvvetlerin ve nusretlerin ve fırsatların ziyâde 

kıla (6) Fasl-ı evvel ok atmaklığının şeref ve sevâbı ve ecrini söyleye 

kim (7) Hakk Te„âlâ azameti birle kelâm-ı kadîm ve Kur‟ân-ı azîm 

içinde gâzîler (8) içün Rasûl hazretine emr eyledi kim kavlihi te„âlâ: 

ve eıddû lehum (9) mâsteta'tum min kuvvetin ve min rıbâtil hayli 

turhibûne bihî (10) aduvvallâhi ve aduvvekum
28

. Ya„ni Hakk Te„âlâ 

eydür ki: Yâ Muhammed öğre (11) diniz gâzîlere ki gücünüz 

yetdiğince kuvvetden dahi at hünerinden [4b] (1) tâ ki ol öğrendikleri 

birle benim düşmanlarımdan dahi kendü düşmanlarından (2) dahi kim 

kâfirlerden intikâm alalar dedi. Ukbe bin Amir el-Cüheni eydür: (3) 

ben Rasûl Hazretinden işitdim ki peygamber eydür: Hakk Te„âlâ 

azameti (4) birle Kur‟ân içinde kuvvet diyü anduğı ok atmakdır ol 

hadîs kim (5) Rasûl hazreti bu emr üzre yine buyurdu. İş budur kim 

nice (6) hadîs vârid oldu. Hazret-i Rasûlden Ukbe bin Amir el-Cüheni 

(7) rivâyet ider: Kâle Rasûlullâhi sallâllâhu aleyhi vesellem Elâ in- (8) 

-inne‟l-kuvvete fi‟r-remy, elâ inne‟l-kuvvete fi‟r-remy, elâ inne‟l-

kuvvete (9) fi‟r-remy
29

. Zîrâ Hakk Te„âlâ buyurmuşdur kim ve eıddû 

lehum mâsteta'tum (10) min kuvvetin
30

. Rasûl hazreti üç kerre tekrâr 

etdiği kuvvet ok atmakdır (11) dedi. Sadaka Rasûlullâh yine Rasûl 

                                                            
28 (Enfal/60) Yüce Allah‟ın sözü: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlı 

atlar hazırlayın böylece Allah‟ın ve sizin düşmanlarınızı korkutabileceksiniz. 
29 Dikkat ediniz, gerçek güç atmaktadır (atışdadır). Üç defa tekrarlamış. 
30 26. maddedeki ayetin (Enfal/60) ilk kısmı: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar 

kuvvet hazırlayın… 
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hazreti sallâllâhu aleyhi vesellem [5a] (1) mesâbîhde
31

 buyurur ki: 

Ebâ Said Hudrî rivâyet eder. Rasûl (2) aleyhi‟s-selâm hazretinden 

işitdim: Kâle Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi (3) vesellem: Aleyküm bi‟r-

remyi, fe inne nebiyyeküm nusire bihi fi‟l-mevâtıni küllihâ
32

. Ya„ni (4) 

ol cihân-ı fahrî buyurur ki: Ey ashâbım vâcibdir üzerünüze ok (5) 

atmaklığı öğrenmek peygamberiniz dükeli yerlerde nusreti (6) ânınla 

buldu dedi. Yine Sa„id bin Ebî Zeyd Adevî eydür radıyallahu (7) 

Halid bin Zeyd ile ikimiz ok atmağa çıkdık. İbni Amir bizim 

haberimizi (8) işitmiş katımıza geldi bile hemrâh olup ok atmağa 

çıkdık. (9) Herbâr bizim eksiğimizi öğredirdi. Zîrâ Arab içinde bu 

Ukbe (10) ok atmaklığla geldi. Beni menzilimden aldı. Halid bin Zeyd 

evine (11) vardık eytdik: Yâ Halid gel yine […..] [5b] (1) ok atmağa 

gidelim dedik. Halid eytdi ki: Siz varın. Hoş (2) ben dahi ardınızdan 

erişirim dedi. Said bin Zeyd eydür: Biz Ukbe ile (3) ok meydanına 

erişdik. Bir zamân ok atdık. Ândan geldi. (4) Halid bin Zeyd‟e Ukbe 

eytdi: Yâ Halid neye eğlendün dedi. (5) Halid eytdi: Bir mühim işim 

var idi ânı bitirdim dahi geldim (6) dedi. Ukbe eytdi: Yâ Halid ne 

kadar mühim işin ola her kaçan kim (7) ok atmağa da„vet etseler ol işi 

terk idüp ok atmağa (8) gidesin dedi. Zîrâ kim bir gün Rasûlullâh 

aleyhi‟s-selâm (9) hazretinden okun kadri üzre bir azîm hadîs işidüp 

(10) dururum. Ânı sana söyleyeyim dedi. Halid eytdi: Buyur yâ 

sahâbe-i (11) Rasûlullâh dedi. Ben dahi ânı işidüp bir fâide hâsıl 

edeyim [6a] (1) dedi. Ukbe eytdi: Yâ Halid ben hazret-i Rasûlden 

işitdim eydür: (2) İnnallâhe yüdhilu bi‟s-sehmi‟l-vâhidi selaseten li‟l-

                                                            
31 Bir hadis kitabının ismi. 
32 Allah‟ın elçisi (s.a.v.) şöyle buyurdu: Size atıcılığı tavsiye ediyorum. Çünkü 

Peygamberiniz bütün savaş alanlarında onun yardımını görmüştür. 
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cenneti: Sâni„ehu li-hisbetihi (3) fî san„atihi‟l-hayr ve râmiyehu ve 

münebbilehu sadaka Rasûlullâh ve kâle (4) sallâllâhu aleyhi vesellem: 

irmû ve‟rkebû ve en termû ehabbu ileyye (5) min en terkebû
33

 dedi. 

Ya„ni ol eşref-i mahlûkât ve hülâsa-i mev (6) cûdât Muhammed 

Mustafa aleyhi efdalü‟s-selâm
34

 evvelki hadîs-i şerîfinden (7) buyurur: 

Bir ok atmak sebebinden üç kişi uçmağa girse gerekdir, (8) evvel 

düzücüzü san„atında hüner göstere. Tâ kim atan kişi (9) atmağından 

incinmeye. İkinci atıcısı kim atdığında hünerbend ola. (10) Ya„ni uz 

ata. Üçüncü öğredicisi kim üstaddan gördüğünü (11) pahıllık etmeye. 

Bildüğini öğrede dedi ve dahi ikinci hadîs oldur kim: [6b] (1) atun okı 

ve binün ata niyet-i gazâ içün illâ bilinüz ki benüm katımda ok (2) 

atmak ata binmekden sevgülüdür didi. Yine Sa„d bin Ebi Vakkas (3) 

Zührî radıyallahu anhü eydür: Bir gün Rasûl Hazretinden işitdüm. 

Uhud (4) gazâsından dönicek buyurdı kim: kâle‟n-nebiyyü aleyhi 

efdalü‟s-salât (5) ve ekmelü‟t-tahiyyât men te„alleme‟r-remye ve 

terekehu fekad asâ sadaka rasûlullâh
35

. (6) Ya„ni ol server-i dü cihân 

eydür: Her kişi kim ok atmaklığı öğrenüp yine terk (7) eylese Hakk 

Te„âlâ katında âsîlerden yazılur. Yine Cündeb bin Ömer radıyallâhu 

(8) anhu eydür: Rasûl Hazretinden işitdüm buyurdı: Kâle salâvatüllâhi 

aleyhi ve selâmuhu (9) men tereke‟r-rimâyete ba„demâ alimehu 

rağbeten anhu fe innehâ ni„metün kad terekehâ (10) sadaka 

                                                            
33 Şüphesiz Allah bir tek ok sayesinde üç kişiyi cennete koyar: İmal edeni, sanatında 

sadece hayır umduğu için, atıcısını ve hazırlayıp onu atıcısına vereni. Allah‟ın elçisi 

doğru söyledi. Yine O (s.a.v.) dedi: (Savaşta ok) atınız ve bininiz (süvari olarak 

savaşınız). Atmanız binmenizden bana daha hoş gelir.   
34 Selamların en değerlisi ona olsun. 
35 Peygamber, salatların en değerlisi ve selamların en mükemmeli ona olsun, şöyle 

dedi: Kim atıcılığı öğrenir, sonra onu bırakırsa günaha girmiştir. Allah‟ın elçisi 

doğru söyledi.  
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rasûlullâh
36

. Ya„ni şefî„-i mahlûkât Muhammed Mustafa eydür: Her 

kişi ki ok (11) atmaklığı terk itse öğrendükden sonra kasıdla bilsün ki 

ol bir ni„metdür. [7a] (1) Ki ol kimse ol ni„meti elinden çıkarur ki 

ânun gibi ni„met dünyâda eline girmese (2) gerekdür didi. Yine Amr 

bin el-Ekva radiyallâhu anhu eydür: Bir gün (3) hazret-i rasûl aleyhi‟s-

selâmdan işitdüm ki kâle sallallâhu aleyhi vesellem men ittehaze (4) 

kavsen fî beytihi nefallâhu anhu‟l-fakre dir sadaka rasûlullâh
37

. Ya„ni 

ol rasûl (5) hazreti eydür: Her kişi ki gazâ niyetine bir yay alsa evinde 

saklasa Hakk (6) subhânehu ve te„âlâ ol kişinün evinden yoksulluğu 

def„ ide didi ve hadîsde (7) vârid olupdur ki Hazret-İ Rasûl eydür: 

Oyunlarda üç nesnenin (8) oyunı helâldür. Birisi oldur ki bir gâzî gazâ 

niyetine bir at (9) öğrede bine oynada yügrüge koşa yaraklandura. 

İkinci oyun oldur ki (10) ok atıcılar birbirile ok koşalar ya nişana 

atalar gazâ niyetine (11) kâfire urmak kasdına. Üçüncü oyun oldur ki 

iki helâl birbiriyle [7b] (1) er güleşeler. Bunlar cem„isi helâldür ve 

dahi Rasûl Hazretinden bu ok (2) atmak hakkında çok hadîs-i şerîf 

vardır. Dükeli cem„ olup bu risâlede (3) şerh itmek olmaz. Her bir 

anberden bir avuç çâşni gösterelim. Her bir haberden (4) bir nice akvâl 

söyleyelim ki hayrü‟l-kelâmı mâ kale ve delle dimişler. Ya„ni (5) 

sözün hayırlısı oldur ki az ola ve çok nesneye delîl ola. (6) Ok 

koşmaklık üzerine gelen haberleri ve dahi şartların ve sûretlerin (7) ve 

ahvâllerin üzerine gelen haberleri söylenür. Ammâ biliniz kim (8) ok 

                                                            
36 Allah‟ın salatı ve selamı üzerine olsun, şöyle dedi: Kim atıcılığı öğrendikten 

sonra, ondan yüz çevirerek bırakırsa, bir nimeti terk etmiştir. Allah‟ın elçisi doğru 

söyledi. 
37 Allah‟ın salatı ve selamı üzerine olsun, şöyle dedi: Kim evinde bir yay alıp 

bulundursa, Allah ondan fakirliği uzaklaştırır. (burada sondaki dir‟in Arapça‟da bir 

yeri ve anlamı yok, yanlışlıkla yazılmış olabilir.) Allah‟ın elçisi doğru söyledi. 
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koşmaklık câizdir şöyle kim Ebû Hureyre radiyallâhu anhu rivâyet (9) 

ider eydür kim: Bir gün Rasûl Hazreti aldı gitdi. Medîne‟den taşra 

(10) çıkdık, gördük bir bölük ashâbı dururlar ok atarlar. Amr bin el-

Ekva (11) radiyallâhu anhu ortalarında Rasûl Hazretinin mübârek 

cemâlini gördüler. [8a] (1) Karşu geldiler Rasûl Hazreti bunlara 

buyurdu ki: irmû ve enâ ma‟a (2) ibni‟l-Ekvâ„
38

. Ya„ni ol seyyid-i 

kâinât buyururlar: Atun okı ben (3) Amr bin Ekva‟a yardım edeyim 

didi. Döndiler ashâblar eytdiler: (4) Yâ Rasûlullâh sallâllâhu aleyke 

keyfe nermî, ente ma„a ibni‟l-Ekva„
39

 didiler. (5) Ya„ni ey Tanrı 

Rasûlü Hakk Te„âlâ‟nın rahmeti sizün üzerinize (6) olsun. Biz nice ok 

atalum? Çünkü siz Amr bin el-Ekva‟a yardım (7) kılarsız didiler. Hem 

ol bir atıcıdır didiler. Döndüler Rasûl Hazreti (8) tebessüm idüp eydür: 

irmû ve enâ me„akum küllükum
40

. Ya‟ni atınız ki ben dükelinize (9) 

yardım ederim didi. Yine mücâhidden rivâyetdür eydür: ben Rasûl- 

(10) ullâhdan işitdim ki kâle‟n-nebiyyü sallallâhu aleyhi vesellem el-

melâ- (11) -iketü lâ yehdurûne lehveküm ille‟n-nisâle ve‟r-rihâne
41

. 

Ya„ni ol [8b] (1) hülâsa-i mevcûdât buyurur kim: Hakk subhânehu ve 

te„âlânın (2) feriştehleri sizin oyunlarınızdan hiçbirinde hâzır 

olmazlar. (3) İllâ ki ok atmakda ve at koşmakda dir. Ezheri eydür: (4) 

rihândan murâd uc ile at koşmakdur dir. Ebu İshak Dimavendi (5) 

Kirmani vilâyetinin be-nâm atıcısıydı. Eydür Rasûl Hazretinden (6) 

sordılar eytdiler: Yâ Rasûlullâh atanlar kim uc ile ok (7) atmak dilerler 

                                                            
38 Siz atın, ben İbnü‟l-Ekva ile beraberim.  
39 Ya Rasulallah, sen İbnü‟l-Ekva‟ ile beraberken biz nasıl atabiliriz? 
40 Atınız, ben sizin hepinizle beraberim. 
41 Peygamber (s.a.v.) dedi: Melekler, ok atma ve at koşturma hariç sizin oyunlarınıza 

gelmezler. 
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uc ne resm ile kosunlar ki şer„ içinde (8) helâl ola didiler. Rasûl 

Hazreti eytdi: Atıcılar ok (9) atmağa durdukları vaktin birbirine diye 

kim eğer sen (10) beni yenersen sana işbu mikdâr nesne nezir olsun ki 

(11) sana vireyim diye. Yahud eyde kim: İkimizde her kangımız ol 

nişânı [9a] (1) urursa üzerinde bu kadar nesne helal olsun diye. (2) 

Ma„lûm ide kim ol kişinin âna kudreti ola. Elinden gelmeyen (3) 

nesne ânun üzerine yükletmeyeler. Yahud bir bölük cemâ„at (4) 

atışmağa gelseler uc ile atışmak dileseler evvel (5) kur„a salmak 

gerek. Ya„ni ok bıragalar. Zîrâ kur„a salmak (6) Rasûl Hazretinden 

sünnetdir. Pes bir cemâ„at dahi (7) uc birle ok atmak dileseler kur„a 

salışalar. İkişer (8) ikişer olalar. Çün kur„a bunları iki bölük kıla. (9) 

Döneler atışalar elbette kim bir bölük sınsa gerekdür. (10) Bir bölüğü 

yenilse gerekdür. Ânlar kim yenilürler ucı ânlar virürler (11) Tâ kim 

yenilenler gayet de rağbet idüp heves ideler. [9b] (1) Öğreneler nice 

bir yenilüp uc virelüm diyeler ve atdıkların (2) uz atalar. Ammâ Zühri 

radiyallâhu anhu eydür: Kaçan kim atıcılar ok (3) atmağa çıkalar. 

Atdukları eğer uc iledir ve eğer ucsuzdur (4) gerek kim bir 

kendülerden üstâzlar bilgili aralarında hakem (5) ola. Her kişiyi nazar 

ile ne mikdârlı idüğin bile kim (6) her kişi mikdârlı mikdâr ile 

hasmıdır da yigini aluyla (7) aluyı yigin ile yiglemeye hasm itmiye. 

Zîrâ âdem vardır (8) kesik boyludur. Ve dahi kişi vardır kim gûş-

keşdür (9) ve kişi vardır kim sîne-keşdür ya„ni göğsüne çekicidir (10) 

ve kişi vardır omuzda küşâd virir. Ve kişi (11) vardır kolda dirsek 

küşâd virir. Bunları [10a] (1) cem„isi ol üstâz görmek gerek. Evvel bir 

def„a ol cemâ„at yalnız atdırmak (2) gerek. Ândan sonra hem-kiriş 

kılmak gerek. Dahi uc koyucak atıcılar ayakları (3) altında bir devr 
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çekeler. Ya„ni terâzi birle bir ip bırakmak gereklidir yâ bir (4) çizi 

çekilmek gerekdür. Tâ kim bu atmağa duranlar kademlerini ol çizide 

(5) koyalar. Berâber duralar ileri geri durmayalar. Ve dahi dükelinin 

(6) oku bir ola yayları bir ola. Duruşları tutuşları kabzaları (7) 

küşâdları berâber ola. Ândan atışalar. Ol vaktin yiğlik elinin (8) 

ululuğu biline dimişdir. Süheyl bin Ahmed eydür: Vacibdir ok 

atıcılara kim (9) okun haddin bileler. Yayın dahi haddin bileler. Tâ ki 

ol vaktin atdıkları (10) ok ne kadar yürür bileler. Şöyle kim 

peygamber ashâbı gâyet uzak (11) atdıkları Mekke arşını birle üç yüz 

arşın atarlardı. Ândan [10b] (1) artık kimse atmazdı. İllâ Ukbe bin 

Amir Cüheni geldi. Üç yüz yirmi arşın (2) atdı. Kalan ashâbı üç yüzü 

geçmediler. Tâ kim bu peygamber hazretine söylediler. (3) Rasûl 

Hazreti eytdi: Ne kadar gücünüz yiterse okı uzak atınız kim (4) mâ 

beyne‟l-adzateyni ravzatun min riyâdi‟l-cenneti
42

 didi. Ya„ni ol (5) 

mahlûkâtın muhtârı Muhammed Mustafa aleyhi‟s-selâm buyurur kim: 

(6) Uzak atınız gücünüz yetişdikçe ki ok atıldığı demden (7) düşdüğü 

yire değin menzil ne kadar ise her bir oka Hakk (8) Te„âlâ uçmak 

içinde ol kadar çayırlı çemenlü, akarsulu, uçar (9) kuşlu, yügerür 

vuhûş ya„ni yaban hayvânlı ev bağlu bahçalu (10) köşklü sarâylı 

makâm virir didi. Dahi mâ-tekaddemdeki (11) ulûlar uzun zamânla 

tecârübler itdiler ve çün sınamaklığla [11a] (1) bu ilmin üzerine ömür 

çürütdüler. Eytmişler kim: Hakk subhânehu ve te„âlâ (2) azametiyle 

bu aleme ken fesâdı vücûda getiren gökden yire değin (3) dört menzil 

                                                            
42 Adzateyn kelimesi herhangi bir sözlükte bulanamamıştır. Ama metinde verilen 

karşılığı dikkate alarak ok menzili diye tercüme edilmiştir: “Her iki ok menzili 

arasında cennet bahçelerinden bir bahçe vardır.” 
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kodı. Evvel menzilin od menzili kodı. İkinci menzilin yil (4) menzilin, 

üçüncü su menzilin kodı. Dördüncü menzilin toprak menzilin (5) kodı. 

Döndü fasılları dahi kudret birle dört bahş itdi. (6) Evvel faslı bahar 

kodı kim âna Türkî dilinde yaz ayı dirler. Haddi müddeti (7) üç aydır. 

Ândan sayf faslı hüküm ider kim âna Türkî dilinde yay (8) dirler. 

Ânun haddi müddeti üç ay. Ândan harîz faslı hüküm ider âna (9) dahi 

Türkî dilinde güz ayı dirler. Ânun dahi haddi müddeti üç aydır. Ândan 

(10) şitâ faslı hüküm ider kim ânun dahi adı Türkî dilinde kış ayı 

dirler. (11) Pes Hakk Te„âlâ azametiyle Adem peygamber ki sallâllahu 

aleyhi vesellemi yaratdı. [11b] (1) Cesedin ya„ni gövdesini bu dört 

dürlü terkîbden mürekkeb etdi. (2) Biri safrâ ve biri sevdâ ve biri 

balgam ve biri kan. Pes akl issi olanlar (3) bu dört faslın bahşîn 

kıldılar. Ok atmak üzerinde şöyle kim (4) yaz aylarında ok kayın 

ağacından düzülmüş ola ânı atalar. Çün (5) yay faslı irişe kamış ok 

atalar. Çün güz faslı irişe çam (6) ağacı okı atalar ki bu üç fasılda ol üç 

ağacın okı yürür dimişlerdir. (7) Tabi„at bâbınca ol oklar kim kavak 

ağacından düzülmüş ola. Ânı (8) uğraş gününde atalar diyip dururlar. 

Kaçan kim kış faslı irişe gerekdür (9) atıcılar çâr divâr içine gireler. 

İdmân edeler şöyle kim bir gün ol (10) eşref-i mahlûkât ve hülâsa-i 

mevcûdât Muhammed Mustafa odur (11) tâvûs-ı melâik peyk hazreti 

mutavvakun bi‟n-nûr Cebrâil-i [12a] (1) emîn sallallâhu aleyhi 

vesellem geldi eydür: Yâ rasûlullâh “rabbuke (2) yükri„uke‟s-selâme 

ve yehussuke bi‟t-tahiyyeti ve‟l-ikrâm
43

. Ey Tanrı peygamberi (3) 

Hakk subhânehu ve te„âlâ size selâm kılur, selâm birle durud-ı (4) 

                                                            
43 Ey Allah‟ın Elçisi, Rabbin sana selam gönderiyor ve sana özel merhabalar ve 

ikramda bulunuyor. 
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esenlik virir. Ve buyurur ki: Ok atmak üzerine kâdir olunuz (5) dir ve 

ümmetinüze dahi deyin gazâ içün ok atmağa dürüşsünler kim (6) her 

kim gazâ niyetine ok atsa her bir atımına uçmak şinigi birle bir şinik 

(7) sevâb virürler didi. Peygamber hazreti eytdi: Yâ karındaşım 

Cebrail (8) uçmağun şinigi ne kadar ola didi. Döndü Cebrail eytdi: Yâ 

rasûlullâh (9) uçmağun şinigi yirle gök arasıncadur didi döndi (10) 

rasûl hazreti eytdi: Yâ Cebrail ok ne resme atmak idmânın ne sıfatda 

(11) itmek gerek? Bana öğretgil. Tâ ki ben dahi ashabıma ta„lîm idem. 

Hakk subhânehu [12b] (1) ve te„âlâ hazretinin buyruğunu yerine 

getirem didi. Cebrail kanadıyla (2) çaldı bir yar ayrıldı bir dizge gibi 

oldı. Ya„ni bir ta„lîmhâne sıfat (3) oldı. Ândan Cebrail ol açduğu 

yerde bir nişân kodu ândan (4) bir yay eline dahi yedi yay uzunu yerde 

vardı durdu. Dahi iki kademin (5) koşege tutdu. Şöyle kim ayaklarının 

barmaklarının iç yüze birbirine (6) karşu tutdu. Ökçelerin dış yüzüne 

kıldı dahi kâ‟im oldu. (7) Elif gibi durdu yayını dahi doğrultdu. Kolun 

kâ‟im tutdu eytdi: (8) Yâ Rasûlullâh buyrun atışından fâide ol hâsıl 

olur ki bu yay (9) tutan kol direk gibi gerekdir. Nazar dürüst olur 

düşmana karşı tutmağın (10) yönün yöşün gâzîler bu makâmda 

öğrenirler didi. Dahi dört parmağını (11) Cebrail yumdu bir baş 

parmağın açık kodu gezâ rast kodu. [13a] (1) Şasdın rast bağladı 

gözün rast tutdu çekdi. Yay ucundan (2) ok kulağına getirdi tâ kim 

demren iç kabzına geldi. Nazar kim atdı nişâna (3) yayın ardın verdi 

idi k(g)üşâd verdi ok rastlığına çıkdı (4) nişâna dokundu. Üç nevbet 

bu resm ile ok atdı. Karşı okuna (5) kendi alırdı kendi atardı. Ol 

dikdiği nişânı ururdu. Ândan (6) döndü eytdi: Yâ Rasûlullâh durun siz 

dahi atın didi. Rasûl (7) hazreti durdu ol yere vardı kim Cebrail 
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aleyhi‟s-selâm gene doğruldu (8) durdu. Dahi ol mübârek elini atmağa 

uzatdı eytdi: Yâ karındaşım (9) Cebrail ben dahi baş parmağımı açık 

mı tutayım dedi. Cebrail eytdi: (10) Yok yâ Rasûlullâh siz mübârek 

parmağınız yummak gerekdir dedi. Dahi ok (11) çekilcek eydür kim: 

bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ
44

 deyiniz ândan atınız. Rasûl Hazreti 

[13b] (1) eytdi: Yâ Cebrail sen parmağını niçin açık tutdun yummadın 

dedi. (2) Cebrail eytdi: Yâ rasûlullâh feriştehlerin parmakları cemî„ 

yumulmağa (3) destûr yokdur. Zîrâ şöyledir: Yeryüzünün 

mahlûkâtının her birinin (4) bir nişânı vardır ki ânınla bulunur. Gök 

ehlinin dahi ânın gibidir. (5) Her bir gök feriştesinin bir dürlü nişânı 

vardır ki ânınla bulunur (6) dedi. Ammâ kabza-i üstâd beş sıfatdır: 

Dördü halk içinde işlenir (7) biri gizlidir. Ânı üstâdlar bilirler. Bu ilm 

içinde kâdir dururlar. Ba„zı üstâdlar (8) demişlerdir ki kabzanın dördü 

âşikâre işlenir ve (yok)  biri gizlidir (9) der. Ammâ ol beş diyenlerin 

kavli budur ki bir kabza ceng bâzdır ikinci (10) behrâmi üçüncü 

giriftdir dördüncü kabza Türkîdür beşinci yalguzekdir. Ol (11) kabza 

Cebrail tutduğu kabzadır. Üstâdlar içindeki gizli kabza yalguzekdir 

[14a] (1) ve ammâ ânların kavli kim kabzanın aslı dört derler: birisi 

cengâ-bâz ikincisi behrâmdır (2) üçüncüsü Türkîdir dördüncüsü 

yalguzekdir girift dedikleri behrâmdır dir. Bu iki kavli (3) ânınçün 

yazdık ki kimseye müşkül kalmaya. Çün Hazreti Rasûl sallallâhu 

aleyhi vesellem (4) atdı dahi diledi kim atdığı oku kendi mübârek 

eliyle yerinden ala. Nitekim Cebrail (5) almışdı. Döndü Cebrail eytdi: 

Yok yâ rasûlullâh siz durun okunuzu ben sunu-(6) vereyim ki atan ile 

sunanın sevâbı birdir. Şöyle kim Kur‟ân-ı azîm ve kelâm-ı (7) kadîm 

                                                            
44 Onun denizde gidişi de limana varışı da Allah‟ın adıyladır. 
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okuyanın ve dinleyenin sevâbı birdir. Ok dahi atan ile sunanın sevâbı 

(8) birdir didi. Dahi Cebrail makâmına uruc itdi pes Rasûl Hazreti dört 

(9) sahâbesini okutdu ki atalar ok atmaklığın ilmin bilirlerdi. Arap 

içinde meşhurlardı. (10) Zîrâ bu yay ile ok ilmi cihânda kadîmden var 

idi. Şöyle kim kasas-ı hacerîde eydür: (11) Ol vaktin kim Adem 

peygamber hübut etdi. Ya„ni uçmakdan yire indi. Cebrail [14b] (1) 

Adem‟e geldi. Ekincilik san„atın öğretdi. Adem safî aleyhi‟s-selâm (2) 

ekini ekdi. Karga geldi ekdiği ekini kopardı helâk eyledi. (3) Adem 

nebî ânı men„ etmeğe sergerdân oldu. Tâ ki bir gün Cebrail-i emîn (4) 

Adem‟e geldi yay getirdi ve bir tutam ok verdi. Kudretden (5) 

yaradılmış tutmağın atmağın gösterdi. Adem ânınla ol kuşları (6) 

ürkütdü. Evvel Adem ok atdı yay tutdu. Ândan sonra çimşid şâh (7) 

kaçan kim dürlü dürlü tasnîf kıldı. Aklı yayla oka dürlü dürlü (8) 

kavller etmişdir. Tutmasında atmasında çekmesinde (9) ândan sonra 

her bir serverler ki tecrübâtlar etmekle hünerler artırdılar. (10) Hakk 

subhânehu ve te„âlâ habîbi dünyâya zuhûr etdi. İslâm dini yolunda 

(11) gazâ kılmak emr oldu. Ve hem farz-ı kifâye oldu. Cebrail geldi 

şöyle kim hikâyet [15a] (1) kitâb-ı evvelinde beyân olundu çün ol dört 

sahâbeyi okutdu; birisi Sa„d bin (2) Ebi Vakkas Zührî birisi Amr 

ibnü‟l-Ekva Cüheni biri Cündeb bin Amr ve biri (3) Ukbe bin Amir 

el-Cüheni idi hâzır geldiler. Rasûl Hazreti Cebrail (4) birle olan 

kazıyyeyi buyurdu. Ol dört sahâbeye ta„lîm kıldı. Cebrail ta„lîmi (5) 

üzre kalan sahâbeye dahi siz öğredin dedi. Döndüler ol (6) ashâblar 

eytdiler: Yâ Rasûlullâh uzağa atmak var mıdır? Rasûl Hazreti (7) 

vardır dedi. Eytdiler: Yâ Rasûlullâh ânın resmi nenün gibidir bize 

buyurun (8) dediler. Yâ ashâbî kaçan kim uzağa ok atmak dileseniz 
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biliniz ki ol ok (9) dürlü endâmda atılmak gerekdir: Evvel bir şem„-i 

endâmdır ikinci ipek ülüglüdür (10) üçüncüsü kiriş ülüglüdür. Dahi 

gerek kim ol atılan okların içi mücevvef (11) ola müdevver ola 

yonuşları müretteb ola. Yünü suprek ola ipek [15b] (1) ülüglü okun 

terazisi gerek kim açık ola. Kiriş ülüglü (2) okun terâzisi yetmiş şem„-

i endâm okun terâzisi geçmiş (3) ashâb eytdiler: Yâ Rasûlullâh ol üç 

ok bir gezden mi atılır (4) yohsa her birinin bir gezi mi vardır dediler. 

Rasûl Hazreti eytdi: (5) Her bir okun bir gezi vardır dedi şöyle kim 

altı arpa ânı üç gez (6) olur. Şol ok kim terâzisi açık ola ânı yukarı 

gezliyeler. Atmağa (7) meyl edicek kabzayı kendi başından dört 

parmak yukarı tutmak (8) gerekdir. Ol okun terazisi yetmiş gezin 

ötede koya kabzasını (9) başıyla berâber tuta ol okun kim terâzisi 

geçmiş ola. Gezini (10) aşağı tutalar ândan sonra atalar. Ammâ pertâb 

atan âdemin üç (11) dürlü kâmeti vardır: Biri uzun boylu biri orta 

boylu biri kısa [16a] (1) kısa boyludur gerek kim uzun boylu kişi 

cengâ-bâz kabzadan ata orta (2) boylu kişi Türkî kabzadan ata kısa 

boylu kişi behrâm kabzadan ata. Zîrâ (3) cengâ-bâz kabzanın tutmağın 

aslı budur kim demren iç kabzadan (4) pes uzun boylunun kolu 

uzundur ne kadar kim içeriden atarsa (5) dinç atar. Orta boylu kaçan 

kim ceng-bâz tutmak dilese ok salını çıkar. (6) Kısa boylu dahi ceng-

bâz tutmak dilese erişdirmez. Bu üç boylu âdem (7) uzunlu kısalı üçü 

dahi bir idmân etseler üçü çıkıp bir kabzadan (8) ok atsalar uzun 

boylunun okuna orta boylunun kısa boylunun (9) oku ermeye illâ her 

biri kendi kabzasından atsalar berâber çıkmaya ihtimâli (10) ola 

demişler. Fasl idmân etmekliğin nev„in söyler. Ammâ ol (11) erenler 

ki okla yayın idmânın etmek dileseler ol idmân üç [16b] (1) nev„ 
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iledir: Evvel nev„ budur ki rûm sandığı gibi bir sandık alalar. (2) Dahi 

üç kîle çigit bir kile kepek getireler döneler. Ol çigide (3) kepeği üç 

baş ısladalar su ile. Dahi ol sandığa koyalar. Dahi (4) bir divarın içine 

ok adımıyla üç adım ölçeler. Adım dükendüği (5) yerde duralar dahi 

divardan yana doğrulalar. Kabzayı başıyla berâber (6) tutalar ol kabza 

boyu yerde tutalar ölçeler. Dahi sandığı (7) berkideler. Ândan sonra 

ok getireler. Evvelinde kuvvet on batman ola (8) ve kalanı birer 

batman artık ola. Ândan sonra üç çubuk getireler. Biri (9) dokuz tutam 

bir parmak biri dokuz parmak iki tutam biri dokuz tutam (10) üç 

parmak ola. Ândan ol erenler kim idmâna bel bağlamışlar. Üç yay 

(11) dahi getireler. Evvelki yayın kuvveti on batman ola ikinci on beş 

batman ola [17a] (1) üçüncü yirmi batman ola. Ândan üç ok getireler. 

Kayın ağacından her okun (2) demreni üç miskâl ola. Perazvânesi 

demir ola demrenin ucu (3) döğme gibi değirmi ola yassı ola. Evvelki 

okun uzunu sekiz tutam (4) iki barmak ola ikinci ok sekiz tutam üç 

barmak ola üçüncü dokuz tutam (5) ola. Ândan ol idmân edenlerin 

birisi bir kepaze eline ala. Birisi eyde kim: (6) neylersin diye. Bu yay 

tutan ede kim: çekerim diye. Ol soran kişi (7) eyde: Evvel bu yayın 

almağının dahi tarîki vardır. Evvel ânları yerine (8) getirgil. Ândan 

oka el urgil diye. Eline alan kişi elindeki yayın (9) kirişin yeryüzünde 

koya. Arkasını yukarı kıla elindeki oku terâzi (10) ide. Dahi ortalaya 

ol yayın kirişi birle baş aralığında berkide. (11) Ândan yayın ayağına 

zihgîri şöyle geçire kim zihgîri damağı [17b] (1) yukarı geçe çenber 

aşağı ola. Dahi kendi yayın ayağının başparmağın (2) getire sol 

ayağının başparmağı üzerinde koya. Dahi boynunu (3) ve belini önüne 

eğerek edeble dura. Dahi bu nev„ ile vird okuya virdi (4) budur: E„ûzu 
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billâhi mine‟ş-şeytâni‟r-racîm Bismillâhi‟r-rahmâni‟r- (5) rahîm 

hezârân hamdü ve senâ ber-Hâlık-ı âlem devân âferînend benî Adem 

(6) râ ve dûdi hâyi bî haddü ber ervâhi enbiyâi hakk ol Âdem safî râ 

(7) ve Nûh necî râ ve İbrahim Halil râ ve İsmail zebîh râ ve İshak 

fasîh râ ve Musa (8) kelîmullâh râ ve İsa rûhullâh râ ve Muhammed 

Rasûlullâh râ ve himmet bî addü (9) ez hulefâi seyyidi‟l-mürselîn 

evvel Ebû Bekr Sıddîk râ ve Ömer bin (10) el-Hattâb râ ve Osman bin 

Affân râ ve Aliyy-i Murtezâ râ ve Hasan (11) ve Hüseyin velî râ ve 

Hamza bin Abdulmuttalib seyyid-i şuhedâ râ [18a] (1) ve Abbas bin 

Abdulmuttalib ceddü‟l-hulefâ râ ve sâir ashâb-ı kirâm (2) ve ber evtâd 

ve ektâb râ ve evliyâ-i mâzî ve serverân-ı bâkî (3) ve salâvatullâhi 

ale‟l-evvelîn ve‟l-âhirîn ve‟l-hamdu lillâhi Rabbi‟l-âlemîn
45

 diye. (4) 

Dahi çevire duran üstâdlara ikrâm ide. Ândan üç kez peygamber (5) 

rûhuna salâvat (ekle) getire bir kez şehîdler rûhuna tekbîr ide. Dahi (6) 

eğile şehâdet parmağın sağ eliyle zihgîrin damağından koya (7) zihgîr 

gele baş parmağına gire. Ândan yayın sağ yanına dura (8) yürüye. Sol 

elini kabzaya suna sağ elin oka suna. Döne (9) çevire duranlardan 

destûr dileye. Dahi ok ile yayı birden (10) getire sağ eliyle oku çevire 

sol eliyle çevire. Yayı gezini (11) meydânda koya çeke. Gez kulağına 

demren tırnağına gele küşâd vere [18b] (1) sol elinde kala çıkıp 

                                                            
45 Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah‟a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah‟ın 

adıyla. Binlerce hamd ve sena alemlerin yaratıcısına olsun. (…) Hak Peygamberlerin 

ruhları üzerine olsun. Allah‟ın seçkin kulu Âdem‟e, kurtulan Nuh‟a, Halil İbrahim‟e, 

kurban İsmail‟e, güzel konuşan İshak‟a, Allah‟la konuşan Musa‟ya, Allah‟ın ruhu 

İsa‟ya, Muhammed Rasulullah‟a, Elçilerin efendisinden sayısız himmet önce 

Ebubekr-ı Sıddık‟a, Ömer b. el-Hattab‟a, Osman b. Affan‟a, Aliyyi Mürteza‟ya, 

Hasan ve Hüseyin‟e, şehitlerin efendisi Hamza b. Abdülmüttalib‟e, halifelerin 

dedesi Abbas b. Abdülmüttalib‟e, ve diğer sahabe-i kiram‟a geçmişteki yüce ve ulu 

evliyalara serverlere, Allah‟ın salatı öncekilerin ve sonrakilerin üzerine olsun, hamd 

alemlerin Rabbi Allah‟a mahsustur.   
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gitmiye. Ok ile yayı götirmek (2) erkânı üç dürlüdür: Sahîhi budur ki 

dedik her kangı atıcı ki (3) erkânı göstermeye. Ânın atıcılığı makbûl 

tutmayalar. Ândan (4) bu atan kişi ol aldığı kepâze birle okı aşağı 

koya. (5) Ândan ol on yay kim hâzır kılmışlardır. Birin eline ala kim 

(6) on batmandır. Dahi ol çubukların birisin getire kim dokuz tutamdır 

(7) ve bir parmakdır ol yaya gezleye çeke iç kabzaya getire yine 

yerine (8) koya. Ândan bir yay dahi tuta kim ândan artıkdır. Ânı çeke 

birbiri (9) ardınca beş/biş yayı ol çubuk birle tamâm ede. Erkân ile 

çekmek budur (10) çün ol iş tamâm ola ol üç yayın birini ele ala dahi 

bir (11) zeyzân ala kim ol zeyzânın uzunu sekiz tutam iki parmak ola. 

[19a] (1) Dahi sandık içindeki çiğit döge. Bu nev„ ile dahi ede üç 

günde (2) parmağın urula ve kına yaka. Haftada bir kere hammâma 

gire hammâmdan (3) çıkıp ok atmaya çeharşenbih günü dahi ok 

atmaya kırk (4) gün tamâm olucak parmaklarının derileri birer kat 

kavlamış ola. Evvel (5) çile tamâm olduğundan sonra günlük ve 

mastakî ve zeyt yağı (6) tuz ile karışdıralar kaynadalar dahi 

hammâmda dürtüneler. Tâ kim gûfeti (7) suyila dahi gele ol kalan beş 

yayı kim çekilmişdir. Bu nevbet çeke (8) pes bil kim idmân etmeğin 

fâidesi var imiş. Ândan sonra ikinci (9) çileye gire. Kaçan kim bu dahi 

er erliği kırk gün tamâm ede. Ol bir yay ile (10) kim on batman idi. 

Ândan ikinci kırkda ol on beş batman (11) yayı eline ala. Dahi ol 

zeyzânların birin ala kim sekiz tutam üç parmağ idi. [19b] (1) Dahi 

yine idmâna başlaya. Nitekim idmân içindedir ağaç atmaya (2) taş 

atmaya dahi kolların yeninden çıkarmaya yanları üstüne (3) yatmaya. 

Çün kim ikinci idmân çıka orta parmağın derisin (4) dahi katağan ola 

öküz boynuzu gibi ola. İkinci çile dahi (5) tamâm ola. Kaçan kim 
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üçüncü çileye başlaya. ol yirmi batman (6) yay ile ol dokuz tutam 

zeyzânı ala kırk gün dahi ânın (7) ile idmân eyleye. Üç çile dahi 

müntehâsına erişdikde (8) uzak atmak yarağın eyleye. Hirmen vakti 

ola bir yay getire kim (9) ol yayın tertîbi elma ağacından ola. Ammâ 

boynuzu ola siniri (10) deve siniri ola tutkalı balık tutkalı ola. Uzunu 

(11) on iki dutam ola sinirinin tortusu altmış dirhem ola [20a] (1) 

endâmı yassı ola boğazları dik ola kabzası aç ola dört (2) buçuk 

dirhem kiriş ola kuvveti yirmi beş batman ola. Müntehâ oklar (3) ala 

atmağa çıkdığı gün yil olmaya bulud olmaya dü-şenbe (4) gün ola. Bir 

zamân mağrib tarafına ata bir zamân maşrık tarafına (5) ata bir zamân 

şimâl tarafına bir zamân yemîn tarafına. Bu dört tarafda (6) ok 

menzilin kande olabile. Ândan sonra atıcıları bir yere cem„ ede. (7) 

Dahi ok yerine çıkalar iki bölük olalar. Yarısı bir başında (8) ve yarısı 

dahi bir başında duralar. Adımı ok atalar sekiz yüz (9) adım yere ok 

adımı ola. Ndan ma„lûm ola adımı eytmişlerdir kim: (10) Bir orta 

boylu kişiyi getireler. Biri ânın ayağıyla beş ayak ölçdüreler (11) ol 

beş yeri üç adım sayalar okun adımı bu tarîk olur demişler. [20b] (1) 

Ol okun yerinde bir mil yapalar müntehâsı budur kimesne garîm 

olmaya. (2) Her kişi kim ırağa ok ata kimisini be-suhte atsa ânın 

küşâdı (3) mısrî gerek yedidir küşâdı altı dürlüdür ki dört dürlü atmak 

gerek iki eli dar çenber ola düşmân küşâdı kalkan küşâdı budur kim 

sağ eli ardına gire sol göğsüne gele her kişi puta atmak dört yüz adım 

yerden okunmuyor(4) üç yüz altmış altı ta„lîk vardır demişlerdir.  

Dahi bir ok atmağın (5) yedi dürlü erkânı vardır biri oldur ki rast tuta 

ikinci erkânı oldur ki (6) yayını nakli bağlaya üçüncü erkânı oldur ki 

gezin rast koya dördüncü (7) oldur ki çeke beşinci erkânı oldur ki 
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demreni iç kabzaya getire altıncı (8) erkânı oldur ki nazarı yayın 

ardından ide yedinci erkânı oldur ki küşâd (9) vire. Bu yedi erkân dahi 

zihgîrde bulunur demişlerdir. Dahi bir ok (10) yirmi dört kıratdır: 

Toludan demren ucuna değin yirmi kıratdır. (11) Her kişi toluya 

getirse ve atsa âna nîm-keş derler kimesne ânın atıcılığını [21a] (1) 

kabûl etmeye. Her kişi tîz atsa âna cudat derler. Ânı dahi atıcılar kabûl 

(2) etmeye. Her kişi kim göğsüne çeke âna sîne-keş derler. Ânın dahi 

(3) atışını kabûl etmeyeler. Zîrâ kim Acem vilâyetinin atıcıları çekmek 

üzerine bu yiğiti (4) demişler. Bir dür dahi atmak vardır ki âna ser-i 

çenber derler. Ve bir atmak (5) vardır âna zîr-i siper derler. Ve bir 

atmak var ki âna ser-i ser kullâb derler. (6) Ve bir atmak var ki âna 

nîm bahş derler. Ve bir atmak var ki âna kadem derler. Ve bir atmak 

(7) var ki âna dü-kadem derler. Ve bir atmak var ki nüh-kadem derler. 

Ok (8) var ki ânın yüni elmas geriden derler ve ok var ki gezinde 

elmas (9) vardır. Ânı atalar ve ok vardır ânın gezi biz gibi ola ânı 

atarlar. Ve ok (10) var ki âna iğne develer atalar. Yay var ki ânı 

başdan başa iğneliyenler üç (11) yerde mühürleyeler ândan ok atalar. 

Atmak vardır sabahdan atalar atmak [21b] (1) vardır ki güneş iki 

sünügi boyu çıka havada dura ândan atalar. (2) Ok vardır ki bir 

kuyunun yanında yetmiş adım yerde bir börk dikeler (3) kuyunun 

içinden atalar. Ok yukarı doğru çıka dahi döne ol (4) börke dokuna. 

Bir ok vardır ki atalar gire dön diyeler. Bir dürlü (5) dahi atmak vardır 

ki bir büyük bacalı eve gire. Ol oku atda okla bile (6) atıla bacadan 

çıka. Ok vardır ki bir kulaç ola tamâm çekile atıla. (7) Kuş oku ola 

ânın gözinde timür zeh ola atıla kuş vardır ki gezsiz (8) atıla kuş oku 

var ki ândan yirmi dört ok atıla. Kaçan kim bir tahtaya ursalar (9) bir 
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araya çokuşa. Kaçan kim ırağa atsalar her biri bir yana dağıla. (10) Ok 

vardır ki parmak gibi ola ânı yayla atalar tahtadan taşra çıka. (11) 

Atmak var ki bir kişinin boynuna bir belter takalar bir ucunu bir oka 

[22a] (1) bağlayalar atalar. Ol kişiyi sürüye ala gide. Ol yirmi dört (2) 

dürlü atmak ki dedik bunlardır. Yine kâmiller etmişler kim her kişi (3) 

on iki bin ok atmak dilese on beş batman yaydan kırk (4) günden 

gühere ok ata. Çün bir çile tamâm ola döne bir nice gün (5) perhiz ede. 

Ândan atıcıları cem„ ede abdest ala tumanın mühürleye (6) döne yeri 

kaza topuğuna değin sağ ayağın göme. Ândan evrâdın (7) okuya 

tekbir ve tehlîl ede. Salavât birle atmağa başlaya. On (8) iki bin ok ata 

kademin ayırmaya. Çün tamâm ede. Ândan sonra (9) bir yay getire 

yirmi batman ola ok getireler kayın ağacından ola (10) demreni sipsü 

ola filkisinin uzunluğu yir sıra ola dört (11) yüni ola kartaldan ola ol 

yün ağırı on yedi miskâl ola. [22b] (1) Ol ok saban demrenden geçe. 

Kaçan kim ol işi dahi tamâm (2) ola san„atı içinde pehlivân ola. Her 

atıcı kim dergâh-ı münkir (3) ola üstâzsızdır. Her atıcı kim bir iklime 

vara. Ânın (4) erkânı işbu nev„ ile gerekdir ki dergâh olduğu yere 

vara. (5) Dahi iki kademinin üzerinde bir fâtiha ve üç ihlâs (6) okuya. 

Taş eşiği ziyâret eyleye. Sağ kademin (7) içeri basa dergâh önüne 

varınca her bir (8) adımına üç kere salavât getire gele. Dergâh ile 

(9)görüşe ândan üstâdlar ile görüşe esenleşe. (10) Dahi geçe sol 

tarafda otura. Ol okuduğu (11) Kurân‟ın sevâbını niyyet-i gazâ içün 

ok atanlara bağışlaya. [23a] (1) Zîrâ bu ok ile yayın ilmi dahi hüneri 

azîz ilimdir ve şerîf (2) hünerdir. Dahi her gez kişi yarlıkda ve 

yoldaşlıkda okdan yaydan (3) yar ve yoldaş yokdur. Şöyle kim 

demişlerdir ve dahi atıcılar atdığı (4) endâze üzerine demişlerdir ve 
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dahi edeb bâbında derler. Bir melike (5) yayı sunmağa vaz„ı işbu 

resmedir ki yayı sunan kişi sağ (6) elinin ardından yayın başındaki 

bağar altında koya. Tâ kim kabza (7) ortada kala ândan ol melike 

sunuvere. Dahi olar kim ok (8) içinde dinç duru iletmiş olur. Ânlara 

yayı işbu nev„le gerekdir kim (9) sunan kişi yayın aşağa ayakdan 

tarafa başını sol eliyle tuta (10) sağ elin yayın kabzasında koya dahi 

suna ve ânlar ki âmirlerdir (11) kendilerden tutmak öğrenmişler. 

Ânlara yayı sunacak sağ eliyle yayın [23b] (1) aşağı başın tuta. Dahi 

sunuvere dahi üstâdlar demişlerdir ki: (2) Bir kişi meclis içinde bir 

atıcıyla da„vâ edip yay dilese (3) bu üstâd şâkirde yayın aşağı başını 

sol eline ala dahi (4) sunuvere. Eğer ol da„vâ eden sâhib eren ise evvel 

sağ (5) elin bu yayı sunanın eline suna ziyâretleye. Ândan yayı eline 

ala (6) eğer bî-dirîğ tutup yayı almak isterse bileler ki erkânsızdır. (7) 

Âna yay vermeyeler da„vâsını kabûl etmeyeler. Dahi ol ta„lîk (8) işleri 

andık dahi amelini gizledik eytmedik değildir kim bahıllık (9) ola. 

Lakin eytmediğimizin sebebi oldur her bî-hüner üstâza hıdmet (10) 

etmeden me-bâzâ bu risâle eline gire nazar eyleye. Ol işi ol sâhib-i 

(11) hünerlerin sırrını fâş eyleye dedik. Zîrâ lâzımdır her bir kişi kim 

bir mürşide hıdmet ede [24a] (1) ândan öğrene. Resûl aleyhi‟s-selâm 

hazreti buyurur: lev-lâ el-mürebbi (2) mâ areftü rabbî
46

. Ya„ni Hazreti 

Muhammedü‟l-Mustafa eydür: Eğer bana terbiyet (3) edici olmasa idi 

Tanrıyı bilmeye idim dedi. Çün Allah Te„âlânın (4) habîbi böyle 

diyicek pes ümmetine lâzım oldur kim üstâzsız işe (5) el urmayalar. 

Bâkî her mü‟mîn kim bu risâlenin içine nazar kıla zinhâr (6) 

eksiğinden ötürü tercüme edip ta„na urmasın kim bir azîzin (7) 

                                                            
46 Terbiye edicim olmasa idi, Rabbimi tanıyamazdım. 
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fermânıyla te‟lîf olundu. Temmü‟l-kelâm bi-avni‟llâhi‟l-meliki‟l-

allâm. 
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GĠRĠġ    

 

Osmanlı Türklerinin, Avrupa‟daki fetihler sonrasında, bu topraklara 

Anadolu‟dan getirdiği nüfusla bölgenin etnik yapısı değişmiştir 

(Alkan, 2015: 246). Bölgede kurulan istikrar, XIX. yüzyılın başında 

yaşanan isyanlar, savaşlar ve bağımsızlık talepleriyle bozulmuştur 

(Aydın, 1994: 498). Tanzimat‟ın ilânı ile beraber gayrimüslim reâya 

ile serhat bölgelerinin güvenliğini temin için orada istihdam edilen 

büyük toprak sahibi Müslüman Beyler (ağalar) arasında ilişkiler 

büsbütün gerginleşmiştir. Bu dönemde 1841 Niş ve 1850 Vidin 

isyanları olmuştur (İnalcık, 1964: 640, 646). 1877-1878 yılında 

yapılan Osmanlı-Rus savaşından sonra da sorunlar çözülememiş, hatta 

artarak devam etmiştir (Aydın, 1994: 498). Savaşı kaybeden Osmanlı 

Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878'de Ayastefanos Antlaşması 

imzalanmıştır. Ayastefanos Antlaşması‟ndaki maddeler Fransa, Rusya 

Almanya, Avusturya ve İtalya‟nın katıldığı Berlin Kongresi‟nde 

yeniden ele alınmış ve değiştirilmiştir. 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin 

Antlaşması‟na göre, Vilâyât-ı Selâse olarak adlandırılan Selanik, 

Kosova ve Manastır‟da ıslahat yapılması şartı getirilmiştir (Gencer, 

1992: 516-517).  
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Berlin Antlaşması ve İlgili Antlaşmalara Göre Rumeli (Gencer, 1992). 

 

Avrupa devletlerinin talebi üzerine Osmanlı Devleti Vilâyât-ı 

Selâse‟de ıslahat yapılmasını kabul etmiş ve 1902 yılı sonlarından 

itibaren somut adımlar atmaya başlamıştır (Hacısalihoğlu, 2003: 440). 

Kasım 1902‟de Vilâyât-ı Selâse Umum Müfettişliği kurulmuş, Mart 

1903‟te bölgenin teşkilâtı değiştirilmiştir. Yeni teşkilat yapısına göre, 

Selanik Vilayeti‟nin sancakları Selanik, Serez, Drama, Karaferye, 

Vidin, Yenice-i Vardar, Avrethisarı, Doyran, Ustrumiçe/Ustrumca, 

Kisendire, Tikveş, Lankaza/Langaza ve Katerine‟dir. Manastır 

Vilayeti Manastır, Pirlepe, Görice, Ohri, Florina, Serfice, Debre, 

İlbasan/Elbasan sancaklarıdır. Kosova vilayeti Üsküp, Kumanova, 

Eğri, Kratova, Palanka, Köprülü, İştib, Radovişte, Koçana, Priştine, 

Senice, İpek, Taşlıca, Prizren‟den oluşmuştur (Yarcı, 2013: 98).  
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1. RUMELĠ ISLAHATI ÖNCESĠ ÂġAR TAHSĠLATININ 

DURUMU   

Osmanlı Devleti‟nde, aşar vergisi uzun süre iltizam usulüyle tahsil 

edilmiştir. Fakat iltizam usulünde muhtelif sıkıntılar yaşanmıştır (Koç: 

2020, 304-306). Âşar tahsilinde yaşanan sıkıntılar üzerine Osmanlı 

idarecileri, XIX. yüzyıl boyunca çeşitli düzenlemeleri gündeme 

getirmiştir. Bu vergi düzenlemelerinden birisi,  vergi mükellefleri ile 

merkezi hazine arasındaki aracıları ortadan kaldırmak suretiyle, hazine 

gelirlerinin artırılması amaçlanmıştır. Âşar vergisinin yönetim 

usulünün değiştirilmesi Tanzimat sonrasında
2
 1840‟da başlamış, 

1850-53‟de usul-i cedid kapsamında, mültezimlerin devletle ahali 

arasından çıkartılıp, aşarın tahmis usulüyle köy ahalisine toptan ihalesi 

hedeflenmiştir. Böylece âşar bedeli, tahmis yöntemiyle belirlenmiş 

bedel üzerinden açık arttırmaya gidilmeden köy ahalisine devredilecek 

ve bedel bizzat köylülerden tahsil edilecektir. Dolayısıyla iltizam 

sisteminin kaldırılıp, verginin mültezimler yerine devlet görevlilerince 

tahsil edilmesi düşünülmüştür. 1853-55‟te emaneten idare 

uygulanmış, 1855-1861 arasında âşar müzayedeyle küçük 

mültezimlere ihale edilmiştir. 1861-1871‟de ahaliye maktuan ihale 

edilmiş, 1876-1880‟de emanet usulü uygulanırken, 1880-1887 arası 

âşar ve ağnam emaneti kurulmuş ve 1887-1895‟de tekrar mültezime 

maktuan ihale edilmiştir. 1896-1904 arasında ise âşarın arazi vergisi 

olması tasarısı çıkarılmıştır (Özbek, 2015: V, 46, 50, 52). Bu tasarı, 

tahmis yöntemiyle birlikte, 1904 yılından itibaren de Vilayat-ı 

Selase‟de tecrübe edilmesi gayesiyle uygulamaya konulmuştur.  

                                                            
2 Ayr. bk. (İnalcık, 1964: 628).  
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II. Meşrutiyet döneminde, “âşar genelde taşra idare meclisleri 

kararıyla iltizama verilmiştir. İltizam gerçekleşince, mültezimlere 

uygun taksitlerle senetler imzalattırılmıştır. Tahsilin vadesi geldiğinde, 

mültezimler parayı mal sandıklarına teslim etmek zorunda olmuştur. 

Mültezim tutarı teslim etmediği durumda, gecikme cezası ödemiştir. 

Aynı zamanda kendisi ve kefilinin malı haczedilmiştir. Âşar emaneten 

idare edildiğinde, görevliler aynen alınan mahsulâtı defterlere 

kaydederek mirî ambara yığmışlardır. Ambara yığılan mahsul, mal 

müdürü tarafından peşin veya veresiye olarak satılmış ve tutarı mal 

sandığına yatırılmıştır. Âşarı Düyûn-ı Umumiye İdaresi’ne verilen 

mahallerde, ihaleyi yine taşra meclisleri yürütürse, senetler bu 

idarenin emrine tanzim olunmuştur” (Akkuş, 2011: 342-344).  

1.1. Arazi Vergisi ÇalıĢmaları 

Bu dönemde tahmis yöntemi, Avrupa‟da arazi vergisi hesaplanırken 

kullanılmaktaydı. Fakat Avrupa‟da, beş yıllık ortalama fiyat yine beş 

yıllık ortalaması alınan mahsulatla/ürünlerle çarpılmış ve bir sabit 

değer elde edilmiştir. Bu sabit değer, her dönüm için arazi vergisi 

olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu usulde mahsul fiyatı değiştikçe, bir 

yılsonundaki ortalama fiyat önceki dört yılın ortalama fiyatına ekleme 

veya indirme yapılarak, gelecek yıl için yeni arazi vergisi belirlenmiş 

olacaktır (Akkuş, 2011: 328).   

1.2. Rumeli’de ÂĢar Vergisinin Tahmisle Ahaliye Ġhalesi (1861) 

Rumeli eyaletleri ve buralara bağlı kaza ve kasaba aşarının, tahmis 

yöntemiyle toptan ahaliye ihalesi hakkında, 22 Mart 1861 tarihli irade-

i seniye çıkarılmıştır (BOA, A.}MKT.UM., 462/77). 1861 tarihli 
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Umur-u Maliye‟ye dair nizamnamede devlet, vergisini mahalle ve 

köyden talep etmiştir. Böylece âşar tahsilinde devletle ahali arasına 

kimsenin girmemesi amaçlanmıştır (Özbek, 2015: 57, 126).  

1861 Vâridât-ı Ösriye Nizamnamesi
3
‟ne göre “her kasaba ve köyde 

âşarın içinde bulunulan yıldan önceki beş yılın ihale tutarları toplamı 

beşe bölünecektir. Bu tutar yıllık olarak beş yıl boyunca maktuen köy 

ve kasaba ahalisine ihale edilecektir. Önceki yıllardan bir yılın ihale 

tutarı tespit edilemezse, miktarı belli olan dört yıl içerisinden en düşük 

miktarlı olan tutar dikkate alınacaktır. İki yılın ihale bedeli tespit 

edilemediği durumda, miktarı bilinen üç yıldan en düşük miktarlı olan 

ihale tutarı dikkate alınarak yıl sayısı dörde, geriye kalan beşinci tutar 

ise miktarı en yüksek olan yılın ihale tutarı olarak yazılacaktır. Bu 

yöntemler mahsurlu göründüğü takdirde, daha önceki senelerin bedeli 

dikkate alınavaktır.” Nizamnamede “Devlet-i Aliyye’nin bu usulü 

ittihaz buyurmaktan murad-ı âlisi, mücerred ahali-i Memalik-i 

Mahruse’yi mültezim mezaliminden kurtarmak ve herkesin 

mahsulâtını vakt-ü zamanında istediği gibi eküp biçüp kaldırmakta 

serbest olmasını istihsal eylemek” şeklinde tahmis yönteminin amacı 

açık bir biçimde izah edilmiştir (Akkuş, 2011: 328-329).  

Buna göre kasaba ve köylerin beş senelik öşür bedelinin birleştirilerek 

bu bedelin tahmis ile beşte bir oranının bedel olarak alınması ve bu 

bedel ile beş yıllık süre için o kasaba ve köy ahalisine toptan ihale 

edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu konuda hazırlanan nizamname ile her 

kasaba ve köy, R.1272-1276 / M.1856-57/1860-61 yılları arasındaki 

                                                            
3 Bu nizamname için  bk. (BOA, İ..MMS., 21/928).  
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beş yılda mültezimlere kaç kuruş bedel ile satılmış ise o bedellerin 

toplanması, sonra toplamın tahmis ile ortalaması olan 1/5‟inin 

alınması istenmiştir. Ortalamanın ardından ortaya çıkacak tutarla, beş 

yıl için kasaba ve köy ahalisine toptan ihale edilecektir (BOA, 

A.}DVN.MKL., 85/10).
4
  

Belirtilen tarihler arasında Edirne/Çirmen kazasındaki köylerin öşür 

gelirini gösteren tahmis defteri bulunmaktadır. Bu tahmis defteri 

düzenlenirken, Hazine‟den verilen defter suretinde yazılı olan köylerin 

beş yıllık öşür geliri esas alınmıştır. Beş yıllık öşür bedelinin 

ortalaması alınarak, köylerin yıllık tahmis bedeli belirlenmiştir. Bedeli 

bilinemeyen yıllar için, önceki yılların geliri yazılmıştır (BOA, 

ML.VRD.d., 2940). R.1277/M.1861-62 yılından itibaren, tahmis usulü 

ile çiftçilere toptan ihale edilmiş olan Rumeli kıtası öşür gelirlerinin 

işlem ve tahsilatı ile ilgili, Meclis-i Vâlâ tarafından düzenlenen 

cetvelin, kazalar tarafından nasıl doldurulacağını açıklayan yazı 

hazırlanmıştır. Böylece her kaza aşarının köy köy tahsilatının cetvelde 

görülmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu cetvellerin her sene Hazineye 

gönderilmesi talep edilmiştir. Mahsul zamanı köylerde imam, muhtar, 

papaz ve sözüne güvenilir şahıslar ile ahalinin güvendiği ve inandığı 

kişilerden oluşan, birer tâşir meclisi
5
 oluşturularak tahsilat işlemlerine 

başlanması istenmiştir (BOA, HR.SYS., 1148/2).  

                                                            
4 BOA, A.DVN.MKL., 85/10 numaralı bu belgenin tarihi belirtilmemiştir. Lakin 

belgenin içeriğinin 1861 tarihli ve BOA, A.}MKT.UM., 462/77 numaralı belgeyle 

alakalı olduğu anlaşılmaktadır.  
5 Mahsulün öşrünü almak için oluşturulan Meclis.  
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Bu karardan sonra yapılan uygulamalar sonucunda, 1864 tarihinde 

Rumeli vilayetlerinde, tahmis usulüyle ahaliye ihale edilen öşür 

bedelinden bakaya kaldığı anlaşılmaktadır (BOA, A.}MKT.MHM., 

296/34). Bundan sonra 12 Nisan 1869 tarihli “Rumeli öşür 

gelirlerinin, köy köy müzayedesiyle mahalli mültezimlerine ihalesi” 

hakkında talimat hazırlanmıştır. Bu talimatın birinci maddesinde, 

tahmis usulüyle beş senelik olarak toptan ahalisine verilmiş olan öşür 

gelirleri, R.1282/M.1866-67 yılı hesabına geçirilmek üzere, 

mahallerinde müzayede ile şartları sağlayan taliplerine ihale edileceği 

belirtilmiştir. Diğer maddelerde, işlemlerin nasıl yapılacağı 

sıralanmıştır (BOA, A.}DVN.MKL, 80/5).  

1.3. Rumeli’de ÂĢar Vergisinin Arazi Üzerinden Alınması  

29 Aralık 1879‟de, öşrün arazi üzerinden toptan alınması hakkında 26 

maddeden oluşan nizamname layihası hazırlanmıştır (BOA, 

A.}DVN.MKL, 18/13). 3 Haziran 1896 tarihinde ise, Rumeli 

vilayetlerinin her birine bağlı kazaların birinde deneme olarak 

yürütülmek üzere âşarın arazi vergisine eklenerek tahsil edilmesi 

usulüne dair talimat
6
 hazırlanmıştır (BOA, A.{DVNS.NZAM.d. 7: 

187-190). Öşrün arazi üzerinden maktuan alınması konusunda 

komisyon tarafından hazırlanan nizamname layihası ile bu layiha 

çerçevesinde köy köy âşar müzayede ve ihalesine görevli memurların 

görevlerini hatırlatıcı ve uyarıcı yazı, 26 Aralık 1896‟de 

hazırlanmıştır (BOA, A.}DVN.MKL., 38/9). Yukarıda adı geçen 3 

                                                            
6 Bu talimatın tam adı şu şekildedir. “Vilâyât-ı Şâhânesi’nin Her Birine Merbud 

Kazaların Birinde Tecrübeten Mevki-i İcraya Va’z Olunmak Üzere Âşarın Arazi 

Vergisine Zammıyla İstifası Usulüne Dair Talimat”. 
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Haziran 1896 tarihli Rumeli Islahat layihasında, âşarın “teslisen” 

(aşarın son üç yıllık toplamının üçe bölünmesi ile ortaya çıkan 

miktarın esas alınması yöntemi) tahsil edilmesi istenmiştir (BOA, 

A.}MKT.MHM., 677/5.002.001; BOA, A.{DVNS.NZAM.d 7: 187). 

Zikredilen usulün uygulanması için Kosova, Manastır ve Selanik 

vilayetlerinde üç kaza belirlenmiştir. Fakat zikredilen yılda, emlak ve 

arazinin gerçek değeri üzerinden yazımı önceden yapılmamıştır 

(BOA, Y.A.RES., 80/59). Osmanlı idaresinde kalan Rumeli 

vilayetlerinden Edirne/Babaeski, Kosova/Preşova ve Manastır/Nasliç 

kazalarında R.1312/M.1896-97‟da teslis usulü uygulanmıştır (BOA, 

DH.TMIK.S., 18/15.004; BOA, DH.TMIK.S., 11/99). Teslis 

uygulaması aynı kazalarda R.1312-1314 / M.1896-97/1898-99 yılları 

arasında da devam etmiştir (BOA, BEO, 1330/99718.004). 

Dolayısıyla âşar vergisinin arazi üzerinden alınması usulünün, 1896 

yılından itibaren Kosova, Manastır ve Edirne Vilayetlerinin bazı 

kazalarında tecrübe maksadıyla uygulamaya konduğu anlaşılmaktadır 

(BOA, İML., 18/61; Özbek, 2015: 121).  

1.4. Arazi ve ihalenin Durumu  

Âşar tahsili açısından, bir köyün veya çiftliğin arazisi köyün dışında 

farklı yerlerde de olabilmekteydi. Bu anlamda birçok köyün bir veya 

birkaç mezrası bulunurken, bazı köyler de bir veya birkaç köy 

mezrasından meydana gelmiştir. Bu durum tımar usulünden baki 

kalmıştır. Öşürden elde edilen gelir gerek devlet masraflarına ve gerek 

evkafın muhafaza ve idaresi için vakıf görevine tahsis edilmiştir. 

Bunlardan birincisi devlet tarafından, ikincisi mütevelliler tarafından 
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tahsil edilmiştir. Askeriye erzakı müteahhitleri ise hazinede olan 

alacaklarını âşar iltizam bedeliyle mahsup ettirebilecekleri 

düşüncesiyle, %10‟dan %20‟ye kadar fazla bir tutar ile âşar iltizamına 

teşebbüs etmiştir. Askeriye erzakı müteahhitlerinin bu teşebbüslerine 

diğer mültezimler uymuştur (BOA, TFR.I.KV., 128/12748.002.002). 

Çünkü müteahhitlerin, hazinede kefil olarak bıraktıkları senetleri 

bulunmaktaydı (MMZC, 16.11.1324: 118). Arazinin bu durumu tahrir 

ve tahmis bedelinin dağıtımı sırasında birçok zorluk ve şikâyete sebep 

teşkil edecektir. O yüzden arazi tahririnin önemi ortaya çıkacaktır.  

2. 1896 TARĠHLĠ RUMELĠ ISLAHAT LAYĠHASI  

XIX. Yüzyılın sonunda Rumeli‟de karışıklık hali devam etmekteydi. 

II. Abdülhamid, Rumeli‟deki karışıklığın idarî noksanlıktan meydana 

geldiğini düşünerek, 1894 yılından itibaren bir ıslahat hareketi 

başlatmıştır. Bu ıslahatlar çerçevesinde, ilk olarak vilayetlere bağlı 

kaza ve köylere Osmaniye, Orhaniye gibi Türkçe adlar verilmiştir 

(Sert, 2019: 487; BOA, DH.TMIK.S., 5/63).  

Karışıklığa son vermek maksadıyla ve bu kapsamda Rumeli‟de 

ıslahatlar yapmak üzere bir heyet hazırlanmıştır. 1896 yılında Hakkı 

Efendi‟nin başkanlığındaki heyet Edirne, Selanik, Yanya, İşkodra, 

Kosova ve Manastır Vilayetleri ile ilgili araştırma ve incelemeler 

yapmıştır. Haziran 1896‟da II. Abdülhamid, heyetin görevinin bittiğini 

düşünerek İstanbul‟a dönmelerini istemiştir. İstanbul‟a dönen heyetin 

hazırladığı rapor padişaha sunulmuştur. Sunulan rapor sonrasında 

hazırlanan ıslahat programı Padişah tarafından onaylanmıştır. 
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Onaylanan ıslahat programının uygulama aşamasında, yeni ve 

tecrübeli memurlar görevlendirilerek Rumeli‟ye gönderilmiştir (Yarcı, 

1996: 125-126; Sert, 2019: 488).  

Rumeli‟deki ıslahat çalışmaları, Anadolu‟daki ıslahat çalışmaları ile 

birlikte 1897 yılında başlatılmıştır. Rumeli vilayetlerindeki ıslahat 

çalışmaları, Yunan savaşı ile aynı döneme denk gelmiştir. Bu yüzden 

savaşın mali yükü, ıslahat bölgelerindeki bütün yatırımlarını olumsuz 

etkilemiştir. Rumeli Vilayetleri layihası Ferik Saadettin Paşa 

tarafından uygulamaya konulmuştur. Layihada bölgede vergi reformu, 

idarî yapılanma, güvenlik, ziraatın ıslahı, kan davalarının çözülmesi 

ve eğitimin yeniden yapılandırılması gibi önemli konular üzerinde 

yoğunlaşılmıştır (Balcı, 2012: 1, 7, 30; BOA, A.MKT.MHM., 

677/5.002).  

Layiha hükümlerini uygulandığı bölgelerden birisi de Kosova Vilayeti 

olmuştur. Kosova Vilayeti Yenipazar, İpek, Prizrin, Priştine ve Taşlıca 

sancaklarından oluşmakta olup (BOA, DH.TMIK.S., 7/24; Balcı, 

2012: 11-12), vilayet merkezi Üsküp‟tür. Taşlıca dışındaki diğer 

livalarda Müslüman nüfusu fazla idi. Taşlıca Sancağı‟nda, nüfusun 

sayısı ve gelir seviyesi çok düşük olduğu için ıslahat layihası 

uygulanamamıştır (Balcı, 2012: 11). Kosova Vilayeti‟nin merkez 

kazası olan Üsküp ve Taşlıca sancaklarınca, ıslahat layihasına göre, 

%5 oranında gayrimüslim jandarma yazılmış, Priştine ve Prizrin‟de 

talep olmamıştır. Yenipazar ve İpek Sancaklarında ise ıslahat 

layihasını yapma imkânı olmamış ve mahzurlu görülmüştür. Bu 
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yüzden bu iki yerde ıslahat, 17 Ocak 1897‟de ileri bir tarihe 

ertelenmiştir (BOA, DH.TMIK.S., 6/27).  

2.1. Islahatın Vergiler Maddesi  

Islahatın vergiler maddesinde vergi tahsili için öncelikle âşar bedelinin 

teslisen (1/3 oranında) ortalaması bulunup, arazi vergisi üzerine 

maarif ve nafia (bayındırlık) hisseleri eklenip, böylece ortaya çıkan 

miktarın her yıl nakit olarak alınması istenmiştir. Bu düzenlemenin 

R.1312/M.1896-97 mali yılından başlamak üzere, Rumeli 

vilayetlerine bağlı kazaların birinde yavaş yavaş uygulamaya 

konulması amaçlanmıştır. Uygulamanın hükümlerine göre, ahali 

tarafından tahrir zamanında yüksek değer biçilmiş olan köylerin emlak 

ve arazisinin değerlerinin düşürülerek düzeltilmesi için arzuhal 

verilirse, irade-i seniyeye uygun olarak, arazi değeri düzeltilecektir. 

Vergi bakayası, bu düzeltme işlemine uygun olarak hesaplanacak, 

ödeme gücü zayıf olanların borçları adil olarak tahsil edilecektir. 

Sanat ve ticaretle meşgul olmayan çiftçiden, temettü yani kazancı 

üzerinden vergi alınmayacaktır. Askerlik bedelinin tahsilatında, 

zenginlik ve fakirlik dikkate alınacaktır. Bundan sonra her cemaatin 

askerlik bedelinin dağıtımında mükellef olan kişilerin emlak, akar, 

temettü, âşar ve ağnam vergilerinin miktarına bakılacaktır. Her yıl 

bedel dağıtımı zamanında, Mal Kaleminden muhtelif milletlerin 

cemaat meclislerine birer memur gönderilecek, tevzi defterlerinin 

kural ve kararlara uygun olarak tanzimi kolaylaştırılacak ve defter 

kayıtlarına uygun hale getirilecektir. Ekleri cemaat meclisi azasına 

mühürlettirildikten sonra hükumet tarafından tahsilata başlanacaktır 
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(BOA. A.}MKT.MHM., 690/12.008; Balcı, 2012: 12-13). Babaeski, 

Preşova, ve Nasliç kazaları aşarının teslisle, vergi üzerine eklenerek 

tahsili hakkındaki usulün, R.1313/ M.1897-98 ve R.1314/M.1898-

99‟da da uygulanması gerekli görülmüştür (BOA, A.}MKT.MHM., 

677/30.020).  

3 Haziran 1896‟da Rumeli vilayetlerine memur olan maliye 

müfettişlerine öşür gelirinin müzayedesi, ihalesi ve ihalesi 

yapılamayanlar için uygulanan emaneten idarenin teftiş görevi 

verilmiştir. Bununla birlikte âşar ile ağnam, arazi ve emlak vergisi ve 

benzeri tekâlif-i emîriyenin, tahsil yöntemi gibi hesapları 

denetlemeleri istenmiştir. Ayrıca, Rumeli vilayetlerinin birer 

kazasında deneme maksadıyla, âşarın arazi vergisi üzerine taksimi 

kararlaştırılmıştır (Düstur: Birinci Tertib, C.7, 1941: 90, 92). Arazi 

vergisi ise arazinin değeri üzerine tahakkuk ettirilmiştir (Okçuoğlu ve 

Önder, 2011: 265). Bunun yanında 6 Haziran 1896‟da, âşarın arazi 

vergisine eklenerek tahsil edilmesine karar verilen kazalarda, her 

köyün R.1309-1311/M.1893-94 - 1895-96 arasındaki üç yılın âşarı, 

maarif ve nafia hissesi ile birlikte toplanıp ortalaması alındıktan sonra, 

ortaya çıkacak miktar öşür bedeli sayılmıştır. Yani her köy için, âşar 

ve arazi vergisi bedeli, bütün köy ahalisinin ödemekte olduğu arazi 

vergisi miktarına göre taksim edilecektir. Şöyle ki bir köyün üç 

senelik âşar ortalaması dört bin ve arazi vergisi bin kuruş ise o köyde 

yüz kuruş arazi vergisi vermekte olan bir kişi, öşür ve arazi vergisi 

olmak üzere yalnız beş yüz kuruş ödeyecektir. Âşar ve arazi vergisi 

toplamı, eylül ayı başından başlayarak şubat ayı sonuna kadar her ayın 
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başında altı eşit taksitle alınacaktır. Mütevellileri tarafından idare 

edilen Evkaf-ı Müstesna var ise bu gibi evkaf ve araziye ait öşrün de 

mütevellileri tarafından bu talimat hükümlerine uygun olarak tahsil 

edilmesine karar verilmiştir (Düstur: Birinci Tertib, C.7, 1941: 94-

95).
7
 Bu yıllardaki teslis uygulaması Edirne, Kosova ve Manastır‟da 

yürütülmüştür (BOA, BEO, 1330/99718.003).  

Aşar bedelinin tahsili ve uygulanması ile ilgili 18 Şubat 1897' 

tarihinde Kosova Vilayeti‟nden Dâhiliye Nezareti‟ne konu ile ilgili 

bilgi verilmiştir. Buna göre, vilayette âşar bedelinin ekili arazi 

oranında çiftçiden alınması tecrübesi, Priştine‟ye bağlı Preşova 

Kazası‟nda yürütülmüştür. Bu şekilde gerek devlete ait verginin 

alınması ve gerek ahalinin vakti zamanında mahsulatı elde 

etmelerinden dolayı, hükumet ve çiftçiler arasında karşılıklı fayda ve 

kolaylık sağlanmıştır. Bundan başka ahali ile mültezimler arasında 

karşılıklı memnuniyet yaşanmış, şikâyetlere gerek kalmamıştır. Fakat 

bu uygulamanın şimdilik İpek, Prizrin, Yenipazar, Taşlıca ve kısmen 

Priştine‟ye yayılmasının mümkün olmadığı, yalnız Kosova Vilayeti 

merkez sancağı Üsküp ile Preşova kazasında mümkün olacağı 

bildirilmiştir (BOA, DH.TMIK.S., 7/24).  

23 Şubat 1900‟de, yapılacak vergi düzenlemesi için çıkarılan 

talimatnamenin 7. maddesine göre, bir mahalle ve köyün tahriri 

bitirildiğinde, o yerin emlak ve arazi değeri ile kazanç miktarı ve 

nüfus sayısı tutulacak deflerin altına kaydedilecektir. Sonra bu defter 

                                                            
7 Talimatın tam adı: “Rumeli Vilâyât-ı Şâhânesinin Her Birine Merbut Kazaların 

Birinde Tecrübeten Mevkii İcraya Vaz Olunmak Üzere Âşarın Arazi Vergisine 

Zammile İstifası Usulüne Dair Talimat”. 
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mühürlenip köy ihtiyar heyeti tarafından tasdik edilecektir (Düstur: 

Birinci Tertib, C.7, 1941: 368-370).  

3. RUMELĠ VĠLÂYÂT-Ġ SELÂSE UMUMÎ 

MÜFETTĠġLĠĞĠ’NĠN KURULUġU  

23 Eylül 1902‟de Bulgarların organize ettiği Cuma-i Bala ayaklanması 

olmuştur. Bu ayaklanma karşısında Osmanlı Devleti, bir yabancı 

müdahalesine karşı tedbir alma ihtiyacı hissetmiş (Beydilli, 1989: 86), 

30 Kasım 1902‟de Rumeli Vilâyâtı Hakkında Talimat hazırlanmıştır 

(Y.A.RES, 118/82). Sultan II.Abdülhamid Berlin Antlaşması‟ndan bu 

yana beklenen ıslahatları yapması için 1 Aralık 1902 tarihinde 

Selânik, Manastır ve Kosova vilâyetlerinden ibaret olan “Vilâyât-ı 

Selâse Umumî Müfettişi” olarak Hüseyin Hilmi Paşa‟yı 

görevlendirmiştir (Alkan, 2015: 248; BOA, BEO, 1957/146718). 

Paşa‟ya yardımcı olması için yanına askerî ve sivil müşavirler 

vermiştir. Hüseyin Hilmi Paşa,
8
 bölgenin idari merkezi Selanik‟e 

gelerek (Alkan, 2015: 248) 8 Aralık 1902‟de görevine başlamıştır 

(Beydilli, 1989: 86).
9
  

3.1. Umumi MüfettiĢliğe Gönderilen Talimatlar  

7 Aralık 1902‟de, Rumeli vilayetlerinin maliye işleri hakkında, üç 

vilayetin umumi müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa‟ya hitaben yazı 

yazılmıştır. Yazının konuları arasındaki, âşar gelirleri ve ziraat 

sandıkları tahsisatı da dâhil olmak üzere, bütün devlet gelirleri 

                                                            
8 Hüseyin Hilmi Paşa, Rumeli Umumi Müfettişliği, II. Meşrutiyetle kaldırılana dek 

bu görevde kalmıştır (Aydın, 1998: 550).  
9 Müfettişliğin kuruluşu hakkında ayr. Bk. (Ahbab, 2015, 23-26) 
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incelenecektir. İnceleme sonucu şu soruların cevabı ve çözümü 

istenmiştir: 

 

 Bunların kesin kazancı nedir?  

 Tahsil işleri ne şekilde olmaktadır?  

 Her çeşit gelirden bakaya ne miktardadır?  

 Bazı gelirlerin ve vergilerin senesi içinde tamamen tahsil 

edilmesine ne gibi sebepler veyahut ne çeşit suiistimaller engel 

olmaktadır?  

 Bu suiistimaller nasıl giderilebilir?   

 

Dolayısıyla müfettişten Rumeli‟de Maliye işlerin düzeltilmesi, her 

vilayet için bir mali denge oluşturması istenmiştir (Y.A.HUS, 438/13. 

1, 2).  

Vilâyât-ı Selâse‟de deneme maksadıyla tahmis-i âşar uygulamasına 

başlanmadan evvel, 28 Kasım 1902‟de Âşar nizamnamesi 

düzenlenmiştir. Nizamnamenin kırk ikinci maddesinde, hububat aşarı 

ihale bedelinin, her yerin mahsulünün olgunlaşma mevsimine göre 

haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarından başlayarak altı eşit 

taksitle alınması kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla en erken olgunlaşan 

mahsulün âşarı, haziranın başından Kasım ayına, en geç olgunlaşan 

mahsullerin âşarı eylülün başından şubata kadar altı eşit taksitle 

alınacaktır. Nizamnamede, hububat dışındaki mahsulün âşar tahsilinin 

nasıl yapılacağı de belirlenmiştir (BOA, A.}DVN.MKL, 42/13).  
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Rumeli Vilâyât-ı Şâhânesi Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa merkeze, 

sorumluluk alanı içerisinde yapılması gerekenleri bildiren bir rapor 

göndermiştir. Rapor;  

 Rumeli vilayetlerinde âşarın tahsil şekli,  

 Kazaların sınıflarının yükseltilmesi ve ödeneklerinin arttırılması,  

 Mekâtîb-i Mülkiye-i Şâhâne‟den mezun ve tecrübeli 

kaymakamlar tayini, 

 Yeni nahiyeler teşkili, 

 Köylerde iptidai mektepler kurulmasına dairdir. 

 Ayrıca hisse-i menafi ve masrafların birleştirilerek yarısının 

ziraat bankasına verilmesi diğer yarısının da maarife tahsisi 

teklif edilmiştir.  

 

Talepler için gerekenlerin hızlıca yapılması bildirilmiştir. 17 Şubat 

1903 tarihinde âşarın tahsil şekli hakkında müfettiş tarafından 

gönderilen telgrafname, 18 Şubat 1903 tarihinde Maliye Nezaretine 

tebliğ edilmiştir. Hazine tarafından seri olarak gereken incelemenin 

yapılarak neticenin hemen bildirilmesi istenmiştir. Yapılan inceleme 

neticesinden sonra verilecek cevabın, Meclis-i Mahsusa-i Vükela 

tarafından hemen görüşülmesi önemli görülmüştür. Kazaların 

maaşlarının arttırılması ve nahiyeler oluşturulması çok masrafa yol 

açacağından dolayı Vilayetler tarafından değiştirilmesi gereken 

kaymakamların yerine Anadolu‟da müstahdem ve Mekâtîb-i Mülkiye-

i Şâhâne‟den mezun ve tecrübeli kaymakamlardan ikinci sınıftan 

olanların birinci, üçüncü sınıftan bulunanların ikinci sınıfa terfiiyle 
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tayinleri meclis ve vekiller kararıyla Dahiliye Nezareti‟ne bildirilmesi 

ve işlemlerim hızlandırılması beklenmiştir (BOA, Y.A.HUS, 442/82).  

Müfettişliğe gönderilen Aralık 1902 tarihli talimat çerçevesinde bazı 

olumlu gelişmeler olmuştur. Fakat Osmanlı idaresinin hazırladığı 

ıslahat programına Batılı güçler ve Bulgar Devleti olumlu 

bakmamıştır. Rus ve Avusturyalı diplomatları yeniden bir ıslahat 

projesi hazırlanmış ve 17 Şubat 1903 tarihinde, Berlin Anlaşması‟nı 

imzalayan büyük devletlere sunulmuştur. Müzakereler neticesinde 

Viyana Reform Programı adı verilen bir düzenleme hazırlanmıştır. 

Avrupalı devletler tarafından diretilen bu ıslahat programının, daha 

önce Aralık 1902‟de çıkarılan talimata ek şeklinde tanımlandığı 

görülmüştür. Hükümet, talimatı onayladıktan sonra, Rumili Vilâyâtı 

Hakkındaki Talimata Zeyldir başlığıyla yedi maddelik bir talimatname 

hazırlanmıştır. 23 Şubat 1903 tarihinde Sadaret‟ten Rumeli 

Müfettişliği‟ne uygulanması talimatı verilmiştir. Talimatın yedinci 

maddesinde, vilayetlerdeki yerel idarenin düzenli işlemesini sağlamak 

ve halkın üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için;  

 

 Her vilayette yıl başlangıcında gelir ve gider bütçeleri 

hazırlanacak,  

 Vergi gelirleri öncelikle yerel idarenin ihtiyaçlarına tahsis 

edilecek;  

 Âşarın tahsilinde toptan ihale kaldırılacak, yerine göre köy köy 

ve isme göre ihale usulü getirilecek,  

 Köylü bir sıkıntı yaşadığında ise mahkemelere 

başvurabilecektir.  
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 Eğer ihaleye giren olmazsa veya verilen fiyat gerçek fiyatın 

altında kalırsa, âşar reji düzenlemelerine uygun olarak idare 

edilecektir.  

 Vilayetlerin gelirleri merkez vilayette bulunan Osmanlı Bankası 

acentesinde tutulan vilayet sandığına gönderilecektir.  

 Vilayet masrafları için bütçeden ayrılan miktarın ödenmesi, bu 

konuyla ilgili hazırlanacak olan ve söz konusu masrafların 

düzenli ödenmesini amaçlayan özel bir kanuna uygun olarak 

gerçekleştirilecektir (Bayraktar, 2014: 16-18).  

 

Rumeli Vilâyâtı Hakkında Talimat’a ek olmak üzere 23 Şubat 1903‟te 

hazırlanan bu talimatta, âşar konusuna da değinilmiş ve âşarın köy 

köy ihalesi uygun göründüğünden dolayı talimata ilave edildiği 

bildirilmiştir (BOA, Y.A.HUS, 442/88).  

Viyana Programı’nın kabulünden ardından çok geçmeden hükümet 

yedinci maddeye uygun olarak bir nizamname hazırlamış ve 4 Mart 

1903‟de padişaha sunmuştur. Nizamnameye göre 

 

 Her vilayete ait gelir ve gider bütçesi hazırlanacak,  

 Gelirler öncelikle mahalli idarenin giderlerine ayrılacak,  

 Gelirler Osmanlı Bankası şubelerine teslim edilecek,  

 Bütçe kapsamındaki kazalara ait masrafların ödenmesinin 

ardından kalan miktar defterlere kaydedildikten sonra önce liva 

merkezine oradan da Osmanlı Bankası‟na gönderilecek,  

 Memurların maaşları zamanında ve düzenli ödenecek,  
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 Bankaya teslim edilecek vilayet gelirlerinden %5‟i o vilayetin 

bayındırlık masraflarına ayrılacaktır. 

 

Bu nizamnameye 8 Mart 1903‟te, vilayetin bütün masrafları çıktıktan 

sonra arta kalan gelirin hazineye gönderileceğine dair yeni bir madde 

eklenerek onaylanmıştır (Bayraktar, 2014: 19).  

3.2. Hüseyin Hilmi PaĢa’nın ÂĢar Düzenlemesi 

Hüseyin Hilmi Paşa, halkın sosyo-ekonomik hayatına kolaylık 

getirecek yeni bir vergi tahsil usulü getirmek istemiştir. Yeni usule 

göre,  

 

 Vergi her köy ve kasaba için ayrı ayrı belirlenecektir.  

 Son beş yılın ortalaması alınarak sabit bir bedel/tutar 

belirlenecektir. Belirlenen bu vergiler para ile de 

ödenebilecektir.  

 Tutar belirlendikten sonra köylüler kendi arasında gelirlerine göre 

de oranı belirleyebilecektir.  

 Vergiler konusunda haksızlıklara karşı her kazada bir komisyon 

kurulacaktır.  

 

Bu kararlar hızla hayata geçirilmeye çalışılmış, ancak birtakım 

sıkıntılar meydana çıkmıştır. Örneğin inceleme komisyonu masraflı 

olduğu içini iş yerel mahkemelere devredilmiştir. Bu yeni yöntemle 

vergi toplama aşamasında yolsuzlukları önleme açısında oldukça 

tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir. Hilmi Paşa, vergi düzenlemesiyle 

ilgili olarak 12 Ekim 1903‟te yabancı bir gazeteye röportaj vermiştir. 

Röportajdan öğrenildiğine göre,  
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“..reformların bekli de en önemlisi, âşar vergisi ya da bu 

verginin alınış biçimi ile ilgili düzenlemedir. Hilmi Paşa, aşar 

vergisi ihalesinde köyün arttırma hakkını kabul etmiştir. Ayrıca 

köylülere, hazineye nakit olarak aşar vergilerinin karşılığını 

yatırmalarını, sonra da ortak hazineye vergi miktarını 

karşılayacak buğday, meyve ve sebzelerini getirmelerini teklif 

etmiştir. Böylece gıdalarının aracısız olarak kendileri 

tarafından satılacağını ve satış gerçekleştiği zaman köyün 

yalnızca ürettiği üzerinden ona verilen avansı ödemekle 

yükümlü olacağını belirtmiştir. 12 Ekim 1903 tarihine kadar tüm 

Makedonya’da 100 köyün Hilmi Paşa’nın teklif ettiği bu yeni 

sistemi kabul ettiği bildirilmiştir” (Tilbe, 2018: 212-213).
10

  

4. TAHMĠS YÖNTEMĠNĠN TERCĠH EDĠLMESĠ  

Vilâyât-ı Selâse‟de âşarın tahmis yöntemiyle tahsili uygulamaya 

konmadan evvel 8 Temmuz 1903 tarihinde, Yaveran-ı Hazret-i 

Şehriyâri Yunan Hudud Komutanı ve Müfettişi Ferik Seyfullah, aşarın 

teslis ve tahmis usulüyle tahsil edilmesi konusunda 

Manastır/Nasliç‟ten telgraf çekmiştir (BOA, TFR.I.MN., 197/19648).  

1904 tarihinde âşarın tahmis yöntemiyle, biri mahsuller diğeri arazi 

üzerine dağıtılması esaslarına dayanan iki usul, Manastır Kazası‟na 

bağlı otuz köyde tecrübe maksadıyla uygulanmıştır (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2912.027-1). Âşarın Vilâyât-ı Selâse‟de tahmis 

yöntemiyle uygulanması hakkında Sadrazam Mehmed Ferid 

                                                            
10 Röportaj için ayr.bk. (İskefiyeli-Tilbe, 2017: 27-48). 
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tarafından, 18 Aralık 1904‟te Rumeli Müfettişliği‟ne yazı 

gönderilerek, elde edilen sonuçlar hakkında bilgi istenmiştir. (BOA, 

TFR.I.A., 41/4003.4). Bu deneme uygulamasının sonucu yerinde 

incelenmiştir. Sonrasında, Selanik‟te de bilirkişiler ile de üzerinde 

çalışılmış ve müzakere edilerek değerlendirmesi yapılmıştır (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2912.027-1).  

4.1. R.1320/M.1904-05 Manastır Tecrübesi   

Tahmis uygulaması öncesi Manastır şehriyle kazasında birkaç yıl önce 

emlak ve arazinin yeniden tahrir ve ölçümü ile vergilerde genel 

değişiklik yapılamasına başlanmıştı. Adı geçen kazaya bağlı 240 

köyden 120‟sinin ölçümü ve tahriri bitirilmişti (BOA, TFR.I..UM., 

30/2912.027-3) Bundan dolayı, genel değişiklikler yapılan köylerde 

arazinin âşar defterlerine kaydı ile tahmis bedelinin dağıtımı daha 

kolay ve düzenli olmuştur. Bunun yanında her tarafın emlak tahriri 

kayıtlı ve doğru şekilde yapılmış olsaydı, uygulamanın gelecek yıl 

(R.1321/M.1905-06) her vilayette üç-beş kazaya daha yayılması 

mümkün görülmüştür. Uygulamanın başarısının 

 

 Ahaliyi ve devlet hazinesini zarara uğratmamasına,  

 Sonradan şikâyete ve tahsilatta da zorluk ve sıkıntıya meydan 

verilmeyerek iyi bir sonuç alınmasına,  

 Her şahsın arazisinin tahriri ve sınıflara ayrılmasında çok fazla 

dikkat edilmesine  

bağlanmıştır. Ayrıca her nahiyeye tahrir ve tevzi için bir heyetin 

gönderilmesi yeterli görülmemiştir. Bu yüzden tahrir ve tevzi 

heyetlerinin, nahiye itibariyle değil, en sonunda tahmis bedeli üç yüz 
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bin kuruşu aşmayan köylerden oluşacak daireler itibariyle, tayin ve 

istihdam edilmeleri gerektiği belirtilmiştir (BOA, TFR.I..UM., 

30/2912.027-4). 

Talimatının sekizinci maddesinde, dört yıllık bedelin terbi„ edilerek 

(dörde bölünerek) ortaya çıkacak ¼‟ün tevzi edilecek bedele esas 

kabul edileceği yazılı ise de Vilayat-ı Selase öşür varidatının 

tahmisinin, terbі„ye göre daha üstün olduğu ve hazine yararına daha 

fazla katkı sağladığı görülmüştür (BOA, TFR.I..UM., 30/2912.027-5). 

Bilirkişiler ve büyük çiftçiler ile yapılan müzakereden anlaşıldığına 

göre, Manastır‟daki tecrübe/deneme ile diğer yerlerde de tevziata 

tahmis bedelinin esas tutulmasının birliği sağlayacağı görülmüştür. 

Manastır kazasına bağlı diğer köyler ile Selanik ve Kosova vilayetleri 

merkez kazalarında da gelecek yıl R.1315 yılından R.1319 yılına 

kadar beş yıllık varidatın zammı esas alınarak tevziatı uygun 

bulunmuştur. Uygulamanın, ahalinin tercihine bırakmayıp mecburi 

olması kabul edilmiştir. Sadece Manastır Kazası‟na bağlı otuz 

köyünde uygulanan tecrübenin yeterli olamayacağı belirtilmiştir. Bu 

yüzden gelecek yıl (R.1321/M.1905-06) üç vilayetin yalnız merkez 

kazalarında uygulandıktan sonra, edinilecek yeni tecrübelerle, 

ilerleyen süreçte yavaş yavaş diğer kazalara yayılması düşünülmüştür. 

Denemeye her vilayetin merkez kazalarında başlanmasının sebebi, 

denemenin merkez kazaların valileri ile defterdarların doğrudan 

doğruya gözetim ve idarelerinde olması olarak görülmüştür. 

Dolayısıyla uygulama esnasında meydana gelebilecek zorluk ve 
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itirazlar adı geçenler tarafından kolaylıkla incelenecek ve çözülecektir 

(BOA, TFR.I..UM., 30/2912.027-5).  

Tahmis-i âşarın 1904 yılında Manastır kazasında uygulanması sonucu 

görülmüştür ki tahmis bedelinin mahsuller üzerine taksim edilerek 

alınması halinde, her ne kadar ortada mültezim bulunmuyorsa da 

köyde yine her şahsın ekinler ve mahsulleri tarlalarda veya harman 

yerlerinde her yıl tahmin edilip ölçülerek deftere kaydedilmesi 

gerekecektir. Bu sebeple çiftçiler, zirai mahsullerini istedikleri 

zamanda serbestçe kaldırıp satamayacaklar ve bundan dolayı eskisi 

gibi bir takım kayıtlar, gecikmeler ve masraflar olacaktır. Aynı 

zamanda köylerde az çok nüfuzlu şahısların, hasılatın takdir ve 

tahmini esnasında haksızlık edecekleri endişesi oluşmuştur. Bu 

masraflar ve endişelerden dolayı, tahmis bedelinin arazi üzerinden 

icrası ve alınması herkes tarafından tercih edilmiştir (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2912.027-2.).  

Sadaret‟le Rumeli Müfettişliği arasında yapılan yazışmalardan birisi 

olan 19 Şubat 1905 tarihli yazışmaya göre, âşar hakkındaki tecrübenin 

neticeleriyle o konudaki düşünceler postaya verilerek Sadaret‟e 

gönderilmiştir. Yazışmada ayrıca Üsküp‟te bazı köylülere, Viyana‟dan 

geri dönen Üsküp Avusturya konsolosu tarafından, tahmis usulünün 

gelecek yıl Vilâyât-ı Selâse‟nin her tarafında uygulanacağı söylentileri 

yayılmıştır. Fakat uygulamanın birden bire yayılmasının zor olduğu, 

gelecek sene üç vilayetin 490 köyden meydana gelen merkez 

kazalarında yayılmasıyla yetinilmesi istenmiştir. Böylece tecrübenin 

yavaş yavaş genele yayılmasının hazine ve ahalinin menfaatine 
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olacağı bildirilmiştir. Bu söylentileri yayanların ajan siviller olduğu 

vurgulanmıştır. Islahatın iktisatla ilgili kısımlarına en fazla dikkat ve 

önem verildiğinden dolayı, gelecek sene köylerde âşarın cibayet 

usulüyle, yapılacak düzeltme ve yeniliklerin Avrupa kamuoyunda dahi 

olumlu tesirleri olması ümit edilmiştir. Tahrir ve dağıtım işlerinin 

dört-beş aydan önce bitirilmesi beklenmemiştir. Bu yüzden Mart 

ayında işe başlanmak üzere emir istenmiştir (BOA, TFR.I..A., 

41/4003.1). Burada Avrupalı kimi devletlerin ıslahat çalışmalarını 

ahalinin ve hazinenin yararına düzenli, dengeli, disiplinli ve dikkatli 

yürütmek isteyen Osmanlı Devleti‟nin gayretlerini, ajan siviller 

kullanarak sekteye uğratmaya çalıştığı görülmektedir.  

4.2. Tahmisin Ġltizama Üstünlüğü   

Rumeli‟nin 1900-1904 mali yılları arasında, bölgenin gelirlerinin en 

az %35‟ini âşar vergisi oluşturmuştur. Bu oran Kosova‟da %47‟ye 

kadar çıkmıştır (Bayraktar, 2014: 9). Bunun yanında 1904-05‟te 

Manastır kazasına bağlı otuz köyde, âşarın tahmis yöntemiyle, biri 

mahsuller üzerine diğeri arazi üzerine dağıtılması esaslarına dayanan 

iki usul denenmişti. Bu deneme neticesinde bazı sonuçlar çıkmıştır. 

Buna göre, talimata uygun olarak öşür bedelinin vergi tahsildarları 

tarafından alınması kararlaştırılmıştı. Bu uygulamada ilk olarak vergi 

tahsildarlarının sayısı yetersiz kalmıştır. İkinci olarak bunların 

sayısının arttırılarak, öşür bedellerinin çiftçilerin elinde mahsulü 

varken, üç ay zarfında alınması gerekli görülmüştür. Bu süre içinde 

herkesin borcu tahsil edilmezse, sonradan toplanmasının zorluğa 

sebep olacağından geriye çok bakaya kalacağı gözlenmiştir. Âşar 
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taksitleri zamanında, tahsildarların yalnızca öşür bedelini tahsil ile 

meşgul edilmeleri de vergi tahsilatını aksatacaktır. Bundan dolayı, 

öşür bedeli için her kazada ayrıca yeteri kadar tahsildar ve tahsilat 

müfettişlerinin tayin ve istihdamı zaruri görülmüştür. İltizam usulünün 

zararları devlet tarafından bilindiği halde, şimdiye kadar ortadan 

kaldırılamaması ve tahmis usulünün tercih edilip genele 

yayılamamasının sebebi, öşür bedellerinin ahaliden tahsilinde zorluk 

ve erteleme yaşanılabilmesi düşüncesine dayanmıştır. Duyun-ı 

Umumiye idaresi de bu düşüncelerden dolayı, tahmise itiraz etmiştir. 

Manastır‟da otuz köyün tahmis bedelini tahsil için beş yüz kuruş maaş 

ve dört ay müddetle iki tahsildar tayin edildiği halde, 1905 ocak ayının 

sonuna kadar bedelin tamamı tahsil edilememiş, aynı yılın şubat 

başında %9 oranında bakaya kalmıştır (BOA, TFR.I..UM., 

30/2912.027-6). Yeni yıl başladığında da tahsilat tamamen 

yapılamamıştır. Müfettişliğin bildirdiğine göre, Manastır Kazası‟nda 

R.1320/1904-05‟de tahmis suretiyle âşarı arazi ve hasılat üzerinden 

dağıtılan 30 köyün bedelinden 1321/1905-06‟ya %4,5 bakaya 

devretmiştir. Mültezimlere ihale edilen köylerin taksitlerinden bu yıla 

devredilen bakaya ise %10,5 oranında gerçekleşmiştir. Tahsilatın 

gerçekleşmesine göre, tahmis usulünün iltizama göre üstün olduğu 

böylece ispatlanmıştır (BOA, İ.ML., 63/41; BOA, İ.ML., 63/36.5).  

4.3. Tahsilatın ĠyileĢtirilmesi  

Manastır Kazası‟ndaki deneme uygulamasının ardından, tahsilat ahali 

ve devlet yararına nasıl daha faydalı hale getirilebilir diye 

düşünülmüştür. Deneme tecrübesi ve müzakerelerden çıkarılan sonuca 
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göre, âşar gelirleri için her kazada her biri iki yüz ellişer bin kuruşun 

tahsilini yapacak yeteri kadar tahsildarlar istihdamı zaruri 

görülmüştür. Tahsildarlara öşür gelirleri tahsilatından yüz kuruşta elli 

para aidat ödenmesi düşünülmüştür. Her aydaki tahsilatlarından 

almaları lazım gelen aidattan 1/3‟ünün ay sonunda ödenmesiyle 

1/3‟ün son taksiti dahi, tahsilin tamamlanmasının ardından kendilerine 

ödenmesi gerekli görülmüştür. Bu ödeme şekline izin verilmezse, 

tevzi edilecek bedeller vaktinde ve tamamıyla alınamayacak, oldukça 

fazla meblağ bakaya kalacak ve tahsilatta gecikme yaşanacağı 

sonucuna varılmıştır. Osmanlı Devleti‟nin her tarafında olduğu gibi 

Vilâyât-ı Selâse‟de de ziraat günden güne geliştiği için beş sene için 

öşür gelirinin tahmis yöntemiyle bedele bağlanması, hazineyi (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2912.027-7) bu beş senelik süre zarfında ziraatın 

gelişmesinden sağlanacak faydalardan mahrum edecektir. Fakat 

ahaliye yardımcı olmak üzere uygulanmasına izin verilen bu usulden 

dolayı, hazinenin bütçe harcında birtakım masrafları da üstlenmesi 

tabii olarak uygun görülmemiştir. Bu yüzden tahmis bedeline %5 

kuruşun zammıyla, ilk yılda  

 

 Yarısının tahrir ve tevzi heyetleri maaşına,  

 ¼‟ünün tahsildar aidatına,  

 On parasının kırtasiye masraflarına,   

 Bir kuruşunun da hem tahsilatı teftiş ve hem de köylerin 

mezruatını/ekinlerini tahkik ile istatistik yapılması için istihdamı 

gerekli görülen daimî memurların ödeneğine karşılık alınması 

uygun görülmüştür.  
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İkinci yıldan itibaren tahrir ve tevzi heyeti kullanılmayacaktır. Bundan 

dolayı %5‟den yarısı kaza ahalisi adına bankalara yatırılacaktır. Eğer 

bir köyün mahsulü çok fazla zarara uğrarsa, öşür bedeli veremeyecek 

güçsüz çiftçi zimmetlerinin bu hesaptan ödenmesi kabul edilmiştir. 

Öşür geliri Duyun-ı Umumiye‟ye verilmiş olan kazalarda, 

tahsildarların hükümet tarafından seçilip tayin edilmeleri tabii 

bulunmuştur. Bu gibi kazalarda tahsil edilecek meblağın teslim 

edilmesi hakkında iki görüş ağırlık kazanmıştır: Birincisi, tahsil 

edilecek tutar tahsildarlar tarafından doğrudan doğruya Mal 

Sandıklarına teslim edilebilir (BOA, TFR.I..UM., 30/2912.027-8). Her 

haftanın tahsilatı Mal Sandıklarından da bir resmi senet karşılığında 

Duyun-ı Umumiye İdaresi‟ne verilebilir. Âşar tahsilatıyla ilgili 

kayıtlar ve hesaplar da Duyun-ı Umumiye nazırı ve müdürleri 

tarafından istendiği zaman incelenebilir. Taksitlerini zamanında 

ödemeyenlerin aleyhine tahsildarları tarafından yapılacak askeri 

takibata, maliye memurları ve tahsilat komisyonları dikkatli nezaret 

etmeleri gerekli görülmüştür. İkinci olarak, gerçekleşen tahsilatın 

tahsildarlar tarafından direkt olarak Duyun-ı Umumiye sandıklarına 

teslim edilmesi, borçlular aleyhine yapılacak askeri takibattan da 

Duyun-ı Umumiye memurlarının sorumlu tutulmaları seçenekleri 

düşünülmektedir. Fakat ikincisi en çok tercih edilen şık olmakta ise de 

durum hazine tarafından incelenmekte ve hangi şıkkın seçileceğinin 

belirlenmesi Sadaretin görüşüne bağlı bulunmuştur (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2912.027-9).  
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19 Şubat 1905‟te tahmis bedeline eklenen %5‟in 50 parası 

tahsildarların aidatına, 40 parası tahsilatın teftişiyle beraber istatistik 

hazırlanması için istihdam edilecek daimî memurların maaşlarına 

sayılmıştır. Her tahsildar, tutarı 200.000 ile 250.000 arasında olan 

köylerin tahsilatını yapmakla mükellef tutulmuştur. Bu hesaba göre 

tutarı üç ayda tahsil ederse sekiz yüz kuruş, dört ayda tahsil ederse altı 

yüz kuruştan fazla aylık aidat alabilecektir. Böylece tahmis tutarının 

tahsili için tahsildarların giderlerinden hazine ve bütçeye yük 

binmemesi amaçlanmıştır (BOA, TFR.I..UM., 9/874.5). 

4.4. Uygulamada Zorunlu DeğiĢiklik Yapılması  

Beş yıl sonra yapılması zaruri olan genel değişikliklerde, hazinenin 

haklarının korunmasına esas olacak istatistiklerin her yıl eksiksiz 

olarak hazırlanması önemli görülmüştür. Bazı mahallerde, nüfuzlu 

kimselere ait köy ve çiftliklerin âşarı, eskiden beri cüzi bedellerle 

satılarak hazinenin zarara uğratıldığı söylenmiştir (BOA, TFR.I..UM., 

30/2912.027-9). Ayrıca bazı yerlerde güçsüz çiftçilerin, nüfuzlu 

mültezimler tarafından cebir ve şiddetle tahsil edilen bedellerle 

mağdur edildikleri duyulmuştur. Böyle duyumlara itimat edilememek 

tabii ise de tahrir ve tevzi esnasında, gerek kuvve-i inbatiye (verim) 

gerek mamuriyet (işlenmişlik, bakımlılık) ve ekinleriyle aynı halde ve 

derecede olan köy ve çiftliklerden öşür bedelleri emsaline/benzerine 

oranla pek düşük veya pek fazla mahallere rast gelinirse, bir-iki sene 

emaneten idare edilerek, gerçek gelirlerinin belirlenmesi uygun 

bulunmuştur. Sadaretten, yapılan açıklamalara göre yapılması uygun 
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bulunacak işlemlerin ivedilikle bildirilmesi istenmiştir (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2912.027-10).  

Yani Vilâyât-ı Selâse‟nin bazı mahallerinde, arazinin beş sınıfa 

ayrılması sırasında tahmis talimatının 10. maddesi değiştirildiği halde, 

tahmis bedelinin arazi sınıflarına dağıtılmasından bahseden 11. 

maddesi hazine ve Şura-yı Devlet tarafından sehven düzeltilmeyerek, 

olduğu gibi icra edildiği bildirilmiştir. Ayrıca bedelin de arazi 

sınıflarına göre dağıtımı lüzumunun Vilâyât-ı Selâse‟ye yazılmış 

olduğundan bahsedilerek, merkezden 11. maddeye uygun olarak 

değiştirme ve düzeltilmeye izin verilmesi istenmiştir. 17 Ekim 1905‟te 

merkezden gelen cevaba göre, tahmis bedelinin arazi sınıflarına 

dağıtımından bahseden 11. maddede arazi çeşitleri hakkında yapılacak 

işlerden birinci ve ikinci çeşitteki arazi zikredilmiş, geriye kalan üç 

çeşit arazi diğer çeşitler tabiriyle kısaltılmıştır. Zaten arazi sınıflarında 

çeşit tayini ve bedel takdiri mahalli idarelere bırakıldığından, üç sınıf 

11. maddede diğer çeşitler şeklinde zikredilmiştir ve böylece talimatta 

düzeltilmeye değer bir husus görülmemiştir. Durum, Şura-yı Devlet 

kararına atfen bildirilmiş ve Sadaret yazısı gereği olarak işlere dikkat 

edilmesi tebliğ edilmiştir (BOA, TFR.I..UM., 30/2912.028). Burada 

merkez tarafından vilayetlere gönderilen yazının anlaşılmadığı 

görülerek, tekrar açıklamasının yapıldığı anlaşılmaktadır.  

4.5. Tahmisin GeniĢletilmesi  

Âşarın köy köy tercihen köylülere ihalesi 1903‟de uygulamaya 

konmuştu. 1904‟de de tahmis bedelinin tahsilat (mahsul) ve arazi 

üzerine dağıtılması, Manastır Vilayeti‟ne bağlı otuz köyde tecrübe 
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edilmişti. Rumeli Vilayetleri Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa, 

tecrübenin 1905 yılında Vilâyât-ı Selâse‟nin merkez kazalarına da 

yayılması için merkezden izin istemiştir (BOA, Y.A.HUS, 485/20.4; 

BOA, İ.ML, 63/41). 28 Şubat 1905‟de Rumeli Vilâyât-ı Şâhânesi‟nde 

bazı köylerde aşarın tahmis usulüne uygun olarak idaresinden fayda 

sağlandığı belirtilerek, usulün merkez kazalara da yayılması için 

yazışmalar devam etmiştir (BOA, BEO, 2514/188544).  Müfettiş 

Hilmi 1 Nisan 1905‟te tahmis usulünün Selanik, Manastır ve Kosova 

kazalarında yürütülmesi uygun bulunmuş ise memurların zamanında 

seçimi ve uygulamada kullanılacak defterlerin hazırlanmasına 

başlamak üzere neticenin bildirilmesini istemiştir. 2 Nisan 1905‟te 

usulün uygulamaya konulması uygun görülmüştür (BOA, BEO, 

2541/190537).  4 Nisan 1905‟te Vilâyât-ı Selâse‟de âşarın tahmis 

suretiyle arazi üzerine dağıtılması ve uygulamanın birkaç haftaya 

kadar başlatılması kararı alınmıştır. Bu amaçla her kazada arazilerin 

yazılması ve bedellerin araziye dağıtılması için, bir memur ve bir 

kâtipten oluşan yedişer kişilik olmak üzere sekiz komisyon kurulması 

kararlaştırılmıştır. Kazanın durumu ve kaza arazisine vakıf ve bir 

dereceye kadar ziraat işlerini bilen doğru, dürüst ve işinin ehli 

görevlilerin şimdiden seçilmesi ve işe alınmasına başlanması 

istenmiştir (BOA, TFR.I.UM., 30/2912.023).  

7 Nisan 1905‟te, “Âşarın Arazi Üzerinden Suret-i İstifası”nı açıklayan 

talimat çıkarılmıştır. Talimatta, devlet tarafından belirlenecek 

mahallerde hisse-i maarif ve menafi ile birlikte âşar bedellerinin 

maktuen tahsil edileceği tekrar vurgulanmıştır. Âşar vergisi, nahiyeye 
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tayin edilecek tahrir ve tevzi heyetleri adıyla bir memur ve bir kâtip, 

köy köy dolaşıp köylerin tahsisatını bitirene kadar orada kalacaktır. 

Tevzi/dağıtım işlemi, âşarın önceki beş yıllık gelirinin beşe 

bölünmesiyle elde edilen ortalama değer dikkate alınarak beş sınıfa 

ayrılan arazi üzerinden yapılacaktır. Hurma, zeytin, incir ve palamut 

gibi ağaçların öşür bedeli ağaç başına tevzi olunacak ve üç sınıf 

üzerinden alınacaktır. İpek öşrü ise tahmis yöntemi dışında ayrıca 

tahsil edilecektir (BOA, TFR.I.M., 7/663
11

; Akkuş, 2011: 342).  

Mayıs 1905 tarihinde Vilâyât-ı Selâse defterdarlıklarına gönderilen 

yazıda, tahmis-i âşara gönderilecek memur ve katiplerin zaruri 

masrafları için gerekirse yarım maaş akçe verilmesi istenmiştir. 

Verilen akçenin de âşar masrafı tahsisatından mahsup edilmesi tavsiye 

edilmiştir (BOA, TFR.I..UM., 8/711.10). Aynı konuda Kosova Valisi 

Birinci Ferik Mahmud Şevket Paşa 5 Temmuz 1905‟te, Rumeli 

Müfettişliği‟ne telgraf çekmiştir. Telgrafta, Kosova vilayeti merkez 

kazası Üsküp‟ün âşar tahmis tutarının tahsili için işin ehli yedi nefer 

süvari, bir piyade tahsildarı, bir de merkez kâtibinin tahsilatta, defter 

tutma ve hesap kesimi işleminde kullanılması istenmiştir. Görevlilerin 

dörder yüz kuruş maaşla ve dört ay süresince istihdamları tasvip 

edilmiştir. Bunlardan üç ayda vazifesini bitirenlere mükâfat olarak, 

dört maaş ödenmesi ve ertesi yıl da diğer tahsildarlara tercih edilerek 

istihdamlarına öncelik verilmesi tavsiye edilmiştir. Tahsildarların ova 

kısmındaki araziler için ağustos başlarında, dağlık kısımdaki araziler 

için de eylül başlarında tahsilata başlamaları uygun görülmüştür. 

                                                            
11 Bu belge, 29 Aralık 1879 tarihli belgeyi vurgulamıştır. (BOA, A.DVN.MKL., 

18/13). 
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Alınan kararların Vilayet İdare Meclisi‟nde kabul edildiği bildirilerek, 

gerekenin yapılması için Rumeli Müfettişliği‟ne bilgi verilmiştir 

(BOA, TFR.I..UM., 9/874.8).   

Fakat vilayetlerde tahsil zamanı da gelmiş olmasına rağmen, tahmis-i 

âşar tutarının tahsili için istihdam edilecek tahsildarların seçilip tayin 

edildiklerine dair henüz bilgi verilmemiştir. Vilâyât-ı Selâse 

defterdarlıklarına 29 Ağustos 1905‟de yazı gönderilmiştir. Yazıda, 

tahsildar tayin edilmiş ise durumun yazılması, henüz tayin yapılmamış 

ise hızlı olarak seçim ve tayinlerin yapılması istenmiştir (BOA, 

TFR.I..UM., 9/847). Sadrazam Ferid tarafından, Vilâyât-ı Selâse‟ye 

bu konuda yazı yazılmıştır. Yazıda, öşür tutarının tahsili için ayrıca 

istihdam edilecek tahsildarların aidatının öşür tutarına eklenen %5 den 

verilmesi tavsiye edilmiştir (BOA, TFR.I..UM., 9/874.1). Tecrübenin 

yayılmasına izin verilmesi ve 1904-05 tecrübesinden çıkarılan 

sonuçların değerlendirilmesinin ardından, R.1321/M.1905-06 

tarihinde Vilâyât-ı Selâse‟nin merkez kazalarında âşar tutarı tahsilatı 

tahmis usulü üzerine alınmıştır. Sonrasında, tahsilatın teftişi ve ziraat 

istatistiklerinin hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bunun için 12 Eylül 

1905‟te Halkalı Ziraat Mektebi mezunlarından altı kişinin sekizer yüz 

kuruş maaşla devamlı olarak istihdam edilmesi talep edilmiştir (BOA, 

TFR.I..UM., 30/2911.3).  

4.6. R.1321/M.1905-06 Tecrübesi Sonrası  

Vilâyât-ı Selâse Müfettişliği, R.1321/M.1905-06 yılından itibaren 

tecrübe maksadıyla Selanik, Kosova ve Manastır vilayetleri merkez 

kazalarında uygulanan tahmis usulüyle öşür tahsilinden fayda 
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sağlandığını belirtmiştir (BOA, BEO, 3128/234568; BOA, BEO, 

3095/232095).  

1906 yağış mevsiminde, Üsküp‟te bazı köylerin Vardar Nehri‟nin 

seline maruz kalması üzerine, Acarlar Köyü muhtarı tarafından telgraf 

çekilmiştir. Telgrafta, Acarlar Köyü, İbrahim Köyü, Uğyançe, İdris, 

Urumlar, Nahova köylerinin on senelik âşar bedellerini açıklayan 

cetvel hazırlanmıştır. Dolayısıyla selden zarar gören köylerden tahmis 

bedelinin tahsili yapılamadığından, tahmis bedelinde indirim ve 

tahsilin ertelenmesi talep edilmiştir. Durum, Kosova Vilayeti 

Defterdarlığı tarafından 24 Şubat 1907‟de Müfettişliğe bildirilmiştir. 

Müfettişlikten 12 Mart 1907‟de cevap gönderilerek, tahsilin ertelenme 

sebeplerinin anlaşılamadığı ve bu sebeplerin bildirilmesi talep 

edilmiştir. Dolayısıyla adı geçen köylerin bedelinde indirim 

yapılamayacağı ve tahmis bedelinin tahsiline hemen başlanması 

istenmiştir (BOA, TFR.I.KV., 155/15459). 30 Temmuz 1907‟de her 

vilayet, sancak, kaza ve nahiyenin beş senelik gelirinin toplamı, 

tahmis suretiyle gelirin tayini, özel cetveller ile miktarın mahallerine 

tebliği ve bu cetvellerin beş senede bir yenilenmesi kararlaştırılmıştır 

(Düstur: Birinci Tertib, C.8, 1943: 736). 7 Ağustos 1907‟de Anadolu 

ve Rumeli vilayetlerinin bir kısmında, âşarın tahmis bedeline 

bağlanarak toptan alınması usulüne devam edildiği anlaşılmaktadır 

(BOA, Y.A.HUS, 513/111).  
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Tecrübenin genişletilmesi ve daha kesin bir netice elde etmek için, bu 

usulün Vilâyât-ı Selâse dâhilindeki Cuma-i Bâlâ (Selanik/Siroz),
12

 

Petriç (Selanik/Siroz),
13

 Kumanova (Kosova/Üsküp),
14

 İştib 

(Kosova/Üsküp),
15

 Kırçova (Manastır)
16

 ve Serfiçe (Manastır)
17

 

kazalarında da uygulanması gerektiği düşünülmüştür. Müfettiş 

tarafından merkeze bildirilen, tahsil usulünün adı geçen kazalar âşarını 

da kapsaması uygun görülmüştür. Meclis-i Vükela kararıyla, irade-i 

seniye çıkarılarak, 20 Ağustos 1907‟de Maliye Nezareti‟ne tebliğ 

edilmiş ve gerekenin yapılması istenmiştir (BOA, BEO, 3128/234568; 

BOA, BEO, 3095/232095). Dolayısıyla tecrübenin uygulandığı 

kazalara, her vilayetten birer yerleşim yeri daha eklenmiştir. Böylece 

Vilâyât-ı Selâse‟de yerleşim yerlerinin sayısı iki katına çıkarılarak, 

uygulamanın başarısının teyidi yapılmak istenmiştir. 13 Kasım 1907 

tarihli bir belgeye göre ise önceden tahmis edilen merkez kazalarının 

bedelleri dâhil olmadan, Vilâyât-ı Selâse öşür gelirlerinin 3266 lira 

fazla ile ihale edildiği belirtilmiştir (BOA, BEO, 3182/238628). 

Âşarın arazi üzerinden alınması uygulamasının Rumeli‟de Manastır ve 

Kosova‟nın dört kazasında uygulanması 1908 yılında da icra 

edilmiştir. Ancak idarî ve teknik muhtelif olumsuzluklardan dolayı 

istenen başarı elde edilememiştir (Akkuş, 2011: 342-344). 

 

                                                            
12 Cuma-i Bâlâ, Selanik/Siroz‟a bağlıdır (Sezen, 2017: 162).  
13 Petriç, Selanik/Siroz‟a bağlıdır (Sezen, 2017: 616).  
14 Kumanova, Kosova/Üsküp‟e bağlıdır  (Sezen, 2017: 477).  
15 İştib, Kosova/Üsküp‟e bağlıdır (Sezen, 2017: 388).   
16 Kırçova, Manastır‟a bağlıdır (Sezen, 2017: 460).   
17 Serfiçe, Manastır‟a bağlıdır (Sezen, 2017: 677).   
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SONUÇ 

Osmanlı Devleti XX. yüzyılın başında Vilâyât-ı Selâse‟de ıslahata 

girişmiştir. Muhtelif konuların yer aldığı bu ıslahatta yer alan 

konulardan birisi, vergi düzenlemesi ve ahali ve devletin gelirini 

yükseltmek olmuştur. Ayrıca tahsilatı düzenli ve sağlıklı bir şekilde 

yapmak istemiştir. Bu amaçla Rumeli Müfettişliği kurulmuştur. 

Islahatın bir parçası olarak âşar tahsilinde tahmis usulünün 

uygulanması kabul edilmiştir. Arazilerin köy köy tercihen ahalisine 

ihalesine karar verilmiş, âşarın önce hem mahsul hem de arazi üzerine 

dağıtılması kabul edilmiştir.   

R.1320/1904-05 yılında âşarın tahmis yöntemiyle, biri mahsuller 

diğeri arazi üzerine dağıtılması esaslarına dayanan iki usul, deneme 

maksadıyla Manastır kazasına bağlı otuz köyde tecrübe edilmiştir. Bu 

tecrübeden, tahmis yöntemiyle âşarın arazi üzerine dağıtılmasının 

diğer usule göre daha fayda sağladığı anlaşılmıştır. Tevzi/dağıtım 

işlemi, âşarın önceki beş yıllık gelirinin beşe bölünmesiyle elde edilen 

ortalama değer dikkate alınarak beş sınıfa ayrılan arazi üzerinden 

yapılmıştır. Hurma, zeytin, incir ve palamut gibi ağaçların öşür bedeli 

ağaç başına tevzi olunmuş ve üç sınıf üzerinden alınmıştır. İpek 

öşrünün ise tahmis yöntemi dışında ayrıca tahsil edilmesi 

kararlaştırılmıştır. Yöntemden sağlanan faydanın teyidi için usulün 

Vilâyât-ı Selâse‟nin merkez kazalarına yayılmasına karar verilmiştir. 

Bu maksatla âşarın tahmis usulüyle arazi üzerinden alınmasına devam 

edilmiştir. Yapılan denemelerden sonra adı geçen ıslahat 

çalışmalarının hem ahalinin hem de devletin faydasına olduğu 
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vurgulanmıştır. Yaşanan türlü sıkıntılara rağmen bu ıslahat 

çalışmalarının altında, hem devletin ve ahalinin ekonomik olarak 

güçlenmesi hem de Avrupa Devletlerinin balkanlardaki gayrimüslim 

ahaliyi Osmanlı Devleti‟nden ayırma planlarını da bertaraf etme 

düşüncesi yattığı anlaşılmaktadır.  
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GİRİŞ 

Tarım bilgisinin eğitimle, dergilerle yaygınlaştırılması süreci belirgin 

tarihsel birikimler yaratmıştır. Kapitalizm ve Sanayi Devrimi’nin 

değiştirdiği dinamiklere ayak uydurabilme çabası hâlâ Batı dışı 

toplumları zorlamaya devam etmekte. Sanayileşme sürecini kaçıran 

Osmanlı Devleti için artan ekonomik yükü karşılayabilmenin anahtarı 

XIX. yüzyıl boyunca tarımsal üretim olmuştur. Bu bağlamda tarımsal 

üretimi arttırmayı amaçlayan politikalar çağdaş tarım bilgisini de 

gündeme taşımıştır.  Özellikle basın hayatında yaşanan dönüşüm tarım 

bilgisinin iktisadi ve zirai yayınlar başta olmak üzere fikri ve edebi 

yayınlarda da izlenebilmesini sağlamıştır. Elbette ki bu dönüşümün 

seyri Osmanlı kültür ve toplumuna özgü dinamiklerce desteklenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde yayımlanan ilk gazete ve dergiler informel 

eğitim ile şehir kültürünün eksikliğinde devlet merkezliydi. Avrupa’da 

değişen koşullar bağlamında bir basın kültürü oluşurken Osmanlı 

Devleti’nde Ülken’in değindiği sermaye eksikliği, bağlılık ve çeşitlilik 

sorunları ön plandaydı (Ülken 1954: 82-83).  Osmanlı basınının ana 

sorunlarını sosyo-ekonomik nedenlere bağlayan Koloğlu ise tabana 

yani burjuvazinin eksikliğine değinmekte (Koloğlu 1985:68).  Küçük 

’ün belirttiği üzere burjuvazinin ekonomik etki ve katkılarının 

yokluğunda basın, devletin gölgesinde dar bir seçkinler grubuna 

seslenebilmiştir (Küçük 1983:138). Süreci felsefe eksikliğiyle 

bütünleştiren Burian ise aydınların yaşadıkları köklü düşünsel 

kopuşları aktarmakta (Burian 1952:322). Açıkçası şehir kültürü ve 

burjuvazinin yokluğunda, modern dünyanın fikri demetlerini 
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bambaşka bir topluma aktarmaya çalışan dergilerimiz ve gazetelerimiz 

bize özgü birimler yaratmıştır. Bu birikimin niteliğini ve çeşitliliğini 

anlamadan Türk Modernleşmesinin seyrini yakalayabilmek olası 

değildir. 

1849’da ilk sayısı yayımlanan “Vaka-yı Tıbbiyye” Osmanlı 

Devleti’nin ilk dergisidir. Üç yıl yayımlanan bu dergi, yurt dışındaki 

tıbbi olayları aktarmayı, basitleştirilmiş tıp bilgisini halka ulaştırmayı, 

tıbbi verilerin izlenmesini ve tıbbi malzemelerin tanıtılmasını 

amaçlamıştır (Varlık 1985:112). “Vaka-yı Tıbbiyye” ile başlayan 

Osmanlı dergiciliği belirgin bir dinamizm göstermiştir. Varlık’ın da 

belirttiği gibi 1870’li yıllarda basın geniş kitlelere ulaşmıştır. Bu 

yıllarda dergi çeşitliliği ve sürekliliğinde yaşanan kısmi iyileşme 

bilginin geçirgenliğini dar kadrolardan görece daha geniş çevrelere 

aktarmıştır (Varlık 1985:114). 1872’de yayımlanan “Dağarcık” bu 

noktada değişen süreli yayın algısının ilk yansımalarından birisidir. 

Ahmet Mithat Efendi’nin çabalarıyla on sayı yayımlanan “Dağarcık” 

çağdaş bilgi ve bilim kanallarını basitleştirerek kitleye ulaştırmaya 

çalışır (Sarıdoğan 2014:140-141).  II. Abdülhamit yılları ise Ekici’nin 

de aktardığı gibi basın ve düşünce hayatında önemli gerilemelerin 

yaşandığı bir dönemdir. Kimi dergiler ve gazeteler imtiyazları 

sonlandığı, kimileri okuyucuları azaldığı, kimileri ise kâğıt fiyatları 

arttığından kapanırken ancak etliye sütlüye dokunmayan dergiler 

yaşama şansı bulur (Ekici 2002:676-677).  “Çıngıraklı Tatar”, 

“Vasıta-i Servet”, “İnsaniyet”, “Güneş”, “Haver”, “Umran” gibi kısa 

ömürlü dergilerin yanı başında 1891’de yayımlanmaya başlayan 
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“Servet-i Fünun” ise bilgi aktarımı ile dergicilik geleneğinin en özgün 

kanalına dönüşür. Uğaş’a göre, “Takvim-i Vekayi’nin” 

yüzeyselliğinden uzak renkli ve zengin içeriğiyle “Servet-i Fünun” 

son dönem Osmanlı modernleşmesinin en canlı örneğidir (Uğaş 

2020:74). “Servet-i Fünun” gibi zengin içeriğiyle, özgün yapısıyla 

dikkat çeken “Maarif” ise 1891-1896 yılları arasında 238 sayı 

yayımlanır (Akagündüz 2020:450).  

II. Meşrutiyet yıllarının çelişkili siyasi atmosferi basın hayatına da 

yansır. Bu yıllarda hemen her konu hakkında dergi ve gazete 

patlaması yaşanırken özellikle süreli yayınların Anadolu’da 

yaygınlaşmaya başladıkları rahatlıkla gözlemlenebilir (Kocabaşoğlu 

2010).  Ancak Varlık’ın da işaret ettiği gibi dönemin dergileri 2-8 

sayfa aralığında kısa ömürlü dergilerdir (Varlık 1985:116). “İçtihat”, 

“Sırat-ı Müstakim”, “Türk Yurdu”, “Genç Kalemler” gibi düşünce 

dergilerinin yanında, “Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası” gibi 

iktisat dergileri, “Kadınlar Dünyası” gibi kadın dergileri, “Şehbal” 

gibi edebi dergiler, “İştirak” gibi sosyalist dergiler, “Tedrisat-ı 

İbtidaiyye Mecmuası” gibi eğitim dergileri, “Arkadaş” gibi çocuk 

dergileri, “Kalem” gibi mizah dergileri dönemin basın ve yayım 

hayatını yönlendirmiştir (Alabaş 2019, Demir 2016, Varlık 1985, 

Toprak 1985b). Örneğin, 1908-1911 yılları arasında 27 sayı 

yayımlanan “Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası” yazar 

kadrosu, içeriği ve anlatımıyla dönemin fikri karakterini yansıtan 

örneklerden birisidir (Karaman 2004:66). Millî Mücadele yıllarında 

Osmanlı Dergiciliğinin seyri Cumhuriyet yılları dergiciliğine 
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evrilirken yeni dergiler görünürleşir. Mütareke yıllarının belki de en 

özgün noktası Yunus Nadi (Abalıoğlu), Necmettin Sadık (Sadak), 

Falih Rıfkı (Atay), Sedat (Simavi), Celal Nuri (İleri), Hakkı Tarık 

(Us), Zekeriya (Sertel) gibi Cumhuriyet yılları gazete ve dergilerini 

yönlendirecek isimlerin belirginleşmesidir. Bütün bunlarla birlikte 

“Aydınlık”, “Büyük Mecmua”, “Kurtuluş”, “Aydede”, “Dergâh” gibi 

dergiler dönem aydınlarının toplanma noktaları olmuştur (Gevgilili 

1983:211). 

Tarla ve Bahçe’nin çıkmaya başladığı 1924 yılında “Altın Yurd”, 

“Ayın Tarihi”, “Birlik”, “Darülelhan Mecmuası”, “Ev Hocası”, 

“Firuze”, “Gelincik”, “Genç Mektepliler”, “Guguk”, “Güzel Yurd”, 

“Halk yolu”, “İlk Terbiye ve Tedrisat Mecmuası”, “İzci”, “Kelebek”, 

“Maarif-i Umumiyye Mecmuası”, “Milli Mecmua”, “Milli Ordu”, 

“Musavver Küçük Gazete”, “Papağan”, “Pınar”, “Resimli Dünya”, 

“Resimli Gazete”, “Resimli Hafta”, “Sıhhi Sahifeler”, “Sinema 

Postası”, “Sinema Yıldızı”, “Süs”, “Şen Yuva”, “Talebe Mecmuası”, 

“Türk Bahçesi”, “Türkiye Edebiyat Mecmuası”, “Türkiye Halk 

Mektepleri Mecmuası”, “Yeni Hilal”, “Yeni İbiş”, “Yeni Turan”, 

“Zümrüdüanka” gibi dönemin düşünsel karakterini somutlaştıran, kısa 

ömürlü ama farklı içerikte dergilerin de yayımlandığı görülmekte 

(Akagündüz 2017). 

Bu bölüm, Tarla ve Bahçe mecmuasından hareketle ziraat 

düşüncesinin gelişimine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Ziraat 

bilgisinin Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki karakterini Tarla ve 

Bahçe’den hareketle analiz eden bu çalışma nitel bir araştırmadır. 
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Olay ve olguların araştırılması ve değerlendirilmesinde yoğun 

analizler ve betimlemeler içeren nitel araştırmalar ölçüm ve 

gözlemleri kesinlik taşımayan insan davranışlarına odaklanır. Nitel 

araştırmalarda belirlenen problemin evrensel boyutundan çok detayları 

ve derinliği analiz edilir (Arıkan 2013, Berg ve Lune 2015, Miles ve 

Huberman 1994). Tarla ve Bahçe 1924-1925 yılları arasında 17 sayı 

yayımlanmıştır. Farklı temalarla çiftçinin bilinçlendirilmesini 

amaçlayan süreli yayının analizinde bir durumun süreçsel 

dönüşümlerini ve niteliğini açığa çıkartan tarama modeli kullanılmıştır 

(Christensen, Turner ve Johnson 2015). Veriler toplanırken literatür 

taraması ile dönemsel belge taraması yapılmıştır. Osmanlı süreli 

yayınları bağlamında zirai süreli yayınların gelişimini açığa 

çıkartabilmek için “Dergipark”, “EBSCOhost”, “SOBİAD”, “Scholar 

Google”, “ULAKBİM” ve “Ulusal Tez Merkezi” tarama ve 

indeksleme motorlarından yararlanılmıştır. Tarla ve Bahçe 

mecmuasının sayıları ise “Hakkı Tarık Us Koleksiyonu” ile “Milli 

Kütüphane Süreli Yayınlar Koleksiyonu’ndan” temin edilmiştir.  

“Hakkı Tarık Us Koleksiyonu’nda” derginin 17 sayısı varken “Milli 

Kütüphane Süreli Yayınlar Koleksiyonu’nda” 12 sayısı 

bulunmaktadır. Ancak tam bu noktada çalışmanın işleyişini etkileyen 

önemli bir sınırlılık söz konusudur. Derginin ilk 12 sayısı her iki 

koleksiyonda da eksiksizdir. “Hakkı Tarık Us Koleksiyonu’nda” ise 

14. sayıdan itibaren sayısal bazda herhangi bir eksiklik olmamakla 

beraber 13. sayının ilk altı sayfası eksiktir. “Ulusal Toplu Katalog” 

üzerinde derginin 1,3,5 numaralı sayılarının “Atatürk Üniversitesi 



 
122 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

Merkez Kütüphanesi’nde”, 1-11 arasındaki sayılarının ise 

“IRCİCA’da” bulunduğu görülmekte. Bu nedenle Tarla ve Bahçe 

hakkında elde edilen istatistiki verilerde bu sayfaların eksikliğinden 

kaynaklanan sınırlılıklar mevcuttur. Verilerin analizinde metin analizi 

kullanılmıştır. Taranan ve tasnif edilen verilerin yeniden 

bütünleştirilmesi anlamına gelen metin analizi araştırmacının verilerin 

içsel tutarlılığında bilgiyi dönüştürebilmesini sağlar (Creswell 2011).  

Çalışmada ilk olarak literatür taraması bağlamında ziraat dergilerinin 

tarihsel seyri değerlendirilmiştir. Daha sonra ise “Tarla ve Bahçe’nin” 

Osmanlıca tasnifine geçilmiştir. Osmanlıca çeviriler 

gerçekleştirildikten sonra derginin biçimsel karakteri ile içeriğine 

odaklanılmıştır. Grafiklerle derginin hedefleri, makaleleri, biçimsel 

karakteri ve yazar kadrosu analiz edildikten sonra ziraata yaklaşımını 

belirginleştiren görüşler aktarılmıştır. Ayrıca derginin düzenlenmiş 

dizini de verilmiştir.  Bölüm giriş ve sonuç da dahil olmak üzere yedi 

başlıktan oluşmaktadır. “Giriş” başlığında araştırmanın hedefleri ile 

dergiciliğin ülkemizdeki serüveni değerlendirilmiştir. “Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e Ziraat Dergileri” adlı ikinci başlıkta ise ziraat 

dergilerinin Osmanlı son dönemindeki gelişimi analiz edilerek 

Cumhuriyet ile kurulan bağ irdelenmiştir. “Tarla ve Bahçe’nin 

Hedefleri ve Biçimsel Özellikleri “başlığında ise derginin amaçları, 

yazar kadrosu, görsel kullanımı ve konu çeşitliliği grafikleriyle analiz 

edilmiştir. Çiçek kültürümüze pek çok kıymetli makale kazandıran, 

Tarla ve Bahçe’nin yayın politikasını belirleyen Cevat Rüştü ise 

“Tarla ve Bahçe’nin Arka Planındaki İsim: Cevat Rüştü [Öktem]” 
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başlığı altında tanıtılmıştır. Diğer yandan derginin ziraata nasıl 

yaklaştığı ise “Tarla ve Bahçe’nin Ziraata Yaklaşımı” başlığında 

belirginleştirilmiştir. Özellikle Cevat Rüştü’nün fikirlerinden 

yararlanan bu başlık Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e miras kalan 

zirai sorunları ve çözüm önerilerini açığa çıkartmaktadır. “Tarla ve 

Bahçe’nin Dizini” başlığı ise ziraat tarihi üzerine çalışan 

araştırmacıların iş yükünü azaltmayı hedeflemiştir. “Sonuç” 

başlığında ise gerçekleştirilen tarama ve değerlendirmeler sonrasında 

elde edilen veriler toparlanarak Tarla ve Bahçe’nin dergicilik 

külliyatındaki yeri belirginleştirilmiştir.  

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ZİRAAT DERGİLERİ 

Tarımsal üretimin nasıl arttırılabileceğine dair gerçekleştirilen 

tartışmalar çağdaş ziraat bilgisini gündeme taşımıştır. Ziraat kitapları, 

ziraat dergi ve gazeteleri kuşkusuz bu sürecin yönlendiricileridirler. 

1885’te Mehmet Ali Bey tarafından yayımlanan “Vasıta-i Servet” 

ziraat ile veterinerliği bir arada işleyen ilk meslek dergisidir (Dinçer 

1976). Başlığında ilk kez ziraat kelimesini kullanan dergi ise “Ziraat 

Gazetesi’dir”. 1881-1882 yılları arasında Salim Bey tarafından 

yayımlanan dergi, pek çok ziraat erbabını çevresine toplamıştır 

(Kadıoğlu 2004,:40). Ziraat bilgisini yayma hedeflerinin devlet 

merkezli ilk örneği ise 1884’te yayımlanan “Orman ve Maadin 

Mecmuası’dır”. İlk döneminde “Orman ve Maadin Mecmuası” adı 

altında 77 sayı yayımlanan dergi, ikinci döneminde “Orman ve 

Maadin ve Ziraat Mecmuası” adıyla 144 sayı çıkmıştır. Salih Münir 

ve Abdüllatif dergiyi sırtlayan isimlerdir (Demir 2014:388). 1885’te 
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“Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları” tarafından çıkartılan 

“Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları dergisi” bir diğer önemli 

ziraat dergisidir. 7 sayı yayımlanan dergide tarım, toprak, ticaret, 

hayvancılık ve bitkiler üzerine hazırlanmış metinler bulunmaktadır. 

Dergi, özellikle fenni bilginin sadeleştirilerek halka aktarılmasının 

gerekliliğine değinmiştir. (Kadıoğlu 2004:41-42).  

Salih Münir tarafından 1882’de yayımlanmaya başlayan “Umur-ı 

Nafia ve Ziraat Mecmuası” ise tüm nafıa ve ziraat uygulamalarını 

kamuoyuna bildirerek fenni bilgileri aktarmayı amaçlamıştır. 360 sayı 

yayımlanan dergi 1887’de basın hayatından çekilmiştir (Demir 

2014:388). 1894’te Yosfaki’nin çıkarttığı “Osmanlı Terakki-i Ziraat 

Dergisi” ise bir başka önemli yayındır. Türkçe ve Rumca 4 sayı 

yayımlanan dergi teorik ve pratik bilgilere odaklanmıştır (Demir 

2014:389). 1905-1906 yılları arasında 46 sayı yayımlanan “Resimli 

Ziraat Gazetesi” ise Kitapçı Karabet Efendi’nin çabalarının ürünüdür. 

Dergide ziraat, bahçıvanlık ve hayvancılık konularına odaklanılmıştır 

(Aybaş 2020:10-11). Diğer yandan Salih Zeki, Ethem Nejat ve Şaban 

Hami tarafından 1907 yılında yayımlanmaya başlayan “Osmanlı 

Ziraat ve Ticaret Gazetesi” 204 sayı çıkmıştır. Basitleştirilmiş anlatımı 

ön planda tutan dergi, ziraat bilgisini yaymayı hedefleyen envaı çeşit 

metne sahiptir (Deligöz 2008:8-15, Uçar 2017).  Toprak, bu derginin 

liberal politikalardan ziyade ılımlı himayeci politikaları önemsediğini 

aktarmıştır (Toprak 1985a:636).   

“Orman ve Maadin ve Ziraat ve Baytar Mecmuası” ise 1908-1911 

yılları arasında on altı sayı yayımlanmıştır. Bir süre sonra “Ticaret ve 
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Ziraat Mecmuası” adını alan dergide orman sorunundan, hayvan 

hastalıklarına, hayvan hastalıklarından zirai aletlere uzanan gelişkin 

bir kapsam söz konusudur. “Ticaret ve Ziraat Nezareti Mecmuası” 

1918 yılına kadar 88 sayı çıkmıştır (Demir 2014:390). 1909-1910 

yılları arasında 33 sayı yayımlanan “İkramiyeli Ziraat Gazetesi’nin” 

sorumlu müdürü ise Yusuf Sıddık’tır. Özellikle ziraatın ıslahı üzerinde 

duran dergi, çiftçilere yeni yöntemlerin mutlaka öğretilmesini 

istemiştir (Demir 2014:390). Turşucuzade Ahmet Muhtar’ın 1909 

yılında tek sayı yayımladığı “Resimli Çiftçi” de çağdaş tarım bilgisini 

çiftçilere aktarmayı hedeflemiştir (Demir 2014:390). 1913-1914 yılları 

arasında 21 sayı yayımlanan “Toprak” ise yüksek tirajlara ulaşan 

ziraat dergilerindendir. Çiftçilere hak ettikleri değerin verilmediğini 

savunan, toprakla uğraşanlara tarım bilgisini sevdirmeyi amaçlayan 

dergi, Ethem Nejat, Akif ve A. Ferit’in çabalarının ürünüdür. (İydir 

2015:27-30). Diğer yandan “Ekinci” ise 1913-1914 yılları arasında 15 

sayı yayımlanır. Süleyman Tevfik ve Dündar Alp’ın çabalarıyla çıkan 

dergide zirai ürünler, hayvancılık, sağlık üzerine yazılar olduğu gibi 

ziraatın nasıl geliştirilebileceğine dair makaleler de vardır (Demir 

2017:59-60). 

 67 sayı çıkan “Felahat” döneminin uzun ömürlü dergilerindendir. 

Sebuh Stepanyan’ın sorumlu müdürlüğünde 1912-1919 yıllarında 

yayımlanan “Felahat” da diğerleri gibi fenni bilginin yayılmasını, zirai 

terimlerin sadeleştirilmesini ve zirai yöntemlerin tanıtılmasını 

amaçlamıştır (Demir 2016:391). 1917-1919 yılları arasında 29 sayı 

yayımlanan “Çiftçiler Derneği mecmuasının” sorumlu müdürü 
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Hamdullah Suphi ile Yunus Nadi’dir. Daha ilk sayısında dergi, 

çiftçilerin daha iyi üreticilere dönüştürülebilmesi için atılması gereken 

adımları sıralamıştır (Aybaş 2020:8). “Halkalı Ziraat Mektebi” 

öğretim üyeleri tarafından 1917-1918 yılları arasında 7 sayı çıkartılan 

“Halkalı Ziraat Mekteb-i Âli’si” okula bağlı çiftliklerdeki 

uygulamaların sonuçlarını açıklamak, ziraat ve hayvancılıkta yeni 

yöntem ve aletleri tanıtmak, meteorolojik cetveller yayınlamak gibi 

amaçlara odaklanmıştır (Kadıoğlu 2002:103-104). 1918-1919 yılları 

arasında Cevat Rüştü ile Lütfi Arif’in çabalarıyla çıkan “Bağçevan” 

sonradan “Ziraat Hayatı” adını almıştır. Her iki dergide ziraat hayatını 

tanıtmayı hedeflemiştir. Ancak özellikle bu dergilerin bitki ve çiçek 

isimlerini Türkçeleştirme çabaları takdire değerdir (Demir 2016:393). 

Cevat Rüştü tarafından çıkartılan “Tarla ve Bahçe’de” de aynı politika 

söz konusudur. 1920-1924 yılları arasında 50 sayı yayımlanan “Yeni 

Ziraat Gazetesi” ise Cevat Rüştü’nün “Ziraat Hayatı” dergisiyle 

bağlantılıdır. Cevat Rüştü ve Ahmet Tevfik tarafından hazırlanan 

dergi, üretici ile tüketici arasındaki irtibatı sağlamayı, zirai bilgiyi 

yaymayı ve çiftçiler arasında bir dayanışma oluşturmayı istemiştir 

(Demir 2016:393).  Bütün bu dergilerin yanında Mehmet Refet ile 

Salih Zeki tarafından 1914’te yayımlanan “Nevsal-i Ziraat” adlı yıllık 

da unutulmamalıdır. Çiftçilik, bağcılık, ormancılık ve ziraat ile ilgili 

bilgiler veren bu eser tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli tarihlerin yer 

aldığı bir takvime de sahiptir (Yay 2019:3-4).   
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TARLA VE BAHÇE’NİN HEDEFLERİ VE BİÇİMSEL 

ÖZELLİKLERİ 

Tarla ve Bahçe’nin biçimsel karakterini analiz etmeden önce Osmanlı 

basınındaki dergi-gazete karmaşasına değinmek yararlı olacaktır. 

Şehir kültürü ve burjuvazinin eksikliğinde kendisine yön tayin etmeye 

çalışan Osmanlı Müslüman basınının devlet otoritesinin gölgesinde 

geliştiği aktarılmıştı. İlk dönem Osmanlı basın hayatının sınırlılıklarını 

düşündüğümüzde dergi formatında çıkmakla beraber gazete olarak 

adlandırılan pek çok Osmanlıca yayın bulunmakta. Ancak Gönenç’in 

de belirttiği üzere bir süreli yayının dergi olabilmesi için düzenli 

yayımlanması, okunacak yazılara sahip olması, belli bir ücret 

karşılığında takip edilmesi, bağımsız ve ciltli olması gereklidir 

(Gönenç 2000:68-69). Bu düzlemde gazetecilik ile dergicilik 

arasındaki temel ayrılık yayın aralığıdır. Gazeteler günlük 

yayımlanırken, dergiler geniş bir zaman aralığına sahiptirler. Yani 

dergicilikte zaman olgusunun işlenişi daha uzunken gazetecilikte 

sınırlıdır.  Dil noktasında ise dergilerin akıcı ve sürükleyici dili 

karşısında gazetelerin kısa ve rutin bir dil tercih ettikleri görülmekte 

(Gönenç 2005:25). Aslında her iki yayım aracından beklenen haber 

vermekten çok bilgiyi yaymaktır. Bilginin artan akışkanlığı 

bağlamında XIX. yüzyılda dergilerin yanında gazeteler ve gazetecilik 

mesleği sivrilir ama anlam karmaşası devam eder. Tarla ve Bahçe, 

dergi-gazete karmaşasının Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam 

ettiğini kanıtlamakta. İlk sayılarında gazete ibaresini kullanan dergi, 

sonraki sayılarında mecmua tanımlamasını kullanmaya başlar.  
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Resim 1: Tarla ve Bahçe’nin Kapağı 

1 Mart 1340 (1 Mart 1924) ile 1 Temmuz 1341 (1 Temmuz 1925) 

tarihleri arasında aksama olmaksızın 17 sayı yayımlanan Tarla ve 

Bahçe, katkı yapanlarına göre Cumhuriyet tarihinin ilk zirai yayınıdır. 

“Ziraatın terakki ve tekamülüne, tarla ve bahçe hayatının bihakkın 
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inkişafına çalışır, şimdilik ayda bir defa neşr olunur müstakil alakadar 

ziraat gazetesidir” alt başlığı ile çıkan yayının her bir sayısı 16 

sayfadan oluşmaktadır.  İlerleyen sayılarında “Ziraatın terakki ve 

tekamülüne, tarla ve bahçe hayatının bihakkın inkişafına çalışır, 

şimdilik ayda bir defa neşr olunur ilmi, fenni mecmuadır” alt başlığını 

kullanan Tarla ve Bahçe, Cağaoğlu Yokuşu’nda bulunan “Teşebbüs 

Matbaası” tarafından basılmıştır. Yayının ilk alt başlığında kullandığı 

gazete terimini mecmua terimiyle değiştirmiş olması Osmanlı 

Devleti’nden miras kalan gazete-mecmua karmaşasının Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında da sürdüğünü göstermekte. Nüshası yayımlandığı bütün 

sayılar boyunca 10 kuruştan satılan derginin yurt içi abone ücreti 120 

kuruş iken yurt dışı abone ücreti 170 kuruştur. Tıpkı derginin nüsha 

fiyatında olduğu gibi abone fiyatlarında da bir değişme olmamıştır. 

1,2,5,6,7,8,9,10,11,12, numaralı sayılarda derginin idarehanesi 

“Dersaadet Teşebbüs Matbaası Fevkinde Daire-i Mahsusta” iken 3 ile 

4. sayıları Sultan Ahmet’te “Sanayi Mektebi Matbaasında”, 14, 

15,16,17 numaralı sayıları ise Beykoz’dadır.  

 
Grafik 1: Tarla ve Bahçe’deki Makalelerin Sayısı 
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Derginin 1-10 arasındaki sayıları 1924 yılına aitken 11-17 arasındaki 

sayıları ise 1925 yılına aittir. Grafik 1’de de görüldüğü gibi dergide 

çoğunluğu ilk senede olmak üzere pek çok makale yayımlanmıştır. 

Yayımlanan toplam makale sayısı 174’tür. İlk sayılarda bir makale 

yoğunluğu görülmekle beraber sonraki sayılarda bir ortalama 

tutturularak makale adedi sınırlanmıştır. İkinci senede ise bir azalma 

eğilimin olduğu gözlenmekte.   

 
Grafik 2: Tarla ve Bahçe’deki Makalelerin Türü 

Grafik 2’de de görüldüğü üzere ziraat ve bahçe kültürünü kapsayan 

makaleler dergide daha yoğundur. Ziraat düşüncesi-eğitimi, zirai 

teşkilatlanma ve ziraat aletleri üzerine 38; bağcılık, meyvecilik ve 

sebzecilik gibi zirai ürünler üzerine 35; sınai ürünler ile süt ürünleri 

üzerine 11; arıcılık ve hayvancılık üzerine 11; bahçe işleri ve 
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çiçekçilik üzerine 14; ağaçlar ve otlar üzerine 15; bitki hastalıkları ve 

haşerat üzerine 9; sağlık üzerine ise 2 adet makale yayımlanmıştır. Bu 

makaleler haricinde “Çiftçi Takvimi: Köylülerimize Çiftçilerimize 

Tarla ve Bahçe Hayatından” adlı bir seri de vardır. 12 adet makaleden 

oluşan bu seride ay ay tarla ve bahçe işlerinde nelere dikkat edileceği 

aktarılmıştır. 7 makaleden oluşan “Faydalı Malumat” başlığı ise kısa 

bilgiler ve hatırlatmalar içermekte. Bütün bunlarla birlikte ziraat 

hakkındaki gündelik haberler ve tartışmaların aktarıldığı “Ziraat 

Havadisleri” adlı bir başlıkta bulunmakta. Bu başlıktaki toplam 

makale sayısı ise 13’tür. Diğer kategorisi altındaki 7 makale ise 

kolonya üretimi, limanlar ve kuraklık gibi muhtelif metinleri 

kapsamakta. 

İçeriği ve anlatımıyla ön plana çıkan dergiye düzenli bir şekilde 

reklamlar verilmiştir. Derginin ikinci sayfası ile son sayfası reklamlara 

ayrılmıştır. Bu reklamlardan ilki Ziraat Mühendisi Mecit 

Mağmumi’ye aittir. Okullara, laboratuvarlara, imalathanelere her türlü 

aletin temin edilebileceğini belirten Mağmuni’nin reklamında şunlar 

aktarılıyor:  

“24 saatte 700-2000 litre cebire tahvil ederek saatte 6-15 litre 

ispirto veren ve odun ve kömür petrol ile ve susuz işleyen 

suhuletle sökülüp takılabilen ve suhuletle kabil-i nakl olan 

kırmızı bakırdan mamul 90 derecelik ispirto vermekle beraber 

icabında likör, meşrubat istihsalinde kullanılabilen içküler. Üç 

yumurtalık kuluçka ve 15 civcivlik ana makineleri. Arıcılık, 

bağcılık, sütçülük diğer sına-i ziraiyye alat ve malzemesi ve 
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umuı alat-ı ziraiyyenin en müsaid şerait dairesinde elde etmek 

arzu edene zattın Mecit Mağmumi Bey’e müracaat etmeleri 

menfaatleri iktizasındadır” (Tarla ve Bahçe, 1924:51).  

İkinci önemli reklam ise “Kazanciyan Büyük Alat ve Edevat-ı 

Ziraiyye Mağazalarına” aittir. 1889’dan beridir ziraat aletleri 

sağladıklarını beyan eden firmanın reklam metni şu şekildedir:  

“Otuz küsur seneden beri alat ve edevat-ı ziraiyyenin en 

mükemmellerini celb ve füruht etmekle şöhretyap olan 

mağazalarda alat-ı ziraiyyenin her nevinin muhtelif markaları 

bulunmakta ve en müsaid şeraitle satılmaktadır. Alat-ı ziraiyye 

tedarik etmek isteyen zevat bir kere mağazamıza müracaat 

ederlerse her halde pek memnun kalacaklardır. Mağazamızda 

her nevi alat-ı ziraiyye gayet mükemmel temin olunur” (Tarla 

ve Bahçe, 1924:48). 
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Grafik 3: Tarla ve Bahçe’deki Makalelerin Görsel ve Tablo Sayısı 

Dergide reklamlardaki resimler ve tablolar sayılmamak üzere belirgin 

bir görsel ve tablo kullanımı söz konusu olmakla beraber Grafik-3, bu 

kullanımın plansızlığını kanıtlamakta. 2 ve 9. sayılardaki resim ve 

tabloların toplam sayısı 38 iken 3, 4,12 ve 13 numaralı sayılarda bu 

toplam 6’ya düşmekte.  
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Grafik 4: Tarla ve Bahçe’deki Görsellerin Türleri 

Grafik 4’ten de anlaşılabileceği üzere süreli yayında belirgin 

çeşitlilikte resim kullanımı söz konusu. 78 adet görsel 25 adet ise tablo 

derginin sayfalarını renklendirmiştir. Tabloların bir kısmı detaylı 

gelişkin tablolardan oluşurken bir kısmı ise oldukça basittir. Özellikle 

21 adet şahıs ve topluluk resmi, dönemin önemli figürleri ile ziraat 

eğitiminin seyrine yön tayin etmekte. 26 adet ufak ölçekte kahve, 

meyve ve ağaç resimleri bulunmakta. Bu arada ağaç resimlerinin 

tamamı 2. sayıdaki kiraz ağacı görsellerinden oluşmakta. 15 adet bitki 

resmi ise başta çiçekler olmak üzere muhtelif bitkilere yoğunlaşmakta. 

Başta 10. sayıdaki detaylı plan olmak üzere 6 adet bahçe planı da 

dergide yer edinmiştir. Hayvan resimleri 2, manzara resimleri 3, zirai 

alet resimleri 3, kategorilendirilemeyen resimler ise 2 adet ile 
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sınırlıdır. Açıkçası dergide planlı bir görsel ve tablo kullanımı söz 

konusu olmamakla beraber belirgin bir yoğunluk vardır.   

 
Grafik 5: Tarla ve Bahçe’deki Latince Kelimelerin Sayısı 

Her sayıda kaç Latince kelime bulunduğunu gösteren Grafik-5, 

derginin ziraat ve bahçe kültürü bağlamlarındaki bilimsel karakterini 

yansıtıyor. Çoğunluğu Cevat Rüştü’nün çiçekler üzerine yazdığı 

metinlerde bulunan bu kelimeler, sadece dönem okuyucularına değil 

günümüz araştırmacılarına da seslenmekte. Açıkçası dergide botanik 

üzerine gelişkin bir sözlüğün yaratıldığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Latince kelimelerin sayısı ilk sayılarda yoğun 

olmamakla beraber özellikle 8. sayıdan itibaren çiçekler üzerine 

yazılan makalelerde artmakta. Toplamda 611 adet Latince kelimeyle 

okunabilirliği arttırmaya çalışan bu çaba, derginin özgün 

noktalarından biridir. 
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Grafik 6: Tarla ve Bahçe’nin Yazarları 

Grafik 6 kısa süreli yayın hayatına rağmen derginin görünür bir yazar 

kadrosuna sahip olduğunu belirginleştirmekte. 159 adet makale 1 adet 

makaleden daha fazla yazıya sahip yazarların metinlerinden oluşurken 

Cevat Rüştü, 41 adet yazıyla derginin en çalışkan ismidir. C.R.’nin 

Cevat Rüştü olması ihtimalini göz önünde bulundurduğumuzda bu 

sayı 46’ya çıkmakta. Herhangi bir yazara sahip olmayan 33 adet 

imzasız yazı ise ikinci büyük yekunu oluşturmakta.  İmzasız yazıların 

pek çoğu Cevat Rüştü ile Mehmet Refet’e ait olabilir. İmzasız yazılar 

değerlendirme dışı bırakıldığında M.R. kısaltmalı 1 adet makale de 

eklendiğinde 29 yazısıyla Mehmet Refet dergiyi sırtlayan ikinci 

kişidir.  Zekeriya Kadri, Muallim Kadri ve Kadri isimlerinin aynı kişi 
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oldukları kabul edilecek olursa bu şahıs 11 adet makalesiyle 

görünürleşmekte. A. Hadi’nin 8 makalesi, Ekrem Galip ve Ahmet 

Hilmi’nin 6’şar makalesi, A. Doğan ile Aşki Naili’nin 4’er makalesi, 

A. Mustafa Cemil, Erdoğan, Ebülmuzaffer, Mehmet Şerafettin ve 

Salih Vasfi’nin ise 2’şer makalesi bulunmakta. Ayıca yazarı Tarla ve 

Bahçe olarak gösterilen 2 makale daha söz konusu. Bu 159 makale 

haricinde 15 metin 15 ayrı yazar tarafından kaleme alınmıştır. Bu 

düzlemde Ahmet bin Mustafa, Ahmet Can, Ahmet Haris, Ali Rıza, 

Çiftçi, Hayri, İbrahim Fevaid, Lütfü Arif, Mehmet Hilmi, Mehmet 

Nuri, Mehmet Saib, Mehmet Turabi, Süreyya Sadık, Şeyhoğlu, Z.Y 

dergide 1’er adet metinleri bulunan yazarlardır. Dergide belirgin bir 

kadronun somutlaştığı söylenebilir.  

TARLA VE BAHÇE’NİN ARKA PLANINDAKİ İSİM: CEVAT 
RÜŞTÜ [ÖKTEM] 
 

Tarla ve Bahçe’nin yayınlamasında ve sürekliliğinin devam etmesinde 

ciddi roller oynamış olan Cevat Rüştü, Türk ziraat ve çiçek kültürünün 

önemli isimlerinden birisidir. Nazım H. Polat ile Aykut Kazancıgil 

onun hayat hikayesini belirginleştirmişlerdir.  27 Mart 1885’te 

İstanbul’da doğan Cevat Rüştü, eğitim hayatına Tophane’de Kabataş 

ve Feyziye İptidai mekteplerinde başladıktan sonra “Vefa İdadisi” ile 

“Saint Benoit Fransız Mektebi’nden” mezun olur (Polat 2001:32). 

1906’da “Şura-yı Devlet Matbaa Kaleminde” memuriyete başlayan 

Cevat Rüştü, 1908’de açığa alınır. Kazancıgil’in aktardığına göre, 

sahip olduğu miras hayatı boyunca para sıkıntısı çekmemesini sağlar 

(Kazancıgil 2015:223). 1911-1914 yılları arasında “Montpellier 
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Yüksek Ziraat Mektebi’nde” okuyan Cevat Rüştü, zirai sorunlar 

üzerinde daha fazla yoğunlaşmaya başlar. Bir süre “İstanbul 

Şehremaneti Umumi Bahçeler Bahçıvanbaşı muavinliği” ile “Adalar 

Çam Ormanlığı” memurluğu yapan yazar, 1919’da “Halkalı Ziraat 

Mektep-i Ali’si” müdür yardımcılığına getirilir. 1924’te Halkalı ve 

Beykoz Ziraat Mektebi” muallimliği yapan Cevat Rüştü 1927’de 

“Ziraat Mekteb-i Alisi” müdürü, 1931’de ise “İstatistik ve Neşriyat 

Şubesi” müdürü olmuştur. Cevat Rüştü 19 Mart 1936’da vefat 

etmeden önce “Ziraat Bakanlığı Neşriyat Şubesi” müdürlüğü 

yapmaktaydı (Polat 2001:37-39). Sportmen bir karaktere sahip olan 

Cevat Rüştü “Beykoz Kulübü’nün” kurulmasına öncülük eder. 

İstanbul’un İşgali sırasında Millî Mücadele taraftarlarına destek 

vermekle suçlanan yazarımız, bir süre hapis yatar. Sıkıntılı bir aile 

hayatı geçiren Cevat Rüştü ilki 1918’de ve ikincisi 1922 yılında olmak 

üzere iki evlilik yapar. İlk evliliğinden doğan Sedat erken yaşta vefat 

ederken Münire Hanım ile yaptığı ikinci evliliğinden Lale ve Erol adlı 

iki çocuğa sahip olur (Kazancıgil 2015:224).  “İleri”, “Akşam”, 

“Edebiyat-ı Umumiyye Mecmuası”, “Bahçıvan”, “Düşünce”, “Tarla 

ve Bahçe”, “Gün Doğuşu”, “Çiftçiler Derneği Mecmuası”, “Yeni 

Çiftçilik”, “Ziraat Hayatı”, “Ziraat Gazetesi” ve “Toprak” gibi süreli 

yayınlarda ziraat ve çiçek kültürü üzerine yazılar kaleme alan Cevat 

Rüştü’nün “Türklerin Ziraata Hizmetleri Osmanlılar Devri”, “Türk 

Çiçek ve Ziraat Kültürü Üzerine Cevat Rüştü’den Bir Güldeste” ve 

“İngiliz Hapishanesi Hatıraları” adlı kitapları da vardır. (Polat 

2001:56-60)  
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Resim 2: Yer Fıstığı. (Sayı.2, Sayfa.21) 

TARLA VE BAHÇE’NİN ZİRAATA YAKLAŞIMI 

Tarla ve Bahçe, ziraat eğitimi ve ziraat teşkilatlanması başta olmak 

üzere eleştirel bir tavır takınmıştır. Özellikle Cevat Rüştü’nün 

yazılarında bu eleştirel tavır rahatlıkla izlenebilmekte. Sorun tespiti 

yaparak çözüm önerileri sunan dergi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

miras kalan zirai sorunları somutlaştırmakta. İlk sayıda yayımlanan 

“Meslek ve Gayemiz” başlıklı yazıda köylüyü ve çiftçiyi refaha, 

mutluluğa sevk edecek ziraat bilgisinin aktarılacağı anlatılmakta.  

Derginin yazar kadrosu çiftçiler, köylüler ve ziraat uzmanları başta 

olmak üzere dergiyi takip eden herkesin güzel tarlalar, bahçeler 

kurabileceklerine inanmıştır (İmzasız 1924:3). Derginin dizininden de 

anlaşılabileceği üzere tarla bilgisiyle, bahçe kültürünü 

yaygınlaştırabilmek önceliklidir. Ancak bu önceliğe rağmen ziraat ve 

ziraat sorunlarına yönelik eleştirel bir tavır vardır. Lütfi Arif “Ziraat 
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Hayatımızda İş mi Gösteriş mi?” adlı makalesinde geçmişte yapılan 

hataların yeni dönemde yapılmamasını istemekte. Kırk yıllık yanlış 

politikaların ziraat hayatında kapatılması zor boşluklar yarattığına 

inanan yazar, gösterişe, kâğıt işlerine, alakasız kadrolara yapılan 

yatırımları eleştiriyor. Ona göre, bilim ve teknikle desteklenen zirai 

yöntemlerin geliştirilebilmesi için öncelikle ülkedeki kaynaklar 

rasyonel ölçütlerle belirlenmeliydi (Lütfü Arif 1924:4). Lütfi Arif 

tartışmaya şu şekilde devam ediyor: “Şöyle bir ziraat vekaletini 

ziyaret etseniz orada gördüklerimiz merakınızı canlandırır. Yüzlerce 

telgraf bir o kadarda uzak memleketin zirai yarasına şifa saçmak için 

elden ele dolaşıyor. Eğer burada amaçlanan halka karşı bir gösteriş 

yapmak ise buna hiç lüzum yoktur. Memleketin fakirliği ortadayken 

yapılacak her gösterişler tamamen yok olmaya mahkumdur. Gösteriş 

için yapılanlar milletin servetinden karşılanmaktadır. Boş yere 

gösteriş için harcanan paralara iki traktör alınıp Eskişehir'deki 

Çiftçilere verilse daha iyi olmaz mıydı?” (Lütfü Arif 1924:4). En 

basitinden kuraklıklarla boğuşan Anadolu’nun bir yağmur haritası bile 

yoktur. Anadolu’da sanıldığı kadar büyük yağışların olmadığını 

aktaran Cevat Rüştü’ye göre, kuru tarım yöntemlerinin 

uygulanabilmesi için yağmur haritaları gereklidir. Bu yağmur 

haritalarıyla çiftçiye toprağa düşen nem miktarları hesaplatılabileceği 

gibi kuru tarım yöntemleri de öğretilebilecekti (Cevat Rüştü 

1924c:77).   
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Resim 3: Kulaklı Gelin Gözü ve Taçlı Gelin Gözü (Sayı.9, Sayfa.137) 

 
Tarla ve Bahçe, II. Meşrutiyet yılları düşünce hayatında sıklıkla 

gündeme getirilen gereksiz yere oluşturulmuş memuriyet kadrolarına 

da değinmekte. Modernleşme sürecinde Osmanlı bürokrasisinin 

rasyonalizmi kullanıp kullanamadığı yeni hedeflerle tekrar tekrar 

araştırılabilecek bir konudur. Derginin rasyonel bir idari 

teşkilatlanmanın gerekliliğini gündemde tuttuğu rahatlıkla izlenebilir. 

Örneğin “Yeni Ziraat Vekaleti ve Yeni Ziraat Erkanımız” adlı makale, 

tek bir kişiye yaptırılabilecek işlerin görev tanımlaması yapılmamış üç 

kişiye yaptırılmasının sebep olduğu mali külfeti hatırlatmakta. Bu 

düzlemde yeni ziraat teşkilatlanması milli ve rasyonel politikalarla 

yönetilmeli, yüksek mektep mezunlarının yerine orta mektep 

mezunları tercih edilmemeli, köylüye vakitsiz tohum dağıtılmamalı, 

gösteriş için gereksiz makineler satın alınmamalıydı (Tarla ve Bahçe 

1924a: 20). Esat Bey zamanındaki uygulamaların Zekai Bey 

zamanındaki uygulamalarla bozulduğuna değinen Cevat Rüştü ise 

işlevsel bir “Ziraat Meclis-i Alisi’nin” gerekliliğine odaklanmakta. 

(Cevat Rüştü 1924f:115).  Cevat Rüştü’nün aktardıklarından 
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Fransa’da 60 tanesi ziraatçıdan, 15 tanesi ziraat konusunda 

uzmanlaşmış bilim adamından, 25 tanesi ise toplum ve ekonomi 

uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir ziraat meclisinin bulunduğu 

anlaşılmakta. Ona göre, alanının uzman ve ilgililerinden 

oluşturulabilecek böyle bir meclisle bir ziraat programı 

hazırlanabilirdi. Yazar, böyle bir kurumun yokluğunda gerçekçi ziraat 

programlarının hazırlanamayacağını savunarak şunları aktarmıştır: 

“Görülüyor ki bizde hükümet vezaif-i ziraiyyesini böyle esaslı bir 

programla millet meclisi huzurunda kabil-i müdafaa-i esasata itina 

ettirmek için behemehal o programı vücuda getirebilecek kuvvetli bir 

heyete yani azası hükümetin muhtelif şubelerine mensup zevattan 

mürekkep bir ziraat meclis-i alisi lüzumu vardır. Aksi takdirde icraat 

ve teşkilat-ı ziraiyyemizin çoğunda isabet görülemeyecek hatta celb 

edilen ecnebi mütehassısları dahi hakkıyla tenevvür edemeyecek ve 

binnetice ziraat aleminde hükümete karşı yükselen şikayetler devam 

edip gidecektir” (Cevat Rüştü 1924g:131).  Bu arada Cevat Rüştü, 

Trakya’dan Kastamonu’ya uzanan geniş tarım arazilerinin “Bab-ı 

Ali’deki” tek bir odadan kırtasiyecilik yöntemleriyle işletilmesini 

eleştirerek mübadelenin yaratabileceği sorunlara da işaret etmiştir 

(Cevat Rüştü 1925b:179). “Mesela Kastamonu ziraat müdürünün 

Ankara ile muhabere etmeyip İstanbul kanalıyla muhabereyi temin 

etmesinde yani böyle dolambaçlı bir yol takip etmesinde ne mana 

vardır? Daha doğrusu herhangi mıntıkadan tedkik edilirse edilsin 

bugünkü manatık-ı ziraiyye teşkilatında ne idare ne de ilmi ve fenni 

bir esas görülemez.” (Cevat Rüştü 1925b:179). Açıkçası Anadolu’da 

sebze ve meyvecilikle uğraşan Rumların büyük çoğunluğunun göç 
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ettirilmesiyle ortaya çıkabilecek iaşe sorunları planlı programlarla 

şimdiden çözümlenmeliydi. 

Teşkilatlanma eksikliğine değinen bir diğer isim ise A. Hadi’dir. Ona 

göre eğitimle ya da ziraatta makineleşmeyle tarımsal üretim kuşkusuz 

arttırılabilirdi. Ancak en başta işlevsel bir ziraat kanunu 

hazırlanmalıydı. Fransız ziraat teşkilatlanmasından örneklenmiş kanun 

taslaklarının yıllarca kullanıldığını belirten yazar, Cumhuriyet’in 

ihtiyaç ve kaynaklarına yönelik derli toplu bir ziraat teşkilatı kanunu 

hazırlanmasını istiyordu (A. Hadi 1924:84). A. Hadi’nin 

aktardıklarının da gösterdiği gibi toprağın bol nüfusun az olduğu 

düşünüldüğünde Fransa’dan örneklenmiş ziraat kanunlarından ziyade 

Türkiye’nin gerçeklerine seslenen ziraat kanunlarına ihtiyaç 

duyulduğu aşikârdır. Zirai sorunların bir gecede değil zamana 

yayılarak çözümlenebileceği de hatırlatılmıştır. Almanya’nın ziraatta 

gösterdiği başarılara odaklanan Cevat Rüştü, yüzlerce yıllık fenni 

planlamayla, teşkilatlanmayla bu başarıların bugüne ulaştığını 

aktarmakta. Almanya’nın deneyimleriyle, akademileriyle, 

üniversiteleriyle, fabrikalarıyla, mühendisleriyle büyük bir ziraat 

makinesi olduğunu anlatan yazar, kapsayıcı bir ziraat bilincine işaret 

ediyor. Kısacası tarım sorunu bir gecelik politikalarla değil yüzlerce 

yıllık bilgi ve birikimle çözümlenebilirdi. (Cevat Rüştü 1925f:260-

261). Cevat Rüştü bu himayeci geleneğin önemini anlatırken şunları 

da ekliyor: “İşte öteden beri Almanlar ziraat siyasetlerinde himaye 

politikasına ehemmiyet vermişler ve bu gibi mali müessesatı bi-hakk 

himaye ederek birçok masaidata nail kılmışlardır. Bunlardan başka 
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bütün eyalat ve nevahi tarafından itibar üzerine teşekkül etmiş bir 

takım müessesat daha vücuda geldi ki bunlardan bir takımının 

sermayeleri hükümet tarafından verilmişti. Görülüyor ki Almanlar 

zürrai için teşvik, rağbet, himaye esaslarını daima göz önünde 

bulundurarak çalışıyorlardı” (Cevat Rüştü 1925f:260). 

 
Resim 4: Tedrisat-ı Ziraiyye Konferansı’nın mühim içtimalarından birinin akdettiği 

Beykoz Ziraat Mektebi’nin talebe dairesi: Sınıflar ve Koridor (Sayı.6, Sayfa.88) 

Teşkilatlanma bağlamında zirai sorunlar söz konusu olduğunda çözüm 

merkezinin devlet olduğu da görülmekte. Devlet desteğinin 

gerekliliğini anlatan Cevat Rüştü, ağustos ayındaki kuraklıktan sonra 

yaşanan kontrolsüz yağışlardan bahsetmekte. Buna göre yağışlar 

nedeniyle büyük taşkınlar meydana gelmiş, dere suları yüzünden 

Boğaziçi sarıya bürünmüş, bahçeler, bostanlar ve harmanlar yok 

olmuştur. Böyle bir felaketle İstanbul halkının tek başına başa 
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çıkamayacağını hatırlatan yazar, halkla, halkçılıkla kendisini 

bütünleştiren Cumhuriyet’ten ziraat memurları ve öğretmenler 

tarafından belirlenen zararların giderilmesinde ön ayak olmasını 

istemekte. (Cevat Rüştü 1924e:99). Ziraatta planlamanın önemi tarla 

faresi sorununda da izlenebilmekte. Ebülmuzaffer, II. Meşrutiyet 

yıllarında Aydın’dan Söke’ye kadar tahıl ürünlerini, harmanları takip 

eden tarla farelerinin neredeyse bütün rekolteyi yok ettiklerini 

hatırlatıp fuzuli ortaklar olarak tanımladığı bu hayvanların belli bir 

planlama dahilinde zehirlenmelerini istemiştir. (Ebulmuzaffer 

1924:101). 

Ziraat eğitimi derginin üzerinde durduğu bir başka konudur. 

Teşkilatlanma tartışmasında olduğu gibi ziraat eğitimi tartışmasında 

da sistemsiz politikaların yarattığı etkilere değinilmekte. Dergi, ziraat 

eğitiminde birlik meselesini ilk sayılardan itibaren gündeme 

getirmiştir. Özellikle Cevat Rüştü bu sistemsizliğin yarattığı sorunlara 

değinmiştir. Farklı birey ve kurumlardan etkilenen ziraat eğitimi 

politikaları ona göre, bilim merkezli uygulama modellerinden 

oluşmalıydı. Bu minvalde ziraat eğitiminin uygulamadan ziyade 

teoriye odaklanmasını eleştiren yazar, bütün ziraat mekteplerinin 

Maarif Nezareti’ne devredilmesini önermiştir (Cevat Rüştü 1924a:51). 

Yazar konu hakkında şunları da eklemekte: “Binaenaleyh biz henüz 

hal-i teşkilatta bulunan bu müesselerin ufak, fakat esaslı bir himmetle 

pek faydalı bir şekle konulmasını arzu etmekle beraber idare-i 

hususiyyelerden layık vechle muavenet görmeyerek mesela vesait-i 

tedrisiyye-i hususiyyesinde yetim kalmış müesseselerin ziraat 
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vekaletinin takviye bütçesiyle mazhar-ı himaye olmalarını ve 

tedrisatta vahdet esasına bunlarında dahil olmalarını temenni 

ediyoruz” (Cevat Rüştü 1924a:51). Cevat Rüştü, Avrupa’nın ziraat 

konusundaki gelişmişliğini küçük yaşlardan itibaren ders 

programlarında yer edinen ziraat derslerine de bağlıyor. Dönem 

başında yapılan bir programın yazın bozulmasını eleştiren yazar, 

ziraat eğitimindeki çok başlılığın sonlandırılmasını kararlı bir adım 

olarak görmekte. Osmanlı Devleti’nin ziraat eğitimini 

bütünleştiremediğini hatırlatan Cevat Rüştü, ziraat mekteplerinin 

maarife devredilmesiyle ortaya çıkacak iş birliğinin ziraat 

akademilerini hatta ziraat üniversitelerine giden yolu açacağına da 

inanmıştır (Cevat Rüştü 1924b:67). Mehmet Refet ise yön tayin 

edebilmek kaygısıyla Fransa’daki orta ziraat mekteplerini 

programlarıyla birlikte tanıtmakta (Mehmet 1924a, Mehmet 1924b).   
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Resim 5: Ankara Ziraat Mektebi’nin Bu Seneki Mezunları (Sayı.17, Sayfa. 267) 

Bütün bunlarla birlikte özel ziraat okullarının durumu da gündeme 

taşınmıştır. Cevat Rüştü özel ruhsata sahip okulların önemlerini 

anlatmakla beraber bu okulların içinde bulundukları sistemsizliği de 

hatırlatmakta. Konu ile ilgili yazar şunları aktarıyor: “Zirai 

teşkilatımızda idare-i hususilere tabi ziraat mekteplerinin 

ehemmiyetleri inkar olunamaz. Fakat bir müddet sonra bu 

mekteplerin ya lağvedildikleri yahut esaslı bir surette idare 

edilemedikleri meşhud olmaktadır. Hatta bazı vilayetlerimizde evvela 

idare-i hususilere tabi olarak küşad edilen ziraat mekteplerinin 

bilahire muvazene-i umumiyyeye ithal edilerek ziraat vekaletince 

idaresi cihetine gidildikleri malumdur.” (Cevat Rüştü 1925d:211). Bu 

durumun yarattığı karmaşayı anlatmaya devam eden Cevat Rüştü’ye 

göre, bu tür mekteplerin programları düzenlenirken ve uygulanırken 

mutlaka belli bir dizge takip edilmeliydi (Cevat Rüştü 1925d:211). 
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Cevat Rüştü, Temmuz 1924’te “İstanbul Beykoz Ziraat Mektebi’nde” 

tali ziraat mektebi müdürleri ile “Halkalı Ziraat Mektebi” 

öğretmenlerinin bir “Tedrisat-ı Ziraiye Konferansı” topladıklarından 

da bahsediyor. Çok başlılığın esaslı tartışmalara izin vermediğini 

söyleyen yazar, ziraat neşriyatı sorununun tartışılmasını, çiftlik 

makinesi mühendislerinin gündeme getirilmesini ve “Beykoz Ziraat 

Mektebi’nde” bir çiçekçilik mektebi açılmasının kararlaştırılmasını 

toplantının önemli kazanımları olarak görmüştür (Cevat Rüştü 

1924d:83). Bu arada “Beykoz Ziraat Mektebi’nin” önemi paylaşılan 

görsellerden de anlaşılmakta. 10. sayıda Tarla ve Bahçe imzasıyla 

kaleme alınan yazıda 60 adet öğrencisiyle, müzesiyle, kütüphanesiyle 

bu okuldan bahsedilmekte. Ayrıca demir borularla okula ulaştırılan 

suyun açılış merasiminde Cumhuriyet için mevlitler okutulduğu da 

anlatılmakta (Tarla ve Bahçe 1924b:147).   

Ziraat eğitimi bağlamında Mustafa Kemal’in katkıları da 

hatırlatılmıştır. Cevat Rüştü, Gazi Paşa’nın Ankara İstasyonu 

civarında satın aldığı arazilerde bir numune çiftliği kurmak istediğinin 

haberini veriyor. Yazar binaları, okulu, tiyatrosu, muntazam yolları ve 

spor merkeziyle bu çiftliğin örnek teşkil edeceğini de savunmuştur. 

Dikkat çeken bir diğer nokta ise 14-16 yaş arasındaki kimsesiz 

çocukların da düşünülmesidir. Buna göre beş sene boyunca geceleri 

teorik gündüzleri ise uygulamalı dersler alan kimsesiz çocuklar; 

tohumlamadan, ziraat makinelerini kullanmaya kadar önemli 

kazanımlar elde edebileceklerdi (Cevat Rüştü 1925e:245). Cevat 

Rüştü okul hakkındaki izlenimlerine şöyle devam ediyor: “Mektebe 
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kayıt ve kabul olacak talebeye onar lira maaş tahsis edilecektir ki 

bunun haftada birerden ayda dört lirası kendilerine verilecek ve 

mütebaki altı lirası o talebenin namına İş Bankası’na yatırılacaktır. 

Talebenin yiyip, giyimleri çiftlikten temin edileceği için haftalık birer 

lira kendilerine cep harçlığı olacak ve binnetice beş sene nihayetinde 

bankada birkaç yüz lira sermayeleri teraküm etmiş bulunacaktır. Eğer 

beş sene nihayetinde tahsili ikmal eden gençler isterlerse kendilerine 

çiftlik içinde mecannen yüz dönüm arazi verilecektir.” (Cevat Rüştü 

1925e:245). 

 
Resim 6. Çiftçi Karargahında Reis-i Cumhurumuz Gazi Mustafa Kemel Paşa 

Hazretleri ve Çiftlik Erkanı (Sayı.17, Sayfa.262) 
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Ziraat eğitimi ve teşkilatlanmasından hareketle tartışılan bir başka 

konu ise ziraat neşriyatıdır.  Mizahi yayınları ellerinden düşürmezken 

zirai yayınları görmezden gelen çiftçileri eleştiren Cevat Rüştü, edebi 

literatürün eksikliğine değinmekte. Öyle ki çoraklıktan, kuraklıktan 

kendisini kurtaramayan, halkın ruhundan uzak bir edebiyat birikimi 

söz konusudur. Ona göre toprak bilincinin güçlendirilebilmesi için en 

başta “Eski Türklerden Osmanlı Türklerine” ziraat birikiminin seyrini 

somutlaştıran ziraat tarihi kitapları hazırlanmalıydı (Cevat Rüştü 

1925a:3). Ermenilerin, Fransızca ziraat ansiklopedilerinin tamamının 

dillerine aktardıklarını söyleyen Cevat Rüştü, neşriyat sorununun da 

planlamayla çözümlenebileceğini savunmakta. Ona göre, tecrübesiz 

gençlerden değil tecrübeli ziraatçılardan oluşturulacak bir telif ve 

tercüme heyetiyle en faydalı yabancı ziraat eserleri halkın 

anlayabileceği hâle getirilebilirdi (Cevat Rüştü 1925a:3). Cevat Rüştü 

tartışmayı şu şekilde sürdürüyor: “Zirai neşriyat mesailiyle uğraşan 

zamamdarlarımızın gerek hükümete gerek efrada taalluk eden 

hususatı ve vezaifi kavrayabilecek esaslı bir teşkilat vücuda 

getirmeleri ve bu teşkilatın başına neşriyat-ı ziraiyye ile hiç 

uğraşmamış, tecrübesiz gençleri değil, az çok memleketin ahval-i 

ruhiyye ve içtimaiyyesine üslup-ı matbuatına vakıf, neşriyat ve 

teşvikat-ı ziraiyyenin sistematik esaslarıyla uğraşmış meslektaşları 

getirmelidir” (Cevat Rüştü 1925a:3).  Cevat Rüştü, ziraat neşriyatı 

sorununu formel ve informel boyutlarıyla da düşünmekte. Sadece 

devletin ziraat yayınları basmasıyla ziraat bilincinin 

geliştirilemeyeceğini savunan yazar, sayıları birkaçı bulan ziraat 

gazete ve dergilerinin amaçsızlıklarını eleştirmekte. Bu noktada o, iki 
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temel noktaya işaret etmekte. Buna göre öncelikle hükümetin ziraat 

yayıncılığı ile bireylerin ziraat yayıncılığı birbirlerinden kopuk 

olmamalı belli bir program dahilinde hareket etmelidir. İkinci olarak 

ise ziraat yayınları toprak sevgisini sadece üretici güçler olan köylüler 

ve çiftçilerde değil herkeste uyandırabilmelidir (Cevat Rüştü 

1925c:223). 

TARLA VE BAHÇE’NİN DİZİNİ 

Tarla ve Bahçe’nin dizini dönemin zirai bakış açısını belirginleştiren 

bir zenginliktedir. Ancak derginin kapak sayfasındaki içindekiler 

listesi ile metin içindeki başlıklar arasında uyumsuzluk söz konusudur. 

Bu nedenle derginin bütün makaleleri kontrol edilerek eksiklikler 

giderilmiştir. Yazarlar altı çizili bir şekilde gösterilirken içindekilerde 

bulunmayıp da metinde bulunan eksik kelimeler ise koyulaştırılmıştır. 

Ayrıca sıralamaya uymayan makaleler ek bir parantezle belirtilmiştir. 

1 MART 1340/1 MART 1924 SAYI. 1 
Meslek ve Gayemiz, İmzasız, s.3 
Ziraat Hayatımızda İş mi Gösteriş mi?, Lütfü Arif, s. 3-4 
Çiftçi ve Köylülerimizin Sıhhatlerine Dair: Pellegra Hastalığı, 
Şeyhoğlu, s. 4-5. 
Salon Çiftçiliği: Orta Sümbüller, Cevat Rüştü, s. 6-8. 
Sanayi-i Ziraiyye: Kaşar Peyniri İmali, Zekeriya Köylü Kadri, s. 8-9. 
Sanayi-i Ziraiyye: Patatesten Nişasta İstihracı, Zekeriya Köylü Kadri, 
s. 9-10  
Sanayi-i Ziraiyye: Kefir, Zekeriya Köylü Kadri, s. 10-11. 
Sütçülük: Sağmalı İneklerde Süt Sağımı, Ekrem Galip, s.11-12. 
Sebzecilik: Soğan Ziraatı, Zekeriya Köylü Kadri, s.12-13. 
Tavukçuluk: Tavuk Kolerası, Mehmet Şerafettin, s.14-15. 
Tarla ve Bahçe Hayatında Mart, İmzasız, s.15-16. 
Faydalı Malumat, İmzasız, s.16. 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s. 2 
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1 NİSAN 1340/1 NİSAN 1924, SAYI. 2 
Beykoz Ziraat Mektebinin İhdası Hakkında, İmzasız, s.19. 
Yeni Ziraat Vekaleti ve Yeni Ziraat Erkanımız, Tarla ve Bahçe, s. 20. 
Yer Fıstığı, Mehmet Refet, s. 21. 
Tavukçuluk (Fenni ve Ameli Muhtıra), Ekrem Galip, s. 22-23. 
Çilek Ziraatı, Muallim Kadri, s. 23-24. 
Sanayi-i Ziraiyyeden: Kaşar Peyniri İmali, Mehmet Refet (Kiraz 
Ağacı Önce), s. 30 
Kiraz Ağacı, Cevat Rüştü, s. 25-29. 
Tarla ve Bahçe Hayatında Nisan (Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 
31-32 
Faydalı Malumat, İmzasız, s. 32. 
Ziraat Haberleri Vesaire, İmzasız, s. 18. 
 
1 MAYIS 1340/1 MAYIS 1924, SAYI. 3 
Ziraatta İmha-i Haşeratın Ehemmiyeti, Cevat Rüştü, s. 35 
Çin Fasulyesi veya Soya, Mehmet Refet, s. 36. 
Sebzecilik: Bamya Ziraatı, Muallim Zekeriya Köylü Kadri, s. 37 
Bahçemizin Güzel Ziynet Ağaçlarından Leylak, Cevat Rüştü, s. 38. 
Bazı Kolonya Tertipleri (Faydalı Malumat), İmzasız, s. 38. 
Tavukçulukta Yetiştirilecek Irkın İntihabı, Ekrem Galip, s. 38-40 
Çapa Makinesi Çapalama Ameliyatı, A. Mustafa Cemil, s. 40-41 
Sınai-i Ziraiyyeden: Kaşar Peyniri İmali, Mehmet Refet, s. 42 
Kiraz Hastalıkları, C.R, s. 44 
Koyun Uyucu, A. Doğan, s. 44 
Faydalı ve Muzır Böcekler Elma Kurdu, A. Doğan, (metinde Koyun 
Uyucudan önce) s. 43 
Çay Ziraatı, A. Doğan, s. 45-46. 
Tarla Bahçe Hayatında Mayıs (Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 46-47 
Ziraat Haberleri Vesaire, İmzasız, s. 34 
 
1 HAZİRAN 1340/1 HAZİRAN 1924, SAYI. 4 
Zirai Tedrisatımızda Vahdet, Cevat Rüştü s. 51 
Muhasebe-i Ziraiyye, Mehmet Refet, s. 52-53 
Çapa Makineleri, A. Mustafa Cemil, s. 53-54 
Tavukçuluk: Yerli Tavuklarımız, Ekrem Galip, s. 55. 
Patlıcan Ziraatı, Muallim Kadri, s. 56-57. 
Ziynet Ağaçlarından Akasyalar Mor Salkımlar, Cevat Rüştü, s. 57-58. 
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Kaşar Peyniri İmali, Mehmet Refet, s. 59-60 
Kolonya Suları (Faydalı Malumat), İmzasız, s. 60 
Arıcılık: Yeni Usul Arı Kovanlarının Muhassenatı ve Suret-i İmali, 
Salih Vasfi s. 61-62 
Köylülerimize Çiftçilerimize: Tarla ve Bahçe Hayatında Haziran, 
Cevat Rüştü, s. 63 (Çiftçi Takvimi) 
Faydalı Malumat, İmzasız, s. 63 
 
1 TEMMUZ 1340/1 TEMMUZ 1924, SAYI. 5 
Ziraat Mekteplerinin Maarife Devri, Cevat Rüştü, s. 67 
Fransa’da Tali Ziraat Mektepleri, Mehmet Refet, s. 68 
Korunga Ziraatı, M. Refet, s. 69 
Kına Ağaçları, A. Hadi, s. 70 
Muhasebe-i Ziraiyye, İmzasız, s. 71-73 
Tavukçuluk: Ecnebi Tavuk Irkları, Ekrem Galip, s. 74-75. 
Sebzecilik: Patlıcan Hastalıkları Patlıcana Arız Olan Haşerat ve 
Emraz, Z. Y. s. 75 
Susam Ziraatı, Salih Vasfi, s. 76 
Kuraklık ve Ziraatımız, Cevat Rüştü, s. 76-77 
Kaşar Peyniri İmali, Mehmet Refet, s. 78 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Temmuz 
(Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 79 
 
1 AĞUSTOS 1340/1 AĞUSTOS 1924, SAYI. 6 
Tedrisat-ı Ziraiyye Konferansı, Cevat Rüştü, s. 83 
Teşkilat-ı Ziraiyye Kanunu, A. Hadi, s. 84-85 
Arıcılık: Arılara Kış Gıdası, İmzasız, s. 85 
Kaşar Peyniri İmali, M. Refet, s. 86 
Meyvecilik: Meyveleri Kiselemek, Nakli: Aşki Naili, s. 87. 
Kereviz Ziraatı, Zekeriya Köylü Kadri, s. 88-89 
Tavukçuluk: Ecnebi Tavuk Irakları Ecnebi ve Yerli Irkların İntihabı 
Meselesi, Hayri, s. 90 
Muhasebe-i Ziraiyye: Demirbaş Defteri, İmzasız, s. 91-93 
Afyonlarımızın Kıymeti, A. Hadi, s. 94 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Ağustos 
(Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 95 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s. 83 
 
1 EYLÜL 1340/1 EYLÜL 1924, SAYI. 7 
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İstanbul Seyyale Bezdegan-ı Zürraine Muavenet, Cevat Rüştü, s. 99 
Fransa’da Orta Ziraat Mektepleri, Mehmet Refet, s. 100 
Çiftçilerin Fuzuli Ortakları, Ebülmuzaffer, s. 101 
Meyvecilik: Meyveleri Kiselemek Usulleri, Aşki Naili, s. 102-103 
Sarılıcı Nebatatın Herhangi Bir Mahallin Tezyininde İstimali, 
Mehmet Nuri,  s. 103 
Muhasebe-i Ziraiyye: Bilanço ve Muvazene, Mehmet Refet, s. 104-
105 
Turp Ziraati, Zekeriya Köylü Kadri, s. 106-107 
Hasada Müteakip Mahsulatın Yağmurdan Muhafazaları İçin Yığın 
Yapmak Usulü, Ahmet Can, s. 107-108 
Bağlarda Yeşil Budama, Erdoğan, s.109-110 
Yeni Tayinler, İmzasız, s. 110 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Eylül (Çiftçi 
Takvimi), Cevat Rüştü,  s. 111 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız s.111 
 
1 TEŞRİN-İ EVVEL 1340/ 1 EKİM 1924, SAYI. 8 
Ziraat Vekilleri ve Ziraatçılarımız, Cevat Rüştü, s. 115. 
Orman Ağaçlarından Akça Ağaç, Mehmet Refet, s. 116-117 
Meyvecilik: Meyveleri Kiselemenin Fevaidi, Aşki Naili, s. 117-119. 
Sütçülük: Brynsa Peyniri, Aşki Naili, s. 119 
Bağcılık: Asmanın Aza-i Muhtelifesi ve Vazifeleri, Mehmet Şükrü ve 
Ahmet Hilmi, s. 120-121 
Sebzecilik Mavhiliye Ziraatı, Mehmet Refet, s. 122 
Faydalı Malumat: Kereviz Envai ve Havassı, İmzasız, s. 123 
Çiçekçilik: Senelik Çiçeklerden Nergis, Cevat Rüştü, s. 124-125 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Teşrin-i Evvel 
(Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 126 
Senelik Çiçeklerden Vapur Dumanı, C.R, s. 126 
Cumhuriyet Gazetesine Cevap ve Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, 
s. 114 
 
1 TEŞRİN-İ SANİ 1340 /1 KASIM 1924, SAYI. 9 
Ziraat Meclis-i Aliyyesinin Lüzum-ı Teşkili, Cevat Rüştü, s. 131 
Hünnap Ağacı, Mehmet Refet, s. 132-133 
Alat-i Ziraiyye Su Koçu, Süreyya Sadık, s. 133-135 
Çiçekçilik Gelin Gözü, Cevat Rüştü, s. 136-137 
Kahve, Mehmet Refet, s. 138-140 
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Sebzecilik: Bakla Ziraatı, Kadri, s. 141-142 
Üç Yapraklı Portakal Ağacı, A. Hadi, s. 142 
Tavukçuluk Kanat Kıskaçları, Erdoğan, s. 142 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Teşrin-i Sani 
(Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 143 
İstanbul Vilayetinde Ziraat Odaları Teşkilatı 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s. 130 
 
1 KANUN-I EVVEL 1340/ 1 ARALIK 1924, SAYI. 10 
Beykoz Ziraat Mektebinin Devre-i Seneviyye Küşadı, Tarla ve Bahçe, 
s.147 
İklimin Hayvanat ve Nebatata Tesiri, A. Hadi, s. 148-149 
Bağcılık: Asmanın Aza-i Muhtelifesi ve Vazifeleri, Mehmet 
Şükrü/Ahmet Hilmi, s. 150-151 
Arıcılık: Bal ve Mamulatı, Ekrem Galip, s.151 
Bahçe Planları, Cevat Rüştü, s. 152-153 
Kuş Konmaz Ziraatı, Kadri, s. 154-155 
Zirai İnşaat: Çiftlik Ahurları, İbrahim Fevaid, s. 155-156 
Yeni Bağcılık, Mehmet Refet, s. 157 
Köylülerimize-Çiftçilerimize Tarla Bahçe Hayatında Kanun-ı Evvel 
(Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 158-159 
Faydalı Malumat (Tavşan Derblerinin Hazırlanması), İmzasız, s. 146 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s. 146 
 
1 KANUN-I SANİ 1341/1 OCAK 1925, SAYI. 11 
Türk Tarih-i Ziraatı Teşvikat ve Neşriyat-ı Ziraiyye Mesaili, Cevat 
Rüştü, s. 3 
Cehri Ziraatı, Mehmet Refet, s. 4 
Koka Ağacı, A. Hadi, s. 5-6 
Çin Yerelması (İgnam) Ziraatı, Mehmet Refet, s. 7 
Bahçe Planları, C.R., s. 8-9 
Bağcılık: Asmanın Aza-yı Muhtelifesi ve Vazifeleri, Mehmet Şükrü-
Ahmet Hilmi, s. 9-12 
Pamuk ve Tütünün Ehemmiyet-i İktisadiyyeleri, Mehmet Saib, s. 12-
13 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Kanun-ı Sani 
(Çiftçi Takvimi), Cevat Rüştü, s. 14-15 
Faydalı Malumat Vesaire Tavuk Yemleri, İmzasız, s. 15 
 



 
156 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

1 ŞUBAT 1341/1 ŞUBAT 1925, SAYI. 12 
Ziraatımızın Fen ve İdare-i Mesaili, Cevat Rüştü, s. 179 
Pamuk Kanunu Münasebetiyle, İmzasız, s. 180-181 
Çorum’un Meşhur Meyveleri, İmzasız, s. 181-182 
Çayır Otları: Seradel, Mehmet Refet, s. 182 
Haşarat: Toprak Piresi, M.R., s. 183-184 
Senelik Çiçeklerden Şebboy, Cevat Rüştü, s. 184-186. 
Senelik Çiçeklerden Çan Çiçeği Kampanule, Cevat Rüştü, s. 187 
Köylülerimize-Çiftçilerimize: Tarla Bahçe Hayatında Şubat (Çiftçi 
Takvimi), Cevat Rüştü, s. 188-189 
Ziraat-i Umumiyye Izgın Ketencik Ziraatı, Mehmet Refet, s. 188. 
Tarla ve Bahçenin Bir Senelik Koleksiyon Fihristi, İmzasız, s. 190-
191. 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s.192. 
 
1 MART 1341/1 MART 1925, SAYI. 13 
Kahve Hindibası (Chıcoree A Café), Mehmet Refet, s. 196. 
Aster, Cevat Rüştü, s. 197- 200. 
Nebatat Hastalıkları, Mehmet Refet, s. 200-201. 
Çınar, Selvi, Cevat Rüştü, s. 202-204. 
Ziraat Meşheri, İmzasız, s. 204. 
 
1 NİSAN 1341/1 NİSAN 1925, SAYI. 2-14 
İdare-i Hususiyyelere Tabi Ziraat Mekteplerimiz, Cevat Rüştü, s. 211-
212 
Ziraat-i Umumiyye: Ham Nişadir Gübresi, Mehmet Refet, s. 212-
213 
Muzır Böcekler: Pastırma Böceği, Ahmet Haris, s. 213-214 
Meyvelerin Kurutulması (Konservecilik), Mehmet Turabi, s. 214-215 
Orman Ağaçlarından Kara Ağaç, İmzasız, s. 215 
Bartonya, Bidens, Brakikom, Brovalya (Çiçekçilik), Cevat Rüştü, s. 
216-217 
Kenevir-Kendir Ziraatı, Salih, s. 218-220 
Ağaç Çileği, Ahmet Hilmi, s. 220-223 
Faydalı Küçük Malumat, İmzasız, s. 223 
Meslek Havadisleri ve İlanat-ı Saire, İmzasız, s. 223 
 
 
1 MAYIS 1341/1 MAYIS 1925, SAYI. 15 
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Neşriyat-ı Ziraiyyede Takip Edeceğimiz Usul ve Gayeler, Cevat 
Rüştü, s. 223 
Mersin Limanı: Mersin, İskenderun, Antalya, Yumurtalık 
Limanları, A. Hadi, s. 224-225 
Horoz İbiği-Selozya (Çiçekçilik), Cevat Rüştü, s. 226 
Küskütün Mahv Edilmesi, İmzasız, s. 227-229 
Kül Böcekleri (Muzır Böcekler), C.R., s. 230-231 
Dry Farming Ziraat-i Yabisenin Nazariyye-i Esasiyyesi, Cevat Rüştü, 
s. 231-232 
Ağaç Çileği, Ahmet Hilmi, s. 233-235 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s. 235 
 
1 HAZİRAN 1341/1 HAZİRAN 1925, SAYI. 16 
Gazi Paşa ve Ziraatımız, Cevat Rüştü, s. 242-245. 
Pamuk Siyasetimiz, Çiftçi, s. 246-247 
Faydalı ve Muzır Sinekler: Zeytin Sineği, Ahmet Bin Mustafa, s. 
248-249 
Meyvecilik: Ağaç Çileği (Mabad), Mehmet Hilmi, s. 249-250 
Zit Ağacı Aleurites Cordata, Ebülmuzaffer, s. 250 
Yeni Dünya Eriği, A. Hadi, s. 251 
Nişastacılık (Sanayi-i Ziraiyyeden), Ali Rıza, s. 252-254 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız, s. 254-255 
 
1 TEMMUZ 1341/1 TEMMUZ 1925, SAYI. 17 
Son Asırlarda Almanlarda Ziraat Siyaseti, Cevat Rüştü, s. 259-261 
Felovel veya Döven Otu, Çim Otu (Regra), Lofier Çiçeği, Mehmet 
Refet, s. 261-263 
Atmaca Kerkenez Kuşları, İmzasız, s. 263-264 
Kantoron Çiçeği, Arnebiya, Artemisya, Cevat Rüştü, s. 264-266 
Dry Farming (Zirat-i Yabise) Toprakları, C.R, s. 267-268 
Zirai Hareketin Bedeni Tesiratı (Zirai Sporlar), Cevat Rüştü, s. 269-
270 
Kuş Konmaz Ziraatı, Ahmet Hilmi, s. 270-271 
Ziraat Havadisleri Vesaire, İmzasız 
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SONUÇ 

Osmanlı son döneminde olduğu gibi Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 

ziraat tartışılan konulardan birisidir. Basın hayatının dönüşümü 

ziraatın geçmişini ve geleceğini değerlendiren çıkış noktaları 

yaratmıştır. Sanayileşmenin yarattığı ekonomik darboğazla mücadele 

etmeye çalışan Osmanlı bürokrasisi için ziraat, iktisadi 

sürdürülebilirliğin anahtarıydı. Çöküşün artan tarımsal üretim, 

yoğunlaşan bilinç ve uyum sağlanacak teknik yeniliklerle 

engellenebileceğine yönelik belirgin bir inanç söz konusu olduğundan 

Osmanlı düşünce ve basın hayatında tarıma yönelik belirgin bir 

tartışma ağı vardır.  Tarım öncelikli tartışmalardan değişen dünyanın 

dönüşen koşullarının çiftçiye yansıtılmaya çalışıldığı anlaşılmakta. Bu 

yansımalar, bilgilendirmeye odaklandıkları kadar eleştirel bir tavır da 

geliştirmişlerdir. Elbette ki ziraat hakkındaki tartışmaların ziraat 

dergileriyle sınırlı kaldığı düşünülmemelidir. Osmanlı son dönemi 

düşünce tabanlı süreli yayınlarına, zabıt ceridelerine, ders kitaplarına 

ve telif eserlerine bakıldığında çok yönlü tartışma kanalları 

yakalanabilir.  

Tarla ve Bahçe, Cumhuriyet’e miras kalan ziraat birikimini 

somutlaştıran yayınlardan birisidir. Burjuvazi yokluğu, borç yükü ve 

yılgınlıklar düzleminde ekonominin işletilebilmesinin yolu yine 

ziraattı. Ancak sorunların giderilebilmesi düşünüldüğü kadar kolay 

olmadığından Cevat Rüştü ve Mehmet Refet gibi yazarlar çözüm 

önerileri sunmuşlardır. 1 Mart 1924 ile 1 Temmuz 1925 tarihleri 

arasında 17 sayı yayımlanan Tarla ve Bahçe, kendisini Cumhuriyet’in 
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ilk ziraat dergisi olarak tanımlamıştır. Cevat Rüştü’nün tarıma ve 

bahçe kültürüne ilgisini yansıtan dergi, zengin içeriği ve belirgin 

görselleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan sorunlara ve 

birikimlere seslenmiştir. Tarla ve Bahçe, bir yandan bilgiyi 

basitleştirerek çiftçiye ulaştırmanın yollarını ararken bir yandan da 

yeni ziraat kadrolarına geçmişin yanlışlarını hatırlatmıştır. Derginin 

çıkış noktalarının nesnellik, bilimsellik, akılcılık ve gerçekçilik olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. XX. yüzyılın başlarından itibaren yaşanan 

çatışmalar, toplumsal, kültürel ve ekonomik sorunlar Cumhuriyet 

aydınlarının ve bürokratlarının zihninde realizm ile rasyonalizmi 

güçlendirmiştir. Tarla ve Bahçe’de bu güçlenmenin seyri rahatlıkla 

izlenebilmektedir. Dergiye göre, başarılı bir ziraat politikası için 

rasyonel, objektif, bilimsel ve realist ağlarla beslenen dört temel husus 

gerekliydi. Tarla ve Bahçe’nin üzerinde durduğu ilk husus ziraat 

kadrolarındaki israftır. Dergi, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında tek 

bir kişinin yapabileceği işlere birden fazla kişinin atandığını, ziraat 

işleriyle değil kırtasiyecilikle uğraşıldığını, gösterişe odaklanıldığını 

gerçekçi politikaların gerekliliğinden hareketle anlatmakta. Bu 

çerçevede dergi, gereksiz kadrolaşmanın sonlandırılarak objektif 

ölçütlerle kaynakların belirlenmesini istemiştir.  İkinci husus ise zirai 

teşkilatlanmanın yetersizliği ve düzensizliğidir. Gerçek uzmanlardan 

oluşturulmuş bir ziraat meclis-i alisinin kurulmasını isteyen dergi, 

organizasyon eksikleriyle, yasal eksikliklere değinmiştir. Açıkçası 

miras alınan teşkilatlanmanın karmaşası böyle bir kurumun 

gerekliliğini somutlaştırmaktadır. Tarihsel birikim bağlamında 

Almanya’nın teşkilatlanma geleneğine odaklanan dergi, yüzlerce 
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yıllık emeğin biçimlendirdiği kurumsallaşmaya bir gecede 

ulaşılamayacağını da savunmuştur. Bu nedenle kurumların 

açılmasından ziyade sürekliliği ve yaygınlaşmayı sağlayan sosyo-

ekonomik ortam dizayn edilmeliydi. 

 Eğitim, derginin fikirlerini belirginleştirdiği üçüncü noktadır. Dergiye 

göre, ziraat bilgisi zirai kalkınmanın belirleyici unsuru olduğundan 

gerçekçi, yaratıcı, bütünleşmiş bir ziraat eğitimi kurgulanabilmeliydi. 

Açıkçası ziraat algısının dönüşümünde eğitim belirleyiciydi.  Dergiye 

göre, en başta önceki dönemlerin karmaşası giderilmeliydi. Örneğin, 

ziraat okulların eğitim bakanlığının altında toplanması ciddi bir 

dönüşümdü. Kişisel ziraat eğitimi politikaları yerine kurumsal tek tip 

ziraat eğitimi politikaları yaygınlaştırılmalıydı. Eğitim bağlamında 

teori-uygulama tartışmalarına odaklanıldığı da görülmekte. Teori 

öncelikli ziraat eğitimi yöntemlerinin sınırlılıklarına işaret eden dergi, 

uygulamalı derslerin arttırılmasını istemiştir.  

Ziraat bilgisinin sağlıklı şekilde kitlere nasıl ulaştırılabileceği ise 

dördüncü husustur. Çiftçilerin zirai yayınlardan çok mizahi yayınları 

okumalarını eleştiren dergi, formel ve informel bağlamlarda ziraat 

bilgisinin yaygınlaştırılmasını istemiştir. İnformel olanaklardan 

bahseden derginin ziraat bilgisinin halka ulaştırılmasına odaklanması 

özgün bir tavırdır. Yani resmi yayınlarla bireysel yayınlar birbirlerini 

desteklemeliydiler. Buna göre, ziraat birikiminin geçmişine odaklanan 

kitapların yanında güncel tartışmaları barından kitaplar, dergiler ve 

ansiklopediler de çevrilmeliydi. Görüldüğü üzere Tarla ve Bahçe, 

geçmişteki yanlışlıkları tespit etmenin yanında çözüm önerileri de 
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getirmiştir. Derginin bahçe kültürü bağlamındaki özgünlüğü de 

unutulmamalıdır. Ziraat ve hayvancılık üzerine kaleme alınan yazılar 

işlevsel bir yazar kadrosunu belirginleştirirken bahçe kültürünü ele 

alan yazılar ise derginin karakterini güçlendirmiştir. Bu husus üzerine 

yeni çalışmalar yapmak kuşkusuz önemli bir boşluğu dolduracaktır.   

Sonuç olarak Cevat Rüştü, Mehmet Refet, Zekeriya Kadri gibi 

isimlerin çabalarıyla 17 sayı yayımlanan Tarla ve Bahçe mecmuası, 

sorun tespiti yapan, çözüm önerileri sunan, arıcılıktan-tavukçuluğa 

uzanan geniş anlatımlara odaklanan, görsellerle amaçlarını 

bütünleştiren, Latince kelimeleriyle neredeyse bir bahçe kültürü 

sözlüğü işlevi gören özgün bir dergidir. Bu tür süreli yayınlar ve 

kitaplar üzerine yapılacak çalışmalar “Ziraat” algısının geçmişini 

belirginleştirerek tarım politikalarındaki eksikliklerin tespitini 

kolaylaştırabilir. Açıkçası ekonomik kıstaslardan ziyade kültürel, 

toplumsal ve düşünsel dinamiklerle tarım sorunlarına yaklaşabilmek 

de yeni çıkış yolları sağlayabilir.   



 
162 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

KAYNAKÇA 

A. Hadi. (1924, Ağustos 1). Teşkilat-ı Ziraiyye Kanunu. Tarla ve Bahçe(6), 84-85. 

Akagündüz, Ü. (2017). Mikro Tarihin Gözünden 1924. İstanbul: Yeni İnsan 

Yayınevi. 

Akagündüz, Ü. (2020). Maarif Risalesinde Toplumu Bilgiyle Tanıştırabilme Kaygısı 

ve Eğitime Yaklaşım (1891-1896). Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 9(2), 444-

446. 

Alabaş, R. (2019). Cumhuriyet ve Çocuk. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi. 

Arıkan, R. (2013). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları. 

Aybaş, G. C. (2020). Resimli Ziraat Gazetesi'nin Tasnifi(1905-1906) (YL). Aydın: 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (H. 

Aydın, Çev.) Konya: Eğiitm Yayınevi. 

Burian, O. (1952, Aralık). Dergiler Üzerine. Ufuklar, 1(11), 322-324. 

Cevat Rüştü. (1924a, Haziran 1). Zirai Tedrisatımızda Vahdet. Tarla ve Bahçe(4), 

51. 

Cevat Rüştü. (1924b, Temmuz 1). Ziraat Mekteplerinin Maarife Devri. Tarla ve 

Bahçe(5), 67. 

Cevat Rüştü. (1924c, Temmuz 1). Kuraklık ve Ziraatimiz. Tarla ve Bahçe(5), 76-77. 

Cevat Rüştü. 1924d, Ağustos 1). Tedrisat-ı Ziraiyye Konferansı. Tarla ve Bahçe(6), 

83. 

Cevat Rüştü. (1924e, Eylül 1). İstanbul Seyyale Bezdegan-ı Züraaine Muavenet. 

Tarla ve Bahçe(7), 99. 

Cevat Rüştü. (1924f, Ekim 1). Ziraat Vekilleri ve Ziraatçılarımız. Tarla ve Bahçe(8), 

115. 

Cevat Rüştü. (1924g, Kasım 1). Ziraat Meclis-i Aliyyesinin Lüzum-ı Teşkili. Tarla 

ve Bahçe(9), 131. 

Cevat Rüştü. (1925a, Ocak 1). Türk Tarih-i Ziraatı Teşvikat ve Neşriyat-ı Ziraiyye 

Mesaili. Tarla ve Bahçe(11), 3. 



 
 163 

Cevat Rüştü. (1925b, Şubat 1). Ziraatımızın Fen ve İdare-i Mesaili. Tarla ve 

Bahçe(12), 179. 

Cevat Rüştü. (1925c, Mayıs 1). Neşriyat-ı Ziraiyyede Takip edeceğimiz Usul ve 

Gayeler. Tarla ve Bahçe(15), 223. 

Cevat Rüştü. (1925d, Nisan 1). İdare-i Hususiyyelere Tabi Ziraat Mekteplerimiz. 

Tarla ve Bahçe(14), 211-212. 

Cevat Rüştü. (1925e, Haziran 1). Gazi Paşa ve Ziraatımız. Tarla ve bahçe(16), 242-

245. 

Cevat Rüştü. (1925f, Temmuz 1). Son Asırlarda Almanlarda Ziraat Siyaset. Tarla ve 

Bahçe(17), 259-261. 

Christensen, L. B., Turner, L. A., & Johnson, R. B. (2015). Araştırma Yöntemleri: 

Desen ve Analiz. (A. Aypay, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık. 

Creswell, J. M. (2011). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating 

quantitative. London: Pearson. 

Deligöz, O. (2008). Osmanlı Ziraat ve Ticaret Gazetesi (YL). Ankara: Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Demir, K. (2014). Osmanlı'da Ziraat Dergiciliğine Bir Bakış (1880-1923). Turkish 

Studies, 9(8), 385-401. 

Demir, K. (2016). Osmanlı'da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923). Iğdır 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(9), 71-112. 

Demir, K. (2017). Osmanlı Ziraat Dergilerinden Bir Örnek: Ekici. Osmanlı Bilimi 

Araştırmaları, 19(1), 54-74. 

Dinçer, F. (1976). Türkiye’de Veterinerlik ve Tarım Alanında İlk Süreli Yayın 

“Vasıtai Servet” Üzerinde Bir İnceleme. Fırat Üniversitesi Elazığ Veteriner 

Fakültesi Dergisi, 3(1), 66-83. 

Ebulmuzaffer. (1924, Eylül 1). Çiftçilerin Fuzuli Ortakları. Tarla ve Bahçe(7), 101. 

Ekici, N. (2002). Türk Basın Tarihinden Kesitler. Türkler (Cilt 14, s. 675-680). 

içinde Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 

Gevgilili, A. (1983). Türkiye Basını. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (s. 

202-228). içinde İstanbul: İletişim Yayınları. 



 
164 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

Gönenç, A. (2000). Türk Dergiciliğinin Sorunları. İstanbul Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Dergisi(10), 65-69. 

Gönenç, A. (2005). Dergicilik ve Gazetecilik Arasındaki Ayrım. İstanbul 

Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi(22), 25-28. 

İmzasız. (1924, Mart 1). Meslek ve Gayemiz. Tarla ve Bahçe(1), 3. 

İydir, E. (2015). II. Meşrutiyet Döneminde Yayınlanan Bir Ziraat Mecmuası: Toprak 

(YL). Uşak: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Kadıoğlu, S. (2002). Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi Mecmuası Üzerine Bir İnceleme. 

Osmanlı Bilim Araştırmaları, 4(1), 99-118. 

Kadıoğlu, S. (2004). Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası üzerine 

Bir İnceleme. Osmanlı Bilimi Araştırmaları(2), 39-61. 

Karaman, D. (2004). Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası. Cumhuriyet 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 65-87. 

Kocabaşoğlu, U. (2010). Hürriyeti Beklerken İkinci Meşrutiyet Basını. İstanbul: 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

Koloğlu, O. (1985). Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 

Türkiye Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 68-94). içinde İstanbul: İletişim Yayınları. 

Küçük, Y. (1983). Cumhuriyet Döneminde Aydınlar ve Dergileri. Cumhuriyet 

Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 138-144). içinde İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Lütfi Arif. (1924, Mart 1). Ziraat Hayatımızda İş mi Gösteriş mi? Tarla ve Bahçe(1), 

3-4. 

Mehmet Refet. (1924a, Temmuz 1). Fransa’da Tali Ziraat Mektepleri. Tarla ve 

Bahçe(5), 68. 

Mehmet Refet. (1924b, Eylül 1). Fransa’da Orta Ziraat Mektepleri. Tarla ve 

Bahçe(7), 100. 

Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analyisi: An Expanded 

Sourcebook. New York: Sage Publication. 

Sarıdoğan, K. (2014). “Ahmet Midhat ve Dağarcık Mecmuası Üzerine Bazı 

Tespitler. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 3(2), 137-146. 



 
 165 

Tarla ve Bahçe. (1924a, Nisan 1). Yeni Ziraat Vekaleti ve Yeni Ziraat Erkanımız. 

Tarla ve Bahçe(2), 20. 

Tarla ve Bahçe. (1924b, Aralık 1). Beykoz Ziraat Mektebinin Devre-i Seneviyye 

Küşadı. Tarla ve Bahçe(10), 147. 

Tarla ve Bahçe. (1924c Mayıs 1). Kazanciyan Reklamı. Tarla ve Bahçe (3), s. 48. 

Tarla ve Bahçe. (1924d Haziran 1). Mecid Mağmumi Reklamı. Tarla ve Bahçe (4), 

s. 51. 

Toprak, Z. (1985a). “II. Meşrutiyet Döneminde İktisadi Düşünce. Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi (Cilt 3, s. 635-640). içinde İstanbul: 

İletişim Yayınları. 

Toprak, Z. (1985b). II. Meşrutiyette Fikir Dergileri. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 

Türkiye Ansiklopedisi (s. 126-132). içinde İstanbul: İletişim Yayınları. 

Uçar, Y. (2017). Osmanlı ziraat ve Ticaret Gazetesinin Transkripsiyonu ve 

Değerlendirmesi (Mayıs-Temmuz1913) (YL). Kilis: Kili 7 Aralık 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Uğaş, M. (2020). II. Abdülhamid Dönemi Basın Hayatında Görsel Temsiliyet 

Bağlamında Basın Yayın Hareketi İncelemesi -Servet-i Fünun Mecmuası 

Örneği. Mevzu(4), 65-94. 

Ülken, H. Z. (1954, Ocak ). Türk Düşüncesi ve Dergilerimiz. Türk Düşüncesi, 1(2), 

82-87. 

Varlık, B. (1985). Tanzimat ve Meşrutiyet Dergileri. Tanzimat'tan Cummhuriyet'e 

Türkiye Ansiklopedisi (Cilt 1, s. 112-125). içinde İstanbul: İletişim 

Yayınları. 

Yay, B. (2019). Osmanlı Ziraat ve Ticaret Nevsali: Transkripsiyon ve Tahlili (YL). 

İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü. 

 

 

 

 

 



 
166 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

 



 
 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 5 
 

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÖLÜM CEZASI ANLAYIŞI: 
ŞİLELİ SÜLEYMAN VE MENEMEN İDAMLARI (1931) 

 

Dr.Hümeyra TÜREDİ1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye, humeyraturedi@hotmail.com, 
 ORCID ID: 0000-0002-7332-1353. 



 
168 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 169 

GİRİŞ 

Bireye işlediği suç karşılığında verilecek cezanın niteliği konusu; 

felsefi, ahlaki ve siyasal alanda tartışmalara neden olmaktadır. 

Konunun ekonomik, sosyolojik ve psikolojik boyutları da üzerinde 

uzlaşılabilmeyi zorlaştırmaktadır. Bu tartışmalardan biri de ölüm 

cezaları konusunda yaşanmaktadır. Ölüm cezasının dünyaca meşru 

kabul edildiği dönemlerden, bugün bu cezanın bir insan hakkı ihlali 

olduğu düşüncesine evrilmesi için yüzyıllar süren bir değişim 

yaşanmıştır. Bu değişim, toplumların insan ve adalet konusundaki 

anlayışlarında meydana gelen dönüşüm ile mümkün olabilmiştir.  
 

Ölüm cezasına yönelik hem felsefi hem de ahlaki açıdan bilinen ilk 

karşı çıkış, 18.yüzyılda Avrupa’da görülmüştür. Bu fikir zaman 

içerisinde büyümüş, çeşitli dernekler kurulmuş, gösteriler 

düzenlenmiş, konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Tüm bunlar 

neticesinde 19.yüzyılın başında İtalya, Norveç ve İsveç’te ölüm cezası 

kaldırılmıştır (Demirel, 1955: 163). Ancak her ülkenin, ölüm cezası 

konusunda farklı bir gelişim gösterdiğini söylemek gerekir. Ölüm 

cezaları özelinde bakıldığında ceza sitemlerinin üç anlayış 

çerçevesinde yapılandırıldığı görülmektedir: Cezalandırıcı Adalet 

Teorisi, Faydacı Adalet Teorisi, Onarıcı Adalet Teorisi. Bu teoriler, 

ödetme ya da önleme anlayışları çerçevesinde ortaya çıkmış ve verilen 

cezaların meşrulaştırılması sağlanmıştır.  
 

Cezalandırıcı Adalet Teorisi, uzun yıllar dünyada hâkim olan bir ceza 

sistemi olmuştur ki bu ceza anlayışı “göze göz, dişe diş” ifadesiyle 
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özetlenebilir. Bu ödetme anlayışının, özellikle ulus-devlet inşası 

süreçlerinde, merkezileşmenin ve otoritenin yüksek olduğu 

dönemlerde Kantçı ve Rousseaucu bir anlayışla egemen olduğunu 

söylemek gerekir. Nitekim verilen cezaların, devletin gücünü 

görselleştirmesi ve kendisini koruması noktasında tezahür edebilmesi, 

ceza sistemleriyle ulus-inşa süreçleri arasındaki bağı kurmaktadır. 

Faydacı Adalet Teorisi ise ölüm cezasını doğru bulmamakla beraber, 

eğer gelecekteki suçları önleyebilecekse uygulanmasını onaylamıştır. 

Dolayısıyla Faydacı Adalet Teorisi’ndeki suçun önlenmesi düşüncesi, 

yine de Cezalandırıcı Adalet Teorisi’ne hizmet etmiş ve ölüm 

cezasının kaldırılması için yeterli felsefi açılım tesis edilememiştir. 

Fakat II. Dünya Savaşı’ndan sonra giderek artan ölüm cezası 

karşıtlığı, Onarıcı Ceza Sistemi’ni gündeme taşımıştır. Bu düşünce, 

ölüm cezasını tamamen reddetmekte ve suçlunun rehabilite edilmesi 

üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu anlayış üzerine son dönemde daha çok 

çalışma yapılmış ve uygulama alanları genişlemiştir.2 
 

Bu bağlamda, Türkiye’nin ölüm cezaları konusundaki düşünsel 

evrimini irdelemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla bu çalışma, “Erken 

Cumhuriyet döneminde iktidar, ölüm cezaları konusunda nasıl bir 

                                                            
2 Özbek, M. S. (2018). “Onarıcı Adalet”, içinde Ceza Muhakemesi Hukukunda 
Uzlaştırma Eğitim Kitabı, (Editörler: Mustafa Serdar Özbek, Orhan Cüni, Merve 
Özcan), Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Yayını-1; Kaplan, Mahmut (2015). 
“Onarıcı Adalet ve Türk Hukukuna Yansımaları”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 5 (1), 59-86; Tarhanlı, T. (2008). “Onarıcı Adalet”, Onarıcı 
Adalet, Mağdur-Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa 
Bakışı (Derleyenler: Galma Jahic, Burcu Yeşiladalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 9-1; Baytaz, A. (2012). 
“Onarıcı Adalet’e Genel Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, 71, 117-129. 
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yaklaşım içindedir?” araştırma sorusuna odaklanmaktadır. Erken 

Cumhuriyet döneminin incelenmesi, Osmanlı döneminden gelen 

süreklilikleri görmek açısından faydalı olacaktır. Ayrıca sonraki 

dönemlerde ölüm cezası anlayışındaki olası değişimlerin de fark 

edilmesi sağlanacaktır. Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ölüm 

cezası anlayışı konusunda yeterli araştırma yapılmamış olduğuna 

dikkat çekmek gerekir. Yapılan uygulamalardan, gazete yazılarından, 

Meclis tutanaklarından veya verilen demeçlerden iktidarların ölüm 

cezası ve dolayısıyla ceza sistemleri konusundaki düşüncelerine 

ulaşılabilir. Farklı dönemler için yapılan benzer çalışmalar, ülkede 

ölüm cezası ile ilgili evrimsel süreç hakkında ipuçları verecektir. 

Erken Cumhuriyet döneminde iktidarın ölüm cezası konusundaki 

görüşlerinin anlaşılmasında, Cumhuriyet Gazetesi’nin 1931 yılındaki 

Şileli Süleyman ve Menemen idamlarına ait haberlerinin açıklayıcı 

olacağı düşünülmektedir. Zira gazete, 1924 yılında Mustafa Kemal’in 

Yunus Nadi’yi teşviki sonucu kurulmuştur ve gazetenin ismini de 

bizzat Mustafa Kemal vermiştir (Yıldız, 2017: 208; Demir, 2012: 

124). İktidara yakınlığı ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi’nin 

incelenmesi, iktidarın fikirlerini öğrenmek açısından isabetli olacaktır 

(Kılıç, 2010: 4). Bu noktada, medyanın halkın fikirlerini 

yönlendirmede, iktidar tarafından kullanılabilen bir araç olduğu 

düşüncesinden hareket edilmiştir (Şimşek, 2009: 126). İktidar 

elitlerinin medya gücünü elinde tutabileceği yönündeki tespitler 

özellikle 1930’lu yıllar dikkate alındığında önemli görünmektedir 

(Arslan, 2006: 6). Zira 1931 tarihinde çıkarılan Matbuat Kanunu ile 
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iktidar aleyhine haber yapmanın zorlaştığı bir dönemden 

bahsedilmektedir (Kılıç, 2010: 4). Gazetelerin kamuoyu oluşturma ve 

halkın fikirlerini etkileme noktasındaki önemi dikkate alındığında, 

Cumhuriyet Gazetesi’nin ölüm cezası konusunda oluşturmaya çalıştığı 

kamuoyu, iktidarın konuyla ilgili düşüncelerini anlamaya yardım 

edecektir. 

1.LİTERATÜR TARAMASI 

1.1.  Dünyada Ölüm Cezası 
 

İlk ölüm cezası kanunlarının, MÖ.18. yüzyıla, Babil Kralı 

Hammurabi’ye kadar uzandığı görülmektedir (Sarınca, 2002: 23).  

Hitit Kanunları’nda (MÖ. 14. yy), Atina'nın Draconian Yasası'nda 

(MÖ. 7. yy) ve Roma Yasası’nda da (MÖ 5. yy) ölüm cezasının 

varlığı tespit edilmiştir (Randa, 1997). Ölüm cezalarının tarihte 

çarmıha gerilme, boğulma, iple asılma, giyotin, canlı yakma, kazığa 

oturtma gibi yollarla gerçekleştirildiği de bilinmektedir (Gören, 2006: 

71). Bu noktada, Avrupa’da ölüm cezasının yaygınlaşmasında 

kilisenin önemine de değinmek gerekir. Kilise özellikle Orta Çağ 

boyunca, gücünü pekiştirmek adına ölüm cezasını genişletmeye 

çabalamıştır ki Engizisyon Mahkemeleri’nde ölüm cezalarının yaygın 

şekilde kullanılması buna örnektir (Kılıç, 2016; Sarınca, 2006: 27).  

Ancak Platon, Montesguieu ya da Voltaire gibi bazı düşünürlerin 

farklı dönemlerde ölüm cezasına olumsuz baktığı da görülür. Örneğin; 

Montesqueiu (1689-1755), insanların en şiddetli cezalara bile 

alışacağını söylemekte, Voltaire de (1694-1778) ölüm cezasının 

“ahlâk bozucu, lüzumsuz ve faydasız” olduğunu iddia etmektedir 
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(Demirel, 1955: 154-155).  Ancak ölüm cezasının tamamen 

kaldırılmasından ilk defa bahseden düşünür On Crimes and 

Punishments (1764) adlı kitabın yazarı Cesare Beccaria’dır (1738-

1794) (Açıkgenç, 2019:1). Cesare Beccaria’ya göre ıstıraplı bir hapis 

cezası ölüm cezasından daha fazla caydırıcıdır. Cezanın ruha ve zihne 

etki etmesi gerektiğini söyleyen Beccaria, bunun ancak cezanın süresi 

ile sağlanabileceğini düşünmektedir (Katırcıgil, 2017: 169-170). 

Devletin bir kişinin canını alma hakkı olup olmadığı konusunu 

düşünen Becceria, cellatların neden toplumun en sevilmeyen kişileri 

olduğunu sormaktadır (Demirel, 1955: 156). 

Beccaria’nın fikirlerinin Avrupa’da büyük etkisi olduğu, hatta Fransız 

İhtilali olmasa, Avrupa’nın pek çok bölgesinde ölüm cezasının 

kaldırılacağı iddia edilmektedir (Demirel, 1955: 157). Beccaria’nın 

düşüncelerinden etkilenen Jeremy Bentham (1748-1832), Benjamin 

Rush (1764-1813), Ben Franklin (1706-1790) gibi düşünürlerin 

yazıları sayesinde kamuoyunda ölüm cezasına karşı şüpheler 

oluşmaya başlar. Nitekim Beccaria’dan etkilenenlerden biri olan 

Samuel Romilly (1757-1818), 1806 yılında İngiltere kanunlarında 

yankesicilik için ölüm cezasının kaldırılmasına ön ayak olmuştur 

(King, 2017). Ölüm cezaları, özellikle Aydınlanma Felsefesi ile 

birlikte yerini özgürlüğü kısıtlayıcı cezalara bırakmaya başlar 

(Dönmezer ve Erman, 1969: 542-546). 

Ölüm cezalarına yönelik önemli sayılabilecek tepkilerin 19. yüzyılın 

ikinci yarısında özellikle İngiltere’de ortaya çıktığı görülmektedir 

(Bohm, 1999; Schabas, 1997; Gören, 2006: 69). İki savaş arasındaki 
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dönemde ise ölüm cezaları konusu dalgalı bir seyir izlemiştir. 

Örneğin, bu makalenin de odak noktası olan 1931 yılında dünyadaki 

konjonktüre bakıldığında, Batı’da ve ABD’de ölüm cezası karşıtı 

hareketlerin çoktan başladığı görülmektedir. ABD’de dernekler 

kurulmuş,3 İngiltere’de ölüm cezasını kapsayan suçlarda azalmaya 

gidilmiş, önemli düşünürler ölüm cezası karşısında tavır almışlardır. 

Anayasasında ölüm cezası olmayan İtalya’da bu ceza Mussolini 

tarafından 1925 yılında tekrar yürürlüğe konmuştur. Fransa ve 

Almanya’da 1848 gibi erken bir tarihte siyasal suçlulara ölüm cezası 

kaldırılırken, sonraki dönemlerde bu uygulama tekrar geri gelmiştir 

(Sarınca, 2002: 51-59). Norveç 1921’de, İsveç 1922’de, 

Avusturya’nın Queensland Eyaleti 1930’da ölüm cezalarını 

kaldırmıştır (Demirel, 1955: 163). İtalya, Fransa ve Almanya’daki 

bazı eyaletler ise II. Dünya Savaşı yaklaşırken ölüm cezasını tekrar 

kanunlaştırmıştır (Demirel, 1955: 163-164). ABD’de bazı eyaletler 

ölüm cezasını kaldırmış, geri kalanlar ise ölüm cezası verilebilecek 

suçları azaltmıştır (Bohm, 1999; Schabas, 1997).  

Ancak yine de II. Dünya Savaşı’nın ölüm cezası açısından bir dönüm 

noktası olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Savaşın bitmesiyle, 

ölüm cezası bu kez daha şiddetli bir biçimde tekrar sorgulanmaya 

başlanmıştır. Ölüm cezasına karşı olanların sayısındaki artış ve 

                                                            
3 The American Civil Liberties Union, NAACP Legal Defense and Educational 
Fund, a California-based Citizens Against Legalized Murder, the Ohio Committee to 
Abolish Capital Punishment, the New Jersey Council to Abolish Capital 
Punishment, California's People Against Capital Punishment, the New York 
Committee to Abolish Capital Punishment, the Oregon Council to Abolish the Death 
Penalty, and the National Committee to Abolish the Federal Death Penalty (Haines, 
1986). 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_Liberties_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/NAACP_Legal_Defense_and_Educational_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/NAACP_Legal_Defense_and_Educational_Fund
https://en.wikipedia.org/wiki/California
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://en.wikipedia.org/wiki/Oregon
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kurulan organizasyonların yıllar boyunca yaptığı çalışmalar sayesinde 

insanın yaşama hakkını güvence altına alan Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi üye ülkelerin katılımıyla 1948 yılında 

imzalanabilmiştir (Birinci, 2018). Yine de bu hareketlerin başarı 

kazanması için 1960’ları beklemek gerekmiştir ki bu yıllar ölüm 

cezasına karşı Avrupa’da ve ABD’de önemli protestolara sahne 

olmuştur (Bedau, 1997: 4-7). Bu bağlamda, İnsan Haklarını ve Temel 

Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi (1950), 1961’de Avrupa Sosyal 

Şartı, 1987’de Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi ölüm 

cezasının dünya kamuoyunda desteğinin azalmasında önemli aşamalar 

olarak gösterilebilir4. Bu bilgilerden hareketle, 1800’lü yıllardan önce 

meşru ve doğal görülen ölüm cezasının, 1960’lara gelindiğinde 

meşruiyeti sorgulanan, kamuoyunun tepkisine yol açan bir cezaya 

dönüştüğü söylenebilir. Nitekim bugün, Uluslararası Af Örgütü'nün 

2018 Haziran ayı verilerine göre 142 ülke ölüm cezasını pratikten ya 

da kanundan kaldırırken, 56 ülkede cezanın varlığı devam etmektedir 

(Amnesty International, 2018).  

1.2. Türkiye’de Ölüm Cezası 
 

Türkiye’deki ölüm cezasının düşünsel gelişimi hakkında tespitlerde 

bulunurken Cumhuriyet kurulmadan önce tecrübe edilen bir Osmanlı 

devlet geleneğinin varlığını dikkate almak gerekir (Frey, 1964; 

Rustow, 1965). Osmanlı Devleti döneminde İslam Hukuku esas 

alınarak ceza uygulamalarının yapıldığı görülür. İslam Hukuku’nda 
                                                            
4 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirisi ve 1941 Roosevelt’in Dört Özgürlük Demeci de bu öncü belgeler arasında 
sayılabilir (Ak, 2019: 11). 
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ölüm cezası verilirken toplumsal huzur hedeflenmiş, af ve şüphe gibi 

gerekçelerle, bu ceza en aza indirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde İslami 

kaynaklardaki “hadd cezaları”nın5 ve adam öldürme gibi “kısas 

gerektiren” suçların ölüm cezasıyla cezalandırıldığı görülmektedir 

(Sarınca, 2002: 29-39). Osmanlı döneminde, bunlara ilaveten, devletin 

ve toplumun menfaati için “siyaseten katl” adı verilen hükümdara 

tanınan öldürme yetkisinin varlığı da bilinmektedir (Katgı, 2013: 182). 

1840 tarihli Ceza Kanunnamesi’nde ölüm cezası uygulanacak suçlar; 

vatana (padişaha) ihanet, hadler, isyanlar ve cinayet olarak yazılmıştır 

ve sonraki kanunlarda da esaslı değişiklikler yapılmamıştır (Maşalı, 

2006: 41-43).  

Tanzimat’ın ilanından sonra hukuk sisteminin Batılı normlara göre 

yenilenmesi çabaları görülmektedir (Aktay, 2012: 96). Örneğin 

1850’de Fransız Ticaret Kanunu’nuyla başlayan süreç, 1858’de 

Fransız Ceza Kanunu’nun tercüme edilerek, Ceza Kanunname-i 

Hümayun’u hazırlanmasıyla devam etmiştir (Erbay, 2018: 223). 

Sanayi Devrimi, sosyo-kültürel gelişmeler ve dış ülkelerle 

münasebetlerin artması bu değişimde etkili olmuştur. Cumhuriyet’e de 

intikal eden bu değişimin, yeni kadroların Batılılaşma istekleriyle 

daha hızlı ilerlediği söylenebilir. Dolayısıyla Cumhuriyet döneminde 

gerçekleşen hukuk alanındaki değişimlerin Osmanlı döneminden 

“bıçakla keser gibi” ayrılamayacağı açıktır (Aktay, 2012: 103).  

                                                            
5 Kuran’da belirtilen ve “Allah hakkı” olarak belirtilen cezalardır: Zina suçu, zina 
iftirası, yol kesme, dinden dönme (irtidat), devlete başkaldırma ve ayaklanma 
(Yıldız, 2014b: 16) 
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Bu süreklilik içinde, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ölüm cezaları, henüz 

Cumhuriyet ilan edilmeden, Kurtuluş Savaşı sürerken 1920’de 

çıkarılan Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile uygulanmaya başlanır. 1 Mart 

1926 yılında kabul edilen 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ölüm 

cezası da yerini almıştır6 (Ak, 2019: 45). Bu kanunun kaynağı, 

içeriğinde ölüm cezası barındırmayan 1889 İtalyan Ceza Kanunu 

olmasına rağmen, Türk Ceza Kanunu’nda ölüm cezasının yer alması, 

o dönemdeki kanun yapıcılardaki mevcut ceza anlayışını göstermesi 

bakımından anlamlıdır (Sarınca, 2002: 48). Bu durum ayrıca, Osmanlı 

Devleti’nden gelen bir sürekliliğin tezahürü olarak da görülebilir. Bu 

dönemde ölüm cezasına karşı çıkan bazı düşüncelerin varlığı görülse 

de bu görüşlere iktidar kanadından sert tepkiler gelmiştir7 (Gemalmaz, 

2001:106-109). 1926 Türk Medeni Kanunu tartışmaları sırasında ölüm 

cezasını savunanlar, bu cezanın caydırıcı olacağı noktasında hem fikir 

olmuşlar ve özellikle de devleti tehdit eden suçlarda kullanılmasını 

istemişlerdir (Aktoy, 2020). Bu açıdan bakıldığında, Şeyh Sait İsyanı 

(1925), Menemen Olayı (1930), İzmir Suikastı (1926), Dersim Olayı 

(1938) gibi hadiselerin ölüm cezası ile sonuçlanmaları şaşırtıcı 

değildir. 

                                                            
6 1926 yılında kabul edilen Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 125, 126, 128, 129, 135, 
140, 146, 147, 149, 152, 156, 217, 285, 286, 290 ve 450. maddelerde ölüm cezası 
yer almaktadır (Sarınca, 2002: 48) 
7 Bu tepkilerden biri Tunceli Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel tarafından 
Meclis’te dile getirilmiş, Düşünsel idam cezasının kaldırılmasını talep etmiştir. 
Ancak dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt Meclis’teki görüşmelerde bu 
düşünceye karşı çıkmıştır. Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey de 1922 yılında 
İstiklal Mahkemeleri ile ilgili görüşmede şöyle demektedir: “İstiklâl mahkemelerine 
de ve hiçbir kimseye de adam asmak salahiyetini vermeyiniz, idam cezası tavuk 
öldürmek değildir. Bunlar tavuk değildir, hayat çok yüksektir” (Gemalmaz, 
2001:106-109). 
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Türkiye’de ölüm cezalarının evrildiği sürece göz atarken, İstiklal 

Mahkemeleri’nin varlığına da değinmek gerekir. Birincisi Kurtuluş 

Savaşı zamanında ve ikincisi Şeyh Said İsyanı nedeniyle toplamda iki 

kez kurulan mahkemelerin, ölüm cezası verme yetkisinin bulunduğu 

görülmektedir. 1925 yılında İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması 

hakkındaki görüşmelerde ölüm cezası yetkisinin sadece Meclis’e ait 

olduğu muhalefet tarafından savunulmuş ve şiddetli itirazlar dile 

getirilmiş ancak itirazlara rağmen İstiklal Mahkemeleri’ne Meclis 

onayı olmadan, ölüm cezası verebilme yetkisi tanınmıştır (Aslan ve 

Dündar, 2014: 26-42).  

Bu çalışmanın temel aldığı zaman dilimi olan 1931 yılında 

Türkiye’deki ölüm cezalarına daha yakından bakmak faydalı 

olacaktır.8 1931 senesinde 37 kişinin 146. maddeden idam cezasına 

çarptırıldığı görülmektedir ve bazı yorumlara göre 146. madde 

dışındaki cezalarla toplamda 53 idamla, 1931 yılı dönemin en fazla 

idam cezasının verildiği yıldır9  (Gemalmaz, 2001: 20-100). Ancak bu 

verilen sayılara İstiklal Mahkemelerince ölüm cezası verilenlerin 
                                                            
8 1920-1929 yılları arasında Hıyanet-i Vataniye Kanunu sebebiyle 22 kişi idam 
cezasına çarptırılmıştır. 1927 yılında 11 kişi, 1928 yılında 12 kişi, 1929 yılında 13 
kişi TCK’nin 450. maddesince idam cezasına çarptırılmıştır. 1928 yılında 3 kişi ise 
146 ve 156’dan hüküm giymiştir (Gemalmaz, 2001:163-164).   
9 Bahsedilen 146.madde şu şekildedir: “Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-i Esasiye 
Kanunu’nun tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile 
teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi’ni iskata veya vazifesini yapmaktan men’e 
cebren teşebbüs edenler, idam cezasına mahkûm olur.”  Ayrıca bahsedilen bir diğer 
madde olan 156. madde ise şu şekildedir: “Reisicumhur hakkında suikastte 
bulunanlarla buna teşebbüs edenler fiilleri teşebbüsü tam derecesinde ise idam 
cezasiyle, nakıs ise müebbed ağır hapis ile cezalandırılır.” (Ak, 2019: 45-46). 
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sayısının dahil olmadığını belirtmek gerekir. Zira bu rakamlar tam 

olarak bilinmemektedir. İstiklal Mahkemeleri’nin süresi dolduğu 

halde iki yıl daha görev sürelerinin uzatılması, bu mahkemelerin 

kararlarında delile ihtiyaç duyulmaması, temyiz imkânı ve avukat 

tutma hakkının bulunmaması, idam cezası da dâhil tüm kararların 

“vicdani kanaate” göre verilmesi ve bu kararları derhal uygulama 

yetkisine sahip olunması, dönemin ceza anlayışını göstermesi 

bakımından da anlamlıdır (Dündar, 2014: 127; Aslan ve Dündar, 

2014: 32). 

Türkiye’de idam cezası uzun süre açık olarak yapılmıştır. Açık 

infazların sona ermesi 1955 yılında 647 sayılı Cezaların İnfazı 

Hakkında Kanun ile gerçekleşmiştir (Ateşoğulları, 2000:170).  

Bundan sonraki dönemde, ölüm cezası ile ilgili gelişmeler, AB ile 

kurulan ilişkilerle yakından ilgilidir. O dönemde Avrupa Ekonomik 

Topluluğu olarak bilinen Avrupa Birliği (AB)’ne ilk başvuru 1952 

yılında yapılır. 1987’de gerçekleşen tam üyelik başvurusu Türkiye’nin 

ceza sisteminde değişikleri de beraberinde getirmiştir. AB ülkeleri, 

Ekim 1997’de imzaladıkları Amsterdam Antlaşması ile ölüm 

cezalarını kaldırmışlar ve üye olacak ülkelerden de aynı hareketi 

beklemişlerdir (McCormick, 2013:122). 1999 senesinde Helsinki 

Zirvesi, Türkiye’yi adaylık statüsüne çıkardığında, 2001-2005 

döneminde anayasada önemli değişiklikler yapılır (Altıntaş, 2008:3). 

2002 tarihli üçüncü uyum paketi ile Türkiye’de fiilen ölüm cezasını 

kaldırılır. Ve son aşama olarak 2004 tarihinde sekizinci uyum 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Ekonomik_Toplulu%C4%9Fu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Ekonomik_Toplulu%C4%9Fu
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paketiyle idam cezası tamamen kaldırılır ve yerine ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası getirilir (Ak, 2019: 73). 

1.3. Ceza Teorileri ve Ölüm Cezası 
 

Ceza sistemlerini üç teorik bakış açısına göre sınıflandırmak 

mümkündür. Bunlar, Cezalandırıcı Adalet Teorisi (Retrubionist 

Theory), Faydacı Adalet Teorisi (Utilitarian Theory) ve Onarıcı 

Adalet Teorisi (Restorative Theory) şeklinde adlandırılmaktadır. Bu 

maddelere kısaca göz atmak, suçlulara verilen cezaların nedenlerini 

anlayabilmek ve sahip olunan ceza sisteminin mantığını 

keşfedebilmek için gerekli görünmektedir. “Cezalandırıcı Adalet 

Teorisi”ni (Retrubionist Theory) savunan düşünürler olarak Immanuel 

Kant (1724-1804), Friedrich Hegel (1770-1831), Jean Jacques 

Rousseau (1712-1778), Niccolo Machiavelli (1469-1527) ve Henry 

Sidgwick (1838-1900) gibi isimler sayılabilir (Açıkgenç, 2019:3; 

Demirel, 1955: 155). Bu ceza anlayışında, ödetme düşüncesinin hâkim 

olduğu görülmektedir. “Göze göz, dişe diş” anlayışının bir 

yansımasıdır ve buna göre ceza suça eşit ağırlıkta verilmelidir. Bu 

düşüncenin en önemli temsilcisi Kant’dır. Kant’ın “moral 

denkleştirme” olarak adlandırdığı ve cezanın suçun ağırlığıyla orantılı 

olması hususu, aynı zamanda devletin ödetme gücünü gösteren bir 

unsurdur (Imbert, 1992: 56,73). Kant’a göre “can alanın canı 

alınmalıdır, ertesi dakika dünya batsa bile” (Hassan, 1972: 84). Bu 

bağlamda düşünüldüğünde, ölüm cezası adaletin sağlanması için 

gereklidir. Kendi özgür iradesiyle suç işleyen bir kişinin, 
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cezalandırılmayı hak ettiği ve davranışının sonuçlarına katlanması 

gerektiği düşüncesinden yola çıkılmaktadır (Venturi, 2016: 11).  

 

Cezalandırıcı Adalet Anlayışının uzun yıllar boyunca dünyadaki ceza 

sistemlerine hâkim olduğunu söylemek gerekir. Özellikle ulus-

devletlerin ortaya çıktığı, merkezileşmenin güç kazandığı dönemlerde 

ödetici ceza anlayışı, devlet açısından daha fazla önemli hale 

gelmiştir. Nitekim Weber’in devlet tanımı da bu noktaya işaret 

etmektedir. Weber; devleti, “belli bir bölge içinde fiziksel şiddetin 

meşru kullanımını tekelinde bulunduran insan topluluğu” olarak 

tanımlamaktadır. (Bayrak, 2019: 60). Bu bağlamda ölüm cezaları, 

iktidarların muhalefete göz dağı vermek ya da rakipleri ortadan 

kaldırmak amacıyla aldığı sert önlemlerden biri olarak tarif edilebilir 

(Bayrak, 2019: 60).  

Ölüm cezaları ve ulus-devlet arasındaki ilinti iki şekilde kurulabilir: 

gücün görselleşmesi ve devletin kendini korumaya çalışması. İlk 

olarak, devletin ceza verme gücü karşısında hiçbir sorgulama 

olmaması, otoritesinin sağlam olduğunun bir göstergesi olarak 

düşünülebilir (Dönmezer ve Erman, 1969: 608). Ayrıca ölüm 

cezalarının geçmişte genellikle halka açık uygulanması, bu cezaların 

iktidarın gücünü ve otoritesini göstermek istemesi şeklinde 

yorumlanmaktadır (McGlynn, 2008: 53-59; Venturi, 2016: 11). İkinci 

olarak iktidar, kendi varlığını tehdit edenlere karşı kendisini koruma 

amaçlı ölüm cezalarını kullanabilmektedir. Devlete karşı suç 

işleyenlerin toplumdan uzaklaştırılması ve zararsız hale getirilmesi, 
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devletin bekası açısından önemli görülmektedir. Nitekim 

Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi anlayışı da aynı noktaya temas 

etmektedir. Ona göre kanunları çiğneyen kişi “vatana karşı hem asilik 

hem de hainlik etmiş” olur. Böylece artık vatanın bir üyesi olmaktan 

çıkmakta, suç işleyen ile devlet var olma noktasında savaşır hale 

gelmektedir. İkisinden birinin yok olması gereken bu anlayışa göre 

devlet düşmanı öldürülmeli ve devletten dışarı atılmalıdır (Sarınca, 

2002: 86). Hatta siyasi suçlulara ölüm cezası veren iktidarın aradığı 

tek şeyin adalet değil, sadece kendi emniyeti olduğuna dair bir 

düşünceden de söz edilebilir (Hassan, 1972: 113). Bu açıdan, korku 

siyaseti denen olgunun, özellikle ulus-devlet inşası sırasında 

başvurulan yöntemlerden biri olduğuna yönelik iddialar da 

hatırlanmalıdır (Çetin, 2012: 12-150). 

Faydacı Adalet Teorisinde (Utilitarian Theory) ise ölüm cezasına 

yönelik düşünce muğlaktır. Korkutma ve suçtan uzak tutma 

anlayışının bu düşünce sisteminde öne çıktığı görülmektedir (Hassan, 

1972: 94). Bu açıdan, önleme düşüncesinin bu teoride hâkim olduğu 

görülür. Ceza, suçu önleyecek biçimde olmalıdır. Bu düşüncenin 

öncülerinden Jeremy Bentham, her şeyde olduğu gibi adalet 

sisteminin de suçu önleyerek toplumun mutluluğunu hedeflemesi 

gerektiğini söylemektedir (Ceylan, 2012: 749-771). Ölüm cezasının 

toplumsal mutluluk getirdiğine inanmaz (Yıldız, 2014a). Ancak yine 

de ölüm cezasına tamamen karşı çıkmadığını söylemek gerekir. 

Cezanın, kişiyi suçtan vazgeçirecek boyutta olması gerekmektedir ki 

bu açıdan ölüm cezası bazı suçlar için gereklidir.  Nitekim, ölüm 
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korkusundan büyük korku olamayacağı ve insanların ölüm korkusuyla 

ölüm ile cezalandırılacak eylemlerden vazgeçeceği düşüncesi 

hakimdir. Bu bağlamda, cezanın ibretlik bir durumu ortaya 

koymasından bahsedilebilir (Hassan, 1972: 95). Hatta cezaların 

kamuya açık uygulanması tercih edilmiş, aklından suç işlemeyi 

geçirenlerin bu görüntüler karşısında suç işlemekten cayacağı 

düşünülmüştür.  

Onarıcı Adalet Teorisi (Restorative Theory) ise eğitim ve alışkanlıklar 

sayesinde insanları suçtan uzaklaştırmayı hedeflemektedir (Sarınca, 

2002: 22). Bu noktada, ölüm cezası yerine rehabilitasyon fikri 

doğmaktadır. Buna göre ceza, “suçlunun ıslah edilerek topluma uymuş 

bir şekilde geri dönmesi”ni hedeflemelidir (Sarınca, 2002: 15). 

Verilen ceza ile suçlu kişinin, suç işlemenin yanlışlığını kavraması 

gerektiğine inanılmaktadır (Dönmezler ve Erman, 1969: 563). Bu 

düşüncenin temelinde pişmanlık, özür, utanma gibi duyguların ön 

planda olduğu görülür (Uludağ, 2011: 130).  Suçluya verilecek 

cezanın, onu ıslah edebilmesi gerektiği savunulur. Ölüm cezasının 

suçluları caydırıcı bir özellik taşımadığı belirtilmekte, tarihin ölüm 

cezasının aleyhinde bir seyir izlediği söylenmektedir. Toplumun, bir 

kişinin hayatını sonlandırmaya hakkı olmadığı düşüncesi 

benimsenmiştir (Taner, 1953:589). Zira bu toplumun içinde yetişen 

birey suç işlemiştir ki son kertede kişiyi suça yönelten aynı toplumdur 

(Selçuk, 1999:124). Devletlerin idam cezası vermek yerine, asıl 

görevinin bireyleri yaşatmak ve rehabilite etmek olduğuna inanılır. 
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Ceza sistemlerine dair bu üç teorinin genel anlamda ödetme veya 

önleme düşünceleri etrafında konumlandıkları görülmektedir (Hassan, 

1972: 78). Bu şekilde, ceza sistemleri anlamlandırılmış ve 

meşrulaştırılabilmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalarla Onarıcı 

Adalet Teorisini öne çıktığı ve bir zamanlar tüm dünyada etkili olan 

Cezalandırıcı Adalet Teorisi’nin ise gerilediği görülmektedir. 

2.YÖNTEM 

Bu çalışma, ilk olarak Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının ölüm 

cezasına yönelik bakış açısını anlamayı hedeflemektedir. Bu amaç 

doğrultusunda, 1931 senesinin ilk 3 ayı, incelenecek zaman aralığı 

olarak seçilmiştir ki bu seçimin nedeni Cumhuriyet tarihindeki resmi 

ölüm cezalarının (İstiklal Mahkemeleri hariç) bu dönemde yoğunluk 

göstermesidir. 1931 yılındaki iki idam olayı örneklem olarak kabul 

edilmiş ve Cumhuriyet Gazetesi haberlerinden takip edilmiştir: 

Menemen idamları ve Şileli Süleyman’ın idamı. 3 Şubat ve 19 Ocak 

gibi yakın tarihlerde infaz edilen bu idam kararlarının, ilki siyasal suç 

diğeri ise adi suç kapsamındadır. Dolayısıyla iktidarın siyasal ve adi 

suç kapsamındaki idamlara bakış açısı tespit edilebilecektir. 

Dönemin Cumhuriyet Gazetesi’nde, iki olayın da veriliş şekli içerik 

analiziyle incelenmiş ve karşılaştırmalı bir şekilde yorumlanmıştır. İki 

olay da gazete haberlerinde idama hazırlık, idamın yapılışı, sonraki 

değerlendirmeler, gazetedeki üslup ve konu hakkında yazılan köşe 

yazıları çerçevesinde ele alınmıştır. Bu amaçlı örneklemler aracılığıyla 

tümevarımsal bir sonuca ulaşılmak istenmektedir.  
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İnceleme için Cumhuriyet Gazetesi’nin seçilmesinin nedeni, 

gazetenin, dönemin iktidarına yakın bir çizgide oluşudur. Nitekim 

Cumhuriyet gazetesinin Mustafa Kemal Atatürk’ün destek ve 

yardımlarıyla kurulduğu bilinmektedir10 (Kaya, 2010: 76). Gazete, 

Cumhuriyet’i ve Atatürk İnkılapları’nı topluma anlatmayı ve 

yaygınlaştırmayı kendisine ülkü edinmiş bir yayın olarak 

tanımlanabilir (Yıldız, 2017a: 203). İktidarın görüşlerini yansıttığı 

düşünülen gazetenin siyasal suçluların idam edilmesine nasıl 

baktığının incelenmesiyle, dönemin iktidarının ölüm cezasına bakış 

açısı yakalanabilir. Böylece, Cumhuriyet’in ölüm cezaları 

hususundaki görüşü erken dönemde tespit edilecektir ki sonraki 

dönemler hakkında yapılacak benzer çalışmalar, ölüm cezalarına 

yönelik bakış açısındaki evrilmeyi ortaya koyabilecektir. 

3.BULGULAR 

3.1. Şileli Süleyman’ın İdamı 

Şileli Süleyman ile ilgili haberler 11 Ocak 1931 tarihinde Cumhuriyet 

Gazetesi’nde görülmeye başlanır. İkinci sayfadan verilen haberde 

büyük ve kalın harflerle “Bir Baba Katili” başlığı vardır. Bu ilk habere 

göre Şileli Süleyman, babasını baltayla öldürmüş bir suçludur. Babası 

bir başka kadın ile evlenmeye kalkınca, mirasın paylaşılacağından 

korkan Süleyman, köyün girişinde bekleyerek babasını öldürmüştür. 

                                                            
10 Mustafa Kemal, Yunus Nadi’yi yanına çağırarak, Cumhuriyet gazetesinin ilk 
adımlarını atar. Yunus Nadi’ye şöyle söylediği aktarılmaktadır: “Benim Hakimiyet-i 
Milliye ve senin Yeni Gün, görevlerini hakkıyla yerine getirdiler. Şimdi, İstanbul’da 
Babıali’nde Cumhuriyet düşmanlarına ve hilafet yanlılarına karşı mücadele verecek 
bir gazete çıkaralım, adını da Cumhuriyet koyalım.” (Kozok, 2007: 39). 
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Sonra babasını bir çukura gömmüş ve köye dönmüştür. İki ay 

kendisinden haber alınamayan babayı, jandarmanın tetkikleri 

sonucunda oğlunun öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Oğul Süleyman, 

gazetede yazdığına göre, jandarmaya babasını gömdüğü yeri de 

göstermiştir. Aynı haberde bu “baba katili”nin Sultanahmet 

Meydanı’nda sabah saat 6’da asılacağı haberi verilmektedir. Baba 

katili olduğu için "başıaçık, yalnayak ve siyah gömlekle" idam 

olunacağı bildirilmektedir11. Bu haberde, idam edilecek kişi için 

sıklıkla "katil" kelimesi kullanıldığını da belirtmek gerekir 

(Cumhuriyet,13 Ocak 1931: 2). 

Şileli Süleyman’ın asılması haberine ertesi gün de geniş yer ayıran 

gazete "Baba katilinin akıbeti" alt başlığıyla çıkmıştır. Ana başlık 

“Şileli Süleyman dün sabah idam edildi” şeklindedir. "Katil" olarak 

hitap edilen Şileli Süleyman’ın asılırken "Ey ahali, ben babamın 

düşmanı değilim, günahsız gidiyorum" dediği aktarılır. Gazete idam 

hazırlıklarına geniş yer vermektedir. Habere göre idam hazırlıkları 

geceden başlamıştır. Bazı memurlar Beyazıt Meydanı’nda12 üç ayaklı 

idam sehpasını kurarlarken; müdür, gardiyan ve jandarmanın da 

yapılacak işleri tarif ettiği bildirilmektedir. Ayrıca hapishane müdürü 

gece Süleyman’ın "mışıl mışıl" uyuduğunu anlatmaktadır çünkü 

temayül gereği kimse Süleyman’a sabah asılacağını söylememiştir. 

Hatta "söylemek şöyle dursun sezdirilmemiştir". Ziyaret günü olan bir 

                                                            
11 Alıntılarda yazım yanlışı gibi görülen hatalar, metnin orjinalinden 
kaynaklanmaktadır. 
12 Bir gün önceki haberde Sultanahmet Meydanı denilse de idamın aslında Beyazıt 
Meydanında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 
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gün öncesinde birçok kadın ve çocuğun Süleyman’ı ziyarete geldiği 

de vurgulanır (Cumhuriyet, 13 Ocak 1931: 2). 

Süleyman uyurken, asılacağı zamana üç saat kala, meydan insanlarla 

dolmuştur. Ayaz olduğu halde, insanların "yer tutmak için kaynaşıp 

durdukları"nı belirten gazete, hapishane doktoru ve imamın da 

meydana geldiğini yazmaktadır. Bu sırada hapishanedeki mahkûm 

uyandırılmış, gardiyanlar mahkûma Şile’ye gideceğini söylemişlerdir. 

Gazeteye göre "yere çömelip oturan katil", "yılan gözlerini fıldır fıldır 

döndürerek" etrafa bakmıştır. "Son kozu"nu oynayarak etrafındakilere 

"masum" olduğunu anlatmaya başlamıştır. Maksadının 

çevresindekileri "kandırmak" olduğu ise gazetede yazmaktadır. Siyah 

gömlek giydirilirken "renkten renge" giren mahkûm, gömlek beyaz 

olmadığı için yine gazeteye göre "ümitlere düşmekte"dir. Zira 

Süleyman’ın askerlik yaptığı sırada "casusların ve diğer birçok 

mahkûmun beyaz gömlekle idam edildiği"ni öğrendiği gazete 

tarafından bildirilmektedir. Bunlar olurken, meydandaki kalabalık 

iyice artmış, 30 polis memuru ve birçok süngülü jandarma "ahali ile 

başedemiyecek vaziyet"e gelmiştir. (Cumhuriyet, 13 Ocak 1931: 2). 

Gazete, idamın gerçekleştirileceği Beyazıt Meydanı’nı "siyasetgah" 

olarak adlandırmaktadır. "Ana baba hunharları"nın bu siyaset 

meydanına "çıplak ayak başı kabak" yürütülerek getirildiğini belirten 

gazete, bu nedenle Süleyman’ın meydana biraz uzakta arabadan 

indirildiğini yazmaktadır. Süleyman meydana girmek için kalabalığın 

içinden açılan yoldan geçerek meydana varmıştır. Kalabalığın içinden 

geçerken Süleyman şöyle demiştir: "Ey ahali!, ben babamın düşmanı 
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değilim; onun düşmanları başkaları. Şunu biliniz ki ey ahali! Ben 

günahsız gidiyorum". İmam, Süleyman’a bazı telkinlerde bulunurken, 

asılacak ip kontrol edilmiştir. Saat altıyı çeyrek geçe "sabırsızlanan 

çingenelerden biri ipin yağlı ilmeğini Süleyman'ın boğazına geçirir" 

ve çingene şöyle der "senin babanı öldürdüğün sabit oldu. Tevbe 

istiğfar et" (Cumhuriyet, 13 Ocak 1931: 2). 

Süleyman’ın "zerre kadar" kendisini kaybetmediğini yazan gazete, ipi 

çekildiği sırada "haydut"un hırsla daha ayağının altından masa 

alınmadan ayağını topladığını yazmaktadır. Gazeteye göre 

Süleyman’ın yüzü kızarmış, “acayip bir şekil” alarak buruşmuştur. 

Sonrasında "bütün vücudunda belirsiz bir ürperme" görülmüştür. 

Biraz sonra "yüzünün kızarması morluğa, morluk ise siyaha" 

dönmüştür. 40 saniye sonra ruhunu teslim etmiş olan Süleyman 

vakıası için "adalet yerini bulmuştu" cümlesiyle haber sona erer 

(Cumhuriyet, 13 Ocak 1931: 2). 

İdam haberinin verildiği gün gazetede anonim bir köşe yazısı çıkar. 

Yazının adı "ölüm seyircileri"dir. Bu yazıda da mahkûm yine "katil" 

veya "baba katili" sıfatlarıyla anılmaktadır. Katilin asılma saatinin 

oldukça erken bir vakitte, havanın hala karanlık, yağmurlu ve soğuk 

olduğu bir zamanda olmasına rağmen Beyazıt Meydanı’nda kalabalık 

bir topluluğun birikmesi hususuna değinilmektedir. Hatta bazı 

gazetelerin idamın Sultanahmet’te gerçekleşeceğini yazması üzerine 

bir o kadar kalabalığın da Sultanahmet Meydanı’nda toplandığını 

yazmaktadır.  İnsanların garip olduğunu yazan köşe yazarı, "bir katilin 

ipe çekilişini titreyerek can verişini" seyretmek için uzaklardan, 
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soğukta ve gece karanlığında uykusunu feda ederek gelenlerden 

bahsetmektedir. Bir idam manzarası için "hiç te hoşa gidecek ve 

seyredilecek bir şey değil" derken, bazı insanların bu sahneden "garip 

bir zevk" aldığını belirtir. Bu yüzden bir espri yaparak, "boş bir binada 

tavandaki çengele" kendilerini asan insanların bu hareketi halka açık 

yapmalarını önermektedir. Yazara göre böyle kişilerin çok seyirci 

bulacakları kesindir. Böylece bazı insanların "ölüm seyretmek 

arzusu"nu tatmin etmiş olacaklarını söylemektedir (Cumhuriyet, 13 

Ocak 1931: 3). 

3.2.Menemen Mahkumlarının İdamı 

23 Aralık 1930 günü, İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleşen olay, 

şeriat istediğini söyleyen 7 kişilik grubun ilçeye gelmesi ve bayrak 

dikmesiyle başlamıştır. Olaya müdahale etmek isteyen Asteğmen 

Kubilay, başı kesilerek grup üyeleri tarafından şehit edilmiştir. 

Sonrasında takviye askerler gelmiş ve olay bastırılmıştır. Olaya 

karıştığı düşünülen pek çok kişi İstanbul ve Manisa gibi şehirlerden 

alınarak Menemen’e getirilmiştir. Bu kişilerin yargılanmasına 1 Ocak 

1931 tarihinde özel olarak oluşturulan Divan-ı Harp Mahkemesi’nde 

başlanmıştır. Mahkemede mahkumlar için alınan idam kararları 

Meclis tarafından onaylanmış ve 37 kişinin idamı kesinleşmiştir. 

İdamlar 3 Şubat 1931 tarihinde sabaha karşı infaz edilmiştir. Kısaca 

özetlenen bu olaylar zincirinin Cumhuriyet Gazetesi’nin baş sayfadan 

detaylı bir şekilde her gün naklettiği görülmektedir. Makalenin konusu 

gereği, sadece idamların infaz ediliş süreci hakkındaki haberlere 

burada yer verilecektir.  
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Menemen idamları konusuna 29 Ocak 1931 tarihli bir haberle 

başlamak yerinde olacaktır. Bu habere göre İnkılabı Koruma Kanunu 

ile “devlet teşkilatına, Cumhuriyete ve inkılaba karşı işlenen suçlarda” 

60 yaşını doldurmuş kimselerin de idam edileceği yazmaktadır. Eski 

kanuna göre 60 yaş ve sonrasının işlediği suç dolaysıyla idam 

cezasının 21 yıl hapse çevrildiği yazmaktadır. Bu yüzden "altmış 

yaşını mütecaviz olup hükümete karşı azami cürümleri irtikap 

edenlerin idamı"nın mümkün olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla 

gazeteye göre bu kimseler, "asılmak korkusu olmadığından, 

hükümete, Cumhuriyete karşı hareketlerde önayak olmakta"dırlar. 

Ancak bu değişikliğin Menemen hadisesindeki kararlara 

uygulanamayacağını yazan gazete, bunun nedenini kanunun 

Meclis’ten geçeceği tarih olarak işaret etmektedir (Cumhuriyet, 29 

Ocak 1931: 1). 

Günler boyunca verilen Menemen hadiseleriyle ilgili haberlerden 

sonra, 30 Ocak gününe ait gazetenin ilk sayfasında “37 kişi idama 

Mahkûm edildi” başlığı görülmektedir. Alt başlıkta “İdam hükümleri 

Meclisin tasdikine arzedilmiş” olduğu anlaşılmaktadır. Meclisin idam 

kararlarını kabul edeceğine kesin gözüyle bakan gazete, kararların 

pazar ya da salı günü infaz edilebileceğini söylemektedir. Ayrıca 

kararların mahkumlara idam edilecekleri sabah bildirileceği de 

vurgulanmaktadır (Cumhuriyet, 30 Ocak 1931: 1). 31 Ocak gazetesi 

ise ana manşete "idam kararları bugün Meclisten Geçecek" başlığıyla 

çıkmıştır. (Cumhuriyet, 31 Ocak 1931: 1). Sonraki gün ise Menemen 

olayının en önemli faili olarak görülen ve İstanbul’dan getirtilen Şeyh 
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Esat’ın askeri revirde vefat ettiği haberi vardır. İdam mahkumlarından 

Göriceli Mustafa Abdülkerim de kalp hastalığından vefat etmiştir. 

Sadece 5 kişi yaş dolayısıyla idamdan kurtulmuştur.  Şeyh Esat’ın 

oğlunun ise idamdan “kurtulamadı”ğı yazmaktadır (Cumhuriyet, 1 

Şubat 1931: 1). Ayrıca idama mahkûm olan 37 kişinin umumi 

koğuştan alınarak üçerli beşerli odalarda tecrit edildikleri, idam 

kararlarının kendilerine tebliğ edildiği bildirilmektedir. Böylece onlara 

"vasiyetnamelerini yazmak ve tövbe ve istiğfar etmek" fırsatının 

kendilerine verildiği vurgulanmaktadır (Cumhuriyet, 1 Şubat 1931: 3). 

Gazetede yazdığına göre "verilen hükümlerde tam bir adalet vardır" 

(Cumhuriyet, 2 Şubat1931: 3). Gazete idam kararlarının tam 

nüshalarını yayımlamaktadır. Gazetenin önemle üzerinde durduğu 

Şeyh Esat’ın oğlu Şeyh Mehmet Ali ile Laz İbrahim Hoca’nın idam 

kararları nakledilmektedir. "Mehdilik ilan ederek Menemen hadisesini 

doğrudan doğruya beraber işlemek ve azmettirmek sureti ile teşkilatı 

esasiye kanunu tağyire cebren teşebbüs eyledikleri sabit olduğundan 

... Türk Ceza Kanunun 64. Maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

delaleti ile 146. Maddesine tevfikan idamlarına...” şeklinde devam 

eden kararlar vurgulamaktadır. Yine gazeteye göre idam kararları 

temyize gitmeden Meclis kararı ile infaz edilecektir.  

Ertesi gün, idam sehpalarının Kubilay’ın saldırıya uğradığı meydanda 

kurulduğu haberi gazetede yer almıştır. Meclis’in kararları tasdik 

etmesi beklenirken yapılan hazırlıklarda 34 idam sehpası hazır hale 

getirilmiştir. İdam edileceklerin gazetecilerle bir süre görüşmesine izin 

verildiği haberi manşette görülmektedir. Mahkumların gazetecilere 
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söyledikleri sözler baş sayfadan okuyucuya aktarılmaktadır. İdam 

mahkûmu Mehmet Emin "bir diyeceğin var mı" sorusuna şöyle cevap 

vermiştir "çok, fakat dinleyen yok, beni aldattılar. Ben bugünleri 

görecek adammıydım? Allah o Mehdi edepsizini başımıza musallat 

etti. Bu hallere düştük" demektedir. İdam mahkumları arasındaki 

Yahudi Hayım ise yoldan geçerken toplanan kalabalığı görüp 

izlemeye başladığını söyler. "bir hoca ben mehdiyim dedi. Sonra da 

zabitin başını kesti. Herkes alkışladı ben sade baktım" "-sen 

alkışlamadın mı" "vallahi körolayım ben alkışlamadım. Bütün 

Müslümanlar alkışladı" (Cumhuriyet, 3 Şubat 1931: 1). Yaşı 

dolayısıyla idamdan kurutularak 24 yıl hapse mahkûm olan Nalıncı 

Hasan ise "halimiz berbat, artık seneler senesi kodeste pinekle dur. 

Ben gene rahmetli anneme duacıyım. Beni iki sene evvel dünyaya 

getirdiğine duacıyım" demektedir. 

İdama mahkûm Laz İbrahim’in yatağı altında Şeyh Esat’ın bir tutam 

sakalı bir kâğıda sarılı halde bulunmuştur. Üzerinde "Şeyhülulema 

Esat Endi Hazretlerinin sakalı şerifidir" yazmaktadır. Gazete bu 

sakalın İstanbul’dan 10 altına satın alındığını yazmaktadır. İbrahim 

Hoca ise idam kararından sonra "ben idam edilecek ne yaptım. Her 

halde beni affedecekler" demiştir (Cumhuriyet, 3 Şubat 1931: 1). 

Gazete idam mahkumlarının son durumu hakkında şöyle bilgi 

vermektedir "hepsi nevmit vaziyetindedir. Yüzlerinden perişanlıkları 

okunmaktadır. Laz İbrahim Hoca ve Şeyh Esat’ın oğlu Mehmet 

Ali’nin ağızlarını bıçak açmamaktadır. Küçük Hasan da konuşmak 

için hiç istekli değildir. Mütemadiyen susmaktadır." İdam 
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mahkumlarından Derviş Mehmed’in annesinin de oğlu için şöyle 

söylediği yazmaktadır: "Bir delinin dokuz köye zararı dokundu. 

Oğlum diye emzirdiğim süt fitil fitil burnundan gelsin. İdam bile 

edilsen acımam!". Gazete Mehmet Emin’in kız kardeşinin de lanet 

okuduğu haberini vermektedir. 

4 Şubat tarihli nüshasında manşetten büyük harflerle şu haber yer alır: 

"Hainler Dün Gece Sabaha Karşı Asıldılar". Alt başlıkta da "Aziz 

Şehit için Sızlayan kaplar müsteselli olsun" yazmaktadır. En alt 

başlıkta da Mehmet Emin’in “aziz şehit Kubilayın başının kesildiği 

yerde asıldı”ğı bildirilmektedir (Cumhuriyet, 4 Şubat 1931: 1). 

İdamların sabaha karşı saat 2 buçukta gerçekleştirildiği verilen bilgiler 

arasındadır. Anlaşıldığı kadarıyla idamların infazı için Menemen dört 

bölgeye ayrılmıştır. En önemli görünen suçlular Kubilay’ın 

öldürüldüğü yerde infaz edilmiş, bunlar Mehdi’nin arkadaşı Mehmed 

Emin, Menemenli Josef, Manisalı Hacı paşazade Ragıp, Manisalı 

Şeyh Hafız Ahmet, Alaşehirli Şeyh Ahmet Muhtar, Manisalı Tatlıcı 

Hüseyin, Şeyh Esat’ın oğlu Mehmet Ali’dir. Bedesten, Sinema Önü ve 

İstasyon olarak belirlenen diğer bölgelerde de idamlar 

gerçekleştirilmiştir. İstasyon grubundan saat 12’de, diğer üçünden de 

9:30’da cesetlerinin kaldırılacağı bilgisi vardır (Cumhuriyet, 4 Şubat 

1931: 1). 

İdamın detayları ertesi günün 5 Şubat tarihli nüshasında yer 

almaktadır. Başlık "İrtica mahkumları nasıl asıldılar" şeklindedir. 

Mahkumlara kararın kendilerine tebliğ edildiğinden beri "esasen 

intizar vaziyetinde" oldukları yazmaktadır. "Kararın tebliğinden 
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evvelki nikbinlik zail olmuş, yerine yeis ve ümitsizlik kaim olmuştu. 

Cümlesinin beti benzi sararmıştı" cümleleriyle mahkumlar tasvir 

edilmektedir (Cumhuriyet, 5 Şubat 1931: 1). 

İdamın gerçekleştirildiği ortamın durumu ise gazetedeki haberden 

anlaşılmaktadır. Buna göre gece saat 10’dan sonra halkın sokakta 

dolaşması yasaklanmıştır. Ancak o gece Maarif Kahvesi gazeteciler 

için açık bırakılmıştır. 10 gazeteci vardır. Dışarı çıkmaları yasak olan 

gazeteciler, olanları kahvehanenin penceresinin ardından 

seyretmişlerdir. Bir ara Kaymakam gazetecileri görmek istemiştir. 

Kaymakam’ın gazetecilere detayları anlattığı görülmektedir. Buna 

göre karar mahkumlara tevdi edildiği halde mahkumların bazıları 

146.maddenin manasını anlamamışlardır. Dolayısıyla idam 

edileceklerinden haberleri yoktur. Bu yüzden, İzmir Hapishanesi’ne 

götürülecekleri dair kendilerine teminat verilmiştir. Örneğin Şeyh 

Esat’ın oğlu Mehmet Ali buna inanmıştır. Fakat Laz Hoca inanmak 

istememiştir.  "dilinin ucunda bir şey vardı. Hakikati anlamış gibi bir 

tavır takındı, fakat bir şey söyliyemedi. Betibenzi atmış bir şekilde 

kekeledi durdu." yazmaktadır. Mahkumlardan tüm paralarının 

alındığı, en çok paranın Laz İbrahim’den çıktığı (56 lira) bilgisi 

verilmiştir (Cumhuriyet, 5 Şubat 1931: 1). 

Bu sırada mahkumların arabalara bindirildiği haberi gelir. Laz 

İbrahim’in küfürler ettiği söylenmektedir.  Gazetecilerin önünde 

kumandan şöyle der "o adam Türkiye’deki irticanın Lavrensi’dir. En 

görünen yerdeki sehpaya onu asınız. Fakat sarığını başından 

çıkarınız." İlk olarak istasyondaki 7 kişinin idam edildiği haberi 
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gazetecilere verilir. Gazetecilere verilen bilgiye göre Laz Hoca 

"asıldığıma esef etmiyorum şimdiye kadar on bin mürit yetiştirdim. 

Beni Şeyh Esatın yanına gömün" demiştir. Ve bu gömülme isteğini üç 

kez tekrarlamıştır. Kâmil, "beni silahla tehdit ettiler de ipi bunun 

üzerine getirdim" derken, bir diğeri de "bizi iğfal ettiler” diye 

ağlamıştır. Boşnak Ramiz ipi boynuna kendi geçirmiş ve “başka 

sözüm yoktur” demiştir. Cemal Hoca Manisa’daki 3000 lirasıyla 

borçlarının ödenmesini, 500 lirasını Horuzköy camiine bıraktığını 

söylemiştir. Şeyh Esat’ın oğlu sadece şehadet getirmiştir. Kubilay’ı 

öldüren "şerir" Mehmet Emin üç defa “durun bir şey söyliyeceğim” 

demiş ve "nihayet askerler ipi boğazına geçirmiştir". Hoca İlyas 

abdest alıp namaz kılmak istemiş fakat izin verilmemiştir. Boşnak 

Hasan’ın son sözü “yaktılar bizi namussuzlar” olmuştur. Josef 

"yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" demiş ve ipi kendi boğazına çekmiştir.  

Yalnız bu en "azılı" mahkumlar alana getirilip, otomobilden 

indirildikleri sırada İsmail oğlu Hüseyin zabitler ve jandarmanın 

arasından kaçmayı başarmıştır. Durum anlaşılınca etraf aranmış ancak 

bulunamamıştır. Elleri kelepçeli olan Hüseyin’in fazla uzağa 

gitmesinin mümkün olamayacağı düşünülmüş, bütün şehrin askerlerce 

çevrilmesi emri verilmiş "ölü ya da diri" ele geçirilmesi istenmiştir. 

Kendisini saklayanların da "şiddetle cezalandırılacağı" etrafa 

duyurulmuştur13. İdam ile ilgili bu haberler dışında, Menemen 

                                                            
13 6 Şubat gazetesinde kaçan Hüseyin’in izinin sürüldüğü bilgisi vardır. Menemen 
kasabasının dışına çıktığı tespit edilmiştir. "İzi bulunduğundan yakında 
yakalanacaktır" müjdesi verilmektedir. Hüseyin’in "Kubilayı şehit eden katilleri ve 
Mehdi Mehmeti köyünde misafir ve bunlara yiyecek tedarik etmiş ve noksanlarını 
ikmal ederek Menemen irtica hadisesinde doğrudan doğruya amil” olduğu 
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gençlerinin “Şeyh Esad’ın ölüsünü" istemedikleri için hükümete 

müracaat ettikleri yazmaktadır. İdam mahkumlarıyla görüştüklerine 

dair "uydurma mülakat neşreden Son Posta ve Yeni Asır muhabirleri" 

hakkında ise soruşturma başlatıldığı bildirilmektedir14 (Cumhuriyet, 5 

Şubat 1931: 1). 

Yunus Nadi’nin baş sayfada yazdığı köşe yazısında Menemen’deki 

geçen mahkemeyi ve sonuçlarını değerlendirmektedir. Bu yazı dışında 

gazetede herhangi başka bir değerlendirme yazısı görülmemektedir. 

                                                                                                                                            
yazmaktadır. Bir beyanname neşredilerek Hüseyin’i "saklayan, kendisine yardım 
eden yahut gördüğü halde haber vermeyen kimselerin idam edilecekleri" duvarlara 
yapıştırılmış ve tellallar çıkarılarak halka ilan edilmiştir (Cumhuriyet, 6 Şubat 1931: 
1). Bir sonraki güne ait gazetede Hüseyin’in hala yakalanamadığı haberi vardır. 
Bozalan köyü etrafında biri yakalanmış, sonra Hüseyin olmadığı öğrenilince serbest 
bırakılmıştır. Hüseyin’in kaçtığı günden beri açlıktan ölmesinin de muhtemel olduğu 
yazmaktadır. Bazı evlerin tekrar tekrar arandığı da kaydedilmektedir (Cumhuriyet, 7 
Şubat 1931: 1). 10 Şubat’ta ise dağlarda bakılmadık mağara ve taş kalmadığı 
yazmaktadır. Büyük ihtimalle Hüseyin’in vahşi hayvanlarca parçalandığı 
düşünülmektedir. 17 Şubat’ta gazetede, firari idam mahkûmu Hüseyin’in erkek 
kardeşi olan Hasan’ın fotoğrafı gazeteye koyulur. Hasan’ın Hüseyin’e çok 
benzediği, "birbirlerinden tefrik edilebilme imkân olmadığı” söylenmektedir. Hasan 
ise 5 sene ağır hapse mahkumdur (Cumhuriyet, 17 Şubat 1931: 1). 18 Şubat’ta, idam 
Mahkûmu Hüseyin’in yakalandığı haberi ilk sayfada manşetten verilmektedir. 
Mahkûmun Manisa’nın Ak Gedik köyünde köylüler tarafından yakalandığı ve 
Menemen’e sevk edildiği yazmaktadır. Hüseyin dağlarda bir süre kaldıktan sonra, 
açlıktan ve soğuktan yorularak Ak Gedik Köyü’ne inmiş ve bir köylüden yiyecek 
istemiştir. Misafirin kim olduğunu anlayan köylü, Hüseyin’e iyi davranmış ancak 
hemen sonra jandarmaya haber vermiştir. Köylüye nakdi para ve şeref madalyası 
verilecektir.  Hüseyin’in ise ertesi gün idam edilmesi muhtemeldir (Cumhuriyet, 18 
Şubat 1931: 1).  
14 4 Şubat’ta yayımlanan habere göre Yeni Asır’da çıkan “Mevkuflarla Mülakat” 
başlıklı yazıdan dolayı muhabir Abdullah Abidin, mıntıka kumandanı Ihsan Bey 
tarafından davet edilmiş ve mevkuflarla ne zaman mülakat yaptığı kendisine 
sorulmuştur. Muhabir, bu yazıyı Son Posta muhabiri Adnan Bey’den aldığını 
söylemiştir. Adnan Bey sorguya çekilmiş, sorulara cevap verememiş en sonunda 
hapse girmediğini biraz hayal karıştırarak mülakatı yazdığını itiraf etmiştir. Bir süre 
hapishanede kaldıktan ve gerekli uyarılar yapıldıktan sonra serbest bırakılmışlardır.    
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Yunus Nadi ise yazısında mahkemelerde yakalanan şeyhlerin 

bazılarının "kendilerini kurtarabilmek ümidi ile "Vallahi efendim... 

Ben namaz bile kılmıyorum. Oruç tutmadığıma dair şahitlerim var" 

dediklerini nakletmektedir. Yunus Nadi, Cumhuriyetin "asla din 

aleyhine' olmadığını, "dini akidelerin herhangi bir mania ile 

engellenmedi”ğini belirtmektedir. Dinin Allah ile kul arasında bir 

husus olduğunu, din ile devlet işlerinin karıştırılmaması gerektiğini 

yazmaktadır. Ona göre din için bütçeden para ayrılırken, camiler açık 

ve ezanlar okunuyorken, "din elden gidiyor" demenin anlamı yoktur. 

Ancak dinin dünya işlerine karışmasıyla bazı menfaat gruplarının 

oluştuğunu, bu “Menfaati baltalanan herifler"in "din elden gidiyor 

fesadı"nı ortaya attığını söylemektedir. Devletin dini halka doğru 

şekilde anlatması ve öğretmesi gerektiğine de değinen Yunus Nadi, 

aksi takdirde Şeyh Esat gibilerin halkı kendi bildikleri gibi din 

konusunda eğiteceklerini yazmaktadır. (Cumhuriyet, 8 Şubat 1931: 1). 

Gazete sonraki günlerde diğer sanıkların mahkemelerine yer vermeyi 

sürdürmüş, kaçan Hüseyin’in de yakalanma serüveni detaylıca 

anlatılmıştır. 

SONUÇ 

Gazete haberlerinde geniş yer tutan Menemen olayının, Cumhuriyet 

tarihinde önemli bir vakıa olduğunu belirtmekte yarar vardır. 

Dolayısıyla Menemen idamlarının Şileli Süleyman’ın idamına göre 

gazetelerde daha fazla yer tuttuğunu belirtmek gerekir. Şileli 

Süleyman ve Menemen idamlarının Cumhuriyet Gazetesi’ne 
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yansımaları karşılaştırıldığında bazı farklılıkların ve benzerliklerin 

bulunduğu görülmüştür.   

İki idam arasındaki ilk farklılık, mahkumlara infaz kararının 

söylenmesi ile ilgilidir. Şileli Süleyman’a idam edileceği 

söylenmemiştir. Adi suçlardan asılacak kişilere idam edileceklerinin 

söylenmemesinin genel bir temayül olduğu görülmektedir. Ancak 

siyasi suçlulara idam edilecekleri söylenmektedir. Kaymakamın, bazı 

mahkumların kararı anlamadıklarını söylemesine rağmen; 

gazetecilerin mahkumlarla yaptığı görüşme, mahkumların kararı 

bildiğine işaret etmektedir. İkinci olarak, Şileli Süleyman’ın idam 

saati ve yeri gazetelerden duyurulmuştur. İzleyiciler önünde bir ibret 

vesikası olarak asılmıştır. Ancak Menemen mahkumlarının asılması 

sırasında sokağa çıkma yasağı vardır. İdam öncesinde çıkan gazetede 

de idamın yeri ve saati konusunda açıklayıcı yeterli bilgi 

verilmemiştir. Ve son olarak, Şileli Süleyman siyah gömlek giyerken, 

Menemen mahkumları beyaz gömlek giymişlerdir. 

İki infaz olayındaki benzerliklere bakılacak olursa, ilk olarak 

mahkumlara yönelik gazetenin ortak bir dil kullandığı görülür. Bu dil 

incelendiğinde, o dönemde Cezalandırıcı Adalet anlayışının hâkim 

olduğuna yönelik işaretler görülmektedir. Gazetede, idam 

hükümlerinde “tam bir adalet” olduğunun yazması, Cezalandırıcı 

Adalet anlayışının açık bir göstergesidir. Kant’ın “moral 

denkleştirme” düşüncesinin bir yansıması olarak görülebilecek 

idamlar, göze göz dişe diş anlayışının bir tezahürüdür. Gazetedeki dil, 

idamların devlet tarafından haklı bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca 
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kalplerin “müstesli” olmasının istenmesi de kısasa kısas yapıldığını ve 

bir ödeşmenin gerçekleştiğini anlatmaktadır. Kant’ın söylediği gibi 

can alanın canı alınmıştır. “Yılan gözlü”, “katil”, “ana baba hunharı”, 

“şerir” gibi ifadeler, idamı haklı bulan tasvirlere örnektir. Gazetedeki 

ifadelerde herhangi bir acıma veya empati duygusuna 

rastlanmamaktadır. Bu olumsuz tasvirlerin halkta acıma duygusunun 

oluşmasına engelleyici bir işlev görmesi mümkündür.  

Bundan başka, “şerir” olarak nitelenen ve Kubilay’ın başını 

kesenlerden olan Mehmet Emin’in, Kubilay’ın öldürüldüğü yerde 

asılması da yine Cezalandırıcı Adalet anlayışındaki kısasa kısas 

düşüncesinin bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. En önemli suçlular, 

Kubilay’ın öldüğü yerde asılmışlardır. İster siyasi ister adi suçlarda 

olsun, alınan idam kararları konusunda herhangi bir yoruma gazetede 

rastlanmaz. Alınan kararların sorgulanması söz konusu olmazken, 

mahkumların idam edilmeleri doğal karşılanmaktadır. Bu durum 

iktidarın otoritesini ve sorgulanamazlığını göstermesi açısından da 

anlamlıdır.  İktidar, ödetme anlayışı çerçevesinde herkesin suçunun 

bedelini ödeyeceğini topluma göstermektedir. Ödetme gücünün de 

yalnız iktidar tarafından kullanılabileceğinin gösterildiği bu 

infazlarda, korku ile karışık bir itaat duygusunun sağlanması 

beklenmektedir. Zira korku, toplumu yönlendirebilecek önemli bir 

duygudur.  

Ayrıca hem Şileli Süleyman’ın hem de Menemen mahkumlarının 

idamları, iktidarın ve ulus-devletin gücünü görselleştirici bir işlev de 

görmüştür. Süleyman’ın idamı halka açık gerçekleştirilmiştir ki bu 
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uygulama, infaz kararında önleyici düşüncenin varlığına işaret 

etmektedir. Menemen idamlarının gece gerçekleştirilmiş olması ve 

sokağa çıkma yasağının bulunması, bu idamlardan ibret alınmasını 

engellemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Gazeteciler, Menemen’e 

davet edilmiş ve idamların gazetelerde detaylı tasvir edilmesi 

sağlanmıştır. Ayrıca cesetlerin belli bir süre halka teşhir edilmesi de 

suçluların cezasını bir şekilde görselleştirmiştir. Böylece hem devletin 

gücü somutlaşmakta hem de bu somutlaşma başka suçların önlenmesi 

için kullanılmaktadır. Bu görselleştirmenin ulus-inşa süreçlerinde 

toplumun itaatini sağlamak için önemli bir araç olabileceği de 

hatırlanmalıdır. 

İktidar, Rousseau’nun anlayışıyla paralel olarak kendisine itaat 

etmeyeni kendi sınırlarının dışına atmaktadır. Bu durum, ulus-

inşasında toplumu homojonleştirmeye çalışan bir anlayışın yansıması 

görünümündedir. “Hain” olarak adlandırılan mahkumlar, devlete 

ihanet içerisindedirler. Bu vaziyetin, ulus-devlet inşa sürecine 

yardımcı olacağı ve iktidarın konumunu güçlendireceği çıkarsanabilir.  

Bu bulgular neticesinde, dönemin iktidarında Cezalandırıcı Adalet 

Anlayışı’nın hâkim olduğu sonucuna ulaşılırken, Faydacı Adalet 

Anlayışı’nın da kısmi tezahürlerinden bahsedilebilir. Örneğin, 

gazetede idam öncesinde mahkumların söylediği iddia edilen 

cümlelerde pişmanlık, korku, ümitsizlik, intizar vardır. Mahkumlar 

çok pişmandır, “beni aldattılar”, “bugünleri görecek adam mıydım”, 

“halimiz berbat” gibi sözler söylemektedir. Demek ki, devletine karşı 

çıkan “hainler”in sonu böyledir. “Artık seneler senesi kodeste pinekle 
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dur” diyen mahkûm, annesine kendisini iki sene evvel doğurduğu için 

duacıdır. Bu duruma düşen insanların, yaptıklarının bedelini ödediği 

vurgusu açıkça görülmektedir. Gazete, hepsinin “nevmit vaziyette” 

olduğunu ve yüzlerinde perişanlıklarının açıkça görüldüğünü 

yazmaktadır. Anneler ve kız kardeşler bile bu hainlere “lanet” 

okumaktadır. “Yeis ve ümitsizlik” ya da “intizar hali”nin anlatılması 

toplumda oluşabilecek benzer hadiseleri önlemeyi de hedeflemektedir. 

Şileli Süleyman’ın infazının tasviri, yüzünün şekilden şekle ve renkten 

renge girmesi de Faydacı Adalet Anlayışındaki önleyici düşüncenin 

bir yansımasıdır. Halkın, bu cezalardan bir ders çıkarmaya 

yönlendirilmesi söz konusudur. Bu bağlamda, caydırıcı bir önleme 

düşüncesinin öne çıktığı düşünülebilir. Mahkumların bu durumunu 

gazeteden okuyan halkın, benzer davranışlara kalkışamayacağı hesap 

edilmektedir. Bu bakımdan idamların, önleyici bir amaca yönelik 

kullanıldığı da söylenebilir.  

Kısacası, iktidarın Kant’ın ödetici ceza anlayışını taşıdığı ve bu 

anlayışa yardımcı olduğu nispette Bentham’ın önleyici adalet 

düşüncesini de bünyesine kattığı söylenebilir. Bu ceza anlayışı, aynı 

zamanda ulus-devlet inşasında iktidara yardımcı olmuş 

görünmektedir. Devletin, suçlunun cezasının ödetildiği mesajı 

topluma verilirken; devletin gücü de vurgulanmaktadır. Gazetenin de 

bu Cezalandırıcı Adalet anlayışını meşrulaştırmak için bir araç olarak 

kullanıldığı düşünülebilir. Gözdağı vermek ya da ibret alınmasını 

sağlamak olarak da adlandırılabilecek bu ölüm cezalarında, iktidarın 

kendi varlığının devamını Kantçı ve Rousseaucu bir tutumla 
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sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu bağlamda, suçluyu ıslah edici 

ya da rehabilite edici bir düşüncenin toplumda var olsa bile iktidar 

kanadında var olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Bu çalışmada, 1931 yılına ait Cumhuriyet Gazetesi’nin ve dolaylı 

olarak da iktidarın ölüm cezası konusundaki düşünceleri öğrenilmiş 

olsa da toplumun ve muhalif kesimin ölüm cezaları konusunda ne 

düşündüğü hususu araştırılmayı beklemektedir. Ölüm cezaları 

konusunda toplumun temayülünü değerlendirecek daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylemek gerekir. Böylece, toplumun ve 

iktidarın ölüm cezasına yaklaşımları arasındaki farklılık ve yakınlık 

derecesi ortaya çıkabilir. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın ortaya çıkmasına, bir diğer ifadeyle Cumhuriyet’in 

onuncu yıl dönümü afişlerinin farkına varılmasına ve incelenmesine 

zemin hazırlayan iki kaynak bulunmaktadır. Birincisi Ülkü 

Dergisi’nin 21. sayısına ilave olarak basılan Enver Behnan 

Şapolyo’nun “Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü Ankarada Nasıl 

Kutlulandı (1923-1933)” isimli broşürdür. Ankara’nın kutlama 

komitesinde de görevli olan Şapolyo, söz konusu broşürde onuncu yıl 

dönümü kutlamalarını tasvir ederken afişlerle ilgili şu ifadeleri 

kullanmıştır: 

“Samanpazarı-Necatibey caddesinden Yenişehir’e kadar kırmızı 

zemin üzerine beyaz renkle yirmişer metre uzunluğunda dövizler 

asılmış, cadde ve sokaklarda evlerin boş duvarları afişlerle 

kaplanmıştı. En ufak evden, en büyük apartmanlara kadar binalar 

donanmış, Türk bayrağı her tarafta dalgalanıyordu… Bir gurup halk 

toplanmış duvar afişlerini seyrediyor. Kırmızı zemin üzerine altı tane, 

altı oklu bir bayrak, altında siyah zemin üzerine beyaz yazı ile 

Cumhuriyetçiyiz, Milliyetçiyiz, Halkçıyız, Devletçiyiz, Lâikiz, 

İnkılâpçıyız.. Onun yanında bir levha: Gazi Hazretlerinin gençliğe 

hitabesi yazılı, daha ötede ise eski mektep, yeni mektep levhası. 

Karşıda bir evin duvarında bir levha daha; eski nikâh, yeni nikâhı 

tasvir eden resimler. Onun yanında Sevr haritası, altında Lozan 

hudutlarını gösteren anavatan haritası. Diğer bir resim Türk tarihinin 

ana hatlarını ve medeniyetini göstermekte idi (Şapolyo 1934: 3-4).”  
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İkinci kaynak ise 1935’te Türkiye’de kapsamlı bir seyahat 

gerçekleştiren Alman gazeteci Lilo Linke’nin “Allah Dethroned: A 

Journey Through Modern Turkey” isimli gezi kitabıdır.
2
 Gezisini 

tamamlayarak Türkiye’den ayrılan Linke, Basın Genel 

Direktörlüğü’ne hitaben yazdığı bir telgrafta seyahati esnasında 

dikkatini çeken afişleri talep etmiş (BCA 490-1-0-0/1151-39-1) ve 

1937’de yayınlanan kitabının ekler kısmında üç adet afişe yer 

vermiştir (Linke 1937: 328-332).  

Açıkçası biri görsellere yer vermeden afişlere temas eden, diğeri ise 

görsellerin üçüne yer vermekle birlikte neden hazırlandıklarına ve ne 

zaman kullanıldıklarına değinmeyen bu iki kaynak yeterli 

bulunmayarak, siyasi afişin Türkiye’deki gelişimine dair çalışmalar da 

incelenmiştir. Fakat ağırlıklı olarak iletişim bilimciler tarafından 

yapılan araştırmalarda onuncu yıl afişlerinin incelenmediği, 

dolayısıyla afişlerle ilgili herhangi bir tespitte bulunulmadığı 

belirlenmiştir. Zira genel anlamda siyasi afişin Türkiye’deki 

başlangıcı, çok partili siyasal yaşama geçiş süreci olarak kabul 

edilmektedir. 

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nda 

afişlerle ilgili kapsamlı bir tarama yapılmış, ancak konuyla ilgili çok 

sayıda yazışma tespit edilmekle birlikte, görsellere ulaşılamamıştır. 

Nihai olarak onuncu yıl dönümü afişlerinin önemli bir kısmı Ankara 

                                                            
2 Rauf Tektaş tarafından “Mustafa Kemal Türkiyesi-Modern Türkiye 

Seyahatnamesi” ismiyle Türkçeye çevrilen kitap, 2008 yılında yayımlanmıştır. 
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Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’nden ve Milli 

Kütüphane’den temin edilmiştir.  

Diğer taraftan bilindiği üzere Türkiye’de milli bayramlar, Cumhuriyet 

Bayramı ve Cumhuriyet’in onuncu yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili 

çok sayıda akademik/popüler inceleme bulunmaktadır. Dolayısıyla 

konu, hak ettiği ilgiyi görmüş ve konunun farklı boyutlarıyla ele 

alındığı çok kıymetli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalarda da 

afişlerin kullanılmadığı belirlenmiştir. 

Söz konusu tespitler neticesinde bu çalışma, onuncu yıl dönümü 

afişlerini Cumhuriyet döneminin ilk görsel propaganda materyalleri 

arasında kabul ederek, hem Türkiye’nin siyasal iletişim tarihine ve 

görsel kültürüne katkıda bulunmayı, hem de tek parti dönemi iktidar 

söyleminin afişlere nasıl yansıdığını ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Bu çerçevede 19. yüzyıl itibariyle siyasal alanda yaşanan dönüşüm ve 

kitle siyaseti irdelenmiş, modern kitle iletişim araçları arasında önemli 

bir yer tutmaya başlayan afişin gelişim süreci ele alınarak onuncu yıl 

dönümü afişleri Türk Devrimi’nin propaganda araçları olarak 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Bilindiği üzere toplumların çeşitli katmanları, 19. yüzyılla birlikte 

siyasal alana dâhil olmaya başlamış ve politikanın temel dinamikleri 

önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşüm, sıradan insanın siyasal 

alana artan oranda katılmaya başlamasına ve doğrudan taleplerle öne 

çıkmasına dayanmaktaydı (Çetinkaya 2011: 103). Dolayısıyla 19. 

yüzyıl, iktidarlarının kaynağını Tanrı’da bulan monarşilerin 
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sorgulandıkları ve meşruiyet politikaları üretmekte tıkandıkları bir 

sürece sahne olmuştur (Karateke 2009: 13). Bunun üzerine Viyana 

Kongresi’nde bir araya gelen geleneksel monarşilerin temsilcileri,  söz 

konusu tıkanmaya karşı, bütün devletlerin hanedanlık ilkesi 

çerçevesinde meşru olan soyların mensupları tarafından yönetilmesini 

öngörmüş ve meşruiyet sorunsalını aşmayı hedeflemiştir. Bu çözüm 

önerisi, meşruiyetin yüksek sesle ve bilinçli bir şekilde savunulmaya 

başlaması anlamına gelmekteydi (Anderson 1995: 36).  

Bu noktada yöneticiler birlikteliği sağlamak ve toplumsal ilişkileri 

yeniden yapılandırmak için yeni araçlara başvurmaya başlamıştır. 

Hobsbawm’ın ifadesiyle monarklar, tebaalarının desteklerini 

sağlayabilmek ve meşruiyetlerini tesis etmek için yeni sadakat 

biçimlerine ihtiyaç duymaya başlamıştır. Anma törenleri, 

kahramanlar, marşlar, milli bayramlar, resmi tatiller, seremoniler ve 

çeşitli semboller gibi ideolojik araçlar tam olarak bu süreçte 

üretilmiştir (Hobsbawm 2006: 108, 305-306). 

Ancak aynı süreçte ulus devletler kurulmuş ve sayıları da günden güne 

artmaya başlamış; kısacası büyük kırılma yaşanmıştı artık… Ulus 

devletler, uluslaşma evrelerini hızlandırmak ve yeni iktidar anlayışına 

meşruiyet zemini oluşturmak için bir taraftan eski düzenin 

sembollerini yok etmeye çalışmış, diğer taraftan da yeni sistemin 

sembollerini oluşturmuştur. Böylelikle devrimler ve devrimci 

hareketler toplumların geçmişle olan bağlarını zayıflatarak kendilerine 
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has maziler oluşturmaya başlamıştır (Hobsbawm 2006: 1-2).
3
 

Devrimin yıl dönümü olan 14 Temmuz’un 1790 itibariyle Fransa’da 

her yıl anılmaya ve kutlanmaya başlaması örneğinde olduğu gibi 

(Emiroğlu 2003: 129). 

Bu noktada öne çıkan önemli gelişmelerden biri imparatorlukların ve 

yeni doğmakta olan ulus devletlerin meşruiyetlerini inşa etmek için 

genişlemekte olan kamusal alandan azami surette yararlanmaya 

çalışmış olmalarıdır. Söz konusu süreçte kitle siyaseti ve toplumsal 

seferberlik, kamusal alanın dönüşümüne ciddi katkılarda bulunmuş ve 

siyasal faaliyetlerin temel biçimlerinden biri haline de gelmiştir 

(Çetinkaya 2011: 104).  

Dolayısıyla bir hayli önem arz etmeye başlayan kitle iletişimi, siyasi 

kadroların mesajlarını toplumlara iletmek için kullandıkları temel 

araçlardan birine dönüştüğü gibi, siyasal bilgi edinme, siyasal ilgi 

düzeyini arttırma, ortak semboller oluşturma ve birlikteliği sağlama 

işlevlerini de üstlenmiş (Özkan 2004: 17-18) ve süzgeç elemanlar 

olarak öne çıkmıştır (Tokgöz 2010: 526). Yönetici kadrolar,  kitleleri 

siyasal tercihlerine ortak etmek ve kitlelerin rızalarını kazanarak 

harekete geçirmek için yukarıda ele alınan sembolizmin yanı sıra 

                                                            
3 Bu noktada karşımıza modern devletlerin geliştirdiği yeni iktidar tekniklerini 

açıklamak üzere Hobsbawm’ın ürettiği “geleneğin icadı” kavramsallaştırması 

çıkmaktadır. İngiliz tarihçiye göre “geleneğin icadı”; keskin toplumsal ve siyasal 

dönüşümler sonucunda eski geleneklerin yerleşik olduğu sosyal anlayışın 

zayıflaması veya yok edilmesi halinde tarihsel malzemenin tümüyle yeni dürtülere 

cevap veren icadı için kullanılmasıdır. Burada yazarın kastı, devletlerin yeni 

toplumsal birliktelik ve kimlikleri ifade etmek üzere ürettikleri yeni sembolik ve 

törensel araçlardı. 
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yazınsal, sanatsal, işitsel, örgütsel ve afiş gibi görsel kitle iletişim 

araçlarını yoğun olarak kullanmaya başlamıştır (Çetinkaya 2011: 106).  

En genel tanımıyla afiş; enformasyon, reklam ve siyasi propaganda 

amaçlı hazırlanarak, herkesin görebileceği yerlere asılan bir anlatım 

aracıdır. Afişe dikkat çekmek için çoğu zaman büyük format, çarpıcı 

yazı veya slogan, grafik unsurlar, baskın renklendirme ve görsel 

tasvirler kullanılır (Keskin 2014). Tarihsel kökeni, Mezopotamya ve 

Eski Yunan uygarlıklarında görülen örneklere uzanmakla birlikte, 

modern afişçiliğin 19. yüzyılda başladığı öne sürülmektedir. Topuz, 

modern afişin ortaya çıkmasıyla ilgili olarak 19. yüzyıldan 20. yüzyıla 

uzanan süreçte katkıda bulunan Toulouse-Lautrec, Lissitski, Vladimir 

Mayakovski, Krinski, Macha, Capiello, Casandre, Dimitri Stakeyeviç 

Moor ile Savignac gibi isimler üzerinde durmakta ve afişin güncel 

anlamına 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kavuştuğunu ifade etmektedir 

(Topuz 1991: 160-162; Topuz 1977: 103). 

Gerçekten de Birinci Dünya Savaşı’nın siyasi afişin gelişimine önemli 

katkılarda bulunduğu dikkat çekmektedir. Savaşın başladığı 1914 yılı 

itibariyle İngiltere’nin askere alım kampanyasında kullandığı “Your 

Country Needs You” ve Almanya karşıtı “Destroy This Mad Brute-

Enlist” afişleri ile ABD’nin “Uncle Sam” olarak da bilinen 1917 

tarihli “I Want You For U.S. Army” afişi adeta hafızalara kazınmıştır.    

Bu bilgilerden hareketle afişin 19. yüzyıldan itibaren kitle siyasetinin 

önemli araçlarından biri haline geldiği ve 20. yüzyıldan itibaren de 

vazgeçilmez bir elemana dönüştüğü görülmektedir. Bir diğer ifadeyle 
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afiş, modern dönemde siyasetin en önemli araçlarından birisi haline 

gelmiştir (Çetinkaya 2011: 115). Abadan da buna dikkat çekerek afişi, 

siyasal alanın vazgeçilmez unsurları arasında değerlendirmek 

suretiyle, sembolleri ve mesajları geniş kitleler için kolay anlaşılır hale 

getirmesi hasebiyle etkili bir başvuru aracı olarak kabul etmektedir 

(Abadan 1956: 51-52). 

Ancak imgelerin tarih yazımındaki önemiyle ilgili ciddi analizlerden 

birini yapan Burke’nin de vurguladığı gibi, görsel araçların kullanımı 

dikkat gerektirmektedir. Çünkü bu malzemelerin en verimli olacağı 

alan ve kullanılma biçimi ayrıntılarda gizlidir. Dolayısıyla afişlerin 

yansıttıkları zihniyet, bizi güvenilir sulara götürebilmekle birlikte, ne 

zamanlarının birer aynası olarak kabul edilmeli, ne de yalnızca bir 

göstergeler manzumesi olarak ele alınmalıdır (Burke’den akt. 

Çetinkaya 2011: 114). 

1- Türkiye’de Kitle Siyaseti ve Görsel Temsil         

Yukarıda da ifade edildiği üzere tarihsel sürece bakıldığında ulus 

devletlerin, kendilerinden önce var olan geleneksel devlet yapılarını 

devre dışı bırakmak, yeni oluşumu temellendirebilmek ve bunu 

idareleri altındaki toplumlara benimsetebilmek için yeni araçlar ve 

semboller ürettiklerini görmek mümkündür.  

Türk Devrimi de, ulus devletlerin yüzleştiği sorunlarla karşı karşıya 

kalmış ve bu sorunlara kurucu kadronun Batı’dan aktardığı yanıtlarla 

çözüm üretme arayışına girmiştir (Özbudun 1997: 130). Buradan 

hareketle Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişte ulus devlet sorunlarıyla 
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yüzleşen bir yapıyı devraldığı ve olumsuz sonuçlarıyla yüzleştiği ifade 

edilebilir. Ancak siyasal meşruiyet bağlamında, din temelli bir devlet 

yapılanmasının milletler şeklinde örgütlenen yeni siyasal arenada 

varlığını sürdüremeyeceği de açıktı. Buna bağlı olarak meşruiyetin 

ancak ulus temeliyle sağlanması ve yeni bir ulus inşasına girişilmesi 

kaçınılmazdı (Hasırcı 2010:100). Diğer bir ifadeyle 20. yüzyılın ilk 

yarısında kurulan Türkiye, her siyasi rejim gibi, nereden doğup nereye 

aktığını ifade etmek için milli bayramların önemli bir yer tuttuğu 

görsel temsillere başvurmuştur (Aslan 2011: İX). 

Söz konusu araçlarla eski anlayışın izleri silinmeye çalışılırken, 

meşruiyetin sağlanması ve yeni rejimin topluma benimsetilmesi 

hedeflenmiştir. Zira bu tür araçların -özellikle de resmi törenlerin- 

toplumun rejimle bütünleşmesinde, milli karakterin güçlendirmesinde 

ve toplumun eğitilmesinde önemli bir yere sahip olduğu ifade 

edilmektedir (Tekeli 1997: 1). Çünkü “Milli bayramlar gibi ritüeller, 

ulusal kimliğin taşıyıcısı vatandaşların yılda birkaç kez de olsa 

varoluşlarını yüce anlamlara bağlayan semboller ve inançların 

seferber edildiği anlardır. Bu anları toplumun milli birlik ve 

bütünlüğünün yüksek sesle kutsandığı, siyasetin duygusal boyutunun 

öne çıktığı anlar olarak da yorumlamak mümkündür (Caymaz 2007: 

116).” 

Atatürk döneminde üretilen özel günler ve milli bayramlarla ilgili 

şöyle bir tabloyla karşılaşmak mümkündür: 23 Nisan Milli Bayramı, 
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Milli Saltanat Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos 

Zafer Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.
4
 

2- Onuncu Yıl Dönümü Kutlamaları 

Türkiye’de 1923-1933 yılları arasını kapsayan dönem, kritik 

gelişmelere sahne olmuştur. Söz konusu dönem, hemen hemen her 

alanda ciddi değişimlerin ve yeni bir yapılanmanın yaşandığı, ulusun 

ve ulus devlet inşasının gerçekleştiği yıllardır. Bu bağlamda, 

Türkiye’nin kuruluşundan itibaren izlenen siyaset, ulusal sembollerin 

de devletin bürokratik yapısı içerisinde şekillenmesine, diğer bir 

ifadeyle kurucu kadronun modernleştirici misyonuna ve 

modernleştirme projesinin uygulanmasına sahne olmuştur. Söz konusu 

projenin amacı geleneksel yapının değiştirilerek endüstriyel, kentsel 

bir ulus devlet inşa etmekti. Bu uygulamaların toplum tarafından 

benimsenmesi ise yeni düzenin korunabilmesi ve sürdürülebilmesi 

açısından bir hayli önemliydi. Bu doğrultuda kurucu kadro, törenlere 

başvurmuş (Hasırcı 2010: 114) ve bu törenler arasında Cumhuriyet 

Bayramı kutlamaları önemli bir yer tutmuştur. 

Cumhuriyet Bayramı’nı -yasal düzlemde ve Atatürk dönemi özelinde- 

iki aşamada ele almak mümkündür. Çünkü ilk 29 Ekim etkinlikleri 

                                                            
4 Cumhuriyet Bayramı’nın iktidar tarafından ne denli önemsendiğini ortaya 

koyabilmek için 27 Mayıs 1935 tarihli “Ulusal Bayram ve Resmî Tatiller Hakkında 

Kanun” dikkate değerdir. Çünkü altı maddeden oluşan kanuna göre sadece 29 Ekim 

günü milli bayram olarak kararlaştırılmıştır. İlgili madde şu şekildedir: “Ulusal 

bayram yalnız Cümhuriyetin ilân edildiği 29 ilk teşrin günüdür. Türkiye’nin içinde 

ve dışında Devlet adına yalnız o gün tören yapılır. 28 ilk teşrin öğleden sonra 

başlamak üzere 29 ve 30 günleri devam eder.” Oysa Zafer Bayramı, Ulusal 

Egemenlik Bayramı ve diğer özel günler ise genel tatil günleri olarak kabul 

edilmiştir (Resmî Gazete, 1 Haziran 1935: 5262). 
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Cumhuriyet’in ilanının birinci yıl dönümü olan 1924’te organize 

edilmiştir. Ancak 1924’te 29 Ekim’e dair henüz herhangi bir yasal 

düzenleme yapılmamıştı. Bundan dolayı TBMM, kutlamalara dair 26 

Ekim 1924’te özel bir kararname yayınlamış ve etkinlikler bu 

kararnameye göre organize edilmiştir (BCA, 30-18-1-1, 11-48-17). 29 

Ekim’in Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edilmesi ise 19 Nisan 1925 

tarihli “Milli Bayram Kanunu” isimli yasal düzenlemeyle 

gerçekleşmiştir (TBMMZC, Devre: 2, Cilt: 18, 164-167). Böylelikle 

29 Ekim günü, her yıl kutlanmak suretiyle Cumhuriyet rejiminin 

ortaya çıkardığı değerleri ortaya koyma, birlikteliği sağlama, iç ve dış 

kamuoyuna çeşitli mesajlar iletme ve rejim ile Türk toplumu arasında 

güçlü bağlar kurma konularında önemli işlevler görmeye başlayacaktı 

(Unat 2021: 776-777). 

Atatürk dönemindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının törensel 

boyutuyla ilgili olarak da bir dönemlendirme yapmak mümkündür. 

1925-1933 yılları arasındaki kutlamalarda, 1925 yılı için hazırlanan 

program etkili olmuş; 29 Ekim günü başlayan etkinlikler Atatürk’ün 

TBMM’deki kabul töreniyle başlayıp, resmigeçit, konferanslar, fener 

alayları ve balolar ile devam etmiştir (Salman Bolat 2012: 91).  

İkinci dönem ise onuncu yıl dönümü kutlamalarıyla başlamaktadır. 

Zira yeni Türkiye, 1933 yılına gelindiğinde siyasi ve kurumsal 

gelişimini büyük oranda tamamlamış, diğer bir ifadeyle Türk Devrimi, 

siyasi ve kurumsal boyutlarını tamamlamış, içeriye ve dışarıya karşı 

gücünü ve varlığını büyük oranda ispatlamıştı (Aslan 2011: 165-166). 

Bunu gözler önüne serebilmek için de onuncu yıl dönümüne, önceki 
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kutlamalara göre büyük önem atfedilmiştir (Doğaner 2007: 119-143). 

Buna istinaden kutlama hazırlıklarına bir hayli erken başlanmış, 

kutlama programı büyük bir titizlikle hazırlanmış, hatta 1933 yılı 

kutlamalarına özel bir kutlama kanunu çıkarılmıştır (Resmî Gazete, 26 

Haziran 1933: 2785). Bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyet Halk 

Fırkası (CHF) Genel Sekreterliği tarafından 24 Nisan 1933’te bir 

genelge yayınlanmış ve bayram günlerinde yararlanılması öngörülen 

araçlarla ilgili bütün detaylara yer verilmiştir (BCA, 490.01-

1150.36.1). Önemli gelişmelerden biri de kutlama organizasyonunu 

tespit etmek üzere merkezde ve vilayetlerde komisyon, komite ve 

heyetler kurulmuş olmasıdır. Ankara’da kurulan Yüksek Komisyonun 

başkanlığını da CHF Genel Sekreteri Recep (Peker)’in yürütmesi 

kararlaştırılmıştır (BCA, 30.18.1.2-37.50.8). Ülke genelinde 

uygulanacak kutlama programını planlayan ve uygulamaların 

kontrolünü üstlenen Yüksek Komisyon, talimatlar hazırlayarak 

bayramın nerede, ne zaman ve nasıl icra edileceğini kararlaştırmış 

(Caymaz 2007: 118), hatta şehir ve kasabalar için ayrı, köyler için ayrı 

kutlama programları hazırlamıştır (BCA 490-1-0-0/1150-37-1).  

Planlamada, kutlama günlerinde yazılı, sözlü ve görsel her türlü 

iletişim kanalından yararlanılması kararlaştırılmıştır. Bu anlamda 

Yüksek Komisyon tarafından komitelere çekilen bir telgrafta yer alan; 

“…Bayramda her şey bütün duygusuyla bayrama bağlı kalacaktır. Her 

şey bayramı söyleyecek, her şey bayramı dile getirecektir (BCA 490-

1-0-0/1150-37-1)” ifadeleri dikkate değerdir. Bunun için de yapılacak 
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işlerin büyük boyutta, hareketli, renkli, zekâ ürünü ve anlamlı 

çalışmalar olması öngörülmüştür (Salman Bolat 2012: 97-120).  

3- Onuncu Yıl Dönümü Afişleri 

Türkiye’de Cumhuriyet rejiminin benimsenmesiyle birlikte yeni bir 

devlet anlayışı belirlenmiş, modern siyasi kurumlar aracılığıyla da 

liderlik ve yönetim sistemi dönüştürülmüştür. Ancak en köklü hamle 

olarak kabul gören rejim değişikliğinin başarılı bir şekilde sunulması 

ve yerleştirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla hem eski rejimin olumsuz 

yönlerinin topluma hatırlatılması hem de yeni rejimin idealize 

edilmesi önemliydi (Turan 2013: 88). Bu anlamda onuncu yıl dönümü 

kutlamaları, bu karşılaştırmaları içeren çeşitli sloganların üretilmesi ve 

bu sloganların bez dövizler ile afişlere yansıtılması noktasında önemli 

örnekler barındırmaktadır.  

Yüksek Komisyon ile komiteler arasındaki yazışmalarda yer alan 

“dövizler ve divar levhaları” konulu bir telgrafta bu bağlamda önemli 

detaylar yer almaktadır. Telgrafta kutlamaların canlı, hareketli ve 

anlamlı olmasının önemsendiği ifade edilmekte ve bu çerçevede on yıl 

içinde yapılan işleri topluma anlatmak ve göstermek için mümkün 

olan her türlü hazırlığın yapıldığı belirtilmektedir. Yazışmanın 

afişlerle ilgili bölümünde ise yukarıda vurgulanan amaca 

ulaşılabilmesi için şehirlerin, kasabaların, köylerin caddeleri ile 

umumi binaların, halkın toplanacağı meydanların ve uğrak yerlerin 

süslenmesi için yapılacak afişlerin merkezde hazırlanmış olduğu ifade 

edilmektedir. Telgrafta öne çıkan kısımlardan biri de, Yüksek 
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Komisyon tarafından hazırlanan afişlerden toplamda 200 bin adet 

basılmış olduğu ve bunların 5 numaralı talimat ile birlikte komitelere 

gönderileceğine dair bilgidir (BCA 490-1-0-0/1150-37-1). 

Söz konusu telgrafta belirtilen ve Yüksek Komisyon tarafından 17 

Eylül 1933’te komitelere gönderilen “5 Numaralı Talimat”, afişlerle 

ilgili önemli bilgiler içermektedir. Talimatta afişlerin ayrıntılı olarak 

tasarlandığı, ilgililere ulaşması konusunda azami derecede özen 

gösterildiği ve sıkı bir kontrol sisteminin uygulandığı anlaşılmaktadır. 

Bu anlamda talimatta yer alan; en büyük afişin 1/1.70 ebatlarında 

olduğu, ancak küçük afişlerin de herkesin rahatlıkla görüp 

okuyabileceği büyüklükte tasarlandığı, görsellerin bir kısmının resim, 

bir kısmının da Atatürk’ün sözlerini içeren afişler olduğu, ayrı ayrı 25 

adet görsel hazırlandığı, komitelere gönderilecek paketlerin her birinin 

sekizer binlik 25 seriden oluştuğu, her bir serinin de birden 25’e kadar 

numaralandırılmış ayrı ayrı afişlerden oluştuğu (BCA, 490-1-0-

0/1150-36-1) şeklindeki bilgiler dikkate değerdir.  

Görsellerin nerelere ve hangi şekillerde yerleştirilmesi gerektiğine dair 

ayrıntılı bilgiler de içeren talimatın üçüncü maddesine göre yerleşim 

yerlerinin en kalabalık ve uğrak yerlerine özellikle işaret edildiği 

görülmektedir. Buna göre afişlerin: 

 Şehir ve kasabaların cadde ve sokaklarına, 

 Meydanları çevreleyen duvarlara, 

 Abideler, büyük binalar, sinemalar ve tiyatrolar, spor sahaları, 

hal ve pazarlar, çeşme başları, mabetler, mektepler, tramvay 

durak yerleri, kışla, mahkeme, fırka, Halkevi, hastane, 
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dispanser, istasyon, iskele, karakollar, posta ve telgrafhaneler 

gibi halk uğrağı olan yerler civarına, 

 Yukarıda yazılan yerlerde buna benzer binaların methal 

hollerine, iç salonlarına, 

 Alelumum şehir ve kasabaların ilanlarının asılması adet olan 

yerlere, 

 Büyük şehirlerde ahşap ve ucuz malzeme ile kalabalık 

meydanlarda hafif ve muvakkat yapılacak iskele ve ilan 

kulelerine  

yerleştirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir (BCA, 490-1-0-0/1150-36-

1).  

Talimatın önemli kısımlarından birini de görsellerin dağılımı ve 

asılma zamanlamasıyla ilgili en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü 

maddelerdir. Söz konusu maddeler şu şekildedir:    

“4- Bu levhaların asılışında da cumhuriyet bayramı için her süsleme 

tedbirine esas olan bir nokta gözden kaybedilmemeli. Bütün 

levhaların vücuda getirdiği seriler asılacağı yerlere göre takriben 

müsavi olarak dağılması mühimdir. Mesela serinin aynı numaralı 

levhaları şehrin bir semtinde diğer aynı numaralılar şehrin diğer bir 

semtinde toplu olarak bulunmamalı bir seriyi terkip eden her cins 

levhaların bir istasyon, bir büyük garda, bir büyük caddede veya 

meydanda da karışık bulunmalı. 

Bundan başka her şehre kendi nüfusuna göre yollanan levhaların 

semtlere, cadde ve meydanlara, bina ve salonlara tevziinde levhaları 

yaptıran fikre çekirdek olan maksat tam yerine gelmek için serilerin 
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birçok yerlere tevziinde diğer bir fikir de göz önünde tutulmalı; ne 

şehrin bir tarafını bütün levhalarla doldurup başka bir tarafını 

bomboş bırakmak doğrudur ne de levhaları her tarafa müsavi olarak 

dağıtmak musiptir. Hem hiçbir taraf boş kalmamalı hem de halkın 

biriktiği ve çok uğradığı yerlerde levhaların kesafeti göze çarpmalı. 

5- Yapıştırılacak levhaların yukarıdaki maddede zikredilen esasa göre 

yerlerini ve miktarlarını ve cinslerini gösterici bir levhaları asma 

planı şimdiden hazırlanmalı zamanında bunları yapıştıracak vazifeli 

insanlar hazır bulundurulmalı. 

Levhaların tam bayramdan bir gün evvel asılmış olası tercih olunur. 

Fakat buna çare bulunmazsa en erken olarak bayramdan nihayet iki 

üç gün evvel asılabilir. Daha evvel asmak kopup yırtılmasına sebep 

olur. Fakat bayramdan sonra levhalar kaldırılmamalı mümkün olduğu 

kadar yerlerinde fazla kalsın. 

6- Mektep, kışla ve fabrikalar gibi müesseseler için yollanan 

serilerden birer miktar ayrılıp verilmesi ve bayramdan sonra da 

koğuşlar ve dershanelerde asılı kalması faideli bir fikir olarak 

kaydolunur.  

7- Dışarı asılacak levhalar tutkal ile ve sağlam yapıştırılmalı, bina 

içlerine salon, koridor ve hollere asılacak levhalardan günü geçtikten 

sonra bir miktarı kabili istifade olarak kaldırılırsa bunlardan 

köylerdeki mekteplerde istifade edilebilir (BCA, 490-1-0-0/1150-36-

1).” 
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Yüksek Komisyon, bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, afişlerle 

ilgili detaylı bir hazırlık yapmış ve komiteleri ayrıntılı olarak 

bilgilendirmiştir. Ancak afişlerle ilgili yazışmalar bununla sınırlı 

kalmamıştır. Nafi Atuf (Kansu) tarafından 25 Eylül 1933’te 

komitelere hitaben yazılan bir telgrafta, yukarıda gönderildiği 

belirtilen 12 afişe ek olarak 13, 14, 15 ve 16 numaralı afişlerin de 

postalandığı, diğerlerinin de kısa süre içerisinde hazırlanarak 

gönderileceği ifade edilmektedir (BCA 490-1-0-0/1150-36-1). 

Afişlerle ilgili bir diğer önemli yazışma da 8 Ekim 1933 tarihlidir. 

Komitelere hitaben kaleme alınan telgrafta, ilk kez afişlerin 

mahiyetinden söz edilmekte ve gönderilen afişlerden birinin, partinin 

altı oklu bayrağını ve siyah zemin üzerine yazılı ana vasıflarını 

içerdiği belirtilmektedir. Afişlerin içeriğiyle ilgili bilgi içeren bir diğer 

yazışma ise 9 Ekim 1933 tarihlidir. Recep (Peker) Bey burada şehir ve 

kasabalara ait olan afişleri, 22 parça olarak gönderdiğini, bunlardan 

alfabe ve ordu ile ilgili olanlarını da köyler için küçülterek postaladığı 

bilgisini komitelerle paylaşmaktadır (BCA 490-1-0-0/1150-36-1). 

Hiç kuşku yok ki bu çalışma açısından en dikkate değer kısım, bu 

denli detaylı yazışmalara konu olan afişlerin içeriklerinin nelerden 

oluştuğudur. Bununla ilgili olarak “Hakimiyeti Milliye Müessesesi” 

antetli sayfalara yazılmış olan ve 22 maddeden oluşan bir afiş listesi 

tespit edilmiştir. Liste şu şekildedir:   
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1- Askeri zaferlerimizle mağrur olmayalım yeni ilim ve iktisat 

zaferlerine hazırlanalım. 

2- Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmağa 

layıktır. Bu da iktisadi faaliyetle kabildir. 

3- Milletin istikbalini yine milletin azmi ve imanı kurtaracaktır. 

4- Muallimler:  

Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin maharetiniz ve 

fedakârlığınız derecesiyle mütenasip olacaktır. Cümhuriyet fikren 

ilmen bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli 

bu evsaf ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. Mümtaz 

vazifenizin ifasına âli himmetlerle mevcudiyetinizi hasredeceğinize 

asla şüphe etmem. 

5- Milli birlik için:  

Şimdiye kadar olduğu gibi biribirimize istinat ederek ve hep beraber 

milletin iradesine dayanarak yürümekte devam edeceğiz. Milletimizin 

almağa mecbur olduğu merhaleler büyüktür. Vasıl olunması zaruri 

hedefler alınacak. En nurlu hedeflere varılacaktır. Onun için 

biribirimize vereceğimiz işaret: İleri, ileri, daima ileridir. Konya 1925 

6- Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır:  

O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanile 

ıslanmadıkça terk olunmaz onun için küçük büyük her cüzutam ilk 

durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe teşkil ederek 

muharebeye devam eder, yanındaki cüzutamın çekilmeğe mecbur 

olduğunu gören cüzutamlar, ona tabi olmaz. Bulunduğu mevzide 

nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. 23 Ağustos 1921 
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7- Gençler: 

Cesaretimizi takviye ve idare eden sizsiniz. Siz almakta olduğunuz 

terbiye ve irfan ile insanlık zihniyetinin vatan muhabbetinin, fikir 

hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil 

istikbal sizsiniz. Cümhuriyeti biz tesis ettik. Onu ilâ ve idame edecek 

sizsiniz.  

8- Türk Köylüsü için:  

Yedi asırdan beri cihanın dört köşesine sevk edilerek kanlarını 

akıttığımız kemiklerini yabancı topraklarda bıraktığımız ve yedi 

asırdan beri emeklerini ellerinden alup israf eylediğimiz ve bunca 

fedakârlıklarına ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık cebbarlıkla 

uşak menzilesine indirmek istediğimiz bu asıl sahibin huzurunda bu 

gün ihtiramla hakikî vaziyetimizi alalım. 

9- Tam istiklal için şu düstur var:  

Millî hâkimiyet iktisadi hâkimiyetle tarsin edilmelidir. Bu kadar 

mukaddes, azametli hedeflerin tahakkukunu temin için yegâne temel 

iktisadiyattır. Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa 

olsun husula gelen zaferler payidar olamaz. Az zamanda söner. İzmir 

17 Şubat 1923 

10- Hayat demek mücadele müsademe demektir. Hayatta muvaffakıyet 

mutlaka mücadelede muvaffakıyetle mümkündür. Bu da manen ve 

maddeten kuvvete ve kudrete istinat eder.  

11- Sevr Muahedesine Göre Türkiye 

12- Eski Nikâh/Yeni Nikâh 

13- Eski Terbiye/Yeni Terbiye  

14- Kıyafette Evlenmede İnkılâp 
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15- Açık Türkiye/Kapalı Türkiye 

16- Eski Mahkeme/Yeni Mahkeme 

17- CHF Bayrağı 

18- İsmet Paşa (Demiryolu)  

19- Tarih Telâkkisinde İnkılâp 

20- Millî Tasarruf (Biriktirme) 

21- Ordu Bir Halk Mektebidir 

22- Harf İnkılâbı (BCA 490-1-0-0/1150-37-1). 

Afişlere dair tespit edilen ve yukarıda ele alınan 9 Ekim 1933 tarihli 

telgraf ile afiş listesi göz önünde bulundurulduğunda; daha önceki 

yazışmalarda 25 afişten bahsedilmiş olmakla birlikte 22 afiş 

hazırlanabildiği sonucuna varılmıştır. Çünkü Yüksek Komisyon 

tarafından komitelere gönderilen son telgrafta 22 adet afişten söz 

edilirken, listede de 22 afiş yer almaktadır. Sadece listede 20 numaralı 

“Milli Tasarruf”un sayı numarasının üstü çizilerek yanına 23 ifadesi 

yazılmış ve afiş 23 sıra numarasıyla basılmıştır. 

 

Girişte de belirtildiği üzere, afişlerin görselleri Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’nde ve Milli Kütüphane’de tespit 

edilerek 20’si temin edilmiş, ancak ikisine (1 ve 2 numaralı afişlere) 

ulaşılamamıştır.  

Hiç kuşku yok ki onuncu yıl dönümü afişlerinin göstergebilimsel 

temelde yorumlanması derinlikli ve çeşitli veriler sunabilir. Ancak 

Cumhuriyet döneminin ilk siyasi afişleri olan bu görsellerin üstün 

körü bir göz atma ile incelenmesi bile Atatürk dönemine ve dönemin 
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zihniyetine dair önemli ipuçları vermektedir. Nitekim genel bir 

değerlendirmeye tabi tutulduğunda herhangi bir tasvir barındırmayan 

ilk on afişte Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı yıllarından Cumhuriyet 

dönemine uzanan süreçte çeşitli konularla ilgili yaptığı konuşmalarda 

ve demeçlerinde öne çıkan sözlerine yer verildiğini görmek 

mümkündür. Kendi içerisinde kurgusal bir bütünlüğe sahip olan bu 

afişlerde Milli Mücadele’ye, bağımsızlığın sürdürebilmesinde 

ekonomik bağımsızlığın ne denli önemli olduğuna, gençliğe, 

toplumun büyük bir kesimini oluşturan köylüye ve Atatürk’ün bir 

hayli önemsediği öğretmenlere yönelik görsellerle karşılaşmak 

mümkündür. 

3 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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6 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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Örneğin herhangi bir tasvir içermeyen üç ve altı numaralı afişler, Milli 

Mücadele yıllarına göndermede bulunmaktadır. 3 numaralı afişte 

Amasya Genelgesi’nin “Milletin İstiklâlini Yine Milletin Azim ve 

Kararı Kurtaracaktır” maddesine, altı numaralı afişte ise Mustafa 

Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi esnasında sarf ettiği 

“Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır” 

şeklinde başlayarak devam eden ifadelerine yer verilmiştir. Toplumun 

bütün katmanlarını hedefleyen iki afişte de Atatürk’ün cümleleriyle 

Milli Mücadele, millet, bağımsızlık ve vatan vurguları söz konusudur. 

Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa liderliğinde kazanılan bağımsızlık 

mücadelesi hatırlatılmaya, canlı tutulmaya ve vatanın kutsallığı öne 

çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

4 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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Atatürk’ün 1924 tarihli “Muallimler!” şeklinde başlayarak devam 

eden konuşmasını içeren 4 numaralı afiş ise Cumhuriyet rejimini 

sahiplenerek, koruyacak ve ileriye taşıyacak olan nesilleri yetiştirecek 

meslek grubuna –öğretmenlere- hitap eden bir görsel olarak öne 

çıkmaktadır. Burada öğretenlere güçlü bir misyon yüklendiği gibi, 

gençler de rejimin muhafızları olarak değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla söz konusu afiş, Atatürk’ün ifadeleriyle hem öğretmenleri 

hem de bu öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesilleri hedefleyen bir 

görsel olarak değerlendirilmelidir. Atatürk’ün gençliğe hitabesinde yer 

alan bir pasajı öne çıkaran yedi numaralı afiş de, gençlere odaklanan 

bir görsel olması açısından dikkate değerdir.  

5 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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7 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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8 numaralı afiş, diğerlerinden farklı olarak doğrudan toplumun büyük 

bir kesimini oluşturan köylüye yönelik bir görseldir. “Türk Köylüsü 

İçin” ifadesiyle başlayarak, Osmanlı Devleti döneminde kullanılan, 

hakkı yenen, hakir görülen köylü, asalet sahibi olarak ifade 

edilmektedir. Hiç kuşku yok ki köylüyü milletin efendisi olarak 

tanımlayan Atatürk’ün 1 Mart 1922 tarihli bir konuşmasından 

alıntılanan bu pasajın, onuncu yıl afişlerinden biri olarak tasarlanmış 

olması önemlidir. Buradaki amaç, imparatorluğun vermediği kıymeti 

ve değeri, Atatürk liderliğindeki Cumhuriyet rejiminin verdiğini 

vurgulamaktır.   

8 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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9 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 

10 Numaralı Afiş   

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller 
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Atatürk’ün ekonomiyle ilgili söylev ve demeçlerinden birtakım 

alıntılar içeren 1, 2 ve 9 numaralı afişlerde ise ekonomik bağımsızlık 

vurgusu söz konusudur. Görsellerde askeri zaferlerle yetinmenin 

yeterli olmadığı, iktisadi zaferler elde edilmesi gerektiği, milli 

egemenliğin ancak ekonomik bağımsızlıkla korunup sürdürülebileceği 

mesajı verilmektedir.   

11 Numaralı Afiş  

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 

 

11 numaralı afişten itibaren Cumhuriyet rejiminin on yıllık icraatları 

Osmanlı dönemiyle karşılaştırılarak tasvir edilmektedir. Bu anlamda 

afişler geleneksel/modern, iptidai/gelişmiş ve eski/yeni gibi keskin 

farklılıklar gösteren ikiliklerin tasvir edildiği, diğer bir ifadeyle 

topluma anlatıldığı ve gösterildiği görseller olarak öne çıkmaktadır. 
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Dolayısıyla 11 numaralı afiş itibariyle çeşitli tasvirler barındıran 

kurgusal tasarımlar söz konusudur.  

 “Sevr Muahedesine Göre Türkiye” başlıklı 11 numaralı görselde 

Atatürk’ün Nutuk’taki ilk cümlesi olan “1919 senesi Mayısının 

19’uncu günü Samsuna çıktım. Vaziyet ve manzarai umumiye:” 

ifadesi öne çıkarılarak, Sevr Antlaşması’na göre Anadolu’nun 

işgalciler tarafından nasıl kontrol alındığı resmedilmekte ve 

imparatorluğun siyasi iflası gözler önüne serilmektedir.   

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 ve 22 numaralı afişlerde ise Osmanlı 

Devleti dönemindeki çeşitli pratiklerle Türk Devrimi’nin çeşitli 

konularda oluşturduğu yapı karşılaştırılmaktadır. Bu görseller, 

Osmanlı’dan devrimci bir kopuş mantığıyla kurgulanmış olan 

Cumhuriyet Bayramı’nın görsel yansımaları olarak ele alınabilir. 

Diğer bir ifadeyle Cumhuriyet Bayramı’nın monarşi karşıtı sembolik 

araçları arasında değerlendirilebilecek olan bu afişler, diğer birçok 

kitle iletişim aracı gibi, Osmanlı Devleti’nin değerlerini, kurumlarını 

ve pratiklerini yermekte, Cumhuriyet rejiminin de haklı ve geçerli bir 

rejim olduğu inancını topluma aşılamayı hedeflemektedir. Bu anlamda 

afişlerin, tek parti döneminde oluşturulan literatürle bir bütünlük 

içerisinde olduklarını ifade etmek mümkündür.  
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12 Numaralı Afiş 

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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İmam nikâhı ve medeni nikâhın tasvir edildiği 12 numaralı afişin 

İmam nikâhı tasvirinde imam, sakallı, sarıklı ve cübbeli; şahitler ise 

fesli resmedilmiştir. Ancak nikâhı kıyılmakta olan erkek tasvirde yer 

alırken, kadın görülmemektedir. Medeni nikâhın tasvir edildiği 

bölümde ise gayet modern bir salonda nikâh kıyılmaktadır. Şık 

giyimli, kravatlı bir nikâh memuru tarafından nikâh kıyılmakta, erkek 

ve kadın eşit şartlarda gösterilmektedir. 14 numaralı afişte de bir 

taraftan Türk Devrimi’nin giyim ve kuşama yansıması tasvir edilirken 

diğer taraftan da 12 numaralı afişi tamamlayacak bir tasviri öne 

çıkarak tek eşliliği konu edinmiştir. Burada devrim öncesindeki çok 

eşlilik ve devrim sonrasındaki tek eşlilik vurgusu öne çıkmaktadır. 

Böylelikle afişlerin ilk bölümünde kadının herhangi bir statüye sahip 

olmadığı Osmanlı Devleti dönemi, ikinci bölümde ise Cumhuriyet 

döneminin hukuk alanındaki en önemli düzenlemelerinden biri olarak 

değerlendirilebilecek olan Medeni Kanun ile Türk kadının kazandığı 

statü öne çıkarılmaktadır. Hukuk alanındaki gelişimle ilgili “Eski ve 

Yeni Mahkeme” başlıklı 16 numaralı afişte de yine iki tasvir 

bulunmaktadır. Eski mahkeme kısmında sadece kadıya ve yargılanan 

kişiye yer verilmişken, yeni mahkeme bölümünde modern bir 

mahkeme salonundaki yargılama resmedilirken kadın bir hâkime de 

tasvirde yer verilmesi dikkate değerdir.   
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13 Numaralı Afiş 

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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16 Numaralı Afiş  

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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Türk Devrimi’nin eğitim politikasını işleyen 13 ve 22 numaralı 

afişlerde de karşılaştırma yöntemi tercih edilmiştir. 13 numaralı afişin 

Osmanlı dönemi eğitim politikasını tasvir eden “Eski Terbiye” 

bölümünde eli sopalı, asık suratlı, sakallı ve sarıklı bir öğretmenin 

yanı sıra falakaya yatırılan ve cezalandırılan, dersten kaçan, derse 

katılmaya çekindiği için de sınıfın penceresinden dersi izleyen öğrenci 

tasvir edilmiştir. “Cumhuriyet Devrinde Yeni Terbiye” başlıklı ikinci 

bölümde ise modern bir okul binası ve öğrencileriyle yakından 

ilgilenen öğretmen resmedilmiştir. Tasvirlerin yanında 1923-1932 

yılları arasında ilkokullardan mezun olanların on misli arttığı, Millet 

Mektepleri’nden ise 800 bin kişinin diploma aldığı vurgulanmıştır. 22 

numaralı afişte ise Arap alfabesinin çok güç olduğu, c, h, s ve z 

harflerinin birden fazla yazılış şeklinin bulunduğu vurgulanarak öne 

çıkarılmış, yeni Türk alfabesiyle bu zorluğun ortadan kalktığı 

vurgulanmıştır. Tasvirlerin yanı sıra Cumhuriyet ile birlikte okul 

sayısının arttığına, Millet Mektepleri’nin açılmasıyla yediden yetmişe 

herkesin okuma yazma öğrendiğine dikkat çekilmiştir. 
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14 Numaralı Afiş  

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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22 Numaralı Afiş 

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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15 Numaralı Afiş  

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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Devletçilik politikasının Türkiye’de hayata geçirilmesine yönelik 

önemli çalışmaların yapıldığı bir döneme tekabül eden onuncu yıl 

kutlamalarında ekonomi de afişlere yansıtılan önemli başlıklardan 

birisi olarak öne çıkmaktadır. Konu, 15, 18 ve 23 numaralı afişlerde 

işlenirken, bir taraftan Osmanlı dönemindeki uygulamalara 

göndermelerde bulunulmuş -15 numaralı afişteki, “Osmanlı 

İmparatorluğu devrinde Türkiye bir açık pazardı, Cumhuriyet müstakil 

millet iktisadiyatını koruyor” örneğindeki gibi- bir yandan da tasarruf 

ve demiryolu politikası vurgusu yapılmıştır. Bu çerçevede 18 numaralı 

afişte Başbakan İsmet (İnönü) Paşa ve Anadolu’nun baştanbaşa 

demiryolu hatlarıyla döşendiği tasvir yer alırken, 1923-1933 yılları 

arasında 2000 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı yapıldığı 

ve 2000 kilometrelik demiryolu hattının yabancı şirketlerden satın 

alındığı vurgulanmıştır. Afişe büyük puntolarla ve kırmızı renkle 

yerleştirilen “Memleketi Çelik Ağla Örüyoruz” sloganı da en dikkat 

çekici kısım olarak öne çıkmaktadır. “Milli Biriktirme” başlıklı 23 

numaralı afişte ise Türkiye’nin 1920’den 1933’e uzanan süreçteki 

birikimi vurgulanmaktadır.   
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   18 Numaralı Afiş 

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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23 Numaralı Afiş  

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1) 
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17 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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19 Numaralı Afiş 

(Milli Kütüphane Kitap Dışı Materyaller) 
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21 Numaralı Afiş 

(Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi K74G1B1)  
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Yukarıda incelenen görsellerin yanı sıra 17 numaralı afiş, kısa bir süre 

önce şekillenen ve resmiyet kazanan CHF bayrağını ve parti ilkelerini 

topluma tanıtmakta ve toplumu Kemalizm ile bütünleştirmeyi 

amaçlamakta, diğer bir ifadeyle Türk Devrimi’nin özünü görsel olarak 

topluma sunmakta ve benimsetmeyi hedeflemektedir.  

21 numaralı “Ordu Bir Halk Mektebidir” başlıklı afiş de zengin bir 

içeriğe sahiptir. Afişte görüldüğü üzere, askere giderken bir hayli 

düşünceli görünen fakat askere gittikten sonra okuma yazma öğrenen, 

spor yapmaya bağlı olarak sağlıklı bir vücuda sahip olan ve vatan 

sevgisi artan bir kitlenin ortaya çıkışı vurgulanmıştır. Afişte 

imparatorluk dönemindeki askeri yapıyla da bir karşılaştırma 

yapılmış; eskiden askere genç gidilip yaşlı dönüldüğü, Cumhuriyet 

döneminde ise askere cılız bir şekilde gidilip genç, dinç ve modern bir 

formda dönüldüğüne dikkat çekilmiştir. Askere gitmeyi teşvik eden ve 

devlet tarafından askerlere iyi bakıldığını formalize eden afiş, 

dönemin çarpıcı görsellerinden biri olarak değerlendirilebilir.  

SONUÇ 

Onuncu yıl dönümü afişleri, görsel propaganda malzemeleri olarak 

bugüne kadar farkına varılmayan veya ihmal edilen temel kaynaklar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira literatüre bakıldığında siyasi afişin 

modern Türkiye’deki gelişimine dair kabul gören genel yaklaşıma 

göre -özellikle de iletişim bilim çalışmalarında- çok partili siyasal 

yaşama geçiş süreci başlangıç olarak kabul edilmektedir. Oysa bu 
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çalışma, Türkiye’nin ilk siyasi afişlerinin Cumhuriyet’in onuncu yıl 

dönümünde üretildiğini ortaya çıkarmıştır.  

Söz konusu afişler genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, 

Cumhuriyet rejiminin on yıllık icraatlarının Osmanlı dönemindeki 

pratiklerle karşılaştırılarak sergilendiği dikkat çekmektedir. Zira 

görseller geleneksel/modern, iptidai/gelişmiş ve eski/yeni gibi keskin 

farklılıklar gösteren ikiliklerin tasvir edildiği, diğer bir ifadeyle 

topluma anlatıldığı ve gösterildiği propaganda materyalleri olarak öne 

çıkmaktadır. 

Bu bağlamda onuncu yıl afişleri, metin içinde de ifade edildiği üzere, 

Osmanlı’dan devrimci bir kopuş mantığıyla kurgulanmış olan 

Cumhuriyet Bayramı’nın görsel yansımaları olarak ele alınabilir. 

Diğer bir ifadeyle Cumhuriyet Bayramı’nın monarşi karşıtı sembolik 

araçları arasında değerlendirilebilecek olan bu görseller, Osmanlı 

Devleti’nin değerlerini, kurumlarını ve pratiklerini yermekte, 

Cumhuriyet rejiminin ise haklı ve geçerli bir rejim olduğu inancını 

topluma aşılamaya çalışmaktadır.  

Nitekim tek parti döneminde oluşturulan literatüre kabaca 

bakıldığında, Osmanlı Devleti ile ciddi bir hesaplaşma ile karşılaşmak 

mümkündür. CHF iktidarı, çeşitli araçlarla ve ısrarla toplumun 

izlemesi gereken yolları hatırlatma gereğini hissetmiş ve yakın 

geçmişin kötü hatıralarını canlı tutmaya çalışmıştır. Kuşkusuz 

yönetimin bu yolu tercih etmesi, ulus inşa sürecinin ve ulus devlet 

yapısına kavuşma arzusunun toplumsal karşılığını bir an önce almaktı. 
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Afişlerde de karşılaştırmalara geniş yer verilmek suretiyle Osmanlı 

mirasıyla hesaplaşmaya gidilmesi bununla bağlantılıdır. “Osmanlı 

İmparatorluğu Devrinde Türkiye Bir Açık Pazardı Cumhuriyet 

Müstakil Millet İktisadiyatını Koruyor”, “Kıyafet ve Evlenmede 

İnkılâp”, “Eski ve Yeni Terbiye”, “Eski Mahkeme Yeni Mahkeme”, 

“Eski ve Yeni Tarih Telakkisi” ile “Eski Yazı Çok Güçtü Yeni Yazı 

Okuma ve Yazmayı Kolaylaştırdı” örneklerinde de net bir şekilde 

görülebileceği gibi… 

Bunların yanı sıra afişlerde Atatürk’ün çeşitli konulardaki sözlerine 

geniş yer verilmesi, daha hayattayken Atatürk ile ilgili bir lider 

kültünün oluştuğunu veya oluşturulmaya çalışıldığını göstermektedir. 

Afişlerde öne çıkan kavramlar ise millet, cumhuriyet, vatan, genç, 

milli egemenlik, ekonomik bağımsızlık, kadın hakları, giyim kuşam, 

eğitim, okuma yazma, demiryolu politikası ve ordu şeklinde 

özetlenebilir.   

Bu arada afişler teknik olarak değerlendirildiğinde ise, modern afiş 

sanatı açısından yetersiz oldukları savunulabilir. Zira genel kabul, afiş 

gibi görsel materyallerin yoğun içerikli olmaması gerektiği 

yönündedir. Afişlerde yoğun içerik ve tasvirlerin yerine kısa, sade, 

okunması rahat ve etkili sloganların tercih edilmesi gerekmektedir. 

Oysa –yoğun bir mesai harcanarak tasarlanmış ve hazırlanmış 

olmalarına rağmen- onuncu yıl dönümü afişlerine bakıldığında, 

özellikle de ilk on afiş incelendiğinde, uzun pasajların varlığı dikkat 

çekmektedir.   
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Nihai olarak şu sorular da akla gelebilir: Ankara’da hazırlanarak 

taşraya gönderilen afişler, yeterli miktarda mıydı, komiteler afişlerle 

ilgili olarak hazırlanan talimatnameden istenilen oranda yararlandı mı 

ve afişler toplumun dikkatini hedeflenen düzeyde celbetti mi? 

Şapolyo’nun Ankara’ya ve Ankara’daki kutlama günlerine dair 

gözlemleri, başkentte afişlerden büyük oranda yararlanıldığını ve 

kutlamalara katılanların da dikkatlerini çektiğini göstermektedir. 

Bunun yanı sıra “Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümünde İstanbul 

Fotoğrafları” isimli albümde, çeşitli okullarda oluşturulan “Gazi 

Köşesi” isimli bölümlerde bile bazı afişlerin sergilendiği 

görülmektedir. Ancak bu örneklere rağmen dönemin sosyo-ekonomik 

koşulları, eğitim düzeyi, okuma-yazma oranı ve politik ilgisi gibi 

paradigmalar göz önünde bulundurulduğunda, afişlerin etki alanıyla 

ilgili ülke geneli için bir değerlendirmede bulunmak pek de mümkün 

görünmemektedir.   
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GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine devlet yöneticileri, savaşa 

girmemek için büyük gayret göstermiştir. Fakat savaşa girilmemiş 

olsa bile ordunun olası bir savaşa hazır bekletilmesi bir zaruret haline 

gelmiştir. Bu nedenle ordunun ihtiyacının karşılanması için birtakım 

tedbirler alınmış, kaynakların önemli bir bölümü askeri alana 

kaydırılmıştır. Alınan bu tedbirler, ülke içinde çeşitli alanlarda 

yapılması düşünülen hizmetlerin aksamasına, önemli bir bölümünün 

de yapılamamasına neden olmuştur. Savaş sonrası dönemde küçük bir 

vilayet olan Maraş’ta özellikle sağlık alanında var olan sorunlara 

yenileri eklenmiştir. Sağlık hizmetleri konusunda yeterli altyapının 

bulunmayışı ise şehirdeki sorunların halkı daha derinden etkilemesine 

neden olmuştur. Fakat gerek sağlıkla ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan görevlilerin faaliyetleri, gerekse şehir 

yöneticilerinin sağlık sorunlarının çözümünde aktif rol almaları, bu 

sorunların bir bölümünün giderilmesine ve halkın daha az 

etkilenmesine neden olmuştur.  

1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE MARAŞ’TA 

SAĞLIK SORUNLARI 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Maraş’ta sağlıkla ilgili konularda 

birçok sorun bulunmaktaydı. Sorunların yerinde tespit edilmesi ve bu 

sorunlara çözüm bulunabilmesi için Maraş milletvekilleri şehri 

gezerek, şehrin problemlerini belirlemeye çalıştılar. Maraş 

milletvekilleri yaptıkları incelemeler sonunda, 1945 yılında ortak bir 
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rapor hazırladılar. Hazırlanan raporda Maraş’ın sağlık durumu ve 

ihtiyaçları ile ilgili bazı tespitler bulunmaktaydı. Örneğin sıtma 

vakalarına, bir sene öncesine kıyasla daha az rastlandığı tespit 

edilmişti fakat umumi hıfzıssıhha köy ve sıtma mücadelesi 

kanunlarının bazı hükümleri düzgün bir şekilde uygulanmamıştı. Bu 

durumun düzeltilmesine ihtiyaç vardı (BCA, Siyasi Partiler 

Cumhuriyet Halk Fırkası, 687.336.1,06.05.1952, s.103). Üstelik 

Maraş’ta sağlık kuruluşları yeterli sayıda değildi. 1900’lü yılların 

başında, Alman misyonerlere ait bir tane hastane vardı (Koç, 2010: 

310) ama daha sonraki yıllarda hizmete giren Memleket Hastanesi’nin 

binası yoktu ve hastanenin alet ve cihazı yetersizdi. İl ve parti 

teşkilatı, hastane binasının inşa masrafı için mahalli yardım temin 

etmeye çalışsa da inşaatın bitirilmesi için merkezden gelecek yardıma 

ihtiyaç vardı (BCA, Siyasi Partiler Cumhuriyet Halk Fırkası, 

687.336.1,06.05.1952, s.103). Bir diğer sorun ise bir süre önce açılan 

trahom hastanesine doktor atamasının yapılmamış olmasıydı. 

Trahomla mücadelede daha önceki yıllarda, Maraş ve Urfa gibi 

yerlerde açılması düşünülen trahom hastane ve dispanserlerinin ilaç, 

tıbbi malzeme ve cerrahi alet ve ihtiyaçlarının yurt dışından satın 

alınmasına karar verilmişti (BCA, Kararlar Daire Başkanlığı, 

35.28.19,24.04.1933, s.1). Fakat Maraş gibi trahom bölgesi olan şehre, 

bir doktor tayin edilmemesi, şehrin sağlık durumu için kötü bir durum 

arz etmekteydi. Üstelik hastanenin hemşiresinin de hastaneden 

ayrıldığı söylenmekteydi. Bu nedenle hastaneye tedavi için yatması 

gereken birçok hasta, doktor olmadığından yatırılamamakta ve ayakta 

sürdürülen tedavileri de düzgün bir şekilde yapılamamaktaydı 
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(Doktorsuz Trahom Hastanesi, Maraş Postası, 20 Ağustos 1947, s.3). 

Şehirde eczane sayısı da oldukça azdı. Yine 1900’lü yılların başında, 

biri Müslümanlara, diğeri Almanlara ait olan iki eczane vardı. 

Müslümanların eczanesi 1909 yılında ilk Türk eczanesi açan Lütfü 

Köker’in Emniyet Eczanesi’ydi (Koç, 2010: 310). Diğer taraftan 

özellikle gıda maddeleri ile ilgili olarak halkın şikâyetleri de artmaya 

başlamıştı. Örneğin Ekmekçiler Şirketi’nin çıkardığı ekmeklerin 

durumu, halk arasında tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili olarak, 

belediyedeki yetkili kişiler, un stoklarının bittiğini, şehri ekmeksiz 

bırakmamak için yerli undan ekmek imaline başladıklarını, un ticareti 

yapanların yeni siparişlerinin gelmek üzere olduğunu söylüyorlardı. 

Fakat belediyenin, halkın temel ihtiyaçları konusunda sıkıntıya 

düşmemesi için, yaşanması muhtemel sıkıntıları önceden tahmin 

ederek, gereken önlemleri alması gerekiyordu. Dolayısıyla ekmeklerin 

durumu halkı oldukça rahatsız etmiş, hatta Maraş Postası gazetesinde 

bile bu duruma dikkat çekilmişti (Ekmek Derdi, Maraş Postası, 15 

Eylül 1947, s.3). Gazetede ekmeklerin durumu ile ilgili haberin 

yayınlanması, kamuoyunda önemli sayılabilecek bir etki oluşturdu. 

Gazete yetkilileri, yapılan haberlerden hiç kimsenin ürkmemesi 

gerektiğini ifade ederek, düzeltilmiş ve iyi kalitede çıkarılmaya 

başlanmış olan ekmeklerin, herhangi bir tedbirsizlik veya noksanlık 

dolayısı ile bozulmaması için gerekenlerin yapılmasını veya bu 

durumun fırıncıların keyfine bırakılmaması gerektiğini belirttiler 

(Ekmekler Düzeldi, Maraş Postası, 15 Eylül 1947, s.2). Öte yandan 

şehirde gece gündüz havlayan ve başıboş gezen köpeklerin sayısı bir 

anda artmış, bu durum halkı hem rahatsız etmeye hem de tedirgin 
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etmeye başlamıştı (Köpek Bolluğu, Maraş Postası, 15 Eylül 1947, 

s.2). Diğer bir sorun ise belediyenin kahve olarak işlettiği parkın 

tuvaletinin olmamasıydı. Şehrin en güzel yerinde olan parkın 

bitişiğinde, uzun bir süre önce belediye tarafından iki kabinden oluşan 

küçük bir tuvalet yapımına başlanmıştı. Aradan uzun bir zaman 

geçmesine rağmen bitirilemeyen inşaatın su ve elektrik tesisatının 

olmaması da önemli bir sorundu. Üstelik yapımının bitirilememesi de 

eleştirilere neden olmaktaydı (İnşası Bir Türlü Bitirilemeyen Hela, 

Maraş Postası, 22 Eylül 1947, s.2).  

Halkın sağlığını tehdit eden diğer bir konu ise çay, ıhlamur ve kahve 

gibi içeceklerin kahvehanelerdeki sunumu ile ilgiliydi. Kahvehane 

gibi yerlerde ıhlamurun, kaynatılarak çay rengini alması sağlanmakta 

ve çay olarak sunulmaktaydı. Kahveler ise içilemeyecek kadar bozuk 

bir şekilde yapılmaktaydı. Çay olarak, kaynamış ıhlamur 

verilmekteydi. Bu nedenle kahvelerin denetlenmesi gerekmekteydi 

(Çay Kahve, Maraş Postası, 3 Eylül 1947, s.2). Bir diğer sorun ise 

doğrudan olmasa bile dolaylı olarak insan sağlığını tehdit eden 

konular arasında yer almaktaydı. Anne ve babaların, çocuklarına karşı 

gösterdikleri ilgisizlik, kötü sonuçlara neden olabilirdi. Sokaklarda 

başıboş bırakılan yaşları üç ile beş arasında değişen çocukların, 

sabahtan akşama kadar köşe başlarında, sokak ortalarında ve yol 

kenarlarında koşturmaları tehlike arz etmekteydi. Çünkü yaşça biraz 

daha büyük çocukların, yoldan geçen hayvan veya arabanın önüne 

çıkmak veya arkasına koşmak gibi hareketlerini, küçük çocuklar da 

yapabilirlerdi. Bu durum ise hem küçük çocuklar için hem de yoldan 
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geçen araçlar için büyük tehlike oluşturmaktaydı (Önem Verelim, 

Maraş Postası, 3 Eylül 1947, s.2). Bir başka sorun ise bir su şehri olan 

Maraş’ın hamamlarının temizliği konusu idi. Eskiden temiz olan ve 

şehirde oldukça fazla olan hamamlar, zamanla bakımsız hale gelmişti 

(Hamamlarda Temizlik, Maraş Postası, 17 Ekim 1947, s.2). 

Belediyenin sağlıklı bir mezbahaya sahip olmaması da önemli bir 

sorundu. Çünkü her türlü sıhhi tesisattan uzak olan mevcut 

mezbahane, şehrin ihtiyacını düzgün bir şekilde karşılayamamaktaydı. 

Et kamyonlarının taşıdığı etlerin, dükkânlara zamansız gelişi ise, halkı 

özellikle de memurları mağdur etmekteydi. Çünkü mesai saatleri 

içinde et kamyonları dükkânlara servise başlamaktaydı. Çalışan 

insanlar ise günlük ihtiyaçlarını mesai saatinden önce temin ettikleri 

için, et almak istediklerinde ya mesai vaktini geçirmek zorunda 

kalıyor ya da işe yetişme kaygısı ile üstünkörü bir şeyler temin edip 

dönüyorlardı. Bu nedenle bu sorunun belediye tarafından çözülmesi 

istenmekteydi (Etlerin Dükkânlara Geç Gelmesi Önlenmelidir, Maraş 

Postası, 24 Eylül 1947, s.2). 

Ali Avgün’ün Maraş Postası gazetesinde yazdığına göre, Maraş ilinin 

sağlık durumunun bozulmasında insan faktörü de oldukça etkiliydi. 

Bazı ailelerin çamaşır yıkadıktan sonra, çamaşır sularını kapının 

altından yola dökmeleri, şehrin pis sudan çıkılmaz bir hale gelmesine 

neden olmaktaydı. Ev temizliğinden sonra toplanan çöplerin, kapının 

yanına veya sokağın kuytu bir köşesine dökülmesi, çevreyi ve insan 

sağlığını tehlikeye düşürmekteydi. Çöplerin bu şekilde atıldığını gören 

diğer insanlar da aynı şekilde çöplerini sokağa gelişigüzel 



 
264 13. YÜZYILDAN 20. YÜZYILA TARİH ARAŞTIRMALARI 

döküyorlardı. Halkın sürekli kullandığı yol ise çöpten ve kokudan 

geçilmez hale geliyordu. Üstelik çöpler arasında yer alan yemek 

kırıntılarının kokusunu alan başıboş gezen köpek ve tavuklar da halkın 

sağlığını tehdit ediyordu. Sokaklar temizlense bile birkaç gün sonra 

tekrar eski haline dönüyordu. Şehrin o dönemler en modern yeri olan 

Aile Bahçesi ve civarı bile bu durumdaydı (Acaip, Maraş Postası, 26 

Eylül 1947, s.3). Maraş Postası gazetesinde yer alan diğer bir habere 

göre ise, Kurban Bayramı sonrasında şehrin sokaklarının 

kirlenmesinden, insanlar sorumlu tutulmaktaydı. Bu nedenle temizlik 

için kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet beklemek yerine, 

insanların bilinçli olması ve sokakların kirletilmemesi tavsiye 

ediliyordu (Kurban Temizliği, Maraş Postası, 29 Ekim 1947, s.1). 

Diğer taraftan belediye, Arkbaşı mevkiine civar mahallelerden 

toplanan çöplerin biriktirilmesi için bir çöplük yapmıştı. Fakat 

Maraş’ın genellikle poyraz rüzgârının tesiri altında kalması nedeni ile 

rüzgâr esmeye başlar başlamaz, bütün çöpler evlere, caddelere 

dağılıyordu. Bu nedenle sağlık ve genel temizlik kurallarına tamamen 

aykırı olan bu çöplüğün, başka bir alana taşınması gerekliydi (Arkbaşı 

Çöplüğü, Maraş Postası, 20 Ekim 1947, s.2). 

Maraş’ı bu dönemde etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri de 

akarsuların temizliği konusuydu. Zaten şehre yakın yerlerde ekilen 

pirinç nedeni ile sıtma hastalığı, bölgede oldukça fazla görülmekteydi 

(Atalay, 1973: 177). CHP Malatya Bölgesi Müfettişi ve Samsun 

Milletvekili Naşit Fırat tarafından CHP Genel Sekreterliği’ne 

gönderilen yazıda, Maraş’ın büyük derdinin çeltik ekimi olduğu, çeltik 
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deyince akla su ve sıtmanın geldiği belirtilmişti (BCA, Siyasi Partiler 

Cumhuriyet Halk Fırkası, 687.336.1,06.05.1952, s.14). Üstelik suların 

temiz olmaması, sıtma hastalığının artmasına neden olmaktaydı. 

Gazipaşa Mahallesi’ni Yörükselim Mahallesi’nden ayıran ve Akdere 

adı ile bilinen dere, kışın Ahır Dağı’na yağan yağmur ve kar sularını, 

yazın da civar evlerin pisliğini Maraşaltı Ovası’na taşımaktaydı. 

Pisliğin neden olduğu hastalıkların kaynağı olan bu dere, aynı 

zamanda sivrisineğin de kaynağıydı. Bu nedenle şehrin hemen hemen 

birçok yerinde açıkta akan buna benzer derelerin, sıtmaya neden 

olduğu için ıslah edilmesi gerekiyordu. Her ne kadar belediye 

yetkilileri, Akdere’yi kışla civarına kadar kapatmak için teşebbüste 

bulunmuşlarsa da ancak 100 metrelik kısmının üzeri kapatılmış, üst 

tarafı ise açık bırakılmıştı. Civarda bulunan bir sokağın, dere üzerinde 

bulunan köprüsünün duvarı da, 1946 yılı Aralık ayında, artan sular 

nedeniyle yıkılmıştı. Bununla birlikte civardaki bir keçi yolunun 

dereye ulaştığı yere, bir iki tahta döşeyerek geçiş sağlanmışsa da 

geceleri ışığı olmayan bu yer, özellikle kış mevsimi geldiğinde tehlike 

oluşturuyordu. Bu nedenle Akdere’nin kapatılması ve bu 

mahallelerdeki halkın geçişini sağlayacak olan köprünün yapılması 

belediyeden istenmekteydi (Sayın Belediye Başkanımızdan Bir 

Ricamız, Maraş Postası, 1 Ekim 1947, s.2). Diğer bir sorun ise içme 

suları ile ilgiliydi. Yörükselim Mahallesi, Mağaralı ve Akçakoyunlu 

mahallelerindeki evlerin büyük bölümünün temiz içme suları, 

Arkbaşı’ndaki su deposundan gelmekteydi. Esas kaynağı 

Pınarbaşı’nda olan su, Garnizon sahasının içinden ve Akdere üzerine 

bir metre eninde inşa edilmiş olan su köprüsünden geçerek su 
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deposuna dökülüyordu. Bu köprü yalnız suyun geçişi için inşa edildiği 

halde, üzerinde insanların geçmesine engel bir set olmadığı için yol 

haline gelmişti. Eskiden burada insan ve hayvanların geçmemesi için 

bir buçuk metre yüksekliğinde bir duvar bulunmaktaydı ve köprünün 

üzeri harç ile kapatılmıştı. Zamanla gerek insan ve gerekse tabiatın 

etkisi ile bu kısımlar yıkılmış ve suyun büyük bir bölümünün üzeri 

açık kalmıştı. Bu açık yerlerden her türlü pislik, birkaç semtin içme 

suyu olarak kullandığı suya karışmakta ve bunu bilmeyen halk da 

temiz zannederek hem suyu içmekte hem de temizliğini yapmaktaydı. 

Su yolları da zamanla su tarafından aşındırılarak yıkılmış olduğundan, 

bu açılan kısımlardan bir miktar dereye dökülmekte ve bu nedenle 

evlerde su azalmaktaydı. Suyun kirlenmesi ve azalmasını önlemek 

için, açık kısımların ve köprünün üzerine bir engel yapılması 

gerekliydi (Su Derdimiz, Maraş Postası, 6 Ekim 1947, s.2). 

Maraş Postası gazetesinde yazılan bir yazıdan anlaşıldığına göre 

Maraş halkını bekleyen çok daha önemli bir tehlike vardı. Mısır, 

Suriye ve Filistin’de oldukça büyük tahribata neden olan kolera 

hastalığı için ülke genelinde tedbir alınması gerekmekteydi. Bu 

nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından koleraya karşı gereken tedbirlerin 

alınması için girişimlere başlandı. Daha önceden veba hastalığına 

karşı da bir takım tedbirler alınmış ve alınan tedbirler sayesinde veba 

tehlikesi bertaraf edilmişti. Ancak her işi devletten beklemek yerine 

herkesin üzerine düşen görevi yapması ve ortak hareket edilmesi 

gerekmekteydi. Yetkili kurum ve kuruluşların faaliyete geçmesi, 

doktorların bu alanda daha çok gayret göstermesi, halkın verilen 
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öğütleri dinleyerek, istenilenleri yerine getirmesi hastalığın önlenmesi 

için gerekti. Fakat bununla birlikte şehirde üstü açık suların varlığı ve 

tazyikli suyun ihtiyacı karşılayamaması, tehlikeli bir hal almaya 

başlamıştı. Açıktan akan suların yer yer lağım suları ile karışma 

ihtimali, belediyenin su sorununu çözmesini gerekli hale 

getirmekteydi (Kapımızda Bir Tehlike Var, Maraş Postası, 10 Ekim 

1947, s.1-2). 

Maraş halkının sağlık konusunda çözülmesi gereken daha birçok 

sorunu bulunmaktaydı. Örneğin Karatutlu Sokağı’ndaki kirli olan su 

yolunun yaptırılması, Yörükselim Sağlık Ocağı civarındaki derenin 

kapatılması, Mağaralı Mahallesi’nden Yörükselim Ocağı’na doğru 

gelen kirli su yolunun kapatılması, Memleket Hastanesi’nin yatak 

kapasitesinin 40 yatağa çıkarılması, Divanlı Cami önündeki kirli 

suların temizlenmesi çözülmesi gereken sorunlardan bazılarıydı 

(BCA, Siyasi Partiler Cumhuriyet Halk Partisi, 177.707.1, 04.12.1950, 

s.142-143, 144, 146,147). 

Maraş’taki sağlık hizmetlerinin yeterli olmayışında araç gereç 

eksikliği de önemli bir etkendi. Komşu vilayetlerin hemen hemen 

hepsinde hasta nakliye aracı, cankurtaran arabası olduğu halde, 

Maraş’ta böyle bir araç yoktu. Hasta nakliye aracının olmaması ise, 

hasta ve yaralıların zamanında hastaneye yetiştirilememesine ve kötü 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Maraş Postası 

gazetesinde yer alan bir habere göre, 17 Ekim 1947 tarihinde 13 

yaşındaki bir çocuğu dağda yılan sokmuştu. İlkyardım yapılamayan 

çocuk, hayvan üzerinde şehre getirilmiş, fakat çocuk hastaneye 
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yetiştirilememişti. Yılan tarafından sokulan çocuk, ilkyardım 

yapılamadığı ve vasıta olmadığı için hayatını kaybetmişti (Can 

Kurtaran Arabası, Maraş Postası, 3 Kasım 1947, s.3). 

Maraş’ın ilçelerinde de sağlık konusunda bazı sorunlar 

bulunmaktaydı. Örneğin Elbistan’da buğdayların kalitesi yüksek 

olduğu halde, fırından çıkan ekmeklerin, yenmeyecek derecede bozuk 

olması, halkın şikâyet ettiği konulardan biriydi. Sağlık şartlarına 

uygun olmayan değirmenlerden çekilen unlar elenmediği için, 

ekmeklerin içinden yabancı maddeler çıkmaktaydı. Üstelik akşam 

olduğu zaman, hiçbir fırında ekmek bulunmuyordu (Elbistan’ın 

Ekmek Derdi, Maraş Postası, 8 Ekim 1947, s.2). Elbistan’ın sağlıklı 

bir içme suyu teşkilatı da yoktu. Bu ihtiyacın giderilmesi için eskiden 

yapılmış kısmen kireç kanalla kısmen toprak künkle yapılan Ketizmen 

suyu ile halkın içme suyu ihtiyacı karşılanmıştı. Fakat sağlık 

kurallarına uygun şekilde getirilmeyen bu su ile içme suyu ihtiyacının 

giderilmesi imkânsızdı (Elbistan Mektupları, Maraş Postası, 19 Kasım 

1947, s.2). Andırın’ın ise sıtma mücadelesi mıntıkasına alınması 

istenmekteydi. Ayrıca ilçeye bir dispanser açılması ve doktor atanması 

diğer istekler arasında yer almaktaydı. Göksun’da frengi salgın hale 

gelmişti. Salgın hale gelen frengi ile mücadele edilmesi, Göksun’un 

birçok köyü susuz olduğundan su ihtiyacının giderilmesi için 

çalışmalar yapılması, halkın sağlığının düzeltilmesinde etkili olacaktı 

(BCA, Siyasi Partiler Cumhuriyet Halk Partisi, 177.707.1, 04.12.1950, 

s.142, 143, 144, 146,147). Afşin’de ise eczane yoktu. Üstelik bu 

önemli ihtiyacın giderilmesi için belediye bütçeden pay ayırmamıştı 
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(Afşin’in Eczane Derdi, Maraş Postası, 26 Eylül 1947, s.2). Diğer 

önemli bir konu ise köylerin birçoğunda tuvaletin olmayışıydı. 

Anadolu’nun birçok köyünde olduğu gibi Maraş ve ilçelerine bağlı 

köylerin hemen hemen hepsinde tuvalet yoktu (Helasız Köyler, Maraş 

Postası, 10 Eylül 1947, s.1). Bina dışında inşa edilen tuvaletler de 

sağlıklı değildi. Bazı köylerde, cami ve okul yakınlarına tuvalet 

yapılmaktaydı. Fakat bu uygulama henüz yaygın değildi. Köy 

evlerinde ise tuvaletler genellikle evlerin dışına inşa edilmekteydi. 

Soğuk kış gecelerinde sıcak evden, soğuk havaya çıkılınca üşütme, 

nezle, grip ve zatürre gibi üst solunum yolları enfeksiyonları meydana 

geliyordu (Helasız Köyler, Maraş Postası, 7 Kasım 1947, s.2). Öte 

yandan köylerde sinek ve pirenin kaynağı olan gübre yığınları da 

önemli bir sorun teşkil etmekteydi. O dönemde çocuklarda göz 

ağrısının artması da, gübrelerin gelişigüzel etrafa konulmasına 

bağlanmıştı. Gübre konusunda bir yasak getirildiği takdirde, ya da 

gübrenin tarlaya dökülmesi sağlandığı takdirde sorun kendiliğinden 

çözülmüş olacaktı (Köy Temizliğine Dair, Maraş Postası, 12 Kasım 

1947, s.2). 

2. MARAŞ’TAKİ SAĞLIK SORUNLARI İLE MÜCADELE 

Ülkedeki sağlık sorunları ve salgın hastalıklar, savaş sonrası dönemde 

oldukça artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde 

Ağustos 1947 yılı içinde bütün yurtta 45 lekeli humma, 264 tifo, 61 

dizanteri, 18 sarı menenjit, 51 difteri ve 251 şarbon vakası tespit 

edildiği açıklandı. Her ne kadar tifo ve şarbon gibi bulaşıcı 

hastalıklara karşı Bakanlık nezdinde tedbirler alınmış olduğu 
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açıklansa da, vatandaşların en yakın sağlık kuruluşlarına başvurarak 

tifoya karşı aşılanmaları, kaçak et yemekten kaçınmaları, hasta hayvan 

deri ve etlerinden sakınmaları ve bu suretle kendilerini bu hastalıktan 

korumaları tavsiye edilmekteydi. Öte yandan çocuklarda yaz ishali 

vakaları görüldüğünde de vakit geçirilmeden en yakın sağlık 

kurumuna müracaat edilmesi, tedavi için ilaç alınması öneriliyordu 

(Bir Aylık Sıhhi Durum, Maraş Postası, 3 Eylül 1947, s.1). Ülke 

genelinde verem hastalığı da yaygın şekilde görülmeye başlayınca 

Sağlık Bakanlığı tarafından hemen bir takım tedbirler alındı. 

Öncelikle Kopenhag’da toplanan Uluslararası Dördüncü Bakteriyoloji 

Kongresine Dr. Talat Basri Bey gönderildi. Talat Basri Bey, 

kongreden sonra ülkeye dönerek, veremle savaş konusunda BCG aşısı 

ile ilgili uygulamalar ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı, verem aşının Türkiye’ye nasıl getirileceği 

ve aşının uygulanması konusu üzerinde birtakım araştırmalar yaptı. 

Bu aşının okul ve fabrika gibi yerlerde hızlı, geniş ve tesirli bir surette 

uygulanmasına, ayrıca diğer bölgelerde çalışacak doktorların 

yetiştirilmelerine karar verildi (Tüberküloz Aşısı, Maraş Postası, 15 

Ağustos 1947, s.1). 

Savaş sonrası dönemde görülen diğer bir salgın hastalık ise kolera 

hastalığıydı. Kolera vakaları, Filistin’de salgın hale gelmişti (Kolera 

Salgını Korkunç Bir Hal Aldı, Maraş Postası, 13 Ekim 1947, s.1). 

Mısır’ın delta kısmında da salgın görülmeye başlayınca, kolera 

hastalığının Türkiye’yi de etkisi altına alması ihtimalini düşünen 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, aşı yapılmasını uygun gördü 
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(Şehrimizde Kolera Aşısına Başlandı, Maraş Postası, 17 Ekim 1947, 

s.2). İskenderiye’den 19 Ekim 1947’de İzmir Limanı’na gelen Aksu 

Vapuru’ndaki bütün yolcu ve mürettebat, sağlık ekipleri tarafından, 

tespit edilen program gereğince vapur limana girmeden muayeneye 

edildiler. İzmir’de yapılan portür muayenesinde beş kişinin şüpheli 

portür oldukları anlaşıldı ve bir tedbir olarak vapurun nezaret altında 

İstanbul’a gitmesine izin verildi. İstanbul’da Kavak Sultanisine 

çekilen vapurdaki yolcular, yeniden portür muayenesine tabi 

tutuldular (İskenderiye’den Gelen Aksu Vapuru Muayeneye Tabi 

Tutuldu, Maraş Postası, 22 Ekim 1947, s.1). Salgın hastalıklarla 

mücadelenin daha etkili sürdürülebilmesi için Urfa, Amasya, Bitlis, 

Burdur ve Maraş hastanelerinin ve hemşire okullarının Sağlık 

Bakanlığı teşkilatı içine alınmasına karar verildi (Kuduz Hastanesi, 

Akşam, 17 Ekim 1947, s.2). 

Maraş’ta da sağlık sorunlarının giderilmesi için bir dizi tedbirler 

alınmaya başlanmıştı. Öncelikle hastane ihtiyacının giderilmesi için, 

yarım kalan hastanenin bir an önce bitirilmesi gerekmekteydi. Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Kemali Bayazıt, bütçenin durumuna göre 

1949 yılında Maraş Hastanesi’ni tamamlamaya çalışacaklarını 

açıklamıştı (Sağlık Bakanı’nın Ulus’a Demeci, Ulus, 28 Temmuz 

1948, s.1). Beşinci Umumi Müfettişi Nizamettin Ataker de Maraş’a 

geldiğinde hastanenin yerinin değiştirilmeyeceği ile ilgili birtakım 

bilgiler vermişti (N. Ataker’le Bir Konuşma, Maraş Postası, 11 

Ağustos 1947, s.1). Çok geçmeden Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 

1948 yılında 75 yataklı olarak hizmete açıldı (Koç, 2010: 310). Sağlık 
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Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamada ise 1948 yılı içinde 

aralarında Amasya, Burdur, Maraş, Urfa ve Bitlis özel idare 

hastanelerinin yer aldığı beş hastanenin satın alındığı bildirildi (Sağlık 

Genel Müdürünün Beyanatı, Akşam, 11 Mart 1948, s.3). Devlet 

hastanelerinin yatak sayısı 1947’de 7.703 iken 545 yatak daha ilave 

edilerek 1948’de toplam 8248’e çıkarıldı. Özel idareden devren alınan 

Maraş Memleket Hastanesi’nin yatak sayısı da 50 adet arttırıldı (Dr. 

Uz’un Demeci, Ulus, 21 Mart 1948, s.4). 

Bu dönemin en önemli sorunlarından biri olan sıtma hastalığının 

önlenmesi için de gereken tedbirler alınmaktaydı. Esasında eski 

tarihlerden beri Maraş’ta görülen sıtma hastalığı, İkinci Dünya 

Savaşı’nın devam ettiği yıllarda da etkisini sürdürmeye devam etmiş, 

sıtma hastalığı ile mücadele için 1943 yılında ne gibi tedbirler 

alınacağına dair Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayazıt, Meclis’e bir 

sözlü soru önergesi vermişti. Kemali Bayazıt, verdiği önergede sıtma 

mücadele teşkilatının tam randımanla çalışması gerektiğine dikkat 

çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili ne gibi tedbirler aldığını 

sorgulamıştı. Sıtmanın esas kaynağının bataklık olduğunu, bu nedenle 

bataklıkların kurutulmasının gerekli olduğunun altını çizen Bayazıt, 

bataklıkların kurutulması konusunda Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık 

Bakanlığı’nın ortak çalışmalarının gerekli olduğunu belirtmişti. 

Ayrıca sıtma ile mücadelede su birikintilerinin temizlenmesi ile ilgili 

çalışmaların yetersiz kaldığını, Sıtma Mücadele Kanunu’nda belirtilen 

işlerin bir kısmının uygulanmadığını, köylere yakın yerlerde ise çeltik 

ziraatının kurallara uygun yapılmadığını da ifade etmişti (BCA, 
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Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü, 8.50.14, 29.12.1943, s.3-4). 

Savaş sonrası dönemde de sıtma ile mücadele devam etti. Sıtma ile 

mücadele kapsamında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sıtma 

Savaş Genel Müdürü Dr. Seyfettin Okan, Gaziantep, Maraş ve 

Hatay’da bazı incelemeler yaptı (Sıtma Genel Müdürü, Ulus, 12 Mart 

1948, s.2). Arasında Maraş ilinin de bulunduğu çeltik ekimi yapılan 

bazı iller, sıtma ile mücadelede kapsamında Bakanlar Kurulunun 

onayladığı bir yazı ile belirlendi (BCA, Başbakanlık Kararlar Daire 

Başkanlığı, 107.106.17,29.03.1945, s.1). Ayrıca sıtma ile mücadelede 

halkevleri ve halkodalarının bütün imkân ve vasıtalarından da 

yararlanılmasına karar verildi (BCA, Siyasi Partiler Cumhuriyet Halk 

Partisi, 5.26.11,10.04.1945, s.2). 

Alınan tedbirler şehir halkının sağlığının iyileştirilmesi anlamında 

olumlu sonuçlar vermiş olsa da çeltik ekimine devam edilmesi, bazı 

tereddütleri de beraberinde getiriyordu. Özellikle Maraş’ta toprağın 

çeltik ekimine müsait olması, çeltiğin ise halkın önemli geçim 

kaynaklarından biri olması dolayısı ile ekimden vazgeçilemiyordu. 

Üstelik o dönemde piyasaya yeni çıkan ve Kerhan Yaylası’nda ekilen 

Kerhan pirincinin, hasılat çıktıktan sonra Maraş’ta piyasayı yarı yarıya 

düşürecek olması da pirinç ekimini gerekli hale getirmekteydi. 

Bununla birlikte sıtmanın tekrar salgın hale gelmesini önlemek için 

Kerhan Yaylası’na, doktorların birer muayenehane açması da zaruri 

bir hal almıştı (Çeltik, Maraş Postası, 1 Eylül 1947, s.2). Diğer yandan 

Maraş Valisi Nuri Atay da sıtmanın önlenmesi için, başıboş çeltik 

ekimine izin verilmeyeceğini, sıhhi zararların önlenmesine yönelik 
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çalışmalar yapılacağını, bu işleri fenni metotlarla sürdürüleceğini, 

daha verimli usullerin köylüye öğretileceğini açıkladı (Sayın 

Valimizin Gazetemize Beyanatı, Maraş Postası, 6 Ekim 1947, s.3). 

Fakat Kerhan Yaylası’na bazı şahıslar tarafından Çeltik Kanunu 

hükümlerine aykırı olarak ekildiği düşünülen çeltik yüzünden, sayısı 

oldukça artan sıtma vakalarına rastlanmaya başlandı. Sıtma bölgesine 

dâhil olmayan fakat daha sonra dâhil edilen yaylada, Sıtma Savaş 

Başkanlığı tarafından gereken tedbirler alındı (Zavallı Kerhan, Maraş 

Postası, 6 Ekim 1947, s.2). 

Kerhan ve çevresine kanun dışı ekilen çeltik yüzünden birçok 

vatandaşın hastalanması üzerine ilgili makamlar, yaptıkları soruşturma 

sonucunda suçları sabit görülen ekim yapan kişileri cezalandırdılar. 

Usulsüz ve izinsiz ekim yapanlara para cezasının verilmesinin yanı 

sıra kaçak ekim yapılan yerlerin suyu kesildi. Önceden çeltik ekimine 

ruhsat verilen Dereköy, Kerhan, Ayaklıcaoluk, Yusuf Hacılı ve 

Peynirdere civarına çeltik ekilmesi yasaklandı. Aslında Ayaklıcaoluk 

köyü, yayla olduğundan sıtma savaş mıntıkası haricinde tutulmakta 

idi. Fakat Sıtma Savaş Başkanlığı gördüğü lüzum üzerine ve 

köylülerden hiçbir talep olmadığı halde adı geçen köyü sıtma ile savaş 

kadrosuna dâhil etti. Bu kararın alınmasından sonra sağlık görevlileri 

Ayaklıcaoluk, Kerhan ve Dereköy’e birçok kez giderek, sıkı bir 

tarama yaptılar. Mazotaj ekipleri de dört kez bu yerleri DDT’li gaz ve 

mazotla ilaçladılar. Çeltik ekimi için ormanda tahribat yapılıp 

yapılmadığı hususunun, Orman İşletme Müdürlüğü’nce tetkik 

ettirilmesi için gereken emir verildi. Yapılacak incelemeden sonra, 
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eğer tahribat tespit edilirse, suçlular hakkında kanuni tatbikat 

yapılacağı belirtildi (Çeltik Kanununa Aykırı Ekim Yapanlar 

Cezalandırıldı, Maraş Postası, 5 Kasım 1947, s.2). 

Çeltik ekimi yapılan yerlerde sıtmanın görülmesi, çeltiğin Maraş’ın 

hemen hemen tek ihraç maddesi olması nedeni ile iktisadi bakımdan 

halkın müşkül duruma düşmesine neden oluyordu. Sıtma hastalığı ile 

mücadele sadece Ayaklıcaoluk, Kerhan ve Dereköy’le sınırlı 

kalmayıp, geniş kapsamlı olarak devam etti. Sıtma Mücadele Başkanı 

Dr. Reşit Tamberk’e göre Maraş bölgesi, sıtma savaş teşkilatı 

itibarıyla geniş sınırları, kurutulması devlet yardımına bağlı göl ve 

bataklıkları nedeniyle önemli hususiyetler göstermekteydi. Bu dağınık 

sınırlar içerisinde Maraş ve Antep ile birlikte bu şehirlere bağlı 

bölgeler, teşkilatın çeşitli yardımlarından faydalanmaktaydı. Bu 

bölgeler dokuz doktor, 35 sağlık koruyucusu ve mevsime göre sayısı 

değişen ekipler tarafından taranmakta, gerekli yardımlar yapılmakta 

ve kontrol edilmekteydi. İlçeler sekiz onar köyü ihtiva eden bölümlere 

ayrılmış, her bölüm bir memurun sorumluluğuna bırakılmıştı. 

Memurlar, haftanın belli günlerinde köylere gitmekte, çeşitli sıtma 

ilaçları dağıtmakta, salgın hastalıkları önleyecek aşıların yapılmasına 

yardım etmekte, çocuk yaz ishallerinin tedavi eden ilaçları 

dağıtmaktaydılar. Tanberk, sıtmanın bulaşmasında en önemli unsur 

olan sivrisineklerin üreme ve barınma yeri olan çukurlukların, durgun 

suların, kanal ve derelerin temizlendiğini ve ilaçlandığını da 

belirtmekteydi. Salgın hastalıkların bulaşmasında etkili olan çeşitli 

haşaratın imha edilmesi için mazotlu, gazlı, kresinli DDT tatbik 
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edilmekteydi. DDT’nin çeltik tarımında uygulanmasının nasıl bir 

sonuç vereceği de araştırılmaktaydı. Maraş’ta yapılan çeltik ziraatı 

fenni olmadığı için, verim az olmaktaydı. Bununla birlikte görevli 

ekipler, sıtma vakasına rastlanan köylere düzenli olarak uğramakta ve 

kinin dağıtmaktaydı. Maraş bölgesi Sıtma Savaş Teşkilatı tarafından 

birçok vatandaşın muayenesi sağlanmış, vatandaşların bir kısmı 

muayene edilirken, diğer bir kısmı tedaviye ve bir kısmı da koruma 

tedavisine alınmıştı. Bu kişilere çeşitli sıtma iğneleri yapılmış ve sıtma 

ilaçları dağıtılmıştı. Ayrıca haşarat imha edici ilaçlar kullanılarak, 

vatandaşların sivrisinekle ve diğer haşeratlardan korunması 

sağlanmıştı. Yapılan bu mücadele sayesinde hem hasta çocuk ve 

yaşlıların, hem de hastalık yapan sineklerin sayısı oldukça azalmıştı 

(Sıtma Savaş Başkanı Sayın Doktor Reşat Tamberk İle Bir Saat, 

Maraş Postası, 10 Ekim 1947, s.2-3). Sıtma Savaş Başkanlığı 

tarafından şehrin meskun mahalleleri ve bilhassa evlerin bodrum, ahır 

ve tuvalet gibi yerleri dezenfekte ettirilmiş, sivrisinek vs. bütün 

haşaratın yok edilmesi sağlanmıştı. Böylelikle komşu ülkelerde salgın 

olan kolera, veba gibi hastalıklara karşı da önlem alınmıştı. Buna 

rağmen bazı kişiler, sağlık ekiplerinin evlerine girmelerine müsaade 

etmiyorlardı. Sıtma Savaş Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 

Maraş halkının, ekiplere her türlü kolaylığı göstermelerini istendi 

(Sıtma Savaş Başkanlığından, Maraş Postası, 17 Kasım 1947, s.2). 

Maraş’ta görülen sıtma vakalarının azaltılması için birçok çalışma 

yapılmış olmasına rağmen bu çalışmalar yeterli değildi. Sıtma ile 

mücadelede bataklıkların da kurutulması gerekmekteydi. Bu amaçla 
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birçok girişimde bulunulmuştu. Örneğin Gavur Gölü ve Mizmilli 

bataklığının kurutulması, Maraş’ta düzenlenen kongrelerde de sık sık 

gündeme getirildi. Bataklıkların kurutulmasının önemi 1938 yılında da 

gündeme gelmiş, önceki kongrede bu dileğin yerine getirilmesi 

temenni edilmişti. Konu çok önemliydi. Çünkü bataklığın ve gölün 

kurutulması ile 150.000 dönüm bir arazi temin edileceği gibi, sıtma 

önlenecek, tren güzergâhı olan bu yerden trenle seyahat edenlerin 

sıtmaya karşı aşılanması sağlanacak ve sivrisineklerin başka tarafa 

geçişi önlenecekti (BCA, Siyasi Partiler Cumhuriyet Halk Partisi, 

177.707.1, 04.12.1950, s.142-143, 144, 146,147). Bataklıkların 

kurutulması yönünde bir başka girişim de Maraş Milletvekili Emin 

Soysal tarafından gerçekleştirildi. Soysal, 15 Nisan 1947 tarihinde 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, Maraş ili içindeki Aman, Kavur, 

Kumaşır ve Gölbaşı bataklıklarının kurutulması işine ne zaman 

başlanacağına dair bir soru önergesi verdi. Önergede, Maraş merkez 

ilçesiyle Pazarcık ilçesinin birçok köyü üzerinde kurulmuş olan ve 

Maraş Ovasını kaplayan Aman, Kavur, Kumaşır, Gölbaşı 

bataklıklarının kurutulması için önceden etüt ve tetkikler yapıldığına 

göre, bu işe ne zaman başlanacağı sorulmaktaydı (BCA, Başbakanlık 

Muamelat Genel Müdürlüğü, 8.50.25, 16.04.1947, s.2). 

Maraş halkının muzdarip olduğu diğer bir sorun ise trahom 

hastalığının tedavisi için şehre bir doktor atamasının yapılmamasıydı. 

Bu sorunun giderilmesi için Mücahit Güray tarafından Sağlık 

Bakanına bir mektup yazıldı. Maraş Postası gazetesinde yayınlanan 

mektupta, Sağlık Bakanı’nın Maraş’a geldiğinde şehrin bir trahom 
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bölgesi olduğunu ve önleyici tedbirler için devamlı çalışmaların 

gerekli olduğunu bizzat gördüğüne değinilerek, diğer göz 

hastalıklarının da şehirde fazla miktarda görüldüğü belirtildi. Ayrıca 

bu hastalıkların tedavisi için şehirde eskiden beri bir trahom 

hastanesinin bulunduğu, fakat hastanenin altı aya yakın zamandan beri 

uzman bir doktordan mahrum olduğu ifade edildi. Hastanede uzman 

bir doktorun olmaması dolayısıyla hastaların tedavi edilemedikleri ve 

bu durumdan çok şikâyetçi oldukları dile getirildi (Sayın Sağlık 

Bakanına Açık Mektup, Maraş Postası, 19 Eylül 1947, s.1-2). Mücahit 

Güray’ın Trahom Hastanesi Göz Mütehassıslığına bir tayinin 

yapılması için Sağlık Bakanı’na yazdığı açık mektuptan sonra, Birecik 

Göz Doktoru Niyazi Soydaş’ın tayini Maraş’a yapıldı (Sayın Sağlık 

Bakanımıza Teşekkürümüz, Maraş Postası, 29 Eylül 1947, s.1). 

Trahom hastalığının teşhisinde öğretmenler de önemli görevler 

üstlendi. İlkokula çocukların kaydı yapılırken, başöğretmen tarafından 

çocuklarda trahom olup olmadığı sorgulanmaya başlandı.  Eğer 

çocuğun göz hastalığı var fakat raporu yoksa hem tedavi olacağı ve 

hem de okuyacağı okula gönderilmesi uygun görülmekteydi (Maraş 

Mektupları, Maraş Postası, 8 Ekim 1947, s.3). 

Maraş’taki sağlık sorunlarının giderilmesi için yetkili kişiler 

çalışmalarına devam etmekteydi. Bu amaçla Sağlık Müdürü Teyfik 

Öğüt, kazalarda frengi ve bulaşıcı hastalıklar hakkında yapılan 

mücadeleyi yerinde incelemek üzere Pazarcık’a gitti (Sıhhat 

Müdürümüz Kazalara Tetkik Gezisine Çıktılar, Maraş Postası, 8 Eylül 

1947, s.1). Maraş halkının sağlık durumunun iyileştirilmesi için 
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sadece yetkili kurumlar tarafından değil, aynı zamanda bireysel olarak 

da çalışmalar yapılmaktaydı. Örneğin Maraş Milletvekili Dr. Kamil 

İdil, evinde hastaları muayene ederek, yoksul hastaların ilaçlarını 

almış, Milletvekili Ali Rıza Çuhadar ile birlikte Pazarcık ilçesine 

gitmiş, dönüşte bazı köylere uğrayarak, hastaları muayene etmişti (Dr. 

İdil Maraş’ta Temaslar Yaptı, Ulus, 21 Ağustos 1948, s.3). Yine 1949 

yılında sıtma savaş işlerinde üstün başarı göstermiş olan Maraş Valisi 

Nurettin Özçöbek de, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın 13 Mart 

1950 tarihli yazıları ile takdirname alarak ödüllendirilmişti (BCA, 

Başbakanlık Kararlar Daire Başkanlığı, 122.29.1,23.03.1950, s.1). 

Maraş’ta halkın sağlığının düzeltilmesi için yetkili kurumların ve 

kişilerin bireysel çabaları olumlu sonuçlar vermeye devam etti. 1946 

yılından başlayarak devam eden çalışmalar sonunda şehir ve köy 

halkının sağlık işleri sıkı bir kontrol altına alınarak, il merkezinde bir 

doğum ve çocuk bakımevi açıldı. Şehirdeki düzensiz yolların ıslahına 

ve açık lağımların kapatılmasına devam edildi. Ziraat işlerinin fenni 

aletlerle yapılması için çiftçiler ve köylüler teşvik edilerek, bazı aletler 

getirildi (Maraş’ta Büyük Bir Kalkınma Var, Ulus, 23 Nisan 1946, 

s.4). Çarşı başında, Kurtuluş isimli bir eczane açıldı (Üçüncü Eczane 

Açılıyor, Maraş Postası, 30 Ağustos 1947, s.2). Sağlıklı bir 

mezbahaya sahip olmayan belediye ise, Belediye Bankasına 

borçlanarak, bu sorunu çözmeye çalıştı (Etlerin Dükkânlara Geç 

Gelmesi Önlenmelidir, Maraş Postası, 24 Eylül 1947, s.2). Belediye 

Reisi Dr. Sait Aksöyek’in başkanlığında toplanan şehir meclisi de bazı 

önemli kararlar aldı. Mali encümence incelenerek, meclise verilen ve 
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yeni kurulan Maraş Ceyhan Nehri elektrik şirketine % 49 nispetinde 

245 bin lira ile ortak olmayı hedefleyen öneri kabul edildi. Bu iş için 

600 bin lira istikraz yapılması ve bu paradan geriye kalan parayla, 

şehir içi sıhhi içme suları şebekesinin tali kısımlarının ikmaline, yeni 

bir hal yapılmasına ve fenni bir mezbaha ile buzhanenin inşasına karar 

verildi (Şehir Meclisinin Olağanüstü Toplantısı, Maraş Postası, 12 

Eylül 1947, s.21). Maraş Hıfzıssıhha Genel Meclisi’nin, 3 Eylül 1947 

tarihinde Vali Nuri Atay’ın başkanlığında yapılan toplantısında ise 

şehrin genel temizliği üzerinde duruldu. Belediye ekiplerinin her gün 

düzenli olarak denetimli temizliğe önem vermesi ve ayda bir mevcut 

ekiplerin takviye edilerek, genel temizlik yapılması, gıda maddeleri 

satan dükkânlardan, sıhhi şartları uygun olmayanların kapatılması 

karar altına alındı. Ek olarak halkla sıkı teması olan ve gıda maddeleri 

satan dükkânlara su tesisatı yaptırılması, temizliğe riayet etmeyenlerin 

ağır cezaya çarptırılması, küçük çocukların tiyatro gibi umumi yerlere 

girmelerine izin verilmemesi ve bu çağdaki çocuklara ağır iş 

verenlerin cezalandırılması konuları komisyonda görüşüldü. Genel 

temizlik ve buna bağlı olarak sağlıkla ilgili bazı konular da karar 

altına alınarak komisyonun çalışmasına son verildi (Hıfzıssıhha Genel 

Meclisi Toplandı, Maraş Postası, 5 Eylül 1947, s.2). Bu arada şehirde 

bazı inşa çalışmalarına da devam edildi. Daha önceden Tabakhane 

Çayı’na yapılan istinat duvarı ile dere kısmen kapatılmıştı. Yapılan bu 

duvara ilave olarak Salihiye Köprüsüne kadar 56 metre duvar daha 

yapılmasına karar verildi (İstasyon Caddesine Başlanıyor, Maraş 

Postası, 22 Ağustos 1947, s.2). 
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Şehrin temiz olması, halkın sağlığının korunmasında önemli bir 

faktördü. Şehrin temizliğinin ise sadece yetkili kurumlar tarafından 

karşılanması yeterli değildi. Maraş halkının da şehrin temizliğinin 

sağlanması konusunda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi 

gerekliydi (Mutlu Belde, Maraş Postası, 12 Eylül 1947, s.1). Bu 

nedenle bozulan eski içme sularını tamir etmek üzere Yörükselim, 

Mağaralı ve Acemli mahalle halkı, kendi aralarında birleşerek 

çalışmalara başladılar (Hayırlı Bir Teşebbüs, Maraş Postası, 12 Kasım 

1947, s.2). Belediye de yer yer lağım suları ile karışan ve çok yerde 

açıktan geçmek sureti ile kirlenen içme sularının ve içme suları 

yollarının ıslah edilmesi için ilk önce Divanlı Mahallesi’nin su 

yollarından başlamak üzere Kırkgöz’den şehre gelen bu eski su 

yollarının tamir ve ıslahı için teşebbüse geçti. (Eski Su Yollarının 

Tamirine Başlanıyor, Maraş Postası, 15 Ekim 1947, s.2). 

Maraş’a bağlı ilçelerin sağlık durumunun iyileştirilmesi için de 

çalışmalar yapılmaktaydı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1945 

senesinde frengili hastaları tedavi etmek amacıyla, hastaların uzak 

mesafelerden gelmeleri zor olduğu için, farklı bir uygulamaya 

geçilmesine karar verdi. Alınan tedbirler kapsamında, sağlık 

memurlarının, bucak tedavi merkezlerine düzenli olarak gidip, 

hastaları kontrol etmeleri istendi (Maraş ve İlçelerde Sağlık Durumu, 

Maraş Postası, 19 Eylül 1947, s.2). Göksun’da birkaç çocukta 

boğmaca görülmesi üzerine gereken tedbirler alındı (Maraş ve 

İlçelerde Sağlık Durumu, Maraş Postası, 19 Eylül 1947, s.2). Pazarcık 

ilçesinin en önemli sağlık sorunlarından birisi ise içme suyu 
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meselesiydi. Pazarcık Kaymakamı Eyyüp İskender’in belirttiğine 

göre, Pazarcık kazasının su işi önceden bir şirkete verilmiş, şehre üç 

buçuk kilometre mesafeden içme suyu getirilmekte iken bir 

anlaşmazlık yüzünden bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 

Belediye tarafından konu tekrar ele alınmış ve su ilçeye kadar 

getirilmişti (Pazarcık Kaymakamı Sayın Eyyup İskender’in 

Gazetemize Yaptığı Beyanat, Maraş Postası, 24 Eylül 1947, s.2). Öte 

yandan Pazarcık’ın Göynük köyündeki bir hayvan hastalığı nedeni ile 

55 manda ölmüştü (Köynük Köyünde Manda Hastalığı, Maraş Postası, 

21 Kasım 1947, s.2). Veteriner sağlık memuru tarafından yapılan 

inceleme sonunda manda ölümlerine neden olan hastalık tespit 

edilerek, gereken önlemler alındı (Pazarcık Köylerinde Hayvan 

Hastalığı, Maraş Postası, 17 Kasım 1947, s.2). Elbistan’da da içme 

suyu ile ilgili bir problem yaşanmıştı. Elbistan’a 45 dakika mesafede 

bulunan açık su, ilçeye yakın bir mesafeye kadar getirtildi (Elbistan 

Pek Yakında İçme Suyuna Kavuşacak, Maraş Postası, 8 Ekim 1947, 

s.2). Elbistan belediye yetkilileri, kısmen halkın yardımı ile Ceyhan 

kaynaklarındaki suyu, beton kanal vasıtası ile kapalı bir vaziyette 

ilçeye 600 metre mesafeye kadar getirilmesini sağladı. İlçeye yakın bir 

mesafeye getirilen suyun mahallelere dağıtılmasına, lüzumlu yerlere 

umumi havuzlar ve tuvaletler yapılmasına karar verildi (Elbistan 

Mektupları, Maraş Postası, 19 Kasım 1947, s.2). Elbistan’da bulaşıcı 

hastalıkların önlenmesi konusunda bazı tedbirler alındı. Elbistan’ın 

Nurhak bucağına bağlı obalarda cüzzam hastalığının görülmesi 

üzerine, 14 Mayıs 1947 tarihinde Bakanlığın emri ile Nurhak 

bucağında cüzzam ve frengi taraması yapılarak, cüzzama yakalanan 
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hastalar tespit edildi. Cüzzama yakalanan beş hasta cüzzam 

hastanesine gönderildi (Elbistan Köylerinde Cüzzam Hastalığı Yeni 

Değildir, Maraş Postası, 17 Eylül 1947, s.2). Elbistan’da bir hastane 

inşasının hazırlıklarına başlandı (Maraş’ta Büyük Bir Kalkınma Var, 

Ulus, 23 Nisan 1946, s.4). Köylerde ise halkın sağlığının korunması 

için köylüye rehber olan gezici köy sağlık memurları tarafından, 

köylünün bütün eşyaları yıkattırıldı. Sabunu olmayan fakirlere sabun 

dağıtıldı. Bazı köylerde ise sağlık teşkilatı tarafından iğne ve aşı 

uygulamasına devam edildi (Köy Temizliğine Dair, Maraş Postası, 12 

Kasım 1947, s.2). 

SONUÇ 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülkenin birçok yerinde olduğu gibi o 

dönemler küçük bir vilayet olan Maraş’ta da birçok alanda eksiklikler 

vardı. Özellikle sağlık at yapısı yeterince güçlü olmayan şehirde, başta 

sıtma ve trahom olmak üzere çeşitli hastalıklar da görülmeye 

başlamıştı. Hastalıkların ve sağlık sorunlarının esas kaynağı insan 

faktörüydü. Başta gıda maddelerinin bozuk üretilmesi olmak üzere, 

kahve, çay gibi içeceklerin sunumu, yasak olan yerlerde kaçak çeltik 

ekimi yapılması, temizlik sularının sokaklara gelişigüzel dökülmesi 

halkın sağlık konusunda dikkatsizliğinin bir göstergesiydi. Bunun yanı 

sıra devlet tarafından gereken yatırımların savaş nedeni ile yeterince 

yapılamamış olması da sağlık alanında zafiyet yaşanmasına neden 

olmuştu. Hastane ve eczane sayılarının yetersizliği, ambulans gibi 

hasta nakil araçlarının olmayışı, trahom hastanesinde göz doktorunun 

bulunmayışı önemli eksikliklerdendi. Her işi devletten beklemek 
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yerine, kendi söküğünü dikme düsturunu benimseyen Maraş halkı, 

elbirliği ile sağlık sorunlarının giderilmesi için çalışmalara başladı. 

Güçlerinin yetmediği durumlarda ise, şehirde yayınlanan yerel 

gazeteler vasıtasıyla, yetkili kişilere seslerini duyurmaya çalıştılar. 

Maraş halkının kendi sorunlarını el birliği ile çözmeye çalışması, 

aslında şehir insanının şehrin sorunlarına karşı duyarlı olduğunu 

göstermekteydi. Bunun yanı sıra bireysel olarak şehir halkına hizmet 

edenler de vardı. Sağlık sorunlarının giderilmesinde sadece halkın 

çalışmalarının yeterli olması elbette mümkün değildi. Kamu kurum ve 

kuruluşlarının faaliyetleri ve devletin şehre sağlık konusunda çeşitli 

yatırımlar yapması, şehrin sağlık sorunlarının azalmasında önemli bir 

etken oldu. 
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