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MACARİSTAN’DA MÜSLÜMANLIK VE İMAM ABDÜLLATİF 
EFENDİ (1909-1946)

                        ÇOLAK, Melek*

  TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Kökeni XVI. yüzyıla dayanan Macaristan’daki Müslüman-Türk varlığı, 
Macaristan’ın Habsburg egemenliğine girmesinden sonra ortadan kalkmıştır. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında tekrar 1878’de Bosna-Hersek’in Avusturya Macaristan 
İmparatorluğu tarafından işgal edilmesi ve 1908 yılında Bosna-Hersek’in Krallığa 
ilhakı nedeniyle bu bölgelerin Müslüman nüfusu Macaristan’da Müslümanlığın 
tekrar ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca bu yüzyılın sonundan itibaren 
Macaristan ve Osmanlı Devleti arasında gittikçe artan iyi ilişkilerin sonucu olarak 
Budapeşte’de küçük bir Türk kolonisi ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine 1909 yılında Wekerle Hükûmeti’nin isteği üzerine buradaki 
Müslümanlarla ilgilenmek amacıyla, Osmanlı Devleti tarafından Macaristan’a 
gönderilen İmam Abdüllatif Efendi (Tanrısever) Türk-Macar ilişkilerini geliştirmek 
için çalışmıştır. O’nun Macaristan’daki yaşam öyküsü, aynı zamanda Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde yaşananların da bir 
aynası gibidir.

Bu çalışmada Macaristan’daki Müslüman varlığı, Abdüllatif Efendi’nin 
kişiliği ve çalışmaları çerçevesinde, O’nun Macaristan’a gelmesi ve ölümüne 
kadar geçen süre içinde (1909-1946), iki ülke arasındaki sosyal, kültürel, siyasi 
ilişkiler boyutunda ele alınarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Macaristan, Müslümanlık, Abdüllatif, imam, Türkiye, 
Turan.

ABSTRACT

Islam in Hungary and Imam Abdüllatif (1909-1946)

The presence of Muslim-Turks in Hungary going back to XVIth century 
disappeared after Hungary came under the Habsburg reign. However, in the 
second half of XIXth century, with the invasion of Bosnia-Herzegovina by 
Austria-Hungarian Empire in 1878 and annexation of Bosnia-Herzegovina into 
the kingdom, Islamism appeared in this region through the muslims living in 

* Doç. Dr., Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. e-posta: 
cmelek@mu.edu.tr
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the region. Moreover, as of the end of this century, as a result of the improving 
relations between Hungary and Ottoman Empire, a small Turkish colony emerged 
in Budapest.

So, in 1909 as a result of the demand of Wekerle Goverment, İmam Abdüllatif 
sent to Hungary by Ottoman Empire to take care of the muslim population 
worked to improve Hungarian-Turkish relations. His life in Hungary reflects the 
experiences lived during the transition of Ottoman Empire into Turkish Republic.

In this study, within the framework of presence of muslims in Hungary and 
personality and Works of Imam Abdüllatif, the time passing from his arrival in 
Hungary to his death (1909-1946) is investigated in the light of social, cultural and 
political relations between the two countries.

Key Words: Hungary, Islam, imam Abdüllatif, Turkey, Turan.

I. Mohaç Savaşı ve Sonrası Macaristan’da Müslümanlık

Tarihin ilk devirlerinden beri Türk ve Macarlar arasında var olan bağlar ve 
temaslar, Osmanlı İmparatorluğunun XV. yüzyılda Macaristan sınırlarına kadar 
ulaşan seferleri ve ardından 1526 Mohaç Savaşı’ndan sonra Türk hâkimiyetinin 
kurulmaya başlamasıyla devam etmiştir.1 Mohaç Savaşı’ndan sonra üçe ayrılan 
Macaristan’da Türkler 1541 yılında Macar başkenti Buda’ya girerek yaklaşık 
yüzelli yıl sürecek olan bu hâkimiyeti başlatmışlardır. Kaleler ve şehirlerin 
savunulması için geride bırakılan asker ve muhafızlar, devlet ve din işlerine bakan 
memurlar fethedilen yerlere yerleşmişlerdir.2 Askeri amaçların her zaman ön planda 
bulundurulması nedeniyle Macaristan’a gelen Müslümanların çoğunu bu asker ve 
idari görevler icra eden memurlar oluşturmuştur.3 Ayrıca görevleri Macaristan’da 
İslam kültürünün devamı ile sınırlı olan Müslüman dervişler,4 Türk ve Müslüman 
tüccar ve zanaatkârlar da fethedilen yerlere yerleşmişler5, Buda’nın alınmasından 
çok önceleri Macaristan’a gelip giden Türk tacirleri burada Türk hâkimiyeti devri 
ile ticaret mübadesini oluşturmuşlardır.6 Bu dönemde Türklerden başka Slavlar ve 
Balkan kökenli Müslümanlar da Macaristan’a yerleştirilmişlerdir.7

1 György Hazai, Tarih Boyunca Macar-Türk Bağları, Budapeşte 1963, s. 1-13.
2 Hicran Yusufoğlu, “Macaristan’daki Türk Eserleri”, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi 
ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu-Bildiriler, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Yayınları, 24-26 Nisan 1996-Ankara, s. 383.

3 Gábor Ágoston, “Macaristan’da Mevlevilik ve İslam Kültürü”, Osmanlı Araştırmaları: XIV, 
İstanbul 1994, s. 4.

4 Burcu Özgüven, Osmanlı Macaristan’ında Kentler Kaleler, Ege Yayınları, İstanbul 2001, s. 19; 
Ágoston, agm, s. 8-9.

5 Hicran Yusufoğlu, agm, s. 383; Ágoston, s. 8-9.
6 Zsuzsa Kakuk, “Türk Kültür Etkisinin Macar Dilindeki Yansıması”, IX. Türk Tarih Kongresi 
(21-25 Eylül 1981), III. c. Ankara 1989, s. 1223.

7 Hicran Yusufoğlu, “Macaristan’daki Türk Kültür Anıtları”, Türk Kültürü, Yıl: XXXIII, Sayı: 383, 
Mart 1995, s. 152; Özgüven, age, s. 15; Géza Dàvid, “Türklerle İlgili Yanlış Görüşlerimiz”, Türk 
Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:7, Temmuz 1987, s. 50.
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Türk ve Müslüman iskân yerleri ülkenin belli bir alanında yoğunlaşmayıp 
bir kale hattı boyunca dağınık bir hâlde oluşmuşlardır. Onun için İslam dininin 
cemaatler oluşturduğu yerleri belli bir kale hattı boyunca aramak gerekmektedir. 
Bu çeşit iskan yerleri ilkin Osek, Tolna, Seksar, Cankurtaran yolu boyunda, 
sonrakiler Macaristan’daki Türk uç kaleleri hattında oluşmuşlardır. Bu kale 
hattı içerisinde İstolni Belgrad, Hatvan, Peçuy, Solnok ve özellikle Budin ve 
Peşte’de güçlü Türk yerleşim yerleri kurulmuştur. Düşünce hayatı, din ve kültür 
hareketleri de ancak buralarda, daha kalabalık iskân yerlerinde bulunabiliyordu.8 
Gabor Ágoston Macaristan’daki bu Müslüman nüfusun yerli halkın sadece 17’de 
birine tekabül ettiğini ve bunların çoğunluğunu Boşnakların oluşturduğunu 
söylemektedir.9 Géza David XVI. ve XVII. yüzyıllarda Macaristan’ın demografik 
durumunu incelediği çalışmasında Osmanlı dönemi arifesinde10 ve XVI. yüzyıl 
sonunda Macaristan’ın nüfusunu aşağı yukarı 3.5 milyona yakın bir değerle 
karakterize etmektedir.11 Osmanlı hâkimiyeti devrinde Macarların Türklerden 
aldıkları pek çok kültür ögesinin mutfak kültüründen dile, dilden giyime kadar 
pek çok alanda kendini gösterdiğini12 göz önüne alırsak, Türklerle ilişkilerin 
yalnızca savaş alanlarında ya da diplomatik alanlarda kalmadığını, yüzyıllarca 
süren birlikte yaşam boyunca oluşan koşulların, Türk maddesel kültürünün Macar 
topraklarına girmesine imkân verdiğini13 tarih bize göstermektedir. Osmanlı-Türk 
kültürünün en önemli unsurlarından olan Müslümanlığın Osmanlı hâkimiyeti 
döneminde Balkan topraklarına oranla, Osmanlı Macaristanı’nda büyük çapta 
yayılmadığı gözlenmektedir. Bunun en belirgin nedeni Katolikliği yayma 
misyonunu üslenen Habsburglara karşı Kalvenist Hristiyanlığı benimseyen 
Macarların Osmanlı himayesindeki dinsel özgürlük ortamı idi.14 Osmanlı Devleti 
Macar toprağında büyük zümre ve kitleleri Müslüman olmaya hiçbir zaman 
zorlamadığı gibi, teşvikte etmiyordu.15 Osmanlıların bu topraklardaki nihai 
kentleşme hedefi Türkleştirmekten ziyade, Katolikleştirme tehdidi altındaki ülkeyi 
ortodoks göçmenlerin etkisiyle İstanbul Kilisesi periferisinde bulundurmaktı.16 
Gábor Ágoston’un bildirdiği gibi Osmanlılar Macaristan’ın tümünü değil, ülkenin 
yalnız orta kısımlarını fethedebildikleri için burada kurulan eyaletler bir tampon 
bölge durumunda idiler. Bunlara düşen en önemli görev Osmanlı topraklarını 
korumaktı. Bu yüzden din ve kültür her zaman, askerî amaçların gerisinde 
8 Lajos Fekete, “Osmanlı Türkleri ve Macarlar”, Belleten, c. XIII, Sayı: 52, Ekim 1999, s. 733-735.
9 Ágoston, s. 4.
10 Géza Dávid, “16-17. Yüzyıllarda Macaristan’ın Demografik Durumu”, Belleten, c. LIX, Sayı: 
225, Ağustos 1995, s. 342.

11 Dávid, agm, s. 346.
12 Hazai, age, s. 1-13.
13 Kakuk, agm, s. 1227.
14 Özgüven, s. 18.
15 Fekete, agm, s. 733.
16 Özgüven, s. 349.
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kalmıştı.17 Müslüman halk arasında imparatorluğun her yanında olduğu gibi 
halkın kültürel yaşamına katkıda bulunan çeşitli tarikat ve bunların bağlı olduğu 
tekkeler göze çarpmasına rağmen,18 Müslüman dervişlerin asıl görevi dinsel 
hayatın ve Macaristan’daki İslam kültürünün devamı ile sınırlı idi. Onlar ülkeyi 
İslamlaştırmak veya kolonileştirmek konusunda çaba sarf etmemişlerdir.19Bununla 
birlikte Gábor Ágoston, Osmanlı idaresince herhangi bir zorlama olmamasına 
rağmen İslam dinini benimsemiş bazı kimseler hakkında bilgi mevcut olduğunu 
söylemektedir.20 

1683 yılında Osmanlıların Viyana yenilgisinden hemen sonra ülkedeki 
Müslüman varlığı da bütünüyle yok olmuştur.21 1684-1686 yılları arasındaki 
mücadele sırasında Budin’in Orta Çağ eserleri de dâhil olmak üzere, Türk dönemi 
eserleri de tamamen yıkılmıştır.22 2 Eylül 1686 yılında Budin şehri düşünce 
eskiden kilise olan camiler Hristiyan ibadetine açılıp, diğerleri yıktırıldığı gibi, 
Derviş Gül Baba’nın türbesi de artık Cizvitlere küçük kilise hizmeti görmeye 
başlamıştır.23 Buda’nın yeniden ele geçirilmesi hakkında Charles d’Eszlary 
şunları yazmaktadır: “Buda’nın ele geçirilmesi Müslümanların yıkımına yol 
açtı. Buda’nın paşası Abdurrahman elinde kılıcıyla Viyana kapısında sonuna 
kadar mücadele ettikten sonra, düşer düşmez Hristiyan askerleri birlikleri kaleyi 
ele geçirirler. Kumandanları Charles de Lorraine bunların gerçekte “serbest 
cinayete” eş değer olan “serbest yağmalama” yapmaya birkaç gün verdi. 
Şehirde bulunması gereken 3000 sakinden pek kurtulan olmadı. Efsaneye göre tek 
kurtulanın Fatime adında küçük bir kız çocuğundan söz edilmektedir…”

 Pecs’in geri alınması konusunda aynı yazar “şehir direnmeden teslim oldu… 
Mesleklerini icra etmek isteyen Müslümanlar tedirgin edilmediler ve yaşam 
imkânları daha iyi teminat altına alındı” demekle birlikte kalanların sayısını 
değerlendirmenin çok güç olduğunu, 1698 yılı sayımının verilerinin, oldukça 
belirsiz olduğunu, çünkü şehirde sanayi ve ticaretle uğraşan çok sayıda Türk ve 
Bosnalı aileler bulunduğunu söylemektedir.24 Müslümanların büyük bir bölümü 
Osmanlı ordusunun arkasından gitmişler ve Güneye doğru Sırbistan’a, Bosna’ya 
veya daha da uzağa göç etmişler, kalanlar yok edilmişler, satılmışlar veya din 
değiştirerek “Uj Kereszteny” yani yeni Hristiyan olmuşlardır.25 Daha önce 
17 Ágoston, s. 4.
18 Özgüven, s. 19.
19 Ágoston, s. 8-9.
20 bkz.: Ágoston, s. 9.
21 Alexandre Popovic, “Les Musulmans De Hongrie Dans La Periode Post-Ottomane”, Studia 
Islamica No: 55, 1982, pp.172.

22 Alexandre Popovic, agm, s. 174.
23 Georg Schreiber, Edirne’den Viyana Kapılarına Kadar Türklerden Kalan, Çeviren: Esat 
Mermi Erendar, 1.Baskı, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, Mart 1999, s. 212-213.

24 Popovic, s. 174-175.
25 agm, s. 173.
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Macaristan’a gelerek Macarlarla evlenip aile bağları oluşturanlar Türk hâkimiyeti 
sona erince buradan ayrılmamışlar ve zamanla Macarlaşmışlardır. Eger (Eğri), 
Mező, Kövesd, Hajdúdorog, Kanije (Nagykanizsa), Szigetvar dolaylarında 
soyadları Türkleri çağrıştıran pek çok ailenin yaşaması bunun göstergesidir. 1687 
yılında Eğri kalesi yeniden Macar Krallığına bırakılırken, buranın Müslüman 
halkından 625 hane26 Osmanlı topraklarına göç etmemiş, bunlar giderek 
Hristiyanlaşmakla birlikte eski adlarını soyadı olarak kullanmayı sürdürmüşlerdir. 
Ali, Bayzát (Bayezid), Basa (Paşa), Kara, Kuru, İla (Yıla), Csausz (Çavuş), Bége 
(Beke), Gecse (Gece), Oszman (Osman), İbrahim gibi…27 İşte Ch. d’Eszlary, 
kalanların sayısını değerlendirmedeki güçlüğü din değiştirerek Hristiyan olanlarla 
sadece çıkar amaçlı din değiştiren yeni Hristiyanları birbirinden ayırt etme 
güçlüğüne bağlıyordu. Zira dinlerini koruyanlar böyle olduklarını belirtmekten 
kaçınmış olmalı idiler.28 1687 yılında yeniden Macar Krallığına bırakılan Eger’de 
Eger Camisi’nin yeniden kiliseye çevrilmesi ile “cami imamı Davud’un Papaz 
Dávid adını alarak yaşamanın sonuna dek görevinde kalıp kiliseye hizmet 
etmesini” belki bu açıdan değerlendirmek gerekmektedir.29 Böylece Osmanlıların 
Macaristan’dan çekildikten kısa bir süre sonra Macar topraklarında, 1718’den 
itibaren Macar yasalarından çıkacak derecede Müslüman kalmamıştı.30 Habsburg 
dönemi ile ilgili Ch. d’Eszlary şu yorumda bulunmaktadır:

“… Bir Müslüman göçünün imkânsızlığı, Habsburgların imparatorluğunun 
ülkelerinde siyasi plan açısından olduğu gibi, hukuki plan açısından belirli bir 
pozisyona sahip olma yetisini bunlardan kaldırıyordu… Zaten Müslümanların 
oraya gitmek için hiçbir sebepleri yoktu. Orada herhangi bir mevkiyi elde 
edemezler, ticaret veya sanayi işleri yapmaya hakları yoktur veya ne toprak satın 
alabilirlerdi ne de tarımla uğraşabilirlerdi…”31

 Yine de bu dönemde özellikle kahve, havyar ticaretiyle uğraşan Rusya ve 
Azerbaycan’ın Türkçe konuşan belli sayıdaki tüccarlarının daha sonra Macaristan’a 
yerleşmiş olabileceklerine ait bilgilere rastlanmaktadır.32 Macaristan’da Habsburg 
döneminde Türk-Müslüman varlığının durumu böyle olmasına rağmen, II. Ferenc 
Rákóczi’nin bağımsızlık savaşı sırasında, Türk ve Müslüman varlığına çok az olsa 
da rastlayabiliyoruz. Bu bağımsızlık savaşında resmî yardım sağlanamamakla 
26 Ch. D’Eszlary Eger şehrinin ele geçirilmesi ile ilgili olarak (Aralık 1687) bir delegasyonun, 
Avusturya Macaristan ordusunun önüne çıkarak onlara şehrin 2000 kişilik ahalisinin Hıristiyanlığa 
geçmeyi teklif ettiklerini ve bu teklifin kabul edildiğini bildiriyor. 625 haneyi temsil edenler bunlar 
olabilir (agm, s. 175).

27 Mária T. Nyiri, “Oldukça Uzak Geçmişten Başlayarak 1996’ya Kadar Tarih Boyunca Türk-Macar 
İlişkilerine Kısa Bir Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, (149), Mart-Nisan 2004, s. 214.

28 Popovic, s. 175.
29 Mária Nyiri, agm, s. 4.
30 Popovic, s. 175.
31 Popovic, s. 175.
32 Popovic, s. 176.
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birlikte, Macarlara hem Türkler hem de Tatarlardan az da olsa destek gelmiştir. 
1703 yılında Macar kumandanlarından biri bir arkadaşına yazdığı mektupta “bana 
birkaç gezgin Türk katıldı, yanımdan bir türlü ayrılmak istemiyorlar” diyordu. 
Bunların yalnız gecikmeli olarak biraz ulufe alabilmiş olmaları herhangi bir 
antlaşma çerçevesinde gelmediklerini göstermektedir. 1708’e kadar Macarların 
uğruna hizmet veren ve iki gruba bölünen Türk-Tatar askerlerinin tam listesi 
burada 137 kişi görünmektedir. Onların dışında Erdel’de savaşanlar arasında 30’a 
yakın Osmanlı tebaasına rastlanmaktadır.33 Hatta bu Müslüman bölüklerin başına 
getirilmek üzere sıradan bir Hristiyan subay veya bir soylu atanmamış, bu görevde 
baron olmakla beraber-Fransisken tarikatına mensup bir papaz bulunmuştur. 
Müslümanlar O’nu benimsemiş ve “derviş general” olarak adlandırmışlardır.34

Bu tarihten sonra Macaristan’da Müslümanların izine tekrar rastlamak için 
XIX. yüzyılın II. yarısını beklemek gerekecektir.

II. XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Macaristan’da Müslümanlık 
ve İmam Abdüllatif Efendi

 Bu dönem Macaristan’da Türklere dönük ilginin giderek arttığı bir dönem 
olmuştur. Türk halkının Macar özgürlük savaşlarına ve bunların idarecilerine 
karşı gösterdiği sevgi, İmre Tököly’ye, Ferenc Rákóczi’ye, Lajos Kossuth ve 
arkadaşlarına yaptığı yardım, Macar halkının kalbinde silinmez izler bırakmış,35 
bu nedenlerden dolayı her Macar Türkiye’yi “bir dost yurdu.” olarak görmeye 
başlamıştır. Macar kamuoyunda görülen yoğun Türk yandaşlığının yanı sıra 
Osmanlı ülkesinde de Macarlara karşı sempati yükselmiştir. Kral Mátyás’a ait 
olan ve Türk-Macar Savaşları sırasında Türklerin eline geçen kıymetli Corvinaları, 
Türk hükûmetinin Macaristan’a geri vermekle yaptığı dostça jest, Macar halkı 
tarafından büyük sevgiyle karşılanmıştır. İki halk arasındaki yakınlaşma aynı 
zamanda her iki ülkenin Slav tehdidini yakından hissetmelerinin bir sonucudur. 
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Macarların Türklere duydukları 
sempati, kardeşlik duygularının yanı sıra Balkanlardaki statükonun bozulmasının 
Macar çıkarlarını tehdit edebileceği üzerinde yükselmiş görünmektedir.36 
Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Gyula Andrássy, Sırplar tarafından 
temsil olunan Rus Panislavizmi Bosna’yı alırsa ve oradan da Güney Slavlarını 
ayaklanmaya teşvik ederse bunun Avusturya-Macaristan Monarşisi için doğuracağı 
tehlikeleri gayet açık görmüş, başlangıçtaki tehlikeyi önlemek için Türkiye’nin 
içişlerinde reformlar yapılmasını teklif etmiş, fakat Türkiye’nin iç sorunlarının 
33 II. Ferenc Rákóczi’nin Hayatı ve Türkiye’deki Sürgün Günleri, II. Rákóczi Frenc élete és 
Törökországi emigrációja, Magyar-Török Baráti Társaság, Budapest, 2005, s. 17.

34 age, s. 19.
35 Hazai, s. 22.
36 Melek Çolak, “Türk-Macar İlişkileri ve Macaristan’da Türk İmajı (XIX. Yüzyıl Sonları – XX. 
Yüzyılın İlk Yarısı)”, Symposium International d’lmagologie, Uluslararası İmgebilim 
Sempozyumu, 26-28 Avril 2004, Mugla-Turquie, Tome: II, s. 217-218.



1027

kolay onarılamayacağını anlamakta gecikmemiş ve Alman Hükûmeti’ne, 
Türkiye’nin Balkanlardaki topraklarının paylaşılması eğer öne geçilmez bir hâl 
alırsa, Avusturya-Macaristan Monarşisi’nin kendi güvenliğini sağlaması için 
Bosna-Hersek’in işgal edilmesi gerektiğini bildirmiştir.37 1877-1878 Osmanlı-
Rus Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan Monarşisi’nin Slavları Türkiye’ye 
saldırmak istedikleri zaman, Macar gençliği Budapeşte sokaklarında Türkler 
lehine gösteriler yapmıştır.38 3 Haziran 1878’de toplanan Berlin Kongresi’nde 
Bosna ile ilgili olarak burasının Avusturya-Macaristan tarafından işgali ve idaresi 
kararlaştırılmıştır. Avusturya kumandanlarının başlarında Arşidük Albrecht 
olduğu hâlde Bosna’yı işgali, Osmanlı arazisinin küçültülmesini istemeyen 
Macar kamuoyu tarafından iyi karşılanmamış, hatta ağır siyasi iç buhrana sebep 
olmuştur.39 Böylece Berlin Kongresi’nin 25. maddesine göre Bosna-Hersek’in 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından işgali ve daha sonra 1908 
yılında Krallığa ilhakının bir sonucu olarak % 43 Ortodoks, %18 katolik ve % 39 
Müslümandan oluşan nüfus Avusturya-Macaristan’a dâhil olmuştur.40 Öte yandan 
1870 yılında dünyada ilk kez Budapeşte Üniversitesinde kurulan ve Avrupa’da 
millî bir ilim dalı olduğu tek ülke olan Macaristan’da Gyula Németh’in kişiliğinde 
zirveye ulaşan Türkoloji’nin yaptığı çalışmalarla birlikte, aynı zamanda Macar 
anayurdunu arama girişimleri, dil ve tarih çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya 
çıkan Macar Turancılığı da Türk-Macar dostluk ortamını güçlendirmiştir.41 XIX. 
yüzyıl sonları ve XX. yüzyıl başlarında Avrupa’da yeni güç dengelerinin oluşması; 
Avusturya-Macaristan Monarşisinin güç kaybetmesi ve yükselen Panslavizm ve 
Pangermenizm karşısında Macar ulusal bağımsızlığı için yeni yaşam alanları ve 
yeni müttefikler aramak zorunda kalan Macar milliyetçileri, yüzlerini Doğu’ya 
çevirmişler, bu yüzden Turancı ideoloji Macaristan’da güç kazanmıştır. Macar 
aydınları ile Osmanlı aydınları arasında yakın ilişkiler kurularak her iki ülke 
arasında kültürel bir köprü oluşmuştur.42 

Böyle bir ortamda Macaristan’da iş başında bulunan Wekerle Hükûmeti 
hem Türk-Macar ilişkilerini pekiştirmek hem de ilhaktan sonra Bosna’daki 
Müslümanların sempatisini kazanmak için Müslümanlarla ilgilenecek bir 
kişiyi çağırmaya karar vermiştir. Wekerle Hükûmetinin isteği üzerine, Osmanlı 
Hükûmeti imam Abdüllatif Efendiyi (1886-1946) Macaristan’a göndermiştir.43 
37 László Rásonyi, Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 152, 4.Baskı, 
Ankara 1996, s. 247-248.

38 Rásonyi, age, s. 80.
39 Rásonyi, s. 249-250.
40 Popovic, s. 177.
41 Çolak, agm, s. 218-219.
42 Melek Çolak, “19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Başlarında Türk-Macar Yakınlaşması”, Toplumsal 
Tarih, c. 15, Sayı: 89, Mayıs 2001, s. 4-10.

43 MOL, (Magyar Orzságos Levéltár) K 28, 54. tétel, 14.csomó, Macaristan Başbakanlığına 
yazılan 9336/1927 numaralı ve Aralık 1927 tarihli resmî yazı, Başbakan Kont Istvan Bethlen’e 
yazılan 278/1928 sayı ve 21 Mart 1923 tarihli dilekçe.
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Macar Hükûmeti imamın geçimi için gerekenleri sağlayacağını ifade etmiş; Macar 
Başbakanlığı, Abdüllatif Efendi (Tanrısever) için Budapeşte’de VIII. semtte 
Rákóczi sokak 13 numarada bir ev kiralayıp döşemiş, O’na 3600 korona maaş 
ile 960 korona ev kirası vermiştir.44 Sadakat ve çalışkanlığından dolayı Osmanlı 
Hükûmeti tarafından gümüş liyakat ödülüne layık görülen,45 Erzurumlu Abdüllatif 
Efendi sessiz, yumuşak başlı, az konuşan buna karşılık çok çalışan bir kişi olarak 
nitelendirilmektedir.46 Abdüllatif Efendi Budapeşte’de kısa sürede Macarcayı 
öğrenerek Macar aydınları ve özellikle Türkologlar ve Turancı ideolojiye 
bağlı olanlar ile yakın bağlar kurmayı başarmıştır. 1910 yılında kurulan Macar 
Turan Cemiyeti içerisinde, kuruluşundan itibaren bulunmuştur.47 1913 yılında 
çıkarılmaya başlanan Turan Dergisinde Abdüllatif Efendi’nin ismi Németh Gyula, 
Gyula Pekár, Kont Pál Teleki, Zempléni Árpád gibi pek çok tanınmış isimle 
beraber geçmektedir.48 Cemiyet’in etkinlik gösterdiği yıllar boyunca da onun 
her türlü etkinliğinin içerisinde yer almış, sonraki yıllarda (1930’lu yıllar) Turan 
Cemiyeti’nin sürekli üyelerinden biri olmuştur.49 1912 yılında Budapeşte Pázmány 
Péter Üniversitesi’nde Türk dili lektörü görevini üstlenen İmam Abdüllatif,50 
Türkiye’de değişik yerlere referans mektupları gönderecek düzeyde ilişkiler ağına 
sahipti.51 Bir anlamda Turan Cemiyeti’nin Türkiye bağlantısının kilit adamı idi.52 
1913 yılında Turan Cemiyeti’nden ve İstanbul’daki Tahsil-i Sanayi Cemiyetinden 
aldığı referanslarla Anadolu’da 2300 km’lik bir geziye çıkarak kültürel, etnografik 
ve sosyolojik gözlemlerde bulunan Béla Horvath, bu gezi için Abdüllatif 
Efendi’nin verdiği referanslardan yararlandığını belirtmektedir.53 1916 yılından 
itibaren Osmanlı ülkesinden Macaristan’a eğitim amacıyla çok sayıda genç 
gönderilmiş54 bu organizasyonu Macar Doğu Kültür Merkezi (Turan Cemiyeti) 
üstlenmiş, 1916-1917 yılında toplam 186 öğrenci gelmiş; 1916-1924 yılları 
arasında Macaristan’da 200’den fazla Türk öğrenci Budapeşte, Debrecen, Szeged, 
Temesvar, Kassa, Kesmark gibi kentlerde öğrenim görmüşler, bu öğrencilerle 
44 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Kont lstván Bethlen’e yazılan 11.170/924 sayılı ve Mayıs 1924 
tarihli dilekçe; Başbakanlığa yazılan 9336/1927 sayılı ve Aralık 1927 tarihli yazı.

45 MOL, K28, 54. tétel, 54. csomó; Macaristan İçişleri Bakanlığı çeviri bölümü, 21 Mayıs 1924; 
İçişleri Bakanlığının 2729/1924 numaralı yazısının eki.

46 “Török Elet Budapesten”, Pesti Napló, 29 December 1914, 330. szám., s. 6.
47 Nizam Önen, “Budapeşte’de Bir Türk İmam Abdüllatif Efendi’nin Hayatı”, Toplumsal Tarih, 
Sayı: 160, Nisan 2007, s. 78.

48 Bkz.: Turán, I. évfolyam, 1.szám, 2.szám, 3.szám, 1913.
49 Önen agm, s. 79.
50 Abdüllatif Efendi, ölümüne kadar bu görevi sürdürmüştür (Önen, s. 79).
51 Tarık Demirkan, Macar Turancıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları: 99, İstanbul, Haziran 2000, s. 51.
52 Demirkan, age, s. 3; Yazarın, Abdüllatif Efendi için “kendini Macaristan’da yaşayan Türklerin 
imamı olarak tanıtan bu şahsiyet” ifadesini kullanması, Abdüllatif Efendi’nin başka bir görevle 
geldiği izlenimini uyandırmaktadır.

53 Béla Horvath, Anadolu 1913, Tarih Vakfı Yurt Yayınları:36, Çeviren: Tarık Demirkan, Eylül 1996, 
s. 4.

54 Önen, s. 79.
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İmam Abdüllatif ilgilenmiştir. Türk öğrenciler ile Turan Cemiyeti arasındaki bağ 
Abdüllatif Efendi tarafından kurulmuştur.55 Abdüllatif Efendi’nin Budapeşte’de 
yaşayan Türkler hakkında bir Macar gazeteciye verdiği bilgiye göre, savaş öncesi 
140 Türk öğrenci üniversite ve liselerde öğrenim görüyor, fakat Macar okulları 
yerine Fransız, İngiliz ve Alman okullarına devam ediyorlardı. O, Türk gençlerini 
Macar okullarına gitmeye özendirmiştir.56 O’nun faaliyetleri sonucunda Batı 
Avrupa’ya gidecek olan Türk gençleri Macaristan üniversitelerine gelmiştir. Bu 
gençlerin Macaristan’daki meslek ve yüksek okullarda okumasından mutluluk 
duyduğunu ifade eden Abdüllatif Efendi, gençlerin Türkiye’ye döndükten sonra 
da Türk-Macar ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduklarını söylemektedir.57 
Abdüllatif’in “savaşın bitiminden sonra Budapeşte’de Türk öğrencilerin sayısının 
yirmi ile çarpılacağı” yolundaki yorumu,58 O’nun faaliyetleri sayesinde doğru 
çıkmıştır. Abdüllatif Efendi, Macaristan’a gelen Arnavut ve Boşnak gibi diğer 
Müslüman öğrenciler ile de ilgilenmiştir.59 Savaşta yaralanan Türk askerlerine 
yardım etmiş, Macaristan’ın çeşitli yerlerindeki şehitlerin mezarlarını bir araya 
toplayarak, Budapeşte’deki Türk Şehitliğini kurmuştur.60 Abdüllatif Efendi’nin 
Macaristan’daki bütün Müslümanlarla ilgilendiği bilinmektedir.61 Gül Baba 
Türbesi’ni koruyan Abdüllatif Efendiyi İslam dünyasının en ücra yerlerinden 
gelenler ziyaret ederek, O’nun rehberliğinden ve yardımından yararlanmışlardır.62 
Türk-Macar dostluğunu benimsemiş biri olarak,63 Budapeşte’de Müslümanların 
buluştuğu yer olan Gül Baba Türbesi bu dönemde Abdüllatif Efendi’nin de 
katılımı ile canlı Türk-Macar dostluk gösterilerine sahne olmuştur.64 (Bkz.: EK 
I) Abdüllatif Efendi’nin deyimiyle Müslümanların imamı olarak görevini yerine 
getirmenin yanı sıra,1909’dan itibaren Türkiye, Bosna ve tüm İslam dünyasının 
55 Nizam Önen, İki Turan, Macaristan ve Türkiye’de Turancılık, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 
İstanbul 2005, s. 90-91.

56 “Török Élet Budapesten”, Pesti Napló, 29 December 1914, 330. szám., s. 6.
57 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomo; Abdüllatif Efendi’nin 727/1922 sayılı ve 23 Şubat 1922 tarihli 
dilekçesi.

58 “Török Élet Budapesten”, s. 6. 
59 Jelentés A Magyar Keleti Kültür Központ (Turáni Tarsaság) Ket Évi Müködéséről Az 1918 
Majus 24-i közgyülésen tartott elnöki megnyitó és előadott ügyvezetö igázgatói és titkári 
jelentések, Budapest 1918, s. 8.

60 BCA, (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi) Fon Kodu: Muamelat Genel Müdürlüğü:30.10.0.0,Yer 
No: 45.290.59, Dosya: 37/59, Abdüllatif Efendi’nin eşi Neziha Tanrısever’in İsmet İnönü’ye 
yazdığı 12.8.1948 tarihli mektubu.

61 BCA, 30.10.0.0, 45.290.59, Dosya: 37/59, Adı geçen mektup.
62 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó;Abdüllatif Efendi’nin 819/1927 numaralı ve 24 Kasım 1927 
tarihli mektubu.

63 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Milletvekili Mokcsay ve bir grup milletvekilinin 5 Haziran 1924 
tarihli mektubu; Başbakan Kont István Bethlen’e yazılan 278/1923 sayılı ve 21 Mart 1923 tarihli 
dilekçe.

64 “Török-magyar ünnepség Gül Baba Halálának évfordulójan”, Turán, 1922, s. 212.



1030

kültürel ve ticari ilgisini Macaristan’a çekmek65 ve Macar kültürünün İslam 
dünyasına karşı olan izlenimini iyileştirmek için çaba sarf etmiştir. Önceden 
iktisadi desteği olmayan Türk-Macar dostluğunun bu bakımdan da gelişmesini 
sağlamıştır.66 I. Dünya Savaşından sonra Abdüllatif Efendi’nin Macaristan’daki 
faaliyetleri, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında, savaşın haklılığını Macar kamuoyuna 
anlatabilmek üzerine yoğunlaşmıştır.67 Ağustos 1921’de kurulan Turan Haber 
Ajansı’nın Türk seksiyonunun kısa süre içinde faaliyete geçmesinde Abdüllatif 
Efendi’den de destek gelmiştir.68 1920’de Sandor Petöfi’yi anmak için düzenlenen 
toplantıda Turan Cemiyeti başkanının konuşmasının ardından, Türkler adına söz 
alan Abdüllatif Efendi’nin Macarca yaptığı konuşma gayet etkileyicidir:69 

“Sadece özgürlük mücadelesi başkalarının denediği yollardan geçmeyen bir 
ulus olan biz Türkler için değil, dünyanın özgürlüğü seven tüm ulusları için Petöfi 
en saf ve en içten özgürlük simgesi olmuştur. Eğer Petöfi’nin ruhu son yıllarda 
bizim ülkemizde verilen büyük kavgayı görüyorsa, biz Türk kardeşleriyle gurur 
duyacaktır. Çünkü O’nun özgürlük için yanıp tutuşan ruhu Anadolu’da şimdi 
kendisi gibi bir özgürlük şairiyle karşılaştı: O kişi kahramanlık destanını kılıcıyla 
yazan ve Türk ulusunun özgürlük aşkını kanıtlayan Mustafa Kemal Paşa’dır.”

Abdüllatif Efendi konuşmasının devamında “Petöfi’nin 100. doğum yıl 
dönümünü Türkiye’de gerektiği gibi kutlayabilmek için girişimlerde bulunduğunu, 
üniversite hocaları ve öğrencileri nezdinde girişimleri sonucu bu anma törenini 
düzenleyeceklerini” söylemiştir. 

İmam Abdüllatif Efendi’nin Ankara ve Budapeşte arasındaki ilişkilerde 
önemli bir yere sahip olduğunun en belirgin kanıtı Lozan görüşmeleri sürerken 
Amerikan Orta Doğu Yardım Komisyonu üyesi Yowell’in Anadolu’da Rumlara 
ve Ermenilere yönelik saldırılar olduğu biçimindeki savları çürütmek amacıyla 
Ankara Hükûmeti tarafından Fransız belgelerine dayanılarak Fransızca olarak 
yayımlanmış broşürü, Budapeşte’de Macarca olarak yayımlamasıdır.70 Turan 
Derneği’nin yayın organı olan Turan Dergisi’ni incelediğimiz zaman, gerek Turan 
65 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Abdüllatif Efendi’nin 819/1927 numaralı ve 24 Kasım 1927 
tarihli mektubu.

66 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Abdüllatif Efendi’nin 727/1922 sayılı ve 23 Şubat 1922 tarihli 
mektubu.

67 Önen, agm, s. 79.
68 Demirkan, s. 56-57.
69 Demirkan, s. 49-50.
70 Önen, s. 79; Demirkan s. 52-53, Broşürün giriş kısmında Abdüllatif imzasıyla yer alan yazı için 
bkz.: Demirkan, s. 53.
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Derneği’nin toplantı ve davetlerinde,71 gerekse büyükelçilik resepsiyonlarında,72 
O’nun adı sık sık geçmektedir.

Ancak I. Dünya Savaşı yıllarından sonra Abdüllatif Efendi’nin maddi sıkıntı 
içine düştüğü anlaşılmaktadır. Macar Millî Arşivi’nde O’nunla ilgili bulunan 
belgeler bu sıkıntı ile ilgili resmî yazışmalardan oluşmaktadır.73 Abdüllatif 
Efendi maddi sıkıntı nedeniyle Budapeşte’deki evinin kirasını ödeyemediği 
için Gödöllö’de bir eve taşınmak zorunda kalmıştır.74 Çeşitli dönemlerde 
yardım için yaptığı başvurularda Türk-Macar ilişkilerinin pekiştirilmesi için 
yaptığı çalışmalardan bahsederek mali durumunun düzeltilmesini istemiştir.75 
(Bkz.: EK II, EK III-a, EK III-b) Abdüllatif’in 1912 yılında 147.556 sayılı 
Kararname ile üniversite lektörü görevine başladıktan sonra giderleri Macar Din 
ve Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmış, 1919 yılına kadar zam yapılmadığı 
için biriktirdiklerini tüketmişti. Bazı olağanüstü yardımlar ve aldığı maaş ile 
geçinmesinin imkânsız olduğunu vurgulayan Abdüllatif Efendi’nin 23 Şubat 1922 
tarihli dilekçesine göre istekleri şunlardır: maaşının bir an önce ayarlanması, 5. 
maaş kategorisine göre maaş verilmesi ve dinî görevlerini yürütecek kadar para 
sağlanması. Bu durumda şu seçenekler bulunmaktaydı: Müslüman imam olarak 
5. maaş kategorisi ile sağlanan resmî maaş ve idari faaliyetlerine yetecek ilaveler 
verilmesi, lektörlük görevi yerine öğretmenlik statüsü ve onun kanunlarda yazılan 
maaşının verilmesi. Görevinin tam olarak düzenlenmesi için Meclis kararı da 
gerekliyse, bu gerçekleşinceye değin 30.000 korona olağanüstü mali yardımın 
sağlanması. Abdüllatif Efendi durumu düzeltilmezse ülkesine geri döneceğini 
belirtmektedir.76 Macaristan’da yaptığı hizmetlere karşılık Macar Hükûmetinin 
maaşı konusunda gösterdiği ilgisizlikten ve uzun süren bürokratik işlemlerden 
yakınmaktadır.77 12 Mayıs 1924 tarihli dilekçesinde 1500 kilo kömür ve 1500 
kilo odun istemesi,78 bunları daha sonrada dile getirmesi,79 Turan Derneği Başkanı 
71 “Hírek: Török-Magyar Társaság”, Turán, I-IV, XVII, évfolyam, 1934, s. 57; “Tea-est a török 
követ tiszteletére”, Turán, XII, 1929, s. 48; “Kisebb Közlemények: A török delegáció ünneplése”, 
Turán 1922, s. 197.

72 “Hírek: Török gyözelmek ünneplése Budapesten”, Turán, 1922, s. 213; “Törökország nemzeti 
ünnepe”, Turán, XIII. évfolyam, 1930, s. 59; “Török Köztarsaság ünnepe”, Turán, (XII), 1929, s. 
50, “Tea a török követnél”, Turán, (XII), 1929, s. 53.

73 bkz.: MOL K28, 54. tétel, 14. csomó.
74 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Abdüllatif Efendi’nin Başbakana yazdığı 23 Aralık 1924 tarihli 
mektubu.

75 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakana yazılan 23 Aralık 1924 tarihli dilekçe; 727/1922 sayı 
ve 23 Şubat 1922 tarihli bir bakana yazılan mektup; Abdüllatif’in 12 Mayıs 1924 ve 24 Kasım 1927 
tarihli mektubu; 6 Haziran 1924 tarihli mektup.

76 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; 727/1922 sayılı ve 23 Şubat 1922 tarihli dilekçesi.
77 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Abdüllatif’in başbakana yazdığı 20 Aralık 1924 tarihli dilekçesi.
78 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; 12 Mayıs 1924 tarihli dilekçe.
79 “Macaristan yararına gösterdiğim faaliyetime devam edebilmem için bana olağanüstü yardım 
olarak kışlık yakacak ve diğer ihtiyaçlarım için 300 pengö havale edilmesini isterim. Aldığım maaş 
az olduğu için Budapeşte’de ev veya daire tutamam, üç yıldır Gödöllö’de bir dairede yoksulluk 
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Gyula Pekar’a: “Sıkıntılarını hafifletmek için birkaç korona karşılığında bir çift 
ayakkabısını satmak zorunda kaldığını” söylemesi, Abdüllatif’in epeyce maddi 
sıkıntı içinde olduğunu göstermektedir.80 Abdüllatif’in maaş zammı ve bunun 
düzenlenmesi konusunda Budapeşte’deki İsviçre Başkonsolosu’ndan81 elçi 
Kanya’ya kadar pek çok kişi aracı olmaya çalışmıştır.82 Abdüllatif Efendi’nin isteği 
üzerine, durumunun düzenlenmesi için arkadaşı milletvekili Zoltán Mokcsay’da 
O’nun yaptığı hizmetlerden bahsederek yardım verilmesini istemiştir. Zoltán 
Mokcsay’ın gerek kişisel gerekse milletvekili arkadaşlarıyla toplu verdikleri 
dilekçelerin konuyu hemen çözüme kavuşturmadığı, gerek Abdüllatif’in gerekse 
milletvekili Mokcsay’ın ifadelerinden anlaşılmaktadır.83 Mokcsay’a göre bir an 
önce bir gelişmenin olmaması hükûmetin bir adım atmaması, henüz başlamış 
Türk-Macar ilişkilerinin gelişmesini engelleyecek niteliktedir.84 Mokcsay, bir 
arkadaşına Abdüllatif hakkında hatırlatma amaçlı yazdığı mektubunda kendisini 
ziyarete gelen ve on dokuz meslektaşı ile Turan Derneği aracılığı ile Türkiye’ye 
gidip çalışan genç bir mühendisin, Türk Hükûmetinin onlara aynı mevkide olan 
Türk memurlarından iki kat fazla maaş verdiğini anlatmasını örnek göstererek, 
bir an önce bir gelişme olmasını dilemektedir.85 O’na göre “bu çok değerli adamın 
faaliyetlerinin karşılığı olarak yoksulluğu ve yalnızlığı değil, desteklenmeyi ve 
misafirperverliği yaşaması” gerekmektedir.86 Turan Derneği de doğal olarak 
bu meseleyi Abdüllatif Efendi lehine etkilemeye çalışmıştır.87 (Bkz.: EK IV-a, 
EK IV-b)Abdüllatif Efendi kendi kişisel girişimlerinden başka, Turan Derneği 
aracılığı ile de mali durumunun ve görevinin düzenlenmesini istemiştir.88 “İşini her 

içinde yaşıyorum ve her gün başkente gitmekte çok para tutuyor” MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; 
24 Kasım 1927 tarihli dilekçe.

80 Turan Derneği Başkanı Gyula Pekar’ın Başbakan István Bethlen’e yazdığı 288-925 Sayılı ve 6 
Nisan 1925 tarihli dilekçesi.

81 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; İsviçre Başkonsolosunun 31 Ağustos 1920 tarihli yazısı.
82 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Elçi Kanya’nın Din ve Eğitim Bakanı Dr. József Vass’a yazdığı 
dilekçe (tarihsiz).

83 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Milletvekili Zoltán Mokcsay ve arkadaşlarının 5 Haziran 1924 
tarihli dilekçeleri, Mokcsay’ın 2 Ocak 1925 tarihli dilekçesi; Mokcsay’ın arkadaşına yazdığı 
28 Ekim 1924 tarihli mektup; Mokcsay’ın bir arkadaşına yazdığı 9 Eylül 1924 tarihli mektup; 
Mokcsay’ın bir arkadaşına yazdığı tarihsiz mektup, Abdüllatif Efendi’nin Başbakanlık Müsteşarı 
Tibor Pataky’e yazdığı 6 Haziran 1924 tarihli mektup.

84 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Mokcsay’ın bir arkadaşına Kunszentmiklós’tan yazdığı 9 Eylül 
1924 tarihli mektup.

85 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Mokcsay’ın arkadaşına yazdığı 28 Ekim 1924 tarihli mektup.
86 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Mokcsay’ın ve bir grup milletvekilinin 5 Haziran 1924 tarihli 
dilekçeleri.

87 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Gyula Pekar’ın Başbakan Kont István Bethlen’e yazdığı 288-925 
numara ve 6 Nisan 1925 tarihli dilekçesi.

88 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Gyula Pekar’ın Başbakana yazdığı 86-1924 numaralı ve 8 Şubat 
1924 tarihli dilekçesi.
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zaman özenle yapan ve çalışmaları övgüye değer” sayılan89 Abdüllatif Efendi’nin, 
Dernek ve Türk-Macar ilişkileri açısından önemi ve Macar Turancılarının İslam 
dünyasını değerlendirişi, Turan Derneği adına başkan yardımcısı Alajos Paikert’in 
Başbakan Kont István Bethlen’e yazdığı dilekçede şöyle ortaya konulmaktadır:90

“Düşündüğümüz kadarıyla Macaristan’daki Müslümanlar ya uzun süre burada 
kalmak ya da öğrenim görmek ve diğer amaçlar için buraya geldiler. Bildiğiniz 
gibi Batı toplumlarına göre doğuda din çok daha önemli. Doğu toplumları 
öncelikle Müslümanlar için din her şeyden daha önemlidir, mesela ırk, millet 
ve politikadan bile. Türkiye ve İslam dünyası şimdilik ezik bir durumda, ama bu 
durum kolayca düzeltilebilir. Türkiye ile İslam dünyası Macar Hükûmeti’nin içinde 
bulunduğu zorluklara rağmen iyi niyetli olduğunu unutmayacak. Macaristan, 
Batı ile doğu arasında arabulucu olmalı, doğunun gerçek ve güvenli arkadaşı ve 
koruyucusu olmalı. Bu görevi yerine getirince İslam dünyasında unutulmaz bir 
yer kazanırız. Düşündüğümüz kadarıyla bu konuda en uygun çare imamın maaş 
ile görevini Bakanlar Kurulu kararnamesinde düzenlemenizdir, sonra parlamento 
yeniden açılınca hem Budapeşte’deki hem de bütün Macaristan’daki Müslüman 
topluluğunun örgütüne ait kanun çıkarılmalıdır.”

Alajos Paikert’in 29 Ocak 1923 tarihinde Dışişleri Bakanı’na yazdığı dilekçede 
bahsettikleri ise, Anadolu’da oluşmaya başlayan yeni Türkiye’nin nezdinde 
Abdüllatif meselesine nasıl bakılması gerektiğine güzel bir örnektir:91

“O’nun buradaki faaliyeti hem Macaristan’daki Müslümanların önderi olarak 
hem de Türk-Macar ilişkilerinin sembolü olarak dışişleri bakımından da çok 
önemli oldu. Zafer kazanmış olan Türk milletinin sempatisini kaybetmememiz ve 
daha çok sağlamlaştırmamız lazım…”

Turan Derneği’ne göre Abdüllatif meselesine “Türk milleti ile kurulacak sıkı 
ilişkileri önemseyip, tüm Türklerin ve Müslümanların işi olarak” bakmak ge-
rekmektedir.92 Turan Derneği Başkan Yardımcısı Abdüllatif’in son zamanlarda 
polisin, yabancı uyruklu olduğu için çok kez rahatsız edip kendini gösterme zo-
runluluğunu anlatarak Onun için kalış sebebini de içeren resmî bir belgenin çıka-
rılmasını uygun görmektedir. Bütün sorunların kaynağının, Macar Hükûmeti’nin, 
Abdüllatif’in durumunu resmî olarak düzenlememesini göstermektedir. Ona göre 
Abdüllatif Efendi çektiği sıkıntılar yüzünden o zamana kadar gösterdiği çabala-
89 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Gyula Pekar’ın Başbakan’a yazdığı 537/1920 numaralı ve           
31 Aralık 1921 tarihli dilekçesi.

90 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Alajos Paikert’in Başbakan’a yazdığı 343/1922 sayılı ve 22 Mart 
1922 tarihli dilekçesi.

91 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Alajos Poikert’in 61/1923 numaralı ve 29 Ocak 1923 tarihli 
dilekçesi.

92 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakan Kont Istvan Bethlen’e yazılan 278/1923 sayılı ve         
21 Mart 1923 tarihli dilekçe.
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rın tam tersini yapabilir. O kaydedilirse büyük zarar görülür.93 Dernek başkanı 
Gyula Pekar’ın Başbakan István Bethlen’e yazdığı 6 Nisan 1925 tarihli dilekçede 
de aynı endişe gözlenmektedir. Abdüllatif’in en kısa sürede nihai ve olumlu bir 
karar alınmaz ise bu konuda yetkililere dava açmak ve yanlış anlaşılmama için 
durumu Macar ve Türk gazetelerine anlatmak zorunda kalacağını söylemesi nede-
niyle, konunun mahkeme ve gazetelerde çıkmasının Türk Macar ilişkilerini olum-
suz etkileyebileceği, Türkiye’de yaşayan çok sayıda Macar’ın da zarar göreceği 
vurgulanmaktadır. O’na göre “Macarların kaybedeceği çok fazla şey olduğundan 
Abdüllatif’in herhangi bir sıfatla Macaristan’da tutulması daha iyi olacaktır.”94 
Macar Hükûmeti Abdüllatif Efendiye 1923’te 10.000 korona,95 1924’te 2.000.000 
korona olağanüstü yardım yapmış, imamlık görevi için Budapeşte Yönetim Kuru-
lu 1926’da 136 pengö, 1927’de 400 pengö vermiştir.96 Fakat Abdüllatif’in maaşı-
nın düzenlenmesi konusu kabul görmemiştir. Budapeşte Üniversitesinde hocalık 
yapabileceği bir bölümün düzenlenmesi istemi de, Gyula Nemeth’in başkanlı-
ğında bir Türkçe bölümünün var olması97 ve kendisinin gerekli eğitimi olmadığı 
gerekçesiyle uygun görülmemiştir.98 Abdüllatif Efendi’nin imamlığının onaylan-
ması ve maaşının düzenlenmesi konusu, Macaristan’ın I. Dünya Savaşı sonrası 
yaşadığı değişimlerle doğrudan ilgilidir. Kont Khuen Hédervary başkanlığı dö-
neminde çıkan bütçe açığından dolayı sorunlar başlamış, Abdüllatif kendi geçi-
mi sağlanamadığı için Türkiye’ye dönmek istemiş, buna karşılık Müslümanlığın 
yasal olarak kabul edilmesi ve görevinin düzenlenmesine söz verilmişti. I. Dünya 
Savaşı döneminde bu sorunların çözümü olarak Din ve Eğitim Bakanlığı Abdülla-
tif Efendiye XI. Maaş kategorisine göre maaş vermiş, Budapeşte Yönetim Kurulu 
tarafından 5000 korona yardım alması kararlaştırılmıştı.99 Macar hükûmeti 1916 
yılında XVII. sayılı kanun maddesiyle İslam dinini resmen tanımasına rağmen, 
Macaristan’ın Trianon Antlaşması’yla topraklarının büyük bölümünü özellikle 
Bosna’yı kaybetmesiyle çok az sayıda Müslüman kalması üzerine, Macar Hükû-
meti Müslümanlara bir imam sağlamak ve ona maaş vermek durumunda olma-
dığını bildirmiştir. Macar Hükûmetine göre I. Dünya Savaşından önceki yıllarda 
93 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakan’a yazılan 10/1923 numaralı ve 8 Ocak 1923 tarihli 
dilekçe.

94 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Gyula Pekar’ın Kont István Bethlen’e yazdığı 288-925 sayılı ve 
6 Nisan 1925 tarihli dilekçesi.

95 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Din ve Eğitim Bakanlığı tarafından Başbakan Kont István 
Bethlen’e yazılan 87834/922 sayılı ve 26 Temmuz 1923 tarihli resmî yazı.

96 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakan’a yazılan Aralık 1927 tarihli resmî yazı.
97 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Zoltan Mokcsay’a yazılan 25 Kasım 1924 tarihli mektup; Din ve 
Eğitim Bakanına yazılan 3647/920 sayılı ve 2 Aralık 1920 tarihli resmî yazı.

98 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Eğitim Bakanının Din Bakanın’a gönderdiği 28.512/922 numa-
ralı resmî yazısı.

99 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakanlığın Ticaret Bakanın’a Abdüllatif’in dilekçesi 
hakkında sunduğu Aralık 1927 tarihli görüş bildiren resmî yazı; Başbakan Kont István Bethlen’e 
yazılan 11.170/924 sayılı ve Mayıs 1924 tarihli dilekçe.
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ülkenin o zamanki büyüklüğüne ve amaçlarına ve maddi koşullarına göre alınan 
bir karardan, topraklarını kaybeden bir ülke artık sorumlu değildir.100 Din ve Eği-
tim Bakanlığı bütçede Abdüllatif’in maaşını sağlayacak kaynağın olmadığını söy-
lemiştir.101 Din ve Eğitim Bakanına göre diğer lektörler daha az maaş almaktadır. 
Verilen tutar Macaristan’a geldiği zaman imamlık görevi için verilenden az ol-
masına rağmen, Macaristan’daki Müslümanların sayısında bir düşme ile beraber 
imamlık faaliyetinin de azaldığı unutulmamalıdır.102 Müsteşar Petry’nin Dışişleri 
Bakanı Lajos Walkó’ya yazdığı 13 Nisan 1927 tarihli resmi yazısına göre Abdül-
latif’e XI. maaş kategorisinin A grubunun 3. derecesine göre yıllık maaş ve ulaşım 
parası olarak toplam 1651 pengö verilmektedir. Bu miktara göre ise Maliye Baka-
nı daha fazla zam yapılmasına izin vermemiştir.103 Ağustos 1924’te Elçilik Müste-
şarı Procopius (Dışişleri Bakanlığı), bakanlık müsteşarı Jalsovszky Károly, müs-
teşar Pál Flandorffer (Eğitim Bakanlığı), müsteşar Pataky ve Csathó’nun katıldığı 
görüşmede, Abdüllatif’in imamlığının gerekmediği kararından başka, Macaristan 
Hükûmeti’nin isteğine göre Macaristan’a geldiği çalışmaları sırasında O’na ait 
hiç şikayet olmadığı, Türk-Macar ilişkilerinin bozulmaması gerektiği ve T.C. El-
çiliği’nin Türk vatandaşı Müslümanlarla ilgileneceği düşünülerek Procopius’un 
önerisi kabul edilmiştir. Buna göre resmen T.C. Büyükelçiliği’ne Abdüllatif me-
selesinin anlatılması gerekmektedir. Çünkü yabancı uyruklu Müslümanlarla ilgi-
lenen kişiyi sağlamak tamamen Türk Hükûmeti ve T.C. Büyükelçiliği’nin görevi 
olarak değerlendirilmiştir.104 Böylece Türk yetkililerle görüşmeler başlamış, uzun 
süren bekleyişin ardından,105 T.C. Büyükelçiliği’nden, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Abdüllatif’e imamlık görevi ve maaşı veremeyeceği, çünkü Türkiye Cumhuriye-
ti’nin bütçesinde Macaristan’daki bir imam için kanuni bir maddenin olmadığı106, 
Abdüllatif’in geçimini sağlamanın Macar Hükûmeti’nin görevi olduğu, Turan 
100 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakana yazılan Aralık 1927 tarihli resmî yazı.
101 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakan Kont István Bethlen’e yazılan 9 Mayıs 1927 tarihli 
resmî yazı.

102 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Başbakana yazılan Aralık 1927 tarihli resmî yazı.
103 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Müsteşar Petry’nin Lajos Walkó’ya yazdığı 4567/1927 tarihli 
ve 13 Nisan 1927 tarihli resmî yazı. “1911’den 31 Aralık 1921’e kadar Abdüllatif’e VIII. maaş 
kategorisinde verilen 3600 korona yıllık maaşı ve 960 korona ev kirası havale edildi, yılda 4560 
korona 10 Ocak 1922 tarihinden itibaren bu miktar yılda 7360 korona oldu. 1 Temmuz 1923’ten 
sonra ise ücretler yeniden tanzim edilince ona XI. Maaş kategorisinin 3. derecesine göre maaş 
verilmeye başlandı.”

104 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Eğitim Bakanının Din Bakanına gönderdiği 28.512/922 numaralı 
resmî yazı.

105 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Siyasi İstihbarattan Başbakan Kont István Bethlen’e yazılan 
33.968/924 sayılı ve 17 Aralık 1924 tarihli resmî yazı; Başbakanlıktan Dışişleri Bakanına yazılan 
8094 numaralı ve 6 Aralık 1924 tarihli resmî yazı; Milletvekili Zoltan Mokcsay’a yazılan 25 Kasım 
1924 tarihli mektup.

106 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Kont István Bethlen’e yazılan 3067/1927 sayılı ve 9 Mayıs 
1927 tarihli resmî yazı; Siyasi İstihbarat Bölümü’nün Kont Gábor Bethlen’e yazdığı 33.382/1925 
numaralı ve 28 Nisan 1925 tarihli resmî yazı.
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Derneği’nin bu konuda yazdığı son mektubuna göre en kötü ihtimalle, ama gerek-
tiği şekilde kendisine tazminat ödemek koşulu ile O’nun görevinden alınmasının 
mümkün olabileceği yönünde cevap gelmiştir.107 Ancak 1935 yılında Baron Apor 
ve Türk Elçisi Behiç Bey arasında geçen görüşmelerde, Abdüllatif Efendi’nin 
maaşı ile ilgili konunun tekrar gündeme gelmesine bakılırsa, bu konunun uzun 
süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu görüşmede Behiç Bey, Abddüllatif’e karşı 
Belediye Meclisi’nin, maaşlarını sadece Din ve Eğitim Bakanı’nın talimatı üzeri-
ne ödemeleri görüşünü haksız bulduğunu söylemektedir.108 Abdüllatif Efendi’nin 
bu durumu Macaristan’da meydana gelen siyasi değişmelerle ilgili olduğu kadar, 
Türkiye’deki laikleşme yolundaki değişmelerle de yakından ilgili idi.

Bunlar Abdüllatif Efendi’nin Müslüman cemaati liderliği konumu üzerinde 
olumsuz etkide bulunmuş, Macaristan’daki görevinin bir anlamda sona ermesini 
beraberinde getirmiştir.109 Kendi kurduğu Şehitliğin110 bekçiliği görevi Cumhuriyet 
Hükûmeti tarafından kendisine verilmiştir.111 Şehitliğin korunması için 5 İngiliz 
lirası ücretle istihdam olunan bekçi ücreti Bakanlar Kurulu’nun 26 Mayıs 
1929 tarihli toplantısında onaylanmıştır.112 Abdüllatif Efendi Macaristan’daki 
durumunun düzenlenmesi konusundaki istemlerinin113 olumlu sonuçlanmamasına 
rağmen geri dönmemiştir. 

Macar Hükûmeti, Türkiye ile ilişkilerine önem verdiğinden Onun Macaris-
tan’da kalmasına izin vermiştir.114 Macaristan’ın çeşitli üniversitelerinde Semitik 
Diller ve Türk filolojisi hocalığı yapan, kendisi de İslam dinini seçen oryantalist 
yazar Gyula Germanus (1884-1979),115 Abdüllatif Efendiye kalma izninin veril-
mesinde O’nun Türkiye’de zorluklarla karşılaşacağı düşüncesinin etkili olduğunu 
da ileri sürmektedir. Ancak bu değerlendirme Abdüllatif Efendi’nin Cumhuriyet 
rejimi ile iyi ilişkileri dikkate alındığında pek sağlıklı olmasa gerektir.116 Abdülla-
tif Efendi bundan sonra da faaliyetlerine devam etmiştir.
107 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Macar Krallığı Başbakanlığı, geliş tarihi: 12 Mayıs 1925, 
numarası:2834.

108 MOL, K63, 1935-32/7, 28 Haziran 1935 tarihli günlük rapor.
109 Önen, “Budapeşte’de Bir Türk İmam…”, s. 80.
110 BCA,30.10.0.0, 45.290.59., Dosya:37/59, Nezihe Tanrısever’in 12.8.1948 tarihli adı geçen 
mektubu.

111 Önen, agm, s. 80.
112 BCA,Fon Kodu:Bakanlar Kurulu Kararları: 30.18 1. 2,Yer No: 4.32.5, Dosya:231/24
113 MOL, K28, 54. tétel, 14. csomó; Macar Krallığı Başbakanlığı dilekçe sayısı: 11.170/1924. 
Abdüllatif Efendi’nin, imamlığının onaylanması ve maaşına enflasyona göre zam yapılmasını 
isteyen şartlardan başka bir isteği de, bu istekleri yerine getirilmezse bu işe ait sorunun kendisinden 
kaynaklanmadığı belirterek hükûmet ilgisizliğinden dolayı görevinden ayrılması gerektiğini anlatan 
yazılı bir belge ve kıdem tazminatı idi.

114 Önen, s. 80.
115 İsmail Doğan, “Gül Baba Türbesinde Düşünceler-I”, Tarih ve Toplum, Cilt: 25, Sayı:146, Şubat 
1996, s. 46-47.

116 Önen, s. 81.
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1920’li yıllarda Macar ve Macaristan’da yaşayan Boşnak Müslümanları bir 
cami inşasını gündeme getirirken, içlerinden birini de imamlığa seçmişlerdir. 
Gyula Germanus’un Abdüllatif Efendi’ye bağlı kalmaları yönündeki istemlerini 
de kabule yanaşmamışlardır. Bununla birlikte Abdüllatif Efendi ile birlikte çalış-
mak istemişler ancak Abdüllatif Efendi buna yanaşmamıştır. Zaten 1916 yılında 
çıkarılan bir yasaya göre de Macaristan’daki örgütlü bir Müslüman cemaatinin 
liderinin de yalnızca Macar vatandaşı olabileceği kararlaştırılmıştı. Bu durumda 
Türk vatandaşı olan Abdüllatif Efendi’nin yerine Macar vatandaşı olan bir Müslü-
manın getirilmesi yasaya uygun durumdaydı.117 Alexandra Popovic’in “kendisinin 
de Bosna Hersek kökenli ve Sarajeva’da Gazi Hüsrev Bey Medresesinde eğitim 
görmüş olarak” tanımladığı118 Hüseyin Hilmi Düriç, 1926 yılında Macar vatan-
daşlığına alınmış ve Abdüllatif Efendi’nin konumunu üstlenmiştir. Böylece Maca-
ristan’daki Türkler Abdüllatif Efendi’nin; Macar ve Boşnak Müslümanları ise Hü-
seyin Hilmi Düriç’in etrafında toplanmış, Macaristan Müslüman cemaati böyle-
likle ikiye bölünmüş, iki imam arasında cemaatin önderliği konusunda çekişmeler 
gündeme gelmiştir.119 Popovic bu mücadeleye Gyula Germanus’un da (Abdülke-
rim Germanus) katıldığını söylemektedir.120 1930’lı yıllarda Hüseyin Hilmi Düriç 
ve Abdüllatif Efendi arasındaki çekişme, Budapeşte’de bir cami projesi gündeme 
geldiğinde, farklı yaklaşımların ortaya konmasıyla belirginleşmiştir.121 Budapeş-
te’de Gül Baba Camisi’nin inşası için Doğu ülkelerine yardım toplamak üzere 
gittiğini söyleyen Düriç’e122 karşı, Gül Baba Türbesi’nin resmî muhafızı olan 
Abdüllatif Efendi, Gül Baba’nın yanında bir cami yapılamayacağını ve “türbeyi 
Hüseyin Hilmi’nin arzusuna göre bir ziyaretgâh yapmanın caiz olmayacağını” 
söylemiştir.123 Hâlbuki Budapeşte’de bir caminin yapılması için Abdüllatif Efendi 
çok gayret sarf etmişti. Abdüllatif daha I. Dünya Savaşı başladığı zaman 29 Aralık 
1914’te Pesti Napló gazetesi adına kendisiyle röportaj yapan gazeteciye verdiği 
demeçte en büyük sorunun bir mabedin olmaması nedeniyle kendi dairesinde iba-
det ettiklerini, olağanüstü ekonomik koşullar yüzünden cami yapılamadığını söy-
lemekte idi. Ayrıca Abdüllatif Efendi, Turan Derneği Başkan Yardımcısı Alajos 
Paikert ile birlikte bu konu için Budapeşte Belediye Başkanı István Bárczy ile te-
mas kurduklarını bildiriyordu.124 1926 yılında ise Başkent Konseyi’ne yazdığı ve 
Budapeşte’nin banliyölerinden Gödöllö’de oturmakta olan kendisine Budapeşte 
içerisinde bir konut ve ofis tahsis edilmesini istediği dilekçesinde cami yapılması-
117 Önen, s. 80.
118 Aleksandre Popovic, Balkanlarda İslam, İnsan Yayınları, İstanbul, Ocak 1995, s. 114.
119 Önen, s. 80.
120 Popovic, a.g.e, s. 114.
121 Önen, s. 80.
122 BCA, Fon Kodu:Cumhuriyet Halk Partisi: 490.1.0.0,Yer No: 610.119.3., Budapeşte Türkiye 
Elçisinin 9 Eylül 1936 tarihli raporu.

123 BCA, 490.1.0.0, 610.119.3 
124 “Török élet Budapesten”, Pesti Napló, 29 December 1914, 330. szám, s. 6.
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nın gerekliliğinden uzun uzun söz etmiş cami projesi hayata geçirilene kadar, ge-
çici ibadet yeri olarak kullanılan Gül Baba Türbesi’ne, kendi ofisinin yakın olması 
gerekliliği üzerinde durmuştur. Abdüllatif Efendi’nin 1930’lu yıllarda Düriç’in bu 
yöndeki çabalarına karşı çıkışında Düriç ile yaşadığı Müslüman cemaatinin kont-
rolü üzerine çatışmanın etkisi olduğu gibi, T.C.’nin laiklik anlayışının da etkisi 
olması gerekir. Çünkü bu dönemde Abdüllatif Efendi Şehitliğin bekçisi olarak 
T.C.’nin bir görevlisi konumuna gelmişti. Bu uğurda Düriç’in önderliğinde kuru-
lan Otonom Macar Müslümanları Cemiyeti’nde kendisine önerilen “Buda Kadısı” 
unvanını reddetmiştir.125 Düriç’in faaliyetlerinin temelinde,126 Teşkilat-ı Mahsusa 
üyesi olan ve geçmişte İslam dayanışması adına Osmanlı Hilafeti ve Hükûmeti-
ni savunan Arap aydını Emir Şekip Arslan’ın127 olduğu görülmektedir. Popovic, 
1932’lerden itibaren Macaristan’da İslamiyet’e ilişkin malzemenin çoğalmasını, 
gerçekte bir şeyin değişmemesine rağmen sadece Şekip Arslan’ın başlattığı bir 
hareketin mevcut olmasına bağlamaktadır.Popovic’e göre Cenevre’de Avrupa İs-
lam Kongresini (1933) düzenleyen Şekip Arslan Orta Avrupa’daki tecrit edilmiş 
bu Müslüman topluluğunun durumunu düzeltme çarelerini aramakta idi. Düzen-
lediği ilk kongre olduğu sanılan Budapeşte’deki “Macar Müslüman Kongresi”, 
Cenevre’deki Avrupa Müslüman Kongresi’ne Macar delegelerinin yani Hüseyin 
Hilmi ve Mehmet Resuloviç’in gönderilmesine önayak olmuş, bu iki şahsiyet 
daha sonra 1934’te Mısır, Suriye, Filistin’e 1936’da Irak ve Hindistan’a gitmişler-
dir. Ancak bu uzun yolculuklar fazla bir işe yaramamış, Budapeşte Camii hiçbir 
zaman yapılmamıştır.128 T.C. Budapeşte Büyükelçiliği’nin 25 Ağustos 1936 tarihli 
raporuna göre Macar İslam Cemiyeti’nin oluşmasından beri bir cami için Hindis-
tan’dan önemli paralar toplandığı ve caminin temelinin atılacağı haberlerinin her 
sene tekrar edildiği bildirilmektedir. Hüseyin Hilmi Düriç “hiçbir şahsiyeti olma-
yan, bir mevkii bulunmayan ve hatta en yakın arkadaşlarının bile ahlak düşkünü 
biri diye nitelendirdikleri” kaydedilmekte ve Hüseyin Hilmi’ye bu çalışmalarında 
Hintlilerin önemli ölçüde para vermeyecekleri açıklanmakta ve olaya şüphe ile 
bakılmaktadır.129 T.C. Budapeşte Elçisi’nin 27 Ağustos tarihli Magyarsag gazete-
sinde Hüseyin Hilmi ile ilgili haberi yorumladığı 9 Eylül 1936 tarihli raporunda 
125 Önen, s. 80-81.
126 bkz.: BCA, 490.1.0.0, 610.119.3, Hüseyin Hilmi kendisine Avrupa Müslüman Kongresi başkanı-
nın Cenevre Kongresi toplandığı sıralarda bir takım tavsiye mektupları verdiğini ve iane toplamak 
faaliyetine devam niyetinde olduğunu, iki ay kadar Fas, Cezayir ve Tunus’a bu amaçla gideceğini 
bildirmiştir (9 Eylül 1936 tarihli rapor) Büyükelçiliğin raporuna göre Cenevre’de toplanan İslam 
Kongresi reisi Emir Şekip Arslan’dır.

127 Ölüme Giden Yolda Üç Osmanlı-Enver Talat ve Cemal Paşaların Son Yılları- Çeviren: Aziz 
Akpınarlı, Çatı Kitapları: 19, Mayıs 2005, s. 10.

128 Popovic, age, s. 115-116.
129 BCA, 490.1.0.0., 610.119.3., Adı geçen rapor. 8 Ağustos 1936 tarihli rapora göre baş müftü 
Hüseyin Hilmi’nin yanında Budapeşte Müslüman cemaatinin imamı olarak Mehmet Ağağiç İsmail 
adlı birinin adı daha geçmektedir (Adı geçen rapor).
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bu şüphe açıkça belli olmakta; elçi, Düriç’in kendisinin İslam âlemine Cenevre’de 
toplanan İslam Kongresi Başkanı Şekip Arslan tarafından tavsiye edilmiş olduğu 
yolundaki sözlerini göstererek, Düriç’in kişisel serveti olmadığını ve O’nun İslam 
ülkelerine yaptığı ve yapacağı gezilerin masraflarını kim ve hangi teşekküllerin 
yüklendiklerinin önemli olduğunu vurgulamaktadır.130 Abdüllatif Efendi’nin bu 
yüzden Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’nin bir görevlisi olarak, Şekip Arslan’ın 
başını çektiği bu tür düşüncelere itibar etmediği anlaşılmaktadır.

Hüseyin Hilmi Düriç büyük bir yoksulluk içinde Budapeşte’de Janos 
Hastanesinde 7 Şubat 1940 yılında 52 yaşında veremden ölmüş, cenazesini 
Belediye kaldırmış, Budapeşte’nin “Ujköztemető”denilen mezarlığın 124. 
parseline gömülmüştür. Macar olan karısı da II. Dünya Savaşı sırasında sefalet 
içinde ölmüştür. Abdülkerim Germanus Kahire’de çıkan 8 Ocak 1940 tarihli El 
Belağ gazetesine yapmış olduğu açıklamada 400 civarında Macar Müslümanın 
olduğunu ve Budapeşte imamlığı makamında Abdüllatif Efendi’nin bulunduğunu 
kaydetmektedir.131 Bundan 6 yıl sonra Abdüllatif Efendi 26 Eylül 1946 yılında 
ölmüş132 ve Ujköztemető’nün 124. parseline yani, Bosnalı rakibi Hüseyin Hilmi 
Düriç’in birkaç adım uzağına gömülmüştür.133 Macar eşi Nezihe Tanrısever O’nun 
ölümünden sonra Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye 12 Ağustos 1948 tarihinde bir 
mektup yazarak çektiği yoksulluk nedeniyle yardım istemiştir. Nezihe Tanrısever’in 
mektubuna göre Macar Hükûmeti kendisine yardım etmeye taraftar olmadığı için 
İnönü’ye başvurmayı uygun görmüştür. Sefaret yolu ile bir kez 100 dolar almış 
ve bu para ile eşinin mezarını Türkiye ve Macaristan namına yaptırmıştır. O’na 
göre eşi her iki ülke için 36 yıl feragatle çalışmıştır. Nezihe Tanrısever mektubunu 
İnönü’ye hitaben “Macaristan’da bilinmeyen hızırın yardımına ihtiyacım var. 
Lütfen bu Hızır siz olunuz.” diye bitirmektedir.134 

1945 ve sonrası dönemde ise, bir dönemin ardından Macaristan’daki 
Müslümanların durumuna bakıldığında görünen, buradaki Türk ve Bosnalı 
Müslümanların çocuklarının artık Müslüman olmadığıdır.135

130 BCA, 490.1.0.0.,610.119.3., 9 Eylül 1936 tarihli rapor.
131 Popovic, a.g.e, s. 117. Aynı yazar diğer makalesinde Macaristan’daki Müslümanların sayısı 
konusunda kendisinin de ifade ettiği gibi çok çelişkili rakamlar vermektedir. Örneğin 1926’da 447 
Müslüman, 1934’te 30.000 (!) Müslüman gibi. Yazar bu rakamların “ülkenin farklı dini mezhepleri 
hakkında yapılmış olan tüm Macar istatistiklerinde Müslümanların ayrı bir sütunda yer almamasından 
ya “bilinmeyen din” veya “çeşitli” sütununda toplanmasından dolayı denetlenemediğini ve Macar 
Müslüman cemaatinin gerçek durumunu doğru yansıtmadığını bildirmektedir (Bkz.: Popovic “ Les 
Musulmans De Hongrie…”, pp.171-172.

132 BCA, 30.10.0.0., 45.290.59,Dosya:37/59, Nezihe Tanrısever’in adı geçen mektubu.
133 Popovic, Balkanlarda İslam, s. 117.
134 BCA, 30.10.0.0, 45.290.59.,37/59, adı geçen mektup. İmam Abdüllatif Tanrısever’in eşine yardım 
yapılıp yapılmadığı konusunda arşivde herhangi bir belgeye rastlamadık.

135 Popovic, Balkanlarda İslam, s. 117; Popovic,  “Les Musulmans De Hongrie…”, pp. 185.
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SONUÇ

Osmanlıların Macaristan’da başlayan hâkimiyeti sırasında burada oluşan Türk 
ve Müslüman varlığı, Avrupa’dan geri çekiliş ile silinmiş XIX. yüzyıl sonunda 
kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi sonucu tekrar ortaya çıkmıştır. XX. 
yüzyıl başlarında artan iyi ilişkilerin sonucu olarak Macar Hükûmetinin isteği 
üzerine, Macaristan’daki Müslümanlarla ilgilenmek için Osmanlı Hükûmeti 
tarafından İmam Abdüllatif Efendi gönderilmiştir (1909).

 Abdüllatif Efendi Macaristan’da güç kazanan Turancı oluşumun içinde yer alarak 
Osmanlı’dan Cumhuriyete geçiş sürecinde Türkiye ve Türklerin Macaristan’daki 
sesi olmuştur. O’nun Erzurum’da başlayan yaşam öyküsü 36 yılını Macaristan’da 
Türk-Macar ilişkilerinin gelişmesine adadıktan sonra, 1946’da Budapeşte’de sona 
ermiştir. Hakkında çok az bilgi olan ve bu yüzden üzerinde daha geniş araştırmalar 
yapma isteği uyandırabilecek bu sıra dışı şahsiyetin yaşam öyküsü, aynı zamanda 
olağanüstü bir dönemde imparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde, binlerce 
km uzaklıkta da olsa yaşananların bir aynası gibidir.

Abdüllatif Efendi gibi tarih satır aralarında kalmış kişiliklerin yaşam öyküsü, 
yaşadıkları dönemin bir aynası gibi geçmişe ışık tutacaklarından, ortaya 
çıkarılmaları gerekmektedir.

1928 yılı Temmuz ve Ağustos ayları içine etnografya üzerinde incelemeler 
yapmak için Macaristan’a giden ve Macaristan ile ilgili anısını Çınaraltı dergisinde 
anlatan Rıza Yalgın “Gül Baba’yı bekleyen Abdüllatif Efendi’nin bizim için büyük 
bir hatıra” olduğunu söylemektedir.136 İmam Abdüllatif Tanrısever, Rıza Yalgın’ın 
dediği gibi Macaristan’da Türklerden kalan değerli bir “hatıra”dır.
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ARKEOLOJİK KAZI SONUÇLARINA GÖRE
TÜRKLERDE MEZARLARA AT GÖMME GELENEĞİ

 ÇORUHLU, Yaşar
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ABSTRACT

According to the Results of Archaeological Excavations the Tradition of 
Horse Burial in Graves Among Turks

Horses, which have very important place in Turkish civilization and culture, 
have been burried mostly with its owner and sometimes only to the graves which 
they belong to.

In the periods of Proto-Turk (generally BC. 3000-2000), Hun (BC. 244-AD. 
216) and Gokturk (=Köktürk AD. 552-745/753), especially in kurgans, lots of 
horse corpses were unearthed by archaeological excavations. These Horses were 
offered to the dead person to be used (by killing, in other words to be sacrificed) 
in the life of parallel world (world of deaths).

From East Europe to East Asia, in various Turkish societes who spreaded in 
immense steppes or semi-steppe areas for centuries (nearly to the periods close to 
our Era), horses reflecting the same tradition and symbolism, were continued to be 
buried with dead chieftain, ruler (= bey), warrior or apart graves.

In our research by way of chronological development, horse burial tradition in 
the graves among Turks is tried to be explained generally.

Key Words: Horse burial, Proto-Turks, Huns, Göktürks, kurgan, symbolism, 
art, archaeology. 

---

Bu çalışmamızda, eski Türk topluluklarında at defin geleneğinden söz ederken, 
esas itibariyle Proto-Türklerden-Türk İslâm devri sonlarına kadar olan çok uzun 
bir süreçteki at gömme uygulamalarından söz edeceğiz. Bununla birlikte İç Asya 
ve Orta Asya’da at gömme geleneğinin, henüz etnik yapıların net bir şekilde 
oluşmadığı daha erken devirlerden itibaren başladığı ve bu konudaki inanış ve 
uygulamaların temelinin bu erken devirlere bağlı olduğu da ileri sürülebilir.

Söz konusu coğrafi bölgelerde Paleolitik devirden beri insanların gömüldükleri 
yerleşmelerde yapılan kazılar neticesinde, insanların çoğu kere çeşitli hayvanlara 
ait kalıntılarla birlikte gömülü olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu hayvanlar o devir 
insanının beslenmesinde önemli rol oynadığı gibi, onların dinî inanışlarında da 
etkin yer tutuyordu. 
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 Orta Asya’da at kalıntısının bulunduğu en erken yerleşmelerden biri (Musteriyen 
devri), bir Neandertal çocuğun iskeletinin yer aldığı, Güney Özbekistan’da Hisar 
dağ sırasında deniz seviyesinden 1500 m yükseklikte, bir burunda bulunan Teşik-
taş Mağarası’nda keşfedilmişti. Klan avcıları avladıkları hayvanların bedenlerini 
mağaraya getirmişlerdi; ancak çok sayıdaki kalıntıdan anlaşıldığına göre at, eti 
için avlanmakla beraber, henüz ön planda olan bir hayvan değildi. Nitekim söz 
konusu mağara yerleşmesinde ele geçen 907 kemikten 761’i değişik türdeki dağ 
keçilerine aitti. Sadece geri kalanlar geyik, leopar, ayı tavşan, kuş kemikleri vb. ve 
ata ait kemikler idi. O dönemde söz konusu yerleşme ve benzerlerinde dağ keçisi 
boynuzlarının büyüsel ritüellerde kullanılması aynı zamanda totemist anlayışa 
ve bu anlayışta dağ keçisinin yerine işaret eder.1 Orta Asya’da esas itibariyle bir 
neolitik kültür olan Kelteminar Kültürü (MÖ 5. bin-3. bin sonu) merkezlerinde, 
avlanmış vahşi at kemikleri kazılarla ortaya çıkarılmıştı;2 ancak evcilleştirilmiş 
at kalıntılarına ise Kalkolitik devirde ortaya çıkan Anav Kültürü’ nün tunç 
devrine ait II. Kültür tabakasında rastlamak mümkün olabilmiştir.3 (Resim 1, 
bkz.: s. 1515). Buna karşın, atın önemli sayılıp mezarlara gömülüşü Proto-Türk 
topluluklarını daha çok ilgilendiren İç Asya’da, yani Türkmenistan- Özbekistan 
hattından daha kuzeyde, daha erken tarihlerde olmuştu. Yanılma payı olmakla 
birlikte Türkmenistan’da bir at iskeletinin ilk kez tüm bedeni ile yer aldığı, tunç 
devrine ait mezarın, muhtemelen erken devirlerden beri bu bölgelere sarkan bozkır 
kültürü kabilelerinin etkisiyle yapılmış olması gerektiğini düşünüyoruz.

Türkmenistan’ın Murgab bölgesinde bulunan Gonur-tepe’de bir mezarda, 
kurban edilmiş atın da gömüldüğünü görüyoruz (Resim 2,bkz.: s. 1516). MÖ II. 
Bine ait bu merkezde, ayrıca bir de bir ağaç gönderin ucuna takıldığı düşünülen 
gümüşten bir at başı parçası (7 cm) bulunmuştur. Türkmenistan’da Tunç 
Çağı’nda at yetiştiriciliğinin yoğun olarak görüldüğünü ve onların aynı zamanda 
kurban edildiğini de belirten Sarianidi, at iskeleti ve heykelcikten yola çıkarak 
Türkmenistan’ınünlü ahalteke atlarının soyunun bu devre dayanabileceğini ileri 
sürmektedir.4

İç Asya bölgesinde, at kalıntılarına rastlanan en erken kültür, daha çok MÖ 
3 binlere tarihlenen Afanesyeva Kültürü’dür. İç Asya’da bu kültür ve daha 
1 V. M. Masson-V. I. Sarıanidi, Central Asia Turkmenia Before The Achaemenids, Thames and 
Hudson Yayınevi, Londra 1972, s. 15-16, 22.

2 Philip Kohl, Central Asia: Paleolithic Beginnings to the Iron Age, Paris 1983, s. 59.
3 Anonim, Anav, Türk Ansiklopedisi, Cilt: II, Ankara 1947, s. 457.
4 Wıktor Sarıanidi, Marguş Turkmenistan- Murgap Deryasının Köne Hanasının Ayagındaki 
Gadimi Gündoğar Şalugı- Drevnevostoçnoe Tsarstvo V Staroy Delte Reki Murgab – Ancient 
Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab River, Türkmen Devlet Haberleri yayını, 
Aşkabat, 2002, s. 234-241, R. s. 237-238.
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sonraları gelişen kültürlerin, bir bölümü dolaylı olarak, bir kısmı ise doğrudan 
doğruya Proto-Türk (=Ön-Türk) kültürü ve sanatının oluşumunda yer almıştır. 
Bu yüzden atlarla ilgili gelişmeler, Proto-Türkleri de ilgilendirmektedir. 
Afanesyeva kültürünün, Yenisey ırmağı sol kıyısında keşfedilen ilk merkezinde 
yapılan kazılarda, Neolitik devrin sonu Kalkolitik devrin başına ait hocker 
tarzında gömülmüş bir çocuğun mezarından, başka çeşitli hayvanların kalıntıları 
yanında at kemikleri de ele geçirilmişti.5 Daha sonra tespit edilen ve kazılan 
çok sayıdaki Afanesyeva mezarında da araştırmacılarca av ve hayvanlarla ilgili 
kültlere işaret eden at kemiklerine rastlanmıştı.6 Okladnıkov’ a göre Afanesyeva 
kabilelerinin kültürel gelişim bakımından elde ettikleri en büyük başarı, ihtimalen 
tarıma başlamalarının yanında, at ve diğer bazı hayvanların yetiştirilmesine de 
başlamalarıydı.7

Afanesyeva devrinde, Altay mezarları da yapıları itibariyle Minusinsk 
mezarlarına benziyordu. Buradaki mezarlarda, insan cesetleri dışında, sığır ve 
koyun yanında at kemiklerine de bol miktarda rastlanmaktaydı.8 Okladnıkov’ un 
ileri sürdüğü gibi, bu devirde sığır koyun ve at yetiştiriciliğinin Tayga kesiminden 
çok, bozkırlarda gelişme sağlaması, doğacak olan Bozkır Kültürü ve Proto-Türk 
kültürü açısından önemli olarak kabul edilebilir.9 

 Öte yandan MÖ 2. bin başlarında ortaya çıkan Okunyev kültüründe tekerlekli 
araçların kullanıldığına dair bulgular vardır.10 Kurganlarda ve tasvirlerdeki buluntu 
ve bulgular bu devirde bu arabalara sığırların yanında atların da koşulmuş olma 
ihtimalinin olduğunu göstermektedir.

Bazı Türk bilim adamları gibi, bizim görüşümüze göre de bir Proto-Türk kültürü 
olan Andronovo kültüründe, kurgan denebilecek mezarların ve atların durumu, 
ileride Pazırık kurganlarındaki atların konumuna açılan yolun başlangıcını 
gösteriyor. Söz konusu kültürde, atlar kurban edilerek kurganlara gömülüyordu 
ve günlük hayatta da araba (savaş veya yük arabası) çekiminde kullanılıyordu.11 
Sintaşta kurganlarında bu şekilde kurban edilip gömülmüş at kalıntıları kazılarda 
5 Anonim, “Afanesyev Kültürü”, Türk Ansiklopedisi, Cilt: I, Ankara 1943, s. 164.
6 Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür tarihi (Orta Asya kaynak ve Buluntularına 
Göre), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988 (3. baskı), s. 19.

7 A. P. Okladnıkov, Tarihin Şafağında İç Asya, Erken İç Asya Tarihi (Derleyen: Denis Sinor, 
Çev.: Alâeddin Şenel), İletişim Yayınları, İstanbul 2000, s. 118.

8 E. D. Phillips, The Royal Hordes Nomad Peoples of The Steppes, Londra 1965, s. 28.
9 A. P. Okladnıkov, Ancıent Populatıon of Sıberia and Its Cultures, Cambridge-Massachusetts, 
1959, s. 22.

10 Mikhail P. Gryaznov, Southern Siberia (Rusçadan Çev.: J. Hogarth), Nagel Publishers, Geneva 
(Cenevre)1969, s. 61, 62.

11 Okladnıkov, dolaylı bazı kanıtların bulunduğundan yola çıkarak bu devirde ata binilmiş 
olabileceğini de söylemektesir. bkz.: A. P. Okladnıkov, Tarihin Şafağında İç Asya…, s. 123.
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ortaya çıkarılmıştır12 (Resim 3, bkz.: s. 1517) Ayrıca Gryaznov’un bildirdiğine 
gore, Mias nehri vadisindeki Alakul Gölü’ndeki bir mezarlıkta, toplu halde 
bulunmuş koyun, inek ve at kemikleri, kurban edilmiş hayvanların kalıntıları 
idi. Aynı zamanda bu devirden olan, Orta kazakistan’daki Andronovo Mezarlığı 
Bylkyldak II’de bir insan cesedi ile birlikte, bir atın kafatası ve incik kemiklerine 
rastlanmıştır.13 Bu işlem, belki de atın tümünü temsilen, bir bölümünün, kurban 
hayvanı olarak değil de ölene eşlik etmesi amacıyla konulduğuna işaret olarak 
kabul edilebilir. Gerçi kurban etmedeki temel amaç da tanrılara kurban sunmaktan 
ziyade, ölüye paralel dünyadaki hayatında yardım etmesi amacıyla atın öldürülüp 
gömülmesi idi.

Altaylar ve Yenisey havzasında, ilk defa keşfedilen ve tunç ile demir çağı 
arasında bir köprü oluşturan Karasuk Kültürü (ortalama MÖ 1300’den sonra 700 
tarihlerine kadar)’nde de atın benzerî konum ve anlamda mezarlara gömülmüş 
kalıntılarına rastlanmıştır. Yine kurban hayvanı ve cenaze töreninde eti yenilen 
hayvan olarak kullanılmış olan atın, bu durumda da mezara gömülen en önemli 
hayvan olduğu söylenemez; çünkü mezarlarda kalıntılarına en çok rastlanan 
hayvan olan koyunun oranı % 58.6’yı bulmakta (Kiselev’ e göre) at, deve ve sığır 
ise diğer grubu oluşturmaktadır. Yenisey Znamenka’da olduğu gibi, dönemin kaya 
resimlerindeki araba tasvirleri, atın da gücünden faydalanılan bir hayvan olduğunu 
düşündürmektedir. Ayrıca, bu devirde ata binildiğine dair ipuçları da vardır 14.

 Düşüncemize göre, atların mezarlara gömülen hayvan olarak ön plana çıkması, 
önemli bir Proto-Türk kültürü olan ve başlangıcı MÖ 6. yüzyıl olarak kabul 
edilen, Tagar Kültürü ve onun değişik veya gelişmiş bir şekli olan Taştık Kültürü 
devrinde ortaya çıkmıştır. Artık at, sadece kurban edilen veya cenaze töreninde 
eti yenilen bir hayvan değil, sahibinin öteki dünyada onsuz yapamayacağı, 
o olmaksızın yaşantısını sürdüremeyeceği en önemli hayvan konumuna 
gelmiştir. Bu durumu ortaya koyan husus ise Proto-Türklerde ve diğer bozkır 
topluluklarında ortaya çıkan toplumsal değişikliklerdir. Söz konusu dönemde 
alp veya bahadır dediğimiz savaşçı/kahraman tipleri önem kazanmış ve bunların 
gömüldüğü mezarlarda da onunla birlikte ve onunla aynı hatta daha fazla değerde 
olmak üzere atı da gömülmüştür (Resim 4, bkz.: s. 1518). Alp mezarlarında at, 
ölen kişinin öteki dünyada hizmetinde olacak bir unsur olmaktan çok, beraber 
yaşayacağı bir varlık olarak görülmüş olmalıdır. Sadece yönetici mezarlarındaki 
12 J. P. Mallory, bizim doğrudan veya dolaylı olarak Proto-Türk kültürleriyle ilişkilendirdiğimiz 
birçok erken İç Asya kültürünü Hind-Avrupa kültürleriyle bağdaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda 
o bir Hind-Avrupa kültürü olarak görmek istediği Andronovo kültüründe at kurbanı ve arabaların 
bulunmasını Hind-Avrupa kültür ögesi olarak ileri sürüyor. bkz.: J. P. Mallory, In Search of the 
Indo-Europeans, Language, Archaelogy and Myth, Thames and Hudson yayınevi, Londra 1992 
(tıpkıbasım), s. 53 Türkçe çeviri için bkz.: J. P. Mallory, Hint – Avrupalıların İzinde – Dil, Arkeoloji 
ve Mit (Çev. Müfit Günay), Dost Kitabevi, Ankara 2002, s. 67.

13 M. P. Gryaznov, age, s. 91.
14 A. P. Okladnıkov, age, s. 25.; A.P. Okladnıkov, Tarihin Şafağında İç Asya…, s. 126.
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atın önemi, bir anlamda Tanrıyı temsil eden hükümdardan sonra gelmiş olmalıdır. 
Bu tür mezarlarda atlar çok sayıda olabilmekteydi; bir kısmı ölenin en sevdiği 
atları, bir bölümü ise değişik kabilelerin ölüye sunmak için öldürülerek mezara 
gömülmüş başka atlardı. Kadın olan savaşçıların mezarlarında ise, daha çok bir 
at ve savaşçının kendisi yer almıştır. Bu dönemin kurganları, bazı araştırmacılar 
tarafından Pazırık Kültürü olarak adlandırılan, bizim ise Hun egemenlik dönemi 
başlangıcı veya Hun kurganları olarak kabul etme eğiliminde olduğumuz, Pazırık 
Kurganları’na benzemekteydi ve defin gelenekleri de benzer idi.15 

Altaylarda Tagar Kültürü’nün ikinci evresinde (MÖ V-IV. yüzyıl) görülen ve 
Mayemir Kültürü olarak adlandırılan kültürde de daha sonraki Türk devirlerinde 
olduğu gibi, (orta ve güney Altaylarda) Alpler, eşyaları-silahları ve atları ile 
birlikte gömülüyordu.16

Aşağı yukarı Tagar döneminde, biraz daha batı kesimlerinde karşımıza çıkan 
ve muhtemelen Hun imparatorluk geleneklerini de etkilemiş olan, içlerinde Türk 
topluluklarının da bulunduğu İskit kurganlarında da, insan ve at cesedlerinin 
birlikte gömüldüğüne şahit oluyoruz. Atların gömüldüğü en meşhur örneklerden 
biri Kostromskaya Kurganı’dır (Resim 5, bkz.: s. 1519). 2003 yılında açılmış İskit 
diye takdim edilen, ancak Proto-Türk de olabilecek, at kadavralarının bulunduğu, 
bir diğer tipik kurgan ise Arjan II (Tuva bölgesinde) olarak adlandırılan kurgandır 
(Resim 6, bkz.: s. 1520). Benzeri örnekler çok sayıdadır (Resim 7, bkz.: s. 1521).

Yukarıda belirttiğimiz gibi Hunların başlangıç devirleri ve Hun devrine ait 
olarak (ki burada Asya Hunları yani Hsiung-nu’lardan bahsediyoruz.) kabul 
ettiğimiz Pazırık kurganları (MÖ 5-173. yüzyıl), özellikle yönetici mezarlarında, 
atların yeri hususunda, yeterli örnek sunmaktadır. Bu kurganların büyük 
olanlarında (I-V numaralı kurganlar), atların, kurganı oluşturan suni tepeciğin 
altında, insan cesedinin gömüldüğü yerden farklı bir yer ve seviyede ve çoğu kere 
de cesedin gömüldüğü yerden daha yüksekte bir toprak tabakasında gömüldüğü 
görülür. Rudenko’ ya göre bu at gömüleri, değişmez bir kural olarak defin 
çukurunun üçte birini oluşturur şekilde ve kuzeyde olur.Yine onun belirttiğine 
göre, mezar 1, 4 ve 5’te atlar gömü çukurunun aşağısına yerleştirilmişken, 9 
atın bulunduğu mezar 5’te daha yukarıda, mezar 3’te ise defin çukurunun kuzey 
bölümünde, dıştaki odanın çatısını oluşturan tabanı dolduran, dumanlı çay çalısı 
tabakası üstüne yerleştirilmişlerdir; ancak bu kısım çökünce atlar daha içteki 
çatının üzerine düşmüştür. Bir kısım kurganlardaki at gövdelerinin kısa direkler 
üzerine yerleştirildikleri de dikkati çekiyor. Hayli yükseğe yığılmış Kurgan 2’deki 
15 Karl Jettmar, Art of The Steppes…, s. 72, 74, 75.
16 Bahaeddin Ögel, age, s. 33.
17 Pazırık kurganları çeşitli araştırmacılar tarafından değişik topluluklara mal edilmiştir. İskit veya 
Yüeçi diyenler olduğu gibi Ting-ling’lere veya Kagnılı boylara ya da onlardan gelen Uygur’lara 
atfedenler de bulunmaktadır. Örneğinbkz.:Emel Esin, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi ve 
İslama Giriş, Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1978, s. 15.
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at gövdeleri de ardıç ağacı ve melez çam dalları üzerine konulmuş olup, bütün 
kurganlarda insan ve at gövdeleri konulduktan sonra, daha üst kesimin kütük 
tabakaları ve az topraklı taş parçalarından oluşturulan bir yığın ile doldurulduğu 
belirtilmektedir,18 Bu örneklerde atlar, insan cesedinin içinde yer aldığı gibi bir 
odacık içine konulmuştur. Büyük bir lahit gibi de nitelendirilebilecek bu odalar, 
ahşap tomruklardan çivisiz geçme (çantı) tekniğiyle yapılmışlardır. Odacıkların 
bu şekli İç Asya’nın değişik bölgelerindeki büyük kurganlarda da görülmüştür. 

Araştırmacılar bu mezarlara atların belli bir düzende gömülüp gömülmediği 
üzerinde düşünmüşler ve bunun kısmen geçerli olduğu sonucuna varmışlardır. 
Nitekim büyük Pazırık kurganlarında atları mezara belli bir şemada yerleştirmenin 
olduğu Rudenko’ nun gözünden kaçmamıştı; ancak yine aynı araştırmacı 
tüm kurganlarda aynı düzenin tekrarlanmadığını da belirtmektedir ki, atların 
sayıları da değiştiğine göre (herhalde bu ölen kişinin zenginliğine ve toplumsal 
statüsüne bağlıydı) bu da normaldi. Çoğu kere bu mezarlar hırsızlar tarafından 
talan edildiğinden, atların mezar açıldığında in situ durumunda olmaması da bu 
sorunu daha karmaşık hale getiriyordu. Bununla birlikte, bazı kurganlarda at defin 
mahallerinde, atların yönleri ve birbirleri ile ilişkili olarak oluşturdukları sıralar 
tespit edilebilmiştir (Resim 8, bkz.: s.1521). Rudenko, bunları 1-4. mezarları esas 
alarak şu şekilde şemalaştırmıştır: Kurgan 1 de sekiz at iki dörtlü dizi halinde, 
başları doğuya doğru döndürülmüş biçimde boylu boyunca yerleştirilmişti. Bu 
grubun batısında kalan baş kısma ise iki at başları güneye gelecek şekilde yan yana 
konulmuştu (2 + 4 + 4). 2. Kurgan’daki yedi at da benzeri şekilde yerleştirilmiş 
olup burada 1+ 3 + 3 şeması kullanılmıştı. Yani üçer attan oluşan doğuya yönelmiş 
iki grubun önünde başı güneye yöneltilmiş tek bir at vardı. Kurgan 3’te daha 
karışık bir sistem vardır. Burada esas itibariyle, başları doğuya yöneltilmiş araları 
açık dörder attan oluşan iki grup mevcuttur; ancak bu iki grubun arasına, başları 
güneye yöneltilmiş bir çift at daha konulmuştur. Daha batıdaki baş tarafta ise başları 
güneye konulmuş bir çift at daha vardır. Ayrıca başları batıya doğru uzatılmış biri 
diğerinin arkasında iki at da grubun üst (kuzey) tarafına konulmuştur (2+4+2+4+2 
(1+1). 4. Kurgan’daki düzenleme ise hepsinden karışıktır. Bu karışıklık herhalde 
gömü yerinin sunduğu imkânlardan kaynaklanmaktadır. Yine aynı nedenden 
dolayı, bazen ön ve arka bacaklar yukarı doğru gerilerek bastırılmış ve başlar 
boynun arkasına doğru bükülmüştür. Burada toplam 14 atın bir bölümü güney-
batıdan kuzey-doğuya doğru çapraz sıralar hâlinde konulmuş, altta oluşturulan 
boş alana, başları kabaca batı ve doğu tarafa yöneltilmiş, geri bölümleri birbirinin 
üstünde birer çift at konulmuştur. Ayrıca bu çiftlerden soldakilerin üzerine, bir 
at daha ve kuzey doğudaki 3’lü grubun üzerine ise, başları kuzey-batıya dönük 
iki at daha konulmuştur. Bütün bu atlar başlarında başlık, mask veya sorguçlar 
bulunduğundan, alınlarına tokmakla vurulmak suretiyle öldürülmüş ve iplerle 
defin çukuruna sarkıtılmış olmalıdır.
18 Sergeı I. Rudenko, Frozen Tombs of Sıberia The Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen 
(Çev.: M. W. Thompson), J. M. Dent ve Sons Ltd., London 1970, s. 23.
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5. Pazırık Kurganı’nda bulunan at kadavraları, her yöne dağılmış olduğundan 
bir düzen arzetmez. Burada da atlar defin odasının kuzey tarafındadır. Dokuz 
at çok dar bir alana uzunlamasına yığılmıştır. Çukurun doğu yarısında üç at üst 
üste konulmuştur. En alttaki at, karnı üzerine yatırılmış olup başı batı tarafda 
olmakla beraber, başın arka kısmı doğuya doğru kıvrılmıştır. Üstündeki at da 
aynı pozisyondadır. Sonraki diziyi tek başına oluşturan 4. at yine uzunlamasına 
konulmakla birlikte, başı doğu tarafındadır. Üçüncü diziyi oluşturan beşinci ve 
altıncı atlardan biri, yine karnı üzerine konulmuş olup başı batıya, yanındaki 
atın ise doğuya çevrilmiştir. Bu at ile 4. at arasında yedinci at bulunmaktadır. 
Söz konusu at, arkası üzerine çapraz olarak yatırılmıştır. Son iki at ise çukurun 
kuzey batı köşesine konulmuştu. Birisi arkası üstü bacakları yukarı kıvrılmış 
olarak, diğeri ise karnı üstüne yerleştirilmişti. İlk sözü edilen atın başı batıda idi, 
ikincisinin ise karnı üzerine yatırılmış olarak mezar çukurunun kuzeyine doğru 
başı kaldırılmıştı.19 (Resim 9-12 bkz.: s. 1522-1523). 

 Bu düzenlemelerin, kökende inançlar, mitler, kozmoloji ya da toplumsal 
simgelerle ilişkili olabileceğini ifade etmek yanlış olmaz. Bunu bazı yerlerde 
açıkça görmemiz bu hükmü verebileceğimize bizi inandırıyor. Çok kolay 
açıklanabilecek tipik bir örneği oluşturan bir İskit kurganı ile konuya açıklık 
getirebiliriz. Bilindiği gibi Türklerle akraba bir topluluklar bütününün oluşturduğu 
İskitlere ait, Kostromskaya Kurganı bize istediğimiz en güzel örneği veriyor. 
Biz buradaki atların yerleştiriliş düzenini göz önüne alarak benzer topluluklarda 
da aynı anlayışın olduğunu var sayabiliyoruz. Bu kurganda değişik seviyelerde 
oluşturulan bölümlerde at kadavralarının Dört Ana Yöne yani Evren’in şemasına 
işaret eder şekilde yerleştirilerek gömüldüklerini görmekteyiz. 

 Pazırık Kurganlarında da bu tür anlayışların etkili olduğunu sanmakla birlikte 
bu kadar açıklıkla yorum yapamıyoruz. Bunda yukarıda söylendiği gibi, soygunlar 
sırasında at kadavralarının tahrib edilmesi veya yer değiştirmesi gibi nedenler ya 
da bir odacığa çok sayıda atın yerleştirilmeye çalışılması gibi sebeplerin de etkili 
olduğunu söyleyebiliyoruz. 

Atların yerleştirilme düzeni dışında en dikkati çeken husus onların at koşum 
takımlarıyla birlikte gömülmeleridir (Resim 10, bkz.: s. 1522). Bu da kurganın 
altına gömülen kişi veya kişilerin en güzel elbiseleri ve eşyaları ile birlikte 
gömülmesi gibi bir anlayışa işaret eder; çünkü bilindiği gibi öteki dünyada da 
insan ve atlar bu dünyadakine benzer şekilde birlikte yaşayacaklardır. Bir kısım 
kurganlarda bu at koşum takımları yüksek sanat özelliği göstermekte çoğu kere de 
inanç ve mitlere işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında mezarlara gömülmüş 
bir tek at ile ilgili kitap sayfalar dolusu söylenebilecek şeyler vardır. Örneğin 
II. Pazırık kurganındaki dikkati çok çeken geyik masklı veya başlıklı atlar gibi. 
Atların başlıklarında veya yüzlerinde yer alan taç, sorguç ve mask gibi nesneler 
19 S. I. Rudenko, age, s. 23, 25, 26,28,39,40,41,vb.



1058

hem dinsel- büyüsel amaçlıdır ve hem de üzerlerinde yer alan tasvirler itibariyle 
hayvan şekilli ruhlara veya hayvan atalara işaret etmektedirler (Resim 10-11, 
bkz.: s. 1522-1523). Ting-linglere (Yassı Taşlı Mezarlar Kültürü) ve Göktürklere 
atfedilen bazı kaya resimlerinde geyik maskeli veya boynuzlu hayvan maskeli at 
tasvirlerinin de yer alması Pazırık atlarında var olan bu geleneğin Proto-Türk ve 
Türklere ait olduğunu göstermektedir 20. Söz konusu atların koşum takımları ve 
ayrıntıları Türk sanatının en güzel örnekleri olduğu gibi, Türk yaşantı tarzının ve 
inançları ile mitlerinin de vurgulandığı çok önemli unsurlardır. Aynı zamanda söz 
konusu buluntular, at yetiştiriciliği, koşum takımları teknolojisi gibi konularda da 
yüksek gelişmeyi de yansıtmaktadırlar.

At koşum takımları kadar, kadavraları gömülen atların kimi özellikleri de 
önemlidir. Her şeyden önce onlar “kansız kurban” diyebileceğimiz bir yolla 
(mümkün olduğunca) kanları akıtılmadan (yukarıda belirtildiği gibi başlarına sert 
bir cisimle vurulmak suretiyle) kurban edilmişlerdir.21 Hemen hepsinin kuyrukları 
belli şekillerde bağlanmış, örülmüş ve bazen de kesilmiştir. Bu davranış matem 
alameti olup, aynı zamanda, at yaşarken de yapıldığında yiğitliğe işaret ettiğinden, 
ölen kişinin de yiğitliğine ve kahramanlığına işaret ederler. Matem anlamında 
bazen yelelerin veya at topuk kıllarının da kesildiği görülmüştür. Bu şekilde saç 
veya kıl kesme uygulamalarının yas işareti olarak bizzat insanlar tarafından da 
yapıldığını ve Türklerde bu anlayışın günümüze kadar da ulaştığını biliyoruz.

Bütün bu söylenenlere ilaveten, mezarlara gömülen bazı atların kulaklarındaki 
“in”lere bakılarak, farklı kişilerin hediyeleri olarak kurban edildikleri de ileri 
sürülmüştür. Konuyu Türk defin gelenekleri açısından inceleyen A. İnan, 10 
atın gömülü olduğu Pazırık Kurganı’nda tesbit ettiği 4 temel hususun yüzyıllar 
boyunca Türk topluluklarının gelenekleri ile ilgili olduğunu ifade etmektedir. Bu 
hususlar şöyle sıralanmıştır: 

1. Atların sayılarının on ve kulaklarındaki nişanların ayrı ayrı olması, 
2. Ölü ile beraber gömülmeleri, 
3. Atların kuyruk, yele ve topuk saçaklarının kesik olması, 
4. On atın hepsinin aygır olması. İnan, özetle “in” veya “en” olarak anılan 

işaretlerin, bütün Türk kavimlerinde (kabile veya topluluk işareti olarak) 
bulunduğunu, at kuyruğunun kesilmesinin bizim de yukarıda ifade ettiğimiz gibi 
Türk topluluklarında “yas” işareti olduğunu vb. hususları çeşitli örnekler vererek 
açıklamaya çalışmaktadır.22

20 Emel Esin, age, s. 32.
21 Asya Hunlarında Gök Tanrısı’ na kurban sunma merasiminde de atlar kurban edilmiştir. Çin 
kaynaklarına göre Hsiung-nu kavimlerinden olan Gav-Çığ’larda bu tören tesbit edilmiştir. Bkz.:  
W. Eberhard, Çin’ in Şimal Komşuları (Çev.: Nimet Uluğtuğ), Türk tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 1996 (2. baskı) s. 73.

22 Abdülkadir İnan, “Altayda Pazırık Kazısında Çıkarılan Atların Durumunu Türklerin Defin 
Törenleri Bakımından Açıklama”, Makaleler ve İncelemeler, Cilt: II, Ankara 1991, s. 261-268.
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Rudenko, büyük Pazırık Kurganlarından başka, açtığı altıncı Pazırık 
kurganında da, bir kadın ve bir kız cesedinin, sırt üstü başları doğuya döndürülmüş 
olarak uzatıldığı, defin çukurunun kuzey duvarının arkasında, üç atın gömülü 
olduğunu görmüştür (Resim 13, bkz.: s. 1524).Atlardan biri, çukurun aşağısında 
başı doğuya doğru döndürülmüş olarak, sol tarafı üzerine ve kuzey duvarına karşı 
durumda gömülmüştür. Diğer ikisi ise buna uygun gelecek şekilde sağ tarafları 
üzerine, birinin başı doğuya diğerinin kuzey doğuya dönmüş olarak gömülmüştür. 
Pazırık’ tan 5 km kadar uzaktaki Büyük Ulagan Nehri’nin sağ kıyısında bulunan 
Aragol kurganlarından 8 m çapındaki bir kurganda da kuzey duvarının arkasında, 
başları doğuya doğru yerleştirilmiş, biri diğerinin üzerinde iki at kadavrası ortaya 
çıkarılmıştır 23 (Resim 14, bkz.: s.1524). Bu son iki, küçük kurgan, Göktürklerde 
daha sonra göreceğimiz kurganları hatırlatmaktadırlar.

Güney Altay’da Erken Demir Devri’ne ait kurgan veya mezarları açan 
Radloff, bunları ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Söz konusu mezarlarda sık sık 
at kadavralarına rastlanmıştı ve bunlar insan cesedlerinin gömüldüğü seviyeden 
daha yukarıda idiler. Hafir 18-20 Haziran 1865’te açtığı birinci mezarlık sahasında 
özetle şu şemayı ortaya çıkarmıştı: Mezar tepesinin ortasında dörtgen bir mezar 
çukuru vardı. Bu çukur, taşlarla ve kil ile doluydu. Bunun iri taşlı olan batı 
bölümünün altında, bir defin çukurunda, başları batıya döndürülmüş yan yana 
yatan iki at, bir ikinci defin çukurunda aynı şekilde gömülmüş iki at ile bir kulun 
ve üçüncü bir defin çukurunda ise üç at vardı. Bazılarının gemi bulunan atlar, 
küçük taş tabakası üzerine yatırılmıştı. İnsan iskeletleri ise alanın kuzey kesiminde 
ve daha alt seviyede ve koyun kemikleri ile birlikte yer alıyordu. Buradaki üç 
insan iskeleti, başları kısmen batıya döndürülmüş olarak sırt üstü yatıyorlardı. 
Bunlardan biri erkek ve diğeri kadın cesedi idi. Araştırmacı aynı şekilde Berel 
Bozkırı’nda (Resim 15-16, bkz.: s. 1525-1526). ve Kulunda boyunda bulunan 
ve demir devrine ait olan mezarlarda da at cesedlerine yaygın olarak rastlamıştı. 
19 Temmuz-8 Ağustos 1865’te Buhtarma Nehri’nin yukarı kesimi kenarında, 
kurganın altındaki mezar çukuru temizlendiğinde, güney kısmına ağaç dallarının 
serildiği, kuzey bölümde ise kayın ağacı kabuklarının bulunduğu görülmüştü. 
Kuzey bölümü açıldığında, Pazırık’taki büyük kurganların bir bölümünde görülen 
düzenlemelere benzer şekilde; hepsinin başları doğuya doğru konulmuş olan atlar, 
dörtlü gruplar halinde dörder sıra oluşturacak şekilde yerleştirilmişlerdi. İlk sekiz 
atın yanında demir gemler, üstlerinde kayın ağacı kabukları ve ağaç süslerle ve 
daha üstte altın levhacıklarla gömülmüşlerdi. Güney kısmındaki ağaç tabaka 
temizlendikten sonra daha altta bir at kadavrasına ve daha da aşağıda insan iskeleti 
kalıntılarına rastlanmıştı.24

23 S. I. Rudenko, age, s. 25, 26.
24 Ayrıntılı olarak bkz.: W. Radloff, Sibirya’dan (Çev.: Ahmet Temir), Cilt: III, Millî Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1994, s. 128- 129, 131, 133-134, 136-140, 
142, 164-166.
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Pazırık Kurganları dışında, atlarla ilgili en zengin uygulamaları Ukok Platosu 
Kurganlarında görmekteyiz. N. Polosmak ve ekibinin yaptığı arkeolojik kazılar 
neticesinde kurganların altındaki mezarlarda, insan cesetleri dışında, yoğun 
miktarda at kadavralarına da rastlanmıştır. Genel olarak bakıldığında, Pazırık 
kurganlarındaki gömme geleneğine sahip paralel örneklerin olduğu görülür. Atlar 
sıklıkla insan cesedinin daha üst seviyesindeki bir yerde ve ayrı bölüm ya da 
bölmelerdedir. Hemen hepsi koşum takımları ile birlikte gömülmüştür. Çoğu kere 
bu koşum takımlarının işçilik ve sanat değeri yüksektir.

Ukok Platosu’nda bulunan, Ak Alaha I Mezarlığı’nda Açılan I. Kurgan’da 
da durum bu şekildedir (Resim 17, bkz.: s. 1527). Atların gömüldüğü bölüm, 
arka üstü yatırılmış bir insan cesedinin bulunduğu mezar çukurunun kuzey doğu 
kısmındadır. Taşlı toprak zemine konulmuş atlar, 3.70X0.90 m boyutlarındaki 
bir alana sıkıştırılmış idi. Burada 9 tane at bulunmaktaydı. Hepsi Pazırık 
kurganlarındaki örneklerde olduğu gibi, başlarına vurularak öldürülmüş ve 
muhtemelen “yas” ve “yiğitlik” ifadesi olmak üzere kuyrukları örülmüştü. Bu 
kadar dar alana sığdırabilmek için, iki tabaka halinde gömülmüş olan atların 7’sinin 
başları batıya, 2’sinin ise doğuya doğru yöneltilmişti. İlkbaharda gömüldüğü 
tesbit edilen ve üzerlerinde koşum takımları bulunan atların, gömüldükten sonra 
üzerleri taşla kapatılmış ve sonra bu taşlar üzerine basılarak düzeltilmiştir.

Aynı mezarlıkta bulunan ve I. Kurgan’ın hemen yakınında olan II. Kurganda, 
1.80 m derinlikte, üzerini tomrukların kısmen kapattığı, karnı üzerine yatırılmış ve 
ayakları bükülü bir at kadavrası bulunmuştur. Tomruklardan yapılmış özel bir teras 
üzerinde bulunan atın kafatasında, başına vurularak kurban edildiğini gösteren bir 
delik bulunuyordu; ayrıca ağzında da demir gem vardı. Atın bulunduğu ahşap 
döşemenin sağ tarafı açıldığında, bunun hemen altında 5 kütükten oluşan zemin 
üzerine yatırılmış 8 yaşında bir çocuk iskeleti ortaya çıkarılmıştır (Resim 18, 
bkz.: s. 1528).

Ak Alaha I Mezarlığı’ nın 3km. doğusunda bulunan Ak Alaha III Mezarlığı’nda 
bulunan I. Kurgan 1994 yılında incelenmiştir. Mezar açıldıktan sonra, 1m. 
derinlikte toplam üç at iskeleti ortaya çıkarıldı. Atlardan üstte olan ikisi, defin 
çukurunun kuzey duvarının yanında idi. Üçüncü at ise bunların altındaydı. 
Atların hepsinin gemleri ve koşum takımları vardı. Koşum takımlarındaki ahşap 
süslemeler çok dikkat çekiciydi. Söz konusu at gömülerinin hemen altında, insan 
iskeletinin bulunduğu bölüm ortaya çıkarılmış ve bu defin bölümü söküldükten 
sonra daha altta, çukurun kuzey bölümünde, arka bölümü bükülmüş ayaklarıyla, 
ahşap döşeme üzerinde bulunan ve yine başına vurularak öldürüldüğü için 
kafatasında bir delik bulunan, başka bir at kalıntısına ulaşılmıştı. Daha aşağıda 
güney kesimde üzeri geyik figürleriyle süslenmiş bir ahşap lahit içinde 25 yaşında 
defnedildiği anlaşılan mumyalanmış ve vücudu dövmeli bir genç kadının cesedi 
ortaya çıkarılmıştır. Sağ yanı üzerine ve tören giysileriyle yatırılmış bu kadın 
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bir kadın soylu veya belki de bir kadın şaman idi. Esas defin odasını teşkil eden 
bu bölümde, ölü ile beraber gömülmüş çeşitli eşyalar ve masalarda yemeklerin 
kalıntıları da bulunmuştu.

Asıl defin odasının kuzeyindeki bölüme 6 atın cesedi konulmuştu (Resim 
19-20, bkz.: s. 1529-1530). Onlardan biri yukarıda sözü edilen at idi; öbürleri 
de çukurun dibinde 2.82 m derinliğinde 0.65 m’lik dar bir alanda yatırılmıştılar. 
Böylece anlaşıldığına göre atlar için özel bir bölüm hazırlanmamış, onlar bu sözü 
edilen yere üst üste toz toprak içinde sıkıştırılmışlardı.

Kadın soylunun mezarında daha yukarıdaki, bir hizmetkâr olduğu düşünülen 
adamın üzerinde üç atın bulunması, atların insanların sosyal derecelerine uygun 
olarak yerleştirilip yerleştirilmediği sorusunu da akla getiriyor.

Bu sözü edilen örnekler dışında Ukok Platosu’nda ortaya çıkarılmış başka 
kurganlı mezarlarda da benzeri şekilde çeşitli at kadavralarına rastlanmıştır.25

Asya Hunlarına ait bir kısım mezarlık sahalarındaki Kurganlarda (kereksur 
denilen tepesi kesik piramit şeklinde kurganlar) doğrudan doğruya atın 
kadavrasına rastlanmamakla birlikte at zırhı veya koşum takımına ilişkin parçalar 
bulunmaktaydı. Bu eşyalar ekonomik açıdan, bazen at gömmenin pahalıya 
mal olduğu düşünülerek, atı temsilen koşum takımlarının gömülmüş olduğunu 
gösterebilir. Moğolistan’ın Arhangay Eyaleti’nin başkenti Cecerleg’ın 30 km 
kuzey batısında, Hunların Golmod kazı alanındaki kurganlarda durum böyle 
idi. Koni biçiminde kurganları olan bu mezarlar bazı Asya Hun hükümdarlarına 
atfedilmektedir (MS 1. yüzyıl).26

Asya Hunlarının akrabaları olan ve aşamalı olarak Doğu Avrupa Bozkırlarına 
yerleşmiş Avrupa Hunlarının mezarlarında da at gömüsü bulunmaktaydı. Bazı 
mezarlar ise, yine sadece atlara mahsustu (Resim 21, bkz.: s. 1531).

Arkeolojik kazılarla, bugüne kadar pek çok sayıda Göktürk kurganı açılmıştır. 
Bunların büyük kısmı, artık ölünün cesedini yakma geleneğinin kaybolmasından 
sonar yapılmış olup daha çok 7. yüzyılın ortalarından kalma olarak görülür. 
Bayar’ın belirttiğine göre bu konudaki istisnai örnekler Rus araştırmacı Gratsch’ın 
incelediği ölülerin küllerini içeren mezarlardır. Bunun dışında Altay ve Sayan 
Dağları, Minusinsk havzasından Orta Asya’nın batısına kadar Göktürk sınırları 
içindeki her yerde, çapı 2-10 m arasında kurganlara sahip ve derinliği 0.3 m ile 2.5 m 
arasında değişen mezarlarda, çoğu kere 1-3 arasında at kadavralarına rastlanmıştır. 
25 Ayrıntılı olarak bkz.: N. V. Polosmak, Vsadniki Ukoka, Nauka yayını, Novosibirsk 2001, s. 44, 
46-51, 59, 62, 64, 67, 70,73, 76, 77 vd.; N. V. Polosmak, “ Stereguşie Zoloto Grifi”, Nauka yayını, 
Novosibirsk 1994; Natalya Polosmak, A Mummy Unearthed From The Pastures of Heaven, 
National Geographic, Cilt: 186, No: 4, October 1994, s. 80-103.

26 Jean-Paul Desroches, Bozkır Dünyası ve Hiongnu (Hun) İmparatorluğu, Cengiz Han ve 
Mirasçıları Büyük Moğol İmparatorluğu, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul 2006, s. 54, 56.
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Rusya Federasyonu’nda Altay Dağları’ndaki Balık- Sook denilen yerdeki mezarda 
ise ilk defa olmak üzere 4 at iskeleti bulunmuştur 27. Bu açılan mezarlar daha 
çok savaşçılara ya da emirlere, beylere aittir. Büyük Göktürk hükümdarlarının 
mezarları henüz ortaya çıkarılmış değildir. Bu yüzden çoğu Göktürk Kurgan’ı, 
aynı geleneği sürdürmekle beraber, envanterleri açısında Hun kurganlarına göre 
daha zayıftır. Öte yandan çok önemli kişilerin adına, yer üstünde mezar külliyesi 
olarak binaların inşa edilmesi, yine yer üstünde taş lahitlerin yapılması, mezar 
mimarisinin değişik yönlerde gelişmeye başladığına işaret sayılabilir. Ayrıca, 
Göktürklerin belli bir dönemde cesedi yakarak gömme geleneğine sahip olmaları 
da bu duruma sebep olmuş olabilir.

Göktürk Kurganları altında yer alan defin bölümleri de çoğu kere ahşap odacık 
şeklinde değil toprağın kazıldığı bir çukur veya taşlarla sınırlanmış bir defin yeri 
biçimindedir. Çoğu kere insan cesedi ile at kadavrasını birbirinden, araya konan 
ahşap parçalar veya taş parçaları veyahut da araya konan eşyalar ayırır, yoksa 
her ikisi de aynı çukur içindedir; ancak bazen at ve insan cesedlerinin bulunduğu 
kısım arasında seviye farkı olabilir.28 Atların koşum takımları ve insanların da 
elbise veya silah ve eşyaları ile gömülmeleri de devam etmekle birlikte bunların 
nitelik ve miktarları Hunlardaki kadar zengin değildir. Kubarev’e göre, Altay’da 
eski Türklere ait üzerinde çalışılan 150’den fazla mezarın, ayırıcı özelliği, ölen 
kişinin 1-3 atla birlikte gömülü olmasıdır. Aynı araştırmacı at veya atların sahibi 
ile beraber gömülmelerini öteki dünyaya gidişin uzun bir yolculuk gerektirdiği 
düşüncesine bağlamaktadır.29 

Öte yandan, Çin kaynakları, Göktürklerde cenaze töreninde koyun ve at kurban 
edildiğini ve bunların kafatasının bir sırığa geçirilerek dikildiğini ve cesedlerin 
yakıldığı döneme ilişkin olarak ölünün cesedi ile birlikte atının da yakıldığını 
kaydederler (Tunğ-cı 200=s. 3210a).30

MS VI. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Kudırge kurganlarında, cesedlerin 
başları güneşin zirvede görüldüğü taraf olan güneye çevrilmişti. Erken Göktürklere 
atfedilebilen bu mezarlarda at kadavraları da yine insan kadavraları yanında ve 
üstelik üzengili olarak yer almış bulunmaktadır 31.
27 Dovdoi Bayar, Eski Türk Anıtları ve Taş Heykelleri, Cengiz Han ve Mirasçıları Büyük Moğol 
İmparatorluğu, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul 2006, s. 98.

28 Dovdoi Bayar, agm, s. 98.
29 G. V. Kubarev, Eski Altay Türklerinin Kültürü, Sibirya Araştırmaları (Haz.: E. Gürsoy-
Naskali), Simurg yayınları, İstanbul 1997, s. 239.

30 W. Eberhard, age, s. 86, 94.
31 Emel Esin, age, s. 15-16.
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Araştırmacı Yu. S. Hudyakov, Yenisey bölgesinde bir dizi Göktürklere ait 
kurgan veya mezarın kazılarını ve yayınını yapmıştır (6-8. yüzyıl).32 Hafirin 
kazdığı kurganlardaki mezarlarda, çoğu kere bir insan cesedi ile birlikte bir atın 
gömüldüğü görülebilmektedir. Bir kısım örneklerde atın ve sahibinin zıt yönlere 
doğru uzatılmış olduğu görülür. Bazı örneklerde ise başlar yan yana ve birbirine 
bakar şekildedir. Hatta at ve insan cesedinin bir dostluk örneğini ifade ediyormuş 
gibi birbirine sokulduğu durumlar da vardır. (Resim 22-25, bkz.: s. 1532-1534) 

Hudyakov’ un tanıttığı kurganlardan, Çaa-Tas 79. Kurgan’da atın başı ve 
gövdesi insan başı ve gövdesinin zıt yönündedir. Atın karın bölümü insan iskeletine 
dönüktür. At, sol tarafı üzerine yatırılmışken, insan iskeleti sırt üstü uzatılmış 
vaziyettedir. İnsan iskeleti ile atın bulunduğu yer, bir taş levha ile birbirinden 
ayrılmıştır. Çaa-Tas 80 numaralı kurganda ise, at cesedi ile insan cesedi arasında 
ayırıcı bir şey yoktur. İnsan cesedinin yatırılış yönü ile at cesedinin uzatılış yönü 
zıttır. Sağ tarafı üzerine yatırılmış olan atın sırtı, arkası üstü yerleştirilmiş olan 
insan iskeletine dönüktür. Aynı yerdeki 82 numaralı kurganda ise arada bir nesne 
vardır. İnsan cesedi yine sırt üstü yatırılmakla birlikte, at diğer örneklerden farklı 
olarak karnı üzerine çöktürülmüştür. Tepsey III mezarlığındaki 1. Kurgan’da, 
insan cesedi aynı pozisyonda olmakla beraber başı ve gövdesi hafifçe sola 
dönüktür. At ile insan cesedi arasında boşluk yoktur ve bacakları çekik olan atın 
başı ile insanın başı zıt değil, aynı yöndedir. Aynı mezarlıktaki 50. kurganda, 
yerleştirilme yönleri zıt olmakla birlikte insan cesedi ve at kadavrasının karın 
bölgeleri birbirine dönüktür. İki cesedin arasında bulunan taş levhalar ikisini 
birbirinden ayırmaktadır. Tepen Kel’deki 14 numaralı Kurgan’da, aynı yönde 
yerleştirilmiş at ve insan cesedleri arasında, bu kez, içi ok dolu bir sadak ve bazı 
küçük eşya kalıntıları vardır. At yüz üstü konulmuş olmakla birlikte başı insana 
doğru çevrilmiştir. İnsan cesedi de sırt üstü yatırıldığı halde hafifçe sağına yani 
ata doğru döndürülmüş vaziyettedir. Kapçalı II mezarlığındaki 2 numaralı 
Kurgan’da ise at ile insan cesedinin kalıntıları iki dostun cesedi imiş gibi başları 
birbirine sokulmuş haldedir. Bazı kurganlarda at ve insan cesedi aynı mezarda 
olmakla birlikte, birbirinden oldukça uzakta ve farklı seviyelerdedir. Ibırgıs-Kiste 
mezarlığındaki 2 ve 31 numaralı mezarlarda da böyledir.

Tanrı Dağları çevresinde (=Tyan-Şan) Göktürk devrinde ve bu dönemi takip 
eden iki yüzyıl içinde, daha kuzey bölgelerindeki Göktürk Kurgan geleneği fazla 
bir değişiklik olmadan devam etmiştir. Atlar bazen tek başına ama çoğu kez 
sahipleri ile birlikte ve benzeri şekilde gömülmeye devam etmiştir. Araştırmacıların 
görüşüne göre, Tanrı Dağları çevresindeki Göktürk Kurganları, Hun devrindeki 
Kenkol tipindeki katakomblardaki atla beraber gömülme geleneğinden 
kaynaklanmaktadır.33 Bu düşünceyi de göz ardı etmemekle birlikte, daha kuzey 
32 Yu. S. Hudyakov, Drevnie Tyurki Na Yenisey, İzdatel’stvo İnstituta Arheologii İ Etnografii So 
Ran, Novosibirsk 2004.

33 K. Tabaldiev, Kurganı Srednevekovıh Koçevıh Plemen Tyan’-şanya, Bişkek 1996, s. 25. Bu 
kitaptaki ilgili metinleri Rusça’ dan Türkçeye çeviren Eteri Yavan’ a teşekkür ederim.
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bölgelerdeki Proto-Türk ve Hun Kurganlarının da bu gelişimin başında yer alması 
gerektiğini düşünmekteyiz (Resim 26-29, bkz.: s.1535-1537).

Bazı kurganlarda at ve insan cesetlerinin başları farklı yönlerdedir; Ala-Mı-
şık, Aygır-Jol, Bel-Saz II, Ton Vadisi, Beş-taş-Koro II, Koy-Suu, Janış-Bulak 
Mezarlık’larındaki kurganlarda olduğu gibi. Bazılarında ise insan ve atın başları-
nın aynı yönde olduğu görülür. Farklı olduğu durumda insan cesedinin başı daha 
çok doğuya, at cesedinin ise çoğu kez batıya yöneltilmiş olduğu görülür. Kızıl 
Say mezarlığında değişik bir örnek vardır. Burada insan başı kuzey, atın başı gü-
neydedir. Nadiren her iki cesedin de başının kuzey (Beş-Taş-Koro I’de bulunan 
bir kurganda olduğu gibi) veya güney tarafta olduğu da görülmüştür (İnsan ve at 
başları,Taş-Tübe’ Mezarlığı’ndaki kurganlarda güneybatı, Beş-Taş-Koroo II’de 
ve Kulan-Say’da ise batıdadır). Çoğu kere mezar çukurunda, atın yeri ile insan 
cesedinin yeri, birbirinden ayrılmamıştır. Sadece bazen araya taş ve kaya parça-
ları konularak veya örülerek duvar oluşturulmak suretiyle, at ve insan kalıntıları 
birbirinden ayrılmıştır (Beş-Taş-Koroo I ve II’de olduğu gibi). Bazen de ikisi ara-
sındaki mesafe uzak tutularak veya çukurda seviye farkı meydana getirilerek ve-
yahut da yönlerini farklı yaparak bu ayrılma sağlanmıştır. Bir kısım örneklerde at 
ve insanın baş başa veya sırt sırta birbirine çok yakın olarak yatırıldığı da görülür. 
Bu durum herhalde kişiye ve kabiledeki anlayışa göre ortaya çıkan farklılıklardan 
kaynaklanır. Atın ve insanın başının çevrildiği yönler ile ilgili bazı yorumlar ya-
pılmıştır. Bunların en ilginçlerinden biri Nesterov’un görüşüdür. Tartışılır olmakla 
birlikte dikkat çekici bu görüşe göre, atların başlarının bazen kuzeye çoğu kere de 
batıya döndürülmesi ölüler dünyasının bulunduğu yöne işaret etmektedir.34 

Bu anlatılanlar üç aşağı beş yukarı Müslüman olmamış, kurgan tipi yapıları 
sürdüren çeşitli diğer Türk toplulukları için de geçerlidir. Muhtelif zamanlarda 
ifade ettiğimiz gibi, Türk topluluklarının büyük kısmı, İslâmiyeti kabul ettikten 
sonra, çadır ve kurgan mimarisini kümbet ve türbe mimarisine dönüştürerek 
yeniden değerlendirmiştir. Bu durumda, atların ölen şahıs ile beraber gömülmesi 
geleneğinin ne oranda kaldığı veya sürdürüldüğü konusu başlı başına bir 
araştırmaya muhtaçtır. Her ne kadar, İslâmi anlayış, bütün bu gelenekleri 
reddetmeyi ön görüyorsa da mezarın bir yapı olarak inşası gibi, ata kültlerine 
dayanan bu geleneklerin de kısmen sürmüş olması gereklidir. Kazılarda, halkının 
bir kısmı Müslüman olan Hazarlarda, eski Bulgarlarda, Altınordu devri 
Müslüman mezarlarında, Kıpçaklarda atın tek başına veya insanla gömüldüğü 
mezarlara yaygın olarak rastlanmıştır (Resim 30-39, bkz.: s. 1538-1546). Benzeri 
örnekleri, araştırmalar arttıkça, Anadolu Türklerinde, çok az oranda da olsa 
görmemiz mümkün olacaktır. 
34  Çeşitli ve ayrıntılı örnekler için bkz.: K. Tabaldiev, age, Bişkek 1996.Özellikle bkz.: s. 19-21, 27.
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Bununla birlikte, Hazar, Bulgar ve Altın Ordu devrinden yeterince örnekler 
bulunmakla birlikte, kümbet ve türbe de inşa eden Karahanlılara bazı eşyasız 
kurganlar onlara atfedilmesine rağmen, insan cesedinin atla birlikte gömülmesine 
henüz rastlanmamıştır. Buna karşılık, Tanrı Dağları çevresinde XI-XV. yüzyıllar 
arasında, diğer bazı Orta Asya çevrelerinde olduğu gibi, mezarlarda atın cesedi 
yerine, temsilen atın koşum takımları bulunmuştur. Böylece, Hun devrinde de 
bazen görülen bu durum, İslâmiyetle uyuştuğu için, bu geç devir mezarlarında da 
söz konusu olabilmiştir. Tek başına atların, özellikle de savaş atlarının gömüldüğü 
mezarlar ise XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir.35 Kuzey bölgelerinde ise, insanın 
atla birlikte gömülmesi daha geç tarihlere kadar sürmüştür. Nitekim, Dağlık Altay 
bölgesinden araştırmacı Nina Şatinova’ya göre, bölgede en son atıyla birlikte 
gömülen kişi 1940 yılında Onguday ilçesinde ölen bir erkekti.36

 Türkiye’de ve Osmanlı İmparatorluğu’ nun yayıldığı alanlarda, henüz konu ile 
ilgili ayrıntılı araştırmalar olmadığından, at ile birlikte gömülme veya at mezarları 
hakkında pek bir bilgimiz yoktur. Sadece Osmanlı devrinde, Genç Osman’ın çok 
sevdiği atına ayrı bir mezar yapıldığını biliyoruz (Resim 40, bkz.: s. 1547). II. 
Osman (1618-1621) çok sevdiği Sislikır adlı atını Üsküdar Kavak Sarayı (Şerefbâd 
Kasrı) bahçesine gömdürmüştür. Kasr ortadan kalkınca İhsaniyede Çiçekçi’de 
açıkta kalmış ve burası hasta atların getirildiği bir yer olarak “at evliyası” mezarı 
diye anılmıştır. Bu atın nesihle yazılmış mermer mezar taşı bugün Topkapı Sarayı 
Müzesi’nde olup, saraya Müze-yi Hümâyun Müdürü Halil Edhem Bey tarafından 
getirilmiştir Bir diğer örnek ise Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunmaktadır. Halk 
arasında bir Sahabe’ye (Ebu’d-derdâ) atfedilen mezarın yanındaki at mezarı da 
halkın (yürümeyen çocukların iyileştirilmeye çalışıldığı) bir “ziyaret” yeri hâline 
gelmiştir Altı mermer sütunlu açık bir türbe gibi düzenlenmiştir37 (Resim 41, 
bkz.: s. 1547). Bu tür araştırmalar geliştikçe başka benzer örnekler muhakkak 
karşımıza çıkacaktır.

RESİM LİSTESİ VE KAYNAKLARI

Resim 1: Türkmenistan’ın antik merkezi Anav’da, Pumpelly’nin kazılarında 
ele geçen at kemiklerinin bir bölümü (sağ) ve beraberinde gömülen başka hayvan 
kemikleri. (R. Pumpelly [Editör], Explorations in Turkestan Expedition of 1904 
– Türküstandaky Dernew İşleri – 1904 nji Yylyn Ekspedisiyasy Prehistoric 
Civilizations of Anav – Aşgabat, 2004, Resim 77, s. 313).
35 K. Tabaldiyev, age, s. 26-28.
36 Nina Şatinova, Altayların Yaşamında ve Folklorunda At, Türk Kültüründe At ve Çağdaş 
Atçılık (Haz.: Emine Gürsoy Naskali), İstanbul 1995, s. 318.

37 Bu atın mermer kitabesinde şu satırlar bulunmaktadır: “Zıll-i Hak Hazret-i Osman Han’ın/Sislikır 
nam atı öğülmüştür/Emr-i Yezdan ile mevt irişicek/Bu makam içre o gömülmüştür/sene 1028 
(1619) bkz.: K. Emiroğlu- A. Yüksel, Yoldaşımız At, İstanbul 2002, s. 112-113. Ayrıca Bkz.: 
Deniz Esemenli, “Osmanlı Sarayı’nda At ve Raht”, P Sanat Kültür Antika Dergisi, S. 11, İstanbul 
1998, s. 98-125.
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Resim 2: Türkmenistan, Gonur-depe’den bir at mezarı (W. Sarıanidi, Marguş-
Murgap Deryasının Köne Hanasynyn Ayagyndaky Gadymy Gündoğar 
Şalygy-Marguş-Drevnevostoçnoe Tsarstvo V Staron Delte Reki Myrgab-
Marguş Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab River, 
Aşgabat 2002, s. 238) 

Resim 3: Kazakistan Sintaşta cm Sitesi’nde bulunan bir kurgan rekonstrük-
siyonundan ayrıntı (10. mezarlık 16. Kurgan). Kurban edilmiş atlar görülmekte-
dir. MÖ XVII–XVI. yüzyıl (V. F. Gening-G.B. Zdanoviç-V.V. Gening, Sintaşta-
Arheologiçeskie Pamyatniki Ariyskih Plemen Uralo-Kazakstanskih Stepey, 
Çelyabinsk 1992, Resim 72).

Resim 4: Tagar Kültürü devresine ait bir savaşçının mezarında ayrıntı. Minu-
sinsk Stepleri, Oglaktı yakınında. MÖ 4-3. yüzyıl (M. Gryaznov, Southern Sibe-
ria, Geneva 1969, Resim 55).

Resim 5: Kostromskaya Kurganı defin odasının planı (B. Pıotrovsky – L. Ga-
lanına – N. Grach, Scythıan Art, Leningrad 1987, s. 8.).

Resim 6: Tuva, Arjan II kurganında ortaya çıkarılan 14 atın kalıntılarından ay-
rıntı. M. Ö. 7-6. yüzyıl veya daha geç olabilir. İskit veya Proto-Türk (M. Edwards, 
Sibirya İskitleri- Altın Ustaları, National Geographic–Türkiye, Haziran 2003, 
s. 44- 59. Resim s. 55.) 

Resim 7: Ukrayna, Babyna Mohyla kurganından 1986 yılına ait Kiev Arkeo-
loji Enstitüsünün bu fotoğrafında in situ durumundaki at kalıntısının bir bölümü 
görülmektedir. (E. D. Reeder, Scythian Gold-Treasures From Ancient Ukraine, 
New York 1999, Figür 12).

Resim 8: Altaylar, 1-IV. Pazırık kurganında atların gömülüş şeması (S. I. Ru-
denko, Frozen Tombs of Sıberia, London 1970, Şekil 16).

Resim 9: I. Pazırık Kurganı, mezar odasının bitişiğindeki bölümde bulunan at 
kadavraları (K. Jettmar, Art of The Steppes, London 1967, Figür 85).

Resim 10: Pazırık Kurganı’nda bulunan atlardan ikisinin rekonstrüksiyonu (K. 
Jettmar, age, Figür 87, Griaznov tarafından yapılmıştır.).

Resim 11: Pazırık kurganında atın başında bulunan keçe ve deriden yapılmış 
at başlığının rekonstrüksiyonu. MÖ 5-3. yüzyıl (T. Talbot Rice, The Scythians, 
London 1961 (3. baskı), Figür 29).

Resim 12: V. Pazırık Kurganı’nda atların bulunduğu durumu gösteren şema 
ayrıntısı. Defin çukurunun kuzey bölümünde diğer nesnelerle birlikte atların 
gömülüş vaziyeti görülüyor (S. I. Rudenko, age).

Resim 13: VI. Pazırık Kurganı planında, başka eşya kalıntıları ile birlikte insan 
ve at kalıntılarının durumu (S. I. Rudenko, age, Figür 8).
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Resim 14: Altaylar, Aragol I. Kurganın defin odasının planı (S. I. Rudenko, 
age, Figür 9).

Resim 15: Güney Altaylar, Kazakistan’da bulunan Berel Kurganının bulunduğu 
mezarlıktan görünüş (K. M. Baypakov-J. K. Taymagambetov, Arheologiya 
Kazahstana, Almatı 2006, Renkli Resim) 

Resim 16: Berel Mezarlığı, Büyük Kurgan’dan çıkarılan atın rekonstrüksiyonu. 
M. Ö. V-IV. yüzyıl) (K.M. baypakov- J. K. Taymagambetov, age, Renkli Resim).

Resim 17: Rusya Federasyonu, Ukok Platosunda bulunan Ak Alaha I 
Mezarlığı’ndaki I. Kurgan’dan çıkarılan atın rekonstrüksiyonu. E. V. Şumakovoy 
tarafından yapılmıştır (N. V. Polosmak, Vsadniki Ukoka, Novosibirsk 2001, 
Resim 20).

Resim 18: Ak Alaha I Mezarlığı 2. Kurgan’da, çocuk cesedinden daha üst 
seviyede bulunan at cesedinin durumunu gösterir plan. Sağda bulunan taban 
kütükleri alındıktan sonra altındaki çukurdan çocuk cesedi çıkarılmıştır (N. V. 
Polosmak, Stereguşie Zoloto Grifi, Novosibirsk 1994, Resim 74).

Resim 19: Ak Alaha III Mezarlığı, I. Kurgan’da bulunan atlardan birinin 
rekonstrüksiyonu (N. V. Polosmak, Vsadniki Ukoka, Resim 57).

Resim 20: Altay, Ukok Platosu’nda 1993’te açılmış Kurgan’dan çıkarılan 
kalıntılara göre yapılmış, at üzerinde Altay Prensesi’nin rekonstrüksiyonu. M. 
Ö. 5-4. Yüzyıl (B. L. Hamidullina, İz Glubini Stoletiy Tatarskoye, Kazan 2004, 
Bölüm 38, 12. Resim).

Resim 21: Rusya Federasyonu, Bezirk Krasnodar, Noworossijk’deki 
Abrav-Dürso’da bulunan Avrupa Hunlarına ait mezardaki at iskeletlerinin 
Rekonstrüksiyonu (İ. Bona, Das Hunnen Reich, Budapeşte 1991, Fig. 24).

Resim 22: Yenisey Bölgesi Çaa-Tas (79 ve 80. Kurganlar) Kurganları ve Tepsey 
III (Kurgan 50 ve 67) kurganlarında Göktürk devrine ait insan ve at kalıntılarını 
gösteren planlar (Yu. S. Hudyakov, Drevnie Tyurki Na Yenisey, Novosibirsk 2004, 
Resim 8/1-2; 11/ 5; 12).

Resim 23: Yenisey bölgesi Çaa Tas, 82. Kurgan ve Tepen-Kel, 14. kurgan’ın 
planları. Göktürk devri (Yu. S. Hudyakov, age, Resim 8/3, 16).

Resim 24: Yenisey bölgesi, Kapçalı II Mezarlığı, 2. Kurgan ve Uybat II 
Mezarlığı, 1. Kurgan’ın planları (Yu. S. Hudyakov, age, Resim 23/1, 22).

Resim 25: Yenisey Bölgesi Ibırgıs – Kiste Mezarlığı’ndaki 4. Kurgan’ın planı 
(Yu. S. Hudyakov, age, Resim 31).

Resim 26: Tanrı Dağları çevresi. Beş Taş-Koroo I Mezarlığı 3. Kurgan 
(sol) ve Beş taş-Koro II Mezarlığı, 7. Kurgan’ın planı (K. Tabaldiyev, Kurganı 
Srednevekovıh Koçevıh Plemen Tyan’-Şanya, Bişkek 1996, Resim 2, 14).
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Resim 27: Beş Taş- Koro I Mezarlığı’ndan, 10. (sol) ve 13. (sağ) Kurgan’ın 
planı (K. Tabaldiev, age, Resim, 4, 6.).

Resim 28: Beş Taş-Koroo I Mezarlığı, 15. Kurgan’ın planı ve Beş taş-Koro 
II Mezarlığı, 20. Kurgan’da bulunan atın rekonstrüksiyonu (K. Tabaldiev, age, 
Resim 8, 20).

Resim 29: Suttu-Bulak I Mezarlığı, 54. Kurgan’ın planı (K. Tabaldiyev, age, 
R. 21).

Resim 30: 1) Proto-Bulgar veya Hazar devrine ait Krasnaya Gorka (Ukrayna) 
dan bir at gömüsü (İnt. No 100/K.8) (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, Proto-
Bulgarskie Pogrebeniya Podon’ya İ Pridoneç’ya VIII-X. V.V. Problema 
Polivariantnosti Obrajada İ Etnoistoriçeskoy İnterpretatsii, Trudı Po 
Arheologii-Stepi Evropı V Epohı Srednevekovya – Hazarskoye Vremya, C. 2, 
Donetsk 2001, Resim 2/1).  Resim 30: 2) VII. Yüzyıl Hazar devrine ait at ve insan 
defni. Vinogradnoye (Ukrayna), 5 numaralı Kurgan (V. E. Flerova, Podkurgannıe 
Pogrebeniya Vostoçnoevropeyskih Stepey İ PutiSlojeniya Kulturi Hazari, Trudi 
Po Arheologii – Stepi Evropi V Epohi Srednevekovya – Hazarskoye Vremya, 
C. 2, Donetsk 2001, Resim 2/4).

Resim 31: 1) Krasnaya Gorka’dan at ve insan gömüsü. Proto-Bulgar veya 
Hazar devrine ait. (İn No. 219/ K 20 (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 
1/4). Resim 31: 2) Krasnaya Gorka’dan insan ve at mezarını gösteren plan (İnt. No 
288/K. 30) (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 1/6).3) Krasnaya Gorka’dan 
insan ve at mezarını gösteren plan (İnt No 245/K. 17) (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, 
agm, Resim 1/8).

Resim 32: 1) Güneydoğu Avrupa’dan VII-X. Yüzyıla ait insan ve at cesedinin 
gömülü olduğu kurgan defin odasının planı (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, agm, 
Resim 5/2). Resim 32: 2) Güneydoğu Avrupa, Kyulevcha’da (İnt No 55) İnsan 
ve at kalıntılarının bulunduğu kurgan defin odasının planı (V. S. Aksenov-A. A. 
Tortika, agm, Resim 5/3).

Resim 33: Krasnoya Gorka’dan 1) insan ve at mezarı ve 2) at mezarı (İnt no 
77/K.3 ve İnt. No. 53/3 (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 3/1-2.).

Resim 34: 1) Hazar devrine ait, Verkhne-Saltovo I katakomb mezarında 
1 numaralı at defin yeri (sol), Resim 34: 2) Hazar devrinden Verkhe-Saltovo 
at mezarındaki atın rekonstrüksiyonu. 3 Numaralı mezardan. (V. S. Aksenov, 
Kompleksi Konskoga Snaryajeniya Saltovskogo Vremeni S Naçelnikami 
(Po Materialam Verhnesaltovskogo Katakombnogo Mogilnika), Trudı Po 
Arheologii – Stepi Evropı V Epohu Srednevekov’ ya – Hazarskoe Vremya, C. 
4, Donetsk 2005, figür 1 ve 8).
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Resim 35: Kırım Bozkırlarından atla gömülmüş Peçenek savaşçısının 
mezarını gösteren çizim. Adamın elinin yakınında bıçaklar ve atın ağzında ise 
gemi bulunmaktadır. At adamın sol tarafına gömülmüştür (A. Paloczi Horvath, 
Pechenegs, Cumans, Iasians – Stepe Peoples in Medieval Hungary, Budapeşte 
1989, fig. 10).

Resim 36: 1) Kıpçaklara veya Altın Ordu zamanı Kıpçaklarına ait (12-14. 
yüzyıl) kurganlarda at ve insan gömüleri: Resim 36: 1) Üst sol: Novıy Kumak 
Mezarlığı 28. Kurgan (12-14. yüzyıl), Resim 32: 2) Orta: Noviy Kumak Mezarlığı 
8. Kurgan; Resim 32: 3) Üst sağ: Noviy Kumak, 14. Kurgan; Resim 32: 4) Alt: 
Güney Urallar, Volgograd bölgesindeki (14. yüzyıl) Kıpçak mezarı 5 Numaralı 
Kurgan (V. A. Ivanov-V. A. Krigev, Kurganı KIpçakskogo VremeninNa 
Yujnom Urale (XII-XIV. V. V.), Moskova 1988, Resim 19/1-2, 21) 

Resim 37: 1-2) Kuzey Karadeniz, Uvak’da bulunan Peçenek veya Oğuz 
kabilelerine ait mezarlıklardan (mezarlık 10) 2 Numaralı kurganda at ve insan 
mezarı (IX-XI. yüzyıl) (E. V. Kruglov, Peçenegi İ Oguzı: Nekotorye Problemı 
Arheologiçeskih İstoçnikov, Trudi Po Arheologii – Stepi Evropi V Epohu 
Srednevekov’ ya – Polotevsko-Zolotoordinskoye Vremya, C. 3, Donetsk 2003, 
R. 3).

Resim 38: Belaya Veja Mezarlığı’ndan Resim 38: 1) 37. Kurgan, Resim 38: 
2) 40. Kurgan, Resim 38: 3) 34. Kurgan planları (E. E. V. Kruglov, agm, Resim 
11/1-3.

Resim 39: Belaya Veja (Belaya Vezha) kurgan planları: 1) 43. Kurgan, 2) 5. 
Kurgan, 3) 8. kurgan, 4) 47. Kurgan (E.V. Kruglov, agm, Resim 10/1-4).

Resim 40: Genç Osman’ın atı Sislikır’ın mezartaşı. TPS Müzesi (K. 
Emiroğlu-A. Yüksel, Yoldaşımız At, İstanbul 2002, s. 112). 

Resim 41: Ebu’d Derda’nın mezarının yanındaki at mezarı. Karacaahmet 
Mezarlığı (K. Emiroğlu-A. Yüksel, age, s. 112).
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GALATA’NIN TÜRK DÖNEMİ ÖNCESİ ASKERÎ 
OLUŞUMLARI VE KENT DOKUSU İLİŞKİSİ

 ÇÖL, Nilgün*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ABSTRACT

Military Formation of Galata Before Turkish Period and It’s Relationship 
with Urban Structure

A region from the brook of Kasımpaşa where is on the north of Golden Horn 
where is protected inner harbour of Istanbul to the Tophane in the Bosphorus 
is called as “Sykai” during the antiquity. “Sykai” has some similarities with 
historical peninsula. 

The history of region as a settlement nearly has same data with historical 
peninsula. “Sykai” was an Administrative Region during the Roman period. 
Emperor I. Tiberius (VIth century) constructed two towers at the entrance of 
Golden Horn between historical peninsula and Galata. The two towers were 
linked to each other with a chain in order to protect the region against the attacks 
from the sea. This was the beginning of the military formation of Galata. After 
the city becoming Genovese colony, city wall had been widened and transformed 
high wall system. 

Key Words: Golden Horn, Galata, Kasımpaşa.

---

7.5 km uzunluğunda bir koy olan Haliç, (Keras) Antik dünyanın en büyük 
doğal limanlarından biridir. Anadolu yarımadası ve Avrupa’nın birçok kolaylığı 
içinde barındıran bu kesişme noktası, tarih boyunca Haliç’in yarımada ile ilişkisi 
üzerine gözlemler ve yorumlara açık olur. Oysa Haliç’in kuzey kıyısı; hem mimari 
karakteri hem de ticari statüsü açısından dünya kentleri içinde kendine çok özel 
yer edinecektir. Tarihî süreçte üç kıta ve Akdeniz’in en önemli kara ve deniz 
bağlantı noktası olan Bizantion, Konstantinopolis 

nihayetinde İstanbul, imparatorluklar başkenti statüsüne kavuşurken karşı kıyı 
Perama, gerek çeşitli inanç ve kültürlerden insanları daima cezbedip ticari başkent 
niteliğini kazanır, gerekse coğrafi konumunu askeri stratejilere ve oluşumlara 
sunar.

* Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniv. Edebiyat Fakültesi. Sanat Tarihi Bölümü. Yunusemre Kapusü, 
Eskişehir/TÜRKİYE. e-posta: colnilgun@yahoo.com
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Bölgenin coğrafi sınırları; Haliç’in kuzey sahilinde (Kozludere) Kasımpaşa 
deresi (Antik Çağ’da ismi Cibon) ile günümüzdeki Tophane arasında, yarımadanın 
benzeri yükseltilere sahip alanın (Beyoğlu-Taksim yükseltisi) Batıda Kasımpaşa, 
doğuda ise Dolmabahçe’ye inen vadilerle sınırlandığını görürüz. Taksim yükseltisi 
yaklaşık 80 metre civarındadır. Topoğrafik koşullar bu alanda Kuzey-Güney 
ekseninde yol yapımına uygundur. Bazı yerlerde sert eğimlere sahip bölge, Haliç 
kıyısına paralel olarak düzleşir.

Yerleşimin fetih öncesi konut alanlarının tepelik alanda yoğunlaştığı, kıyı 
düzlüğünün ise iskelelere bağlanan dükkân, depo, işlik, han gibi nitelikli yapılara 
ayrıldığı görülür.

İklim özellikleri, sert Boğaz rüzgârları nedeni ile zaman zaman yarımadadan 
farklılıklar ortaya koysada ılıman sayılabilecek özelliklerdir. 

Önemli imar faaliyetleri ile gözlemlediğimiz imparatorlar genelde Galata’yı 
ihmal eder bir tutum sergilerler. Latin kolonisi olmasının bunda rolü olduğu 
muhakkaktır. Strabon’a göre Galata’ya Sykai (İncirlik) dendiği esas şehirden 
Haliç nedeni ile ayrı olduğu ve Perama (Karşısı) olarak nitelendirildiğini 
eski kaynaklardan. (Gyllius, 1997; 194-195) öğrenmekteyiz. Constantinios 
döneminde XIII. Bölge (Regio) olarak kentin yönetsel alanı olduğu ama imar 
faaliyetleri açısından pek gözönüne alınmadığı görülür. İmparator I. Justinianos 
(528)de bölgede gerçekleştirdiği bazı imar faaliyetleri sonrası kendi adını 
vererek “Justinianai” diye bilinmesine yol açar. Bölgenin isimlerinin kökenleri 
tartışmalıdır. Yine Galatia kelimesinin İtalyanca “iskeleye inen merdivenli yol” 
anlamına ve Perasmas kelimesinin geçit, iskele anlamına geldiğini söyleyen 
kaynaklar mevcuttur. Bölgenin Galata olarak, Haliç’e inen yamaçlarının Pera 
olarak adlandırılması zaman içinde gerçekleşir. 

Galata’nın I. Constantinus döneminde (324-337) sur içine alındığı kilise, forum, 
hamamlar, tiyatro ve liman gibi kentsel elemanlara sahip olduğu bilinir. Ancak 
sınırları hakkında bilgi yoktur. I. Justinianos’un 528’de gerçekleştirdiği imar 
çalışmaları ise biraz daha netleştirir kent dokusunu. Tahkimatı kuvvetlendirilen 
surlar, tiyatro ve St. Irene kilisesini inşa ettirip, kent statüsüne ismini vererek 
yükseltir.

İmparator II. Theodosios ise Yahudi cemaatini Pera’ya yerleşmeye zorunlu kılar. 
Yahudilerin deri tabaklama ve gemi ile ilgili işleri yapmalarını da gerekli görür. 
Bölgenin kentsel yerleşiminin biçimlenmesinde ana rolü oynayan Cenevizliler 
İmparator I. Manuel Komnenos zamanında (1143-1180) Bizans’tan imtiyazlar 
elde etmeye başlayan Cenevizliler 1204 Latin istilası sırasında Venediklilerden 
oldukça sıkıntılı saldırılara maruz kalmışlardır. Büyük İtalyan Cemaatine ve diğer 
Latin topluluklara tahsis edilen topraklar genelde Haliç kıyısında ticari iskelelerle 
bağlantılı idi. Fakat Venedikliler kendilerine tahsis edilen alanı Venedik toprağı 
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olarak kabul ettirerek Konstantinapoliste askerî ve siyasi dengeleri kökten 
etkileyecek toplumsal farklılaşmanın başlamasına yol açacaklardı. (Benjamin, 
2001: 43) 

IV. Haçlı Seferi Pera bölgesi için sarsıcı sonuçlara yol açar. 1203’te Pera’yı ateşe 
veren Haçlılar aynı zamanda Konstantinapolis’te de büyük yıkım gerçekleştirirler. 
(Ducallier-Balard, 2002: 172)

1204-1302 yılları arasında kenti Latin istilasında kurtarmak, bazende ortak 
düşman haline gelen Venediğe karşı olabilmek için Cenova ile yapılan anlaşmalar 
neredeyse Galata’nın tamamını Cenova’ya vergi muafiyeti, ticaret önceliği gibi 
haklarla verilmesine neden olacaktır. II. Andronikos’un devletin savunmasını 
Cenova’lıların Galata’daki imtiyazlarına âdeta ayrı bir kent statüsünde devam 
etmelerine neden olur. Zira Galata’daki koloninin etrafı son derece sağlam surlarla 
çevrelenecektir. (Demirkent, 2005: 101, 102-110)

XIII. yüzyılda IV. Haçlı seferinin tarihçisi olan Geoffroi de Villehardoin Altın 
Boynuza girişi kapatan büyük zinciri gördüğünü belirtir. (Gielot, 1998: 31)

Haliç’in ağzını iki hisar arasına gerilerek kapatan bu kalın zincirin I. Tiberios 
zamanında (578-582) inşa edildiği sanılan “Kastellion ton Galatou” denilen 
hisara bağlandığını ve 717 de İslam ordusu kenti kuşattığında bu hisarın mevcut 
olduğunu belirten kaynaklar vardır. (Eberso, 1996: 31) Osmanlı Döneminde 
Kurşunlu Mahzen ya da Mahzen-i Sultani olarak bilinen bu yapı günümüzde 
sadece Yer altı Camii diye tanınan yapıyla kesinleşmeyen ilişkisi ile yansır. 

XV. yüzyılda Floransalı Christophare Boundelmanti hem yarımadayı hem 
Galata’yı detaylı biçimde anlatır ve yine aynı yüzyılda bölgeyi “Pera” olarak 
tanımlayan İspanyol elçi Ruy Gonzales de Claviyo’nun anlattıkları ile örtüşen 
bilgiler verir. Bu bilgiler doğrultusunda Galata’nın yarımadaya göre farklı bir 
kentsel yapılanma gösterdiği fark edilir. 

Kentin ticaret merkezinin Galata olduğu ve küçük, büyük gemilerin buraya 
getirdikleri malların dağıtım ve alım satımını yaptıklarını, çok kalabalık, denize 
çok yakın evlerde varlıklı tüccarların yaşadığı, surların kıyı boyunca devam 
ettiğini sonra bir tepeye ulaşıp burada bulunan kuleye bağlandığını, bu kulenin 
tüm Galata’ya hâkim “Mesih Kulesi” diye bilindiğini seyahat notlarında belirten 
Claviyo, Haliç’in hem İstanbul’un hem Galata bölgesinin limanı olduğunu, dar 
bir geçit olduğunu Cenevizlilerin buraya Galata, İstanbulluların “Perauma” 
dediklerini iki manastır (St. Paul ve St. Francise) bulunduğunu anlatır. (Calavijo, 
2007: 49-50)

Bizans’ın XIII. Yönetim alanı olan Galata’ya önce Venediklilerin yerleştiğini 
fakat daha sonra Bizans’a yaptıkları yardımlardan ötürü Cenovalılara verildiğini 
ve bölgede hendeklerle surlar inşa eden Cenova’lıların Bizans’ın burada bulunan 
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ve Haliç’i kapatan zincirin ucunu bağladıkları burç ya da kaleyi (ki eski kemer 
civarında olduğu) sur sınırlarını ona göre belirleyerek Galata Kulesini inşa 
ettiklerini yine kaynaklar belirtiyor. (Arseven, 1989; 68-70)

Şehri Latinlerden geri alarak tekrar Bizans idaresini kuran İmparator VIII. 
Mihael (1261-1282), 1260’ta imzalanan Nimfaion anlaşması ile Cenevizlilere 
Bizans’ta ticaret loncası, konsolosluk hukuku, serbest ticaret gibi son derece 
önemli imtiyazlar tanıyordu. Fakat Cenevizliler Bizans aleyhine hazırlıklara 
girince surları yıktırılır. 

1260’da Venedik donanmasının saldırısı sonucu ancak Cenevizliler Galata’daki 
yerleşimlerinin etrafı 60 arşınlık boş arazi bırakılmak kaydıyla, ve deniz ile arası 
boş kalmak suretiyle özellikle Galata Kastrumu’nun deniz tarafı açık olmak 
kaydıyla sadece hendek kazma izni kazanırlar. 

Konstantinopolis, Orta Çağ’da yalnızca büyük bir kent değil, aynı zamanda 
tüm Akdeniz havzasının en büyük kenti ve üretim merkezi idi. Ticari potansiyeli, 
Venedik deniz tacirlerinin doğu ve batı arasında güçlü ekonomik yapılanmayı 
koordine etmesi ile tüm eski dünyada ön plana çıkmıştı. Orta Çağ’da Venedik 
ardılları Amalfi, Pisa, Cenova Konstantinopolis’te iş yapma ortamını keşfetmekte 
gecikmezler.

Orta Çağ İtalya Cumhuriyetleri arasındaki kavga ticaret hayatlarında 
kazandıkları güçle orantılı oluyordu. (Pirenne, 2003: 68-73)

Galata bölgesinde kensel doku biçimsel olarak yarımadadan farklıdır. 
Zira kentsel dokunun sınırları limana bağımlı biçimlenir. 12. yüzyılda İtalyan 
denizci toplulukların kazandıkları güç, gittikleri yerlerde edindikleri imtiyazlı 
konumlarına yol açar ve yerleşkelerinde öncelikle amaçlarına uygun yapıları 
barındıran koloni kentleri oluştururlar. Geleneksel tuğla malzemeli, birden fazla 
kata sahip mimari formlar ilk dikkati çeken özelliklerdir. Fakat asıl önemli unsur 
limana bağlanan dik yokuşların merdivenli düzenlendiği, topografyanın taraçalar 
oluşturarak kullanıldığı kentsel biçimlemenin; Akdeniz’de Geç Antik Çağ’dan 
itibaren liman kentlerinde görülen tarzda gelişmesidir. 1160’lı yıllarda Tudela’lı 
Benjamin Yahudi cemaatinin Pera’daki yerleşimlerini anlatırken Galata’nın en 
yüksek noktasında tahkim bir kule bulunduğunu ve bu kuleye göre biçimlenen 
surların tamamen kapalı bir biçimde kenti sardığı gözlemlerini aktarır. Liman ise, 
yükseltiden deniz kapıları ve iskelelere açılımı olan yapıların son birleşme hattıdır. 
İtalyan halklarının Antik Çağ’dan beri gemi yapımı konusunda, özellikle mal 
taşıyabilecek gemi tasarımı konusunda ustalaştıkları ticaret bağlantılı limanlarda 
gemilerin bakım-onarım için düzenlenen bölümler oluşturdukları görülür. Liman 
kentlerinin kendi yönetim ve yargı kurumları oluşmuştur. 

Yasaları, armaları, bayrakları mevcuttur. Bununla kalmaz, kent dokusunu 
oluşturan savunma sistemleri, inanç yapıları ve kamu yapıları gerek inşa alanları 
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gerekse mimari biçimleri ile geleneksel yerel mimariden farklılık gösterir. 
Özellikle Akdeniz liman kentlerinde bu çok rahat gözlemlenir. Liman koruyucuları 
mendirekler, limanın çalışma alanı rıhtımlar liman kentlerinde farklı mimari 
oluşturmuşlardır. (Matvejevic, 1999: 29-33)

Kentin denizle bağlantı noktası olan Haliç hem Galata, hem ana kent için 
ne yazık ki sadece olumlu veriler barındırmıyordu. Aynı zamanda tehlikelerin 
kolayca gelebileceği zayıf noktadır. 11 km uzunluğundaki bu korunaklı liman 
XIV. yüzyıla kadar zincirle kapatılarak korunma yoluna gidildi. 

Galata bölgesinin tüm kentsel dokunun oluşum ve gelişimi ilk bakışta liman ve 
deniz ticaretine bağımlı gibi görünse de asıl sistemi koruyacak oluşumlar kentin 
biçimlenişini etkileyecektir. Öncelikle kent savunmasının vazgeçilmezi surlar 
(portus) kapılarını doğrudan limana ve üretim-ticaret alanlarına açar. Cenova’nın 
Galata hâkimiyetini kurmasından önce Bizans’ın zincir kulesi, ardından bölgenin 
iç ve dış surları ve hendekleri nihayetinde en yüksek noktada inşa edilen İsa Kulesi 
(Galata) kentin günümüze kadar süregelen oluşumunu biçimlendirecektir. 

Bu savunma ve koruma oluşumlarının sadece Galata’nın değil, hatta yarıma-
danın savunmasında da önemli rol oynadığını görmekteyiz. 

Galata’nın askeri fetih öncesi oluşumlarını çoğunlukla Bizans kaynaklarından 
edindiğimiz bilgilerle tanımlayabiliriz. Bazı Konstantinopolis tasvirleri ve 
seyyahların notları ile ana özelliklerini inceleyebildiğimiz surlar, kapılar, kule ne 
yazık ki günümüzde hem çevre dokularının çok tahribatı, hem tarihsel süreçte 
yaşadıkları saldırı, deprem, yangın ve kentsel mirası kullanamama gibi nedenlerle 
olumsuz anlamda tamamen değişmiş, hatta yok olmuşlardır.

İtalyanca “Embolosˮ: “Gemilerin yanaşabileceği ambarları olan iskele.” 
anlamına gelir. Galata’nın Portus Embolosları yani iskele kapıları günümüzde 
isimleriyle de olsa bize yerleri ile ilgili ipuçları verir. Kireç Kapısı, Eğri Kapı, 
Yenikapı, Kurşunlu, Mahzen Kapısı, Kürkçü Kapı, Azap Kapı Küçük Kule Kapı 
gibi isimler Galata Surlarının limana açılan kapılarının günümüzde ismi ile 
süregelenleridir. 

İtalyan kolonilerinin yönetimi merkezden gönderilen birçok yetki ile 
donatılmış “Podesta” adı verilen yöneticilere teslim edilirdi. Ve bu kişilerin âdeta 
bir dükalık gibi Galata’da güç ve imtiyaz kazandıklarını iç surların koruduğu 
alanda bir sarayları olduğunu kaynaklar belirtir. Palazzo Comminale diye bilinen 
bu saray bölgedeki mimari karekteri tanıtması açısından da önemli idi. (Eyice, 
1995: 30) Fakat ne yazıkki bugün kalıntı denecek kadar arka duvarı kalmıştır. 
Yine bulunduğu yer Bankalar Caddesi, diye bilinen Voyvoda Caddesi’nin Pera 
yönünde açılımıdır.

Günümüzün Karaköy bölümü Galata’nın en geniş düzlüğü olup “Piezzetta” 
yani meydan olarak geçer kaynaklarda. Bu özellik Akdeniz liman kentlerindeki 
geleneksel kentsel düzenlemeye birebir örnektir. 
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Galata’nın korunaklı iç surlarının savunduğu “Palazzo del Commune” yani 
yönetsel bina hemen kontrol alanındaki “Piezzetta” ve iskele Sur kapısı bağlantıları 
kentin askerî, ticari ve yönetsel dinamiğinin sınırlarını da verir bize. Yine koloninin 
en önemli kilisesi Saint Michele (Osmanlı Dönemi’nde Rüstem Paşa Hanı inşa 
edililir.) ve hemen yakınındaki Lonca binası kentsel düzeni tamamlar.

Galata’nın kentsel dokusunun oluşum ve gelişiminde, liman ve deniz ticareti 
ana faktör olup inşa edilen dinsel, askerî ve kamu yapılarında liman-ticaret 
alanı bağlantısının ön planda tutulmasının yanısıra bölge topografyasının gerek 
yapı biçimini gerekse kentsel düzeni etkilediği görülür. Kaynaklarda Ceneviz 
mahallelerinde kürek ve bazı gemi malzemelerinin imal edildiği imalathaneler 
olduğu yazılıdır. Buda çok mantıklıdır, zira fetih sonrası Kasımpaşa’da inşasına 
başlanan tersanenin muhakkakki bu denli gemi trafiğinin yoğun olduğu alanda 
bir öncesi olması gerekir. Surlar ile deniz arasında uzanan “Via publica” (ana 
cadde) boyunca yakınlarındaki önemli bir yapı ya da Pazaryeri ismi ile ilişkilenen 
iskeleler bulunuyordu. (Wiener, 1998: 24)

Galata’nın günümüzde varlığını tespit edebildiğimiz askeri oluşumlarının 
başında surları gelir. Azapkapı civarından yukarı çıkan ve Galata Kulesi en tepe 
noktasında yer alan surlar, Tophane düzlüğüne bağlanacak şekilde yamaçtan iner. 
Cenova idaresinde her onarım ve değişiklik surlara mermer kitabelerle işlenir. 
Yine Podesta’nın arması ve ana kent Cenova arması çeşitli Cenova soylularının 
armaları (ki bunlar surlarda yapılan onarımlara katkıda bulunan kişilerdir.) surlarda 
bulunmaktaydı. Bu armaların bazıları İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunuyor. 

Galata surları ve üzerindeki kuleler 37 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 
Uzunluğu yaklaşık 4 km, ortalama 2 m bulan kalınlıkları ile moloz taş ve tane 
kumlu harçla yer yer devşirme malzeme ile inşa edilmişlerdir. Surların iskele 
bağlantısı ve iç surun dışarı açılmaları kemerli kapılar olarak düzenlenmiştir.

Günümüzde Saint George Kilisesi’nin yakınındaki sur parçası ve Harip 
Kapı diye bilinen yerdeki örülerek kapatılmış kemerli kalıntı en erken dönem 
surlarına örnektir. Yine Kuledibi-Yanık Kapı, diye bilinen yerde 200 m kadar sur, 
Yeraltı Camii civarındaki sur duvarları Cenova surlarının günümüze gelebilmiş 
örnekleridir. (Ertuğrul, 1997: 15) 1304-104 arasında gerek sur inşası, gerekse 
hendekler ve kulelerle ilgili yapılanmalar süreklilik gösterir. Bu süre aynı zamanda 
Cenova kolonisinin ekonomik açıdan neredeyse Bizans kadar güçlendiği bir 
dönemdir. 

Galata’nın surları ile beraber inşa edilen koruyucu hendeklerden günümüze 
sadece Galata Kulesi yanındaki “Büyük Hendekˮ sokak ismi ve “Lüleli Hendek” 
sokak ismi kalmıştır. Fakat Galata Kulesi’nin yanındaki hendek, 1860’lı yılların 
bir fotoğrafında hâlâ görülmektedir. 
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Özellikle kule yakınındaki hendekler civara yerleşen Yahudilerin uğraştıkları 
dericilik için uygun alan olarak karşımıza çıkar ve buradan bir yokuş Kürkçü Kapı 
İskelesine bağlanır. 

Surların kapılarının zaman içinde kimilerinin örülerek kapatıldığı gibi yeni 
kapıların da açılabildiği görülmektedir.

Bu kapılardan günümüze yeri değişmeden üzerindeki arması ile gelebilen tek 
kapı Harip Kapı’dır. Dikdörtgen mermer taşın içine yanyana üç arma kalkanı 
yerleşmiş ortada Ceneviz haçı bulunur. Armalar Ceneviz Doju De Merude, 
kanatlarını açmış kartal ve Podesta De Auria’nın olmak üzere dizilidir ama tarih 
belirtilmez. (Ertuğrul, 1997: 18)

Galata adıyla bilinen gayet sağlam bir hisara bağlanan limanı koruyan 
bir zincirden birçok kaynakta söz edilir. Boundelmonti’nin Konstantinopolis 
tasvirlerinde de bu görülür. “Kastel ton Galatau” diye bilinen zincirin Galata 
bölgesindeki bağlandığı hisarın (Kuban, 1996: 172-173) II. Tiberios (578-582) 
tarafından inşa edildiği ve günümüzde Kurşunlu Mahzen ya da Yeraltı Camii diye 
bilinen yapı ile örtüşen bir konumda olduğu görülür. Castel de Pera diye de bilinen 
hisar İslam ordusu kenti kuşattığında mevcuttur. Fetihten sonra hisar yıkılmış ve 
barut mahzeni olarak kullanılmaya başlanmış, XVIII. yüzyıldan buyana “Yeraltı 
Camisi” olarak bilinir. Kapısının üzerinde eski surlardan bir parça bulunur.

Galata’nın Bizans kaynaklarında “Büyük Burç (Megolas Purgos)”, Ceneviz 
kaynaklarında ise “İsa Kulesi (Christea Torris)” olarak adlandırılan kule 1349’ da 
inşa edilir. Kulenin orijinal halini ancak bazı tasvirlere bakarak betimleyebiliyoruz. 
Zira günümüze gelen geçirdiği onarımlar sonucu tamamen değişmiştir. Ancak 
Akdeniz’de özellikle deniz ticareti ile ön plana çıkan kentlerde limanı kontrol 
altında tutma gereksinimi yüksek, silindir gövdeli, yüksek burç şeklinde yapılar 
inşa etme özelliği ortaya çıkarır.

Galata Kulesi kayalık zemin üzerine masif taş duvar olarak örülmüş, giriş 
duvarında etrafını saran hendeği aşmaya yarayan açılıp kapanabilen bir köprü 
olma ihtimalini gösteren izler mevcuttur. Duvar kalınlığı 3.75 metredir. Yüksekliği 
külaha kadar 60 metredir. Kule, zindan, gözetleme kulesi, yangın kulesi olarak 
kullanılmıştır. Orta Çağ askerî mimarisine uygun inşa edilen kulenin çevresini 
yine ayrı bir sur duvarının çevirdiği ve oluşan avlunun Büyük ve Küçük Kule 
kapıları ile şehre bağlandığı biliniyor. Kuleye su getirdiğini düşündüren bir kanal, 
zeminde bulunmuştur. (Eyice, 1994: 360)

Galata’nın fetih öncesi kent dokusunu biçimlendiren yapılarından askerî 
amaçlı olan surlar, kapılar, Galata Kulesi, Yer Altı Cami’nin kuruluş alanlarının 
stratejik açıdan ne kadar önemli olduğunu bu özelliklerini Türk döneminde de 
kaybetmediğini bilakis Osmanlı imparatorluğunun en büyük tersanesini bu 
bölgede inşa etmesi, yine Osmanlı ordusunun en büyük top dökümhanesi ve 
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ona bağlı kışlanın bu bölgede faaliyet göstermesi Galata’nın sadece bir Akdeniz 
ticareti kolonisi olmadığını çok önemli bir askerî kent oluşumuna dönüştüğü 
görülür. Fetih sonrasında Galata tarafsız kalma düşüncesinde oldu. Fatih Sultan 
Mehmed eski imtiyazlarını sadece ticaret serbestliği olarak tanıdı. Galata halkı 
zımmi statüsünde tanındı ve bir kadı atanarak doğrudan Osmanlı idaresine alındı. 
Böylece Fatih’in bölgeye ne kadar önem verdiği Türk-Müslüman nüfusun artması 
konusunda aldığı kararların uygulanması ile ortaya çıkar.

Galata’da Türk döneminde yönetici sınıfın konutları yer almaz. Yine yabancı 
tüccar ve elçilerin gerek ticaret yapıları, gerekse ikametgahları burada artarak 
bulunmaya devam eder. Günümüze değin süregelen kozmopolit sosyal yapısını 
yoğun ticaret ortamına bağlamak yanlış olmaz. Önce Amalfi, Pisa, Venedik 
ve Cenovalılarla başlayan çeşitli inanç ve kültürden insanların burayı tercihi, 
Türk döneminde Frenk tabir edilen ve hemen hemen tamamı ticaret bağlantılı 
yerleşenlerle devam eder.

Doğu-Batı ilişkisini kuruluşundan itibaren kendine has formlarla yansıtan 
Galata simgesel yapısı olan Haliç, Marmara, ve Anadolu’ya hâkim kulesi ile kent 
panoramasını biçimlendirir. Geleneksel İtalyan limanlarının, limana inen dar, 
bazen merdivenli yolları, sur duvarları ile kıymetli ticari materyallerin konduğu ve 
korunduğu depo-ambar binalarının duvarları kesişen özelliği Galata’da karşımıza 
çıkar. Kule, Akdenizli görünümü kazandıran en önemli kentsel mimari özelliğidir. 

Galata’nın sınırlarını liman ve topoğrafik özellikleri belirlemiştir. Aynı 
biçimlenişi Napoli ve Cenova kentlerinde de görmek mümkündür. Özellikle 
XIII. yüzyılda Cenova’lıların sistematik ızgara plana göre tasarlanmış iç bölgede 
korunaklı bir alanı yaratmış, liman ve kenti kule ile kontrol altına almış limana 
endeksli dar ve dik inen merdivenli yollar, bu yolların iki yanında Cenova 
geleneği yüksek taş ve tuğladan inşa edilen yapıları ile yeni bir Cenova yaratıldığı 
muhakkaktır. Cenova iç bölgelerle hemen hiç bağlantısı bulunmayan ince uzun 
kıyı şeridinde bir liman ve ona bağlı gelişen yapıları ile kente dönüştü. Roma 
döneminin bir kale kenti olduğu ama izlerine ulaşmak yoğun iskân alanı altında 
mümkün görünmez. 864’te yapılan surları Castello tepesinden limana 22 hektarlık 
alanı çevreliyordu. Limandan tepeye üç kapı açılırdı. Surların en önemli işlevi 
limana bağlı yönetim ve ticaret yapılarını savunmak. Cenova’nın ticari ve askeri 
açıdan kentsel dokusunun gelişmesi 14. yüzyılda gerçekleşir. Bu yüzyılda 
tersanenin inşası 1543’te Lanterna Kulesi’ni inşası neredeyse Galata ile eşdeğer 
zamanlarda, benzer kentsel gelişimle karşımıza çıkar. (Benevolo, 1995: 56-57)

Tüm bu kentsel değerler Cenova ve Galata’nın deniz ticareti nedeniyle 
biçimlenen kentsel dokusunun benzerliklerini ortaya koymaktadır. Her iki 
yerleşimin gerek askeri gerekse diğer kentsel birimleri aslında ticari fonksiyonların 
güçlü biçimlendirilmesi ile oluşmıuştur.
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Resim 4: Galata Kulesi ve Palazzo de Commune (Eroğlu, S. (2003), 
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KIRIM ÖZGÜRLÜK HAREKETİ’NİN ÖNEMLİ BİR 
YOLBAŞÇISI: NUMAN ÇELEBİ CİHAN (1885-1918)

 DEĞİRMENCİ, Kevser
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Kırım’da MS 430 yılında Hun İmparatoru Atilla ile başlayan Türk hâkimiyeti, 
6. yüzyılda Hazarlarla devam etmiş, 10. yüzyılda Peçenek dönemi başlamıştır. 
12. yüzyıldan itibaren ise Anadolu Selçuklu Devleti’nden çok sayıda Türk tüccar 
Kırım’a gelerek Anadolu Türk medeniyetini Kırım topraklarına taşımıştır. 1239 
yılında Altınordu Devleti’nin egemenliğine giren Kırım, 1357 yılında bağımsızlı-
ğını ilan etmiştir. Hacı Giray Han önderliğinde kurulan bu devletin adına bağımsız 
“Kırım Hanlığı” denilmiştir. Bu dönemde özellikle Osmanlı donanmasının Kara-
deniz’deki birçok seferine asker gönderen Kırım Hanlığı, 1475’te kendi isteğiyle 
Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca 
Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan Kırım Hanlığı, 1783 yı-
lında Rus işgaline maruz kalmış, böylece Kırım topraklarında günümüze kadar 
devam edecek olan esaret dönemi de başlamıştır. Rusların Türklere karşı uygula-
dıkları baskı ve soykırım politikası yüzünden Kırım’daki Müslüman-Türk nüfus 
Anadolu topraklarına, Romanya’ya ve Bulgaristan’a göç etmek zorunda kalmıştır. 
Bu göç sırasında çok sayıda Kırımlı yaşamını yitirmiş, insanî bakımdan trajedik 
sayılabilecek pek çok sıkıntı yaşanmıştır.

100 yıllık esaret hayatının ardından Kırım Türkleri arasında yetişen bazı 
reformistler, milletini gaflet uykusundan uyandırmaya ve insan hakları için 
mücadele etmeye çalışmışlardır. Bu reformistlerden en önemlisi hiç kuşkusuz 
Numan Çelebi Cihan’dır. Bu çalışmamızda Numan Çelebi Cihan (1885-1918)’dan 
ve onun yürüttüğü Kırım istiklâl davasından bahsedeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Kırım, özgürlük, Rusya, Vatan Cemiyeti, Numan Çelebi 
Cihan.

ABSTRACT

The Significant Figure of Crimea Liberation Movement: Numan Çelebi 
Cihan(1885-1918)

 Turkish dominance was started by the Hun Emperor Atilla in Crimea in 430 
ADand continued by the Hazar Empire in the 6th century. In the 10th century, 
the period of the Pecenek was started. As from the 12th century, many Turkish 
tradesmen from Anatolia Seljuk Empire settled in Crimea. In 1239, Crimea was 
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under the rule of Altınordu state (Goldenhorde) and in 1357 Crimea declared its 
independence. Under the leadership of Hacı Giray Han, this state was called as 
the independent “Khanate of Crimea”. In this period, Khanate of Crimea, which 
sent many soldiers to Ottoman fleet in Black Sea Region, came under the rule 
of Ottoman Empire voluntarily. Khanate of Crimea, which was separated from 
the Ottoman Empire by Küçük Kaynarca pact signed in 1774, was exposed to 
Russian invasion. Thus the period of captivity, which will have lasted to the 
present, started. Because of the policy of oppression and genocide carried on 
against Turkish people by the Russians, Muslim-Turk population in Crimea had 
to immigrate to Anatolian land, Rumania and Bulgaria. During this immigration, 
many Crimeans perished and humanitarian tragedy was experienced.

After one hundred year of captivity period, some reformists growing up among 
the Crimean-Turks struggled for the human rights.The most significant reformist 
among them is definitely Numan Çelebi Cihan. In this study, we will mention 
Numan Çelebi Cihan and Crimean Liberation Movement.

Key Words: Crimea, liberation, Russia, Vatan Association, Numan Çelebi 
Cihan. 

GİRİŞ

Türk tarihinin bütünlüğü perspektifinden bakıldığında Türkiye dışındaki Türk 
topluluklarının da tarihine ilişkin bilimsel araştırmaların gerekliliği görülür. Üç 
kıtada yayılmış bir milletin tarihini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken 
noktalar vardır. Türkler, dağınık şekilde yaşadıkları ve birbirinden farklı gelişme 
yolları takip ettikleri için, Türk tarihini belirli bir zaman diliminde ve bir bütün 
hâlinde değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Diğer milletlerin aksine Türkler 
asırlarca yeni iklimler, yeni yurtlar arayarak tarihlerini değişik bölgelerde 
yazmışlardır. Bu nedenledir ki,Türk tarihi denilince belirli bir topluluğun 
belirli bir bölgedeki tarihi değil, Türk adını taşıyan ve özel adlarla anılan Türk 
zümrelerinin çeşitli bölgelerde ortaya koyduğu tarihlerin bütünü anlaşılmalıdır. 
Kırım Yarımadası da Karadeniz’in kuzeyinde yeralan ve tarih boyunca jeopolitik 
önemini koruyan bir yer olarak Türk zümrelerinin yurt edindikleri coğrafyalardan 
biri olmuştur. Kırım Yarımadası 12.146 km2 bir sahadan ibaret olup, kuzeyde 6-7 
km genişliğinde ve 10-15 km uzunluğunda dar bir geçit ile Kıpçak bozkırlarına 
bağlanmakta idi. Kırım Türkçesi ile buraya “hendek” anlamına gelen “Or” denirdi. 
İşte bu Or mevkiine erkenden inşa edilmiş müstahkem bir kale ile Kırım kuzeyden 
gelen istilalara karşı korunmak istenmiştir. (Kurat, 1992: 203-204)

Kırım’ın Kısa Tarihçesi

Kırım’ın bilinen en eski sakinleri, MÖ XI. yüzyıldan itibaren Kırım’a gelerek 
yerleşen Kimmerlerdir. MÖ VII. yüzyılda doğudan gelen İskitler Kırım’ı 1000 
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yıla yakın bir süre hâkimiyetleri altına almışlardır. Kırım daha sonra Sarmatlar, 
Alanlar ve Germen menşeili Gotların istilasına uğramıştır. Kırım’ın konumu ve 
ticari önemi başta Miletliler olmak üzere Yunanlıları daha sonraları da Roma, 
Bizans ve İtalyanları cezbetmiştir. Bunlar Kırım sahillerinde koloniler kurarak 
ticaretle meşgul olmuşlardır. Böylece Kırım asırlar boyunca önemli ticaret 
bölgelerinden biri olmuştur. Kırım’a ilk gelen Türk kavmi ise Hunlar olmuştur. 
(Karatay, 1997: 1510) Miladi 430 yılından itibaren Kırım’a akın akın Türkler 
yerleşmişlerdir. Göçler ve akınlarla gelen Türk boylarından Hunlar, Hazarlar, 
Bulgarlar, Peçenekler, Kumanlar ve diğer adlarıyla Kıpçaklar, Moğollarla birlikte 
gelen Tatarlar Kırım’ın içinde ve dışında yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu 
teşkil etmişlerdir. 13.yy. da Kırıma hâkim olan Altınorda Devleti, Timur akınları 
ile yıkılınca ortaya Kırım, Kazan, Sibir, Astrahan Hanlıkları ile Nogay Mirzalığı 
ortaya çıkmıştır. 15. yüzyılın ilk yarısında da Kırım, müstakil Hanlığını ilan 
etmiştir. (Çapraz, 1997: 1528) Bir süre sonra Osmanlı himayesine giren Kırım’da 
Osmanlı-Türk idaresi ve medeniyetinin izleri görülmüştür. Bilhassa medreselerde 
okuyanlar Osmanlıcayı öğrenmişlerdir. Kırım yarımadasının yerli halkı olan 
Kırım Tatarlarının üst tabakası bir ölçüde “Osmanlılaşmıştır”. (Kurat, 1992: 302)

Kırım Hanlığı’nın Rusya’ya karşı sistemli bir devlet siyaseti olmamıştır. Hanlar, 
knezlerinin efendileri saymışlar ve Moskova’dan vergi almayı siyasetlerinin ana 
prensibi olarak görmüşlerdir. Rusyada olup biteni takip etmemişlerdir. Kendilerini 
Altınordu’nun halefi olarak görmüşlerdir. Vergiler muntazam bir biçimde 
geldiği sürece Kırım Hanları Rusya’nın durumu ile ilgilenmemiş ve bu devletin 
büyümesini durdurmak konusunda ciddi tedbire başvurmamışlardır. Bu hususta 
Osmanlı devletinin de hissesinin olduğu söylenmektedir ki, Osmanlı Devlet 
ricali de Rusları daima küçük görmüşlerdir. Fakat Rusya kuvvetlenince, 300 yıl 
boyunca kendi hanları idaresinde ve Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Kırım 
Hanlığı’na göz dikmiş, 1736’da Kırım Yarımadası’na girerek Bahçe Saray’da 
iki bin evi ve Han Sarayı’nı yakmış, Selim Giray’ın kurduğu zengin kitaplık da 
mahvolmuş, Kalgayların merkezi Akmescit de yakılmıştır. (Aslanapa, 1983, Sayı: 
135) Rus tehlikesi kendisini açıkça belli edince de artık geç kalınmıştı. Çünkü 
kendi haline bırakılan ve rahatça büyüme imkânı verilen Moskova Rusyası 
İvan III’ten sonra ve bilhassa Korkunç İvan zamanında, Batı Avrupa’dan aldığı 
ateşli silahlarla kuvvetli bir ordu sahibi olmuş ve Kırım Hanlığına karşı askerî 
üstünlüğünü sağlamıştır. Ayrıca Moskova Rus Knezleri,vaktiyle tıpkı Bizanslıların 
yaptığı gibi Türk kavimleri ve devletleri içine nifak tohumları saçarak onları 
birbirine düşürmüştür. Rusların bu “divide et impera” (ayır-hükmet) siyasetleri 
Kazan ve Kırım hanlıklarında büyük bir ustalıkla uygulanmıştır. (Kurat, 1992: 
302-303) Nitekim batılı bir yazar bu hanlıkların tarihi ile ilgili olarak “Rusların 
istilasına karşı gösterdikleri mücadelenin tarihi” ibaresini kullanmıştır. Son Cengiz 
Hanlığı olan Kırım Hanlığı, Osmanlı hâkimiyetini kabul ettiklerinden Bâb-ı 
Âli’nin donanma ve ordusunun himayesinde bulunuyordu. Deli Petro Karlofça 
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Antlaşması ile Azak’ı işgal etti ise de (1699), Prut Antlaşması sonunda (1711) geri 
vermek zorunda kalmıştır. 1736’da Ruslar bir defa daha Azak’ı hatta Bahçesaray’ı 
işgal etmişler ancak Belgrad Antlaşması ile aldıklarını geri vermişlerdir. (1739) 
Nihayet Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Rusya Bâb-ı Âli’yi Kırım’ın 
“bağımsızlığını” kabule zorlamıştır. (Grousset, 1980: 439-440) Petro tarafından 
başlanan ve Katarina II zamanında büyük ölçüde yerine getirilen Rus fütuhat 
hamlesi nihayet Kırım Hanlğının ortadan kalkması ile sonuçlanmıştır. Bu fütuhat 
sırasında Katerina II’nin Kırımlıların hamisi gibi aldatıcı bir rol oynaması bilhassa 
dikkat çekmiştir. Moskova Rusyası tarafından tatbik edilen ayır ve hükmet 
siyasetinin icabı olarak, Katerina II “zavallı Kırım Tatarlarının istiklâllerini” 1774 
Küçük Kaynarca Muahedesi ile garanti altına almış, “bağımsız” olduğu iddia 
edilen Hanlık tahta kukla hanlar çıkarmayı amaçlayan Rus entirikaları sebebiyle 
kanlı iç kargaşaların içine itilmiş ve Rus politikaları Kırım’a empoze edilmiştir. 
Harabeye çevrilen ülke bilfiil Rus askeri işgali altında kalmıştır. Nihayet 1783’te 
Katerina II yayımladığı bir manifesto ile Kırım hanlığının ortadan kalktığını1 ve 
onun arazilerinin Rusya İmparatorluğu’na ilhak edildiğini ilan etmiş (Kırımlı, 
1996: 5-6) ve böylece Kırım’ı Rusya’ya katıvermişti. (Kurat, 1992: 303)

Kırım Hanlığı, Osmanlı Devleti için uzun bir müddet kuzeyden gelen 
tehlikelere karşı bir kalkan vazifesi görmüş, hanlık kalkınca boğazlar ve İstanbul 
Rus tehdidine maruz kalmıştır. Ünlü seyyah Evliya Çelebi de o zamanda 
kullanılan şu tabiri bize naklederek bu görüşü teyid etmektedir: “Kırım Hanlığı 
Osmanlı imparatorluğunun sedd-i sedididir. Kuvvetli güçlü bir seddidir.” Ayrıca 
ilk defa Müslüman bir tebanın yaşadığı bir yerin kaybedilmesi hasebiyle Osmanlı 
devletinde Kırım’ın kaybedilmesinin tesiri büyük olmuştur. Öyleki, Sultan 
Abdülaziz’in 19. yüzyılda inşâ ettirdiği büyük donanmayı Kırım’ı geri almak için 
hazırlattığı söylenir. (Karatay,1997: 1510).

İşgalin Ardından Kırım

1783’de Rus işgaline maruz kalan Kırım Türkleri’nin esaret yılları böylece 
başlamıştır. Ruslar kolonizasyonu başarabilmek için öncelikle ekonomik 
kaynaklara el koymuş, büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan Türkler, 
verimli toprakların hazineye devredilmesiyle bir anda işsiz kalmışlardır. Ayrıca 
Ruslar kendi memleketlerinde uyguladıkları –köylüyü toprak ile birlikte çiftlik 
1 8 (21) Nisan 1783 tarihli beyannamesi ile Rus Çariçesi II. Katerina, himayesine aldığını ilân etmek 
suretiyle Kırım’ın ilhakını da resmen tescil etti. İlhak anında Potemkin orduları tarafından 30.000 
Kırım Türkü öldürüldü. Kırım’daki mescitler ve çeşmeler, mimarî eserler tahrip olundu. Bahçesaray 
harabeye çevrildi. Vâkıf emlâkine el konuldu. Din adamları takibe uğradı. Maarif hayatı durduruldu, 
gerek dinî ve gerekse umumî okullar himayesiz, bakımsız kaldı. Bir sözle Ruslar, Kırım Türklerini 
idareleri altına alabilmek için, insanlığın ebedî nefretini mucip zulümler yaptılar. Pallas, Clark, 
Dubois gibi garplı, Markof gibi Rus yazarlar, bu yazdıklarımızı eserlerinde tevsik ederler. Diğer 
taraftan da Kırım Türklerini, topraklarını ellerinden alarak ve türlü hile ile yurtlarından göçmeye 
zorladılar. (Kurat; 1992; 303)
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sahibinin eşyası– olarak gören “kölelik rejimini” burada tatbik etmek istemişlerdir. 
Hâlbuki Kırımlılar öteden beri hür yaşamaya alışan ve arazinin büyük bir kısmı 
kendilerine ait ait olan bir düzende yaşamaktaydılar. Onlar mülkiyeti Osmanlı 
padişahına, Kırım Hanlarına, beylere, mirzalara ait olan topraklarda bile hür 
olarak çalışıp hayvan besler, karşılığında serbestçe vergi verirlerdi. (Saydam, 
1997: 65) Rusların hürriyetlerini ellerinden almak istemeleri, uyguladığı baskı 
ve imha politikaları sonucu Kırım Türkleri Osmanlı Devleti sınırları içindeki 
başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Bu göçlerin büyük çoğunluğu 
dalgalar hâlinde Türkiye’ye, Romanya ya Bulgaristan’a yapılmıştır. En büyük 
göç dalgaları; 1792, 1860-1863, 1874-75, 1891-1902 seneleri arasında olmuştur. 
Bu göç dalgaları, Kırım’daki Türk nüfusu azaltma politikasını gerçekleştirmesine 
sebep olmuştur. 1783’te Kırım’daki nüfus yüzde 98 iken 1897 de ki nüfus sayımına 
göre Türk nüfus yüzde 35’e düşmüştür. Ayrıca Kırım Türkleri bu göç sırasında 
yollarda büyük kayıplar vermiştir. (Çapraz, 1997: 1529).

1883 yılına gelinceye kadar, Rusya’daki diğer Türkler gibi, Kırım Türkleri de, 
dinî taassubun tesiri altında, eğitimleri geri, Avrupa fikir cereyanlarından tamamen 
uzak bulunuyorlardı. Halk, teşkilâtsız, pasif, ümitsiz, hurafelerin etkisi altında 
geri bir durumda idi. 1883 ile 1905 yılı arası uyanış devri olmuştur. Kırımlı büyük 
Türkçü Gaspıralı İsmail Bey’in 1883 yılında çıkarmaya başladığı Tercüman Ga-
zetesi ve diğer yayınlar ile Kırım Türkleri, gaflet uykusundan uyanmaya ve “Dil-
de, Fikirde, İşte Birlik” parolası altında benliklerini bulmaya, maarife sarılmaya, 
içtimaî, iktisadî sahalarda teşkilâtlanmaya, okuma ve yardım dernekleri kurmaya, 
Avrupa fikir hareketleri hakkında bilgi sahibi olmaya başlamışlar ve böylelikle de 
terakki ve tekâmül yoluna girmişlerdir. 1904-1905 Rus-Japon Savaşı ve bunun 
sonucunda Rusya’nın mağlubiyeti, Rusya İmparatorluğu’ndaki değişikliklerin de 
temel taşını oluşturmuş, artık Çarlık rejimi çok büyük bir darbe almıştır. İmpara-
torluğun sömürge halkları ve tabii ki Rusya Müslümanları arasında, Asya mille-
tinin, yenilmez kabul edilen bir Avrupa Devleti’ni yenebileceğinin isbatı olarak 
yorumlanan bu mağlubiyet, siyasi hareketlerin de başlangıcı olmuştur. 1905 ile 
1912 yılları arasındaki devrede ise Kırım’ın durumu şöyle idi: 1905 yılında Reşit 
Mehdi’nin çıkardığı Vatan Hâdimi gazetesi etrafında toplanan bu devrin inkılap-
çı gençleri Çarlık Rusya’sı idaresine karşı açık ve sert bir cephe almışlardır. Rus-
ya’da, hak, hürriyet ve adalete değer veren bir idare kurulmadıkça, Rus olmayan 
milletlerin Ruslaştırma siyasetinden kurtulamayacakları ve millî-medenî kalkın-
maya imkân bulamayacakları kanaati ile hareket etmişlerdir. Bilhassa öğretim-e-
ğitim ve toprak davası üzerinde durmuşlar, fakat millî-medenî muhtariyet yoluna 
bile girememişler ve Kırım Türkleri bir teşkilâta bağlanamamışlardır. 1912-1913 
arası “Kurultaycılar Devri” olarak adlandırılır ki bu devir, millî inkılap ve istik-
lal devridir. Millî temele dayanan siyasî teşkilâtlanmaya ehemmiyet verilmiştir. 
Kırım’daki faaliyetlerle başta millî-medeni, sonra mülki ve nihayet istiklâl için 
mücadele edilmiştir. Çelebi Cihan ve Cafer Seydahmet’in önderliğini yaptıkları 
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bu devrin gençliğinin bariz vasfı, idealist bir kadro ve teşkilât ile vatanın mu-
kadderatı üzerinde aktif rol oynamaları ve Kırım Türklüğü’nün vatan ve millete 
ilişkin meseleleri kendi ellerine almış bulunmasıdır. Cafer Kırımer’in ifadesi ile 
“Kırım tarihinin bu mümtaz gençliğinin en önemli simâsı da Çelebi Cihan’dır.”2 
(Otar, 1968: 6)

Çelebi Cihan’ın Hayatı ve Faaliyetleri
Çelebi3 Cihan, 1885 yılında Kırım’ın kuzeyinde Sonak köyünde dünyaya 

gelmiştir.4 Babası İbrahim Çelebi, annesi ise Cihanşah’dır. İlk tahsiline evvelâ 
köy mektebinde başlamıştır. Rusların bu okulu kapatması üzerine Canköy 
civarında Akçora medresesine gitmiştir. Oradan Akmescit rüştiyesine ve nihayet 
Bahçesaray’da Zincirli Medrese’ye devam etmiştir.5 Tahsil ve terbiyesinde Kırım 
ulemasından Mustafa Efendi’nin tesiri olmuştur. Daha okulda iken gereksiz 
tartışmalardan kaçınmış ve çok arkadaş edinmemiştir. Dersler ve müzakereler ona 
az gelmiştir. Tercüman gazetesini ve İstanbul’dan gelen edebî eserleri de dikkatle 
takip etmiş, bir taraftan da Rusça öğrenmeğe çalışmıştır. Çelebi Cihan, çiftçiliği, 
çiftçinin yaşayışını, toprak meselesini, topraksızlığın doğurduğu sefaleti nazarî 
olarak değil, hayatta görerek anlamış ve öğrenmiştir. Reşit Mehdi’nin çıkardığı 
“Vatan Hadimi” gazetesini okumuş, Rus inkılâpçılarının nutuklarını dinlemiş, 
broşürlerini takip etmiştir. Bu suretle kafası inkılâp fikirleri ile sarsılmıştır. Gaspıralı 
ve 1905 gençliğinden halkçılığı ve inkılâpçılığı, Rus ve Türk inkılâpçılarından da 
gizli çalışma usullerini öğrenmiştir. (Albayrak, 2002: 44).

1905 İhtilali6 Rusya’daki gayri Rus milletlerin durumunda büyük değişiklikler 
meydana getirmiştir. Özellikle sayıları 18 milyonu aşan Rusya Türkleri üzerinde 
2 Çelebi Cihan Efendi’nin asıl adı Çelebi Cihan’dır. Rusya’da kullandığı soyadı “Çelebiyef”tir. 
Noman onun İstanbul’a geldikten sonra kabul ettiği mahlasıdır. Bilindiği üzere Türkiye’de soyadı 
kanunu çıkmadan önce insanların hüviyetini tespit için iki isim verirlerdi. Bunlardan biri asıl ismi, 
diğeri ise mahlası idi. Kırım’da bu âdet yoktu; herkesin bir adı olur ve eğer resmî evrakta hüviyet 
zikredilmesi lâzım gelirse adının yanına babasının adı yazılır ve sonuna da oğlu kelimesi konulurdu. 
Bu sebepten bir Kırımlı İstanbul’a geldiğinde hemen kendisine bir (mahlas) takılırdı. İşte Çelebi 
Cihan Efendi’ye “Noman” adı bu şekilde mahlas olarak İstanbul’da verilmiştir. Fakat O bu mahlası 
Rusya’ya döndükten sonra da kullandı. Türkçe yazılarında imzasını hep “Çelebi Cihan Noman” 
diye atardı. Ancak Ruslarla olan yazışmalarında, meselâ inkılap yıllarında imzasını “Çelebican 
Çelebiyef” diye atmıştır ve Rus gazetelerinde anılırken hep bu şekilde anılmıştır. (Bozgöz, 1979: 
6-7)

3 Çelebi Cihan sonradan fakirleşmiş bir “çelebi” ailesinin çocuğuydu. Kırım “çelebi” leri yarı-
asilzade yarı-din adamı statüsünde özel bir sosyal kategoriyi temsil etmekteydi. (Kırımlı, 1996: 
183).

4 Kırım’ın bu bölgesinin halkı yiğitliği ile tanınmıştı. Namlı âlimler yetiştirmişti. Öksüzlere, 
yoksullara yardımı severlerdi. Anlaşmazlıkları halk kendi arasında hallederdi. İmamlarına, 
hocalarına saygı beslerlerdi. Ruslar tarafından gelen her haksızlığa ilk karsı koyan köylerden biri 
idi. 

5 Eğitim yönü ile Kırım Rusya’nın birçok yerlerinden ileridedir. (Kerimi, 2004: 50).
6 Çarlık Hükûmeti’ne karşı ameleler tarafından başlatılan ve kısa zamanda tüm Rusya’ya yayılan bir 
ayaklanmadır. (Kurat, 1999: 379-397).
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tesiri büyük olmuştur. Siyasi ve ekonomik baskı altında olan Türk-Müslüman ahâlisi 
ihtilâli büyük bir sevinç ile karşılamış ve ihtilâlin getirdiği imkânlardan büyük 
ölçüde yararlanmaya çalışmışlardır. Asırlardan beri Rusların uyguladığı baskının 
neticesi olarak siyasi geleneklerinin olmaması, medeni ve kültür durumlarının 
aşağı seviyede olmasına rağmen ihtilal başlar başlamaz millî ve siyasi bazı 
hareketler belirmiştir. Diyebiliriz ki 1905 ihtilâli ile başlayan nispi hürriyet havası 
iki yıl içinde Kazan Türkleri başta olmak üzere Rusya Müslümanları arasında 
kuvvetli bir millî ve medenî cereyanın doğması ve yürümesine sebep olmuştur. 
(Kurat, 1999: 389) 1905-1917 yılları arasını kapsayan ve Rusya Türkleri için millî-
medenî, siyasal, dinsel, sosyal ve kültürel sahalarda uyanışın göstergesi olarak 
kabul edilen dönem “Kongreler Dönemi” olarak adlandırılmıştır. (Hablemitoğlu, 
2004: 21)

Medrese tahsili Çelebi Cihan’ın fikrî ve ruhî gelişmesine cevap vermemiştir. 
Akrabasından Abdülhalim Çelebi ve Ebubekir Çelebi’nin yardımları ile 1906’da 
İstanbul’a gelmiş ve burada, evvelâ Mercan İdadî tahsilinden sonra, ilâhiyat 
tahsilinde bulunmuştur. Asıl tahsili ise hukuktur. Fakir bir talebe hayatı yaşamıştır. 
Kırımlı bazı talebelerle ve bu arada 1906’da Cafer Kırımer ile tanışmış, Genç 
Türklerin Fransa’da Mısır’da çıkardıkları gazete ve diğer neşriyâtı, Türk 
vatanperverlerinin ve hürriyetçilerinin eserlerini arkadaşları Cafer Seydahmet, 
Âlim Seyt, Abdürrahim Sükuti ve Abdülhâkim Hilmi ile birlikte, gizlice okuyarak, 
hürriyet ve inkılâp fikirleri kuvvetlendirmiştir. Türkiye’de 1908 meşrutiyet 
inkılâbının getirdiği hürriyet havasından azamî istifade etmiştir. Nesriyâtı dikkatle 
takipten başka, konferanslara devam etmiş, hatta parlâmento toplantılarını 
katılmışlardır. İnkılâp orduları İstanbul civarına geldiğinde, bazı arkadaşlarının bu 
orduya gönüllü yazılmak arzularını bildirmeleri üzerine O, “Burada inkılâpçılar 
orduya dayanıyorlar, onların muzaffer olacakları muhakkaktır. Fakat biz, bütün 
Türklerin asırlık hakikî düşmanları Ruslara karşı kurtuluş için çarpışacağız. 
Buna hazırlanmamız lâzımdır.” demişti. O, bu sözleri söylediği zaman henüz 
23 yaşında idi. 30 Aralık 1324 (1908)’te Çelebi Cihan, Cafer Seydahmet, Âlim 
Seyt, Abdülhâkim Hilmi ve Abdürrahim Sükuti başta olmak üzere, “Kırım Talebe 
Cemiyeti”ni kurarak, reisliğe Çelebi Cihan’ı getirmişlerdir. Cemiyet’in amacı, 
Gençleri bir ideal etrafında toplamak, onu vatan ve halk için çalışmaya hazırlamak, 
milletlerine ve hürriyete olan imanını kuvvetlendirmekti. (Otar, 1968: 7)

Kırım Talebe Cemiyeti’nin Nizamnamesi, aralarında Çelebi Cihan ve Cafer 
Seyyidahmet’inde bulunduğu bir grup genç tarafından hazırlanmıştır. Nizamname 
metni sıradan nizamnamelerden farklı değildi. Ancak “mukaddime kısmı âdeta 
siyasi bir bildiri mahiyetinde olup, asıl amaçlarının Kırım’da halkın medeni ve 
siyasi seviyesini yükseltmek ve onun kendi mukadderatına sahip olmasını temin 
etmek olduğu belirtilmişti. (Kırımlı, 1996: 187) Nizamname’nin mukaddimesine 
yazılan bu sözler diğer bazı talebelerle münakaşaya sebep olmuştu. Henüz 
seviyenin böyle fikirleri açıkça ortaya atmaya müsait olmadığını görerek, 
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bu cemiyet dışında ayrı bir teşkilât meydana getirme lüzumunda birleştiler. 
Fakat şu nokta dikkate değer ki, henüz ortalama 20-22 yaşlarında bulunan bu 
Kırım gençleri millet meselesini ele almış ve gayelerinin de “milletin kendi 
mukadderatına sahip olması” esasını kavramış ve bunu gaye edinmişlerdi. Ayrı 
bir teşkilât zaruretini hisseden bu gençler, 1909 sonlarına “Kırım Türklerini kendi 
mukadderatlarına sahip kılmak” amacı ile başta Çelebi Cihan ve Cafer Seydahmet 
olmak üzere Yakup Kerçi, Ahmet Şükrü ile birlikte gizli VATAN cemiyetini 
kurmuşlardır. Cemiyet mensupları, Kırım’da medreselerin, dinî idarenin ıslâhı ve 
vâkıf idaresinin ele alınması gibi konularda ve millî ruhu uyandırıcı mahiyette 
İstanbul’da yazdıkları beyannameleri gizli olarak Kırım’a göndermiş ve orada 
halk arasında yayılmasını sağlamışlardır. Bu işlerin yürütülme merkezi Çelebi 
Cihan’ın Karagümrük semtindeki bir evin odası olmuştur. Gizli VATAN cemiyeti 
mücadelesinde teröre başvurmamayı ve hiç bir kimseye zorla iş yüklememeyi de 
esas kabul etmişlerdi. Çelebi Cihan ve arkadaşları neşriyata da kuvvet vermişler ve 
Abdülhâkim Hilmi “Gülbünü Hanan”ı (Kırım tarihi) Çelebi Cihan “Karılgacılar 
duası”nı, Cafer Seydahmet “20. Asırda Tatar Milleti Mazlumesi”ni yazmışlardır. 
Habibullah Timurcan’ın “Altın Yarık” ve diğer şairlerin şiirleri de bu gruptandır. 
Diğer taraftan, Rusya esiri Türklerin fikir hareketleri ile de yakından alâkadar 
olunmuş, Kazan Türklerinin ilmî ve edebî neşriyatı, Azerbaycan Türklerinin 
Füyüzat, Molla Nasrettin dergileri burada okutulmuştur.

1909’da İstanbul’a gelen Gaspıralı İsmail ile tanışmışlardır. İsmail Bey kendilerine 
ilmî çalışma yolları üzerinde tavsiyelerde bulunmuştur. Cafer Seydahmet 10 (23) 
Nisan 1911’de Paris’e gitmiş, Çelebi Cihan’da İstanbul’daki faaliyetine diğer 
arkadaşları ile devam etmiştir. 1912 yılında İstanbul’daki tahsilini bitiren Çelebi 
Cihan evvelâ Kırım’a, oradan da Petrograd’a gitmiş ve bu şehirde psikonevroloji 
enstitüsüne başlamıştır. Çelebi Cihan, eğitimine devam edebilmek için bir müddet 
sokaklarda taş döşemeye dahi tahammül etmiştir. O, burada Rus inkılâpçılarının 
faaliyetleri ve fikrî mücadelelerini yakından takip imkânını bulmuştur. 1913 
Temmuzunda Çelebi Cihan, Cafer Seydahmet ile görüşmek istediğini bildirmiş ve 
İstanbul’da buluşmuşlardır. Çelebi Cihan evlenme kararını vermiştir. Onun zengin 
birisi ile, Seyt Abdi Hacı’nın kızı ile evlenmesi millî işlerden uzaklaşmasına değil, 
bilâkis daha sakin ve enerjili çalışabilmesine imkân vermiştir. 1913 yılında millî 
cereyan halk arasında gittikçe kuvvetlenmiştir. Çelebi Cihan ve Cafer Seydahmet 
Kırım’da halk arasında gizli teşkilât kurma kararına vardıktan sonra 1914’te 
Odessa’da VATAN cemiyeti şubesi kurmuşlardır. Yine bu yılın sonbaharında 
Gözleve’de buluşan Cafer Seydahmet’le Çelebi Cihan, Kırım’daki gizli Vatan 
cemiyetinden olan arkadaşlarını, Akmescit’te Veli İbrahim’in çalıştığı kahvenin 
arka odalarından birinde toplamaya karar vermişlerdir. Veli İbrahim’in yardımı 
ve gözcülük vazifesini yapmasıyla toplanmış ve halk ile teması kuvvetlendirerek 
ona “çarlığın, dinimize, mekteplerimize, vâkıflara müdahalesinin zararları, millî 
durumumuzun ve vazifelerin anlatılması ve Kırım’da mühim görülen kimselerin 
yolumuza bağlanması’nı kararlaştırmışlardır.
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11 Eylül 1914’te Gaspıralı İsmail Bey’in vefatı dolayısıyla, Bahçesaray’a gelen 
heyetlerin Petrograd lokantasında yaptıkları toplantıda söylediği nutukta Çelebi 
Cihan, İsmail Bey’in fikirlerinin ruhunu inceliyor ve ilme dayanmayan her şeyin 
yıkılmaya mahkûm olduğunu anlatıyor ve merhumun dimağını muntazam çalışan 
bir fabrikaya benzetmiş, kalbini de millî sırların hazinesi olarak vasıflandırmıştır. 
(Otar, 1968: 8)

Gaspralı’nın ölümünden sonra Hasan Sabri Ayvazov’un Tercümanın yazı işleri 
müdürü olması Vatan Cemiyeti liderlerinin yazıları için tercüman sayfalarını 
kullanabilmelerini mümkün kılmıştır. Tercümanda “Altaylı” müstear ismiyle 
Abdülhâkim Hilmi’nin sık sık makaleleri çıktığı gibi Çelebi Cihan ve Cafer 
Seyyidahmet de savaş yılları boyunca birçok makale ve edebi yazılarını burada 
yayınladılar. Çelebi Cihan’ın o sıralarda Tercümanda yayınlanan makalelerinden 
en önemlisi “Tatar Hasta” başlığı ile çıkan makalesiydi. Bu makalede Çelebi Cihan 
Kırım Tatarlarını o günkü sosyal ve kültürel problemlerini tahlil etmiştir. Ayrıca 
bu dönemde başta Çelebi Cihan olmak üzere Vatan Cemiyetinin liderlerinin bütün 
Rusya çapındaki bazı Müslüman faaliyetlerine katıldığı da bilinmektedir. 19-23 
Aralık 1914 de Petrograd da yaralı askerlere ve askere çağrılmış, Müslümanların 
ailelerine yardım amacıyla toplanan Müslüman cemiyetleri temsilcileri kongresine 
katılan dört Kırım Tatar temsilciden biri de Çelebi Cihandı olmuştur. Çelebi Cihan 
kongrede resmen Gözleve Müslüman Cemiyeti Hayriyesini temsil etmekteydi. 
Kırım Tatar temsilcileri kongerede yaralı Müslüman askerlere ve silah altındaki 
Müslümanların ailelerine yardım amacıyla Kırım vakıflarının gelirlerinden de fon 
ayrılması gerektiğini savunmuşlardır. (Kırımlı, 1996: 237-238)

Çelebi Cihan, Moskova ve Petrograd’da iken Rusya esiri Türklerin ileri 
gelen önderleri ile de tanışmıştır. Cafer Seydahmet ile Petrograd, Gözleve, 
Yatta, Akmescit’te muhtelif görüşmeleri olmuş ve ihtilâlin patlaması halinde 
Kırım’da tutulacak yolu tespit etmişlerdir. 1916’da Kırım’da Kırımtayev7 ile 
Çelebi Cihan arasında bir düello hâdisesi meydana gelmiştir. Bu mücadele, daha 
ziyade gerici fikirlerin mümessilleri ile inkılâpçıların bir mücadelesi olmuştur. 
(Otar, 1968: 9) Kırımtayev’in müderrisliğe muhafazakâr bir molla olan Özenbaşlı 
Mustafa Efendi’yi getirmesi üzerine, milliyetçiler tercüman sayfalarında ve 
halk arasında Kırımtayev’i hedef alan ve hiç beklenmedik ölçüde geniş bir 
kampanya başlatılmıştır. Kırımtayev’in sansür çalışmalarına rağmen Vatan 
Cemiyeti sözkonusu makaleleri elle çoğaltmış, idil-ural basınında yayınlamış ve 
binlerce nüsha Kırım’da dağıtılmıştır. Bütün bunlara çok öfkelenen Kırımtayev 
Tercüman’ın başyazarı Hasan Sabri Ayvazov’u alenen düelloya davet etmiş, 
ancak milliyetçilerin genç lideri Çelebi Cihan Ayvazov’u ikna ederek onun yerine 
düello davetini şahsen üzerine almıştır. Çelebi Cihan kararlaştırılmış olan gün ve 
7 Bahçesaray belediye başkanı Süleyman Mirza Kırımtayev ve Çelebi Cihan arasında geçen mesele 
hakkında daha geniş bilgi için bkz: “Aziz Bozgöz, “Zincirli Medrese Meselesi ve Çelebi Cihan-
Kırımtayev Düellosu”, Emel (İstanbul),no:38
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saatte düello mahalline gittiğinde bilinmeyen bir sebepten dolayı Kırımyayev’in 
gelmediği görülmüştür. İlk olarak şahsi bir öfke meselesi gibi görünen bu olay 
geleneksel değerlerin büyük önem taşıdığı Kırım Tatar toplumu içinde muazzam 
bir yankı doğurmuştur. İlk defa düşük sosyal tabakaya mensup bir genç kendisinden 
çekinilen yüksek rütbeli bir mirzaya meydan okumuştur. Bu şu anlama geliyordu 
ki, bu olay milliyetçilerin kazandığı psikolojik bir zaferdir. Eski ile yeninin, 
hükümetle gençliğin, mirzalarla inkilâpçı-milliyetçilerin mücadelesinin başlangıcı 
olmuştur. Böylece halkın dini müesseselerini kendi belirlemesi ve kontrol altında 
bulundurması hakkı gündeme gelmiştir. Bu vesile ile Çelebi Cihan ve diğer genç 
milliyetçilerin de popülerliği de bir anda artmıştır. (Kırımlı, 1996: 248-249) 

Bu olayın geçmesinden kısa bir müddet sonra Çelebi Cihan’ın askerlik 
meselesi ortaya çıkmıştır. Bu sırada üniversite talebelerinin proborçik (yedek 
subay) okuluna alınmaları emri verilmişti. Çelebi Cihan’la Cafer Seydahmet, vakit 
kazanmak ve askerlik meselesi hakkında bir karara varabilmek için Petersburg’a 
giderek, askere gitmek veya Finlandiya’ya kaçmak şıkları üzerinde münakaşa 
etmişlerdi. Neticede Cafer Seydahmet askerlik şubesine gitmiş ve Moskova Yedek 
subay okuluna gitme emri almıştır. Oradan da bilâhare Besarabya cephesine 
gönderilmiştir. Çelebi Cihan ise Gözleve’ye oradan da Akmescit’e gitmiş ve 
er olarak askerliğe başlamıştır. 1917 Şubatında merkezde inklabın başladığı 
haberlerinin gelmesi üzerine Cafer Seydahmet Besarabya cephesinden ayrılarak 
Odesa’ya gelmiştir. Orada, gizli teşkilâtları tarafından bir hastaneye yerleştirilen 
Çelebi Cihan’ı bulmuş ve ikisi birlikte Halil Çapçakçı ve Ahmet Özenbaşlı ile 
birlikte durumu müzakere etmişlerdir. Kırım’dan vaziyeti sorduklarında Çelebi 
Cihan’ın Kırım müflüğüne, Cafer Seydahmet’in de vâkıf işleri müdürlüğüne 
seçildiği cevabını almışlardır. Çelebi Cihan yalnız Kırım’ın değil, aynı zamanda 
Batı Müslümanları (Polonya, Litvanya) müftüsü olmuştur. Bilâhare bu sıfatları 
Rusya muvakkat hükümeti tarafından da tasdik edilmiştir. Aldıkları bu cevap 
üzerine Kırım’a gelmişlerdir. (Otar, 1968: 10)

 Rusya’daki inkılap hareketlerinden yararlanan Kırım Türkleri, Kırım dâhilinde 
1913’ten beri faaliyette bulunan gizli teşkilâtlarının çalışmaları neticesinde 25 
Mart 1917’de Kırım’ın her tarafından gelen 1500 temsilci Akmescit (Simferopol) 
de toplandı. 50 kişiden oluşan “Kırım Müslümanları İcra Komitesi” kurulması 
ve başkanlığına Numan Çelebi Cihan’ın getirilmesi, Kırım’da muhtar bir idare 
için kurultayın toplanması, bunun için de genel seçimlere gidilmesi gibi önemli 
kararların alındığı bu toplantıda ayrıca başmüftülüğe Çelebi Cihan’ın getirilmesi 
kararlaştırılmıştır. (Hablemitoğlu, 2004: 157) Çelebi Cihan, Kırım’da baş 
müftülüğü esnasında dinî işleri yoluna koymaya çalışmış; müftü, hatip ve imamlar 
arasında ehliyeti olmayanları çıkararak millete rehberlik edebilecek bilgili 
kimseleri bu mevkilere tâyin etmiştir. Çelebi Cihan’ın faaliyeti dinî işlerin yoluna 
sokulması şeklinde olmakla beraber; Kırım Müslümanlarının sosyal hayatlarında 
da büyük bir gelişme meydana getirmiştir. Çelebi Cihan’ın birkaç ay zarfında, 
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kabiliyetsiz, ehliyetsiz, bilgisiz, gerici unsurları dinî idareden temizleyerek bu 
mevkileri dinin ulvî maksatlarına hizmet edebilecek ehil ellere vermiştir. Bu kadar 
mühim bir sosyal hareketin bu kadar kısa bir zamanda başarabilmenin mümkün 
olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Çelebi Cihan’ı ittifakla reisliğe 
getiren Merkez İcra Komitesi’nin faaliyetlerinin amacı, milletin birliğini ve 
kalkınmasını temin, millî hakları ele alma, Kırım mukadderatında siyasî tesirleri 
kuvvetlendirmekti. Bunu sağlamak için de en uzak ve küçük köylere kadar teşkilâta 
bağlanma zarureti görülmüştür. Çelebi Cihan, Seyt Celil Hattat, Ahmet Özenbaşlı 
ve Cafer Seydahmet bunun için bir nizamname hazırlamışlar ve Nisan 1917 
sonuna kadar bu amaca ulaşılmıştır. Mayıs başlarında, Akmescit’te Öğretmenler 
Kongresinin toplanmasına karar verilmiştir. Bu kongrede, İslâmları Ruslaştırmak 
maksadıyla Pobedonotsef tarafından açtırılan Rus-Tatar Öğretmen Okulunun ele 
geçirilmesine millî ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmesine ve öğretmenlerinin 
Kırım Türklerince tâyinine karar verilmiş ve verilen kararlar uygulanmıştır. 
Diğer taraftan Komitenin verdiği kararları savunma, halkı aydınlatma maksadıyla 
Abdülhâkim Hilmi tarafından 20 Haziran 1917’de “Kırım Ocağı”, Hasan Sabri 
idaresinde 27 Haziran’da Komite’nin organı olarak “Millet Gazetesi” ve Halil 
Çapçakçı ve Ali Badanînski tarafından Temmuz ayında Golos Tatar-Tatar Sadası 
gazeteleri çıkarılmıştır. (Otar, 1968: 10)

Çelebi Cihan, bağımsız bir devlet yapılanması yolunda atılabilecek her türlü 
adımın sorumlusuydu. Üstelik, Cafer Seydahmet, Hasan Sabri Ayvaz, Seyit Celil 
Hattat, Abdülhâkim Hilmi, Cafer Ablay, Şefika Gaspıralı, İlhamiye Tuktar, Ayşe 
İshaki gibi iyi yetişmiş, aydın ve inançlı bir kadroya da sahipti. KMMİK’nin 25 
Nisan 1917’de Rusya’nın bir Halk Cumhuriyeti esasında kurulmasını, topraklı-
millî muhtariyetlerin tanınmasını isteyen bildirisi, bütün Rusya’dan ses getirmişti. 
Kırımlı liderler, 1917 yılında Moskova’da toplanan “Bütün Rusya Müslümanları 
Birinci Kongresi”nde, “Federasyon”, “Kadın Hakları”, “Millî Şura” gibi 
konularda çağdaş ve milliyetçi bir tutum sergilerken, Türkçü bir bakış açısıyla da 
Rusya’daki Türk toplulukları arasında iş birliği ve dayanışmadan yana olduklarını 
ortaya koymuşlardı. Çelebi Cihan ise, Kırım Başmüftüsü sıfatıyla Temmuz ayının 
ikinci yarısında Kazan’da toplanan “Müslüman Din Adamlarının Kongresi” 
(Ulema Kongresi)ne katılmış; aynı tarihlerde yine Kazan’da cereyan eden “Bütün 
Rusya Müslümanları’nın İkinci Kongresi” ile “Bütün Rusya Müslümanları 
Birinci Askerî Kongresi’nde temaslarda bulunma ve ilişkileri geliştirme fırsatını 
yakalamıştı. Bu vb. faaliyetleri ile, Kırım Türkleri inkılapçılarının siyasî 
faaliyetleri gittikçe kuvvetlenmiş ve Ruslar tarafından resmen ilan olunan millî 
ordular prensibi Kırım’da tatbik edilmeye çalışılmıştır. (Hablemitoğlu, 2007) 
Kerenski Hükümeti’nin Tavrida Eyâleti Komiseri Bogdanof, bu hareketleri 
baltalamak için, Kırım Türklerinin başı Çelebi Cihan’ı yakın takibe alarak tevkif 
ettirmiştir. Bu Çelebi Cihan’ın Ruslar tarafından ikinci kez tutuklanmasıydı. 
Haberin duyulmasından sonra, Kırım’ın her yerinden Akmescit’e gelen Türkler 
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Vilayet Binasının etrafını kuşatmıştı. Hükûmet’eprotestolar yağarken, Kazan’da 
devam etmekte olan üç kongreye mensup delegeler bu haber üzerine müşterek bir 
oturum yapmışlar ve ortak bir deklarasyon yayınlayarak Başbakan Kerenski’den 
Çelebi Cihan’ın serbest bırakılmasını, valinin azledilmesini istemişlerdi. Sonuçta, 
Çelebi Cihan serbest bırakılırken, Bogdanof ve yardımcısı Biyanki istifa etmek 
ve Tavrida Eyâleti İnkılap Heyeti Reisi Novitski resmen Çelebi Cihan’ı ziyaretle 
özür dilemek zorunda kalmışlardır. Bu olay, Kırım mücahitlerinin Ruslarla 
mücadelelerinde büyük bir başarı olmuştur.

Çelebi Cihan’ın yönetimindeki KMMİK, eğitim işleri başta olmak üzere 
hemen her alanda yeniden yapılanmaya gitmiş; kadınlar, işçiler, öğretmenler, 
gençler dâhil toplumun tüm kesimlerinde örgütlenmeyi gerçekleştirmişti. 30 
Ekimde bizzat Cafer Seydahmet tarafından Kırım Erkân-ı Harbiyesi (kurmayı) 
kurulmuştur. Kasım başlarında Gaspıralı Ögretmen Okulu, Hüner ve Sanayi 
Mektebi ve Hansaray’da Millî Müze açılmıştır. Gök bayrak çekilen Hansarayında 
millî müzenin açılış merasiminde Çelebi Cihan söylediği nutukta özetle: 
“Kurultay’ı (Hansaray’ı göstererek) onun içinde bulundurmaya karar verdik. 
Millî gök bayrağımızı da onun üzerine dikmeğe and ettik.” “Kırım’ın mamur 
ve abadan, medenî ve zengin bir memleket olması için çalışmalı ve Kırım için 
yaşamalıdır.” “Bir buçuk asır edebiyatsız, ilimsiz, sanatsız, ticaretsiz ve siyasetsiz 
olarak mahkûmiyetler, mahrumiyetler içinde yaşadık.” “Milletimiz Kurultay’ı 
yalnız kendisi hüküm sürmek için açmıyor. Milletimiz âdildir. O, yalnız kendisini 
düşünenlerden, kendi saâdetini temine çalışanlardan değildir. Milletimiz, başka 
milletleri dahi kendi omzuna almaya karar verdi.” “Kurultay, Müslümanların 
emel ve maksatları ile beraber, kendileriyle yan yana yaşayan Kırım’daki umum 
milletlerin emellerini yaşatacaktır, “Milletimiz, hürriyet ve cumhuriyete perestiş 
eder.” Demiştir. Bu şu anlama geliyordu ki, Çelebi Cihan’ın şahsında Kırım 
Türklerinin gayeleri şunlardı: Rus esaretinden kurtulma, zulme ve haksızlığa 
isyan, millî haklara sahip olma, Kırım mukadderatına Kırım Türklerinin el 
koyması, fertler için hürriyet, Kurultay’ı toplama, istiklâl ve cumhuriyet idaresi... 
Evet 1917 Kasımında Kırım Türkleri istiklâl ve Cumhuriyet için çarpışıyorlardı. 
(Otar, 1968: 12) Ekim 1917 devriminden sonra Bolşeviklerin 3 Aralık 1917’de 
Ruslara ve Rus olmayan milletlere hitaben neşredilen beyannamede, hürriyetler 
ve bilhassa her milletin kendi mukadderatını tayin etme hakkına sahip olduğunun 
açıklanması, 1-11 Mayıs tarihleri arasında cereyan eden “Rusya Müslümanları 
kurultayında” alınan karaların tatbiki için son derece müsait bir ortam çıkmış 
oluyordu. İşte bütün Türk kavimleri önce kendi millî muhtariyetlerini sağlamak ve 
millî şura kararları etrafında hareket edebilmek için derhal faaliyete başlamışlardır. 
(Saray,1996;142) Bu suretle halkın politik bilinçlenme sürecini hızlandıran 
Çelebi Cihan ve kadrosu, 1 Kasım’da Akmescit şehrinde Kırım Türkleri’nin II. 
Kongresi’ni toplayarak kurultay toplama kararını çıkartmışlardı. Ayrıca Kırım’da 
bulunan muhtelif milletlerin dinî, millî, siyasî haklarına hürmetle Kırım Halk 
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Cumhuriyeti’ni kurmak için esaslar tespit edilmiş ve Kırım dışındaki askerlerin 
yurda getirilmesine karar verilmiştir. 17 Kasım 1917’de seçim yapılmış, kadınlar 
da seçme ve seçilme hakkı verilmiştir ki, 76 kisilik Kurultay azaları içinde kadınlar 
da yer almıştır. Böylece bütün Türk âleminde daha 1917’de kadınlara da seçme ve 
seçilme hakkım tanıyan ve onların da sosyal işlere iştirakine imkân veren Kırım 
Türkleri olmuştur.

17 Kasımdaki genel seçimlerin ardından, 26 Kasımda Kurultay Bahçesaray’da 
toplanmıştır. Riyaset divanı Çelebi Cihan, Cafer Kırımer, Abdülhâkim Hilmi, Hacı 
Bedrettin ve Şefika Gaspıralı’dan oluşmaktaydı. Kurultay, kurucu meclis olarak 
13/12/1917’ye kadar toplantısına devam etmiştir. Esasını Cafer Seydahmet’in 
hazırladığı, Çelebi Cihan ve Cafer Ablay ile müzakere ederek mutabık kaldıkları 
Kanunu Esasî kurultay tarafından kabul edilmiştir. Ve bu anayasanın 3. maddesine 
dayanarak bir sene müddetle kendilerinin parlâmentoyu teşkil etmelerine de karar 
verilmiştir. Çelebi Cihan, Kurultay’ın ilk gününde yapılan seçimlerde, Şefika 
Gaspıralı ile birlikte Başkanlık Divanı üyeliğine, akabinde de Kırım Anayasası’nın 
kabulü ve Kırım Halk Cumhuriyeti’nin ilânından ve de Kurultay’ın Parlamento’ya 
dönüştürülmesinden sonra Millî Hükûmet’in Başkanı (İdare-i Milliye Reisliği) 
ve Adalet bakanı seçilmişti. Anayasa’da “Kırım Halk Cumhuriyeti” esası kabul 
olunmakla Kırım, istiklâl yoluna girmiştir. Şiarı “Kırım Kırımlılarındır” olan 
Kurultay, böylece bütün Kırım sâkinlerinin himaye ve savunma mesuliyetini de 
üzerine almış bulunuyordu. (Otar, 1968: 13)

Kırım’a dönmesi sağlanan Kırım Süvari Alayının ve Kırım Tatar piyade 
askerlerinin kumandası altına girmesiyle askeri güce de kavuşan Kırım Tatar Milli 
Hükümeti Sevastopol (Akyar) hariç Kırım Yarımadası’nın her tarafını hâkimiyeti 
altın almaya muvaffak olmuştur. Sevastopol deniz üssünün kontrollerini 
ellerinde tutan Rus Karadeniz filosunun Bolşevik bahriyelileri ise Kırımda Kırım 
Tatarlarına rakip olabilecek tek askerî gücü teşkil etmekteydi. Ne var ki, Kırım 
Tatar Kurultay Hükümetinin ömrü uzun olamamış, Bolşevik bahriyelilerin sayıca 
ve silah olarak üstünlüğü karşısında millî kuvvetlerin mağlup olması üzerine 
Ocak 1918’de Kurultay Hükümeti çökmüştür. Ve Kırım Bolşevik istilasına 
uğramıştır. (Kırımlı, 1996: 251) Yaklaşık 30.000 Bolşevik bahriyeli, piyade ve 
milisinin yürüttüğü kitle terörüne yönelik saldırılar kapsamında, çok sayıda Türk 
askeri ve sivili şehit düşmüş; esir düşen bir o kadarı da işkenceyle öldürülmüştü. 
Albay Ali(yef), Miralay Osman Binaslan, Yüzbaşı A. Bayburtlu ve Burnaş(ef)’in 
de dahil olduğu 125 subayın cesetleri parçalanmıştı. Öldürülenlerin kafaları 
kesilerek çit kazıklarına geçirilmiş ve Akmescit tren istasyonunun pencerelerinde 
teşhir edilmişti. Tutuklananlar arasında Çelebi Cihan da bulunmaktaydı. Aluşta 
yolunda bolşevikler tarafından tanınarak tutuklanan Çelebi Cihan, önce Akmescit 
Belediye Binasına hapsedilmiş, oradan da Akyar’daki Bolşevik Askerî Garnizonu 
içindeki hapisaneye getirilmişti. Olayların en yakın görgü tanıklarından Şefika 
Gaspıralı, o acılı günleri hâtıralarında şöyle anlatmıştır:



1096

 “1919 Senesi Akmescit’te çıkmakta bulunan Golos Tatar-Tatar Sadası 
gazetesinin bir nüshasında, Çelebi Cihan Efendi ile beraber aynı hücrede 
oturan ve nasılsa sağ salim hapisten çıkabilen monarşist bir Rus’un makalesi 
neşrolunmuştu. Bu zat, Çelebi Cihan’dan sitayişle bahsettikten sonra, kendisinin 
hapis müddetince çok sıkıldığını anlatmakta idi. Çelebi Cihan, hapisten kurtulmak, 
kaçmak çarelerini araştırıyor ve temin etmiş olmalı ki, ona ara sıra yemek getiren –
isminin zikrini münasip görmüyorum– ihtiyar bir kadın vasıtasile ailesi ile temasa 
geçmiş. Planın tatbiki için lâzım geleni temin etmek üzere iken 23 Şubat gelip 
çatmıştı. Bunları Çelebi Cihan Efendi’nin hanımından dinlemiştim. Kendisini 
idama götürmeye geldikleri vakit uyuyormuş. Uyandırmışlar. Vaziyeti kavrayarak 
kalkmış, vedalaşmış, celladın peşi sıra yürümüş. Hapishanenin avlusunda duvara 
dayayarak durdurtmuşlar. Başını yukarıya kaldırmış, gökyüzüne bakıyormuş 
ki arka arkaya sıkılan kurşunlarla yere serilmiş. 1919 Senesi Parlamento 
tekrar toplanınca, Akyar’da denizden çıkarılan cesetleri tetkik ve Çelebi Cihan 
Efendi’nin cesedini teşhis için üç şahıstan müteşekkil bir heyet ayrılmıştı. Abdi 
Efendi, ben ve biri daha vardı ki adını hatırlamıyorum. Ben, hassasiyet sebebiyle, 
gitmekten imtina etmiştim. Diğer arkadaşlar gittiler, perişan halde döndüler ve 
cesetlerin hiç birinin tanınacak halde olmadıklarını anlattılar. Bahtsız Kırım’ın, 
tarihine lâyık bir hayat süren ve bu Türk yurdunun istiklâli için hayatının son 
dakikasına kadar mücadele eden Kırım Türklerinin büyük evlâtlarından biri olan 
Çelebi Cihan, davası uğrunda şehit oldu.” Çelebi Cihan ile birlikte Akyar’da tam 
300 tutuklu işkence gördükten sonra vahşice öldürülmüştü. (Gaspralı, 1961: 3)

Çelebi Cihan’ın Ardından
 Çelebi Cihan’ın şehâdet haberi, tüm Türk Dünyası’nda sert tepkilere yol 

açmış; bolşevik makamları nezdinde protestolar yağmıştır. Onun arkasından eşi 
de bu acıya daha fazla dayanamayarak vefat etmiştir. Çelebi Cihan’ın şehâdeti, 
Kırım Türklerini yıldırmak yerine daha da kamçılamıştır. Alman, Beyaz Rus ve 
Bolşevik işgalleri ile geçen bu kanlı dönemde, Kırım Türkleri, Parlamento’yu 
sürekli açık tutmaya uğraşmışlar; hayatları pahasına vatanlarını, özgürlüklerini ve 
bağımsızlıklarını korumaya çalışmışlardı. Ancak, 1919’un ortalarından itibaren 
artık yapabilecek hiçbir şey kalmamıştı. (Hablemitoğlu, 2007) 

İşte Çelebi Cihan, 134 yıldır kapanan siyasî tarihin kısa bir süre bile olsa yeniden 
açılmasında, Kırım Türklerinin siyasî ve sosyal haklarının elde edilmesinde, 
millî iradenin yeniden tahakkukunda ve müstakil Kırım Halk Cumhuriyetinin 
kurulmasında en büyük rolü oynayan kimselerin başında yer almıştır. Bu 
hareketlerin mânası özetle şudur ki: Serbest seçimler yapılması, seçimlere 
kadınların da katılması, seçme ve seçilme haklarını haiz olmaları ve 1917’de 
Kurultay’da (parlâmento) kadın milletvekillerinin de bulunması, 9 Aralık 1917’de 
Kurultay’ın toplanması, anayasayı müzakere ve kabul etmeleri, bu anayasada 
Kırım Halk Cumhuriyeti esasını kabul etmeleri, hükümeti kurmaları o tarihlerdeki 
Türk âlemi göz önüne getirilirse çok mühim tarihi olaylardır. Bunun mânası, 
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Kırım Türklerinin tarihinde ilk olarak bu hareketleri yapmış olmaları, demokratik 
rejimi kurmaları, egemenliğin ulusta olduğunu kabulleri, cumhuriyet rejimini 
tesis etmeleri ve Rusya esiri Türkler yönünden o devirde ilk olarak istiklâllerini 
ilan etmeleridir. Bu hareketlerin başında ise Çelebi Cihan vardır ve henüz 32 
yaşındadır. Günden güne kuvvetlenen Bolşevikler, Kırım Türklerinin hürriyetlerini 
boğmak, istiklâl hareketlerini yıkmak için Kırım’ın muhtelif yerlerine çıkarma 
hareketlerine girişmişler ve buralarda tecavüzlerde bulunmuşlardır. Bunlara karşı, 
bir taraftan Cafer Seydahmet’in komutasındaki birlikler savaşırken, diğer taraftan 
da Çelebi Cihan umumî idareyi yürütmeye çalışmıştır. Ancak ihtilâlci Bolsevikler, 
güya sulh müzakereci bahanesiyle kendisini davet etmiş ve daha sonra tevkif 
etmişlerdir. Akyar’a götürerek orada, 23 Subat 1918’de öldürmüşler ve böylece 
Kırım Türkleri son devirlerinin en büyük evlâdını şehit vermişlerdir. 

Çelebi Cihan’ın Şahsiyeti ve Eserleri
Çelebi Cihan Kırım’ın şimal tiplerindendi. Zeki, çalışkan, kuvvetli, irade 

sahibi, enerjik idi. Boş vakit geçirmez, meseleleri derinlemesine tetkik ederdi. 
Engel tanımaz, serbest ve sade tavırlı, tok sözlü, ölçülü ve mantıklı idi. Bakışları 
dik ve doğru, temizliği sever, terakkiperver bir zattı. En mühim vasfı doğruluktu, 
kendisine zarar vereceğini bildiği halde doğruluktan vazgeçmezdi. Halkçı ve 
inkılâpçı yaradılışta, büyük çapta devlet adamı vasfında idi. Çelebi Cihan edebiyata 
da kabiliyetliydi. Güzel yazı ve şiir yazardı. “Karılgaçlar Duası”, Kırım Türkleri 
edebiyatının en ölmez bir parçasıdır. “Ant Etkenmen” şiiri, Kırım Türklerinin 
millî marşı olmuştur. “Bastırık”, “Tilkiden Selâm”, “Haygidi”, “Yolcu”, “Garip” 
bilinen şiirlerindendir. İslâm dininin tekâmülü emrettiği, içtimai ve medeni 
durumumuzun yükselmesini sağlamak için kadınlara da bütün hakların tanınması 
gerektiği fikrinde idi. Bütün Türkleri bir millet olarak tanırdı. Ufa’da Rusya 
Müslümanları kongresinde, bütün Rusya Müslümanları için Kazan’da müşterek 
bir üniversite açmak teklifi onun Türkçü ruhunun bir ifadesi idi. O da, Cafer 
Seydahmet gibi, 1917’de anayasa, kurultayca kabul olunduktan sonra, Türkistan’a 
giderek orada harekete devam etmeyi düşünmüştü. Kırım mukadderatını Türkiye 
ile sıkı bir surette bağlanmasının taraftarı idi. 1917’de Ufa’da Kazan Türklerinin 
meşhur âlimi Âlimcan Barudi, kendisine: “Efendi hazretleri, Cenabı Hak size, 
servet, ilim, mevkii içtimai şereflerini bahsetmiş. Tanrı’dan sizin için bir büyük 
şeref daha temenni ederim ki, o da milletiniz uğruna şehit olmanızdır.” Bu sözler 
sanki bir kehânetti. Nitekim Büyük Tanrı, ona bu şerefi de verdi. Milletinin hak ve 
hürriyeti, istiklal davası yolunda şehit düşmüştür. (Otar, 1968: 14)

SONUÇ

1917 yılına gelinceye kadar Kırım Türkleri maddi ve manevi anlamda, yani 
iktisâdi, dini, millî, eğitim ve sosyal alanlarda, mahkûm millet olmanın bir sonucu 
olarak, hâkim devlet olan Rusların geriletici, imha ve temsil edici siyasetlerinin 
baskısı altında idiler. Kırım Türkleri de, diğer Rusya esiri Türkler gibi, her sahada 
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hürriyetten mahrum olduklarından, fikrî, içtimaî ve siyasî inkişâf imkânını 
bulamamışlardı. İşte “Kurultaycılar” diye bilinen ve tanınan Çelebi Cihan ve 
arkadaşları, Kırım Türklerini evvelâ bu tazyikten kurtarmak, esaret baskısının 
sebeplerini ortadan kaldırmak ve hürriyet içinde yaşamasını sağlayarak onu çağdaş 
milletler seviyesine ulaştırmak emelinde idiler. Bu gayeye ulaşabilmenin yegâne 
yolu da istiklâldi. Kurultaycılar da Kırım Türklerini istiklâllerine kavuşturmak için 
mücadele ettiler, kan döktüler, kurbanlar ve şehitler verdiler. Bu şehitlerin başında 
Çelebi Cihan geldiği içindir ki, hâtırası Kırım Türklerinin hafızalarından silinmez. 
Çelebi Cihan, Kırım Türkleri için halkçılık, millîyetçilik, türkçülük, inkılâpçılık 
sembolüdür. (Otar, 1968: 14) Ölümünün seksendokuzuncu yılı dolayısıyla hâtırası 
önünde saygı ile eğiliriz.
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HERODOTOS VE YABANCI KÜLTÜRLER: MISIR ÖRNEĞİ
 DEMİR, Muzaffer* 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Herodotos eserinde Mısır’ında içinde bulunduğu bazı ülkelere seyahat ettiğini 
bildirmektedir. Onun bu gezilerini, yabancı ülkeler ve gelenekleriyle ilgili deliller 
toplamak için yaptığı yönündeki görüşün dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Zira Herodotos, Yunanlı olmayanların da uygarlığa kazandırdığı yenilikler veya 
icatlar herkes tarafından bilinsin diye eserini yazdığını vurgulamaktadır. Bu 
bağlamda, eski Yunan-Barbar antitezinin kristalleştiği bir dönemde yaşamasına 
rağmen, Yunanlı olmayan gelenekleri de kendi içinde değerli ve ilginç bulan ve 
hatta olumlu gördüklerini övmekten geri kalmayan bir tutum sergilemiştir. Bu 
sebeple, hak etmediği halde ona karşı meslektaşları barbar dostu (philobarbaros) 
suçlamasında bulunmuşlardır. Herodotos özellikle Mısır coğrafyası, etnografyası, 
kültürü ve tarihiyle ilgili eserinin ikinci kitabında kendi gözlemlerinden, Mısır 
kaynaklarından ve bu ülkede yaşayan Yunanlılardan faydalanma fırsatı bularak, elde 
ettiği bilgileri kendisinin de sorguladığı erken Yunan kaynaklarıyla karşılaştırma 
imkânı bulmuştur. Sonuçta, Herodotos yeri geldiğinde Mısır konusunda daha 
gerçekçi, tarafsız ve eleştirel görüşler ve bilgiler ortaya koyabilmiştir. Bunun da 
kendi ırkı ve döneminin hata ve eksiklerini dengelediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Herodotos, Mısır, tarih yazıcılığı.

ABSTRACT

Herodots andForeign Cultures: Example of Egypt

From his own statements we learn that Herodotos had traveled through some 
countries including Egypt. It should be more taken into account that he undertook 
these journeys simply as a means of collecting evidence for the culture and 
history of foreign countries and then of using them for writing the History. This 
is because Herodotos himself points out that his History was also written that the 
great and wondrous works of non-Greeks may not lose their name. Despite he 
lived at a period when the Grek-Barbarian antithesis crystallized, he respected 
and took an interest in the intrinsic values of non-Greeks and was ready to accept 
foreign cultures on their own terms. Because of this, we assume that he had been 
falsely acccused of being a barbarian- lover. Herodotos, especially in his second 

* Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. e-mail: dmuzaffer@
mu.edu.tr
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book about the Egyptian geography, etnography, culture and history, had held 
the opportunity to use his own observations, Egyptian informants, and the Greek 
informants, living in this country, and compared them with the works of early 
Greek poets and logographers which he did not take for granted. This enabled 
him to present more credulous, impartial, critical views and informations at times 
about Egypt, which seems to have balanced the errors and deficiencies of his race 
and time. 

Key Words: Herodotos, Egypt, historiography.

---

Halikarnassos doğumlu Herodotos (ca.484-ca.425)1 tarihin babası olarak 
bilinmektedir. Bu deyim Cicero’ya kadar gitmektedir.2 Cicero’nun bu yorumu 
evrensel olarak kabul görmüştür, çünkü Herodotos bugünkü Avrupa edebiyatındaki 
İngilizce “History” ve Fransızca “Histoírê” kelimesini kullanan ilk yazardır ve 
onun bu tarih kompozisyonu kendinden sonra gelen Avrupalı yazarlar tarafından 
örnek alınmıştır. Bu nedenle eseri genelde ‘Historiai (Araştırmalar)’ olarak 
adlandırılmaktadır.3 İonia diyalektiğinde yazılmıştır ve kendinden sonra gelen 
gramerciler tarafından dokuz kitapta toplanmıştır. Ana teması herhangi bir olaydan 
daha fazla Avrupa tarihine yön veren ve 480’li yıllarda gerçekleşen Perslerle 
Yunanlıların mücadelesidir. İlk dört kitap Pers gücünün yavaş yavaş büyümesini, 
Persler tarafından Lydia, Babil, Mısır’ın fetihlerini ve İskitya, Libya içlerine Pers 
seferlerini işlemektedir. Beşinci kitapla birlikte İonia ayaklanması ve Sardis’in 
yakılması konusuna gelmekteyiz. Bu olaylarda Yunanistan’a Pers saldırılarının 
düzenlenmesine yol açmıştır; altıncı kitap İonia şehirlerinin cezalandırılmasını ve 
ilk Pers istilasını işlemektedir. Bu da Marathon zaferiyle son bulmaktadır; ve geri 
kalan bölümlerde Kserkses’in büyük Yunanistan istilası kaydedilmektedir. 

Herodotos daha sonraki kitaplarında aynı tekniği kullanmaya zaman zaman 
devam etse de özellikle ilk dört kitabında ‘dairesel kompozisyon’4 olarak da 
1 Aksi belirtilmedikçe bütün tarihler İsa’dan Önce (İÖ)’dir. 
2 Bkz.: De Legibus (Yasalar Üzerine), 1.5. Cicero’nun burada belâgatından kendisinin de 
hayranlık duyduğu Herodotos’un hem masalcı hem de tarihçi kimliğine vurgulamada bulunduğu 
görülmektedir. Ayrıca bkz.: De Oratore (Hatip Üzerine), 1.39; 2.55; De Divinatione (Kehanet 
Üzerine), 2.56.116. 

3 Herodotos aslında eserine bir isim vermedi, ancak kitabının açılış cümlesinde İonia lehçesinde 
feminin genitiv tekil ‘historiēs’ kelimesini kullanmaktadır. Bunun yalın ve tekil hali ‘historia’, 
yalın ve çoğul hâli ise ‘historiai’dir. Eski Yunanca’da “araştırma veya araştırarak elde edilen bilgi” 
anlamına gelmektedir. Aristoteles bu esere “ta Herodotou”, yani “Herodotos’un Araştırmaları” 
başlığını vermeyi tercih etmektedir. Bkz.: Poetika, 1451 B. Daha sonra Roma döneminde 
Herodotos’un eserinin bölündüğü dokuz kitap “Muses” yani “İlham Perileri” olarak adlandırılmıştır. 
Modern yazarlar arasında Herodotos’un eserinin son üç kitabına bakarak “Pers Savaşları” olarak 
adlandıranların yanında, “Tabiat Tarihi” başlığını kullananlar da olmuştur. Bkz.: Romm, 1998: 
9-10. 

4 Hornblower, 1987: 25. 
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adlandırılan ara hikâye tekniği ile eserinin ana temasından çıkarak Perslerin 
doğrudan çatışmaya girdiği diğer halkların tarihi ve kültürü hakkında pek çok 
hayali ve eğlendirici hikâye kaydetmekte olup, bazen bu hikâyeler çok uzadığından 
okuyucu ana temayı kaçırmaktadır.5 Bu türden hikâyelere eserinde yer vermesi 
ona olan güveni sarsmış ve antik dönemden günümüze eleştiri konusu olmuştur. 
Knidoslu Ktesias, onu yalancı bir hikâye yazıcısı (logographos); Strabon, 
Homeros’la eşdeğer hatta ondan daha kötü bir mitoloji yazarı olmakla; Jerusalemli 
Josephus, doğrudan olmasa da onu, tarihi değeri olmayan hikâyelere yer vermekle 
suçlamaktadır.6 Herodotos’a karşı saldırıların en şiddetlisi Plutarkhos’un 
“Herodotos’un Kötücüllüğü Üzerine” başlıklı deneme yazısıyla doruk noktaya 
ulaşmıştır. Plutarkhos’a göre Herodotos’un bütün yalanlarını ve uydurduklarını 
gözden geçirmek için sayısız papirüs kullanmak gerekir7. Ancak bu eleştirilere 
dikkatle yaklaşmak gerekmektedir. Ktesias’ın kendisi de Herodotos’un üslûbunu 
çalan, kaynak olarak kullanan ve sonunda onu karalayarak borcunu ödeyen sahtekâr 
bir hayalperest olarak suçlandırılmaktadır.8 Aşağıda açıklanacağı gibi, Strabon’un 
ve Josephus’un eleştirileri, Herodotos’un eserinde aynı zamanda tarihsel öğelere de 
yer verildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. En önemlisi Plutarkhos, öncelikle kendi 
vatandaşlarını kötülediği veya iftira attığını düşündüğü için Herodotos’a nefret 
beslemiştir.Plutarkhos’un Herodotos için kullandığı barbar dostu (philobarbaros)9 
lakabını hem Herodotos’un barbarlara karşı bir zaafı olduğu şeklinde hem de 
Yunanistan’a hainlik yapan kişi olarak yorumlamak gerekmektedir. Plutarkhos 
Yunan milliyetçiliğine kendisini kaptırmış ve Herodotos’un Yunanlıların dışında 
yabancı kültürleri (özellikle Mısır) ve onların başarılılarını öven eserine saldırıda 
bulunmuştur.10 Diğer taraftan, Plutarkhos’un aşırı milliyetçilik olgusundan 
kaynaklanan ön yargısının tam tersine, Herodotos gibi Halikarnassoslu olan 
Dionysios, Herodotos’un pozitif yönlerini ön plana çıkarmayı yeğlemiştir.11.

Herodotos, en başta Yunan tarihi ve coğrafyasıyla ilgili uzak geçmişi anlatarak 
işe başlamıştır. Bunu gerçekleştirmek için sözlü geleneğe ve yine bu gelenekten 
beslenen Homeros’unki gibi epik şiire (Bunlara daha sonra Alkaios, Anakreon 
gibi Arkaik dönem Yunan lirik şairleri de eklenebilir), gerçekliği tartışmalı 
hikâye yazıcılığına (Hekataios gibi) ve trajedi oyunlarına (Aiskhylos, Sophokles) 
başvurmak zorunda kalmıştır. Bu kaynaklardan yararlanarak tarihsel zamanı 
geçmişe yaymayı başarabilmiş ve o dönemi canlandırmaya çabalamıştır. Geçmişi 
anlatmak için bu kaynaklarda geçen sözlü anlatımlara başvurmaktan başka bir 
5 Yine de kitap boyunca ana konu takip edilebilir. Herodotos da ana temadan çıktığının farkındadır 
ve yeri geldiğinde bu konuda özür dilemektedir (5.62.1: 5.65.5).

6 Ktesias, Persika, 19 ve 20. kitaplar, Bölüm 16 = Jacoby, 1957, Ktesias, 688 T 8; Strabon, 11.6.3; 
Josephus, Contra Apion (Apion Karşısında), 1.3.

7 De Malice Herodoti (Herodotos’un Kötücüllüğü Üzerine), 1=Moralia 854 F.
8 Evans, 1982: 163; Momigliano, 1958: 6.
9 De Malice Herodoti, 12=Moralia 857 A.
10 Glover, 1924: 72; Waters, 1985: 119-120.
11 Dionysios, De Thucydide, 54. 
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alternatifinin olmadığını görmüştür.12 Belki de Herodotos, Eski Yunan tarihi ve 
gelenekleriyle ilgili olarak kendinden önceki şairlerin ve hikâye yazıcılarının 
kendi şehir kuruluş efsaneleri ve kahramanlık dönemleriyle ilgili veya başka 
uygarlıklarla ilgili anlattıklarını kendisi de tutarlı ve tam doğru bulmamıştır. 
Bu konuda alternatif kaynaklar bulma arayışı içine girmiştir, çünkü Herodotos 
sürgün yemiş ve kozmopolitan bir tarihçi olarak Yunanistan anakarasının karalarla 
çevrili vadilerinde yaşayıp hayatlarının tamamını burada geçirenler gibi Yunan 
kültürünü kapalı bir kutu tarzı olarak görmemiştir. Farklı kültürlerin kendilerine 
özgü gelenek ve kültürlerine de saygı göstererek, bunları eğlendirici ve tarafsız bir 
şekilde Yunan kültürüyle kıyaslama yoluna gidilebileceği düşüncesine kendisini 
kaptırmıştır. Bu yüzden eserinin ilk dört kitabında diğer kültürlerin coğrafyası, 
etnografyası, kültürleri ve tarihine de yer vermek, onların uygarlığa kazandırdığı 
icat ve becerileri kayda geçirmek gereği duymuştur. Muhtemelen bu da onun 
Yunanistan ve yakın çevresinin dışına seyahatlerde bulunmasına yol açmıştır.13 
Herodotos’un bu gezilere başlamadan önce zihninde yatan temel düşüncelerden 
birisi de, onun güvenilirliği konusunda şüphe duyduğu erken Yunan yazımlarının 
dışına çıkarak kendi gözlemlerinden ve yabancı kaynaklardan yararlanarak 
eserinin yazım hazırlıklarını başlatmak ve konu alanını genişletmek istemesidir. 

Aşağıda tartışılacağı gibi Herodotos, Mısır coğrafyası, etnografyası ve tarihini 
kapsayan ikinci kitabını yazarken, bu ülkeye giderek sadece bire bir gözlemlerde 
bulunabilme fırsatına erişmemiş, aynı zamanda burada çok eskiden beri var 
olan tapınak rahipleri, arşivleri ve hatta kendinden önce buraya yerleşmiş olan 
İonialılardan, Karialılardan bilgi kaynağı olarak faydalanmasını bilmiştir. Ülkenin 
dilini bilmediği için bu konuda buraya önceden yerleşmiş kendi vatandaşlarından 
destek almış olmalıydı. Herodotos’un gönlünde özellikle Mısır önemli bir yer 
tutmuş olmalıydı, çünkü kendisi de sürgün edilmiş aristokrat bir Karialı’ydı.14 
12 Marincola, 1997: 19.
13 Bu seyahatlerin ne maksatla yapıldığına dair tartışmalar günümüzde de devam etmektedir: 
Herodotos’un tüccar olma ihtimali; eserinin bölümlerini Atina, Olympia, Korinthos ve Thebes gibi 
farklı şehirlerde okuyan profesyonel bir ozan olarak, farklı kültürler ve halkları hakkında bilgi 
edinerek bunu pazarlamak istemesi; siyasi nedenlerle döneminin önemli politikacılarından Perikles 
için yabancı kültürler hakkında bilgi toplaması ve hatta şehrin kalabalıklaştığı ve işsiz dolaşan 
insanların arttığı bir dönemde yabancı ülkeler hakkında ilgi çekici hikâyeler anlatıp onları yurtdışına 
göçe özendirmek gibi. Ama bu çeşitli iddiaların hiçbiri tam anlamıyla ispatlanamamaktadır. 

14 Herodotos’un babasının Lyxos ve eşinin nüfuzlu bir aile üyesi Rhoio (veya Dryo) olarak 
adlandırıldığı; geç dönem epik şairi olan Panyassis ile akraba olduğu bilinmektedir. Bkz.: Suidas 
s.v. Herodotos; Plutarkhos, De Exsilium (Sürgün Üzerine), 13.604 F; Aristoteles, Rhetorika, 3.9. 
Hem Lyxos hem de Panyassis isimlerinin Karia menşeli olduğu düşünülmektedir. Herodotos etnik 
olarak Karialı ve de Yunan düşüncesinde bir aileye mensup olabilirdi, çünkü özellikle İonialıların 
“etnik saflık” fikriyle alay etmektedir (6.12; 1.143.2-3; 1.146.1-2). Herodotos için Yunan kültürü 
açık bir şekilde bir dil meselesidir ve imayla Yunan dilinin tanımladığı kültürdür, zira Yunanlılar 
pek çok farklı “barbar” gruplara katılarak çoğalmışlardır. Bkz.: 1.58. Böylece Herodotos asla eski 
Yunan anavatanına ait olmamıştır. Bu yüzden çalışması Yunanistan anakarasının eski ve kurulmuş 
devletleriyle yakın zamanda Thurii ve Halikarnassos gibi Yunan dünyasının sınırlarında oluşturulan 
koloniler ve barbar komşuları arasındaki kültür farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bkz.: 7.157-163. 
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Yine aşağıda belirtileceği gibi, Mısır kendisinden önce firavun Psammetikhos 
I (664-610) zamanında Karialı paralı askerlere kucak açmış ve bunların çoğu 
Mısır’a yerleşmiştir. Bu nedenle Herodotos’un Mısır konusunda hiçbir etki altında 
kalmadan daha tarafsız hareket ettiği, hatta daha eski geçmişi olan bu uygarlığı 
Yunan uygarlığından üstün tuttuğu görülmektedir. İşte belki de bu yüzden 
Herodotos hak etmediği halde kendisinden sonra gelen Yunan meslektaşları 
tarafından barbar dostu olarak suçlanmış ve bu süreç ön yargılı bir şekilde çağlar 
boyunca devam etmiştir. Biz bu çalışmada, Herodotos’un ikinci kitabını analiz 
ederek onun Mısırla ilgili anlattıklarının önemsenmesi gerektiği yönünde görüş 
bildiren modern yazarlara kendi bakış açımızla destek vereceğiz.15

Herodotos, ikinci kitabında Mısır etnografyası, coğrafyası ve tarihini Pers 
kralı Kambyses’in Mısır’ı ele geçirme hadisesi içinde ara hikâye tekniğiyle uzun 
bir şekilde ele almaktadır. Mısırla ilgili kitap Persia ile karşılaştırıldığında daha 
uzundur ve Mısır konusunda tarihi olmaktan daha çok coğrafi, etnografik ve kültürel 
konuları ele almaktadır. Kitabın ilk girişinde Mısırlıların Psammetikhos’dan önce 
kendilerini dünyanın en eski insanları saydıklarını vurgulama gereği duyar. Ancak 
bunu test etmek isteyen Psammetikhos, rast- gele yeni doğmuş iki çocuğu beslemesi 
için bir çobana verdirtir. İlk sözlerini söyleyinceye kadar bu çocukların yanında 
hiç kimse bulunmayacaktır. Çoban iki sene sonra çocukların yanına geldiğinde, 
çocuklar Phrygia dilinde ekmek anlamına gelen “bekos” diye bağırırlar. Mısırlılar 
da bu ipucuna dayanarak Phrygialıların kendilerinden daha eski olduklarını itiraf 
etmişlerdir. Herodotos, doğruluğu konusunda yorum yapmadan bu hikâyeyi 
Memphis şehrinde Hephaistos rahiplerinden dinlediğini söylemektedir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi, Psammetikhos zamanında Karialılar ve İonialılar Mısır’da 
yaşamaya başlamışlardı ve Hephaistos rahipleri de Yunan kökenli olmalıydılar. 
Bir anlamda onların söylemleri Yunan söylencesini aktarmaktaydı. Bunun üzerine 
Herodotos kendisinin, Heliopolisliler Mısırlıların en eski ve okumuşları olarak 
bilindiklerinden Thebai ve Heliopolis’e bir daha gidip, oraların söylediklerinin 
Memphis’de anlatılanlara uyup uymadığını araştırdığını yazar. Yani bir anlamda 
bu hikâyeden kendisinin de kuşkulandığı ve teyit etmek için birden fazla şahide 
başvurma gereği duyduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. 

Daha sonra, rahipler tarafından kendisine aktarılan bilgiler içinde birbirini tutan 
örnekler verir. Mısır ve Yunan takvimleri arasında yaptığı karşılaştırma gerçekleri 
yansıtmaktadır. Mısırlılar Yunanlılardan daha başarılı bir şekilde on iki ayın her 
15 Karşı görüş için Bkz.: Sayce, 1883, XXXII; Wiedemann, 1890; Fehling, 1971. Diğer taraftan, 
Spielberg (1928) Herodotos’un kendi gözleriyle gördüğü tariflere güvenilebileceği konusunda 
Ejiptologlarla hemfikirdir. Herodotos Mısır’ın görkemli geçmişinin insanlar arasında nasıl 
yaşadığını göstermiştir ve onun sayesinde Mısır tarihinin siyasi koşullarını resmedebilmekteyiz. 
Bazı modern tarihçiler arasında da Herodotos’un hatalarından çok, onun ne kadar doğru ve pozitif 
olduğunu tespit etme yönündeki eğilim devam etmektedir (Lloyd I, II; Hunter, 1982; Waters, 1985; 
Romm, 1988). 
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birini otuz gün saymışlar ve sadece yıla açıktan beş gün katarak mevsimlerin 
periyodik çemberini tamamlamışlardır. Ayrıca “büyük tanrılar için on iki adı 
ilk olarak Mısırlılar kullanmışlardır ve Yunanlılar da onlardan almışlardır ve bu 
tanrılar için ilk olarak sunak, heykel ve tapınaklar yapanlar, taşlar üzerine hayvan 
resimleri kazanlar da onlardır”. Bunlara ilaveten, Mısır’da ilk olarak saltanat süren 
Menes’di ve onun zamanında Thebai şehri dışında her taraf bataklıktı. Herodotos, 
Mısır hakkında aktarılan bu ortak bilgilerin kendisine doğru gözüktüğünü 
aktarmaktadır. Burada bulunduğu sürece kendisinin gözlemi, başkalarının da 
anlayabileceği gibi Mısır’ın aslında Nil nehrinin hediyesi olduğudur, çünkü 
nehrin taşıdığı alüvyonlar sayesinde zamanla Arap dağı ile Libya dağı arasındaki 
bölge dolarak geniş topraklar oluşmuştur. Bu konuda deniz kıyısından Mısır’a 
ilerlerken alüvyonlu toprağın doldurduğu derinlik konusunda genelde kabul 
görülebilecek detaylara iner. Sonuçta Herodotos rahiplerin de söylediği gibi kendi 
gözlemlerini de katarak Mısır topraklarının büyük bölümünün iki dağ arasındaki 
denizin girintisinin dolmasıyla kazanıldığı ve bunun on bin yılda gerçekleşmiş 
olabileceği görüşünü belirtmektedir. Onun bu düşüncesini kuvvetlendiren diğer 
olgular da yakın dağların üzerinde, bir zamanlar bölgede deniz olduğunu gösteren 
deniz kabuklarının bulunması; tuzlu çöküllere özgü bir bitki örtüsünün olması 
ve bunların yanında Mısır toprağının ırmağın taşıdığı Etyopya alüvyon ve 
balçığından oluşmuş kara ve yumuşak bir toprak olmasıdır. Burada Herodotos’un 
hakikaten bilimsel anlamda açıklamalar yaptığı kabul edilmelidir.16 Coğrafi 
araştırmalarını uygulamada kararlı ve metodolojik gözükmektedir.17 Daha 
sonra eğer topraklar geçen on bin yıldaki gibi böyle yükselmeye devam ederse, 
Mısırlıların karşılaşabileceği problemlere de dikkati çekmektedir (§13). 

Yunanlıların erken dönemlerden itibaren Mısırla ilişkilerini başlattığı 
bilinmektedir.18 Herodotos, onbeşinci bölümde genelde kendi gözlemlerine 
dayanarak İonia hikâye yazıcılarının delta oluşmadan önce Mısırlıların hiçbir 
ülkesi olmadığına dair görüşüne karşı çıkmaktadır. Mısırlıların yurtlarının 
bataklık olması nedeniyle sadece delta bölgesiyle sınırlı olmadığını (§15), yerel 
Mısır söylencesine uygun olarak Mısırlıların ilk insanlarla çağdaş olduğunu ve 
toprakların denizden yer kazandığı ölçüde çoğunun deniz kıyısına kaydığını 
ve bir kısmının da içerde kaldığını açıklamaktadır. Bu arada Mısırlıların en 
16 Lloyd II: 66; How-Wells I: 165. 
17 Fritz, 1967: 128 v.d.
18 Arkeolojik buluntular Miken döneminden itibaren Mısırla Miken Uygarlığı arasında bağlantılar 
olduğuna işaret etmektedir. Fakat bu arkeolojik buluntularla Herodotos arasında bağlantı kurmak 
zordur. Diğer taraftan, Homeros Thebes’i dünyanın en zengin şehri olarak tarif etmektedir (Ilyada, 
9.379 v.d). Aynı zamanda Mısır’a düzenlenen Yunan saldırılarına değinmektedir (Odysseia, 14.245 
vd.; 17.424 vd.). Bunların yanında Herodotos’un da atıflarda bulunduğu gibi özellikle İonialıların 
Mısır’la ilgilendikleri görülmektedir. Thales, Pythagoras gibi edebiyatta, sanatta ve felsefede 
ün yapmış bilim adamlarının Mısır’da tecrübe kazandıklarına dair görüşler bulunmaktadır. Aynı 
zamanda şair olan Atina yöneticisi Solon’un altıncı yüzyılın başlarında Mısır’ı ziyaret ettiği 
bilinmektedir (Griffiths, 1976: 56-57). 
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eski insanlar olup olmadıklarına dair Psammetikhos’un denemesine tekrar 
atıfta bulunarak, eğer Mısırlılar bunun böyle olduğuna inanmasalardı, onun bu 
denemede bulunamayacağını ima etmektedir. Bir anlamda Psammetikhos’la 
ilgili Yunanlıların veya İonialıların bu hikâyesine kuşkuyla yaklaşmaktadır. 
Kendisinden önce bu konuda yazılar yazmış İonialı hikaye yazıcılarına, özellikle 
tarihçi ve coğrafyacı Hekataios’a kendi araştırmalarıyla karşı çıktığının ipuçlarını 
vermektedir.19 Diğer bir deyimle, bu konudaki Yunan söylencelerini çürütmek 
için derinlemesine araştırmalar yapma gereği duymuş ve genel hatlarıyla doğru 
olduğu görülen tespitlerde bulunmuştur. 

Sonraki bölümlerde, Yunanistan’da yaz aylarında nehirlerin suyu azalıp 
kururken Nil nehrinin taşması, her Yunanlı gibi Herodotos’un da ilgisini çeker. 
Ancak bu konuda hiçbir Mısırlı’dan aydınlatıcı bir bilgi edinemediğini açıklar 
ve kendi görüşünü açıklama gereği duyar. Bazı Yunanlıların bu nehrin yılda 
iki kez neden taştığını açıklamak için üç ihtimal sunduklarını bildirir (§20-24). 
Bu üç ihtimalin ikisiyle alay eder ve üçüncüsünü reddeder. Ancak bu konuda 
kendi sunduğu teorisi de, diğerlerine göre daha mantıklı olmasına rağmen 
yanlıştır.20 Taşmanın gerçek nedeni Güney Afrika’da Etyopya platosuna çok 
fazla yağmur düşmesidir.21 Yine de Herodotos’un burada delillere dayalı rasyonel 
coğrafi gerçekleri ortaya çıkarıp dinleyicisine sunma gayreti içinde olduğunu 
görmekteyiz. Modern bilimsel tekniklerden faydalanma fırsatı olmadığına göre, 
kendi zamanının bilimsel teorileriyle olayları açıklamaya veya kendini tatmin 
etmeye ve yukarıda belirtildiği gibi bunların siyasi tarihle bağlantısını kurmaya 
çalışmıştır.22 

Herodotos, yeri geldiğinde çeşitli nedenlerle gerçekleri tam olarak ortaya 
koymayı beceremediğini de kabul etmektedir.23 Örneğin daha sonra Nil nehrinin 
kaynaklarını merak eder. Ancak “Mısır’da Sais’teki Athene hazinesi yöneticisi 
dışında, ne Mısırlılar, ne Libyalılar ne de Yunanlılar’dan hiç kimse bunları bilirim 
diye çıkıp övünememiştir (§28.1-2)”. Herodotos bu tapınak memuruyla ya tercüme 
yoluyla, ya da bu memurun bildiği kadar Eski Yunanca ile anlaşmış olmalıydı. Bu 
Herodotos’a güvenilir bilgi sağlayabilecek önemli bir memur olabilirdi. Ancak 
Herodotos, ilk başta bunu bildiğini söyleyince onun şaka yaptığını zanneder. 
Bu rahibe göre Nil’in kaynakları iki dağ arasındaki bir uçurumdan fışkırır. 
Ama Herodotos rahibe, uçurumun dipsiz olduğunu nerden bildiğini sorar? O da 
dibine ip sarkıtıldığının ancak dibinin bulunamadığını söyler. Herodotos yine 
19 Brown, 1965; Lloyd II: 9. 
20 Lister, 1979: 109.
21 Lloyd II: 91-93.
22 Brown, 1965: 66, 76. Herodotos’un anlatımlarının güvenilirliğini tartışma ve sorgulamanın on 
dokuz ve yirminci yüzyıl standartlarıyla yapılması yanlıştır. Bu problemlerin gerçekte Herodotos’un 
kendi yaşadığı dönemin şartlarında değerlendirilmesi gerekmektedir (Thomas, 2000: 8). 

23 Bkz.: Waters, 1985: 11 dipnot 5. 
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kuşkusunu belirtir ve “yöneticinin anlattıkları eğer gerçekten böyle olduysa”, 
dağlara çarpıp kırılan suyun sarkıtılan sondayı sürüklemiş ve dibi bulmasını 
engellemiş olabileceği mantığını yürütür. Nil’in kaynaklarının bir göl şeklinde 
yeraltından çıktığı doğrudur, fakat dipsiz uçurum olayı mantıksızdır. Herodotos 
tercüme probleminden dolayı yöneticiyi ya yanlış anlamış, ya da onun dediği 
gibi yönetici onu alaya almıştır. Ama Herodotos akıllı ve dürüsttür. Gerektiğinde 
bunu sorgular, şüphesini açıklamaktan geri durmaz. Bu konuda başka bir şey 
öğrenemediğini vurgular. Daha sonra Elaphantine’ye kadar olan bölge hakkında 
bilgiler elde etmek için kendisi yola çıkar. Oradan Etyopya’ya kadar olan kesimi 
de sorup soruşturarak ve kendisine anlatılanlardan öğrenir. Burada Mısır garnizon 
birliklerinin Etyopya’ya kaçma nedenlerini de mantıklı ve biraz da nükteli bir 
şekilde anlatmaktadır (§30). 

Herodotos daha sonra Mısır töreleriyle ilgili bölümlere geçer. Anlatacak çok 
şey vardır, zira Mısır “şaşılacak şeyler ve eserlerle doludur, o kadar ki, anlatmaya 
söz yetişmez…”. Törelerinde ve yasalarında başkalarına uymayan şeylerin olması 
onun ilgisini çekmiştir. Burada anlattıkları tutarlı gözükmektedir. Özellikle bir 
öküzün kurban edilmeden önce muayeneden geçirilmesiyle ilgili anlattıkları 
Mısırlıların sağlıklı et yemeye ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesidir (§38). 
Mısırlılar sadece temiz öküz ve dana yerler, inek ise İsis’in kutsal hayvanı olduğu 
için kurban edilmez. Kurban bir oruçtan sonra kesilir ve Mısır’a gelecek belalar bu 
başa gelsin, diye başına beddua edilir. Beddua edilen baş ya bir Yunanlıya verilir 
ya da bir dereye atılır. Herodotos burada araya bir cümle sıkıştırmaktadır: “Kadın 
ya da erkek hiçbir Mısırlı bir Yunanlıyı ağızdan öpmez, bir Yunanlının bıçağını, 
kebap işini, tenceresini kullanmaz, hatta bir Yunanlının bıçağıyla kesilmiş bir 
et parçasını ağzına koymaz (§41)” demektedir. Burada daha sonra kendisinin 
de belirttiği gibi Mısırlıların temizliğe önem verdikleri ve bu yüzden temiz 
olmadıklarını düşündükleri diğer halklarla kaynaşmadıkları vurgulanmaktadır. 

Herodotos ayrıca tarihî mümkün olduğunda delillere dayandırmaktadır.24 
Deliller olduğu zaman kendi savını teyit etmek için daha cüretkâr hareket 
etmektedir. Herodotos kendisini delilleri kullanabilecek kapasiteye sahip bir yazar 
olarak görmekte ve ileri giderek değişik konulardaki bazı teorileri reddetmekte 
ve kendi sonucuna ulaşmaktadır. En önemli iddiasını Mısır tanrıları ve dinsel 
törenleriyle ilgili bölümde yapmaktadır. Ona göre aslında Yunanlılar Herakles, 
Here, Hestia, Themis, Kharitler ve Nereidler adlarını Barbarlardan ve özellikle 
Mısırlılardan almışlardır. Mısırlıların kendileri, bunların Mısır toprağında 
her zaman bilindiklerini söylemektedir. Herodotos bunun nedenleri arasında 
Herakles’in soyunun Mısır’a dayanması ve ters bir mantıkla Mısır’da Yunan 
tanrıları Posedion ve Dioskur’ların bilinmemesini saymaktadır. Eğer Mısırlılar, 
tanrılar pantheonundaki isimlerini Yunanlılardan almış olsalardı, bu tanrılara 
24 How-Wells I: 33. 
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da yer verilmesi gerekirdi, zira onlar deniz yoluyla Mısır’la sürekli iletişim 
halindeydiler. Üçüncü nedende Mısırlıların Herakles adı altında pek çok tanrıları 
olmasıdır. Herodotos Mısır kaynaklarını doğrulamak veya en önemlisi meseleyi 
derinliğine araştırmak için yine dış veya başka kaynak arayışı içine girer. Fenike’de 
Tyr’a ve Thasos’a giderek bir merak ve keşif modeli ortaya koyar. Buralarda 
da Fenikelilerin Mısırlılardan benimsediği ve çok eskiden kurulmuş Herakles 
tapınakları bulunduğuna değinir. Böylelikle Herakles’in Yunanlılardan çok daha 
önce bilinen bir tanrı olduğunu ve konudaki Yunan söylencesini çürüttüğünü 
düşünür.

Bu bağlamda Herodotos, özellikle Yunanlıların, Herakles’in Mısır’a gittiği ve 
burada Zeus’a kurban edilmeye çalışıldığı, fakat buna izin vermeyerek çevresindeki 
herkesi öldürdüğü konusundaki hikâyelerini safsata olarak değerlendirir. Ona 
göre “dinleri, temiz olmak şartıyla, domuz, öküz ve danadan gayrı hayvanların 
kurban edilmesini bile yasak etmişken, nasıl olur da insan kurban edebilirler 
ve bir ölümlü olan Herakles nasıl olur da binlerce düşmanını öldürür? (§45)”. 
Herodotos bunların Yunanlıların eleştirmeden ileri sürdükleri yalanlar olduğunu 
yazar ve ekler: “Mısır’da kahramanlara tapılmaz (§50)”. Bir anlamda Herodotos 
burada Yunan inançlarıyla, Mısır’da tanrı Herakles hakkında kendi yapmış olduğu 
keşifler arasında bir çatışma olduğunu ortaya koyar. Bu konuda Yunanlılarla 
tartışma içine girmeye niyetlenir ve kendisine bilgi sağlayan yerli Mısırlıları kendi 
vatandaşlarına karşı haklı bulur. Bu da neredeyse bütün tanrıların Mısır kökenli 
olduğudur. Mısır’da kazandığı gerçek bilgi ve tecrübe sayesinde Yunan şairlerinin 
artistik nedenlerle bazen hem mübalağa hem de uydurmaya yer verdiği Yunan 
sözlü anlatımını doğrulama fırsatı bulmuştur. Bu bağlamda zaman zaman kendi 
yurttaşlarını Mısır gelenek ve göreneklerini bilmemekle suçlar. Görüldüğü gibi 
Herodotos, bilgi kaynaklarını yeri geldiğinde sorgulayabilmekte ve kaynaklarının 
güvenilirliği arasında ayırım yapabilecek kabiliyette birisi olarak gözükmektedir. 
Bununla ilgili olarak “Görevim, bana anlatılan ne ise onu aktarmaktır, inanmaya 
gelince, hiçbir şey beni buna zorlayamaz ve bunu bütün anlattıklarım için 
söylüyorum”.25 demektedir. Burada kuşkuculuğunu ve aslında hafıza eksikliği 
veya taraflılık veya önyargılar yüzünden kendisine anlatılanların doğruluğunu 
sorgulayabilecek kapasitede olduğunu göstermektedir. Doğruyu bulmak için de 
seyahat ederek kendi gözlemlerine yer vermekte ve başka kaynaklara ulaşmaya 
çalışmaktadır. 

Herodotos Yunanlıların dışındaki ritüel ve inançlara da ilgi duymuştur. Ona 
göre, herkes tapındığı ilahi varlıkların desteğini alabilmek için inançlıdır; Yunan 
dini Pers, İskit veya Mısır dininden daha ileri veya farklı değildir. Ama bir noktayı 
vurgulamada ısrarlıdır. Bu da bu tanrıların aslında Mısır kökenli olmasıdır. 
25 Bu sözü Kserkses’in Yunanistan’ı istilası sırasında Argoslularla iş birliği yaptığına dair iddialar 
hakkında kuşkularını belirtirken söylemektedir. Bkz:., 7.152.1-3.



1110

Dionysos adının, ona kurban sunma törenlerinin ve phallos için düzenlenen 
törenin de Amythaon oğlu Melampos tarafından Fenikeliler aracılığıyla Mısır’dan 
Yunanistan’a sokulduğuna inanır. Bunun yanında phallos’u kalkık Hermes 
figürünü de Pelasglar aracılığıyla Mısırlılardan öğrendiklerini detaylı olarak 
anlatır. Thebai’deki Zeus rahibelerinin anlattıklarına göre, Yunan kehanet ocakları 
da Mısır kökenlidir. Fenikeliler iki tapınak rahibesi kaçırmışlar ve bunlardan biri 
Yunanistan’da Dodona’ya getirilmiştir. Sonra bu rahibeler Yunan dilini öğrenerek 
kehanette bulunmaya koyulmuştur. Bu noktada Herodotos bu kadınlara kara 
güvercin denilmesinin kuş gibi konuşmalarından kaynaklanmasının imkânsız 
olduğunu savunur. Bunun asıl nedenini mantıklı olarak, kadınların Yunan dili 
bilmemesi ve onların Mısırlılar gibi kara derili olması olarak açıklar (§57). 
Herodotos’un bu konuda yaptığı diğer yorumlarda doğru gözükmektedir. 
Dodona’da ve Mısır’daki Thebai’de kâhinlik birbirine çok benzemektedir. 
Yunanlılar geleceği kurbanların bağırsaklarına bakarak söyleme geleneğini 
Mısır’dan almışlardır. Bunun yanında Yunanlıların düzenlediği benzer dinsel 
törenler, alaylar ve toplu halde dualar eskiden beri Mısır damgası taşımaktadır 
(§58). Tanrıların hoşuna gitmediği düşünülen kadınlarla kutsal yerlerde birleşmek, 
ya da bir kadınla ilişkiye girdikten sonra kutsal yerlere girmemekte Yunanlılarla 
Mısırlılar arasında ortak bir âdettir. Herodotos’un aktardığı bu bilgiler en azından 
benzerlik açısından gerçekleri yansıtmaktadır. 

Herodotos Mısır’da hayvanlarla ilgili bölümlerinde (§65-77) özellikle timsahın 
ve ibis’in (aklı karalı balıkçıl) özelliklerini canlı, detaylı ve mantıklı bir şekilde 
aktarmaktadır.26 Bir de Mısırlıların “Phoinixˮ adını verdikleri bir kuş vardır. 
Herodotos aslında bu kuşu kendisinin görmediğini bildirmektedir. Heliopolisliler 
bu kuşun beş yüz yılda bir ortaya çıktığını ve harika işler yaptığını anlatırlar. Fakat 
Herodotos bu anlatılanların kendisine hiç de inanılır gelmediğini vurgulama gereği 
duyar (§73). Özellikle kanatlı yılanlarla ilgili anlattıkları çok ilgi çekicidir. Onlar 
hakkında bilgi toplamak için Arabistan’da Buto denilen bir yere gider. Buradaki 
bir boğaza vardığı zaman abartılı olarak yılan kemikleri ve dişlerinden oluşan 
büyük bir yığın gördüğünü söyler ve şöyle devam eder: “rivayete göre, ilkbahar 
geldi mi, kanatlı yılanlar Arabistan’dan Mısır’a doğru uçarlar, buna karşılık 
bu boğazda onları bekleyen ibis’ler Mısır’a girmelerine engel olur ve onları 
öldürürler”. Arabistanlılar Mısır’da ibis’in bu yüzden saygı gördüğünü bildirirler 
(§75). Herodotos aslında burada sadece gördüğü yılan kemiklerinden bahsetmekte 
ve başka bölümlerde yaptığı gibi sadece rivayeti aktararak kanatlı yılanların 
gerçek olup olmadığı konusunda bir yorum yapmamaktadır. Ancak Herodotos’un 
bu sessizliği, bunların o dönemde Mısır ekolojinin gerçek biyolojik canlıları olup 
olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Bazı tarihçiler bu paragrafın aslında 
26 Daha sonra Mısır’da balıkların göçüyle ve taşıt gemilerinin yapımıyla ilgili olarak anlattıkları da 
detaylı, akıcı ve bire bir gözleme dayalı gözükmektedir (2.93; 96).
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çekirge sürülerine atıf olduğunu savunurlarken,27 bu durum, eğer gördükleri 
kanatlı yılanların kemikleriyse, Herodotos’un sözleriyle çelişmektedir. Aslında 
bazı kaynaklar uçan yılanlardan söz etmektedir (Kral James İncili, İsaiah 30:6). 
Bunun dışında on yedi, XVIII ve XIX. yüzyılda Kuzey Amerika’da bataklık 
bölgelerde kanatlı yılanlar gördüklerini iddia edenler olmuştur. Yine de kanatlı 
yılanların varlığı uydurma olabilir, ancak eğer değilse bu yılanların soyu tükenmiş 
olmalıdır. Bu hikâyenin Mısırlıların ibis’e olan saygılarını yorumlamak için de 
uydurulmuş olma ihtimalinin bulunmasına rağmen, onların ibis’e bu faydalı işi 
yaptığı için saygıda bulunmaları olasılığı da göz ardı edilmemelidir.

Herodotos’un Mısırlıların diğer geleneklerini anlattığı bölümlerde (§78-84) 
Yunanistan gelenekleriyle karşılaştırma yapmayı tercih ettiği görülmektedir. Bu 
bağlamda, Fenike, Kıbrıs ve özellikle kendisinin de işittiği Yunanistan’da çağrılan 
Linos türküsünün Mısır kökenli olduğu yorumunu yapmaktadır (§79), zira 
Mısır’a gittiğinde Mısırlıların ilk kralı Min’in erken ölen oğlu onuruna söylettiği 
aynı türkünün Mısır’da daima var olduğunu keşfetmiştir. Mısır ve Lakedaimonlu 
Yunanlılarla bir başka benzer noktada gençlerin yaşlılarla karşılaştıkları zaman 
yol vermeleri ve bir ihtiyar içeri girdiği zaman yerlerinden kalkmalarıdır. Ancak 
tarafsızlığından kaynaklanan benzer olmayan noktaları da vurgulama gereği 
duyarak, Mısırlılar Yunanlıların zıddına “Günaydın.ˮ demek yerine sokaklarda 
eğilir ve ellerini dizlerine kadar indirirler der (§80). Yunanistan’da Orpheus ve 
Dionysos dinlerindeki yün giyme yasaklarının da Mısır’dan alınma olduğunu 
yazar (§81). 

Daha sonra gerçekte Mısırlıların Yunan kültürünü etkilediği tezini doğrulama 
niyetine binaen, Mısırlıların Yunanlıların, “hatta bir kelimeyle, kendilerinden başka 
hiçbir halkın” göreneklerini kabul etmediğini vurgulama gereği duyar. Mısırlılar 
bu bakımdan çok kapanıktırlar. Bir tek Thebai bölgesinde, Neapolis yakınındaki 
küçük Khemnis kenti bunun dışında kalır, zira bunların çok önceden Yunanlılarla 
yakınlığı olmuştur. Bu kentten olanlar efsanevi Yunan kahramanı Perseus’un 
kendilerine göründüğünü söylerler. Bunun üzerine Herodotos, buranın yerlilerine 
Perseus neden size görünür de başkalarına görünmez diye sorar. Onlar Perseus’un 
kendi şehirlerinden olduğunu ve Yunanistan’da yerleştikten sonra anavatanı olan 
Khemnis’e geri dönerek kendi adına oyunlar tertip etmelerini istediğini bildirirler 
(§91). Hakikaten de, eskiden Yukarı Mısır’ın dokuzuncu nomos’unda bulunan ve 
bugünkü yeri Akhmîm olarak lokalize edilen bu şehrin o dönemde Yunanistan’la 
bağlantısı olduğu ve nüfusunun Yunan-Mısır kanının karışımından oluştuğu 
savunulmaktadır.28

Herodotos doksan dokuzuncu bölüme kadar Mısır coğrafyası, etnografyası ve 
kültürleri hakkında anlattıklarının genelde kendi yargıları ve gözlemleri olduğunu 
27 Hutchinson, 1958: 100-101.
28 Lloyd, 1969: 79, 86. 



1112

bildirmektedir. Parçalı anekdotlara yer verse de, genel anlamda tatmin edici bilgiler 
aktardığı doksan dokuzdan yüz seksen ikinci bölüme kadar ise, tarihî alana, yani 
Mısır kralları ve bıraktıkları eserlere geçiş yapmaktadır. Burada özellikle Mısır 
tapınak rahiplerinin anlattıklarını olduğu gibi aktaracağını ve bazen de kendi kişisel 
gözlemlerini ekleyeceğini bildirerek hafif bir metodoloji değişikliği yapmaktadır. 
Kendisi rahiplerin firavun Sesostris hakkında aktardığı bölümlere eleştiriye 
açık eklemeler yapma gereği duymuştur. Örneğin Sesostris’in Küçük Asya’dan 
Avrupa’ya geçtiğini ve burada İskitlerle Trakyalılara boyun eğdirdiğini iddia eder. 
Bunun ispatı onun diktirmiş olduğu zafer anıtlarına buralarda rastlanmasıdır. Daha 
sonra Sesostris Kolkhis’den Phasis’e geçmiştir. Herodotos onun askerlerinin bir 
kolunun burada kaldığını ve daha da ileri giderek Kolkhislilerin Mısırlı olduğunu 
ve bunu başkalarından da işittiğini iddia eder. Bunun birinci nedeni Kolkhislilerin 
Mısırlıları daha iyi hatırlıyor olmaları; ikincisi Mısırlılar gibi derilerinin kara ve 
saçlarının kıvırcık olması; üçüncüsü onlar gibi sünnet olmaları ve sonuncusu da 
onlar gibi keteni aynı biçimde işlemeleridir. Tabi bunlardan yola çıkarak Mısırlılarla 
Kolkhisliler arasında kesin bir bağ kurmak zordur. Herodotos’un da belirttiği 
gibi antik kaynaklar sadece Kapodokya’dan Samsun’a kadar olan bölgenin bir 
zamanlar Suriyeliler tarafından işgal edildiğini bildirir. Bunun yanında arkeolojik 
kanıtlar Kolkhis uygarlığının sekizinci yüzyılda ortaya çıktığını göstermektedir 
ve İskitlerin kayıtlara ilk kez yedinci yüzyılda geçtiği bilinmektedir. 

Herodotos Sesostris’in boyunduruğu altına aldığı ülkelerde diktirdiği sütun-
ların çoğunun yok olduğunu, ancak bunlardan birisini Filistin Suriye’sinde kendi 
gözleriyle gördüğünü iddia eder. Aynı zamanda Sesostris’in biri Foça-Efes yolu 
üstünde, diğeri Sardeis’den İzmir’e giden yol üzerinde iki yerde kaya kabartması 
olduğunu öne sürer. Herodotos’unda belirttiği gibi, İzmir-Sardeis yolu üzerinde 
Karabel geçidinde üzerinde Hitit hiyeroglif yazıtının bulunduğu bir kaya rölyefi 
bulunmaktadır.29 Ancak Herodotos’un Hitit ve diğer Yakın Doğu uygarlıklarına ait 
bütün hiyeroglif yazıları Mısır kökenli olarak algılamak gibi bir hataya düştüğü 
görülmektedir.30 Aslında Karabel geçidindeki bu rölyefin, Hitit kralı Tudhaliya 
IV’ün on üçüncü yüzyılın geç döneminde çağdaşı Mira kralı Tarkasnawa’ya ait 
olduğu ispatlanmış gözükmektedir.31 Herodotos’un Filistin Suriyesi’nde kendi 
gözleriyle gördüğünü iddia ettiği yazıtlar da Hitit hiyeroglifleri olmalıydı. Onun 
bu rölyef üzerindeki yazıt hakkındaki açıklaması da gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bu rölyeflerin varlığından haberdardır, ancak bunu ve bilmediği halde üzerinde 
yazanları kendi tezini desteklemek için abartılı bir şekilde kullanmaktadır. Onun 
aslında bu kaya rölyeflerini görmediği ve kulaktan duyma veya Hipponaks gibi 
29 Hawkins, 1998. 
30 West, 1992: 117-120.
31 Hawkins, 1998: 1. 



1113

şairlerin eserlerini okuyarak işittiği savunulmaktadır.32 Ancak kendisi de bunları 
gördüğüne dair bir cümle sarf etmemektedir. Hatta görenlerden bazılarına göre 
bunlar Asur kralı Memnon’un heykelleridir, der, fakat buna karşı çıkar. Belki de 
buna karşı çıktığı için üzerinde Mısır hiyerogliflerine benzeyen yazılar olan bu 
rölyefle Mısır’da fetihleri buralara kadar yayıldığını işittiği meşhur Sesostris ara-
sında bir bağlantı kurma yoluna gitmiştir. Aslında Sesostris hikâyesiyle Herodo-
tos’a Küçük Asya ve Suriye coğrafyasında gördüğü Mısır hiyeroglif yazılarına 
benzeyen ve bir türlü anlam veremediği yazıtların kime ait olduğunu açıklama 
fırsatı doğmuştur. Yanlışta olsa bu yazıtlara kendi mantığıyla bir açıklama getirme 
gereği duymuştur. 

Sonuçta, her ne kadar kendi imkânlarıyla açıklamaya çalışsa da ve bunlara 
kendisi inansa da, Herodotos’un Mısır firavunu Sesostris hakkında kendi yaptığı 
bazı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sesostris ile ilgili anlattıkları efsanevi 
hikâyelerden Mısırlıların kendilerinin de aslında Sesostris dönemi hakkındaki 
siyasi gelişmeleri tam anlamıyla bilmedikleri ve dönemini yarı efsanevi 
olarak kabul ettikleri görülmektedir. Bu bölümdeki son paragrafta Herodotos, 
ilginç bir şekilde Sesostris ile İskit seferine çıkan ve başarılı olamayan Pers 
Kralı Dareios’un karşılaştırmasını yapmaktadır. Hephaistos rahibi kendisine, 
Darius’un zaferlerinin Sesostris ile ölçüştürülemeyeceğini söylemiştir. Bu göz 
önüne alındığında, rahiplerin bir zamanlar istilasına uğradıkları Perslere karşı 
duydukları nefretle Sesostris dönemini kasıtlı olarak abarttıkları söylenebilir. 
Herodotos da onlara uymuş, kendisinden çok önce yaşayan bu kral dönemi 
hakkında rahiplerin sözlü anlatımına, bu sefer inanmayı tercih etmiş ve kendi 
gözlemleriyle bunu doğrulamaya çalışmıştır. Bunun özel bir sebebi olmalıdır. 
Ne de olsa Herodotos da Halikarnassoslu bir Pers vatandaşıydı, ancak Pers 
baskısı altında ülkesinden uzak yerlerde yaşamını sürdürmek zorunda kalmıştı. 
Kendi vatandaşlarına kucak açan ve hayran kaldığı Mısır uygarlığının efsanevi 
firavunu Sesostris’i Pers kralı Dareios’a karşı övmek onun da işine gelmekteydi. 
Bunların yanında onun ülkeyi kanallarla donattığını ve ülkenin topraklarını 
eşit bir şekilde dağıtarak, vergilendirdiğini; erozyon yüzünden toprak kaybına 
uğrayanların toprağını ölçtürerek telafi ettiğini; “sonradan Yunanistan’a geçmiş 
olan geometrinin kökeninin de bu olduğunu” söylemektedir (§109). Herodotos’un 
aktardıklarından görüldüğü kadarıyla dünyanın en eski halkının yapmış olduğu 
keşifler etkileyicidir.33 Ona göre, Yunanlılar da kendilerinden önce bu ilk keşifleri 
yapan Mısırlılara çok şey borçludurlar. 
32 Armayor, 1980, 67 vd. Ancak Armayor’un bu rölyeflerden birinin İzmir-Salihli yolu üzerinde 
olmadığı yönündeki iddiasına dikkatle yaklaşmak gerekir. Kendisinin de belirttiği gibi (s. 68), 
1840 yılında keşfedildiğinde bu rölyefin 200 yard aşağısında dereninin sol kenarında parçalanarak 
düşmüş bir kayanın üzerinde de ikincisi bulunmaktaydı. Aynı şekilde onun imkânsız olduğunu 
söylediği Foça’dan Efes’e uzanan antik yol üzerinde de eskiden böyle bir rölyef olabilirdi. Bunun 
zaman içinde doğal nedenlerle yok olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

33 Bu keşifler arasında kehanet ocakları (§55-57); kehanet (§57.3); geçit törenleri (§58); horoskop 
(§82.1); geometri (§109.3); reinkarnasyon (§123.2-3); Demeter Gizemleri (§171.2-3) bulunmaktadır.
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Herodotos daha sonra Mısır Firavunlarından Proteus ile Homeros destanlarının 
baş karakterlerinden Helene’nin bir araya gelmesiyle ilgili rahiplerin aktardığı bir 
hikâyeye değinir. Rahiplere göre, Paris Sparta’dan Menelaus’un eşi Helene’yi 
kaçırdıktan sonra yurduna doğru denize açılmıştır. Ege denizine vardıkları 
zaman ters rüzgarlar onları Mısır kıyılarına atmıştır. Yakalanmışlar ve Nil’in ağız 
bölgesinin valisi Thonis bunları Proteus’a raporla bildirmiştir. Proteus Helene’nin 
eşi Menelaus gelip alıncaya kadar yanında kalmasına ve Paris’in derhal ülkeyi 
terk etmesine karar vermiştir (§113-115). Rahipler Herodotos’a bu hikâyeyi 
Homeros’un da bildiğini; “ama herhalde anlattığı destana layık bulmamış olacak 
ki bunu bilerek küçümsediğini” söylerler. Herodotos rahiplerin aktardıkları 
hikâyelerin bazısını mantıklı bulmamakta ve reddetmekte, bazen yorum yapmadan 
olduğu gibi aktarmakta, bazen de kendi görüşleriyle desteklemektedir. Bu son 
olayı desteklemeyi tercih eder ve Herodotos Paris’in hakikaten Mısır’dan geçtiğini 
ispatlamak için Homeros destanından alıntılar yapar. Bu alıntılardan Paris’in en 
azından Suriye’de Sidon’a uğradığının açık olduğunu belirtir (§116). 

Herodotos daha da ileri giderek rahiplere Homeros’un İlyada destanının 
gerçek olup olmadığını sorar. Bunun üzerine rahipler ona Menelaus’la ilgili 
hikâyeyi anlatırlar. Buna göre Akhalar Truva’yı ele geçirdiklerinde Helene’yi 
bulamazlar ve Mısır’da olduğu cevabını alırlar. Bunun üzerine Menelaus Mısır’a 
yola çıkar ve onu geri alır. Rahiplerin bu anlattıkları göz şahitlerine ve yerel 
sözlü anlatıma dayanmaktaydı (§119). Herodotos’da anlatılanları destekler ve 
“böylesine felaketler karşısında Priamos, başına yağan belalardan kurtulmak için, 
hatta kendi sevgilisi bile olsa, Helene’yi Yunanlılara verirdi” şeklinde bir mantık 
yürütür. Ona göre, en azından Priamos’un varisi Hektor kardeşi için böyle bir riski 
göze alamazdı (§120). Görüldüğü gibi Herodotos Homeros’un İlyada efsanesine 
inanmaktadır. Ayrıca Paris ve Helene’nin Mısır’a uğradığı konusunda kendisinin 
de gerçek olduğuna inandığı farklı bir versiyon olduğu halde Homeros hakkında 
bir yargıda bulunarak onun buna İlyada’da yer verme gereği duymadığını 
düşünmektedir. Herodotos aslında Homeros’un kendisi gibi çalıştığını, araştırma 
yaparak bilgi kazandığını ve zaman zaman da değişik versiyonlar arasından seçim 
yaptığını ima etmektedir. İkisi arasındaki farka gelince Homeros, hikâyesinin 
daha gerçekçi olmasından çok destan şiirinin gereksinimlerine uygun bir seçim 
yapma gereği duymuştur.34 Herodotos ise, Helene’nin teslim edilmemesini 
mantıklı bulmadığından böyle bir olayın tarihsel olarak Truva savaşları sırasında 
gerçekleşmiş olabileceği konusunda rahiplere destek vermektedir. Bir anlamda 
Homeros’u edebî anlamda eleştirmekten çok onun tarihçiliğini sorunsallaştırıyor 
gözükmektedir.35 Herodotos büyük olasılıkla destan şairlerinin erken Yunan 
34 Hunter, 1982: 54-55. 
35 Neville, 1977: 4. 
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tarihiyle ilgili verilerine güven duymadığından dolayı Homeros ile böyle bir 
çatışmayı göze almıştır.36

Herodotos, Firavun Rhampsinitos (§121-123) dönemiyle ilgili bölümlerde de 
yine rahiplerin kendisine anlattıkları olayları aktarmaktadır. Bu bölümlerde ön 
plana çıkan hikâye kralın çok zengin bir gümüş hazinesine sahip olması ve bunun 
için yaptırdığı hazine odasından gün geçtikçe gümüşlerinin çalınmasıdır. Firavun 
hırsızı bulmak için çeşitli yöntemler dener, fakat başarılı olamaz. En sonunda kızını 
genel eve koydurur ve kızından hırsızı ortaya çıkarmak için ilişkiye girmeden 
önce insanlardan ömürlerinde yaptıkları en iyi ve en kötü şeyin ne olduğunu 
sorması ister. Herodotos bu noktada hikâyenin gelişimine müdahalede bulunur: 
“Ben buna pek inanamıyorum” demektedir (§121). Herodotos aynı zamanda yine 
rahiplerin anlattığı bu kralın Hades’e yani cehenneme inerek Demeter ile zar 
atması hadisesine de kuşkuyla yaklaşır ve şunu vurgulama gereği duyar: “Bu çeşit 
hikâyelere inanabilen bir kimse Mısırlıların hikâyelerine de inanabilir; ben buraya 
sadece çeşitli yerlerden dinlediklerimi aktarıyorum” deme gereği duyar. Görevi 
sözlü anlatımı kayda geçirmektir, bunlara inanıp inanmamak ise okuyucuya 
kalmıştır. Herodotos’un hiçbir zaman okuyucuya kendi doğrularını zorla kabul 
ettirme sevdasında olmadığı; tutarlı bir şekilde ikinci tekil şahsı kullanarak 
cümlelerini kurarken, “Ben buna inanıyorum, sen de şuna inanabilirsin.” şeklinde 
yaklaşımlar sergilediği; böylelikle okuyucularının farklı görüşlere sahip olmasına 
ve kendileri doğru olduğuna inandıkları sonuçlara ulaşmalarına müsaade ettiği 
görülmektedir37. Yine de Mısırla ilgili inandığı keşifleri araya sıkıştırmaktan geri 
kalmaz. Cehenneme egemen olan tanrıların Demeter ve Dionysos ve insan ruhunun 
ölümsüz olduğunu, yani reinkarnasyon olduğunu ilk söyleyenler de Mısırlılar’dır. 
Hatta ona göre bazı Yunanlılar bu inanışları kullanarak kendilerininmiş gibi 
göstermişlerdir (§123). 

Herodotos daha sonra Firavun Mykerinos ile ilgili kendisine aktarılan bölüm-
lerde (§131-135) bu kralın çok sevgili, fakat erken yaşta ölen kızını görülmedik 
şekilde gömdürme hevesine kapıldığını ve ağaçtan bir inek yaptırılarak kızının 
ölüsünü bunun içine koydurduğunu aktarır. Bu inek Sais’teki kral sarayının pek 
şatafatlı odasının ortasında durmaktadır. Herodotos bunu Sais’ten geçerken göz-
leriyle gördüğünü söyler. Ayrıca başka bir odada yirmi kadar çıplak kadın heyke-
lini de gözleriyle gördüğünü bildirir. Sais rahipleri bunların Mykerinos’un haremi 
olduklarını söylerler. Bu heykellerin elleri kesilmiş gibi durmaktadırlar. Başka bir 
hikâyeye göre, Mykerinos kendi öz kızına aşık olmuş ve onu zorla almıştır; bu-
nun üzerine çocuk kendisini asmıştır; kızın annesi de kızını babasına teslim eden 
halayıklarının ellerini kestirmiştir ve canlıyken uğradıkları bu cezayı sürekli çek-
tirmek için heykellerini yaptırmıştır. Herodotos’a kalırsa bunların hepsi masaldır: 
36 Hunter, 1982: 60. 
37 Lateiner, 1989: 31. 
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“Hele heykellerin elleri için söylenenler; eller zamanın etkisiyle kopup düşmüşler 
ve heykellerin ayak ucunda durmaktadırlar; bunu oradan geçerken kendi gözle-
rimle gördüm” demektedir (§131). İneğin şekli ve biçimiyle ilgili anlattığı çok 
ince detaylar hakikaten bu ineği gördüğünü doğrular niteliktedir (§132). Myke-
rinos ölünce babasınınkinden daha küçük bir piramit bırakmıştır. Bazı Yunanlılar 
bu piramidi aslen Trakyalı olan yosma Rhodopis’e mal etmektedirler. Herodotos 
bu konuda yanlış bilgi veren Yunan söylencesini de doğrulama gereği duymakta-
dır. Mısır’a köle olarak gelen ve sonra azat edilen bu kadının alımlı olduğunu ve 
büyük bir servet biriktirdiği kabul eder, ancak ona göre bu kadının servetinin on 
kat değerindeki bir piramidi inşa etmesi imkânsızdır. Bu durumda piramidi ona 
mal etmek büyük bir abartma olur. Herodotos’un vurguladığı ikinci nokta da Rho-
dopis’in çok daha sonra aslında firavun Amasis zamanında yaşadığı gerçeğidir ve 
o bu zamanda servetinin onda biriyle demir çubuklar yaptırarak Delphoi tapınağı-
na sunu göndermiş ve ünü bütün Yunanistan’a yayılmıştır (§135). 

Yüz kırk birden yüz kırk yedinci bölüme kadar rahip firavun Sethos dönemi 
anlatılmaktadır. Herodotos Mısırlılardan ve Mısırlı rahiplerden öğrendiğine göre 
ilk yöneticiden bu Hephaistos rahibinin firavun olduğu döneme kadar on bir bin 
üç yüz kırk sene geçtiğini yanlışta olsa hesaplama çabası içine girmektedir.38 
Bu dönem boyunca Mısır’da hiçbir tanrının insan kılığında görünmediğini 
onlardan öğrendiğini söyler. Bu arada kendisinden önce yaşamış Yunan tarihçisi 
ve coğrafyacısı Hekataios’un kendi soy zincirini açıkladığını ve on altıncı 
basamaktaki atasını tanrı olarak gösterdiğini açıklar. Herodotos burada kendisi 
için böyle bir soy arama uğraşı içine girmez, hatta bunu reddeder. Thebai’deki 
Zeus rahipleri, kendilerinden önce babadan oğula gelen atalarının görkemli 
statülerini göstererek, bunların ne tanrı ne de mitolojik bir kahraman olduğunu 
ilan etmişlerdir. Herodotos bu yerel Mısır sözlü anlatımına inanır ve Hekataios’un 
iddiasıyla karşılaştırma yaparak, onun bir insanın tanrıdan inebileceği üzerine 
söylediklerinin inandırıcı olmadığını ve Mısır’daki kendi kişisel gözlemleriyle 
bunu doğruladığını açıklar. 

Herodotos, yüz kırk dördüncü bölümde Yunanlıların tanrı isimlerini 
Mısır’dan aldıkları hakkında kırk üç ve kırk dördüncü bölümlerde başlatmış 
olduğu tartışmaya geri döner ve Yunanlıların kendi genç tanrılarının soy kütüğü 
hakkındaki yanlış inancını doğrulama gereği duyar. Yunanistan’da Herakles, 
Dionysos ve Pan en genç tanrılar olarak sayılırlar. Ancak yılları titizlikle sayan 
ve olayların yazılı kayıtlarını tutup koruyan Mısırlılara göre Pan birinci, Herakles 
ikinci ve Dionysos üçüncü kuşakta yer alır. Burada her iki gelenek arasındaki 
kronolojik ayrılıkta okuyucu hangisini doğru görüyorsa onu kabul eder diyerek bir 
anlamda önce tarafsızlığını ortaya koyar, fakat daha sonra bu iki çelişkiyi kendi 
kafasında çözümleyerek kendisine doğru gözüken Mısır kaynaklarının yanında 
38 How-Wells I: 236. 
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yerini alır. Herodotos’a göre, Yunanlılar bu tanrıların adlarını Mısırlılardan öbür 
tanrıların adları ve şahsiyetlerinden daha sonra öğrenmişlerdir ve “bu adları 
öğrendikten sonradır ki onları yaşatmış ve bir soy kütüğü tertipleyebilmişlerdir 
(§146)”.39 Herodotos’un Mısır kaynaklarını desteklemesi doğal gözükmektedir, 
zira Mısırlılar Yunanlılardan çok daha önce kendi tarihlerini yazıya geçirmeye 
başlamışlardır. Hurri kökenli Kumarbi efsanesinin Herodotos’tan önce yaşamış 
Yunan yazarlarından Hesiodos’un Theogonia (Tanrıların Doğuşu) adlı eserine 
esin kaynağı olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde Yunan dini ve mitolojisinin de 
Mısır’dan etkilenmesi çok doğaldır. 

Herodotos, daha sonra yüz kırk yedinci bölümden itibaren nasıl metodoloji 
değişikliği yaptığını söyle kaydeder: “Mısır kaynaklarından aldıklarımı anlattım. 
Bir de bu ülke üzerine başkalarından edinilebilen ve Mısırlıların da doğrudur 
dedikleri ayrıntılar var ki şimdi de onları vereceğim; ve bunlara kendi birkaç 
gözlemimi de katacağım”. Yani buradan itibaren eserini anlatırken artık Mısır 
dışından, fakat Mısır kaynaklarıyla uyumlu özellikle Yunan ve diğer kaynaklara 
da yer verme gereğini duyar. Bu bağlamda Sais hanedanı Psammetikhos I’in 
Mısır’daki taht mücadelesinde kapılarını İonialı ve Karialı paralı askerlere açması 
önemli bir yer tutar. Herodotos şöyle aktarır: “Kendisine yardım eden İonialılarla 
Karialılara Psammetikos Nil’in iki yakasında sıralanmış, birbiri karşısına düşen ve 
Nil’le ayrılan topraklar verdi. Bunlara “kamplarˮ adı verilmiştir. Bu topraklardan 
gayrı, daha ne söz vermişse hepsini yerine getirdi. Onlara Mısırlı çocukları 
emanet etti, Yunan dilini öğrensinler diye; bugün Mısır’da bulunan tercümanlar, 
o zaman Yunan dilini öğrenmiş olan bu çocukların torunlarıdır. Onlara verilen 
yerler Nil’in Pelusion ağzı üzerindeki Bubastis’in az aşağısına düşer ve deniz 
kıyısıdır, İonialılar ve Karialılar burada uzun süre oturmuşlardır. Sonradan firavun 
Amasis onları buradan Memphis’e aldırmış ve Mısırlılara karşı kendini korumak 
için bunlardan bir birlik kurmuştur. Onların Mısır’a yerleşmeleri sayesindedir ki, 
onlarla ilişki kurmuş olan biz öbür Yunanlılar, firavun Psammetikhos zamanında 
ve ondan sonra gelen krallar zamanında Mısır’da neler olup bittiğini tam tamına 
öğrenebiliyoruz; gerçekten bunlar, başka dil konuşup da Mısır’a girebilen ilk 
halktır. Sonradan ayrıldıkları topraklar ben oradan geçtiğimde gene o halleriyle 
duruyorlardı, gemilerini karaya çektikleri yerler ve evlerinin yıkıntıları belliydi 
(§154)”. 

Lydia Kralı Gyges’in de katkısıyla yaklaşık otuz bin Karialı ve İonialının Mı-
sır’da taht mücadelesi veren Psammetikhos I’e 664 yılı civarında yardıma gönde-
rildiği tahmin edilmektedir. Mısır firavunları Sais Hanedanlığı boyunca (ca.664-
ca.525) özellikle Karialı paralı askerlerden çok iyi faydalanmışlardır. Antik me-
deniyetin beşiği Mısır, fazla nüfustan da kaynaklanan ekonomik problemlerle 
karşı karşıya kalan Batı Anadolu Yunanlıları ve yerel kavimleri için iş imkânı 
39 Bu konudaki yorumlar için bkz.: Lloyd II: 203-205. 
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sağlayan bir cazibe merkezi haline gelmiştir.40 Bu dönemde Karialı askerler Abu 
Simbel tapınağına genelde isimlerden oluşan ve nereli olduklarını belirten grafiti-
ler bırakmışlar, bunlar da günümüze kadar gelmiştir. Yapılan arkeolojik kazılar da 
Mısır’da Karialıların varlığını kanıtlamaktadır.41 Herodotos’a karşı Mısır’da dil 
bilmeden bir turist gibi nasıl oluyor da bu kadar bilgiye sahip olduğu konusunda 
eleştiriler olmuştur. Bunun cevabı yukarıdaki paragrafta yatmaktadır, kendisi de 
Karialı olan Herodotos’un vatandaşları bu ülkeye yedinci yüzyılın ikinci yarısın-
dan itibaren gelmeye başlamıştır. Herodotos Mısır’a geldiğinde yabancılık çek-
memiş ve kendi vatandaşlarını tercüman olarak kullanmıştır. Bunlar en azından 
Psammetikhos I zamanından sonraki gelişmeleri daha doğru bir şekilde Herodo-
tos’a aktarmaya başlamışlardır. Bu sebepten dolayı Psammetikhos döneminden 
firavun Amasis’in iktidarına kadar olan bölümlerde Herodotos daha mantıklı ve 
tarihi bir anlatıma yer vermektedir. 

Zaten ahlaki ve felsefi unsurların daha arka planda kaldığı bu bölümlerde 
anlattığı kıssalar da artık mantık açısından kabul edilebilir hâle gelmektedir. 
Örneğin Amasis’in “Sayısız malı mülkü arasında bir de altın leğen vardı, her 
toplantıda kendisi ve konukları bu leğenin içinde ayaklarını yıkarlardı. Leğeni 
kırdırıp bu altınla bir tanrı heykeli yaptırttı ve kentin en uygun yerine koydurttu; 
heykelin önünden geçen Mısırlıları topladı ve onlara bu tanrı heykelinin 
eskiden ayak yıkama leğeni olduğunu söyledi…kendi kişisel alın yazısı da bu 
leğene benziyordu; eskiden şüphesiz gölgede kalmış bir hemşerileriydi, ama 
şimdi kral olmuştu…(§172)”. Burada olduğu gibi Herodotos genelde yapısal 
anlamda büyüklük ve küçüklük kavramına önem vermektedir42. İnsanın dışında 
bir kontrolle bir zamanlar görkemli olan şehirler veya daha geniş anlamda 
imparatorluklar zamanla görkemini ve gücünü yitirirken görkemsiz, küçük 
olanlar da zamanla güçlenmektedir. Bu durum insanoğlu için de geçerlidir. 
İnsanoğlunun mutluluğunun ve mutsuzluğunun sürekli olmadığının anlaşılması 
gerekmektedir43. Bu bölümlerdeki özellikle eserinin inanılmaz ve yanlış olduğu 
bariz olan paragraflarında onun satırlarından gerçekçi olduğuna işaret eden 
iğneleyici söz veya istihzâ akmaktadır ve hatta yeri geldiğinde Mısır kaynaklarını 
da sorgulamaktadır: “Mısırlılar bu adanın [Khemnis] yüzdüğünü söylerler. 
40 Demir, 2006: 72-74. 
41 Cook, 1937: 227-237; Emery, 1970. Herodotos’un Mısır’daki doğru olarak gözlemlediği yapılar 
arasında Sais’te Mykerinos ailesinin anıtları (§129 v.d), Amasis’in yapıtları (§175); Memphis 
yakınında Piramitler (§101.2, 125-127, 134, 136, 149), Labirent ve Moeris gölü (§148-149) 
sayılabilir (How- Wells I: 29-30). Arkeolojinin on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Mısır, İran ve 
Orta Doğu’nun geri kalanına yayılmasıyla birlikte, Herodotos’un anlattıklarını destekleyen deliller 
yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır (Ascherson, 1996: 51-58; Hart, 1982: 163; Evans, 1982: 165-166; 
Carpenter, 1957: 176-177).

42 Hornblower, 1987: 31-32.
43 1.5.4.
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Doğrusu ben ne yüzdüğünü, ne de yer değiştirdiğini gördüm ve bir adanın 
gerçekten yüzebileceğini işittiğim zaman, şaşırdım kaldım…(§156)”. 

SONUÇ

Herodotos coğrafi, etnografik, kültürel ve tarihsel anlatım olarak Yunanistan 
ana karasının dışına çıkmasını bilen, kozmopolitan bir tarihçiydi. Bu bağlamda 
kendinden önce yazan Yunan şairleri, hikâye yazıcıları ve hatta çağdaşı olan Yunan 
tragedya yazarları tarafından aktarılan efsane ve mitolojiye dayalı sözlü anlatımın 
dışına çıkmaya çabalamıştır. Maksadı uygarlık ve keşiflerin beşiği olduğu söylenen 
Mısır’da kazandığı gerçek bilgi ışığında hem eserini genişletmek hem de Yunan 
kaynaklarıyla karşılaştırma yapma fırsatı bulmaktı. Bunun için Mısır’a seyahat 
etmiş, Mısırlı rahiplerden, yerlilerden ve çok eskiye giden Mısır arşivi ve tapınak 
yazıtlarından elde ettiği bilgilerin, Mısır’da seyyah olarak gözlemlediği yapılar, 
heykeller, mimarî kalıntılar, coğrafya, jeoloji ve gelenekleriyle karşılaştırmasını 
yapmıştır. Psammetikhos I dönemiyle beraber Yunan kaynaklarını da kullanma 
fırsatına erişmiştir. Burada Yunan ve Mısır kaynaklarının (Yunan ve Mısır din 
adamlarının anlattıklarının) yan yana olmasından kaynaklanan kronolojik ve diğer 
tezatları görmüş ve bunları kendi gözlemleriyle de çözmeye teşebbüs etmiştir. 
Yeri geldiğinde özellikle erken Mısır tarihiyle ilgili kendisine aktarılan bazı 
rivayetleri yorum yapmadan olduğu gibi aktarmış, bazılarını bir kısmı günümüz 
imkânlarıyla yanlış olduğu anlaşılsa da kendisinin doğru olduğuna inandığı gözlem 
ve yorumlarıyla desteklemiş, bazen de kesinlikle reddetmiştir. Mısır ve Yunan 
versiyonlarını dikkatlice ince eleyip sık dokuduğu ve bakış açısını değiştirerek 
genelde Yunan olanı eleştirdiği görülmektedir. Böylelikle Mısır’ın uygarlık ve 
keşiflerin beşiği olduğuna dair inancı törpülenmiştir. Sonuçta, Herodotos’un 
değişik kaynaklar ve kendi gözlemleri sayesinde en azından Mısır’la ilgili olarak 
tarihi mitolojiden ayırma teşebbüsü içinde olduğunu ve bu konuda güvenilir, 
eleştirilere karşı koyan yeni tarihsel gerçeklere imza atmaya çabaladığı söylenebilir. 
Mısır’la ilgili olarak nerelere seyahat ettiği ve ne gördüğü; delil olarak neyi kabul 
ettiği; neyi reddettiği ve niçin reddettiği; nasıl mantık yürüttüğü ve sonuca nasıl 
ulaştığı konusunda daha açık gözükmektedir. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için 
Herodotos’un üzerine aldığı sıkıntılar ve çalışmasında kullandığı kaynaklara 
sıkça atıfta bulunması onun entelektüel açıdan tutarlı olduğunu veya en azından 
çabaladığını göstermektedir. Böyle bir şahsiyetin çok bariz yalanlar, hatta çeşitli 
halkların önünde bu yalanları anlatabildiğine inanmak kolay değildir. Eski 
Yunanlılar Herodotos’un yazmış olduğu bu eser sayesinde kapılarını, ön yargılı 
bir şekilde barbar olarak düşündükleri dünyaya açmışlardır. “Barbarˮ olarak 
düşündükleri insanların da pozitif yönlerini görerek, kendilerini sorgulamaya 
başlamışlar, kendi gerçekleri veya yalanlarıyla yüzleşmeye gitmişlerdir. Bu 
gerçeklerle yüzleşmek istemeyenler haksız bir şekilde Herodotos’u yalancılıkla 
suçlamaya devam etmiştir.
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ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ
(1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI’NDAN SONRA)

      DEMİREL, Muammer*

       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Kafkasya tarih boyunca devamlı göçlere sahne olan bölgelerden biridir. İlk 
çağlardan itibaren Kafkasya Türk göçlerinin önemli güzergahlarındandır. Osmanlı 
Devleti’nin Rusya karşısında yenilgileri bu göçlere farklı bir yapı kazandırmıştır. 

“93 Harbi” (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) Kafkas bölgesinden Anadolu’ya 
yapılan göçe yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu savaşta Kafkasya bölgesinde 
Türkler, Çerkezler, Çeçenler, Abazalar, Dağıstanlılar ve Acara bölgesinde 
yaşayan Müslüman Gürcüler, aktif olarak Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa 
katılmışlardır. Savaş Osmanlı aleyhine neticelenip Kafkaslar yine Rusya’nın 
hâkimiyetinde kalınca Müslüman Kafkas toplumları da bunun acı neticesi ile 
karşılaşmışlardır. 

Artvin ve Batum halkından bir kısmı deniz yolu ile göç ederken bir kısmı da 
kara yolu ile Erzurum ve Bayburt gibi yerlere ulaşmıştır. Buralarda yerleşmeler 
olduğu gibi daha çok göçmenler Tokat, Amasya, Muş gibi başka bölgelere 
gitmişlerdir. 

Deniz yolu ile göç edenler Karadenizde sahil boyu ve iç bölgelerde Hopa’dan 
itibaren İstanbul’a kadar iskân edilmişlerdir. İstanbul’a ulaşan göçmenler boş 
arazi bulunan Anadolu vilayetlerine sevk edilerek iskân edilmişlerdir.

Bu göçler tam anlamıyla bir insanlık dramıdır. Yollarda çekilen her türlü açlık, 
sefalet, salgın hastalıklar göç edenlerin büyük çoğunluğunu yok etmiştir. 

Osmanlı Devleti, hem göçler sırasında imkânları ölçüsünde yol vasıtası, iaşe ve 
barınma gibi ihtiyaçları karşılamaya çalışmış hem de iskân sırasında göçmenlerin 
tam yerleşip üretime geçerek temel ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelene 
kadar iaşe ve barınmaları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamıştır. Ayrıca göçmenlere 
yerleşecekleri arazi, ev, tohumluk, iş gücünü sağlayacak hayvanlar gibi yardımlar 
karşılıksız yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Artvin, Batum, göç, göçmen, iskân, Osmanlı Devleti, 
Rusya.

* Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, 
Erzurum/TÜRKİYE. e-posta: mdemirel@atauni.edu.tr; mudemirel@yahoo.com
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ABSTRACT

Immigrants of Artvin and Batumi (After 1877-1878 Ottoman-Russian 
War) 

Caucasus is one of the areas where migrations constantly occurred throughout 
the history. From the antiquity, Caucasus is one of the routes of the Turkish 
migrations. The Ottoman defeats by Russia has attributed a different structure to 
these migrations.

“93 harbi” (1877-1878 Ottoman- Russian war) provided new haste with the 
migration from Caucasian area to Anatolia. During the war Turks, Tchetchens 
Abkhasians, Circassians, the people of Daghistan and the Muslim Georgians, 
who livedin Acara area, joined the war on the side of Ottoman Empire. When the 
war ended against Ottoman Empire, Caucasus were regained by Russia, thus, the 
Muslim Caucasian people had to encounter with the sad result.

Some of the people in Artvin and Batum migrated by sea and some of them 
were able to reach some other places such as Erzurum and Bayburt. Certain 
settlements occurred here and mostly these migrants went to other areas such as 
Tokat, Amasya, and Mush.The migrants who went by sea were settled along the 
coast line on the Black Sea region and in the inner parts from Hopa to Istanbul. 
Those migrants who reached Istanbul were settled by means of being transferred 
to the available Anatolian provinces.

Those migrations are absolutely a human tragedy in that famine, poverty, and 
epidemic diseases, on the road, killed most of these migrants. 

Ottoman State tried to meet both the needs such as transportation, food and 
refuge, during these migrations, and the need of food and refuge of the migrants 
during the settlement until they are able to meet their own needs. Moreover, the 
land, house, corn seed, necessary animals were provided to the migrants free of 
charge. 

Key Words: Artvin, Batum, migration, emigrant, settling, Ottoman State, 
Russia.

---

Kafkasya, dünyada tarih öncesi devirlerden beri sürekli göçlerin olduğu yer-
lerin başında geldiği gibi bu bölge önemli göç güzergâhı olma özelliğini de taşı-
mıştır. Çok çeşitli etnik ve dini yapıya sahip olan Kafkas toplulukları, en acılı göç 
hareketlerini XIX. yüzyılda yaşamışlar ve bir daha yer ve yurtlarına dönemeye-
cekleri şekilde göç etmek zorunda kalmışlardır. Gerek Osmanlı hâkimiyetindeki 
bölgelerde gerekse Osmanlı hâkimiyeti dışındaki Kafkas bölgelerinden Türk ve 
Müslümanlarının göç yönleri her zaman Osmanlı toprakları olmuştur. Artvin ve 
Batum bölgeleri Kırım göçlerinden beri göçmen kabul eden yerlerden iken “93 
Harbiˮ nden sonra bölge göç vermeye başlamıştır. 
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1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Batum ve Artvin (Livane)’in savunması 
bölge halkından oluşturulan kuvvetlerle yapılmıştır. Bölge halkından 5 tabur 
piyade ve 3 bölük “asâkir-i nizamiye” süvari kuvveti oluşturulmuştur (Mahmud 
Celaleddin Paşa, 1983: 372). Bu kuvvetlerin yaklaşık mevcudu 2.500-3.000 
kişidir. 

Rus istilasına karşı vatanlarını korumak üzere Artvin ve Batum halkını 
organize edip bu kuvvetlerin başında savaşanların bazıları; Hazinedarzade Osman, 
Yukarı Acaralı Ahmed, Tavatgerize Ali ve Hasan Beyler, Tuzcu oğlu Çürük 
sulu Tomas oğullarından dört kardeş ve Ahıskalı Kavas Süleyman Ağa’dır. Bu 
zatların kumandası altında toplanan milis kuvvetleri Rusların karadan ve denizden 
saldırılarını püskürtmeyi başardıklarından Livane ve Batum bölgelerine Ruslar 
girememişlerdir (Muvahhid Zeki, 1927: 193). Ancak Osmanlı ordularının, Rumeli 
cephesinde Rus orduları karşısında aldığı ağır mağlubiyetin bedelini, Batum ve 
Livane bölgesi halkı da ödemek zorunda kalmıştır. Savaşın sonunda yapılan 
Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarında savaş tazminatı olarak Rusya’ya doğuda 
bulunan üç Osmanlı sancağı Kars, Ardahan ve Batum verilmiştir (Mahmud 
Celaleddin Paşa, 579 ve 697).

Kars ve Ardahan Sancakları savaş sırasında Ruslar tarafından işgal edilmiş 
bölgelerdir. Batum Sancağı savaşta işgal edilmemiş, antlaşma gereği Rusya’ya 
terk edilmiştir. Batum Sancağı’nın Rusya’ya terk edilmesi ile Acara ve Livane 
Müslüman halkından on binlerce kişi göç için yollara dökülmüştür. Ayastefanos 
Antlaşması’nın 21. maddesine göre Rusya’ya bırakılan yerlerin halkına 
bulundukları yerde kalmak veya göç etmek hususunda üç sene serbestlik 
tanınmıştır (Mahmud Celaleddin Paşa, 580). Berlin Antlaşması’nda böyle bir 
hüküm olmamasına rağmen Rusya, Osmanlı tarafına geliş gidişlerde bir sınırlama 
getirmediği için on yıllarca göç serbestçe devam etmiştir. Rusya, 1909 yılından 
itibaren serbest geçişlere yasak getirmiş, bu tarihten sonra geçişler resmî sınır 
kapılarından pasaportlu olarak yapılabilmiştir (BOA, DH.SYS, 4/1). 1900’lü 
yıllarda Batum ve Artvin’den göçler, azalmışsa da durmamış ve Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar devam etmiştir.

1828-1829 Osmanlı-Rus ve Kırım Savaşlarından sonra Ruslar, Kırım ve 
Kafkas Müslüman toplumlarını Osmanlı topraklarına göçe zorlarken (Karpat, 
2003: 110) “93 Savaşıˮ ’ndan sonra Artvin ve Batumluların göçünü engellemeye 
çalışmışlardır.1

1 Livane’den Osmanlı topraklarına göç etmek isteyen ve mahalli Rus idareciler tarafından engelleme 
ile karşılaşan halk, temsilcileri vasıtasıyla Osmanlı Hükümeti’ne müracaatında: “Batum dahilinde 
Livane kazasından bin üç yüz haneyi mütecaviz muhacirinin hicret azminde bulundukları 
halde mahalli hükümeti tarafından muhalefet olunduğu…” bildirmişlerdir. BOA, DH.MKT, 
1377/10; Balıkesir Manyas ve Gönen’in köylerinde iskân edilen Batum göçmenleri, göç ederken 
Rus yetkililer tarafından engellemeler yapıldığını şu cümlelerle ifade etmişlerdir: “…görülen 
hamiyet ve sadakat-i kâmile abd-i kemineleri muhâcerete dahi sevk ederek Rusya memurları ise 
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Toprak kayıpları ile başlayan Türk ve Müslüman göçler, Osmanlı Devleti 
tarafından teşvik edilmiş ve göçmenlere iaşe, barınma ve yerleşmeleri konusunda 
her türlü destek sağlanmıştır. Padişah II. Abdülhamid, “93 Göçmeni” olarak 
adlandırılan Artvin ve Batum göçmelerine karşı Müslümanları koruyup sahip 
olması gerektiği inancıyla hareket etmiştir. Ayrıca göçmenlerin sağlayacağı 
iş gücü Anadolu’da boş arazilerin ekonomiye kazandırılması bakımından ve 
göçmen kitlelerin, Anadolu nüfusunun Türkleştirilmesi yönünden önemsenmiştir. 
Müslüman olan göçmenleri Türk’ten ayrı düşünmeyen Sultan II. Abdülhamid, 
Anadolu nüfus yapısını Türkleştirmeyi hedeflediğini açıkça ifade etmiştir: 
“Devletimiz hudutları dâhiline ancak kendi milletimizden olanları ve bizimle aynı 
dini inançları paylaşanları kabul edebiliriz. Türk unsurunu kuvvetlendirmeğe 
dikkat etmeliyiz. Muhaceret yalnız milli kudreti artırmakla kalmayacak aynı 
zamanda İmparatorluğumuzun iktisadi kudretini de fazlalaştıracaktır. Rumeli’de 
ve bilhassa Anadolu’da Türk unsurunu kuvvetlendirmek şarttır.” (Sultan 
Abdülhamit, 1984: 73)

Sultan II. Abdülhamid, hem ekonomik yönden ülkenin kalkınmasına katkı 
sağlayacaklarına olan inancı hem de milli duygulardan dolayı yakınlık duyduğu 
göçmenlerin nakil, geçici barınma ve iskânları gibi meseleleriyle yakından 
ilgilenmiştir. “İdare-i Umumiye-i Muhâcirin Komisyonu” kurulmuş, bu 
komisyona bağlı olarak İstanbul’un birçok yerinde açılan hesap, iskân, sevk ve 
sıhhiyle şubeleri ile muhâcirlerin her türlü sorunları karşılanmaya ve iskânları 
yapılmaya çalışılmıştır. Bu komisyonu yeterli görmeyen Sultan II. Abdülhamid, 
Yıldız Sarayı’nda ve kendi başkanlığında “Umum Muhâcirin Komisyonu” adıyla 
yeni bir komisyon daha teşkil etmiştir. Bu komisyonun görevleri, göçmelerin iskân 
ve iaşeleri ile ilgili genel kararları almanın yanı sıra, Anadolu’ya sevk edilecek 
olan muhacirlerin iskân mahallerini tespit ederek gerekli tedbirleri almaktı (İpek, 
1994: 68-7).

Artvin ve Batum (Acara) bölgesi göçmeleri, resmi Osmanlı belgelerinde daha 
çok Batum muhacirleri olarak yazılmış, bazen de Livane, Acara, Hopa, Ardanuç 
gibi geldikleri yerler itibarıyla yazılmıştır. Bundan dolayı bu bölge göçmenlerini 
Artvin ve Batum olarak ayırtmak çok doğru netice vermeyebilir. Bunun nedeni 
Batum’un sancak olması ve Artvin (Livane)’in oraya bağlı bir kaza olmasından 
dolayıdır. “Doksan üç göçmeni” olarak anılan Artvin ve Batum göçmenleri, 
günümüzde kendilerini Artvin göçmeni olarak ifade etmektedirler. Göçmenler 
köken itibarıyla Türk ve Gürcü olmakla beraber tamamı Müslüman olup bugün 
Türk kimliği ile anılmayı benimsemişlerdir. 

bunun önünü almak için tedâbir-i adideye teşebbüsle hatta emlâk ve arazimizin furuhatına da süret-i 
mümânaat gösterüp ol bâbdaki hukuk ve müsââdet-i ahdiyeden bile mahrum bırakmış, alâka-i 
vataniye dahi tedâbir-i mezkûreye yardım etmekde bulunmuş iken ihlâs ve sadakat-i ma’rûze ahval 
ve esbâb-i maniaya galabe eyleyub…” BOA, Y.PRK.AZJ, 9/21.
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Artvin ve Batum’dan gelen on binlerce göçmen, İstanbul ve Anadolu’da 
çeşitli yerlerde iskân edilmişlerdir. İskân yerlerinin tümünü tespit etmek mümkün 
değildir. Belgelere yansıyan iskân yerleri belirlenebiliyor. Buraların belgelere 
yansıması ancak bir problem çıkması ile veya göçmenlerin yerleştirildiği 
yerde yeni bir mahallî idare biriminin kurulması üzerine olmuştur. Bazı vilâyet 
salnamelerinde göçmenlerin yerleştirildikleri yerler liste hâlinde verilmiştir. 1302 
tarihli Bursa Vilayeti Salnamesi bunun en iyi örneğidir. 

Artvin ve Batum göçmenlerinin sayıları konusunda kesin bir rakam vermek 
imkânsız olmakla birlikte belgelerin sunduğu rakamlara göre on binlerce olduğu 
anlaşılmaktadır. 1878 yılında Trabzon ve Samsun (Canik) taraflarına göç etmiş 
Artvin ve Batum Müslümanlarının mevcudunun 20.000 kadar olduğu Osmanlı 
resmi yazışmalarına yansımıştır. Bu göçmenler Samsun sancağı ile Sivas 
vilâyetinin bazı kazalarına yerleştirilmesi mümkün iken mahallî idarecilerin gerekli 
tedbirleri almamasından dolayı Şubat 1880 tarihine kadar iskân edilmemişlerdir. 
Bu göçmenler bir buçuk seneden beri perişan olmuşlar ve sefalet yaşamışlardır. 
Bu göçmenlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması ile yerleştirilmesi konusunda 
göçün başlaması ile mahallî yöneticilere gerekli talimatlar hükûmet tarafından 
verilmiştir. Ancak mahallî yöneticilerin lakayt tavırlarının devam etmiş ve 
göçmenlerin durumlarının düzeltilmesi için hükûmet tarafından defaatla emirler 
verilmiştir (BOA, Y.EE, No: 44/124). 

1878 yılında başlayıp on binlerle ifade edilen göç hareketi, 1882’de de aynı 
yoğunlukta devam etmiştir. 1880’lı yıllar boyunca kitleler halinde göçler devam 
etmiştir. Bu kitle göçlerine birkaç örnekten biri, 25 Şubat 1882 (13 Şubat 1297) 
tarihinde Muhacirin Komisyonu’ndan Mabeyn-i Hümayun’a gönderilen bir yazıya 
göre, bir hafta içinde Batum’dan İstanbul’a 3.000 kadar göçmen gelmiş, bunların 
barınma ve iskân için sevk edilme masraflarının karşılanamamıştır. Buna rağmen 
Rüsümât Emanet-i Âlisi’nden haftalık verilen 19.000 kuruş tahsisat bu hafta yarıya 
indirilmesi şikâyet edilerek artırılması istenmektedir (BOA, İ.DH, No: 68035). 
1886 yılında Artvin’den 1.300 haneden fazla ve Batum’dan 600 hane kadar halk, 
Osmanlı Hükümeti’ne, göç etmek istediklerini bildirmişlerdir (BOA, DH. MKT, 
1377/10). 1887 yılında Batum’dan birkaç bin Müslüman göçmenin hareket etmiş 
veya etmekte oldukları hükümete bildirilmiştir (BOA, DH. MKT, 1442/69). 
Artvin Murgul halkının çoğunluğu peyderpey göç etmiştir. Haziran 1888 tarihinde 
Murgul halkından göç eden 500 nüfus Arhavi’ye, 550 nüfus da Kenise iskelesine 
gelmiş ve peyderpey göç etmekte oldukları Lazistan Mutasarrıflığından alınan 
bilgiye dayanarak Trabzon Valisi tarafından 3 Haziran 1888 (22 Mayıs 1296) 
tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne bildirilmiştir. Bu göçmenlerin İzmit ve Bursa 
taraflarına nakledilmeleri için hükümetten vapur gönderilmesi talep edilmiştir 
(BOA, DH. MKT, 1331/84).
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Batum ve Artvin göçmenleri, Anadolu’nun hemen her yerinde iskân 
edilmişlerdir. Hopa’dan itibaren sahil boyu göç eden Artvin ve Batum göçmenleri 
geçtikleri Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop şehir ve köylerinde 
uygun yerlerde mahallî yöneticiler tarafından iskân edilmiştir. Hükümetin talimatı 
doğrultusunda Orta Karadeniz bölgesinde Amasya, Tokat ve Sivas bölgelerinde 
göçmenler iskân edilmişlerdir. Artvin ve Batum göçmenlerinin bir kısmı ise 
devletin tahsis ettiği gemilerle doğrudan doğruya İstanbul’a getirilmişlerdir. 
Göçmenler, Muhacirin İskân Komisyonu tarafından İstanbul’da uygun yerlere 
yerleştirilmiş veya uygun diğer vilayetlere iskân için gönderilmiştir. İstanbul’a 
gelen göçmenler Adapazarı, İzmit, İzmir, Yalova, Bolu, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, 
Çanakkale bölgelerine yoğun bir şekilde iskân edildiği gibi Anakara’dan Akdeniz 
bölgesinde Adana’ya kadar yerleştirilmiştir. 

Rumeli göçmenlerinin de yoğun bir şekilde gelmesi ile İstanbul ve Marmara 
Bölgelerinde kesif bir göçmen nüfus oluşmuş, bunların ihtiyaçlarının karşılanması 
ve iskânları problem olmuştur. Bundan dolayı 1887 yılından itibaren Artvin Batum 
göçmenleri İstanbul’a gelmeden Anadolu’nun çeşitli yerlerine yönlendirilmeye 
başlanmıştır. 1887 yılından Batum’dan gelmekte olan göçmenlerin Samsun 
iskelesine çıkarılarak, göçmenlerin muvafakatlerinin alınması ile iskân edilmek 
üzere Mamüretülaziz ve Sivas vilayetlerine gönderilmeleri için Trabzon vilayetine 
gerekli talimat verilmiştir. Aynı talimat Tiflis Konsolosluğu’na (Şehbenderliği) da 
verilmiş ve talimatın yerine getirildiği cevabı yazılmıştır.2 

Artvin Batum göçmenleri, Rusya’ya yakın Erzurum, Van gibi doğu 
bölgelerinde nadiren yerleştirilmiştir. Doğu bölgelerinde yerleştirilecek uygun 
arazi bulunamamasından ziyade bu göçmenlerin Sivas, Amasya, Tokat’ın batısında 
iskân edilmeleri konusunda Rusya’nın Osmanlı Devleti nezdinde yapmış olduğu 
girişimler etkili olmuştur (Karpat, 2003: 112).

Karadeniz Bölgesinde İskânları

Artvin ve Batum göçmenleri Hopa, Arhavi ve diğer takip eden limanlardan 
vapurlarla İstanbul veya iskân edilecekleri bölgelere sevk edilmişlerdir. 
Göçmenler, Karadeniz sahili boyunca uygun yerlerde yerleştirilmişlerdir. 
2 Muhacirin Komisyonu Başkanlığının 13 Ağustos 1887 (11 Ağustos 1303) tarihinde Dahiliye 
Nezareti’ni uyarması ile Hariciye Nezareti’ne yazılan yazıda; “…Muhacirin tarafından Batum’da 
keşide olunan bir telgrafname mealine nazaran bunların Batum’dan hareket etmiş veya 
etmek üzere bulunmuş oldukları anlaşilub Dersa’âdet’e gelmeleri ise caiz olamayacağından 
bu hale mahal kalmamak üzere muhacirin-i merkûmenin muvafakatları vechle Samsun 
iskelesine ihraçları içün Batum Şehbenderliği’ne tebliğat-i seria icrâsı lüzum gösterilmiş iş 
bu muhacirlerin Samsun’a vürüdleride lâcelel iskân Ma’müretül-aziz ve Sivas vilayetlerine 
sevk ve iğramları…” talimatı bildirilmiş ve verilen cevapta Batum Şehbenderli gerekli tedbirleri 
aldığı bildirilmiştir. BOA, DH. MKT, 1442/69.
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Batum Çürüksu göçmenlerinden bir kısmı hemen sınıra yakın Hopa ve Pazar 
(Atina) kazalarında iskân edilmişlerdir. 1879 yılında kara yoluyla Trabzon şehir 
metkezine gelen göçmenler geçici olarak Akçaabat nahiyesinin Suva (Akyazı) 
köyüne yerleştirilmişler ve daha sonra Ordu’ya göçmen gönderilmişlerdir (Erkan, 
1993: 196.)

1 Temmuz 1886 tarihi itibarıyla Ordu kazası dâhilinde toplam 1034 hanede 
4254 nüfus Batum Çürüksu Gürcü göçmeni iskân edilmiştir. Bunlardan Ordu 
kazasında 393 hanede 1575 nüfus, Perşembe nahiyesinde 224 hanede 932 nüfus, 
Ulubey nahiyesinde 67 hanede 355 nüfus, Habsamana’da 119 hanede 517 nüfus, 
Bolaman’da 231 hanede 875 nüfus iskân edilmiştir (Erkan, 1993: 197).

Batum göçmenlerinden 62 hane Giresun’un Piraziz ilçesinde Tepeveren kö-
yünde iskân edilmiştir. Yeni kurulan bu köye devlet tarafından cami yapılmış, 
ancak bu cami fırtınadan yıkılmıştır. 1888 yılında Tepeveren köyündeki göçmen-
ler, camii yeniden inşa edecek güçleri olmadığından devlet tarafından yeniden 
caminin inşa edilmesini talep etmişlerdir (BOA, DH. MKT, 1530/8). Bu köyün 
adı Tepe köy olarak değiştirilmiştir.

Batum’dan gelen bir göçmen kafilesi geçici olarak ayrı ayrı olarak Piraziz’in 
Cindi ve Elmalı köylerine yerleştirilmiş ve daha sonra Karaağaç isimli yere iskân 
edilmişlerdir. 1894 yılında Karaağaç köy olarak teşkil edilmiştir (BOA, DH. 
MKT, 116/9). 

Batum göçmenlerinden 30 hanelik bir kafile, Piraziz’e gelerek Armutçukuru 
mevkisinde iskân edilmişler ve göçmenlere yeterli arazi tahsis edilmiştir. 
1907 yılında Armutçukuru köy olarak teşkil edilmiştir. Ancak Armutçukuru 
göçmenlerinin nüfus defterleri Piraziz’in Buzat köyü ile birlikte tutulmakta 
olduğundan vergi ve askerlik işlerinde zahmet çektiklerinden defterlerinin yeni 
köylerine çevrilmesi için 21 Ocak 1911 (8 Kanun-i sani 1326) tarihinde Trabzon 
Valiliği vasıtasıyla hükümete müracaat etmişlerdir. Dâhiliye Nezareti bu isteği 
uygun bulmuştur (BOA, DH. İD, 85/10). 

Batum göçmenlerinden bir kafile Samsun’un Terme’de iskân edilmiştir. Bu 
kafilenin akrabalarından bir kısmı Kırşehir’e iskân edilmiştir (BOA, DH. MKT, 
1551/112). 

Tokat vilayetinin özellikle Turhal ilçesinde 93 Artvin ve Batum göçmeni 
çokça iskân edilmiştir. Batum göçmenlerinden bir kafile Turhal’ın Dazmanederesi 
denilen yerinde 15 hanede 52 nüfus iskân edilmiştir. Göçmenlerin evleri yapılmış 
ve yeni bir köy teşkil edilerek Sultaniye köyü ismi verilmiştir. Bu köye Hamidiye 
isminin verilmesi talep edilmiş ise de köye yakın bir yerde Hamidiye adıyla köy 
olduğundan Sultaniye adı verilmiştir (BOA, İ.DH, 1323/1312.Z/8). Hamidiye 
köyü de göçmenlerin yerleştirildiği bir yerdir. 
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Niksar’ın Hori köyüne Batum göçmeni iskân edilmiştir (BOA, DH. MUİ, 11-
2/22).

Amasya Gümüşhacıköy kasabasında Beylikçayırı bölgesinde boş bulunan 
arazi üzerine Rumeli, Kırım ve Batum göçmenleri iskân edilmiştir. 1 Aralık 
1891 (19 Teşrin-i Sani 1307) tarihinde Beylikçayırı Gümüşhacıköy’ün mahallesi 
olarak teşkil edilmiştir. Göçmenler için evler hemen inşa edilmiştir (BOA, İ.ŞD, 
112/6710). 

1888 yılında Artvin (Livane) göçmenlerinden 13 hane Merzifon kasabasında 
iskân edişmiş ve yerleştirildikleri yerde bir mahalle teşkil edilerek Hamidiye 
mahallesi adı verilmiştir. Diğer yerlerde olduğu gibi burada da evleri yapılmıştır 
(BOA, İ.DH, No.85102). 

1888 yılında Batum göçmenlerinde bir kafile Amasya Merzifon’da Miriçayırı 
denilen yerde yerleştirilmişler, ancak daha sonra burasının mera olduğu gerekçesi 
ile göçmenler buradan çıkarılmaya çalışılmıştır. Göçmenlerin şikâyeti üzerine 
gerekli tahkikatın yapılması için 2 Ekim 1888 tarihinde Sivas vilayetine talimat 
verilmiştir (BOA, DH. MKT, 1555/43).1886 yılında Kastamonu Akınyeri köyünde 
40 hane Batum Gürcü göçmen iskân edilmiştir. Çankırı’nın İç kazasında iki ayrı 
yere Batum Gürcü göçmeni iskân edilmiş ve yeni kurulan köylere Hamidiye ve 
Osmaniye adları verilmiştir (Erkan, 1993: 216).

Artvin göçmenlerinden bir kafile göçün ilk yıllarında o tarihte Amasya 
Sancağı’na bağlı olan Çorum’un Mecitözü’ne bağlı Şeyhler köyüne iskân 
edilmişlerdir. 1898 yılında göçmenlerin yerleştirildiği araziye mütegallibe 
tarafından tecavüz edilmeye başlanmıştır. Göçmenlerin şikâyeti üzerine hükümet, 
bu zorbaların def edilmeleri için gerekli tedbirleri almıştır (BOA, Y.EE, 134/36).

Batum göçmelerinden 9 hanede 36 nüfusluk bir kafile Çorum Sancağı’nın 
Hüseyinabad nahiyesi dâhilinde iskân edilmişlerdir. 1 Ocak 1910 tarihinde 
göçmenlerin yerleştirildiği yerde köy teşkil edilerek eski adı olan Beşiktepe ismi 
verilmiştir (BOA, İ.DH,1478/1327. Z/20).

İstanbul Bölgesinde İskân

Göçmenlerin büyük bir kısmı aslî vatanlarından koptuklarında doğrudan 
İstanbul’a yönelmişlerdir. Bu yönelmede kendi istekleri olduğu kadar devletin 
göçmenleri barındırmak ve iskân mahallerine merkezden sevk etmek için 
yönlendirilmesi de etken olmuştur. Göçün başlaması ile doğrudan doğruya 
İstanbul’a gelmiş olan Artvin Hopa Gürcü (BOA, DH. İD, 120/4) halkından 38 
hane (BOA, Y.Mtv, 78/200) 1880 (H.1297) tarihinde Padişah fermanı ile (bâ 
irâde-i Seniyye) İstanbul’da o zaman Kartal kazasına bağlı olan Âlem dağında 
Atik Valide Sultan Vakıflarından olan koruluğa iskân edilmişlerdir. Bu iskân 
yapıldığı sırada koruluk, Evkâf-i Hümâyûn idaresinde idi. Bu koruluktaki 4.400 
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dönüm arazi, göçmenler arasında taksim edilmiştir. Yeni kurulan köye Sultan II. 
Abdülhamit’in adına izafeten Hamidiye adı verilmiştir (BOA, DH. MKT, 191/44). 
Evlerini inşa ederek yerleşmiş olan göçmenler, arazilerini artırmak için orman 
kesmeye başlamışlar, ormanların harap olmasını önlemek isteyen Hazine-i Hassa 
yetkilileri tarafından oradan kaldırılarak Bursa’da uygun bir araziye yerleştirilmek 
üzere nakledilmeleri karalaştırılmış ve padişah iradesi de çıkarılmıştır. Bu 
nakletmeyi kolaylaştırmak için göçmenlere Hazine-i Hassa’dan 300 lira kadar bir 
akçenin verilemesi de teklif edilmiştir. Göçmenler, iskân edildikleri yerde emek 
sarf ederek yerler açmış ve üzerinde ziraat yaptıklarından bahsederek başka bir 
yere nakledilmelerine razı olmamışlardır. Göçmenler, vaktiyle hükûmet tarafından 
kendilerine verilmiş olan 4.400 dönüm arazinin kesin tahsisinin yapılması 
ve açmış oldukları 3.000 dönüm arazinin de kendilerine verilmesi ile cami ve 
mektebin de Hazine-i Hassa tarafından yapılması halinde tüm yükümlülüklerini 
yerine getireceklerine söz vermişler, hatta bir ağaç dahi kesmeyeceklerine dair 
senet imzalamışlardır. Bâb-i âli’de toplanan Meclis-i Mahsus’ta göçmenlerin 
uygunsuzluktan vazgeçmedikleri ve Bursa’ya gönderilmeleri hakkında ferman 
(irâde-i seniyye) bulunduğundan zaptiye marifetiyle çıkarılmaları Padişah’a teklif 
edilmiştir. Sultan II. Abdülhamid, muhacirlerden hiç birinin mağdur olmasına razı 
olmadığından nakledilmelerine müsaade etmemiştir. Ancak bu arada ormanları 
korunması için korulukta daimi bir karakol hane yapılması hususunda 21 Ağustos 
1893 (9 Ağustos 1309) tarihinde Padişah tarafından hususi bir irâde çıkarılmıştır 
(BOA, İ. HUS, No: 15 / 1311.S./52). Yapılan karakolda görev yapan jandarma 
ve daimi korucular vasıtasıyla göçmenlerin ormanı kesmeleri önlenmiştir. Daha 
sonra göçmenler, komşu çiftliklere zarar ve ziyan vermeye başlamışlardır. Bundan 
dolayı 1911’de yeni bir şikâyete konu olan göçmenlerin yeniden nakledilmeleri 
gündeme gelmişse de mağdur olacaklarından vazgeçilmiştir. Hükümet, 27 
Ağustos 1911 tarihinde köyü ikiye bölerek iki ayrı köy idaresi ile göçmenleri 
kontrol etme yoluna gitmiştir. İttihat ve Terakki Hükûmeti, köyü ikiye ayırırken II. 
Abdülhamid’e husumetinden dolayı köyün adını da değiştirerek köylere padişah 
Sultan Reşad’ın ismine izafeten Aşağı Reşadiye ve Yukarı Reşadiye isimlerini 
vermiştir (BOA, DH. İD, 120/4). Bu köyler bugün Ümraniye ilçesine bağlı 
Reşadiye Mahallesi ve caddesi olarak isimlerini devam ettirmektedir.

İstanbul Şile kazasının birçok yerine çok miktarda Artvin ve Batum göçmeni 
yerleştirilmiştir. Şile Avcı korusu’nda meskûn ve gayri meskûn birçok yerde 
göçmen yerleştirilmiştir. Şile Avcı Korusu’na Batum göçmenlerinin ilk olarak 
hangi tarihte yerleştirildikleri bilgisine ulaşılamamakla birlikte, daha sonra 
akraba ve hemşerilerini takiben buraya göçmen gelmeye devam etmiş ve burada 
iskân edilmişlerdir. Son Batum göçmenleri açlık ve sefalet problemleri nedeniyle 
belgelere yansımıştır. 1887 yılında gelen ikinci kafile Batum göçmenleri 120 hane, 
443 nüfustur. Kervansaray imamı imzası ile Dahiliye Nezareti’ne gönderilen 
dilekçede, bu göçmenlerin fevkalade bir surette sefalet içinde ve perişan oldukları 
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ve mahallî hükümetin gerekli yardımı yapmadığı belirtilerek daha öncekilerine 
yapıldığı gibi bunlara da yiyecek ve tohumluk yardımının yapılması istenmiştir 
(BOA, DH. MKT, 1459/12). Bunlara yetecek kadar yiyecek ve tohumluk 
yardımının yapılması için Sadaret makamından gerekli izin istenmiştir (BOA, 
DH. MKT, 1501/9). Avcı koru birkaç köy genişliğinde bir alan olup daha sonra bu 
bölgede birkaç köy kurulmuştur. Avcı korusu bölgesinde kurulan köylerde Batum 
göçmenleri iskân edilmişlerdir. Bu arada göçmenlerin yerleştirildiği Avcı koru 
adıyla da bir köy kurulmuştur. 

Avcı Korusu’nda göçmen iskân edilen köylerden biri de Özlü köyüdür. Bu 
köye yerleştirilen Batum göçmenleri arasında hastalık çıkmıştır. Sultan II. 
Abdülhamid’e göçmenlerin hastalık ve durumları hakkında bilgi ulaşınca derhal 
tedavi hizmetlerini Saray’dan sağlamıştır. Muhtaç olanlara dağıtılmak üzere 
yüz lira, Sarayda görevli binbaşılardan İsmail Bey ile göndermiş, ayrıca tedavi 
için Saray eczanesinden ilaç ve gerekli tıbbı malzeme, Saray doktorlarından bir 
doktor, bir cerrah ile bir eczacı gönderilmiştir. Saray doktorunun yerinde yapmış 
olduğu inceleme sonucunda verdiği rapora göre, hastaların tedavisine itina 
gösterilmiş olmasına karşın, muhacirler evlerini henüz inşa etmekte olduklarından 
yiyecek olarak sadece mısır ve buğdaydan başka bir şeyleri yoktur. Göçmenlerin 
köylerine yakın bir yere nakledilerek gerekli yiyecek yardımının yapılması 
gereklidir. Padişah, 22 Ekim 1888 (16 Safer 1306) tarihinde raporda belirtilen 
ihtiyaç ve tedbirlerin alınması için hükümete emir (irâde-i seniyye) vermiştir 
(BOA, İ.DH, No: 86430). Dâhiliye Nezareti, Saray’dan resen verilen emir (irâde-i 
hususiye) üzerine gerekli işlerin yapılması ve masrafların karşılanması yönünde 
Şehremaneti ve Muhacirin Komisyonu Riyaseti’ne talimat verilmiştir (BOA, DH. 
MKT, 1558/35). 

Batum göçmenlerinden 15-20 hane kesin iskânları yapılıncaya kadar 
mahallî hükûmet yetkilileri tarafından geçici olarak Şile’nin Korucu köyünde 
yerleştirilmişlerdir. Bu göçmenler aynı köyde Erenler Mezarlığı ve Danişmend 
mevkilerinde köylülerin tapulu arazilerini işgal etmiş, arazi üzerinde yeni evler 
inşa ederek yerleşmiş ve ziraat yapmaya başlamışlardır. Arazisi işgal edilenlerden 
birisi askerlik görevini yapmakta olan Mustafa isimli birisidir. Askerden gelen 
Mustafa, göçmenlerin arazilerinden çıkarılması için hükümete şikâyette 
bulunmuştur. Hükûmet , bu işgalci göçmenlerin tapulu arazilerden çıkarılması ve 
başka bir yerde iskân edilmeleri kararını almıştır (BOA, DH. MKT, 1566/77). 
Erenler mezarlığı civarında bir köy oluştuğu anlaşılmaktadır. Bugün Şile ilçesine 
bağlı Erenler adıyla bir köy mevcuttur. 

Batum göçmenlerinin iskân edildiği Şile’de aynı bölgede birbirine yakın 
Hamidiye, Safvetiye ve Ökrezli adlarıyla üç köy kurulmuştur. Bu köyler birbirine 
yakın olup aynı yerden gelmiş göçmenlerin iskân edildiği köylerdir. Bu köyler 
yeni kurulmuş köyler olduğundan Müslüman göçmenlerin ibâdet edecek camileri 
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yoktur. Bu üç köye mekteple birlikte bir cami yapılması için muhacir vekilleri 
Mehmed ve İbrahim imzaları ile Padişaha müracaat etmişlerdir. Padişah II. 
Abdülhamid, bu köylere mekteple birlikte bir âdet cami yapılması için hükümete 
emir (irâde-i seniyye) vermiştir (BOA, İ.DH, No:96055). Mekteple birlikte 
caminin yapımı için bu üç köyde iskân edilen göçmenlerin devlete verdikleri 
senelik 6.000 kuruş öşür vergisinin iki senelik muafiyeti, göçmenlerin bedenen 
çalışmaları ve devletin 5.000 kuruş bağışlaması ile tamamlanacağı hesabı 
çıkarılmıştır. Göçmenlerin istekleri doğrultusunda vergi muafiyeti ve maliyenin 
istenilen meblağı ödemesi için Padişah fermanı (irâde-i seniyye) çıkarılmıştır 
(BOA, DH. MKT,54/22).

Ekim 1887 tarihinde Artvin’den İstanbul’a gelen 9 hane 43 nüfus Muhacirin 
Komisyonu tarafından 28 Mayıs 1889 tarihinde Şile’de Avcı korusu civarında 
Heciz Kal’ası yakınında iskân edilmişlerdir. Artvin göçmenlerinin yerleştirildiği 
bu yere Orhaniye köyü ismi verilmiştir. Göçmenler iskân edildikleri yere gelip 
kalacakları paskalarını (baraka) yaparak oturmaya başladıklarında ziraat mevsimi 
sona ermiştir. Kendileri henüz ziraat yapamayan göçmenler, ancak civar halkın 
yiyecek yardımları ile hayatlarını sürdürmüşlerdir. Kış geldiğinde ancak kendi 
ihtiyaçlarını karşılayabilen yerli halk yardım edememiştir. Dokuz hanenin 
reisleri, 4 Aralık 1889 (22 Teşrin-i sânî 1305) tarihinde iaşe yardımı için mahallî 
hükümete dilekçe vermiştir. Dilekçeye parmak basanlar; Heciz kalası yakınında 
meskûn Orhaniye karyesi muhacirlerinden Yusuf bin Ahmed, Hasan bin Mehmed, 
Mehmed bin Ahmed, Feyzi bin Abdi, Hasan bin Alişan, Mehmed bin Yusuf, 
Yusuf bin Hasan, Hasan bin Mustafa ve Mustafa bin Ali’dir. Göçmeler, yeni ziraat 
mevsimin ürünlerinin alınabileceği süre olan sekiz aylık, nüfus başına aylık bir kile 
(25 kilo) mısır olup toplam 344 kile (8.600 kilo) mısır istemişlerdir. 4 Mart 1890 
(12 Recep 1307) tarihli Padişah fermanı (irâde-i seniyye) ile göçmenlerin istediği 
miktar mısırın kendilerine satın alınarak verilmesi hükümete emredilmiştir (BOA, 
İ.DH, No: 91704). 

İstanbul’da Rumelifeneri nahiyesine Batum göçmeni iskân edilmiştir. Bu 
göçmenlerden Şerif ve Osman’ın çocuklarında 1890 yılı sonunda çiçek hastalığı 
çıkmıştır. Tedavi edilmeleri için Dâhiliye Nezareti gerekli tedbirleri almıştır 
(BOA, DH. MKT, 1476/80). 

Marmara Bölgesi’ndeki İskânları

İstanbul’a gelen göçmenler öncelikle yakından başlamak üzere daha çok Mar-
mara Bölgesi’nde iskân edilmişlerdir. Türkiye’de göçmen iskân edilen en önemli 
yerlerden biri İzmit bölgesidir. Çok sayıda Artvin ve Batum göçmeni İzmit şehir, 
kasaba ve köylerine yerleştirilmiştir. ’93 Batum göçmenleri’nden İzmit Karşıya-
ka’da Akhisar isimli yerde yerleştirilmiş, bu yeni köye Ma’mure adı verişmiştir. 
Ma’mure köyüne 1887 yılında bir cami yapılmıştır (BOA, DH. MKT, 1395/36). 
İzmit Karamürsel kazasında uygun olan arazi üzerine Batum göçmenleri yerleşti-
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rilmiş ve yeni kurulan bu köye Suludere adı verilmiştir. Suludere köyünde de cami 
olmadığından 1889 yılında cami yapılmıştır (BOA, İ.DH, No. 881). Yeni yerleşim 
yerlerine cami yapımının devlet yazışmalarına konu olması, göçmenlerin camileri 
inşa edecek maddi gücü olmamasından dolayı devlet inşaat masraflarından bir 
kısmının karşılanmasını istemelerinden kaynaklanmıştır. Cami yapımı ile ilgili fi-
nansman istekleri genellikle kabul edilmiştir. İzmit’te Şirinsulhiye köyüne Batum 
göçmenleri iskân edilmiştir. Yerleştiklerinde evlerini inşa eden göçmenlerin evleri 
Mart 1888 tarihinde yanmıştır (BOA, DH. MKT, 1500/115). 

Artvin ve Batum göçmenlerinden Adapazarı bölgesine birçok göçmen kafilesi 
yerleştirilmiştir. 1881 yılında Batum’dan gelen Gürcü muhacirler Adapazarı 
Karasu3 ilçesinin Ağyunluk/Ağonlak adıyla anılan mevkiinde iskân edilmişlerdir. 
Bu yeni oluşturulan mahalle bir saat mesafedeki Kaldırayak köyüne bağlanmıştır. 
29 Ağustos 1889 tarihinde Padişah iradesi ile mahalle Kaldırayak köyünden 
ayrılarak Abdurrahman Paşa köyü adıyla yeni bir köy teşkil edilmiştir (BOA, 
İ.ŞD, 97/ 5771). 

Batum göçmenlerinden 110 hane Karasu’nun Hasanderesi köyü ve civarında 
iskân edilmişlerdir. Bu göçmenlerden 30 hane Hasanderesi köyü içinde köy 
halkı ile karışık yerleşmiş olup kalan 80 hane köyden ayrı ve uzak bir arazide 
yerleşmiştir. Bu 80 hane daha sonra kendilerinin ayrı bir köy olarak teşkil 
edilmelerini istemişlerdir. 2 Ocak 1889 (21 Kanun-i evvel 1304) tarihinde çıkan 
Padişah fermanı (irâde-i seniyye) ile ayrı köy ve muhtarlık olarak teşkil edilmiştir 
(BOA, İ.ŞD, 94/5583).

1890 yılında Adapazarı Karasu’nun Kuzuluk mevkiinde Batum göçmeni 
yerleştirilmiş ve yeni köye Fahriye adı verilmiştir. Göçmenler buraya 
yerleştirildiğinde Karasu Sinop Sancağı’na bağlı olup daha sonra Adapazarı’na 
bağlanmıştır. Fahriye köyü sakinlerinin iskânından 15 yıl geçmesine rağmen 
nüfusa kaydedilmemişler ve erkekler askere alınmamışlardır. Özellikle askere 
alınmamadan rahatsız olan göçmenler hükümete müracaat ederek nüfusa 
yazılmayı ve askere alınmayı talep etmişlerdir. 1904 yılında Fahriye köyünde 
bulunan Batum göçmenleri 37 hane ve 77 erkek nüfus vardır. 28 Mayıs 1904 (15 
Mayıs 1320) tarihinde çıkarılan Padişah fermanı (irâde-i seniyye) ile göçmenlerin 
istekleri kabul edilmiştir (BOA, İ. DH, 1423/1322.R/9). 

1879 yılında Karasu’nun Güllü adlı yerinde, Batum Gürcü göçmen iskân 
edilmiş ve yeni kurulan köye Güllü adı verilmiştir. Gerze nahiyesinde de bir 
kafile Gürcü göçmen iskân edilmiştir. Buradaki köye de Numaniye adı verilmiştir 
(Erkan, 1993: 215).

İnebolu kazası Abana nahiyesinde Batum Gürcü göçmen iskân edilmiş ve yeni 
kurulan köye Hamidiye adı verilmiştir (Erkan, 1993: 216).
3 O tarihte Kastamonu Vilayeti, Sinop Sancağı’na bağlı Karasu nahiyedir.
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1903 yılında Akyazı’nın Karaburçak, Ahmedler, Göçücek ve Bıçkıdere 
köylerine Batum göçmenleri iskân edilmiştir (BOA, A.MKT. MHM, 526/25). 

Düzce bölgesinde Haraderesi isimli yerinde 28 hane Batum göçmeni iskân 
edilmiştir.4 15 Nisan 1901 (2 Nisan 1317) tarihinde burada yeni köy teşkil edilmiş 
ve Haradere köyü adı verilmiştir (BOA, A.MKT. MHM, 526/25).

Batum göçmenlerinden Biga (Çanakkale) sancağına bağlı Ezine kazasına 
gidip yerleşenler olmuştur. İlk göçmen kafilelerinden oldukları anlaşılan Batum 
göçmenlerinden 51 hanelik bir göçmen kafilesi, 1879 yılında Ezine kazası 
dâhilinde Pınarbaşı ve Derviş Paşa çiftliğinde yerleştirilmek istemişlerdir. Bu 
arazi hazineye ait bir arazi olmayıp şahıs elinde işletilen vakıftır (BOA, Y.A. 
HUS, 164/13). 

Umumi göç sırasında Biga kazasının Çan nahiyesi ile Edremit (Balıkesir) kazası 
Avniye nahiyesi sınırları içinde Sazak bölgesinde iskân edilen Batum göçmenleri, 
yerleştirildikleri arazinin ziraata elverişli olmadığından muhtaç durma düşmüşler 
ve Avniye nahiyesi sınırları içinde Derealanı mevkisinin kendilerine verilmesini 
talep etmişlerdir. Göçmenlerin isteği hükûmet tarafından uygun görülerek 
gereğinin yapılması için 29 Nisan 1894 (17 Nisan 1310) tarihinde Bursa vilayetine 
talimat verilmiştir (BOA, DH. MKT, 230/72). 

1883 yılında 40 hane ve 20 hane olarak ayrı iki kafile halinde gönderilen 
Batum Gürcü göçmenleri Yalova’da yerleştirilmiştir (BOA, Y.PRK.KOM, 4/24). 
Batum göçmenlerinden Hoca Ahmed Efendi takımından 40 hane Yalova’nın 
Çınarcık ilçesinde Gözdede köyü yakınında bulunan Tuz alanı isimli araziye 
yerleştirilmiştir. 21 Temmuz 1888 tarihinde burada yeni köy kurularak Teşvikiye 
ismi verilmiştir (BOA, İ.DH, No.85658).

Osmanlı devrinde göç hareketi, Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam etmiştir. 
1914 yılında Batum’dan İstanbul’a bir göçmen kafilesi gelmiştir. 30 nüfusluk 
Batum göçmenleri, 17 Temmuz 1914 tarihinde Bülbül vapuruyla Yalova’nın 
Çınarcık ilçesinde Çalıca köyünde iskân edilmek üzere Koru köyü iskelesine 
çıkarılmıştır. Burada şimdiye kadar karşılaşılmayan kötü bir olay meydana gelmiş 
ve göçmen kafilesi karaya çıktığı sırada Koru köyünün Rum halkı topluca taşlarla 
saldırmışlardır. Saldırı karşısında göçmenler zorlukla geri gemiye bindirilerek 
korunmuştur. Bu saldırıya karışan Rumlar tutuklanarak mahkemeye sevk 
edilmiştir (BOA, DH.EUM.5.şb., 80/10). Bu Batum göçmenlerinin bu civarda 
iskân edildiği tahmin edilmektedir.

1878 yılında göçmen kafileleri Bursa’ya ulaşmıştır. Gelen göçmenlere 
barınmaları için acil olarak çadırlar dağıtılmıştır (BOA, DH. MKT, 1323/103). 
Muhacirlerin iskânları, iaşeleri ve sair işlerine bakmak üzere Bursa İskân-i 
4 Osmanlı devrinde (1902) Düzce, Kastamonu Vilayetine bağlı bir kazadır.
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Muhacirin Memurluğu kurulmuştur. 1878’de göçmenler Bursa’ya gelmeye 
başlayınca bu göreve İbrahim Nafik Efendi tayin edilmiştir (BOA, Y.PRK. 
KOM, 3/30). 30 Mart 1896 tarihinde bu göreve Nazif Bey tayin edilmiştir (BOA, 
İ.DH, No.63559). Bundan önce olduğu gibi bundan sonra daha düzenli olarak 
göçmenlerin iaşe ve barınmaları temin edilmiş, evleri inşa edilmiş ve işlerini 
kurup kendi geçimlerini temin edinceye kadar maddi yardım devlet tarafından 
sürdürülmüştür.

Bursa bölgesinde göçmenler, devlet arazilerine, özel mülkiyetten işlenmeyen 
araziler satın alınarak, işe yaramaz ormanlık alanlar gibi yerlere iskân 
edilmişlerdir. Bazen de muhacirler kendileri boş buldukları alanlara yerleşmişler, 
mahallî idareciler bu yerlerden çıkarmak istemişlerse de hükümet, buna müsaade 
etmeyerek bulundukları yerlerde yerleştirilmelerini sağlamıştır.

Bursa vilayeti, Artvin ve Batum göçmelerinin en çok yerleştirildiği bölge 
olmuştur. Bursa’da şehir merkezinde, merkez kaza, İnegöl, Gemlik, Pazar köy, 
Orhaneli (Atranos), Mustafa Kemal Paşa (Kismasti) ve sair kaza merkezleri ve 
köylerinde Artvin ve Batum göçmeni iskân edilmiştir.

1879 (H.1295) senesinde Batum göçmenlerinden 60 hanelik bir göçmen 
kafilesi Bursa şehrine gelmiş ve Yıldırım Bayazıt Camii civarında bahçe ve 
tarla içinde bulunan hane ve çevreleri, 12.500 kuruşa satın alınarak göçmenler 
yerleştirilmiştir. Bu meblağ ile göçmenlerin üç aylık idareleri H.1296 senesi 
muhacirin tahsisatından mahsup edilmek üzere Bursa vilayeti tarafından 
karşılanmıştır. Batum göçmelerinin burada iskân edilmeleri konusunda Padişah 
izni (irade-i seniyye), bir ‘mahzûr ve mazerret’ olması durumunda başka uygun 
bir yere yerleştirilmeleri şartıyla çıkmıştır (BOA, İ. ŞD, 63/ 3666).

125 nüfus Batum göçmeni, Bursa’nın mahallelerinden Araba Yatağı mahallesine 
yerleştirilmiştir. Bu göçmenlere mahallî hükûmet tarafından 14 Aralık 1887 (2 
Kanun-i evvel 1303) tarihinde yemeklik ve tohumluk yardımı yapılmıştır (BOA, 
DH. MKT, 1471/37). 

Bursa Yıldırım Mahallesi’ne Batum göçmenleri iskân edilmiştir. 1885 yılından 
bu Mahalle’de 110 hanede 385 nüfus Batum ve Rumeli göçmeni mevcuttur 
(Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigâr, 1303: 78). 

Merkeze bağlı Gözde, Çataltepe ve Derekazık köyleri ortasında bulunan boş 
araziye iki köy kurularak 80 hane Batum göçmeni yerleştirilmiştir. Yeni kurulan 
bu köylere Osmaniye ve Orhaniye isimleri verilmiştir. Osmaniye’ye 50 hane ve 
Orhaniye’ye 30 hane yerleştirilmiştir (BOA, DH. MKT, 1506/94). Bu köyler 
civarında da göçmen yerleştirilmiş ve yeni kurulan köye Şevketiye köyü adı 
verilmiştir (BOA, DH. MKT, 1546/54). 
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Derekazık köyü yakınında boş bulunan Gâvuralanı isimli yere 24 hane Batum 
göçmeni iskân edilmiştir. Yeni köye Sa’dâbâd adı verilmiştir. Köye yerleştirilen 
göçmenlerin ev inşası içi 12 dönüm, ziraat yapmaları için 48 parçada 260 dönüm 
arazi, hayvanlarını otlatmak için 7 dönüm mera, 500 dönüm baltalık orman ve 
köyün ortasında cami, mektep inşa etmek ve köy meydanı için 2 dönüm arazı 
tahsis edilmiştir (BOA, DH. MKT, 281/65).

1890 yılında Uludağ’ın (Keşiş dağı) Bursa tarafında Elmaçukuru ve Soğukpınar 
Mahallerine Batum Gürcü göçmen yerleştirilmiştir (BOA,HH.THR, 468/18). 
Yeni kurulan bu köylerin birine Süleymaniye, diğerine Cihangir adı verilmiş ve 
imam ile muhtarları tayin edilmiştir (BOA,İ.ŞD, 6270; Erkan, 1993,s.185). 

1892 yılında Bursa merkez kazaya bağlı Kavun deresinde Cevizlik adlı mahalde 
Batum göçmenleri iskân edilmiş ve yeni kurulan köye Sultaniye adı verilmiştir 
(BOA,İ.ŞD, 6610; Erkan, 1993: 185).

Bursa merkez kazada boş bulunan Karaıslah adlı yere 50 hane Batum göçmeni 
iskân edilmiştir. Yeni kurulan köye Karaıslah adı verilmiştir. Göçmenlere hane 
başına ev yapmaları için yaklaşık 600 metre kare (800 zira) ve ziraat yapmaları 
için 91 dönüm arazi taksim edilmiştir (BOA, DH. MKT, 274/39). 

Bursa Cebel-i Atik nahiyesinde bulunan Karaıslah mevkisinde Arazdere’de 52 
hanede 450 nüfus Batum göçmeni yerleştirilmiştir. Bu göçmenler 1894 yılında 
bulundukları yerden çıkarılmak istenmişlerdir. Göçmenler, mağdur olacaklarından 
hükümete itiraz dilekçesi vermişlerdir (BOA, İ.DH, 1344/1314. L/10). 

Bursa vilayetinde Bayazıtçayırı mevkiinde Batum göçmenleri yerleştirilmiştir. 
Göçmenler, 1901 yılında yoksul kalmışlar ve Hükûmet’tentohumluk buğday 
yardımı talep etmişlerdir. Gerekli buğday yardımı harman mevsimine kadar borç 
olarak verilmiştir (BOA, A.MKT. MHM, 515/25).

İnegöl ve çevresinde daha çok Batum ve Artvin göçmenleri yerleştirilmiştir. 
İnegöl kazasının meskûn mahalle ve köylerinde göçmen iskân edildiği gibi ço-
ğunlukla boş arazilere, Hazine-i Hassa’ya ait arazilere ve hatta baltalık ormanlara 
yerleştirilerek yeni mahalle ve köyler kurulmuştur. 

İnegöl kazası Hamidiye Mahallesi’nde 167 hanede 603 nüfus Rumeli ve Batum 
göçmeni iskân edilmiştir (Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigâr, 1303, s.84).

Batum göçmenlerinden 88 hanede 325 nüfusluk bir kafile İnegöl’de boş araziye 
yerleştirilerek yeni bir köy kurularak Hayriye köyü adı verilmiştir (Salname-i 
Vilâyet-i Hüdavendigârr, 1303: 85). Cami ve mektebi bulunmayan Hayriye 
köyüne 1894 yılında masrafları Hazine-i hassa tarafından karşılanarak cami ve 
mektep inşa edilmiştir (BOA, DH. MKT, 196/75). 

İnegöl’de 40 hane Batum göçmeni Padişah emlaki olan Göçyol adlı yerde 
Padişah izni ile iskân edilmişlerdir. 1901 yılında bu göçmenlerin akrabalarından 
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otuz küsur hane göçmen daha gelmiştir. Bu akraba göçmenler, emlâk-i hümayun 
arazilerinden Yorlupınar mevkiinde yerleştirilmişlerdir (BOA, A.MKT. MHM, 
517/17). 

Bazı göçmenler hükûmet tarafından iskân edilmek üzere gönderildikleri 
yere gitmeyerek hemşerilerinin bulunduğu İnegöl çevresinde ormanlık alanlara 
yerleşmişlerdir. Ahıska ve Batum Gürcü göçmenlerden 19 hane, Yakacık adlı 
yerde yerleşmişlerdir. Burada ormanlara çok fazla zarar verdiklerinden çıkarılmak 
istenmişler, ancak bunu kabul etmemişlerdir. Bursa vilayeti, bunların güvenlik 
kuvvetler zoruyla çıkarılmaları için 1894 yılından İstanbul Hükümetinden izin 
istemiştir (BOA, DH. MKT, 232/53). Akıbetleri hakkında herhangi bir belgeye 
ulaşılamamıştır. Aynı tarihte Yakacık’ın yanı sıra Pazaralanı, Tuzla ve Kozpınar 
adlı yerlere de Batum ve Ahıska göçmenleri yerleşmiştir. Diğer yerlerde de orman 
alanlarını kıran göçmenler mahallî hükümetle problem yaşamışlardır (BOA, YA. 
Res,72/26; Erkan, 1993: 186). 

Eylül 1888 tarihinde Batum göçmenlerinden bir kafile Bursa İnegöl kazasında 
Uylakderesi’nde Padişah emlakinden olan Hilmiye köyüne yerleştirilmiştir. Bu 
köye iskân edilenlerden İdris Efendi ile Şaban ağa, Giresun Piraziz’de iskân edilmiş 
olan baba, anne ve kardeşlerinden oluşan 3 hanede 16 nüfusun Hilmiye köyüne 
gelmesi ve emlâk-i hümayuna yerleştirilmeleri konusunda Hazine-i Hassa’dan 
izin istemişlerdir. Bunların gelerek yerleşmelerine 6 Mart 1889 tarihinde izin 
verilmiştir (BOA, HH. THR, 468/13). Haziran 1890 tarihinde Hilmiye köylülerinin 
akrabasından Osman Efendi ve İlyas Ağa aileleri ile gelerek köylülerin eski 
sakinlerinin de rızası doğrultusunda yerleşmek istemişler, köy ihtiyar heyetinin 
dilekçesi ile birlikte Hazine-i Hassa idaresine müracaat etmişlerdir. Gerekli izin 
verilerek bu iki hane de Hilmiye köyünde iskân edilmişlerdir (BOA, HH. THR, 
468/26).

Batum göçmenlerinden 18 hanede 87 nüfus İnegöl’de Kadıköyü’nde, 63 hane 
234 nüfus Hasan Paşa köyünde, 41 hane 173 Murad Bey köyünde nüfus iskân 
edilmiştir (Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigâr,1303, s.84-85).

İnegöl’de Hazine-i Hassa arazisi üzerine Batum muhaciri iskân edilmiş ve 
kurulan köye Padişahın ismine izafeten Hamidiye adı verilmiştir. Bu köye daha 
sonra da göçmenlerin akrabaları gelerek boş bulunan arazilerde yerleştirilmişlerdir 
(BOA, HH. THR, 468/25). 

Bursa’nın Gemlik kazasının mahalle ve köylerinde çok sayıda göçmen ve 
özellikle Batum göçmeni iskân edilmiştir. Batum göçmenlerinden Murat Bey 
kabilesinden 200 hanede 1.000 kadar nüfus, Gemlik kazasında Sultaniye köyüne 
yerleştirilmiştir. Bu göçmenler bir hayli yerler açarak her cins hububattan ziraat 
yapmış olmalarına rağmen bir dane bile zahire alamamışlardır. Bu yerin ziraata 
elverişli olmadığının anlaşılmasıyla Gemlik kaymakamlığı tarafından göçmenler 
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civar köylere taksim edilerek yerleştirilmişler, ancak 1881 yılındaki ziraatlarından 
da ürün alamamış olduklarından ‘aç bi ilaç’ kalmışlar, Gemlik kaymakamlığı, 
göçmenlere yetecek kadar zahire yardımı yapılması için Bursa vilayetine 
müracaat edilmişse de ciddiye alınıp yardım yapılmamıştır. Aç, perişan ve çaresiz 
bir vaziyette kalan göçmenler temsilcileri vasıtasıyla, Rusya Büyükelçiliği’ne 
müracaat edip geri aslı vatanlarına dönmek istediklerini bildirerek yardım 
edilmesini istemişlerdir. Rusya Büyükelçiliği, vaatler yaparak göçmenleri 
geçiştirmiştir. Konu İstanbul Hükûmeti’ne intikal edince Bursa vilayeti İskân 
Memuru tahkikat için bölgeye gönderilmiş ve derhal göçmenlerin zaruri 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zahire temin edilerek dağıtılmıştır. Göçmenlere 
de gerekli nasihatler yapılarak geri göçmekten vazgeçmeleri sağlanmıştır (BOA, 
Y. PRK. KOM.3/30; Y. PRK. KOM.3/36). 

Gemlik’in Selimiye köyünde, 73 hanede 290 nüfus Batum göçmeni iskân edil-
miştir (Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigâr, 1303: 82). Ancak göçmenlerden 30 
hanesinin yerleştirildiği yer yüksek olduğundan geçimlerini sağlayamamışlardır. 
Göçmenlerin durumunu düzeltmek isteyen Mabeyn kâtiplerinden Emin Bey, köy 
yakınında ve ziraata elverişli çiftliğini vermiştir. Emin bey, bu çiftlik üzerinde 
kurulan köye mekteple birlikte bir cami inşa etmeyi de taahhüt etmiştir. Yeni köye 
Hayriye adı verilmiştir (BOA, İ.DH, 1316/1312 Ra./42).

Batum göçmenlerinden 95 hanede 330 nüfusluk bir kafile Gemlik kazasında 
uygun boş araziye iskân edilmiş ve yeni köye Hamidiye adı verilmiştir (Salname-i 
Vilâyet-i Hüdavendigâr, 1303: 83). Bu köye yapılacak caminin masraflarının 
devlet tarafından karşılanması için 30 Aralık 1886 (18 Kanun-i evvel 1302) 
tarihinde Padişah izni (irade-i seniyye) çıkmıştır (BOA, İ.DH, No. 80084). 

Gemlik’in Adliye köyünde 50 hanede 175 nüfus, Feyziye köyünde 105 hanede 
335 nüfus, Şükriye köyünde 81 hanede 253 nüfus, Haydariye köyünde 59 hanede 
225 nüfus, İhsaniye köyünde 25 hanede 233 nüfus, Teşvikiye köyünde 32 hanede 
230 nüfus, Aldere köyünde 19 hanede 71 nüfus, Pir Gece köyünde 9 hanede 29 
nüfus, Soğan Çayırı köyünde 12 hanede 43 nüfus ve kaza dâhilinde mahalle ve 
köylere müteferrik olarak 643 hanede 2.390 nüfus Batum göçmeni iskân edilmiştir 
(Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigâr, 1303: 82-83).

Bursa vilayeti Pazarköy kazasının Hamzaali bölgesinde Batum göçmenleri 
yerleştirilmiş ve burada kurulan köye eski adı olan Hamzaali ismi verilmiştir 
(BOA, İ.DH, 1354/1315. Z/33).

Bursa vilayeti Yenişehir kazası İznik nahiyesinde Elmaçukuru bölgesinde            
24 hanede 71 nüfus Batum göçmeni iskân edilmiştir. Ev ve diğer yapacakları 
binalar için yer verildikten sonra nüfus başına onar dönüm tarım arazisi verilmiştir. 
14 Kasım 1888 tarihinde yeni kurulan köye Sultaniye adı verilmiştir (BOA, İ.ŞD, 
93/5556).
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Bursa vilayeti Orhaneli (Atranos) kazasının Çanak adlı bölgesinde 12 hanede 
46 nüfus Batum göçmeni yerleştirilmiş ve yeni kurulan yerleşim yerine Osmaniye 
köyü ismi verilmiştir (BOA, İ.DH, 1322/1312. Z/19). 

Mustafa Kemal Paşa (Kirmasti) kazasının Karapınar köyüne 92 hanede 337 
nüfus Batum göçmeni iskân edilmiştir (Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigâr, 
1303: 81).

Ege Bölgesinde İskân

Balıkesir (Karesi) vilayetinin birçok yerine Batum göçmeni yerleştirilmiştir. 
1880 yılında Karesi vilayetinin Manyas nahiyesinin Sultaniye, Doğaköy, Kalfa, 
Maya köyleri ve Gönen nahiyesinin Ayvacık, Çiftlikalanı, Eşkidere, Balcı, Dız-
man, Babayaka köylerine Batum göçmenleri iskân edilmiştir (BOA, Y.PRK. AZJ, 
9/21). Diğer bölgelerdeki göçmelere mahallî mal sandığından uygun miktarda 
karşılıksız yardım yapıldığı ve 4-5 sene tüm vergilerden muaf tutulduğu halde 
(BOA, İ.MV., No.9218) Balıkesir bölgesindeki göçmenlere yapılan yardımlar er-
tesi yıl geri talep edilmiş ve mısır ve buğdaydan öşür vergisi alınmıştır. Bu köyler 
göçmenleri, temsilcileri vasıtasıyla 13 Şubat 1884 (15 Rebiyülahir 1301) tarihin-
de hükümete müracaat ederek diğer bölgelerdeki göçmenlere yapılan uygulama-
nın kendilerine de tatbik edilmesini istemişlerdir (BOA, Y.PRK. AZJ, 9/21). 

1887 yılında İstanbul’dan Karesi vilayetine 38 hane Batum göçmeni iskân için 
gönderilmiştir. Bu göçmenlerin 9 hanesi iskân edilmiş ve diğerleri Ekim 1887 
tarihine gelindiğinde henüz yerleştirilmemişlerdir (BOA, DH. MKT, 1458/73). 

Aydın vilayeti Seferihisar kazasında Üçköprüler Çamlığı adlı yerde Batum 
göçmenleri yerleştirilmiş ve burada yeni bir köy teşkil edilmiştir. Bu köye 
İhsaniye ismi verilmiştir. Göçmenlerin evleri devlet tarafından inşa edilmiştir 
(BOA, İ.ŞD,65/3795).

Afyonkarahisar’ın Başçeşme köyünde 12 hanede 55 nüfus Batum göçmeni 
iskân edilmiştir (Salname-i Vilâyet-i Hüdavendigârr,1303, s. 86). 

Diğer Bölgelerde İskân

Konya vilayeti Akşehir kazasının Arabacıdivan köyüne Batum göçmenlerin-
den bir kafile iskân edilmiştir. Bu köye yerleştirilen göçmenlerden vergi istenil-
mesi üzerine 11 Eylül 1888 (30 Ağustos 1304) tarihinde hükümete başvurmuşlar-
dır (BOA, DH. MKT, 1542/90). 

Konya’nın Çumra Demiryolu İstasyonu civarında Kınık isimli yerde Ba-
tum göçmenlerinden 26 hane iskân edilmiştir. Göçmenlere hatıra olması için 2 
Ekim 1911 (19 Eylül 1327) tarihinde bu yere Batum köyü ismi verilmiştir (BOA, 
İ.DH,1489/1329. L/5).



1141

Diyarbakır Ergani’de Kars ve Şavşat göçmenleri iskân edilmiş, daha sonra 
1883 yılında ikinci bir kafile daha Ergani’de iskân edilmiştir. Bu iki kafileye 
dağıtılan arazi elit olmadığından niza konusu olmuştur (Erkan, 1993: 213). 

Batum göçmenleri iskân için Adana’ya gönderilmiştir. Aradan zaman 
geçmesine rağmen kesin yerleştirilmeleri yapılmadığından göçmenler, 11 
Mayıs 1893 (29 Nisan 1309) tarihinde Sadrazamlığa müracaat etmişlerdir. Bu 
şikâyetlerinde Adana’da boş devlet arazisi bulunan Handere bölgesinde iskân 
edilmeleri talebinde bulunmuşlardır (BOA, DH. MKT, 38/44).

Artvin göçmenlerinden 26 hanelik bir kafile iskân için Malatya5 Doğanşehir 
ilçesi Sürgü nahiyesinde yerleştirilmişlerdir. Yeni teşkil edilen köye, Padişah 
Mehmed Reşad’ın adına izafeten Reşadiye köyü isminin verilmesi 13 Kasım 1910 
tarihinde Padişah tarafından uygun bulunmuştur (BOA, İ.DH,1484/1328.Za/17).

SONUÇ 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rus saldırılarına karşı vatanlarını sonuna 
kadar savunarak işgali kahramanca durduran Artvin ve Batum halkı, savaşın 
sonunda hak etmedikleri bir sonuca katlanmak zorunda kalmıştır. Doğuda Kars, 
Ardahan ve Batum Sancaklarının, savaş tazminatı olarak Rusya’ya verilmesi ile 
Artvin ve Batum şehir ve köyleri işgale uğramıştır. Artvin ve Batum’un Rusya’ya 
verilmesi ile çoluk çocuk yediden yetmişe on binlerce halk, anavatan saydıkları 
Osmanlı topraklarına doğru yollara dökülmüştür. Osmanlı Devleti, Türk 
Müslüman halkın anavatana göçünü teşvik etmiş, göçmenlere göç sırasında nakil, 
iaşe ve barınma yardımları yapmıştır. Göçmenlerin iskânı devlet meselesi olarak 
ele alınmış, hem hükûmet hem de Saray seferber olmuştur. Hazine-hassa’ya ait 
araziler göçmelerin iskân edilmesi için tahsis edilmiştir. 

O günün şartlarında göç başlı başına büyük bir eziyet idi. Göçmenleri yollarda; 
açlık, sefalet, hastalık ve dolayısıyla ölüm beklemekteydi. Bulaşıcı hastalıklar 
göçmenler arasında kol gezmekte olduğundan, göçmenler, gittikleri yerlerde de 
hastalık yaymışlardır. Bazı iskân yerlerinin ziraata elverişli olmamasında dolayı 
bazı göçmen kafileleri aç sefil kalarak perişan olmuşlardır.

Artvin ve Batum göçmenleri, Trabzon’dan itibaren Anadolu’nun hemen 
her bölgesinde ve İstanbul’da uygun yerlerde iskân edilmişlerdir. Göçmenlerin 
yerleştirildiği yerlerin tamamını tespit etmek imkânsızdır. Çünkü iskânların 
tamamı resmî yazışmalara yansımamıştır. Artvin ve Batum göçmenleri, 
Türkiye’nin hemen her yerine dağılmış durumdadırlar.

Çalışkan ve azimli Artvin ve Batum halkı, yerleştirildikleri yerlerde kendilerine 
tahsis edilen arazilere ilave olarak orman ve meralardan tarım alanları açarak 
Anadolu’nun ekilebilir alanlarının gelişmesine önemli katkı sağlamışlardır. 
5 Malatya, Mamüretülaziz Vilayeti’ne bağlı kazadır.
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Böylece Anadolu’da tarımsal üretimin artmasında etken olmuşlardır. Nadiren 
yerleştirildikleri şehirlerde de orta sınıf iş gücüne katılmışlardır. 

1885-1912 yılları arasında Osmanlı devletinde genelde üretim, özellikle 
tarımsal üretim artmıştır. Fiyatlar sabit kalmış, altın rezervleri çoğalmış ve yatırım 
artmıştır. Ayrıca girişimci bir orta sınıf oluşmuştur. 1880 yılında İstanbul’da 
kurulmuş olan Ticaret Odası’nın kayıtlarında bu şehirde olduğu kadar ülkenin 
diğer yerlerinde de Türk Müslüman bir girişimci bir topluluğun ortaya çıktığı ve 
1880’den 1890’a kadar sayılarının giderek arttığı ve zenginleştiği görülmüştür. Bu 
işadamlarının bir bölümü göçmenlerden oluşmuştur. İstanbul ve diğer şehirlerdeki 
kentsel gelişim de büyük ölçüde doğrudan Türk göçmenlerin akınına bağlıydı. 
Göçmenlerden varlıklı olanlar, o zamana kadar Gayrimüslimlerin doldurduğu 
Osmanlı bürokrasinin üst kademelerini doldurmaya başlarken, daha yoksul 
olanlar şehir ve köylerde üretimin alt katmanlarında yerlerini almışlardır (Karpat, 
2003: 120).
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AMERİKALILARIN ANKARA ŞEHRİNİ İMAR PROJESİ
 DOĞANAY, Rahmi*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Amerikan Chester Şirketi’nin, 1923 yılı baharında yeni Ankara’nın inşası 
konusunda bir teklif yaptığı bilinmektedir. Şirket yetkilileri Chester ve Kennedy’nin 
açıklamalarıyla konu kamuoyuna duyuruluyor. Resmî bir görüşme ve kayıt 
bulunmaması, bu teklifin taraflar arasında Chester Projesi ile ilgili görüşmelerde 
sözlü olarak gündeme getirildiği kanaatini güçlendiriyor. 9 Nisan 1923 tarihli 
Vatan gazetesinde proje ile ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor. Ahmed Şükrü’nün Arthur 
Chester ile yaptığı mülakatı yayımlayan gazetede, yeni Ankara’nın kurulması 
detaylarıyla Arthur Chester tarafından anlatılıyor. Ancak bu proje kamuoyunda 
ve resmî çevrelerde pek yankı bulmuyor. Dolayısıyla uygulanamıyor da. Chester 
Şirketi, Ankara’nın bugünkü Anıttepe, Maltepe ve Tandoğan kısmında, Ankara 
istasyonu merkez alınmak suretiyle, bütün alt yapısıyla birlikte Meclis ve hükûmet 
için taksitle resmi binalar ve konutlar yapacaktır. 10 milyon liralık maliyetin 
karşılığı olarak 20 km2 genişliğinde bir bölgeyi istemektedir. Buralarda da belli 
bir plan dahilinde arsa ve konut üretecektir. 

Anahtar Kelimeler: Chester Projesi, Ankara, Arthur Chester. 

ABSTRACT

The American Project for Constructing Ankara City

It is known that the American Chester Company had made an offer regarding 
the construction of new Ankara in Spring 1923. The subject had been announced 
to the public by the company executives Chester and Kennedy. Having no 
official interview and record relating this issue supports the idea that this offer 
had been made nuncupative during the meeting about the Chester Project . In 
the Vatan newspaper’s issue dated April 9, 1923, the details about the project 
had been declared. In the newspaper the interview between Ahmet Şükrü and 
Arthur Chester, and the construction of the new Ankara had been declared by 
Arthur Chester. However this projects could not make considerable impact on the 
public and official milieu and consequently it could not be applied. The Chester 
Company was going to construct official buildings and houses by installments 
on the Anıttepe, Maltepe and Tandogan districts of today’s Ankara, and around 
*Doç. Dr., Fırat Üniversitesi, Tarih Bölümü, Fırat Üniversitesi Rekt. Lojm. R11/7 Elazığ. e-posta: 
rdoganay@firat.edu.tr
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the Ankara Station, for the Grand National Assembly and The Government 
together with the infrastructure. Equivalent to the 10.000.000 Lira costs, they had 
demanded 20 km2 land for the stated buildings. 

Key Words: Chester Project, Ankara, Arthur Chester.

---

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başkenti Ankara, Cumhuriyet’in kurulmasına 
ve başkent olana kadar ortalama bir Anadolu şehri idi. Cumhuriyet yönetimleri 
bu ortalama Anadolu kentini mamur, bayındır ve modern bir başkent yapmak 
için çalışmışlardı. Bu çerçevede Avrupalı mimarlar ve şehircilik uzmanlarından 
da yararlanmışlardı. Türkiye yönetimlerinin daha bu konuda bir girişimde 
bulunmadığı 1923 yılı baharında, tarihi 1908’e dayanan Chester Projesi’ni 
canlandırmak için uğraş veren Amerikalılar, yeni Ankara’yı kurma teşebbüsünde 
bulunmuşlardı. 

Amerikalıların Ankara şehri ile ilgili imar teklifleri, aslında kısa süre sonra 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olacak Ankara’nın modern bir 
şehir olarak kurulması projesidir. Ankara’nın çağdaş ölçüler ve değerlere göre 
planlanması ve yeni Ankara’nın kurulmasıyla ilgilidir. “Chester Projesiˮ adıyla 
gündeme gelen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 9 Nisan 1923 tarihinde 
onaylanan demiryolu projesi çerçevesinde ele alındığı da söylenebilir. Chester 
Projesi’ni almak isteyen ve Amerikalı General Chester’ın adıyla anılan Amerikan 
şirketi, demiryolu yapımı yanında Ankara Hükümeti ile bir tarım anlaşması da 
yapmış, Ankara’nın modern bir şehir olarak kurulması konusunda da Ankara 
Hükümeti’ne bir teklif vermiştir. Bu teklif, kamuoyunda tarım aletleri anlaşması ve 
demiryolu projesi kadar yankılanmamış ve herhangi bir seviyede tartışılmamıştır. 
Aslında bu konuda ortada yazılı bir teklif, müzakere metni ya da anlaşma da 
yoktur. Bu konu taraflar arasında muhtemelen sözlü olarak konuşulmuş, (Can, 
2000: 271) diğer anlaşmalar kadar heyecan uyandırmamıştı. Bu girişimi, “Chester 
Projesiˮni almak isteyen Amerikalıların, Türkiye’nin şehircilik meselesine verdiği 
önceliği de dikkate alarak, Ankara Hükümeti’ne bir jest yapma teşebbüsü olarak 
da değerlendirilebilir. 

Konuyla ilgili olarak ayrıntılı ve belki de kayıtlara geçen tek bilgi, Ahmed 
Şükrü’nün Arthur Chester ile yaptığı ve kendi imzasıyla 9 Nisan 1923 tarihli 
Vatan gazetesinde yayınladığı mülakattır. (Şükrü, 1923) Bildirimize esas olan 
kaynak da, bu gazetede yayınlanan ve bir kopyası ek olarak verilen (Can, 2000, 
271) yazı olmuştur. 

Konuyla ilgili olarak, 15 Nisan 1923 tarihli İkdam gazetesinde de Ahmed 
Şükrü’nün mülakatına dayanan bir haber yer almıştır. Haberde, Chester’ın 
Ankara’nın ve diğer şehirlerin çağın gereklerine göre inşa edilmesi için 2.5 milyon 
İngiliz lirası değerinde tarım ve inşaat malzemesi temini için Amerika’ya gittiği 
yazılmıştı.
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Ahmed Şükrü’nün Arthur Chester ile yaptığı mülakatta, Arthur Chester’ın 
teklifi Hükümet’e verdiğini ifade ettiği yazılmış olmasına rağmen konuyla ilgili 
başka bir kayıt ve tartışmaya rastlanmamıştır. 

Söz konusu mülakatta Arthur Chester; Hükûmet’etren istasyonu merkez 
alınmak üzere Ankara’nın güneybatısındaki bölgede yeni bir şehir kurmak 
konusunda bir proje sunduğunu ve şehrin bir haritasını da eklediğini bildirmekteydi. 
Projeye göre Chester, 20 km2lik bir alanda, her türlü sosyal tesisi ve dinlenme 
yerlerinin bulunacağı yeni bir şehir kurmayı düşünüyordu. Yeni şehir, demiryolu 
istasyonunun güneybatısındaki tepe üzerinde kurulacaktı. (Tandoğan-Maltepe-
Anıttepe) Tepenin işgal ettiği 5 km uzunluğunda ve 4 km genişliğindeki arazi 
Chester şirketine verilecekti. Şirket bu arazinin tepesine bir meclis binası ile 
hükûmet için resmi daireler yapacaktı. Hükûmet binalarından başka, şehrin yolları, 
kaldırımları ve caddeleri de şirket tarafından yapılacaktı. Parklar yapılacak, şehre 
bol su getirilecek, elektrik, tramvay, telefon şebekeleri kurulacak, Amerika’nın 
en yeni şehirlerinde bulunan dinlenme alanları yapılacaktı. Her caddenin altında 
iki tünel bulunacak, birine lağımlar akıtılacak, diğerinden de elektrik, telgraf ve 
telefon telleri geçirilecekti.

Şirket, Hükûmet adına 10 milyon liralık inşaat yapacak ve bu meblağ taksitle 
ödenecekti. Büyük Millet Meclisi binası ve hükûmet binaları bu meblağdan daha 
aşağı bir fiyata çıkarsa Şirket, 10 milyon liraya ulaşıncaya kadar Hükümet’e 
istediği binaları yapmayı taahhüt ediyordu. 

Chester, Hükümet’e taksitle 10 milyon liralık bina yapmak ve şehrin caddelerini 
ve sokaklarını açmasının karşılığı olarak, hükümetten 20 km2 araziyi istiyordu. 
Bu arazi parsellenecek, arsalar başkentte oturacak olan ahaliye satılacak veyahut 
evler, dükkânlar yapılacak ve yine taksitle halka satılacaktı.

Chester, kurmayı planladığı şehri tasvir de etmişti. Buna göre; İstasyondan 
güneye, yani Büyük Millet Meclisi binasına doğru 100 metre genişliğinde bir 
cadde açılacaktı. Büyük Millet Meclisi binası 200 metre çapında kare şeklinde 
düzenlenmiş bir parkın içinde bulunacaktı. Parlamento’nun iki tarafında, Z harfi 
biçiminde hükûmet daireleri binaları yapılacaktı. Büyük Millet Meclisi binası ve 
hükûmet dairelerinin arkasında bir göl olacak, gölün kenarına parklar yapılacaktı. 
Meclis binası ve içinde bulunduğu park, şehrin ortası ve en seçkin yeri olacaktı. 
Şehrin diğer taraflarına yollar ve caddeler bu göbekten ayrılacaktı. İstasyondan 
Meclis binasına kadar 100 metre genişliğinde düzenlenecek cadde, Meclis 
binasından sonra 75 metreye düşecekti. Bu caddenin kenarında şehrin sosyetesi 
için evler yapılacaktı. Büyük Millet Meclisi başkanının ve milletvekillerinin evleri 
ile elçilikler de burada olacaktı. Parkın istasyon tarafında oteller yapılacaktı.

Şehrin her tarafında çeşitli büyüklükte parklar yapılacağı gibi, siteler halinde 
inşa edilecek “grup evleri” (toplu konut) evleri için de özel parklar yapılacaktı. 
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Parklar dışında, İstasyonun kuzey kısmında bir koşu yolu yapılacaktı. Yukarda 
bahsedilen 100 ve 75 metrelik caddelerin dışındaki caddelerin genişliği 50, 
sokakların genişliği 25 metre olacaktı. 20 km2lik arazinin her dört köşesinde 
inşa edilecek “grup evleri”, 150 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindeki 
arazi üzerine yapılacaktı. Bu arazi, 10 sokağa 5’er metre cephesi olan arsalar 
halinde parsellenecekti. Her evin 15 metre cephesi, 50 metre derinliği olacaktı. 24 
sokaktan oluşan grup evler bir mahalle oluşturacaktı. 

Chester, mahallelerin isimlendirilmesi detayına kadar düşünmüştü. 
Mahallelerin isimlerinin vilayet isimlerinden seçilmesini tavsiye etmişti. Sokaklar 
ise numara ile adlandırılmalıydı. Ahmed Şükrü, bu teklifin kabul edilmesi halinde 
oluşacak yeni Ankara için adres konusunda bir örneklendirme yapmıştı: “Erzurum 
Mahallesi, 18. Sokak, No.: 100.”

Ahmed Şükrü, Chester’dan arsaların fiyatlarını da sormuştu. Chester, o an için 
cevap veremeyeceğini, çünkü bu işin arz-talep meselesiyle ilgili bir durum olduğu 
cevabını vermişti. Chester’a göre, halkı bazı mahallere toplamak için, bedava 
arsalar hatta bazı durumlarda inşa edilmiş ev bile verilebilecekti. 

Ahmed Şükrü, mülakatın sonunda yaptığı değerlendirmede; projenin teknik 
yönüyle ilgili görüş beyan etmekten sakınmış, bu işi hükümetin fen adamlarının 
yapması gerektiğini belirttikten sonra; projenin şehrin inşası ile güttüğü amaçları 
ve uygulandığı takdirde Ankara’nın nasıl modern bir şehir olacağı hakkında 
görüş bildirmiştir. Chester’ın teklifinin Türkiye için bir fırsat olduğu görüşünü 
dile getirmiş, İngilizlerin ve Amerikalıların en ham hayal olarak görülen işleri 
başarmakta mahir oldukları yorumunu yapmıştı. Bu yüzden, Chester’ın teklif 
ettiği proje, uygulanmasının mümkün olmadığı şeklinde değerlendirilmemeliydi.

Chester da son söz olarak; yeni Ankara’nın inşası hususunda başarılı 
olabilmenin Türkiye’nin gelişmesine bağlı olduğunu, fakir bir ülkenin başkentinin 
de fakir olacağını, başkentin inşası için bu yatırımları Türkiye’nin yapamayacağını 
ifade etmiş, Ankara’nın inşaatına talip olmakla Türkiye’nin geleceğine duydukları 
güveni göstermiş olduklarını söylemişti. 

Türkiye’nin yeni başkentini kurması konusunda mali ve teknik alt yapıya 
duyduğu ihtiyaç dikkate alındığında, bu projenin Ankara şehrinin kurulmasına 
katkı yapabileceği de açıktı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Avrupa ülkelerinin 
Ankara’ya büyükelçi atamaya yanaşmamalarının gerekçelerinden biri de 
Ankara’nın alt yapı ve konut yetersizliğiydi. Bahse konu olan proje bu ihtiyacı 
karşılayabilecek gibi görünmesine rağmen, şehirleşme ile ilgili bu teklif, nedense 
Ankara Yönetimi’nin ilgisini çekmemişti. Osmanlı son döneminde yaşanan mali 
bunalımlar ve devletin iktisadi ve mali açıdan yarı sömürge durumuna düşmesi, 
özellikle de Kapitülasyonlar aracılığıyla kurulan mali bağımlılığın siyasi 
sonuçları ve etkilerinin, tam bağımsız Türkiye’yi kurmak ideali ile yola çıkan 
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Cumhuriyet yönetimlerinin, bu gibi girişimlere mesafeli yaklaşmasına sebep 
olduğu söylenebilir. Her şeye rağmen, bugünkü Ankara’nın durumuna bakarak, 
Amerikalı Chester şirketinin projesinin o günün şartlarında oldukça modern ve 
ayrıntılı bir proje olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de şehircilik ve imar faaliyetleri konusundaki bugünkü girişimleri 
dikkate alındığında, Amerikalıların 1923 yılında Türkiye Hükûmeti’ne sunduğu 
projeden kopya yöntemiyle de olsa yararlanılabilirdi, diye düşünmekten insan 
kendini alamıyor.

Chester Demiryolu Projesi’nin bile gerçekleştirilemediğini ve başarısız 
kalmasındaki Amerikan sermayedarların sorumluluğunu dikkate aldığımız zaman, 
Ankara şehri kurma projesinin Türk-Amerikan ilişkilerinin genel seyrinden 
etkilendiği de bir gerçektir. Chester Şirketi’nin sermaye bulmakta zorlanması 
yanında, Amerika’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden kabuğuna 
çekilmesinin bu girişimin çok ciddiye alınmamasına katkıda bulunduğu ihtimali 
de gözden ırak tutulmamalıdır. Projenin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi 
Ahmed Şükrü’nün dediği gibi, uzmanlarına bırakılmakla beraber, ülkeye yabancı 
sermaye çekmek için bugün gösterilen çabalara ve bunların siyasi, iktisadi ve 
ekonomik maliyetlerine bakıldığında, Çhester’ın girişimi o günlerde yabancı 
sermayenin Türkiye’ye ilgisi ve güveni açısından önemli mesajlar vermektedir.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И 
ВЛАСТЬЮ НА ОПЫТЕ СТРАН ЮГОВОСТОЧНОЙ АЗИИ

(ПОЛИТИКОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ)
DRUGOV, A. Yu./ДРУГОВ, А. Ю. 

RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ABSTRACT

Indonesia as multiethnical, multiconfessional, multicultural and multilaw 
nation with predominantly authoritarian political experience which factor is 
reflected in its political culture, now is facing difficulties in modernizing relations 
in the power – society – individual triangle. The crisis in 1997-1998 was caused 
by disparity between economic progress in 1966-1997 and inability of the 
authoritarian regime to adapt the political system to the changes. The demolition 
of the New Order in 1998 did not entail change of ruling bureaucracy and political 
elite with its specific political subculture. Hence the split of political forces as seen 
from the results of general elections in 1999 and 2004.

Hence at least partial disappointment of Indonesians with the results of 
democratic reforms and aggravation of centrifugal trends in provinces. This 
disappointment is simultaneously reflected in a) Nostalgia for strong power; 
comeback of the army included; b) mob violence as a mean to protect interests; 
c) inclination of some strata of population to islamist ideas to replace official law 
and official ideology.

Still there exists the realization of the fact that political modernization with 
democracy as the goal must go on being the only way to real and irreversible 
development.

Key Words: Indonesia, political modernization, development. 

--- 

Прежде всего обозначим, почему мы предлагаем говорить 
преимущественно о модернизации отношений между обществом и властью, 
индивидом и властью, а не о демократизации и демократии, хотя последний 
вариант кажется более логичным и общепринятым. Дело в том, что 
демократия в тех странах, которые обычно называются демократическими, 
стала результатом долгого и мучительного, разновекторного процесса 
изменений в политической культуре общества. По нашему мнению, в 
основе политической культуры общества и лежит взгляд на отношения в 
треугольнике власть – общество – личность, взгляды, присущие каждой из 
сторон этого треугольника, причем взгляды этих сторон далеко не всегда 
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совпадают между собой. Поэтому в применении к тем обществам, которые 
находятся на начальных этапах движения к демократии, осмотрительнее 
будет говорить о модернизации этих отношений как пути к демократизации 
через постепенное расширение политического участия, политического 
суверенитета граждан и их превращение в реальный источник власти в 
государстве.

Вынеся в заголовок опыт стран региона Юго-Восточной Азии, мы имеем 
в виду уделить основное внимание процессам, протекающим в Индонезии, 
и не только потому что это крупнейшая страна региона, но прежде всего 
потому, что ее исторический опыт, гетерогенность индонезийского общества 
открывают чрезвычайно интересные возможности для размышлений и 
выводов.

Начнем с того, что Индонезия представляет собой полиэтническое, 
поликультурное, полиправовое и, если угодно, полицивилизационное 
общество: достаточно сравнить уровень развития яванцев и некоторых 
племен Папуа. Девиз «Единство во многообразии», высеченный на гербе 
этой страны, есть краткое отражение объективной реальности. Заметим, что 
за этой гетерогенностью стоит и столь же обширный плюрализм взглядов на 
общество, власть и место личности в обществе. Представим себе, например, 
насколько различно эти взгляды отражены в официальном законе, яванской 
культуре, обычном праве (адате) и мусульманском праве. А ведь нередко эти 
различные взгляды синкретично вмещаются в мировоззрение даже не одной 
партии, но одного отдельно взятого человека, гражданина.

Индонезийский исследователь Б.Аденли Рисакотта (В. Adenly-Risakotta) 
считает, что каждый индонезиец одновременно существует как бы в трех 
мирах или измерениях – современность, религия и культура предков. 
По его мнению,. из трех главных правовых институтов в Индонезии – 
светское право, религиозные законы и обычное право – последнее является 
наиболее могущественным и конфликт между этими тремя различными 
структурами права порождает насилие, от которого по его предположениям 
с 1998 по 2003 гг. погибло до 100 тысяч человек (1). Известный 
антрополог Нильс Мюльдер (Dr Niels Mulder) почти сразу же после 
падения авторитарно-репрессивного режима «нового порядка», в разгар 
вызванной этим эйфории, говорил, что яванская политическая культура 
несовместима с идеей гражданского общества, поскольку эта культура 
основана не на знании, морали, демократическом порядке и равенстве, но 
на желании «плыть по течению» (2). Действительно, яванской культуре 
присущи синкретизм, стремление к гармонии, основанной на строгой 
иерархичности и патриархальности, отсутствие идеи состязательности и 
гласности, представляющих необходимый элемент демократии, известное 



1155

неуважение к предпринимательству и торговле, которые издавна считались 
несовместимыми с высокой духовностью. Эти идеи с трудом сочетаются с 
идеей гражданского общества, но заметим, что не одно только индонезийское 
общество вступало в современную эпоху с подобным или весьма сходным 
наследием в политической культуре. Большинство современных наций в тот 
или иной период прошли через период феодальной культуры, и некоторые из 
них до сих пор с трудом избавляются от этого наследия.

Этот синкретизм накладывается на исторический опыт. Колониальные 
власти Нидерландов сделали ничего или крайне мало, чтобы помочь 
индонезийцам стать суверенными субъектами исторического и 
политического процесса. Из 62 лет независимого развития за вычетом 
четырех лет освободительной войны, восьми лет парламентского 
эксперимента (неудачно окончившегося) и последних посткризисных 
девяти лет, индонезийское общество около сорока лет жило в условиях 
авторитаризма, «просвещенного» в эпоху Сукарно (Sukarno) и репрессивного 
военного режима генерала Сухарто (Suharto) в 1966-1998 гг. Цитировавшийся 
выше Нильс Мюльдер полагает, что «золотым веком» были 1920-е годы, 
период подъема национального движения, но по его мнению это движение 
вдохновлялось больше европейскими идеями, нежели автохтонными 
течениями (3). Мы бы добавили к этому период антиколониальной войны 
1945-1949 гг., когда индонезийцы действительно ощущали себя в качестве 
суверенных субъектов исторического и политического процесса, источника 
власти и государственного суверенитета. Но этот суверенитет осуществлялся 
в контексте борьбы против иноземного врага, отрицания иноземной власти, 
а не создания современных отношений в треугольнике индивид –общество 
- власть.

Очевидно, что за 32 года «нового порядка» Индонезия в экономическом, 
технологическом и социальном отношениях проделала большой путь. 
Но авторитаризму обычно присуща органическая неспособность 
адаптироваться и адаптировать созданную им политическую систему к им 
же самим вызванным позитивным переменам.

Именно в период «нового порядка» усугубляется тот феномен 
политической культуры индонезийского общества, который мы характеризуем 
как известное отчуждение власти от общества. Изначально это отчуждение 
порождалось тем, что в массовом сознании власти приписывается некое 
сверхъестественное происхождение (как и в традиционной философии 
большинства наций на определенном этапе развития), и, соответственно, 
массы населения не ощущают себя причастными к формированию власти, 
наделению ее прерогативами и выработке основ политики. Предполагается, 
в частности, что носитель власти наделен небесной благодатью и должен 
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быть способен внести в жизнь нации гармонию, почитаемую высшей 
ценностью. Из этого полумистического отношения к власти проистекают 
два противоположных и диалектически единых следствия – завышенные 
ожидания по отношению к власти и правовой нигилизм в тех случаях, когда 
эти ожидания не оправдываются. Позднейший пример: череда природных 
бедствий, постигших Индонезию в последнее время, породил в некоторых 
слоях населения предположения, что президент С.Б.Юдхойоно (Susilo 
Bambang Yudhoyono) лишился благодати (4).

Склонность относить трудности в политическом развитии 
постсухартовской Индонезии за счет особенностей яванской культуры 
присутствует у многих индонезийских исследователей и политических 
деятелей самых различных поколений. Но ныне индонезийское общество 
непосредственно имеет дело и с последствиями специфических условий, 
в которых в независимой Индонезии проходило становление капитализма, 
среднего и крупного предпринимательства. В период «направляемой 
демократии» (1957-1965 гг.) первоначальное накопление капитала 
происходило за счет коррупции и фактической незаконной приватизации 
государственного сектора экономики военными и гражданскими 
чиновниками. В условиях военно-авторитарного «нового порядка» (1966-
1998 гг.) успех или неуспех того или иного предпринимателя определялся 
не столько предпринимательскими или деловыми качествами бизнесмена 
или конкурентоспособностью его продукции и услуг, сколько способностью 
найти общий язык с властью, добиться любыми способами получения 
лицензий, льгот и т.п. Это в полной мере относилось и к представителям 
китайской диаспоры. Окруженные социальной ревностью коренного 
населения, налагавшейся на расовые различия, они нуждались в защите и 
покровительстве власти.

Специфика генезиса современного индонезийского предпринимательства 
и его политической субкультуры привела к тому, что этот класс в Индонезии 
еще не стал в полной мере носителем идеи гражданского общества – роль, 
которая ему традиционно приписывается социологами и политологами. 
Отсюда сохранение гипертрофированной роли инертной и консервативной 
бюрократии и нарастающая ностальгия масс по сильной власти.

Благодаря репрессивно-авторитарному характеру «нового порядка», 
когда население в массе своей было лишено участия в формировании 
власти и ее политического курса, к 1997 г. расхождение между обществом 
и властью в Индонезии зашло гораздо дальше, нежели в большинстве 
других стран Юго-Восточной Азии. Именно поэтому разрушительный 
финансово-экономический кризис 1997-1998 гг. только в Индонезии перерос 
в политический с последующим падением правящего режима и имел самые 
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тяжелые экономические последствия в сравнении с другими странами 
региона. 

Проблемы отношений между обществом и властью в постсухартовской 
Индонезии рассматривалась нами в докладе на ICANAS-37 в Москве в 2004 
г. (до второго этапа президентских выборов в Индонезии). Мы, в частности, 
отмечали, что две выборные кампании, прошедшие в этой стране в 2004 
г., в целом продемонстрировали определенный откат процесса реформ, 
начавшихся в 1998 г. Уже тогда обозначился бывшей сухартовской партии 
власти Голкар (Golkar), получившей самое большое число голосов (22,5%) 
на парламентских выборах, и ряда деятелей, занимавших весьма видное 
место в прежнем режиме. Оба раунда президентских выборов, а также 
последующее развитие событий в стране дают примечательную картину.

Для начала констатируем, что смещение генерала Сухарто в 1998 г. не 
было революцией прежде всего в том смысле, что оно не знаменовало собой 
изменений в классовом характере индонезийского государства, в формах 
собственности, в социально-политическом укладе. По большому счету 
не сменился и правящий слой, бюрократия. С оговорками можно было 
констатировать некоторое снижение роли военного сегмента бюрократии в 
определении политики государства и принятии политических решений.

Эти изменения не предполагали и не могли повлечь за собой смену 
политической элиты с присущими ей интересами, мотивацией, политической 
субкультурой и философией власти, интересами, несущими в себе 
наследие авторитаризма и репрессий. Не то, чтобы эта элита не понимала 
необходимости перемен, но ее весьма ограниченный политический инстинкт, 
так же как и понимание потребностей и характера индонезийского общества, 
приводят к тому, что производимые изменения часто носят случайный и 
также ограниченный характер.

На смену армии как правящей организации в 1998 г. не пришла гражданская 
сила или коалиция сил, способных выдвинуть стратегически цельный план 
политического, экономического и социального развития страны. Главным 
лозунгом, весьма достойным, но недостаточным, стало требование борьбы с 
коррупцией, незаконными сделками и непотизмом, которое устраивало всех 
или почти всех.

В известном, строго ограниченном смысле народные массы в Индонезии 
оказались более подготовлены к политическим переменам, чем элита. 
Свидетельством тому служит сравнительно вполне упорядоченное поведение 
избирателей в течение четырех избирательных кампаний (одной в 1999 г. 
и трех в 2004 г.) с высоким электоральным участием населения. Однако 
избранные парламенты и президенты не всегда могли найти достаточный 
уровень взаимодействия, достичь общности видения интересов и перспектив 
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развития индонезийского общества. Демократизация, выразившаяся в 
проведении действительно свободных и честных выборов, еще не проникла 
в повседневную политическую культуру. Но этот процесс и не может 
произойти в одночасье.

Президентов, находившихся у власти в Индонезии после 1998 г., часто 
критикуют за отсутствие четко очерченной стратегии развития, решения 
стоящих перед страной проблем. Но такая стратегия может быть выработана, 
а главное осуществлена при наличии в стране доминирующей политической 
силы или в результате долгосрочного взаимодействия, общности интересов 
хотя бы основных из них.

События последних лет, в особенности, выборные кампании, 
демонстрируют растущую дробность, фрагментарность политических сил 
в Индонезии. Число партий, участвовавших в выборах, за пять лет (1999 
– 2004 гг.) сократилось вдвое – с 48 до 24. Но в 1999 г. шесть ведущих 
партий получили около 87% голосов, а в 2004 г. – только 74%. Заметим, что 
практически только одна из крупных партий, а именно Голкар, по своему 
характеру в период этих кампаний приближалась к современному типу. 
Голкар в своей деятельности основывается в большей мере на общем интересе 
бюрократии и, возможно, отчасти среднего класса, а не на преданности 
одному конкретному лидеру. И именно Голкар сохранил в целом в 2004 г. 
показатели, достигнутые в 1999 г. Но Голкар это не партия реформ, а скорей 
некий символ стабильности и отчасти преемственности. К тому же ситуация 
может измениться в результате прихода к руководству партии Юсуфа Калла 
(Yusuf Kalla), успешного и весьма самостоятельного бизнесмена и политика.

Многозначительным феноменом надо считать отсутствие прямой 
корреляции между электоральной поддержкой лично политического 
деятеля и выдвигающих его партий, как это проявилось в ходе кампаний 
2004 г. Итоги голосования в апреле (выборы в парламент) и в июле 2004 г. 
(первый тур президентских выборов) дали следующую картину. Мегавати 
Сукарнопутри (Megawati Sukarnoputri) в июле получила 31,6 млн. голосов, 
а выдвигавшие ее Демократическая партия Индонезии (борющаяся) (Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan) и Партия мира и процветания (Partai Damai 
Sejahtera) в апреле получили 23,4 млн. человек, т.е. на четверть меньше. Еще 
нагляднее картина с избранием генерала С. Б. Юдхойоно. За него в июле 
проголосовали почти 40 млн. человек или в три с лишним раза больше, 
чем в апреле за выдвигавшие его партии. За генерала Виранто (Wiranto) в 
июле проголосовали 26,3 млн. человек, а Голкар, Партия национального 
пробуждения (Partai Kebangkitan Bangsa) и другие «номинаторы» в апреле 
получили 42,2 млн. голосов – на 60% больше.
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В политическом мышлении большинства индонезийцев власть 
персонифицируется. В большинстве своем партии созданы вокруг 
определенных личностей, и даже двойное поражение в 2004 г. не побудило 
ДПИБ отказаться от надежд на фактически несуществующую харизму 
М.Сукарнопутри. Корни многих проблем современной Индонезии уходят 
в раздробленность классовых, социальных и политических сил. Она нашла 
свое выражение в том, что победитель парламентских выборов в 2004 г. 
партия Голкар получила менее четверти голосов.

Предполагалось, что при системе прямых выборов президента, впервые 
осуществленных в 2004 г., главе государства как бы вручается всенародный 
мандат на управление государством, придавая ему юридическое и моральное 
право на проведение своей политики. На деле это миф, поскольку у 
С.Б.Юдхойоно нет надежного большинства в парламенте, и следовательно 
он вынужден постоянно действовать с оглядкой на хрупкий и переменчивый 
баланс сил в законодательном органе.. При одновременном расширении 
прерогатив законодательной власти для участия в практической политике 
президент попал в зависимость от весьма лабильного состояния блоков и 
коалиций в Совете народных представителей, что отражает отсутствие 
единства в обществе в целом. Коалиции часто представляют собой лишь 
временные союзы, заключаемые не на основе общности стратегических 
целей, а для решения тактических задач текущего момента в узких интересах 
отдельных партий и отдельных лидеров. В стране нет партии, которая могла 
бы оказать решающую поддержку президенту.

В этом смысле весьма характерен пример с партией Голкар. Руководство 
партии не поддерживало кандидатуру С.Б.Юдхойоно на выборах 2004 г. Но 
уже осенью 2004 г. Голкар сменил руководство, лидером партии стал вице-
президент Ю.Калла, а партийная фракция в парламенте, резко изменив 
курс, перешла на позиции поддержки правительства. Таким образом, это 
уже не тот Голкар, за который голосовал электорат. Затем в 2006 г. делегаты 
конференции партии (в основном с мест) потребовали отказа от поддержки 
президента С.Б.Юдхойоно, но только потому, что партии было выделено мало 
мест в кабинете. Здесь привлекает внимание тот факт, что для партийной 
элиты на первом месте стоят не обязательства перед обществом, принятые 
на выборах, а собственные интересы, место во власти.

В более широком плане создается впечатление, нуждающееся в дальней-
ших исследованиях и подтверждениях, что социально-экономическое разви-
тие Индонезии в 1966-1998 гг. привело к существенному имущественному 
расслоению общества, поляризации богатства, но не к появлению групп с 
четко выраженными социальными, классовыми, экономическими интереса-
ми. Мы не имеем в Индонезии партий с четко выраженными «особными» 
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программами, отражающими интересы определенных групп общества в 
целом и способных объединить на этой основе вокруг себя существенную 
часть населения.

Отсюда, а не только за счет личных качеств президентов Индонезии, 
проистекает недостаточная эффективность власти в таких жизненно важных 
областях, как обеспечение правопорядка, прав и безопасности граждан; 
выравнивание уровня жизни, борьба с бедностью и безработицей; борьба с 
коррупцией; сохранение целостности страны и противодействие развитию 
центробежных тенденций.

Отсюда же три параллельных и взаимосвязанных процесса:

- появление у населения ностальгии по сильной власти, известное 
разочарование в идеалах демократии, возрождение надежд на армию как 
оптимального кандидата на роль станового хребта политической системы. 
Свидетельством тому избрание на пост президента генерала С.Б.Юдхойоно 
и возвращение на политическую арену генерала Виранто с его весьма 
сомнительным послужным списком в области соблюдения прав человека. 
Опросы, проведенные Институтом общественного мнения (Lembaga 
Survei Indonesia), показали, что число индонезийцев, выступающих за 
восстановление роли армии в практической политике, неуклонно растет: 13% 
в 1999 г, 25% в 2005 г. и 36% в 2006 г. (5). Существует реальная вероятность 
того, что идея сильной власти, отождествляемая с идеей целостности 
индонезийского государства станет приоритетной по отношению к идее 
политического участия и обеспечения прав человека.;

- самоуправство низов, рост числа случаев насилия толпы как средства 
защиты реально или ложно понятых интересов беднейших слоев;

- растущая тяга (опять-таки в низах) к идеям радикального исламизма, 
рост роли обычного и религиозного права в противовес официальному закону, 
исполнение которого (по крайней мере, с точки зрения масс) недостаточно 
обеспечивается властью.

 На последнем тезисе остановимся подробнее, Как известно, в Индонезии 
исламские каноны в целом не определяют политическое поведение 
большинства верующих. Религиозная нетерпимость в чистом виде 
большинству индонезийцев не присуща. Пять принципов государственной 
идеологии панча сила, включенные в преамбулу основного закона страны, 
содержат в себе постулат религиозности, веры в Бога, но не отдают 
предпочтения ни одной из конфессий и не предполагают верховенства 
религиозных законов над остальными нормами права. Но официальная 
идеология настолько скомпрометирована десятилетиями авторитаризма, что 
в реальности возник идеологический вакуум, который заполняет радикальный 



1161

исламизм. Расширение полномочий местных властей в результате реформ 
2000-х годов позволяет исламским радикалам явочным порядком вводить на 
местах обязательное соблюдение норм шариата, прибегая в ряде случаев к 
прямому насилию. 

Этот феномен, на наш взгляд, противоречит целям и потребностям 
процесса реформирования отношений между властью и обществом, 
начавшегося в 1998 г., ибо исламизация предполагает сакрализацию этих 
отношений, умаляя политическое участие, политический суверенитет 
индивида.

Помимо недостаточной эффективности светской власти, другим фактором, 
способствующим возникновению исламистских тенденций, являются 
антизападные, говоря более конкретно, антиамериканские настроения, 
которые становятся как бы частью политической культуры индонезийцев. 
Эти настроения подпитываются в настоящее время прежде всего ситуацией 
в Ираке и Афганистане, но не меньшую роль сыграли поражение Индонезии 
в Восточном Тиморе, неоднозначное качество рекомендаций, дававшихся 
в свое время Международным валютным фондом, и, возможно, превыше 
всего, ощущение, что процесс глобализации превращается в возникновение 
однополярного мира. В определенных кругах возникает ощущение, что 
только мусульманская религия в современных условиях противостоит этому 
процессу. 

Индонезийские власти, судя по всему, ощущают процесс «ползучей 
исламизации» как некую угрозу. Об этом свидетельствуют, в частности, 
неоднократные апелляции президента к имени и идеям Сукарно, первого главы 
индонезийского государства и отца государственной идеологии. Иначе говоря, 
власть хочет перехватить у радикальных исламистов националистическую 
идею, направив ее в секулярное русло. Но в равной мере угрозой исламского 
экстремизма обеспокоены и лидеры крупнейших массовых мусульманских 
организация Мухаммадья (Muhammadya) и Нахдатул Улама (Nahdlatul 
Ulama), призывающие к мирному сосуществованию конфессий в Индонезии, 
к «исламу с человеческим лицом». Вопрос лишь в том, насколько эти 
призывы востребованы на уровне «корней травы», где религиозную окраску 
принимают конфликты, проистекающие из экономических, этнических, 
экологических и прочих вполне мирских факторов. Как показывает жизнь, 
в критических ситуациях индивид, масса нередко не согласовывают свои 
цели и действия с религиозными императивами, а берут из религии то, что 
принимают за оправдание своих мотивов, целей и способов их достижения.

Отдельно остановимся на чрезвычайно важной и деликатной проблеме, 
от подхода к которой зависит во многом судьба демократического процесса 
в Индонезии. Речь идет о раскрытии подлинного характера и сущности 
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событий 30 сентября 1965 г., ставших прологом к беспрецедентным 
массовым репрессиям и становлению репрессивного режима. До сих пор 
попытки пересмотра официальной версии этих событий, возлагавшей 
вину за них на левые партии, встречают упорное сопротивление. В то же 
время эта версия с самого начала вызывала существенные сомнения и в 
самой Индонезии и за ее пределами. Напомним, что именно она стала 
основой для легитимизации свержения президента Сукарно в 1966 г. и 
установления репрессивного военного режима «нового порядка». Наиболее 
последовательным сторонником прояснения этой проблемы был президент 
Абдуррахман Вахид, подвергшийся за это ожесточенным нападкам, в том 
числе и со стороны своих единоверцев-мусульман.

В кругах аналитиков, в том числе и в первую очередь индонезийских, 
нередко раздаются голоса в том смысле, что Индонезия вошла в период 
реформ, будучи совершенно не подготовлена к преобразованиям, да и сами 
реформы в малой степени востребованы индонезийским обществом, начиная 
с политической элиты. Казалось бы, все сказанное выше подтверждает 
эту мысль и ситуация в Индонезии благоприятствует откату в процессе 
модернизации общественной и политической жизни. Однако возврат к 
авторитаризму, каким бы соблазнительным ни казался этот выбор, не был бы 
продуктивной альтернативой, хотя бы потому, что все болезни и трудности 
современного индонезийского общества суть наследие авторитаризма.. а 
опыт этой страны демонстрирует историческую ограниченность этой формы 
правления. Перечисляя названные выше проблемы, мы лишь обозначаем 
действительные и вполне объективные трудности, которые преодолевают 
230 миллионам. людей, ощущающих себя в качестве единой нации, одной 
из крупнейших в мире, и стремящихся к ее процветанию.
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BÎRÛNÎ’NİN TARİH BİLİMİNE KATKILARI
DUMAN, Abdullah

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET 

Türk bir aileden gelen Bîrûnî, 3 Zilhicce 362/4 Eylül 973 senesinde Harizm’de 
doğmuş 443/1051’de Gazne’de vefat etmiştir. Hayatı boyunca döneminin bütün 
bilimleriyle uğraşmış ve eserler vermiştir. Eser verdiği alanlardan birisi de tarih 
ilmidir.

Bîrûnî tarih felsefesi ve tarih biliminin felsefesi bağlamında kendinden önceki 
İslâm tarihçilerinden farklılık arz etmektedir. O, tabiat ve toplumun genel geçer 
yasalar çerçevesinde işlediğine inanmaktadır. Buna bağlı olarak da tarihi hadiseleri 
döngüsel tarih felsefesi anlayışı içinde değerlendirmektedir.

Bîrûnî, tarihî hadiseleri değerlendirirken ana kaynakları kullanmaya büyük bir 
önem vermektedir. Haberleri, bilim, akıl, mantık, evren ve dünyada işleyen yasalar 
çerçevesinde kritiğe tabi tutmaktadır. Böylece haberlerdeki doğruyu ve yalanı 
birbirinden ayırt etmektedir. Bu kriterlere uymayan haberleri reddetmektedir. 
Onun yalan haberleri ortaya çıkarmak için uyguladığı bir diğer ölçü, mukayese 
metodudur. Haberleri objektiflik ilkesiyle ele almakta, tarihi hadiseleri birden 
fazla sebeple değerlendirerek yorumlamaktadır.

İslâm tarihinde, tarihi bu kriterler çerçevesinde değerlendirme anlayışını İbn 
Haldun’la başlatmak bir gelenek hâline gelmiştir. Nitekim o, bu konuları daha 
derin bir boyutta ele alarak sistamatize etmiştir. Ancak bu kriterler, İbn Haldun’dan 
üç buçuk asır önce yaşayan Bîrûnî tarafından kavramlaştırılmış ve kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bîrûnî, İbn Haldun, tarih felsefesi, tarih metodolojisi.

ABSTRACT

Biruni’s Contributions to the Science of History

Bîrûnî, from a Turkısh family, was born on 3 Zilhicce 362/4 September 973 in 
Harizm and died in 443/1051 in Gazne. He studied at all sciences of his life time 
and produced scientific works. One of the fields that he had been interested in was 
history. 

Bîrûnî had been different from the earlier Muslim historians in terms of 
philosophy of history and the philosophy of the science of history. Bîrûnî had 
believed that nature and society had been regulated by common rules. So he had 
evaluated historical events in the formation of the cyclical history. 
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Bîrûnî, had given great importance to basic documents, while explaning the 
historical events. He had criticised traditions in terms of science, logic and generally 
accepted laws in the universe and world. So, he had been able to distinguish the 
truth and lie in the historical traditions. If they contradicted with this criteria, he 
rejected them. Another criterion of his revealing the false information and the 
facts had been the comparative method. He evaluated the traditions with principle 
of objectivity and commented by evaluating the historical events in regard of 
more than one cause. 

In Islamic history, beginning the understanding of explaning history in the 
frame of these criteria with Ibn Haldun became traditional. He really evaluated 
and sistemized these subjects. Howewer three and a half centuries before Ibn 
Haldun, these criteria had been conceptualized and used by Bîrûnî. 

Key Words: Bîrûnî, İbn Khaldun, philosophy of history, methodology of 
history. 

A. Bîrûnî’nin Kısa Biyografisi (362-973/443-1051)

3 Zilhicce 362/4 Eylül 973 senesinde Harizm’deki Kass, bu günkü Şah Abbas 
Veli kasabasında doğmuş, (Bîrûnî, 1954: 16b; Bîrûnî, 1962: h.; Togan, 1997; 635; 
Sayılı, 1949; 53; Tümer, 1999: 206) olan Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed 
el-Bîrûnî el-Harizmî’nin vefat tarihi doğum tarihi kadar kesin değildir. Bununla 
birlikte elimizdeki bilgiler değerlendirildiğinde vefat tarihinin 443/1051 olarak 
kabul edilmesi daha uygun görünmektedir. (Duman, 2002; 662-63; Duman, 2002; 
13 vd.)

Bîrûnî’nin doğduğu yıllarda Harizm bölgesi, doğu ve batı olmak üzere 
Sâmânoğulları Devleti’ne bağlı iki valilik tarafından paylaşılıyordu. Doğu 
Harizm, merkezleri Kass olmak üzere, Harizmşâhlar tarafından yönetilirken, 
merkezi Cürcâniye/Gürgenç olan Batı Harizm, Me’mûnoğullarının idaresi altında 
idi. (İbnü’l-Esîr, 1979; IX/108; Tümer, 1986;49)

Bîrûnî, 362/973’de Harizm’de doğduğunu, (Bîrûnî, 1954; 16b; Bîrûnî, 
1962; h.) 380/990’da Harizm’in enlem ve boylamını belirlemek için çalıştığını, 
(Bîrûnî, 1992; 249; Bîrûnî, 1967; 211) 385/995’te Harizm yakınlarındaki Ceyhun 
nehrinin batısındaki Buşkana köyünün ölçümleriyle uğraştığını ifade etmektedir. 
(Bîrûnî, 1992: 246; Bîrûnî, 1967: 211) Bu kayıtlarından, Harizmşâhlar ve 
Me’mûnîlerin 385/995’te yaptıkları savaşa kadar onun, Harizm’de yaşadığı 
anlaşılmaktadır. Ayrıca çocukluğunda Harizm sarayına ilaç getiren Türkmen bir 
ihtiyarla konuştuğunu hatırladığını belirtmesi, (Bîrûnî, 1355: 204-206; Togan, 
1997: II, 636; Tümer, 1999:VI, 206; Terzioğlu, (1974: 357) 17-18 yaşlarında 
enlem hesaplamaları yapabilecek seviyede bilgi donanımına sahip olması, saray 
eğitimi ve terbiyesiyle büyüdüğünü düşünmemize zemin hazırlamaktadır. Ancak 
onun Harizmşâhların himayesine nasıl girdiği konusu açık değildir. Hayatının 
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bu bölümünün açık olmaması anne ve babasının tespitini de güçleştirmektedir. 
(Duman, 2002: 14-32)

Harizmşâhlar ve Me’mûnîler arasında yapılan savaştan sonra Harizm’e 
Me’mûnîler hâkim olmuş, (İbnü’l-Esîr, 1979; IX, 107-108; Togan, 1997: II, 637; 
Tümer, 1986:49) Bîrûnî ise, bu hadiseden sonra, ana vatanım dediği Harizm’i 
terk ederek Ziyârîlerin başkenti Cürcan/Gürgan’a gitmiş ve Kâbûs b. Veşmgîr’in 
hizmetine girmiştir. (İbnü’l-Esîr, 1979; IX, 139-141; Bîrûnî, 1992; 110; Bîrûnî, 
1967; 78; Zeki, 1921; I, 170-73.) Bîrûnî’nin, Kâbûs’un Sarayı’na tam olarak ne 
zaman gittiği konusu açık değildir. Kendisi, Harizm sarayından ayrıldıktan sonra 
bir müddet Rey’de bulunduğunu, burada her yönden perişan bir halde olduğunu 
belirtmekle beraber, süresi konusunda bir ipucu vermemektedir. (Bîrûnî, 1923: 
338; Bîrûnî, 1984: 337-338)

Bîrûnî’ye, Cürcan/Gürgan’da ilmî çalışmalar konusunda bütün imkânlar 
sağlanmıştır. Onun tekrar Cürcaniye/Gürgenç’e dönünceye kadar Kâbûs’un 
hizmetinde rasat faaliyetlerini ve ilmî çalışmalarını devam ettirdiğini, hatta 
ay tutulmasını gözlemlemek için 387/997 tarihinde Harizm’de bulunduğunu 
görüyoruz. (Bîrûnî, 1992: 250; Bîrûnî, 1967: 214-215) Ancak Bîrûnî, Kâbus’a 
kitap atfetmek (Bîrûnî,1923: 3-4; Bîrûnî, 1984: 2-3; Togan, 1997: II, 639; 
Terzioğlu, [1974]: 362; Shamsı, 1979: 269) ve onu övmekle birlikte, (Bîrûnî, 
1923; 3-39-135-362; Bîrûnî, 1984: 1-2- 47-131-365; Boilot, 1960: I, 1236) onun 
katı kalpliliğinden ve sert mizacından hoşlanmamaktadır. (Yâkût, 1930: VI, 312-
313.) Daha sonra o, Me’mûn b. Muhammed’in 387/997’de vefatıyla Cürcaniye/
Gürgenç’de Harizm tahtına geçen oğlu, Ebu’l-Hasen Ali b. Me’mûn’un, 
400/1009’da daveti üzerine Harizm’e dönerek, Me’mûnoğulları (385-408/995-
1017)’nın hizmetine girmeyi tercih eder. (Yâkût, 1930: VI, 309 ve 312; Togan, 
1997; II, 637) Ebu’l-Hasen Ali b. Me’mûn’un aynı yıl ölmesiyle, tahta çıkan 
kardeşi Ebu’l-Abbas Me’mûn b. Me’mûn da Bîrûnî’yi koruması altına alır. 
(Beyhakî, 1326: II, 812; Yâkût, 1930: VI, 309 ve 312; Togan, 1997: II, 637.) 
Bîrûnî’nin ifadelerinden Ebu’l-Abbas’ın kendine çok iyi davrandığı, çalışmalarına 
zemin hazırladığı anlaşılmaktadır. (Yâkût, 1930: VI, 309 ve 312.) Bîrûnî’nin 
bu sarayda devrinin ileri gelen bilginlerinden bazılarıyla tanışma ve bilimsel 
meseleleri tartışma imkânı bulduğunu da müşahede ediyoruz ki Ebu sehl İsa el-
Mesîhî, Ebu’l-Hayr el-Hammâr, Ebu Nasr Mansur b. Irâk ve İbn-i Sînâ bunlardan 
sadece bir kaçıdır. (Bîrûnî, 1923: 184-185; Bîrûnî, 1984: 167; Zeki, 1921: I, 172; 
Tümer, 1986: 54-55; Dehken, 1979: 455)

Bîrûnî, Sultan Mahmud’un, Harizm bölgesini, 408/1017’de fethetmesine 
kadar Cürcaniye/Gürgenç’te kalmış ve çalışmalarına burada devam etmiştir. 
Bîrûnî’nin bu tarihten itibaren vatanı Gazne’dir. Yeminü’d-Devle Mahmud’la 
beraber Gazne’ye giden Bîrûnî, çalışmalarını burada sürdürmüş, (İbnü’l-Esîr, 
1979:IX, 264-265; Beyhakî, 1326: II, 826; Yâkût,1930: VI, 311-312; Zeki, 1921: 
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I, 172; Togan, 1997: II, 637; Dehken, 1979: 455) yine Sultan’ın sağladığı destekle 
Hindistan’a giderek bu ülkenin bilim ve kültürünü inceleyerek kaleme alma 
imkânı bulmuştur. Gazneli Mahmud 421/30 Nisan 1030’da elli dokuz yaşında 
vefat ettiğinde, yerine geçen oğlu Mes’ûd (öl. 432/1041) onu, babası gibi himayesi 
altına almış ve kendine her türlü imkânı sağlamıştır. Mes’ûd’un vefatıyla tahta 
geçen oğlu Mevdûd (öl. 441/1049) tarafından da korunan ve desteklenen Bîrûnî, 
Gazne’de vefat etmiştir. (Yâkût, 1930: VI, 308; Togan, 1997: II, 639; Boilot, 
1960: I, 1236-1237; Tümer, 1999:VI, 207-209) 

Kısaca değinmeye çalıştığımız gibi, hayatı Harizmşâhlar, Ziyârîler, Me’mûnîler 
ve Gaznelilerin saraylarında geçen Bîrûnî, ilmî çalışmaları konusunda sürekli 
sultanların desteğini görmüştür. Bu durum ona döneminin gözde bilimlerinin 
tamamıyla uğraşma imkânı sağlamıştır. Geride bıraktığı ilmî eserleriyle Bîrûnî, 
bütün zamanların en büyük bilim adamlarından birisi olarak kabul edilmektedir. 
(Sarton, 1975: I, 707) 

Bîrûnî, coğrafya, astronomi, matematik, fizik,1 tıp,2 ve madenler3 alanında 
çok değerli araştırmalar ve eserler takdim etmiştir. Hint kültürünü bu ülkeye 
gidip, araştırarak kaleme almış4 olan Bîrûnî, antropoloji ilminin kurucusu olarak 
değerlendirildiği gibi,(Ekber, 1995: 105-106) kültür tarihçiliği açısından da ilkler 
arasında yer almaktadır. (Duman,2002: 295 vd.)

Bîrûnî’nin değerli eserler ve görüşler takdim ettiği bir diğer alan da tarih 
bilimidir. Kitâbu Tenkîhi’t-Tevârîh ve Emsâlü Zâlik, Ahbâru’l-Harizm, 
Meşâhiru’l-Harizm, Tarîh-u Eyyâm-i Sultan Mahmud, Tarîhu’l-Mubeyyaza 
ve’l-Karamita, et-Tahzîr min Kıbeli’t-Türk adlı eserleri onun bu alandaki 
çalışmalarından birkaç tanesidir. Ancak maalesef bu eserler henüz elimizde 
bulunmamaktadır.

Bîrûnî’nin yaşadığı 10. ve 11. asra kadar İslâm tarih yazıcılığında rivayetçi 
anlayışın ön planda olduğunu, bu tutumun uzun süre tarih çalışmalarını 
etkilediğini görmekteyiz. Bu metoda göre tarih kitaplarında haberler râvi zinciri 
ile birlikte nakledilmiştir. Tarihçiler metinden çok senetle ilgilenmişler ve 
1 Bîrûnî’nin günümüze gelen veya gelmeyen eserlerinden astronomi, coğrafya, matematik, usturlab, 
fizik ve satranç hesaplamaları ile ilgili eserlerinden birkaç tanesi şunlardır. Tahdîd Nihâyâtü’l-
Emâkin li Tashîh-ı Mesâfâtü’l-Mesâkin, Kânûnü’l-Mes’ûdî, Kitâbü’t-Tefhîm fî Evâili 
Sınâat’it-Tencîm, İfrâdü’l-Mekâl fî Emri’z-Zılâl, fî Raşikati’l-Hind, Hikâyetü’l-Âleti’l-
Müsemmât, Gurretü’z-Zîcât, Kitâb Fîstiâbi’l-Vücûhi’l-Mümkine fî San’ati’l-Usturlâb, fî 
Teshîli’t-Tashîhi’lUsturlâb ve’l-Amel bi Mürekkebetihî mine’ş-Şimâl ve’l-Cenûb, Kitâbü’l-
Erkâm.

2 Bîrûnî’nin tıp/eczacılık alanında kaleme almış olduğu ve günümüze gelen eseri, Kitâbü’s-
Saydale’dir

3 Madenler hakkında kaleme almış olduğu Kitâbü’l-Cemâhir fî Ma’rifeti’l-Cevâhir günümüze 
gelmiştir. Yine, Kitâbü’l-Ahcâr ve Makale fi’n-Niseb elletî beyne’l-Filizzât ve’l-Cevâhir fi’l-
Hacm adlı eserleri aynı konuda yazılmıştır.

4 Bîrûnî’nin Hint Kültürü hakkında kaleme aldığı eserinin ismi, Tahkîk-u Mâ li’l-Hindmin Makûletin 
Makbûletin fî Akli ev Merzûle’dir. 
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râvilerin güvenilirliğini sorgulamışlardır. Kendilerine ulaşan haberleri aynen 
aktarmayı tercih etmişlerdir. Bu dönemde olayları birleştirerek yorumlama, tahlil 
etme, sentez yapma veya tenkit süzgecinden geçirerek nakletme gibi bir metot 
görebildiğimizi söyleyemeyiz. Nitekim tarihle ilgili haberlerin irdelenmesinde bu 
metotların kullanılması için henüz vaktin erken olduğu da açıktır.

10. ve 11. yüzyıllara gelindiğinde ise, diğer bilimlerdeki gelişmeye paralel 
olarak tarih ilminin de gelişmelerden etkilendiğini, tarihî hadiselerin –biraz sonra 
ele almaya çalışacağımız gibi– felsefî sistemler çerçevesinde değerlendirildiğini, 
tarih yazımında yeni ilkelerin ortaya konulmaya başlandığını görmekteyiz. Bu 
bağlamda, tebliğimizin konusu olan Bîrûnî’nin tarih felsefesi ve tarih yazımına 
getirmiş olduğu ilkeler incelendiğinde kendinden önceki tarihçilerden farklı bir 
felsefe ve metodolojiye sahip olduğunu görmekteyiz. 

Tebliğimizin girişinde iki konunun altını çizmekte fayda mülahaza ediyoruz. 
Birisi tebliğimizin özetini “Bîrûnî’nin Sosyal Bilimlere Özellikle Tarih Bilimine 
Katkılarıˮ olarak göndermiştik. Ancak konuyu hazırlarken bu başlığın tebliğ 
sınırlarını çok zorladığını müşahade ettik. Bu sebeple, “Bîrûnî’nin Tarih Bilimine 
Katkılarıˮ olarak kısaltmanın daha uygun olacağını düşündük. İkincisi Bîrûnî’nin 
tarih ilmi ile ilgili kitaplarından birkaç tanesinin ismini yukarıda kaydetmiş ve 
bu kitapların henüz elimize ulaşmadığını söylemiştik. Bu eserlerinden özellikle 
Tarih’in Gözden Geçirilmesi/Tashîhi olarak tercüme edebileceğimiz Kitâbu 
Tenkîhi’t-Tevârîh adlı eserinin tarih felsefesi ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmesi 
muhtemeldir. Ancak tarih alanında yazmış olduğu eserlerinin elimizde mevcut 
olmaması Bîrûnî’nin tarihçiliğini bütün boyutlarıyla değerlendirebilmemizi 
zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte elimizde mevcut olan diğer eserleri, onun, tarih 
felsefesi ve tarihçiliği hakkında kuvvetli ipuçları vermektedir. Dolayısıyla onun tarih 
felsefesi ve tarihçiliği kaleme almış olduğu diğer eserlerindeki görüşleri çerçevesinde 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 

B. Bîrûnî’nin Tarih Felsefesi’ne Katkıları

Tarih sözcüğü içinde, yaşanmış geçmiş ve bu geçmişi konu alan bilim yani 
tarih bilimi olmak üzere iki anlam barındırır. İçinde barındırdığı iki anlama binaen 
ˮTarih Felsefesiˮ terimi de iki anlam ihtiva etmektedir. Bunlardan birisi, yaşanmış 
geçmişin felsefesi olarak tarih felsefesidir ki, insanlığın geçmişini, kurmuş olduğu 
felsefî bir sistem veya sistemler ışığında ele alarak anlamaya ve yorumlamaya 
çalışır. 

Tarih felsefesi teriminin içinde barındırdığı ikinci anlam, tarih biliminin 
felsefesidir. Bu ikinci anlamıyla tarih felsefesi; Tarih biliminin ve tarihçinin tarih 
yazma metodolojisinin imkânı üzerinde durur. Tarih biliminin ve tarihçinin bilgi 
elde etme yöntem ve etkinliğini sorgular. (Özlem, 1996: 11-12) 

Eserlerinde tarih felsefesi ve düşüncesi alanında görüşler bulduğumuz 
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Bîrûnî’nin idealist, materyalist ve pozitivist tarih felsefelerine sahip olduğunu 
ileri süren çalışmalar kaleme alınmıştır. (Togan, 1985: 148-150; Olgun, 1974; 56; 
Olgun, 1979; 407) Bu çalışmalarda ortaya atılan görüşler tartışmaya açık olmakla 
beraber onda döngüsel tarih felsefesinin daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla tebliğimizde Bîrûnî’de var olduğu iddia edilen diğer tarih felsefeleri ile 
ilgili görüşlerinden ziyade, döngüsel tarih felsefesi ile ilgili düşünceleri üzerinde 
durulmaya çalışılacaktır. Onun döngüsel tarih felsefesine geçmeden önce, sahip 
olduğu kanuniyet/yasalılık fikrinin ortaya konulması, döngüsel tarih felsefesi ile 
ilgili düşüncelerinin daha bariz bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. 

1. Kanuniyet/Yasalılık Fikri: Bîrûnî’ye göre evrende ve dünyada Allah tarafından 
konulmuş olan genel geçer yasalar mevcuttur. Evren ve dünyadaki düzen bu yasalarla 
devam etmektedir. Bu konuda özetle şöyle demektedir: insan, âlemin ve cüzlerinin 
nizamının, üzerinde devam ettiği tedbirleri/yasaları ve bu yasaların hakikatlerini 
incelemeye bigâne kalamaz. (Bîrûnî, 1992: 22-24; Bîrûnî, 1967: 1-3)

Bîrûnî’nin bahsettiği bu tedâbîr/yasalardan birisi dünyada müşahede edilen 
değişim yasasıdır. Örneğin Bîrûnî, coğrafya ilminde bilinen bir konu olan, 
dağlardan sellerle inen malzemelerin göl ve denizlerde birleşerek delta ve tabakaları 
oluşturması ve zamanla biriken bu malzemenin hem ağırlık, hem de kıtaların 
hareketiyle tekrar su yüzüne çıkarak dağları meydana getirmesine dikkatimizi 
çekmektedir. Ona göre, çarpışma ve kopma yoluyla dağlardaki kayalardan ayrılan 
daha sonra toprak ve kumla birbirine yapışan renkli taşlar, vadilere ininceye 
kadar sürtünme yoluyla yuvarlak ve pürüzsüz hale gelmektedir. Vadilerde kum 
ve toprakla birleşerek dibe çöken bu yuvarlak taşlar zamanla yerin derinliğinde 
soğuğun tesiriyle taşlaşmakta ve bir kütle halini almaktadır. Büyük dağları ise, 
dipten yukarı doğru çıkan bu kütleler oluşturmaktadır. Yine ona göre yavaş yavaş 
işleyen bu değişim ve oluşum için uzun bir zaman dilimi gerekmektedir. (Bîrûnî, 
1992:41-43; Bîrûnî, 1967: 16-17)

Bîrûnî, yeryüzündeki çekim kanunundan da bahsetmektedir. Ona göre, Allah 
insanı yaratmadan önce dünyayı yaratmış, daha sonra dünyanın şeklini oluşturmak 
için ona zorlayıcı bir çekim gücü (temâsük/temâsükü’l-kasrî) vermiştir. (Bîrûnî, 
1992: 53; Bîrûnî, 1967: 23-24) Bîrûnî, ay, güneş ve okyanuslar arasındaki 
ilişkilerin de Allah tarafından konan yasalarla devam ettiğini belirtir. Ona göre, 
okyanuslarda hareket meydana getirmeleri, okyanus sularını buharlaştırmaları 
ve bu buharı yukarı çıkarmaları için Allah, ay ve güneşi sürekli hareket hâlinde 
yaratmıştır. Bunun sebebi yine insanların ve diğer canlıların sudan yararlanmaları 
içindir. (Bîrûnî, 1992: 53-54; Bîrûnî, 1967:24) 

Bîrûnî, evren ve dünyanın işleyişinde genel geçer yasaların hâkim olduğuna 
inandığı gibi, toplumların (medeniyetler) da belirli yasalar çerçevesinde oluştuğu ve 
hareket ettiği görüşündedir. Ona göre dünya işleri Allah’ın her devirde gönderdiği 
adil imamlar vasıtasıyla devam ettirilmektedir ve bu Allah’ın yasasıdır. Bu 
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konuda şöyle demektedir: Allah’ın her zaman dilimini bir adil imamdan (adil 
yöneticiden/adil hükümdardan) boş bırakmaması onun insanların maslahatlarını 
teminde ve insanlar üzerindeki nimetlerini tamamlaması konusundaki tedbirinin 
güzelliklerindendir. (Bîrûnî, 1923: 2; Bîrûnî, 1984: 1)

Bîrûnî, bir adım daha öteye giderek evrende ve dünyada hâkim olan yasaların 
işleyişi ile medeniyetlerin işleyişi arasında ilişkiler kurmaktadır. Ona göre, tabiat 
kanunlarının işleyişi, medeniyetlerin kurulmaları, yer değiştirmeleri, yok olmaları 
ve bir bölgede tekrar kurulmaları konusunda etkili olan ana unsurlardan birisidir. 
Örneğin, dünyanın herhangi bir yerinde ani bir çökme veya yükselme meydana 
gelirse bu bölge çevresini sıkıştırır. Burada sular tükenir, kaynaklar batar, vadiler 
daha da derinleşir. Yaşama imkânı kalmayan böyle bir yeri insanlar terk ederek 
başka bölgelerde medeniyet kurarlar. Dolayısıyla önceki yer, medeniyetten yoksun 
hale gelir. Zamanla terk edilen bölge yaşamaya elverişli hale geldiğinde insanlar 
bu bölgede bir araya gelerek toplumlar oluştururlar ve burayı tekrar mamur hale 
getirirler. (Bîrûnî, 1992: 33; Bîrûnî, 1967: 17) 

Bîrûnî yine medeniyetlerle su arasındaki ilişkiye dikkatimizi çeker. Ona göre, 
medeniyetler ve su arasında değişmez bir ilişki vardır. Medeniyetler suya bağlı 
olmaları sebebiyle su kaynaklarına göre yer değiştirmektedir. (Bîrûnî, 1992: 52; 
Bîrûnî, 1967: 23)

2. Döngüsel (Devrî, Çevrimsel, Dairesel) Tarih Felsefesi: Döngüsel tarih 
anlayışına göre toplumlar (devletler-medeniyetler) birer canlı organizma gibi düşünülür. 
Canlı nasıl doğup, büyüyor, gelişiyor ve ölüyorsa toplumlar da kaçınılmaz bir kader 
olarak doğar, büyür, gelişir ve ölür. Bu anlayışa göre tarih döngüsel olarak sürekli 
tekrar etmektedir. (Özlem, 1996: 19-23)

Antik Çağ’a hâkim olan döngüsel tarih anlayışı, Orta Çağ’da Musevilik ve 
özellikle Hristiyanlık’la yerini çizgisel tarih anlayışına bırakmıştır. Hristiyanlığı 
tekrar yorumlayan kilise babalarından Aurellius Augustinus (354-430)’un 
görüşleri doğrultusunda döngüsel tarih anlayışının yerini çizgisel tarih anlayışı 
almıştır. Çizgisel tarih anlayışına göre tarih tekerrürden ibaret olmayıp bir daha 
tekrar etmeyecek olan olaylardan kurulu bir defalık bir süreçtir. Bu bir defalık 
süreç (dolayısıyla tarih) ise, Hz. Adem tarafından işlenen ilk günahtan İsa’nın 
Mesih olarak ortaya çıkıp insanlığa kurtuluş yolunu göstermesinden kıyamete ve 
Tanrı mahkemesine, Eskataon’a kadar devam edecektir. Dolayısıyla tarih denilen 
süreç, yaratılıştan Eskaton’a kadar olan geçittir. (Özlem, 1996: 22-23) 

Her ne kadar Antik Çağ’ın döngüsel tarih anlayışı Orta Çağ’da yıkılmış gibi görünse 
de ilerleyen dönemlerde döngüsel tarih anlayışını tekrar yorumlayan batılı filozoflar da 
bulunmaktadır. Örneğin, Vico (1668-1744), Spengler (1880-1936) ve Toynbee (1889-
1975) bunlardan bir kaçıdır.

İslâm dünyasında, doğa ve toplumu genel geçer yasalar çerçevesinde değerlendirme, 
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döngüsel tarih anlayışı ve tarihte akıl, mantık, doğa ve toplum yasaları çerçevesinde 
eleştirel düşünceyi İbn Haldun’la başlatmak bir gelenek olmuştur. Ancak aşağıda da 
ortaya konulmaya çalışılacağı gibi, İbn Haldun’dan üç buçuk asır önce yaşamış olan 
Bîrûnî’nin, bu konuları ele alarak kavramlaştırdığını, doğa ve toplumu belirli yasalar 
çerçevesinde değerlendirdiğini, medeniyetleri döngüsel tarih felsefesi bağlamında 
incelediğini, diğer taraftan haberleri biraz sonra ele alacağımız gibi, genel tarih usullerinin 
yanında akıl, bilim ve evrende cari olan yasalar çerçevesinde tenkit süzgecinden 
geçirdiğini görüyoruz. Şimdi onun bu konulardaki düşüncelerini örnekleriyle ortaya 
koymaya çalışalım.

 Evrenin yanında toplumları (medeniyetler/milletleri/devletleri) kanuniyet alanı 
içerisinde değerlendiren Bîrûnî’ye göre, milletler (medeniyetler-devletler) sürekli 
değildir. Her kurulan medeniyetin belirli bir ömrü vardır. Medeniyetlerin kurulması 
ve yıkılarak tarih sahnesinden çekilmesi yasa gereğidir. O, medeniyetlerin 
yıkılmasını iki nedene dayandırmaktadır. Bunlardan birisi insanın dışında gelişen 
doğal felâketler, diğeri de bizzat insanların kendi iradeleriyle ortaya çıkıp toplumu 
kaplayan kiskânçlık, öfke ve hırs gibi hasletler sonucunda birbirlerine düşmeleri 
ve kendi kendilerini yok etmeleridir. Konu ile ilgili özet olarak aldığımız cümleleri 
şöyledir: “Dünyanın zaman zaman altından ve üstünden maruz kaldığı felâketler 
nitelik ve nicelik olarak farklıdır. Yeryüzü; tufan, deprem, sel baskınları, fırtınalar, 
toprak kaymaları, tayfunlar ve bulaşıcı hastalıklar gibi felâketlere maruz kalır. 
Bunların hepsi de yıkıcıdır. Bu tür felâketlere maruz kalan bölge insanlar tarafından 
terk edilir. Fakat bir süre sonra felâketler ve felaketlerin sonuçları kaybolduğunda 
aynı bölge, tekrar insanlarla dolmaya ve canlılık belirtileri göstermeye başlar. 
Dağların zirvelerinde ve mağaralarda yaşayan insanlar vahşi hayvanlar gibi 
bu bölgede toplanırlar. Onlar ortak düşmanlarına karşı birbirlerine yardım 
ederek, güvenli ve huzurlu bir hayat düşüncesi ile bir medeniyet kurarlar. Böylece 
dünyanın bu kesiminde gittikçe çoğalırlar. Bu gelişmelerden sonra toplumu 
kaplayan kıskançlık, öfke ve hırs gibi hasletler bu medeniyetin yıkılmasına sebep 
olur.” (Bîrûnî, 1887: 190; Bîrûnî, 1910: I, 378-379)

Ebu Bekir er-Râzî’nin eserleri konusunda kaleme almış olduğu el-Fihrist’inde 
Bîrûnî’nin döngüsel tarih anlayışı daha olgun ve daha belirgin bir şekilde 
kavramlaştırılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eserinde o toplumları/
medeniyetleri tam bir döngüsel tarih anlayışı içerisinde değerlendirmektedir. 
Bîrûnî’ye göre toplumlar/medeniyetler için insanların ölümü gibi yok oluşa 
benzeyen haller ortaya çıkmaktadır. Yeryüzü bu hallerin ortaya çıkmasından sonra 
harap olmakta ve imardan boş kalmaktadır. İnsanlar John Locke’nin de dediği gibi 
başa dönmekte ve bir doğa durumu yaşamaya başlamaktadır. (Cranston, 1997: 89-
92; Duman, 2006: 95-104)

Bu dönem insanların ihtiyaçlarının en az olduğu dönemdir. Zamanla sayıları 
ve sosyalleşmeleri/uygarlaşmaları artan insanların ihtiyaçları da artmakta, 
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toplumda sanatlar/zanaatlar ortaya çıkmaktadır. Günler geçtikçe bu sanatlar/
zanaatlar gelişmekte ve zirveye çıkıncaya kadar kompleks hale dönüşmektedir. 
Zirve Bîrûnî’ye göre çöküşün de başlangıcıdır. Toplum/medeniyet bundan sonra 
yok olur. Bu toplumun kalıntılarından tekrar yeni bir toplum ve medeniyet 
ortaya çıkar. Bu durum bütün toplumlar için döngüseldir. Bu konudaki cümleleri 
şöyledir: “Milletler/medeniyetler için tıpkı insanların ölümü gibi yok oluşa 
benzeyen çeşitli haller ortaya çıkar. Topyekûn yok olmasa da yeryüzü imardan boş 
kalır ve harap olur. Sonra, onların kalıntılarından yeniden ortaya çıkar. Onların 
durumları kabaca düşünüldüğünde, en az ihtiyaç içinde oldukları başlangıç 
dönemine benzer. Sayıları ve sosyalleşmeleri (uygarlaşmaları) arttıkça ihtiyaçları 
da artar. Onlar arasında sanatlar/zanaatlar belirmeye başlar. Günler geçtikçe 
gelişir ve zirveye ulaşıncaya kadar kompleks hale gelir. Zirveden sonra, düşüş 
(çöküş) başlar. Fiil halindeki durum, kuvveye dönüşünceye kadar olaylar birbirini 
izler. Nasıl olursa olsun milletler (medeniyetler) için bu durum döngüseldir. Bütün 
çevrimleri değil de bir tek döngüyü al. Durumun, âlemin sonradan yaratıldığını 
söyleyenlerin görüşlerine aykırı olmadığını göreceksin. Hintlilerin, insanların 
uğrayacağı çeşitli döngülerle ilgili görüşleri bulunmaktadır. Sondan, başlangıç 
noktasına dönüşle ilgili çeşitli görüşler vardır. Ancak, burası onların anlatılacağı 
ve açıklanacağı yer değildir.” 5 (Duman-Altınay, 2007: 210) 

Görüldüğü gibi Bîrûnî, asırlar sonra büyük sosyal bilimci İbn Haldun’un 
savunduğu döngüsel tarih felsefesinin ilk sistematize çalışmalarını ortaya koyarak 
ona öncülük etmiştir. 

C. Bîrûnî’nin Tarih Metodolojisine Katkıları

1. Kaynak Kullanımına Verdiği Önem: Bîrûnî, tarih yazımında kaynak kullanma-
ya büyük önem vermektedir. O, temel tarih kaynaklarının yanında, dinî kitapları, şiirle-
ri, yazıtları ve arkeoloji verilerini kaynak olarak kullanmaktadır. Yine kendi döneminde 
olaylara tanık olan insanlar, yani sözlü tarih onun en önemli kaynaklarından birisini 
oluşturmaktadır. (Duman, 2002: 209 vd.)

Bîrûnî, ele aldığı konuyu öncelikle ana kaynağa ulaşarak ortaya koymaya çalışmak-
ta, eğer ana kaynağa ulaşamamışsa birinci el kaynaklardan istifade etmektedir. Ancak 
birinci el kaynak kullanmak zorunda kaldığında ana kaynakların önemine de dikkat 
çekmektedir. Örneğin Hintlilerin Kâbul’da ikâmet eden Tibet orijinli Türk melikle-
re sahip olduklarını belirterek bu Türk melikler hakkında bilgi takdim etmektedir. 
Bu konuyu naklederken kaydettiği şu cümleler, onun, tarihçiliğe, ana kaynak kul-
lanmaya, ana kaynaklara ulaşamadığında konuyu birinci el kaynaklarla açıklama-
sına örnek oluşturması açısından oldukça manidardır:
5 Not: Bîrûnî, Hintlilerin, insanların uğrayacağı çeşitli döngülerle ilgili görüşleri bulunmaktadır. 
Sondan, başlangıç noktasına dönüşle ilgili çeşitli görüşler vardır. Ancak, burası onların 
anlatılacağı ve açıklanacağı yer değildir diyerek Fihrist’inde aktarmadığı bilgileri Tahkîk-u Mâ 
li’l-Hind’inde nakletmektedir. Bkz.: Bîrûnî, 1887: 190 vd.; Bîrûnî, 1910: I, 379 vd.
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Ne yazık ki Hintliler hadiselerin tarihî sırasına ihtimam göstermezler. Kendi 
meliklerinin kronolojisini nakletmede dikkatsizdirler. Melikleri ile ilgili bilgi 
konusunda ısrar edildiğinde ne diyeceklerini bilemezler ve sürekli ileri geri 
konuşurlar. Ancak bu konuda, onların arasından bazı insanlardan elde ettiğimiz 
haberleri naklediyoruz. Bana bu melik ailesinin soylarının Nagargot kalesinde 
bir ipek üzerinde yazılı olduğu söylenildi. Onu elde etmeyi çok istememe rağmen 
çeşitli sebeplerden dolayı bu mümkün olmadı…(Bîrûnî, 1887: 207-208; Bîrûnî, 
1910: II, 10-14 )

Bîrûnî, tarih yazımında ana kaynak ve birinci el kaynaklardan faydalanmaya 
özen gösterdiği gibi, faydalandığı eserler ve yazarları konusunda da titizdir. 
Zaman zaman güvenilir olan eserlerle, içinde yalan haberler barındıran eserlere 
dikkat çekmektedir. Bu tür eserlerden alıntı yapmakla birlikte, eserine kaydettiği 
bu bilgilerin sıhhat düzeyini de vurgulamaktadır. Örneğin, Mani’yi birçok yönden 
tenkit etmekle beraber, tarihle ilgili hadiselerde onun Şaburkân adlı eserini 
kullanmakta ve güvenilir olduğunu ifade etmektedir. (Bîrûnî, 1923; 118; Bîrûnî, 
1984: 121) Âsâru’l-Bâkıye’sinde İbn-i Sankılâ en-Nasrânî’den Hz. İbrahim’le 
ilgili bir hikaye anlatmaktadır. Hadiseyi naklettikten sonra İbn Sankilâ’nın eserini 
yalan haberlerle tıka basa doldurduğunu da vurgulamaktadır. (Bîrûnî, 1923: 205; 
Bîrûnî, 1984: 186)

Bir alt başlıkta detaylı bir şekilde ele alınacağı gibi Bîrûnî, habere kaynaklık 
eden kişilere de dikkatimizi çekmektedir. Haberlere yalan karıştıranların ruh 
haletlerine inerek, psikolojik ve sosyolojik tahliller yapmaktadır. Psikolojik ve 
sosyolojik sebeplerle yalan nakilde bulunan kimselerden gelen haberlerin doğru 
olmadığına karar vermektedir. 

2. Haberlerin Doğruluğunun Tespiti ile İlgili Genel Klasik Kabulü: Bîrûnî 
haberlere çok miktarda yalan karıştığının bilincindedir. (Bîrûnî, 1923: 4-5; Bîrûnî; 
1984: 3) Dolayısıyla o, her haberi kendine ulaştığı şekliyle, olduğu gibi nakletmemekte, 
belirli kriterler çerçevesinde inceleyerek tenkit süzgecinden geçirmektedir. Haberlerin 
doğruluğunun tespiti konusunda İslâm tarihçilerinde müşahede ettiğimiz ve Bîrûnî 
tarafından da kabul edilen genel kriterlere kısaca değinmemiz konunun daha iyi ortaya 
konulması açısından faydalı olacaktır.

Bîrûnî’nin sahip olduğu bu genel kriterlerden tespit edebildiklerimize göre haberler; 
galip zanna göre güvenilirlik şartlarına sahipse, sıhhatine güvenilen bir kitap 
yoluyla geliyorsa, (Bîrûnî, 1923: 14; Bîrûnî, 1984: 17) tevâtür yoluyla (kesiksiz-
aralıksız-ardarda) geliyorsa(Bîrûnî, 1923: 82; Bîrûnî, 1984: 96) doğru olarak 
kabul edilebilir.

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi Bîrûnî, haberlere karışan yalanların, haberi 
aktaran kaynak şahıslara bakan yönünün de farkındadır. Bu sebeple haberi aktaran 
ilk kişilerin yalan haber nakletme sebepleri üzerinde durmakta, bu kişilerin psikolojik 
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ve sosyolojik açıdan tahlillerini yapmaktadır. Ona göre haberi sonrakilere aktaranlar 
(muhbirler) şu sebeplerle habere yalan karıştırmaktadırlar. 

a. Habere kaynaklık yapan kimse, içinde yaşadığı toplumu överek yüceltme 
veya kendinin içinde yaşamadığı bir toplumu kötüleyerek değerini düşürme 
yoluyla kendisini üstün bir konuma getirmek için yalan söyleyebilir. Böyle 
davranmasının sebebi aşırı sevgi veya öfkedir. Bîrûnî’ye göre, bu iki duygu ile 
hareket etme, insanlar tarafından hoş görülmediği gibi haberin sıhhati açısından 
da olumsuz bir etkiye sahiptir. (Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî,1910: 3-4.) 

b. Habere kaynaklık yapan kimse bazen bir topluma karşı bir hadiseden dolayı 
borçlu veya öfke (kin) durumunda olduğundan dolayı yalan söyler. Bu durumda 
biraz önce açıklandığı gibi habere kaynaklık yapan kişinin yalan söyleme sebebi 
muhabbet veya üstünlük sağlamaktır. (Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 1910: I, 4)

c. Habere kaynaklık yapan kimse bazen tabiatındaki düşüklük ya da doğruyu 
söyleme cesareti gösteremediğinden dolayı yalan söyler. (Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 
1910; I, 4)

d. Habere kaynaklık yapan kimse bazen yalan söyleme karakterine sahip 
olduğu için yalan söyler. Bu tür nakilciler ahlâk ve kişilik bozukluğu yüzünden 
yalan söylemeden duramaz. (Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 1910: I, 4) 

e. Habere kaynaklık yapan kimse bazen cahil olduğu ve kendine söylenenleri 
soruşturmadan yalan haber veren kaynaktan aynen taklit ettiği için yalan söyler. 
(Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 1910: I, 3-4)

Bîrûnî habere kaynaklık yapan kimselerin yalan söyleme sebeplerini tespit 
ettikten sonra, bu yalanı ortaya çıkarma metodunu da belirtir. Ona göre, yalan 
bir haber, bir topluluktan sonraki kuşaklara tevatür yoluyla naklediliyorsa, 
nakledenlerin silsilesi (râvi zinciri), yalan haberi ilk ortaya atan ile en son dinleyen 
arasında bir köprü oluşturmaktadır. İşte bu vasıta (ravi zinciri) aradan atılırsa 
yalan haberi ilk ortaya atan kimse kalır. Yalan haberin ortaya çıkarılabilmesi için 
işte bu ilk kaynak kişi, yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde sorgulanmalıdır. 
(Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 1910: I, 4) 

Haberlerin doğruluğunun tespiti konusunda, Bîrûnî tarafından kabul edilen 
bu ilkelerin İslâm tarihçileri tarafından kabul edilen genel ilkeler olduğunu 
belirtmiştik. (Taberi, I, 10-11-46-112-113; İbn Haldun, 1988: I, 46-47) Tarihçilerin 
genel kriterleri olarak açıklamaya çalıştığımız bu ilkeler, Bîrûnî’yi kendinden 
önceki İslâm tarihçilerinden farklılaştırmamaktadır. Dolayısıyla tarihçilerin bu 
genel kriterlerini birbirleriyle mukayese etmemiz konu başlığıyla uyum içinde 
olmayacağı gibi, tebliğin sınırlarını da zorlayacaktır.

Haberleri kritiğe tabi tutma konusunda Bîrûnî’yi kendinden önceki 
tarihçilerden farklılaştıran metottan bahsetmek mümkün müdür sorusuna olumlu 
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cevap verebileceğimiz kanaatini taşıyoruz. Zira onun haberleri kendinden önceki 
tarihçilerin usullerinden farklı bir metotla incelediğini ve tenkit süzgecinden 
geçirdiğini müşahede ediyoruz. Bîrûnî haberleri; akıl, mantık ve bilimin verileri 
yanında evrende cari olduğunu söylediği yasalar çerçevesinde incelemektedir. 
Eğer haber bu kriterlere uygun değilse, doğru olmadığı sonucuna varmaktadır. 
Şimdi Müslüman tarihçiler arasında ilk kez Bîrûnî tarafından kullanıldığını 
düşündüğümüz kriterleri örnekleriyle açıklamaya çalışalım. 

3. Haberleri Akıl, Mantık, Bilim ve Tabiat Kanunları Çerçevesinde 
Değerlendirmesi: Bîrûnî, yukarıda da belirtmeye çalıştığımız gibi haberleri akıl, 
mantık, bilimin verileri ve evrende cari olan yasalara uygunluk açısından ele 
almakta ve bu yolla yalan haberleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. O, bilimin 
verilerine uygun olmayan haberlerin doğru bilgiler olmadığı kanaatindedir. 

Bîrûnî’nin eser verdiği alanlardan birisi de eczacılıktır. Bu konuda yazmış 
olduğu Saydale (Eczacılık) adlı eseri okunduğunda onun aynı zamanda ileri 
seviyede tıp bilgisine vakıf olduğu da anlaşılmaktadır. Bîrûnî bu ilimde de 
otorite olmanın verdiği güvenle, tıp alanında bir kitap kaleme almış olduğunu 
söylediği İshâk b. Huneyn’i doğruluğu test edilmemiş bilgileri kitabına almakla 
tenkit etmektedir. Bu cümleleri şöyledir: “Mütercim İshâk b. Huneyn, tıp ilminin 
yöntemlerini, prensiplerini ilk defa koyan ve insanlığın imdadına koşmak için bu 
bilgileri zamanımıza kadar korunan ünlü Yunan hekimlerinin biyografileriyle ilgili 
bir kitap yazdı. Onlardan arkaya kalan bu prensip ve yöntemler insanları, büyülerin 
gerçek olduğuna, doktorların isimlerinin yazılarak dikilmiş olan heykellerinin 
örtüsüyle ya da içeri girmek suretiyle çoğu hastalıklara iyi geleceği vehmine, 
büyük hastalıklar için orada (hekimlerin heykelleri önünde) kurban kesmeye ve 
tedavi konusunda tıbbî yöntemleri uygulamaksızın başarılar elde edilebileceği 
düşüncesine kadar götürdü. Kitabının içine, istinsahlardaki (çoğaltmalardaki) 
ve nakillerdeki doğruluğu test edilmemiş ve üzerinde değerlendirme yapılıp bir 
sonuca bağlanmamış hususları toplayan kişilerin görüşleri girmemiş olsaydı, 
İshâk, bu ilmi yeterince geliştirirdi. (Duman-Altınay, 2007: 202) 

Bîrûnî, Hristiyanların, Arapların yürüyen deve anlamında “Kuûd” dedikleri 
Dülfin takım yıldızlarındaki dört yıldızın haça benzer şeklinin Mesih’in asılması 
esnasında ortaya çıktığını kabul eden akıl, mantık ve bilime uymayan inançları 
konusunda özetle şu tenkîdî yorumu yapmaktadır. “Şimdi meslekleri yıldızları 
gözlemek olan ve asırlardır gökyüzündeki cisimleri araştıran ve bu mesleği 
nesiller boyu atalarından miras olarak alan âlimler mevcuttur. Bu âlimler Dülfin 
takımyıldızının sabit yıldızlar olduğunu ve bu özelliklerinin ataları tarafından 
asırlarca önceden bilindiğini belirtmektedirler. Dolayısıyla Hristiyanların, 
alimlerin bu sabit yıldızlar konusundaki söylediklerini bilmemeleri çok ilginçtir.” 
(Bîrûnî, 1923: 296-297; Bîrûnî, 1984: 292)
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Bîrûnî’nin yalan haberi ortaya çıkarmakla ilgili bir diğer ölçüsünün de haberleri 
evrende ve dünyada cari olan yasalar çerçevesinde incelemek olduğunu ifade 
etmiştik. Yasalılık başlığı altında da onun doğa ve toplumu evrende var olan yasalar 
çerçevesinde incelediğini belirtmiş ve bu konuyu değerlendirmeye çalışmıştık. 
Evrende ve dünyada cari olan bu yasaları aynı zamanda o, yalan haberleri ortaya 
çıkarmak için kullanmaktadır. Eğer haber bu yasalarla çelişiyorsa ona göre 
yanlıştır. Bu konuda, “evrende işleyen yasalar çerçevesinde (fî âdeti’l-câriye) 
varlığı mümkün olan bir şey hakkındaki haber, hem aynı anda doğru ve yanlışı 
içinde barındırır, hem de ya sadece doğruyu ya da yanlışı barındırır”(Bîrûnî, 
1887: 2; Bîrûnî, 1910:I, 3) demektedir. 

Bu kriteri ile uyumlu olarak Bîrûnî Hintlilerden gelen Âdit putu hakkındaki 
haberi şöyle tenkide tabi tutar: “Hintlilerin Âdit/Âditya ismini verdikleri en ünlü 
putu Multân şehrindeki güneşe adanmış olan puttur. Bu put ağaçtan olup kırmızı 
sahtiyan deri ile kaplıdır. Gözlerinde iki tane yakut vardır. Âdidya putunun son 
Kartâcûk/Kritayuga zamanında yapıldığı söylenmektedir. Düşün ki son Kartâcûk 
zamanından bize kadar 216,432 yıl geçti. Biz bu rakamın 432’sini çıkarsak bile 
216 bin yıl kalır. Şimdi ağaçtan yapılan ve özellikle havanın ve yerin nemli olduğu 
bir ülkede bu put bu kadar uzun yıl nasıl kalmıştır? Allah en iyisini bilir.” (Bîrûnî, 
1887: 56; Bîrûnî, 1910: I, 116-117) 

Bîrûnî’deki haberleri akıl, mantık, bilim ve evrendeki yasalara göre 
değerlendirme metodunu İbn Haldun’da da müşahede ediyoruz. O şöyle 
demektedir: Haberler, sadece nakle dayandırılır, evrendeki yasalar (usûlü’l-
âdeti), siyaset kaideleri, umrân kanunları (tabîatü’l-umrân) ve toplumsal hayatın 
halleri çerçevesinde kontrol edilmez ise, bilinen haberler bilinmeyenle, yok olan 
var olanla mukayese edilmezse doğru yoldan sapma ve ayağın kayması gibi 
kusurlar sebebiyle bu haberlere itimat edilmez. 

 Tarihçiler, müfessirler ve nakil imamlarından, hadiseler ve hikâyeler 
konusunda sadece zayıf veya güçlü olan nakile itimat ettikleri, onları usulüne 
göre teste tabi tutmadıkları, benzerleriyle kıyas etmedikleri, hikmet ölçüsü ve 
kainattaki yasalara göre (alâ tabâii’l-kâinât) tetkik etmedikleri basiret ve idrak 
sahibi kimselerin hükümlerine göre incelemedikleri için doğrulardan saparak 
hata ve vehim çöllerinde şaşıranlar çok olmuştur. (İbn Haldun, 1988: I, 13.) 

İbn-i Haldun eserinde üzerinde durduğumuz konuda bol örnek takdim 
etmektedir. Bunlardan birisi de, Mes’udî ve diğer birçok tarihçinin İsrail ordusu 
hakkındaki sözleri ile ilgili tenkidî eleştirisidir. Bu tarihçilerin nakillerine göre, 
Musa, yirmi ve daha yukarı yaşta bulunan ve silah kullanabilecek olanların orduya 
katılmalarına müsaade ettikten sonra Tih çölünde askerlerini saydığında, bunların 
miktarı 600 bini geçmiştir. (İbn Haldun, 1988: I, 14)
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İbn Haldun bu haberi, coğrafya ilmi, savaş stratejisi, ülkelerin büyüklüğüne 
göre çıkarılabilecek asker sayısı, yıllara göre nüfus artışı, eldeki rivayetler vb. 
cihetlerden incelemektedir. Bu kıstaslara göre böyle bir haberin akıl, mantık, 
bilim ve evrendeki yasalar çerçevesinde mümkün olmadığı sonucuna varmaktadır. 
(Geniş bilgi için bkz. İbn Haldun, 1988: I, 14-16) 

4. Haberleri Mukayese Açısından Değerlendirmesi: Bîrûnî, mukayese 
metodunu farklı amaçlarla kullanmaktadır. O, bu metotla kültürlerin ortak 
noktalarına dikkatimizi çektiği gibi, aynı metodu bir milletin veya farklı 
milletlerin kaynaklarında takdim edilen bilgilerdeki çelişkileri ortaya çıkarmakta 
kullanmaktadır. Yine o, tarihçilikle ilgili metotların hangisinin daha güvenilir 
olduğunu ortaya koymak için mukayese metodundan faydalanmaktadır. Örneğin 
haber ile müşahedeyi karşılaştırarak hangisinin güvenilir olduğunu belirlemeye 
çalışmakta ve birinin diğerine göre üstün yönlerini karşılaştırarak ortaya 
koymaktadır. Bu cümleleri şöyledir: 

Haber, görgü şahitliği (tanıklık-görme) gibi değildir diyenin sözü doğrudur. 
Çünkü görgü şahitliği olayın meydana geliş anında ve ortaya çıkış mekânında 
bakan (olaya tanık olan) kişinin idrakidir (farkına varmasıdır. Olayın oluşunu 
kavramasıdır.) 

Habere zamanın geçmesiyle kaybolmayan kusurlar gibi bir takım afetler 
karışmamış olsaydı tanıklıktan ve görgü şahitliğinden daha üstün olurdu. Haber 
olayın bütün boyutlarını kuşatır. (Geçmişini, içinde bulunduğu zamanı ve geleceği) 
Böylece haber hem madum (yok) olanı hem de mevcut (var) olanı kapsar. (Olayın 
hem oluş hem de sonrasını bilir.) Yani haber görgü şahitliğinin tek boyutuna (oluş 
zamanı) karşı üç boyutla (geçmiş-oluş ve gelecek) çıkar.

Yazma, haberin çeşitlerinden birisidir ki neredeyse diğerlerinden daha üstün 
durumda olacaktı. Kalemin geriye bıraktığı kalıcı eserler olmasaydı ümmetlerin 
haberleri ile ilgili ilmi nereden elde edecektik. 

Evrende işleyen yasalar çerçevesinde varlığı mümkün olan bir şey hakkındaki 
haber ya doğru ve yanlışı aynı anda içinde barındırır ya dasadece doğruyu veya 
sadece yanlışı barındırır. 

Haber nakledenler habere (bir şeyler) karıştırdıklarından (bir takım ilavelerde 
bulunduklarından) dolayı topluluklar/milletler arasında niyetler farklılaşır 
tartışmalar ve çekişmeler artar... (Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 1910: I, 3) 

Mukayese, Bîrûnî’nin haberler konusunda da sıkça başvurduğu metotlarından 
birisidir. Geçmiş milletlerin haberlerini ve görüşlerini mutlaka birbirleriyle 
mukayese etmeliyiz (Bîrûnî, 1923: 4-5: Bîrûnî, 1984: 3-4) diyen Bîrûnî, bir kitapta, 
Grek olarak tanımladığı Esûr/Potalemeanların İskender’e kadar ve İskender’den 
sonraki krallarının kronolojik bir listesini bulduğunu ve bu listeyi kendi kitabına 
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aktardığını belirtmektedir. Bu listeleri aldığı kitapta İbrahim’in doğumu ile 
İskender arasının 2096 yıl olarak kaydedildiğini, ancak bu rakamın Yahudi ve 
Hristiyan kaynaklarında bildirilen rakamdan fazla olduğunu ifade etmektedir. 
(Bîrûnî, 1923: 84; Bîrûnî, 1984: 98.)

Bîrûnî, insanlığın yaratılış tarihi hakkında önemli ayrılıklara sahip olduklarını 
söylediği Yahudi, Hristiyan, Fars ve Mecusilerin konu ile ilgili rivayetlerini 
birbirleriyle mukayese etmektedir. Naklettiği bilgilere göre, Fars ve Mecûsîlere 
göre dünyanın süresi, 12 burç ve ayların sayısına uygun olarak 12000 yıl, 
Zerdüşt’e göre 3000 yıl, Zerdüşt dini mensuplarına göre ise, 3258 yıldır. Bîrûnî 
ise bu dönemin kendi hesabına göre 3354 yıl olduğunu belirtmektedir. O, Farslar 
ve Greklerin İskender’den sonra geçen süre konusunda da uyum içerisinde 
olmadığını belirttikten sonra bu süreyi kendisi hesaplamaktadır. Yaptığı hesaplardan 
sonra bu sürenin 300 yılı geçmediğini ifade etmektedir. (Bîrûnî, 1923: 14; Bîrûnî, 
1984: 17)

Yine o, Yahudi ve Hristiyanların yaratılış tarihi ile ilgili bilgilerindeki ihtilâfın 
da çok büyük olduğunu kaydetmektedir. Verdiği bilgilere göre Adem ve İskender 
arasındaki süre, Yahudi akîdesine göre 3448, Hristiyanlara göre ise 5180 yıldır. 
(Bîrûnî, 1923: 15; Bîrûnî, 1984: 17-18)

5. Haberleri Objektiflik İlkesi Açısından Değerlendirmesi: Bîrûnî, tarihî 
haberleri değerlendirme ve bunların üzerine yorum yapma konusunda objektiflik 
ilkesine azamî derecede dikkat etmektedir. Ona göre geçmiş milletlerden bize 
ulaşan haberler birbirleriyle mukayese edilmeli ve bu suretle doğrusu yalanından 
ayrılmalıdır. Ancak o, bu metottan önce yapılması gereken bir başka usule 
dikkatimizi çeker ki, o da, tarihçinin her türlü taassuptan uzak durması gerektiğini 
belirttiği objektiflik ilkesidir. Bîrûnî, tarihin, insanları gerçeğe karşı kör yapan 
ve birçok tarihçinin yakalanmış olduğu hastalıklar olan, mutat gelenekler, 
taassup, rekabet, hevâya uyma, başa geçme konusunda yapılan çekişmeler vb. 
düşüncelerle ele alınması taraftarı değildir. Ona göre, tarihçinin öncelikle bütün 
bu kötü hasletlerden zihnini temizlemesi gerekir.6 Nitekim o, habere kaynaklık 
yapan kişilerin çeşitli önyargılarla aktardığı haberleri reddetmektedir. Bu 
konudaki düşüncelerini Haberlerin Doğruluğunun Tespiti ile İlgili Genel 
Klasik Kabulü başlığı altında kaydettiğimiz için burada tekrarlamaya gerek 
olmadığı kanısındayız. 
6 Bîrûnî’nin bu cümleleri şöyledir: “Bunun yanında biz kendi yorumumuzu yaparken bu durumu 
ispat için onların görüş ve sözlerini mutlaka kendi aralarında birbirleriyle mukayese etmeliyiz. 
Ancak bundan önce yapmamız gereken şey, birçok insanı yanlış yola sevk eden ve sahibini doğruyu 
bulma konusunda kör hâle getiren bir takım arızalardan zihnimizi temizlememizdir. Bu arızalar; 
1. Genel (mutat-alışılmış) gelenek 2. Taassup 3. Rekabet 4. Hevaye (nefs) uyma 5. Başa geçme 
konusunda çekişme vb. şeylerdir. Bu zikrettiğim şeyler istenen maksada götüren en doğru yoldur. 
Bu metot zan ve şüphe karışmış haberleri bütün bu arızalardan temizlemenin en güçlü yardımcısıdır.ˮ 
Bîrûnî, Âsâr: 4-5-; Bîrûnî, Chronology: 3-4.
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Bîrûnî’nin bu düşüncelerini ortaya koyacak örnekleri artırmak mümkün 
olmakla beraber aşağıda aktardığımız Mani ile ilgili fikirlerinin konuyu yeterince 
ortaya koyacağını düşünüyoruz. 

Bîrûnî, âlemin oluşumu ile ilgili konularda Mani’nin fikirlerini ilmî verilere 
aykırı bulmakta ve tenkit etmektedir. (Bîrûnî, 1923: 207; Bîrûnî, 1984: 190) Diğer 
taraftan Mani’yi yalancı peygamberlerin içinde saymakla (Bîrûnî, 1923: 208 vd.; 
Bîrûnî, 1984: 190 vd.) beraber onun oğlancılık yaptığını belirten rivayete karşı 
tepkisini ortaya koymakta ve “ben okuduğum kitaplardan onların bu yönünü 
gösteren hiç bir şey bulamadım; Hatta Mani’nin hayatı bu iddianın tam tersini 
göstermektedir”(Bîrûnî, 1923: 208; Bîrûnî, 1984: 190) diyerek onu savunmaktadır.

Tarihle ilgili hadiselerde ise güvenilir olarak nitelendirdiği Mani’nin Şaburkân 
adlı eserini kullanmaktadır. Örneğin İskender ve Yezdicerd dönemi arasında 
kaç yıl geçmiş olduğunu tespit etmeye çalışmakta ve bu konuda bir takım 
hesaplamalar yaparak konuyu izah etmektedir. Bu hesaplamalardan sonra şöyle 
demektedir: “Şimdi bütün bu hesaplamaları bir kenara bırakarak Pers tarihi ile 
ilgili bilgileri Mani’nin Şaburkân adlı eserine göre düzeltmeye çalışacağız. Çünkü 
o, güvenilir bir kaynaktır. Ayrıca Mani kanunlarında yalan söylemeyi yasakladığı 
gibi tarihi değiştirerek aktarması için de hiçbir sebebi yoktur.”(Bîrûnî, 1923: 118; 
Bîrûnî,1984: 121)

6. Haberlerin Sebep Sonuç İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi: Tarihi 
hadiselerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilmesi, tarihçinin birden 
fazla nedenle çalışmasının gerekliliği modern tarihçiler tarafından da sürekli 
dile getirilmektedir. (Carr, 1994: 105-106) Bîrûnî, haberleri sebep sonuç ilişkisi 
açısından değerlendirmekte, olayları yer yer birden fazla nedensel izahlara 
bağlayarak yorumlayabilmektedir. Örneğin o, tarihî haberlere yalan ve hurafe 
karışma sebebini, vak’anın cereyan ettiği tarih ile kendi devri arasındaki zamanın 
uzunluğuna dolayısıyla haberleri aslına uygun olarak muhafaza edebilmenin 
zorluğuna (Bîrûnî, 1923: 13-14; Bîrûnî, 1984: 16-17) diğer taraftan râvîlerin 
çeşitli sebeplerle habere yalan karıştırmalarına (Bîrûnî, 1887: 2; Bîrûnî, 1910: I, 
3-4) bağlamaktadır.

Bîrûnî medeniyetlerin kurulmaları ve yok olmalarını tek nedene bağlamaz. 
Yukarıda da ifade etmeye çalıştığımız gibi, medeniyetlerin kurulması ve yıkılmasını 
kanuniyet çerçevesi içinde değerlendirir. Bîrûnî’ye göre, medeniyetlerin 
yıkılmasında iki neden rol oynamaktadır. Bunlardan birisi doğal felâketler, diğeri 
de toplumu kaplayan ve yıkılmasında rol oynayan kıskançlık, öfke ve hırs gibi 
insana ait olan kötü hasletlerdir. (Bîrûnî, 1887: 190; Bîrûnî, 1910: I, 378-379)

Bîrûnî, Hintliler ve Müslümanların birbirlerini anlayamadıklarını 
belirtmektedir. Bunun ana sebeplerini de, dil, din, gelenek ve görenek farklılığı 
olarak açıklamaktadır. (Bîrûnî, 1923: 9-10; Bîrûnî, 1984: I, 18-20) Bu sebeplerden 
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bir diğerini de Hintlilerin Müslümanlara duydukları kin ve öfkeye bağlamakta ve 
bu öfkenin sebebini de özetle şöyle açıklamaktadır:

“Müslümanlar Pers İmparatorluğu’nu yıkarak Hindistan’a akınlar yapmaya 
başladığında Hintlilerin yabancılara karşı nefretleri arttıkça arttı. Muhammed 
İbn-i el Kasım İbn-i Münebbih, Sicistan tarafından Sind’e girdi. O, el-Mansura 
ve el-Ma’mûra’yı alarak Kanoc’a kadar Hindistan’ı fethetti ve Kandahar’a kadar 
ilerledi. Geri dönüş yolunda Keşmir’in kuşatılması esnasında bazen savaşarak 
bazen anlaşmalarla amacına ulaştı. Halktan Müslüman olmak isteyenler oldu. 
İstemeyenleri eski dininde bıraktı. Bütün bu hadiseler Hintlilerin kalplerine derin 
nefret tohumları ekti. Bundan sonra Türklerin zamanına kadar hiçbir Müslüman 
fâtih, Kâbil Kalesi’ni ve Sind nehrini geçmedi. Türkler, Sâmânî hanedanlığı altında 
gücü ele geçirdiklerinde Nâsıru’d-Devle cihadı seçti. Bu sebeple kendini gazi 
olarak isimlendirdi. Nâsıru’d-Devle Sebüktegin, Hindistan sınırlarını yıpratmak 
için kendinden sonra devletin başına geçecek halefleri menfaatine yollar inşa 
etti. Daha sonra oğlu Yemînü’d-Devle Mahmud 30 yıl hatta daha fazla bir süre 
Hindistan üzerine seferler yaptı. Allah baba ve oğluna rahmet etsin. Mahmud 
ülkenin zenginliğini tamamen yok etti ve ülkelerinde harika işler yaptı. Bu 
yüzden Hintliler her tarafa dağılmış atomlar ve insanların ağzındaki eski masallar 
gibi oldular. Hintlilerin Müslümanlardan nefret etmelerinin bir nedeni de bu 
hadiselerdir. Bu hadise aynı zamanda Hindistan biliminin bizim fethetmediğimiz 
ülkelere kaçmasının ve henüz Keşmir, Benares gibi elimizin ulaşmadığı yerlere 
sığınmasının nedenini de açıklamaktadır. Buralarda Hintliler ve diğer yabancılar 
arasında kin, hem siyasi hem de dini kaynaklardan beslenme imkânı bulmaktadır.” 
(Bîrûnî, 1887: 11-12; Bîrûnî, 1910: I, 21-22)

SONUÇ

Collingwood, Tarih Tasarımı adlı eserinde, Orta Çağ tarih yazımının 
Helen ve Roma tarih yazımının bir devamı olduğunu, yöntemin değişmediğini, 
Orta Çağ tarihçisinin olguları konusunda rivayete bağımlı olduğunu ve onun 
rivayeti eleştirmek için hiçbir etkili silahının olmadığını belirtir. Yine o, kişisel 
bir eleştirelliğe sahip olan tarihçinin metodunun bilimsel olmadığını ileri sürer. 
(Collingwood, 1996: 86-90.)

Collingwood’un bu tespiti Orta Çağ’da Batı dünyasının tarihçileri için doğru 
olabilir. Ancak aynı çağda Müslüman tarihçiler için bu cümlelerin tartışmaya 
açık olduğunu söylemek durumundayız. İslâm tarihçileri eserlerini rast gele 
yazmamışlar, belirli bir metodoloji dahilinde kaleme almışlardır. Eserlerini 
yazarken takip edecekleri usulleri de açıkça belirtmişlerdir. Erken dönem Müslüman 
tarihçiler, tarih ilminin gelişmesine, kendilerinden önceki toplumların bilmediği 
iki noktada katkıda bulunmuşlardır. Onlar yaşadıkları çağın tarihini hayatın bütün 
yönleriyle topladıkları gibi, şahitlik sınırını sadece kazai konularda uygulamaktan 
çıkarmışlar ve bunu tarihî olaylara da uygulamışlardır. Onlar herhangi bir 
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haberi ancak hadiseyi gören veya görenden duyan kimse rivayet ettiğinde kabul 
etmişlerdir. Nitekim Alman doğu bilimcisi Springer, Müslümanlardan önceki 
Doğulu ve Batılı uygar ve ileri düzeye yükselmiş ulusların tarihi konularda 
tanıklığın önemini nasıl keşfetmedikleri konusunda şaşırmaktadır. (İbn İshak, 
1991: 29-30.) 

10. ve 11. yüzyılda yaşamış olan Bîrûnî’nin, kendinden önceki Müslüman 
tarihçilerden farklı olarak, tarih ilmine, tabiat ve toplumu belirli yasalar 
çerçevesinde değerlendirme, hadiseleri felsefî bir sistem içinde yorumlama, 
haberleri akıl, mantık, bilim ve evrende var olan genel geçer yasalar çerçevesinde 
değerlendirerek tenkit etme ilkelerini kazandırdığını ve tarih yazımında bu ilkeleri 
uyguladığını müşahede ediyoruz. Yine onun tarih yazımında kaynak kullanmaya 
büyük bir önem verdiğini, her hangi bir konuyu aktarırken önceliği ana kaynaklara 
tanıdığını, haberleri objektiflik anlayışı ile değerlendirdiğini, mukayese metodunu 
kullandığını, hadiseleri çok sebeplilik ilkesi ile irdeleyip orijinal yorumlar 
getirdiğini görüyoruz. 

Modern tarihçiler tarafından kabul edilen bu ilkeleri, İslâm tarihinde İbn 
Haldun (H.733-808/M.1334-1406)’la başlatmak bir gelenek hâline gelmiştir. 
Nitekim İbn Haldun’un tarih felsefesi ve tarih biliminin felsefesine katkılarını göz 
ardı etmemiz de mümkün değildir. O, bu konuları daha derin bir boyutta ele alarak 
sistamatize etmiştir. Bununla birlikte yukarıda da üzerinde durmaya çalıştığımız 
gibi, bu kriterler ondan üç buçuk asır önce, yaşamış olan Bîrûnî tarafından 
kavramlaştırılmış ve kullanılmıştır. 
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BERLİN KONGRESİ
DUMAN, Sabit

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Berlin Batı Afrika Konferansı (15 Kasım 1884-26 Şubat 1885) Otto Von 
Bismarck’ın başkanlığında toplandı. Avrupa’nın hemen hemen bütün devletleri 
katıldı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Portekiz, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri 
Konferans’a katıldı. Daha sonra davet üzerine Rusya, Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, İtalya, Osmanlı devleti ve İskandinav ülkeleri de konferansta 
temsil edildi. Konferans İngiltere ile Almanya arasında kuzeybatı Afrika üzerinde 
başlayan görüş ayrılığı nedeni ile, Kongo’nun iç taraflarını denetleme konusunda 
hak iddia eden Portekiz’in önerisi ile toplandı. Bu öneriye Fransa ile Almanya 
destek verince İngiltere de katılmak zorunda kaldı. Bu aynı zamanda Afrika’nın 
barış içinde Avrupalı güçler tarafından paylaşılmasıydı. Büyük devletler savaş 
yapmadan Afrika’da pay sahibi oldular.

1500’lerden sonra Afrika’nın kıyıları keşfedilirken iç taraflarına kimse 
gitmemişti. XIX. yüzyılda ise durum değişmeye başladı. Sanayi devriminin 
başlaması, trenlerin, buharlı gemilerin ulaşımda kullanılması büyük bir 
hareketlilik başlattı. Telgrafın kullanılması ile uzak yerlerin metropollerle daha 
sıkı bir iletişime girmesini sağladı. Yeni buluşlar dünyayı keşfetme isteğini 
kamçılarken ticari üretim oldukça arttı. 1800’lerden sonra Doğu ve Afrika’ya ilgi 
tekrar artmaya başladı. Afrika’nın içlerine yolculuk yapan önemli kaşiflerden ilki 
David Livingstone idi. Afrika’nın ayak basılmamış yerlerine giderken bu kıtaya 
hayranlığı artarken diğer taraftan o özellikle burada yapılan köle ticaretine karşı 
idi. 1851’de Zambezi nehrini boydan boya geçti. Bunun için Angola’dan geçince 
Portekizlilerin yaptığı köle ticaretini bütün korkunçluğu ile gördü. 

Livingstone’nun Afrika’dan gönderdiği haberler kesilince New York Herald 
muhabiri olan Henry Morton Stanley onu aramak için 1871’de Afrika’ya gitti. 
Maceracı bir kişiliğe sahip olan Stanley onu buldu ve birlikte yolculuk da yaptılar.1 
Livingstone öldükten sonra Stanley onun yolundan gitti. Kongo’yu baştan sona 
geçti. Stanley, elde ettiklerini ekonomik değere çevirmek için İngiltere’yi yanına 
çekmek istedi. Ancak İngiltere kıtanın iç taraflarına girmek istemedi. 1877’de 
Stanley’in basında çıkan Kongo ile ilgili yazısını takip eden II. Leopold vardı. Bu 
sırada Stanley, Belçika kralı II. Leopold’dan aradığı desteği gördü. 1878 Haziran 
ayında stanley ile Leopold direk görüşme yaparak iş birliğine gitme kararı aldılar. 
Daha önce II.Leopold’un ilk amacı Pilipinler de İspanya’da bir sömürge kiralamak 
1 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Henry M. Stanley, How I Found Livingstone Travels 
Adventures and Discoveries of Central Africa, New York, 1872, ss. 41-47.
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veya satın almaktı.2 Bilimsel gelişmeye hizmet etme ve Afrika’ya uygarlık 
götürme amacı ile II. Leopold’un önderliğinde uluslararası coğrafya konferansı 
toplandı.3 1878’da Brüksel’de Uluslararası Afrika Derneği kuruldu. Bu dernek 
Stanley’in keşif seferini finanse etti. 

 II. Leopold’ın Afrika’ya yönelmesi burada hiç bir politik birlik yoktu. II. 
Leopold bütün amacının Afrika’yı medeniyete açmak olduğunu ısrarla vurguladı.4 
Belçika’nın askeri olmadığı için finasman zorlukları ile karşılaşmıyacaktı. Asker 
göndermeye kalksa bunu finanse edecek kaynaklara sahip değildi. Ayrıca böyle bir 
maceraya da Avrupalı yatırımcılar para vermeye yanaşmayacaklardı. İlgilendiği 
bölge Kongo, Afrika’da haritalarda boş olarak gösterilmekteydi. Kongo ile 
ilgilenmesinin nedeni Stanley’in yazdığı haberlerdi. Böylelikle düzenlenen keşif 
heyetinin amacına bilimsel bir kılıf bulundu. Kara kıtayı bilinir hale getirmek 
temel amaç olarak gösterildi.5 II. Leopold, daha kral olmadan önce bile Belçika’nın 
bir sömürge edinmesi gerekli olduğunu dile getiriyordu. Bu hem prestij hem de 
sömürgelere sahip olmak Belçika’ya ekonomik katkı yapacaktı. 

Stanley, II. Leopold adına Kongo’ya keşif seferine çıkarken her hangi bir 
devlet burada hak iddia etmiyordu. 1882’de Stanley, gezisini tamamladıktan 
sonra Avrupa’ya dönüp Kongo’yu anlattı. Diğer yandan Stanley için sorun, 
elde ettiği kazanımları nasıl koruyacağı idi. II. Leopold çözmesi gerek problem 
Kongo’da nasıl bir oluşumun kurulacağıydı. Ayrıca Dernek Afrika’da büyük bir 
toprak parçasını yönetirken yasal bir statüye sahip değildi.6 Bu arada Fransız 
kaşif Savarman de Brazza Afrika’ya doğru yola çıktı. Brazza’dan sonra ticari 
bir merkezin yanında politik bir yapıya ihtiyaç vardı. II. Leopold, Belçika’nın 
Afrika’da bir sömürgeyi elinde tutmasının zor olduğunu bildiği için temel olarak 
Kongo’da “serbest ticaret”i savunmaya başladı.

1882’de Brazza, yerli bir şefle yaptığı bir anlaşma ile Fransa’ya döndü. Brazza, 
Malebo gölünün güney kıyısında Kintamo çağlayanlarında Brazzaville üssünü 
kurdu. Fransa, Afrika’nın güneyinde küçük ama stratejik öneme sahip bir yere 
yerleşiyordu. Fransa hükümeti bu yerel anlaşmayı onayladığı takdirde bölgede 
2 Jean Stengers, “King Leopold and Anglo-French Rivalry 1882-1884”, Gifford, Prosser, andLouis, 
William Roger, ed. France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule. New 
Haven, CT. Yale University Press, 1971, s. 123-124.

3 II. Leopold aslında daha önce Afrika Medeniyeti ve Keşfi Derneğini kurmuştu. Bu derneğin 
Afrika’nın doğusuna yaptığı keşif seferi başarısızlığa uğramıştı. Bu nedenle Stanley’e ulaşarak onu 
Marsilya’ya, oradan da Brüksel’e getirdi. Venon Barlet, Struggle For Africa, New York 1953, s. 
103.

4 Colin Legum, Congo Disaster, London, Penguin Books, 1961, s. 17.
5 II. Leopold, afrika ile ilgilenme nedenini sürekli bilimsel faaliyet olarak göstermeye çalıştı. J. 
Stengers, “King Leopold and Anglo-French Rivalry 1882-1884”, France and Britain in Africa: 
Imperial Rivalry and Colonial Rule, s. 133.

6 Büyük güçler derneği tanımıyorlardı. Norman Dwight Harris, World Diplomacy Intervention 
and Colonization in Africa, 1914, s. 23.
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bir koloni kurduktan sonra Kongo’nun güneyine doğru genişleme imkânına 
kavuşabilecekti. Fransa böylelikle Afrika’nın güneyinde bölgeyi kontrol 
edebilecek konuma geliyordu.

Stanley, Kongo’da II. Leopold adına Leopoldville’yi kurdu. Bu arada Fransa, 
üssünü daha üst tarafa taşıyınca, Stanley bütün güney kıyısına sahip oldu. Ayrıca 
II. Leopold, Fransa’nın yerli şef ile yaptığı alaşmanın yürürlüğe girmesini 
önlemeye çalıştı. 1882’de İngiltere’yi Fransa’nın yaptığı anlaşmadan haberdar 
etti. Ayrıca İngiltere’ye en iyi çözümün serbest ticaret olduğunu, barışı sağlamak 
için bölgedeki yerli kabilelere otonom statü verilerek sağlanacağını belirtti. 
İngiltere’nin, Uluslarası Afrika Derneğini tanıyıp tanımama konusunda net fikri 
yoktu.7 Bunun yanında serbest bölgeler kurularak medeniyetin yayılmasına imkân 
vereceğini bununda Afrika’daki yerlilerin de yararına olacağını dile getirdi.

Diğer yandan II. Leopold, Fransa’yı da etkilemeye çalıştı ise de bir başarı 
sağlayamadı. Fransa’ya göre II. Leopold güçsüzdü. Fransa’ya göre ise Leopold ile 
bir anlaşma onun Kongo’daki haklarını kabul edip, resmileştirmesi demekti. Oysa 
Fransa güçlü olup Belçika ile bir pazarlığa girmesi mümkün değildi. Leopold bu 
açmazı gördüğü için kendisi tekrar İngiltere’ye yöneldi. İngiliz desteğini elde 
edemediği takdirde Kongo’ya sahip olması neredeyse imkânsızdı. Sanayi devrimi 
İngiltere’ye karşı yeni rakipler çıkarsa da o hâlâ dünyanın en güçlü devleti olma 
konumunu sürdürdü. Bu gelişme İngiliz ticari çevresi bu gelişmelerden rahatsız 
olunca kendi hükümetlerine baskı yaptılar. II. Leopold, İngiltere’den bir savaş 
gemisini Kongo kıyılarına göndermesini talep etti. II. Leopold, bütün gücü ile 
Fransa’yı engellemek için her türlü siyasi direnişi göstermeye kararlı idi. Bu 
anlaşma II. Leopold’un hayallarini sone erdilebilirdi.

II. Leopold, ilk etapta yerli şeflerle bir anlaşma yaparak onların egemenlik 
haklarının kendisi tarafından kullanılmasına imkân sağladı. Bu nedenle Stanley’in 
yerli şeflere boş evraklar imzalatması zor olmadı. Yerli şefler bunu neden ve 
niçin imzaladıklarına önemsemediler. Bu egemenlik hakkı devri II. Leopold’da 
Kongo’daki haklarını oldukça geliştirdi. Bunu gerçekleştirmek için iki yıl yetmişti. 
Arkasından da bütün Avrupa devletlerini bu gelişmelerden haberdar ederken II. 
Leopold bu girişimlerini para veya ticari amaçlar için değil, yalnızca medeniyet 
götürmek için yaptığını ileri sürdü. Bunu gerçekleştirmek için gönüllülerden 
oluşan bir dernek gibi görüntü veriliyordu. II. Leopold misyonerler, düzen, 
insanlık gibi değerleri Afrika’ya götürmeyi savunuyordu. Bu durum milyonlarca 
kara Kongolulara barış ve medeniyet getirecekti. Stanley bir demiryolu inşa 
edilmesiyle Afrika’nın medeniyete açılacağını ve bundan hem Afrikalıların hem 
de Avrupalıların istifade edebileceğini savunuyordu. 
7 E. A. Benians, James Butler, C. E. Carrington, The Cambridge History of the Britsh Empire, 
Vol. III, Cambridge 1959, s. 121.
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İngiltere, Fransa’nın Brazza-Makoko Anlaşması’nın onaylandığı haberini 
alınca endişelenmeye başladı. Fransa, Afrika içlerine doğru genişliyordu. Bu yeni 
durumda daha önce gümrük vermeden İngiliz malları serbestçe dolaşırken şimdi 
Fransa’ya vergi vermek konumunda kalabilirdi. İngiltere’nin bunu kabul etmesi 
oldukça zor gözüküyordu. İngiltere, Fransa’nın yerine orada Portekiz varlığını 
tercih ederdi. İngiliz ticaret kesimi Portekizlilerle dah önce ilişkiye girmişti. Aşağı 
Kongo’da portekiz tüccarlar fazla olmasına rağmen mallar daha çok İngiltere’den 
geliyordu. Portekiz, Kongo’nun kuzey ve güneyindeki yerlerden Atlantik’e kadar 
uzanan bölgenin kendilerine ait olduğunun İngiltere tarafından tanınmasını istedi. 
İngiltere de 26 Şubat 1884’te Portekiz ile bir anlaşma yaparak Portekizlilerin 
taleplerini yerine getirdi. Ancak çok geçmeden Avrupa’nın8 diğer devletleri bu 
anlaşmaya karşı çıktılar. Fransa bu anlaşmanın kendisine karşı yapılmış olduğuna 
inandı. İngiliz-Potrekiz anlaşması II. Leopold için yeni bir gelişme idi. Bismark 
bu anlaşmayı tanımayınca Berlin Konferansına giden süreç başladı. Ayrıca 
serbest ticaret garantisine rağmen Fransa ve Almanya, Portekiz’in alt Kongo’daki 
egemenlik haklarını tanımadı. 

II. Leopold’un savunduğu serbest ticaret, vergi muhafiyeti olan devletler fikri 
onu ABD ile anlaşma yapmasına götürdü. Serbest ticaret garantisi 15 Kasım 
1883’te ABD tarafından Kongo Derneği’nin tanınmasına yol açtı9. ABD ile 
yakınlaşmasının bir nedeni de Brüksel’e atanan ABD elçisi Mr. Sanford’un II. 
Leopold ile yakın ilişki kurmasıydı.10 Şimdi bunun Fransa ve Almanya tarafından 
tanıması gerekmekteydi. Fransa, 1883’te Belçika ile anlaşmayı kesinlikle 
düşünmüyordu. Serbest ticaret ve vergi muafiyeti önerisi II. Leopold’u zafere 
götürerek istediğini elde etmek için hedefine biraz daha yaklaşmış oldu. Almanya 
da serbest ticareti benimsiyordu. 1884’te Fransa ile bir anlaşma yaparken bu 
İngiliz-Portekiz anlaşmasına bir karşılık idi. Fransa, böyle bir anlaşma yapmadığı 
takdirde Belçika’nın elindeki toprakları İngiltere’ye satma ihtimalinden korktu.11 
Fransa kamuoyu hala İngiltere’ye karşı düşmanca bir tutum alırken, Almanya 
ile yakınlaşmayı savunmaktaydı. Yalnız Almanya ile iş birliğini sömürgecilik 
konusunda istemekteydi. İngiltere ise Orta Asya’da Rusya ile bir mücadele 
içerisindeydi.

Ayrıca Stanley İngiliz kökenli bir ABD vatandaşı idi. Stanley, İngiliz yanlısı 
bir tutum takınabilirdi. Fransa, kısa bir süre önce Mısır’da diplomatik yenilgiye 
uğramıştı. Afrika’da İngiltere karşısında yeni bir mağlubiyeti kendi kamuoyunun 
büyük tepkisine neden olabilirdi. Dolayısıyla Belçika karşısında riske girmek 
8 N. D. Harris, World Diplomacy Intervention and Colonization in Africa, s. 55.
9 J. Stengers, “King Leopold and Anglo-french Rivalry 1882-1884”, France and Britain in Africa: 
Imperial Rivalry and Colonial Rule, s. 155.

10 Colin, L.,, Congo Disaster, s. 18.
11 Jean Stengers, “King Leopold and Anglo-french Rivalry 1882-1884”, Gifford, Prosser, andLouis, 
William Roger, ed. France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule,s. 152.
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istemedi. Ayrıca Fransa, 1884’te derneğe elindeki hisseleleri büyük güçlere 
satmama sözü verilmesini istedi. Bu arada II. Leopold da Almanya’dan istediği 
desteği aldı. İngiltere bu gelişmeler üzerine diplomatik alanda yalnız kaldı. 
Uluslararası Afrika derneğinin ismi 1883’te Uluslararası Kongo Derneği varlığını 
kanıtlamış oldu. 

Uluslararası ortam gerilmeye başlamıştı. Diğer taraftan herhangi bir devlet 
de bir savaşa girmekten yana değildi. Konferans öncesinde II. Leopold’un 
kendisine gönderdiği Afrika haritasını Fransızlara gösterdi. Alman başbakanı 
Otto Von Bismark’ın girişimiyle Berlin Kongo Konferansı’nı toplantıya çağırdı.12 
Toplantıda Bismark önemli bir rol oynadı. Toplantıya Bismark başkanlık ederken 
özellikle Fransız-İngiliz yakınlaşmasını önlemek için iyi bir taktik uyguladı. Bu 
konferansta büyük ve küçük devletler birbirlerini ezmeden kendilerine düşen payı 
almayı razı oldu. Önlerinde paylaşılacak kocaman bir pasta vardı. Büyük devletler 
kendi aralarındaki rekabeti önlemek için, Belçika’dan neredeyse 10 kat daha 
büyük topraklara küçük bir devletin kralının sahip olması herkesi memnun etti. 

Konferans’ın temel konusu Kongo ve Nijer nehirleri olurken İngiliz ve Fransız 
basını konuyu oldukça tahrik etti.13 Avrupalılar 1850’lere kadar Afrika’nın içlerini 
haritalarında boş olarak gösteriyorlardı. Onlara göre orası medeniyetten uzak 
olduğu için kendilerinin uygarlık götürme gibi bir misyonu üstlendiler. Kendileri 
burada olmalarını meşru göstermek için çeşitli yamyamlık hikâyeleri de Avrupa 
basınında sıkça görülmeye başlandı. Avrupa’nın hem askerî hem de ekonomik 
olarak dünyaya üstün olduğu bir çağdı. Nitekim Avrupa’da aynı zamanlara 
rastlayan ırkçılık teorilerinin çıkması da bir tesadüf değildi. Bu bağlamda 
Avrupalıların Afrika’ya gitmesi çok fazla olumlu gelişmelere imkân sağlamadı. 

Almanya ile Fransa yakınlaştı. 1871’de Fransa, Prusya karşısında ağır bir 
yenilgi aldıktan sonra Avrupa’da büyük itibar kayıbına uğramıştı. Daha sonra da 
Almanya’ya karşı bir intikam savaşı açma gücünü de kendisinde göremedi. 1882’de 
İngiltere’nin Mısır’a yerleşmesi Fransa’nın kızgınlğını artırdıysa da her hangi bir 
askeri seçeneğe başvuramadı. Şmdi Fransa tekrar eski gücüne kavuşabilmesi için 
sömürgelere ihtiyaç duyuyordu. Sömürgelerden hem hammadde hem de insan gücü 
elde ederek gücünü restore etmeyi planladı. Diğer yandan Avrupa’da müttefiksiz 
olduğundan tek başına sömürgecilik hareketlerine kalkışması zordu. Fransa, bu 
nedenle Alman desteğine ihiyaç duyarken aynı zamanda Mısır konusunda kendi 
kamuoyundan gelen eleştirileri de bir ölçüde susturabilecekti. Mısır konusunda 
12 Aslında bu Portekiz önerisi olup kabul görmemişti. Bismark bunu uygulamaya geçirerek 
İngiltere’nin inisiyatif almasını önledi. Norman Dwight Harris, World Diplomacy Intervention 
and Colonization in Africa, s. 56.

13 WM. Roger Louis, “The berlin Congo Conference”, Gifford, Prosser, andLouis, William Roger, 
ed.: France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule. New Haven, CT: Yale 
University Press, 1971, s. 167.
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Almanya İngiltere’ye destek vermişti14. Bu aşamada Almanya ile iş birliğine 
gitmesi son derece makul bir gelişme idi. Konferans’ta Almanya ile Fransa’nın 
yakınlaşması Fransa tarafından olumlu karşılandı. İngiltere’yi sömürgecilik 
konusunda engellemek için kamuoyu Almanya ile iş birliğine gitmesine olumlu 
baktı.15

Konferans’ta Stanley, serbest ticareti savunurken bunun hem Afrikalıların 
hem de Avrupalıların çıkarına olacağını savundu. Buradaki yeraltı ve yerüstü 
zenginlikleri fazlaydı. Bakır, kobalt, altın, değerli taşlar gibi zenginlikler 
Avrupalıların iştahını kabarttı. Kapitalist Avrupa dünyanın diğer bölgelerine 
girmeye hazırdı. Stanley, serbest ticaret bölgesi için çok büyük topraklar 
önerdi. Konferans’ta İngiltere Nijer konusunun gündeme gelmesini istemezken 
Kongo’daki ticari imtiyazlarının devam etmesinden yanaydı. İngiltere’ye göre 
Fransa Afrika’da kendilerinin kötü komuşu idi. Mısır konusunda Fransız basını 
İngiltere’ye düşmanca tutumunu sürdürüyordu.16 Diğer taraftan bu gelişmelerin 
yanında konferansta derneğin konumu önemli idi. Dernek, devlet statüsünde 
değildi ama olma sürecinde idi. Bu yeni bir pratik olabilirdi. Bu yeni oluşumu 
Bismark desteklerken, derneğin İngiltere tarafından tanınmasını istedi. İngiltere 
bunu yapmadığı takdirde, Almanya’nın kendilerine dostça bir tavır takınmayacağı 
anlamına geleceğini söyledi. Almanya, bu olmadığı takdirde, yalnız Nijer değil, 
aynı zamanda Nil nehri de tartışmaya açılabilir diye uyardı.17 Bu açıkça İngiltere 
için bir tehdit olsa da içinde bulunduğu konum nedeniyle bir şey yapamadı.18 
İngiltere, Mısır konusunda da hayli sıkıntıda olduğu için 2 Aralık 1884’te İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı, derneği tanıdığını delegelere bildirdi. Almanya için önemli 
olan serbest ticaret ilkesi nedeniyle Alman mallarının serbestçe dolaşımının 
sağlanması idi. 
14 Bismarck, Mısır konusunda İngiltere’ye destek vererek Fransa’nın ile İngiltere’nin arasının 
açılmasını istedi. Nitekim bunu da başardı. E. A. Benians-James Butler-C. E. Carrington, The 
Cambridge History of the Britsh Empire, Vol. 3, s. 122; Ayrıca bkz.: L. Colin, Congo Disaster, 
s. 21.

15 Fransız kamuoyu, Mısır’ın İngiltere tarafından işgalinden sonra İngilizlerin yayılmacı eğilimine 
dikkat çekerek sert şekilde eleştiriliyordu. Alman sömürgeciliğine ılımlı yaklaşmalarının nedeni 
ise Almanların serbest ticaret ilkesini Fransa’ya tanıması idi. WM. R. Louis, “The berlin Congo 
Conference”,. France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule, ss. 175-176.

16 İngiliz basınıda buna aynı karşılığı vermeye devam etti. Berlin Konferansı’nı kendilerine karşı 
Almanya ile fransa’nın iş birliği şeklinde değerlendiriyorlardı. WM. R. Louis, “The berlin Congo 
Conference”, France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule, s. 179.

17 19 Kasım 1884’te Bismark, İngiliz elçisine, derneğin devlet şekline gelmesine yardımcı olmasını 
istedi. Bu kritik bir andı Bu öneriyi red etse Kongo uluslararası rekabete açılacak ve Fransa ile 
Portekiz kazançlı çıkacaktı. Ayrıca Bismark da Nijer konusunda İngiltere’ye destek vermeyeceği 
açıktı. WM. Roger Louis, “The Berlin Congo Conference”, France and Britain in Africa: 
Imperial Rivalry and Colonial Rule, s. 190.

18 İngiltere, yalnız Fransa ile değil, Rusya ile de mücadele içerisindeydi. Afganistan üzerinde Rusya 
ile İngiltere rekabeti bütün hızıyla devam ediyordu. Fransa ile arasının bozuk olması bu devletin 
Sudan’a karşı askeri harekete girişebilirdi. E. A. Benians, James Butler, C. E. Carrington, The 
Cambridge History of the Britsh Empire, s. 122.
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Diğer yandan İngiltere için Kongo’nun coğrafi konumu stratejik açıdan önemli 
idi. Burası Suveyş’i kapatmak, tehdit etmek için etkili bir üs olarak kullanılabilirdi. 
Kızıldeniz’deki deniz trafiğinin engellenmesi İngiltere’nin Hindistan ile 
bağlantısını kesebilirdi. İngiltere buna engel olunabilmesi için derneğin tarafsız 
bir statüde olmasını istedi. Kongo’da kurulacak idare hiç kuşkusuz güçsüz 
olacaktı. Bu nedenle korunması gerekecekti. Dernek bu durumda konumunu 
sürdürebilmek için tarafsızlık politikası izlemesi gerekti. Stanley’e göre, Kongo 
sorunu çözülmediği takdirde, Avrupa güçleri arasında bir savaşın çıkması 
kaçınılmaz olacaktı. Fransa, rövanşizm politikası izlediğinden savaşın çıkmasını 
arzu etmekteydi.

Büyük güçler her ne kadar kendi aralarında bir savaş istemiyor gözükseler de 
dünyanın çeşitli bölgelerinde birbirleri ile rekabet içindeydiler. Sudan, Afganistan, 
Kızıldeniz, Balkanlar ve Çin’de büyük bir mücadeleye girişmişlerdi. Avrupa’da 
bloklaşma bütün hızıyla sürmekte idi. Fransa, kendi sömürgeleri olan Gibon, 
Gabon, Guinea ve Senegal’de serbest ticarete karşı çıkarken, İngiltere’nin elinde 
olan Nijer’i de konferansın bir konusu yapmak istedi. Ancak İngiltere buna sert 
bir şekilde karşı çıktı. İngiliz maliyesi bütün gücü ile ülkelerinin sömürgelerdeki 
üstünlüğünü devam ettirmek için para bulmaya devam etti. Şimdi bu üstünlüğü 
devam ettirebilecek miydi yoksa düşüşe mi geçecekti.19

II. Leopold, küçük bir ülkenin kralı olmasına rağmen fikirlerini iyi pazarlayarak 
istediğini elde etti.20 II. Leopold, okullar, evler yapıp Kongoluları Arap köle 
tacirlerinden kurtaracağına dair söz vermesine rağmen bunları yapmadı21. 
Konferans sonunda Afrika’daki iki nehir serbest ticarete açıldı. Alman Doğu 
Afrikası da dâhil olmak üzere Kongo havzası serbest ticaret ilkesi kabul edilerek 
yönetimi II. Leopold’da verildi. Taşımacılık garantisi verildi. Bu durumdan 
İngiltere oldukça memnun oldu. Berlin Konferansı çoklu uluslararası konferansta 
bir uzlaşma sağlandı. Köle ticareti yasaklandı. Yerlilerin himaye edilmesi kabul 
edildi. Dinî özgürlükler ve ırk ayrımı yasaklandı. 

Ayrıca Konferans’ın en önemli kararlarından biri de “fiili işgal” prensibinin 
kabul edilmesi idi. Bir devlet bir yere ayak basıp bayrağını dikmedikçe oranın 
sahibi olduğu konusunda hak iddia edemeyecekti. Bu prensip büyük güçlerin 
kendi arasında sömürgecilik konusunda bir krizin çıkmasını önledi. İngiltere fiilî 
işgal prensibine karşı çıkmaya çekindi. Bunu yaptığı takdirde Konferans’ta iyice 
izole olmuş bir halde kalabilirdi. Fiilî işgal Fransa ve Almanya’nın tasarısı idi. 
Daha sonra İngiltere bu ilkeyi benimsemekte bir sakınca görmedi. Birinci Dünya 
Savaşı’nın çıkmasını sömürgecilik konusuna bağlayanlar Berlin konferansında 
19 WM. Roger Louis, “The Berlin Congo Conference”, Gifford, Prosser, andLouis, William Roger, 
ed.: France and Britain in Africa: Imperial Rivalry and Colonial Rule, s. 173.

20 Colin L.,, Congo Disaster, s. 25.
21 Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost, New York 1998, s. 71.
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alınan kararı görmemezlikten gelmektedir. Birinci Dünya Savaşı’na giden 
süreçte sömürgecilik konusunda Avrupalı güçler kendi aralarında anlaşmışlardı. 
Anlaşmazlık sömürgeler konusunda çıkmadığı gibi Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde bu konu çoktan halledilmişti. 

Almanya, Bismark döneminin sonlarına doğru dünyaya açılıp sömürgecilik 
hareketine girişmişti. Almanya birliğini sağladığında Bismark, sömürgecilik 
konusuna karşı çıkmıştı. Ona göre Almanya gücünü Avrupa’da göstermesi 
gerektiğini ileri sürerken bu politikadan vazgeçtiğini gösteriyordu. Tanganika 
bölgesinde Alman hâkimiyeti kuruldu. Belçika Kralı, buranın yönetimini üstlenirken 
ticaret adamlarının öncülüğünde böyle bir yönetim ilk kez görülmekteydi. Ayrıca 
yeni oluşumun sınırlarını belirlemek de çok zordu. Dernekten bağımsız Kongo 
Devleti’ne geçiş 19 Temmuz 1885’te oldu. Yeni hükûmet ve anayasa ilan edildi. 

İngiltere ve Fransa’nın sömürgelerdeki yönetimi Belçika’ya göre daha ılımlı 
idi. Köle ticareti yasak yollardan devam etti. Geniş arazileri Belçikalı yöneticiler 
kontrol edemeyince bu ticaret bütün hızıyla devam etti.22 II. Leopold kendisinin 
gidip görmediği, ayak basmadığı toprağı acımasızca kullanarak sömürgeleştirdi. 
Kendisinin zengiliği artarken kara Afrikalılar giderek daha fakirleşti. Kongo’da 
kölelik yasaklanmıştı ama Kongolular yerli Afrikalılar daha kötü bir duruma 
düştü. İşkence, eziyet, sakatlama gibi olaylara sıkça rastlandı. Avrupa kamuoyu 
baskısı nedeniyle Belçika bu uygulamadan 1908 yılında vazgeçerek daha ılımlı 
bir yönetim kurmaya çalıştı.23 Daha sonra Belçika sömürgeciliği yumuşamaya 
başladıysa da hemen durmadı. Belçikalılar bölgeye sağlık hizmetleri ve tarım 
alanında yardımlarını sürdürdü. Bunu yaparken Avrupa’dan gelen sert eleştirileri 
önlemeye başladı. Misyonerlerin tekelinde olan ilk ve teknik öğretim geliştirilirken 
orta ve yüksek öğretim ihmal edildi. Belçika yönetiminin buradaki şirketlere 
ayrıcalıklar vermesi şirketlerin gücünü artırdı.24

22 Colin L.,, Congo Disaster, s. 28.
23 Belçika Parlamentosu aldığı bir kararla Kongo’yu kendi kolonisi yaptı. V. Barlet, Struggle For 
Africa, s. 104.

24 Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, İstanbul 1994, s. 222.
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BİLGE KAĞAN-KÖL TİGİN ANITLIKLARININ
KALINTI-BULUNTULARI VE TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
   DURMUŞ, İlhami

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Türk tarih ve kültürü araştırmalarında Köl Tigin ve Bilge Kağan Anıtlıkları 

önemli bir yer tutmaktadır. Anıtlıkların sunak taşları, heykelleri, taşbabaları 
ve balbalları arkeolojik buluntularını oluşturmaktadır. Yazıtlı taşları ise yazılı 
belgeleridir. Yazılı belgelerin okunmaları sonucunda Türklerin sosyal, siyasi, 
iktisadi, hukuki, askerî ve dinî durumları hakkında bilgi sahibi olmaktayız. 
Arkeolojik kalıntı ve buluntular Türk kültür unsurlarının değerlendirilebilmelerini 
mümkün kılmaktadır. Arkeolojik ve yazılı kaynakların birlikte değerlendirilmeleri 
Türk kültürü üzerine yeni sonuçların ortaya konulmasına katkı sağlamaktadır. Yeni 
yapılan arkeolojik kazılar ve ortaya çıkarılan buluntuların değerlendirilmeleriyle 
Anıtlıkların Türklük araştırmalarındaki önemi daha da artmış bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Bilge Kağan, Köl Tigin, kültür, tarih, arkeoloji.
ABSTRACT
Ruins and Remains of the Monuments of Bilge Kagan –Köl Tigin and 

their Evaluation for the Turkish Cultural History 
Köl Tigin and Bilge Kagan Complexes are important in search of Turkish 

history and culture. Altars, sculptures, stonebabas and balbals are the archaeological 
foundlings of those places. We learn a lot about social, political, financial, judicial, 
military and religious aspects of Turks in consequence of reading inscribed stones. 
Archaeological ruins and foundlings make it possible for us to utilize the factors of 
Turkish culture. The utilization of the archaeological and written sources together 
contributes to manifestation of the new results on Turkish culture. And everyday 
we learn more as a result of the utilization of the foundligs of new archaeological 
excavation.

Key Words: Turks, Bilge Kagan, Köl Tigin, culture, history, archaeology. 
GİRİŞ

Mançurya’dan Macaristan’a kadar uzanan geniş bozkır coğrafyası içerisinde 
Moğolistan bozkırlarının Türk tarih ve kültürü açısından özel bir yeri vardır. Dünya 
üzerinde görülen yerleşik, asalak ve konar-göçer kültür tipinden konar-göçer 
kültürlerin en iyi takip edilebildiği coğrafyalardan birisi Moğolistan bozkırlarıdır. 
Bu konar-göçer hayat tarzı adı geçen coğrafyanın prehistorik dönemlerinden 
günümüze kadar süreklilik göstermektedir. Özellikle Moğolistan’ın kuzeyinde 
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bulunan orta kuşak “bozkır kültürü”nün ortaya çıktığı, geliştiği ve günümüzde 
de yaşatıldığı sahalardan biridir. Bu saha içerisindeki “kalpgâh bölge” ise, Bilge 
Kağan ve Köl Tigin Anıtlıklarının bulunduğu kültür coğrafyasıdır. Adı geçen 
anıtlıklar Orhun vadisinde Koşo Çaydam bölgesinde yer almaktadırlar. Burası 
Başkent Ulan Bator’un 360 km batısında, Ugeynor’un 20 km güneyinde ve 
Karabalgasun’un 25 km kuzeyinde bulunmaktadır (Durmuş, 2002a: 1).

Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtlıklarının bilim çevrelerince tanınması 19. 
yüzyılın sonlarına rastlamaktadır. İlk olarak 18 Temmuz 1889 tarihinde Rus bilgini 
N. M. Jadrincev, Orhun vadisinde Koşo-Çaydam’da bulunan büyük anıtlardan 
meydana gelen bir grubu keşfetmiştir. Bu keşiften bir yıl sonra, 1890 yılında 
A. O. Heikel’in yönetiminde bir Fin sefer heyeti araştırmalarda bulunmuştur 
(Nowgorodowa 1980: 238). “Moğolistan’ın Eskiçağ Atlası”nı neşreden W. Radloff 
1892 yılında Koşo Çaydam’ı ziyaret etmiş ve orada çalışmalarına başlamıştır 
(Radloff, 1995).

Keşfedilen dört anıttan ikisi, stelleri (dikili taş) ve bunların üstüne kazılan 
yazıtları sayesinde, bilim çevrelerince büyük bir ün kazanmıştır. Ancak bu 
bilingua (çift dilli) olarak yazılmış metinlerin yardımıyla eski Türk runik 
yazısının okunması başarılabilmiştir. Bulunan yazıtlar, Çin tarih eserlerinin 
doğrulanmasına, tamamlanmasına, eski Türk tarih ve kültürünün araştırılmasına 
ve Göktürk döneminin değişik yönleriyle aydınlatılmasına yarayacak pek çok 
değerli verileri ortaya koymuştur. Bu veriler değerlendirilerek çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır (Thomson, 1993).

Türk bilim adamları da Moğolistan’daki Türk anıtları üzerinde Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından itibaren çalışmaya başlamışlardır. Bu çalışmalar arasında arkeolojik 
buluntular esas alınarak yapılanlar ve seyahate dayalı olanların yanında; Türk 
dili açısından kayda değerleri de bulunmaktadır (Durmuş, 2002b: 14). Bütün bu 
çalışmalar incelendiğinde Köl Tigin ve Bilge Kağan anıtlıkları hakkında bilgi 
sahibi olabiliyoruz.

Anıtlıkların Plan ve Buluntuları

Bilge Kağan Anıtlığı için Köl Tigin Anıtlığı’nın bir model olarak alındığı 
anlaşılmaktadır. Çünkü her iki anıtlıkta aynen birbirine benzemektedir. Dikdörtgen 
planlı olan Bilge Kağan Anıtlığı’nın girişi doğu taraftadır. Girişten başlayarak 
doğuya doğru devam eden balbal sıraları, aşağı yukarı 3 km’yi geçmektedir 
(Durmuş, 2006: 33). Yoluğ Tigin’in bir ay dört gün boyunca inşası için çalıştığı 
belirtilen anıtlık (Bilge Kağan Yazıtı: güney-batı), üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Doğuda girişten sonra hemen içeride ortada bir yerde kaplumbağa heykeli ile 
sunak taşı arasında yazıtlarda “eb-bark” olarak belirtilen yapı yer almaktadır. 
Anıtlığın en batı ucunda da sunak taşı bulunmaktadır. 
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Şimdiye kadar kazıların sağladığı bilgilere göre, kaplumbağa kaidenin 
altında takriben 40 cm yükseklikte sıkıştırılmış bir kil zeminin mevcut olduğu 
anlaşılmıştır. Çok kumlu bir toprak yapısına sahip olan Bilge Kağan Anıtlığı ve 
çevresinde kaplumbağa kaide ve üzerine konulan bengü taşın ağırlığını taşımak 
için böyle bir yola gidildiği anlaşılmaktadır. Aynı uygulama barkta da yapılmıştır. 
Burada da yapıyı taşımak için 65-70 cm yüksekliğinde sıkıştırılmış kil tabakadan 
meydana gelen bir podyum kullanılmış gözükmektedir. Sunak taşı yaklaşık 
240x240 cm ebadında olup, tam orta kısmında 86cm çapında silindir şeklinde 
ve 110 cm derinliğinde bir çukur bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda sunak taşının 
da yüksekliğidir. Sunak taşının altında sıkıştırılmış kilin bulunmaması ise dikkat 
çekicidir. Çünkü bölgede bol miktarda yağan yağmur kumlu toprak tarafından 
kolayca emilmekte ve taşın ortasındaki silindir şeklindeki çukur suyla dolmamakta 
ve taşa zarar vermemektedir (Durmuş, 2002c: 227-228). 

Bilge Kağan Anıtlığı’nda kullanılan çeşitli malzeme hakkında da bilgi sahibi 
olabiliyoruz. Bunlar arasında döşeme tuğlaları önemli bir yer tutmaktadır. 32x32 
cm ve 32x16 cm olmak üzere iki tür döşeme tuğlası kullanılmıştır. Kalınlıkları 
ise yaklaşık 7 cm’dir. Barkın çatısı ve sur duvarlarının üst kısmında iki tür çatı 
kiremidi kullanılmıştır. Bu kiremitlerden küçük boy olanların uzunluğu 33 cm, 
genişliği 13 cm ve yüksekliği 3 cm’dir. Büyük boy olanların uzunluğu 43 cm, 
genişliği 24 cm ve yüksekliği 3 cm’dir. Bu oluklu kiremitlerden büyük boy 
yayvan olanlar altta, küçük boy olanlar üstte büyük boyları birbirine tutturmada 
kullanılmıştır. Anıtlığın etrafını çeviren sur duvarları killi topraktan yapılmış, 
üzerleri ise sıvanıp boyanmıştır. Kiremit kırmızısı, turkuaz ve bej renginin çok 
kullanıldığını kalıntılar ortaya konulmaktadır (Durmuş, t.y.: 31). 

Bilge Kağan Anıtlığı kazıları anıtlığın planının ve kullanılan malzemelerin 
öğrenilmesinin yanında, kıymetli arkeolojik buluntular da vermiştir. Bu zengin 
buluntu grubu, sunak taşının kuzey tarafında taş sandukanın güneyinde ortaya 
çıkartıldı. Sunak taşı ile sandukanın güneyindeki mesafe 2 m olup, buluntular 
sunak taşının 75 cm kuzeyinde, sandukanın güneyinde taştan 85 cm güneyde 
bulunmuştur. Takriben 40x40 cm alana yayılmış durumdaki buluntular 120 cm 
derinlikte yer almaktaydı. Buluntuların altın, gümüş, demir ve kıymetli taşlardan 
oldukları dikkati çekmektedir. Çeşitli küçük sürahi, kaplar, fincanlar, heykelcikler 
ve süsleme unsurları söz konusu buluntular arasında yer almaktadır. Bunların 
arasında en önemlilerinden birisi altından taçtır. Bu tacın üzerindeki, kartal 
familyasından yırtıcı kuş, hem Köl Tigin’in mermer heykelinin başında bulunan 
kartalla hem de Anonim IV Anıtlığı sanduka taşlarının dış yüzündeki yırtıcı kuşla 
(Balint, 1989: 262-263) karşılaştırma yapmayı mümkün kılmaktadır. 

Köl Tigin adına yaptırılmış Köl Tigin Anıtlığı da 1957-1958 yıllarında 
kazılmıştır. Kazı L. Jisl başkanlığında Çekoslovak-Moğol ortak çalışması olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu kazıda Türk kültür tarihi, Türk sanatı tarihi ve Türk 
arkeolojisi açısından kıymetli bilgilere ulaşılmıştır (Jisl, 1960: 65-77). 
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Köl Tigin Anıtlığı’nda yapılan arkeolojik kazılar sonucunda genel olarak 
anıtlığın planı ve ortaya çıkarılan eserler hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. 
Anıtlık dikdörtgen şeklinde olup, duvarın çevrelediği alan 67,25x28,25 m 
boyutundadır. Bu alan 33,5 cm genişliğinde dört köşe, pişmiş topraktan döşeme 
taşlarıyla kaplanmıştır. Doğu duvarında 2,90 m genişliğinde bir kapı açılmıştır. 
Bu giriş kapısının her iki tarafına birer koçu tasvir eden mermerden iki heykel 
konmuş, bunların başları birbirine bakmaktadır (Jisl, 1963: 391). Girişten batıya 
doğru 8 m gidildiğinde 2,25 m uzunluğunda, mermerden başsız bir kaplumbağa 
bulunmaktadır. Bunun üzerinde bir mil yardımıyla yazıt taşı tespit edilmişti 
(Jisl, 1963: 392). Koşo Çaydam’ dadikilen ilk stel olan Köl Tigin Anıtı 3,75 m 
yükseklikte, yukarı kısmı 1,22 m, aşağı kısmı ise 1,32 m eninde olup, 44-46 cm 
kalınlığındadır. Anıtın doğu, kuzey ve güney yüzleri Göktürk harfleriyle Türkçe 
yazılmıştır (Sertkaya, 1995: 17). 

Girişle tümsek arasındaki alanda, devlet adamlarının tabiî büyüklükteki 
tasvirleri bulunmuştur. Bunların kutsal yere giden yolun her iki yanında dizilmiş 
olarak bu alana konmuş oldukları sonucuna varılmaktadır (Jisl, 1963: 392). 
Bu heykellerin bulundukları kutsal mekân ve kaplumbağa arasındaki dini alay 
yoludur. Buradaki heykeller hürmetkâr yapılışları, çeşitli tiplerde oluşları ve 
ayrıntıların itinalı yapımıyla dikkati çekmektedirler (Nowgorodowa, 1980: 241).

Kutlu yer, avlunun ortasında, tabaka tabaka bastırılmış topraktan, kenarları 
hafifçe meyilli 1 m yüksekliğinde bir kaide ile 13 x 13m genişliğinde bir temel 
üzerinde bulunuyordu. Podyumun üzerinde yapı 10,25 x 10,25 m boyutunda, kare 
planlı olarak yükseliyordu. Yapının cephesi doğuya yönlendirilmişti ve doğan 
güneşin ışınları ile karşılaşılıyordu. Tamamen bütün yapı doğuya çevrilmişti, 
yukarıda da belirtildiği üzere, anıtlığın giriş kapısı da doğuda bulunuyordu 
(Nowgorodowa, 1980: 238-239).

Yapının içi renkli freskler (duvar resimleri) ile süslenmişti. Fresklerden parçalar 
kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Yapının içinde asıl kutlu yeri sınırlayan 4,40 
x 4,40 m boyutlu ikinci bir duvarın temelleri bulunmuştur. Böylece bu duvarla 
dış duvar arasında 1,82 m genişliğinde, çepeçevre dolanan bir yol bulunuyordu. 
Yapıya doğudan girdikten sonra iç alanda da gidiş mümkün olabilmekteydi. İç 
alanın üstündeki satıhta, oturmuş durumda iki tasvirin alt kısımları torso (heykel 
parçası) olarak bulunmuştur. Bunların dışında ortaya çıkartılmış olan buluntularla 
heykellerin Köl Tigin ve eşine ait olduğu belirlenebilmiştir (Jisl, 1963: 393-395). 
Köl Tigin’in ölümü üzerine taziyede bulunmak, ölü için kurban sunmak, aynı 
zamanda taştan bir stel dikmek üzere gönderilen Çinlilerin Köl Tigin’ in taştan 
tasvirini yaptıklarının belirtilmesi de ortaya çıkarılmış heykellerin Köl Tigin ve 
eşine ait olduğunu göstermektedir (Jisl, 1963: 395).

Bizzat Anıtlığın duvarlarının dış tarafında anıtlık ile ilgili müştemilât 
balballardır. Onlar sütun şeklinde yapılmış taşlardır. Balballar da heykellerde 
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olduğu gibi belirli bir sıraya dizilmişlerdir. Külliyenin doğu dış tarafında batıdan 
doğuya doğru sıralanmışlardır. Bu balballar kilometrelerce uzunlukta sıra 
oluşturabilmişlerdir. Böyle her bir taşın öldürülmüş bir düşmanı canlandırdığı 
bilinmektedir (Durmuş, 2001: 185). 

Köl Tigin’in balbal sırası üç kilometre uzanıyor ve 169 balbal ortaya çıkıyor. 
Köl Tigin zamanında çok önem taşımalarına rağmen, şimdi taşların bir kısmı 
devrilmiş ve toprağa gömülmüştür. Köl Tigin’in böyle çok sayıda düşmanı 
öldürdüğü anlaşılıyor (Nowgorodowa, 1980: 242). Onun yaptıklarından övgüyle 
söz eden bengü taşında kahramanlığı “Hücum ettiğini, Türk beyleri hep bilirsiniz.” 
(Köl Tigin Yazıtı: doğu, 34) sözleriyle vurgulanıyor.

Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtlıkları planları ve kullanılan malzemeleri 
bakımından birbirlerine çok benzemektedirler. Çünkü Bilge Kağan anıtlığı 
yapılırken Köl Tigin Anıtlığı model olarak alınmıştır. Her iki Anıtlık’ta dikdörtgen 
planlıdır. Anıtlığı sur sistemi içerisinde doğudan batıya kaplumbağa kaidelerin 
üzerinde bulunan yazıtlı taşlar, orta kısımda “yazıtlarda “eb-bark” olarak belirtilen 
yapılar ve batı tarafta da sunak taşları yer almaktadır.“Eb-bark” olarak belirtilen 
yapılarda ne bir kült heykeline ne de Bilge Kağan ve Köl Tigin’in cesetlerine 
rastlanılmıştır. Bu itibarla bu Anıtlıklar türbe ya da tapınak değillerdir. Zaten 
Tanrı’yı soyut bir kavram olarak gören Türklerin onu anthropomorflaştırmaları, 
yani insan şeklinde düşünüp, tasvir etmeleri ve heykelini yapmaları da mümkün 
görülmemektedir (Durmuş, 2006: 34). 

Anıtlıkların savunma sistemleri de birbirlerine benzemektedir. Anıtlıkların 
etrafını sur sistemi çevirmekte, sur sisteminin dışında alt kısımları killi 
toprakla sıvanmış ve zamanında suyla doldurulmuş kanallar anıtlıkların etrafını 
çevirmektedir. Kanallardan çıkarılan topraklar dış tarafa dökülmüştür. Atı üzerine 
binmiş yay gerip, ok atabilen bir süvarinin anıtlıkların sur duvarına yanaşarak 
zarar vermeleri de böylece önlenebilmiştir. Bu özelliğiyle Anıtlıklar tıpkı klasik 
dönem ova yerleşiminin savunma sistemi gibidir (Durmuş, 2006: 34). 

Anıtlıklarda “eb-bark” olarak geçen kutsal yapının cephesi doğuya 
yönlendirilmiştir. Kapıları doğuya açılmakta, anıtlıkların girişi de doğudadır. 
Bu durum yapının planının Türk anlayışına göre yapıldığını gösteriyor. Çünkü 
Türklerde doğu en önemli yöndü. Güneşin doğduğu tarafın Türklerce kutsal yön 
sayıldığına dair deliller çoktur. Hükümdar otağının doğuya açılması, hakanların 
tahtta doğuya dönük oturmaları bunun en belirgin örneğidir. Asya Hunları ve 
Göktürkler’de veliaht gösterilenin idaresine verilen veya hakanın oturduğu taraf 
olan doğu yönü, batıya nazaran üstün kabul edilir ve yüksek hâkimiyeti temsil 
ederdi (Kafesoğlu, 1989: 240). Asya Hun Devleti’nde mühim kimselerin tayin 
edildiği sağda ve soldaki 4 büyük makama Hunlar “Dört Köşe” adını vermişlerdi 
(De Groot, 1921: 56). Göktürk dönemi mezarlarının üzerine, yanına ve daha 
uzağına taşlar dikilmişti. Bu taşlarda yön göstermekte idi. Gösterilen yönlerin 
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çoğunluğunun doğu olması da yukarıdaki düşünceyi desteklemektedir (Ögel, 
1984: 134). Yönleri belirli renklerle ifade eden Türklerde doğu “gök” ile sembolize 
edilmiştir (Durmuş, 2007: 167). Buradan da doğunun önemi ortaya çıkmaktadır.

Anıtlıkların planının yanında, kalıntı ve buluntuları açısından da benzerlik 
görülmektedir. Her ikisinde de yazıtlı taş, kaplumbağa heykeli, sunak taşı, 
heykeller, ikişer âdet koç heykeli ve dış taraflarında batıdan doğuya doğru belirli 
aralıklarla devam eden balballar bulunmaktadır. Bilge Kağan Anıtlığı’nda Köl 
Tigin Anıtlığı’ndan farklı olarak iki âdet arslan heykeli yer almaktadır.

Köl Tigin Anıtlığı’nın Bilge Kağan Anıtlığı’na, bu anıtlıkların Karabalgasun 
şehrine ve bütün bunların ise eski Karakurum şehri ve yapılarına model 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ayakta duran yapılarıyla ve sur sistemiyle 
en iyi bilinen Karakurum’dur. Anıtlıkların yeniden inşasında ise, buradaki sur 
sistemi ve yapıların anıtlıklara model oluşturabileceğini söylemek mümkündür.

İnsan Heykel, Tasvir ve Sembolleri

Türk kültür çevresinde insan tasvirlerine kayalar, madeni levhalar, topraktan 
kaplar ve halılar üzerinde rastlanılmaktadır. Bu tasvirler Türklerin görünüşü ve 
giyimi hakkında bilgi sahibi olmayı mümkün kılmaktadır. Şüphesiz Sakalar ve 
Hunlardan Göktürklere kültürel süreklilik içinde insan tasvirleri yapma geleneği 
ulaşmıştır.

Göktürk döneminde en kayda değer tasvirler heykellerdir. Göktürklerin 
yayılmış oldukları kültür coğrafyalarında, özellikle devlet yöneticilerine ait 
anıtlıklarda çok sayıda heykel ortaya çıkarılmıştır. Bu tür anıtlıklardan birisi 
İlteriş Kağan’a ait olanıdır. Burada erkek ve bayan heykelleri gerçekçi bir tarzda 
tasvir edilmiştir (Esin, 1986: 178-179). İlteriş Kağan Anıtlığı, Köl Tigin ve 
Bilge Kağan Anıtlıklarına model oluşturduğu gibi, bu anıtlığın heykelleri de adı 
geçen anıtlıkların heykellerinin yapımına etki etmiştir.

Köl Tigin Anıtlığı’nın en kayda değer buluntuları mermer heykellerdir. 
Korunmuş parçalara göre Köl Tigin ve eşi tasvir edilmiştir. Köl Tigin’in çehresi 
yüksek bir başlık altında güçlü bir şahsiyetin ferdî özelliklerini gösteriyor. 
Dudaklar sağlam bir şekilde bir araya gelmiş, çene ise enerjiktir. Açık bir şekilde 
bir erkeğin portresinden takriben kırk yaşında olduğu çıkarılabiliyor. Yüzünden 
irade ve azimlilik görüntüsü anlaşılabiliyor (Nowgorodowa, 1980: 239). 

Bilge Kağan Anıtlığı’nda da çeşitli heykeller bulunmakla birlikte, Bilge Kağan 
ve eşine ait mermer heykeller bu tür buluntular arasında en kayda değerleridir. 
Her ikisi de oturur şekilde tasvir edilmişlerdir. Bu heykellerin gerçekçi bir şekilde 
tasvir edildiklerini düşünmek gerekir. Buradan yaklaşık boy ve kilolarının tespiti 
bile mümkündür. Ayrıca üzerlerindeki giyimleri de o dönemin giyim kuşamını 
anlamayı da mümkün kılmaktadır.
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Taş figürler arkeolojik, tarihî ve etnografik litaratürde eski halk tarafından 
“kamenneye baba”, “taşbaba”, “taşkadın” olarak adlandırılmıştır. Bunlar günümüzde 
Moğolistan, Tuva, Altaylar ve Kuzey Çin’in kenar bölgelerinde bulunmaktadırlar. 
Bunlar ya etrafı taş levhalarla çevrili bir yer, ya da Orhun Anıtlıkları tipinde büyük 
anıtlıkların dışında doğu tarafta bulunuyorlar (Jisl, 1970: 7).

“Taşbaba” kavramı çok ya da az kaba figürler veya hatıra mahallerinin dışında, 
çoğunlukla doğu taraflarında duran, yalnız hafifçe gösterilmiş başlarıyla taşlar 
için kullanılıyor. Bu kavram içeriğinden anıtlığın çiti ya da sur sistemi dışında 
bulunan bütün diğer oturan –bağdaş kurmuş, diz çökmüş– ayakta duran, büyük 
ölçüde tam plastik olarak işlenmiş figürlerden ayrılıyor. Taşbabalarda belden alt 
kısmın betimlenmesi de bulunmuyor.

“Taşbabalarˮın düşmanların tasvirleri olduğu ve ölenler olmadığı ortaya 
çıkıyor. Yerli halkın karakteristik hususiyetleri üzerine taşbabaların görünüşünden 
sonuç çıkarmak belirli bir temelin yokluğunu hissettiriyor. O bölgede erkeklerin 
donanımı ve elbisesinde rastlanan fiziki tip malumatı hiç verilmiyor. Köl Tigin, 
Bilge Kağan ve Bilge Tonyukuk yazıtlarında çeşitli savaşların tasvirlerini biliyoruz. 
Burada Uzakdoğu’dan Kitan, Tatabı, güneyden Çinliler, kuzeyden Kurıkan ve 
Kırgızlar, başka batı Türkleri, Araplar vd. karşılaşıyoruz. Buna ilaveten asi soy 
arkadaşlarına karşı savaş tasvirleri çıkıyor (Jisl, 1970: 38). 

“Taşbabalarˮın görüntüsünde arkeolojik buluntulardan istifade edersek, böy-
lece bu sahalarda esasitibarıyla o zamanki bütün konar-göçerlerin görünüşünün 
çok benzer olduğunu görürüz. Elbette taşbabalara yalnız emin tipler olarak ba-
kılmaktadır. Onlar az çok düşmanların şematik tasvirleridir. Çeşitli farklılıkların 
oluşumunda yerli atölyelerin geleneği, diğer örneklerin taklidi ve bazı taşçıların 
kabiliyeti etkili olmuştur (Jisl, 1970: 39).

Türk tipi hakkında taşbabalardan da bilgi edinilebilmektedir. Anonim I 
Anıtlığı’nda bulunan bir taşbaba bu hususta bir fikir vermektedir. Bu tür taşbabalar 
bozkır kültür çevresinde oldukça çok ortaya çıkarılmıştır. Bu tür buluntuların 
heykellerden farkı üç boyutlu olarak yapılmamalarıdır. Taşların arka tarafı düz 
ya da tam işlenmemiştir. Ancak Türk tipolojisinin belirlenmesinde önemli bir yer 
tutmaktadırlar. Çünkü bu tür taşbabalar daha çok aynı soya dayalı düşmanların 
tasvirleridir.

Heykeller, taşbabalar, damgalı, yazıtlı ve hem damgalı hem de yazıtlı taşlara 
göre anıtlıkların dış tarafında tasvirsiz, damgasız ve yazıtsız sütun şeklinde taşlar da 
bulunmaktadır. Balbal olarak adlandırılan bu taşlar anıtlıkların doğusunda hemen 
dışından başlamak üzere batıdan doğuya doğru sıralar hâlinde uzanmaktadırlar. 
Bu balballar kilometrelerce sıra oluşturmaktadırlar.



1198

Köl Tigin ve Bilge Kağan Anıtlığı ile çevredeki Anonim anıtlıkların balbal 
sıraları dikkati çekmektedir. Köl Tigin Anıtlığı’nın 169 balbalının varlığı ortaya 
konulmuştur (Nowgorodowa, 1980: 242). Oysa yapmış olduğumuz yüzey 
araştırmasında Köl Tigin Anıtlığı’nın 175, Bilge Kağan Anıtlığı’nın ise 215 
balbalı tarafımızdan belirlenmiştir. Balbalların bir kısmı yerlerinden kaldırılmış, 
bir kısmı da kumların altına gömülü kalmıştır. Türk kültür çevresinde anıtlıklarda 
bol miktarda balbal sırası dikkati çekmektedir. 

Bengü, Sunak ve Hatıra Taşları

Türk kültür çevrelerine bakıldığında o çevrede en çok hangi malzeme varsa 
o tür malzemenin Türkler tarafından kullanıldığı görülmektedir. Malzemelerin 
seçiminde şüphesiz yalnız bol miktarda bulunması yeterli değildir. Aynı zamanda 
kullanılan malzemenin dayanıklılığı ve ne için kullanıldığı da önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu kapsamda dayanıklılık açısından taş malzeme, özellikle mermer, 
granit türü dayanıklı malzemeler arasında sayılabilir. Bu tür dayanıklı malzemenin 
kullanımı iklim bakımından gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının çok fazla 
olduğu, hatta yaz ve kış arasında sıcaklık farkının çok belirgin olarak görülebildiği 
kültür coğrafyalarında daha da önem taşır.

Türklerin yaşamış olduğu kültür coğrafyalarında dayanıklı taşların kullanılması 
şüphesiz onlarda mevcut anlayışla ilgilidir. Bundan dolayı uzun yıllar kalmasını 
düşündükleri yazı ve tasvirlerini taşlar üzerine yazıp çizmişlerdir. Bunlar 
üzerleri önemli şahsiyetler tarafından yazdırılıp çizdirilmiş taşlardır. Kendileri 
bu taşları “bengü taş” olarak adlandırmışlardır. Bengü, “ebedî”, “ölümsüz” 
anlamlarına gelmektedir. Ebedilik ve ölümsüzlük, kalıcılık adına taşta mevcuttur. 
İşte geçmişin, yaşanılan zamanın anlatıldığı ve geleceğe yönelik mesajların da 
verildiği yazıtlı taşlar dün-bugün-yarın üçgeni içinde düşünüldüğünde de büyük 
önem taşımaktadır.

Taşların ölümsüzlüğünü Bilge Kağan ve Köl Tigin Yazıtlarındaki bilgilerden 
de anlamaktayız. Yazıtlarda “bengü taş diktirildiğinden söz edilmektedir. Buradan 
gelecek nesillere bu yazıtların kalmasının amaçlandığı görülmektedir. Gerçekten 
de bu yazıtların dikiliş tarihiitibarıyla uzun zaman geçmiştir. Köl Tigin Yazıtı 732 
yılında dikildiğine göre, 2007 yılı itibarıyla 1275 yıldır aynı hatıra mahallinde 
durmaktadır. Kışın sıcaklığın -60 dereceye düştüğü ve yazın +30 dereceye çıktığı 
düşünülürse, yaz ve kış arasında sıcaklık farkının 90 dereceyi bulduğu bir bölgede 
açık havada taştan daha dayanıklı malzeme bulmak zordur.

Birçok kültür coğrafyasında olduğu gibi Türk kültür çevresinde yazıtlar taşlar 
üzerine yazılmıştır. Bu taşlar büyük ölçüde önemli şahsiyetler için diktirilmiş 
taşlardır. Yalnız konumuz kapsamındaki taşlara baktığımızda bile taşların 
diktirildiği kişilerin önemi ortaya çıkar. Bilge Kağan, Köl Tigin ve Bilge 
Tonyukuk Bengü Taşları bu kapsamda değerlendirilebilir. Şüphesiz Bilge 
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Tonyukuk Bengü Taşları, Bilge Kağan ve Köl Tigin Bengü Taşlarından yalnız 
büyüklükleri bakımından değil, üzerindeki yazıları bakımından da ayrılır. Bilge 
Kağan ve Köl Tigin Bengü Taşları Bilge Tonyukuk Bengü Taşları ndan daha 
büyüktürler. Ayrıca bu taşlarda hem Türkçe hem de Çince yazıtlar bulunmaktadır. 
Yazıtların dışında Türk Devleti’nin kuruluş efsanesine uygun olarak taşların üst 
kısımlarında kurt başlığı altında ayrıntılı bir biçimde durulacağı üzere, kurtun 
emzirdiği çocuklar yer almaktadır. Köl Tigin Yazıtı’nın üst kısmında stilize 
bir kurt, yani taşın üst kısmında hilal şeklinde kıvrılmış bir kurt iki çocuğu 
emzirmektedir. İki çocuk şüphesiz simetri uyumundan dolayı işlenmiş olmalıdır. 
Diğer geniş yüzün üst kısmında da aynı şekilde kurt tarafından emzirilen çocuklar 
bulunmaktadır. Bilge Kağan bengü taşı daha çok yıpranmış olup, bu tür tasvirler 
onda da olmalıdır. Köl Tigin Bengü Taşı’nın Türkçe geniş yüzünün üst kısmında 
iki çocuk arasında kutuz damgası bulunmaktadır. Bu damga Bilge Kağan Bengü 
Taşı’nın Türkçe yüzünde Köl Tigin Bengü Taşı’ndaki gibi iki çocuk arasına 
yerleştirilmiş olmalıdır. Burada kutuz damgası fark edilebilmektedir. Bu damga 
hanedanın damgası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bengü taşlara kalıcı olanlar 
tasvir edilip, yazılmış görülmektedir. Kurt tarafından emzirilen çocukların 
tasvirleri, kutuz damgası sembolleri, yazılar da doğrudan anlatılmak istenenleri 
ihtiva etmektedir. 

Anıtlıklarda önemli unsurlardan biri de sunak taşlarıdır. Hem Bilge Kağan 
Anıtlığı’nda hem de Köl Tigin Anıtlığı’nda sunak taşları anıtlıkların batı 
taraflarında yer almaktadırlar. Bu taşlar küp şeklindedir. Orta kesimlerinde 
silindirik bir oyuk bulunmaktadır. Aynı zamanda bu silindirik oyuk taşın 
yüksekliğidir. Yıllar önce litaratüre sunak taşı olarak geçmişler ve çok sayıda 
bilim adamı tarafından sunak taşı olarak adlandırılmışlardır. Oysa bu anıtlıkların 
tapınak olmadıkları ve herhangi bir tanrıya ya da Gök Tanrı’ya atfedilmedikleri 
ve Tanrı’nın heykelinin de bu anıtlıklarda bulunmadığı hatırlanmalıdır. Ayrıca 
Köl Tigin ve Bilge Kağan Anıtlıkları’nda cesetlerine de rastlanılmamıştır. Bu 
açıdan bakıldığında mezar ya da kabir olarak da adlandırılamazlar. Bu durumda 
Anıtlıklar hatıraların canlandırıldığı ve gelecek nesillerin gezip göreceği bir açık 
hava millî tarih müzesi konumundadırlar. Bu şekilde düşünüldüğünde Sunak taşı 
olarak belirtilen taşların dilek taşı olabilecekleri de hesaba katılmalıdır. Özellikle 
savaşa giderken bir takım dileklerde bulunulması, Tanrı’dan ve ataların ruhundan 
güç alınması düşünüldüğünde anıtlıkları ziyaret edenlerin dilekleri sunularından 
ön plana çıkmaktadır. Hatta günümüzde Moğolların sunak taşı çevresine madeni 
para bırakarak bir takım dileklerde bulunmaları, hayvanlarının çoğalması ve yılın 
bolluk içinde geçmesini arzulamaları köklü bir geleneğin devamı olarak kabul 
edilmelidir. Ayrıca yol kenarlarında ve yüksek tepelerde çakıl şeklinde yığılmış 
taşların etrafında dönerek para atmaları ve dileklerde bulunmaları da aynı geleneğin 
devamı olmalıdır. Moğolların “Ovoo” adını verdikleri bu yerlerde dilek ve dua 
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için önem taşımaktadır. İşte Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtlıkları’nda bulunan 
ve sunak taşları olarak litaratüre geçen taşların yalnız sunuların yapılmadığı, aynı 
zamanda dilekte bulunulan yerler oldukları da düşünülmelidir.

Heykeller ve taşbabalardan başka damgalı, yazılı ya da hem damgalı hem de 
yazılı balballar da yer almaktadır. Bu tür balballar genellikle anıtlıkların hemen 
çevresinde bulunmaktadırlar. Bunlar ölenin yoğ törenine gelindiğinde önemli 
şahsiyetlerin ölen kişiye adadığı taşlardır. Bizzat taşı adayanın damgası ya da 
yazısı taş üzerinde görülebilmektedir (Jisl 1970: 50-51). 

Hatıra taşı olarak kabul edebileceğimiz taşlardan birisi, Bilge Kağan 
Anıtlığı’nın doğu tarafında bulunmaktadır. Bu taşın üzerinde “Tölös Şad’ın taş 
balbalı bol” yazılıdır. Buradan Tölöslerin şadının balbalı olduğu anlaşılıyor. Bu 
ifade Tölös Şad’ı değil, bilakis Tölöslerin Şadı tarafından hediye edilmiş olduğu 
anlaşılıyor (Jisl, 1970: 22). 

Şadlar Bilge Kağan’ın yakın akrabalarıydılar. Bilge Kağan ve Köl Tigin 
Yazıtları okunduğunda, hiçbir yerde kendilerine düşmanca duygular beslemiş 
olan bir şadın ismi bulunmamaktadır. Bunun aksine Bilge Kağan’ın yönetim 
yılının başlangıcının anlatımında şunlar yazılıdır: “Küçük kardeşim Köl Tigin ve 
iki Şad ile ölünceye kadar çalıştım” (Bilge Kağan Yazıtı: doğu, 22). 

Hayvan Heykel, Tasvir ve Sembolleri

Bilge Kağan ve Köl Tigin anıtlıklarında hayvan heykel, tasvir ve sembolleri 
de dikkati çekmektedir. Hayvan tasvirleri arasında at, kartal ve kurta, sembolleri 
arasında da kutuza, yani yabani boğaya rastlanılmaktadır. En çok görülenler 
hayvan heykelleridir. Bunlar arasında ise, koyun, arslan, geyik ve kaplumbağa 
bulunmaktadır. 

At, Türklerin bütün hayatında ön plana çıkmaktadır. Uçsuz bucaksız 
coğrafyaların kısa zamanda aşılması, geniş otlaklar ve sürülerin kontrol altında 
tutulması, yaylaktan kışlağa, kışlaktan yaylağa göç, tanrıya ve atalara kurban 
edilmesi, etinin yenilmesi, sütünün içilmesi ve boyların kendi aralarındaki ve 
diğer düşmanlara karşı verilen mücadelelerde hep at görülmektedir. Bu durumda 
at Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi, dini ve askeri hayatında en önemli unsurlardan 
birisidir. Hatta kültüre isim verecek değere ulaşmış ve bozkır kavmi olan Türklere 
“atlı kavimler” ve onların oluşturdukları kültüre de “atlı kültür” denilmiştir 
(Durmuş, 2005: 15). 

Atın ehlileştirilmesi ve atlı kültürün ortaya çıkışı doğrudan Türklerle 
bağlantılıdır. İnsanlık tarihinde ulaşılan bu başarı, kavimlerin ve diğer kültürlerin 
gelişmesinde fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Tarihi bağlantıların gösterdiği 
gibi, büyük devlet esası için gerekli şartlar ancak bu sayede belirebilmiştir 
(Koppers, 1941: 552). Atlı kültürün Türk kültür çevresinde ortaya çıkışını büyük 
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ölçüde arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış buluntulardan da anlamak 
mümkündür. Bozkırlarda görülen bir dizi yeni gelişmeler arasında ata binme ve 
tekerlekli arabaların kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Binek ve koşum atlarının 
en erken örnekleri Balhan mezarları kültürü ve Andronovo kültürü gömülerinde 
ortaya çıkmıştır (Zvelebil, 1980: 253). Şüphesiz, Türk kültür çevresinde atın 
binek hayvanı olarak kullanılması ön plana çıkmaktadır. Çünkü ata binilmesi, atın 
arabaya koşulmasından daha ileri bir gelişmedir. İşte Türkler bu sayede süvari 
olarak varlıklarını sürdürmüş, askerî güç kazanmış ve büyük devlet kurabilecek 
şartları oluşturmuşlardır.

Türkleri askerî başarılara götüren ve birçok kavim üzerinde hâkimiyet 
kurmalarını sağlayan en önemli unsurlardan birisi şüphesiz attır. Türklerde atın 
ne derece önemli bir yer tuttuğu yazılı belgelerde de ortaya konulabilmektedir. 
Özellikle Bilge Kağan ve Köl Tigin yazıtlarında atların kahramanlıkları, renkleri ve 
cinslerinden uzun uzun söz edilmektedir. Atların binek hayvanı olarak kullanıldığı 
ve kahramanların at üzerinde başarılar kazandığı da açıkça belirtilmektedir. Hatta 
Köl Tigin’in bindiği atların “Boz”, “Ögsüz”, “Azman Ak” vb. isimler almalarının 
dikkate değer olduğu görülmektedir (Köl Tigin Yazıtı: doğu, kuzey). 

Köl Tigin Yazıtı’nda “Çin kağanından resimci getirdim, resimlettim… İçine 
dışına bambaşka resim vurdurdum.” (Köl Tigin Yazıtı: güney, 12) sözleri dikkate 
değerdir. Bilge Kağan yazıtında da aynı sözler bulunmaktadır (Bilge Kağan 
Yazıtı: kuzey, 14). Buradan Anıtlıkların her ikisinin sur duvarlarının resimlerle 
süslendiği anlaşılmaktadır. Duvarların boyandığını kazılarda ortaya çıkarılan 
boyalı sıva parçaları açık bir şekilde göstermektedir. Bilge Kağan Anıtlığının 
kuzeybatı köşesinde temel seviyesinde sur duvarının boyalı kısmı yazılı 
belgelerdeki bilgileri desteklemektedir. Bu boyalı sıvalardan hareketle açık mavi, 
kırmızı, kahverengi, sarı vb. renkler kullanılmıştır.

Her iki anıtlıkta da sur duvarlarının iç ve dış taraflarında savaş sahnelerinin 
işlendiğini söylemek mümkündür. Köl Tigin Anıtlığı’nda ağırlıklı olarak 
Köl Tigin’in Bilge Kağan Anıtlığı’nda da ağırlıklı olarak Bilge Kağan’ın 
kahramanlıkları yer almış olmalıdır. Yazıtlarda en çok işlenen konu kahramanlıktır. 
Böylece en çok resmedilenler arasında atlar da bulunmalıdır. Çünkü kahramanı 
başarıya götüren en önemli vasıta attır. Bilge Kağan Anıtlığı’ndan çıkarılmış 
bir çatı kiremidi üzerinde atlı kahramanların donanımları ile tasvir edilmiş 
olmaları bu türden resimlerin çok olmasının bir delilidir. Ayrıca bu tür tasvirlere 
Göktürk döneminde kayalar üzerine yapılmış çizimlerde de rastlanılmaktadır 
(Nowgorodowa, 1980: 215).

Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtları’nda renginden, cinsinden söz edilen ve 
Bilge Kağan Anıtlığı’nda çatı kiremidi üzerinde süvarileriyle tasvir edilen anıt-
lıkların çevresinde kayalar üzerinde de aynı tasvirlerine rastlanan –kanaatimizce– 
her iki anıtlığın sur duvarlarının ve barklarının duvarlarının iç ve dışında yapılan 
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resimler içerisinde de bol miktarda resmedilmiş olan at, aynı kültür çevresinde 
önemini korumaktadır. At, bu kültür çevresinde en fazla beslenen hayvan türü-
dür. Kültürün en başta gelen unsurudur. Eti yenilmekte, sütünden kımız yapılıp 
içilmekte, sürüler atla kontrol edilmekte, yaylaktan kışlağa, kışlaktan yaylağa at 
sayesinde gidilmektedir. At, önemli günlerde yarışlarda da kullanılmaktadır. 

Batıdan doğuya doğru düzgün bir biçimde devam eden Bilge Kağan ve Köl 
Tigin anıtlıklarının balbal sıraları arasındaki uzaklık 1 km’dir. Köl Tigin Anıtlığının 
balbal sıraları yarışın başlangıç noktası, Bilge Kağan Anıtlığı’nın balbal sıraları 
da yarışın bitiş noktası görevini görmektedir. 

Türklerin hayatında attan sonra koyun ikinci sırayı almaktadır. Göktürk 
döneminde de aynı durumun devam ettiği görülmektedir. Göktürklerle ilgili 
olarak Çin kaynaklarında şu bilgilere yer verilmektedir: “At, koyun beslerler. Göç 
ederler. Keçe ile kaplı çadırlarda yaşarlar. Et yerler, kımız içerler.” (Eberhard, 
1996: 86). 

Koyunun etinden, sütünden yararlanıldığı gibi derisinden ve yününden de 
yararlanılmaktaydı. Keçe başta olmak üzere, çadırlardaki sergi eşyaları ve 
insanların giyim eşyaları, koyun yün ve derisi işlenmek üzere yapılmaktaydı. 
Böylece koyun Türkün karnını doyuran, üzerini giyindiren önemli bir unsurdu.

Koyun, Türklerin askerî eğitiminde de önemli bir yere sahipti. Çocuklar tay 
ve atlara binmeden önce koyunlar üzerine bindirilmekteydi. Örneğin Hunlarda 
çocuklar koyunlara ya da iğdiş edilmiş koçlara binebilmekte, yay gerebilmekte 
ve kuşlara, gelinciklere ve büyük farelere (tarbakan) ok atabilmektedirler; 
büyüdüklerinde beslenmeleri ve giyimleri için gerekli tilki ve tavşanları 
avlamaktadırlar (De Groot, 1921: 3). Burada koç ve koyuna binerek, ayakları 
yere değmeden durabilme ve bu esnada yay gerip, ok atabilme kabiliyetinin 
kazanıldığı dikkati çekmektedir. Böylece atlı bir savaşçının kazandığı üç temel 
kabiliyetin ilk adımı atılmaktadır. Bunlar dörtnala giden at üzerinde kendinden 
emin bir şekilde öne, arkaya, sağ ve sola dönebilme, yay gerip, ok atabilme ve 
hedefi vurabilmeleridir. Çocukken başlayan eğitimde koç üzerinde durarak, atış 
yapıp hedefi vurma, bu işi yapan çocuklarda güven duygusunu artırıyordu. Koçtan 
düştüklerinde fazla zarar görmüyor, tekrar koça binmekten korkmuyor, bu safhayı 
atlattıktan sonra iyi bir at binicisi, iyi bir yay gericisi ve iyi bir hedef vurucusu 
olabilmekteydiler. 

Türklerin sosyal, iktisadi, askerî, dinî vb. hayatında özel bir yeri olan koyunun 
tasvirleri de yapılmıştır. İlk kez Andronovo kültürü yayılma sahası içerisinde taştan 
koç figürleri bulunmuştur (Tallgren, 1938: 124-126). Tunç devrine ait olduğu ileri 
sürülen koçbaşlı sapları olan tunç bıçaklar da önemli bir yer tutmakta olup, çok 
sayıda örneğine Moğolistan’da rastlanılmıştır (Tallgren 1938: 128). Anıtlıklarda 
ise koçtan taş heykeller bulunmaktadır. Bilge Kağan Anıtlığı’nda iki ve Köl Tigin 
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Anıtlığı’nda iki olmak üzere toplam dört âdet koç heykeli dikkati çekmektedir. 
Taştan koç heykelleri Kafkaslar ve Anadolu’da da yaygın olarak ortaya çıkmıştır 
(Karamağaralı, 1972: 29). Anıtlıklardaki koç heykelleri kültürel süreklilik içinde 
kendisinden önceki örneklerden etkilenmiş ve kendisinden sonraki örneklere de 
etki etmiştir. 

Türklerin yaşadığı İç Asya dünyasında boğa, özellikle doğuda ve yüksek 
zirvelerde tüylü cinsi “kutuz” bir kuvvet timsali olarak görülüyordu. Kutuz ve 
onun kuyruğundan tuğ milattan önceki dönemlerde bir Türk kavmi olan Chouların 
alametlerinden idi. Kutuz’un özellikleri, uzun tüyleri, kuyruğunun ucundaki kuş 
tüyüne benzeyen ve biraz arkaya dönük olan büyük boynuzları idi. Hunlar’da ise 
kutuz motifi Noin-Ula hükümdar mezarında alplık alameti olarak görülmektedir 
(Esin, 1985: 126). 

Eski Türkçe’de “buka” ve “ud” denen öküz ile “kutuz”, “kotuz-buka”, “kotas”, 
“hotaz”, “hotoz” gibi adlar verilen tüylü yabani boğa, tabii ve efsanevi yönleri 
ile tarihî Türkler ile de yakından alakalı olmuştur. “Kutuz” motifinin tuğ şekli 
Göktürklerde ortaya çıkmıştır. Ayrıca Uygur resimleri arasında boğalar dikkati 
çekmektedir (Esin, 1985: 126-127). Bunlardan başka On iki Hayvanlı Takvim’de 
var olan timsaller arasında “Ud” yılı dikkati çekmektedir. Bu takvim başta 
Göktürkler olmak üzere çok sayıda Türk topluluğu tarafından kullanılmıştır 
(Durmuş, 2005: 4-6). Göktürk döneminde “kutuz” tuğunun tasvir edildiği eserlere 
rastlanılmıştır. Kaya üzerinde “kutuz” tuğu taşıyan altlı alpların resimleri dikkat 
çekmektedir (Esin, 1985: 130). 

Göktürk döneminde Bilge Tonyukuk yazıtında da kutuzla ilgili şu bilgiler 
dikkati çekmektedir: “Kağan mı kılayım, dedim. Düşündüm. Zayıf boğa ve 
semiz boğa arkada tekme atsa; semiz ya da zayıf boğa olduğu bilinmezmiş derler 
diyip, öyle düşündüm. Ondan sonra Tanrı bilgi verdiği için kendim bizzat kağan 
kıldım (Tonyukuk Yazıtı: I, batı, 5-6). Burada Göktürklerin bilge devlet adamı 
Tonyukuk, kağan sülalesinin oğullarını “buka”, yani boğaya benzeterek, onların 
Çin’e karşı gelebilecek kuvvetle “boğa”yı aramaktaydı (Esin, 1985: 128). 

Köl Tigin Yazıtı’nda, onun düşmana karşı saldırılarında “oplayu tegmek” 
deyimi kullanılmaktadır (Köl Tigin Yazıtı: doğu, 32-36). Burada düşmanın 
uzaktan ok ile vurulması, yaklaşınca mızraklanması ve iyice yanaşınca ise 
kılıçlanması için “oplayu tegmek” deyiminin kullanıldığı dikkati çekmektedir. 
“Op” kelimesinin boğa için kullanıldığından hareketle, boğanın düşmanına çok 
hızlı ulaşması ve boynuzları ile düşmanına dürtmesinin “oplayu tegmek” şeklinde 
ifade edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda “op-layu tegmek” deyiminin “boğa 
gibi düşmana saldırmak” anlamına geldiği de kabul edilmektedir (Sertkaya, 1995: 
154, 158-159). Kutuz, yani yabani boğanın diğer hayvanlar için çok korkunç ve 
tehlikeli olması, boynuzuyla vurduğu hayvanın ister tekmelenmiş, ister düşmüş, 
isterse yaralanmış olsun, ölümden kurtulamayacağının belirtilmesi de (Ögel, 
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1991: 330) yukarıdaki görüşü desteklemektedir. Köl Tigin’in saldırılarının da 
kutuz’un saldırıları gibi sonuçlar verdiği görülmektedir. Çünkü bu tür saldırılarda 
düşmanlarını ani bir şekilde öldürdüğü bilinmektedir.

Köl Tigin ve Bilge Kağan Anıtlıklarında yazıtlı taşların doğu ve batı 
yüzlerinin üst kısımlarında yer alan Göktürk sülalesinin damgası da bu çerçevede 
değerlendirilmek bakımından değer taşımaktadır. Bizzat Yoluğ Tigin tarafından 
çizilmiş damgada ucunda sorguç olan çok uzun kuyruğunu havaya kaldırmış, bir 
boynuzlu hayvan piktogramı gözükmektedir. Bu piktogram kuyruğunu kaldırarak 
saldıran boğanın, boynuzları arkaya dönük, “kutuz” cinsidir. Ayrıca Oğuz 
hükümdarı Baz Kağan’ın oğlunun mezar taşına aynı damganın çizilmiş olup, 
yanına Göktürk runik (oyma) yazısı ile “kutuz” yazılmış olması bütün şüpheleri 
ortadan kaldırmaktadır (Esin, 1985: 131). İlteriş Kağan Anıtlığı’nda ortaya 
çıkarılmış arslan heykellerinin sol ayağında da aynı damganın ortaya çıkartılmış 
olması (Esin, 1986: 177) kültürel süreklilik açısından da önem taşımaktadır. 
Önce İlteriş Kağan, sonra Köl Tigin ve nihayet Bilge Kağan Anıtlığı’nda 
“kutuz” damgasının bulunması Göktürk sülalesinin damgası olduğunu açıkça 
göstermektedir. 

Türk kültür çevresinde en önemli yeri olan hayvanlardan birisi kurttur. 
Özellikle Türkler’in konar-göçer olarak hayatlarını sürdürdükleri çevrelerde bu 
önemi daha da artmıştır. Türkler yazı kullanmadıkları dönemlerde sanatlarında 
kurt tasvirlerine yer vermişlerdir. Yazılı belgelerinde kurdun kendileri için 
değerini ortaya koymuşlardır. Kurt destanlarına girmiş, onların atası olmuş, 
bazen yol gösterici, bazen kurtarıcı olarak görünmüştür. Askeri açıdan gücü, 
saldırganlığı ve kolayca düşmanlarını yenmesi Türklerin askeri yapılanmalarına 
bir model oluşturmuştur. Daha da dikkate değer bir husus Türk tuğlarının ucu ve 
bayraklarında kurt başı kullanılmıştır.

Başlangıçta adı “böri”, yani “börü” (Köl Tigin Yazıtı: doğu, 12) olarak geçen 
bu hayvana Oğuzlar tarafından “kurt” denilmiştir (Kâşgarlı Mahmud, 1992: 342). 
Günümüzde ise Anadolu’da “kurt” adı yaygın olmakla birlikte, yırtıcılığından 
hareketle canavar tabiri de kullanılmaktadır.

“Kurt”, Türk kültür çevresinde hem arkeolojik buluntularla hem de yazılı 
belgelerle ortaya çıkmaktadır. Arkeolojik boyutu ile kurt tasvirleri tunç devrine 
kadar götürülebilmektedir”. Tunç devrine ait olduğu düşünülen iki mezar taşı 
üzerine çizilmiş Kem bölgesi buluntuları ve Pazırık’tan ortaya çıkarılmış tahta 
oymalarında yeleli kurt dikkati çekmektedir. Ayrıca, Kem bölgesinde MÖ 9.-6. 
yüzyıllar arasına tarihlendirilen, bir mezardan ortaya çıkarılmış ejder, kurt başları 
da eski örneklerdendir (Esin, 1980: 427). 
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Göktürk döneminde de kurt tasvirleri önemli bir yer tutmaktadır. Öncelikle 
onların tuğ ve bayraklarında sembol olarak altından bir kurt başı bulunmaktaydı 
(Liu Mau-tsai, 1958: 9, 40). Kuzey-Doğu Türkistan duvar resimlerinde kurt başlı 
bayraklar yer almaktadır. Elinde kurt başlı bayrak tutan hükümdar resimleri büyük 
ölçüde Göktürk dönemine aittir (Esin, 1980: 430). 

Göktürk kağan soyunun türeyiş efsanesi de Türkistan’ın batısında Buncikeş’teki 
sarayın duvarlarında resmedilmiştir. Burada dişi kurt mucizevî yolculuğunun 
sonuna varmış, Turfan ilinin kuzeybatısındaki mağarada çocuklarını doğurmuş ve 
emzirmektedir. Bu levha dişi kurdun Remulus ve Romus’u emzirdiğini gösteren 
Roma ikonografisine benzetilmektedir (Esin, 1980: 434) 

Dişi kurdun emzirdiği çocuk tasvirlerine Yazıtlar üzerinde de rastlanılmaktadır. 
Bugut yazıtlı taşının üst kısmında kurt tarafından emzirilen çocuk betimlenmiştir 
(Durmuş, 2002ç: 786). Daha da önemlisi Köl Tigin Yazıtı’nın her iki yüzünde 
kurt tarafından emzirilen çocuk tasviri bulunmaktadır. Taşın üst kısmından belirli 
bir parça kırılmış durumdadır. Hem Türkçe yazılı geniş yüzde hem de Çince 
yazılı geniş yüzde kurt tarafından emzirilen çocuk tasvirleri dikkat çekmektedir. 
Burada da iki çocuk tasviri –gözlerim beni yanıltmıyorsa– bulunmaktadır. Kurt 
stilize bir şekilde tasvir edilmiş, çocuklarda simetrik bir biçimde yerleştirilmiştir. 
Bilge Kağan yazıtının üst kısmı çok tahrip olduğundan böyle bir tasvirin olduğu 
ya da olmadığını söylemek zordur. Ancak Bilge Kağan Anıtlığı yapılmadan Köl 
Tigin Anıtlığı yapılmıştı. Böylece Bilge Kağan Anıtlığı’na Köl Tigin Anıtlığı 
bir model oluşturmuştu. Köl Tigin yazıtlı taşı tasvirleri ve diğer duvar resimlerine 
Bugut yazıtlı taşı üzerindeki tasvirin bir model oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

“Kurt” tarafından emzirilen çocuk tasvirleri kurttan türeyiş anlayışına da uygun 
düşmektedir. Türk kültür çevresinde kurttan türeme izlerine çok rastlanmaktadır. 
Çin kaynaklarında dahi Göktürkler’in dişi kurttan türemiş olduğu belirtilmektedir 
(Eberhard, 1986: 86). Ayrıca kurtun Türk efsanelerinde merkezi bir rol oynadığı 
görülmektedir. Göktürk hükümdar sülalesi olan Aşına ailesinin atası bir dişi kurt 
idi. 6.-7.yüzyıllarda Türk halk çevresinde kurt ata inancı çok yaygındı. Bunun 
için taşlar ve madeni levhalar üzerine kurtu tasvir eden kabartmalar yapılıyor ve 
Göktürk kağanları, atalarının hatırasına hürmeten otağlarının önüne kurt başlı tuğ 
dikiyorlardı. Kurt başlı sancak kağanlık alameti olmuştu (Kafesoğlu, 1989: 316-
317).

Türklerde “kurt”tan türeyiş anlayışının köklü bir geleneği vardı. Kültür 
bakımından Hunlara benzeyen ve Göktürkler’in ataları olarak da bilinen 
Vusunlar’ın hükümdarının çocukluğunda bir dişi kurt tarafından emzirilerek 
beslenmesi de Göktürk dönemi öncesinde aynı geleneğin varlığına işaret eder 
(Durmuş, 2002ç: 786-787).
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Türkler’in hayatında bazen kurtarıcı, bazen de yol gösterici olan kurt çeviklik 
ve yırtıcılığı ile de askeri açıdan bir model tiptir. Yazıtlarda “Tanrı kuvvet verdiği 
için babam kağanın askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş.” denilmektedir 
(Köl Tigin Yazıtı: doğu, 12). Burada Türk askerleri kurda benzetilmektedir. 
Tabgaç hükümdarı Tai-vu da Çin askerinin “taydan ve düveden farksız olduğunu” 
söylüyor ve kendisi “böri” lakabını taşıyordu (Kafesoğlu, 1989: 87). Hatta 
Göktürk kağanlarının bahadırlarından seçilmiş muhafız birliği “böri”, yani kurt 
adıyla anılıyorlardı (Koca, 2003: 88). Ayrıca Türk kültür çevresinde kahramanların 
yaylarının kirişleri de kurt sinirinden yapılmaktaydı (Durmuş, 2005: 20).

Türkler’in askerî başarılarında uyguladıkları ve “kurt oyunu“ adını verdikleri 
savaş taktikleri de kayda değer bir husustur. Bu taktik kaçıyor gibi geri çekilerek 
düşmanı çembere almak, pusu kurulan yere çekmekten ibarettir. Kurdun istediği 
ıssız yerde düşmanına saldırması Türk savaş taktiğinde bir model oluşturmuştur. 
Bu taktik sahte ricat ve pusu olmak üzere, uygulanabilmiştir (Durmuş, 2005: 24). 

“Kurt”, Türk kültür çevresinde çeşitli Türk devletlerinde ad ya da unvan olarak 
da kullanılmıştır. Bu isim tek başına kullanılabildiği gibi başka isimlerle birlikte 
de kullanılmıştır. Karahanlılar, Çağataylılar, Büyük Selçuklular ve Türkiye 
Selçukluları’nda bu isim yaygın olarak devlet yöneticilerinde, özellikle Tiginlerde 
görülmektedir. Bu isim yalnız “böriˮ şeklinde yer aldığı gibi, “Ak Böri, Al Böri, 
Böri Bars, Böri Tigin, Çocuk Böri Şenun, Gök Börü Kökey, İl Böri, Kök Böriˮ vb. 
şekillerde de isim olarak geçmektedir (Sümer, 1999: 771-878). 

Göktürk dönemi yazılı belgelerinde ve arkeolojik buluntularında yer alan 
kurt kültürel süreklilik içerisinde Göktürk dönemi öncesinden Göktürklere, 
Göktürklerden de daha sonraki Türk topluluklarına geçmiştir. Çobanlık ve 
besicilikle sıkı bağlantısı olduğundan kurt motifi doğrudan Türk kültür çevresiyle 
ilgili hale gelmiştir. Türkler arasında söylenen masal ve halk hikâyelerinde hem 
ata, hem kurtarıcı ve hem de yol gösterici vasıfları ile de Türkler arasında hep 
kutlu sayılmıştır. 

“Kartal” ise uçan canlıların rakipsiz bir hâkimidir. Onun gücü ve korkusu, 
yalnızca uçan hayvanlara değil; yeryüzündeki yaratıklara da korku ve dehşet verir. 
Müthiş gücüne rağmen, estetik açıdan çok güzel bir hayvandır. Bu özellikleriyle 
kartal güç, kuvvet, sonsuzluk sembolü olmuştur. Çeşitli milletlerin kültür ve 
mitolojilerinde kendine özel bir yer bulmuştur.

Türk kültür çevresinde de kartalın önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. 
Özellikle bozkır hayatını sürdüren Türkler göklerin hâkimi olarak kartalı 
görmüşlerdir. Yuvasını yalçın kayalar üzerine yapan, çok yükseklerde uçan 
kartalın avcı kuşlar türünde bulunması ona bir kutsallık da vermiştir. Hatta değişik 
şekillerde tasvirlerine rastlanan kartalın Türk kültür çevresinde hâkimiyet timsali, 
yani devlet arması olarak da betimlendiği görülmektedir.
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Türk kültür çevresinde kartalla ilgili en eski örnek Altaylar’da MÖ 3. binin 
sonlarına tarihlendirilen Kurot kurganından çıkartılmış kartal pençesidir (Ögel, 
1984: 17). Yine Altaylar’da MÖ 6. yüzyılın sonu 5. yüzyılın başından kalma 
ahşap üzerine oyulmuş kartal, Başadır Kurganı’ndan çıkarılmıştır (Rudenko, 
1958: 103). Ayrıca, Hun çağından çeşitli kartal tasvirlerine rastlanmıştır. Özellikle 
kartal başları dikkati çekmektedir. Bunların bir kısmı ağaçtan yontulmuş, bir kısmı 
ise tunçtan, dökme tekniği ile yapılmıştır. Burada kartal başları üsluplaştırılarak 
yapılmışlardır (Ögel, 1972: 216). 

Anıtlıklardan çıkarılmış buluntular arasında da kartal tasvirine rastlanmaktadır. 
Köl Tigin’in başlığının ön tarafında açık kanatlarıyla tasvir edilmiş “kartal” 
dikkati çekmektedir (Durmuş, 2001: 187). Bu kartal görüntüsüitibarıyla Hun 
dönemi kartallarına benzemektedir. Ayrıca, Bilge Kağan Anıtlığı’nda sunak 
taşının hemen kuzeyinden 2001 yılı yaz döneminde çıkartmış olduğumuz zengin 
buluntular arasında bir altın tacın üzerinde kartal familyasından bir yırtıcı kuş 
dikkati çekmektedir. Bundan başka Köl Tigin Anıtlığı’nın hemen yakınında 
bulunan Anonim IV Anıtlık sanduka taşlarının dış yüzündeki yırtıcı kuşla 
karşılaştırma yapmaya imkân vermektedir (Durmuş, 2002a: 228). Böylece 
birbirlerine benzeyen kartal tasvirleri Köl Tigin heykelinin başlığının ön 
kısmında görüldüğü gibi mermere, Anonim IV Anıtlığı’nda görüldüğü gibi taşa, 
Bilge Kağan Anıtlığı’ndan çıkarılan altın taçta görüldüğü üzere metal üzerine 
işlenmiştir. Anıtlığın yazılı belgelerinde doğrudan kartalla ilgili bilgi olmamakla 
birlikte, “uçup gitmek” (Köl Tigin Yazıtı: güney-doğu, 31) ifadesi bulunmaktadır. 
Şüphesiz buradan bir kuş gibi uçup gidilmesi ölümü ifade etmektedir. Bu şekilde 
uçup gitmekten kartalın sonsuzluğu ifade etmesi ile ölenin de sonsuzluğa gitmesi 
arasında bir bağ kurabilmek zor görünmektedir.

Türk kültür çevresinde “kartal” çift başlı olarak da tasvir edilmiştir. 7.-8. 
yüzyıllara ait Tuna Bulgarları kabartmalarında “çift başlı kartal” tasvirlerine ve 
10. yüzyıl başlarına ait Peçenek altın kapları üzerinde kartal motifine rastlanmıştır 
(Ögel, 1984: 38, 262, 278, 280). Diğer Türk kültür çevrelerine de yayılmış 
olan çift başlı kartal armasının Türk sanatı açısından en güzel örneği Konya’da 
Alaeddin Keykubat döneminde yapılan şehir kale duvarlarının eski kapısı üzerine 
tasvir edilmiş olanıdır (Durmuş, 1994: 40). Ayrıca, çeşitli Türk topluluklarında, 
özellikle Selçuklu Türkleri’nde Toğrul ve Çağrı gibi en ileri gelen liderlerinin 
büyük bir kısmı da hep av kartallarının adlarını taşımışlardır (Ögel, 1972: 209). 
Yuvasını sarp vadilerde yalçın kayalar üzerine yapan ve çok yükseklerde uçabilen 
kartal Türk kültür çevresinde kendisine her zaman önemli bir yer bulmuştur.

Arslan ise yeryüzünde yaşayan milletler tarafından güçlü bir hayvan olarak 
görülmüştür. Onun başka hayvanlar tarafından avlanan değil, onları avlayan 
ve rakibini kolayca alt edebilen bir hayvan olması, ona karşı saygı ve korku 
uyandırmıştır. Nasıl ki göklerin hâkimi kartal kabul edilmişse, karaların egemen 
unsuru olarak da arslan görülmüştür. Arslan güçle ve hâkimiyetle özdeşleştirilmiştir.
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Türk kültür çevresinde de arslan güç ve hâkimiyet timsali olarak görülmüştür. 
Başlangıçta arslan Türkler’in hayatında özel bir yer tutmamaktadır. Çünkü arslan 
ormanların hâkim unsurudur. Onun yeri ormanlık coğrafyalardır. Bu itibarla 
doğrudan Türk kültür coğrafyasında bulunmadığından Türkler’in ufkunda fazla 
görülmemiş, bundan dolayı da tasvir edilip, kaynaklarında da yer almamıştır.

Türk kültür çevresinde kurganlardan çıkarılmış hayvan mücadele sahneleri 
arasında kanatlı arslan tasvirlerine rastlanmıştır. Bu tür örnekler daha çok Altaylar 
ve çevresinde bulunmaktadır (Rudenko, 1958: 117-118). Arslanın sade bir şekilde 
tasviri Bilge Kağan Anıtlığında bulunmaktadır. Burada iki tane arslan heykeli 
dikkati çekmektedir. Bu heykellerin anıtlığın girişine karşılıklı olarak yerleştirilmiş 
olduklarını söyleyebiliriz. Hatta oturur haldeki bu arslan heykellerinin başları da 
biraz bükük olarak yapılmıştır. Bu durumda anıtlığın doğu tarafta girişine konulan 
arslanlardan sağ taraftakinin başının sağa, sol taraftakinin başının da sola çevrilerek, 
karşıdan anıtlığa gireceklere bakar şekilde tasvir edildikleri anlaşılmaktadır. Bu 
arslan heykellerinin kapıyı korur şekilde düşünüldükleri görülmektedir.

Bilge Kağan Anıtlığı’na, Köl Tigin Anıtlığı önce yapılmasından dolayı model 
oluşturmasına rağmen, Köl Tigin Anıtlığında arslan heykelleri bulunmamaktadır. 
Ancak, İlteriş Kağan Anıtlığı’nda 4 âdet arka ayakları üzerine oturmuş arslan 
heykeline rastlanmıştır. Hatta bu arslanlar üzerine Göktürk sülalesinin damgası da 
tasvir edilmiştir (Esin, 1986: 177, 179). Böylece, Bilge Kağan Anıtlığı arslanlarına 
İlteriş Kağan Anıtlığı arslanlarının model oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz, 
İlteriş Kağan Anıtlığı, Köl Tigin Anıtlığı yapılmadan da vardı. Ancak, Köl Tigin 
Anıtlığı’nda arslan heykelleri yapılmadı. Çünkü arslan heykelleri hükümdarlık 
alameti olduğundan hükümdar anıtlıklarında yer almıştır.

“Arslan” Türkler’in askerî hayatlarında da bir model olarak ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Göktürkler Sind-Hint yönündeki fütuhattan sonra arslanları 
sürü halinde düşmanların üzerine saldırtmayı öğrenmişlerdir (Esin, 1986: 179-
180). Türkler kendi askerlerini arslan gibi de görmüşlerdir. Delhi Sultanlığı’nda 
umumi anlayışa göre “Türk’ün karşısında Hindu, arslan karşısında ceylan gibi” 
idi (Kafesoğlu, 1989: 276). 

Türk kültür çevresinde Uygurlar, Karahanlılar ve Selçuklular’da arslan ismi 
başta hükümdarlar olmak üzere, devlet ileri gelenlerinin isimleri olarak devam 
etmiştir. Bu isim tek başına kullanıldığı gibi, Ak Arslan, Alp Arslan, Gök Arslan, 
Kara Arslan, Kutlu Arslan vb. şekilde diğer isimlerle birlikte de kullanılmıştır 
(Sümer, 1999: 771-878). 

“Geyik” büyük ölçüde ormanlık coğrafyalarla bağlantılı bir hayvandır. Ancak 
bütün kültürlerde bir av hayvanı olarak ortaya çıkmıştır. Avcılık ve toplayıcılıkla 
geçinenler tarafından avlanıldığı gibi yerleşik ve konar-göçer kavimler tarafından 
da avlanmıştır.

Türk kültür çevresinde at besleme kültüründen önce geyik beslendiği ve geyik 
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besleme kültürünün at besleyiciliğine bir basamak oluşturduğu kabul edilmektedir 
(Durmuş, 1997: 13). Zaman zaman geyik avlayan ve besleyen Türkler kayalar 
üzerine geyik çizimleri de yapmışlardır (Jacobson, 1993: 92). Kurganlardan 
çıkarılan buluntular arasında geyik tasvirleri önemli bir yer tutmaktadır (Durmuş, 
1993: 96). Kayalar üzerine çizimleri yapılan ve metal levhalar üzerinde de 
tasvirleri olan geyik halı ve keçeler üzerinde de tasvir edilmiştir. Bu tasvirler 
arasında Pazırık halısı üzerindeki geyikler kayda değerdir (Tekçe, 1993: 19). 

Göktürk döneminde de geleneğe uygun olarak geyikli taşlar bulunmaktadır. 
Ancak, geyik tasvirleri anıtlıklarda sınırlıdır. Bilge Kağan Anıtlığı’ndan çıkartmış 
olduğumuz zengin buluntu grubu içerisinde gümüş geyik heykelciği önemli bir yer 
tutmaktadır. Anıtlıkların bark ve sur duvarlarında savaş sahnelerinin yanında av 
sahnelerinin ve bu sahneler içerisinde geyik avı sahnelerinin bulunması mümkün 
olmakla birlikte, arkeolojik olarak belgelenememektedir.

Bilge Tonyukuk Yazıtı’nda “geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyorduk” (Bilge 
Tonyukuk Yazıtı: I, güney, 1) ifadesi Göktürk döneminde geyik avlanıldığına 
işaret etmektedir. Ekonomi hayvan besleyiciliğine dayanmasına rağmen, avcılık 
da hem iktisadi hem de askeri boyutu ile önem taşımakta ve avcılık savaşlar 
için bir eğitim olarak kabul edilmektedir. Bilge Kağan Yazıtı’nda da “dağda 
yabani geyik gürlese, öylece mateme gark oluyorum” (Bilge Kağan Yazıtı: batı, 
5, 6) ifadesi yer almaktadır. Burada yabani geyikten söz edilmektedir. Buradan 
hareketle ehlileştirilmiş geyiklerin varlığı da hatıra gelmektedir. Zaten geyik 
besleyiciliğinden at besleyiciliğine geçilmesi de geyik besleyiciliğinin köklü 
bir geleneğinin bulunduğuna, daha dar çevrede yapıldığına işaret etmektedir. 
Günümüzde de Altaylar ve çevresinde geyik besleyiciliği devam etmektedir. 
Moğollar tarafından geyik besleyicilerine “saten” denilmektedir. “saa” geyik, 
“ten” li, yani geyikli denilmektedir. Geyikliler Moğollar tarafından Türk, Uygur 
ya da Saka olarak belirtilmektedir. Dar bir çevrede geyiklere binmekte, geyik eti 
yemekte ve geyik sütü içmektedirler. Geyik kültüre adını vermiş bulunmaktadır.

Türk kültür çevresinde kaplumbağa ise yaygın olarak yer almaz. Özellikle 
bozkırlarda kaplumbağaya rastlanmaz. Yılın önemli bir kısmının soğuk geçmesi, 
yani kışın kaplumbağanın kış uykuluk süresinden çok daha uzun olması, onun 
yaşamasına engel oluşturmuştur. Ancak buradan Türkler kaplumbağayı tanımaz 
sonucu çıkarılmamalıdır. İklimin uygun olduğu kültür coğrafyalarında kaplumbağa 
vardı ve Türkler o coğrafyalara yayılınca kaplumbağayı gördüler.

Türk kültür çevresinde kaplumbağayla ilgili en önemli unsurlar Köl Tigin ve 
Bilge Kağan Anıtlıkları’nın kaplumbağa heykelleridir. Bu heykeller bengü, yani 
ebedi taşların kaidesini oluşturmaktadırlar. Zaten “ebedi taş yontturdum” (Köl 
Tigin Yazıtı: güney, 11) ifadesi bunu açıkça göstermektedir. İşte kaplumbağa 
kaideler bu ebedi devlet yazıtlarının kaidesi olmuş, onların taşıyıcılığı yükü bu 
kaidelere verilmiştir.
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Kaplumbağanın yazıt kaidesi olması her şeyden önce estetik açıdan görkemli 
bengü taşın altında albenili bir kaidenin olmasını gerektirmiştir. Başka bir husus 
kaplumbağanın uzun ömrü ifade etmesidir. Uzun ömürlü bir hayvanın böyle ebedi 
bir taşın kaidesi olması gayet mantıklıdır. Bir başka husus da kaplumbağanın 
kötü ruhlara, kötülüğe ve nazara karşı koruyucu özelliğinin düşünülmesidir. Bu 
bağlamda kaplumbağa âdeta Bengü Taşları n ve anıtlıkların “nazarlığı” olmuştur. 
Kültürel süreklilik içerisinde küçük kaplumbağaların kabuklarının nazarlık olarak 
kullanılagelmesi de aynı anlayışın bir devamı olarak gözükmektedir. Diğer bir 
husus ise, kaplumbağanın üzerinin korunaklı olmasıdır. Böyle bir taşı kaplumbağa 
taşıyabilir.

Kaplumbağa ile ilintilendirilebilecek bir husus, bozkır Türkünün konar-göçer 
bir hayat sürmesi ve yaylaktan kışlağa, kışlaktan yaylağa, hatta göçler sırasında 
göçer ev diyebileceğimiz, öküzlerin çektiği arabalardır. Bu evler iki ya da üç odalı 
etrafı ve üzeri keçeyle kaplıdır. Bu bağlamda kaplumbağa bir göçer ev modeli 
gibidir. 

Kaplumbağa ile ilgili yorumlarda biraz zorlamaya gidildiğinde Türk devlet 
yapısıyla da bir ölçüde bağ kurulabilir. Türk devletinin oluşumunda aile, sülale, 
boy ve boylar birlikleri önemli bir yer tutmaktadır. En küçük siyasi topluluğu ise 
boylar oluşturmaktadır. Kaplumbağanın kabuğunun üzerindeki her bakla bir boy, 
tamamı ise bir il, yani devlet olarak düşünülebilir. Dört ayağı da devletin dört 
unsuru istiklâl, halk, ülke ve kanunla ilintilendirilebilir.

Damgalar

Türk kültür çevresinde aileler ve uruglar bir araya gelmek suretiyle boyları, 
boylar da bir araya gelmek suretiyle devleti oluşturmaktaydı. Bozkır Türk 
devletlerinin oluşumunda boylar önemli bir yer tutuyordu. Her boyun başında 
boydaki dayanışmayı sağlamak, hak ve adaleti düzenlemek ve gerektiğinde 
silahla boyun menfaatlerini korumakla görevli bey bulunuyordu. Bu durumda 
boy, siyasi mahiyette bir birlik idi. Belirli arazisi ve savaş gücü vardı; mülkü ve 
hayvan sürüleri başka zümrelerinkinden ayırt edilebilmekte idi (Kafesoğlu, 1989: 
217-218). 

Göktürk Devleti de çeşitli boyların bir araya gelmesinden oluşmuştu. Onlarda 
da devleti oluşturan her boyun belirli arazisi, mülkü ve sürüleri bulunmaktaydı. 
Her boyun eşyasını ve hayvanlarını diğerlerininkinden ayırt etmek için bazı işaret 
ve damgalar kullanılmaktaydı.

Göktürklerde en kayda değer damgalar arasında bengü taşlar üzerine kazınmış 
damgalar özel bir yer tutmaktadır. Bunlar Bilge Kağan ve Köl Tigin Bengü 
Taşları nın Türkçe yazılmış geniş yüzlerinin üst kısmında bulunmaktadır. 
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“Kutuz” damgaları olarak kabul ettiğimiz bu damgalar Göktürk kağan sülalesinin 
damgalarıdırlar. Buradan “kutuz”, yani yabani boğa damgasının Göktürk kağan 
sülalesi tarafından kullanılmış olması “güç”, kuvvet”le özdeşleştirilebilir. 

Göktürk kültür çevresinde hatıra taşları ve taşbabalar üzerinde de damgalar 
bulunmaktadır. Özellikle Köl Tigin ve Bilge Kağan anıtlıklarının etrafında sade 
balbal şeklinde taşlar üzerinde çeşitli damgalara rastlanılmıştır. Bu damgalar 
birbirlerinden farklılık gösterdiğinden ayrı boyların damgaları olarak dikkati 
çekmektedir. Aynı şekilde gerek Bilge Kağan gerek Köl Tigin gerekse de Anonim 
I Anıtlığı’ndan ortaya çıkarılmış taşbabalar üzerindeki damgalar da farklı boylara 
aittir. Bu kapsamda bu taşbaba ve hatıra taşlarının sahipleri farklı boylar ve onların 
beyleridir.

Moğolistan’da yalnız Bilge Kağan ve Köl Tigin Anıtlıklarının bulunduğu 
bölgede değil, büyük ölçüde Moğolistan’da yapılan yüzey araştırmaları 
sırasında birbirinden farklı çeşitli damgalara rastlanmıştır (Granö, 1910: 52-57). 
Damgalardaki bu çeşitlilik kullanım alanındaki yaygınlığı da göstermektedir.

Damgalar kayalar üzerinde dağınık olarak bulundukları gibi bir taş üzerinde 
birden çok damgaya da rastlanmıştır. Bunlardan biri Moğolistan’da Şivet-Ulan’dan 
ortaya çıkarılmış damgalı taştır (Ramstedt, 1958: 81). Bu taş üzerinde çok sayıda 
birbirinden farklı damga kullanılmıştır. Bu taşın bir hatıra defteri gibi kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Buradaki anıtlığa gelen boy temsilcilerinin bu taş üzerine kendi 
boylarının damgasını kazıttıkları görülmektedir. 

Türk kültür çevresinde damgalar yaygın olarak kullanılmış ve her boyun 
belirgin bir damgası ortaya çıkmıştır. Değişik Türk boylarının damgaları çeşitli 
kaynaklara geçmiştir. Divanü Lugat-it Türk’te Oğuzlar’da her boyun ayrı bir 
belgesinin ve damgasının olduğu belirtilmektedir (Kâşgarlı Mahmud, 1992: ı, 55-
58). Bu damgalar gerçekten de birbirinden farklılık göstermekte ve farklı boylara 
ait oldukları anlaşılmaktadır. 

Türk kültür çevresinde kullanılan damgalar Anadolu’da yapılan yüzey 
araştırmaları sonucunda da ortaya çıkarılmıştır. Kayalar üzerine kazınmış bu 
damgalar Oğuz boylarının damgalarıyla karşılaştırılabilmektedir (Vary, 1968: 
54). Gerçekten de kayalar üzerine kazınmış bu damgalarla Oğuz damgaları 
arasında büyük benzerlik görülmektedir. Aynı kapsamda yapılan çalışmalarla 
Oğuz boylarının damgalarının Erzurum ili Karayazı ilçesi yakınlarında Cunni 
mağarasında aynı şekilde tespiti bilgilerin doğruluğunu daha da pekiştirmiştir 
(Ceylan, 2002: 425). Oğuz boy damgaları ile kayalar üzerine kazınmış damgalar 
arasında büyük benzerlik ve aynılık dikkati çekmektedir. 

Türk kültür çevresinde ortaya çıkan damgalar, bu damgalar arasındaki benzerlik 
ve hatta aynılıklar kültürel süreklilik açısından önem taşımaktadır. Göktürk 
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döneminde olduğu gibi daha önceki dönemler ve Göktürk dönemi sonrasında da 
aynı damgaların kullanıldığı görülmektedir. 

Taşlar ve çeşitli eşyalar üzerinde görülen damgalar hayvanlar üzerinde de 
dikkati çekmektedir. Divanü Lügat-it Türk’te damgalar için şöyle denilmektedir: 
“Bu belgeler onların hayvanlarının, atlarının binitlerinin alametidir. Hayvanlar 
karıştığında her bölük kendi hayvanını bu belgelerden tanır” (Kâşgarlı Mahmud, 
1992: I, 58).

Gerçekten de geniş otlaklarda sürülerin otlatılması ve yaylaktan kışlağa, 
kışlaktan yaylağa gidişlerde yılkı ve sürülerin karışması söz konusuydu. İşte 
hayvanların diğerlerinin hayvanlarından ayırt edilmesi için işaretlenmeleri 
gerekiyordu. Bunun için demirden damga vurma aleti yapılmakta ve bu alet 
üzerine ilgili boyun damgası kazınmaktaydı. Bu alet ateşte kızdırıldıktan sonra 
özellikle hayvanların arka bacakları üzerine bastırılmakta ve dağlanan hayvan 
derisi üzerine damga şekli çıkmaktaydı. Bu tür damgalara daha çok atlar 
üzerinde rastlanmaktaydı. Günümüzde de aynı şekilde atlar üzerine damgalar 
vurulmaktadır. Bu alışkanlık bozkır kültür çevresinde oldukça yaygın olup, 
Moğolistan bozkırlarında bu şekilde damgalı atlara yoğun olarak rastlanmaktadır. 

Küçükbaş hayvanların kulaklarının ucunun kesilmesi ya da bir tarafına çentik 
atılması suretiyle diğerlerinin hayvanlarından ayırt edilmeleri sağlanmaktaydı. Bu 
işaretlemeye günümüzde olduğu gibi “enemek” deniliyordu (Kâşgarlı Mahmud, 
1992: III, 256). Böylece hayvanın kulağından bir parça kesilmek suretiyle “en” 
yapılmaktaydı.

Koyun, keçi türü hayvanların kulaklarına “en” yapılması kültürel süreklilik 
içinde günümüze kadar ulaşmış bulunmaktadır. Özellikle Anadolu’da 
hayvancılığın ön plana çıktığı ve yaylak hayatının bulunduğu kültür çevrelerinde 
küçükbaş hayvanlara enler yapılmıştır. Bu enlerin geleneğe uygun olarak yapıldığı 
ve köklü bir geleneğinin olduğu da görülmektedir. Hatta uzun zaman dilimi içinde 
aynı soydan gelenlerin kullandığı enlerin nesilden nesile geçerek devam ettiği de 
anlaşılmaktadır (Yalman, 1993: I, 23-25).

SONUÇ

Köl Tigin ve Bilge Kağan Anıtlıkları planları, kalıntı ve buluntuları açısından 
Türk kültür tarihi araştırmalarına büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Anıtlıkların 
planları, insan heykel, tasvir ve sembolleri, bengü, sunak ve hatıra taşları, hayvan 
heykel, tasvir ve sembolleri ile taşlar üzerine kazınmış damgaları bakımından 
Türk geleneğine uygun olarak yapılmışlardır.

Anıtlıklardan çıkarılmış olan buluntular değerlendirildiğinde geçmişten 
günümüze kültürel bağlar kurmayı ve Türk kültürünün zenginliklerini görmeyi 
mümkün kılmaktadır. Anıtlıkların kalıntı ve buluntuları yeni ortaya çıkarılanlarla 
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birlikte değerlendirildiğinde anıtlıkların yazılı belgelerinin yanında arkeolojik 
buluntularının da Türk kültür tarihi açısından ne denli önemli olduğunu bir kez 
daha ortaya koymaktadır.
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TOKYO MAHALLE-İ İSLÂMİYESİ VE 
MOLLA MUHAMMED GABDULHAY KURBANGALİ

DÜNDAR, A. Merdhan*

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Rus İhtilali’nin ardından, İdil-Ural Türk-Tatarlarının bir kısmı, Uzak 
Doğu’nun çeşitli bölgelerine dağılmışlar, bazı topluluklar başta Mançurya bölgesi 
olmak üzere, Hong Kong ve Shanghai gibi Çin topraklarına yerleşmiş, kimileri 
de Kore’ye ve Japonya’ya giderek buralarda cemaatler halinde yaşamışlardır. 
Japonya’daki Türk-Tatar toplulukları, 1919 yılından itibaren oluşmaya başlamış, 
Kumamoto, Yokohama, Tokyo, Kobe ve Nagoya bu yeni göçmenlere ev sahipliği 
yapan başlıca şehirler olmuştur. 1924’e kadar birbirleriyle çok sıkı ilişkiler içinde 
olmadan yaşayan bu topluluklar, Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangaliyef’in 
(Molla Muhammed Abdulhay Kurbanali) Japonya’ya gelişiyle bir çatı altında 
toplanmaya başlamışlardır. 

Uzak Doğu’daki Türk-Tatarların varlık mücadelesinde önemli bir yere 
sahip olan Molla Muhammed Abdulhay Kurbanali, siyasi kimliği, ilişkileri ve 
faaliyetleri ile çok tartışılan İdil-Urallı önderlerden biridir. Buna rağmen Kurbanali 
ve Uzak Doğu’daki faaliyetleriyle ilgili olarak, Türkiye’de detaylı bir araştırma 
bulunmamaktadır. Bu bildiride onun yakın dönem Türk ve Japon tarihindeki yeri 
ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İdil-Ural, Türk-Tatar, Tokyo Mahalle-i İslâmiye, Japonya, 
Kurbanali, Türk-Japon.

ABSTRACT

After the Russian Revolution, some of the Idel-Uralian Turco-Tatars spread 
through the Far Eastern regions, particularly Chinese territories like Manchuria, 
Hong-Kong, Shanghai and Korea and Japan. They lived there in communities. 
Turco-Tatar groups in Japan started to form since 1919 and cities like Kumamoto, 
Yokohama, Tokyo, Kobe and Nagoya hosted these newcomers. These groups not 
having any close relationships with one another until 1924. They began to meet 
after Molla Muhammad Gabdulhay Qurbangaliyef (Molla Muhammed Abdulhay 
Kurbanali) had come to Japan.
* Dr., Ankara Üniveristesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Öğretim Görevlisi. e-posta: merthandundar@yahoo.com
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Molla Muhammed Abdulhay Kurbanali, who has an important place in the 
struggle for existence of Turco-Tatars in the Far East, is one of the most discussed 
Idel-Uralian leaders with his political attitude, relationships and activities. 
However, there is not any detailed study in Turkey on Kurbanali and his activities 
in the Far East. In this paper, we will try to display his place and importance in the 
recent Turkish and Japanese histories.

Key Words: Idel-Ural, Turco-Tatar, Tokyo Mahalle-i Islâmiye, Japan, 
Kurbangali, Turkish-Japanese.

---

Rus-Japon Savaşı’nda kazandığı zaferin ardından Japonya, bölge halkları 
tarafından Asya’nın yükselen yıldızı olarak görülmeye başlamış, güçlenen 
ekonomisi ve iş olanaklarıyla da göçmenler için yeni bir umut olmuştur. Japonya 
da kapılarını göçmenlere açmış ancak göç hareketlerini sıkı kontrol altında 
tutmuştur. Bu bağlamda Japonya’daki ilk yabancı toplulukları Koreli ve Çinli 
gruplar oluşturur. 1917 Rus İhtilali’nin ardından bu defa anti-bolşevik Ruslar 
ve ağırlıklı olarak İdil-Ural Türklerinden (Türk-Tatar unsurlar) oluşan küçük 
Müslüman grupların Japonya’ya yerleşmesine izin verilir. Bu şekilde Japonya’nın 
çeşitli bölge ve şehirlerine yerleşen İdil-Ural Türkleri kurdukları cemiyetler 
aracılığı ile sosyal, kültürel ve dinî faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.1

Tokyo’ya yerleşen İdil Ural-Türkleri de, burada bulunan az sayıdaki Güney 
Asyalı Müslümanla beraber bir İslâm Cemaatı oluşturmuşlardır. Ancak hem 
Tokyo’daki hem de diğer şehirlerdeki Müslüman cemiyetleri arasında ciddi 
bir iletişim olduğunu söylemek güçtür. Bu durum 1924 yılına kadar bu şekilde 
devam ettiyse de, aynı yıl içinde Başkurt kökenli Molla Muhammed Gabdulhay 
Kurbangaliyef’in (Muhammed Abdulhay Kurbanali)2 Japonya’ya gelişiyle 
değişmeye başlamıştır. Onun liderliği altında birleşen İdil-Ural Türkleri yaklaşık 
10 yıl boyunca Japonya’nın dış siyasetinde, özellikle Asya ve İslâm politikalarında 
önemli bir rol oynamışlardır. Kurbanali’nin Japonya ve Japonya kontrolündeki 
Kore, Mançurya gibi yerlerdeki faaliyetleri, Türk-Tatar tarihi bakımından olduğu 
gibi Japonya ve Türkiye’nin de yakın tarihi bakımından önemlidir. Ancak 
ülkemizde Kurbanali hakkında detaylı araştırmalar bulunmamaktadır.3 Yurtdışın 
1 Japonya’daki İdil-Ural Türkleriyle ilgili olarak yapmakta olduğumuz detaylı bir kaynakça çalışması 
hâlen devam etmektedir.

2 Bundan sonra Kurbanali olarak verilecektir.
3 Kurbanali ve ailesi ile ilgili olarak Zeki Velidi Togan’ın hatıratında ve Bugünkü Türkili Türkistan 
ve Yakın Tarihi, Başkurtların Tarihi adlı eserlerinde kısa bilgiler vardır. Detaylı bilgi için bkz.: 
(Togan, 1947: 483, 484), (Togan, 1999: 142, 172, 176, 189, 190:), (Togan, 2003: 37, 43, 48, 58). 
Kazan dergisinin 1972 yılı 9. sayısında da Mahmut Tahir, Kurbanali’nin vefatı üzerine kısa bir 
makale yayımlamıştır. Bu çalışmalarla ilgili gerekli bilgi kaynakçada verilimiştir. Bunlardan 
ayrı olarak Doç. Dr. İsmail Türkoğlu’nun, SSCB dönemi polis kayıtlarına ve sorgu tutanaklarına 
göre Kurbanali’nin son yıllarıyla ilgili bir çalışma yaptığını biliyoruz. Biz de, Başkurt dili, tarihi, 
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da ise Japonya4 ve Başkurdistan’da bazı çalışmalar vardır. Sayın Aisulu Bilalovna 
Yunusova, Kurbanali’nin kökleri, ailesi ve siyasi faaliyetleri hakkında çalışmalar 
yapmakta olup, onun İslâm v Bashkortostane adlı kitabı ve “Great Imam of the 
Far East: Muhammed Gabdulkhai Kurbangaliyev”5 adlı makalesinde kıymetli 
bilgiler bulunmaktadır. Bu araştırmalardan başka Japonya, İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri arşivlerinde de Kurbanali ile ilgili olarak hazırlanmış belgeler 
bulunmaktadır.6 Ayrıca onun Uzak Doğu’daki faaliyetleri, Tokyo’da Mekteb-i 
İslâmiye’nin On Yıllık Hatırası İçin Düzülmüş Resimler Mecmuası ve Tokyo’da 
Kurbanali tarafından yayımlanmış olan Yeni Yapon Muhbiri adlı derginin hemen 
her sayısında yer alan haberler aracılığı ile de takip edilebilir. 

Kurbanali, Rus iç savaşı sırasında Çar taraftarları arasında yer almış ve 
Amiral Kolçak (Kolchak), Ataman Semenov gibi Bolşevik karşıtı askeri liderlerle 
beraber Uzak Doğu’ya çekilmiştir. 1920’de Japonlarla temas kurmasının ardından 
Mançurya’daki Japon istihbarat okulunda dil öğretmenliği yapmış ve Japon askeri 
personeline Arapça, Rusça ve Tatarca dersleri vermiştir (OSS, 1944: 26, 27). 
Kurbanali’nin Japon resmi belgelerine geçen anlatımında Japonya ile olan irtibatı 
şu şekilde yer alır; 

“…Ben, 1917’de Rus Devrimi ile birlikte Hoten’e kaçtım. 1922’de Daıren’e 
geldim. Mançurya demiryoluna sözleşmeli olarak görevli girdim. İki sene çalıştım 
ama kendi amaçlarımı gerçekleştirmek için işten ayrıldım. 1924’de Tokyo’ya 
geldim. Dünya’nın çeşitli yerlerinde kötü durumda mülteci konumundaki 
Müslüman Rusyalıları birleştirip, Müslüman Federasyonunu ve Tokyo İslâm 
Derneği okulunu kurdum…” (Honna, 1937 : 18-21).

Kurbanali’nin Japonya’ya gelişi aşırı milliyetçi Japonların ve dönemin 
üst düzey ordu komutanlarının insiyatifi ile olmuştur. Bu durum hiç şüphesiz 
Japonya’nın Büyük Asyacılık idealiyle ilgilidir. Buna göre askerî ve sivil Japon 
stratejistler Asya’da, daha dar tanımıyla Rusya, Çin gibi ülkelerin kontrolündeki 

kültürü ile ilgili olarak hazırlanmakta olan ve 2007 yılı içinde yayımlanması düşünülen seçki kitabı 
için “Japonya’da Bir Başkırt Önder: Molla Muhammed Gabdulhay Kurbangaliyev” adlı detaylı 
çalışmamızı sürdürmekteyiz.

4 Japon araştırmacı Nishiyama Katsunori’nin Kurbanali ile ilgili makaleleri ayrı bir çalışmada 
incelenecektir.

5 Bu çalışmaların künyeleri kaynakça kısmında verilmiştir.
6 İlk olarak akla gelen Japonya belgeleri; Honna Ni Okeru Shukyou Oyobi Fukyou Kankei Zakken, 
Kaikyou Kankei, (Dai Nippon Kaikyou Kyoukai Wo Fukumu) I- 210- 1-2, Showa 12 (1937), 
Aralık, Kakko Ni Okeru Shukyou Oyobi Fukyou Kankei Zakken, Kaikyou Kankei, Showa, I.210 
-2-5 Cilt II, Gaikoku Shinbunkisha Tsuushiniu Kankei Zakken, Torukojin no Bu, Dai Tan Ken, A 
350 2-21, Showa 8, Naimushou Keihokyoku Hen, Gokuhi Gaiji Keisatsu Gaikyo Dai İkkan, Dai 
Nikan, Dai Sankan, Amerika Birleşik Devletleri Belgeleri; O. S. S R & A No. 890. 1, Japanese 
Infiltration Among Muslims In China,15 May 1944, O. S. S. R & A No. 890. 2, Japanese Attempts 
At Infiltration Amoung Muslims In Russia And Her Borderlands, August 1944, İngiliz belgeleri de 
1930 ve 1938 arası Japonya ve İslâmiyet başlıklı dosyalardır. Bu dosyaların F.O ile başlayan kod 
numaraları değişmiştir. Yeni kod numaralarını henüz temin edemedik.
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topraklarda yaşayan Müslümanlarla Türkleri7 ayaklandırarak Japonya liderliğinde 
birleştirmeyi planlamışlardır.8 Bu fikrin gerçekleşmesi için de ticaret ağıyla tüm 
Asya’ya yayılmış olan ve Türk dünyası içinde kültürde, maddi zenginlikte daha 
önde bulunan İdil-Ural Türkleri aracı olarak seçilmiştir. Bazı İdil-Ural Türkleri’nin 
Japonya’ya göç etmesine izin verilmesi ve Kurbanali’nin ülkeye getirilerek tüm 
Türk kökenli unsurları bir araya getirmek için Mahalle-i İslâmiye’yi kurdurdurması 
bu açıdan değerlendirilmelidir.

Gerçekten de Kurbanali Japonya’ya geldikten sonra ilk olarak Tokyo’daki 
İdil-Urallı Müslümanları organize etmiş ve Japon yönetimin desteğiyle 
Mahalle-i İslâmiye adlı yapılanmayı kurmuştur. Bunu takiben 1927 yılında 
Mekteb-i İslâmiye’yi açarak Tokyo ve civarındaki Türk-Tatar çocuklarının eğitim 
almalarını sağlamış, ders verdiği ve aynı zamanda müdürü de olduğu bu okulu, 
cemaatın toplantı yeri ve ibâdethanesi olarak düzenlemiştir (Dündar, 2003: 103-
116). Muhammed Gabdulhay Kurbanali’nin en önemli eserlerinden biri de hiç 
şüphesiz 1930 yılında kurduğu, Tokyo Mahalle-i İslâmiye Matbaası ya da diğer 
adıyla Tokyo Matbaa-i İslâmiyesi’dir.9 Bu matbaada sadece Japonya’dakiler için 
değil, dünyanın çeşitli bölgelerine dağılmış Türk-Tatarlar için okul kitapları, dini 
kitaplar, edebiyat eserleri basmış ve dağıtmıştır. Ayrıca Türk halklarına Japonya 
propagandası yapmak için hazırlanan kartpostallar, Yeni Yapon Muhbiri gibi 
dergiler ve İlan-ı Hakikat gibi gazeteler de yine burada basılmıştır. Okul açmak, 
öğretmenlik yapmak, matbaa kurmak, kitap basmak ve dini konularda liderlik 
etmek Molla Muhammed Kurbanali’nin Uzak Doğu’daki İdil-Urallılar arasında 
gördüğü saygının artmasına sebep olmuş ve toplum önderliğini perçinlemiştir. 

Ancak onun siyasi kimliği ve faaliyetlerinin, 1934 yılının sonlarından 
başlayarak, Türk-Tatarlar arasında huzursuzluk yaratmaya başladığı görülür. 
Özellikle Japon Büyük Asya’cıların güdümünde yaptığı Japonya propagandası ve 
bu yoldaki politik hamleler, cemaat içindeki Milliyetçi gruplar tarafından tepki 
çekmiştir. Özellikle birçok ülkeye dağılmış Türk-Tatarları -dönemin de şartları 
doğrultusunda- daha Türkçü bir organizasyon altında toplayarak, Rusya’dan 
bağımsız İdil-Ural Devleti’ni kurmaya çalışan edebiyatçı ve fikir adamı Ayaz 
İshaki ile taraftarlarına karşı şiddet uygulamaya kadar varan bir muhalefet izlemesi, 
taraftarlarının büyük kısmını kaybetmesine sebep olmuştur (Özcan, 1997: 39-43).

Japonya’nın güdümünde, Doğu Türkistan’da Osmanlı Sultanı II. Abdülhamid’in 
torunlarından Abdülkerim Efendi’nin liderliğinde bir devlet kurmak için faaliyette 
7 Burada Çin’de yaşayan ve Türk soylu halklar tarafından Tungan, Dungan ya da Döngen olarak 
adlandırılan Müslüman Hui’lerle, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Uygur, Tatar gibi Türk halkları 
işaret edilmektedir. 

8 Biz bu konuyu, “Pan İslâmizm’den Büyük Asyacılığa Osmanlı İmparatorluğu Japonya ve Orta 
Asya” adını taşıyan ve bu makalenin kaynakçasında künyesi verilmiş olan çalışmamızda detaylı 
bir şekilde incelemiştik.

9 Matbaa ile ilgili detaylı bilgi için (Dündar, 2003: 103-116).
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bulunması ile bu defa dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyetini’de karşısına almıştır. 
Böylece Japonya’daki Türk görevliler de Kurbanali ile taraftarlarına karşı cephe 
almış ve faaliyetleri daha yakından takip edilmiştir. Bu durum Kurbanali’nin 
sonunun başlangıcını oluşturur. Oysaki o, 30 Ağustos zaferinin ardından Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’ya mektup göndererek kutlamış ve Japonya ile olan bağını 
gizlemeden bazı ricalarda bulunmuştur. 

1) İslâm dünyasının azadlık hareketini beni askere anlatıp onlardan manevi 
yardım almak kastiyle Japon ve Çin milletine türlü vasıta ve muhtelif yollar ile 
propaganda yapmak için Japonyaya velev gayri resmî bir kimse vekil gönderemez 
misiniz?

2) Göndereceğiniz kimseye Japon ve İslâm dostluğu medeni ve iktisadî 
münâsebeti yolunda iş görüp bu meseleyi kuvveden fiile çıkarmak hakkında 
propaganda için büyük vemuteber Japon gazeteleri yardım edeceklerdir. (…) 
Japon başları, istudentleri bu meselede sarfı gayret edeceklerdir.

3) Japonya’da olan Asya cemiyetleri ve Japonya’nın haricî siyasetine âşina 
olan bir kaderi muteber zatlar da bu babta içtihad edeceklerdir.

4) Her ne kadar büyük bir kuvvete malik değiller ise de Çin ahalisi umumen 
ve Müslümanları hususen samimi hayırhahlık ve manevî yardım göndermeye 
hazırlardur.

5) Şimdiden Japonlara ve Çinlilere arzedilecek (…) (…) var ise onu da 
arzetmek mümkündür. 

Hasılı (…) denildiği gibi üçüncü Enternasyonal yardımıyla meydana gelen 
islâm millî hareketini bu taraf Asya milletlerinin millî yol ile Büyük Türkiye’nin 
ve Rusya’da Müslüman Cumhuriyetlerinin bekâsı temin edilmesi yolunda burada 
büyük işler görmek mümkündür …” (Şimşir, 1981: 242-244).

Görüldüğü gibi Japonya’ya gelmeden önce, bir başka deyişle tam olarak 
Japonya’nın güdümüne girmeden önce Kurbanali Türkiye ile ilişki kurmaya 
çalışmıştır. Daha sonra Türkiye’yi karşısına alacak faaliyetlerde bulunmasının en 
büyük sebebi şüphesiz, dönemin Japon siyaset ve kanaat önderlerine gereğinden 
fazla güvenmesiyle de ilgilidir. Zira Abdülkerim Efendi’nin Japonlarla ters düşerek 
bölgeden ayrılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Ayaz İshaki’yi desteklemesi 
sonucunda Kurbanali’nin taraftarlarının çoğunu kaybetmesi yavaş yavaş Japon 
dostlarının da azalmasına sebep olmuştur. Muhammed Abdulhay Kurbanali 
1938 yılına gelindiğinde kuruluşu için çok uğraş verdiği Tokyo Camii’nin 
açılışını göremeden polis tarafından tutuklanarak sınırdışı edilmiştir. Aslında bu 
durum Japonya’nın iç siyasetindeki değişimlerle de ilgilidir. Zira 1938 yılından 
başlayarak dış politika, milliyetçi grupların ve onların ordu ile dışişleri içindeki 
uzantılarının kontrolünden çıkarak, doğrudan Kara Kuvvetleriyle Dışişleri 
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Bakanlığı’nın oluşturduğu, göreceli olarak hükûmet dışındaki grupların daha az 
etkili olduğu bir birim tarafından şekillendirilmeye başlamıştır. Yaklaşmakta olan 
II. Dünya Savaşı arifesinde yeni oluşum, Çin ve Rusya Müslümanlarından daha 
kalabalık durumdaki başta Hindistan olmak üzere Güney Asya Müslümanlarına 
ağırlık vermeye başlamıştır. Böylece Kurbanali ve İdil-Urallı Türk-Tatarlar Büyük 
Asyacılık siyasetindeki önemli rollerini kaybetmişlerdir. 

Kurbanali sınır dışı edildikten sonra, Mançurya bölgesindeki taraftarları 
arasında faaliyet göstermeye çalışsa da, hiçbir zaman eski etkisine ve gücüne 
sahip olamamış, buradaki haraketleri Japon istihbaratı tarafından çok sıkı kontrol 
altında tutulmuştur. Onun yerine dinî liderliği 1933 yılında Japonya’ya yerleşen 
Kadı Abdürreşit İbrahim Efendi yürütmüş, siyasi önderlik ise Ayaz İshaki’ye 
geçmiştir.

Molla Muhammed Abdulhay Kurbanali, Japonya’dan çıkarıldıktan sonra 
bazı akrabalarının da yaşadığı Japonya kontrolündeki Dairen şehrine yerleşmiş 
ve II. Dünya Savaşı’nın sonunda -1945 yılında-Ruslar tarafından yakalanarak 
tutuklanmıştır. Sorgu döneminin ardından da 10 yıllık bir mahkumiyete çarptırılarak 
bir çalışma kampına gönderilmiştir. Serbest kaldıktan sonra Çelyabinsk şehrine 
dönen Kurbanali, yakınlarının yardımıyla hayatını sürdürmüş ve 22 Ağustos 1972 
yılında yaşamını yitirmiştir (Kazan, 1972: 50, 51).

Hayatının büyük bölümünü mücadele ile geçiren Kurbanali, özellikle 
Japonya’daki yaşamı süresince eğitimciliği ve yayıncılığı ile göçmen durumundaki 
Türk-Tatarlara büyük hizmette bulunmuştur. Onun açtığı okullarda eğitim-öğretim 
gören cemaat mensubu çocuklar dini ve milli kimliklerini koruyabilmiş, yaşadıkları 
toplum içinde asimile olmamışlardır. Ayrıca Kurbanali, gerek kendi yazdığı gerek 
Matbaa-i İslâmiye’de bastırdığı kitaplarla Finlandiya’dan Japonya’ya kadar geniş 
bir coğrafyaya yayılmış olan vatandaşlarına da faydalı olmuştur. Bu bağlamda 
siyasetçi kimliğinden ayrı olarak değerlendirildiğinde, Kurbanalinin eğitimci 
yönünün takdir edilmesi gerekir. Ancak o, politik çıkarlar ve belki de kişisel 
ihtirasları sebebiyle siyasete fazla bulaşmış ve uluslararası dengeleri bozacak 
operasyonlara alet olmuştur. Japonya’daki iradenin el değiştirmesiyle ortada 
kalması ve yıllarca hizmet etmeye çalıştığı ülkeden kovulması Kurbanali’nin ne 
derece büyük bir siyasi hata yaptığını gösterir.
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KARMATÎLERİN ALTERNATİF SOSYAL YAŞAM SUNMA 
ÇABALARI

  EKİNCİ, Abdullah*

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Orta Çağ İslam Dünyası’nda İsmaili ve Karmatiler alternatif bir sosyal yapıyı 
dillendirmeye çalışmışlar. Karmatiler, eşitlik ve adaletle daha iyi bir geleceği 
vadeden mesianik bir hareketi oluşturdular. Bu yüzden onların sunmuş olduğu 
sosyal karakter inkâr edilemezdir. İslam Medeniyetinin gelişme çağı olarak bilinen 
dördüncü yüzyıl; Karmatilerin, Kufe, Suriye, Rey, Horasan, Maveraünnehir, 
Multan, Sind, Yemen, Kuzey Afrika ve Bahreyn üzerinde dramatik nüfuzuna 
tanıklık etti. Bu dönemde Karmatiler, Bahreyn’de güçlü ve radikal devrimci bir 
hareket oluşturdular. Aynı zamanda Bahreyn’de devletlerini kurdular. Bu devlet, 
adalet ve eşitlik yönetiminin bir örneği olarak gösterilir.

Karmatiler, karargâh olarak Selamiyye’yi İsmailî propagandasının merkezi 
olarak seçmişlerdir. Suriye’de Hama şehrine bağlı Selamiyye kasabasından İslam 
dünyasının her tarafına propagandacılar gönderiyorlardı. Selamiyye, Suriye’de Asi 
nehrinin doğusunda, Hama’nın yaklaşık olarak 40 km kuzey doğusunda Hıms’ın 
55 km kuzey doğusunda Hama’ya bağlı küçük bir kasabadır. Abdullah, davetini 
yaymak için Selamiyye’yi merkez edinmiş, buradaki propaganda organizasyonunun 
başına oğlu Hüseyin’i getirmişti. Diğer oğlu Ahmed Ebu Şela’la’yı ise bazı Irak 
şehirlerinde özellikle Kufe ve Bağdat’taki propaganda faaliyetlerinin başkanlığına, 
oğullarından başka birini de İran’daki faaliyetlerin başına tayin etmişti. 260/873-82 
yıllarında oğlu Hüseyin ölünce, Abdullah diğer oğlu Ahmed Ebu’ş-Şela’le’yı aynı 
zamanda Salemiyye ve Irak bölgesi başkanlığına getirmiştir.270/883 yılı civarında 
davetin liderliğine Ahmet geçti. Ahmet kardeşi Hüseyin’in oğlu Said’in vesayetini 
de üzerine almıştı. Bazı Tarihçiler, bu Said’in Fatimilerin kurucusu ve ilk halifesi 
Ubeydullah el-Mehdi olduğunu iddia etmektedirler. Ahmet, İslam dünyasının 
değişik bölgelerine dailerini göndererek faaliyetlerine devam etti. Bu bölgelerde 
dailer yeni öğrenciler kazandılar, imamlarının propagandasını yapmaya çalıştılar. 
Hatta bu dailer sayesinde devlet dairelerine bile sızmaya başladılar. Bu bölgeler 
Kufe, Basra, Rey, Fars, Horasan, Yemen, İran, Kuzey Afrika, Bahreyn, Suriye ve 
Sind bölgeleri dailerin gönderildiği ikinci derecedeki merkezler olmuştur. 

286/899 yılında Selamiyye’de İmametin kendisine ve dedelerine ait bir hak 
olduğunu ileri süren Ubeydullah el-Mehdi’nin bu iddiasından dolayı hareket 
bünyesinde önemli bir bölünme ortaya çıktı. Hamdan ve Abdan, Ubeydullah 

* Doç. Dr., Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ŞANLIURFA/TÜRKİYE.
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tarafından propaganda edilen yeni İsmailî doktrininden desteklerini kestiler. 
Kendi adlarına faaliyetlerini yaygınlaştırmaya başladılar. Bu süreçten itibaren 
Hamdan başkanlığındaki gruplar merkezden bağımsız bir hareket olarak kendi 
ideolojilerini yaymak için faaliyet gösterdiler.

Sonuçta Sultan Gazneli Mahmut (388-421/998-1030), Multan ve Sind 
Karmatileri ile mücadele etti. Aynı şekilde Selçuklularda Karmatilerle mücadele 
etti. 1077–1078 yılında, uzun bir kuşatmadan sonra el-Hasa, Selçukluların desteği 
ile yerel kabileler tarafından alındı. Böylece yaklaşık iki yüzyıllık Karmati 
hâkimiyeti son buldu. Ama Karmati ve İsmaili etkiler ve onların bakiyeleri 
günümüze kadar gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karmatiler, Selamiyye, Gazneli Mahmut, Selçuklular.

---

Orta Doğu, tarihî süreç içinde birçok medeniyete beşiklik etmiş bir coğrafyadır. 
Köklü bir tarihsel geçmişi olan Orta Doğu, İslam dininin ortaya çıkması ile 
sarsıntılara neden olacak olaylara sahne oldu. İslam dininin ortaya çıkışı, bölge 
toplumları için yepyeni sosyo-ekonomik şartların ortaya çıkmasına zemin 
hazırladı. 

Orta Doğu’nun siyasi ve sosyal tarihi 9-10. yüzyıllarda bölünme ve parçalanma 
alametleri göstermiştir. Bu parçalanma hareketleri, İslam dünyasında, son iki asırda 
bitmek bilmeyen tartışmaları da başlattı. Bu ihtilaflarla Tolunoğulları, Sacoğulları, 
İhşidiler, Gazneliler, Selçuklular ile diğer Müslüman devletler ve hanedanlar 
mücadele etmeye çalıştılar1. Bu devletlerden bir kısmı siyasi mücadele ederken, 
Gazneliler ve Selçukluların siyasi mücadelenin yanında sosyal mücadeleyi 
de gözden ırak tutmadıklarını görmekteyiz. Bölgedeki ayrışmanın temeline 
baktığımızda Orta Doğu’daki siyasi, politik, sosyal ve ekonomik ihtilaflarda, Orta 
Doğu’nun bu çok kültürlü yapısının etkisi olduğunu görmekteyiz. Orta Doğu’daki 
1 Adı geçen devletlerin mücadeleleri için bkz. El-Mesudi, el-Tenbih, Beyrut 1960, 370-376; Taberi, 
Tarihü’t-Taberi, III, Beyrut 1987, 17-21; Mesudi, Mürücü’z-Zeheb, IV, (Mektebetü’l Asriyye 
Bas.), Beyrut trz., 280; İbn Tağri Birdi, Nücümü’z-Zahire, III-IV, (Darü’l Kitap Bas.),Trz., 50-
51; Bahaeddin el-Canadi, Kitab es-Sülük, neşr. Hasan Süleyman Muhammed, (Basım yeri yok) 
1896, 165,177; S. M. Stern, “Isma’ili Propaganda and Fatimid in Sind”, IC, 23, 1949, 298; A. 
Hamdani, The Begininings of the Isma’ili Da’wa in Northern India, Cairo 1956; aynı mlf., 
“Shayban and the Isma’ili State of Multan” The Great Isma’ili Heroes, ed. A. R. Kanji, Karachi 
1973, 14, 15; Farhad Daftary, The Isma’ilis: Their History and Doktrins, Cambridge Universty 
1990, 150-151; Heinz Haim, The Empire of the Mahdi,: The Rise of the Fatimids, tr. M. Bonner, 
Leiden 1996, 385-392; M. J. Goeje, “La Fin de I’Emprire des Carmathes du Bahreyn, JA. Tom. 
V., Paris 1895, 12-13; İbnü’l Esir, el-Kamil, X, çev. Abdülkerim Özaydın, İstanbul 1987, 24-38; 
İmadüddin el-İsfahani, Zubdetü’n-nusra ve Nuhbetü’l-Usra, nşr. M. Th. Houtsma, Leıden 1889, 
terc. Kınamüddin Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, İstanbul 1953, 53; Sevim, Ali, “ 
Sultan Melikşah Devrinde Ahsa ve Bahreyn Karmatilerine Karşı Selçuklu Seferi”, Belleten, XXIV, 
say. 94, Ankara 1960, 209-232; Özaydın, Abdülkerim, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu 
Tarihi (498-511/1105-1118), Ankara 1990, 72-88.
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bölünmeyi tetikleyen önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz Heterodoks grupların 
faaliyetleridir. Orta Doğu heterodoksisi siyasi, sosyal ve kültürel tarih açısından 
ihmal edilemeyecek bir öneme haizdir. Orta Doğu Heterodoksisinin anlaşılması, 
Türk Heterodoksisinin anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Fuad Köprülü, 
Abdülbaki Gölpınarlı’nın çalışmaları ile Ahmet Yaşar Ocak’ın çalışmaları, Türk 
Heterodoksisinin anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. İslam Heterodoksi’i 
ile ilgili çalışmalar bu itibarla hayli önemlidir. Bu amaçla biz burada İslam 
Heterodoksisinde önemli bir yeri olan Karmati kavramı ve Karmatilerin İslam 
dünyasına alternatif sosyal yaşam sunma çabalarını tahlil etmeye çalışacağız. 

1. Karmatî Kavramı 

İslam dünyasında başlayan parçalanma alametleri, 9. yüzyılın ikinci yarısında 
Hamdan b. el Aş’as Karmat’ın Kufe Sevad’ında başlatmış olduğu Karmati hareketi 
ile farklı bir noktaya geldi. Karmatîliğin, Şia ile ilişkisinin olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Karmatîliğin bağlantılı olduğu Batıniyye veya İsmailiyye fırkasının da 
Şianın çizgisinde olduğu unutulmamalıdır. Hamdan Karmat’ın hareketinden önce 
ve sırasında Şii mezhepler farklı ve çok sayıda idi. Bu gruplar merkezi hükümete 
muhalefetten ve imamın Peygamber ailesinden seçilmesinin zorunluluğunu ifade 
ettiler. Özellikle nassların zahiri manalarını kabul etmeyen gerçek anlamlarını 
ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “masum imamın bilebileceği” temel görüşünü 
savunan fırkalara ad olarak Batıniyye denilmiştir.2 Bu adla anılan hareketler 
İslam dünyasını yalnızca fikirleri ile meşgul etmediler aynı zamanda terörist 
faaliyetleriyle halkı bezdirdiler.

Karmati veya çoğul olarak Karamita, İsmailiyye’nin dallarından birine verilen 
isimdir. Bu kavram Kufe’nin Sevad’ında bir İsmaili lider olan Hamdan Karmat’ın 
taraftarlarına verildi. Karmat, Hamdan’ın lakabı idi.3 Karmat kelimesinin kökeni 
ile ilgili bilgiler kaynaklarda farklı manaları içermektedir. Onun kaynağı hakkında 
tarihçiler, mezhep tarihçileri, herezioğrafiler (milel ve nihaller) ve coğrafyacılar 
arasında bitmez tükenmez tartışmalar yapılmıştır. Kaynaklarımızda kısa bacaklı, 
kırmızı gözlü veya kırmızı derili adam, hatta Hamdan’a ait bir ineğin adı olarak 
değişik şekillerde açıklanır.4 Karmat’ın asıl adı Aş’as b. Hamdan’dır. Kendisi 
ve ayakları kısa olması dolayısıyla adımlarını sık attığından ona Karmat lakabı 
2 İ. Agâh Çubukçu, Gazzalî ve Batınîlik, 29.
3 İsmail K. Poonawala, “Qaramatah” ER.,, Newyork, 1987, XII, 126; W. Maderlung, “İbahi” El2., 
III, 660

4 Taberî, III, 2125; İbn el Adim, Buğyetu’l Taleb, ed. S. Zekkar, Beyrut 1982, 71; el Nuveyrî, 
Nihayet, M.S., XXIII, 209; Muhammed b. Malik al Hammadî, Esrar ül Batıniyye, ed. S. Zekkar, 
Beyrut 1971, 212; Gazalî, Fedailu’l Batiniyye ed. A. Bedevî, Kuveyt trz., 11-14; İbn el Cevzî, 
al-Muntazam ed. Muhammed el Sabbağ, Beyrut 1977, 38-47; Feriza Akbar, “Secular Roots.ıf 
Religious Dissidence in Early İslam: the Case of Qaramita of Sawad Al-Kufe”, Journal İnstitute 
of Muslim Minority Affairs, vol. 12: 2 London 1991, 380.
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verilmiştir.5 Karmatî kelimesi Arami dilinde “Gizli Öğretmen” manasına 
gelmektedir.6 İbn Esir, Kufe’li köylü Hamdan’ın kan kırmızı gözlere sahip 
olduğundan kendisine Kermite lakabı verilmiş olduğunu belirtir. Kermite, Nebati 
dilinde kırmızı göz anlamına gelir.7 El Bağdadi ise Hamdan Karmat yazısını 
yengeç gibi karmakarışık yazdığı için bu lakabın verildiğini belirtir. 8

Arap ve Avrupalı modern tarihçiler de Karmat kelimesinin kaynağı için 
değişik anlamlar vermişlerdir. Massignon, bu kelimenin Vasıt’ın yerel Aramî 
diyalektinden alınmış olduğunu iddia eder.9 İvanow ise, bu kelimenin kökenini 
Aşağı Mezopotamya’da aramaktadır. Aşağı Mezopotamya’da Karmitha veya 
Karmutha olarak kullanıldığını belirtir. Kelime bir ziraatçiyi veya basit bir köylüyü 
ifade eder.10 De Goeje, kelimenin başlangıçta Kermitha olarak kullanıldığını 
daha sonra yumuşatılarak Karmath olarak telaffuz edildiğini belirtir.11 Güvenilir 
dilbilimci İbn Ma’zur, çoğul olan Karmatiler ile tekil Karmati kelimelerinin 
aynı olduğunu ve farklı bir ırk olduğunu vurgulayacak kadar genişletir.12 255 
yılında Nubialar ve Faratiyyeler ile birlikte bir zenci isyanını destekleyen bir 
grup olarak Karmatiyyun ismini kaynaklarda görmekteyiz.13 Bu düşünceyi hem 
Karmatiyyun hem de Nubialar Sudan’dan gelen gruplar olarak düşünen Makdisî, 
bu düşünceyi daha ileri bir noktaya götürür.14 Bu manalar üzerine odaklanan 
Shaban, Karmata’nın bir ırk olduğunu ifade eder. Shaban, Karmatileri, Çad ve 
Trablusşam arasında en kısa kuzey-güney kervan yolundaki orta yol, eski Libya 
limanı Garama ile ilişkilendirir.15 Shaban, Batı ile Doğu Afrika’yı birbirine 
bağlayan değişik ticaret yollarını tanımlar. Daha sonra da Kızıldeniz’den 
Arabistan’a ve Körfez Garama’yı Karmati ile ilişkilendirmeye devam eder. 
Shaban, Arap ticaretinin gelişmiş olduğu yerlerdeki sakinleriyle ilişki kurar. Ona 
göre, Afrika’nın doğu kıyısında Kızıl denizinin doğusunda çok önemli bir liman 
olan ve Cidde’ye paralel olarak Ayd Hab gibi inşaat merkezleri inşa edilerek 
birçok tüccarlar oraya yerleştiler ve nüfusun önemli bölümünü oluşturdular.16 İlk 
açıklama olarak Shaban, Afrika hakkındaki bilgisi ve körfeze yerleşenler rivayeti 
5 Bağdadî, 221; İ. Agâh Çubukçu, 34; Hammadî, 37; İbn Nedim, 279; Mehmed Şerafeddin, “Karamita 
ve Sinan Reşididdin”, DİFM., İstanbul 1928, 26-80; Eş’arî, I, 98. 

6 Philip K. Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, çev. S. Tuğ, İstanbul 1990, II, s. 685; ......, 
“Karmatîler”, XXI, TA., Ankara 1974, 351.

7 İbnü’l-Esir, İslam Tarihi, (Çev.: A. Ağırakça) İstanbul 1987, VII, 372.
8 Bağdadî, 222.
9 L. Massignon, “Karmatîans”, EI2., VI, Leiden 1927, 267.  
10 W. İwanow, The İsmaili Tradition Concerning The Rise ofThe Fatimids, Oxfords University 
Press, 1942, 68-69; Faiza Akbar, 380.

11 De Geoje, “Les Carmathes Du Bahraın Et Les Fatımıdes”, JA., Tom., V, 1896, s. 18.
12 İbn Manzur, Lisan al Arap, Beyrut, 1968, III, 377.
13 Taberî, III, 1756-1757.
14 Makdisî, Ahsan El-Takasim, I, 241.
15 Shaban, İslamic History, II, 102, 130.
16 Shaban, 106-107.
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açık değildir. İkinci açıklama olarak zenci isyanı ile bağlantılı bahsedilen Nubialar 
ve Zaghavalar ile ilişkilidir. Afrika kökenli bu insanlar ticaret için bu sahadan 
gelmiş olabilirler. Daha sonra Afrika ticaretinden daha fazla faydalanmak için 
Körfeze gelmişlerdir. Shaban, Nubianlar ve Zaghavalara benzeyen Afrika’dan 
insanların Karmatî olduğunu düşünür ve onları Garama ile ilişkilendirir. Özellikle 
bu bölgedeki ve Bahreyn’deki Karmatîler’in, zenci isyanının kalıntıları olduğu 
kesindir.17 Ayrıca Karmatîler veya Karamita kelimesinin Arapça kaynaklı bir 
kelime olduğunu da belirtmiştir.18 Görüldüğü gibi Karmati kelimesinin kökeni ile 
ilgili değerlendirmeler farklıdır. Bu değerlendirmelerin birçoğunun doğruluk payı 
vardır. Çünkü Karmati hareketine katılan gruplar homojen bir yapı sergilemeyip 
daha çok merkezî otoriteden memnun olmayan grupları içermesinin bir sonucu 
olabilir. Karmati kavramını ve Karmatilere katılan grupları bire indirmek ve 
yalnızca bir bölgeye ve gruba odaklamak Karmatilerin yayılma politikaları ile de 
örtüşmemektedir. 

“Karmati” kelimesinin dar manada, bir isim olarak “zenci kölelerin 
isyanından sonra 264/877’den itibaren Aşağı Mezopotamya’da esrara ıttıla 
ile intisap edilen bir nevi iştirakiyye esasına göre teşekkül eden asi Arap ve 
Nabati toplulukları”na verilmekteydi. Geniş manada ise, Karmat tabiri IX-
XII. asırlar arasında İslam âlemini sarsan eşitlik esasına dayanan geniş bir 
içtimai ıslahat ve adalet hareketini ifade eder.19 Karmatîlerin zenci isyanı 
ile bağlantılarının olduğu kesindir. Zenci isyanının bastırılmasından sonra 
ve Mu’tedid’in halifeliği döneminde Kufe Savadı’nda idareciler, Karmatî 
hareketi hakkında bilgi edinmek istemiş olmasına rağmen hareketin bu 
dönemden önce başlamış olduğu muhakkaktır. Kaynaklarımızda, 269/882 
yılında Ahmed el-Tai tarafından bozguna uğratılan, bütün malları ve 
toprakları alınan el-Heysem el-İcli’yi Karmatî faaliyetlerinin tehlikesinin 
farkına varan ilk kişi olarak görmektedir. Karmatîlerin tehlikesinin farkına 
varan el-Heysem, Karmatî liderini tutuklar. Fakat Karmatî lideri gizemli 
bir şekilde kaçmayı başarır.20 Bu rivayetten 270/883’te Zenci liderinin 
ölümünden önce Kufe Sevadındaki ordularda birçok taraftarı olan Karmatî 
hareketi ve liderinin olduğunu çıkarabiliriz. Bu rivayete göre Karmat, 
merkezi hükümete karşı Zenci isyanına katılmak istemişti. Fakat zenci 
lideri ile bir anlaşmaya varamadıkları için isyana katılmadılar.21

Buna göre, Karmatî hareketi ya zenci isyanıyla çağdaştır, ya da zenci isyanı 
öncesi köklerinin olduğu da ihtimal dâhilindedir. Ama şu da bir gerçektir ki, 
Karmatîler, zenci isyanına hareket olarak ittifak kurmak istemişlerdir. İki grup 
17 Shaban, 130; F. Akbar, 381.
18 İ. Netton, “Carmathians” Encyclopedia of Arabic Literature, London 1998, I,170-171.
19 L. Massignon, “Karmatîller” İA., İstanbul 1982, V, 353.
20 Taberi, III, s. 2126; Sabit, 9.
21 Sabit, 12; Taberî, III, s. 2130; Faiza Akbar, 381.
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arasında antlaşma olmayınca muhtemelen bireysel olarak bazı Karmati mensupları 
zenci isyanını desteklemiştir. Hem Zenciler hemde Karmatîlerin ittifak yapma 
teşebbüsleri olmuştur. Her iki hareketin de temel hedefi merkezi hükümeti 
yıkmak olmasına karşın, çok farklı yollarla bunu gerçekleştirmeye çalışmış 
olmaları ittifak yapmalarına mani olmuştur. Bu farklılıkları destekleyicilerin 
mahiyetinde, organizasyonunda ve ideolojisinde görmek mümkündür. Zenci 
isyanlarının sebebi ticaret idi. Onlar, Basra’nın ticaret zenginliğine dayanmıştı.22 
Bu destek iyi organize olmuş bir ordu ve donanmaya müsaade etti. Bu da merkezi 
hükümetin askeri güçlerine karşı yaklaşık 15 yıl koyabilecek gücü sağlamış 
oldu. Hâlbuki ilk dönem Karmatî hareketinin ise, ticaret ile ilgisi olmamıştır. 
Zaten hareketin başlamış olduğu muhit olan Kufe Sevad’ı kırsal bir bölge idi. 
Bu nedenle Karmatîler’e katılanlar daha çok ziraat ile uğraşan köylüler idi. Zaten 
Karmatî hareketini yaygınlaştıran dailer bu bölge köylülerinin torunları idiler. 
Karmatî hareketini destekleyicileri arasında Sudan veya zencilerin olduğu görüşü 
tam olarak benimsenmeyeceği ortaya çıkmış olmaktadır. Bu gruplardan da bir 
kısım insanlar Karmatî hareketini desteklememiş olabilirler. Ancak Karmatî 
hareketi bölgedeki bazı Arap kabileleri arasında da destek bulmuştur. Amir b. 
Sa’sa federasyonundan Benu Ukayl’ın Benu Karmat ismini gösteren önemli bir 
rivayet vardır.23 Aslında Benu Ukayl aşiretinin Karmatî hareketinin ilk görüldüğü 
Kufe Sevadında rolü açık değildir. Fakat Bahreyn’deki Karmatî hareketini 
oluşturan güçte çabası vardır. Hatta Karmatî hareketinin ordusunukumanda eden 
Beni Ukayliler olmuştur. Makrizi’ye göre, Hamdan Karmat’ın ana desteği Kufe 
Sevadında oturan farklı Arap kabilelerinden gelmiştir. Makrizi bir adım daha ileri 
giderek Hamdan b. el-Aş’as’ın da bu Arap kabilesinde olduğunu da belirtir.24

2. Karmatilerin Alternatif Sosyal Yaşam Sunma Çabaları

 İlk İsma’iliğin toplumsal karakterine ve taraftarlarının bileşimine göz atmakta 
yarar vardır. Yakındoğu Abbasi yönetimi, ilk iki yüzyıl içinde önemli bir ekonomik 
dönüşümden geçmişti. Özellikle sanayi, zanaat ve ticarette büyük gelişmeler olmuş 
ve kentsel alanlar hızla büyümüştü. Bunlara paralel olarak Müslüman toplumunda, 
üretim araçlarının ve ekonomik ilişkilerinin alışılmış düzeninde de değişiklikler 
olmuştu. Bütün bu gelişmeler, Abbasi imparatorluğunu yeni gerginlikler ve 
hoşnutsuzluklarla karşı karşıya getiren önemli toplumsal değişikliklerin ortaya 
çıkmasına neden oldu. Emevi dönemi Arap aristokrasisinin yerine şimdi tüccarlar, 
büyük toprak sahipleri, profesyonel askerler, sivil yöneticiler, dinsel liderler ve 
eğitimli kişilerden oluşan yeni bir sınıf ortaya çıkmıştı. İlk fetihler döneminin 
garnizon kasabaları, basit askeri kamplar olmaktan çıkıp, kentsel merkezler ve her 
türlü malalış-verişinin yapıldığı canlı pazar yerleri durumuna gelmişti. 
22 Taberî, III, s. 1783, 1835.
23 İbn el Adim, 71; Makrizi, Kitab al-Mukaffa, ed. Zekkar Ahbarü’l Karamita, Damascus 1980, 
407.

24 Makrizi, İttiaz, I, 156
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 Mevalinin özgürleşmesi Arap ve Arap olamayan Müslümanlar arasındaki, ilk 
zamanlarda Şiiliğin kitle tabanını sağlayan hoşnutsuz toplumsal sınıfın doğmasına 
neden olan ayrımı, ortadan kaldırmıştı. Bu yeni ve daha karmaşık sosyo-ekonomik 
çevre içinde yeni çıkar çatışmaları ortaya çıktı. Geniş anlamda kent, artık kırdan 
daha kesin biçimde kopmuş ve göçebe boyların üyeleriyle topraksız çiftçileri, 
mülklerinden ve mesleklerinden cazip gelirler sağlayan kentin zengin sınıflarından 
keskin biçimde ayırmıştı. Sonradan halk ve birçok hoşnutsuz grup, doğal olarak, 
kurulu düzene karşı çıkan her türlü harekete yakın durdular.25 Bölgede çıkan 
İsmaili-Karmati isyanında asiler, köylülerin belirli bir ölçüde destek vermelerini 
sağlamışlardı. İsyanın sosyal tabanı ağırlıklı olarak, Abbasi idarecilerinin uzunca 
bir süredir hayal kırıklığına uğrattığı Bedevilere dayanıyordu. Hareketin liderliği 
şehirli kesimlerde olmasına rağmen muhtemelen kasabalardaki alt sınıfların da 
desteğini almaya çalıştılar. Bunda da başarılı oldular. Çok sayıda genç insan, 
çöllerdeki İsma’ili kamplarına katıldılar; bu gençler eski hayat tarzının silinip 
süpürülmesi, imtiyazlı sınıfların bertaraf edilmesi ve mutlak adaletin hâkim 
kılınması gerektiği duygusuyla hareket ediyorlardı.26 İran ve Irak’ta küçük çapta 
bazı köylü ayaklanmaları ve rejim karşıtı örgütlenmeler oluşmaya başladı. Aynı 
zamanda çeşitli yerel hanedanlar ortaya çıktı. Bu bölgelerde ilk ciddi huzursuzluk 
işareti, Basra yakınlarındaki büyük malikânelerde tuz bataklıkların kurutulması 
için çalıştırılan zenci kölelerin ayaklanması ile ortaya çıkmıştı. Ancak gerek 
Arap, gerekse Arap olmayan hoşnutsuz gruplar için en büyük çekim kaynağı 
İsma’ilik-Karmatilik oldu. Dünyada adaletin hâkimiyetini sağlayacak Mehdi’nin 
kısa zamanda geleceği beklentisi üzerinde odaklanan 3/9. yüzyıl İsma’ililiğinin 
mesajı, farklı kökenlerden gelen ezilen halk yığınlarına çekici gelen bir mesaj 
oluşmuştu. Hareket, yetenekli Karmati-İsmaili dailer sayesinde artar bir şekilde 
taraftar buldu.27

Karmati Davası’nın farklı ırk ve bölgelerde kolayca yayılmasındaki en 
önemli etken, çeşitli inanç ve kültürlerden bir takım motiflerin propagandalarda 
kullanılmasıdır. Karmatilerin sahip olduğu düşünce tarzı, bazı tarihçiler tarafından 
Orta Çağdaki eşitlikçi anlayışın en belirgin bir örneği olarak değerlendirilir. Bu da 
Karmatilerin kadının statüsü ile mallar hakkındaki uygulamalarıdır. Nizamülmülk 
Siyasetnamesinde hareketi, Mazdeki hareketin bir devamı olarak göstermektedir28. 
Karmati uygulamalarının doruk noktasına ulaşması, Bahreyn Karmatileri 
tarafından kurulan devlette görülmektedir. Dava, Ebu Said tarafından propaganda 
yapılmasına rağmen, bu dönemde açık bir şekilde herhangi özel bir sosyal program 
içermedi. Yine de eşit haklara; yaşamda eşit fırsatlara sahip olunması gereğine 
25 Lewis, 92-93; Farhad Daftary, 155.
26 Hodgson, M. G. S., İslam’ın Serüveni, İstanbul 1995, 470. 
27 Lewis, s. 93; Farhad Daftary, 155.
28 Nizamülmülk, Hasan b. Ali b. İshak et-Tusi, Siyasetname, Haz., M. A. Köymen, İstanbul 1990, 
228-237. 
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inanılan eşitlikçi prensipler, Bahreyn Karmati devletinin organizasyonunda önemli 
bir rol oynamış görünmektedir. Özellikle, mal-mülke sahip olmada, zirai sahaların 
ekiminde, vergilerin toplanmasında, halkın harcamalarının karşılanmasında ve 
temel sosyal haklardan mahrum olanlara devlet yardımının değişik tipleri, sosyal 
propagandada önemli rol oynamıştır. Toplum işlerinin yönetiminde de Ebu Said ve 
onun halefleri bazı yüksek rütbeli memurlardan oluşan ve etkili ailelerin temsiline 
dayanan, “İkdaniyye” adı ile bilinen bir konsül oluşturdular. Büyük kararlarda 
“İkdaniyyeˮ adı verilen konsüle akıl danıştılar.29 Bahreyn Karmatilerinin refahı ile 
ilgili durum ve özellikle bölgede kurulan düzen, İbn Havkal ve Nasır-ı Hüsrev’in 
ilgisini çekmiştir. 443/1053 yılında el-Ahsa’yı ziyaret eden Nasır-ı Hüsrev, 
Saidiler olarak adlandırılan Bahreyn bölgesindeki Karmatilerinin faaliyetlerini 
hayranlıkla anlatır.30

İslam dünyasının değişik bölgelerine gönderilen İsma’ili dailer, farklı sosyal 
tabakaları cezp ettiler. Hareket başlangıçta Halife’nin yönetim merkezinden 
uzaklaştırdığı kentleşmemiş çevrelerde büyük ilgiyi gördü. Başlangıç döneminde 
sosyal içerikli propaganda yapan İsma’ili hareket, ayrıcalıklı şehir tabakalarına 
ve merkezi yönetime karşı protesto şeklini aldı. İlk dönemİsma’ili-Karmati 
hareketinin tepkili olduğu sosyal taban hakkında belirtmeye çalıştığımız bilgilere 
ilaveten, hareketin sosyal taban, sahip olduğu Devr-i Setr ve Devr-Zuhur dönemleri 
ve her bölgenin yapısına göre de şekillenmiştir. Yalnız Onlar, bu süreçlerde siyasi 
ve sosyo-politik şartları nazarı dikkate alarak hareketin şekillenmesini sağlamaya 
çalıştılar. Bu nedenle İsma’ili-Karmati hareketi, kasabalardaki en üst tabakadan da 
bazı taraftarları almayı reddetmedi. Fakat Zenci isyanında olduğu gibi, başlangıçta 
şehirli emekçi sınıflar ve esnaflar (zanaatçılar) onlara katılmadılar. Muhtemelen 
şehirli emekçi sınıflar ve esnaflar İsma’ili-Karmati dailerinin propagandalarını 
menfaatlerine uygun bulmamış olabilirler.

Kısaca, ilk dönem İsma’ililer başlıca hitap etmiş olduğu gruplar, bedeviler 
ve köylü sınıfı olmuştur. İsma’ililer son dönemlerine kadar kentlere sızmayı 
gerçekleştirememelerinin bir sonucu olarak bedevilere ve köylülere bel bağladılar. 
Bununla birlikte rejime karşı esnaf ve sanatkâr grupları ve kentin çalışan 
sınıflarının desteğini harekete kazandırmak için Orta Çağın başlarında Müslüman 
kentlere İslamî loncalar olarak isimlendirilen kurumları veya profesyonel 
loncaları kullanmaya çalıştılar. Bu manada İslamî loncalarla Karmatiler arasındaki 
bağlantıyı belirtmekte fayda vardır. Fuad Köprülü ve Massignon bu bağlantıyı 
vurgulamaya çalışan ilim adamlarıdır. İsmaililer ile bağlantısı olduğu düşüncesini 
öngören Massignon’nun düşüncesini31 Fuad Köprülü’de savunmaktadır.32

29 Farhad Daftary, 119.
30 Nasır-ı Hüsrev, Sefername, çev. Abdülvahap Tarzi, İstanbul 1994, 82.
31 Massignon, L., Al-Hallaj, mayrty mystique de l’İslam, t. I, Paris, 1922, 399; amlf., “Sınf”, İA, 
Eskişehir 1997, 10, 555-556; amlf., Opera Mınora, t. I, Paris 1922, 397-400.

32 Köprülü, F., Osmanlı Devletinin Kuruluşu, s. 92; Hodgson, I, 470.
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 İlk dönem İsma’ilileri öncelikle kentli olmayan çevrelerde yoğunlaşmalarına 
rağmen İsma’ili taraftarları bölgeden bölgeye farklı sosyal tabakalardan oluşan 
karmaşık bir toplum oluşturdular. Irak’da dava bir dereceye kadar bedevi kabileleri 
ve başlıca Kufe Sevad’ının köy sakinlerini cezp etti. İsma’iliye basit sosyo-
ekonomik bir sistem kurdu. İsma’ili-Karmati grupların başlangıçtaki başarısına 
tanıklık eden sosyal grup, yarı bedevi olan göçebeler idiler. Orta Çağ İslam 
dünyasında yayıldığı bölgelerden olan Bahreyn ve Suriye’de Bedevi kabileler 
hareketin bel kemiğini oluşturdu. Yemen’de İsma’iliye, dağ bölgelerindeki 
kabilelerce desteklendi. Daha sonra Kuzey Afrika’da misyon, Kutama Berberileri 
üzerine temellendi. İran’daki dava başlangıçta köy nüfusunun ihtida etmesi 
üzerine amaçlandı. Cibal’deki ilk dailer, Rey çevresindeki vadilerde yoğunlaştılar. 
Karmatilerin başlangıçta başarısız olmaları, onları, merkezi otoriteye karşı isyan 
çıkarmada öncülük edebilen büyük bir taraftar elde etmek için, İran’da yeni bir 
politika uygulamaya yöneltti. Bu politikaya göre, yönetici sınıflara doğru çabalarını 
yönlendiren dailer, özellikle, Horasan ve Maveraünnehir’de bu taktiği uyguladılar. 
Bu amaçla kendi aristokratı olan Emir el-Hüseyin el-Mervezi’yi kuzeydoğu 
İran’da dava’nın başına getirdiler. Karmatiler, bu bölgede birçok yüksek memuru 
kazanmalarına rağmen, politik herhangi sürekliliği olan bir başarıya öncülük 
edemediler. Hareket, herhangi bir doğu eyaletindeki yöneticilerin ihtidasını da 
elde etmede başarısız oldu. Sonuçta, bir şekilde idareci sınıfı kazanma açısından, 
dava’nın ilk 20 yılında teşkilatını kurmada başarılı olduğu bölge en doğudaki 
Sind bölgesi oldu. Orada Fatimi hanedanın halifeliğini kabul eden İsma’ililer, 
yerel yöneticileri kendi tarafına çekerek Multan kentini başkentleri yaptılar. Fakat 
Gazneli Mahmud, Multanı aldı. Daha sonra Sultan Mahmud, Karmatilerle yaptığı 
siyasi ve sosyal mücadelede sonucunda birçok İsma’ilînin öldürüldüğü 401/1010-
1011 yılının sonunda, bölgede Karmati-İsmaili yönetimine son vermiştir.33

 Karmatilerin farklı bölgelerde farklı tabanları olduğu gibi bu bölgelerdeki 
uygulamaları ve önermiş oldukları yaşam tarzları da farklı olmuştur. 295/907-8 
yılında, Sevad bölgesinin daisi olan Ebu Hatim el-Zutti, bölgedeki yandaşlarını 
organize etmiş ve onların yaşam tarzlarını da düzenlemeye çalışmıştır. Ondan sonra 
gelen dai’nin adına izafeten Buraniyye diye isimlendirilen grubun bölgede aktif 
faaliyetleri oldu.34 “Buraniyye” ismi, Kufe Sevadında Hamdan ve Abdan’ın ilk 
dailerinden biri olan İshak el-Burani’yi göstermesi daha çok muhtemeldir.35 Sevad 
bölgesinin Karmati idarecisi Ebu Hatim el-Zutti, taraftarlarına sarımsak, soğan, 
pırasa ve turp yemeyi, hayvan kesmeyi yasakladı.36 Bu nedenle Ebu Hatim’in 
33 Stern, S. M., “Ismaılı Propaganda and Fatımıd Rule in Sind” IC., 23, 1949; Hamdani, A., “Shayban 
and the Ismaili State of Multan” The Great Ismaili Heroes, ed. A. R. Kanji, Karachi, 1973; 14-
15; Merçil, Erdoğan, Gazneliler Tarihi, Ankara 1989, 19; Farhad Daftary, 125; Heinz Haim, The 
Empire of The Mahdi: The Rise of the Fatimids, tr. M. Bonner, Leiden 1996, 385-392.

34 Makrizi, İtti’az, I, 179.
35 Makrizi, 179.
36 Makrizi, 179.
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taraftarları daha sonraları et yemekten kaçınanlar veya vejeteryanlar manasına 
Bakliyya olarak anıldılar. Ebu Hatim el-Zutti köken olarak Hindistan’dan gelme 
idi. Bu bölgedeki insanların yeşil sebzeleri ve kökleri içeren yemekleri yemenin, 
hayvan kesmek ve yemenin yasak olduğuna inanmakta idiler37. Bununla birlikte 
sarımsak, soğan, pırasa ve turp’un yasaklanmasının arkasındaki fikir çok açık 
değildir. Muhtemelen Ebu Hatim bu ürünleri yerel bir şekilde tüketmekten 
ziyade ihraç etmek istemesinden kaynaklanmış olabilir. Bu yılın sonunda Ebu 
Hatim tamamen görme gücünü kaybetti ve taraftarları arasında fikir ayrılıkları 
başladı. Bu Karmati koalisyonu İsa b. Musa ve Mes’ud b. Hurayth gibi liderlerin 
idaresi altında Güney Irak’ta birkaç yıl daha varlığını sürdürdü. 312/925 tarihinde 
beklenilen Mehdi olduğunu iddia eden bir adamın çevresinde toplandılar. Bu 
grup, Abbasilerce bozguna uğratıldı ve dağıtıldılar. Daha sonra 316/928 tarihinde 
Bakliyya olarak adlandırılan Karmatiler, Sevad’da tekrar isyan ettiler. Bu dönemde 
İsa b. Musa Abbasilerce yakalandı; Fakat, 320/932 yılında hapishaneden kaçtı. 
Misyonerlik faaliyetlerine yeniden başladı. Sonuçta İranlılar’a karışan Bakliyya 
kolu, Ebu Tahir el-Cennabi’nin güçlerine katıldılar ve Bahreyn’e gittiler. Orada 
Acemiyyun olarak adlandırılmaya başlandılar.38 

Karmatiler, dönemin İslam Dünyasına yönetim açısından da farklı bir takım 
hususları alternatif olarak sunmaya çalışmıştır. Özellikle, Ebu Said’e izafeten 
Saidiler olarak da adlandırılan Bahreyn Karmatileri farklı bir yönetim tarzını 
oluşturmuştur. Malati, Bahreyn Karmatilerin reisi Ebu Said’in ölümünden sonra 
idari mekanizmada reformlar yapıldığını belirtir. Bu reformların en önemlisi 
“İkdaniyye meclisi”dir. Karmatiler, Ebu Said öldüğünde adalet ve doğrulukla 
hükmeden taraftarlardan altı kişilik bir şura meclisini oluşturdular. Bu Şura 
Meclisi, 443/1053 yılında Nasır-ı Hüsrev’in bölgeyi ziyaretinde hâlâ mevcuttu. 
“İkdaniyye” adı verilen bu meclis zirai işlerde çalıştırdığı 30.000 zenci köleye 
sahipti. Onlarda öşür veya vergi yoktu. Herhangi bir kimse fakirleşir veya 
borçlanırsa diğerlerinin yardımı ile durumu eski haline getirilirdi. Alacakta 
alacaklılar sadece anaparayı isterlerdi. Lahsa’ya gelen herhangi bir yabancı 
sanatkâra, gelişinde kendi işyerini kurabilmesi için yeterli para verilirdi. Fakir 
olan ailelerin ihtiyaçları umumi hesaptan karşılanırdı. Nasır Hüsrev, Lahsa’da 
devlete ait ve devlet tarafından korunan değirmenler gördüğünü belirtir. Bu 
değirmenlerde hububat ücretsiz öğütülmekteydi.39

Nasır-ı Hüsrev, Lahsa’da kedi, köpek, eşek gibi bütün hayvan çeşitlerinin 
yendiğini belirtir. Bununla birlikte zorunlu olarak satış için arz edilen hayvanların 
37 Makrizi, 180.
38 Faiza Ahbar, s. 385-386; Farhad Daftary, 134.
39 el-Malati, Ebu Hüseyn Muhammed b. Ahmed el-Askalani el-Şafii, et-Tenbih ve’r-Red ala ehli’l 
ehva ve’l-Bid’a, neşr. Sven Dederıng, İstanbul 1936, 16-17;Nasır-ı Hüsrev, 82.
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başının ve derisinin teşhiri emredilmekte idi.40 Böylece alıcıların ne aldıkları 
bilmeleri sağlanıyordu. Nasır, Lahsa’da gördüğünü belirttiği günlük yaşamla, 
idari anlayışla, iktisadi düzen ve dini hayatla ilgili vermiş olduğu bilgilerden, 
İslam dünyasının yabancı olduğu yaşam felsefesi ve devlet düzeni oluşturmaya 
çalıştıklarını anlamaktayız. Karmatiler ve onlarla mücadele etmeye çalışan gruplar 
arasında şiddetli mücadeleler sergilenmesinin temelinde bu anlayış farklılığı 
yatmaktadır. Bu anlayış farklılığını İbnü’l Esir ve Sabit b. Sinan gibi Orta Çağ 
tarihçileri eserlerinde örnekler vererek anlatmaya çalışmışlar. Bu örneklerden 
biri; asilere katılan oğlunu geri çağırmak için çöl kamplarına giden bir kadının 
yaşadıklarıdır. Kadın, kampların eşitlikçi, mevcut toplumun âdetlerini bilinçli 
biçimde reddeden ve kendi ihtilalci normlarının katı bir biçimde uygulanmasını 
isteyen cü’retkâr atmosferinden korkar. Ailesine bağlılık duygusundan azede olan 
oğul, bir annenin oğlu üzerindeki haklarını tanımadığını gösterecek bir kararlık 
ve gaddarlık noktasındadır. Bunun üzerine anne oğlunu reddeder ve Karmatilere 
karşı suçlamalarla dolu olarak geri döner41. Sosyal hayat ile ilgili farklı bir 
ayrıntıyı Ali Mazaheri vermektedir. O, İslam toplumunun bazı kesimlerince şarkı 
ve müziğe ilgi göstermemelerine rağmen Kudüs’teki Karmatilerin koro halinde 
şarkı söylediklerini ve dinsel müzik çaldıklarını belirtmektedir.42 Mazaheri’nin 
bahsetmiş olduğu dinsel musiki “Ülfet Törenlerinde” yapılan müzikli törenler 
olsa gerek. İslam dünyasının aşırı tepkisi ile karşılaşmalarının arka planında, 
Karmatilerin söz konusu yapısı ile bütün kurum ve kuruluşları ile mevcut yapının 
alternatifi olarak ortaya çıkmış olmaları yatmaktadır. Kurmaya çalıştıkları sosyal 
ve iktisadi düzenin olumlu sayılabilecek bazı hususları olduğu gibi olumsuz 
sayılabilecek pek çok hususları da olduğu şüphe götürmez bir gerçektir.

 Sonuç olarak, İslam dünyasının bölünme ve parçalanma alametleri 
göstermeye başladığı 9. yüzyılda Karmatiler, alternatif bir sosyal yaşam sunma 
çabası içine girdiğini gözlemekteyiz. Karmatiler düşünce tarzlarını propaganda 
ederken bulundukları bölgenin sosyoekomik yapısından yararlanmaya çalıştılar. 
Karmati hareketini oluşturan grupların bir kısmı; çöl, bedevi hayat ve yaşam 
tarzında yetişmiş, diğer kısmı ise, siyasal iktidarın uygulamalarından rahatsız 
olan sosyal gruplardan oluşuyordu. Coğrafi yapının dehşeti de bu unsurlara 
eklendiğinde ortaya haşin, asi, sert mizaçlı ve yağmacı insan tipleri ortaya çıktı. 
İslam etihlerinin akabinde kabilevi/etnik mücadeleler de, Karmatiler’in doğuşunda 
40 Nasır-ı Hüsrev, 82, 137; Lewis, s. 100; Arap kabileleri arasında benzer uygulamaların varlığa 
dair kaynaklarda bilgiler mevcuttur. İbn Kuteybe, Uyunu’l Ahbar’da Esed kabilesinden bazı 
Arapların, Emeviler döneminde iyi beslenmiş kedi ve köpeklerini keserek yediklerine dair bilgi 
vermektedir. İbn Kuteybe, Uyunu’l Ahbar, III, s. 348’dan aktaran Bakır, Abdulhalik, Orta Çağ 
İslam Dünyasında Itriyat, Gıda, İlaç Üretimi ve Tağşişi, Ankara 2000, 161; Ayrıca Orta Çağ 
İslam dünyasındaki et ticareti ve etli yemekler hakkında geniş bilgi için adı geçen eserin 160-180 
sayfalarına müracaat ediniz.

41 Sabit b. Sinan, Tarihü’l Karamita, ed. S. Zekkar, Darü’l Hasan, 1986, 27; İbnü’l Esir, VIII, 156. 
42 Ali Mazeheri, Orta Çağda Müslümanların Yaşayışları, İstanbul 1972, 9. 
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önemli rol oynamıştır. Bu durumlar Karmatiler ile ilgili kavramların algılanışına 
etki ettiğini görmekteyiz. Karmati kavramına verilen anlamların arka planına 
baktığımızda yukarda vermeye çalıştığımız sosyal ve fizikî çevrenin önemli bir 
etkisinin olduğunu görmekteyiz. 

Orta Doğu’nun yukarıda ifade etmeye çalıştığımız karakteristik yapısının 
izlerini, sonraki dönemlerde de görmek mümkündür. Hatta Orta Doğu’nun bugünkü 
yapısına baktığımızda da geçmişin izlerini rahatlıkla görebiliriz. Bu açıdan siyasi 
ve sosyal yapısının fotoğrafını çekmeye çalıştığımız Karmati Hareketi’nin etkileri 
daha sonraki dönemlerde de yer yer kendisini göstermiştir. Özellikle bölgenin 
tarihi geçmişi, coğrafik ve sosyo-kültürel yapısı, çağdışı ve feodal değerlere 
sadık kalmak, kültürel olarak entelektüel olmayan bir hoşgörüsüzlük olarak 
tanımlayabileceğimiz tavırlara da tesir ettiğini görmekteyiz. Bölgede ortaya çıkan 
siyasi ve fikri hareketler arasındaki bağlantılara bakacak olursak öncelikle, kültürel 
bir gerilik olarak tanımlanan fundamentalizm ile yukarda anlatmaya çalıştığımız 
gruplara mensup olan bireylerin sergilemiş olduğu tavırlar arasında paralelliklerin 
olduğu görülecektir. Her iki grup da dini eylem ve aktivitenin bir sorunu olmaktan 
çok, sosyal ve iktisadi analizlerin bir problemi olarak ortaya çıkmışlardır. Daha 
çok bireysel ve toplumsal protestoların dini bir hüviyet kazandırılmış formu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yapısı ile Anadolu ve Orta Asya’daki bazı grupları 
da etkilemişlerdir. Özellikle, Karmatilerin karakteristik yapısına baktığımızda; 
tutuculuk, kültürel bir gerilik, bağnazlık, hoşgörüsüzlük, temel insan hürriyetlerini 
yok saymak ve son olarak da dışlayıcılık gibi hususlar ön plana çıkmaktadır. Bu 
anlayış, Orta Doğu’daki siyasi yapılanma içinde de ifadesini bulmuştur. Bölgede 
Arapların koruyuculuğuna soyunan Baas Partisi, bu yapıdan etkilenen en önemli 
siyasi hareket olarak kabul edilebilir. 

 Kısaca, yukarıda sayılan şu sonuçlaritibarıyla bir genel değerlendirme 
yapılacak olursak, Orta Doğu’daki heterodoks grupları bilhassa İsmaili-Karmati 
grupları, başta Orta Doğu olmak üzere Türkiye ve Orta Asya’da (Hazarlar gibi) 
sosyal ve kültürel izler bırakmıştır. Bugün Orta Doğu ve adı geçen diğer bölgeler 
ile ilgili sağlıklı tahlillerin yapılabilmesi, bölgenin siyasi, sosyal ve iktisadi 
yapısının anlaşılmasıyla mümkün olacağı kanaatindeyiz. 
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STATEHOOD TRADITIONS OF THE MONGOLIAN NOMADS

ENKHTUVSHIN, B.*

MOĞOLİSTAN/MONGOLIA/МОНГОЛИЯ 

INTRODUCTION

First of all, it must be made clear that being civilized does not ultimately mean 
urbanized. Majority of researchers and scholars in the field of civilization study 
define a civilization as a harmoniously coherence of social life, administration, 
law, letters and culture, education, technology, science and art. 

According to this definition, state, governance and statehood tradition are the 
elements of civilization.

Therefore, there is no ground to regard nomads, who had their own state and a 
highly developed statehood doctrine as uncivilized, uncultured or barbarian. The 
statehood tradition of Mongolian nomads have a history of 2200 years and they 
influenced the establishment of a distinct nomadic civilization which belongs to 
the treasure of civilizations created by the humanity.

Derived from their way of living, traditions, religion, mentality and values, 
the statehood tradition of Mongolian nomads is the intellectual foundation of 
their state. While we consider the statehood traditions from the point of view of 
civilization studies the statehood is regarded as implementation of the governance 
idea expressed by the state writing, the ways of treatment by state of its subjects 
and people, the rules, concept, policy and ideology of perception by citizens of 
their state.

Second, we cannot consider the statehood traditions of Mongolian nomads 
separately from the history of establishment of the Mongolian state. 

The history of the classic statehood traditions of Mongolian nomads /III BC-
XIII AD/ can be classified into 3 inter-related periods, namely birth, heritage and 
restoration. 

Following this principle and from the point of view of civilization development, 
the present report attempts to overview the establishment and development of 
classic statehood traditions of mongolian nomads through following periods:
*Academician. Mongolian academy of Sciences Floor 6th, Bldg. Soyol Tov Orgoo, Str. ‘Eronkhii Said 
Amar’, Sukbaatar sq.3, Ulaanbaatar-11. 210620/ Head of Depertmant International Cooperation 
Mongolian Academy of Sciences Amariin gudamj 1210620a ULANBAATAAR/MONGOLIA. 
e-mail: nomciv@magicnet.mn/saran_solongo@mas.ac.mn
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• Ancient period III BC-III AD. 

• Early states established on the Mongolian soil III AD-XI AD. 

• The Mongol State, Empire. XII-XIII AD.

The Role Played by Hun Empire, which Founded Classical Statehood 
Traditions in the Civilizations

The period of the Hun Empire (III BC-III AD) and establishment of Great 
Mongol State and the Mongol Empire are of our particular interest. Because in these 
periods the classical statehood traditions of mongolian nomads was established 
and developed and Mongolians have left their traces in the development of world 
civilizations. The Hun State was founded in 209 BC /3/. We believe that the 
statehood traditions of Mongolian nomads originated at this time. 

First, these traditions based on the culture originated from nomadic husbandry 
and customs derived from particular geographic and natural conditions. The sky 
was the supreme belief of the Hun Empire and became essential spiritual content 
of Central Asian nomadic people.

Introduction of writing had an extraordinary impact on state development of 
Hunnus./6/ Hunnus had a state seal and used a special seal in relations with other 
states. The Hun Empire maintained official contacts with neighboring states and 
concluded treaties of friendship. /3,5/

Preservation of territorial integrity was the foundation of statehood concept.

We consider that development of this concept formed one of the key elements 
of statehood, which is protection and development by the state of its society, 
civilization and culture. 

Second, to compare with sedentary civilization states Hunnus established 
a relatively simple system, organized governance able to conduct independent 
domestic and foreign affairs. They developed an army organized into a system 
of 10, 100, 1000 and 10000 units, divided the country into the central, eastern 
and western administrative parts and promoted the view of heaven above, which 
ment the respect for state power. /5/ This leads to a conclusion that during the time 
of the Hun Empire another key element of statehood was formulated, which is 
perception, trust and attitude of citizens towards the state. 

Third. Hunnus ensured security of the famous Silk Road and developed 
the world trade network. They reached cultural centers of Mesopotamia from 
the western China through mountainous and steppe regions of Central Asia. 
Furthermore, it is considered that the great road linking Rome, Muslim countries 
and the Western Europe served as the road for interaction of nomads. City-states 
emerged along this road in Asia, Arabia and Africa, as well as Buddhism, Muslim, 
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Daos and Christian religions peacefully co-existed along this road. The nomads 
used this road to introduce the Chinese paper-making technology in Egypt and 
Europe and the modern military technology in Eurasia. 

Statehood of the Ancient Mongolian and Other States on the Mongolian 
Territory

Although subsequent Mongolian ancestor states, such as kingdoms of Hsianbi 
(I-III AD), Jujani (IV-VI AD), Khyatan (VIII-XII) and Tureg (VI-VIII AD) 
emerged as successors of previous states and inherited statehood traditions in 
some extent, certainly they brought their own particularities of statehood because 
of their unique culture and writing. 

First, the history evidences that the notion of qagan came into being during the 
Hsianbi state period./5/ The Hsianbi state like the Hun empire divided its territory 
into the central, east and western administrative parts, had 10 unit system, state 
laws./8/ This state was a nomadic civilization with own writing, shamanism, 
nomadic customs and morals. Elevation to royal rank was introduced in Hsianbi 
era which was inherited by the Great Mongol State in XIII century. 

Second, the Jujani State introduced the state tradition to decide important state 
affairs such as proclamation of qagan by a quraldai (council) of nobles. /5/

A Qagan of the Jujani State as a supreme leader conducted foreign affairs, sent 
envoys, maintained correspondence, determined foreign relations priorities and 
used state representation credentials “Gerege”.

The Jujani State had own writing /9/ and an official in charge of public affairs. 
At early stage shamanism dominated in state affairs, and the king was considered 
as emissary of the sky. Later on Buddhism prospered and became the state religion 
developing the idea of dual state tradition. 

Third, kingdoms of Tureg, established on the territory of Mongolia (VI AD), 
inherited many ideas from the statehood traditions of the Jujani State.

The chief of the Tureg State possessed the title of qagan, the territory was divided 
into the eastern and western administrative parts and had military organization of 
society. According to documents there were 28 civilian and military grades under 
the king./5/ It shows that this state had sophisticated governance procedure and 
traditions. They advanced the nomadic culture and left rich literature and poetry 
heritage. The state affairs were conducted and their history was written in a sound 
script called “Orkhon-Enisei”. 

Turegs believed in shamanism and worshipped for the father sky. 

Fourth, the Uighur Kingdom was established on the Mongolian territory 
after the Tureg Kingdom. They adopted scripture from Central Asian civilized 
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Sogdians, adapted it to own language sound, developed and made the uighur 
scripture as the state writing, conducted official papers, wrote books in this 
scripture and translated sastras from foreign languages. Uighurs unlike other 
nomads built cities and villages. Archaeological findings at the site of the Uighur 
capital– “Khar balgas” in Orkhon valley show that the city had a royal palace and 
developed artisan made production and trade. 

Fifth, the Khyatan state developed industries, art and technology in addition to 
animal husbandry, promoted intellectual education to a level higher than previous 
states, combined nomadic culture with sedentary culture. In VII AD they elaborated 
own scripture, recorded state affairs and made the state writing in X century 
which became known later as “Yeke bičig” (Big letter). A scientific institute was 
established to collect the papers of Uighur state. In addition to Uighur writings 
libraries of nobles and royal palaces contained scriptures in Chinese, Indian and 
Korean languages. 

The state power was in the hands of the qagan and implemented by various 
ministers having different civilian and military ranks. Rashid Al-Din wrote that 
Khyatans and Mongolians had little difference before and became similar as for 
language and customs.

Development of the statehood during the period of Great Mongol State

Mongolian nomads in the beginning of XIIIth century was formed “Qamag” 
Mongol and then the Great Mongol State was established in 1206. “The Secret 
History of Mongols/10/”, which is considered as a true mirror of then nomadic 
Mongols’ life and civilization and the great monument of oriental history and 
poetry, noted that the great khuraldai of Mongolian nobles convened in 1206, 
raised the 9 support white banner, conferred on Temujin the title of Chinggis 
Khaan and established the United Mongol State. 

• The most important part of the statehood traditions of the Great Mongol 
state were the idea of unity as a state priority, integrity and greatness of the 
country. According to the scholar Ch.Dalai /9/ the idea of unity originated 
in the era of Hunnus. After break up of the Hun Empire Mongols lost their 
unity, disintegrated and fought each other. 

Perception of this idea became even more accentuated in the period of united 
Mongolia and it was realized and became a component concept of the statehood 
traditions during the period of Great Mongol State established by Chinggis Khaan, 
according to the last will of Alangua Borte Ujin.

• The idea of the sky, which was the basic concept of statehood since the 
period of the Hun empire, was connected and developed with the concept 
of state governance by genius intellectual approach during the Great 
Mongolia period. 
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Chinggis Khaan established a Council of Wise Men (Seced-ün zöblel) from 
intelligent and experienced people who contributed their advises and assistance to 
the formulation and implementation of the state policy. This was a new concept 
of Mongolian statehood to run the state by the power of wisdom. Chinggis Khaan 
made the uighurjin as the official scripture which was inherited till now.

• The concept of eternal heaven, which became one of the foundations of 
the classical statehood traditions of Mongolian nomads, was the expression of 
further development of the idea of trusting and respecting the state by citizens. 

Since the era of Chinggis Khaan the Mongolian nomads have honored their 
qagan as “destined from heaven”, and that became an ideological component of 
statehood traditions of nomads and formed a distinctive system of governance. 
It can be said that regulated social relations were set up from the time of Great 
Mongol State which adopted the traditional system of 10 units ensuring the 
governance of 10s, 100, 1000s and 10000s and the administrative division into 
the central, eastern and western parts. 

• In addition to the power of “Holly master” Chinggis Khaan used the special 
state consultative body known as quraldai to implement his governance. The 
Khuraldai discussed and advised on the most important state affairs such as 
proclamation of new khagans, wars, battles, etc.

• Establishment of an early social organizational unit of nomads- khishigten 
as a privileged military-administrative body at the qagan strengthened the 
nomadic statehood during the period of Great Mongol State. The institution 
of Khishigtens included court soldiers, clerks, decree-criers, litigation 
administrators and served as a foundation of administrative staff of Great 
Mongol State.

One of the innovations brought by Chinggis Khaan to develop the nomadic 
statehood was introduction of the first Mongolian state litigation /zarqachi/ and 
law enforcement administration /qauli yosu-yig keregjigülügči/.

• The ability of Chinggis Khaan to consolidate the foundations of the state 
through law was new phenomenon of the Mongolian nomadic statehood. 
Adoption of the state basic law – “Yeke Jasa” legally strengthened the social 
relations. The “Yeke Jasa” law was a written law which had codified ancient 
nomadic customs and norms. 

The “Yeke Jasa” was the supreme law and contained specific provisions 
on procedures of elevation to the rank of khagan, rules of conducting foreign 
relations, state great khuraldai, duties of people, immunities, military service, 
battue, finance, taxation, criminal and civil law, family and heritage law. 

The state symbol was renewed during the period of Great Mongol State 
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developing the content of the statehood traditions of Mongols.

The big white and black banners were the state banners of Chinggis Khaan’s 
Mongolia. The big white banner with 9 tails flew at each ceremony of proclamation 
of new khagan or assembly of khuraldai. This tradition is maintained to some 
extent now in the form of “banner of honor”. The black banner of Chinggis Khaan 
served as a symbol of might and ability of nomads to defend own country.

It is the fact that the state seal was created after the establishment of the state by 
Chinggis Khaan, though it did not reach us today. Scholars consider that the seal 
put on the letter addressed by Guyuk Khaan to the king of France and the Pope 
in 1248, was the state seal used since Ogodei Khaan and contained the following 
text: “In the power of the eternal heaven, the order of the oceanic khaan of the 
people of the Great Mongol State, the conquered people must respect it and fear 
them”

The capital city of Great Mongol State was established in the valley of Orkhon 
where the Hun empire had its capital. Chinggis Khaan founded “Qorum-a saguhu 
balgasun” or the capital of Great Mongol State in 1220.

The Contribution of Chinggis Khaan and his State in the World 
Civilizations

Therefore, it is obvious that development of classic statehood traditions of 
Mongolian nomads during the period of Great Mongol State contributed not only 
to the progress of the Mongolian but also world civilization.

The present report focuses on the following issues in order to clarify the above 
mentioned conclusions.

First, there are a lot of writings portraying the said push of the Mongolian 
nomadic society from the point of view of waging of wars and impeding national 
development of some nations.

It is true, the Mongolian Empire conducted conquests but it performed great 
deeds for the development of world civilization which any previous empires did 
not accomplish.

Second, from the historical moment of establishment of Great Mongol State 
it became impossible to rule the Mongolian nomadic society by old means, and 
a challenge emerged to put in order many tribes residing on such a big territory. 

It was in fact a historical demand which required fundamental changes in the 
development of the nomadic society and establishment of Mongolia as a true nation 
state. Chinggis Khaan was the first to appreciate this moment, and he initiated and 
organized great changes of social, political, military, economic and intellectual 
life combining statehood traditions of Mongolian nomads and renovations. 
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Great Mongol State founded by Chinggis Khaan and after that the Mongol 
Empire, which occupied the half of the world, fully qualified the main requirements 
of a civilized society. /18/ The basic standards of a modern civilization include:

• A “civilized” state upholds the fundamental rights such as the right to life, 
reputation, property, and especially the freedom of tourism, trade and religion;

• A “civilized” state must be able to defend itself and have a political machinery 
to efficiently conduct state affairs;

• A “civilized” state must have a judiciary and a legal system compatible with 
the universally recognized international law, including the rules of war, which 
guarantee legal fairness for foreigners under its jurisdiction and its own citizens;

• A “civilized” state maintains permanent and appropriate diplomatic relations 
enabling fulfillment of international obligations.

Third, the main policy of Chinggis Khaan was to renovate and develop the 
political and economic life of nomads using material and intellectual assets 
of advanced civilizations. Although he was a genuine product of the nomadic 
civilization, as a great statesman he was able to appreciate and apply achievements 
of foreign advanced civilizations in the state policy and activities. The fact that he 
used intellect of educated and skillful people of many nations in the conduct of 
state affairs and consulted foreign scholars and religious personalities, proves this.

Chinggis Khaan linked the East and the West through narrow cultural relations 
and formulated a distinct philosophy of international relations. He became a 
driving force of the whole human development through interaction of economies, 
intellectual culture, means and technologies of eastern and western people, 
introduction of pluralism, openness and freedom.

The fact that the capital of Great Mongol State not only showed application 
of achievements of sedentary civilizations but also became a refined harmony of 
different civilizations.

Fourth, Mongolians created a horse relay system throughout the territory 
of the Empire which was the most expeditious mean of transportation of that 
time. Western and eastern traders, tourists, the clergy, political and military 
people traveled using this network, and the relations between Asia and Europe 
flourished as never before during the period of Great Mongol State. Furthermore, 
new maritime ways were discovered whereby in addition to land transportation 
European traders reached India and China via Persian harbors, and Russian traders 
went to Italy, Mediterranean and Asia Minor through the sea of Azov. Besides the 
flow of Western goods to the East , there was increase of circulation of coined 
moneys and paper currencies, and trading and handcrafting cities and ports were 
built. The policy of the Mongol Empire to promote free trade had an important 
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influence on interaction of different cultures and strengthening relations between 
different nationalities. In this sense the transportation network and the trade road, 
which were situated on the territory of the Mongol Empire and linked major parts 
of Europe, Asia and Middle East, served as a bridge between many civilizations 
in the eastern part of the globe. /19/

The history provides evidence that new food, inventions and ideas used to 
follow only this road. 

CONCLUSION

– The role played by Hun Empire, which founded classical statehood traditions 
in the civilizations.

– The statehood traditions of Mongolian nomads was developed during the 
Great Mongol State.

– The Mongolian Empire founded by Chinggis Khaan and his successors 
played a significant role in the history of world civilization and left its inerasable 
trace.

– Respect for democracy became an important principle in international 
relations, and globalization is gaining momentum. This situation urges Mongolia 
to preserve its national culture and civilization, to boost its economy and strengthen 
its independence, to learn from own statehood traditions and successfully build a 
civilized modern nation.
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BARIŞ ZEKÂSINA SAHİP BİR LİDER OLARAK:
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

ERÇETİN, Şefika Şule-ÇAYKÖYLÜ, Ali
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Mustafa Kemal ATATÜRK askerî, siyasi, tarihî, felsefi ve daha pek çok farklı 
alanda liderdir. Bu bir lider olarak Mustafa Kemal ATATÜRK’ün çok boyutlu 
zekâsının göstergesidir. Liderlik yaptığı her alanda, örnek ve esin kaynağı 
olan Mustafa Kemal ATATÜRK sahip olduğu kişisel yeterlilikleri ile bugüne 
kadar bir zekâ türü olarak tanımlanmamış; “barış zekâsının” tanımlanması 
ve açımlanmasında da bir esin kaynağıdır. Bu çalışmada, Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün sahip olduğu barış zekâsı sınırlı örneklerle barış zekâsının bir 
zekâ türü olma özelliklerinin bazıları ile tartışılmış ve irdelenmiştir. Bu çalışmada 
yapılan tartışma ve irdelemeler ulusal ve uluslar arası bağlamda liderler için 
önemli ipuçları içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal ATATÜRK, liderlik, barış zekâsı, sistem 
metaforu.

ABSTRACT

Mustafa Kemal Atatürk: A leader With Peace Intelligence 

Mustafa Kemal ATATÜRK is a leader on military, political, philosophical and 
many other areas. This is a indicator (pointer) of Mustafa Kemal ATATÜRK’s 
multiple intelligence as a leader. M. Kemal ATATÜRK is not yet conceptualized 
in an intelligence category. As being a model and inspiration point in each field he 
leads, Mustafa Kemal ATATÜRK is also inspiration for defining and elucidating 
the “peace intelligence”. In this study, with limited examples, Mustafa Kemal 
ATATÜRK’s peace intelligence has been discussed and elucidated with some of 
the qualifications of peace intelligence that being one of the intelligence types. 
Discussions and examinations in this study are giving most important clues for 
leaders in national and international context.

Key Words: Mustafa Kemal ATATÜRK, leadership, peace intelligence, 
system metaphor.

GİRİŞ

Zekâ tanımlanması öyle güç bir kavram ki ne olduğunu tanımlamak da kimi 
zaman zekânın yetersiz kaldığını hissedebiliriz. Ve liderlik öyle bir kavram ki 
anlamak ve çözümlemekte zorlanabiliriz. Her iki kavramında tanımlanması 
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konusundaki çabaların belki de insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olduğunu 
ve insanın varlığını sürdüreceği zaman dilimine kadar bilinmeyen bir geleceği 
olabileceğini söyleyebiliriz. Bu çalışmada her iki kavramla ilgili bu güne kadar 
sürdürülen bu anlamdaki çabaları çok ayrıntıda açıklayıp tartışmayacağız. Bu 
çalışmada yeni bir zekâ türü olarak barış zekâsını açıklayacağız. Barış zekâsını 
tanımlamamıza esin kaynağı olan Mustafa Kemal Atatürk’ü bir lider olarak barış 
zekâsının bir zekâ türü olma özelliklerinin bazıları ile sınırlı birkaç örnekte iç içe 
geçmiş bir sarmal bütünlüğünde ele alacağız 

Zekâ 

Kimde? Ne kadar? Nasıl? Niye? Nerede? Sayısız yanıt arayışı, bir o kadar 
gizem yüklü bir kavram... Zekâyı bazı eğitimciler “öğrenme yeteneği”, bazı 
biyologlar “çevreye uyma yeteneği”, bazı psikologlar “muhakeme yoluyla sonuca 
ulaşma yeteneği”, anne babaların hemen hepsi “sadece ve en çok kendilerinde ve 
çocuklarında bulunan şey”, ve yöneticilerin pek çoğu “ kendini o konuma getiren 
ve başkalarında olmayan şey” olarak tanımlamakta. 

Sizin de bir tanımınız vardır elbette, sizin tanımınızı bilmiyoruz ama zekâyı 
çözümlemek, açıklamak, tanımlamak oldukça güç görünüyor. Eğer öyle olmasaydı, 
zekâya ilişkin geliştirilen kuramlarla ilgili alternatif metaforlar kullanılmaz 
ve değişik sınıflandırılmalar yapılmazdı. Bunlar arasından biz Sternberg’in 
(1992: 4) kullandığı coğrafik, bilişsel, biyolojik, epistemolojik, antropolojik, 
sosyolojik ve sistem olarak tanımladığı metaforlardan, sistem metaforundan 
yararlandık. Sistem metaforu, zekânın bireyin içsel ve dışsal dünyası ile ilişkisini 
çok boyutlu açıklamaya çalışan, tüm metaforların kesiştiği bir noktada zekâyı 
anlama çabalarının bir ürünü olarak değerlendirilebilir. Sistem metaforu, içerdiği 
kuramlar açısından, barış zekâsını açıklamak ve tartışmak için uygun kuramsal 
temeller ve pratik sonuçlar sağlamaktadır. Sistem metaforu Gardner’ın “çoklu”, 
Sternberg’in (1983; 1985; 1988) “Triarşik”, Ceci’nin (1986; 1990a; 1990b; 
1994) “biyoekolojik” zekâ kuramlarını içermektedir. Bu kuramlardan birisi olan 
Howard Gardner tarafından tartışmaya açılan çoklu zekâ kuramı konu en etkili 
ve kapsamlı çalışmadır. Gardner (1983), Frames of Mind adlı yapıtında çoklu 
zekâ kuramını tartışmaya açmış, zekâ testleri ile ölçülen bireysel yeterliklerin 
sınırlı olduğunu insanların çeşitli alanlarda yeterli olabileceklerini, bu nedenle, 
zekânın tek boyutlu bir kavram olarak açıklanmaması gerektiğini savlamıştır. 
Gardner aynı zamanda bu çalışmasında zekâları belirlerken nasıl bir ölçütler 
dizisi oluşturduğunu açıklamış; aynı zamanda, bu ölçütler dizisini herhangi bir 
zekâ adayının listeye seçilmesinde kullanılmasını önermiştir. Bir zekâ adayının 
gerçekte zekâ olup olmadığına karar vermeyi kolaylaştıran ölçütler dizisi şöyledir: 

Beyindeki Bir Hasar Nedeniyle İzole Olma Potansiyeli: Beyindeki hasar 
nedeniyle zarar görmesi, izole olması olasılığını taşıması. 
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İdiot Savantlar, Dâhiler Ve Başka İstisnai Bireylerin Varlığı: Beceriler ya 
da kusurlar bakımından oldukça sıra dışı bir görüntü sunan bireylerin var olması 
böylece görece, hatta izole bir biçimde ele alınabilmesi. 

Tanımlanabilir Bir Kilit Operasyon ya da Operasyonlar Dizisi: Zekânın 
içerden ya da dışarıdan sunulan bilgiyle harekete geçen ya da tetiklenen genetik 
olarak programlanmış tıpkı bir bilgisayar sistemi gibi işlemesi. 

Farklı Bir Gelişim Hikâyesi ve Tanımlanabilir Bir Uzman Performansı: 
Normal olduğu kadar parlak bireyler içinde geçerli olan bir gelişim hikâyesi 
olması. 

Evrimsel Bir Tarih ve Aklın Evrimi: Evrimsel bir geçmişi olması, başka 
türlerde tek başlarına varlık göstermesine karşın insanlarda bir arada bulunan 
beceriler içermesi. 

Deneysel Psikolojinin Katkısı: Deneysel psikoloji çeşitli işleyiş mekanizmaları 
ile rahatça çalışılabilir ölçüde modüler ya da belli bir alana özgü beceriler içermesi.

Bir Sembol Sisteminde Kodlanmaya Duyarlılık: Bir sembol sistemi içinde 
kendi gerçekleştirmeye yönelik bir doğal eğilimi içermesi. 

Psikometrik Bulguların Katkısı: Psikometrik sonuçlarla olabildiğince 
desteklenmesi, ancak psikometrik bulguların da dümdüz yorumlanmaması 
anlamını taşımaktadır. 

Bizde yeni bir zekâ türü olarak barış zekâsını tanımlarken bu ölçütler dizisinin 
bazılarından yararlandık. 

Sistem metaforunda yer alan bir başka kuram Sternberg’in triarşik zekâ 
kuramıdır. Zekâ konusuna en önemli katkılarından biri, geliştirdiği kuramla, pratik 
bilgiyi kapsayan bir biçimde zekâyı yeniden tanımlamasıdır. Bileşimsel, bağlamsal 
ve deneyimsel üç alt kuramı içeren triarşik zekâ kuramında, Sternberg (1983; 1985; 
1988), zekânın etkileşerek işleyen farklı bileşenlerden oluştuğunu, bireyin içsel ve 
dışsal dünyası ile deneyimlerinin zekâyla ilişkisi olduğunu savlamıştır. Sternberg, 
bileşimsel alt kuramda, bireyin zekice davranış geliştirmesinde kullandığı bilişsel 
süreçler ve yapılardan oluşan içsel dünyasını, deneyimsel alt kuramda, bireyin 
deneyimlerinin, zekâsına, iç ve dış dünyasıyla ilişkilerine etkisini, bağlamsal alt 
kuramda, bireyin çevresel istemleri değerlendirmekte kullandığı süreçler ve dış 
dünyasını ele almış zekâyı bu bütünlükte açıklamıştır. 

Sistem metaforunda yer alan bir başka yaklaşım Stephen Ceci tarafından 
geliştirilen “biyoekolojik yaklaşımdır”. Ceci (1990a), genel zekâ ya da g 
faktörü biçiminde tanımlanan tek bir zekâ kavramına karşı çıkmış; zekâyı 
biyolojik temelleri olan çoklu bilişsel potansiyel, bağlam ve bilgi bütünlüğünde 
değerlendirmiştir. Bizim açımızdan her üç kuram yeni tanımladığımız barış 
zekâsını açımlamamızı kolaylaştırıcı ipuçları sunmaktadır. 
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Sistem metaforundaki yaklaşımların getirdiği bütüncül bakış açısına karşılık, 
zekâ boyutları, değişkenleri, işleyişi gibi pek çok yönüyle hâlen üzerinde tartışılan 
bir kavram olarak görünmektedir. Yapılan ve yapılması olası tüm tartışmaların 
zekâya ilişkin bilgileri, bulguları, anlayışları geliştirmekte ve zenginleştirmektedir. 
Nitekim Amerikan Psikoloji Derneği (1995) tarafından oluşturulan bir çalışma 
grubunun hazırladığı raporda şunlar vurgulanmaktadır:

“Bireylerin karmaşık düşünceleri anlama, etkili bir biçimde çevreye uyum 
sağlama, deneyimlerden öğrenme, çeşitli uslamlama biçimlerini kullanma ve 
düşünerek engellerin üstesinden gelme yetenekleri birbirinden farklıdır. Üstelik 
çok boyutlu bireysel faklılıklar, kendi içlerinde de tümüyle tutarlı değildir. 
Örneğin; belirli bir bireyin zekâya ilişkin performansı, onun farklı ölçütlerle karar 
vermesi gereken, farklı durumlarda, farklı alanlarda değişmektedir. Bu nedenle 
zekâya ilişkin kavramlar, bu karmaşık fenomeni tanımlama ve organize etme 
çabalarının bir ürünü olup, hiçbiri henüz tüm soruların yanıtlarını ve evrensel bir 
uzlaşıyı içermemektedir”. Bu anlamda yeni tanımladığımız “Barış zekâsı”nın, 
zekâya ilişkin bilgileri, bulguları, anlayışları geliştireceğini zenginleştireceğini 
düşünüyoruz.

Yeniden zekâ tanımlamalarına dönersek; insanların problem çözme, yaratıcılık 
ve uyum becerilerini izaha çalışılırken, sözel, matematiksel, başarı, uzamsal, 
bedensel, müzikal, sosyal, bireysel, varoluşsal, doğa zekâsı, tat alma dokunma, çok 
çeşitli zekâ tanımlama ve sınıflandırmaların yapıldığı anımsayabiliriz (Gardner 
1983; 1995; 1999a; Sherman, 1999; Stenberg, 1996). 

 Zekâ kavramının, çevreyi doğru tanıyabilme, iyi ilişkiler kurabilme, 
çevreden gelen uyarılara uygun cevaplar verebilme ve adaptasyon gibi ve hatta 
beklide söylediğimizden çok daha fazlasını içeren yeti ve yetenekleri içerdiğini 
söyleyebiliriz. Zekâ akıl melekelerinden birisi olmasına karşın ölçülebilen zekâya 
etki eden diğer akıl melekeleri olduğunu kabul etmek durumundayız. Düşünme, 
irade, bellek, algılama vs. toplumsal tavrın içinde bilişsel, afektif ve davranışsal 
öğeler bir arada bulunduğu; bunların aynı zamanda bir toplumsal kontrol 
mekanizması oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdan gelen değişime istek ve 
eğilimlerin, bunların süzgecinden geçtikten sonra değer kazanmaya başladığını 
düşünebiliriz (Akyüz, 2002).

Aslında evreni ve insanı analiz etmeye başladığımızda sonsuz çeşitlilik ve 
bileşimini hayret bile edemeden durup sadece izleyebiliriz. Evrendeki analitik 
parçalar bütünü oluştururken sürekli ve sonsuz etkileşim içindedirler. Evrenin bir 
parçası olan bir insanı ayrı bir bütün olarak ele alıp analiz etmeye başladığımızda 
ise onun büyük parçalarının kozmik, sosyal, biyolojik ve ruhsal elemanlar 
olduğunu söyleyebiliriz. Yani insan biyopsikososyalkozmik bir yaratıktır. Ruhsal 
elemanları analizinde ortaya çıkan duygulanım, düşünce, bilinç, yönelim, irade, 
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hareket, algılama, bellek, zekâ gibi akıl melekeleri de bilimsel analiz açısından 
bölümlendirilmesi uygun görülmüş öğelerdir; etkileşim içinde bütün olarak 
ruhsal aygıtın işleyişine olanak sağlarlar. Bu bağlamda zekâ dediğimiz melekeyi 
tanımlanan tanımlanması olası zekâ türleri ve daha fazlası bir bütün hâlinde ortaya 
çıkacaktır. Bize göre dahası “Barış Zekâsı”dır. 

Barış Zekâsı 

“Barış” bir kavram olarak farklı alanlarda değişik boyutlarda ele alınarak 
tartışılan, açımlanan bir kavramdır. Örneğin politik bilimde evrensel bir değer, 
daha iyiyi sağlamak için değişen yaşam koşullarında, durumları, davranışları 
ve anlayışları karşılıklı olarak yeniden yeniden şekillendirme düşüncesi, kültür, 
deneysel psikolojide gereksinimler, oto kontrol, deneysel psikolojide bilişsel ve 
moral gelişimin bir aşaması, adalet, sosyal psikolojide insan hakları, grup kimliği ve 
çatışma, kişilikle ilgili çalışmalarda kimlik, saldırgan olmayan kişilik, bütünleyici 
güç, kültürel çalışmalarda çok boyutlu yabancılaşma, klinik çalışmalarda 
psikolojik travma, affedebilmek, öfke yönetimi bağlamında ele alınmakta ve 
tartışılmaktadır. Bu çalışmalarda farklılıkların değerli olarak kabul edildiği, 
dünyanın tüm kaynaklarının eşit bir biçimde paylaşılması inancının benimsendiği 
örgütsel düzenlemeler ve yönetsel uygulamalar, bireysel ya da toplumsal anlamda 
sürekli öz disiplin, affedicilik, sevecenlik, adalet, yıkıcı duyguların denetimi, 
üstün değerleri içeren olumlu bir dünya görüşü ve davranışı, ruhsal olgunluk, 
sorun çözme, çatışmaları yönetme adaletsizlik ve güç dengesizliklerine çözüm 
arama gibi boyutlar ön plana çıkmaktadır (Tremblay ve Diğerleri, 2003: 126; 
Boulding, 2000: 1; Hoshmand and Kass, 2003: 205-207; Coles, 2000; Maton, 
2001; Sarason, 2001: 599-601; Bar-Tal ve Diğerleri, 2007; Basabe ve Valencia, 
2007). 

Bu aşamada bugüne kadar ulaşılabilen çalışmaların hiçbirinde barışın bir zekâ 
ürünü olarak tanımlanmamış olduğunu vurgulamak gerekir. Oysa çalışmalarda ön 
plana çıkan boyutların tümü dikkate alındığında bunların hemen hemen tümünün 
bireysel, örgütsel ve toplumsal anlamda, biyopsikososyalkozmik potansiyeli, 
yeteneği, yeterliliği içerdiği söylenebilir. İşte biz bu nedenlerle barış zekâsını 
tanımlama gereği duyduk ve tartışmaya açtık. Peki, nedir barış zekâsı?

Barış zekâsı adaptasyon temellidir. Kişiler arası ve çevre ile ilişkileri 
düzenleyebilme kapasitesi olarak ortaya çıkar. Bu sadece sosyal zekâ tanımlaması 
içinde kalamaz. Bir zihinsel gücü temsil ettiği kadar davranışsal kararlılık ve 
gücü de temsil eder. Kendini ve karşısındakini anlama ve tanıyabilme kapasitesi 
bu güce destek verir. Belki de barış zekâsı başarı zekâsının en temel ünitesidir. 
Toplum başarısı birey ve sistem temellidir. Sistemin sağlam işleyişi sisteme uyum 
ve kişiler arası ilişkilerde başarılı olma gibi bir zekâ ürünü olarak karşımıza çıkan 
sağlıklı davranış ve yönelişlere bağlıdır.
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Barış zekâsı akıcıdır. Başarı zekâsının özelliklerinden olan esneklik 
barış zekâsında akıcılık olarak karşılık bulur. Akıcılık kararlı bir kişilik yapısı 
zemininde uyum ve kişiler arası ilişkilerde derece derece yükselen bir barış 
zekâsı özelliği olarak kendini hissettirir. Akıcılığı stabil yapı ve uyum yeteneği 
ile cıva ile özdeşleştirilerek tanımlamak mümkün olabilir. Türkçede “cıva” gibi 
deyimi canlılık ve kararlılığı ifade etmek için kullanılır. Bulaşmayan dağılmayan 
etrafı kirletmeyen bir canlılık ve kararlılık, barış zekâsının başarı temelli yapısal 
özelliğidir. Maddenin, kimyasal kararlılığı, yani moleküler kararlılığı bozulmadan 
hâl değiştirmesi; suyun soğukta donması, ortalama sıcaklıklarda akışkan bir sıvı 
hâline gelmesi, sıcakta gaz hâline dönüşmesini bireye uyarlayabiliriz. Bu anlamda, 
değişik ortam ve değişik kişiler arası ilişkilerde kişilik ve kimlik zafiyeti ortaya 
çıkmaksızın; her türlü ortamda bir şekilde varlığını ortaya koyabilmek barış 
zekâsının ana motiflerini çizmektedir. 

Barış zekâsı yaratıcılığın bir süper bileşimidir. Çünkü farklılıkların 
çatışmaya dönüştüğü tüm bağlamlarda, anlık, karşılılık, uzlaşılabilirlik ve 
olumluluk anlamında çok boyutlu seçenekleri içeren strateji ve politika geliştirip 
çözüm üretir. Bu anlamda barış zekâsı, yaratıcılık ve zekâ arasındaki ilişkiyi 
tartışan Sternberg ve O’Hara (2004) vurguladığı bağlamda zekânın bir alt boyutu 
olarak yaratıcılıktan çok, yaratıcılığın bir süper seti olarak işlev görür. 

Barış zekâsı insanın biyopsikososyalkozmik potansiyelini barışla ilgili 
becerilere; becerileri, işlevselleştirerek kendi ve diğer tüm varlıklar için tutarlı 
ve olumlu bir yaşam biçimine dönüştürme sürecidir. Barış zekâsı sadece barışa 
yüklenen farklı anlamlar, değerler ve inançlar manzumesini ifade etmez. İnsan 
olarak sahip olunan biyopikolojikkozmik potansiyelini kendi ve diğer varlıklar 
için bu anlamdaki becerileri işe koştuğu bir yaşam biçimine dönüştürmektir. Tüm 
biyopsikososyalkozmik alanlarda eylemde olan bir zekâ türüdür. 

Barış zekâsının köken aldığı beyin bölgelerinin Talamus ve Frontal Korteks 
olması olasıdır. 1949’da Donald Hebb (Andreasen, 2003) tarafından beyin 
esnekliği (Brain Plasticity) kavramı ortaya atılmıştır. Hebb, yeni şeyler öğrenmek 
suretiyle beynimizi değiştirebilmemizin olası olduğunu, bu değişikliğin sinir 
hücresi düzeyinde gerçekleşmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Kavram 
beynin dinamik yapısını vurgular. Beyin esnekliği kavramının iki temel unsuru 
vardır; kritik dönem ve eyleme bağlı öğrenme. Kritik dönem fikri bazı yönleriyle 
çevresel girdinin zamanlamasının beyin gelişmesindeki önemini anlatır. O uyaran 
doğru zamanda gelmezse son derece önem taşıyan beceriler ya ortaya çıkmayacak 
veya az gelişecektir. Dil gibi yüksek nitelikli işlevler için de aynı şeyleri söylemek 
mümkündür (Cesur Yeni beyin). Muhtemelen barış zekâsı için de aynı şeyler söz 
konusu edilebilir. Barış zekâsı en çok kritik anlarda ihtiyaç duyulan bir zihinsel 
melekedir. Beklide gelişimini en çok çatışmalarda, savaşlarda, bir nevi olumsuz 
dönüt sonucunda tamamlar. 
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Dış uyaranların ayıklanmasında bir filtre görevi gören talamus ve mantık 
süzgecinden geçirildikten sonra gerekli tepkileri vermek yetilerimizi ortaya 
çıkaran; yönetsel işlevlerin merkezi konumundaki Frontal Korteks’in barış 
zekâsının köken aldığı beyin bölgeleri olması pek muhtemeldir. Bu arada kaç 
veya savaş tepkisinin ortaya konulmasında etkin rol oynayan adrenal korteks 
ve locus ceruleusu de unutmamak gerekir. Barış zekâsı konusunda gelecekte 
yapılacak çalışmaların bu konuda bazı yanıtlar vermesi beklenebilir. Ancak bu 
konuda henüz bilişsel birimleri ve nöronal merkezleri veya belirli nöral seyri 
henüz keşfedilememiş zekâ türleri olduğu da göz önüne alınmalıdır (Rose, 2004). 
Örnek olarak sanatsal zekânın özellikli biliş, uygulama ve yeteneği içermesine 
karşılık beyin hasarlarına ilişkin etiyolojik çalışmalara oldukça dirençli olması 
verilebilir (Zaidel, 2005). 

Barış zekâsı hangi durumlarda, ne zaman ve hangi yöntemler ile savaşıp; 
affedeceğini bilebilmeye ilişkin için bileşimsel, deneyimsel ve bağlamsal 
bir dizi karmaşık süreçle işler. Barış zekâsı sadece sürekli barışı ya da bunu 
sağlamaya yönelik bir uzlaşıyı içermez. Böylesi bir durum, yaşamın her anında 
ya da yaşanan her olguda söz konusu olmayabilir, bu anlamda bir çözüm tercihi 
her koşulda doğru bir başka deyişle barışı sağlayıcı olmayabilir. Bu anlamda 
barış zekâsı, hangi çatışma ve savaş durumundan kaçınılması ya da hangisinden 
kaçınılmaması gerektiğine zamanında ve doğru bir biçimde kararlar verebilme 
becerilerini ifade eder. Bu beceriler kritik ve anlık karar süreçleridir. Barış zekâsı 
aynı zamanda gündelik ya da istisnai çatışma ya da savaş durumlarında nasıl daha 
mantıklı ve stratejik davranılacağına, şiddet, öfke gibi yıkıcı duyguları bastırmak 
ya da yok saymak yerine nasıl olumlu ve doğru yönlendirilebileceğine ilişkin 
bilgiyi, bu bilgiyi uyma, biçimlendirme seçme anlamında kullanmayı içerir. 

Barış Zekâsının evrimsel bir geçmişi vardır. İnsan zekâsı gibi hayvan 
zekâsının çok boyutlu olduğu varsayılmaktadır (Jerison, 2004). İnsanlarda, 
özellikle insanımsı maymunlar, maymunlar, yunuslar ve balinaları da içeren diğer 
memelilerde çatışma, sorun çözümü ve barış yapma, diğerlerine karşı ilgi ve 
diğerlerinin kendisine ilişkin algısını önemseme, grubun sosyal kurallarına ilişkin 
farkındalık, özgecilik, karar alma ve araç kullanma gibi özelliklerin ortak olduğu 
bilimsel alanyazında yer almaktadır (Ridley, 1997; Boehm, 1999). Shermer’ında 
(2007) belirttiği gibi türler açısından bu özelliklerin ortaya konuluş biçimi ve 
düzeyi farklılık göstermektedir. Diğer türlere göre insan bu özelliklerin çoğunu 
çok daha üst ve karmaşık düzeyde ortaya koymaktadır. Bu da barış zekâsının 
evrimsel bir geçmişi olduğunu, başka türlerde tek başlarına varlık göstermesine 
karşın insanlarda bir arada bulunan beceriler içerdiğini göstermektedir. 

Barış zekâsı normal bir bireyde olduğu kadar en ışıltılı örneği olarak 
nitelendirilebilecek bireylerde bir gelişim süreci izler. Bir potansiyel olarak 
barış zekâsı önce bireyin seçme şansına sahip olmadığı çevresinde; daha sonra 
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da bilinçli seçimleri ile ve denetleyemediği ve denetleyebildiği yaşantıları ile bir 
gelişme süreci izler. Bu durum bireyin barış zekâsının sadece bir potansiyel olarak 
kalabileceği ya da körelebileceği olasılığını da beraberinde getirir. Aynı zamanda 
düzenli ve sistematik bir çabayla eğitilebileceği ve yetkinleştirilebileceğini de 
ifade eder. 

Barış Zekâsının En Işıltılı Örneği: Mustafa Kemal Atatürk

Kişisel özellikleri, yaptıkları ve tüm yaşamı ile Barış zekâsına sahip en ışıltılı 
bir örnek olarak Mustafa Kemal Atatürk verilebilir. Neden mi? Bu sorunun yanıtını 
sınırlı örnek olaylar ve barış zekâsının bir zekâ türü olma özelliklerinin bazıları ile 
iç içe geçmiş bir sarmal bütünlüğünde ele aldık. 

İşte Örnekler 

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale’de 
sadece bir kahramanlık destanı yazıp, İtilaf Devletlerine “Çanakkale geçilmez.” 
dedirtmemiş aynı zamanda sahip olduğu barış zekâsını ortaya koymuştur. Nasıl 
mı?

Mustafa Kemal yarbaydır ve 19. Tümen Komutanıdır. Ordu yedeği olarak 
Bigalı’da bulunan 19. Tümen 24/25 Nisan gecesi Conkbayır yönünde tatbikat 
yapmaktadır. Gün ağarırken Arıburnu yönünden gelen top sesleri bir çıkartma 
olduğunu anlatmaktadır. Mustafa Kemal düşmanın önemli kuvvetlerle karaya 
çıktığını ve hedeflerinin Conkbayırı ile Kocaçimen olacağını tahmin eder. 
Bunun üzerine emrindeki birlikleri savaşa hazır hale getirir. Tümen ordunun 
yedek gücüdür. Ordu komutanın emri olmaksızın kullanılamaz. Mustafa Kemal 
Ordu komutanı ile temasa geçmeye çalışır ancak bu gerçekleşmez. Bu arada 27. 
Alayın ağır kayıplar verdiği haberleri gelmektedir. Mustafa Kemal ordudan emir 
gelmemiş olmasına karşılık tüm sorumluluğu üstlenerek 57. Alayı bir batarya 
ile Kocaçimentepe yönünde harekete geçirir. Kendisi de durumu izlemek üzere 
bizzat Conkbayırı’na harekete geçer. Arıburnu kesiminden bazı Türk askerlerinin 
çekilmekte olduğu düşman birliklerinin onları izlediği görülür. Çekilen Türk 
askerlerine süngü takmalarını ve mevzi almalarını emreden Mustafa Kemal 
böylelikle 57. Alay Öncü Bölüğünün Conkbayırı’na yerleşmesi için gereken 
süreyi kazanmıştır…

Bu zaman dilimi Çanakkale Savaşları Kara Harekâtı’nın kaderinin belirlendiği 
andır. Daha sonra 27. Alaydan geri kalan birlikleri Kolordu komutanı Esat paşanın 
izniyle emrine alan Mustafa Kemal 57. Alaya şu emri verir. “Ben size taarruz 
etmeyi değil; ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde 
yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir.” (Oy, 2007: 40-41; Dereli, 
1980). 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ordudan emir gelmemiş olmasına karşılık tüm 
sorumluluğu üstlenmesi; ölmeyi emretmesi sadece hangi çatışma ve savaş 
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durumundan kaçınılması ya da kaçınılmaması gerektiğine zamanında ve 
doğru kararlar verebilme becerilerini ortaya koymaz. Aynı zamanda barış 
zekâsının bir başka önemli özelliğini, sadece sosyal zekâ tanımlaması içinde 
kalamayacak, kişiler arası ve çevre ile ilişkileri düzenleyebilme kapasitesini 
içeren bir zihinsel gücü, ifade ettiği kadar davranışsal kararlılığı ve gücü de 
gösterir. Burada ön plana çıkan değer, bir ulusun barış içinde, tam bağımsız olarak 
dünyada var olabilmesi için zekâ ve gücün kullanım şeklidir. 

Mustafa Kemal Atatürk’ü dünya çapında üne kavuşturan niteliklerinden birinin 
barışseverlik olduğunu vurgulayan Yalçın (2007: 371), onun bu evrensel barışçı 
yaklaşımını 1933’te Cumhuriyet’in 10 yılını kutlayan ABD Başkanı Roosvelt’e 
gönderdiği teşekkür telgrafında en anlamlı biçimde ifade ettiğini belirtmektedir. 
Mustafa Kemal Atatürk telgrafta şöyle demektedir. “Türk Cumhuriyeti’nin en 
esaslı ilkelerinden bir tanesi olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insanlığın 
medeniyetin gelişmesinde en esaslı amil olsa gerektir. Buna elimizden geldiği 
kadar hizmet etmiş ve etmekte bulunmuş olmak iftihara değer”.

Tüm yaşamı ve yaptıkları Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözü 
üstün düşünce ve başarıyı temsil eden barış zekâsının en çarpıcı örneğidir. Bu 
sözüyle en büyük toplumsal örgütlenme olan insanlığın huzur ve başarısını 
amaçladığını bunun için harcadığı çabayı ortaya koymaktadır. Aynı zamanda 
Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu barış zekâsının barış anlamında işlevsel 
ve özgün evrensel değerler üretebilecek düzeyde olduğunun bir başka kanıtıdır. 
Bu barışa yüklediği anlamları sadece değerler ve inançlar manzumesini olarak 
görmediğini; insan olarak sahip olduğu biyopikolojikkozmik potansiyelini kendi 
ve diğer varlıklar için bu anlamdaki becerilerini işe koştuğu bir yaşam biçimine 
dönüştürdüğünü göstermektedir. 

Nitekim, Mustafa Kemal Atatürk taarruz etmeyi değil; ölmeyi emrettiği 
Çanakkale savaşlarında düşman olarak çarpışan ve ölenler için 1934’te Anzak 
Kutlamaları nedeniyle verdiği mesajda “Bu memleketin topraklarında kanlarını 
döken İngiliz, Fransız, Avustralyalı, Yeni Zelandalı, Hintli kahramanlar! Burada, 
dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, 
Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe 
gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. 
Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Demiştir. 

Bu sözleri Mustafa Kemal Atatürk’ün üst düzeyde yetkinleşmiş ve işe koşulmuş 
barış zekâsının göstergesidir. Bu anlamda bir başka örnek olarak Atatürk’ün 17 
Mart 1937’de Romanya Dışişleri Bakanı Titulesko’ya söylediği sözleri verilebilir 
“Dünyanın filan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne dememeliyiz. Böyle bir 
rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla meşgul olmalıyız. Hadise 
ne kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lazımdır. Beşeriyetin hepsini bir 
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vücut olarak ve her milleti bunun bir uzvu olarak saymak lazımdır Bir vücudun 
parmağındaki acıdan, bütün vücut müteessir olur… insan, mensup olduğu milletin 
varlığını ve saâdetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını 
düşünmelidir. Kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa, bütün 
dünya milletlerinin saâdetine hizmet etmeğe de o kadar çalışmalıdır.” Barış zekâsı 
barış arzusuyla birlikte yürümelidir. Yalçın (2006: 394) Atatürk’ün son nefesine 
kadar insanlığa, milletlerin birbirlerine yaklaşmaları, anlaşmaları gerektiğine 
inandığını onun için millî düşmanlık olmadığını, Türk vatanına saldırılmadıkça 
onun için her milletin muhterem olduğunu vurgulamaktadır. 

Bu noktada Mustafa Kemal Atatürk’ün hararetli bir barış taraftarı olmakla 
birlikte barış meselesinde bir hayalperest, her ne pahasına olursa olsun barış 
isteyen bir “pasifist” olmadığını vurgulamak gerekir. Atatürk’ün dış politikası 
“güvenlik” kavramı ile iç içedir. Barış politikası da, Türkiye’nin güvenliği 
politikası ile daima beraber yürümüştür (Erol, 2005; Çaycı, 2002: 471; Armaoğlu, 
1989: 177). 

Mustafa Kemal Atatürk dış politikasını ideolojik dogmalardan ve ön 
yargılardan soyutlamış: Akıl ve bilim temeline oturtmuştur. Bu anlamda uluslar 
arası ilişkilerde sürekli bir dostluk ya da sürekli bir düşmanlık gibi dogmatik 
düşünceleri benimsememiştir (Feyzioğlu, 1984: Uzun, 2006). Bu yaklaşımının en 
açık ifadesi 1936’da “Biz kimsenin düşmanı değiliz! Yalnız insanlığın düşmanı 
olanların düşmanıyız” sözleridir. Barış ne istediğini bilmeyi gerektirir.

En sıcak çatışmaların yaşandığı Millî mücadele döneminde bile sürekli 
diyaloga açık olmuş; barışın sağlanması için yapılan önerileri geri çevirmemiştir. 
1924’te savaşın zaruri ve hayati olması gerektiğini, milletin hayatı tehlikeye 
maruz kalmadıkça savaşın bir cinayet olduğunu belirtmiştir. Savaş onun için bir 
amaç değil, milli hedeflere ulaşmak için bir araçtır (Gök, 1991: 180). 

Ulaşmak istediği millî hedefin ne olduğu da 1923’te söylediği şu sözlerde 
açık ve net bir biçimde tanımlanmıştır: “Biz barış istiyoruz, dediğimiz zaman 
tam bağımsızlık istiyoruz dediğimizi herkesin bilmesi lazımdır. Bunu istemeye 
hakkımız ve kudretimiz vardır. On sene, yirmi sene sonra aşağılaşarak ölmekten 
ise şimdiden şeref ve haysiyetle ölmeyi üstün tutmalıyız” Barış zekâsı her şeye 
rağmen barış olmayacağını bilmektir. 

 Söylemde ve eylemde tutarlılığı ve kararlılığı ile Mustafa Kemal Atatürk 
değişik kişiler ya da toplumlar arası ilişkilerde, diğer bir deyişle her koşulda 
kişilik ve kimlik zafiyeti ortaya çıkmaksızın; bir şekilde temsil ettiği toplumun 
varlığını ortaya koyabilmiş ve koruyabilmiştir. Bu özellikler ve işe koşulması 
barış zekâsının ana motiflerini içermekte, Onun tüm yaşamında bu ana motifleri 
nasıl ışıltılı bir örüntüye dönüştüğünü anlatmaktadır.
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Bir başka örnek olarak, 15 Ekim 1927’de Halk Fırkası’nın ikinci Büyük 
Kongresi’nde söylediği ve 6 gün, 6 saat 33 dakikada tamamladığı Nutuk ve içeriği 
verilebilir. Uzun (2006: 70), Atatürk ve Nutuk isimli çalışmasında Nutuk’ a ilişkin 
çeşitli değerlendirmelere değinmiş ve “ Nutuk’un söylenmesiyle muhaliflerin 
uzun yıllar kıpırdayamayacak hale getirildiğini; Mustafa Kemal Paşa’nın bu işi 
akılcı ve kansız bir yöntemle sadece Nutuk’u söyleyerek yapmış olmasını göz ardı 
edilememesi gereken bir durum” olarak değerlendirmiştir. Bu durum, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gündelik ya da istisnai çatışma ya da savaş durumlarında; 
mantıklı ve stratejik davranabilmeye, şiddet, öfke gibi yıkıcı duyguları bastırmak 
ya da yok saymak yerine olumlu ve doğru yönlendirebilmeye ilişkin bilgiyi, 
bu bilgiyi biçimlendirme, seçme anlamında kullanabilmeye ilişkin üst düzeyde 
yetkinliğini ortaya koymaktadır. Bu yetkinlik Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip 
olduğu barış zekâsının düzey ve içerik açısından önemli bir göstergesidir.

Atatürk, “Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” sözleriyle vurguladığı 
kişisel inancını, “Ya istiklâl, ya ölüm!” sözleriyle toplumsal inanca dönüştürmüş; 
bu inançla ilgili amaçlara ulaşma kararlılığını sürdürürken; aynı kararlılığa 
toplumu güdülemiştir. Atatürk, “Ne mutlu Türk’üm diyene!” özdeyişinde 
paylaşılan toplumsal kültür oluşturma çabasını sembolize etmiştir. Atatürk’ün 
gençliği, ufukların ötesine görmeye davet edişinde, “Büyük davamız, en medeni 
ve en çok refaha kavuşmuş bir millet olarak varlığımızı yükseltmektedir. Bu 
yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli bir inkılâp yapmış olan Türk 
Milleti’nin dinamik idealidir.” “Dinlenmek için yürümeye karar verenler asla ve 
asla yorulmazlar. Türk gençliği bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan 
yürüyecektir.” sözlerinde yaratıcılık eğilimini ve Türkiye için düşlediği geleceği 
ortaya koymuştur. Atatürk’ün bir lider olarak belki de en çarpıcı özelliği, sahip 
olduğu vizyondur. Atatürk’ün vizyonu, kapsadığı gerçekçi ve ilkeli evrensel bir 
barışa ilişkin inançlar, değerler, amaçlar, devrimler ve öngörüler açısından hâlen 
güncelliğini korumaktadır (Erçetin, 2000). Bu da Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip 
olduğu barış zekâsının çağlara hitap ettiğinin göstergesidir. 

Bu çalışmada sınırlı olarak verilen söz ya da eylem olarak örnekler, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün liderliği, lider-izleyenler bütünlüğünde bir olgu olarak 
algıladığını göstermektedir. O “ben, sadece ben olduğum için değil, aynı zamanda 
izleyenler beni lider olarak algıladığı için liderim.” diye düşünen bir liderdir. Bir 
lider olarak izleyenlerinin katılımı, katkısını hiçbir zaman yadsımamış; ilgilerini ve 
gereksinimlerini göz ardı etmemiştir. Her koşulda izleyenleri ile bütünleşebilmek 
için ortak bir zemin oluşturmaya çalışmıştır. Tüm insanlık için barış anlamında 
birliği, bütünlüğü, beraberliği ortak geleceği hissetmiş ve hissettirmiştir.

O liderliğin, kestirilemeyen bir eylem alanında riske girmeyi gerektiren bir 
olgu olduğunun farkındadır. Girilen riskin doğruluğunun belirsiz olduğunun 
bilincindedir. Evrensel anlamda barış konusunda benimsenecek “ortak vizyonun” 
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bu vizyona aynı yoğunluk ve derecede inanmışlık, gönül gücü, sorumluluk ve 
aynı anlamlar yüklenen temel değerler ile oluşturulabileceğini düşünmektedir. 
Geliştirdiği iç görü, üst düzeyde farkındalık, oluşturduğu sezgi-akıl dengesi ile 
vizyon, politika ve strateji geliştirebilmek için yaratıcı, doğru karar verebilmek 
için akademik, düşüncelerini eyleme dönüştürmek; bunların değerine inandırmak 
için pratik, tüm deneyimlerini doğru zamanda işe koşmak için kristalize,diğer 
insanları anlayabilmek; onlarla rahatlıkla etkileşebilmek, kolaylıkla iş birliği 
yapabilmek, kendi duygularını kontrol edebilmek için sosyal ve duygusal, hangi 
durumlarda, ne zaman ve hangi yöntemler ile savaşıp; affedeceğini bilebilmek 
için barış zekâsını ve barış zekâsına sahip olanları bir araya getirmiş bir liderdir.

Barış zekâsının, insanlık için olası tüm zamanlarda liderlerde olması ve sürekli 
yetkinleştirilmesi gereken bir zekâ türü olduğunu ileri sürüyoruz. Barış zekâsını 
ulusal ve uluslar arası düzeyde sistemlerin işleyişinde ana faktör olan insanı 
en yüksek düzeyde ve çok boyutlu etkin kılabilmek ve sistemleri çökertecek 
kaos olasılığını sıfıra yaklaştıracak işleyiş için mihenk taşı olarak görüyoruz. 
Bu anlamda bireysel düzeyde liderlerin sahip olduğu barış zekâsını evrensel 
düzeyde barışın gelişerek sürdürülebilirliğini olanaklı kılmanın ön koşulu olarak 
algılıyoruz. Evrensel düzeyde barış, barış zekâsı olmaksızın yarı yolda kalmaya, 
işlevsizleşmeğe mahkûm olacağını düşünüyoruz. Nitekim kimi zaman ulusal ya 
da uluslararası düzeyde ortaya çıkan zekice olmayan kolektif düşünüş ve davranış 
biçimleri söz konusu düzeylerde kolektif zekânın kısıtlılığı ya da retardasyonu 
barış zekâsının akıcılığına ket vuran bir yüzey gerilimi artışı biçiminde kendisini 
gösterebileceğini ileri sürüyoruz. Bunun tüm sistemlerin işleyişinde durağanlığa 
ya da kaosa neden olabileceğini vurguluyoruz. 

Ulusal ve uluslararası bağlam yoğun ve çok boyutlu etkileşimleri içerir. Her 
etkileşim kaos eşiği olarak tanımlanan bir alan yaratır. Bu alanın karmaşıklık, 
belirsizlik ve risk içerdiğini, aynı zamanda öğrenme yaratıcılık ve gelişme fırsatları 
sunduğunu algılamak önemlidir. Ulusal ve uluslar arası düzeyde sistemlerin 
bileşenlerinin hem dağılıp; parçalanmayacak kadar sağlam ve düzenli olmasını 
sağlamak; hem de kilitlenip durağanlaşmayacak kadar akışkan, uyarlanan ve 
uyarlayan olmasını sağlamak ancak bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde barış 
zekâsıyla olanaklıdır. Çünkü gerçek ve sağlıklı akıl kaos yaratmaz ve kaostan 
medet ummaz. Triggi’ninde (2004: 182) belirttiği gibi düzen “bireysel anlamda 
kendi irrasyonel kapasitelerimizin yansıması ve varlığımızın ön koşuludur. İçinde 
yaşadığımız dünya, rasyonel bir zihnin anlayabileceği tarzda yapılandırılmalıdır”. 
İşte bu nedenle toplumlar kaosa yer vermeyen düzenli yapılar oluşturan düzenli 
yapılardır. Kaos kolektif zekâyı işlemez hale getiren bir virüstür. Kaosta ne ulusal 
ne de uluslar arası düzeyde sistemden, barış zekâsından ve kolektif sağlıklı bir 
zekâdan söz etmek imkânı yoktur. 
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Sonuç olarak, biz liderlerde ulusal ya da uluslar arası düzeyde, barış zekâsının 
sadece bir potansiyel olarak var olmasının yetmeyeceğini geliştirilmesinin 
yetkinleştirilmesinin evrensel barış için gerektiğini düşünüyoruz. Biz aynı 
zamanda barış zekâsının bireysel ve toplumsal ulusal ve uluslararası düzeyde 
gerilediği ya da körleştiği durumlarda narsisistik, paranoid, mazokistik, sadistik, 
sosyopatik, bağımlı, avoidan veya histrionik kişilik örüntüleri ve/veya kişilik 
bozukluklarının yahut paranoid özellikli birtakım psikotik bozuklukların zemin 
bulacağını ileri sürüyoruz. Bu durumların ise şiddet, saldırganlık üreten bireysel, 
toplumsal, ulusal ve uluslar arası düzeyde psikopatolojik izdüşümleri olabileceğini 
öngörüyoruz. Bu anlamda da yeni tanımladığımız bir zekâ türü olarak barış 
zekâsının en ışıltılı örneği olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemlerinin ve 
eylemlerinin bu anlamda, ulusal ve uluslar arası bağlamda liderler için önemli 
ipuçları içerdiğini düşünüyoruz. 
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NÜFUS DEĞİŞİMİNDE MÜBADİLLERİN UYUM SÜRECİ VE 
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMDEKİ ROLLERİ

ERDAL, İbrahim*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
XVIII. yüzyıl itibarıyla Balkanlarda başlayan Uluslaşma süreci büyük 

devletlerin yerini bölgelerde ulus devletlerinin almasıyla son bulmuştur. Bu 
dönemde etkilenen devletlerden birisi de Osmanlı Devleti olmuştur. Bu süreç 
sonunda Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, bu devletin kuruluş 
döneminde yaşadığı en önemli problem de nüfus değişimi olmuştur. Lozan 
Konferansı sırasında görüşülen bu konu Yunanistan ile Türkiye’nin Rum ve Türk 
nüfusu karşılıklı değiştirmesiyle çözülmüştür. Her iki toplum için de trajedi olan 
bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve ekonomik gelişmesinde birçok 
yönden etkileri olmuştur. 

Önemli bir nüfusu üretim seviyesinde göç veren devlet, gelen göçmenleri 
hızla üretici sınıfa geçirmek için çaba sarf etmiştir. Mübadele ile gelen Türkler 
hemen tarım ve orta ölçekli iş kollarında üretici olmuşlardır. 1928 yılı itibarıyla 
Türkiye, tarımda 1923 yılı rekoltesine ulaşmıştır. Ekonomik alanda yaşanan bu 
gelişme sosyal alanda da belirmiş, muhacirler iskân oldukları bölgelerde Atatürk 
ilkel inkılaplarını yaşatan bir sınıf olmuşlardır. Mübadil göçmenler yeni tarım 
teknikleri, yaşam şekilleri ve davranış özellikleriyle Anadolu’da değişimin ve 
gelişmenin öncüleri olmuşlardır. Yunanistan’da ise Anadolu’dan gelen Rum 
mübadiller devletin ekonomisine büyük bir katkı yapmış, devlet son yıllardaki en 
büyük tarım potansiyeline ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Rum, Türk, Yunanistan, Balkanlar.

---

XIX. yüzyıl itibarıyla başlayan uluslaşma hareketleri dönemin çok kimlikli 
devletlerinin yıkılarak yerlerine, kimliklerin uzun mücadeleler ile sınırlarını 
belirledikleri ulus devletlerin kurulması ile son bulmuştur. Bu hareketler sonucunda 
bölgede dönemin iki büyük devleti olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
ve Osmanlı Devleti sona ermiş, bu idarelerin yerlerine üç kıtada onlarca devlet 
kurulmuştur. Balkanlar bölgesinde ulus devletlerin kurulması beraberinde homojen 
toplum oluşturma iddiası sorununu da getirmiştir. Zaten kendi kimliklerine dayalı 
devlet kuran uluslar, çizdikleri sınırlar içinde tek etnisiteye dayalı bir toplum 

* Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. YOZGAT/TÜRKİYE
e-posta: ibrahimerdal@hotmail.com
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oluşturma gayesine yoğunlaşmıştır. Bu amaçla her devlet kendi bölgesinde diğeri 
olarak ötekileştirdiği etnik kimlikleri göçe zorlamıştır. Bu konuda bildirinin asıl 
metni, Türklerin göçe zorlanması ile ilgili olsa da bölgede kurulan devletler kendi 
dışındaki bütün etnik kimliklere aynı dayatmayı uygulamış, Bulgarlar Yunanlılara, 
Yunanlılar Arnavutlara, Sırplar Bulgarlara ve hemen hemen hepsi de bölgelerinde 
önemli bir yekûne sahip olan Türklere zorunlu göçü dayatmıştır. 

Bölgede yaşanan isyanlar ve kargaşa ortamı, günün idareleri arasında karşılıklı 
nüfusun değişmesi üzerine görüşmelerin yapılmasına giden yolu açmıştır. 
Balkanlarda neredeyse 500 yıl süren hâkimiyetin sonucu bölgenin önemli bir 
yekununa sahip Türkler bu görüşmelerde asıl unsur hâline gelmiştir. Kurulan 
her devlet önce belirgin bir farka sahip olan Müslümanları “öteki” kabul etmiş, 
Türklerin göç etmesi için resmî ve gayri resmî her yol denenmiş karşılıklı 
anlaşmalar imzalanmıştır. (Nabi, 1936: 156; Bıyıklıoğlu, 1987: 17-18; Şimşir, 
1985: 49; Soysal, 1989: 253-254). 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Bosna-
Hersek bölgesinde yaşayan yaklaşık 400.000 Müslüman Anadolu’ya göç etmek 
için Osmanlı Devleti’ne müracaat etmiş, bu müracaat, devletin ileride yaşayacağı 
sıkıntıların işareti olmuştur. (İpek, 1995: 198-199) Genel anlamda Balkanlarda 
yaşanan bu göç sürecinde Bulgaristan; topraklarındaki başta Müslüman Türkler 
olmak üzere Yunanlıları, Yunanistan da yine başta Müslüman Türkler olmak üzere 
Arnavutları ve Bulgarları topraklarından çıkarmak amacıyla anlaşmalar yapmış 
veya gayriresmî olarak göçe zorlamıştır. (Türkgeldi, 1987: 109; Pentzopoulos 
1919: 54-55; Ladas, 1932: 18-19) Yunanistan ile de aynı esaslar üzerinden bir 
nüfus değişimi anlaşması Lozan Konferansı sürecinde kabul edilmiştir. Varılan 
anlaşma gereğince İstanbul Rumları ve Batı Trakya ahalisi haricinde olan bütün 
Ortodoks ve Müslümanlar mübadeleye tâbi tutulmuşlardır. (Erdal, 2006: 63; Arı, 
2003; Kaptan, 2002; Meray, 1993; Geray, 1962) Ancak Mübadele işleminden 
önce ve daha sonra birçok Müslüman yerlerini terk ederek daha güvenli olarak 
kabul ettikleri Anadolu’ya göç etmiştir. Anadolu’da mübadillerin iskânı için 10 
bölge tespit edilmiş, Mübadele İmar ve İskân Vekâleti tarafından satın alınan 
ve kiralanan vapurlarla taşınan mübadiller, iskele ve limanlarda belli bir süre 
karantina altında tutulduktan sonra iskân bölgelerine sevk edilmiştir. (Erdal, 2003: 
319) 

İskân Sürecinde Yaşanan Olumsuzluklar

Bildirinin ana konusu olan Denizli bölgesi Mübadillerin iskânı için belirlenen 
bölgelerde İzmir, Aydın ve Muğla ile birlikte 4. bölge olarak belirlenmiştir. 
Bölgeye Drama, Kavala ve Selanik havalisinden 4.000 tütüncü, 20.000 bağcı ve 
çiftçi ile 40.000 zeytinci yerleştirilmesi kararlaştırılmış, Grabena, Naslıç, Kesriye, 
Kavala, Siroz, Drama ve Florina’dan da mübadil gelmiştir. (İskân Tarihçesi, 
1932: 18) İskan mahalleri olarak da Denizli Sancağı’nın merkez, Tavas, Buldan, 
Sarayköy, Çal ve Şarkî Karaağaç kazaları ile Honaz, Kale-i Tavas, Gönen, Baklan 
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ve İzle nahiyeleri belirlenmiştir. (BCA, 272..12/20.102..17) Kavala ve Grebena 
civarından zorunlu göçe maruz kalan mübadiller Denizli merkezde, (BCA: 
272.11/19.91.18) yine Grebena’nın Hisarlı ve Veraşno köylüleri Honaz kazasında, 
(BCA, 272.11/19.91.8;) Florina ve civar köylerden gelen mübadiller Sarayköy 
merkez’e (BCA, 272.12/50.104.5) ve Dramadan gelen mübadiller de Çal’da 
iskân edilmek üzere yerleştirilmiştir. Bölgede sadece mübadilleri değil, onlardan 
önce bölgeye yerleşmiş olan mülteciler ile zorunlu göçe tabi olmadıkları halde 
kendiliklerinden yerlerini terk ederek gelmiş olan göçmenler de bulunmaktadır. 
1926 itibarıyla Denizli ve kazalarında, toplam 528 mübadil, 82 gayrimübadil ve 
62 Vilayât-ı Şarkiyye mültecisi iskân olunmuştur. (BCA, 272.12/51.114.8)

Yunanistan’dan gelen hanelerden 82 mübadil hanesi Honaz’a yerleştirilmiştir. 
Honaz’a yerleşen 12 hane kısa bir süre sonra buradan ayrılarak Denizli Merkeze 
bağlı Korucuk köyüne gitmiştir. Honaz’da 70 mübadil hanesi ile toplam 274 kişi 
kalmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ercan Haytoğlu’nun mübadelenin tanıklarıyla yaptığı 
mülakatlar ve Denizli İskân Müdürlüğü’nün İmar ve İskan Dördüncü Mıntıka 
Umum Müdürlüğüne gönderdiği rapora göre ise Honaz’da Grebene, Vraşno 
ve Kastro’dan 70 hanede 284 nüfusun iskân edildiğine dair bilgi verilmektedir. 
Honaz’a Yunanistan’dan gelen mübadil hanelerinin 69’u Grebene kazasının 
Vraşno ve Kastro köylerinden, bir hanede Samakol’dan gelmiştir. Denizli merkez 
ve Honaz haricinde diğer yerleşim yerleri yoğun bir göçe sahne olmamıştır. 
Honaz’dan göç eden Rumların yerine, mübadele ile Yunanistan’dan gelen 
göçmenlerin iskânı sağlanmıştır. (Haytoğlu, 2005).

1919 yılı itibarıyla Denizli Sancağı’nın 213.493 olan genel nüfusunun 3.062’si 
Rumlardan oluşmuştur. Bu Rum nüfus ise merkezde 1.758, Sarayköy’de 614, 
Çal’da 158, Tavas’ta 28 ve Buldan’da 4 kişi olarak dağılmıştır (Toker, 1973: 19). 
Şehirlerde yaşayan Rumlar genellikle ticaret ile uğraşmışlar, 1920 yılından sonra 
bir kısmı İzmir’e gitmiş bir kısmı da daha sonra işyerlerini ve yerlerini satarak 
İstanbul’a göç etmişlerdir. Şehirde yaşayan Rumlardan kalan emval da devlet 
görevlilerince işgal edilmiş veya yörenin yerli zenginlerince satın alınmıştır. Ancak 
genel nüfus oranına bakılırsa Denizli Rum nüfusun nispeten Aydın Vilayetinde en 
az olduğu yerlerden olmuştur. Yaşanan bu göç ile birlikte hem Kafkaslardan, hem 
de Balkanlardan yoğun göçe maruz kalan Denizli insanı artık çevresinde mülteci, 
muhacir ve en son da mübadil sınıflaması ile karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye’ye göre daha yoğun bir mübadil kafilesiyle karşı karşıya kalan Yunan 
Hükûmeti, gelen bu göçmenlerin iskânı için Türk ailelerin birçoğunun evlerini 
boşalttırarak göç eden Rumları bu evlere yerleştirmiş, Türklerin göçü sırasında da 
onlara ait hayvanların ve arazilerin yarısına el koymuştur. “Bizim evin iki odasını 
Rumlara verdiler, Türkçe konuşuyorlardı, 5-6 ay kardeşçe kaldık, yemeğimizi 
paylaştık. Sonra bize gidiyorsunuz dedileri hayvanlarımızı bile aldık vapurlara 
bindik.” (Erdal, 2007) diyerek o anı anlatan mübadiller bir süre Rum mübadillerle 
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beraber yaşamış, bu uygulamadan sonra kendiliklerinden daha mübadele 
anlaşması imzalanmadan dahi evlerini, mal-mülklerini satarak veya ellerinde olan 
evraklarını alarak Anadolu yollarına düşmüşlerdir. Burada mübadele anlaşmasının 
resmen imzalanmasından önce Türklerin mallarını boşaltmak zorunda kaldıkları 
ve birçoğunun yanlarına bir şey alamadan yurtlarını terk ettikleri anlaşılmaktadır. 
Bu anlamda Honaz’a gelen mübadillerin yaşadığı Vraşno ve Kastro köyleri de 
Anadolu’dan gelen Rumların iskân edildiği köyler olmuştur. 

Kastro ve Vraşno köylerine gelen Rum göçmenler iskân imkânı oluşturmak 
için köydeki Türk aileleri, Yunan görevlilerin belirlediği Türk evlerinde iki üç aile 
olarak bir araya getirilmiş, Türkler birkaç aile bir evde sıkıntı içerisinde yaşamak 
durumunda kalmış, boşaltılan evlerine Rum göçmenler yerleştirilmiştir. Ayrıca 
Türklerin evlerinde bulunan ineklerin, öküzlerin, keçilerin, koyunların ve tarlaların 
yarısına el konulmuştur. Mübadele gerçekleşmeden Kastro ve Vraşno köylerinde 
Anadolu’dan gelen Rumlar ile bu köylerde yaşayan Türkler 5-6 ay kadar birlikte 
yaşamışlardır. (Haytoğlu, 2006) Kastro mübadilleri hayvanları ile yaptıkları 
dört günlük bir yolculuktan sonra Karaferya’ya gelmişler ve burada birkaç gün 
çadırlarda kalmışlardır. Karaferya ile Selanik arasında demiryolu hattı bulunduğu 
için eşyalar vagonlara yüklenmiş ve mübadiller Selanik’e ulaşmak üzere yola 
çıkmışlardır. Mübadiller Selanik’e eşyaları ile aynı vagonlarda zorluklar içerisinde 
yaptıkları yolculuktan sonra ulaşmışlardır. Selanik’te eşyalar vapur iskelesine 
indirildikten sonra, vapurların gelmesi ve eşyaların yüklenmesine kadar geçecek 
sürede barınmaları için hazırlanan geçici barınma yerlerine götürülmüşlerdir. 
Mübadiller Selanik’te vapurun gelmesini iki haftaya yakın bir süre beklemişlerdir. 
Vapurun gelmesi ve eşyaların yüklenmesi ile mübadillerin vapurlara binmesine 
izin verilmiştir. (Haytoğlu, 2006). 

Vraşno mübadilleri ise, Vraşno’dan ayrılmalarından sonra bir gece Grebene’de 
kalmışlardır. Grebene’den Veryan’a gelen mübadiller, burada on gün kaldıktan ve 
aşıları yapıldıktan sonra Selanik’e gitmişlerdir. İki köyün ahalisi aynı vapur ile 
Selanik’ten İzmir’e doğru yola çıkarılmışlardır. Vapurlar ile yapılan yolculuk çok 
sıkıntılı geçmiştir. Limanlara yığılan mübadillerin çokluğu ve mübadillerin aile 
ve akrabalarıyla beraber yolculuk etme ısrarı vapurlara haddinden fazla insanın 
bindirilmesine sebep olmuştur. Bu da salgın hastalıkların, ölümlerin oluşmasına 
ortam hazırlamıştır. Ölülerinin denize atılmasını istemediklerinden mübadiller 
arasında sık sık arama yapılmış ve ölüler denize ağır eşyalar bağlanarak atılmıştır. 
Yolculuk anını unutmayan Mustafa Akan: “Ne kadar yol aldığımızı bilmiyorum. 
Ben birkaç arkadaşımla birlikte güverteye çıkmıştım. Vapurun nasıl gittiğini 
seyrediyorduk. Bir ara vapurun personelinden gelen sesler yükseldi;

− Vapurda cenaze var, meydana çıkarın, yoksa vapur batacak, hepimiz öleceğiz.

İster istemez sesin geldiği yere yöneldik. Küçük bir çocuk ölmüştü. Çocuğun 
cesedini meydana çıkardılar ve personelden kişiler güverteden çocuğun cesedini 
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denize attılar. O an, şu an gibi gözlerimin önünde” derken bir başka mübadil de 
“Vapurda ölenleri demirleyip denize attıklarını duydum ama gözümle görmedim, 
fakat jandarmaların arama yaptıklarını gördüm, büyüklerimin “Ölüleri 
saklamayalım.” diye arıyorlar, dediklerini hatırlıyorum” demiştir. (Haytoğlu, 2006) 
İzmir’de limanlarda günlerce bekleyen mübadiller farklı yerlere yerleştirilmek gibi 
bir uygulama karşısında zor anlar yaşamışlardır. Denizli mübadilleri bu duruma 
engel olmak için girişimde bulunmuşlar, Honaz ve civarını iklimi geldikleri yere 
uygun olduğu için seçmişlerdir. Ancak burada iskân olacak mesken konusunda 
sıkıntı yaşamışlardır. Bunun üzerine “Biz Honaz’da yapamayız. Dil bilen biri 
gitsin, bize uygun yerleşecek yer bulsun.” şeklinde istekler olmuş ve Muallim 
İsmail Efendi bu amaçla yeni yer araştırması yapmıştır. Muallim İsmail Efendi 
kısa bir süre sonra mübadillere yerleşebilecekleri en uygun yerin Honaz olduğunu 
söyleyerek bu yöndeki beklentilere son vermiştir. (Haytoğlu, 2006). Camilerde bir 
müddet kalan mübadiller yerli halkın yağmalayıp yıktıkları metruk Rum evlerine 
yerleşmek zorunda kalmışlardır. Bu evlerin en iyisi dört duvardan ibaretti. (Erdal, 
2007) Harabe hâlindeki evlere birkaç aile birden yerleşen mübadillerin en tuhaf 
karşıladıkları ise toprak damlı evler olmuştur. Honaz Rumlarından kalan evlerin 
çok azı kiremit çatılı idi ve bu onların alışma sürecinde önemli bir etken olmuştur. 
(Haytoğlu, 2006) 

Denizli merkezde İstiklal Mahallesi’ne yerleşen mübadillerde daha önce 
kendilerinin Şamlu çiftliğine iskân edildiklerini ancak, bölgenin bataklık sazlık 
ve tarıma müsait olmadığını, daha fazla dayanamadıkları için orayı terk ederek 
şehre geldiklerini ifade ederek yaşanan olumsuzlukları dile getirmişlerdir. Ayrıca 
kendilerine verilen arazilerin dönüm hesabında daha fazla eksiklikler olduğunu, 
Rumlardan kalan verimli arazilerin genelde yerli zengin aileler tarafından ya satın 
alındığını ya da el konulduğunu ifade etmişlerdir. (Erdal, 2007) Tütüncü olmasına 
rağmen zeytin ve mısır tarlalarının verildiğini söyleyen mübadiller, şehre gelince 
kendilerine Rumlardan kalan birkaç susam ve buğday değirmeni ile dükkan 
verildiğini bunları işletmekte ilk başta zorlandıklarını belirtmişlerdir. “Çok 
muhtaç bir hâlde idik. Yokluk çekiyorduk. Hükûmet 5-6 ay bize hazır ekmek verdi. 
Ekmeğin dağıtımında sıkıntı yaşamadık, ama ekmeğin kalitesi ile ilgili bir sıkıntı 
yaşandı. Yiyeceğimiz ekmekler Honaz’daki tek fırıncı Ekmekçi Sadık diye bilinen 
kişi tarafından yapılıyordu. Hükûmet bu fırıncı ile anlaşmış. Denizli’deki un 
fabrikalarından un alınıp bu fırıncıya gönderiliyor, fırıncıda bütün muhacirlerin 
ekmek ihtiyaçlarını temin ediyordu. Herkes ihtiyacı kadar ekmeklerini fırından 
alıyor ve böylece ekmek ihtiyaçlarını temin etmiş oluyorlardı. Böyle devam 
ederken bir ara ekmekler bozuldu”. (Haytoğlu, 2006). diyen mübadillerin 
karşılaştıkları en önemli sorun da barınmadan sonra beslenme olmuştur. Devlet 
tarafından verilen yemek yardımıyla karınlarını doyuran mübadiller, ekmeklerini 
belirlenen fırınlarından almakta, Hilal-i Ahmer ve Vekâlet’in yemek yardımlarıyla 
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(Erdal, 2006-II) 5-6 ay süresinde idare ettiklerini ancak, ekmekte bozukluk olmaya 
başlayınca kendi evlerindeki fırınlarda ekmeklerini yaptıklarını ifade etmişlerdir.

Mübadil Kimliğinin Oluşması ve Ötekileşme Süreci

Mübadil tanımının oluşumu üzerine inceleme yapıldığında, bu anlamlandırma 
içinde “Mübadil”in; Osmanlının Balkan coğrafyasından olup, çeşitli kültür, 
inanç, ve etnisiteye bağlı unsurlar, şehirli veya köylü olmak üzere Anadolu’ya 
doğru Müslüman kimlikleri ön planda olmak üzere gelenler anlaşılmaktadır. 
Anadolu’ya doğru olan bu göç; kaybedilen bir savaştan sonra olan veya 
elden çıkmış topraklardan göçüş değil, kargaşa ve çatışma ortamından daha 
sakin kabul edilen ve anayurt olarak bilinen topraklara gidiş mahiyetindedir. 
Yunanistan’da mübadil tanımı; Türklere karşı yapılan savaşta uğranılan yenilgi 
sonucu Anadolu’dan gelenlere atfedilmektedir. Bu sebeple Yunanistan’da bazı 
akademik çevrelerce Anadolu; “Kaybedilmiş” veyahut “Unutulmayan topraklar” 
olarak adlandırılmıştır. (Baltsiotis, 2005: 403) Anadolu’da ve başka yerlerdeki 
Yunanlı topluluklar ile Balkan Savaşlarına kadar var olan Yunan halkı arasında 
bir mukayese yapıldığında Yunan ana kıtasında eğitim düzeyinin Osmanlı tebaası 
olan ve Anadolu’dan gelen Rum Ortodoks Mübadil topluluklarından daha yüksek 
olduğu özellikle orta öğretimdeki öğrenci sayısından anlaşılmaktadır. Ancak bir 
husus daha vardır ki Anadolu’dan gelen bu topluluklar Yunan halkına nazaran 
daha kent soyludurlar ve şehir kültürüyle yoğrulmuşlardır. Yunanistan’da 
insanlar bugün mübadeleyi 1922 yılı olayları ve İzmir’in yakılması ve şehri 
terk etmek olarak hatırlanmaktadır. Balkan Savaşları ile başlayan süreçte 
Anadolu sürekli olarak göç almış, Yunanistan ise özellikle Müslüman unsurlarını 
kaybederek homojenleşmiştir.Yunan kaynakları 1914 yılında Yunanistan’ın 
Makedonya bölgesinden 100-115.000 civarında Müslüman’ın Anadolu’ya göç 
ettiğin göstermektedir. (Baltsiotis 2005: 406-409) Türk mübadiller ile yapılan 
görüşmelerde “bize gidiyorsunuz dediler bizde alabildiğimiz eşyalarımızı aldık 
yola düştük..” diyerek tıpkı Aksaray ve Niğde civarından giden Rum mübadiller 
gibi bu göçü anlamlandıramamışlardır. (Erdal, 2007; Balta-Milas, 1996: 265-266) 

Yine Denizli’de İzmir’in işgali üzerine yapılan mitinglerde “Hemşerilerim, 
şimdi İzmir’i Yunan askeri işgal etmiştir. Bu işgale muhalefet ve düşmanın 
taarruzuna mukabele lazımdır. İşgal edilen memleketler halkının silaha sarılması 
ve savaşma farz-ı ayın, uzak memleketler halkı için farz-ı kifayedir; Fetva 
veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye 
mani teşkil etmez. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş atarak düşman 
üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz. Biz birçok ülkelere 
hükmetmiş Fatihin torunlarıyız (orada bulunan tanıdığı Hristiyan’ı göstererek)
bunlarda bize birer vediadır(emanet) onlara dokunmayınız” (Tütenk, 1949: 
9) diyerek Türkler ve Rumlar arasında herhangi bir ayrımın olmadığına vurgu 
yapmıştır. Oysa Samsun civarı ile Ege Bölgesi’nin kıyı yerleşimlerinden giden 
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Rum mübadillerde bu durum daha keskindir. Bunun sebebi, bu bölgelerdeki Rum 
çetelerinin ve özellikle Batı Anadolu’ya getirilen Rum göçmenlerin faaliyetleridir. 

Türkiye’ye gelen muhacirler, mübadillerin uyum sürecini bir noktada 
kolaylaştırmıştır. Anadolu’ya gelen Arnavut, Boşnak ve Kafkas alt kimlikli ancak 
Müslümanlardan oluşan muhacir ve mülteciler yerli halk ile aralarında bir sürecin 
başlamasına sebep olmuşlar, bu süreçle şehirlerde genel olarak bir “Muhacir veya 
Mülteci” sınıfı oluşmuştur. Bunlarla yaşanan uyum süreci Yunanistan’dan gelen 
mübadiller arasında “ötekileşme” sürecinin derin derin olmasını engellemiştir. 
Ancak süreç içerisinde toplumsal kaynaşma kolay da olmamıştır. İskanın ilk 
dönemlerinde mübadillere yapılan toprak dağıtımı zaten fakir ve muhtaç durumda 
olan yerli halkın nezdinde haksızlık olarak algılanmıştır. Örneğin Mersinde iskân 
olan Selanik mübadilleri. “Hatırlıyorum. İstemezlerdi. Gavurların malları hep 
onlara kalsın isterlerdi. Onun için istemezlerdi macır[Muhacir] milletini. Gavur 
gibi sanarlar, Birtakım ağalar orada toprağınız, malınız yok idi ancak burada 
varmış gibi mal talep ediyorsunuz, dediler” (Emgili, 2005: 136-142) diyerek 
bu yabancılaşmanın sebebini açıklamıştır. Yunanistan mübadilleri arasında ise 
“Küçük Asya ve Pontuslu” farklılığı yaşanmakta ve Trabzon ile İzmir şehirleri öne 
çıkmaktayken (Baltsiotis, 2005: 415), Türkiye’de mübadiller arasında Selanikli 
ve Giritli kimliği ağır basmaktadır. Özellikle Makedonya’dan gelip de kendisini 
Selanikli kabul eden mübadiller geldikleri şehri Atatürk’ün şehri adıyla anmakta 
ve terk ettikleri bölgeyi Türklük merkezi olarak da kabul etmektedirler. Bu anlayış 
Selanikli mübadillerin genç cumhuriyetin kazanımlarına daha sıkı bağlanmalarına 
ve kabullenmelerine sebep olmuştur. Yunanistan’da mübadillerin yoğun olarak bir 
arada kalmaları onların kendi aralarında bir birlik duygusunun gelişmesine aynı 
zamanda da yine kendi aralarında daha homojen bir yapıya bürünen Pontuslu ve 
Anadolulu sınıflanmasına doğru götürmüştür. 

Karşılıklı göçlerin mahiyetine bakıldığında Yunanistan’ın Makedonya, Epir, 
Trakya ve Girit bölgelerinin çoğunlukla Müslüman nüfusunun boşaldığını, 
Türkiye’nin de özellikle liman kentleri olmak üzere birçok şehirdeki yaşayan 
şehirli ve Hristiyan nüfusunu kaybettiğini görmekteyiz. Türkiye’de ticaret 
imkânına sahip olan şehirlerin bulunduğu bölgeler mübadillerin de iskân bölgeleri 
olmuş, özellikle İzmir, Samsun, İstanbul, Bursa, Ayvalık gibi Ege ve Marmara 
Bölgesi’ndeki şehirler göçmen ve mübadil şehirleri yapısına bürünmüştür. Her iki 
ülkede mübadillerin iskân bölgelerinin dağılımı “mübadil” kimliğinin yaşamasında 
önemli bir etken olmuştur. Yunanistan’ın kuzey bölgesini oluşturan Makedonya 
yoğun iskâna tabi olmuş, bu birliktelik ülkede bu bölgenin maddi ve manevi 
farklılığın görüldüğü yer olarak anımsanmasına sebep olmuştur. Bu güçlü birliktelik 
ise siyasi ve diğer alanlarda bir kimlik dayanışmasına sebep olmuş ayrı futbol 
takımları dahi kurulmuştur. (Baltsiotis, 2005: 412-413) Karpat karşılıklı bu göç ve 
göçmen olgusunun Türkiye’deki sosyolojik sonucunu: “Milliyetçilik için gereken 
alt yapı mevcuttu; sadece lider ve ideoloji eksikti.” şeklinde tanımlamaktadır. 
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Oysa Yunanistan’da ülkeye gelen Rum-Ortodoks nüfus 100 yıldır süren ulusçu 
Helen ideolojisine uyum süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Yunan Megalo İdeası ve 
milli homojenleşme düşüncesi Rum mübadilleri Anadolu’dan Ortodoks Rumların 
göçünü milli bir trajedi olarak algılamış, (Anagnastopulu, 2005: 76) mübadillerin 
uyum sürecinde bu her zaman temel bakış açısını oluşturmuştur.

Anadolu’dan gelen Rum mübadillerin ekseriyetinin Türkçe konuşması 
onların uyum süreçlerini de aksatmıştır. Devlet ve Patrikhane okullar kurmasına 
rağmen dil öğretiminde zorluk yaşamış, bir mübadil olan Epeoglou-Mpalakin’in 
“Matematiği tahtadan okuyorduk, dini hikayeleri ise papağan gibi ezberlemeye 
çalışıyorduk. Bayanın söylediklerini tekrar etmeye çabalıyorduk. Hepimiz 
Türkçe konuştuğumuz için söylenenleri anlamıyorduk ve ezberlememiz bir 
hayli zor oluyordu” sözleri bu yaşanan sıkıntıyı net açıklamaktadır. Bu durum 
Türkçe konuşan Rumların daha fazla dine bağlanmalarına sebep olmuş, “Dilim 
Türkçe ama yüreğim Yunan.” anlayışı uyum sürecinde önemli katkı yaratmıştır. 
(Marantzidis, 2005: 98-99). Türkiye’de ise Mübadillerin kendi aralarında Rumca 
konuşmadıkları ve konuşmaya gerek duymadıkları dikkat çekicidir. Her ne kadar 
yerliler tarafından muhacir ve Mübadil tanımlamalarına maruz kalsalar da Türkçe 
konuşmuşlardır. Yunanistan’da Rum çoğunluğun çoğunluk olduğu yerlerden gelen 
Türkler çok az veya bozuk Türkçe konuşmalarına rağmen diğer mübadillerin 
onlara yardım ettikleri görülmüştür. (Haytoğlu, 2006) Harf inkılabı ile alfabenin 
değişmesi üzerine zorlandıklarını söyleyen mübadiller “ ilk okul eğitimimizi 
biz eski yazıyla almıştık sonra dediler yazı değişti bizde tekrar okuduk yeni 
harflerle..” diyerek değişim ile birlikte yaşana zorluklara değinmiştir. Tuhaflarına 
giden önemli bir noktayı da belirten mübadiller; “−Biz Yunanistan’dayken onlarla 
karışık otururduk, komşuyduk, buraya geldik dediler ki burası Rumlardan kaldı siz 
oturacaksınız! Buraya ‘muhacir mahallesi’ dediler oysa bizde Türk’üz..” (Erdal, 
2007) sözleriyle aslında uyum sürecindeki en önemli vurguyu yapmışlardır.

Sosyal ve İktisadi Değişim Sürecinde Mübadiller

Osmanlı Devletinin şehirli sınıfı veya orta ölçekli ticaret sınıfını Gayrimüslimler 
oluşturmuştur. Şehirlerdeki bu sınıf Osmanlı sınırları içinde Avrupa yaşam 
tarzının temsilcileri olmuşlardır. Ayrıca bu özellikleri ile kırsal da yaşayan halkın 
dış dünyayla olan bağlantısını veya yabancı sermayenin içerdeki temsilciliğini 
oluşturmuşlardır. Bu süreç onların bir süre sonra bölgenin işveren sınıfını 
oluşturan zengin ve Avrupa tarzı yaşamı olan elit sınıfını meydana getirmiştir. 
(Keyder, 2005: 63) Bu Gayrimüslim sınıf şehirlerde tiyatro, konser salonları, 
evleri ve diğer yaşam şekilleriyle belirgin ve yerli Müslüman sınıftan ayrı bir 
tanımı meydana getirmişlerdir. Ancak yaşanan savaşlar, çatışma ortamı bu nüfusun 
İstanbul ve İzmir gibi görece daha güvenli liman şehirlerine kendiliğinden göçüne 
sebep olmuştur. Bu göçü daha sonra resmî olarak yapılan Nüfus Mübadelesi 
izlemiştir. Anadolu şehirlerinde yaşanan bu göç süreci; taban bulmakta olan 
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şehirli sınıfın yerinin kaybolmaya yüz tutmasına sebep olmuştur. Bu kayboluş 
özellikle ticari anlamda bazı merkezlerde nisbeten kapatılmıştır. Bu sıkıntılar 
TBMM’de dile getirilmiş Trabzon Mebusu Nebizâde Hamdi Bey “...mübadelede 
bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de sanatkâr ve tüccâr Rumların boşluğunu 
kiminle dolduracağımızdır. Buna alternatif Trabzon’dur.Burada Türkler hemen 
işletmelerin üretimine devam etmişlerdir. Ancak Anadolu’nun her tarafı böyle 
değildir...” (Erdal 2006, 67) Aynı durum Denizli’de de yaşanmıştır. Rumlardan 
kalan büyük işyerleri, değirmenler yerliler tarafından ya satın alınmış ya da el 
konulmuştur. Ancak resmi taksim yapılması gerektiğinden birkaç küçük işletme 
mübadillere verilmiştir. Kavala’nın Samakol köyünden gelen Hasan AKŞİT ile 
yaptığımız mülakatta da; “190 hanede 605 nüfus olarak bizi Denizli’ye getirdiler 
şimdiki İstiklal Mahallesi’nde Rumların bıraktığı evlere yerleştirdiler. Bize 
şehirdeki küçük Un fabrikasını ve susam ve buğday değirmenleri işletin diye 
verdiler…” (Erdal, 2007) diyerek şehrin ticari sınıfının bir süre sonra mübadillerce 
doldurulduğu tezini doğrulamıştır. 

Hasan Akşit ile yaptığımız mülakattan yola çıkarak Denizli’de değirmenler ve 
değirmencilik üzerine yapılan bir çalışmadan şehirde Rumların bu konuda etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Denizli’de un ticareti ve değirmencilik yapan başta gelen 
Gayrimüslim aileler Epaminoda Zarboni ve Paleologo, Kimon Pandozoplu ve 
Pierrer Latcani idi. Ayrıca Saraçoğlu Şakir Efendi, İsmail Hakkı Efendi gibi Türk 
aileler de bu iş ile ilgilenmektedir. Şehrin en işlek ve ünlü değirmeni Pendozoplu 
Un Fabrikası’dır. Burasını yaptıran ailenin yaşadığı havuzlu, kamelyalı konak 
bir dönem vali konağı olarak da kullanılmıştır. Pandozoplu Un Fabrikası Millî 
Mücadele Dönemi’nde Türk askerlerinin silahlarının, kamalarının yapım yeri 
olarak kullanılmıştır. (İnceoğlu, 2004: 14-15) Mübadillerin gelmesi ile birlikte 
şehirde bulunan dükkanlar ve değirmenler dağıtılmıştır.Tabi bir gerçeği vurgulamak 
gerekir ki, büyük değirmenler yerli zenginler tarafından ya satın alınmış ya da el 
konularak sahiplenilmiştir. Ancak gelenlerin önemli bir kısmının tütüncü olması 
bu durumun sorun olmasını önlemiştir. Mübadiller içinde meslek sahibi olanlar ise 
hemen mesleklerini icra etmişlerdir. Mesela Samakol da berberlik yapan Küçük 
Ahmet Ağa geldikten sonra da çiftçilik yerine mesleğini icra etmiştir. 

Mübadillerin iskân oldukları yerlerde hemen üretici hâle gelmeleri, ticarete 
devam edebilmeleri devletin en büyük amacıydı. Bu anlamda desteklerde de 
bulunulmuştur. Ancak gelenlerin yetenekleri var olan yapıya uygun olmaması bir 
dönem tarım arazilerinin verim vermemesine sebep olsa da mübadiller bildikleri 
konularda tarım yapmışlar, tütün ekiminde artış sağlamışlardır. Ayrıca küçük 
yerlerde yapılan ekimler ve bahçecilik üzerinde de kalifiye olmaları bir fark olarak 
belirmiştir. Bu anlamda evlerinin önlerinde bir bahçe oluşturan mübadiller yeni ve 
yerli şehirli hayat tarzının temellerini atmışlardır. Mesela Honaz’da Rumlardan 
kalan evlerin büyük çoğunluğu toprak damlı olup altı tanesi kiremit çatılı idi. 
(Haytoğlu, 2006). Evlerin tamamı iki katlı olup, alt katları depo, mahzen, ahır 
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olarak kullanılıyordu. Evler taş, toprak ve ahşaptan inşa edilmişlerdi. Evler sosyal 
etkinlikler için büyük oda veya salonlara sahip değildi. Mübadiller, evlerin eski ve 
odalarının küçük olması ve artan nüfusu barındıramaması nedeniyle zamanla bu 
evleri terk ederek yeni yaptırdıkları evlerine yerleşmişlerdir. Hasan Akşit “toprak 
evlere alışık değildik, o yüzden kendi evlerimiz yaptık badanaladık, bahçelerini 
düzenledik yerliler ilk defa görmüşlerdi” (Erdal, 2007) derken Honaz’da yerleşen 
mübadillerden Mustafa AKAN’da “Hatta bir Cuma günü Müftü Ali Efendi diye 
bir Honaz Müftüsü;

−Gidin de macurlardan bahçıvanlığı öğrenin, onların çapaları dahi 
sizinkilerden değişik. Gidin de öğrenin.” (Haytoğlu, 2006) diyerek şehir hayatındaki 
etkilerine vurgu yapmaktadır. Ayrıca tarımdan ziyade İzmir’e çalışmaya gidenler 
geldiklerinde dokumacılık gibi yeni çalışma sahalarını da getirmişlerdir.

Mübadiller Denizli ve Honaz’da, bazı sosyal hayatta yeni gelişmeler 
yaşanmasında da etkili olmuşlardır. 1924’te mübadiller Honaz’a geldiklerinde 
kıyafet olarak Honaz’ın yerlileri şalvar giyip kuşak kuşanırken, mübadillerin ceket 
pantolon giyiyor olmaları önemlidir. (Haytoğlu, 2006). Hasan Akşit, “ Biz ceket 
ve pantolon giyerdik, yerliler şalvar giyerdi. Biz Mustafa Kemal’in ilkelerine hep 
uyduk “, (Erdal, 2007) Honaz’da da taşımacılıkta zorluklara neden olduğu için 
“ketler” yerine “kasa” kullanmaları nakliyecilikte, yufka yerine evlerinde bulunan 
fırınlarda ekmek yapmaları sosyal hayatta yaptıkları katkılardır.

Siyasi katılım anlamında da bulundukları bölgelerde aktif olan Mübadiller 
tek parti döneminde CHP içinde görev alırken aynı zamanda Serbest Cumhuriyet 
Fırkası kuruluşunda ve daha sonra Demokrat Parti içinde görevler almışlardır. 
Bildirinin ana merkezlerinden olan Denizli’de de henüz iskânın üzerinden 5-6 yıl 
geçmesine karşın Mübadillerin Belediye üyeliklerine aday oldukları görülmektedir. 
Bu katılım onların şehir idaresinde söz sahibi olacak kişiler olarak da algılandığı 
anlamına gelmektedir. 1934 yılında Denizli Belediye Azalığına Hüsnü Bey 
Samakollu aday olmuştur. (Uyar, 2006: 567) Yine 1935 yılında milletvekili adayı 
olacak olanları belirleyen İkinci seçmenlerin arasında Hüsnü Samakol’un ve eşi 
Zehra Samakol da bulunmaktadır. Denizli de görülen bu aktif katılım Antalya da 
daha yoğundur. Antalya da Rodos ve Girit’ten gelen mübadiller; Atatürk’ün isteği 
üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkası Antalya Teşkilatı ve 1923 yılında Antalya 
Türk Ocağı kurcularından olan Askerî Doktor Burhanettin Onat’a destek vermiş, 
daha sonra onu 1946 yılında Antalya Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Onat 
1950-1960 yılları arasında da DP milletvekili olmuştur. (Güçlü, 1999)

SONUÇ

Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadillerin uyum sürecine bakıldığında; 
Türkler Anadolu’ya zorunlu göçü sıkıntılı, can güvenliğinin olmadığı bir ortamdan 
daha güvenli olan bir vatan toprağına göç olarak algılamışken, Yunanistan’a giden 
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Rumlar; kaybedilen unutulan bir vatandan yepyeni bir yere gidiş olarak, vatandan 
ayrılış olarak algılamışlardır. 100 yıldır bir Helen kültürü üzerine oturan Yunan 
Devleti, daha eski bir Anadolu Ortodoks Rum kültüründen gelen mübadillerin 
uyumunu sağlamada zorlanmıştır. Özellikle Ortodoks Türkler ve Türkçe konuşan 
Rumların yaşattığı ötekileşme uyum sürecini geciktirmiştir. Pontuslu olmak 
üzerine kurulu kimlik ve ötekileşme, uzun yıllar kırılamamış, Yunan edebiyatında 
ve tarihçiliğinde Anadolu için söylenen “kaybedilen topraklar” tanımlaması bu 
süreci uzatmıştır. Bu ötekileşme Rum mübadillerin bu farklı olmanın simgesi olmak 
üzere Türkçe konuşmayı kendi aralarında devam ettirmelerine sebep olmuştur. 
Oysa Anadolu’da iskân olan Türk mübadiller tam tersi az Türkçe bilmelerine ve 
Rumca konuşmalarına rağmen böyle bir davranış içinde olmamıştır. 

Anadolu’nun çeşitli şehirlerine yerleştirilen mübadillerden özellikle 
Makedonya’dan gelenlerde her ne kadar mübadil veya halk deyişiyle muhacir 
olma tanımından dolayı bir “ötekileşme” var ise de “ Selanikli” olma aidiyeti 
onların Türk kimliği üzerine kurulu ulus devlete uyumlarını hızlandırmıştır. Bu 
kabul Cumhuriyetin kazanımlarını daha bir şuur ile savunmalarına sebep olmuştur. 
Kızları okula göndermek, okulda kız erkek beraber oturmak, ceket, pantolon 
giymek gibi birtakım özellikler onlarda bu aidiyeti daha da perçinlemiştir. Bu 
nedenle cumhuriyet bayramı kutlamalarına daha bir sevinçle katılan Mübadiller, 
mahallelerinde sokaklara taçlar yaptıklarını, fener alayları düzenleyip evlerine 
bayraklarını astıklarını ifade etmişlerdir. (Erdal, 2007) Gerçekten de Denizli ve 
ilçelerinde bayramlar büyük bir coşku ile kutlanmış, devrimlere vurgu yapılmış 
ve spor gösterileri sergilenmiştir. (Tüzün, 2007: 596-598) İskan olduklarında 
dahi kendilerinin ayrı mahallelere yerleştirilmesini anlayamadığını ifade eden 
mübadiller: “Denizliye geldiğimizde Rum mahallesine yerleştirildik. Burada 
Ermenilerin Rumların Türklerin mahallesi ayrıydı. Bizi de ayrı mahalleye 
koydular, yerliler mahallemize girmezdi. Oysa onlarda Türk idi, bizde! Rumca 
bilip de Türkçeyi az konuşanlarımız bile çocuklarına öğretmediler.” diyerek 
kimliklerine vurgu yapmaktadır. 

Mübadillerin sosyal hayattaki önemli etkilerinden biri de şehir hayatı olmuştur. 
Geldiklerinde yerleştirildikleri toprak damlı evleri benimseyemeyen mübadiller 
kiremitli evlere taşınmaya, evlerine bahçe yapmaya ve daha önce Rumların 
kullandığını ve yerlilerin bilmediğini söyledikleri fırınları kullanmışlardır. İzmir 
gibi merkezlere giderek çalışanlar geri dönerek Denizlide küçük esnaf sınıfının 
temellerini atmıştır. Mübadillerin mahallesi olan İstiklal Mahallesi o kadara temiz 
ve güzel bahçeli olduğu için 1960’lı yıllarda dahi mahalleyle ve parka gezmeye 
gelenlerin olduğu ifade edilmektedir. Bu modern yaşam tarzı kadınlarının da 
siyasete katılımını, sosyal hayattaki katılımını da ön plana çıkarmıştır. 

Her iki ülkenin mübadil yapısına ve uyum süreçlerine baktığımızda ekonomik 
anlamda Türkiye’nin daha sıkıntılı bir durumda olduğunu görmekteyiz. Anadolu’da 
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işgal sonrası 73.070 âdet konut yanıp yıkılmış, uğranılan ekonomik zararın boyutu 
yaklaşık 3.000.000 lirayı bulmuştur. Bu meblağın yaklaşık 1.786.684 lirası ile 
69 âdet numune köy inşa edilmiş, kalanı ile de yanmış ve yakılmış evler tamir 
edilmiştir.Yunanistan ise genelde gelen nüfusunun yoğunluğuna orantılı olarak 
1.954 kasaba ve köy inşa etmiştir. Ancak iktisadi anlamda yaşanan bu sıkıntı, 
tarımda ve özellikle tütün gibi sektörlerde kısa sürede kendisini tamamlamıştır. 
Karadeniz’de ve Trakya’da tütüncülük, Ege ve Marmara’nın güneyinde de 
zeytincilik ve bağcılık kısa sürede gelişme göstermiştir. Şehirli sınıfın kaybı, 
mübadillerin bu boşluğu doldurmakta zorlanmaları orta ölçekli ticaret sınıfının 
kaybettiği çıtayı yakalamasını zorlaştırmıştır. 

Sonuç olarak Ulusçuluk akımının alabildiğine etkin olduğu bir dönemde 
Balkanlarda yaşanan faaliyetler her iki devletin de homojen devlete giden sürecini 
hızlandırmıştır. Bu süreçte hemen hemen 100 yıldır Anadolu’ya gelen göçler ile 
kendiliğinden bunu yakalayan Türkiye ekonomisinde ve sosyal yapısında yerli 
sınıfını oluşturma yoluna hızla girmiştir. Bu süreç yine 100 yıldır Helen kimliği 
üzerine kurulu Yunanistan’da zorlu olmuştur. Burada yaşanan ötekileşmenin 
izleri hala devam etmekte, ayrı futbol takımı, ayrı siyaset ve ayrı şehir kurmak 
gibi sosyal algılama canlı olarak yaşamaktadır. Bunun en büyük örneği 2000’li 
yıllarda iki ülke arasında yaşanan yumuşama ile Anadolu’ya ata yurtlarına yapılan 
ziyaretler olmuştur. Her ne kadar Anadolu’ya gelen Türklerin de yurtlarını ziyaret 
düşünceleri var ise de bu Rum mübadillerdeki, özlemin dozu kadar yoktur. 
Anadolu’daki hayatlarında paylaşılan ortak damak tadı, giyim kuşam, şarkılar, 
oyunlar ve daha birçok paylaşım hala canlı olarak kuşaktan kuşağa yaşatılmıştır. 
Buda 1923-1927 yılları arasında yaşanan mübadelenin her iki toplum adına bir 
trajedi olduğu gerçeğinin ispatıdır. 
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XVIII. YÜZYIL SONLARINDA CEZAYİR’DE 
TÜRK-İSPANYOL İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN

 ÖNEMLİ BİR TÜRKÇE ELYAZMASI: TARİH AL-MUBAREK 
VEYA TİBR AL-MASBŪK Fİ BEYĀNI CİHĀD-I GĀZİYĀN-I 

CEZĀYİR VE AL-MÜLŪK
ERDOĞRU, M. Akif*

 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bu Türkçe elyazması, tek nüsha olarak Konya’da Mevlana Müzesi 
Kütüphanesi’nde numara 4371’de saklanmaktadır.

1784 yılında Temmuz ve Ağustos aylarında İspanyol filosunun Cezayir kalesini 
kuşatmasının bir hikâyesi 109 yapraklık bu henüz yayımlanmamış Türkçe yazma 
eserde anlatılır. Türk Cezayir’inin tarihi için önemli bir kaynaktır.

Bu yazma, 5 Ekim 1784 yılında Cezayir menşeli Mustafa bin Hasan tarafından 
İstanbul’da Hoca Kazdağlı’nın dükkânında yazılmıştır. Müellif Mustafa, hem 
İslam dini için savaşmış bir gazi hem bir meddah hem de Müslüman gazilerden 
sözlü bilgileri toplamış olan bir tarihçidir.

Onun verdiği bilgilere göre kuşatmayı yapan İspanyol donanması, Maltalı, 
Napolili ve İspanyol askerlerden oluşurken, Anadolu ve Balkan Türkleri ile Kuzey 
Afrika Arapları Türk ordusunu oluşturmuştur.

Müslüman Muhammed Paşa bin Osman’ın (1765-1791), komutası altındaki 
Türk askerleri Bab al-Vadi, Ayn el-Rabat, Harraş, Re’s Ammar, Cezayir körfezi, 
Şerşel gibi Cezayir bölgelerini İspanyol güçlerine karşı başarıyla müdafaa 
etmişlerdir.

Müellif Mustafa, İstanbul’da otururken Cezayir müdafaası hakkında vezinli 
şiir ve mersiyeler yazmıştır. Yeniçeri Ocağı’na dâhil olmuş, İzmir yoluyla Ceza-
yir’e ulaşmıştır. Orada Muhammed Paşanın emrine girmiş ve İspanyol güçlerine 
karşı savaşmıştır.

O, İslami inanç ve coşkuyla dolu bir mutasavvıftır. Onun kullandığı İslami 
terimler onun tasavvufa derinden bağlı olduğunu göstermektedir.

Söz konusu elyazmasında, O, Muhammed Paşa’yı İspanyollara karşı kazandığı 
başarılardan dolayı metheder ve Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid’in (1774-1789) 
dikkatini Cezayir’e çekmek ister.
* Prof. Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. İZMİR/TÜRKİYE. e-posta: m.akif.
erdogru@ege.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: Cezayir, Türkler, İspanya, Akdeniz, Afrika, Osmanlılar.

ABSTRACT

A Turkish Manuscript on the Turkish-Spanish Relations in Algeria at the 
end of the Eighteenth Century: Tarih al-Mubarek or Tibr el-Masbūk fi Beyānı 
Cihād-i Gāziyān-i Cezāyir ve el-Mülūk

Tarih al-Mubarek or Tibr el-Masbūk fi Beyānı Cihād-i Gāziyān-i Cezāyir 
ve el-Mülūk (The Holy History or The casted gold dusts on the holy wars 
by Algerian Muslim Military commanders and Muslim Veterans) This single 
copyis kept in no 4371 at the Library of Mevlana Museum in Konya in Turkey.

This manuscript in which Spanish-Turkish struggles for Algeria in 1784 was 
described in verse and prose includes 109 leaves and is yet unpublished. It is an 
important Turkish source on the history of Turkish Algeria. 

It was written on 5 October, 1784, by Mustafa bin Hasan, a Muslim Turk 
originally from Algeria, at the shop of Hace Kazdaghli in Istanbul. As far as I know, 
he was both soldier who had fought for Islam and a historian who hadcollected 
oral information from Muslim soldiers and a storyteller. 

According to information given by him, Spanish forces have consisted of 
Spanish, Maltese and Neapolitan soldiers while Turkish forces have included 
Anatolian and Balkan Turks and Arabs.

Under the command of Muslim General Mohamed bin Osman (1765-1791), 
Algerian Janissaries or Algerian Turks successfully defend Algiers’ coast, 
including Bab al-Vadi, Ayn el-Rabat, Kharrash, Re’s Ammar, the Gulf of 
Algeria, Shershel etc. against Spanish forces. 

When Mustafa writes the poems in metric, he dwells in Istanbul. He enters to 
Janissary class. He came to Algeria from Istanbul via Izmir in 1784 and entered 
in the service of General Mohamed, famous Muslim governor of Algeria. He was 
mainly against Spanish forces who wanted to invade Algeria since 1773.

He is a Muslim mystic who was full of Islamic beliefs and enthusiasm. Some 
Islamic terms used by him shows that he deeply belongs to Islamic Sufism. 

In his manuscript he praises General Mohamed because of his success against 
Spanish forces and also calls Ottoman Sultan I. Abdulhamid’s (1774-1789) 
attention to Algiers.

Key Words: Algeria, Turks, Spanish, Africa, Mediterranean, Ottoman.

---

Tarih al-Mubarek, veya diğer ismiyle Tibr al-Masbuk fi Beyan-ı Cihad-ı 
Gaziyan-ı Cezayir ve al-Müluk, Cezayir kökenli Mustafa bin Hasan tarafından, 
Hoca Kazdağlı’nın dükkânında, 5 Ekim 1784/20 Zilkade 1198 yılında, bir yıl 
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içinde, telif edilmiş mensur ve manzum yayımlanmamış Türkçe elyazması bir 
askerî tarih kitabıdır. 

Aslında bu elyazması, Cezayir’i İspanyollara karşı korumak için Müslüman 
Türkler tarafından yapılan on dört günlük bir müdafaanın Türkçe bir tarihidir. Bu 
nedenle XVIII. yüzyıl sonlarında İspanyollar ile Osmanlı Türkleri arasında Afrika 
kıyılarındaki hâkimiyet mücadeleleri için önemli bir kaynaktır. 

Şu ana değin bu eserin iki nüshası biliniyor. Biri Konya’da Mevlana Müzesi 
yazmaları arasında kayıtlıdır ki, bu nüsha yıllar önce Prof. Dr. Abdülbaki 
Gölpınarlı tarafından bilim dünyasına duyurulmuştur.1 Diğer nüsha ise Cezayir’de 
Cezayir Millî Kütüphanesi’nde saklanmaktadır.2 Biz Konya nüshasını inceledik, 
ancak hemen belirtelim ki bu nüshanın 34. yapraktan önce sanırım birkaç yaprak 
eksiktir ve kötü bir istinsahtır. 

Konya nüshası, nesih ile yazılmıştır ve 109 yapraktır. Yazmanın ilk sayfasında, 
07.05.1950 yılında Konya Müze Müdürü Zeki Oral tarafından satın alındığı 
notu düşülmüştür.3 Yukarıdaki başlıkların yanı sıra, Cezayir Tarihi başlığı da 
konulmuştur.

Kitabın müellifi Mustafa bin Hasan, İstanbul’da Mahmud Paşa Medresesinde 
öğrenci iken, bir Cezayir gazisinden Cezayir’in adını ve orada yapılan cihadın 
şanını duymuştur.4 

1754-1755/1168 yılında Cezayir’e gitmek için İstanbul’dan İzmir’e gelmiş 
ve aynı yıl içinde Cezayir’e ulaşmıştır. Orada İspanyollar ile Müslüman Türkler 
arasında yapılan savaşlara Muhammed paşa komutasında katılmıştır. Bir notta: 
‘…biz hakir Yeniburc’dan bir topu otuz bir def’a atmışızdır’ demektedir.5 Kara 
harplerinde bulunduğunu açıkca ifade eder: ‘…biz hakir deniz gazasına liyakatımız 
olmadığından naşi Yeniburç’da temekkün ve anda cihada niyet eyledik’ demiştir.6 

Bir süre sonra Cezayir’den İstanbul’a dönmüş ve Hızır Paşa Camii’nde imam 
olmuştur. 1772-1773/1186 yılında İstanbul’da Alemderan zümresine katılmış 
ve tezkire hocası iken bu kitabı yazmıştır.7 Kitap incelendiğinde, Mustafa’nın 
şair, meddah ve tarihçi olduğu ortaya çıkmaktadır. Özellikle Kuloğlu mahlasıyla 
XVIII. yüzyılda Cezayir hakkında İslami şiirler yazdığı ortaya çıkmaktadır.8

Cezayir hâkimiyeti için İspanyol askeri ile Müslüman Türk askerleri arasında 
Kuzey Afrika kıyılarında yapılan kara ve deniz muharebelerini ayrıntılarıyla 
1 Gölpınarlı, Abdülbaki (ed.), Mevlana Müzesi Yazmalar Katalogu, III, Ankara 1972, ss. 202-3.
2 Elçin, Şükrü, Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri, Ankara 1988, bkz.: Bibliyografya.
3 Yazma, Yaprak 1a.
4 Yazma, Yaprak 2b.
5 Yazma, Yaprak 22b.
6 Yazma, Yaprak 56a.
7 Yazma, Yaprak 3a.
8 Elçin, Şükrü, Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri, Ankara 1988.
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anlatmak için böyle bir kitabı yazdığını kendisi belirtir.9 Kitap, uzun süre Cezayir 
dayılığı yapmış olan Muhammed Paşa’ya ithaf edilmiş gibidir. Mustafa bin Hasan, 
Cezayir’de İspanyollara karşı savaşmış olan Müslüman Beyleri bir şiirinde şöyle 
över:10

Bu cengin ahvalin sual edersen
Gidelim göklerde meleklere sor.

Tahkıken haberin alayım dersen
Gidelim meleklerle Cebrail’e sor.

Ol melekler ta’dadım bileyim dersen
Gidelim müvekkil-i bevvabin semavata sor.

Melekler ah edüb ağlaşdıkların
Gidelim Mikail İsrafil’e sor.
Ol gaziler ilhak olmuş Bedr’e
Sevabların gidelim Fahr-i Âlem’e sor.

Tafsılen bu cengi bilmek istersen
Gidelim yirmi dört Battal otuz ikiye sor.

Şüheda makamını bilmek istersen
Gidelim Cennet’in bevvabı Rıdvan’a sor.
Mecruh olan gaziler ne elem çeker
Gidelim Talha ile Halid-i Seyfullah’a sor.

Rahman aşkına kurban olanlar
Gidelim Kerbela’da Hüseyin’e sor.

Aşk-ı İlahide elleri giden
Gidelim gaziler Ca’fer Tayyar’a sor.

Şüheda ervahın kim yağma eder
Gidelim Cennet’de Huri-i ‘ayna sor.

Gene bu hali görüb cenge gidenler
Gidelim Esedullah-ı Aliyi Kerrar’a sor.

Cümle gazilerin mağfur olmasın
Gidelim Sultan-ı Enbiya’ya sor.

Efendimiz Muhammed Paşa sa’yini meşkûr
Gidelim ‘adl-i emrada sor.

Seydi Hasan’ın cekdigi emek
Gidelim Kur’an-ı azimi’ş-şanda sor.

9 Yazma, Yaprak 3b.
10 Yazma, Yaprak 54b.
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Ey muhibban-ı gaziyan-ı sadık
Gidelim bu nusreti nusrat-ı ilahide sor.

Ey Mustafa hatm et sen kelamın
Gidelim bu sırrı sırrullah-ı ekberde sor.

Mustafa bin Hasan, bu şiirinde efendisinin Muhammed Paşa olduğunu açıkça 
söylemektedir.11 Şiirde ismi geçen Seydi Hasan ise harpler sırasında Cezayir’de 
tersane eminidir. Kitapta, asılda, Cezayir valisi Muhammed Paşa’nın Cezayir’e 
yapılan İspanyol saldırısını püskürtmesi anlatılır.12 Paşa’nın aldığı tedbirler, 
gönderdiği nameler, yaptığı dualar ve diğer faaliyetleri yeralır.

Müellif kitabın güvenilir olduğunu kanıtlamak için düştüğü bir notta: “…bir 
tarih te’lif idem ki müverrih-i mütekaddeminin tarihlerine ilhak olup ve Cezayir 
ocağının nam ve nişanını yeniden ihdas ve gazileri cihada tahris etmege sebeb 
ola ve bu hakir dahi ol cihad-ı ekberlerde maiyyetimiz olub herhalde müşahidimiz 
olub ol tarihin te’lifine şüru kılınmışdır.” demektedir.13 

Böylelikle Osmanlı Sultanı I. Abdülhamid’in dikkatini Rus harplerinden 
dağıtıp Cezayir’e, Kuzey Afrika’ya çekmek istemekte ve Anadolu’dan yeni 
mücahitler talep etmektedir.

Başka bir notta: “…ey okuyanlar ve dinleyenler ve benim bu tahriratıma 
nazar eden kardaşlar bu tafsilatımda bizleri kizbe haml etmesinler zira bizler 
bu tahriratı cem’i gazilerin ilmi hâsılı ve ben onların müsellimi olduğu halde 
ben tarihi sizlere alelicmal kudretim yetdiği mikdarınca beyan etdim zira ol 
cihadı ma-hüvelvaki yeşariki iktidarı olmaz ki sizlere beyan ede zira bu Cezayir 
gazilerine Allahu azimüşşan ol hadden kalb-i kuvve vermişdir.” demektedir.14 
Sözlerinin yalan olmadığını, Cezayir gazilerinden dinlediğini ve kabiliyetince bu 
kitabı yazdığını açıkça beyan eder. 

Yazmanın ilk bölümünün bir kısmını İspanyollara esir düşmüş, daha sonra 
kurtulmuş ve Cezayir’e dönmüş olan Monla Ali adlı bir gaziden dinlemiş ve 
yazmıştır.15 Bir kısmını ise İspanya’dan, esirlikten kaçmış Cezayir’e dönmüş 
Müslümanlardan duymuştur.16 Bu yönüyle bakıldığında eser sözlü bir derleme 
olarak addedilebilir. Zira içinde herhangi bir eserin ismi yazılı değildir.
11 Bu yazmada kayıtlı Cezayir ile ilgili şiirler Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Dergisi, 
Sayı: 13, Ocak 2007 sayısına basılmak üzere “Beş Cezayir Türk Şiiri” başlığıyla tarafımızdan 
hazırlanmıştır.

12 G. Yver, Temmuz 1775’te Cezayir valisi Muhammed bin Osman’ın İspanyol filosunu mağlup 
ettiğini yazar. Bkz.: “Cezayir”, İslam Ansiklopedisi, 3. Cilt, Eskişehir 1997, s. 148.

13 Yazma, Yaprak 1b-2a.
14 Yazma, Yaprak 51b-52a.
15 Yazma, Yaprak 12b.
16 Yazma, Yaprak 9b.
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İlk bölümde, İspanyolların Mayıs 1775/Rebiyülevvel 1189’un ortalarında 
Cezayir körfezinde karaya asker çıkarmaları ve Muhammed Paşanın buna karşı 
aldığı tedbirler anlatılır. Babülvadi bölgesi komutanı Mustafa Hoca, Aynürrabat 
ovası komutanı Hazineci Seydi Hasan, Hunus meydanı komutanı Arap ağası Ali 
Ağa, Harraş’taki Şark Beyi Salih Bey, Turta Beyi Mustafa Bey ve Arap Beyi 
komutasındaki askerlerden oluşan ordu, İspanyollara karşı başarıyla direnmişlerdir. 
Komutan Muhammed Paşa gerekli tedbirleri önceden almıştır. Yedi kışlaya 
çavuşlar göndermiş, topları hazırlatmış, tüfek mermilerini dağıtmıştır, Giritli 
topçu İsmail, Cezayir’de Hunus tophanesinde (hacer-i evrat) tedbiri sayesinde 
düşmanı defetmiştir. Arap urbanı ve bazı kabileler ve bazı erenler Müslüman 
askerine yardım etmiştir. Seydi Hüseyin Virtilani, müdafaaya katılmış önemli bir 
mücahit-veli olarak sunulur.17 

İspanyollar düşmanı “Türk” olarak tanımlarlar. Burada Cezayir’i başarıyla 
savunan bir Türk askerî imgesi vardır. İspanyol komutan: “…Türk şimdi yağma 
eder…, Türk yağma etmese…, Türk askeri tuğyan yağma etmesin…”18 gibi 
ifadeler kullanır.

İkinci bölüm İspanyol-İngiliz ilişkileri üzerine özet bilgi sunulur ve 13 
Temmuz 1783/1197’de İspanyol donanmasının Şerşel yönünden Cezayir 
körfezine gelişiyle devam eder. Burada kara ve deniz savaşları anlatılır. Özellikle 
İspanyolların Türklere göre topçulukta ileri oldukları ve ateşli silahları Türklerden 
daha mahir kullandıklarından söz edilir. Komutan Muhammed Paşa savunma için 
yine birçok tedbirler almıştır. Cezayir’in yerel yöneticilerine direktifler vermiştir. 
Bölükbaşı, oturak yaya, sancakdar, Otuziki Esnaf ve sipahileri görevlendirmiştir. 
Yahudilerden, Fas’tan ve denizden bilgiler almıştır. Reisülammar müdafaası için 
de ayrıca asker toplamıştır. Kara ve deniz çarpışmaları esnasında Paşa Camii 
yıkılmıştır. Veli Dede ve Şeyh Abdurrahman Sealibi’nin mezarları zarar görmüş; 
Suterazisi ve Cinan Baba Osman bölgeleri tahrip olmuştur.19

Üçüncü bölüm İspanyol askerleri ile Türk askerleri arasında 9 Temmuz 1784/20 
Şaban 1198’de başlayan kara ve deniz harbi hakkındadır. Burada çoğunlukla askerî 
zaferler ve taktikler anlatılır. Cezayir valisi Muhammed Paşa20 komutasındaki 
kaptanlara, vatan beglerine, reislere, topçubaşı, bombacıbaşı, kürekçi ve deniz 
askerlerine (yoldaş) emirlerini verir. Cezayir müftüsü ve cerrahlar da bu harplerde 
faal görev alırlar. İslam donanması için sandallar (lancun) yapılır, Re’siammar’a 
yeni bir burç eklenir. Harpler sırasında Türk askerini meşgul eden şey, demir 
topların parçalanması ve çevresine zarar vermesidir. Müellif, topların tunçtan 
dökülmesi nasihat eder. Bu öğüt ve tavsiye kitapta birkaç kez tekrarlanmıştır. 
17 Yazma, Yaprak 10a.
18 Yazma, Yapraklar 8b-9a.
19 Yazma, Yapraklar 25b-32a.
20 Yazma, Yaprak 38b.
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Nitekim bir notta “…ekser şühedamız ve mecruhlarımız bizim aletlerimizden vaki 
olmuşdur” demektedir.21 Nitekim harpler devam ederken, askerlerin isteğiyle 
mecburen birkaç savaş gemisine tunç top yerleştirilmiştir.22

Dördüncü bölümde Re’si’ammar ile Harraş arasında yapılan kara ve deniz 
harplerinden söz edilir. Tersane emini Seydi Hasan yaralılarla bizzat ilgilenmiş, 
yaralıları cerrahbaşına göndermiş, yaralıların tedavisi için ayrı bir yer tahsis etmiş 
ve onlara psikolojik destek sağlamıştır.23

Beşinci bölümde yine savaşlardan bahsedilir. Sanırım, burada bir Bektaşilik 
motifi eklenmiştir. “…acaba bu gün meydan-ı aşkda kim kurban olub İmam 
Hüseyin’e kim mülaki olub mübarek elinden şaraben tahurayı24 kim içer deyüb…” 
İlerideki satırlarda da İmam Hüseyin ve Kerbela kelimelerine rastlanır. “…bugün 
günümüz Kerbela günüdür”25 deniliyor. İslam askerleri savaştan dönüşte “… be-
dem Hüseyin al-maktul be-Kerbela26, meydan-ı Kerbela ve ‘aşk-ı Hüseyin’dir”27 
derler. Bir cümlede: “dillerinde salât u selam ve gene medh-ı Resul ve mersiye-i 
hasan ve Hüseyin edüb” denilir.28

Müellif gazilerin ölümden korkmadıklarını, cesaretle ve severek savaşa 
gittiklerini söyler. Savaşan askerlerin psikolojileri müellife göre çok güçlüdür: 
Savaştan dönen donanma askerleri limanda şarkılar ve şiirler söylemektedirler: 
“…dillerde dürlü dürlü mersiyeler iş’ar ve ebyat söyleşilik…”.29 Başka bir notta 
küçük yaştaki erkek çocukların bile savaşa katıldığından söz ediyor: “…on 
beş onaltı yaşındaki masumlar babalarından gizli kaçub gazaya giderler idi.” 
demektedir.30

Altıncı bölümde yine İslam askerinin İspanyollar karşısında kazandığı zaferler 
anlatılır. Askerler Cezayir’i ve onun sahibi Muhammed paşa’yı korudukları 
için mutludurlar. Bir notta “… Vilayet bizimdir (Cezayir Ocağının) efendimizin 
(Muhammed paşa) devleti şad olsun.”31 demişlerdir. Deniz askerleri için önemli 
eksikliklerden biri de barut azlığıdır.32

Müellif, gaziler, şehitler ve Cezayir için bol bol dua eder. Bazen de beddua 
eder. Bir duasında: “…ol şehidler ervahı ve gazilerin nusreti ve Cezayir’in 
21 Yazma, Yaprak 62a.
22 Yazma, Yaprak 86b.
23 Yazma, Yaprak 55b.
24 Kuran-ı Kerim’den. Müellif, şehitliği kastediyor.
25 Yazma, Yaprak 73b.
26 Yazma, Yaprak 80a.
27 Yazma, Yaprak 77b.
28 Yazma, Yaprak 102a.
29 Yazma, Yaprak 68b.
30 Yazma, Yaprak 69a-b.
31 Yazma, Yaprak 78a.
32 Yazma, Yaprak 79a.
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mamurluğu için Fatiha” bir yerde de Müslüman askerler için “… ashab-ı Bedr’e 
ilhak oldunuz.”33 demektedir.34 Bir bedduasında ise: “…yazık bizleri eken ataya 
ve doğuran anaya.” demektedir.35

Yedinci bölümde yine çarpışmalardan söz edilir. İspanyol komutan Morsolud 
ve sayısız askeri öldürülmüştür. Pek çok İspanyol gemisi batırılmıştır.

Sekizinci bölümde de İspanyol gemilerinin Cezayir limanından ayrılışı anlatılır. 
Kitap on dört günlük bir kuşatma süresince yapılan sekiz müdafaa saldırısını 
Türkler noktasından anlatılır.

Sonuç olarak

1. Kitap, temel olarak, İspanyol askerlerince kuşatılan Cezayir kalesinin 
Cezayir’de bulunan Türk askerleri tarafından müdafaasını anlatan askerî bir 
tarihtir.

2. Kitabın müellifi Cezayir menşeli Mustafa bin Hasan, bu savaşlara katılmış 
gaziler ve esirlerden dinlediği sözlü bilgileri akıcı bir Türkçe ile yazmıştır. Bundan 
dolayı kitap bir derlemedir.

3. İslam dininin cihad motifleri denilebilir ki mükemmel bir şekilde işlenmiştir. 
Özellikle şiir ve mersiyeler hissiyat bakımından yüksek kalitededir. İslam 
askerlerine cesaret verebilmek için İslam dininin ‘gaza ve cihad’ ruhu Müslüman 
okurların hissiyatına yöneliktir.

4. Gerçekte müellifin amacı Osmanlı padişahlarının dikkatini, Cezayir 
Ocağı’nın durumuna çekmektir.

5. Kitapta balasutuzba, karanti, avanta kürek, mazakürte, balandıra, şehtiye, 
alarga, perkende, ebulkura’, lancun ve orsa gibi Türkçe olmayan gemicilik ve 
denizcilikle ilgili kelimeler bulunmaktadır. Bu yönüyle taranması Türk diline yeni 
kelimeler kazandırabilir.

6. Türkçe deyim terim ve atasözlerine rastlanır. Türk askerleri savaştan çelik 
çomak oynamaktan gelir gibi gelir. İspanyol komutan Morsolud(?), Kralın 
çenesine soğan doğrayarak savaşa ikna etmiştir.

7. Kuran-ı Kerim’den ayetler ve Hz. Muhammed’in cihada yönelik sözleri 
elyazmasında gerekli yerlerde serpiştirilmiştir.

8. XVIII. yüzyıl sonlarında Cezayir’de bulunan Türk devletinin yapısı ve yerel 
bölgeler hakkında bilgiler ihtiva eder.
33 Yazma, Yaprak 108a.
34 Yazma, Yaprak 87b.
35 Yazma, Yaprak 89b.
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OSMANLININ RUMELİ’DEKİ GÖÇ STRATEJİLERİ VE 
TEOPOLİTİĞİ ÜZERİNE

EROĞLU, Haldun
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli fetihlerinde takip ettiği stratejilerden 
biri, yeni ele geçirilen topraklara Anadolu Müslüman Türk nüfusunun göç 
ettirilmesiydi. Bu bakımdan Osmanlılar, hem Gayrimüslim Rumeli hem de 
Anadolu’daki Müslüman Türk beylikleri topraklarını ele geçirmeye dayalı iki 
taraflı genişleme siyaseti takip etti. Böylece Osmanlı hâkimiyeti altına girecek 
olan Müslüman Türk beylikleri nüfusu, Rumeli’de fethedilen Gayrimüslim 
coğrafyaya göçürülüyor ve yeni coğrafyanın Osmanlı toprakları hâlini alması 
sağlanıyordu. Fetihlerde takip edilen en önemli stratejilerden diğeri Osmanlı’nın 
Rumeli teopolitiği idi. Bu teopolitiğin temelinde, İslam’ı Rumeli’de yaymak ve 
İslam’ın kılıçdarlığını yapmak değil, yeni ele geçirilen Gayrimüslim coğrafyadaki 
hâkimiyette önemli rol oynayan Müslüman Türk nüfusun sahip olduğu değerleri 
korumak ve devam ettirmek yatıyordu. Bu anlayış, konar-göçer Türk geleneğini 
üzerinde taşıyan Osmanlı-Kayı aşiretinin inançlarla ilişkisini belirleyen örfî ve 
şerî kurallar manzumesi idi. Hem İslamî hem de eski Türk geleneğinden beslenen 
Osmanlılar, Rumeli’ye göçürülen Müslüman Türk nüfusu diğer dini inançlara 
karşı korumayı amaçlıyorlardı. Bunun için Kolonizatör Türk dervişleri olarak 
adlandırılan ve Osmanlı merkezi tarafından görevlendirilen zümrenin temel amacı 
İslam’ı yaymak değil, Müslüman Türk nüfusunu din ve gelenek açısından diğer 
dini inanç ve Gayrimüslim yaşam biçimine karşı korumaktı.

Anahtar Kelimeler: Göç, teopolitik, derviş, fetih, konar-göçer, strateji.

ABSTRACT 

About The Ottoman Migration Strategies and Theopolicy in Rumeli

The immigration of Anatolian Muslim Turkish people into the conquered 
lands was one of the Ottoman strategies in Rumeli conquests. So, Ottomans 
followed the expansion policy for two ways through non-muslim Rumeli and also 
muslim Anatolia which was in the hands of Turkish principalities. Thus, Turkish 
population was under the Ottoman rule then they migrated into Rumeli. And the 
Ottoman territory was shaped. The other important strategy in conquests was 
Rumeli theopolicy. According to this policy, the idea was not spreadIslam in this 
geographybut ratherprotectMuslimpeoplefrom otherreligious influence them to 
live their way of life. This aspect was consuetudinary and canonical rules which 
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determined the affairs of Ottoman-Kayı tribe that had nomadic Turkish tradition. 
The Ottomans had Islamic and old Turkish tradition values. Thus, Turkish 
Derwishes, who are called colonizator and appointed by the Ottomangovernment, 
had the basic duty of protecting Turkish population from non-Muslim life style 
as well. 

Key Words: Immigration, theopolicy, derwish, conquest, nomad, strategy. 

---

XIV. yüzyılın başında Kuzeybatı Anadolu’da, Doğu Roma İmparatorluğu 
sınırında görülen Kayı boyuna mensup dört yüz çadırlık Türk aşiretinin, 
yüz elli yılda Anadolu ve Rumeli’deki toprakları ele geçirerek Doğu Roma 
İmparatorluğunun başkentini kendi başkenti yapma başarısını gösterdikten sonra 
“Osmanlı İmparatorluğu” adı ile dünya tarihinde yerini almasında, takip ettikleri 
stratejilerin rolü büyüktür. Bu stratejilerden biri yeni ele geçirilen Doğu Roma 
İmparatorluğu ve Rumeli topraklarına, Anadolu Müslüman Türk nüfusunun 
göçürülmesiydi. Osmanlılar, Doğu Roma İmparatorluğu’nun, hem Anadolu 
yakasından Marmara kıyılarına kadar olan topraklarını hem de Rumeli’deki 
diğer Gayrimüslim devletlerin topraklarını ele geçirerek bu alanlara Anadolu 
Müslüman Türk nüfusunu aktarma başarısını göstermişti. Aktarılan bu nüfus, 
sadece “başıboş göçebeler, ya da bir köyün ve kasabanın sorunlu halkı veya nüfus 
fazlası” (İnbaşı, 2002: 154 vd.) değil, aynı zamanda Anadolu’nun ele geçirilen 
bölgelerindeki yerleşik Müslüman Türk nüfustur. 

Yeni ele geçirilen bölgelere aktarılacak olan Müslüman Türk nüfusun, bu iş için 
cazip imkânlarla teşvik edilmesi bu stratejinin vazgeçilmez bir parçasıydı. Bunu 
sağlamak için takip edilen yol, ele geçirilen bölgelerdeki yeni ekonomik alanların, 
göç eden Müslüman Türk nüfusuna tahsis edilmesi idi. Böylece hem ele geçirilen 
bölgelere Müslüman Türk nüfus aktarılarak bölgenin şenlendirilmesi (Orhonlu, 
1987: 30) gerçekleştirilmiş oluyor, hem de Osmanlı imparatorluk modelinin temeli 
olan toprak rejimine uygun yeni ekonomik gelir sağlayacak alanlar yaratılarak 
fetihlerin itici gücü oluşturuluyordu. (İnalcık, 2002: 69-Mustafa Nuri Paşa, 1992: 
12-Wittek, 1943: 559-560) Özellikle yeni ele geçirilen yerlerin ilk olarak fethi 
gerçekleştiren beye timar olarak verilmesi, beyin hizmetinde olanların o bölgelere 
yerleşmelerini de beraberinde getirdi. Böylelikle ilk aşamada epey bir Müslüman 
Türk nüfus fethedilen alanlara yerleştirilmiş oldu. (İnalcık, 2002: 85, 180) 

Bu bakımdan Osmanlı göç stratejilerinin temelinde Rumeli’deki fetihlerle 
birlikte aynı zamanda göçürülecek yeni nüfus için Anadolu Müslüman Türk 
beyliklerinin ele geçirilmesi yatıyordu. Nitekim Osmanlıların 1345 yılında 
Karasioğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına katması, hem Rumeli’ye geçiş 
yolunun açılması hem de göçürülecek Müslüman Türk nüfusunun sağlanması 
bakımından önemlidir. Daha sonra hâkimiyet altına alınan diğer Müslüman Türk 
Beylikleri nüfusu da Rumeli’de fethedilen topraklara göçürülenler arasında yer 
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alacaktır. Özellikle, başlangıçta Karasioğulları olmak üzere, Saruhanoğulları ve 
Menteşeoğulları’nın hâkim olduğu bölgelerdeki nüfus stratejik bir plan dâhilinde 
Rumeli’ye göçürülmüştür. Bunları takiben Karamanoğlu ve İsfendiyaroğlu 
beyliklerinin hanedan üyeleri, beraberlerindekilerle birlikte Rumeli’ye 
göçürülenler arasında yer alacaktı. Dolaysısıyla genişleme, hem Rumeli’de hem 
de Anadolu’da aynı anda yayılarak yeni alan/yeni nüfus denklemi ile gelişen bir 
göç stratejisini ortaya çıkarmıştı.

Rumeli’ye ilk geçiş zamanlarından itibaren bu uygulamanın belirli bir strateji 
dâhilinde gerçekleştirildiğine şahit olunur. İbn Kemal’in “hisara nice doldular, 
envar-ı din-i mübin zuhur buldı.” (İbn Kemal, 1991: II, 125 ve 128) ve Neşri’nin 
“Andan hisarın mesalihin görüb kilisalarını mescid ettiler ve halî kalan evlerin 
Müslüman mesken etdiler ve içlerüne girüb rahat oldılar” (Neşrî, I, 1992: 201) 
satırlarından bu sonucu çıkarmak zor değildir. Ayrıca Neşri, Süleyman’ın, ele 
geçirdiği yerlere çok insan gerektiğini Orhan’a bildirdiğini ve Orhan’ında ilk defa 
olarak Karasioğulları coğrafyasında yer alan Göçer Arab evlerini Gelibolu’ya 
göçürdüğünü kaydederek bu tarihî gerçeği gözler önüne sermektedir. Aynı şekilde 
fetihlerine devam eden Süleyman, Hayrabolu’yu aldığında yine Karasioğulları 
bölgesinden kalabalık bir Müslüman nüfusu buraya yerleştirmişti. (Neşrî, I, 1992: 
183)

İlk fetihler ve göçlerden sonra Süleyman, ölüm döşeğinde dahi Rumeli’nin 
boşaltılmasını engellemek amacıyla mezarının Bolayır’da, bilinmeyecek bir 
yerde olmasını vasiyet edip (Anonim Tevarih-i Âl-i Osman, 1992: 20; Hadidî, 
1991: 81) aynı zamanda askerlerine kafirden kaçmamalarını tavsiye ederek, 
gerçekleştirdiği fetihlerin kalıcılığını sağlamayı amaçlıyordu. Rumeli fatihinin 
bu emrine Karasioğulları beyleri tam anlamıyla uydular. Çünkü daha ilk günden 
itibaren Karasioğlu topraklarından göçürülen Müslüman Türkler yeni coğrafyaya 
yerleşerek birçok yerleşim birimi kurmuşlardı (İnalcık, 2002: 85)

Rumeli’ye ilk adımın atılması ile ilgili olarak Osmanlı kaynaklarında yer 
alan ve bazı tarihçiler tarafından efsane olarak değerlendirilen Süleyman’ın 
sallarla karşıya geçişi, 1345-1346 Karasıoğulları Beyliği’nin ilhak edilmesinden 
sonra gerçekleşmişti. Karasıoğlu toprakları alındıktan sonra Süleyman, Karası 
sancakbeyi oldu. Rumeli’ye ilk Osmanlı geçişleri, Karasıoğulları beyliğinin ortadan 
kaldırılması ve denizcilik geleneğinden istifade eden Orhan’ın, Karasıoğullarının 
yaptığı gibi, gerek Kantakuzenos’un yardım istemesi gerekse kendi başlarına 
Rumeli’ye geçip ganimet elde ederek bu bölgeye yerleşme çabalarının sonucunda 
gerçekleşmişti. (Öztürk, 2002: 40) Osmanlının, Rumeli’de asıl kalıcı olması 1352 
yılında Kantakuzenos’un yardım amacıyla Osmanlılara verdiği Çimbi kalesine 
yerleşilmesi ile başladı. Bu askerî anlamdaki yerleşmeden kısa bir süre sonra da 
1356-1357 yıllarından itibaren Karasioğulları bölgesinden yoğun Müslüman Türk 
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nüfus Gelibolu, Hayrabolu ve Bolayır’a göçürülerek yerleştirildi. (Âşıkpaşazade, 
1332; 49-50-Anonim Osmanlı Kroniği, 2000; 21: Lütfî Paşa, 1341: 30) 

Süleyman, Rumeli’ye Anadolu’nun Müslüman Türk nüfusunu göç ettirirken 
ele geçirdiği kalelerdeki Gayrimüslim halka dokunmamaya özen göstermiş, ancak 
kalenin Gayrimüslim askerlerini çoluk çocuklarıyla birlikte Sancakbeyi olduğu 
Karası iline göndererek muhtemel bir karşı koymayı ortadan kaldırma yoluna 
giderek ilk defa tersine göçü de gerçekleştirmiştir. (Hoca, 1979: 80) 

Süleyman’ın ölümünden sonra Rumeli fetihleri, Orhan’ın diğer şehzadesi 
Halil’in Doğu Roma tarafından esir olarak tutulması dolayısıyla iki yıl 
duraklamıştı. Aslında bu duraklama merkezinde Gelibolu ve Bolayır olan 
yerleşim alanına, Karasioğlu bölgesindeki Müslüman Türk nüfusun daha yoğun 
bir biçimde aktarılması fırsatını sağlamış oldu. Orhan’ın 1360 tarihinde Süleyman 
için yaptırdığı vakfiye kayıtlarında, bölgedeki Türkçe adlar taşıyan köy sayısının 
çokluğu Türk nüfusunun arttığının bir kanıtıdır. Nitekim bunu doğrulayan Doğu 
Roma kaynakları da bulunmaktadır. (İnalcık, 2002; 85) Bu durum, Karasioğlu 
beyliğinin Osmanlı hâkimiyeti altında Rumeli fetihlerine hem askerî güç olarak 
katıldıklarını hem de Müslüman Türk nüfus naklederek ele geçirilen yerlerin 
Türkleşmesine katkı sağladıklarını göstermektedir. Bu sayede 1362 yılında Murat 
başa geçtiğinde, Rumeli’de hiç de azımsanmayacak ve yeni fetihlere lojistik 
destek sağlayacak oranda Müslüman Türk nüfusunu yerleşmiş olarak buldu.

I. Murat zamanında Rumeli’de hem fetihlere devam edildi, hem de buna 
paralel olarak Anadolu’dan göçler devam etti. Bu dönemde Osmanlı kaynaklarına 
yansıyan göçlerden biri 1384-1385 (H. 787) yıllarında gerçekleşmişti. Bu tarihte 
Saruhanoğlu Beyliği’nin hâkim olduğu bölge ve çevresinde bulunan göçer evler, 
Rumeli’de yeni fethedilen Serez’e nakledildi. (Hadidî, 1991; 101-102: Neşrî, I, 
1992: 241-243)

Rumeli’ye göç dalgası I. Bayezit döneminde artan yoğunlukta devam etti. 
Filibe’nin ele geçirilmesi ile birlikte, bu bölgeye yine Saruhanoğlu beyliğine 
ait yerlerden göçer evler sevk edildi. Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgilerden 
anlaşıldığını üzere, I. Bayezit, Menemen ovasında kışlayan ve tuz yasağına 
uymayan göçer halkın, Filibe’ye sürülmesi için Saruhan sancakbeyliği yapan 
oğlu Ertuğrul’u görevlendirmiş, derhal bu Müslüman Türklerin Filibe’ye 
göçürülmesini emretmişti. (Neşrî, I, 1992: 339) Âşıkpaşazade, Filibe’deki bu 
bölgenin hâlen Saruhan Beyli adı ile anıldığını kaydederken, (Âşıkpaşazade, 
1332: 74) 1516 tarihli tapu kayıtlarında da bölgenin adının Saruhan Beyliği olarak 
geçtiği görülmektedir. Aynı bölgeye başka zamanlarda iskân edilen diğer Anadolu 
beyliklerinin Müslüman Türk nüfusunun yanında, Bulgaristan’ın Orevadi 
bölgesine, bir kısmı Tatar olmak üzere, yaklaşık 4500-5000 kişiyi bulan, 1025 
ailenin göçürüldüğü, ayrıca Üsküp ile Niş arasındaki bölgeye yoğun bir Müslüman 
Türk nüfus nakledildiği bilinmektedir. (Gibbons, 1998: 153-İnbaşı, 2002; 160- 
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Doğru, 2002; 169-Genç, 1984: 14-16) 1397 yılında da Anadolu’nun Türkmen 
ve Tatar nüfusu, Mora’da ele geçirilen Argos’a göçürülmüştü. I. Bayezit’in 
ölümünden sonraki kardeşler arasında yaşanan kavgalar döneminde de özellikle 
Üsküp ve Teselya bölgesine Müslüman Türk nüfusun yoğun olarak göçürüldüğü 
bilinmektedir. (İnbaşı, 2002: 159-160)

Öte yandan Rumeli’ye, Müslüman Türk nüfus dışında göçürülenler 
bulunmaktaydı. Sözgelimi, Kırım’daki iktidar mücadelesini kaybeden Aktav 
(Aktay) Han kendisine bağlı bir grupla birlikte Tuna Nehrini aşarak I. Bayezit’e 
sığınmış, Osmanlı hükümdarı da Kırım Hanı ve beraberindekileri Filibe’ye 
göçürerek yerleştirmişti. (İnbaşı, 2002: 159-160) İstisnaî Tatar göçlerine, I. Mehmet 
zamanında da şahit olunmaktadır. I. Mehmet zamanında Anadolu’da bulunan 
Tatarlar, Rumeli’ye göçürülen grup arasında yer almaktadır. Osmanlı hükümdarı, 
Samsun’un fethinden sonra (M. 1418-H. 821) Bursa’ya dönüş yolunda İskilib’e 
uğramış, burada Tatarların bulunduğunu görünce, derhal Filibe’ye sürülmelerini 
emretmişti. Böylece Timur istilasından kalan İskilip Tatarları, başlarında bulunan 
Minnetoğlu Muhammet Bey ile birlikte Filibe yakınlarındaki Konuş hisarının 
yanında bir imarete yerleştirilmiş oldular. (Âşıkpaşazade, 1332: 90-91, Neşrî, 
II, 1992: 543; Anonim Osmanlı Kroniği, 2000: 63) Aynı Tatarlardan bir kısmı 
Koyunhisar’a göçürülmüş ve Tatar-Hisarı denilen kasaba göçürülen bu nüfus 
tarafından kurulmuştu. (İnbaşı, 2002: 160)

II. Murat zamanında ele geçirilen Selanik’e de Vardar Yenicesinin halkının, 
kaynaklardaki tabiri ile “içine sürerek”(Âşıkpaşazade, 1332: 118-119), 
göçürüldüğü öğrenilmektedir. Neşrî, “Gönlü olup gelenlerden dahi çok adam 
gelüp yerlendi.” Derken (Neşrî, II, 1992: 612-613) Hoca Sâdettin, Selanik’e 
göçenlerin varlıklı ve güçlü aileler olduğunu, çevrede yaşayanlardan veya savaşan 
askerlerden isteyenlerin yerleşmesine izin verildiğini kaydeder. (Hoca Sâdettin, I, 
1979: 173)

II. Mehmet’in, Eğriboz’u ele geçirmesinden sonra da Osmanlı kroniklerinin 
tanımlamasıyla Vilayet-i İslam’dan hatırı sayılır miktarda Müslüman Türk nüfus 
göçürülmüş ve Gayrimüslimlerin evleri yeni gelen Müslüman Türk nüfusun 
kullanımı için mülk olarak verilmişti. (Âşıkpaşazade, 1332: 172; Neşrî, II, 1992: 
787) Neşri buna benzer bilgileri, Arnavutluk’taki İskenderiye’nin ele geçirilmesini 
anlattığı sayfadaki “kaleyi muhkem edip, içine Müslümanlar koyup…” dediği 
satırlarında da vermektedir. (Neşrî, II, 1992: 837)

II. Mehmet zamanında İstanbul’a göçürülen Müslüman Türk nüfusun varlığı 
da ilginç olması bakımından burada değinilmesinde fayda vardır. İshak Paşa’nın, 
Karamanoğlu üzerine (M 1470 H. 875) düzenlediği sefer sonrasında hükümdarın 
“Aksaray’dan İstanbul’a ev süresin” emriyle yeni bir göç gerçekleştirildiği 
anlaşılmaktadır. Osmanlı kaynakları, İstanbul’daki Aksaray Mahallesi’nin, İshak 
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Paşa tarafından gerçekleştirilen göç sonucunda oluştuğu konusunda müttefiktirler. 
(Neşrî, II, 1992: 791-Hoca Sâdettin, III, 1979: 103; Yusuf Bin Abdullah, 1997: 
175)

Bu göç stratejilerinin yanında bir taraftan da Anadolu beylikleri ile yapılan 
mücadelelerde ele geçirilen beyliklerin hanedan üyelerinin, kendi talepleri ile 
veya bölge halkı ile olan ilişkilerini kesmek amacıyla, ya da civar devletlerle 
olan yakınlaşmalarını önlemek adına Rumeli’de zorunlu iskâna tabi tutuldukları 
görülmektedir. Göç stratejisinin bir parçası olarak beylik hanedan üyelerinin 
göçürülmeleri aynı zamanda kendilerine bağlı büyük oranda Müslüman Türk 
nüfusun Rumeli’ye nakledilmesini sağlamış oluyordu. Bu göçlerden biri, 
II. Murat’ın Karamanoğlu ile yaptığı mücadele sırasında, Karamanoğlu Ali 
Bey’in, hükümdarın kız kardeşi ile evlendirildikten sonra Sofya sancağına 
gönderilmesiydi. Ali Bey’in kardeşi İsa Bey de, Osmanlı hükümdarının diğer 
kardeşi ile evlendirildikten sonra Rumeli’ye yerleştirilmişti. Böylece Karamanoğlu 
Ali Bey ve kardeşi İsa Bey, Rumeli’de hayatlarının sonun kadar mecburî ikamete 
tabi tutulmuşlardı. (Hoca Sâdettin, 1979, II: 156; Anonim Tevarih-i Âl-i Osman, 
1992: 67) 

II. Murat, diğer bir Türkmen hanedan üyesi olan (M. 1428-H. 831), Canik 
Beyi Alparslan’ı da Rumeli’ye göçürmüştü. Canik Beyi, Osmanlı hükümdarına 
başvurarak Rumeli’de kendisine timar verilip göçürülmesi isteğinde bulunmuş, 
bu başvuru Osmanlı hükümdarı tarafından kabul edilerek, geçimlik verilmek 
suretiyle kalabalık bir Türk nüfusla birlikte Rumeli’ye göçürülmüştü. (Hadidî, 
1991;182) 

Rumeli’ye göç ettirilenler beylik hanedan üyelerinden biri de İsfendiyaroğlu 
beyliği hanedan üyesi İsmail Bey’dir. II. Mehmet’in Kastamonu ve Sinop’u 
ele geçirmesinden sonra Kızıl Ahmet’in Akkoyunlulara sığınması tecrübesini 
yaşayan Osmanlı hükümdarı, Kızıl Ahmet’in kardeşi İsmail Bey’i kendisine tabi 
Müslüman Türk nüfus ile birlikte Filibe’ye göçürmüş ve orada zorunlu iskâna tabi 
tutmuştu. (İbn Kemal, VII, 1991; 201-Neşrî, II, 1992; 755-Hoca Sâdettin, III,1979: 
56-Hadidî, 1991; 260-261-Yusuf Bin Andullah, 1997: 165-Anonim Tevarih-i 
Âl-i Osman, 1992: 114-115) II. Mehmet’in Çirmen’e gönderdiği diğer bir 
Anadolu Beyliği hanedanı üyesi Karamanoğlu Pir Ahmet’in “Karaman” adındaki 
kardeşidir. Bu hanedan üyesi, II. Mehmet’e gelmiş ve kendisine Rumeli’de 
geçimlik verilmek suretiyle göçürülmek istemiş, bu istek üzerine, II. Mehmet, 
kendisini Çirmen’e yerleştirmiş, hayatının sonuna kadar burada kalmıştı. (Neşrî, 
II, 1992; 791) Aynı şekilde Alaiya (Alanya)nın fethinden sonra da Alaiya Beyi 
Gümülcine’ye göç ettirilenler arasında yer almıştır. (Âşıkpaşazade, 1332: 174-
175; Neşrî, II, 1992: 795; Hoca Sâdettin, III, 1979: 106)

Bu uygulamalar, Osmanlıların Rumeli’deki göç stratejilerinin iki önemli yönünü 
ortaya koymaktadır. Birincisi, Tatarlar istisna tutulacak olursa, göçürülenlerin 
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hemen tamamının Müslüman Türk nüfusu olmasıdır. Bahsedilen Müslüman Türk 
nüfus, sanıldığının aksine sadece sorunlu, başıboş ve nüfus fazlası değil, aksine 
Anadolu’nun yerleşik Müslüman Türk nüfusudur. Buradan harekete, Osmanlıların 
Rumeli fetihleri ile ele geçirdiği topraklara Müslüman Türk nüfusu göçürerek 
yeni coğrafyayı kendi toprakları yapma hedeflerine hizmet etmek amacını taşıdığı 
sonucu ortaya çıkmaktadır.

Osmanlı göç stratejisinin ikinci yönü ise, Rumeli’ye göçürülen Müslüman Türk 
nüfusun, Osmanlıların yoğun olarak mücadele ettiği Anadolu Türk Beyliklerinin 
bulunduğu bölgelerden sağlanmasıdır. Bu temel strateji, Osmanlıların ilk 
zamanlardan itibaren yoğun olarak uyguladıkları ve çok özen gösterdikleri bir 
durumdur. Anadolu beyliklerinin ele geçirilmesi ve beylik coğrafyalarına büyük 
önem göstermelerinin en önemli göstergesi, Osmanlı hanedan üyesi şehzadelerin 
beylik merkezlerine sancak beyi olarak atanmalarından anlaşılmaktadır. (Eroğlu, 
2004: 104) Aynı şekilde Rumeli’de ele geçirilen yeni topraklara, yine ele geçirilen 
beylik coğrafyasının Müslüman Türk nüfusunun göçürülmesine büyük gayret ve 
önemi gösterildiğine şahit olunmaktadır. Öte yandan beylikler coğrafyasındaki 
Müslüman Türk halkın yanı sıra yukarıda verilen örneklerden anlaşıldığı üzere, 
beyliklerin başında bulunan hanedan üyeleri de Rumeli’de iskân ediliyorlardı. 
Bey ile birlikte göçürülen nüfus da Rumeli’de Türk nüfusunun artmasına katkı 
sağlıyordu. Dolayısıyla Osmanlıların, Rumeli’deki göç stratejilerinin önemli bir 
yönü Anadolu beyliklerinin hâkimiyet altına alınması idi. Böylece Müslüman Türk 
nüfus, Rumeli’de yeni fethedilen bölgelere göçürülerek Osmanlı hâkimiyetinin 
Rumeli’de tam anlamıyla sağlanması amaçlanıyordu. Bu olurken, Anadolu 
beylikleri coğrafyasında, Rumeli’ye göçlerle boşalan alanlara farklı bölgelerden 
yapılan iskânlarla ve beyin Rumeli’de iskânı sebebiyle Anadolu’dan uzak 
tutulmaları sonucunda, beyliklerinin gücü ve destekleri bir şekilde zayıflatılarak 
Osmanlı hâkimiyeti Rumeli’dekine paralel olarak Anadolu’da da sağlamlaştırılmış 
oluyordu.

Osmanlının Rumeli’deki göç stratejilerine paralel olarak teopolitik açıdan 
da bir strateji takip ettikleri inkâr edilemez bir gerçektir. Osmanlının Rumeli 
teopolitiği, Türklerin Anadolu fetihleri ile birlikte oluşan durumdan pek de 
farklılık göstermez. Anadolu’da kurulan yeni Türk yönetiminde, Müslümanların 
yanı sıra, yerli Gayrimüslim unsurlar hatta Bizans soylularının bile yer aldıkları 
ve Müslüman Türklerle Gayrimüslim yerli unsurların çok çabuk kaynaştıkları 
kabul edilmektedir. (Cahen, 1994; 2003-Köprülü, 1999: 79) Bu dönemde 
Anadolu’nun yerli Gayrimüslim unsurları ağır vergilerle sıkıntılı bir dönem 
yaşıyorlardı. (Akdağ, 1949: 497) Karışıklık ve baskıcı Bizans rejiminden bunalan 
yöre halkı, bölgede devletler arasında baş gösteren mücadelelerin ortasında 
sıkışmış haldeydiler. Anadolu’da varolun bu durum, Türkler için bir avantaja 
dönüşmüş, Gayrimüslimlerin Türk hâkimiyetini kabullenmelerini ve fetihlerini 
kolaylaştırmıştı. Benzer durum Osmanlı fetihlerinin başladığı dönemde Rumeli’de 
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de gözlemlenmektedir. Bizans’ın iç karışıklıkları ve taht kavgalarından bıkan 
Gayrimüslim nüfus, daha ılımlı ve serbest bir politika takip eden Osmanlıların 
varlığını –I. Murat’ın, Yanbolu denilen yere geldiğinde, bölge halkının 
hükümdarı, kurbanlar keserek ve beyitler düzerek karşılama örneğinde olduğu 
gibi–(Gazavatname, 1989: 55) benimsemekte bir sakınca görmediler. Rumeli 
köylüleri, Osmanlının merkeziyetçiliği ve kendilerini zi-kudret ekabire karşı 
fukara reayayı koruyan (İnalcık, 1993: 934) anlayışını hemen benimsiyorlardı. 
(İnalcık 1954: 137 vd.) Yaklaşık üç yüz yıl önce Anadolu’ya gelerek bu 
coğrafyanın Türkleşmesini sağlayan atalarının yaptıkları uygulamadan haberdar 
oldukları anlaşılan Osmanlılar, bu yöntemi Rumeli’de de bir fetih stratejisi olarak 
benimsediler. (Eroğlu, 2006: 151) Nicolae Iorga, Osman Bey ile ilgili anlatıları 
verdiği satırlarında Osman Bey’in Hristiyanları koruduğunu; subaşılarına halkı 
din ayrımı yapmadan kollamaları yönünde emirler verdiğini ve kadılar tarafından 
yürütülen adalet işlerinin yanında Hristiyan rahiplerin yargılamalarını hoş 
gördüğünü belirtmekle bu tespiti doğrulamaktadır. (Iorga, I, 2005: 162)

Anadolu’nun fethi ile büyük benzerlik gösteren Rumeli Fetihleri sırasında ele 
geçirilen bölgelerdeki Gayrimüslimler, Osmanlı akınlarından kalelere sığınmak 
veya göç etmek ya da teslim olmak yoluyla kurtulabiliyorlardı. P. Wittek bu konuda, 
Osmanlının ele geçirdikleri coğrafyadaki medeniyete çabuk ayak uydurmalarının, 
ele geçen yerlerdeki köylülerin kitleler hâlinde ve savaşmadan kalelerini teslim 
etmelerine yol açtığı görüşünü ileri sürer. (Wittek, 1938: 42)

Böylece yeni ele geçirilen yerlere, yukarıda değinildiği gibi, Anadolu’dan 
Müslüman Türkler yerleştiriliyordu. Yerleştirilen bu Müslüman Türkler arasında 
dervişler çok önemli bir rol üstleniyorlardı. Adı geçen dervişler, sonraları Türk 
göçleriyle oluşacak köylerin çekirdeğini meydana getiren zaviyeleri yeni bölgelerde 
kuruyorlardı. Bu göç ve yerleşim hareketi, Rumeli’deki Türk fetihlerinin hemen 
arkasından Osmanlıların Avrupa’da yayılmaları için temel olacaktı. (İnalcık, 2004: 
16) Bu bakımdan Osmanlıların Rumeli’deki göç stratejileri ve teopolitiğinde 
dervişlerin rolleri büyüktü. İlk olarak yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla 
buralara dervişlerin yerleştirilmeleri ve onlar vasıtasıyla yeni gelen Müslüman 
Türk nüfusun ikametini sağlamak, daha sonra da ileri noktalara gidecek yeni göç 
dalgalarının güvenli bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirmek, dervişlerin en önemli 
görevleri arasında yer alıyordu. Bu amaca uygun olarak zaviyelerin derbendlerde 
ve tehlikeli yerlerde açılması devlet tarafından bizzat teşvik edilmişti. 

Rumeli’deki dervişlerin derbendlerde ve tehlikeli yerlerde konuşlanmalarına en 
güzel örneklerden biri Niğbolu’da Hezar Gırand civarındaki Balıbey oğlu Yahya 
Bey tekkesidir ki, Turrakan gibi şekavetin çok olduğu bir mahalde kurulmuştur. 
Bu bölgenin tehlikeli olduğu Osmanlı belgelerine: “…zikrolunan mahal, 
ifratla maruf ve haramî yatağı olmağın ol yerde mezkur tekkeyi bina eyleyüb 
ve Haymana’dan auende ve revende’nin atlarına ot biçüb odun getürmek içün 
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mezkur kafirleri cem eyleyüb teskin etdirmiş. Ol vakitten berü zikrolunan mahal 
mezkur beysebebiyle müemmen olub, Müslümanla bila havf gelüb gider olmuşlar.” 
cümleleri ile yansımış ve 162 haneli köy Balı Bey Zaviyesi’ne vakfedilmiştir. Bu 
bilgi, Ö. Lütfi Barkan’ın “Bu surete bu zaviyelerin oluşturulması kendiliğinden 
bir iskân ve kolonizasyon şekli olmaktan çıkarak hükûmetin devamlı kontrolü 
altında çalışan genel bir hizmet müessesesi şeklini aldıkları, zaviye şeyhlerinin 
resmi bir memuriyet hâline girdiğini ve böylece devletin nakil ve mübadele işlerini 
düzenli bir şekilde işlemesini sağladığını görüyoruz.” fikrini ileri sürmesine sebep 
olacaktır. (Barkan, 1942: 300)

Yeni açılan boş topraklara dervişlerin yerleştirilmesi ile oraların şenlendirilmesi, 
imarı ve iskânına dervişler öncülük ediyordu. Bu konuda Barkan, bahsedilen bu 
dervişlerin elinde asası ve belinde teberi olan dervişler olmadığını, muhacir olan 
bu dervişlerin yerleştikleri coğrafyaya kendi aile ve çevrelerinde bulunan kişileri 
de getirerek o bölgeyi sadece asayiş ve imar etme görevleri ile ilgilenmediklerini 
aynı zamanda sahip oldukları ailenin ayrıcalıklarını kurmak için de gerekli bir 
çaba içerisine girdiklerini, diğer yandan bu dervişlerin fethedilen yerlerin ele 
geçirilmesine yardımcı olan gazi asker olduklarını, bu hizmetler karşılığında 
fethedilen yerlere yerleşerek bu bölgelere kendi adlarını verme hakkını 
kazandıklarını, Osmanlının uyguladığı bu politika ile yeni açılan boş topraklara 
dervişlerin yerleştirilmesiyle oraların şenlendirilmesi, imarı ve iskânı konusunda 
öncülük yaptıklarını ifade eder. (Barkan, 2002: 133-153) 

Bu zaviyelerin işleyişine bakıldığında Osmanlıların Rumeli’deki teopolitiğinin 
çok önemli bir yönünü görmek mümkün olacaktır. Rumeli’deki bu zaviyelerde 
görevli olarak çalışanlar arasında Hristiyanların olduğu da anlaşılmaktadır. Bunlar 
arasında Abdullah oğlu adı ile Müslümanlığı kabul edenler olmakla birlikte 
Gayrimüslim olarak zaviyenin işleri ile uğraşanlar da vardı. Sadece zaviyeler değil, 
zaviyelere vakfedilen köylerde de Gayrimüslim hanelerin olduğu yine Osmanlı 
belgelerine yansımıştır. Sözgelimi Niğbolu’daki Kayın Baba dervişlerinden Ali 
Koca adlı dervişin ölümünden sonra zaviye dervişleri, zaviyeye civar yerleri 
senelik 200 akçe tapu resmi ile alarak büyütmüşler ve aynı zamanda kafirlerden 
14 nefer yazarak 45 hanelik bir köy oluşturmuşlardı. (Barkan, 1942: 298) Aynı 
şekilde Dimetoka’daki kızıl Delü derbendindeki zaviyeye vakfedilen yerde 53 
Müslüman ile birlikte 23 Gayrimüslim haneden oluşan toplam 76 hanelik bir köy 
meydana getirilmişti. (Barkan, 1942: 293)

Anadolu’dan göçürülen Müslüman Türk unsurların yerleşmelerinde önemli 
roller oynayan ve devlet görevlisi kimliğine bürünen bu dervişlere, görevleri için 
geçimlik olarak başlangıçta bazı imtiyazlar tanınıyordu. Ancak bu imtiyazların 
artan gelirlerine oranla devam ettirilmediği anlaşılmaktadır. İlk başlarda kendilerine 
tahsis edilen geçimlik yerlerden elde edilen gelirlerin artması sonucunda daha 
önceden sahip oldukları vergi muafiyeti gibi imtiyazların yeni gelir kalemlerine 
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uygulanmadığı Osmanlı belgelerine yansımaktadır. Sözgelimi Varna’daki 
Akyazı Baba zaviyesi dervişlerine verilen geçimlik yerlerdeki değirmenlerin 
sayısı başlangıçta 2 iken zamanla 4’e ve son olarak 6’ya çıkması, aynı zamanda 
etrafındaki bağ ve bahçelerin gelirlerinin artması üzerine gönderilen fermanda 
“…fakat sair değirmenlerin resmin ve Batava nehrinin ve Varna etrafında olan 
bağların ve bahçelerin öşrün vermemek caiz değildir.” denilmekte ve yeni vergi 
muafiyetlerinin olmayacağının altı çizilmektedir. (Barkan, 1942: 298) Büyük 
oranda sahipsiz, boş topraklar (arazi-i mevat) ve terkedilmiş (halî) toprakların 
tahsis edildiği (Barkan, 1942: 299) dervişlerin, yeni vergi muafiyetlerinin 
kabul edilmemesindeki temel gerekçe, hem göçürülen nüfusun yerleşimlerini 
tamamlamış olmaları, hem dervişlerin nüfuzlarının tahmin edilenden fazla 
artmasının engellenmesi ve hem de devletin gelir kaybının önlenmesi olmalıdır. 
Nitekim, 1492 Arnavutluk seferi sırasında Osmanlı hükümdarı II. Bayezit’i 
öldürmeye teşebbüs edenler dervişlerdi. Önceleri devletin görevlileri olan 
dervişler zamanla uçbeylerinden destek bulmuşlar ve yanlarına sığınmışlardı. 
Ancak, Osmanlı hükümdarına karşı girişilen bu teşebbüs, Rumeli’deki dervişlerin 
idamları ve sürgünleri hızlandırılmak için yeterli bir gerekçe oluşturdu. (İnalcık, 
2002: 137) Kısacası, Barkan’ın tanımlamasıyla devlet görevleri olan dervişlerin 
görevleri sona ermiş oluyordu.

Ancak bahsedilen dervişlerin İslamî kimliklerinden hareketle, Osmanlıların 
Rumeli’ye geçişini dinî gerekçelere bağlamak gayreti meselenin hâlen tartışılma-
sına sebep olmaktadır. Bu gayretin temelinde şüphesiz, Osmanlı kaynaklarındaki 
“Tanrının adını yüceltmek ve İslam’ı yaymak.”(Hoca Sâdettin, I, 1979: 86) gibi 
cümlelerle ifade edilen dinî üslup da önemli rol oynamaktadır ve buradan hare-
ketle Osmanlıların Rumeli teopolitiği İslam’ı yaymak ve kılıçdarlığını yapmak 
üzerine kurgulanmaktadır. Osman Turan, Osmanlı özelinde ve Türkler genelin-
de cihan hâkimiyetini sağlayan dört ana unsurdan birinin din olduğunu, dinin, 
Türklerin mukaddesatının başında geldiğini, gazilerin bin yıl bu dinin şereflerini 
yükselttiklerini, din sayesinde tarihlerinin en şerefli dönemlerini yani cihan hâki-
miyeti mefkurelerini gerçekleştirdiklerini ileri sürmektedir. (Turan, 1993: 34-35) 

Osmanlı kaynakları da hükümdarlara bu yönde görevler yüklemiş ve sıfatlar 
atfetmişlerdir. Sözgelimi Hoca Saâdettin, Orhan’ın din yolunda savaşanlarla 
birlikte din uğrundaki azmini göstermeye çalıştığına, II. Mehmet’in ise tek 
amacının peygamberin yolundan gitmek olduğuna vurgu yapar. (Hoca Sadettin, 
I, 1979: 64-67) Aynı şekilde XVIII. yüzyılda yaşamış Defterdar Sarı Mehmet 
Paşa’nın nasihatname niteliğindeki eserine bakıldığında da, tıpkı Tursun Bey gibi, 
hükümdarın yerine getirmesi gerekli görevlerini, Müslüman olmayanların hallerini 
iyileştirmek, Müslümanların işlerini düzene koymak, kutsal ve güzel emirleri 
yerine getirmek olarak belirtirken, Osmanlı hükümdarının Padişâh-ı ruy-ı zemin 
zillullahi fi’l-arz sıfatına vurgu yaparak İslâmî kimliğini öne çıkarmaya çalıştığı 
görülür. (Sarı Mehmet Paşa, 2000: 8) Benzer şekilde Mustafa Nuri Paşa’nın, 
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Osmanlıların Tavaif-i Mülûk’ten Osmanlı Devleti’nin nasıl kurulduğu yönündeki 
soruya verdiği cevaplardan biri de, Osmanlı hükümdarlarının İslam kurallarına 
sıkı sıkıya bağlı kalmaları, hukuk işlerinde kadıları görevlendirmeleri, verdikleri 
kararlara karışmayarak uydukları ve peygamberin yolunu izlemeleridir. (Mustafa 
Nuri Paşa, 1992: 11)

Kaynaklardaki bu bilgilerden hareketle modern araştırıcılar, Osman 
Bey’in Müslümanlığı kabulü ile birlikte genişlemeye ve yeni fetihler yapmaya 
başladığını, bunu yaparken de misyoner ruhu ile hareket ettiğini (İnalcık, 
2000: 152) ayrıca Osman Bey’in mücahit, gazilerin sultanı, gazi oğlu gazi gibi 
sıfatlar taşıdığını, dolayısıyla tam anlamıyla kafirlere karşı dinî savaşın lideri 
olarak kendilerini gördüklerini (İmber, 2000: 244), Rumeli fetihlerinin gazilerin 
cihatlarıyla başladığını, Gelibolu yarımadasına yerleşir yerleşmez arasız bir çete 
savaşı ile komşu bölgeyi ellerine geçirdiklerini ve geleneklerine uygun biçimde 
İslamiyet’e soktuklarını, zamanla yeni fethedilen yerlere artık bu gazilerin yerine 
malî ve müsamahacı İslamiyet’i temsil eden idarî bir devlet yerleştiğini (Wittek, 
1943: 561) ileri sürerler ki, bunda muhtemelen Osmanlı kaynaklarının ağdalı dinî 
anlatım üslubu önemli rol oynamış olmalıdır. 

Hatta Wittek, Gaza Kuramı’nı ortaya koyup, Gaza’nın Osmanlılar için itici 
gücü olduğunu ileri sürerken (Wittek, 1938: 42) Nicolae Iorga, Osman Bey’in 
Koyunhisar savaşını İslam adına yaptığını belirtmektedir. (Iorga, I, 2005: 174) 
Fakat, Rudi Paul Lindner, kutsal savaş ideolojisinin mümkün olmadığını, gazi 
ideolojisinin itici güç değil, meşrulaştırma çabaları olduğunu kabul eder. (Lindner, 
2000: 409 ve 415) Gyula Kaldy Nagy’de bu yönde düşünür. O, daha 1071 sonrası 
Türklerin Anadolu’yu ele geçirme girişimleri sırasında Bizans İmparatorluğu’nun 
Hristiyan halkı üzerine gerçekleştirdiği saldırıların her zaman dinî açıdan cihat 
içerikli olmadığını ileri sürerken buna sebep olarak Türk kumandanlarının İslam 
ile bağının gevşek olmasını gösterir ve bu seferlerdeki asıl amacın ganimet 
olduğunu belirtir. (Nagy, 2000: 399) Aynı yazarın Osmanlılar için ileri sürdüğü 
fikirleri bununla paralellik göstermektedir. Nagy, Osmanlıların ilk dönemlerindeki 
saldırılarının asıl amacının ister cihat ister gaza olsun herkesin İslamiyet’i kabul 
etmesini sağlamak olmadığını, buna kanıt olarak, hükümdarın cihat çağrısı yaptığı 
zaman askerlerin çoğunun kutsal savaş için gerekli olan dinî bağlılıktan ve görev 
duygusundan yoksun olduğu için çağrıya uymayanların şiddetli cezalarla tehdit 
edildiği, bu sebeple her sefer sırasında sefere katılanların yoklama defterlerine 
kaydedildiklerini, dolayısıyla bunun için de ganimetin amaçlandığını, dinî 
duygularla hareket edenlerin savaştan kaçmayacağını göstermektedir. (Nagy, 
2000: 405) Aynı şekilde Ömer Lütfü Barkan, Osmanlıların ilk dönemlerindeki 
din algılaması olarak şunları ileri sürmektedir. “İlk devirlerin teşkilat ve idare 
usulleri kadar devlet ve hâkimiyet telakkilerinin meydana çıkmasında öyle bir 
kitabı açıp bakma ve gördüğünü tatbik etme nevinden âlimâne ve dindarâne 
bir zihniyet yerine daha ziyade tecrübe ve geleneklerden mülhem pratik bir 
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duygu hâkim olmuş ve bu sayede İslamî renk ve lafızlar altında çeşitli devlet 
ananelerinin devam ettirilmesi imkân dâhiline girmiştir…….kuruluş devrinin 
nizamlarını tasarlamış olan ilk Osmanlı padişahlarının umumiyetle çok realist 
bir şekilde hareket ettikleri ve Hristiyan memleketlerinde yaptıkları fetihler için 
İslamlığın mukaddes cihat ideolojisini benimsemiş gözükmelerine rağmen dünya 
işlerinde dinî düşüncelerinin geniş ölçüde tesiri altında kalacak kadar mutaassıp 
davranmak mecburiyetini hissetmedikleri görülür.” (Barkan, 1975: 50) Yine bu 
konuda F. Köprülü, aynı yönde görüşler bildirmekte ve Osmanlılardaki cihat 
anlayışını “eski kavmi ananelerin zâhiren Müslümanlık cilasına bürünmüş basit 
bir şekli..” olarak tanımlamaktadır. (Köprülü, 1999: 47-48) 

Bu görüşlerin yanı sıra, Osmanlının Rumeli’deki teopolitiği açısından devlet 
tarafından görevlendirilen dervişlerin varlığı ve kısmen de olsa yerleştirildikleri 
yeni coğrafyadaki Gayrimüslim halkı Müslümanlaştırmış olmaları bu görüşlerin 
ortaya çıkmasına sebep olmalıdır. Ancak yeni açılan uç bölgelerindeki derbendler 
ve tehlikeli geçiş noktalarında görevlendirilen dervişlerin yoğun olmamakla birlikte 
az da olsa Gayrimüslimleri Müslümanlaştırmaları teopolitiğin sonucu değil, şahsî 
ve bağımsız olarak üstlendikleri kişisel sorumlulukları olmalıdır. Bu konu ile ilgili 
F. Köprülü’nün değerlendirmeleri açıklayıcı nitelik taşımaktadır. O, uç sahaların 
Dar’ül-İslam olması ve az çok dini mahiyet alması sebebiyle mukaddes cihat 
rengine bürünmesi, bu sebeple değişik akidelere bağlı farklı insanların, serseri 
derviş zümreleri de buna dâhil olmak üzere, görünüşte gaza etmek, gerçekte ise 
geçim yollarını temin etmek amacıyla buralara geldiklerini şehir ve kasabalara 
gelen dervişlerin ise sünni olmalarına rağmen Türkmen aşiretleri üzerinde pek 
etkili olamadıklarını kabul eder. (Köprülü, 1999: 78-79) 

Osmanlının Rumeli’deki ideolojisinin İslam olduğu yönündeki görüşlerin 
ortaya çıkmasına en önemli kanıt, Boşnakların ve Arnavutların Müslüman 
olmaları gösterilse de (Ortaylı, 1999; 1) başka örneklerin olmaması, bu 
gerekçenin tek başına, en azından Osmanlının Rumeli’deki göç stratejileri ve 
teopolitiği açısından, yeterli değildir. Rumeli’de İslam’ı yaymak üzere hareket 
eden bir hükümdar olarak gösterilen Osmanlı hükümdarının gerektiğinde tahta 
geçmek için Gayrimüslim bir hükümdardan yardım aldıkları(Zachariadou, 2000; 
349-350) hatta haraçgüzar devletlerden topladığı askerlerin çoğunun İslam’ı 
kabul etmeksizin kendi bey ya da başbuğlarının komutasında Osmanlı ordusunda 
hizmet gördükleri bilinmektedir. Şüphesiz zamanla İslam daha da mühtedi 
kazanmıştı ama, aileleri üç-dört kuşaktır Hristiyan kalmış timarlılara 15. yüzyılda 
hâlâ rastlanıyordu. (İnalcık, 2004; 19) Bununla birlikte yerleşik halk bakımından 
da durum çok farklı değildi. Özellikle yeni ele geçirilen şehir merkezlerine 
Anadolu’nun Müslüman nüfusunun göçürülmesiyle Müslüman nüfus artmış ve 
zamanla oran bakımından Gayrimüslimleri geçmişti. Ancak bütün Rumeli için 
için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. XVI. yüzyıl tahrir defterlerindeki 
bilgilere bakıldığında şehirlerde Müslüman nüfusun, köylerde ise Gayrimüslim 
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nüfusun daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Sözgelimi XVI. yüzyılın sonlarında 
Sofya merkezinde yaklaşık 9000 kişilik bir Müslüman nüfus görülürken, civar 
köylerde Gayrimüslimlerin fazla olduğu anlaşılmaktadır. (Genç, 1984: 24)

Osmanlı, esasında Rumeli’de var olan anarşiyi ortadan kaldırmayı önemsiyordu. 
Bu bağlamda asıl hedefin, Rumeli’deki Hristiyanlığı ortadan kaldırmaya ve 
Gayrimüslimleri Müslümanlaştırmaya yönelik bir uygulamanın temel amaç 
olduğunu gösterecek delillerin varlığına pek fazla rastlanılmamaktadır. (Eroğlu, 
2006: 153) Aksine Osmanlı kaynaklarındaki bazı bilgiler fetihleri sadece İslamî 
gerekçelerle açıklama çabaları bakımından izahtan varestedir. Örneğin Hadidi’nin, 
Selanik’in fethini anlatan satırları ilgi çekici olduğu kadar bu genel kanı ile de 
çelişir. 

“Nice gül yüzlü nerges gözlü dilber
 Düşer üstüne can kurtarmak ister

 Kıyamet serv-kamet taze duhter
Karıya kocaya adem mi bakar.” (Hadidî, 1991: 180)

Hadidî’nin Belgrad’ın fethi ile ilgili verdiği satırlarda da benzer biçimde 
ifadelere rastlanmaktadır.

“Semer ber, serv-kamet dil-rubalar
 Saçı sümbül lebi mül mehlikalar

 Boyı uzun beli ince lale-rular
 Semen-sima, dil-ara müşg bular

 Şu duhterler ki benzer af-taba
 Karı koca katılur mu hesaba” (Hadidî, 1991: 199)

Bu bakımdan Osmanlıların Rumeli teopolitiğinin temelinde İslam’ı yaymak 
olmadığını, Müslüman Türk nüfusun dini inançlar ve geleneksel yaşam biçimlerinin 
korunmasının bulunduğunu vurgulamak gerekmektedir. Nitekim sınır boylarında 
Hristiyanlarla Müslümanların birlikte yaşadıkları bölgelerde irtidâd vakalarının 
fazlasıyla görülmüş olması, İslam’ın yayılması bir tarafa tam tersi bir durumun 
varlığını göstermektedir. Bu vakaların olduğu da Osmanlı kaynaklarında sabittir. 
Hatta XIX. yüzyıla gelindiğinde, din değiştirmelerin artan oranda devam etmesi 
sebebiyle Mürted maddesinin devletlerarası bir mesele halini aldığı bilinmektedir. 
(Özçelik, 2000: 352 vd.)

Osmanlılarda, İslam dininden çıkmaya izin verilmediği gibi İslam hukukunda 
yeri olmamasına rağmen Osmanlı tebası Gayrimüslimler arasındaki din 
değiştirmelere de izin verilmediği ve bunun hem dinî gelenekten hem de ekonomik 
endişelerden kaynaklandığı kabul olunmaktadır. Çünkü dinî inançlarına göre mali 
kayıtları tutulan kişilerin sık sık din ve mezhep değiştirmelerinin bu hükümleri 
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geçersiz kılabileceği dikkate alınmaktaydı. (Özçelik, 2000: 352) Nitekim bu 
amaçla 1834 yılında II. Mahmut zamanında Hristiyan Gayrimüslimler arasındaki 
mezhep değişikliği yasaklanmıştı. (Özçelik, 2000: 357)

Sonuç olarak, Osmanlıların XIV. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan 
Rumeli fetihlerinde takip ettikleri göç stratejisi ve teopolitiği birbirini tamamlayan 
iki unsurdan oluştuğu görülmektedir. Bir yandan göç stratejisine dayalı olarak 
yeni fethedilen coğrafyaya Anadolu’nun değişik bölgelerinden Müslüman Türk 
nüfus göçürülüyor, diğer yandan da bu nüfusun yeni coğrafyada karşılaşacakları 
sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel zorlukların yanında dinî problemlerini de 
ortadan kaldırmaya yönelik teopolitiğe dayalı koruyucu önlemler alıyordu. 
Göç stratejileri bakımından göçürülen nüfusun daha ziyade, Osmanlıların ele 
geçirdikleri Anadolu beylikleri coğrafyasında yaşayan Müslüman Türk nüfusuna 
dayanması, teopolitik açıdan aynı nüfusun yeni coğrafyada Hristiyanlığa karşı din 
ve yaşam biçimlerini değiştirmelerini önlemeye yönelikti. Nitekim Türklerin tarih 
boyunca değişik coğrafyalarda farklı dinleri kabul ettikleri göz önüne alındığında 
Osmanlıların Rumeli teopolitiğinin ana eksenini, kılıç zoruyla İslam’ı Rumeli’de 
yaymak değil, göçürdüğü nüfusun İslamlığını korumak olduğu sonucuna 
varılabilir. Dolayısıyla Osmanlıların, Rumeli’deki göç stratejileri ve buna bağlı 
olarak teopolitiğini, Anadolu Beylikleri coğrafyasındaki Müslüman Türk nüfusun 
Rumeli’ye planlı bir strateji dâhilinde göçürülmesi ve göçürülen bu nüfusun, 
dervişler eliyle İslamlığını Hristiyanlığa karşı koruma ve kollama olarak yeniden 
değerlendirilmek yerinde olacaktır. 
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ASUR TİCARET KOLONİLERİ DEVRİNDE ANADOLU ŞEHİR 
DEVLETLERİNİN İDARİ YAPISI

EROL, Hakan
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bu bildiride ele aldığımız kırkın üzerindeki rabi’li unvanların, Asur Ticaret 
Kolonileri Devrinde, Anadolu şehir devletlerindeki idarî yapıyı oluşturan 
memurlar olduğu anlaşılmaktadır. Kral ülkesini çeşitli görevlere atadığı bu rabi’li 
unvan sahipleri vasıtasıyla yönetiyordu. Devlet işleriyle ilgili, hemen hemen her 
alanda oluşturulan birimlerin âmiri olarak bir rabi’li unvan sahibi bulunuyordu. 
Örneğin bu kimseler, ekonominin temeli olan tarım ve hayvancılıkla ilgili 
konularda çiftçilerin ve çobanların işlerini denetliyor; elde edilen ürünlerin veya 
bu ürünlerin vergilerinin toplanmasını sağlıyorlardı. 

Konusunda uzmanlaşmış meslek sahiplerinin denetçileri olan bu rabi’li unvanlar, 
Asur Ticaret Kolonileri Devrinde meslekî bir teşkilatlanmaya da işaret etmektedir. 
Bu teşkilatlanmayı, Anadolu Selçuklularındaki ahilik ve Osmanlılardaki lonca 
olarak adlandırılan meslek örgütlerine benzetmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Eski Asur Devri, Eski Anadolu, idari teşkilat, rabi’li 
unvanlar.

ABSTRACT

The Administrative Structure of the Anatolian City States in the Age of 
Assyrian Trade Colonies

The “rabis” were the local rulers appointed by the king during the age of Assyrian 
Trade Colonies. In this work, over forty “rabis” were covered and discovered that 
they were in charge of almost every duties of the state. For example, these rulers 
were dealing with agriculture and animal husbandry and with collecting products 
and taxes of these productions.

Being professional administrators and inspectors of these holders of the title 
of “rabi” were the indicator of the occupational organizations during the age 
of the Assyrian Trade Colonies which were similar to such organizations of the 
Anatolian Selchukids (“ahi”) and that of in the Ottoman Empire (“lonca”).

Key Words: Ancient Assyrian, Ancient Anatolian, administrative structure, 
titles with rabi.
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MÖ II. bin yılın ilk çeyreğinde, Kuzey Mezopotamya’da kurulmuş olan 
Asur Devleti ile Anadolu’daki Şehir Devletleri arasında yoğun bir ticarî 
faaliyet görülmektedir. Anadolu’nun tarihsel çağlara girdiği, Eski Asur Ticaret 
Kolonileri Devri olarak adlandırılan bu dönemde Asurlu tüccarlar, Güneydoğu 
Anadolu ve Orta Anadolu Bölgesi’ndeki 40 kadar şehirde kārum ve wabartum 
olarak adlandırılan koloni merkezleri kurarak geniş ve sistemli bir ticaret ağı 
oluşturmuşlardır. Özellikle bakır, kalay, çeşitli kumaşlar ile altın ve gümüş bu 
ticaretin ana malzemelerini teşkil etmekteydi. 

Asur Ticaret Kolonilerinin merkezi olan Kültepe-Kaniš’te, 1900’lü yılların ilk 
çeyreğinde başlayan kazılar da dâhil olmak üzere, 1948 yılında Prof. T. Özgüç 
başkanlığında başlayan ve bugüne kadar sistemli şekilde her yıl yapılan kazılar 
sonucunda Akadcanın Eski Asur lehçesi ve çiviyazısı formuyla yazılmış, 26 bin 
civarında tablet ele geçmiştir.1 Bunlardan yaklaşık 18 bin kadarı Ankara Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi’nde korunmaktadır.

Koloni devrine ait bulunan belgelerin çoğunluğunu, tüccarların ticarî 
faaliyetleriyle ilgili borç mukaveleleri, mahkeme tutanakları, iş mektupları, çeşitli 
liste ve kayıtlar oluşturmaktadır. Birkaç idarî nitelikli metin dışında devrin siyasi, 
sosyal, hukukî ve coğrafî özellikleri hakkında doğrudan bilgi veren belge yoktur. 
Bunun nedeni belgelerin neredeyse tamamının Asurlu tüccarların kişisel arşivleri 
olmasıdır; tüccarlar sadece kendi ticarî faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen 
sosyal ve siyasi olaylardan, satır aralarında bahsetmişlerdir.

Asur Ticaret Kolonileri Devrinde, Asurlu tüccarların faaliyetlerinin 
görüldüğü Orta Anadolu’daki etnik yapı hakkında yeterli bilgimiz yoktur. 
Tabletlerde, bölgedeki kavimlerin orijinal adlarına rastlanmamaktadır. Tüccarlar 
yazışmalarında yerli halktan bahsederken, sahanın temel sözlüklerinde “cahil, 
kültürsüz, dilsiz” anlamları verilen nuwā’um terimini kullanmışlardır. Tarihî 
devirlerin başlangıcında Anadolu kavimleri olarak Hattiler, Hurriler, Luviler, 
Palalar, Kaškalar ve Hititler gösterilmektedir. Şahin, 2004: 17-20; Öz, 2005: 19-
33). 

Koloni devrinde Anadolu’nun siyasi yapısının, bağımsız krallıklar ve bu 
krallıklara bağlı vasal krallar idaresindeki irili ufaklı Şehir Devletlerinden 
meydana geldiği görülmektedir. Tabletlerde, rubā’um yani “kral” tarafından 
yönetildiğini bildiğimiz 30 kadar şehir adı geçmektedir.2 Bunların dışında, 
1 Kültepe, Alişar, Acemhöyük ve Boğazköy’de yapılan kazılar ve bu kazılar sonucunda ortaya 
çıkarılan Eski Asur Ticaret Kolonileri Devri belgelerinin bibliyografyası hakkında bkz.: Michel 
2003a.

2 Hurama (Kt. n/k 1024: 2); Wašhaniya (CCT V, 15b: 4’); Nenaša (CCT VI, 34a: 5); Šinahutim; 
Katipra (KTK 10: 3’); Šimiya (KTP VI, 1); Amkuwa (OIP 27, 1: 1); Timilkiya (TMH I, 24e: 2); 
Purušhattum (TTC 27: 7); Tuhpiya (Kt. 85/k 27: 1); Hahhum (Kt. b/k 612: 18); Šehwa (Kt. c/k 441: 
17); Tamniya (Kt. f/k 183: 7); Mama; Kaniš; Taišama (Kt. g/t 35: 1, 3, 15); Tukriš (Kt. j/k 97: 50); 
Luhusatiya (Kt. m/k 144: 9); Tawiniya (Kt. n/k 504: 25) vb.
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muhtemelen büyük, bağımsız beylikler olan bazı Şehir Devletleri, mātum “ülke” 
olarak da tanımlanmaktadır.3

Kültepe tabletleri, Anadolu beyliklerinin idarî yapılanması hakkında doğrudan 
bilgi vermemektedir.4 Bu konudaki bilgilerimiz, metinlerde geçen unvanlar 
üzerine yapılan yorumlara dayanmaktadır. Metinlerinde, devlet yönetiminde 
önemli görevler üstlendikleri anlaşılan, Akadca rabûm (GAL) “büyük” sıfatıyla 
teşkil edilmiş kırk civarında unvan geçmektedir. Bu unvanların çeşitliliğine ve 
muhtevalarına bakılarak, Koloni Devrinde, Anadolu’daki beyliklerin birçoğunun 
idarî yapılanmayı başardığı anlaşılmaktadır (Günbattı, 1990: 466). 

Anadolu krallarının bile Asurca bir unvan (rubā’um) taşımalarından da 
anlaşılacağı gibi, güçlü Asur etkisinden dolayı, rabi’li unvanlardan, kesin 
olmamakla birlikte sadece birkaçının (rabi alahhinim, rabi targumannim ve rabi 
kišeranim) yerel dillerden kelimelerle teşkil edildiği söylenebilir. Diğer bütün 
rabi’li unvanlar Asurcadır. Bazıları Mezopotamya’da zaten var olanlarla birlikte, 
Asurlu tüccarlar Anadolu’da karşılaştıkları bu yerel yönetimlere has unvanlara 
kendi dillerinden karşılıklar vermişler; onların orijinal adlarını kullanmamışlardır. 

İdari yapılanma içerisindeki memurların hiyerarşik sıralaması hakkında 
kesin bir bilgi yoktur. Mezopotamya kaynaklı belgelerde memurların sırasına 
titizlikle uyulduğu görülmektedir. Bu durumun Anadolu’da da uygulanmış olduğu 
düşünülebilir (Günbattı, 1990: 465). Buna göre başta rubā’um “kral” bulunur. 
Metinlerde, kralın başkomutan, başrahip ve baş hâkim olduğunu gösteren 
ifadelere rastlanmaktadır. (Şahin, 2004: 63). Bir kaç metinden anlaşıldığına 
göre, bazı beyliklerde rubātum “kraliçe” de yönetimde aktif rol oynamıştır. 
Kral ve kraliçeden sonra devlet yönetiminde en etkili memur, birçok araştırmacı 
tarafından “veliaht” olarak tanımlanan (Garelli, 1963: 214-215; Larsen, 1976: 155; 
Forlanini, 1993: 155; Veenhof, 1989: 524), kralla birlikte, para ve ölüm cezalarının 
verildiği önemli davaları onaylayan rabi simmiltim olarak gözükmektedir. Tam 
çevirisi “merdiven büyüğü” olan rabi simmiltim’in veliaht olmasının yanında 
nasıl bir görevi olduğu bilinmemektedir; kralın idaresi altındaki şehirlerin baş 
hâkimi veya valisi olabileceği yönünde iddialar vardır (Balkan, 1957: 46, n. 
60; Garelli, 1963: 214-215; Forlanini, 1993: 129). Sadece iki Kültepe metninde 
karşılaştığımız “büyük vezir, başbakan” anlamları verilen rabi šukkallim unvanlı 
memurun da devlet yönetiminde önemli bir role sahip olduğu ve krala vekâlet 
3 Zalpa (Kt. 87/k 120: 9); Kaniš (Kt. 87/k 275: 14); Tahruwa (Kt. 93/k 236: 8); Kuzzi (Kt. k/k 4: 8); 
Wahšušana (Kt. n/k 84: 10); Gamruh (Kt. n/k 122: 20); Ulama (Kt. n/k 1253: 7); Šalatuwar (Kt. n/k 
1582: 1); Harapiš (Kt. n/k 1100: 6); Šawid (AKT III, 56: 6); Elmelme (Prag I, 537: 21); Luhusātiya 
(Kay. 1830: 6); Purušhattum (KTH 1: 3).

4 Māma kralı Anum-hirbi’nin Kaniš kralı Waršama’ya yazdığı mektup (Kt. g/t 35) dışında, bazı 
araştırmacıların “işçi listeleri” olarak adlandırdıkları, höyükte bulunmuş Kt. g/t 36 ve g/t 42 + z/t 
11, birçok unvan ve meslek isminin kaydedilmiş olması nedeniyle, önemli idarî belgeler olarak 
değerlendirilebilir. 



1308

ettiği söylenebilir (Donbaz-Veenhof, 1985: 148; Hecker, 2003: 185, n. 4). rabi 
šukkallim’in dışında, šinahilum unvanının da “vezir” olabileceği yönünde iddialar 
vardır (Veenhof, 1989: 524-525). Ayrıca, metinlerde sıkça geçen, rabi sikkā/itim 
unvanlı memurun da, devletin üst düzey yöneticilerinden olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu unvana sahip memurların da nasıl bir işle görevli oldukları bilinmemektedir. 
Eski Mezopotamya kaynaklarında “yüksek bir askerî rütbe” olarak karşılaştığımız 
rabi sikkātim’in (CAD S: 254a), Eski Anadolu Şehir Devletlerinde de “general, 
ordu komutanı”nı karşıladığı yönünde görüşler bulunmaktadır (Orlin, 1970: 78, 
151; Dercksen, 2004a: 71, n. 232). Bunların dışında, Şehir Devletlerinin idari 
yapısında, tarım ve hayvancılık, ticaret; güvenlik ve koruma; saray hizmetleri 
gibi, devlet işleriyle ilgili çeşitli görevleri yürüten birçok memur bulunmaktadır. 
Burada, bu unvanlardan, faaliyet alanlarına göre kısaca bahsetmek istiyorum.

1. Ekonomiyle İlgili Memurlar

rabi alahhinim: Devlet adına Asurlu tüccarlarla ticarî ilişkilerde bulunan, 
saraya ve yerel memurlara kalay, kumaş, gümüş gibi malları sağlayan, dış ticaretten 
sorumlu, üst düzey bir yönetici olduğu anlaşılmaktadır. rabi alahhinimler, 
bünyesinde birçok alahhinum memuru bulunan bēt alahhinim “alahhinum 
kurumu”nun da başkanlığını yapıyorlardı (Garelli, 1963: 218; Dercksen, 1996; 
166).

rabi mūøi’im: Sözlüklerde, “çıkış vergisi; bir memur” anlamları verilen (CAD; 
2439b; CDA 220a) mūøi’um kelimesiyle oluşturulmuş rabi mūøi’im “mūøi’um 
memurlarının âmiri” olarak tanımlanmaktadır (CAD M; 250a). Metinlerde, 
başkanlığını rabi mūøi’im’in yaptığı bēt mūøi’im “mūøi’um dairesi” ile de 
karşılaşılmaktadır. Bu kurum ve memuriyet, Asurlu tüccarların Anadolu’dan 
çıkardıkları mallar için ödedikleri “ihraç vergisi” anlamındaki waøītum kelimesiyle 
ilişkilendirilmektedir (Veenhof, 1972: 231, n. 362; Dercksen, 1996: 72). 

rabi re’im: “Çoban” anlamındaki re’um ile teşkil edilmiş rabi re’im “çobanlar 
başı” unvanlı memurlar sarayların büyük ve küçükbaş hayvanlarını güden 
çobanların âmirleri olmalıdırlar (Erol, 2007: 52).

rabi alpātim: alpum “sığır” kelimesinin çoğul formuyla oluşturulmuş rabi 
alpātim unvanlı kimselerin, devlete ait büyük baş hayvanların bakımıyla ilgili 
çoban, bakıcı gibi şahısların âmirleri oldukları söylenebilir (Erol, 2007: 18).

rabi perdim: Sahanın başlıca sözlüklerinde “bir çeşit binek hayvanı” olarak 
geçen perdum (CAD P: 394b; AHw 855a) araştırmacılar tarafından çoğunlukla 
“katır” olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, rabi perdim unvanının da “katırlar 
başı” olabileceği iddia edilmektedir (Hecker, 2003: 185, n. 4).

rabi sisē: sisi’um “at” anlamına gelmektedir (CAD S: 328a). rabi sisē unvanlı 
kimselerin, saray adına atların yetiştirilmesi ve bunların ticaretinin yapılması gibi 
işlerde görevli memurlar oldukları düşünülebilir (Michel, 2003b: 3).
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rabi adrim: adrum “harman (yeri)” (CAD A/I: 129a) kelimesiyle oluşturulmuş 
rabi adrim, muhtemelen, devlete ait topraklardan elde edilen ürünlerin harman 
veya hasat işinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve harman yerlerinin 
denetiminden sorumlu bir memur olmalıdır (Erol, 2007: 11).

rabi karānim: rabi karānim Kültepe metinlerinde daha çok kirānum 
yazılışıyla geçen karānum “üzüm, bağ; şarap” kelimesiyle teşkil edilmiştir. Yeni 
Asur kaynaklarında rab karāni yazılışıyla geçen bu unvana “şarap denetçisi” 
anlamı verilmektedir (CAD K: 202b). “Şaraptan sorumlu memur” şeklinde 
tanımlayabileceğimiz rabi karānim saraya ait bağlardan, şarap üretiminden ve 
ticaretinden sorumlu bir memur olmalıdır.

rabi kiriātim: “(Meyve) bahçeleri âmiri” olarak tanımlanan rabi kiriātim’in 
(Hecker, 1997: 170-171, n. 23; Dercksen, 2004b: 161-162), saraya ait (meyve) 
bahçelerinden sorumlu bir memur olduğu söylenebilir.

rabi še’î: še’um “tahıl, arpa” kelimesiyle oluşturulmuş rabi še’î “tahıldan 
sorumlu memur” olarak tanımlanabilir. Sadece Eski Asurca metinlerde 
karşılaştığımız rabi šeîlerin, tahılların depolanması, ticareti, yöneticiler arasında 
taksim edilmesi gibi işlerle görevli oldukları söylenebilir (Erol, 2007: 81). 

rabi kitātim: Kültepe metinlerinde kitātum olarak çoğul formuyla da 
karşılaşılan kitû “keten” kelimesiyle teşkil edildiği düşünülen rabi kitātim’e 
“ketenle ilgili bir memur” anlamı verilmektedir (CAD K: 475b; Dercksen, 1996: 
195). Bu unvana sahip kimseler keten bitkisinin yetiştirilmesi ve işlenmesiyle 
ilgili işçilerin amirleri olmalıdır.

rabi šamnim: šamnum “yağ” anlamına gelmektedir. “Yağdan sorumlu memur” 
olarak tanımlayabileceğimiz rabi šamnim unvanı, devletin yağ üretimi ve ticareti 
üzerinde de rolü olduğunu göstermektedir (Erol, 2007: 78). 

rabi eøi: Bu unvana sahip memurların, ağaçların ormandan kesilmesi, nakliyesi, 
dağıtılması ve ticareti gibi işlerle görevli “ormancı” diyebileceğimiz işçilerin 
âmirleri oldukları söylenebilir (Erol, 2007: 23). 

2. Güvenlikle İlgili Memurlar

rabi abullātim: “Şehir kapıları âmiri” olarak tanımlanan bu unvan sahipleri, 
şehir surlarında bulunan kapıların güvenliğinden sorumlu teşkilatın başı 
olmalıdırlar. Ayrıca bu kimseler, şehre girip çıkan malların denetiminden de 
sorumlu olabilirler (Günbattı, 1990: 464).

rabi utue: utū “kapı bekçisi” anlamına gelmektedir (CAD A/II: 516b). Bu 
doğrultuda, rabi utue “kapı bekçileri âmiri” olarak tanımlanabilir. Bu kişiler, rabi 
abullātim şehir kapıları âmiri”nden farklı olarak, sarayın ve belki de şehirdeki 
diğer kurumların kapılarındaki muhafızların âmirleri olmalıdır (Erol, 2007: 86). 



1310

rabi battim: Bu unvan, “sınır âmiri” (Donbaz, 1990: 441) veya “bölge, çevre 
komutanı” (Bilgiç, 1964: 139) olarak tanımlanmaktadır.

rabi dayyalim: dayyalum “gözcü, izci, müfettiş” kelimesinden teşkil edilen 
rabi dayyalim “müfettiş âmiri” anlamına gelmektedir (CAD D: 28a). Unvan, 
“gözcüler, casuslar başı” veya “istihbarat şefi” olarak da tanımlanmaktadır (Sever-
Çeçen, 1994: 203; Hecker, 2003: 184, n. 4). 

rabi kakki: “Cephaneci başı; silahlar başı” anlamları verilen (Bilgiç, 1948: 
507, n. 85; Garelli, 1963: 216) rabi kakki unvanlı memurların, silah yapımında 
kullanılan malzemelerin temini, silahların askerlere dağıtımı, cephanelerin 
denetimi ve korunması gibi görevleri olduğu söylenebilir.

rabi kiša/erānim: Metinlerde sadece bir kez rastlanan rabi kiša/erānim’e, 
şüpheli olarak, “gardiyanlar âmiri” anlamı verilmektedir (Müller-Marzahn, 2000: 
302).

rabi maøøar(ā)tim: Kültepe metinlerinde sıkça karşılaşılan maøøartum 
“gözetleme, koruma, güvenlik” ve “kıymetli eşyaların muhafaza edildiği yer, 
kasa” olarak iki farklı anlamda kullanılmıştır (CAD M: 333a). Bu kelime ile teşkil 
edilmiş rabi maøøartim unvanına “hazinedar” (Dercksen, 2000: 146; Bilgiç, 1948: 
507, n. 86) ve “korumalar, nöbetçiler âmiri” (Eisser-Lewy, 1930: 214; Veenhof, 
1972: 308, n. 433) şeklinde iki farklı anlam verilmektedir.

rabi šariqi: šarruqum “hırsız” anlamına gelmektedir. “Hırsızlar âmiri” gibi bir 
unvan olamayacağı düşünülse de, bu unvana sahip memurlar, şehirlerde meydana 
gelen hırsızlık olaylarını araştıran bir çeşit polis teşkilatının âmirleri olabilirler 
(Erol, 2007: 80). 

barullum rabûm: Sözlüklerde barullum’a “ticarî bir polis memuru” anlamı 
verilmektedir (CAD B, 344a; AHw 142a). Bu polis memurlarının âmiri barullum 
rabûm “büyük/şef barullum” olmalıdır. 

3. Bazı Meslek ve Zanaatçı Amirleri

rabi lāsimim: Sözlüklerde lāsimum’a “hızlı haberci, kurye” anlamları 
verilmektedir (CAD L: 106b; CDA: 178b). rabi lāsimim unvanlı memurlar, 
Kültepe metinlerinde karşılaşılan šiprum, ālikum, muqarribum gibi haberci 
ve kuryelerden farklı olarak, hızlı habercilerden oluşan bir meslek teşkilatının 
âmirleri olabilir (Albayrak, 2005: 271). 

rabi nāgirim: nāgirum “tellal, haberci, müjdeci” anlamlarına gelmektedir 
(CAD N/I: 115b). rabi nāgirim’lerin, Eski Anadolu şehir devletlerinde her türlü 
ilan ve yasakları çarşı ve pazarlarda halka duyuran görevliler oldukları anlaşılan 
tellalların âmirleri oldukları açıktır.

rabi nappāhē: “Demirci” anlamındaki nappāhumlar, Asur Ticaret Kolonileri 
Devri’nde bilinen madenlerin her türlü işçiliğiyle uğraşan; çeşitli kaplar, aletler 
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ve silahlar yapan; bakır, altın, gümüş gibi metalleri tasfiye eden; bronz üreten 
zanaatkârlardır. rabi nappāhē “demirciler başı” unvanlı memurlar da, muhtemelen 
saray adına çalışan bu demircilerin âmirleri olmalıdır. (Erol, 2007: 46).

rabi nukiribbi: nukiribbum “bahçıvan” (CAD N/II: 323a); rabi nukiribbi 
“bahçıvanlar âmiri” anlamlarına gelmektedir (CAD N/II: 327a). Bu unvan 
sahipleri, sarayın bahçelerini düzenleyen, ağaçların, süs bitkilerinin ve belki de 
sebze tarhlarının bakımından sorumlu bahçıvanların denetçileri olmalıdır (Erol, 
2007: 47).

rabi targumannim: targumannum “tercüman” anlamına gelmektedir (CDA: 
400a). Hititçedeki tarkumma- “bildirmek, açıklamak” kökünden meydana gelen 
bu kelime, Asurcanın yanı sıra Babilceye de geçen tek Anadolu kökenli kelimedir; 
Babilceden Aramcaya ve Arapçaya geçmiştir; Türkçede “tercüman”, Almancada 
“dragoman” ve Fransızcada “drogman” telaffuzuyla hâlen yaşamaktadır (Bilgiç, 
1953: 52). rabi targumannim “tercümanlar başı” unvanının varlığı, tercümanların 
da meslekî bir teşkilatlanma oluşturduklarını göstermektedir. 

rabi awīlim: awīlum “adam, özgür vatandaş” anlamlarına gelmektedir. rabi 
awīlim unvanlı kimseler, kendilerine, bir tür tımar diyebileceğimiz, topraklar 
tahsis edilen hür vatandaşların işlerini denetleyen memurlar olmalıdır (Dercksen, 
2004b: 142).

rabi øābim: Belirli sayıda insan gruplarını ifade eden øābum “insanlar, 
askerler, işçiler (grubu)” anlamlarına gelmektedir (CAD Ø: 46a). Bu kelimeyle 
oluşturulmuş rabi øābim ise, araştırmacılar tarafından, “komutan” (Orlin, 1970: 
112, 157, n. 109) ve “işçiler başı” (Bilgiç, 1948; 507, n. 91) şeklinde iki farklı 
anlamda tanımlanmaktadır. rabi øābim unvanı, bildiğimiz kadarıyla beş Kültepe 
metninde diğer bazı rabi’li unvan sahiplerinin emrinde, onlardan daha alt bir 
rütbede gözükmektedir. Muhtemelen bu kimseler, yüksek rütbeli bazı memurların 
emrindeki çalışanların âmirleri olmalıdır. 

4. Sarayın ve Şehrin İşleriyle İlgili Memurlar

rabi huršātim: “Kiler, ambar, depo” anlamlarındaki huršum ile teşkil 
edilmiş rabi huršātim unvanı birçok araştırmacı tarafından “depolar âmiri” 
olarak tanımlanmaktadır (Bilgiç, 1964: 139; Orlin, 1970: 80; Günbattı, 1987: 7; 
Dercksen, 2000: 146). Bu kimseler, sarayın tahıl ve erzak depolarından sorumlu 
memurlar olmalıdır.

rabi haææim: “Asa” anlamındaki haææum kelimesiyle oluşturulmuş bu 
unvana, bir saray memuru olabileceği yönünde, “asacı başı/şef asacı” anlamları 
verilmektedir (Bilgiç, 1948: 507, n. 81; Garelli, 1963: 216).

rabi kalbātim: kalbum “köpek” anlamına gelmektedir. Eski devirlerde 
kralların avlanmaya meraklı oldukları düşünülürse; tazı, zağar gibi av köpeklerinin 
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yetiştirilmesi, beslenmesi, eğitilmesi, ava hazırlanması gibi işlerle ilgili kimselerin 
âmirleri rabi kalbātim unvanlı memurlar olmalıdır. (Günbattı, 1990: 464-465, n. 
11).

rabi paššurē: Bu unvana “sofracı başı” anlamı verilmektedir (Bilgiç, 1948: 507, 
n. 82; Garelli-Michel, 1997: 205; Dercksen, 1996: 145, n. 458). Bu memurların, 
sarayda yapılan yemeklerden ve kurulan sofralardan sorumlu oldukları; aşçıları ve 
garsonları denetledikleri söylenebilir.

rabi šāqîm: Türkçeye saki telaffuzuyla geçen šāqûm “içki taşıyan, kâhya” 
anlamlarına gelmektedir (CAD Š/II: 28b). “Sakiler başı” olarak anlamlandırılan 
rabi šāqîm unvanlı memurlar, saraylarda krala ve kralın ailesine içki sunan 
sakilerin âmirleri olmalıdır (Günbattı, 1987: 8).

rabi urdî: urdum/(w)ardum “köle, hizmetçi” kelimesiyle teşkil edilmiş rabi 
urdî “köleler âmiri” (Matouš-Matoušová, 1984: 75-76), saraydaki kölelerden 
sorumlu bir memur olmalıdır.

rabi urkim: rabi urkim, “muhtemelen sarayın geri hizmetinde çalışan insanları 
meslekî olarak organize eden ve yöneten bir memur” olarak tanımlanmaktadır 
(Albayrak, 2005a: 272).

rabi mahīrim: Bu unvana “pazar müfettişi, pazar âmiri” anlamları verilmektedir 
(CAD M: 99a; Bilgiç, 1948: 508, n. 94; Günbattı, 1990: 466). rabi mahīrimler, 
şehirdeki pazar ve çarşıyı denetleyen, pazardaki malların kalitesini kontrol eden; 
tartı aletlerini düzenleyen memurlar olmalıdır.

rabi øērim: Fonksiyonu bakımından günümüze kadar ulaşan; tarla ve bahçelere 
zarar veren hayvanların sahiplerine ceza kesen kolcularla karşılaştırılan ve “kır 
bekçilerinin şefi” anlamı verilen rabi øērim (Günbattı 1990: 466) “tarlalar âmiri” 
olarak da tanımlanmaktadır. (Bilgiç, 1948: 507, n. 95; Kienast, 1960: 95). 

Bilindiği gibi, Asur Ticaret Kolonileri Devri’nde Anadolu yerlileri yazıyı henüz 
kullanmamaktadır. Bu yüzden, Anadolu Şehir Devletlerinin düzenli bir yönetim 
sistemine sahip olmadığı düşünülebilirdi. Ancak, devlet yönetiminde önemli 
görevler üstlenen rabi’li unvanların çeşitliliği, bu devirde, Anadolu yerlilerinin 
sistemli ve düzenli bir idarî ve meslekî teşkilâtlanmayı kurup geliştirdiklerini 
göstermektedir.

E. Bilgiç, Anadolu Beyliklerinin idari teşkilatlanmayı Mezopotamya’dan 
tamamen bağımsız bir şekilde geliştirdiklerini belirtmiş, Anadolu’daki saray memur 
ve esnaf teşkilatına dair hepsi birden Asur’da ve Babil’de bulunmayan terimleri 
Asurluların kendi kelime hazinelerinden karşıladıklarını söylemiştir (Bilgiç, 
1948: 505, 508). C. Günbattı, rabi’li unvanların bazılarının Mezopotamya’da da 
var olmasının Anadolu idari sistemi üzerindeki Mezopotamya tesirini gösterdiğini 
belirtmiştir. Günbattı’ya göre bu durum, Mezopotamya-Anadolu arasındaki ticari 
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ilişkinin, saray teşkilatlarına kadar, iki ülkenin birbirlerini derinden etkilediklerinin 
bir işaretidir (Günbattı 1987: 8; 1990: 466). Bize göre, Eski Anadolu Şehir 
Devletleri bu idarî teşkilatlanmayı büyük ölçüde, Mezopotamya kavimlerinden 
bağımsız şekilde geliştirmişlerdir. Çünkü yaptığımız sözlük taraması sonucunda, 
kırkın üzerindeki rabi’li unvanlardan sadece birkaçının Mezopotamya 
kaynaklarında da bulunduğu görülmüştür. (rabi haææim (Mari’de); rabi nappahē 
(“UGULA SİMUG” olarak Eski Babil’de); rabi nukaribbi (Eski Babil’de); rabi 
sikkā/itim (III. Ur ve Eski Babil’de); rabi øābim (Eski Babil ve Elam’da); rabi 
šukkallim (Eski Akad’da)). rabi’li unvanların birçoğuyla Eski Asur Devri’nden 
sonraki geç devirlerde de karşılaşılması, geç devir Mezopotamya kavimlerinin 
Anadolu’daki idari sistemi örnek aldıklarını düşündürebilir. Bu durum, Eski Asur 
Devri’nde meydana gelen uluslararası ticaretin, toplumların birbirlerini kültürel 
olarak aynı oranda etkilediklerine işaret etmektedir.

Rabi’li unvanlar Anadolu şehir devletlerinin yönetim şekli hakkında da bilgi 
vermektedir. Bazı metinlerde karşılaşılan ev, tarla gibi taşınmaz malların alım-
satımına dair ifadeler özel mülkiyete işaret etse de, şehir devletlerinin ekonomisinin 
temelini oluşturan tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok unvan bulunması, devletin 
araziler ve evcil hayvanlar üzerinde söz sahibi olduğunu göstermektedir. Kralın 
devletin ekonomisini, ticaretini, güvenliğini atadığı bu rabi’li unvan sahipleri 
vasıtasıyla yürüttüğü söylenebilir.

Rabi’li unvan sahiplerinin, kendi konularında uzmanlaşmış meslek sahiplerinin 
âmirleri oldukları açıktır. Bize göre, bu şekilde birçok mesleğin bir âmirinin 
bulunması, Eski Anadolu Şehir Devletlerinde meslekî bir teşkilatlanmaya işaret 
etmektedir. Belki de bu durum, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bildiğimiz lonca 
teşkilatının ilk örneklerini teşkil etmektedir.
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MANASTIRLI BEHÂ’ED-DÎN BEY’İN
KUZEY AFRİKA GÖZLEMLERİ

FEDAİ, Harid*

KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР

GİRİŞ

Osmanlı pâdişâhı II. Abdü’l-Hamîd’in ‘baskıcı’ diye nitelendirdikleri idaresine 
(1876-1908) karşı Jön-Türk adı altında örgütlenen bir kısım aydınlar, Memâlik-i 
Osmâniyye’nin dışında etkinliklerini sürdürmeğe başlamışlardı. Manastırlı 
Behâ’ed-dîn Bey bunlardan birisiydi. Hayatı hakkında şimdiye değin bir bilgi, 
üzülerek söyleyelim, edinemedik. Elimizde ise, yalnız, Eyyâm-ı Girîzân adlı 
kitabı var. Eser, türlü konularda on altı yazıyı bir araya getirmektedir. İşbu kitap, 
Kahire’deki Osmanlı Matbaası’nda basım hâlinde iken Türkiye’de II. Meşrûtiyet 
ilan olunur. Haberin ulaşması üzerine de Behâ’ed-dîn Bey, müdhiş bir sevince 
kapılır ve ihtilali yapan kahramanlara bir övgü ile kitabını noktalamaya karar verir.

1. Kitapta Neler Var?: Yüz yetmiş beş sayfalık Eyyâm-ı Girîzân’da on altı 
yazı bulunmaktadır. Bunların çoğu, türlü konularda yazılan makalelerdir. Ancak, 
aralarında Maksim Gorki’den tercüme ettiği “Sâat” hikâyesi (40-45. ss.), Kānûn-ı 
Esâsî Ġazetesi muharrirlerinden Sâlih Cemâl için bir şiir (71-72. ss.) ve kendi 
kaleminden çıkma “İki Yuva” (107-139. ss.) gibi nefis bir de hikâye vardır.

Yazılarına bakılarak hayatı hakkında bazı ipuçları edinmek de mümkün 
olmuştur. Buna göre Behâe’d-dîn Bey Manastırlı ve üçü erkek, biri kız olmak 
üzere dört çocuklu bir aileye mensuptur. Aile 1990’lı yılların sonlarında İstanbul’a 
göç eder. Gurbette sekiz yıl kaldığını söylemesine ve İkinci Meşrûtiyet’in ilânı 
ile yurda döndüğünü belirtmesine göre kendi kaçış yılının da 1900 olduğu 
kendiliğinden anlaşılır.

Makalelerde doğduğu yer olan Manastır’a, vatan dediği Türkiye’ye, ailesine 
duyulan özlem çok çarpıcı bir şekilde dile getirilir, II. Abdü’l-Hamîd’in ‘kâbus’ 
dediği idaresine de, her vesile ile, verip veriştirir. Ama, artık onun da sonu 
yaklaşmıştır, ve de ortadan kaldırılması gün meselesidir.

Tarihin sayfalarına da el atar yazarımız ve de geçmişten örnek alıp hatt-ü 
hareketimizi düzeltmediğimiz sürece geleceğimizin karanlık olacağını vurgular 
(Yâd-ı Mâzî ve Ecdâd, 141-159. ss.)

Behâ’ed-dîn Bey’in gurbet ellere hazırlıksız ve desteksiz olarak gittiği 
anlaşılıyor. Paris’ten Marsilya’ya yaya yürümek zorunda kalması, vapurda ateşçi 
yamaklığı, kahve garsonluğu, aşçı çıraklığı hep bu cümledendir. Ancak tuttuğu 

* Mersin 10-TÜRKİYE, Lefkoşa P.k. 193, KIBRIS. e-posta: ileyt@yahoo.com
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yolun bilincindedir ve hürriyetin gerçekleşeceğini yeri geldikçe vurgulamakta 
devam eder. Her şeyin başı hürriyettir ve hürriyetsiz hayat hayat değildir. O hâlde, 
“Yaşa ey hürriyet, ey mâder-i müşfik-i âlem!..” (Tâire-i Menâm, 70. s.) Konuların 
daha iyi anlaşılabilmesi için on altı yazının özetleri ektedir. (EK 1, bkz.: s. 1322-
1330).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2. Kuzey Afrika ve Fransızlar: Yazar, Tanca limanına 1906 yılının Ocak 

ayında ulaşır. Uzun ve yorucu bir vapur yolculuğu sonunda işbu şehir hakkındaki 
izlenimini şu cümleyle dile getirir: “... bembeyaz binâlarıyle uzaktan görünen bu 
şehir; benim içün i’māk-ı ufukda bulutların bâl-i nâzında müteşekkil bir bister-i 
nermîn-i şebâba açık saçık uzanmış hulyâ-yı nâ’ime benzerdi” (Fas’a Giderken, 
s. 80.)

Buranın bir Müslüman şehri olduğu her hâliyle belliydi. Tanca’nın eski paşası 
Mevlâ-yı Abdü’s-Selâm bin Abdü’l-Sâdık’ın misâfiri olacaktı. Paşa, onu bir 
adamıyla evine göndermiş, işlerini bitirince o da arkadan gelecekti. Yolda giderken 
gördüklerini bir bir anlatır, evin iç düzeni, yemekler, kıyafetlerle davranışlar ve 
kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler verir. “Aylardan da ramazândı. Masada benden 
başka bir ‘ramazân misâfiri’ ile evin nârin ve mahcûb Seyyid’inin birâder-zâdesi 
vardı.” 15 Kânûn-ı Sânî 1906 tarihli yazı şu cümlelerle sona erer: “Ve artık bu 
‘ramazân misâfiri’, güzel semâîlerle ramazân-ı şerîfi tekrîm ėderken, göñüllerde 
hissiyât-ı rûhâniyyeyi okşuyor, ve ev-sâhibiyle birâder-zâdesi de yavaş seslerle 
buna refākat ediyorlardı...” (s. 84.)

Yazar, beş ay sonra tekrar Tanca’ya gelir. Şehir Fransız donanmasını karşılamak 
hazırlığı içinde. Fransızlar köşe-başlarını tutmuş her türlü tedbiri almışlardır. 
Behâ’ed-dîn Bey şehrin görünümüne bakar ve şaşkınlıktan dona-kalır: “Ne 
felâket Yâ Rabbî! Daha geçen sene Fas’a giderken burada yirmi gün kalmışdım; 
velev harâb ve fakīrâne olsun, şu çarşılarda yüzlerce İslâm dükkânı, hattâ ticâret-
hânesi vardı... Velev üryân ü giryân olsun, şu güzelim sâhil ve dâhil arâzîsi, hîç 
olmazsa, a’dâdan hâlî idi; böyle Fransız binâları, otelleri, evleri, mey-hâneleriyle 
dolmuş değildi... Velev yırtık-pırtık olsun, şu sokaklarda beyâz sarık, beyâz celâb 
ve selhâm gėyinmiş yerli ahâlî, bu vatanın bu toprağın, bu denizlerin hakīkī ashâb 
u Mevlâları görülürdü...

“Âh!.. bir sene içinde bu tenbel, bu inkılâb, bu acı tebeddül nedir?

“Nedir ki bu dükkânları, ticâret-hâneleri ebediyyen kapatmış; nedir ki şu 
muazzez toprağı, ecdâdın hûn-ı azîz-i şecâatinden, mukaddes kemiklerinden 
terekküb ėden şu hâk-i pâk ü mübâreki, böyle... ecânib kâşâneleri, mey-hâneleriyle 
telvîs ü pâ-mâl ėtmiş, ve âh!... nedir ki bu sarıklı, ehrâmlı ahâlîyi, bu hakīkī ebnâ-
yı vatanı, yine kendi vatanlarından; bu güzel bu parlak, bu sevimli, bu mübeccel 
ve evâili şanlı sâhilden hakāretle, zilletle içerilere firâr u hicrete, terk-i dâr u 
diyâra sevk u icbâr eylemiş; mağdûr kalblerini cerh-i pür-hûn eylemişdir?... nedir, 
nedir... yâ Rabb?” (Yaralar, 74-75. ss.)
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Fakat yalnız Fransızlar mı kabahatli? Hayır... asıl kabahatli olanlar halkın 
yöneticileridir. Onların gaflet ve dalâletinden yararlanılarak bütün bunlar 
yapılıyor. “Şehir ser-â-pâ Fransız bayraklarıyla donatılmış. Fransız Sefâreti, 
akşama vereceği resmî balonun şevk-i siyâsetiyle şimdiden pür sûr u sürûr... Bir 
hâlde ki insân bilmeyerek sâhile çıksa Akabe bin Nâfi’in, Mûsâ’nın, Târık’ın bu 
güzel Tanca’sını, mutlak... bir Fransız şehri veyâ bir Cezâyir medîne-i esâreti 
kıyâs ėdecek!..” (s. 76)

Halkın bir bölümü bilinçsiz. Fransızların hazırladığı bu ortama ayak 
uydurmaları da zor olmuyor. Fransızların, kendilerini o topraklardan silip atmak 
emelinde olduğunu bu hamākatla nereden bilebilirlerdi ki... Hâlbuki her şey ortada 
idi ve biraz iz’ânı olanlar bu gerçeği pek âlâ görebilirdi:

“Bir taraftan şehirde sükkân-ı ecânib artdıkca, ahâlî-i asliyye Müselmânlar 
mahzûn ve makhûr, içerilere çekiliyorlar, içerlerde cevr ü taaddî çoğaldıkca da câ-
be-câ Fransız boyunduruğuna, o cenâh-ı kahr-ı himâyet ve hıyânete sığınıyorlar.

“Ve Fransa’nın insâniyyet, medeniyyet, müsâvat ve uhuvvet isimleriyle yâd 
olunan bukalemun reng-i siyâset-i dehhâş ve nâ-merdânesi, bi’l-hâssa Tanca’da 
hükûmetiçinde hükûmet vücûde getiriyor; işine gelmeyen hamiyyet-perverân-ı 
İslâmı cebren tard u teb’îd ėdiyorken...” (agy., s. 77)

Sultân Mevlâ-yı Abdü’l-Azîz ve çevresi kendi zevk u safâlarından başka hiçbir 
şeyle meşgul olmuyor, halkı kendi dertleriyle başbaşa bırakıyorlardı.

Ve Tanca’da kaleme alınmış 18 Haziran 1906 tarihli yazı şu paragrafla sona 
erer:

“Ve böyle hazîneler, siyâhlı-beyâzlı hûrîler içinde; mermer şadırvanlar, 
berrāk su fıskıyyeleri önünde bî-haber... menâm-ı lezzet ü saltanatı kenâr-ı 
‘ademe yaklaşdıran bu kahr olası hükkâm-ı İstibdâd önünde Fransızlar envâ’ı 
riyâ vü desîse ile, bank-notlar, şehvânî hediyyeler ile bu gürûhı bir biri aleyhine 
kışkırtıyor; birinin bi’t-tesâdüf yapmak istediği fi’l-i hayrı diğerine bozdurtuyor... 
Heyhat!..” (s.78)

Fakat Fransızlar’ın en katı ve acımasız uygulamaları Cezâyir’dedir. Manastırlı 
Behâ’ed-dîn Bey, ‘Cezâyir’de Fransızlar’ (ss. 85-93) adlı makalesine şöyle başlar:

“Bizim için, şeref-i İslâmî için Mağrib kadar, ma’a’t-teessüf, Cezâyir de pek 
mechûl ve unutulmuş gibidir... İstanbul matbûâtından geçdik, Mısır cerâidi gibi 
hürriyyet-i tâmmeye mâlik Arabca neşriyyât içinde bile ancak ayda, yılda bir, 
o da Fransız menâbiinden naklen pek sathî, pek lâ-kaydâne makālâta tesâdüf 
muhtemeldir.

Dėnebilir ki, Cezâyir İslâmı’nın hürr ve medenî Fransa’dan gördüği manevî 
cinayetleri ne müstebid Rusiyyâ Hükûmeti’nde, ne Bosna-Hersek’te ne de 
Hindistan’dakiler görmiyorlar. Oralarda ehl-i İslâm zâhiren ne kadar mahkûm ve 
esîr görünse, hakīkatde Cezâyirliler kadar mağdûr değillerdir.”
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Cezâyir’in neresine çıkarsanız, diyor, yazar; uygar görünümlü binalara, 
işlemlere, taşıt araçlarına rastlarsınız. Donanımlı kışlalarda, tabyalarda, 
istihkâmlarda, ‘kolu bağlı, çıplak ve silâhsız zavallı Cezâyirli kardaşlarımız için, her 
türlü tedbir alınmış. Asker sayısının neredeyse dörtte biri kadar Katolik papazları 
ortalarda dört dönmekte. Arablar için açılmış okullarda binde bir oranında dîn ve 
vatanına hayırlı evlât yetişmeyeceğine duraksamadan hükmedilebilir. Abartılarak 
yazılmış Fransa târîhleri konurken, İslâm’dan ve Osmanlı’dan aktarılanlarda, 
insan, “Zülûmden, zencîrden, kılıçtan, hançerden, dâr-ağaçlarından, cehâletden, 
kandan başka bir şey görmez.” (s. 87)

İslâmların taşınmaz malları günden güne Fransızlar’a ve yabancılara 
geçmekte. Cizvit ve sâir papazlar Müslüman çocuklarını Hristiyanlaştırmak 
peşinde. “Adliyeler mahkemeler hukūk-ı İslâmı çiğniyor.” Bu mel’ânetlerine 
İslâm yöneticilerini de âlet etmesini başarıyorlar. Bunların karşısında daha çok 
köylü kesimi, dâğīler, biraz fellâhlar ve sayıları az dahi olsa bazı şehirliler vardır. 
“...Ve dâimâ eli silâhsız ve bir sopadan bile mahrûm, bu zavallı kardaşlarımızın 
bu uğurdaki metânet ve sebâtları o kadar merdâne, o kadar fedâkârâne ve şâyân-ı 
takdîstir ki!..” (ss. 88-89)

Cezâyir’de “Jön Algerien” diye bir cemiyyet kurulur. Bu cem’iyyetin yüz elli 
kadar üyesi vardır. Birgün İslâm ve Osmanlı bayraklarını çekerek sokaklarda 
dolaşırlar ve Osmanlı idaresine dönülmesini slogan olarak haykırırlar. Bu aydın 
gençler silâhsız olup nümâyişi aşırıya kaçmayan bir ortamda yaparlar. Ama, 
Fransızlar’ın eline bir fırsat geçmiştir. Buun bir terör olduğunu ileri sürerler ve 
tutukladıkları gençlerden yedi tanesini i’dâma mahkûm ederler. Bunların infâzı da 
yine Cezâyirli İslâm askeri eliyle yapılır. (ss. 89-90)

“İslâmiyyet ve memleketlerinin hakīkī sâhibleri oldıkları hâlde, hâkimiyyet-i 
Arab’ın sülük gibi kanını, iliğini emen −kendi evinde hürr, fakat misâfirlikde 
en dehşetli müstebid olan− Fransa’nın hükm-i zâlimânesi değil midir? Kendi 
memleketlerinde kardaşı kardaşına katl ėtdiren Fransa siyâsetinden başka bir şey 
midir?..” (s. 91)

Para kaynaklarının, bankaların en büyük hedefi, İslâm topraklarını ele 
geçirmek. Yazarımızın gözlemleri çok çarpıcı, ibret-vericidir:

“Bir müddetden beri, şimdilik başka bir sûretde bir kolunu da Mağrib’e, 
Tanca’ya uzatup kemâl-i heyecânla El-Cezîre Konferansı netîcesini bekleyen 
Kredi Aljerien ve Eskont Eljerien, hükûmet bankaları, sırf emvâl-i İslâmı ġasb 
ve ecânibe devr ü teslîm içün îcâd ėdilmiş müesseselerdir. Cezâyir’in Tunus’un 
köylerine varıncaya kadar dal-budak salmış, şu’beler açmış, İslâma ihtikâr ile para 
ikrâz ėder, sonra çiftini-çubuğunu, tarlasını hacze alır. Bu bankalar emlâk-ı İslâmı 
Fransızlara, veya her hâlde Hristiyan oldukları içün hüsn-i kabûl, ve urbân arasında 
iskân ėtdirilen İtalyan, İspanyol, İsviçreli, Belçikalı ve sâir Avrupa muhâcirlerine, 
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yerli ve ecnebî Yâhûdîlerine ucuz fîât ile satarlar. Yegâne maksad-u vazîfeleri işte 
budur...

“Banka Nizâmât-ı Mahsûsâ’sı, İslâm’dan başka her millete müsâid davranır; 
topraklar, binâlar, arsalar satar, imtiyâzât bahş ėder; fekat İslâma aslā!..

“İslâm’ı yalnız soymak; elinden toprağını, arsasını, evini almak; istinâd-gâhını 
tahrîb, varını-yoğunu mahv ėderek onu Fransızlığa Nasrâniyyet’e dehâlete mecbûr 
bırakmak... İşte Fransız, ‘Liberte-Egalite-Fraternite’sinin Cezâyir’de ma’nâsı!..

“Bu bankalar içün İslâm’a toprak ve sâire satmak kat’iyyen ve şedîden 
memnû’dur. Ve kime satılsa onun da İslâma satılmaması meşrût ve hükûmet ce 
müteahhid bulunur. Binâ’en-aleyh, Arab bir kerre bir dönüm toprağını sattı mı, 
artık nâfile; bir Hristiyandan veyâ bu bankalardan hatta on kat fîyâtı mukābilinde 
bile istirdâd muhâl olur!..” (ss. 91-93)

Yeni câmi yapımına, eskilerin onarımına izin verilmez; Osmanlıdır, diye hiçbir 
İstanbullu’nun, Mekkeli’nin, Yemenli’nin Cezâyir toprağına ayak basmasına 
müsâde edilmez. Ahlâkı bozmak için en küçük hattâ birkaç çadırdan ibâret köylere 
kadar mey-hâne açmaktan çekinmeyen böylesi bir Hükûmet’elânetler yağdırarak 
yazı sona erer.

Evet... hayatımıza kasdedenler belli, içine düştüğümüz acıklı durum ortada 
iken, tarihimizin sayfalarını aralayan yazar, güzel güzel örnekler verdikten sonra 
bir makalesini şu cümle ile noktalayacaktı:

“Âh, bu gidişle, bu herc ü merc-i felâket ve bu ittifaksızlıkla; bu cehâlet, bu 
hissizlikle korkarım birgün hepimiz ile’l-ebed ağlayacağız; yetîm, esîr ve zelîl 
kalacağız. İntibâh, ittihâd, ey ihvân-ı dîn! Ey Müslümânlar!” (Yâd-ı Mâzî ve 
Ecdâd, ss.141-159)

İşbu kitabını Kahire’deki matbaada tab’ ėtmekte iken, II. Meşrûtiyet’in İlânı 
haberi üzerine coşkuya kapılarak kaleme aldığı, bu ihtilâlin öncülerini kutlayan, 
onlara duyulan minnet borcunu, yakınlarına sevgilerini dile getiren, tarihimize 
ışık tutan, “Gurbetden Selâm ve İhtirâm” adlı ilginç makaleyi, yazarın kişiliğini 
çok iyi belirlemesi bakımından, ekte sunuyoruz. (EK 2, bkz.: s. 1330-1334)

Vatanı ve inancı uğruna tuttuğu yolu, ödünsüz-ivazsız ve büyük özverilere 
katlanarak sonuna kadar sürdüren bu ‘Evlâd-ı Fâtihân’ı, Manastırlı Behâ’ed-dîn 
Bey’i rahmetle anar, saygılar sunarım.

 Köşklüçiftlik-Lefkoşa
23 Haziran 2007
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Ek’ler: EK 1 (8 sayfa)

EK 2 (3 sayfa)

EK 1

Kitaptaki Konuların Özetleri

1. Omr-i Pîçîde (Düzensiz Yaşam)

Kırık, bölünmüş hayatından dem vurur, arkadaşına dert yanar; sonra da bunun 
hayatın bir gereği olduğunu kabullenerek teselli bulur; bu düşüncelerini mısralara 
döker. Ana ocağından vatan toprağından kopup bu yâdellerde bu zayıf fakat 
mücadeleci vücut ile ömrü sürdürmeğe çalışır. Altı senedir zorluklarla mücadeleden 
yılmaksızın ayakta kalmayı başarıyor. Döktürdüğü dört dizede ise zâlimlere boyun 
eğmektense gurbetin kuru ekmeğini yeğ tutar; bu sert koşulların yaşama azmini 
bilediğini belirtir. İstanbul’dan çıkarken içinde bulunduğu durumu dile getirir; iki 
zayıf koldan başka dayanacak birşeyi yoktu. Perşembe günleri annesini ziyaret 
ederdi; onu gözünün önüne getirir. O gün gidemeyince annesinin bu duruma nasıl 
dayanacağını düşündü. Vapurda bunları düşünerek ayrılırken duygularını dizelere 
döker. Bu duygular içinde Marsilya’ya çıkar; gerek orada gerekse Paris, Cenevre, 
Londra ve Mısır’da çektiklerini hatırlar. Yaşamak için hayatla mücadelenin şart 
olduğunu gözönünde bulundurarak kolları sıvayıp bu onurlu çabaya severek 
girişir. Şeker satar, kahvelerde garsonluk yapar; vapurlarda ateşçi yamaklığı, 
eskici simsarlığı, sigara fabrikasında üç kuruş gündelikle amelelik... kısaca hiçbir 
işten kaçınmıyor; parasızlık yüzünden sözgelimi Liyon’dan Cenevre’ye, Paris’ten 
Marsilya’ya yürüyerek gidecek denli yokluk çekiyor. Ancak bu duyarlı kişide 
ma’neviyât yorgunluğunun kendini göstermesi de çok doğaldı ve bu duygularını 
mısralara dökerek anlatıyor. En büyük emeli tekrar vatanına, ailesine kavuşmak ve 
uğrunda mücadele verdiği hedefe ulaşmaktır. Bu inanç içinde çektiği üzüntülerden 
bile şikâyetçi değildir; çünkü felaketin de insanlığı eğittiğine inanmıştır.

Makale Fas’ta, El-Mağribü’l-Aksa’da 10 Haziran 1906 tarihinde kaleme 
alınmıştır.

Yazı, yalnız ismen birbirlerini tanıyıp arkadaş oldukları Kıbrıslı Ahmed Râik 
Bey’e içini döküp, bir ölçü de olsun dertlerden kurtulmak için yazılmıştır.

2. Viva Lanovya

Bellâ Mariya bir İspanyol dansözüdür. İspanya’da işler bozulduğundan, annesi 
ve küçük yavrusuyla birlikte geçimini te’min etmek için Tanca’ya gelmiş, bir 
gazinoda çalışmaya başlamıştır. Fakat içinde bulunduğu koşullar çok elverişsizdir. 
Tahta kerevette yatıyor ve çok uzun süre sahnede raks etmek ve müşterilerin 
davetlerine icabet etmek mecburiyetinde bırakılıyordu. Ödedikleri para ise çok 
mütevazı, her gece için ancak dört peçeta idi.
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Yazar bu dansözü izlerken onun çekmekte olduğu sıkıntılar karşısında dünyadaki 
adaletsizliğe âdetâ isyan ediyor ve bir sürü tûfeylî insanın, hakketmedikleri çok 
rahat hayatın karşısında parasızların paralılara alet olmalarını sürdüren bu çarpık 
düzenin bir ân önce sona ermesini istiyor.

Makale Benhâ’da 9 Nisan 1907 tairihinde kaleme alınmıştır.

3. Beyaz Yâsemen

Eline geçen bir yasemeni kokladıkça bu güzel çiçek ona yıllar öncesi 
sevgilisiyle bir bahçedeki beraberliklerini çağrıştırıyor. Sevgilisinin şekli, 
davranışları, konuşmaları canlanıyor ve bu güzel kızın fesleğenlere, güllere, 
yasemenlere gösterdiği ilgiyi kiskânarak onların yerinde olmak; onun göğsünde 
yüzüne baka baka ölmek istediğini hissediyordu. Mehtabın ise onu takibi de 
apayrı bir hâtıraydı.

Yazı Merc’de 1904’te kaleme alınmıştır.

Arkadaşı Mâhir’e adanmış olup

4. Ben ve Atım

İlk makalesinde belirttiği üzere yaptığı türlü işler arasında Benhâ’da Tarım 
Dairesinde çalıştığı da vardır.

İşte burada görevi gereği tarlaları atı ile teftişe çıktığı bir öğleden sonrası 
kırlarda iken karanlık basar ve böyle bir ortamda yine hayallere dalmağa başlar; 
annesi babası kardeşleri gözlerinin önüne gelir.

Gecenin sessizliği içinde yürümeyi tercih ettiğinden atından iner ve onu 
yedeğine alır. Yolda, günlük bir kutu arpa ve biraz saman için ömrünün sonuna 
kadar insanlara yardım etmeğe mahkûm bu biçare hayvana acır. Dalgın yürürken 
menzile vardıklarını bekçinin “Kim o?” diye seslenmesinden anlar ve “Ben ve 
atım” diye yanıt verir.

Yazı 1904 tarihinde Benhâ’da yazılmıştır.

5. Saat

Maksim Gorki’den yapılmış 8 bölümlük bir hikâye çevirisidir. Her bölüm tik 
tak... tik tak diye başlar. Gorki saati anlatırken onun çevresinde oluşturduğu hayat 
görüşlerini sıralar durur. Birinci bölümde şu cümleler var: “... darbeler yek-tarz 
ve muttarid âhen-kârıyle daima aynı şeyi tertib ve tatbik ederler: Hayatın durmaz 
usanmaz te’essürâtı ve hissiyâtı, heyecan ve buhranı...”

İkinci bölüm şu cümleyle başlar: “Dünyada saat kadar bî-rahm ve tağyîr 
ü teskîni ġayr-ı kābil hiçbir şey yoktur.” Ardından insanoğlunun bu saati 
değiştirebilmek için ne yapılabileceğini sorgular ve sonunda ise onları ortadan 
kaldırsak bile yerlerine başka saatler konulmasının kaçınılmazlığını belirtir.
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Üçüncü bölümde insanoğlunun aleyhinde olan şeylere karşı uğraş vermesinin 
erdem olduğu vurgulanır; ve ne denli sıkıcı olursa olsun bu saatlerin çok hızlı 
geçtiği belirtilir.

Dördüncü bölümde duyarsızlığa karşı uğraş vErmenin gerekliğinden söz edilir 
ve bir tuğla, bir kalıp gibi bu dünyadan göçüp gidenler kınanır.

Beşinci bölümde ise hayatın gayesi şu cümlelerle anlatılır: “Daima ve 
mütemadiyen ilerlemek... İşte hedef ve gaye-i hayat! Yaşamaktan maksat budur!”

Altıncı bölümde insanların genel olarak kendi nefislerini düşündükleri ve 
kaçınılmaz olduğu bilindiği halde ölümden de korktukları açıklanır. Fakat bir 
ideal yoluna baş koyulması hâlinde rahat bir yaşama ayak uydurulur. Sonunda 
“sert ve haşîn saatler” yani ölüm gelecekmiş, ne gam!

Yedinci bölümde şu sav var: İnsanoğlu zamanında konuşmaktan kaçınırsa 
birikimlerinin kendinden sonraki kuşaklara aktarılmasında kopukluklar olur. 
Yaşamın gerçek kıymeti ise insanoğlunun özgürlükle dopdolu olmasına bağlıdır.

Sekizinci son bölümde hayatın iki türlü sona erdiğine değinilir. Birincisi 
çürüyüp yokolma, ikincisi ise “yanma”. Birincisi sıradan insanların, ikincisi ise 
seçkinlerin yoludur. Seçkin kişilere yaşamlarını yardım işleriyle doldurmalarını 
ve bunun sonucunda da saatlerinin mutlu geçmesini temenni eder ve bunları 
överek cümlesini noktalar.

Çevirinin Cebel-i Tārık açıklarında “Alsasian” adlı bir İngiliz vapurunda 
yapıldığı belirtildiği halde tarihi yoktur. Aslına uygun, güzel bir çeviri olduğunu 
Rusça bilenlerden öğrenilince; karşılaştırma imkânı olsun diye Rusça metin de 
kitabın sonuna eklenmiştir.

6. Dolaşırken
Yaşadığı yerin çevresinde bir ağaç var. Bu ağaç onun çocukluk günlerini 

anımsatan bir ağaca çok benzettiğinden onu arasıra ziyaret eder.
Karanlıklar içinde geçmiş günleri hayal etmesini güneşin doğuşu bozduğundan 

isyan ediyor ve onu esaret içinde yaşayan ruhları aydınlatması için başka diyarlara 
gönderiyor. Çünkü kendinin böyle birşeye ihtiyacı yoktur ve içinde bulunulan 
koşullar ne denli zor olursa olsun onları göğüsleyecek bir dirence sahiptir. 
Duygularını şu cümlelerle dile getirir: “Git git; ey müvekkile-i nûr u nizâm-ı 
kâinat! Oraları tenvîre, her vakit şenlendirmeye git! Ben seni istemem! Nûr u 
neş’e... Bunlar benim artık menfûrum! Bana şimdi hüzn ü keder, renc ü enîn, 
zulmet u telhî ve gözyaşları lâzımdır... ağlamak lâzımdır.”

Parça, “Ağababa” dediği bir büyüğüne ithaf edilmiş olup tarihsizdir.
7. Tâire-i Menâm (Rü’yâ Kuşu)
Doğduğu yer Manastır’dan ayrılalı sekiz yıl olmuştur. Bir gece rüyasında 

çok sevdiği oradaki evlerini, aile bireylerini görür. Subay kardeşi, küçük kardeşi 
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Şerefeddin, annesi ve küçük kızkardeşi Nâhide. Annesi her zamanki gibi dikiş 
dikmekte, kızkardeşi de dereden kendisi için, sırtında kocaman bir desti ile su 
taşımaktadır.

Bu rüya yüzünden tarifi imkânsız bir heyecan duyar. Onu yuvasından, 
ailesinden baskıcı yönetimin kolları çekip koparmıştır; ama O, çektiklerinden 
şikâyetçi değildir. Zaten baskıcı yönetimin de artık sonu gelmiş sayılır. Yazının 
sonuna doğru anne-baba sevgisini dile getiren Nigâr Hanım’ın altı mısralık bir 
şiiri var; ve yazı “şefkatli anne” olarak nitelediği özgürlüğe övgü ile son bulur.

31 Mayıs 1906 tarihli yazı öz kardeşlerine adanmıştır.
8. Sâlih Cemâl için
On bir ve on yedi mısralık iki bendden oluşmuş bu mersiye, vatan uğrunda 

mücadele ederken şehit düşen Kānûn-ı Esâsî gazetesinin gayretli yazarlarından 
Salih Cemâl’in hâtırası için kaleme alınmış olup Kahire, 17 Nisan 1901 tarihlidir.

9. Yaralar
Tanca’da Fransızların Müslüman halka yaptıkları ayrımcılık dile getiriliyor. 

Yazı, on sekiz parçadan oluşmuş. Yazı, Fransa’nın Şimal Denizi Donanması’nın 
Tanca limanına girişiyle başlıyor ve bu sahil şehrinde uygulanan şiddetli ayrımcılık 
politikasını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Müslümanlar bu şiddete 
dayanamayıp kurtuluşu içerilere kaçmakta bulurken baştaki yöneticiler de kendi 
zevklerini düşünmekten, halkını gözardı etmekten başka bir şey yapmıyorlar. 
Fransızlar yaptıklarıyla yetinmiyor, nüfuzlu kişileri birbirine düşürmek için de 
çevirmedikleri dolap bırakmıyorlar; birinin yapmak istediği hayırlı işi bir diğerine 
bozdurtuyorlardı.

Yazı Tanca, 18 Haziran 1906 tarihlidir.
10. Fas’a Giderken
Vapurla muhtelif şehirlere uğradıktan sonra sekizinci gün Tanca’ya geliyor. 

Burada Tanca Paşası’nın misafiri olacak. Paşa ile karşılaşır ve onun kılık-kıyafeti 
ve davranışlarını anlatır. Paşa, işi olduğundan misafirini evine gönderiyor ve 
kendisinin daha sonra geleceğini söylüyor. Yazar, “Kasaba” denilen yere giderken 
geçtiği sokakları, Paşa’nın evini, içerideki kişileri, kıyafetlerle davranışlarını, 
sunulan yemekleri ayrıntılarına kadar anlatıyor. Aylardan ramazan olduğu 
anlaşılıyor ve kendisinin yanı sıra bir de “Ramazan Misafiri”nin bulunduğunu ve 
bu zâtın güzel sesiyle semâîler okuyarak bu mübarek ay’a saygısını sunduğunu 
belirtiyor; ve oradan kendisinin de mutluluk içinde ayrıldığını dile getiriyor. Yazı 
Fas, 15 Ocak 1906 tarihli olup Yanyalı Doktor Aziz Bey’e adanmıştır.

11. Cezayir’de Fransızlar
Yazarın gidip gördüğü yerlerden biri de Cezayir’dir. Osmanlı uyruklu hiç 

kimsenin Cezayir’e gelmesine izin verilmezken kendisi, nasıl olmuşsa, Vehran’a 
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çıkmayı başarır ve bu ülkede Müslümanlara yapılan baskılara yakīnen şahit olur. 
Ve o kanaate varır ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Müslüman topluluğu böylesi 
acımasız baskılara uğramamıştır. Okullardaki programlar Hristiyanlığın hızla 
yayılmasını hedefler. “Emvâl ve Servet-i İslâm”, yapılan düzenlerle Fransızlara ya 
da yabancılara geçiyor. Adliyeler, mahkemeler İslâm hukukunu alenen çiğniyor. 
Dayanılması olanaksız bu uygulamalar karşısında bir bölüm aydınlar Jön Aljeriyan 
adıyla bir İslâm Cemiyeti kurarak mücâdele etmeğe başlarlar. Ama, “alenen 
nümayiş” yaptılar diye bunlar tutuklanır ve aralarından yedi tanesi Cezayirli 
Müslüman askerleri tarafından kurşuna dizilirler. Kredi Aljerien, Iskont Aljerien 
ya da Hükûmet bankalarının ana hedefleri Müslüman mallarını, yasal olsun 
olmasın, birtakım yollarla ele geçirip Fransızlara ya da yabancılara aktarmaktır. 
Yeniden cami yapımına izin verilmez; eskilerin onarımı için de türlü zorluklar 
çıkarılır ve “tehlikelidir” gerekçesiyle etrafı çevrilir ve yanına gidilmesine yasak 
konur. Böylesi bir idareye ise, yazar lânetler okumakdan kendini alamaz.

Tarihsiz olan yazı arkadaşı Halil Hâlid Bey’e adanmıştır.
12. Musâhabe (Sohbet Etme)
Yazı, adından da anlaşılacağı gibi arkadaşı Baban-zâde Hikmet Bey’le bir 

kalem sohbetidir. Son günlerde edebî, askerî ve tarihî birkaç eserle İlm-i İktisad 
adlı bir kitabın yayımlanmış olmasından hareketle konuya giriliyor ve bizdeki 
yayın azlığının sosyal ve psikolojik bakımdan açıklanmasına çalışılıyor.

Bizde okumayı, araştırmayı sevenlerin sayısı pek azdır. Böyle olunca da bilimsel 
gelişmeden söz açmak olanaksızdır. Hâlbuki uygar ülkeler başka yerlerdeki bilim 
adamlarından yararlanabilmek için her fedakârlığı yapmaktan geri kalmıyorlar. 
Konu, yalnız bilim düzeyinde değil, en niteliksiz işçi sınıfı bazında bile ele alınır 
ve onların en iyi şekilde yetiştirilmeleri için pratik yollar bulup uygulanır ve çok 
olumlu sonuçlara varılır. İşçilerin eğitimi konusunda Almanya’nın vardığı düzey 
pekâlâ örnek gösterilebilir.

Bizde son yıllarda edebiyat alanında çok önemli adımlar atılmış, yayın 
sayısında hatırı sayılır bir artış olmuştur. Başlıca eserlerin adları verilirken yayın 
uğrunda büyük çaba gösterenlerin de baskıcı yönetimce nasıl hırpalandıkları 
dile getiriliyor. Ama yine de şükretmek lâzımdır ki otuz yıllık baskıcı yönetimin 
olumsuz uygulamalarına karşın okuma alanında bir artış sözkonusudur. Bunu da 
değişen dünya koşullarıyla açıklamak mümkündür. Bu durumun çözümlenmesi 
ise ancak “kıyâm”la yani halkın ayağa kalkması, direnişe geçmesiyle mümkündür. 
Zaten baskıcı yönetimin işi bitik olup son günlerini yaşamaktadır.

Yazı 1906 yılında Benha’da kaleme alınmıştır.
13. İki Yuva

Bu başlık, bir hikâyenin adıdır ve beş yaşında bir kız çocuğunun başına 
gelenler, Tevfik Fikret’in “Bir gün bu tıfl-ı bî-haberin kalb-i sâfına/Bir nokta-i 
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siyâh-ı elem düşdi bağteten” beytinde gerçek ifadesini bulur. Hikâyenin başına 
konması bundan dolayıdır.

Hikâyede anlatılan İstanbul’da bir aile ile bu ailenin bahçeye açılan kapısının 
yanı başındaki bir çift güvercindir. Kolağası Nihad, karısı Binnaz ve beş yaşındaki 
kızları Seher ile bu evde mutlu bir hayat sürmekteler. Bu mutlu yaşamda Dilber ve 
Şâhbâz adını verdikleri güvercinlerin de payı vardır. Her üçü de onları pek seviyor 
ve saatlerinin bazılarını onlarla meşgul olarak geçiriyorlardı.

Bu hikâyede de baskıcı yönetimin yurtsever insanlar üzerindeki baskıları, 
toplumca varılan olumsuz sonuçları dile getirilmekte, askerin aslî görevleri gözardı 
edilip “Sarây ve İstibdâd gardiyanlığına” dönüştürüldüğü vurgulanmaktadır. İçine 
düşünülen durum şu cümlelerde en iyi ifadesini buluyor: “Bugün Türkiye bir hapis-
hâneden başka birşey miydi; millet, hey’etiyle zencîre vurulmuş, gardiyanlar da 
askerler!”

Ama Kolağası Nihad uğradığı bütün haksızlıklara karşın mesleğini çok 
sevmekte ve doğru bildiği yolda açık alınla yürümektedir. Bu aybın mutlu aile 
yuvası üzerine gölge düşürmemesi için de elden gelen ne varsa en iyi şekilde 
yerine getiriliyor.

Aile mayıs ayının gelmesini bekliyor. Evlenmelerinin yedinci yıldönümü ile 
kızlarının altı yaşına basacağı günde Çamlıca’dan geçerek Binnaz’ın ağabeyi 
Âgâh Bey’le ailesini de alacaklar ve Kayışdağı’na gidip “mehtâb altında tatlı bir 
gece âlemi” geçirdikten sonra geceyarısına doğru kendi evlerine döneceklerdi.

Ancak yaşanan olumsuz olaylar bu heveslerinin yaşama geçmesine izin 
vermez: Günün birinde bir şahin, dişi güvercinin peşine düşüp ona bir pençe atar 
ve zavallı kuş eve sığınarak şahinin şerrinden darın kurtulur. Ama aldığı darbeden 
bir kanadı yaralandığından uçamayacak duruma gelmiş, evdekiler de yuvasını yer 
katına indirmek zorunda kalmışlardı. Aile üzerinde bunun etkisi pek büyük olur.

Sıkıntılar süredursun birgün kapı şiddetle çalınır ve içeriye iki adam girerek 
Kolağası Nihad Bey’i Re’is Paşa’nın beklediğini söylerler ve giyinmesinin 
ardından bir arabaya bindirip götürürler.

Gidiş o gidiş... Dokuz aydır Fizân’da sürgün bulunan Nihâd Bey’den hiçbir 
haber gelmiyor. Binnâz Hanım’ın kardeşi Âgâh Bey, Nihâd Bey’in sürgününden bir 
buçuk ay sonra vefât edince zavallı kadın küçücük yavrusuyla yapayalnız kalmıştı. 
Eldeki-avuçtakiler bittikten sonra evdeki eşyayı satıp yaşamını sürdürmeğe çalışır. 
Eşinin bir ân önce geri gelmesi için de Zabtiyye Nâzırı’nın dairesine giderek kaç 
kez dilekçeler verir. Bir sonuç alınamaması üzerine de birgün Zabtiyye Nâzırı’nın 
önüne çıkıp dilekçesini elden verir. Ama Nâzır imza yerine bakarak “Padişah 
aleyhinde bulunmak cür’etini gösteren böylesi bir adamın öldürülmediğine duâ 
etmeli’ diye kadına çıkışta bulunur.
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Binnâz Hanım baskıcı yönetime lânetler ederek Dîvân Yolu’ndan geri dönerken 
peşine birisi takılır. Bu adam Nâzır’ın kapısında görevli olup kendisine yardım 
vaadiyle kaç kez parasını alan polis idi. Kendisine Nihâd Bey’in Ser-Hafiyye 
Fehîm Paşa’ya selâm vermediğinden sürgüne gönderildiğini ve eğer eşinin 
geri dönmesini isterse Fehîm Paşa’ya gidip gönlünü almasını söyler. Binnâz 
Hanım’ın çok öfkelenerek onu boğmak üzere koşup gelmekte olduğunu görünce 
de kalabalığa karışarak izini kaybeder. Zavallı anne yavrucuğu ile eve döner ve 
ikisi de çok mutlu günler geçirdikleri kanepeye uzanarak uzun uzun ağlamaya 
başlarlar. Yanıbaşlarında Dilber de yuvasında inlerken, Şâhbâz ise Dilber’in kırık 
kanadına başını süre süre ayni üzüntüleri çekmekte idi.

Hikâye şu paragrafla sona erer: “Artık, denebilir ki, bu iki yuva gadr u zulm 
ile harâb oldı; ve henüz her şeyden bî-haber Seher ismindeki bu zavallı kızcağızın 
gözlerini, daha bir güneş görmeden şeb-nem-i eşk-i felâket vaktinden evvel 
suladı!...”

Hikâyede yer yer çok güzel tahliller vardır.

Hikâye Benhâ’da 21 Aralık 1906 tarihinde yazılmış olup Kıbrıslı Jön-
Türklerden Ahmed Râ’ik Bey’e adanmıştır. Râ’ik Bey ise bu konuda bir tanıtma 
yazısı kaleme almıştır. (Bkz. İki Yuva’ya Dâir, Eski Şeyler, Lefkoşa 2006, 68-69.
ss.) Kitapta Râ’ik Bey’in de ona ithaf ettiği bir yazı daha vardır. (Bkz.: Age., 
Vatan-ı Cüdâ, Şi’r-i Mensûr, ss 54-56)

14. Yâd-ı Mâzî ve Ecdâd (Geçmişi Anma ve Atalar)

“Biz de dâhil, bütün İslâm âlemi çürümüşlük içinde. Karşımızda bulunan 
Hristiyan dünyası ise saldırgan halde. Bu durumda geçmişe ve dedelerimizin 
yaptıklarına dönmekten başka elimizden ne gelir?” diyerek eski günleri dile 
getirmeğe çalışılır.

Bugün Müslümanlar için Afrika, Hristiyanlar tarafından bir musalla taşına 
dönüştürüldü. Târık ibn Ziyâd’ın İspanya’yı fethetme şânının ardından uğradığı 
perişanlık, Fas’ın içine düştüğü durum ve Osmanlı’nın elindeki Trablus-ı Ġarb’ın 
perişanlığı yürekler acısıdır. Hâlbuki Endülüs’te yaratılan düzen ve düzey, 
imrenilecek bir olgu idi. Şimdilerde İslâm dünyasına son vermek için Afrika, 
Hristiyanlarca karargâh olarak kullanılıyor. Yazarımız, Mehmed Murâd’ın 
Tarih-i Umûmîsi’ni kaynak göstererek geçirilen dönemleri, yaşanılanları özetle 
sıralıyor. O parlak dönemlerden sonra (Endülüs İslâm hâkimiyetinin son pâdişahı) 
Abdullahü’s-Sagīr’in İspanya tahtını terk edip canını kurtarmak için korkakça 
kaçışının yüz kızartıcı hikâyesine de yer vermeyi ve Hristiyanlarca nehirlere atılan 
yüzlerce el-yazması eserler yüzünden suların günlerce siyaha keserek aktığını da 
hatırlatmayı ihmal etmiyor.
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Yazar, Müslümanların Endülüs fâciasından ibret almadıklarına değinerek sözü 
Osmanlılara getiriyor: O zamanlarda, Kānûnî Sultan Süleyman, Sokollu, Barbaros 
ve Köprülüler’le Osmanlı’nın yücelmesi ardından büyük bir çözülme içine 
düştüğü belirtiliyor. Bugün, İran’ın, Afganistan’ın, Hind’in Cavalı Müslümanların 
da durumları öyle. Cezayir’deki din kardeşlerimiz Fransızlar tarafından kurşuna 
diziliyor, zorla Hristiyanlaştırılıyor. Batı’daki İslâm yöneticileri de halklarını 
unutmuş, kendi kişisel çıkarları ve zevklerinden başka birşey düşünmüyorlar. 
Mısır’da yaşanan ihanet, yürekler acısı.

Yazar, bu gidişle yok olacağımızı hatırlatarak İslâm halklarını uyanmaya ve 
birleşmeye çağırıyor.

Yazı, El-Cezîre Konferansı münasebetiyle 1906 tarihinde Fas’ın El-
Mağribü’l-Aksâ şehrinde kaleme alınmış olup “Peder” dediği Kaymakam İsmail 
Hakkı Bey’e adanmıştır.

15. Tahayyül-Tesliyet (Hayal Kurma-Avunma)

Yazar, Tarım Dairesinde çalıştığı günlerde teftiş sonrası karanlık bir gece evine 
dönerken büyük bir garipseme hissediyor. Bakıyor ki çevresinde ne kadar canlı 
varsa; insan, hayvan, bitkiler büyük bir sessizlik içinde, uykuya dalmış... Yalnız 
bir kendisi ve de yatağına uzanmış, yorgunluktan kıvranan arkadaşı uyanık kalmış. 
Müthiş bir bunalıma girdiği ânda gözünün önüne annesinin hayali, kulaklarına 
onun avutucu sözleri geliyor ve birdenbire düzelip gün doğarken herşey gözüne 
yeniden güzel görünmeye başlıyor.

Yazının son paragrafı şu cümlelerden oluşmakta: “Şimdi horozlar, bu tâze 
havanın bütün serinlikleri içinde uyanarak esmerîn tülleri arasından yavaş 
yavaş sıyrılan perî-i seheri, meserret-engîz sesleriyle tebcîl ederlerken etrâfında, 
köylünün semere-i sa’yiini taşımaya çıkan develerin çınġırak sesleri de, insanları 
dâimâ mübâreze-i hayâta çağırıyorlar... heyhât!...”

Yazı, Merc’te yazılıp 1904 tarihini taşımaktadır.

İhtâr

Mısır’ın başkenti Kahire’de kitabın basımı sürerken Türkiye’de 23 Temmuz 
1908 günü II. Meşrûtiyetin ilan edildiğinin gazetelerden öğrenilmesi üzerine 
Manastırlı Behâe’d-dîn Bey büyük sevince kapılır; ve kitabın sonuna ekleyeceği 
bir övgü yazısı ile I. cildin tamamlanacağını açıklar.

16. Gurbetten Selâm ve İhtirâm

Yazı, hürriyeti gerçekleştirmek için canla başla çalışan, canlarını ortaya atan ve 
bu uğurda hiçbir fedâkârlıktan çekinmeyen mücâhitlere içten gelen bir saygı, bir 
övgüdür. Bu uğurda ön-ayak olanların adlarını sayar, ömürleri vefâ etmeyenleri 
saygıyla anar.
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Sekiz yıldır görmediği vatanı, on iki yıldır gidemediği, doğduğu yer olan 
Manastır’ı hasretle selâmlar. Hürriyet yanlılarına yapmadığını bırakmayan otuz 
üç yıllık baskıcı yönetim yıkılıp gitmiştir; sürgün yerleri, yapılan işkenceler acı 
hâtıralar olarak hâfızaların bir köşesinde kalacak, zamanla târihe karışacaktır.

Hürriyet uğruna gurbet ellerde her türlü zorluğu göğüsleyerek mücâdelerini 
sürdürenleri kutlarken; Fransa, İsviçre, İngiltere ve Mısır gibi ülkelerin 
kendilerine anlayış gösteren, destek veren insanlarına teşekkürler eder. Bu mutlu 
sonuca varılmasında en büyük payı olan orduya övgüler sıralar. Gurbet ellerde 
yaşamlarını yitirenlerle ihânet edenlerin adlarını saymayı da ihmal etmez. En 
olumsuz koşulların bile hedeflerine varmaya azmetmiş mücâhitleri yollarından 
döndürmediklerine değinerek varılan sonuçtan gurur duyar. Hürriyet yanlılarını, 
orduyu, vatanı selâmlar; annesine, babasına ve kardeşlerine saygı, sevgi ve 
özlemlerini dile getirir.

Yazı Kahire 1324 tarihli olup Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Silistreli Hamdî Bey’e 
adanmıştır.

EK 2

– Erkân-ı Harb Yüzbaşısı Silistreli

 Hamdî Beğ Kardaşıma:

Ġurbetden Selâm ve İhtirâm

Manastır’da parlayan “Neyyir-i Hakīkat”ın 10 ve 11, ve İstanbol’da çıkan 
“Tanîn”in 4 üncü numrolı sahâyıf-ı şânını bugün okuyınca; sekiz senedir dûr 
u mehcûrı, şeydâ-yı mütehassiri oldığım sevgili vatanıma, ve bi’l-hâssa on iki 
senedir mahrûm-ı rû’yet-i dîdârı bulundığım meskat-ı re’sime; azîz, mübeccel, 
şanlı “Manastır”ı mıza... onun türâb-ı pâkine; şânlı beyâz ve berrâk “Prister”lerine, 
vaktiyle bulanık ve bî-fâide akan drahorlarına; güllerine, çiçeklerine, hazâret 
ve tarâvetle meşhûn bağçelerine, etrâfında şimdi elbette daha ziyâde âsûde ve 
memnûn uyuyan kabristânlarına, hâsılı... gėcelerine, gündüzlerine, zemîn ü 
semâsına, oohh.. her yerine, her şey’ine bir selâm, bir selâm-ı ihtirâm takdîmi 
düşünmüş; hele her şeyden ziyâde... onun merkez-i hareket ėdindiği kahramân 
askerlerine: Niyâzîlerine, Enverlerine, Salâhe’d-dînlerine, Hasanlarına, Eyyûb, 
Rûşen, Mustafâ ve onların pâk ü mübeccel şanlı nâsiyelerine-velev hayâlen olsun- 
ġurbet ėlden bûse-i hârr-ı şükrân göndermeği ârzû etmişdim; ve işte... rûhımın en 
samîmî tahassüsât-ı tezkâr ile çırpındığı şu ânda kaleme sarılıyorum..

Es-selâmün aleyk, ooh... Ey büyük vatan! Ey bu milk ü milletin teâlî-i şânı 
uğrunda fedâ-yı cân etmiş milyonlarca ecdâdı koynunda saklayan hâk-i pâk-i 
mu’azzez!

Aleyke şân ü celâl.. Ey sevgili, güzel “Manastıré. Es-selâmü aleyküm, ooh.. Ey 
bülend nâsiyeler, Nâzımlardan, Şemsîlerden, Sâdıklardan ön alan müntakimîn-i 
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Hakk, şânlı çehreler.. askerler, başı-bozuklar; edîbler, âlimler; ey bütün nâmûs-kâr 
olan sevgili kardaşlarım! Ta’zîm ü hürmet size; tahsîn ü tebcîl size...

Otuz iki senedir en denî, en mülevves ellerle, en hecîl idrâksizlikler içinde 
cehl ü ümmî ile meyyitâne geçen eyyâm-ı siyâh edbârı, bir daha aslā.. aslā avdet 
ėdememek şartıyla ‘ademin en karanlık ve derin çukurlarına atup mahv ėtdiniz; 
hezârân takdîr size, minnet ü şükrân size..

Ooh, artık heykel-i dehhâş-ı İstibdâd yıkılmışdır; artık ağızlarımızdaki âteşîn 
kilidler; kollarımızda, ayaklarımızdaki âhenîn zencîrler; otuz iki senedir hayvânlar 
gibi dûş-ı sabr ü tahammülümüzde taşıdığımız kahhâr boyunduruklar parçalanmış 
erimişdir..

Artık, tâ.. Kerbelâ sahrâlarından İşkodra dağlarına, Edirne ve Erzurum’un 
meştâ-yı satvetinden Yemen’in ve Trablus’un ıssız ve kurak çöllerine kadar bütün 
semâ-yı ikbâlimize parlak, pür nûr u ihtişâm beyâz kanadlarını açan mâder-i azîz 
hürriyyetin şeref ü kudûmıyleberâber, eğilen başlarımız yükselmiş, sersemler gibi 
bulanan nazarlarımız açılmış, zillet e meskenet içinde siyâhlanan nâsiyelerimiz 
bütün bir dem-i şebâb u teceddüdün revnak haşmetiyle parlamış, parlamışdır..

Artık “Marmara”lar kan içemeyecek; mahbesler, menfâlar efkâr-ı 
münevverenin i’dâmına degil, şakī ve hâinlerle sarıkların te’dîb ü kahr u 
terbiyyesine hasrolunacaklardır..

Artık Taşkışla’lar, zabtiyye kapıları, Bekir Ağa Bölükleri birer karakuş çardağı, 
En gizisyon karargâhı değil; hırâset-i vatana, muhafaza-yı nizâm ü kānûna, 
insaniyyetin ırz u cân ve mâl ü istirâhat bekçiliğine tahsîs ėdileceklerdir..

Artık mekteblerimiz fesâd-ı ahlâk mecmû’ı degil; hakīkī birer dârü’l-terbiyye, 
dârü’l-irfân olacak, devâir-i hükûmetimiz hırsız yatağı, câsûs ocağı değil, menâbi’i 
nizâm ü adâlet bilinecekdir...

Artık her şey; ve artık, artık...

Artık, evet, bütün bunlardan başka... ooh, ey benim pek azîz, pek sevgili ve 
muhretem vatanım! Artık biz de, ben de senin türâb-ı pâkine yüz sürmek, felâket-
dîde ebeveynimi; mütehassir kardaşlarımı, hâsılı.. bütün ihvân ü yârânımı doya 
doya kucaklamak, doya doya öpmek, onların huzûr-ı şefkatlerinde hâr u tatlı 
gözyaşlarımla doya doya ağlamak bahtiyârlığına nâil olacağım demek...

Sekiz uzun senedir çilelerini, acılarını, derdlerini, kederlerini, hasret ve hicrân 
ü elemlerini tatlı tatlı yaşadığım; bir kuru lokma için en tākat-fersâ metâibiyle 
döğüşdüğüm; kuvvet-i maîşet arkasında Paris’den Marsilya’lara, Liyon’dan 
Cenevre’lere kadar ayakla yürüdüğüm; diri teslîm olmamak uğrunda fekat 
tecrübesizlikden nâşî günlerce aç, yatacak yerim olmadığından gėcelerce uykusuz, 
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senelerce bî-huzûr kaldığım şu hayât-ı sitîze-kâr-ı ġurbete vedâ’ ėdebileceğim 
demek... Öyle ise el-vedâ... ey ġurbetin eyyâm-ı girîzân-ı azâbı! Ey zulmetler, 
yaralar, elemler, ıztırâblar, ey acılar!

Ve bizim gibi mücâhidîn-i ahrâra, dâimâ âğûş-ı sıyânet açan... ey hürr Fransızlar, 
hürr ve âlî-cenâb İsviçre’ler İngiltere’ler.. Ey oraların muhteşem ve medenî 
güzel şehirleri, karlı dağları, pür-debdebe medeniyyeti, çalışkan, hürriyyet-
perver ve mes’ûd ahâlîsi! Ey vâdî-i mübârek Nil! Asırlar, envâ’ı müteġallibler 
görüp geçirmiş köhne ehrâmlar; ey müşemmes Mısır ve onun sevk-i cehâlet ve 
fesâd-ı ahlâk ile hâlâ İngiltere hizmetciliğine mahkûm zavallı ve esîr ehâlîsi! Ey 
hurmalıklarda develerini otlatan ceylân bakışlı duhterân-ı bedeviyyet; ey güneş 
evlâdları! Sizlere de el-vedâ’... Ve samîm-i cândan teşekkürler olsun.. Var ve dâim 
olınız; bize vatan-ı sânî oldınız... bizi köylerinizde beslediniz....

İlâhî! Ne büyük fevz-i ulvîdir; ne bülend ġayret-i Hudâ-pesendânedir ki 
yüzlerce senelerden beri yerleşmiş, yerleşdikce vahşet ü dehşeti artmış, ve nihâyet 
büsbütün kudurarak şu otuz iki sene müddet zulmetler, hıyânetler, cinâyetler 
içinde gülzâr-ı vatanı; kanlar, kefenler, felâketler, sefâletler, tahkīrler, zilletler, 
harâbeler, mezâristânlarla doldurmuş; mâder-i azîz hürriyyeti zencîrlere vurmuş; 
cism-i nâzik-terîn vatanı azâblar, yaralar içinde bırakmış deyu akūr İstibdâdı bir 
hamle ile parça parça ėderek yerlere geçirdi... Büyük küçük hiçbir milletin târîh-i 
inkılâbında görülmeyen bu semâ-pâye muvaffakıyyet-i şân-âver içün zümre-i 
ahrârımız ile’l-ebed tebcîl, ile’l-ebed tahsîn ėdilseler gerek... Osmânlılık ve 
Osmâniyân da bunların azîz vücûdlarıyle, azîz ve lâ-yemût nâm ü şân-ı celâliyle 
ile’l-ebed iftihâr eyler:

Yaşasın Ahrâr, yaşasın ordu!

O ordu ki dağlar kadar görünen ve kanımızı, iliğimizi içdikce dağlara kadar 
büyüyen binâ-yı siyâh İstibdâdı samîmî ve fedâkâr bir hamle-i ittihâdile bir 
darbede yıkarak fezâ-yı tahkīr-i ‘ademe fırlatıverdi..

Yaşasın o Ahrâr ki daha... kaç sene evvelleri Paris’lerde, Cenevre’lerde, Londra 
ve Mısır’larda:

“İnkılâb eyler zamân bir muktedir hey’et gelir
Müstebidler mahv olur, her ferde hürriyyet gelir
Millete servet, vücûd-ı devlete kuvvet gelir
Şimdi vîrân gördüğün me’vâlar âbâdân olur!”

   *

Cilve-gâh-ı emn ü âsâyiş olur cümle bilâd
Vâdi-i eymen olur bu mahşer-i âbâd-fesâd
Gösterir ahkâmını feyz-i ulüvv-i ittihâd..
Bir şehen-şâh-ı cihânla bir çûbân seyyân olur!”
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terânelerini nevâ-yı emel ėdinerek senelerce sefâlet, senelerce mahrûmiyyet ve 
ıztırâblar içinde aslā fütûr getirmediler, ezâdan azâba, azâbdan felâkete geçdikce 
ümîdlendiler, yaralandıkca ġayretlerini artdırdılar, şiddetlendirdiler...

Ba’zen Trablus’larda, Fizân’larda, Paris’ler, Londra ve Kahire’lerde verem 
şehîdleri bırakdıkca:

 “Biri ölürse bir digeri rû-nümâ-yı feyz olur
 İhyâ-yı lâ-yemûtdur Ahrâr zümresi!..”

kānûnınca çoğaldılar, çoğaldılar..
Ne Midhat Paşa’ların “Tâif” maktelinde başsız yatışı, Hayru’l-lah Efendi’lerin 

nâ-bûdît cismi, Kemâl’lerin Rados’da tesemmümü, Cân-fedâ Suâvî’lerin 
süngülenmesi, Şefkatî’lerin sefâlet yüzünden Paris’de intifâ-yı hazîni, muallim-i 
muhterem Murâd Beğ’lerin iğfâl ü saydı, Dâmâd Mahmûd Paşa’ların, Halîl 
Ġānem’lerin, üç sene evvel Brüksel’de ve Paris’de hicret-i ebedîleri; ne Avlonyalı 
İsmâîl Kemâl’lerin vaktiyle mahbûb-ı millet iken hârice çıkar çıkmaz bayağılıkları, 
İtalya ve Yunanistan’a satılmaları, hıyânetleri, ve ne de henüz “İkdâm” gibi eski bir 
ġazettamızda yazılarıyle göz boyamaya, âlemi iğfâl ėderek göze girmeğe çalışan 
Ali Kemâl’lerin; bundan dokuz sene evvel Paris’de müesses Teâvün Cem’iyyet-i 
vatan-perverânesinin esrâr u icrâât plânlarını, dört sene evveline kadar ser-hafiyye 
yaşayan Ferīk Ahmed Celâle’d-dîn Paşa ve Necîb Melhâme hâinlerine, Brüksel 
Sefâretinde kâtib sıffatıyle kırk lira maâşa mükābil satarak Cem’iyyete ihânetleri.. 
hiçbiri, kimseye ye’s vermedi, veremedi!..

Zencîrler onları zabt u takyîd ėdemedi; mahbeslerin rutûbet ve zulmeti onların 
kalb-i polad ve münevverini paslatamadı. Ġurbetin hep içtiğimiz rahīk-i azâb 
u ıztırâbı, cû’ vü sefâleti, kahr u meşakkı, hâsılı tarīk-ı emelimize çıkan bütün 
mâni’alar... ne mahûf uçurumlar, dikenlikler, çalılıklar, tırmandığımız sert ve 
yalçın kayalıklar, ne de korkunç hâiller, tehdîdler, hiçbir şey... hiçbiri, bu âteşli ve 
cevvâl emelimize, hedefimize kavuşmakdan bizi men’ ėdemedi..

Bir daha:
Senâlar size... ey ensâr-ı hürriyyet, ey büyük ordu! Ve selâmlar sana... ey azîz 

vatan, ey güzel toprak! Sonra: hürmetler, iştiyāklar size... ooh, ey keder-dîde 
Vâlideciğim, Babacığım, Sevgili Kardaşlarım!.. (ss.166-175)

Kahire: 15 Temmuz 1324
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DID THE LATE OTTOMAN EMPIRE 
HAVE A MUSLIM MIDDLE CLASS

FINDLEY, Carter Vaughn
 ABD/USA/США 

Conventional wisdom long held that the late Ottoman Empire had no Muslim 
middle class, or else that this Muslim middle class included bureaucrats and 
intellectuals but not economically productive elements; by this argument, the 
economic middle class consisting only of non-Muslims. Müge Göçek has devoted 
a significant book to this thesis of a religiously divided middle class, thus providing 
scholarly support for this interpretation.1 

In a broader, comparative perspective, this conclusion appears to need 
rethinking. It may turn out that this is an opinion based on conditions in Istanbul, 
or on identifying the Ottoman Empire with Anatolia to the exclusion of other 
regions. In a comparative perspective, if late Ottoman society did not include 
propertied Muslim middle-class elements, it was the only Muslim society of its 
time that did not. Among neighboring Muslim societies, Iran had a Muslim bazari 
class, which figured prominently in the revolutionary coalition of ulema, modernist 
intellectuals, and bazari elements that made history in Iran’s major moments 
of political mobilization and upheaval from 1890 to 1906 to 1979.2 Among the 
Turkish Muslims in the Russian Empire, very significant trade networks also 
existed. The Volga Tatars, especially, included very wealthy merchant families 
who had made a lot of money out of Russian expansion into Central Asia.3 Yusuf 
Akçura’s famous views about the absence of a Turkish bourgeoisie may reflect 
the fact that he was precisely from one of those families and knew conditions 
in Central Asia better than in the late Ottoman Empire. Likewise in the Arab 
provinces of the late Ottoman Empire, Muslims are greatly in evidence among 
the economically active sectors of the middle strata.4 There, the Christians, who 
were also mostly Arabs indigenous to their localities, tended to be more active in 
externally oriented trade. The Muslims tended to be more active in the internal 
1 Fatma Müge Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and 
Social Change (New York: Oxford University Press, 1996).

2 Nikki Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution (New Haven, Yale University 
Press, 2003) and many other historians of Iran.

3 Adeeb Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (Berkeley 
and Los Angeles: University of California Press, 1998); Shafiga Daulet, Kazan and Moscow: Five 
Centuries of Crippling Coexistence under Russian Imperialism (1552-2002) (Hudson, New 
Hampshire: Kase Press, 2003).

4 Leila Tarazi Fawaz, Merchants and Migrants in Nineteenth-Century Beirut (Cambridge: 
Harvard University Press, 1983).
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trade, which was much larger in volume. Among the Muslims of the late Ottoman 
Empire, it would be very odd if the Arabs had an economically active middle class 
and the Turks did not, although it would not be surprising if more of the Turks 
worked in other pursuits, especially in the capital city.

Several scholars have begun to rethink issues of bourgeois class formation 
in the Ottoman Empire, but no one has yet done this in the broad chronological 
perspective needed to examine the question fully.5 I am now working on a book 
on Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity, and one of its objectives is to 
examine this question. More exactly, my book sets the question of bourgeois class 
formation in the context of the dialectical interaction between two currents of 
change that shaped late Ottoman and modern Turkish history. To understand these 
currents fully requires examining political, economic, social, and cultural change. 
In human terms, however, the people who made up these two currents of change 
were primarily the two wings of the Ottoman and Turkish proto-bourgeoisie: 
the intellectual-bureaucratic wing and the property-owning wing. The class 
status of the bureaucratic intelligentsia depended on their intellectual assets; 
culturally, they tended toward radicalism and secularism, although there were 
cultural conservatives among them. The class status of the propertied elements 
depended on economic assets, mostly in land or commerce; culturally, their most 
characteristic cultural outlet of expression consisted of religious movements. 

Thesis: Two Competing Currents of Change 

To site the radical current of change, Anderson’s (1991) concept of “print 
capitalism” provides a helpful starting point.6 Launched earlier (1789-1839) by 
government efforts to create new institutions and elites, the secularizing trend 
expanded beyond government control with the rise (1840-1860) of privately 
owned Ottoman print media. The “print capitalism” image evokes new linkages 
among cultural production, economics, society, and politics. The florescence of 
the print media presupposed modern schools, increased literacy, and linguistic 
changes facilitating mass communication. New literary forms opened imaginative 
realms in which to envision alternative futures. Propounding these visions, 
elite males assumed vanguard roles in mobilising others--women, rival elites, 
minorities, peasants--to pursue their visions. Political controversy intensified as 
competing visions proliferated, and old forms of personality-centered factionalism 
clashed with a new politics of issues and ideologies. Among the Ottomans, most 
elements of this complex existed by the 1860s. During the terminal crisis of the 
5 Notable examples include Kemal Karpat, The Politicization of Islam: Reconstructing Identity, 
State, Faith, and Community in the Late Ottoman Empire (New York: Oxford University Press, 
2001); M. Hakan Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (New York: Oxford University 
Press, 2003).

6 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, revised edition (London: Verso, 1991 [1983]).
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empire (1908-1923), secularists provided the leadership for first the constitutional 
(1908) and then the national (1919-1923) phases of the political restructuring that 
replaced empire with republic. Secularists governed Turkey from 1908 until at 
least 1950 and still retain great power and prestige.

If the phenomena surrounding print culture gave radical modernizers their 
forum, symmetrical logic suggests that manuscript culture must have served 
conservatives analogously. In fact, a more narrowly defined phenomenon, albeit 
one identified at first with manuscript culture, served this purpose: Islamic religious 
movements, and not just any of them. The Islamic movements of the period varied 
widely, and anti-Ottomanism or otherworldliness prevented some of them from 
stimulating Ottoman revitalization. So much greater was the significance, then, of 
a shaykh from Ottoman Kurdistan, who introduced the reformist Mujaddidi form 
of the Naqsh bandiyya from India and won recognition even from other orders as 
“the Renewer” of his century. Khalid al-Naqshbandi (1777-1826) founded the 
Khalidiyya, the dominant branch of the Naqshbandiyya in the western Islamic 
world. Among factors contributing to its long-term success, two were critical. In 
contrast to some orders’ social withdrawal, the Naqshbandi principle of “seclusion 
within society” (halvet der encümen) prompted political engagement and support 
for the state. Equally important, strict sharia observance won the Naqshbandis 
adherents among the ulema, who criticized other orders’ laxity. Once it overcame 
Sultan Mahmud II’s (1808-1839) initial suspicions by reassurances that its 
members prayed for the state, the Khalidiyya became a major reintegrative force 
for the remainder of the empire’s history.7

Emerging on the empire’s periphery, the Khalidiyya sparked a great awakening 
in center and periphery alike. Among the Muslim proto-bourgeoisie, if progressives 
with intellectual capital (the new official and literary elites) rallied around the 
emerging print media, people with economic assets (merchants, landowners) 
generally espoused more conservative views and sought their cultural outlet in 
religious movements, particularly the Khalidiyya and its branches. Under the 
early republic, the fact that the Naqshbandis performed their essential ritual 
silently and could do so in private houses helped them to survive the 1925 ban on 
sufi brotherhoods. Their historically positive orientation toward the state and their 
willingness to take jobs within the state-controlled Directorate of Religious Affairs 
7 Among many references on Mevlana Halid and the Halidiye, see Sean Foley, “Shaykh Khalid 
and the Naqshbandiyya-Khalidiyya, 1776-2005,” Ph.D. diss., Georgetown University, 2005; Butrus 
Abu-Manneh, “A New Look at the Rise and Expansion of the Khalidi Sub-Order,” in Sufism and 
Sufis in Ottoman Society, ed. Ahmed Yaşar Ocak (Ankara: TTK, 2005), 279-314; Abu-Manneh, 
Studies on Islam and the Ottoman Empire in the Nineteenth Century (1826-1876 (Istanbul: Isis, 
2001); Raymond Lifchez, ed., The Dervish Lodge: Architecture, Art, and Sufism in Ottoman 
Turkey (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992), 209-27 (Hamid Algar, 
“Devotional Practices of the Khalidi Naqshbandis of Ottoman Turkey”). 
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enabled them to “colonize” one bastion of the secular republic.8 In recent decades, 
organizations of other forms--mosque congregations, foundations, business firms, 
media ventures, political parties--also evolved out of the Khalidiyya. As secularists 
and Islamists came to compete in the same arenas, Turgut Özal (prime minister 
1983-1989, president 1989-1993) could identify himself openly as a Naqshbandi.

Turkey’s two other leading religious movements did not derive directly from 
the Khalidiyya but reacted to its stimulus, among others, and led the way in 
generating new organizational forms. These movements began with Said Nursi 
(1873-1960), known as Bediüzzaman, “the wonder of the age.”9 He sought to 
fill the spiritual void of republican secularism by founding--not a sufi order--but 
rather a text-based movement that people would join by studying his writings. 
Advocating both modern science and religious studies, he produced sophisticated 
refutations of the European materialists esteemed by Turkish secularists. Nursi 
embodied both the transition in religious teaching from orality to textualism 
and religious activists’ adoption of the modern media. In the same period, the 
rise of Islamic “print capitalism” was further evidenced by Islamist journals like 
Sebilürreşad and widely published authors like Necip Fazıl Kısakürek (1904-
1983), whose early studies in France perhaps inspired him to emulate the right-
wing French Catholic writers and movements like the Action Française.10 The 
branches into which Nursi’s movement divided after his death include that of 
Fethullah Gülen (1938-), now Turkey’s most influential religious leader. More 
interested in acting on their beliefs than reading, Gülen’s followers founded 
schools in many countries and sponsored print and electronic media, among other, 
diverse forms of social action. With Gülen, Turkish Islamists have adapted not 
only to modernity but also to globalization.11

The institutions, economic interests, sociabilities, and modes of cultural 
production associated with “print capitalism” in the secularists’ case and with 
the three great religious awakenings in the conservatives’ case symbolically site 
the two competing currents of change in which Turks have lived out their stormy 
8 Ufuk Ulutaş, “Religion and Secularism in Turkey: The Dilemma of the Directorate of Religious 
Affairs,” unpublished seminar paper, Ohio State University, 2006.

9 Şerif Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey (Albany: State University of 
New York Press, 1989); Şükran Vahide, Islam in Modern Turkey: An Intellectual Biography 
of Bediuzzaman Said Nursi (Albany: State University of New York Press, 2005); Serdar Poyraz, 
“Preliminary Reflections on Bediüzzaman Said Nursi and the Nurcu Movement,” unpublished 
seminar paper, Ohio State University, 2003.

10 James C. Helicke, “Islam, National Identity, and Modernity: The Revival of the ‘Turkish-Muslim’ 
Journal Sebilürreşad in Turkey’s Multiparty Period,” unpublished seminar paper, Ohio State 
University, 2006.

11 M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, ed., Turkish Islam and the Secular State: The Gülen 
Movement (Syracuse: Syracuse University Press, 2003); Bayram Balcı, Missionaires de l’Islam 
en Asie Centrale: Les écoles turques de Fethullah Gülen (Paris: Maisonneuve et Larose, 2003).
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struggle for nationhood and modernity. The two currents’ historical courses 
differed markedly. The radicals emerged during the Tanzimat (1839-1870s), 
engineered the Young Turk revolution (1908) and National Struggle (1919-1923), 
ruled the republic for two generations, consolidated power positions they still 
retain, and made secularism into a lasting “belief system.” Powerful under the 
empire, religious conservatives ran afoul of the early republic’s secularism and 
nationalism, struggled to reorganize and create their own modern media, and could 
again compete successfully in the political arena only by the 1980s. They have 
since reestablished themselves as part of the mainstream, no longer the objects of 
state policy but among its makers. 

What governed the interactions among these two currents of change? 
Channeled in their flow by Islam, nationalism, and modernity, the secularist and 
Islamist currents of change differentiated gradually in the nineteenth century, 
clashed as the secular republic succeeded the Islamic empire, and moved back 
toward symbiosis since the 1960s. The contradictions between the currents have 
been more conspicuous than their convergences. However, the Turkish polity 
probably could not have survived as a coherent entity if the two trends had only 
clashed and never achieved moments of synthesis. In fact, the convergences have 
been many. Like Namık Kemal, Ahmed Midhat, and Fatma Aliye among writers, 
individuals often participated in both trends unless forced to choose. The course of 
events likewise created convergences. The land law of 1858 served the interests of 
both the office-holding and the property-holding wings of the proto-bourgeoisie. 
After 1908, the Young Turks’ “national economy” policy, aiming to form a 
Turkish bourgeoisie, implicitly privileged common ethnicity, not ideological 
uniformity.12 The successful National Struggle (1919-1922) and the foundation of 
the republic created a wave of gratitude that enabled republican leaders to enact 
reforms for which most of the populace were unready; significantly, some Kurdish 
Naqshbandis did revolt in that period. Yet the fact that Atatürk is the only strong-
man leader of the 1930s still revered by most of his people clearly demonstrates 
widespread appreciation for the changes over which he presided. More recently, 
the positive reassessments of Abdülhamid’s reign and Turgut Özal’s and Recep 
Tayyıp Erdoğan’s success in “main streaming” religious Turks suggest that other 
Turks increasingly recognize conservative Muslims’ contributions. Social and 
cultural differences have been highly politicized in Turkey, to a degree that has no 
counterpart in many Euro-American countries. The Turkish middle class has had 
difficulty cohering, but that does not excuse writing it out of history. 
12 Zafer Toprak, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi: Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik, 
1914-1918 (Istanbul: Homer, 2003), and other works of Toprak.



1340



1341

ЛЕПНАЯ ПОСУДА С АППЛИКАЦИЕЙ
В ПАМЯТНИКАХ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

FİALKO, Elena/ФИАЛКО, Елена 
UKRAYNA/UKRAIN/УКРАИНА 

ABSTRACT

The Hand-Made Pottery with the Application in Decor of the Early Iron Age 

The wide spectrum of ornamental techniques is typical for hand-made pottery 
of the Early Iron Age. Application is the most rare one. Among other stock, big 
black-glossy vessel was found in large barrow near village Glevakha (Kiev Region, 
Ukraine). Its ornament consisted of gold strips on throat and a great number of 
triangular gold plates on body. There were no similar finds on the territory of 
European Scythia. However, the tradition of ornamenting hand-made pottery with 
application is common for graves in Altai (Pazyryk Culture). But these ornaments 
in the form of animals and plants were made of leather, not of gold, sometimes 
covered with tin foil. Pictures of that kind were used as amulets to protect the 
content of vessels from malicious spirits. Clay vessels with application were 
found in tombs of representatives of either sex. 

The tradition of covering pottery with application was probably brought from 
the West (quite possibly from territory of northeast Italy) to the Dnieper Right 
Bank region together with black-glossy vessels. Later on this modern trend spread 
over the territory of Altai to acquire local features. This new fashion came through 
commercial contacts or military campaigns of carriers of new traditions.

Key Words: Hand-made, traditions, Iron Age. 

РЕЗЮМЕ 

Для лепной посуды раннего железного века отмечается широкий 
спектр орнаментальных приемов. Наиболее редко встречающийся прием 
- аппликация. В большом кургане у с. Глеваха Васильковского района 
Киевской области (Украина), среди прочего инвентаря, была найдена большая 
чернолощеная корчага. Ее орнамент состоял из золотых лент на горле и 
рядов треугольных золотых бляшек на тулове. На территории Европейской 
Скифии аналогичных находок нет. Однако традиция украшения лепной 
посуды аппликацией известна в погребальной практике представителей 
Пазырыкской культуры Алтая. Но здесь украшения в форме фигурок зверей 
и растений были сделаны не из золота, а из кожи, иногда покрытой оловянной 
фольгой. Такие изображения служили оберегами, охранявшими содержимое 
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сосудов от злых духов. Глиняные сосуды с аппликацией найдены в могилах 
представителей обоего пола.

Возможно, традиция украшения керамической посуды аппликацией 
пришла в Днепровское Правобережье с запада вместе с чернолощеной 
посудой. Не исключено, что с территории северо-восточной Италии. А 
затем, как некое новомодное веяние, распространилась на территории 
Алтая, где получила локальную окраску. Пути распространения новой моды 
украшения посуды могли быть разными – как обменно-торговые контакты, 
так и военные походы носителей новых традиций.

Ключевые Слова: Лепная посуда, традиция, железный век.

---

При определенном разнообразии форм лепная посуда отличается 
значительной консервативностью, сохраняя локальные особенности на 
протяжении длительного времени. Поэтому керамические изделия служат 
одним из важнейших признаков определенных археологических культур. 
Среди наиболее значимых (этнических, хронологических) ее черт выступает 
орнамент. Для посуды раннего железного века отмечается широкий спектр 
орнаментальных приемов. Наиболее характерен углубленный орнамент в 
виде различной формы вдавлений, защипов, проколов, прочерченных или 
процарапанных линий (иногда заполненных пастой), реже применялся 
объемный декор в виде валиков и фигурных налепов-выступов. 
Определенный эффект достигался заглаживанием и лощением поверхности. 
Часто различные типы орнаментов сочетались. К числу редко встречающихся 
приемов орнаментации относится аппликация. 

В 1950 г. А.И. Тереножкин раскопал большой курган (первоначальная 
высота 12 м, диаметр 60-70 м), в 2 км южнее с. Глеваха Васильковского района 
Киевской области (Украина), (Тереножкин, 1954: 80) (Pис. 1). Под центром 
кургана в большой яме (8,0 х 5,0 х 2,5 м), ориентированной по линии северо-
запад - юго-восток, был устроен деревянный склеп с дромосом (6,0 х 1,8 
м), примыкающим с юго-восточной стороны. Главного погребенного 
сопровождала насильственно умерщвленная молодая женщина. Кроме 
разрозненных и раздавленных древними грабителями костей, в могиле 
уцелели: бронзовый кистень; две бронзовые крестовидные уздечные 
бляхи; два фрагмента костяных стержней; два железных гвоздевидных 
стержня; морская раковина с розовой краской в одной из створок, две 
золотые, одна стеклянная зеленого цвета и 25 мелких пастовых белого цвета 
бусин; железное колечко; бронзовая гвоздевидная сережка; две бронзовых 
гвоздевидных булавки и бронзовый наконечник стрелы. В набор лепных 
сосудов (обнаруженных в мелких фрагментах) входили орнаментированное 
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по венчику глубокое блюдо, чернолощеный кубок, три разных по размеру и 
орнаментации горшка и корчага типа Вилланова (Тереножкин, 1954: табл.1, 
рис.11-13). 

Из набора уцелевшего погребального инвентаря нас интересует 
последняя находка. Реставрированный сосуд представляет собой большую 
корчагу (высота – 74 см, диаметр венчика – 34,6 см; тулова – 63,4 см, дна – 
15,4 см) с широким резко отогнутым наружу венчиком, высокой конической 
горловиной, покатыми плечиками и резко сужающимся к плоскому дну 
туловом (Pис. 2). Поверхность сосуда черного цвета с металлическим 
отливом, покрыта лощением и, вероятно, натерта графитом. Верхнюю 
половину сосуда покрывал орнамент двух типов – пластический и накладной. 
По плечику сосуд украшали три пары округлых вертикальных выступов. 
От накладного орнамента, состоявшего из золотых бляшек и лент, на месте 
их крепления к поверхности сосуда сохранилась белая цементирующая 
масса. На некоторых фрагментах стенок, попавших в огонь при ритуальном 
сожжении погребения, “цемент” от бляшек не сохранился, но на их местах 
образовались темные пятна, повторяющие контур аппликаций. Форма бляшек 
восстанавливается благодаря их оттискам на “цементе” – треугольники 
со скругленными углами, украшенные строенными концентрическими 
кружками (рис. 2, 2). Размеры бляшек, судя по рисунку, 2,4 х 2,4 см. Верхнюю 
часть орнаментального пояса ограничивали две отстоящие на 4,0 см друг от 
друга горизонтальные золотые ленты шириной по 4,0 см каждая. От верхней 
ленты, расположенной под венчиком, поднимались три вертикальные 
полосы такой же ширины, загнутые через край внутрь сосуда. Основной 
узор состоял из трех рядов треугольников, образованных тремя бляшками. 
Снизу орнамент ограничивался рядом треугольных бляшек вершинами 
вверх, расположенных по плечику корчаги (Pис. 2, 3).

Для керамического комплекса раннескифского времени Украинской 
Лесостепи глевахская корчага практически уникальна. Кроме нее известна 
только одна находка керамического сосуда с золотой аппликацией (рис. 3) 
из кургана № 1 группы “Пятое поле” в урочище Марченки близ Бельского 
городища (Полтавская область). В то же время, близкие по форме 
корчаги с выступами-упорами, традиция которых восходит к культурам 
каннелированного гальштата, широко использовались населением Среднего 
Поднепровья в раннескифское время (Смирнова, 1999: 241-243). Близкие 
параллели по силуэту, но без накладных украшений, найдены в кургане № 
447 у с. Журовка (Ильинская, 1975; табл.XII, 18) и кургане № 100 у с. Синявка 
(Ковпаненко, 1981: Pис.41, 11) (Pис. 4, 1-2). Вполне сопоставимые с нашим 
сосуды, но с более широкой горловиной, известны в памятниках Среднего 
Поднестровья (Западно-Подольская группа) (Sulimirski, 1936: tab. XIV, 1; 
XV, 4). Аналогичные сосуды обнаружены в памятниках Восточного 
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Гальштата: Бад Фишау, могилах 2/1968 (Pис. 4, 3) и 7/1969 могильника Блаи 
(Трансильвания) (Klemm, 1996: taf. 1; Vasiliev, 1980; рl.7, 1,3). Определенное 
сходство улавливается в характере орнаментации в корчаге из Брецие, 
хотя ее и отличают более приземистые пропорции. В самой узкой части ее 
горловины орнамент образует широкую горизонтальную ленту, а по плечику 
сосуд опоясан орнаментальным фризом из треугольников, развернутых 
вверх вершинами (Смирнова, 2001; Pис. 3, 5). Схожая по очертаниям корчага, 
но с отличными приемами и характером декора, происходит из кургана у 
хут. Шумейко (Ильинская, 1968; табл. LVII, 1). Два орнаментальных пояса 
из заштрихованных геометрических фигур расположены на ее шейке и 
плечике под выступами (Pис. 4, 4). В качестве отдаленной параллели узору 
глевахской корчаги можно привести близкую по форме гальштатскую 
урну из могильника у Гемейнлебарна близ Линца (Австрия), (Граков, 1977; 
рис.12). Почти вся поверхность сосуда покрыта полихромным узором - под 
венчиком (как и в нашем случае) две широких светлых горизонтальных 
полосы, ниже – два ряда крупных треугольников, внутри которых помещены 
орнаментальные фризы из треугольников и ромбов в различных сочетаниях. 
На плечике расположены чередующиеся объемные фигурки всадников 
и женщин, несущих на головах сосуды (Pис. 4, 5). Биконические сосуды 
несколько иного облика с украшенной геометрическими узорами верхней 
частью (Pис. 4, 6) характерны для памятников культуры Эсте (северо-
восток Италии), синхронной культуре Вилланова. В могилах II периода 
этой культуры, который датируется 750-575 гг. до н.э., появляются глиняные 
ситулы с геометрическим орнаментом, иногда дополненным украшениями 
из бронзовых пластин (Монгайт, 1974: 152, 154). В качестве аналогий здесь 
уместно привлечь серию бронзовых сосудов из Гальштатского могильника. 
Наиболее близок глевахскому по форме сосуд из могилы № 577 – с широким 
плоским венчиком, высокой шейкой, биконическим туловом и узким плоским 
дном. Высота его – 45 см. Шейку его украшают два рельефных пояска, 
образующих горизонтальную полосу; на наиболее выступающей части 
тулова и у дна – пояски из выпуклых заклепок конической формы (Pис. 5, 4). 
Похожий на предыдущий сосуд из могилы № 505 ниже (его высота около 31 
см), более приземист и дополнен двумя горизонтальными ручками (Pис. 5, 3). 
Еще два сосуда с вертикальными ручками как у кувшинов, более приземисты 
и округлотелы, и меньшего размера. Сосуд из могилы № 299, высотой 13,3 
см, густо украшен геометрическим орнаментом из горизонтальных поясков 
и треугольников, развернутых вершинами вверх (Pис. 5, 1). Орнамент 
сосуда из могилы № 500, высотой 13.5 см, наиболее интересен. В месте 
наибольшего расширения тулова расположен поясок из полусферических 
заклепок, с обеих сторон которого идут два орнаментальных пояса из 
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фигурок птиц (?) и коней, ограниченных лентами из густо посаженных 
полусферических выпуклин (Pис. 5, 2). В двух последних случаях орнамент 
выполнен тиснением, но зрительно очень напоминает аппликацию. 

Прототипы лощеной посуды типа глевахской корчаги происходят из 
Восточного Гальштата и с территории его восточной периферии – Карпато-
Дунайского региона. Единственного центра, откуда брала начало керамика 
подобной формы, найти пока не удается (Смирнова, 2001: 42). При этом уже 
неоднократно отмечалась связь таких сосудов с керамикой поздней культуры 
полей погребальных урн (Klemm, 1966: 193-195; Metzner-Nebelsick, 1996: 
301). 

Золотые треугольные бляшки с тремя кружками находят аналогии среди 
лесостепных древностей территории современной Украины, хотя они и не 
многочисленны (рис. 6). Такие украшения были найдены в кургане № 35 
у с. Бобрица (15 экз.), кургане № 100 у с. Синявка (11 экз.), кургане № 13 у 
хут. Поповка (3? экз.), кургане № 1 группы “Пятое поле” в уроч. Марченки 
(4 экз.) и др. (Ковпаненко, 1981; Ильинская, 1968; Черненко, Ролле, Скорый, 
Махортых, Герц, Белозор, 2004). Перечисленные выше бляшки (как и 
сосуды) датируются в пределах 6 в. до н.э. или первой его половины. Лишь 
курган № 1 в уроч. Марченки относится к более раннему времени – второй 
половине 7 – началу 6 в. до н.э. Здесь уместно вспомнить и аналогичную 
золотую бляшку (чуть большего размера – 3,0 х 3,0 см) из богатой женской 
могилы № 505 Гальштатского могильника (Pис. 6, 11). Дата этого погребения 
с кремацией, определяемая ранее 7 в. до н.э. (Hodson, 1990), по обновленной 
схеме гальштатской хронологии (Бруяко, 2004: 44) выводится в 8 в. до н.э. 
В данном контексте интересна находка части глиняной литейной формы 
на поселении раннего железного века близ г. Тараща (рис. 6, 12). Форма 
предназначалась для отливки бронзового штампа (или матрицы), с помощью 
которого изготовлялись золотые бляшки в виде строенных концентрических 
кругов (Бессонова, Романюк, 2004: 99). Эта находка свидетельствует 
о производстве таких золотых треугольных бляшек на территории 
Лесостепного Поднепровья. 

Определения пола погребенных в могилах с находками таких золотых 
бляшек не позволяют говорить о каких-либо приоритетах. В двух случаях 
погребения мужские (Марченки; Глеваха - парное), в остальных женские 
(Поповка, Бобрица – парное, Синявка - групповое, где основное женское). 
Судя по обстоятельствам находок, этот тип бляшек можно отнести к 
универсальному, поскольку в тех случаях, когда комплекс не пострадал от 
ограбления, они связываются с костюмом. И лишь в одном случае (курган у 
с. Марченки) допускается их связь с керамическим сосудом (Фиалко, 2006: 
7). 
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Учитывая характер погребального ритуала, сопровождающего инвентаря 
и аналогии ему, А.И. Тереножкин определил дату погребения у с. Глеваха 
серединой 6 в. до н.э., усматривая в нем усыпальницу вождя местного племени 
(Тереножкин, 1954: 95, 96). Совершенно очевидно, что в данном случае мы 
столкнулись с примером того, как местные мастера существенным образом 
изменили привычный облик посуды путем дополнения гальштатской 
“основы” местными элементами. В Европейской Скифии аппликациями 
украшали: парадную (погребальную) одежду, деревянные чаши, реже 
колчаны и ножны мечей. Узор составлялся из золотых накладных или 
нашивных бляшек различной формы. Во всяком случае, сохранились только 
металлические детали аппликации. Однако находки в памятниках Алтая 
позволяют предположить использование и других материалов для украшения 
“домашней” утвари и у населения Европейской Скифии. 

Два практически одинаковых по форме лепных сосуда с аппликацией стояли 
на полу ограбленной камеры второго Пазырыкского кургана. Один кувшин, 
из серой плохо вымешанной глины с большим количеством крупнозернистых 
примесей, сохранился полностью. Крупный плоскодонный сосуд с высокой 
горловиной раструбом и широким туловом, резко сужающимся ко дну, 
имел следующие размеры: высота – 50 см; диаметр венчика – 17 см, горла 
– 11,5 см, тулова – 28,5 см, дна - 12 см. Поверхность покрыта тонким слоем 
хорошо отмученной желтовато-красной глины и залощена. По верхнему 
краю на горлышко была наклеена широкая (8,0 см) полоса очень тонкой 
кожи. В средней части тулова располагался орнаментальный фриз из шести 
силуэтных изображений фигурок петухов, вырезанных из более толстой 
кожи (Pис. 7, 1; 8, 1). Размеры кожаных накладок – 15,3 х 12,0; 12,6 х 12,0 
см. Фигуры располагались друг за другом, развернутые по три в разные 
стороны. Таким образом, одна пара птиц оказалась повернутой друг к 
другу головами, а другая – хвостами. Все украшения однотипны – петухи 
изображены с поднятой головой, украшенной широким гребнем и бородкой, 
прижатым крылом, распушенным хвостом и приподнятой ногой. На гребне, 
голове, теле и хвосте сделаны сквозные орнаментальные прорези. При этом 
ажурные фигурки вырезаны не по трафарету, а каждая самостоятельно, 
поэтому они немного отличаются. Украшения наклеивались на сосуд гладкой 
стороной кожи, а мездряную наружную поверхность покрывал тонкий слой 
оловянной фольги (Руденко, 1953: 90-91). 

Второй аналогичный кувшин сильно разбит. Его размеры чуть отличны: 
диаметр венчика – 16,3 см, горла – 10,4 см, тулова – 29 см, дна-8 см. 
Возможно, что и этот сосуд был украшен ажурной кожаной аппликацией, 
поскольку среди фрагментов горловины был найден ажурный цветок лотоса 
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(Pис. 8, 6). Размеры кожаной накладки – 10,5 х 9,0 см. Не исключено, что 
его украшали и петухи, так как здесь же были найдены еще две такие же 
фигурки как на первом сосуде (Руденко, 1948: 22-23). 

В хозяйственном отсеке погребения самого знатного и богатого, по 
определению Н.В. Полосьмак, пазырыкца Укока в кургане Кутургунтас, 
разграбленном в древности, были собраны фрагменты разбитого кувшина. 
Высокогорлый глиняный кувшин (высотой 44 см) был украшен найденными 
рядом с ним кожаными аппликациями в виде вырезанных по контуру 
ажурных фигурок грифонов (Pис. 7, 2; 8, 7). Размеры фигурок из кожи – 8,7 
х 5,5 см. Как и в предыдущем случае, они были наклеены на тулово кувшина 
(Полосьмак, 1994: 70). 

Пара лепных сосудов происходит из женского погребения кургана №1 
могильника Ак-Алаха-3, раскопанного Н.В. Полосьмак в Горном Алтае. Оба 
кувшина вытянутых пропорций, с высокой слегка расширяющейся к венчику 
горловиной и широким туловом, резко сужающимся ко дну (Pис. 7, 3-4). 
Поверхность сосудов покрыта тонким слоем ангоба, практически не 
отличимого по цвету от теста, и залощена. Один кувшин более массивный, 
декорирован четырьмя налепными валиками – одним под венчиком и 
тремя в месте перехода горловины в плечико. Валики орнаментированы 
зигзагом из оттисков гладкого штампа. Второй, более изящный кувшин, 
декорирован тремя налепными валиками – одним под венчиком и двумя в 
месте перехода горловины в плечико. От нижнего валика до середины его 
тулова спускаются вертикальные зигзагообразные линии, выполненные 
красителем (Молодин, Ламина, 2000: 140). По венчику оба сосуда оклеены 
кожей. Кроме того, декор дополняла кожаная аппликация (Pис. 8, 8) От нее 
сохранились мелкие ажурные детали, в которых просматриваются части 
фигурок петухов (Полосьмак, 2000: 69). В определенной степени узор на 
этом сосуде перекликается с тем, что покрывал пазырыкский сосуд, однако, 
здесь он кажется более сложным и насыщенным. Сами же детали ближе 
всего к изображениям, украшавшим колоду из первого Пазырыкского 
кургана (Грязнов, 1950; табл.V, 3). 

В кургане № 2 могильника Ташанта-II (Южный Алтай), среди прочего 
инвентаря женской могилы найдена ажурная кожаная аппликация в виде 
фантастического зверя, “многими чертами напоминающая кошачьего 
хищника” (Pис. 8, 9). Размеры кожаной накладки – 15,5 х 8,0 см. В.Д. Кубарев 
предположил, что эти аппликации (частично унесенные грабителями) тоже 
служили украшениями тулова крупного лепного сосуда, раздавленного и 
найденного здесь же в обломках (Кубарев, 1987: 47, Pис.17). 

Высокогорлые стройные кувшины, по мнению В.Д. Кубарева, являются 
определяющим, классическим образцом типично пазырыкской керамики. 
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Кроме собственно Пазырыка и Туэкты, такие сосуды в большом количестве 
известны и по материалам погребальных памятников рядовых кочевников, 
в том числе в курганах Юстыда и Уландрыка (Кубарев, 1991; 59). 
С.И. Руденко обратил внимание на то, что при значительной высоте сосуды 
имели довольно маленькое дно. Следовательно, они были неустойчивыми. 
Раскопки курганов Пазырыкской культуры внесли ясность, как стояли такие 
сосуды. Их, как и деревянные круглодонные чаши, ставили в специальные 
войлочные или веревочные кольца различного диаметра, иногда (как во 
втором Пазырыкском кургане) пришитые к напольному ковру (Руденко, 
1953: 91; Полосьмак, 2000: 69; Молодин, 2000: 112). Вполне вероятно, что и 
аналогичные глевахскому сосуды крупных размеров с маленьким плоским 
дном имели подобные дополнительные приспособления для придания им 
большей устойчивости. 

Рассмотрение глиняного сосуда из кургана № 3 могильника Верх-
Кальджин-II на фоне близких соответствий из других памятников позволило 
сделать ряд интересных наблюдений. Подобная керамика присуща 
носителям Пазырыкской культуры, но известна и в памятниках соседних 
территорий – востока Казахстана, Монголии и Тувы. Сходство посуды такой 
формы в широком ареале культур скифо-сарматского мира отмечалось и 
ранее (Вайнберг, Левина, 1992: 56). Прародиной сложения таких форм, по 
мнению В. И. Молодина, следует считать Среднюю Азию и прилегающие 
районы Казахстана. Появление посуды специфической формы, слабо 
орнаментированной, но со своеобразными чертами декора следует считать 
“явлением эпохальным для ряда евразийских культур” (Молодин, 2000: 113). 

Лепная керамическая посуда из курганов Пазырыкской культуры, 
как правило, лишена каких бы то ни было орнаментальных узоров на 
совершенно гладкой поверхности. Возможно, это объясняется наличием 
на сосудах кожаной аппликации, истлевшей со временем или утраченной в 
результате ограбления (Руденко, 1952: 46). В пользу такого предположения 
свидетельствуют и размеры кожаных накладок. Высота их составляла 
от 8,7 до 15,5 см. А это означает, что накладной рисунок занимал около 
четверти поверхности сосуда и для иного рода орнамента (во всяком случае 
пластического) места практически не оставалось. Поэтому кажущаяся 
“простота” и “однообразие” декора этой посуды, выполненной, однако, в 
различной технике (краска, резьба, аппликация, рельефы), по справедливому 
замечанию В.И. Молодина, требует дальнейшего осмысления (Молодин, 
2000: 114). 

Судя по сохранившимся кожаным узорам, для украшения керамических 
сосудов использовались фигурки петухов (и фениксов), грифонов, а также, 
видимо, кошачьих хищников и цветы лотоса. У горноалтайцев, как и у 
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многих других народов, петух был священным, возвещающим своим 
криком рассвет, восход солнца, отгоняющим темных духов ночи. По 
семантике и художественному воспроизведению образы петуха и феникса 
были неразделимы как в пазырыкском искусстве, так и в мифологии и 
искусстве Китая. В древнекитайской мифологической традиции петуху, как 
и фениксу, отводилась функция хранителя могил (Полосьмак, 1994: 95, 96). 
Значительную роль петух играл и у народов Передней Азии, начиная с 7-6 вв. 
до н.э. (Руденко, 1953: 337). Аппликации с этим персонажем у пазырыкцев, 
видимо, были универсальными. Силуэтные изображения (одиночные и 
геральдические), выполненные как в довольно реалистической манере, 
так и сильно схематизированные, украшали саркофаг-колоду (Pис. 8, 3-5), 
пояс (Pис. 8, 2), головные уборы, одежду, конские нагривники и иные 
предметы. Столь же широко распространенными оказались и остальные 
упомянутые мотивы. О степени их популярности и сакральном наполнении 
может свидетельствовать и то, что они использованы и в татуировке. 
Недавние исследования пазырыкских мумий с применением современных 
методик позволили увидеть татуированные рисунки, не замеченные ранее. 
Татуировки в виде профильных фигурок петухов были обнаружены на 
правой кисти мужчины из Второго Пазырыкского кургана и на кисти левой 
руки женщины из Пятого Пазырыкского кургана. Профильное изображение 
фигуры хищника кошачьей породы расположено на левом плече мужчины 
из Пятого Пазырыкского кургана. Растительные рисунки в виде двойного 
кружка с примыкающими к нему двумя двухлепестковыми пальметками 
и двух противопоставленных трехлепестковых пальметок татуированы 
на пальцах соответственно левой и правой рук женщины из Пятого 
Пазырыкского кургана (Баркова, Панкова, 2005: Pис.1, 3, 9). 

Подбор сюжетов для украшения посуды связан, прежде всего, с 
погребальными культами и усилением хтонического начала в них. В 
поставленных в могилы сосудах, по всей видимости, было налито молоко 
или молочные напитки, имевшие особую символическую нагрузку в 
скотоводческих обществах (Полосьмак, 1996: 150). В индоевропейской 
традиции молоко выступало символом всяческого изобилия (Гамкрелидзе, 
Иванов, 1984: 567). Молоко (как впрочем и вода, и напутственная пища) 
относится к сфере сакрального характера у многих народов. Поэтому, кроме 
прочих нагрузок, помещенные на сосуды накладные изображения служили 
оберегами, охранявшими их содержимое от злых духов 

Как показал приведенный выше обзор небольшой серии глиняных 
сосудов с аппликацией, они находились в могилах представителей обоего 
пола. В кургане № 1 Ак-Алаха-3 и кургане № 2 могильника Ташанта-II были 
погребены женщины. Во втором Пазырыкском кургане, как и в Глевахском, 
основного мужчину сопровождала женщина – племенной вождь с наложницей 
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по определению С.И. Руденко (Руденко, 1953: 345). В кургане могильника 
Кутургунтас и кургане № 1 в урочище Марченки были захоронены мужчины. 
Учитывая, что почти во всех перечисленных погребениях присутствовали 
женщины, было бы заманчиво предположить некую взаимосвязь сосудов 
с аппликацией именно с ними, а сами подобные сосуды рассматривать как 
маркирующий пол погребенного признак. Однако захоронения Кутургунтаса 
и урочища Марченки разрушают это предположение. 

Следует остановиться на хронологическом аспекте. В рассматриваемой 
группе сосуд из Глевахи занимает наиболее раннюю хронологическую 
позицию – погребение датируется концом 7-началом 6 в. до н.э. (Ковпаненко, 
Бессонова, Скорый, 1989: 179). Возможно, традиция украшения 
керамической посуды аппликацией пришла в Днепровское Правобережье 
с запада вместе с чернолощеной посудой. Не исключено, что с северо-
востока Апеннинского полуострова. До недавнего времени общепринятой 
датой курганов Пазырыкской культуры считались 5-3 вв. до н.э. (Боковенко, 
Мошкова, Могильников, 1992: 166). Последние открытия на Укоке, по 
сообщению Н.В. Полосьмак, как будто несколько омолаживают собственно 
Пазырыкские курганы, отодвигая их дату к концу 4 – первой трети 3 в. до 
н.э. Как бы то ни было, Алтайские курганы, в которых найдены кувшины 
с кожаной аппликацией, моложе глевахского. Н.В. Полосьмак полагает, 
что появление кожаных аппликативных элементов в украшении керамики 
является специфической чертой Пазырыкской культуры, не выходящей за 
рамки традиционного искусства (Полосьмак, 1994: 70). Думается, на Алтай 
традиция украшать глиняные сосуды аппликацией, как некая инновация, 
могла постепенно прийти с западных территорий, поэтому и проявляется 
она здесь несколько позже (рис. 9). Но на этой территории она получила 
локальную окраску – вместо металлических накладки были кожаными, 
иногда покрытыми тонкой оловянной фольгой, имитирующей металл. Пути 
распространения новой моды украшения посуды могли быть разными – как 
обменно-торговые контакты, миграционные волны, так и военные походы 
носителей новых традиций. 

Безусловно, все рассмотренные выше сосуды отличаются определенным 
своеобразием приемов и отдельных элементов декоративного оформления 
(рис. 14). Тем не менее, можно предположить, что в погребальной обрядности 
различных культур Евразии раннего железного века существовала традиция 
ставить в могилы однотипные, близкие по форме глиняные сосуды, 
декорированные аппликацией. Вероятно, украшенная таким образом 
посуда не использовалась в быту, а делалась специально для погребального 
церемониала. Хотя нельзя исключать при этом, что аппликацией могли 
украсить и сосуды повседневного пользования, но непосредственно перед 
совершением погребального ритуала. Наряду с несомненными локальными 
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приоритетами, обширный кочевнический мир сохранял в своем искусстве 
отдельные общие представления и образы, воплощенные в пластике и 
орнаментике. 
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Список иллюстраций

Рис 1: Позиция кургана у с. Глеваха на территории Украинской Лесостепи.

Рис 2: Корчага (1, 2) и золотая бляшка (3) из кургана у с. Глеваха (по 
Тереножкину, 1954).
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Рис 3: Лепной сосуд и золотые аппликации из кургана № 1 в урочище 
Марченки.

Рис 4: Лепные сосуды из погребальных памятников: 

1. курган № 447 у с. Журовка; 2. курган № 100 у с. Синявка; 3. могила 2/1968 
могильника Блаи; 4.курган у хут. Шумейко; 5. могильник у Гемейнлебарна; 
6. погребальная урна культуры Эсте (по мак-Айверу). 

Рис.5: Бронзовые сосуды из Гальштатского могильника: 

 1. могила №299; 2. могила № 500; 3. могила № 505; 4. могила № 577. 

Рис 6: Золотые бляшки из Лесостепных памятников: 

Рис 7: Лепные сосуды из курганов Алтая: 

1. 2-ой Пазырыкский курган; 2. курган Кутургунтас; 3-4. курган № 1 
могильника Ак-Алаха-3.

Рис 8: Образцы кожаной аппликации: 

1-6. Второй Пазырыкский курган; 7. курган Кутургунтас; 8. курган № 1 
могильника Ак-Алаха-3; 9. курган № 2 могильника Ташанта-II. 

Рис 9: Распространение лепных сосудов с аппликацией на территории 
Евразии в раннем железном веке. 
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EĞLENCE KÜLTÜR MİRASI OLABİLİR Mİ? 
SARAYBOSNA’DA XVIII. YÜZYILDA YAŞANAN 

HALK EĞLENCELERİ
FİLAN, Kerima

BOSNA HERSEK/BOSNIA AND HERZEGOVINA/БОСНИЯ-ГЕРЦЕГОВИНА

ŐZET

XVIII. yüzyılda Saraybosna sakinlerinden Molla Mustafa adında bir kişi 
tarafından kaleme alınmış mecmuada, o şehirde 50 yıl boyunca yaşanan olaylar 
kayda geçirilmiştir. Her olayın meydana geldiği tarih yazılmıştır. Bu bakımdan 
yazar bize kesin bilgi vermektedir. Bu makalede halkın eğlendiği etkinlikleri 
hakkındaki bilgiler değerlendirilmiştir. Molla Mustafa’nın kayıtları esas alınarak, 
zafer kutlamaları ve şehzadelerin dünyaya gelmeleri dolayısıyla yapılan şenlikler 
gibi Osmanlı hükümdarının buyruğu üzerine düzenlenen etkinliklerde yerli halkın 
görme olanağı bulduğu gösterimlerden – ustalıklardan bahsedilmektedir. Esnaf 
tarafından yapılan törenlerde, halkın düzenlediği teferrücler ve helva sohbetlerinde 
yaşanan bazı durumlar gösterilmektedir.

Molla Mustafa’nın mecmuasından derlenen bilgilerin ayrı bir özelliği, yazarın 
eğlence sırasında yaşanan olağan dışı bir olayı kayda geçirmiş olmasıdır. Bazen 
bir olayla ilgili şahsî görüşlerini kâğıda aktarmıştır. Böylece bu bilgiler, eğlenceler 
sırasında yaşanan bazı hayatî durumları gözümüzün önüne getirmektedir. Öte 
yandan yazarın, kendisi bunu açıkça söylemediği halde, bir mutasavvıf olduğu 
tespit edilmiş, dünyaya tasavvuf öğretileri açısından baktığı anlaşılmıştır. Onun 
şahsî görüşleri, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımamıza yardımcı 
olmuştur. Bunun, günümüz kültürü bakımındanki önemi ileri sürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Molla Mustafa, Mecmua, XVIII. yüzyıl, Saraybosna 
eğlenceler. 

GİRİŞ

Saraybosna’nın Gazi Hüsrevbey Kütüphanesi’nde korunan on binden fazla 
Türkçe, Arapça, Farsça yazma eserler arasında Molla Mustafa adında bir kişi 
tarafından Türkçe olarak kaleme alınmış bir mecmua bulunmaktadır. 

Osmanlı kültüründe yaygın yazma eser türü olan mecmua, aslında bir nevi 
özel defterdir. Çoğu zaman sahibinin, kendi ihtiyacını karşılamak üzere diğerleri 
tarafından kaleme alınmış bir ya da birçok eseri kendi defterine geçirmesiyle 
oluşturulmuştur. Özel defteri olması sebebiyle mecmuaya bazen sahibinin kendisi 
tarafından kaleme alınan şiir, bir konuda kendi görüşlerini içeren kısa ya da uzunca 
yazılar, hayatına ilişkin kayıtlar düşürülmüştür. 
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Molla Mustafa’nın Mecmuası diğerlerinden önemli bir fark sergilemektedir. 
164 varaktan oluşan bu eserin bütünü, yazarı tarafından yapılmış kayıtlardan 
oluşmakta, içinde başkaları tarafından kaleme alınmış eser bulunmamaktadır.

Mecmua’nın 120 varaklarında yazar, yaşadığı Saraybosna şehrinde ve 
Bosna bölgesinde yaklaşık 50 yıl içinde meydana gelen olayları takip ederek 
kaydetmiştir.1 Kayda geçirilen her olayın meydana geldiği tarih yazılmıştır. 
Tarihlerden anlaşıldığı gibi, Molla Mustafa 1756 ya da 1757 yılında defterini 
yazmaya başlamıştır. Kaleme alınan olaylar yaşandıkları günlerde kayda 
geçirilmiş, mecmuada art arda sıralanmıştır. Böylece metin kronolojik bakımdan 
bütünlük göstermekte, konular bakımından bütünlük göstermemektedir. 
Mecmuada askerlerin sefere gitme tarihleri, paşa rütbesini kazananların Bosna 
eyaletine gelmeleri, büyük sellerin, yangınların, salgınların, önemli binaların 
inşaatı veya tamir tarihleri kaydedilmiştir. Eserin birçok yerinde hava durumu ile 
ilgili kayıtlara, bölgede yaşanan kıtlık günlerinde halkın çektiğı zorluklara da yer 
verilmiştir. Birkaç sayfada yazar bize Saraybosna’nın alimlerini tanıtmış, elli yıl 
içerisinde vefat eden Saraybosna sakinleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Son kayıtlar 
1219 [1804-1805] yılına rastlamaktadır.

Bu eserin Bosna tarihi açısından olan önemi şimdiye kadar ileri sürülmüş, 20. 
yüzyılda siyasi ve iktisadî tarih konusunda yapılan çalışmalar için kaynak olarak 
kullanılmıştır. Bosnalı tarihçilerden Vladimir Skariç, 1927 yılında kaleme aldığı 
bir yazısında bu eserin önemini vurgulayarak şunları söylemiştir: “Bölgemizde 
Saraybosna kadar şanslı bir yer yoktur. Molla Mustafa gibi bir kişinin yaşadığı 
şehirde günlük hayatı kaydetmiş olması bir şehir için büyük bir şanstır.” 
(Mujezinović, 1968: 22). 

Ne var ki bu Mecmua’nın kültür değerleri şimdiye kadar ele alınamamıştır. 
Hâlbuki, konusu ne olursa olsun her yazı meydana geldiği kültürün bütün 
boyutlarıyla ilişki içindedir (Kapidžić-Osmanagić, 2007: 345). Bundan hareketle 
Molla Mustafa’nın Mecmuası’nı bir kültür değeri olarak okumaya çalışmaktayız. 
Bu makalede yazarın, yaşadığı Saraybosna şehrinde tanık olduğu toplu eğlenecelere 
ilişkin kayıtlarını ele almak istiyoruz. 

Hemen belirtmek gerekir ki Molla Mustafa’nın kayıtları, eğlencelerin seyrini 
anlatan metin parçaları değildir. Bunlar, daha çok düzenlenen bir eğlence sırasında 
meydana gelen olağan dışı olay ya da durumu sergilemektedir. Dolayısıyla bu 
kayıtların en önemli özelliği, yazarın kaydettiği olayları kendi bakış açısıyla 
ele almış olmasıdır. Yazar, o olayları kendisi yaşamıştır, yaşananlarla ilgili bazı 
1 Mecmua’da yer alan diğer yazılar şöyledir: kısa halk hikâyeleri (varak 99a-116a, 161b), rüya 
tabirleri (varak 150b-153a), yazar tarafından Türkçe olarak kaleme alınmış 7 şiir (varak 120b-122a), 
bilmeceler (varak 158b-160a), Boşnak dilinde kayda geçirilmiş 3 halk şiiri (varak 157a), bazı 
bitkilerin adları (varak, 161a), Osmanlı tarihinden bazı önemli olaylar (varak 46b-48a), İslam 
tarihinden birkaç önemli olaylar, İslam dünyasında tanınmış âlimler ve mutasavvufların adları 
(varak 44b-45a). 
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görüşlerini kağıda aktarmıştır. Böylece kendisi, toplumun içinden konuşmaktadır. 
Yazarın görüşleri bir yandan toplumun, öte yandan kendisinin kültürünü bize 
yansıtmaktadır. Bu sebeple, yazarın neyi kayda geçirdiğini kadar, konuyu nasıl 
ifade ettiğini de dikkate almamız gerekir, diye düşünmekteyiz. Eğlence gibi toplu 
olayların, o toplumda yaşanan kültürü „özetlenmiş” bir biçimde bize yansıtmakta 
olduğu görüşünden hareketle (Ryan, 2001: 186) bu yazıda ilgimizi eğlencelere 
yönlendireceğiz. 

Molla Mustafa’nın Kişiliği 

Molla Mustafa’nın hayatı hakkında başlıca eser kendisinin yazdığı bu 
mecmuadır. Kayıtlarından 1730’larda dünyaya geldiği,2 hayatının tümünü 
Saraybosna’da geçirdiği anlamamız mümkündür. Mecmuanın bir yerinde kazzâz 
Mahmûd Zaimoglı adında bir zat için benüm ustam demiştir.3 Bundan kazaz zanaati 
öğrendiği tahmin edilebilir, ancak bu zanaatla uğraşıp uğraşmadığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Saraybosna camilerinde, önce 2 yıl kadar muallim-i sıbyân,4 daha 
sonra 17-18 yıl imam ve hatip olduğunu,5 1777 yılında ise bu görevden ayrıldığını6 
kayda geçirmiştir. Bu bilgilere dayanarak Molla Mustafa’nın Saraybosna’daki 
medreselerin birinde eğitime devam ettiğini tahmin etmek mümkündür. Ancak, 
kendi eserinde medrese eğitimi aldığına dair bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu 
arada 1763 yılında Molla Mustafa kâtiplik işleriyle de uğraşmaya başlamış,7 
hayatının devamını kâtip olarak geçirmiştir. 

Mecmua’daki kayıtlarından anlaşıldığı gibi Molla Mustafa Saraybosna’nın 
Gazi Hüsrev Bey mektebi ve hânikâhında verilen nücûm (astronomi) ve şeriat 
derslerine katılıp eğitimini genişletmeye çalışmıştır.8 Hacı Sinan tekkesi 
şeyhinden ise, tasavvuf dersini aldığını söylemektedir.9 Bazı kayıtlarından 
tasavvufa karşı büyük ilgi duyduğunu anlamaktayız.10 Saraybosna’nın alimlerini 
bize tanıttığı satırlarda kendisinden de bahsetmiştir, şu şekilde: Hepüsi zâhir ü 
bâtin bana malûm oldı. Mademki murâda erdüm andan sonra „bilmem” demem 
bana harâmdur bilmem demek.11 1800 yılına ait kayıtlar arasında Molla Mustafa, 
Gazi Hüsrev Bey Vakfı’nın mutevellisi ve mahkeme mollası tarafından cüz-
2 Yaşıyla ilgili Molla Mustafa Mecmua’da şu satırları yazmıştır: Yaşum çokdur yetmişi tecavüz 
etmişim. Bu kayıt 1217 yılına aittir [05 Mayıs 1802-22 Nisan 1803]: Varak 142b, satırlar 10-11. 
Bundan böyle alıntıların yazmadaki yerleri şu şekilde gösterilecektir: Varak 142b/10-11.

3 Varak 95a/20. 
4 Varak 7b/18-19. 
5 Varak 7b/6-8.
6 Varak 30a/10-17.
7 Varak 8b/6-7.
8 Varak 16a/6-8.
9 Varak 36b/20-21.
10 Varak 36b/23 – 37a/6. 
11 Varak 37a/4-5.
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hân12 olarak görevlendirildiğini yazmıştır.13 Bundan bir yıl sonra kendisinin 
damladan hastalandığını kaydetmiştir.14 Hastalandıktan sonra da Molla Mustafa 
Mecmuası’nı yazmaya devam etmiştir. Ancak, bunlar daha çok vefat eden 
tanıdıklarıyla ilgili kısa kayıtlardır.

Hayatının 50 yılı boyunca Molla Mustafa, yaşadığı Saraybosna kentinde 
meydana gelen çeşitli olayları Mecmuası’nda yazmıştır. Yazar, bu işe girişme 
sebebini kendi ifadesiyle Medîne-i şehri Sarây’da ve eyâlet-i Bosna’da ba’z-ı 
vakayii beyân ve târihini beyâ[n] ederim. Zîrâ kullu mâ kutibe karre ve mâ hufiza 
ferre demişler, yani hep ne yazarsan kalur ve ne ezberlersen kaçar şeklinde bize 
belirtmiştir.15 Bu cümleden hemen sonra ilk kaydını yapmış, sene 1170 (1756-
1757) tarihini yazmıştır. Yazar o zaman 25 yaşlarındaydı. 

Eserinin bazı yerlerinde Molla Mustafa haksızlığı, kötülüğü, zorbalığı 
eleştirmiştir. Öte yandan haklı davranan kişileri övmüştür. Bir yerde kendisi 
için şöyle diyor: Amma hakîr-i pür-taksîrün tabîatı mahcûb ve gâyetül-gâye ârlı 
oldıgından ne derse ve ne vaza segirdem, hemân ayagıma gelen sühtelere ders 
veregeldüm.16 Başka bir yerde herkese mütevazi olmayı önermektedir: Herkes 
tevâzülügü bırakmasun, tevâzülük iyi hasletdur.17 Bu kayıtlar yazarın kişiliğini, 
değer yargılarını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Molla Mustafa’nın Yaşadığı Dönem

Molla Mustafa’nın yaşadığı dönem Osmanlı Devletinin tarihinde „uzun sonun 
başlangıcı” olarak nitelendirilmektedir (Beydilli, 1994:65). Devlet, bir yandan 
1768 yılında başlatılan Osmanlı-Rus Savaşıyla, öte yandan savaşın yol açtığı 
malî sıkıntılara bir çözüm aramakla meşguldü.18 Bu savaştan önce de ortaya çıkan 
sosyal ve iktisadî istikrarsızlık çeşitli eyatlerde karışıklıklara yol açmıştır. Devletin 
merkezî sisteminde örgütlemede birtakım bozukluklar yaşanmıştır. Bu örgütleme 
krizi kendini daha çok taşra bölgelerinde göstermiştir. Bosna bölgesinde 1747 
yılında meydana çıkan karışıklık, 10 yıl devam edecek bir anarşiye dönüşmüştür.19 
Íhtimaldir ki bu durum, Molla Mustafa için Mecmuası’nı yazmaya bir sebep 
olmuştur. Gerçi, kendisi bu olaylar sonuçlandıktan sonra Mecmuası’nı yazmaya 
başlamıştır. Ama, 10 yıl boyunca Bosna eyaletinde ve Saraybosna şehrinde 
yaşanan siyasi olaylar, XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki hayatı önemli derecede 
etkilemiş olmalı.
12 Cüz-hân: Bir vakıf tarafından vâkifin ruhuna Kur’an okumakla görevlendirilen kişi. Molla 
Mustafa, diğer cüz-hânlarla birlikte vâkıf Gazi Hüsrev Bey ruhuna Kur’an okuyordu.

13 Varak 155a/6-7.
14 Varak 142b/7.
15 Varak 6a/1-2.
16 Varak 36b/18-19.
17 Varak 30b/23.
18 Aynı varak.
19 Bu konuyla ilgili önemli kaynaklar: Sućeska, (1965:223-239); Buturović, (1983). 
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 1769’da Osmanlı-Rus Savaşı’na Saraybosna’dan 40 bayrak, Bosna eyaletinden 
100 bayrak asker toplanıp uzak bölgelere, Bender, Hotin ve Oziye gönderilmiştir 
(Muvekit, 1999:546). 1774’e kadar sürdürülen bu savaş için yeni askerlerin 
toplanmasını emr eden fermanlar Bosna bölgesine de gelmiştir.20 

Osmanlıların siyasi tarihini konu alan çalışmalarda bahsedilen bu uzun ve 
yorucu savaşın yanı sıra, büyük tarihlerin kaydetmediği, daha çok bölgesel olarak 
nitelendirilebilen savaşlar da olmuştur. Bu „küçük” savaşlara da askerler gitmiş, 
bunlar da daha çok o bölgedeki insanların hayatlarını etkilemiştir. Nitekim, 
1769’da Rusya seferine gönderilmeden kısa bir süre önce Bosna askerleri Kara 
Dağ seferinden daha yeni geri dönmüşlerdir.21

1787’de ilan edilen yeni bir Osmanlı-Rus Savaşı’na Rusya’nın müteffiki 
sıfatıyla Avusturya’nın da 1788’de savaşa girmesi, Osmanlı-Avusturya sınırının 
Bosnaya yakın olması sebebiyle savaş Bosna bölgesini önemli derecede 
etkilemiştir. Molla Mustafa’nın Mecmuası’ndan, çok genç insanların da savaşa 
gittiğini okumaktayız. 1791 yılının temmuz ayında yazarın, 15 yaşındaki oğlu 
Mustafa, 5 arkadaşıyla birlikte savaşa gitmişlerdir.22 Bu gençlerin gidişinden 
sadece bir ay sonra Avusturya ile barış sağlanmış,23 bu olumlu gelişme, Devletin 
diğer yerlerinde olduğu gibi Saraybosna’da top ateşiyle kutlanmıştır.24

Zafer Şenlikleri 

İlan edilen savaş, cephede yaşanan kayıplar halkın üzüntüsüne sebep olduğu 
gibi kazanılan zaferler, sağlanan barışlar da mutluluk duygusunu verirdi. Bu 
mutluluğunu halk, padişahın buyruğu üzerine düzenlenen şenliklere katılarak 
belli ederdi. Başkentte yapılan zafer kutlamaları çoğu zaman görkemli şenliklere 
dönüşürdü: sokaklar halılarla, evler değerli kumaşlarla süslenirdi, evlerden evlere 
donanma fişekleri atılırdı, şehir meşalelerle donatılırdı (And, 1982:21-22). O 
derecede görkemli olmasa da zafer, taşra kentlerinde de kutlanırdı.25 

Zafer şenliklerinin, mecmuadan topladığımız bilgilerden, yukarıda andığımız 
gibi, Saraybosna’da top ateşiyle geçiştirildiklerini öğrenmekteyiz. Ama o günlerde 
halkın nasıl eğlendiğine dair yazar bize bilgi bırakmamıştır. 
20 Molla Mustafa’nın mecmuasında 1771 yılında Bükreş civarında Ruslarla sürdürülen çatışmalarda 
10 ile 15 arasında Boşnak askerin hayatını kaybettiğini okuyoruz: Varak 18b/1-2.

21 Molla Mustafa, Kara Dağ seferi hakkında uzunca bir kayıt yapmıştır: Varak 9b/12-10a/14.
22 Varak 144a/2-5.
23 4 Ağustos 1791 tarihinde imzalanan barış antlaşmasıyla (Ziştovi Antlaşması) son Osmanlı-
Avusturya savaşı bitirilmiştir 

24 Varak 144a/10. Molla Mustafa’nın kaydına göre Saraybosna’da 26 Ağustos tarihinde top ateşi 
düzenlenmiştir.

25 Saraybosnalı Kadı Molla Muhibinin hayatını inceleyen Tatjana Paić-Vukić de, taşradaki şenliklerin 
başkenttekilere göre mütevazi bir biçimde düzenlenmiş olmalarına dikkat çekmiştir (Paić-Vukić, 
2007:109). 
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Ama başkentin haberi olmadan Saraybosna’da zaferin kutlandığı da olmuştur. 
Böyle bir olay 1769 tarihinde yaşanmıştır. Rus savaşına giden askerlerin 
Saraybosna’dan ayrılışından26 sadece 4 ay sonra gelen beşâret-i ferman27 halka 
zaferin kazanıldığını bildirmiştir. Ferman’da 60-70 bin düşman askeri, toplarla 
gelip Hotin kalesini kuşattığı, bunun üzerine Abaza Paşa ile Kahriman Paşa 
ve sairleri imdada yetiştikleri, düşman ordusunu yenerek büyük taburuna dek 
kovdukları, otuz bine yakın düşmanı kılıçtan geçirdikleri, Müslümanlardan altı 
yüz yedi yüz şehid düştüğü birkaç yüzü ise yaralandığı söylenmiştir. Bunun 
üzerine Saraybosna’da üç gün top ile şenlik yapıldı. Ama sonra, askerler geri 
geldiklerinde o fermanın yalancı kapudanlar tarafından düzenlendiği belli 
olmuştur. Molla Mustafa’nın olayla ilgili kaydı şöyle devam etmektedir: Hasıl-ı 
kelâm, halk bilmeden acele edüp şenlikler eyledi. Amma gazânun yalan oldığı 
haber oldı, halk utanakaldı.28 

Bu “zafer şenliği”, aslında, kültür etkinlikleri biçimlendiren bazı tarihî 
gelişmeler hakkında bize birtakım bilgi vermektedir. Belli ki o dönemde siyasi 
sistemin daha az merkezî olduğunu göstermektedir. Saraybosna’da yaşanan bu 
durum sanki McNeillin, Osmanlı Devletinde merkezin örgütlenmesinin, taşrada 
başlayan değişikliklerle dönüşüme uğradığı şeklindeki görüşünü doğrulamaktadır 
(Burke, 2000:79). 

Bu kayıttan okuduğumuz bir başka ilginç durum ise, Molla Mustafa’nın, halkın 
yanlış haber üzerine şenlik yaptığından dolayı utanmış olduğunu söylemesidir. 
Gerçi, Molla Mustafa, halkın bu duygusuyla ilgili bir yorum yapmamıştır, ancak 
Mecmuası’na yanlış bir haber kaydettiğinden dolayı kendisi de utanmış gibi 
şunları yazmıştır: Bu iki sahifede ba’z-ı havâdisât acele edüp işitdügüm birle 
tahrîr ü beyân eyledüm. Amma gazâ oldıgı ve bunca bunca mübâlaga ile kâfirlerün 
helâk oldıgı sonunda yalan âşikâre oldı. Ímdi ahdum olsun bundan sonra tâ esahh 
haber gelmeyince vâfir zamân geçsün deyü mühlet verürüm ve sabr ederim sonra 
havâdis yazarım.29 

Hâlbuki, bu yanlış haberi bile kâğıda aktarmakla Molla Mustafa, Bosna 
eyaletinde yaşanmış bir durumu bize nakletmiş bulunmaktadır. Meğerse onun 
niyeti gerçekleri yazıp kendisinden sonra gelecek kuşaklara aktarmak idi. Ne 
var ki bu olay dolayısıyla verdiği söz –onun ahdı– bundan sonra yazacaklarına 
güvenimizi artırmıştır. 
26 Saraybosna’dan askerler Nisan ayında sefere gitmişlerdir: Varak 11b/14. Yazar, giden ağalar ve 
bayraktarların adlarını kaydetmiştir: Varak 10b/5-11b/13. 

27 Beşâret-i Fermân: Zaferi müjdeleyen ferman: Varak 12b/13. 
28 Bu olay, burada aktardığımız gibi mecmuanın 12b/12-27 satırlarında kaydedilmiştir. Italic 
verdiğimiz parçalar mecmuadan doğrudam okunmuştur.

29 Varak 13a/17-20. 
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Donanmalar

Şehzadelerin dünyaya gelişi halkın eğlenmesine bir başka sebep idi. Bu tür 
şenlikler hakkında Molla Mustafa bize daha çok ayrıntılar vermiştir. Mutlu 
olay başkentten gönderilen fermanla halka bildirilir, fermanda donanmanın 
düzenlenmesi, Molla Mustafa’nın deyişiyle, emr olınurdı.30 Onun kayıtlarından 
donanma sırasında çarşıdaki dükkânların süslendirildiğini, halkın, çarşının 
süslenmiş hâlini görmeye geldiğini öğrenmekteyiz. 

Molla Mustafa’nın Saraybosna çarşısının merkezinde, Gazi Hüsrev Bey 
Külliyesi’nin hemen yanı başında bulunan dükkânını nasıl süslediğini kendisinden 
okuyalım: Ve dükkânı ba’z-ı yazılarla, oyma kâgıdlarla, çiçeklerle, yılduzlarla, 
aylarla, kıt’alarla tezyîn etmiş idüm.31 Bu cümlenin devamındaki sözlerine göre, 
onun dükkânı hep öyle zînetlü dururdı.32 

Bilindiği gibi, Devlet’in başkentinde düzenlenen donanmalarda sanat 
gösterimlerinin çok önemli yeri vardı.33 Her nekadar bu sanat gösterimleri 
hükümdar ve devlet ricalı için yapılmışsa da, bunları izleme olanağını bulan 
halkın da kültürüne etkili olmuş, halkın bakış açılarında sürekli sıçramalara katkı 
sağlamıştır. 

Saraybosna’da düzenlenen donanmalarda bu “sanat gösterme” geleneğinin 
sürdürüldüğünü görmekteyiz. Gerçi, bir taşra kentinde gösterilen sanatlar 
başkenttekilerle karşılaştırılamazdı. Molla Mustafa, birisinden bahsederken 
“sanat” değil, “marifet” sözcüğünü kullanmıştır. Konumuz açısından ileri 
sürülmesi gereken özellik ise, o ustalığı Molla Mustafa’nın halka seyrettirmiş 
olmasıdır. Bunu şu kaydından okuyoruz: Ve başka dahi bir gün bıçaklardan bir 
garâyıb, ‘akıldan be’îd bir ma’rifet seyr etdürdüm. Her kim gördi ise te’accüb ede 
lâ-havle okuyup giderdi. Harîfi hayret tutardı, zîrâ büyük iki hancâr hemân ikisi 
san’atile gûyâ yel üzerinde havâda direksüz dururlar.34 

Sultan Abdülhamid’in35 kızı Hatice Sultan’ın 1776 yılında dünyaya gelmesi 
dolayısıyla düzenlenen donanmada Molla Mustafa’nın halka seyrettirdiği bu 
marifet ne olursa olsun, Mecmuası’ndan okuduğumuz gibi yerli insanın daha 
önce görmediği bir şey olmalıydı. Molla Mustafa’nın, aynı o donanmaya verdiği 
katkısı bununla bitmemiştir. Zinetlü dükkânını daha güzel hâle getirmek üzere bize 
belirtmediği bir yerde bir sûret [resim] bulup kiraya alup dükkânına getirmiştir. 
Sûret yeniçeri alayının sefere gitmesini tasvir ediyordu. Bunun yanı sıra dükkânına 
30 Varak 26b/8.
31 Varak 26b/13-14. 
32 Aynı varak.
33 Bu konu hakkında bakınız: M. And, Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları.
34 Varak 26b/20-27a/2. 
35 1774-1789 yılları arasında Osmanlı padişahı. 
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bir resim daha eklemiştir: Ve dahi başka bir büyük kâgıd ve üstinde ‘acâyıb [u] 
garâyıb sûretler, gûyâ her bir sûret söyler, tıbkı gibi yapılmış.36 

O dönemde Saraybosna halkı için, insan suratını tasvir eden büyük kâğıdı 
yakından görmek herhalde nadir rastlanan bir olay idi. Bundan dolayı olmalı ki 
bütün şehir halkı Molla Mustafa’nın dükkânına resimleri seyretmeye gelmiştir. 
Molla Mustafa da, ve ben seyr etdürdüm, diyor.37 

Yazarın burada şehir halkı kavramını kullanmasından şehir dışından gelen 
insanların ya olmadığı ya da az sayıda olduğu sonucuna varmamız mümkündür. 
Nitekim, Saraybosnaya 30 kilometrelik mesafede bulunan Visoko kasabasında da 
Hatice Sultan’ın doğumu dolayısıyla donanmanın düzenlendiği, şenliğin sekiz 
gün sürdüğünü başka bir kaynaktan okumaktayız.38 Hatice Sultan, doğumu büyük 
şenlikle kutlanan padişah çocuklarından biriydi.39 Bazılarınınki ise top ateşiyle 
geçiştirildi (And, 1982: 21). Meselâ, Sultan Abdülhamid’in oğlu Süleyman 1779 
yılında dünyaya geldiğinde, Saraybosna’da tüfeng ve top şenligi oldi, üç gün 
toplar atıldı.40

Bu kayıtlardan Molla Mustafa’yı yeniliklere ilgi gösteren, yeni bilgi ve 
tecrübelerini halkla paylaşmak isteyen bir kişi olarak görüyoruz. Yaşadığı ortamda 
bilgin biri olarak halka yaklaşmayı ya da halkı kendine yaklaştırmayı bilen bir 
kişi olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, Mecmuası’ndan sırf kendi menfaatini 
düşünenlere karşı olduğunu görmekteyiz. Onun bu özelliğini salıncakçıları 
andığı cümlelerden anlamamız mümkündür. Bunların, donanma sırasında 
akşam saatlerinde davullarla ya da davulsuz çarşıyı gezintip bâzergânlardan 
çuha istemelerine Molla Mustafa dilencilik demiştir. Kendilerini dilenciler, 
hareketlerini dilenciliğe sülûk olarak adlandırmıştır. Bu cümlenin devamında bir 
de bu kaydı yapmıştır: Ve salıncakçılar çok akçe aldılar.41 Belli ki salıncakçılar 
halktan, şenliklerde en çok sevdiği eğlence salıncağın olmasından (Faroqhi, 2005: 
199). yararlanmayı bilmişlerdir. 

Esnafın Kuşanma Törenleri

Molla Mustafa’nın bazı görüşlerini esnaf tarafından düzenlenen mesire yerlerine 
gidişinden bahsettiği kayıtlardan daha açık görmekteyiz. Bu tür toplu etkinliklerde 
yaşanan durumlar, daha çok yerli halkın davranışlarını sergilemektedir. Bu tür 
eğlencelerin yapılacağı yer ve günler esnaf sınıfları arasında kararlaştırıldı. Ama 
36 Varak 26b/7-18. 
37 Aynı varak.
38 Bunu, Orta Bosna’da bulunan Sutyeska Manastırının rahiplerinden Bono Benić (1708-1785) 
tarafından tutulan günlük defterinden okumaktayız. Kendisi, şehzadenin doğumu dolayısıyla 
Visoko’da düzenlenen şenliğe başrahibin gittiğini kayda geçirmiştir (benić, 1979: 251). 

39 Hatice Sultan’ın doğumu dolayısıyla Ístanbulda yapılan şenlik hakkındaki kaynak için bakınız: 
And, 1982:201. Bunun yanısıra: Miović, 2003: 219-220. 

40 Varak 34a/1-2.
41 Varak 27a/5-7. 
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esnaf bir nevi resmî kuruluşuydu, düzenlediği gezintilerin bazı kuralları vardı. 
Bu kurallar Devlet merkezindeki esnaf tarafından uygulandığı gibi42 taşradaki 
tarafından da uygulanırdı.

Bunlardan ilk sırada anılması gereken, kuşanma töreninin gezinti günlerine 
rastlatılmasıdır. Bu törende usta çıkan yetişmiş kalfalara kendi dükkân açma izni 
verilmesi dolayısıyla kendilerine peştemal kuşatılır. Bir esnafta yeni kethüdanın 
tayini gene mesire günlerinde resmiyetini kazanır,43 yetişmiş çıraklar kalfalığa 
geçerlerdi. Yeni kalfaların esnaf defterine kaydedilmesini Molla Mustafa kalfa 
yazılmak ibaresiyle birkaç yerde belirtmiştir.44 Mecmuada esnafın gezintileri 
kuşanma olarak adlandırılmaktadır.

Molla Mustafa’nın kayıtlarından mesire yerine bazen beş on igirmi 
kimesneden45 bazen kırk elli insandan46 oluşan gruplar hâlinde, şehir camilerinin 
birinde dua okunduktan sonra47 gidildiğini ögrenmekteyiz. Mesire yerine gidilince 
önce çadırlar kurulup davetlileri karşılamak üzere hazırlıklar yapılırdı (Abdülaziz 
Bey, 2002:298). Molla Mustafa’nın bize verdiği bilgilerden kuşanmalara diğer 
esnaf kethüdaları, başeskiler, okur yazar insanlar, hatta şehir dışından konuklar da 
davet edilirdi.48 Davetliler arasında kendisi de yer alırdı.49 

Mesire yerine gelen davetlileri kuşanma törenini düzenleyen esnafın ustaları 
ve kalfaları karşılardı. Belli ki karşılanmanın da bir düzeni vardı. Gerçi, Molla 
Mustafa bu düzenden bahsetmemiş, daha çok düzenin bozulduğu durumları 
kayda geçirmiştir. Kuşkusuz ki onun amacı, böyle durumlara dikkat çekmekti. Bu 
nedenle, Mecmuası’nda demirci esnafının, 23 Ağustos 1778 tarihinde düzenlediği 
gezintide konukları hoş karşılamayı bilmediklerini yazmıştır. Meselâ, diyor Molla 
Mustafa, gelene karşu, istikbâline gerek usta ve gerek kalfa çıkmak ve karşulamak 
ikisi bunı bilmediler. Konuklar çadırlar arasına gelmişken bunlar kimi hangi 
çadırda konuk edeceklerini bilemediler.50 Demircilerin bu acemiliğini Molla 
Mustafa şu sözlerle açıklamıştır: Ve dahi ma’lûm olsun ki kovaçlar [demirciler]51 
42 Ístanbulda düzenlenen esnafların mesireye gidişi hakkında bakınız: Abdülaziz Bey, 2002:298-299. 
43 Molla Mustafa’nın Mecmuası’nda 1189 (1775-1776) yılına ait şöyle bir kayıt okuyoruz: 
Cizmeciyân yek-pâre So’uk Bunar’a teferrüce çıkup Ramooglı Muharrem Agayı kethudâ eylediler: 
Varak 24b/13. 

44 1184 [1770-1771] yılında düzenlenen törende cebeci esnafında tahmînen yüz kalfa yazılmışdur 
(Varak 15b/2). Çizmeci esnafında ise 26 Ağustos 1777 tarihindeki törende deftere yazılan kalfaların 
sayısı 330 idi (Varak 30a/24).

45 Varak 30a/18. 
46 Varak 28a/17.
47 Varak 30a/18.
48 Varak 15b/2-3. 
49 Varak 15b/3.
50 Varak 32b/15-17.
51 Molla Mustafa bu yerde „demircileri“ aynı anlamdaki Boşnakçanın “kovaç” sözcüğüyle 
belirtmiştir. 
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ekser halk, çelebî ve ‘âkil ve zârif olmadıgından köylerden gelme ve san’at tahsîl 
edenler oldıgından müsâfirleri hoş katlanmak bilmediler, büyük pilâva davet 
etmek bilmediler.52 

Yazarın bu yorumu bize şehrin sosyal yapısı hakkında önemli ipucu vermiştir.

Gezintilerde Yaşanan Anlaşmazlıklar 

Saraybosna şehrinde o dönemde yaşanan toplumsal ilişkiler açısından ilgimizi 
çeken bir başka kayıt, 28 Ağustos 1776 tarihinde ekmekçilerin düzenledikleri 
kuşanma hakkındaki bahiste buluyoruz. Molla Mustafa’nın Mecmuası’ndan esnaf 
mensuplarının, alayda öncülüğün kime verileceği konusunda anlaşamadıklarını 
görmekteyiz. Gezintiye hareket ederken alayın başında gayri muslimler yer 
almışlardır. Ne var ki gayri müslim ustaların, atlara binip alayın ileri sıralarında 
yer almalarına – Molla Mustafa’nın sözleriyle devam edelim – ba’z-ı ahmaklar 
begenmeyüp hattâ giderken53 İşkono İsmâ’îl Aga kethudaya gidüp söylediler. Ve 
kâ’urları, binmişler iken, bârgîrden indirdiler. Ve kâ’urlarun hâtırı kaldı. Niçün 
evvel-i merrede ve vehle-i ûlâda bize haber etmediniz, hemân bizi rezîl eyledinüz. 
Akıl mı bu? deyü cevâb eylediler.54 

Ekmekçi esnafında yaşanan bu olayı Molla Mustafa, aralarında akıllı kişilerin 
bulunmamasına bağlamıştır. Gayrimüslimlere karşı gösterilen bu hareketi sert 
sözlerle kınamıştır, şu şekilde: Ba’z-ı eşhâs, diyor Molla Mustafa, kendüni pek 
‘akıllu hesâb eder, hâlbuki hiç temyîzi ve ‘aklı yokdur.55 Kınamasını pekiştirmek 
istercesine bu konuyu bir deyimle kapatmıştır: [Bunlar gibi insanlar] heman 
pilâvı dâ’im hlapaya döner[ler].

Molla Mustafa’nın bu sözlerini Mecmuası’na, yani kendi özel defterine 
yazmış olması bize kendisinin dürüstlüğünü, diğer insanlara değer verdiğini 
göstermektedir. Kuşkusuz, onun bu görüşü inancıyla ve sufî gözleriyle dünyaya 
bakmasıyla açıklanabilir. Kendisinin güzel davrananlara karşıki takdirini gene 
Mecmuası’ndan okuyoruz. Ekmekçilerin kuşanmasından bir yıl sonra (16 Eylül 
1777) düzenlenen kuyumcu esnafının gezintisini Molla Mustafa şu sözlerle 
kâğıda aktaracaktı: Alay düzgün, mîrî-yi serdengeçdi Sâlih Aga tâze âdam ammâ 
‘akıllı oldıgından cümlesi anun re’yiile ve tertîbile hareket eylediler, hiç muhâlefet 
etmediler.56 

Esnafın mesireleri sırasında yaşanan bir başka anlaşmazlık çuha dağıtımından 
dolayı ortaya çıkardı. Kuşanma törenlerinde sürdürülen âdetlerden biri yeni 
52 Varak 32b/14-15.
53 Giderken: hareket ettikten sonra.
54 Varak 28a/19-21.
55 Varak 28a/21-22.
56 Varak. 30b/4-6.
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ustalara çuha hediye etmek idi. Durumu iyi olan esnaf, törene katılan diğer 
konuklara da çuha dağıtırdı.57

Ne var ki çizmecilerin 1777 yılında yapılan kuşanmasında çuhalar büyük 
kavgaya sebep olmuştur. O olayı kayda geçirerek Molla Mustafa önce Ve 
çizmeciler teferrüci58 berbat oldı. şeklindeki cümleyi kullanmıştır. Böylece, 
konuya girmeden önce bile kendi görüşünü ortaya koymuştur. Kayıt şöyle devam 
etmektedir: Çûkalar sebebile âlî kavga ve bütün esnāf birbirisile savaşdı, ‘azîm 
havâdisler oldılar.59 Bunun hemen ardından yazar kendine göre bir açıklama da 
yapmıştır: Íçlerinde60 aklen ileru biri olmadığından. Yukarıda gördüğümüz gibi, 
bu sefer de Molla Mustafa insanları akıl kullanmaya çağırmıştır. Aynı sebepten 
dolayı berberler arasında küsmeler yaşandığında Molla Mustafa gene durumu 
eleştirmekten geri kalmamıştır. Bu sefer teferrüc için zevksiz geçtiğini söyledi. 
Belki de bir az daha yumuşak sözleri kullanmasının sebebi, küsmelerin kavgaya 
dönüşmediğindendir. Kayıt şöyledir: Çûkaları ustâlara tefzî, niçe ustânun bu 
husûsda hâtırı kaldı. Sonra birkaçısına çûka verildi ve debs oldı. Lâkin zevksüz 
teferrüc oldı.61 

Molla Mustafa’nın bunlar gibi olayları kayda geçirmesiyle, sadece esnafın 
kültürünü ve davranışlarını değil, toplumun içinde yaşananları tanımamıza 
yardımcı olmuştur. Bilindiği gibi, esnafın mesire yerlerinde düzenlediği 
eğlenceleri izlemeye halk da gelirdi (Abdülaziz Bey, 2002: 299). Yukarıda 
andığımız çizmecilerin kuşanmasında alay gâyetü’l-gâye büyük, halk çok, 
sıbyân bî-hadd, ustâ dahi hesâbsuz kesret, belki kalfalar ma’a ustalar bin cân 
var idi, iki yüz on âdem bârgîrli alayda idi.62 Esnafın ustaları ve kalfaları Molla 
Mustafa’nın yazdığı kadar çok olduysa, o zaman bunların ailelerinin izleyici 
olarak katılmaları kalabalığa yetiyordu. Ne var ki esnafın eğlencelerini izleyen 
halk, ortaya çıkan anlaşmazlıklara da tanık olmuştur. Kuşkusuzdur ki kuşanma 
sırasında yaşanan durumlar halk arasında anlatılmıştır. Molla Mustafa buna da bir 
gönderme yapmıştır. Berber esnafının kuşanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıktan 
dolayı “Uşaklar birkaç gün anları masharaya aldılar.” diye bir kayıt düşmüştür. 
63 Kuşanmayı düzenleyenler sırf bir toplum tabakasının temsilcileri değil, halkın 
kültürünü biçimlendiren etmenlerdi aynı zamanda. Saraç esnafının kuşanma 
töreninde halkın izleyebildiği hevai fişek gösterimi64 kültürünü biçimlendirdiği gibi...
57 Varak 25b/6-9.
58 Esnaflar tarafından düzenlenen gezintiler için Molla Mustafa, “kuşanma”, “kuşanma teferrüci” ya 
da sadece “teferrüc” sözcükleri kullanmıştı. 

59 Varak 30a/25-26
60 Íçlerinde: burada “aralarında” anlamını karşılıyor.
61 Varak 28b/8-9.
62 Varak 30a/22-23.
63 Varak 28b/10.
64 Varak 30b/10-12. 
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Halkın Düzenlediği Eğlenceler

Zafer şenlikleri ve donanmaların padişahın buyruğu üzerine, kuşanmaların 
esnafın kararı üzerine düzenlendiğine göre, bu tür toplu eğlencelerin bir 
„resmiyeti” olduğunu kabul etmemiz mümkündür. Bu etkinliklerde halk daha çok 
izleyici durumundaydı. Halkın eğlenmesi ise, etkinliğin seyrine bağlıydı. 

Bunların yanı sıra, „resmî bir kuruluşun” girişimi olmadan, halkın kendisinin 
yaptığı eğlenceler de düzenlenirdi. Molla Mustafa’nın Mecmuası’ndan böyle 
bir toplu eğlencenin Saraybosna’nın civarındaki Nişan diye tepede yapıldığını 
görmekteyiz. Yazar, teferrüc olarak adlandırdığı bu eğlencenin nasıl düzenlendiği, 
halkın nasıl eğlendiği konusunda bize bilgi vermemiştir.65 Ancak Nişan 
teferrücünü andığı kayıtta başka bir hususu ileri sürmüştür: eğlenceler sırasında 
insanlar, birbiriyle tanışıp konuşurlardı, bilgi alışverişinde bulunurlardı. Molla 
Mustafa’nun bunu nasıl dile getirdiğine bakalım: Ve Nişan teferrücine giderken 
ser-haddan bir âdem gelmiş ve benüm ile şundan bundan sohbet açduk. Dedi ki 
ser-hadda meşe agaçlarun yapraklarını yek-pâre bütün ormanı çıplak etmişlerdür. 
Su’âl etdüm ne asıl mahlûk? Dedi ki ahşama karşu tayerân eden kebîr pervâne, 
Bosnaca prndely derler.66 

Nişan teferrücine Molla Mustafa’nın gittiğine göre, halkın çeşitli kesimlerinin 
bu tür eğlencelere katıldığını tahmin etmemiz mümkündür. Ínsanların, bazen 
küçük gruplarda bir araya gelip sohbet ederek eğlendiklerini de mecmuadan 
öğrenmekteyiz. Osmanlı kültüründe helva sohbetleri olarak bilinen bu 
tür “toplantılar” özel evlerde ya da kahvelerde yapılırdı. Molla Mustafa 
Mecmuası’nda, Molla Hasan Vilayetoglı adında bir kişinin evindekine katıldığını 
yazmıştır. Adlarını verdiği 11 arkadaşla beraber haftada bir kere, çarşamba 
akşamları bir araya geldiklerini söyleyen yazar helva sohbetinden bahsini 
şu sözlerle devam etmektedir: Sohbetimüzde yatsuyı kıldıktan sonra tevhîd-i 
zikrullâh, Kur’an, salavatlar, tekkelerde gibi halka[ya] oturup bir yarım sâat 
böyle. Sonra kitâbdan bir yarım sâat geceyi geçürürdük. Küsûr lak lak.67 Molla 
Mustafa’nın katıldığı helva sohbeti, bu tür kültür etkinliğinin geleneksel seyrini 
korumuş gibi görünmektedir (Faroqhi, 2005: 231-233). Katılanların, zamanın bir 
kısmını sohbette de geçirdiklerini görüyoruz. Yazarın sohbet için lak-lak demiş 
olmasından, rahat bir atmosferde sürdürüldüğünü anlamaktayız. 

Konumuz açısından önemli olan bir husus, bu tür etkinliğin, insanların kendi 
istekleri üzerine düzenlendiği, katılanların kendi dünyaya görüşlerine göre 
65 Nişan gezintisi geçmiş yüzyılın 50’li yıllarına kadar sürdürülmüştür. Halkın çeşitli oyunları 
oynadığı, çalgı çaldığı, şarkı türkü söylediği bilinmektedir. Belki de Molla Mustafa’nın zamanında 
aynı şekilde yaşanmıştır. Yaklaşık olarak on yıl önce Nişan Tepesi’nde açılan kahve ve restoran 
Saraybosnalıların uğrak yeri olmuştur. 

66 Varak 29b/15-16.
67 Varak 33b/6-14.
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zaman geçirdikleridir. Böylece helva sohbetleri dar bir çevrenin insanları bir 
araya getirirdi. Molla Mustafa’nın kayıtlarından anladığımız gibi, Molla Efendi68 
kâdî efendiler ile birlikte helvâ sohbeti ederdi, agalar ise kendi aralarında 
toplanıp sohbetler ve ziyâfetler ve yüzük oyunları ederlerdi.69 Kâğıda aktardığı 
bu sohbetlerle ilgili bir yorum yapmadığı halde Molla Mustafa, kahvecilerle 
başeskilerin şehir kahvelerinde yaptıkları helva sohbetlerinden hoşlanmadığını 
dile getirmiştir.70 Yukarıda gösterdiğimiz gibi, Molla Mustafa beğenmediği 
bir harekete dilencilik derdi. Kahvecilerle başeskilerin bir araya gelmelerini de 
aynı sözcükle nitelendirmiştir. Ama derviş olarak tanıdığımız Molla Mustafa, 
geleneksel düzeninden uzaklaşan, sırf sohbet, ziyafet, oyun amacına yapılan helva 
sohbetlerini gerçekten beğenmeyebilmiştir. 

Nitekim, Molla Mustafa’nın, Saraybosna’ya gelen pehlivanlardan bahsettiği 
satırlar, kendisinin bir mutasavvıf olduğunu bize bir kez daha doğrulayacaktır. Belki 
de bir derviş olarak kadızadelilerle çekişme içinde olmasaydı,71 Mecmuası’nda 
pehlivanlardan bahsetmezdi. Zira, iki yerde pehlivanların Saraybosna’ya 
geldiklerini ama kadızadelilerin ısrarı üzerine gösterimin yasaklandığını72 kayda 
geçirmiştir.73 Ne var ki pehlivanlar Saraybosna yakınındaki Visoko kasabasına 
gitmişler, Saraybosna halkı Visoko’ya giderek hünerlerini orada seyretmiştir. 
Molla Mustafa’nın Bunca ibâdüllâhı zahmete koşdılar, kâdızâdeliden seyr gelmez 
‘usret togar74 şeklindeki cümlesinden kadızadelilere ne derecede karşı olduğunu 
görmekteyiz. Ama Saraybosnalı dervişlerle kadızadeliler arasındaki çekişmeler 
bir başka makalenin konusu olmalı. 

SONUÇ

Molla Mustafa’nın Mecmuası’nı okuyarak Saraybosna’da XVIII. yüzyılın 
ikinci yarısında düzenlenen şenlik ve eğlenceleri konuya aldığımız bu makalede 
Osmanlı Devleti’nin bir taşra bölgesinde, Bosna’da geçmiş yüzyıllarda bu toplu 
etkinliklerin günlük hayattaki yerine dikkat çekmeye çalıştık. 

Ekseninde hükümdarın bulunduğu zafer kutlamaları ve donanma gibi 
şenlikler, Devletin çeşitli yerlerinde aynı sebeple ve aynı günlerde (yaklaşık 
olarak aynı günlerde dememiz daha doğru olur) düzenlendiklerine göre belki de 
taşra bölgelerindeki günlük hayatı, Devlet merkezindekine en çok yaklaştırırdı. 
Gerçi, başkentte gerçekleştirilen sanat gösterimleri, taşrada hayal bile edilemezdi. 
68 Molla Efendi: Molla Mustafa’nın Mecmuası’nda mahkemenin başındaki üst düzey görevlidir.
69 Varak 23b/9-11.
70 Varak 45b/1-2.
71 Kadızadelilerin dervişlere karşı çıkmaları hakkında bakınız: Faroqhi, 2005: 74.
72 Kadızadelilerin, eğlencelerin yasaklanmasına etkisi şu yerde de anılmaktadır: Faroqhi, 2005:199. 
73 Varak 35b/6-8, varak 154a/17-19.
74 Varak 154a/19.
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Ama şenlik sırasında yapılan süslemeler sayesinde yerli halk, bazı yeni ustalıkları, 
“sanat yenilikleri”ni görme olanağına sahip olurdu.

Halkın günlük hayatına değişiklik getiren bir başka etkinlik, esnafın kuşanma 
törenleriydi. Kuşanmalar, zamanlama açısından Devlet merkezine bağlı değildi, 
ama bunların mesire yerlerinden birinde düzenlenmesi, davetli konuklara pilav, 
helva, baklava gibi yemeklerin ikram edilmesi,75 resmî kuşanma töreninden 
sonra eğlencelerin yapılması, taşradaki ve Devlet merkezindeki kuşanmaların 
benzer yanlarıdır. Belki de, bir nevi resmî kuruluş olan esnafın bu gezintileri, 
halkın kendisinin yaz aylarında gerçekleştirdiği, o dönemin diliyle teferrüc denen 
eğlencelerin düzenini bir ölçüde etkilemiştir. 

Toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren, insanları birbirine yaklaştıran, 
bireyi toplumun gerektirdiği düzen konusunda eğiten, toplumun bir üyesi olma 
duygusunu kuvvetlendiren bu toplu eğlencelerin yanı sıra, (And, 1982:3). Türk 
kültürünün getirdiği bir başka etkinlik, daha çok kış aylarında yapılan helva 
sohbetleridir. 

Molla Mustafa’nın, bu kültür etkinliklerinden bahsettiği kayıtlar, yerli halkın 
hayatından bazı olayları gözümüzün önüne getirmektedir. Onun Mecmuası’ndan 
taşraya gelen bir yalan haber üzerine zafer kutlamasının düzenlenmesi ve halkın, 
gerçeği öğrendikten sonra utanması; salıncakçıların çok para kazanmak derdinde 
olmaları; kuşanma sırasında ustaların birbirine küsmeleri; bazı insanların, zamanı 
değerlendirmek amacına değil, sırf eğlenmek amacına helva sohbetleri yapmaları; 
Kurban Bayramı şenliğinde tüfek kurşunundan meydana gelen yaralamalar;76 
halka açık at koşusu sırasında iki yaramazın birbirine ateş açtığında, kör 
kurşunun seyircilerden birini öldürmesi77 gibi hayatın kendisi olan bazı durumları 
görmekteyiz. 

Ceşitli sebepler dolayısıyla düzenlenen bu eğlencelerde, toplum kimliğinin 
bireylerinin bilincini etkilediği kuşkusuzdur. „Belli bir dönemin kültürünü 
biçimlendiren temel maddî ve manevî yapılar zaman içerisinde gelişmektedir” 
şeklindeki Le Goff’un cümlesi (Le Goff, 1993:31),78 bize bugün yaşadığımız 
kültürde geçmişimizin izlerini aramamız gerektiğini hatırlatmaktadır. 
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GELENEKSEL SAFRANBOLU EVLERİNDE
KAPI HALKA VE TOKMAKLARI

GÖKTAŞ KAYA, Lütfiye
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran en önemli özellik 
geleneksel Türk mimari tarzındaki evleridir. Bu evlerin kapılarında yer alan 
kapı halka ve tokmakları maden işçiliğinin önemli örnekleridir. Safranbolu’da 
halkalar iki grupta, tokmaklar ise altı grupta toplanmaktadır. Halkalar genellikle 
demir, tokmaklar ise tunç ve pirinçten yapılmıştır. Yapım tekniği olarak dövme 
ve döküm teknikleri tercih edilmiştir. Kullanılan malzeme demir ise dövme, tunç 
ve pirinç ise döküm tekniği kullanılmıştır. Genellikle halkalar dövme, tokmaklar 
ise döküm tekniğinde yapılmıştır. Son dönem üretiminde ise döküm tekniği öne 
çıkmıştır. Süsleme tekniği olarak; “Kazıma”, “Kabartma” ve “Delik İşi” tekniği 
ile karşılaşılmaktadır. Günümüz üretiminde delik işi tekniği ağırlık kazanmıştır. 
Bu çalışmada yapısal özellikleri ve işlevleri dikkate alınarak kentin Şehir ve 
Bağlar bölgesindeki halka ve tokmaklar belirlenmiş, alt gruplara ayrılarak 
tipoloji yapılmıştır. Örnekler Türkiye’nin 25 farklı bölgesindeki örneklerle 
karşılaştırılıp, geleneksel kapı halka ve tokmakları Anadolu maden sanatı 
açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ev, Safranbolu, maden sanatı, kapı halkaları, 
kapı tokmakları.

ABSTRACT

The Door-Rings and Knockers of Traditional Safranbolu Houses

The most important feature which makes Safranbolu distinctive in Turkey 
and the world is the houses with the traditional Turkish architecture style. The 
door-rings and door-knockers on the doors of those houses are the most important 
samples of metalwork. While door-rings are divided into two categories and door-
knockers are six categories in Safranbolu. Door-rings are generally made of iron, 
door-knockers are made of bronze and brass. While producing these rings and 
knockers forging and casting methods were used. Forging methods was used 
for iron products and casting methods was used for bronze and brass products. 
Door-rings were generally produced by using forging method and door-knockers 
were produced by casting method. Nowadays casting method has gained much 
importance for the production of these materials. Carving, relief and piercing 
techniques have been used for decoration. Nowadays Delik İşi (piercing work) 
has gained much importance as a decoration technique. In this research study, the 
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door-rings and knockers of the houses both in the Şehir and Bağlar section of the 
Safranbolu city have been determined related to their structures and functions and 
subdivided typologically. These samples in this study were compared with the 
samples from 25 different regions of Turkey and were evaluated according to the 
traditional door-rings and knockers of Anatolian metalwork.

Key Words: Traditional houses, Safranbolu, metalwork, door-rings, door-
knockers.

GİRİŞ 

Doğal ve çevresel etkenlere karşı koyarak yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış 
olan geleneksel Türk evleri, mimarisi, taş işçiliği, ahşap işçiliği ya da kalem işleri 
gibi özelliklerinin yanı sıra kapıları ve kapılarındaki madenî elemanları ile de 
dikkat çekicidir. 

Herhangi bir mekâna giriş ve çıkışı sağlayan yapı elemanı olan kapılar üstünde 
yer alan kapı halka ve tokmakları önemli maden işi örneklerindendir. Halka 
ve tokmaklar günümüz kapılarında yer alan kapı zili yerine kullanılmıştır. Bir 
bahçe içinde yer alan, iki ya da üç katlı, içinde birkaç ailenin yaşadığı evlerde, 
teknolojinin gelişmediği zamanlarda, eve gelenin sesini duyurabilmesinin güçlüğü 
düşünüldüğünde kapı üstlerindeki halka ve tokmakların gerekliliği daha da ortaya 
çıkmaktadır. 

Bu çalışmada geleneksel Safranbolu evlerinin kapı halka ve tokmakları 
incelenmiştir. Safranbolu’yu ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran bu evler, 
yüzlerce yıllık bir süreçte oluşan Türk kent kültürünün günümüzde yaşamaya 
devam eden önemli yapı taşlarındandır. İlçede XVIII. ve XIX. yüzyıl ile XX. yüzyıl 
başlarından kalma yaklaşık 2000 geleneksel ev vardır. Bunların 800 kadarı yasal 
koruma altındadır. Safranbolu’da 1970’li yıllarda başlayan tarihi korumacılığa 
yönelik yerel çalışmalar, 1976 yılında Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tarafından kentin korunması kararı ile sonuçlanmış ve 1985’te 
kentin şehir ve bağlar bölgesi sit alanı olarak ilan edilmiştir. Korumacılıktaki 
başarısından dolayı 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Şehirleri 
listesine alınmış ve 2003 yılında Rodos’ta yapılan Dünya Miras Şehirleri 
Organizasyonu (OWHC) toplantısında dünyanın en iyi korunan 20 kentinden biri 
olarak seçilmiştir. 

Yörede geleneksel evler kışlık ve yazlık olarak iki ayrı bölgede toplanmıştır. 
Kışlık bölge, iklimin olumsuz etkilerine karşı korunmuş, alçak rakımlı iki vadi 
içinde yer alan ve günümüzde eski çarşı olarak adlandırılan şehir bölgesidir. 
Yazlık bölge ise şehirden birkaç yüz metre yüksekte, hava akımına açık olan 
bağlar bölgesidir. Safranbolu’da hemen hemen herkesin bir kışlık bir de yazlık 
evi vardır. Adı geçen iki bölge günümüzde de sit alanıdır.
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Safranbolu geleneksel evleri ile ilgili çok sayıda çalışma olmasına karşın, bu 
evlerde karşılaşılan maden işçiliğine ait bir araştırma yapılmamıştır. Son dönemlere 
kadar halka ve tokmaklar daha çok fotoğraf sanatçılarının ve halk bilimcilerin 
dikkatini çekmiş, Sanat Tarihi açısından sistemli bir çalışma yapılmamıştır. Üstelik 
halka ve tokmaklar Safranbolu evlerinde karşılaşılan maden işçiliği örneklerinin 
yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Çalışmada öncelikle, kentin şehir ve bağlar bölgesinde alan taraması yapılarak 
halka ve tokmaklar belirlenmiştir. Örnekler, işlevleri ve yapısal özellikleri dikkate 
alınarak alt gruplara ayrılmıştır. Aynı örnekleri tekrardan kaçınmak amacıyla 
farklılık gösteren 100’e yakın kapı halkası ve tokmağı incelenmiş ancak, bu 
çalışmaya sınırlı sayıdaki örnek dâhil edilebilmiştir. Çalışma sonunda tüm 
örnekler ait oldukları alt gruplara göre liste şeklinde sunulmuştur. Safranbolu 
örnekleri, Türkiye’nin inceleme yaptığımız 25 farklı yöresindeki örneklerle ve 
yayınlarda geçenlerle karşılaştırılıp, geleneksel kapı halka ve tokmakları maden 
sanatı açısından değerlendirilmiştir. Ancak diğer yörelerdeki örneklerin tamamını 
da çalışmaya dâhil etmek mümkün olmadığından gruplara ait her yöreden yalnızca 
birer örnek verilebilmiştir. Bununla birlikte çalışma, Safranbolu’nun yanı sıra 
Türkiye kapı halka ve tokmakları hakkında da özet bir değerlendirme sunmaktadır.

I. Geleneksel Safranbolu Evlerinde Kapılar

Safranbolu’da kapılar genellikle iki bölümden yöresel ismi ile kanattan oluşur. 
İnsan ve hayvanların geçmesi için kapının tek kanadı açılırken, düğünlerde ya 
da yüklü hayvanların gireceği zamanlarda iki kanat birden açılır. Kapı kanatları 
yan yana getirilmiş düşey tahtaların arkadan üç yatay kuşakla tutturulmasıyla 
yapılmıştır. Tahtalar bu kuşaklara yörede kalpaklı çivi denilen bombeli, iri başlı 
çivilerle dışardan çakılmıştır. Kalpaklı çiviler tahtaları kuşaklara bağlamakla 
kalmayıp aynı zamanda kapıyı da süslemektedir. Kapılar kasaya büyük menteşeler 
yöresel deyimi ile güllaplar ile tutturulmuştur. Kapı üstünde biniler bulunmaktadır. 
Kapı dış yüzeyinde kasaya bağlı geniş bir pervaz dolanmaktadır. 

Kapının çalışma sistemi şöyledir: Kapı çalındığında kapı kilidinin diline bağlı 
bir ip orta kattan çekilmekte, dışarıdaki kişi de kapı mandalını yukarı kaldırarak 
kapıyı açmaktadır. Mandal düzeni, kapı lentosundan kendi ağırlığı ile sarkan 
yatay bir tahta parçası kapı kanadının arkasına dayanarak kapının açılmasını 
engellemektedir. Kapı kanadının arkasında belirli bir noktada, yukarı aşağı hareket 
edebilen düşey bir tahta bulunmaktadır. Bu tahtanın alt ucuna bağlı bir demir 
mandal dışarıdan yukarı kaldırılınca düşey tahta lentodan aşağı sarkan ve kanadın 
açılmasını engelleyen çubuğu yukarı kaldırarak kanadı açmaktadır (Günay, 1989: 
112-113).

Kapı iç yüzünde ise mandal kolu, kilit ve kapıyı kilitlemeye yarayan demir 
düzenek yöresel deyimi ile reze bulunmaktadır. Rezenin yerini günümüzde sürgü 
ya da zincir sistemi almıştır. Kilitte genellikle iki anahtar deliği vardır. Alttaki 
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delik sürgüyü hareket ettirerek kapıyı kilitlemekte ve açmakta, üstteki delik ise 
kapı dilini yukarı kaldırarak kapının açılmasını sağlamaktadır (Günay, 1989: 113). 
Kapı üstünde halka ve tokmak, yöresel adlandırma ile şakşak, kapı kolu, kapı 
mandalı, mandal aynası, kilit ve kilit aynası yer almaktadır (Çizim 1).

Çizim 1: Bir Safranbolu kapısında halka, tokmak, kilit, mandal ve aynaların 
konumlanışı.

II. Kapı Halkaları ve Tokmaklarının Tarihçesi

Tarihî gelişim süreci içinde kapı halkaları ve tokmakları incelendiğinde, batı 
dünyasında MÖ 9. yüzyılda, daha sonra da Roma döneminde kapı halkalarından söz 
edildiği görülmektedir (Baş, 1996: 55). Mısırlıların tahtadan kilitler yaptığı ancak 
kapıyı çalmak için tokmak yapmadığı bilinmektedir (Şapolyo, 1970: 13). Anadolu 
Selçuklularında bazı yapılarda kapı tokmaklarına rastlanmaktadır. Anadolu’ya ait 
kapı tokmaklarının günümüze gelebilen en eski örneği Artuklulara aittir. Mardin 
Cizre Ulu Cami’nin kapısında yer alan ve 13. yüzyıl başlarına tarihlenen ejder 
biçimli bir çift tokmağın biri bu gün İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde, 
diğeri Kopenhag David Koleksiyonu’nda bulunmaktadır (Yücel, 1978: 168-
174; Erginsoy, 1978: 327, 440). 15. yüzyılda Osmanlılarla birlikte kapı halka ve 
tokmakları yaygınlaşmış ve bir sanat dalı hâline gelmiştir. 
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Halka ve tokmaklar yalnızca evlerde değil, camii, türbe, medrese, han, 
kütüphane gibi farklı yapıların kapılarında da yer almıştır. Kullanıldıkları yerlere 
göre biçim, malzeme, yapım ve süsleme teknikleri farklılık göstermektedir. Halka 
şeklinde olanlar genellikle evlerde, yılan şeklinde olanlar kalelerde, “ya fettah” 
ya da “ya hafız” yazılılar camii ve türbelerde kullanılmıştır (Şapolyo, 1970: 14).

III. Geleneksel Evlerde Kapı Halka ve Tokmakları 

Geleneksel Türk evlerinde kullanılan kapı halkası ve tokmağı konuyla ilgili 
yayınlarda çoğu zaman birbirine karıştırılmış ve farklı yapısal özelliğe sahip 
olmalarına karşın tokmak adı altında toplanmıştır. Kapı tokmaklarının ana işlevi 
kapıya vurulmak yoluyla ses çıkartmaktır (Arseven, 1947: 951). İki madenin 
karşılıklı gelerek çıkarttığı ses, gelenin sesini duyurmak için zil yerine kullanılır. 
Tokmakların diğer bir işlevi çekerek kapıyı kapatmaktır. Bu yönden kapı kolu 
görevini de yapmaktadırlar. Bu anlamda tokmaklar halkaların daha gelişmiş 
şekilleridir (Çal, 1999a: 275). 

Kapı halkalarının görevi ise kapı kanatlarını çekip kapatmaktır. Elin tutması 
için yapılmışlardır (Arseven, 1947: 949). Bu işlev farklılığından dolayıdır ki 
bazı kapılarda tokmak ile halka bir arada bulunabilmektedir. Safranbolu’da 
halkaların aynı kapı kollarında olduğu gibi kapının her iki kanadında ve ortada 
yer alması kanatları çekip kapatmak amaçlı olduklarının göstergesidir. Tokmaklar 
ise halkalardan daha üst seviyede ve yalnızca bir kanattadır. Bu da tokmakların 
kapı zili yerine kullanıldığını göstermektedir. Ancak zaman içinde halkaların 
kapı çalmak için de kullanılmaları tokmak ile halka ayrımını güçleştirmiş ve 
günümüzdeki karışıklığa neden olmuştur. 

Safranbolu’da kapıyı çalmaya yarayan elemana şakşak adı verilmektedir. 
Dolayısıyla bu terim aslında tokmak karşılığıdır. Ancak zamanla halkaların 
tokmak yerine kullanılmasıyla şakşak halkalar için de kullanılır olmuştur. Halka 
ya da tokmak ayırımı yapmaksızın Anadolu’nun diğer bölgelerinde birbirine 
geçmiş olan şakşak, kimi yerde günümüz Safranbolu’sunda olduğu gibi hem halka 
hem tokmak yerine, kimi yerde yalnız tokmak yerine ya da Divriğ ve Kemaliye’de 
olduğu gibi (Özen, 1985: 57) halka yerine kullanılmaktadır. 

IV. Kapı Halkaları

Safranbolu kapı halkaları yapısal olarak üç ve dört bölümden oluşanlar şeklinde 
başlıca iki grupta toplanmaktadır.

IV.a. Dört Bölümlü Halkalar

Bir halkayı oluşturan dört bölüm şöyledir (Çizim 2)
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Çizim 2: H.1. Dört Bölümlü Halka.

1. En Dışta Göbeğin Etrafında Yer Alan Bölüm: Kazıma, kabartma 
ya da delik işi tekniğinde süslenmiştir. Kenar biçimi örneklere göre farklılık 
göstermektedir. Düz, dilimli, üçgen biçimli, testere dişli gibi.

2. Göbek Bölümü: Dışa doğru çıkıntı yaparak bir kabaraya benzemektedir. 
Çapı ve derinliği farklılık göstermektedir. Ortasında kulp takılmasına yarayan bir 
delik bulunmaktadır. 

3. Kanca: Kulpun göbeğin ortasındaki deliğe yerleştirilmesinde 
kullanılmaktadır. Bir maşaya benzemekte ve baş kısmı kapı dışında kalacak 
şekilde kapıya çakılmaktadır.

4. Kulp: Göbeğe kanca ile tutturulan, kapıyı çekerek kapatırken elin 
yerleştirilmesine yarayan bölümdür.

Dört bölümlü Safranbolu halkaları biçimsel açıdan incelendiğinde, farklılığın 
göbek etrafındaki birinci bölümde ortaya çıktığı görülmektedir. Bu açıdan 
gruplama yapılamayacak kadar çeşitlilik göstermektedir. Üçgen dilimli olanlar, 
düz ya da yuvarlak testere dişli olanlar, farklı delik işi süslemelere sahip olanlar 
gibi (Resim 1-4, bkz.: s. 1551-1553). 

Yaptığımız araştırmalarda Kastamonu (Resim 5, bkz.: s.1553) ve Daday’da 
(Resim 6, bkz.: s.1554) örnekleri ile karşılaşılmıştır. 

IV.b. Üç Bölümlü Halkalar
Üç bölümden oluşan halka örnekleri göbek, kanca ve kulptan oluşmuştur. 

Göbek etrafında yer alan bir bölümleri yoktur (Çizim 3). 
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Çizim 2:  H.1. Dört Bölümlü Halka . 

1. En Dı�ta Göbe�in Etra fında Yer Alan Bölüm:  Kazıma, kabartma ya da 
delik i�i tekni�inde süslenmi�tir. Kenar biçimi örneklere göre farklılık 
göstermektedir. Düz, dilimli, üçgen biçimli, testere di�li gibi. 

2. Göbek Bölümü:  Dı�a do�ru çıkıntı yaparak bir kabaraya benzemektedir. 
Çapı ve derinli�i farklılık göstermektedir. Ortasında kulp takılmasına yarayan 
bir delik bulunmaktadır.  

3. Kanca: Kulpun göbe�in ortasındaki deli�e yerle�tirilmesinde 
kullanılmaktadır. Bir ma�aya benzemekte ve ba� kısmı kapı dı�ında kalacak 
�ekilde kapıya çakılmaktadır. 

4. Kulp: Göbe�e kanca ile tutturulan, kapıyı çekerek kapatırken elin 
yerle�tirilmesine yarayan bölümdür. 

Dört bölümlü Safranbolu halkaları biçimsel açıdan incelendi�inde, 
farklılı�ın göbek etrafındaki birinci bölümde ortaya çıktı�ı görülmektedir. Bu 
açıdan gruplama yapılamayacak kadar çe�itlilik göstermektedir. Üçgen dilimli 
olanlar, düz ya da yuvarlak testere di�li olanlar, farklı delik i�i süslemelere sahip 
olanlar gibi (Resim 1-4, bkz.: s. 1469-1470).  

Yaptı�ımız ara�tırmalarda Kastamonu ( Resim 5, bkz.: s.1471) ve Daday’da 
(Resim 6, bkz.: s.1471) örnekleri ile kar�ıla�ılmı�tır.  

IV.b. Üç Bölümlü Halkalar  
Üç bölümden olu�an halka örnekleri göbek, kanca ve kulptan olu�mu�tur. 

Göbek etrafında yer alan bir bölümleri yoktur (Çizim 3 ).  
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Çizim 3: H.2. Üç Bölümlü Halka

Bu açıdan ilk halka grubundan ayrılmaktadır. Grubun Safranbolu örnekleri 
arasındaki farklılık göbek bölümünde ortaya çıkmaktadır. Bu bölüm delik işi 
tekniğinde bitkisel ya da geometrik motiflerle süslüdür (Resim 7-9, bkz.: s. 1554-
1555). 

Yaptığımız araştırmalarda Kastamonu (Resim 10, bkz.: s.1556), Tosya (Resim 
11, bkz.: s. 1556), Çorum (Resim 12, bkz.: s. 1557), İzmir (Resim 13, bkz.: 
s.1557), Birgi, Kula (Resim 14, bkz.: s. 1558), Cumalıkızık (Resim 15, bkz.: 
s.1558) ve Zeytinbağı’nda (Resim 16, bkz.: s. 1559), örnekleri ile karşılaşılmıştır. 
Ayrıca yayınlarda Divriği (Özen, 1985; Resim 3-6) ve Göynük (Çal, 1999a: 277) 
örnekleri yer almaktadır.

Anadolu esnaf kuruluşları içinde olan demirciler ve bakırcılar günümüzde 
birçok bölgede olduğu gibi Safranbolu’da da geleneksel yöntemlere yakın 
yöntemlerle üretime devam etmektedir. Kapı halka ve tokmakları da demirci 
loncası üretiminin bir parçasıdır. Günümüz kapı halkalarında yapım malzemesi 
olarak genellikle sac kullanılmaktadır. Şehir bölgesinde Demirciler Çarşısı’nda 
çalışan bir demirci ustasından1 halka yapımıyla ilgili olarak öğrenilenlere göre, 
bugünkü halka yapımında üç farklı boyutta kalıp kullanılmaktadır. Büyük kalıp  
11 cm çapa, 4 cm derinliğe, orta kalıp 9 cm çapa, 3.5 cm derinliğe, küçük kalıp 
7.5 cm çapa, 3.5 cm derinliğe sahiptir.

Dövmede kullanılan miller ve çekiç istenilen halka boyutla orantılıdır. Örneğin, 
küçük kalıpta küçük mil ve küçük çekiç kullanılmaktadır. İstenilen boyuta uygun 
1mm. kalınlığındaki sac levhalar ateşte ısıtıldıktan sonra kalıplara yerleştirilmekte, 
yuvarlaklığı alması için kalıp mili ve çekiçle birkaç kez vurulmaktadır. İstenilen 
yuvarlaklık elde edilince kalıptan çıkarılarak levhanın kenarları çekiçle 
1 Demirci ustası Sayın Hüseyin Özdemir’e teşekkürlerimi sunarım.
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düzeltilmektedir. Yuvarlaklığın oranı kenarlardaki kırılma ile anlaşılmaktadır. 
Sonra plaka ısıtılmakta, kalıpta çekiçlenmekte ve kenarları düzeltilmektedir. 
Tekrar ateşte ısıtıldıktan sonra aynı işlem yinelenmektedir. Plaka ateşte kızarana 
kadar kalmaktadır. Bu sürenin ayarlanması çok önemlidir. Çünkü, plaka ateşte 
fazla kaldığında erimekte, az kaldığında ise zor çekiçlenip, şekil almamaktadır.

Bu şekilde yapılan halka kapıya tutturulmaktadır. Anadolu’da halkalar kapıya 
tutturulurken, kapı ile halka arasına genellikle kadife bir kumaş parçasının 
yerleştirildiği bilinmektedir. Bu kumaş, maden halkanın özellikle yağmur gibi dış 
etkenler sonucunda paslanarak ahşap kapıya zarar vermesini engellemekte, aynı 
zamanda da halkanın delik işi tekniğindeki bölümde hoş bir görüntü sağlamaktadır. 
Divriği halkalarında kırmızı kadifenin kullanıldığı bilinmekle birlikte (Özen, 1985: 
58), Safranbolu’da yaptığımız araştırmalar sonucunda birkaç örnekte yeşil kadife 
kullanımına rastlanmıştır. Akçasu Sokak’ta yer alan, bugün Karabük Üniversitesi 
Konuk Evi olarak kullanılan evin restorasyon çalışmaları sırasında görülen halka 
içinde yeşil kadife kullanımı bu örneklerden biridir.

V. Kapı Tokmakları

Kapı tokmakları yapısal olarak dört bölümden oluşmaktadır (Çizim 4).

1. Gövde: Kapı tokmağının ana elemanıdır. Çok farklı biçimlerde yapılmıştır.
2. Üst bölüm: Kapı çivisi de denilebilen maşa biçimindeki elemandır. 

Geleneksel Türk kapı tokmaklarında dövme demirden yapılmaktadır. Gövdenin üst 
ucundaki delikten kapı çivisinin bir kolu geçirildikten sonra kapıya çakılmaktadır. 
Kapının dışında kalan başı bir halka şeklindedir (çal, 1999a; 275).

3. Alt bölüm: Ses çıkartmak amacıyla vuran elemandır.
4. En alt bölüm: Ses çıkartmak amacıyla vurulan elemandır. Kapıya ayrı olarak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 4:  Bölümleriyle Tokmak .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 5:  T.1. Dü�ey bir çubuk 
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yerleştirilmektedir. Tokmak gruplarına göre biçimi farklılık göstermektedir. Kimi 
gruplarda bu amaç için kalpaklı çivi kullanılırken, kimilerinde bitkisel biçimli bir 
parça olabilmektedir. 

Biçimsel açıdan değerlendirildiğinde Safranbolu’da tokmaklar 6 ana grupta 
toplanmaktadır.

V.a. Düşey Bir Çubuk Şeklinde Olan Düz Tokmaklar
Düşey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri düz, burgulu ya da 

yarı düz yarı burguludur. Alt bölüm yani vurma kısmı daire ve altıgen kesitli, düz 
ya da yivlidir (Çizim 5, bkz.: s. 1382; Resim 17, bkz.: s. 1559).

Yaptığımız araştırmalarda Kula (Resim 18, bkz.: s. 1560), Kastamonu (Resim 
19, bkz.: s. 1560), Küre, 

Tosya, Bartın, Çorum (Resim 20, bkz.: s. 1561) ve Sivrihisar’da (Resim 21, 
bkz.: s. 1561) örnekleri ile karşılaşılmıştır. Ayrıca yayınlarda Karaman, Konya, 
Afyon, Akşehir, Samsun, Tokat, Harput, İçel, Tunceli ve Çemişkezek (Çal, 1999b: 
50), Amasya (Doğanbaş, 1997: 44), Niğde (Çal, 1999c: 123) ve Divriği (Özen, 
1985: 59; Resim 9-10, Denktaş, 2005: Fotoğraf 1) örnekleri yer almaktadır.

V.b. Düşey Bir Çubuk Şeklinde Olup, Alt Bölüme Doğru Bir Kıvrım 
Yapan Tokmaklar

Düşey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
bölüm yani vurma kısmı daire ve kare kesitlidir (Çizim 6, Resim 22, bkz.: s. 
1562).

Çizim. 6. T.2. Düşey bir çubuk şeklinde olup, alt bölüme doğru bir kıvrım 
yapan tokmaklar

Yaptığımız araştırmalarda Kula (Resim 23, bkz.: s.1562), Bartın (Resim 24, 
bkz.: s.1563) ve Çorum’da (Resim 25, bkz.: s.1563) örnekleri ile karşılaşılmıştır. 
Ayrıca yayınlarda bire bir benzemese de grubun en yakın örneği ile Divriği’de 
karşılaşılmaktadır (Denktaş, 2005: Fotoğraf 3). Safranbolu’da yer almamakla 
birlikte, aynı grubun dışa doğru iki kıvrım yapan örneklerini yine Divriği’de 
bulmak mümkündür (Özen, 1985: 59; Resim: 13-17, Denktaş, 2005; Fotoğraf 
10-11).
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3. Alt bölüm:  Ses çıkartmak amacıyla vuran elemandır. 
4. En alt bölüm:  Ses çıkartmak amacıyla vurulan elemandır. Kapıya ayrı 

olarak yerle�tirilmektedir. Tokmak gruplarına göre biçimi farklılık 
göstermektedir. Kimi gruplarda bu amaç için kalpaklı çivi kullanılırken, 
kimilerinde bitkisel biçimli bir parça olabilmektedir.  

Biçimsel açıdan de�erlendirildi�inde Safranbolu’da tokmaklar 6 ana grupta 
toplanmaktadır. 

V.a. Dü�ey Bir Çubuk �eklinde Olan Düz Tokmaklar  
Dü�ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri düz, burgulu ya 

da yarı düz yarı burguludur. Alt bölüm yani vurma kısmı daire ve altıgen kesitli, 
düz ya da yivlidir ( Çizim 5, Resim 17 ,bkz.: s. 1475). 

Yaptı�ımız ara�tırmalarda Kula ( Resim 18, bkz.: s. 1475), Kastamonu 
(Resim 19, bkz.: s. 1475), Küre,  

Tosya, Bartın, Çorum ( Resim 20, bkz.: s. 1476) ve Sivrihisar’da (Resim 21, 
bkz.: s. 1476) örnekleri ile kar�ıla�ılmı�tır. Ayrıca yayınlarda Karaman, Konya, 
Afyon, Ak�ehir, Samsun, Tokat, Harput, �çel, Tunceli ve Çemi�kezek (Çal, 
1999b; 50), Amasya (Do�anba�, 1997; 44), Ni�de (Çal, 1999c; 123) ve Divri�i 
(Özen, 1985; 59, Resim 9-10, Denkta�, 2005; Foto�raf 1 ) örnekleri yer 
almaktadır. 

V.b. Dü�ey Bir Çubuk �eklinde Olup, Alt Bölüme Do�ru Bir Kıvrım 
Yapan Tokmaklar 

Dü�ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
bölüm yani vurma kısmı daire ve kare kesitlidir (Çizim 6, Resim 22 , bkz.: s. 
1477). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yaptı�ımız ara�tırmalarda Kula ( Resim 23, bkz.: s.1477), Bartın ( Resim 24, 
bkz.: s.1477) ve Çorum’da (Resim 25, bkz.: s.1478) örnekleri ile 
kar�ıla�ılmı�tır. Ayrıca yayınlarda bire bir benzemese de grubun en yakın örne�i 
ile Divri�i’de kar�ıla�ılmaktadır (Denkta�, 2005; Foto�raf 3). Safranbolu’da yer 
almamakla birlikte, aynı grubun dı�a do�ru iki kıvrım yapan örneklerini yine 
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V.c. Düşey Bir Çubuk Şeklinde Olup, Orta Kısmında Dışa Doğru Bir 
Kıvrım Yapan Tokmaklar

Düşey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
bölüm yani, vurma kısmı daire ve kare kesitlidir (Çizim 7, Resim 26, bkz.: s. 
1564).

Çizim 7: T.3. Düşey bir çubuk şeklinde olup, orta kısmında dışa doğru bir 
kıvrım yapan tokmaklar.

Yaptığımız araştırmalarda Bartın’da (Resim 27, bkz.: s. 1564) örnekleri ile 
karşılaşılmıştır. Yayınlarda Divriği’de dışa doğru iki kıvrım yapan örnekler yer 
almaktadır (Özen, 1985: 59: Resim 13-17)

V.ç. Düşey bir çubuk şeklinde olup, ayrı bir tutma yerine sahip olan 
tokmaklar

Tutma yeri gövdenin herhangi bir yerinde, düz ya da içe ve dışa kıvrımlıdır. 
Üstleri düz ya da yarı burguludur (Çizim 8, Resim 28, bkz.: s.1565).

Çizim 8: T.4. Düşey bir çubuk şeklinde

Türkiye’nin araştırma yaptığımız farklı yörelerinde grubun örneğine 
rastlanmamıştır. Safranbolu örneklerine bire bir benzemese de gruba dâhil 
edilebilecek en yakın örnek Divriği’dedir (Denktaş, 2005; Fotoğraf 4).
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Divri�i’de bulmak mümkündür (Özen, 1985 : 59; Resim: 13-17, bkz.:s. 1473-
1475, Denkta�, 2005; Foto�raf 10 -11). 
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Kıvrım Yapan Tokmaklar  

Dü�ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
bölüm yani, vurma kısmı daire ve kare kesitlidir (Çizim 7, Resim 26 , bkz.: s. 
1478). 

 

 

 

 

 

 

 

Ç izim 7: T.3. Dü�ey bir çubuk �eklinde olup, orta kısmında dı�a do�ru bir 
kıvrım yapan tokmaklar. 

Yaptı�ımız ara�tırmala rda Bartın’da (Resim 27,bkz.: s. 1479) örnekleri ile 
kar�ıla�ılmı�tır. Yayınlarda Divri�i’de dı�a do�ru iki kıvrım yapan örne kler yer 
almaktadır (Özen, 1985: 59; Resim 13-17) 
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Üstleri düz ya da yarı burguludur (Çizim 8, Resim 28 , bkz.: s.1479). 

 

 

 

 

 
 
 

Çizim 8:  T.4. Dü�ey bir çubuk �eklinde  

Türkiye’nin ara�tırma yaptı�ımız farklı yörelerinde grubun örne�i ne 
rastlanmamı�tır. Safranbolu örneklerine bire bir benzemese de gruba dâhil 
edilebilecek en yakın örnek Divri�i’dedir (Denkta�, 2005; Foto�raf 4 ). 
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1475, Denkta�, 2005; Foto�raf 10 -11). 

V.c. Dü�ey Bir Çubuk �eklinde Olup, Orta Kısmında Dı�a Do�ru Bir 
Kıvrım Yapan Tokmaklar  

Dü�ey çubuklar daire, kare ya da dikdörtgen kesitli, üstleri burguludur. Alt 
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Çizim 8:  T.4. Dü�ey bir çubuk �eklinde  

Türkiye’nin ara�tırma yaptı�ımız farklı yörelerinde grubun örne�i ne 
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Sözü edilen dört grubun örneklerinde de tokmağın en alt bölümü yani vurulan 
eleman kalpaklı bir çividir. 

V.d. Soyut Bitkisel Motifli Tokmaklar

V.d.1. Gövdenin Volütlü Olduğu Örnekler

Tokmağın üst, alt ve en alt bölümünün bitkisel motifli olduğu grupta “C” 
biçimli gövdenin ortasında volütler vardır (Çizim 9, Resim 29, bkz.: s.1565). 

Çizim 9: T.5.1. Gövdenin volütlü olduğu örnekler

Yaptığımız araştırmalarda Kastamonu (Resim 31, bkz.: s.1566), Küre (Resim 
32, bkz.: s.1567), Tosya (Resim 33, bkz.: s. 1567), Daday (Resim 34, bkz.: s.1568), 
Sivrihisar (Resim 36, bkz.: s.1569), Mudurnu, Bartın (Resim 30, bkz.: s.1566), 
Beypazarı (Resim 37, bkz.: s.1569), Cumalıkızık (Resim 38, bkz.: s.1570), Şirince, 
Edirne (Resim 39, bkz.: s.1570) ve Tekirdağ’da (Resim 40, bkz.: 1571) örnekleri 
ile karşılaşılmıştır. Ayrıca yayınlarda; Adana, Afyon, Akşehir, Gerze, Giresun, Tokat, 
Ayaş, Niğde, İnebolu (Çal, 1999a: 280), Kayseri (Kartal, 1988: 27) ve Divriği 
(Denktaş, 2005: 117, Fotoğraf 16) örnekleri yer almaktadır. 

V.d.2. Gövdenin Düz Olduğu Örnekler

Tokmağın üst, alt ve en alt bölümünün bitkisel motifli olduğu grupta “C” biçimli 
düz bir gövde vardır. Bir önceki gruptan gövdenin volütsüz olmasıyla ayrılır (Çizim 
10, Resim 41, bkz.: s. 1571).
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Sözü edilen dört grubun örneklerinde de tokma�ın en alt bölümü yani 
vurulan eleman kalpaklı bir çividir.  

V.d. Soyut Bitkisel Motifli Tokmaklar 

V.d.1. Gövdenin Volütlü Oldu�u Örnekler  

Tokma�ın üst, alt ve en alt bölümünün bitkisel motifli oldu�u grupta “C” 
biçimli gövdenin ortasında volütler vardır (Çizim 9, Resim 29 , bkz.: s.1480).  

 

  

 

 

 

 

 
Çizim 9:  T.5.1. Gövdenin volütlü oldu�u örnekler  

Yaptı�ımız ara�tırmalarda Kastamonu ( Resim 31,bkz.: s.1480), Küre 
(Resim 32,bkz.: s.1481), Tosya (Resim 33, bkz.: s. 1481), Daday (Resim 34, 
bkz.: s.1481), Sivrihisar (Resim 36,bkz.: s.1482), Mudurnu, Bartın ( Resim 30, 
bkz.: s.1480), Beypazarı ( Resim 37,bkz.: s.1483), Cumalıkızık ( Resim 
38,bkz.: s.1483), �irince, Edirne ( Resim 39, bkz.: s.1484) ve Tekirda�’da 
(Resim 40) örnekleri ile kar�ıla�ılmı�tır. Ayrıca yayınlarda Adana, Afyon, 
Ak�ehir, Gerze, Gir esun, Tokat, Aya�, Ni�de, �nebolu (Çal, 1999a; 280), 
Kayseri (Kartal, 1988; 27) ve Divri�i (Denkta�, 2005; 117, Foto�raf 16 ) 
örnekleri yer almaktadır.  
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ayrılır ( Çizim 10, Resim 41 , bkz.: s. 1484). 

 

 

 

 
 
Çizim 10:  T.5.2. Gövdenin düz oldu�u örnekler  

Yaptı�ımız ara�tırmalarda Daday, Bartın ( Resim 42, bkz.: s. 1485), 
Zeytinba�ı  (Resim 43, bkz.: s. 1485), Kırklareli ( Resim 44, bkz.: s. 1486) ve 
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Yaptığımız araştırmalarda Daday, Bartın (Resim 42, bkz.: s. 1572), Zeytinbağı 
(Resim 43, bkz.: s. 1572), Kırklareli (Resim 44, bkz.: s. 1573) ve Sivrihisar’da 
(Resim 45, bkz.: s. 1573) örnekleri ile karşılaşılmıştır. Yayınlarda ise Divriği 
(Denktaş, 2005: Fotoğraf 14) örnekleri yer almaktadır.

V.d.3. Gövdenin Tamamen Bitkisel Motifli Olduğu Örnekler

Gövdenin tamamen bitkisel motifli olduğu grupta, tokmağın en alt bölümü 
yani vurulan eleman da bitkisel biçimlidir (Çizim 11, Resim 46-47, bkz.: s. 1574).

Çizim 11: T.5.3. Gövdenin tamamen bitkisel motifli olduğu örnekler
Yaptığımız araştırmalarda Kastamonu, Denizli, Bartın (Resim 48, bkz.: 

s. 1575), Kula (Resim 49, bkz.: s. 1575), Şirince (Resim 50, bkz.: s.1576) ve 
Tosya’da (Resim 51, bkz.: s.1576) örnekleri ile karşılaşılmıştır. Ayrıca yayınlarda 
Kayseri (Kartal, 1988: 26), Divriği (Denktaş, 2005: 117: Fotoğraf 15) ve Trabzon 
(Olşen, 1988: 103) örnekleri yer almaktadır.

Biçim ve üslup açısından bu grup, XVIII. yüzyılla birlikte Osmanlı toplumunu 
etkilemeye başlayan Barok üslubun izlerini taşımaktadır. Başlangıçta Avrupa’dan 
örnekler ithal edilse de sonrasında benzer üretimler Anadolu’da yapılmaya devam 
etmiştir.

V.e. El Biçimli Tokmaklar
Bol, kıvrımlı bir elbiseyle bilekten itibaren verilen sağ el, avuç içinde bir top 

tutar şekilde yapılmıştır. Orta parmakta yüzük vardır (Çizim 12, Resim 52, bkz.: 
s. 1577). 

 Çizim 12: T.6. El biçimli tokmaklar.

 

 

1420 

 

Sivrihisar’da ( Resim 45, bkz.: s. 1486) örnekleri ile kar�ıla�ılmı�tır. Yayınlarda 
ise Divri�i (Denkta�, 2005; Foto�raf 14 ) örnekleri yer almaktadır. 

V.d.3. Gövdenin Tamamen Bitkisel Motif li Oldu�u Örnekler  

Gövdenin tamamen bitkisel motifli oldu�u grupta, tokma�ın en alt bölümü 
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Türkiye örnekleri değerlendirildiğinde bu biçimle genellikle karşılaşılmakla 
birlikte, sağ ya da sol olarak el ve yüzüklü parmak farklılık gösterebilmektedir.

Yaptığımız araştırmalarda Kastamonu (Resim 53, bkz.: s. 1577) Tosya 
(Resim 54, bkz.: s. 1578), Beypazarı (Resim 55, bkz.: s. 1578), Çorum (Resim 
56, bkz.: s. 1579), Denizli (Resim 57, bkz.: s. 1579), Küre (Resim 58, bkz.: s. 
1580), Eskişehir (Resim 59, bkz.: s. 1580), Bartın (Resim 60, bkz.: s. 1581), Tire 
(Resim 61, bkz.: s. 1581), Gaziantep (Resim 62, bkz.: s. 1582), İzmir (Resim 63, 
bkz.: s. 1582), Şirince (Resim 64, bkz.: s. 1583) ve Kahramanmaraş’ta (Resim 
65, bkz.: s. 1583) örnekleri ile karşılaşılmıştır. Ayrıca yayınlarda Tarsus, Amasya, 
Ayaş, Niğde, Diyarbakır, İnebolu, Afyon, Bitlis, Bolvadin, Boyabat, Elazığ, 
Giresun, Gerze, Hatay, Isparta, Karaman, Konya, Mardin, Mersin, Niksar, Siirt, 
Sinop, Tokat, Urfa, Uşak, Yalvaç, Zile (Çal, 1999a: 278-279), Kayseri (Kartal, 
1988: 26-27) ve Divriği (Denktaş, 2005; Fotoğraf 20) örnekleri yer almaktadır. 

Bu grubun da Batılılaşma dönemiyle birlikte önceleri Avrupa’dan ithal 
edildiği, sonra benzer üretimin Anadolu’da devam ettiği düşünülmektedir (Çal, 
1999a: 275). Bu da, el biçimli kapı tokmaklarının hangisinin ithal, hangisinin 
yerli üretim olduğunu ve tarihlerini belirlemeyi güçleştirmektedir. Eski tarihli bir 
yayın olmasından dolayı Arseven (1947: 951)’in bu tip tokmakları XVI. yüzyıla 
tarihlendirdiğini de belirtmek gerekir. Ancak biz de XVIII. yüzyıl sonrası özellikle 
etkilerin yoğunlaştığı XIX. yüzyıl üretimi olduklarını düşünmekteyiz. 

DEĞERLENDİRME 
Malzeme açısından değerlendirme yapıldığında Safranbolu halka ve 

tokmaklarında tunç, pirinç ve demir kullanıldığı görülmektedir. Son dönemlerde 
yapılmaya devam eden örneklerde ise sac kullanılmaktadır. Halkalar genellikle 
demir, tokmaklar ise tunç ve pirinçten yapılmıştır. Yapım tekniği olarak dövme ve 
döküm teknikleri tercih edilmiştir. Kullanılan malzeme demir ise dövme, tunç ve 
pirinç ise döküm tekniği kullanılmıştır. Yani genellikle halkalar dövme, tokmaklar 
ise döküm tekniğinde yapılmıştır. Son dönem üretiminde ise döküm tekniği öne 
çıkmıştır. Süsleme tekniği olarak ise kazıma, kabartma ve delik işi tekniği ile 
karşılaşılmaktadır. Günümüz üretiminde delik işi tekniği ağırlık kazanmıştır. 
Kullanılan malzeme, yapım ve süsleme tekniği açısından Safranbolu örnekleri 
genel olarak Türkiye’deki geleneksel kapı halka ve tokmaklarıyla paralellik 
göstermektedir.

Kullanım yaygınlığı açısından değerlendirildiğinde, Türkiye örneklerinde 
halkaların tokmaklardan daha yaygın kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir 
ki, Safranbolu’da da aynı durum söz konusudur. Halkalar daha yoğun kullanılmakla 
birlikte biçim açısından fazla çeşitlilik yoktur. Yoğunluk açısından azlık gösteren 
tokmaklar ise biçimlerinin zenginliği ile dikkat çekmektedir.

Öncelikle işlevsellikleri gereği var olan madeni kapı elemanları zaman içinde 
ustanın becerisi ve bunun yörede kabul görmesi doğrultusunda birer süsleme 
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elemanı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Türkiye geleneksel kapılarında 
kullanılan bu madenî elemanların birer süsleme yüzeyi olarak değerlendirildiği 
bölge ve örnekler vardır. Safranbolu’da da fazla olmamakla birlikte, adı geçen 
elemanlar üstünde süslemeye rastlanmaktadır. Özellikle tokmaklarda üçüncü 
bölüm olan alt bölüm yani vurma elemanlarındaki süslemeler dikkat çekicidir. 

Kentin iki bölgesinde de kapı halka ve tokmaklarının üstlerinde tarih ya 
da yazıya rastlanmamıştır. Bu özellik genel Türkiye örnekleriyle benzerlik 
göstermekte ve tarihlendirme sorununu beraberinde getirmektedir. Kimi zaman 
çürüyen bir kapının eski tarihli madeni elemanları yeni bir kapıda kullanılmakta, 
kimi zaman da eski bir kapıda yeni madeni kapı elemanlarıyla karşılaşılmaktadır. 
Üstelik Safranbolu’da kısmen geleneksel biçim ve motiflerin uygulandığı 
günümüz üretimi de dikkate alındığında tarihlendirme yapabilmek çok güçtür. 

Bağlar ve şehir bölgesindeki halka ve tokmaklar genel olarak karşılaştırıldığında 
kullanım yaygınlığı, malzeme, teknik, biçim gibi özellikler açısından farklılık 
olmamakla birlikte, dikkat çeken tek farklılık bağlar bölgesindeki örneklerin 
daha özgün olmasıdır. Şehir bölgesindekiler, turizm hareketlerinin yoğun 
olduğu bölge olmasının etkisiyle süregelen restorasyon çalışmaları sonucunda, 
geleneksel biçimli ancak günümüze daha yakın üretimlerdir. Her ne kadar tarihli 
örnek olmasa da biçimsel açıdan kent örnekleri Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 
geleneğini devam ettirmektedir. 

Ayrıca Safranbolu örnekleri inceleme yapılan yörelerdeki örnekler ve 
yayınlarda yer alanlarla karşılaştırıldığında işçilik açısından çok daha ince ve 
özenlidir. 
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Safranbolu Kapı Halkaları

1. Dört Bölümlü Halka Örnekleri 
Bağlar Bölgesi 
1. Aslanlar Sk. No. 2
2. Aslanlar Sk. No. 9
3. Aslanlar Sk. No. 23
4. Aslanlar Sk. No. 33
5. Aslanlar sk. No. 37
6. Aslanlar sk. No. 37/A
7. Aslanlar Sk. No. 56
8. Çamlıca Sk. No. 1
9. Çamlıca Sk. No. 14
10. Değirmenbaşı Sk. No. 1
11. Değirmenbaşı Sk. No. 11
12. Değirmenbaşı Sk. No. 55
13. Develik Sk. No. 10
14. Hacıbey Sk. No. 28
15. Harmanlarbaşı Sk. No. 26



1390

16. Kavuşturucu Sk. No. 15
17. Kurtuluş Cad. No. 11
18. Kurtuluş Cad. No. 11/A
19. Taşlıboğaz Sk. No. 8
20. Taşlıboğaz Sk. No. 11
Şehir Bölgesi (Eski Çarşı)
21. Akçasu Sk. Karabük Üniversitesi Konuk Evi
22. Eflani Sk. No. 2
23. Eflani Sk. No. 15
24. Erkut Sk. No. 2/A
25. Erkut Sk. No. 8
26. Hacı Baki Şükrü Efendi Evi No. 2
27. Hükûmet Sk. No. 46
28. İzzet Paşa Güdüllü Sk. No. 9
29. Kaçak No. 2
30. Kaçak No. 26
31. Kaçak No. 26/A
32. Kaçak No. 35
33. Karakol Giriş Kapısı
34. Karakol İç Kapı
35. Karaüzüm Sk. Paşa Konağı
36. Müftü Sk. No. 9 Mustafa Sarıaltın Evi
37. Mescit Sk. No. 1
38. Mescit Sk. No. 16
39. Naip tarlası Sk. No. 4
40. Ulukavak Sk. 3
41. Ulukavak Sk. No. 8
42. Ulukavak Sk. No. 8/A
43. Topçu Köprüsü Sk. No. 2

2. Üç Bölümlü Halka Örnekleri

Bağlar Bölgesi
44. Değirmenbaşı Sk. No. 22
45. Değirmenbaşı Sk. No. 63
46. Hacıbey Sk. No. 27
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47. Kavaklar Cad. No. 49
48. Kileci Sk. No. 4
49. Köyiçi Sk. No.Yok
50. Taşlıboğaz Sk.No.18
Şehir Bölgesi
51. Kaçak No. 11
52. Kaçak No. 16
53. Taş Minare Sk. No. 39
Safranbolu Kapı Tokmakları
T.1. Düşey bir çubuk şeklinde olan düz tokmaklar
Bağlar Bölgesi
54. Aslanlar Sk. No. 2 
55. Değirmenbaşı Sk. No. 55
56. Taşlıboğaz Sk. No. 18
Şehir Bölgesi
57. Eflani Sk. No. 2
58. Eflani Sk. No. 15
59. Erkut Sk. No. 3
60. Kışlayanı Sk. No. 32
61. Taş Minare Sk. No. 2
T.2. Düşey bir çubuk şeklinde olup, alt bölüme doğru bir kıvrım yapan 

tokmaklar
Bağlar Bölgesi
62. Aslanlar Sk. No. 56
63. Çamlıca Sk. No. 1
64. Değirmenbaşı Sk. No. 13
65. Eski Hamam Sk. No. 1
66. Hacı Bakioğlu Şükrü Efendi Evi No. 2
67. Kavaklar Cad. No. 49
Şehir Bölgesi
68. Kaçak No.?
69. Kaçak No. 16
70. Yokuşbaşı Sk. No. 3
71. Yokuşbaşı Sk. No. 9
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T.3. Düşey bir çubuk şeklinde olup, orta kısmında dışa doğru bir kıvrım 
yapan tokmaklar

Bağlar Bölgesi
72. Harmanlarbaşı Sk. No. 38
73. Harmanlarbaşı Sk. No. 28
74. Taşlıboğaz Sk. No. 8
Şehir Bölgesi
75. Kışlayanı Sk. No. 15
Tokmak 4. Düşey bir çubuk şeklinde olup, ayrı bir tutma yerine sahip olan 

tokmaklar
Bağlar Bölgesi
76. Aslanlar Sk. No. 2
77. Değirmenbaşı Sk. No. 11
78. İncekaya Cad. No. 8
Şehir Bölgesi
79. Mescit Sk. No. 1
80. Mescit Sk. No. 16
81. Taş Minare Sk. No. 20
T.5. Soyut bitkisel motifli tokmaklar
5.1. Gövdenin volütlü olduğu örnekler
Bağlar Bölgesi
82. Develik Sk. No. 11
83. Kavaklar Cad. No. 61
84. Şeyhoğlu Sk. No. 2
Şehir Bölgesi
85. Gümüş Sk. No. 30
86. Kaçak No. 1
87. Sarı Topraklı Sk. No. 1
T. 5.2. Gövdenin Düz Olduğu Örnekler
Şehir Bölgesi
88. Ulukavak Sk. No. 16
89. Ulukavak Sk. No. 16/A
90. Ulukavak Sk. No. 8/B
T.5.3. Gövdenin Tamamen Bitkisel Motifli Olduğu Örnekler
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Bağlar Bölgesi
91. Develik Sk. No. 41
Şehir Bölgesi
92. Karakol Giriş Kapısı
T.6. El Biçimli Tokmaklar
Bağlar Bölgesi
93. Değirmenbaşı Sk. No. 65
94. Taşlıboğaz Sk. No. 26 

ÇİZİM (bkz.: s. 1378, 1380-1386) VE RESİM LİSTESİ (bkz.: s. 1551-1583)
Çizim 1: Bir Safranbolu kapısında halka, tokmak, kilit, mandal ve aynaların 

konumlanışı
Çizim 2: H.1. Dört Bölümlü Halka 
Çizim 3: H.2. Üç Bölümlü Halka
Çizim 4: Bölümleriyle Tokmak 
Çizim 5: T.1. Düşey bir çubuk şeklinde olan düz tokmaklar 
Çizim. 6: T.2. Düşey bir çubuk şeklinde olup, alt bölüme doğru bir kıvrım 

yapan tokmaklar 
Çizim 7: T.3. Düşey bir çubuk şeklinde olup, orta kısmında dışa doğru bir 

kıvrım yapan tokmaklar
Çizim 8: T.4. Düşey bir çubuk şeklinde olup, ayrı bir tutma yerine sahip olan 

tokmaklar 
Çizim 9: T.5.1. Gövdenin volütlü olduğu örnekler
Çizim 10: T.5.2. Gövdenin düz olduğu örnekler 
Çizim 11: T.5.3. Gövdenin tamamen bitkisel motifli olduğu örnekler
Çizim 12: T.6. El biçimli tokmaklar 
Resim1: Bağlar Bölgesi Develik Sk. No. 10 
Resim 2. Bağlar Bölgesi Kurtuluş Cad. No. 11
Resim 3: Şehir Bölgesi Ulukavak Sk. No. 8/A 
Resim 4: Şehir Bölgesi Karaüzüm Sk. Paşa Konağı
Resim 5: Kastamonu 
Resim 6: Daday
Resim 7: Bağlar Bölgesi Köyiçi Sk. No.Yok 
Resim 8: Bağlar Bölgesi Kileci Sk. No. 4
Resim 9: Şehir Bölgesi Kaçak No. 11 
Resim 10: Kastamonu
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Resim 11: Tosya 
Resim 12: Çorum 
Resim 13: İzmir 
Resim 14: Kula
Resim 15: Cumalıkızık 
Resim 16: Zeytinbağı
Resim 17: Bağlar Bölgesi Değirmenbaşı Sk. No. 55 
Resim 18: Kula
Resim 19: Kastamonu 
Resim 20: Çorum
Resim 21: Sivrihisar 
Resim 22: Şehir Bölgesi Çarşı Yokuşbaşı Sk. No. 9 
Resim 23: Kula
Resim 24: Bartın 
Resim 25: Çorum
Resim 26: Şehir Bölgesi Kışlayanı Sk. No. 15
Resim 27: Bartın 
Resim 28: Bağlar Bölgesi Değirmenbaşı Sk. No. 11 
Resim 29: Şehir Bölgesi Kaçak No. 1 
Resim 30: Bartın 
Resim 31: Kastamonu 
Resim 32: Küre
Resim 33: Tosya 
Resim 34: Daday
Resim 35: Zeytinbağı 
Resim 36: Sivrihisar
Resim 37: Beypazarı 
Resim 38: Cumalıkızık
Resim 39: Edirne 
Resim 40: Tekirdağ 
Resim 41: Şehir Bölgesi Ulukavak Sk. No. 16/A 
Resim 42: Bartın 
Resim 43: Zeytinbağı 
Resim 44: Kırklareli 
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Resim 45: Sivrihisar 
Resim 46: Bağlar Bölgesi Develik Sk. No. 41 
Resim 47: Şehir Bölgesi Karakol Giriş Kapısı
Resim 48: Bartın 
Resim 49: Kula
Resim 50: Şirince 
Resim 51: Tosya
Resim 52: Bağlar Bölgesi Taşlıboğaz Sk. No. 26 
Resim 53: Kastamonu 
Resim 54: Tosya
Resim 55: Beypazarı 
Resim 56: Çorum
Resim 57: Denizli 
Resim 58: Küre
Resim 59: Eskişehir 
Resim 60: Bartın 
Resim 61: Tire 
Resim 62: Gaziantep
Resim 63: İzmir 
Resim 64: Şirince
Resim 65: Kahramanmaraş
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KIBRIS MESELESİ’NDE KRİZ SÜRECİ VE TÜRKİYE
(1964-1974)

 GÖKTEPE, Cihat
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Kıbrıs Meselesi, bilhassa 1950 sonrası Türkiye’nin iç siyasal gelişmelerini 

etkilediği gibi dış ilişkilerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu bağlamda 1955 
Londra Konferansı ile başlayan Türkiye’nin Kıbrıs meselesine doğrudan, fiilen 
dâhil olma süreci, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarında garantör devletlerden 
biri olarak uluslararası sözleşme metininde yer almasıyla pekişmiş ve 16 Ağustos 
1960’da Kıbrıs’ta toplumların ortaklığı esasına dayalı bir Cumhuriyet’in ilan 
edilmesi ile kesinleşmiştir. 

Ancak bu dönem uzun sürmemiştir. Aralık 1963’te Kıbrıslı Rumlar tarafından 
Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan tedhiş hareketleri, Türklerin zorla mevcut yapı 
dışına çıkarılması ile sonuçlanmıştır. Bu hadiselerle başlayan, Türkler açısından 
can ve mal güvenliğinin ihlali süreci, farklı derecelerde 1974’e kadar devam 
etmiştir. 1964 ve 1967’de olaylar şiddetlenerek krize dönüşmüş ve olayların 
şiddeti Ada’nın dışını etkilemiş ve Türk-Yunan savaş ihtimali de belirmiştir. 
Bu şartlarda da Türkiye yine diplomasi kanalını kullanarak meseleyi geçici de 
olsa çözme iradesini göstermiştir. Kıbrıs Rum toplumunun kendi iç yapısındaki 
anlaşmazlıklar neticesinde ortaya çıkan darbe ortamı,Türkiye’yi garantör devlet 
olmanın verdiği uluslararası yasal dayanakla, ülkenin stratejik öncelikleri ve 
Kıbrıs Türk halkının güvenliği endişesiyle Kıbrıs’a askerî çıkarma yapmayı 
kaçınılmaz kılmıştır.

Türkiye’nin yakın tarihinde “1974 Kıbrıs Barış Harekatı” olarak tanımlanan 
bu hadise, Türkiye’nin siyasi tarihinde ve dış ilişkilerinde en öncelikli konular 
arasında yer almıştır. Özellikle bu hadiseyi müteakip Türkiye’nin askerî, siyasi, 
iktisadi ve uluslararası ilişkilerini etkileyen olumlu ve olumsuz pek çok gelişme 
ve değişmeler olmuştur.

Bu tebliğde Kıbrıs meselesi’nin ortaya çıkış süreci açıklanmakla birlikte esas 
olarak on yıllık (1964-1974) dönemdeki krizler ve oluşum evreleri ve sonuçları 
değerlendirilecektir. Konunun orijinal olarak hazırlanabilmesi sürecinde esas olarak 
Kıbrıs’ta 1974 hadiselerini de kapsayan ve 2005 yılında okuyucuların istifadesine 
sunulan ve Kıbrıs üzerinde garantör devletlerden biri olan İngiltere’nin Millî Arşiv 
belgelerinden istifade edilmiştir. Bilhassa İngiliz Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, 
Dışişleri ve Bakanlar Kurulu belgeleri kullanılmıştır. Ayrıca Türkiye’de şimdilik 
Dışişleri Bakanlığı Arşivi’ni kullanmak mümkün olamadığından dönemle ilgili 
gazete dergi ve hatıratlardan ve diğer bilimsel eserlerden de faydalanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, krizler, Türkiye, Barış Harekatı.
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ABSTRACT

The Crisis Process and Turkey in The Cyprus Issue (1964-1974)

Particularly after 1950, the Cyprus issue influenced profoundly both the 
domestic political development of Turkey and foreign relations. In this respect, 
the process of Turkey’s direct involvement in the Cyprus issue started actualy 
with the London Conference in 1955 and became strong with the 1959 Zurich and 
London agreements when it took place in the text of international agreements as 
one of the guarantor countries and finally it ended when the “Republic” based on 
the partnership of the communities in Cyprus, was proclaimed on 16 August 1960.

However, this period did not last very long. In December 1963, the terror 
activities which were carried out by the Greek Cypriots, ended in a way that 
Turks were forced to go outside the existing structure. The process, which started 
with these events and destroyed the safety of life and property in terms of Turks, 
continued at certain degrees until 1974. Between 1964-1974, events turned to be 
a crisis increasingly; the impact of event exceeded beyond the island and thus 
the possibility of war between Turkey and Greece also appeared. Despite these 
conditions Turkey prefered to use diplomacy to resolve the problem for a short 
time. The condition of coup, which emerged due to the internal conflict within 
the Greek Cypriot community caused Turkey to enter Cyprus as a result of the 
international legal right granted by the advantage of being a guarantor country, of 
strategic priorities and worry about the security of Turkish Cypriots.

This event termed “The 1974 Cyprus Peace Operation” in modern Turkish 
history took place in the most important subjects in the Turkish political history as 
well as in Turkish foreign relations. Particularly ensuing this event, there occured 
many negative and positive developments which influenced Turkey’s military 
politics, economy and international relations. 

This paper will examine not only the process of how the Cyprus problem 
emerged but also the crisis their developments and results throughout the decade 
of 1964-1974. In the preperation process of the subject as an original one the 
paper focuses upon British National Archives, concerning the 1974 event, and the 
reader became able to read them in 2005, because Britain was one of the guarantor 
countries. Throuhout the paper the archives of British Prime Ministry, Defence 
Ministry, Foreign Ministry and Cabinet have been used. In addition, it also made 
use of newspapers, journals, diaries and other scientific works written in that 
period, because it is not possible to use the Turkish Foreign Ministry archives for 
the time being.

Key Words: Cyprus, crisis, Turkey, Peace Operation.
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Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunan ve Türkiye Hükûmetleri temsilcilerinin bulunduğu 
Zürih, Londra Antlaşmalarına uygun olarak 16 Ağustos 1960’da kuruldu. (Public 
Record (PRO) London, Foreign Office General Correspondence, FO-371/168986) 
Ancak bu yapı uzun sürmemiştir. Bunun nedeni olarak, Türk üyelerin güvenlik 
yetersizliği sebebiyle bulunamadıkları Hükûmet’in Rumların isteklerini dikkate 
alarak yaptığı icraatlardır. Hükûmetin dağılmasını tetikleyen hadise ise “Kanlı 
Noel” hadiseleri olarak bilinen ve 21 Aralık 1963’te Rumların, Türklere yönelik 
başlattığı tedhiş ve baskı hadiseleridir. Kıbrıslı Rumlar bu durumu “geri çekilme” 
Kıbrıslı Türkler ise “kovulma” olarak adlandırmaktadır. (Salahi Sonyel, Cyprus. 
The Destruction of Republic (British Documents 1960-1965), (Huntingdon 
The Eothen Pres, 1997: 62) Nasıl adlandırılırsa adlandırılsın bu olayın gerçek 
yanı, Uluslararası antlaşmalarla kurulan ortaklık hükümlerinin ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası’nın bozulmasıydı.

1964 Kıbrıs için kritik bir yıl olmuştur. Toplumlararası savaş devam etmekte 
ve çoğunluğunu Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu birçok Kıbrıslı hayatlarını 
kaybetmekteydiler.. (Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkilerinde Kıbrıs (Ankara: 
21. yüzyıl Yayınları, 2000), s. 5) Amerikan Dışişleri Bakanlığı görevlisi Geroge 
Ball, 16 şubat 1964’te Lyndon Johnson ve Dean Rusk’a bir mektup yazarak 
Kıbrıslı Rum Liderlerin gerçek maksadını açıklamaya çalışmıştır. “Kıbrıslı Rumlar 
barışçı bir güç değil, sadece Kıbrıslı Türkleri öldürmek için yalnız bırakılmayı 
istemektedirler”. (H. W. Brands, Jr. “America Enters the Cyprus Tangle”, Middle 
Eastern Studies, Vol. 23, No. 3, (1987), ss. 348-349.)

İngiliz Başbakanlığı ise toplumlararası ihtilaflar durdurulmadığı takdirde, 
Kıbrıs’ta bir iç savaş çıkacağını ve üçüncü Dünya savaşını bile başlatabilecek 
bir Türk-Yunan savaşının çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguluyordu. 
Kıbrıs meselesi böylelikle, İngilizlerin nazarında çok ciddi bir ihtilaf hâline 
gelmiştir. Bu durum NATO’nun güneydoğu güvenlik stratejilerini etkilediği gibi 
Britanya’nın stratejik çıkarlarını da doğrudan etkilemekte ve dünyanın barışını 
da tehdit edebilecek düzeye ulaşmaktaydı. (4 Ocak 1964, FO-371/174745, 
C1015/167) 

Bu şartlarda, İngiliz Hükûmeti Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Kıbrıs’ta 
Rum ve Türk toplumları ile birlikte diğer garantör devletler olan Türkiye ve 
Yunanistan’ı davet ederek Londra Konferansı’nı Ocak 1964’te topladı. Fakat 
her iki tarafın önerileri çoğunlukla birbirinden farklı olduğu için bir antlaşmaya 
varılamadı. Türk tarafı daha fazla haklarının korunmasını isterken, Kıbrıslı Rumlar 
bütün garanti antlaşmalarının yürürlükten kaldırılmasını talep etti. Böylece, 
İngiliz Hükûmeti uluslararası bir destek aramaktan başka bir seçenek olmadığı 
kanısına varmıştır. Zira İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve 
Başbakanlık, Kıbrıs’ta kendi askerlerini takviye etmeleri gerektiği kararını aldılar. 
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Sonunda, Kıbrıs için Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFIYCP) kuruldu ve Mart 
1964’te Kıbrıs’ta görevine başladı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs’ta 
çatışmaları durduramadı ancak, gerilimin azalmasını sağlayabildi. (The Yearbook 
of the United Nations 1964, New York 1966, s. 146) Kıbrıslı Türkler 1963-1964 
olaylarında 114 ölü, 468 yaralı vermişlerdir. (Mütercimler, s. 1990:157)

Makarios’un “tarafsızlık politikası” olarak dile getirdiği politika ise uygulamada 
Türkleri sürgün etmek veya onları, Kıbrıslı Rumların hâkim durumda olduğu ve 
Rumların hazırladığı anayasal düzen altında yaşamaları için ikna etmekti. (Uslu, 
51)

Bu dönemde, Kıbrıslı Türklerin yaklaşık % 20’si mülteci olarak çok kötü 
şartlar altında yaşamak zorunda kaldı, özellikle Lefkoşe’nin Türk kısmında ve 
Kıbrıslı Rumların ağırlıkta olduğu Lefkoşe’nin kuzeyinde ya da karışık olan 
bölgelerindeki evlerini terk etmek zorunda kaldılar. (Tozun Bahcheli, Greek-
Turkish Relations sinc 1955, London: Westview Pres, 1990, s. 78)

1964 ve 1965 dönemi Türkler için sadece Makarios yönetiminin uyguladığı 
ekonomik ve politik ambargodan değil, aynı zamanda hayatlarının güvende 
olmaması nedeniyle çok zor yıllar olmuştur. Bu şartlarda, Kıbrıslı Türkler garantör 
devletlerden biri olarak Türkiye’ye başvurdular. Türkiye Kıbrıslı Türklerin 
güvenliği açısından, bu durumu uluslararası organizasyonlar olan NATO ve 
CENTO’da gündeme getirdi. Tüm makul NATO müdahaleleri, Makarios 
tarafından reddedildi, bununla birlikte Makarios bu sorunu Birleşmiş Milletlere 
veya İngiliz Devletler Topluluğu’na (Commonwealth) taşımayı tercih etti. Ona 
göre Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin, İngiliz Devletler Topluluğu toplantılarında 
temsil edilmediği bir ortamdı, BM de çoğu Afrika-Asya ülkeleri (Üçüncü Dünya 
ve Bağlantısız) ve Sovyet Bloğu Ülkeleri Rumların önerisini destekleyeceklerdi. 
Özellikle BM’de görüşmelerde Makarios’un beklentileri yönünde Rum tezine 
destek sağlanmıştır. (Sonyel, 156) Üçüncü Dünya ve Sovyet Bloğu ülkelerinin 
Makarios’u desteklemelerinin diğer sebepleri ise, Rumları Ada’da İngilizlere 
gösterdikleri karşı çıkış ve de Türkiye’nin NATO’ya üye bir ülke olması olarak 
değerlendirilebilir.

1950’lerde İngiliz Hükûmeti Kıbrıs meselesinde dışarıdan gelebilecek 
müdahalelere karşıyken 1960’larda bu durum değişmiş ve 1964’te mesele 
Birleşmiş Milletlere bizzat İngilizlerce diğer garantörleri pek de haberdar 
etmeden götürülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya, Komünist Parti 
ve işçi birliği’nin Kıbrıs’ta çok iyi organize edildiğini ve çok güçlü olduğunu 
ve Sovyetlerin bu etkenleri kendi yayılmacı politikasında kullanabileceğinden 
endişelenmekteydi. Amerikalılar, Türkiye-Yunanistan arasında çıkabilecek 
bir savaşın Sovyetlerin Kıbrıs’ı kullanarak Doğu Akdeniz’e sokulmasına fırsat 
vereceğinden endişe duymaktaydılar. Böylelikle, onlar taraflar arasında barış 
sağlayıcı bir rol üstlendiler. Fakat, 5 Haziran 1964’te Başkan Johnson’un Başbakan 
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İnönü’ye gönderdiği, siyasi nezaket kurallarına uymayan, sert ve ağır ifadeler 
içeren mektup, (“President Johnson’s Letter to Inonuˮ, Midle East Jornal, Vol.20, 
No. 03, 1964, s. 354) Türk- Amerikan ilişkilerini germiş ve sonraki gelişmeleri de 
etkilemiştir.

Bu dönemde Kıbrıs Sorunu’nun çözümü için birçok teklif mevcuttu. Amerika 
Birleşik Devletleri ve Britanya Enosis taraftarı olup, Kıbrıs’ın bağımsızlığını 
sağlamayı ise Rum tarafına bırakmak eğilimindedirler. Fakat Türkiye’nin onayı 
olmadan hiçbir köklü çözüme ulaşamayacaklarının farkındaydılar. Bu yüzden 
onlar, Türkiye’ye Enosis için birtakım bedeller ödenmesi gerektiği fikrindeydiler. 
Bu, Kıbrıs’ta bir üs ya da Türk yönetimi için belli bölgeler (Canton) veya Türkiye 
için bir ada (Meis-Castellarizon) ya da Trakya’daki Türk-Yunan sınırında 
birtakım düzenlemeler şeklinde olabilecekti. Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve 
etkili çevreler Enosis konusundaki çözüme şiddetle karşıyken, Türkiye Hükûmeti, 
Enosis konusunda tazminat teklifi hakkında, ılımlı görünmekteydi, şeklinde 
İngiliz belgesinde değerlendirme mevcuttur. (17 April 1964, FO-371/174750, C 
1015/1361) Fakat Yunan Hükûmeti Türkiye’ye yapılacak bu tekliflerden memnun 
değildi. (Richart Clogg, A Concise History of Greece (Modern Yunanistan 
Tarihi), Transl./Çev.: Dilek Şendil, İstanbul: İletişim, 1997, s. 195.)

Kıbrıs sorunu Türk-İngiliz ilişkilerindeki en önemli konu olmaya devam 
ediyordu. Her iki tarafta bazen yakın ilişkilerin korunmasında zorlukla karşılaşmış 
olsalar da, iki tarafın da CENTO ve NATO ittifakındaki üyeliklerinin de bir 
gereği olarak yakın ilişkilerin korunması gerçeği ağır basıyordu. 

Türkler, NATO’nun sadık bir üyesiydi, fakat Türk politikacılar barış sağlayıcı 
güçlerin Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşleri için Sovyetlerden destek almak ve 
Türkiye’nin ekonomik gelişimi için Sovyet yardımından faydalanmak istediler. 
Türkiye, Sovyetlerle yeniden dostluk kurmayı denediğinde dahi, NATO’dan 
çekilmeyi ciddi manada hiç gündemine almadı. (Baskın Oran [Ed.], Türk Dış 
Politikası, C. I, İstanbul: İletişim, 2001, s. 965)

 Genel olarak İngilizler, Türkiye’nin Sovyetlerle dostluk kurmasının, onun 
NATO’dan çekilmesine neden olmayacağının farkındaydı, bununla birlikte bazı 
İngiliz politikacılar ise çekilme ihtimalinden epeyce endişelendiler. Onların 
çoğunluğu, Türkiye’nin ekonomik ve Askerî durumunun onun Batı bloğunda yer 
alması için zorladığına inanmaktaydılar. Her iki tarafın siyasetçileri biliyordu 
ki, onlar soğuk savaş döneminde Sovyetlere karşı NATO’nun zayıflamasına 
neden olmamalıydı. Bu durumda, Britanya esas olarak, Türkiye ile yakın 
ilişkileri korumak ve aynı zamanda ada hakkında Kıbrıslı Rumlarla herhangi bir 
gerginlikten kaçınma politikasını izlemekteydi.

1964 ve 1965 yılları arasında Kıbrıs sorunu ve de Türk-İngiliz ilişkileri 
açısından yoğun bir çalışma dönemiydi. Bu dönemin sonunda soruna kalıcı bir 
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çözüm bulunamamıştır. Kıbrıslı Türkler ve Türkiye için dezavantajlar mevcuttu. 
Diğer taraftan, Makarios, hem kendi ülkesi için hem de uluslararası kurumlarda 
nüfuzunu artırmıştır

1963 ve 1965 yılları arasındaki dönem Amerika Birleşik Devletleri eski Bakanı 
Dean Acheson Şikago Barosu birliğinde 24 Mart 1965’te yaptığı konuşmada bu 
dönemi NATO için negatif bir süreç olarak değerlendirmiştir. Konuşmasında;

“Kaybedenler, açıkça, müttefikliği ciddi bir şekilde zayıflamış olan NATO 
devletleriydi, özellikle, Türkiye-Yunanistan ayrıca ABD ve İngiltere ile itimat 
sarsıldı. Kazananlar, Başpiskopos… Belki de Doğu Akdeniz’de diğer bir destek 
kazanan ve NATO’yu zayıf duruma düşüren Ruslar… ve eski düşmanları 
İngilizlere ateş açan Albay Nasır idi. Tam anlamıyla bu hikaye Batı siyasetinde 
parlak dönemlerden biri değildi” şeklinde değerlendirmede bulunmuştur. (T. W. 
Adams and Alvin C. J. Cottrell, Cyprus between East and West, Baltimore: 
Johns Hopkins University Pres, 1968, ss.75-85). 

1966 ise İngiltere Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs’ta Enosis dışında, dış politikasında 
farklı seçenekler düşünmeye başladığı yıl olmuştur. Haziran ayının ortaları gibi geç 
bir vakitte İngiltere Dışişleri Bakanı Michael Stewart, Türk meslektaşı İhsan Sabri 
Çağlayangil’e, Kıbrıslı Türklere daha önceden Başpiskopos Makarios tarafından 
önerilen teklife göre Enosis’le Türklere daha iyi bir durum sağlanabileceğini 
vurgulamıştır. Çağlayangil cevap olarak anakara ülkeleri olan Yunanistan ve 
Türkiye ile birleşmiş, ama pratikte bölünmüş Kıbrıs şeklindeki “Double enosis-
ikili Enosis” konusunda ısrara etti. İngilizler Türklerle yakın ilişkileri korumayı 
ve Kıbrıs hakkında Türkiye ile hiçbir anlaşmazlık olmamasını istediler. Bu 
görüş sebebiyle, “bildiğiniz gibi Türklere hayati olan uçuş imkânları konusunda 
bağımlıyız”.

 Aynı yıl Kıbrıs’ta, Yunanistan’ın desteğiyle Makarios’a karşı olası bir darbe 
ihtimali hakkında söylenti vardı. Bu durum, Londra’da fazlasıyla dikkate alındı. 
(Lucas, FO to CO, 10 October, 1966, FO-371/185826, CT 1022/7)“Dışişleri 
Bakanı, Kıbrıs’ta muhtemelen 15-16 Temmuz hafta sonunda, askerî darbe olacağı 
yönünde yazılı raporlar görülmektedir. (Davidson, 14 July 1967, PREM 13/1372) 
Ancak bunun fiiliyata dönüşmediği görülecektir.

1964 Kıbrıs meselesinden, 1966’ya kadar olan sürede Türk-Amerikan 
ilişkilerindeki olumsuz değişimi irdeleyen İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi 
Dennis Allen, durumu şu şekilde özetlemiştir.

“Çoğu Türk, Kıbrıs’taki dikkate aldıkları tek davaları hakkında Türkiye’ye 
ABD ve İngiliz Hükûmeti’nin yardımının az olduğunu düşünmektedirler. Bu 
can sıkıcı, diplomatik tutum Dışişleri Bakan yardımcısı George Ball tarafından 
1964’te başlatıldı ve o yılın Ağustos ayında Başkan Johnson tarafından İnönü’ye 
bu şikâyeti dirayetsiz ve kesin bir mektup gönderildi. Bu tamamıyla Türkiye’nin 
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bir yönden daha farklı tarafa yönelmesine neden olmuştur. Günümüzde, Türk 
Hükûmeti, Birleşik Devletler ve diğer NATO üyelerine faydalı bir dost değil, 
sadece onlara sadık olduğunu gösterirken, büyük olasılıkla Türkiye’nin komşu 
Arap ülkeleri ve onun komünist ülkelerle ilişkilerde ihtiyatla gelişmesini sağlayan 
aslında İnönü’nün başlattığı, Demirel’in şu anki politikası takip edecekti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Devletlerin tamamıyla taktiksel, talimi ve 
örgütsel, idari ve lojistik konulardaki kural ve prosedürlerini izlemektedir”. (Denis 
Allen to Mr. Stewardy, 16 March 1966, FO-371-185829 CT 103145/1)

Başpiskopos Makarios, Üçüncü Dünya ülkeleri, Sovyetler Birliği ve hâlen 
askerî teçhizat desteği aldığı UAR (Mısır-Suriye-Birleşik Arap Cumhuriyeti) 
ile entrikalar çeviren, geçmiş yıllarda ve 1966’ya kadar süren barışın hainiydi. 
Makarios, onunla ne yapacağını bilmeyen Batı müttefiklerini kızdırmayı 
sürdürdü ve böylelikle Kıbrıslı Türklerin çilesini uzattı. Her şey dâhilinde, 1966 
senesi Türkiye haricinde başka bir yardım için nereye yöneleceklerini bilmeyen 
Kıbrıslı Türklerin kaderindeki sıkıntılı dönemlerdendi. (8 Aralık 1966, Londra’da 
Kıbrıs Türk Cemiyeti tarafından yayımlanan bildiri, Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi BCA 030.01/24.136.4) o dönemdeki İngiliz belgelerinin pek çoğu, 
Kıbrıs sorununun başarısızlıkla çözümlenmesi sırasındaki pek çok teşebbüsleri 
içermektedir. (Sonyel, 165)

Süleyman Demirel 1965 yılının Kasım ayında, Türkiye’de başbakan olarak 
göreve geldi ve Kıbrıs meselesinde, barışçıl bir çözümü sağlayacak yeni bir 
politika takip edeceği izlenimini vermekteydi. Ona göre;

“Yunanistan, Kıbrıs’a 10.000 asker gönderdi. Fakat bu “Enosis” demek değildir. 
Türkiye’nin onları kullanma niyeti ve anlaşma hakları varolduğu ve Kıbrıslı 
Türklerin koruma hakları sürdüğü takdirde “Enosis” boş bir hayal olacak ve bu 
şekilde de kalacaktı. Bu aşamada, Türkiye’nin misilleme olarak Kıbrıs’a asker 
göndermesi, tamamıyla Rumlarla savaş anlamına gelecekti”. (Süha Bölükbaşı, 
Superpowers and the Third World: Turkish-American Relations Cyprus, 
Charlottessville: University of Virginia Pres, 1988)

Rumlar, Kıbrıs Meselesi’ni Türkiye ile kendi yönetimleri arasında bir mesele 
olarak görme eğiliminde olmalarına rağmen, Demirel Hükûmeti meseleyi 
Türkiye ve Yunanistan arasında iki taraflı bir sorun olarak düşünmekteydi. 
Sorunun çözümü için iki ülke arasında görüşmeler yapılması gerektiğini tercih 
etmiştir. 1966 Haziran ayında Demirel Hükûmeti’nin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil, Yunan meslektaşı Toumbas’la, Paris’te buluşarak Kıbrıs meselesini 
görüştüler. Fakat, Yunanistan’daki kırılgan ortamdan dolayı bir sonuca ulaşmayı 
başaramadılar. Bu görüşme Türk Dışişleri Bakanı’nın sivil Yunan Bakanla olan 
ilk ve son görüşmesiydi. Çünkü 21 Nisan 1967’de Yunanistan’da askerî darbe 
oldu. Darbeyle yönetime müdahale eden Subaylar çoğunlukla orta dereceli 
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rütbede komünizm karşıtı milliyetçilerdi. Bunlar iç ve uluslararası politikalarda 
deneyimsizlerdi. Onların lideri orta dereceli bir subay olan Albay Papadopulos’du. 
(Turgut Tülümen, Hayat Boyu Kıbrıs, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1998, s. 109) 
Yunan Cunta subayları geleneksel metodu uygulamadan önce, 21 Nisan 1967 
askerî darbesine bir ihtilal gözüyle baktılar ve böylece kendilerini övmek istediler. 

(Clogg, Modern, s. 198-99) Melek Fırat’ın işaret ettiği gibi; askerî rejim halkın 
desteğiyle değil, CIA’nın desteğiyle güçlendi ve Yunan halkına birtakım dış 
ülkelerle ilgili başarılarını gösterme ihtiyacını duydular ve böylece dış ülkelerle 
ilgili sorunlarını sakladılar. Bu şartlarda, yeni rejim üzerinde Amerika nüfuzunun 
daha da etkili olacağı ihtimali belirdi. (Melek Fırat, 1960-71 Arası Türk Dış 
Politikası, Ankara: Siyasal Kitapevi, 1997, s. 219.)

Türk tarafında Demirel’in kendisi ve yönetimi Batı taraftarı olarak bilindi, 
böylece oluşan şartlar tüm yanlarıyla çok olumlu göründü. Sonunda 3 Temmuz 
1967’de Rum Başkanı Kollias, Türk büyükelçisi Turhan Tuluy’la karşı karşıya 
geldi ve Türk tarafıyla acil olarak görüşmek istediğini söyledi. (19 Ekim 1967, 
BCA-030.01/10.61.22) 

Büyükelçi Tuluy, bu yaklaşımı Ankara’ya haber verdi. Türk Hükûmeti, Rum 
yönetiminin Kıbrıs politikasının Enosis’e dayandığının farkında olmasına rağmen, 
Türk Dışişleri Bakanı, Türkiye tarafının gönülsüz olduğu izlenimini vermemek 
için olumlu cevap verdi. Aksi hâlde, bu durum dünya kamuoyunda Türkiye 
karşıtlığına neden olabilecekti. (Tülümen, 112-4; Ayrıca bkz.: 19 Ekim. 1967, 
BCA-030.01/10.61.22) Türkiye Başbakanı Demirel ve Rum Başbakanı Collias 
nihayet 9-10 Eylül 1967’de Türk ve Yunan sınır kentleri Keşan ve Dedeağaç’ta 
(Alexandroupolis) görüştüler. (Zeki Kuneralp, Just A Diplomat (İstanbul: ISIS, 
1992), s.110, Cumhuriyet, 11 Eylül 1967, Milliyet, 11 Eylül. 1967.) Demirel ve 
Collias zirvesi sonucu sürpriz olmayacak şekilde başarısızlıkla sonuçlandı. (Visit 
of Lester Pearson Pirime Minister of Canada 21-7 Nov. 1967, PREM 13/1372) 
Başarısızlık, özellikle Rumların mutlak bir Enosis teklifinden kaynaklandı. 
Bununla beraber, Yunan tarafı Kıbrıslı Türklere sınırlı haklar ve Türk-Rum 
sınırında küçük değişiklik önerdiler. Fakat Türk delegeleri, Enosis fikrine itiraz 
ettiler ve Rumlardan 1959 antlaşması şartlarına dönmeyi ve “Çifte Enosis”i 
istediler. Bu formülün pratikteki anlamı “Taksim”di. (Uslu, 204 Milliyet 12 Eylül 
1967).

Bu süreçte, Demirel masaya dört şart koydu: ilki; Kıbrıs’ı, Türkiye veya Yuna-
nistan tarafından tek yanlı olarak kendi ülkelerine katmayacaklardı. İkincisi; Kıb-
rıs’taki cemaatlerin biri diğerine egemen olmayacaktı. Üçüncüsü; 1959 Kıbrıs 
antlaşmaları tek yanlı olarak yeniden gözden geçirilmeyecekti. Dördüncüsü ise, 
Yunanistan ve Türkiye arasında Lozan Antlaşması’yla Akdeniz’de kurulan güç 
dengesi korunacaktı. (Tülümen, 118, Detaylar için, bkz.: Zeki Kuneralp, A Fo-
otnote to Turco-Greek History: The Keşan-Alexandroupolis Talks Septem-
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ber 9-10, 1967 (İstanbul: ISIS, 1998)) Zirvenin sonunda, Collias, Demirel’e: “Er 
ya da geç, isteseniz de istemeseniz de Enosis gerçekleşecek, neden şimdi onunla 
ilgili konuşmuyorsunuz?” şeklinde ifade kullanmıştır. (Bölükbaşı,1988:133) Bu 
tutumdan anlaşılacağı üzere Yunanistan’ın Kıbrıs politikasında yönetimde asker 
de olsa sivil de olsa değişmeyecektir. İç politikada da konu sıcak olarak gündem-
dedir. Bu bağlamda muhalefet liderlerinde Millet Partisi lideri Osman Bölükba-
şı’nın sorusuna Başbakan Demirel Ada’da mutlak bir Enosis’in olması ihtimalinin 
olmadığını yazarak cevaplamıştır. (19 Ekim 1967, BCA-030.01/10.61.22)

Demirel ve Collias arasında geçen görüşme öncesi de hem Amerikalılar 
hem de İngilizler Kıbrıs’ta Türkiye’ye bir üs verilirse Türklerin “Enosis”i kabul 
edebileceğini düşünmüşlerdir. Enosis’e ilişkin öneri ve görüşler İngilizlerin üst 
düzey yazışmalarında Yunanistan’daki askerî yönetim öncesi ve sonrasında da 
sıklıkla görülmektedir. “Makarios, Türklerin talep ettiği kuralın, Amerikalıların 
üstlendiği şiddetli yankılardan ve Rumların imalarından haberdardı. Onun cevabı, 
Türk şartının Kıbrıs’ta tamamen kabul edilemeyeceğiydi.. M. Stephanopoulos, 
Kıbrıs’ta Enosis için tek bir şart kabul etmeye hazır oldukları gerçeğini ve 
bağımsızlık için iki şartı kabul etmekte istekli olduklarını söylemekte oldukça 
zorlandı. Onun cevabı, Kıbrıslıların Ada’da yerleşmeyi istemeyen ve tanıdık 
oldukları İngilizlere karşı korkmadıkları, fakat onların Türklerden korktuklarıydı.” 
(Nicosia 16 Nov. 1966, PREM 13/1372) İngiliz Üslerinden birinin Türklere 
bırakılabileceği şeklinde İngiliz yönetilerinde de kanaat oluşmuştur. “Geçen Kasım 
ayında Yunanistan Kralı’yla yapılan gizli değişimi (görüşme) anımsayacaksınız; 
başbakan Kıbrıs sorununa genel itibarıyla kabul edilebilir bir çözüm bulunabilirse 
ve bu (Kralı’n da açıkça kabul ettiği gibi) SBA’nın (Dhekelia), herhangi birinin 
değişimi için çağrılırsa önerilen çözümün Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Hükûmeti’nin 
kabul edilebilir olmasından memnun olacağımızı ve bu çözüm, Rum ve Türk 
Hükûmetleri tarafından bize resmî olarak açıklanması şartıyla böyle barış yanlısı 
bir isteği gözden geçirmek için hazır olacağız.” (12 July 1967, PREM 13/1372) 
Konsey Başkanı R. H. Crossman, 24 Mayıs 1967’de Lefkoşe’yi ziyaret etmiş, 
Dr. Küçük ve Başpiskopos Makarios’la görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığına 
bir rapor yazmıştır. Crossman’ın Raporu’nda belirttiği gibi Makarios Kıbrıs’ta şu 
anki durumla ilgili görüşlerini açıkladı:

Crossman, Larnaka’daki dikenli telle çevrilmiş “Hâlâ Sultan Tekkesi’nin 
acınacak bir durumda olmasından ve böyle hoş bir bahçenin askerî muhafızlar 
tarafından tahrip edilmesinden dolayı üzgün olduğunu ekledi. Başpiskopos 
bu yeri kendinin ziyaret edeceğini söyledi, (o, zaten bunu gerçekleştirmek için 
düzenlemeler yapmıştı.) Aynı konuda Crossman Girne’nin doğusundaki “Yedi 
Evliya Camisi’ne değindi ve Başpiskopos not aldı. Rum askerlerinin bu ilginç 
hareketi, genel birtakım yorumlara neden oldu. Crossman, Yunanistan’daki 
darbenin onun üzerindeki etkisini ve Ada’daki General Grivas’ın durumunu 
sordu. Makarios Kıbrıs’ta bir darbe olasılığına dair hiçbir endişesinin olmadığını 
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ekleyerek, General Grivas’ın Atina’da bulunan şu anki yöneticilerle iyi ilişkileri 
olmadığını dile getirdi. Yunanistan’daki yeni rejim, burada yeni problemler 
çıkacağı düşüncesine zaten yeterince sahipti. Başpiskopos, Albay Papadopoulos’un 
kendi arkadaşı olduğunu ekledi. Makarios, Türk Hükûmeti’nden bazı konularda 
az da olsa farklı düşünmesine rağmen Dr. Küçük’ün doğrudan Ankara’dan 
talimatlar aldığını söyledi. Dr. Küçük’ün tamamıyla halkının kontrolünde olduğu 
şüpheliydi. Diğer yandan Başpiskopos, Atina’dan oldukça bağımsız bir şekilde 
hareket ediyordu ve hareket edebilirdi; eğer önemli bir düşünce farklılığı olsaydı, 
tabi ki bir uzlaşma yolu arayacaktı. Atina ve Lefkoşe arasında sürekli bir görüş 
alışverişi mevcuttu”. (24 May. 1967, PREM 13/1371).

Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi Makarios, Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. 
Küçük’ün, Türk Politikasının nüfuzunda olduğunu İngilizlere göstermeyi 
özellikle istedi. Tam aksine, Kıbrıslı Rumlar için kendisinin Atina’dan bağımsız 
bir lider olduğunu vurgulamıştır. Diğer yandan aynı belgedeki diğer bilgilere 
göre, “Dr. Küçük bu iddiaları kabul etmedi ve kendi sınırlarında olduğunu fakat 
Türk Hükûmeti’ne de çoğunluklada danıştığını söyledi. Kıbrıs Türk Derneği, Dr. 
Küçük’ü liderleri olarak destekledi. (22 Şubat 1967, BCA-030.01/24.136.4.) Mr. 
Crossman, Makarios ve Küçük’ten (Kıbrıs için oluşturulan Birleşmiş Milletler Barış 
Gücü) UNFICYP’nin devamlılığı, varlığının gerekli olup olmadığı hakkındaki 
düşüncelerini istedi. Makarios “UNFICYP” in ebedi kalacağına inanmadığını 
çünkü onun belirsiz muhafazasının Birleşmiş Milletler için başarısızlığın itirafı 
olacağı şeklinde cevapladı”. Dr. Küçük görüşlerini “Eğer UNFICYP geri çekilirse 
Türklerin memnun olacağını zira Kıbrıslı Türklerin, Türk ordusunun Kıbrıs’a 
çıkarma yapacağını ümit ettikleri” şeklinde açıklamıştır. (24 May 1967, PREM 
13/1371).

 Ekim sonunda, Kıbrıs Türklerinin Meclis Başkanı Rauf Denktaş, 1964’ten 
beri Makarios Hükûmeti tarafından Kıbrıs dışında yaşamaya zorlandığı için 
Türkiye’den Kıbrıs’a gizlice gelmiştir. Fakat adaya varır varmaz Makarios 
Hükûmet yetkilileri tarafından yakalanmıştır. (Rauf R. Denktaş, Rauf Denktaş’ın 
Hatıraları, İstanbul: Boğaziçi Yay. 1997, C. 4, s. 454.) Türk büyükelçisi 
Ercüment Yavuzalp Lefkoşe’den Denktaş’ın adaya ayak basması hakkında hiçbir 
bilgisi olmadığını belirtti. (Ercüment Yavuzalp, Kıbrıs Yangınında Büyükelçilik 
(Ankara: Bilgi Yay., 1993), s. 47-48) Denktaş bu konuyu günlüğünde memleketine 
yasal olmayan bir şekilde gitmekten başka bir şansı olmadığını belirtmiştir. 
Birleşmiş Milletler aracılığıyla birçok kez yasal yolları denemesine rağmen 
başarısız olmuştur. (Denktaş, 386) Kıbrıs Hükûmeti (Makarios Hükûmeti), 
Denktaş’ı Türk Cemaati’ni yönetime karşı kışkırtmakla suçladı. Denktaş’ın 
tahliyesi Türkiye, Batı Ülkeleri ve Birleşmiş Milletler tarafından ısrarla talep 
edildi. Nihayet Denktaş 12 Kasım 1967’de Türkiye’ye geri gönderildi. (Nancy 
Crawshaw, The Cyprus Revolt; An Account of the Struggle for union with 
Greece, London: George Allen & Unwin, 1978, s. 376).
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Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil resmî ziyaret için Londra’ya geldiler. 6 Kasım 1967 10. Downing 
Caddesi’nde İngiliz Başbakanı Harold Wilson’la buluştular. Sadece Türkiye ve 
İngiltere arasındaki uluslararası ve iki taraflı meseleler değil, aynı zamanda Kıbrıs 
meselesini de görüştüler. İlk olarak Sunay: “Türkiye ve Yunan Başbakanlarının 
Eylül’deki toplantıları, her iki Hükûmet’eyüksek düzeyde birbirlerinin görüşlerini 
öğrenmelerine imkân vermesine yardımcı olmuştur. Türk Hükûmeti önceden 
başlattıkları ilkelere bağlı olarak Kıbrıs problemine içtenlikle barışsever bir çözüm 
istemişlerdir. Ama Yunan Hükûmet yetkilileri Enosis üzerindeki ısrarlarında kararlı 
görünüyordu. Gerçekte Yunan Hükûmeti’nin Enosis için ileri sürdüğü öneriler 
ve Türk Hükûmeti’nin Taksim için ileri sürdüğü haklılıklar hâlâ gündemde. 
Bir tarafın diğer taraf üzerinde ‘zafer’ empoze ettiği çözüm fikrinin geleceği 
olmadığını gördüğünü söylemeye devam ettikten sonra, Cumhurbaşkanı Sunay, 
Türkiye’nin barışsever bir çözüme ilgisini ve konuşmaya istekliliğinin sabrının 
sonsuz olacağı anlamına gelmediğini”vurgulamıştır. Provokasyon, emrivaki 
ile oldu bittiye getirme çabaları ve insanlık dışı baskıların hepsi Türkiye için 
sıkıntı oluşturmuştur. Daha sonra Cumhurbaşkanı Sunay, “Anayasası çiğnenen 
hiçbir Hükûmetin mahkûm kalmayacağını, Türkiye ve İngiltere’nin Uluslararası 
anlaşmalarının hâlâ tamamen geçerli olduğunu” düşündüğünü söyledi. (6 Kasım 
1967, PREM 13/1884). Cevap olarak Wilson Kıbrıs hakkındaki görüşlerini 
açıkladı:

“Yunan ve Türk Başbakanları arasındaki görüşme hayal kırıklığı ile sonuçlandı. 
Ama Türk Hükûmeti’nin cesaretinin kırılmamasını da ümit ediyorum. Acil bir 
çözüm bulunamayacağı çok açık görülüyordu. İngiliz Hükûmetine göre Türk 
Hükûmeti Yunanistan’la ilişkilerini yakın bir şekilde devam ettirmelidir. Aynı 
zamanda özellikle Kıbrıs’taki yerel durumu geliştirebilecek herhangi bir ilerleme 
için diğer ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz. Kıbrıs’taki gerilimin artmasını 
önlemek için alınan kararların öneminden bahseden Türk-Yunan görüşmelerinden 
sonra resmi tebliği göndermekten memnun olduk. Wilson, Brown ve Çağlayangil 
tarafından henüz tartışılan ve korku uyandıran yeni bir olay olduğunu bildiklerini 
belirtti. Türk Hükûmeti’nin yaptığı gibi Wilson, Sr. Osorio-Tafall tarafından 
yapılan Ada’daki normalleştirme çabalarını desteklemeye devam edeceklerini 
söyledi. Sınırlı (kısıtlı) olmasına rağmen Başpiskopos Makarios ‘barış planı’ bu 
bağlantıda faydalı bir ön adım olarak görünüyordu. Bu arada Kıbrıs’taki Birleşmiş 
Milletler Gücü’nün (UNFICYP) çalışması hâlâ geçerliydi. Gücün miktarı bu 
zamanda herhangi bir şekilde azaltılamaz fakat, katılımcılar tarafından yapılan 
desteği devam ettirmede gittikçe artan bir zorluk vardı.

Anlaşmalar hakkında Cumhurbaşkanı Sunay’ın görüşlerini alan Wilson “1960 
garanti antlaşmasının geçerli olarak saydıklarını söyledi. Pozisyonlarının Kıbrıs’ın 
İngiliz Uluslar Topluluğu ortağı olarak Türkiye ve Yunanistan’ın müttefik ülkesi 
olarak bütün partilerin katıldığı kabul edilebilir, onaylanması muhtemel görünen 
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herhangi bir çözüme katkıda bulunmak olduğunu” söyledi. (6 Kasım 1967, PREM 
13/1884).

İngiliz Başbakanı Wilson tarafından vurgulandığı gibi, İngiliz Hükûmeti 
Kıbrıs’taki problemlerin nihai çözümünde doğrudan girişimde bulunmak 
istememiştir. 1964 krizinde olduğu gibi, İngiliz Hükûmetinin asıl amacı, mümkün 
olduğu kadar İngiliz Hükûmetini askerî olarak problemin dışında tutmaktı. Esas 
tutumları böyle olmasına rağmen, İngiliz Hükûmeti, Birleşmiş Milletler ve 
Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılacak girişimleri desteklemiştir. 

Türk-Yunan Başbakanlarının başarısız geçen toplantılarından iki ay sonra 
Kıbrıs’ta büyük bir kriz patlak verdi. 15 Kasım 1967’de Ada’nın güneyindeki 
Boğaziçi ve Geçitkale köylerindeki Kıbrıslı Türklere karşı önceden planlanmış 
saldırılar düzenlendi. Bu saldırıları resmî olarak Kıbrıs Rum Millî Muhafızları 
ile Rum Polisi yönetmişti. Bazı değerlendirmelerde, Makarios’a önceden 
danışmadan Yunan Cuntası’nın saldırıları emrettiğini ileri sürülmektedirler. 
İngiliz Başbakanlık dokümanlarında bu hadiseler ve sonrası aşağıdaki gibi açık 
bir şekilde belirtilmiştir: “Son olayların, Kıbrıs’ta yeni bir durumun bize karşı 
olacağını şüphesiz kanıtladı. Hareketleri Atina’daki Yunan Hükûmeti tarafından 
onaylanan Kıbrıslı Rum askerlerin ve General Girvas’ın tam emri altında olan 
Kıbrıslı Yunan askerî birliklerinden oluşan Ulusal muhafızlar açıkça önceden 
hazırlanmış şiddetli saldırılardan sorumludur. Bu olaya en az 23 Kıbrıslı Türk’ün 
ve 2 Rum’un ölümü Boğaziçi ve Geçitkale’deki Türk Tahkimatlarının yıkımı ile 
sonuçlandı. Ulusal muhafızlar el koyduğu bölgelerden geri çekilmesine rağmen, 
Türkler durumlarının zayıfladığını hissettiler ve Türk Hükûmeti durumu istikrara 
kavuşturacak radikal bir manevra olmaması durumunda adaya askerî müdahaleye 
tamamen hazırlandılar. Onlar Londra ve Zürih Antlaşması’na göre izin verilen 
950’nin üzerinde olan bütün Yunan güçlerinin Ada’dan geri çekilmesini ve bütün 
ağır silahların da Birleşmiş Milletlere teslim edilmesini talep ile Yunalılardan acil 
bir cevap talep ettiler”. (PREM 13/1372, 21 November 1967) Mevcut durum 
Ankara tarafından dikkatlice değerlendirilmiştir. Türkiye, Yunan Hükümeti 
ve Makarios’u oradaki Türkleri korumak ve çatışmaları durdurmak amacıyla 
Kıbrıs’a müdahale edecekleri konusunda sert bir şekilde uyarmıştı. Bu olaylar 
Türk kamuoyunda da kaygıyla karşılanmıştır. Kıbrıs için Türk halkının desteğini 
göstermek amacıyla yapılan protesto mitinglerinin sayısı özellikle şehirlerde 
artmıştı. Asıl önemli olan Kıbrıs’a gidip savaşmak isteyen gönüllülerin sayısı 
artmıştı”. (Cumhuriyet, 21 Kasım 1967).

Halkın protestolarının yanı sıra Kıbrıslı Türklerin yanında resmî anlayış ve 
eğilimde yer almaktaydı. Bu ortamda 17 Kasım 1967’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde (TBMM) Kıbrıs için özel bir toplantı yapıldı. (30 Kasım 1967, 
BCA-030.01/16.89.10.) Bu toplantı sonunda Meclis Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
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Kıbrıs’ta herhangi bir durumda çıkarma yapmak gibi bir gereksinim olduğunda 
da harekete geçebilmesi konusunda Hükûmet’eyetki verdi. Bu kararın lehine 
432 oy verilirken sadece 1 oy bu karara karşıydı. (Erol Mütercimler, Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın Bilinmeyen Yönleri, İstanbul: Yaprak Yayınevi, 1990, s. 117

Kıbrıs Türk toplumunun lideri ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı 
Muavini Dr. Fazıl Küçük 15 Kasımda bu trajik olaydan sonra Türkiye Başbakanı 
Demirel’e acil bir mektup gönderdi. Dr. Küçük bu mektubunda, “Bu durumun 
Türk toplumu için çok kötü olduğunu; onların morallerinin bozduğunu vurguladı 
ve Türkiye’den, Rumlar tarafından Türk toplumuna verilecek zararın önlenmesi 
ve özgürlüklerinin temini için direkt ve acil destek talep etmiştir.” (Denktaş, 
Hatıralar, 423.)

Demirel, 19 Kasım tarihli cevabında Dr. Küçük’e “soğukkanlılık tavsiyesiyle 
birlikte, Kıbrıslı Türklerin karşı karşıya kalabileceği yeni saldırılarda 
Türkiye’nin çıkarma yapmak için tereddüt göstermeyeceği güvencesini vermiştir. 
(Bölükbaşı,1988: 138; Cumhuriyet, 20 Kasım 1967) 

Durum İngiltere tarafında da titizlikle takip edilmiş ise ve çıkış yolu aramaya 
koyulmuşlardır. Bu bağlamda: “Türkler Kıbrıs’a çıkarma yaparlarsa ne yapacağız 
ve eğer bize müracaat ederlerse Kıbrıs Hükûmeti’ne karşı mesuliyetimiz ne olur?” 
gibi soruları kendilerine sormuş cevap aramışlardır. 

Bu sorulara ilişkin değerlendirmede, “Bizim (acil) tek tepkimiz savaşı 
sınırlandırıp durdurmaktır. İlk adımımız Güvenlik Konseyinde bir toplantı 
düzenlemek ve hemen bir ateşkes düzenleyerek çözüm sağlamak olacaktır. 
Güvenlik Konseyinin diğer üyelerini de bunu desteklemek için teşvik etmeliyiz. 
Garanti antlaşmasının IV. maddesi altında, antlaşmada herhangi bir ihlal olursa 
diğer kefil güçlere, Yunanistan ve Türkiye’ye danışmaya mecburuz. Kıbrıs’ın 
istilası muhtemelen böyle bir ihlaldir. Fakat Türkiye ihlale neden olduğu sürece 
antlaşmadaki 3 güç danışmayı, en azından savaş bitene kadar göze almalıyız” 
görüşlerini belirtmişlerdir. (24 Nov. 1967 PREM 13/1372.) 

Birleşmiş Milletler’de de konu ihtiyatla takip edilmiş U Thant raporunda, 
“Yunanistan ve Türkiye’nin şu an savaşın eşiğinde” olduğunu ifade etmiştir. 
(Crawshaw, 377)

Bu şartlar altında, İngiltere, Kanada ve Birleşik Amerika tarafından ayrı 
ayrı ve birlikte bazı başarısız barış girişimleri olmuştur. 22 Kasımda U Thant, 
Kıbrıs Hükümeti, Yunanistan ve Türkiye’ye bir mesaj göndererek toplumlar 
arasında çatışmaya neden olan hareketlerden kaçınmaları gerektiği konusunun 
altını çizmiştir. Ayrıca bu amaç için adaya onun özel temsilcisi olarak Jose Rolz-
Bennet’i gönderdiğini vurgulamıştır. (Fırat, 225)
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 Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, Kıbrıs’a özel temsilci 
olarak Cyrus Vance’yi atadı ve ona “savaşı durdurmak için yapman gerekeni yap. 
Bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. Bol şanslar!” dedi. (Bölükbaşı, 139) 
Vance, 23 Kasımda özel bir uçakla Ankara’ya varmış, uçak güvenlik nedenlerinden 
dolayı Ankara Esenboğa Havaalanına değil de Mürted’deki askerî havaalanına 
inmiştir. Ankara’da Kıbrıs meselesi başta olmak üzere çeşitli nedenlerden güçlü bir 
Amerikan karşıtı gösteriler vardı. (Cumhuriyet, 24 Kasım1967) Vance’in mekik 
diplomasisi ziyareti hem Ankara’da hem de Atina’da ılımlı bir atmosfer oluşturdu 
ve böylece Yunanistan Türkiye’nin isteğini kabul etti ve Kıbrıs’tan askerlerini 
çekti. (Zehra (Yalçınkaya) Cerrahoğlu, Birleşmiş Milletler Gözetiminde 
Kıbrıs Sorunu ile ilgili Olarak Yapılan Toplumlararası Görüşmeler (1968-
1990), (Ankara: Kültür Bak. Yay. 1998, s. 23) Dönemin Türk Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Zeki Kuneralp’in vurguladığı gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin çatışmaları çözemediğine dair kanaati bu örnek olay da teyit etti. 
Kıbrıs’taki son krizde de görüldü ki çatışmalar özellikle ABD’nin girişimiyle 
durduruldu ve kriz köklü olmasa da çözüldü. (Zeki Kuneralp, Sadece Diplomat, 
İstanbul: ISIS, 1999), s. 346 Fakat Amerika’nın Türkiye ve Yunanistan üzerindeki 
etkisinin neler olduğu ve Vance bunu hangi yollarla kullandı? Sorularının cevabını 
İngiltere Dışişleri Bakanı George Brown ve Kanada Başbakanı Lester Pearson 
tarafından 23 Kasım 1967’de toplantıda açıkça tartışıldı.

Dışişleri Bakanlığı’na yazılan raporda, Amerika’nın şu an Ankara’da olan 
özel temsilcisi Mr. Vance’nin Türklerin harekat yapmasını önlemek için Türklere 
baskı yapmak hususunda güçlü talimatlarla donatıldığı rapor edildi. Detaylar 
elimizde yok, fakat Amerikan sistemi altında bu talimatların muhtemel şiddet 
içermediği ancak Türklerin ağır baskılara dayanması konusunda Amerikalıların 
yardım sağlayıcıları olarak önemli ve güçlü pozisyonda oldukları tahmin ediliyor. 
Pearson Türklerin yakın gelecekte hareketinin muhtemel olmadığını hissetti. 
(Record of Conversation between Mr. George Brown and Canadian P.M. 
Lester Pearson) PREM 13/1372, 24 November 1967).

Bu durum Amerikanın yardım programından büyük ölçüde yararlanan sadece 
Türkiye için değil, aynı zamanda Yunanistan için de geçerliydi. Vance durumu 
ve tutumunu çok dikkatlice gizli tuttu fakat, durum basın yoluyla ortaya çıktı. 
Sönmezoğlu bu durumu, Vance ve NATO’nun Eski Genel Sekreteri Manilo 
Brosio (1961-1964) Ankara ve Atina’da girişimlere odaklandı. Aynı zamanda 
Genel Sekreterliğin özel delegesi Jose-Rolz-Benetti de Lefkoşe’de olacaktı. Bu 
girişime göre Birleşmiş Milletler, özellikle Ankara ve Atina’da çözüm için ortam 
hazırlayacaktı. Başarılı olsaydı o zaman Makarios ya teklifi kabul edecekti ya da 
reddedecekti. Vance bu taktiği başarılı bir şekilde kullandı. Vance aynı zamanda 
Birleşik Devletlerin yardımının hem Türkiye hem de Yunanistan’a için önemini 
ima etti. Amerikan basınında yayımlanan raporlarda “eğer Kıbrıs üzerinde bir 
Yunan-Türk savaşı olsaydı Amerika’nın yardımı 1965’te Hint-Pakistan savaşında 
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durduğu gibi bunda da duracaktı.” şeklinde değerlendirmede bulunmuştur (Faruk 
Sönmezoğlu, ABD’nin Türkiye Politikası 1964-1980, İstanbul: Der Yayınları, 
1995, s. 25, bkz.: New york Times, 24 Kasım. 1967).

Amerikan politikasında ana mesele Statüko’nun devam ettirilmesi, Türkiye ve 
Yunanistan gibi iki NATO ülkesi arasındaki çıkabilecek bir savaşı engellemekti. 
Bu amaç için görüşmeler yoluyla bir çözüme varmak istediler. Başka bir 
deyişle “Enosis” ve “Taksim” gibi tekliflere dikkat etmediler /önemsemediler. 
Herhangi böyle bir durumda Kıbrıs NATO’nun topraklarında olmayacaktı. Bazı 
eleştirmenler de eğer Türkiye Kıbrıs’ı çıkarma yapmak için askerî bir girişimde 
bulunsaydı Amerika’nın hiçbir hazırlığı olmayacaktı diye vurgulamışlardır. 
Amerikalılar 23 Kasımda 500 Amerikalı sivili Kıbrıs’tan Beyrut’a götürmüşlerdir. 
(Sönmezoğlu,1995: 25)

30 Kasım 1967’deki uzun görüşmelerden sonra nihayet, Türkiye ve Yunanistan 
bir antlaşmaya vardı. (30 Kasım. 1967, BCA-030.01/16.89.10.) Bu antlaşmaya 
göre Yunanistan Kıbrıs’tan hızlı bir şekilde askerlerini çekmeyi kabul etmiştir. 
Onlar, Türkiye’nin 1964 Haziranında yasal olmayan bir şekilde kurulan Kıbrıs 
Rum Millî Muhafız Kuvvetlerinin dağıtılması ve komutanı Grivas’ın Atina’ya 
geri çağırılması isteğini de kabul ettiler. (Bölükbaşı, 1988:140; Foreing Relations 
of the United States-FRUS (Ed.) E. Miller, 1965-8 Vol. XVI, Cyprus; Greece; 
Turkey, The Cyprus Crises of 1967 and Vance Mediaton Sept. Dec. 1967 
(Washington, United States G. Pr. of 2000), (Doc. 302-42,5 Dec.1967 No:342).

 Başkan Johnson, Vence’nin çabaları ile elde edilen sonuçtan memnun oldu 
ve antlaşma şartları bakımından her iki tarafa da teşekkür etti. Birleşmiş Milletler 
(BM) diplomasisi en azından ‘şimdilik’ Doğu Akdeniz çıkabilecek krizi çözdü. 
(Sönmezoğlu, 26)

 Bu antlaşmaya göre Kıbrıs’ta bulunan bütün Yunan askerleri 45 gün içersinde 
Kıbrıs’tan geri çekilmelidir. Cumhuriyet 24 December 1967, FRUS, 1965-8, 
Vol. XVI, 8 Nov. 1967, Doc. No: 330.) 8 Aralık’ta ilk Yunan askerleri Atina’ya 
doğru yelken açtı ve geri çekilme olaysız bir şekilde gerçekleşti. (Thomas Ehrlich, 
Cyprus 1958-1967, Oxford: Oxford University Pres, 1974, s.115.) Kıbrıs’taki 
görüşmeler boyunca Vance görevinin Kıbrıs’ın tüm problemlerini çözmek değil, 
savaşı engellemek olduğunun özellikle altını çizdi. (FRUS, 1964-1968, Vol. XVI, 
2 Dec. 1967, Doc. No: 339)

Bu kriz sonunda Türkiye’nin isteklerinin büyük bir çoğunluğu Yunan 
Hükûmeti tarafından kabul edildi.Yunanlılar Ada’daki toplumların görüşüp kendi 
problemlerini kendilerinin halletmesi gerektiğini anladılar. Bazı eleştirmenler 
bunu Türkiye’nin bir “zaferi” olarak değerlendirmektedirler. Yunan Hükûmeti 
ve Makarios yönetimi şanslarını, prestijlerini ve pazarlık haklarını önemli ölçüde 
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kaybettiler. (Stavros Panteli, The Making of Modern Cyprus From Obscurity 
to Statehood (London: Interworld Pub. 1990), s. 222.

Bu antlaşmadan sonra Türk Komitesi olarak yapılanan Türk toplum yönetimi 
28 Aralık 1967’de yeni bir yönetim kurdu ve “Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi” 
olarak yeniden adlandırdılar. Oysa komite 1964’ten beri “Genel Komite” olarak 
adlandırılıyordu. Dr. Küçük Başkan, Denktaş ise bu yönetimin başkan yardımcısı 
olarak seçilmişlerdir. (Cerrahoğlu, 22.)

1967 Kıbrıs Krizi hem Türkiye’yi hem de Kıbrıs’ı savaşın eşiğine getirdi. 
Türkiye kendi menfaatlerini ve Kıbrıslı Türklerin güvenliklerini korumak 
amacıyla adaya askerî birlik göndermekte kararlıydı. Bu sorun barışçıl bir yolla 
çözüldü. Amerikalılar bu aşamada çok aktif politika izlediler. Vance’in misyonu 
çözümde en önemli faktördü ve Başkan Jonhnson başarılı bir şekilde hallettiği bu 
iş için Vance’yi kutladı. (FRUS 1964-8, Vol. XVI, 5 Dec. 1967, Doc. No. 342.)

 Amerika’nın 1964’teki tutumu Türk Halkının hafızasında kötü hatıralar bıraktı 
ve 1967 Kıbrıs krizi boyunca unutulmadı ve bu süreçte Türkiye’de Amerikan 
karşıtı tepkiler oluştu. 1964 Krizi’nde Türkiye’ye karşı tutumun aksine, Amerikan 
tarafı 1967 krizi girişimlerinde Türkiye’ye karşı olabilecek tutumdan azami 
derecede sakındı.1967 Kıbrıs krizi boyunca Birleşmiş Milletler diplomatları, 
Washington’un Akdeniz bölgesinde Sovyet etkisinden korktuğu için Türkiye’den 
Enosis için imtiyaz bekleyemeyeceklerinin farkındaydılar. Onlar Türk-Sovyet 
ilişkilerinin de geliştiğinin farkındaydılar. Bu yüzden Sovyetlerin yararına olacak 
Türk Boğazlarının durumundaki herhangi bir değişmeden sakınmaya çalıştılar. 
Dahası, Kıbrıs sorununa karşı Sovyet siyasetinde bazı önemli değişiklikler vardı. 
1963-1964 Krizleri boyunca Sovyetler, Türkiye’nin Kıbrıs’a asker çıkarma 
niyetine karşı çıkan birçok mesaj gönderdiler. Bu Türkiye’yi kendi isteksizliğiyle 
birlikte adaya çıkmaktan alıkoyan sebeplerdendi. İlk sebep, Türkiye’nin adaya 
çıkacak yeterli ve donanımlı gemilerinin olmaması ikinci sebep ise Kıbrıslı 
Türklerin lideri Denktaş’ın mülakatında vurguladığı sebepti. Denktaş: “Türkiye 
Başbakanı İnönü bana Türkiye’nin Kıbrıs’a çıkarma yapması Türkiye ve 
Yunanistan arasında savaş anlamına geliyor, dedi. Hemen ardından Sovyet bloğu 
konuya karışacaktı. Bulgaristan’dan bir heyet Türkiye’ye geldi ve bana bir mesaj 
verildi. Mesajda delege bana Türkiye Kıbrıs’a ne zaman saldıracak diye sordu. 
Sualin ardındaki neden eğer biz Kıbrıs’a saldırırsak Bulgaristan’da Yunanistan’a 
saldıracaktı. Çünkü onlar Yunanistan’ın Bulgaristan’a saldırmak üzere olduğunu 
düşünüyorlardı. Yunanlılar Kıbrıs’la ilgilenecek olduklarından güçsüz bir 
durumda olacaklar ve Yunanistan’a saldırmak için Bulgaristan’a avantajlı bir 
durum olacaktı. O, eğer Türkiye saldırırsa NATO ve Sovyet bloğunun arasında 
savaş olabileceğine inandığını söyledi. Bu, III. Dünya Savaşı anlamına geliyordu. 
Hiç kimse kimin kazanıp kimin kaybedeceğini bilemezdi. (Kıbrıs Türklerinin 
lideri Rauf R. Denktaş’la 29 Eylül 2003’te Kars’ta yaptığımız görüşme.)
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Alıntıdan da anlaşılacağı üzere Türk tarafı, Kıbrıslı Türklerin elverişsiz 
bir durumda olmasına rağmen dünya barışını devam ettirmek için yeterince 
sorumluluk ve hassasiyet göstermiştir. 

Buna rağmen, 1964’ten 1967’ye kadar Sovyetler Kıbrıs’taki iki farklı halk 
olduğunun farkına vardılar. Siyasetlerinin değişimi iki farklı sebeple açıklanabilir. 
Birincisi Türkiye’yle politik ve ekonomik ilişkilerini geliştirmişler, ikincisi Yunan 
askerî cuntası, CIA tarafından destekleniyordu ve böylece cunta rejimi ABD 
ile olan ilişkilerini geliştirdi. Bu durumda Sovyetlerin Yunan karşıtı bir politika 
izledikleri anlaşılmaktadır. (Sönmezoğlu, 1995: 40)

İngilizler 1967 krizi boyunca aktif bir rol oynamadılar ama Makarios’u öneriyi 
kabul etmesi için zorladılar. Onlar aynı zamanda Amerika’nın tutumunu da devamlı 
bir şekilde desteklediler. Cumhurbaşkanı Sunay ve Çağlayangil’in Londra’yı 
ziyareti, Kıbrıs sorununun ikili ilişkilerde hala önemli bir faktör olduğunu gösterdi. 
Bu anlaşmadan sonra, Ada’da Yunan ve Türk halkları arasında ılımlı bir atmosfer 
oldu ve ikili müzakereler 1968’de ilki Beyrut’ta ve sonra Kıbrıs’ta başladı. 
Türkiye’de Başbakan Demirel ve muhalefet lideri İnönü bu sonucu herhangi bir 
askerî müdahale olmaksızın başarılı buldular ve adaya çıkmak için Türkiye’nin 
hem kara hem de Deniz askerî gücü kapasitesinin yeterli olmadığını vurguladılar. 
Diğer taraftan bazı kimseler Türk Hükûmetini şans kaybetmekle suçladılar ki bu 
da 1974 askerî müdahalesiyle sonuçlandı. Kıbrıs Doğu Akdeniz’de küçük bir ada 
olmasına rağmen sadece bölge ülkelerinin değil, aynı zamanda Dünya’nın ilgi 
odağındaydı.

1967 ihtilafından sonra, Kıbrıs’ta Rum ve Türk toplumlararası görüşmeler 
temsilciler vasıtasıyla başladı. Amaç ise Anayasa üzerinde uzlaşma sağlamaktı. 
Görüşmeler 197l de kesildi ancak 1972 Haziran’ında yeniden başladı ve 
genişledi. Görüşmelerde, iki toplum arasındaki ana konulardaki farklılarla ilgili 
çok az ilerleme sağlandı. EOKA-B’nin kurucusu General Grivas’ın Ocak 1974’te 
ölmesinden sonra Ada’da tansiyonun düşeceği şeklinde bir kanaat belirdi. Ancak 
Haziran sonunda Başkan Makarios Yunan Cumhurbaşkanına bir mektup yazarak 
Kıbrıs milli muhafız birliğindeki Yunan askerlerinin çekilmesini istedi buna 
gerekçe olarak bunların EOKA-B’ye doğrudan destek temin ettiğini belirtmiştir. 
Henüz Yunan tarafından cevap gelmeden 15 Temmuz 1974’te Millî Muhafızlar 
ve EOKA-B destekçilerince Lefkoşe’de Makarios yönetimine karşı “Askerî 
Darbe” yapıldı. Eski EOKA mensubu olan Nikos Sampson darbeciler tarafından 
kısa sürede Cumhurbaşkanı ilan edildi. Makarios’un öldüğünü yeni yönetim ilan 
etmişse de bunun doğru olmadığı bir radyo aracılığı ile duyurulmuştur. Bu süreçte 
Makrios Lefkoşe’deki Başkanlık sarayından kaçarak İngiliz üssüne sığınmış 
oradan da 16 Temmuzda RAF’la (İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçak) Ada’dan 
ayrılmış Malta üzerinden Londra’ya gitmiştir. (FCO-9/2118, 13 November 1974) 

Türk Dışişleri Bakanlığı telsiz servisine, 15 Temmuz 1974 Pazartesi günü saat 
10.25’te Kıbrıs’ta darbe olduğu haberi ulaşmıştır. Bakanlıkta ilgili daireye hemen 



1414

ulaştırılan bilgiyi daire sorumlusu Ecmel Barutçu, Dışişleri Bakanı Turan Güneş, 
Çin ziyaretinde olduğu için Bakanlığa Vekâlet eden Millî Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık’a ulaştırmak istemiştir. Bakanın Afyonkarahisar’a gidecek olan Başbakan 
Bülent Ecevit’i yolcu etmek için havaalanında olduğunu öğrenince havaalanına 
telefonla ulaşır durumu Bakan’a iletirken telefona Başbakan Ecevit’de gelir ve 
konudan haberdar olur. Başbakan Afyon seyahatini ertelemez ancak müteakip 
Denizli seyahatini iptal ederek aynı akşam Ankara’ya dönmüş ve Kıbrıs’la ilgili 
Bakanlar Kurulu’nu toplayarak 20 Temmuz Cumartesi günü çıkarma yapma için 
karar almıştır. Ancak karar alınmasına rağmen 1960 antlaşmalarına göre garantör 
devletlerle ortak çözüm aranmasına girişilecektir. (Ecmel Barutçu, Hariciye 
Koridoru, Ankara: 21. yüzyıl Yayınları, 1999, s.43) On yıldır fırsat bekleyen 
Türkiye önemli bir girişimin eşiğindeydi. Toplantı 15 Temmuzda yapılmış, 
Millî Güvenlik Kurulu 20 Temmuzda çıkarmaya oy birliği ile karar vermiştir. 
Genelkurmay yetkilileri ordunun hazır olduğunu bildirmiş, Başbakan Yardımcısı 
Erbakan hemen çıkarma yapılmasına taraftarken Ecevit öncelikle garantörlerle 
görüşmeyi istemiştir. (Uslu, 2000: 262-263)

Barutçu’ya göre, Türk Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs’daki askerî darbe ve oluşan 
yeni durum “Türkiye’nin önüne büyük bir fırsat çıkarmıştır. Makarios’a karşı 
yapılan darbe, uluslararası alanda bu şahsa beslenen sempatiyi Türkiye’nin yanına 
çekecektir. Kıbrıs ihtilafının hiçbir devresinde Türkiye’nin önüne bu derece 
elverişli şartlarla bir fırsat çıkmamıştır. Bu fırsat kaçırılırsa bu fırsatı kaçıranları 
tarih hiçbir zaman affetmeyecektir. Kıbrıs’ta olan Gizli Enosis’tir. Türkiye duruma 
süratle müdahale etmelidir.”şeklinde değerlendirmiştir. (Barutçu, 1999: 48)

Kıbrıs’taki yeni durum Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilirken esas itibarıyla 
iki seçenek üzerinde durulmuştur. Birincisi Garanti Antlaşması’nın 4. Maddesi 
gereğince müdahale mekanizmasını işletmek, diğeri de BM Güvenlik konseyini 
toplantıya çağırmaktı. Yunanistan darbeyi doğrudan destekleyen taraf olarak 
mütecaviz durumda olduğu için garantör devlet olarak artık nazara alınmamalıydı. 
BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’nin Garanti Antlaşması ile elde ettiği hareket 
serbestisini kısıtlayacağı buraya bel bağlanamayacağı Konseyin işi yozlaştırmak 
isteyeceği ve yabancılara bu fırsatı Türkiye’nin kendi eliyle vereceği anlamına 
geleceği yönünde Dışişleri görüş bildirmiştir. (Barutçu, 1999: 53) Bu durumda 
Türk tarafı birinci seçeneği değerlendirmiş Ecevit derhâl Londra’ya gidip garantör 
ülke olarak İngiltere ile görüşmeye karar vermiştir. 

17 Temmuzda Londra’ya giden Başbakan Bülent Ecevit ve beraberindeki 
heyet aynı akşam İngiliz Başbakanı Herold Wilson ve Dışişleri Bakanı James 
Callaghan tarafında yemekli toplantıda ağırlanır. Ecevit Kıbrıs’taki yeni durumu 
belirterek yapılabilecekleri ve İngiltere ile ortak harekat yapmak istediklerini ve 
argümanlarını masaya getirmiştir. Başbakan Ecevit’in masaya getirdiği önerileri 
ise “Ada’da bundan evvelki rejim de meşru değildi. Ama darbe ile şimdi Ada’nın 
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statüsü değişiyor. Türkiye’nin garantör devlet olarak müdahalesi ne kadar gecikirse 
neticeleri de o kadar kötü olacaktır. Binaenaleyh Ada’daki yeni rejimin kök 
salmasına müsaade etmemeliyiz. Onun için etkili bir hareket zaruri olmaktadır. 
Ayrı ayrı veya müşterek bir deklarasyon yaparak Yunanistan’ı mütecaviz devlet 
olarak ilan edip, etkili bir Birleşmiş Milletler kontrolü altında Ada’daki bütün 
kuvvetlerini geri çekmesini isteyebiliriz. Ancak bunlar sözde kalmamalı müeyyide 
lazım. Bunun için Ada’da Türk askerî mevcudiyeti tesis edilmeli, bunu İngiltere 
ile birlikte yapmak istiyoruz. Bu hâl yalnız Türklere değil, Rum cemaatine de 
güven verir. Tek başımıza fırsattan istifade etmek istemiyoruz. İki garantör 
devlet olarak hareket edersek iki cemaate de güven veririz. Böyle müşterek bir 
hareketi siz kolaylaştırmak imkânına sahipsiniz. Kıbrıs’taki üslerinize asker 
göndermemize müsaade ederseniz hareketin kansız olmasını sağlamış oluruz. Bu 
üslerin sahibisiniz ve aynı zamanda garantör devletsiniz. Üsler için de bu tarihî bir 
fırsattır. Bağımsızlığın korunmasında kullanılacaklar. Üçüncü Dünya devletleri 
bu gaye ile yapılacak müşterek hareketi sempati ile karşılayacaklar. Bu şekilde 
müşterek hareket bir deklarasyonla takviye edilir. Yunanistan’daki rejim nötralize 
edilir ve Türk-Yunan harbi önlenir. Yunanistan’da demokrasiye dönüş kolaylaşır. 
Bunlar Türkiye’nin tek taraflı müdahalesinin alternatifidir. Kıbrıs ileride nasıl bir 
statüye sahip olursa olsun Kıbrıslı Türkler sahile sahip olmalıdır.” şeklindeydi. 
(Barutçu, 1999: 56-57)

Ecevit’in bu konuşmasından sonra İngiltere Başbakanı Herold Wilson söz 
aldı ve “saikını anlamakla beraber, teklifinizin doğru yol olduğunu sanmıyorum” 
dedi ve detayları James Callaghan’a bıraktı. Callaghan ise “Yeni rejimin kök 
salmaması için tedbir alınmasını, olayın bir iç darbe olmadığını ve Sampson’un 
geçmiş tecrübelere bakılırsa Enosis yapacağını kabul ettiğini bununla beraber 
teklif edilen usulü beğenmediğini üslerin amaç dışı kullanılmayacağını ifade 
etti. Devamla, Yunanistan’a sizin gibi biz de kuvvetli girişim yaptık. Ortak 
Pazar’da aynı şeyi yaptı. Kissinger ile üç defa görüştüm. Kuvvetli tazyik icra 
ederek Yunanistan’ın askerlerini geri çekmesini rica ettim. İonnides üzerinde 
de psikolojik baskı oluşturuyoruz. Üslerin kullanılmasına gelince bunun pratik 
bakımından mahzurlu buluyorum. Kıbrıs’ta fazla asker değil, daha az asker görmek 
istiyoruz.” (Barutçu, 1999: 56-57) Ecevit Kıbrıs’ta olan bitenin hep Ada’da askerî 
bir dengenin bulunmamasından ileri geldiğini, bu denge kurulmadan olayların 
önüne geçilemeyeceğini vurgulamıştır.

İngilizler bu toplantıda askerî bir harekata karşı kesin bir tutum takındılar. 
İngiliz üslerinin böyle bir harekat için kullanılamayacağı, statüsünün buna müsait 
olmadığı, üslerin amaç dışı kullanılmasına karşı olduklarını belirterek Yunanistan’ı 
Londra’ya davet edip üç garantör devletin katılacağı toplantı teklif etmişlerdir. 
(Barutçu, 58) İngilizlerin kendi belgelerinde de görüldüğü üzere İngilizler 
doğrudan inisiyatif almaktansa, meseleyi savsaklayıp Yunanistan’ı da sürece dâhil 
ettirmek için ısrarcı bir tutum sergilemişlerdir. Ayrıca konunun Birleşmiş Milletler 
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Güvenlik Konseyine taşınmasına da sıcak bakmamışlar konuyu ABD’nin ana 
mesuliyetinde kendi çıkarlarını etkilemeyecek şekilde üzerlerinden atmaya 
taraftar olmuşlardır.

Başbakan Ecevit İngiliz muhataplarına konunun bütün yönlerini ve uluslararası 
camiaya etkilerini ve İngilizlerden beklentilerini çok açık bir şekilde ifade etmiştir. 
Ecevit: “Uluslararası antlaşmalar ihlal edilmiştir. Eğer İngiltere, Sampson’u 
tanımazsa Türkiye memnun olacaktır. Türk Hükûmeti ikili görüşmelerin devamı 
ile ilgili önerileri dikkate almayacak ve Türkiye’nin yeni yapıyı tanıması mümkün 
olmayacaktır. Kıbrıs’ta toplumlararası diyalog zaten zordu ve bu hadiseyle son 
buldu. Bu durumda Kıbrıs’taki Kıbrıs’ta ki mevcut durum düzeltilemezse iki 
toplum da sıkıntılarla yaşamaya devam edecekti. Türk Hükûmeti’nin görüşü, 
Türkleri korumak için insani talepler milli menfaatlerden daha önemlidir. Sampson 
rejiminin Ada’da kök salması NATO’nun Güneydoğu kanadının sonu demektir. 
Acil ve etkili hareket gerekli bu durum için iki toplumun da güvenliğini sağlamak 
için Türkiye ve İngiltere ortak hareket etmeliydi.

Ecevit konunun çok boyutlu olarak ele alınmasını belitmiş ve Türk Hükûmeti 
Kıbrıs’ta oluşan durumu suiistimal etmeyecek tek başına manevra yapmaya 
taraftar değildir. İngiliz Hükûmeti Türkiye’ye bu amacı gerçekleştirmek için 
yardımcı olabilecek pozisyondadır. (Kan dökülmesini önlemek ve Kıbrıs 
dışında Türkiye-Yunanistan arasında çıkabilecek çatışmayı önlemekti) Bunu 
gerçekleştirmek Türkiye’nin İngilizlerin üsler üzerinden izin vermesiyle asker 
göndermesi sayesinde olabilecektir. Bu Kıbrıs’ın bağımsızlığını muhafaza için 
tarihi bir andır. Dünya kamuoyu ve bizzat ABD ve SSCB’de İngiltere’nin bu işte 
olmasına hak vereceklerdir. Yunanistan’da ve Kıbrıs’ta demokrasiye dönüş, Doğu 
Akdeniz de şartların restore edilmesi anlamına gelir. Sonuçta sadece Türk ve İngiliz 
menfaati korunmakla kalmayıp, Kıbrıslı Rumlar ve Yunan halkı da demokrasiye 
kavuşacaktır. Diğer seçenek Türkiye’nin tek taraflı çıkarma yapmasıydı. Ecevit 
bunun kaçınılmaz olduğunu,vaktinde yapılamayıp geç olursa durumun daha kötü 
ve kanlı olacağını vurguladı.” (PREM 16/19, ECEVİT-WİLSON Meeting, 17 
July 1974)      

Ecevit, Türkiye’nin NATO’ya bağlılığının devam edeceğini ABD’nin Ankara 
Büyükelçisine bizzat kendisi söylemiştir. Ada’daki barış için Makarios’la diyalog 
başlatılması kanaati de masada konuşulan konulardan olmuştur. 

Ecevit’ten sonra söz alan İngiliz Dışişleri Bakanı Callaghan ise; “Zamanın 
önemli olduğunda hemfikirdi ve Sampson rejiminin kökleşmesini önlemeye 
mecburuz. Bu Kıbrıs’ın bir iç meselesi değildir biz bu hususta Türkiye ile hemfikiriz. 
Milli muhafızlar açık veya gizli Yunanistan tarafından yönlendirilmektedir. 
Durum Enosis olarak adlandırılsın veya adlandırılmasın yeni rejim Yunanistan’la 
çok yakın. Biz de barışçı çözüm arıyoruz. ABD yeni rejimi tanımayacaktır. 
Kissenger konunun BM Genel Kurulu’na gelmesi için acele etmiyordu. Çünkü 
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Makarios’a farklı yerlerden destek gelmesinden hatta SSCB desteğinden endişe 
duyuyordu. Wilson SBA [Kıbrıs’taki İngiliz üsleri] sadece İngiliz Kuvvetlerinin 
menfaati için kurulmuştur. SBA üzerinden Türk askerinin geçişini düşünmediğini” 
vurgulamıştır. (PREM 16/19, Ecevit-Wilson Meeting, 17 July 1974)

Wilson ve Ecevit’in karşılıklı diyalog metinlerine bakıldığında, “Ecevit 
Rusya faktöründen bahsetmiş, İngilizler çözüm üçlü görüşmelerle olmalıdır 
kanaatindedirler. Ecevit ise Yunanistan’ın antlaşmayı ihlal ettiğini ve darbeyi 
desteklediğini belirterek, bu görüşmelere taraf olamayacağını vurgulamıştır. 
Wilson, Ecevit in Türk toplumu ile ilgili endişelerini anladığını (bunun için harekat 
gerekliliğini) ancak üslerin bu operasyonda kullanılamayacağını vurguladı. Ecevit 
ısrar edemeyeceğini ve üslerin çok hayati olmadığını vurguladı. Bu hususta Türk 
cemaatinin denize kıyısı olmasını vurguladı.

Ecevit; İngiliz Hükûmeti Türkiye’ye başka türlü yardım edebileceğini 
belirtmiş. Callaghan bunun nasıl olabileceğini sorduğunda Ecevit, Amerika’nın 
harekatı engellemesi için İngiltere’nin onları ikna etmemesini istemiştir.” (PREM 
16/19, ECEVİT-WİLSON Meeting, 17 July 1974)

İngilizler toplantı boyunca kaçak güreşmişler ve toplantı sonrası ortak 
bildiriye de taraftar olmamışlar nitekim taraflar toplantı ile ilgili ayrı ayrı bildiri 
yayınlamışlardır. İngilizlerin ana mantığı toplantıya Yunanistan’ı davet etmek 
suretiyle Türkiye’nin kararlılığını sulandırmaktı. 

Ecevit, Wilson görüşmelerinin yapıldığı akşamın gündüzünde Başbakan 
Wilson Londra’ya gelmiş olan Kıbrıs’ın devrik lider Makarios’la da görüşmüştür. 
Bu görüşme ele alınan konular ve diyaloga bakıldığında geniş bir görüşme olduğu 
görülür. Bu görüşmede Makarios bazı hususların altını özellikle çizmiştir. Ona 
göre “hiç şüphe yok ki, darbeyi Yunan Cuntası, Millî Muhafız Ordusu’ndaki 
Yunanlı subaylar vasıtasıyla organize etti. Makarios sadece Bağımsız Kıbrıs’ın 
varlığına saygılıyız şeklindeki İngiliz beyanından daha sert bir tepkiyi İngilizlerden 
beklemiş. EOKA-B’yi de Grivas’a yardım ederek Yunan Hükûmetinin 
kurdurduğunu söyledi. (dedi Makarios) Eğer şüphe edilirse yazılı belgeleri 
olduğunu belirtti. Makarios İngilizlerin kendini hâlen Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
olarak tanımalarını istedi. Makarios BM de Yunanistan’ı terörist faaliyetlere destek 
vermek ve Kıbrıs’ın bağımsızlığın tehdit ettiği için ağır şekilde suçlayacağını 
söyledi. İngilizler ise Sampson’u tanımadıklarını belirttiler. Ayrıca Makarios, UK, 
USA ve Türkiye, Yunanistan’a baskı yapmak konusunda ortak hareket etmelidir 
dedi. Sampson’un EOKA mensubu olduğunu da belirten Makarios Türklerin 
kendisinden hoşlandıklarından emin olmadığını ancak kendisini Sampson’a 
tercih edeceklerini düşündüğünü belirtmiştir.” (PREM 16/19, Makarios-Wilson 
Görüşmesi, 17 July 1974)
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İngilizler, 1964 ve 1967 Kıbrıs krizi örneklerinden de yola çıkarak konuya 
ABD’yi dâhil ederek onların Türkleri durdurmasını istemişler ayrıca Türklerin 
adaya tek taraflı çıkarma yapacağı fikrine de ihtiyatla yaklaşmışlardır. Bu 
bağlamda çıkarma olsa bile 20 Temmuzda yapılabileceğini tahmin edememişlerdir. 
“İngilizler Cumartesi çıkarma yapılacağını öngörmemişler çünkü Ecevit’in 
Ankara’ya dönüşünden sonra detaylı düşünmek için fazla zaman kullanacağı, 
ikincisi de Sisco, Ankara’da iken çıkarma ihtimalinin olmadığı yönündeki kanaat 
idi ki gizli ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler bu görüşü destekliyordu. 
(PREM 16/19, 24 July 1974)

Nitekim, İngiliz Başbakanlığı 20 Temmuz da saat 2.30 gibi çıkarmadan 
haberdar olmuş, kullanılması düşünülmese de Deniz Komutanlığı teyakkuz 
durumuna geçirilmişti. O gece Başbakan Wilson, Durham’da konaklamış Kıbrıs’a 
çıkarma haberini duyunca sabah gecikmeden saat 9:30’da Londra’ya dönmeye 
karar vermiştir. 

İngilizlerin bu tutum ve davranışlarından anlaşılacağı üzere, İngilizler Türklerin 
1964 ve 1967’deki başarısız teşebbüslerinin sonuçlarını kestirememiş. İki olumsuz 
teşebbüs karar alma mekanizmasını hamle ve başarı yönünde tetiklemiştir. Zira 
konjonktür büyük ölçüde Türklerin lehine idi. Çünkü Kıbrıs darbesinde Yunan 
parmağı olduğundan uluslararası kamuoyu Yunanistan’ı eleştiriyordu. (PREM 
16/19, 22 July 1974)

Bu süreçte İngilizler ABD yetkilileri ve bizzat Callaghan, Kissinger’le sürekli 
görüşmüştür. Kissinger’in Kıbrıs siyasetinin merkezinde “Bekle gör politikası”nın 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’nin duruma müdahale edeceğinin anlaşılması üzerine Kissinger, Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı Joseph Sisco’yu, konuya ilişkin olarak Türkiye ile İn-
giltere arasında Londra’da yapılan görüşmelere katılmak üzere göndermek iste-
mişse de bu teklif Ecevit tarafından kabul edilmemiş, Türk Başbakanı Sisco ile 
bu toplantıdan ayrı olarak, 18 Temmuzda Londra’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde 
bir araya gelmiştir. Daha sonra Ankara’da da devam eden bu görüşmelerde, ABD 
tarafı elindeki çeşitli kozları kullanarak Türkiye’nin müdahalesini önlemeye çalış-
mıştır. Bununla birlikte, gerek doğrudan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger gerekse 
yardımcısı Sisco, Türkiye’nin müdahalesini önlemeye çalışmakla beraber, hiçbir 
zaman “1964 Johnson üslubuˮnu kullanmadılar. Türkiye Başbakanı Ecevit, 1974 
krizi sırasında genel olarak, ABD’nin İngiltere’ye göre daha az duygusal, daha 
objektif ve taraf tutmayan bir konumda olduğunu belirtirken bir bakıma ülkesinin 
konuya ilişkin görüşünü özetliyordu. (Sönmezoğlu, 1995: 76)

1974 yılındaki Kıbrıs Krizi sırasında dönemin ABD Yönetimi, esas itibarıyla 
Türkiye’nin konuya ilişkin tutumuna daha yakındı. Bu yakınlık sadece Dışişleri 
bakanı Henry Kissinger’in tutumuyla da ilgili değildi. Daha sonraları Başkan 
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Gerald Ford da, 1974 de krizi Yunan tarafının çıkarttığını söyleyecekti. Ayrıca, 
Türkiye’nin müdahalesinin önlenebilmesindeki bir diğer güçlük de Watergate 
Skandalı nedeniyle Başkan Richard Nixon’un tartışmalı konumu ve giderek 
istifaya zorlanmasının ABD yönetim çevrelerinde yarattığı güç boşluğuydu. 
(8 Ağustosta Richard Nixon istifa etmiş, 9 Ağustosta ise Gerald Ford ABD 
Başkanı olmuştur) Kaldı ki, 1974 yılındaki uluslararası ortam on yıl öncesine 
göre epeyce farklılaşmıştı. Genel yumuşama ortamı çerçevesinde blok üyelerin 
blok liderliklerine ilişkin otonomileri artmış, blok politikaları dışında kendi 
ulusal politikalarını da uygulayabilme imkânları belirmişti. Bu nedenle ABD’nin 
Türkiye’nin müdahalesini önleyebilmesi açısından uluslararası ortam 1964 yılına 
oranla daha az elverişliydi. (Sönmezoğlu, 1995: 77)

1974 krizi öncesinde Kıbrıs’ın siyası geleceğine ilişkin başlıca dört ihtimal söz 
konusuydu: “Ada’nın bağımsız, bağlantısız bir devlet olarak varlığın sürdürmesi,

Ada’nın Yunanistan’a İlhakı

Ada’nın Türkiye ve Yunanistan arasında taksimi Ada’nın (küçük bir ihtimalle) 
Türkiye’ye ilhakı. 

Bu ihtimaller ABD açısından değerlendirildiğinde, bu ülkenin stratejik çıkarları 
açsından en az istenenin birinci şık olduğu söylenebilir.

1960-74 yılları arasındaki dönemde SSCB ile iyi ilişkiler içinde bir bağlantısız 
ülke olan ve içeride Komünist AKEL’e dayanan Makarios’un liderliğindeki Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ne ABD’nin pek de sıcak bakmayacağı tahmin edilebilirdi. Zira 
ABD açısından en fazla endişe duyulan durumlardan birisi, Sovyetler Birliği’nin 
Doğu Akdeniz’deki bu stratejik adaya ilişkin konularda giderek daha fazla söz 
sahibi olmasıydı. (Sönmezoğlu, 1995: 79)

Gerçekçi ekole mensup bir uluslar arası politika uzmanı olan Kissinger, 
alanındaki teori-pratik birlikteliğini sağlayabilen kişilerdendir. (Henry Kissinger, 
Years of Renewal The concluding of Volume of His Memoirs, New York: 
Simon&Schuster, 1999: 213) Kissinger’in tüm kriz dönemi boyunca en birincil 
amacı Türkiye ile Yunanistan arasında çıkabilecek doğrudan bir çatışmayı 
önlemekti. Konuya ilişkin yazdığı akademik nitelikli yazılarda da klasik 
gerçekçiliğe yakın olan Kissinger’in dış politikasında çıkar motivasyonu öne 
çıkmaktadır. Nitekim bir konuşmasında ‘ulusal çıkarın hukuktan daha önemli 
olduğu zamanlar vardır ‘ anlayışı bu kanaati pekiştirmektedir. (Sönmezoğlu s. 
81) Kissinger’in Kıbrıs politikasını anlamakta yardımcı olacak bir diğer etken 
de onun darbe sonrasındaki olaylar çerçevesinde, Türkiye’nin müdahalesinin 
önlenmesinin çok güç olduğu kanaatindedir. Bu sefer olaya “1964 üslubuˮ ile 
yaklaşılamazdı. Zira Türkiye bu defa daha hazırlıklı ve kararlıydı dolayısıyla 
ancak askerî müdahale ile durdurulabilirdi. (Sönmezoğlu, 1995: 82) 
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1964 Johson Mektubu’nu kaleme alanlardan biri de Joseph Sisco’ydu. 1974’ 
te ise ABD’nin ‘süper’ Dışişleri Bakanı Kissenger’in özel temsilcisi de olan Sisco 
Ankara ya gelmiş son saniyeye kadar çaba harcamıştır. Bizzat olayın içinde ABD 
temsilcisi olara bulunmuş olan Sisco aradan yıllar geçtikten sonra Haluk Şahin’le 
yaptığı söyleşide Türkiye’nin kararlılığını özellikle vurgulamıştır.. (Haluk Şahin, 
Gece Gelen Mektup, 2002: 53)

Sisco, “Bu kez Ankara (Türkiye) kararını vermişti. ABD’nin yapacağı hiçbir 
müdahale, Johnson Mektubu türünden hiçbir girişim Türkiye’nin Kıbrıs’a 
çıkarma yapmasını engelleyemezdi. Çünkü Yunan Cuntası tek taraflı olarak 
statükoyu değiştirmişti. Demek ki Bay Sisco diyorum ‘Johnson Mektubu sadece 
bir kez yazılabilirdi ikincisinde ise işe yaramazdı.’ Haklısınız.’ ”Diyor. ve 1974’ün 
anılarını açmışken birden ekliyor; ‘Size şunu söyleyebilirim: 1974’te öyle bir 
şey istemedim yani bu kez öyle bir mektup yazılmasını istemezdim. Türkiye’ye 
Kongrenin karşımıza çıkarabileceği güçlükleri, hatta istemediğimiz bazı şeyleri 
yapmak zorunda kalabileceğimizi anlattım. Bunları Kıbrıs sorununu pek bilmeyen 
Kissinger’e de aktardım.’(Şahin, 2002: 57).

1974 yılında Başkan Nixon Watergate skandalı nedeniyle güçsüz düştüğünden 
Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Amerikan Dış Politikası’nın imparatoru 
durumundaydı. Bu bakımdan Sisco’nun gerçek patronu Nixon değil, Kissenger’di, 
demek yanlış olmaz.. Sisco “İstemediğimiz bazı eylemleri yapmak zorunda 
kalabiliriz.ˮ derken sonradan bir gerçek hâline gelen Amerikan silah ambargosunu 
ve diğer yaptırımları kastetmiş olabilir. 

“Evet Kissenger’e dedim ki, bu kez böyle olacak çaresi yok. Bu kez Türk 
birliklerini geri çağırtamayız.Yani, Johnson’un mektubu, daha sonra patlayan 
bunalımda önemli bir psikolojik rol oynadı.ˮ (Şahin, 2002: 57). “Gerçekten de 
Türkiye, Amerika’nın üstlendiği bu yeni sorumluluktan hem 1967 hem de 1974 
bunalımlarında yararlanmasını bilmiştir. Mektup, Amerika’nın sırtında bir kambur 
olmuştur.” (Şahin, 2002: 114). 

1974’te 1964 ve 1967’den farklı olan durumlar mevcuttu. Bunlar Başbakan 
Ecevit’in çıkarmaya taraftar olması, gerekli askerî hazırlıkların yapılması gibi 
faktörler, bu defa karar alma sürecini birinci derecede etkilemiştir. 1964 Johson 
mektubu ise Kıbrıs konusunda karar alıcıların hafızalarında devamlı tazeliğini 
korumuştur. 

ABD, 1964’te Türkiye’nin bileğini bükerek askerî müdahalede bulunmasını 
önlemek ya da öyle görünmekle önemli bir sorumluluk altına girmiştir. 
1964’ten sonradır ki Türkiye Kıbrıs’a gerçekten çıkarma yapabilmek için askerî 
hazırlıklar yapmaya başladı. 1974’ün başarısını Türkiye birazda buna borçludur. 
(Mütercimler, 145) Nitekim Ecevit, Sisco’ya, 20 Temmuz sabahı saat 3’te Sisco 
ile ABD Büyükelçisi William B. Macomber ile harekattan önce son kez görüştü 
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ve kendisine Türk askerî müdahalesinin başladığını şu sözlerle duyurmuştur. 
“On yıldır sizin yolunuzu takip etmekteyiz Ancak, bu defa kendi yolumuzu takip 
edeceğiz.” dedi. (Uslu, 2000: 263).

1974 hadisesi sırasında İngiltere’nin tutumu ilk değildi, 1964’te İnönü, ABD 
dönüşünde uğradığı Londra’da İngiltere Başbakanı Dougles-Home’dan Kıbrıs’a 
ilişkin asıl Batı özlemini öğrenir. İngiliz Başbakanı “Kıbrıs’ın tümüyle Yunanistan’a 
bırakılması” karşılığında Anakara’nın neler isteyeceğini sormaktaydı. ABD’li 
özel arabulucu Dean Achenson’un 1964 Temmuzunda ortaya çıkardığı Acheson 
Planı bu tasarıların sonuncusudur. (Mütercimler, 1990:143) Planda Kıbrıs 
Türklerine muhtariyet, Türkiye’ye ise küçük bir askerî üs verilmesi göz önünde 
bulunduruluyordu. (Mütercimler, 1990: 148). 

İnönü Türkiye’yi istemeyerek bir serüvene sürüklemekten kaçınıyordu. 
Atacağı iyi hesaplanmamış bir adımın beklenmedik sonuçlar doğurması 
olasılığını düşünüyordu. Kıbrıs işinde 120 bin soydaşımızı kurtaracağız derken, 
Anadolu’daki 30 milyon Türkü ateşe atmak istemiyordu. Her adımın yakın ve 
uzak gelecekte doğurabileceği olumsuz sonuçları derin derin düşünüyordu. Kolay 
başarıya inanamıyordu. En önemlisi savaş için araç ve gereç bakımından hiçte 
hazır olamadığımızı söylüyordu. (Mütercimler, 1990: 151-152). 

Rum-Yunan tarafında yönetimde kral olmuş, demokrasi olmuş, faşist Cunta 
olmuş hiçbirşey değişmiyor. Yönetimin tek düşüncesi, gerçekleştirilmesi babadan 
oğula kalıtsal olarak aktarılan yılların düşü “Enosis”tir. (Mütercimler, 1990: 160).

1964 ve 1967 Kıbrıs bunalımlarından Türk yöneticiler bazı dersler 
alabilmişlerdir. Çıkarma girişimleri, Türkiye’yi yeni bir arayışa itiyor ve özellikle 
ulusal savunmanın gerçekleşebilmesi için “ulusal savaş sanayi” kurulması 
çalışması başlatılıyordu. O günden sonra, AB’den, İtalya’dan ve Fransa’dan 
onbeş bin tane paraşüt satın alınmıştır (150’den 15000’e çıkmış). Yüz tane 
çıkarma gemisinin Türkiye’nin kendi tezgâhlarında yapımına hızla başlanıyor, 
aynı sayıda helikopterle, 16 tane savaş uçağı alınıyordu. Transallar getiriliyor, 
Özel birlikler yetiştirilmesine (Amfibi Alay) hız veriliyordu. Bundan sonra 
yeni bir “süreç” başlamıştır. (Mütercimler, 1990:171-172) 1974 Temmuz ayına 
gelindiğinde yapılan bu hazırlıklar Türkiye’nin karar alma sürecini doğrudan 
etkileyen faktörlerden olmuştur. Bu iki dönmedeki uluslararası alandaki değişim 
de meseleye farklı tutum sergilemeyi etkilemiştir. 

Hadiseler ve süreç İngiliz Dışişleri Bakanlığı belgesinde “Yapılan darbeyi 
Ada’da statükonun değişiminin bir göstergesi olarak değerlendiren Türkiye 
Hükûmeti bozulan yapıyı yeniden yapılandırma niyetini gerekçe gösteren Türk 
Ordusu 20 Temmuz 1974’te Ada’ya çıkarma yapmıştır. Ada’nın Yunanistan’la 
birleşmesi olan Enosisi’i önlemek için. Kısa süreli yaşayan Sampson rejimi 
yıkılmış. Rum yönetimi Meclis Başkanı Glafkos Clerides Cumhurbaşkanı 
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Makrios’un yokluğunda Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmeye başlamıştır. Aynı 
zamanda Yunanistan’daki askerî rejim çökmüş yerine Constantin Karamanlis 
başkanlığında sivil Hükûmet kurulmuştur. Dışişleri Bakanı Callaghan’ın çağrısı 
ile Cenevrede’de görüşmeler başladı. İki ayrı görüşmeden sonra 14 Ağustos’ta 
görüşmelerin tıkanması üzerine Türk kuvvetleri Ada’nın Kuzeyinin tümünü 
kontrol etmek için harekete geçti. Bu durumu protesto etmek için Yunan Hükûmeti 
askerlerini NATO’dan çektiğini ilan etmiştir. Türkler 16 Ağustos’ta ateşkes ilan 
etmişlerdir. Ada’nın % 35-40’ını kontrol altına aldıktan sonra ki Ada’nın en 
verimli bölgesiydi.” şeklinde değerlendirilmiştir. (FCO-9/2118, 13 November 
1974) 

İngilizler Türklerin karalılığını fark ettikleri içindir ki, “Genel kanaatimiz ve 
askerî yetersizliğimiz Amerikalıların Türklere baskı yapmak konusundaki istek-
sizliği (Sisco’nun misyonu sırasında) bu yüzden Türkler I Cenevre’de kabule ya-
naşmadılar ve hatta II Cenevre’nin Türkleri daha fazla manevra yapmaktan alıko-
yamadı.” şeklinde değerlendirmede bulunmuşlardır. (FCO-9/1951, Wsc3/548 10 
Eylül 1974).

Bu süreçte İngiliz ve ABD diplomasisinde farklılıklarda görülür. Bu bağlamda 
İngilizler “Biz Makarios’u Kıbrıs’ın seçilmiş cumhurbaşkanı ve Commonwealth 
ülkesinin başkanı olarak tanıyoruz. Dikkate alınmalıdır ki Kıbrıs halkının büyük 
çoğunluğu Makarios’u desteklemektedir ve Makarios’un desteklememesi 
durumunda Klerides’in görüşmelerde netice alması mümkün değildir”. (FCO-
9/2119, 13. November 1974) şeklinde değerlendirme mevcutken ABD, 
Makarios’a pek sıcak gözükmemektedir. Burada “Kissinger’in Makarios’dan hiç 
hoşlanmaması ki bu tutumun Dışişleri Bakanı’nın izlediği gerçekçi politika ile 
de örtüştüğü söylenebilir. Türkiye’nin Ada’ya müdahalesinden sonra Sampson 
Rejimi yıkılınca da Kıbrıs’ın liderliği için Makarios’un yerine Klerides’i tercih 
ettiğini açıkça belli etmişti. (Sönmezoğlu, 1995: 82)

Ortaya çıkan üç krizde de Türk kamuoyu, ordu, basın ve aydın kitle adaya 
askerî çıkarma yapılmasına hararetle taraftar olmuşlardır. Ancak sonucu 
belirleyen esas itibarıyla başbakanların düşünce ve tutumları olmuştur. Aslında 
üç krizde başbakanlar düşündüklerini gerçekleştirmiştir. İnönü çıkarma yapmaya 
taraftar değildi ancak kamuoyunun beklentisini de görmemezlikten gelemezdi. 
Çıkarma yapmadı, gerekçe olarak da Amerikan’ın caydırıcı tutumunu mazeret 
yaptı. (Johnson mektubu) Demirel ise çıkarmaya taraftar değildi ancak Yunan 
askerlerinin Ada’dan çıkarılmasını istiyordu, Amerikalıların aracılık yapması 
ve Türk-Yunan Başbakanlarının görüşmeleri ile hedefine ulaşmıştır. (Sharon, 
Anderholm Weiner, Turkish Foreign Policy Decision Making on the Cyprus 
Issue: A Comperative Analysis of Three Crises, Basılmamış Doktora Tezi, 
Duke University, 1980, s. 331)
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1974 krizinde ise Başbakan Ecevit’in kararlı tutum sergileyerek ancak 
Ada’ya askerî çıkarma yapmakla Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin 
sağlanabileceğini düşünüyordu. (Sharon, 1980:326) İlk iki krizde de çıkarma 
yapılmamış olması Türk kamuoyunda ciddi bir rahatsızlığa, Kıbrıs Türklerinde 
ise ümitsizliğe sebep olmuştu. Başarısızlıklar başarıyı tetiklemiştir. (Sharon, 
1980: 330)

Türkiye’nin çıkarma yapmak için iki ana gerekçesi, Türkiye’nin güvenliği, 
Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve Ada’daki ortaklık esasına dayalı yapının yeniden 
canlandırılması. 1974 hadiseleri sonrasında Türkiye açısından bu beklentiler 
gerçekleşmiştir. Ancak uzun vadede görüşmelerin uzayıp gitmesi ve çözüm 
üretilememesi Kıbrıslı Rumların lehine işlerken Kıbrıslı Türkler güvenlik 
meseleleri halledilmiş olmalarına rağmen, sosyal, siyasi, iktisadi vb. alanlarda 
izolasyona uğramışlardır. 

1974 Krizi’nin sonuçları farklı yönleri ile analiz edildiğinde Ecevit Kıbrıs 
konusundaki tutumuyla toplumda güçlü, karizmatik bir imaj oluşturdu.

Dış politik başarı iç politikayı, iç politikada dış süreci etkilemiştir. Uluslararası 
kurumların savaş kararı Ada’daki etkisi marjinalden sıfıra doğrudur. (Saharon, 
1980:333) Türkiye Kriz boyunca BM’nin rolünden şüphe etti. BM’nin istekleri 
aldıkları kararları hiç etkilemedi.1974 de BM’nin ateşkes talebine operasyon 
devam ettirildi. (Sharon, 1980: 326)

1967 Krizi ABD baskısı ile yapılan görüşmelere rağmen 1974 çıkarma kararı 
mevcut yapının değişimine bir tepkiydi. Menfaat grupları ve farklı siyasi gruplar 
1974 harekatı ile ilgili farklı görüş belirtmemişler yani hemfikirdirler. (Weiner, 
327) Türkiye’de, bu dönemde yapılması planlanan ve kararlaştırılan askerî 
harekatın ekonomik faturası karar alma sürecine hiç etki etmemiştir. Türkiye’nin 
1974 Kıbrıs kararında NATO’nun etkisi çok düşüktür. hiç rol oynamadı. 1964 
ve 1967 Krizlerinde marjinal etkisi olmuştur. Demirel herhangi ihtiyatlı bir Türk 
liderin yapacağını yaptı. İnönü ve Demirel askerî harekata karşı, hatta diğer 
yetkilileri harekattan vazgeçirme çabasındadırlar. Ancak Ecevit askerî çıkarmaya 
taraftar ve bu kararı alabilecek cesarete sahipti ve bunu başaracak manevrayı yaptı. 
İnönü’nün 1964’teki tutumu İngilizlerce “Muhalefetin karşı çıkmasına ve milli 
sabırsızlığa rağmen İnönü Kıbrıs meselesin ılımlı bir şekilde idare etti.” şeklinde 
değerlendirilmiştir. (FCO-9/1842, 26 December 1973) 

Gelişmekte olan ülkelerde kriz durumlarında ferdi tutumlar çok daha önemli 
olmaktadır. 1967’de çıkarmaya çok yakın Demirel’in tercihini ABD’nin tutumu 
engellemiştir. (Sharon, 1980: 331-334)

1974 Harekatı’na taraftar olanlar; menfaat grupları, basın, kamuoyu, dışişleri 
mensupları, politik yapı, elitler ve diğer kurumlar ve nihai karar verici Ecevit 
ve zayıf-sallantılı koalisyonudur. Harekata karşı olanlar; özellikle BM, NATO, 
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global sistem, Uluslararası kamuoyu ve dominant ikili ilişkiler, 74 Harekatı Türk 
halkına verilen bir tavizdi, zira aşırı baskı vardı. Üç krizin üçünde de liderin 
belirleyici etkisi çok fazlaydı

1974’te ABD’nin başka ülkenin millî menfaatleri ile ilgili hususlarda nüfuzu 
geçmişe göre azalmıştı.

Bu süreçte Türkiye’de psikolojik çevre, operasyonel çevreye yardım etmiştir. 
Ferdi karar vericinin etkisi bu krizlerde somut olarak görülmüştür.

Dış politikadaki başarısızlık politikada değişimden ziyade radikalliğe neden 
olmuştur. 1967’deki görüşmelerdeki nihai başarı sağlanamaması 1974’te oldukça 
farklı bir politika ile sonuçlandı. 1974 karar alıcıları 1967 deneyimine sahiptiler. 
Zira problem 1967’de sadece soğutulmuştu.

Türk kamuoyundaki genel kanaat görüşmeleri ‘kaçırılan fırsatlar’ olarak 
değerlendirmişlerdir. Alternatif yok, zamanda sınırlı, 67’deki gibi görüşmelere 
vakit yoktu.1974’teki durum 1967’ye göre çok daha ciddiydi ve Enonis ihtimali 
1974’te diğer krizlere göre çok daha fazlaydı. Amerikalılar ise görüşmeler için 
yeterli vakit olduğunu düşünüyorlardı.

Kıbrıs’ta olayları tetikleyen darbenin gelişim süreci ve sonuçları İngiliz 
Dışişleri bakanlığı belgesinde Kıbrıs’taki 15 Temmuz darbesini Karamanlis; 
‘diktatörlerce girişilen saçma darbe’ olarak tanımlamıştır. Makarios ise iki toplum 
arasındaki başarısızlığının esas sorumlusudur. Toplumlararası ihtilafı çözebilecek 
yeterli gücü varken müdahale etmedi. Kıbrıs şimdi onun hatasının bedelini 
ödüyor. Darbe ve sonrasının tek artısı ise Karamanlis’in Yunanistan’da Başbakan 
olmasıdır. Yunan Darbesi ve sonrasında Yunan-ABD ve Türk-ABD ilişkilerinin 
yanı sıra NATO’nun Güneydoğu kanadını da etkilemiştir. Türk ordusu Ada’nın 
kuzeyini zaptetmiş. Kıbrıs ekonomisi felç olmuştur. Mülteci kampları dolmuştur. 
Sovyetler olaya müdahil olmaya çalışmıştır. Bunların hepsi saçma bir darbenin 
sonucu (FCO 9/1914 Wsc 1/10, 2 December 1974) olarak gerçekleşmiştir. 

15 Temmuzda Makarios’a karşı yapılan askerî darbe ile başlayan ve                          
16 Ağustosta ateşkesle sonuçlanan 1974 Krizini Türk yöneticiler azami titizlikle 
yönetmişlerdir. İç ve Dış faktörleri azami derecede kendi istedikleri yönünde 
değerlendirmişlerdir. Harekat ve sonuçları Türkiye’nin beklenti ve menfaatlerini 
karşılayabilecek durumdadır. Kıbrıslı Türklerin güvenlik meselesi tereddütsüz 
çözülmüş, “Enosis” geçersiz kılınmıştır. Diplomatik sonuçlar için aynı olumlu 
süreç işlememiştir ve müteakip dönemdeki çözüm arayışları ve zaman Türkiye 
ve Kıbrıs Türklerinin lehine devam edememiş zira meselenin parametrelerinde 
oldukça radikal değişiklikler yaşanmıştır.
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AVRUPA İLE TÜRK-İSLAM DÜNYASI ARASINDA HAYAT 
DAMARI OLAN TİCARET YOLLARI (IX-XIV. YÜZYILLAR)

GÜÇLÜAY, Sezgin* 
 TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Yollar, ekonominin aynı zamanda siyasi ve sosyal ilişkilerin de temel 
kaynağıdır. Bölgeler ve uluslararası iktisadi, siyasi, askerî ve sosyal ilişkiler 
yollar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu anlamda bazı coğrafyalardaki yollar, tarihin 
her veya uzun dönemleri boyunca siyasi ve iktisadi cazibesini ve canlılığını 
korumuştur. Bu sayede dünya medeniyet ve ekonomisinin odak noktaları 
olmuşlardır. Bu kapsamda değerlendirilen yolların başında, Uzakdoğu, Asya ve 
Orta doğu olarak isimlendirdiğimiz coğrafyalardaki ticaret yolları gelmektedir. 
Bu coğrafyalar hem sahip oldukları değerli ticari emtiaları ile hem de coğrafyalar 
arası taşımacılıkta kullanılan önemli ticaret yollarına sahip oluşlarıyla, dünya 
medeniyeti ve iktisadi hayatındaki rollerini çok iyi oynamışlardır. Söz konusu 
coğrafyalar önem ve canlılıklarını aynı dönemlerde sürdürdükleri gibi, bazen biri 
diğerine göre daha öne çıkmıştır.Bu da dönemin siyasi gelişmeleri ile ve bölgenin 
dönemin siyasetindeki oynadığı rolüyle doğrudan bağlantılı olmuş, siyasi güç ve 
istikrar bölgedeki ticari hayata da güç katmıştır.

Eski ve Orta Çağlarda ticaretin akış yönü daha çok Doğu’dan Batı’ya doğru 
olmuştur. Bu ise Uzakdoğu’dan başlayıp, Orta Doğu, Anadolu ve Akdeniz’den 
Avrupa’ya doğru olan akış; bir diğeri de yine Uzakdoğu’dan Asya’ya ve oradan 
da Avrupa’ya uzanan ticari akıştı. Her iki yöndeki ticari faaliyetler, deniz ve kara 
yolları ile sürdürülmüştür. Bu çağlardaki deniz yolu taşımacılığının baş aktörü 
Akdeniz olurken, Karadeniz’de Akdeniz’e bazen rakip, bazen de alternatif 
olmuştur. Akdeniz, Çin. Hindistan ve Kuzey Afrika’dan gelen ürünleri Avrupa’ya 
naklini sağlamıştır. Bunun yanı sıra Akdeniz, kuzeyden gelen ürünlerin naklini 
de Ege denizi vasıtasıyla Avrupa’ya ulaştırmıştır. Hint okyanusunda başlayan 
macera, Kızıldeniz yolu ile Akdeniz’e, oradan da Avrupa içlerine kadar uzanmakta 
idi. Bir diğer kol ise, yine Hint okyanusundan Basra körfezine, oradan da Akdeniz 
ve Avrupa’ya uzanmaktaydı.

Deniz ticaretinin önemli yollarında olan Karadeniz ise, Asyanın değerli ürün-
lerini Avrupa’ya ulaştıran bir diğer yol idi. Ancak Avrupanın ticaret hayatında 
Karadeniz’in rolü, özellikle İslam fetihleriyle ve İslam gücünün genişlemesiyle 
birlikte daha önemli bir hâl almıştır. Çünkü yedinci yüzyıldan itibaren Avrupalılar 
Akdeniz’e eskisi kadar rahat inip ticaret yapamayınca, Avrupa’nın kuzeyine ve 

* Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Elazığ/TÜRKİYE. 
e-posta: sevdaozkaya@hotmail.com; sgucluay@firat.edu.tr
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Karadeniz’e daha fazla yönelmek zorunda kalmışlardır1. Bu yöneliş ise, Avru-
pa’ya uzanan üç ana yol vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Bunlardan Kuzey’deki 
yol; Nehirler dışında hiçbir doğal engeli bulunmayan Hint dağlarının Asya’nın 
içlerine doğru meydana getirdiği sınırlardan hareketle, Karadeniz’in kuzeyinden 
Güney Rusya’dan geçerek Avrupa’ya ulaşan düz ve geniş bir yol. Bu yoldan ayrı-
lan bir kol Balkanlara, Tuna vadisine ve Alp geçitlerinden İtalya’ya ulaşmaktaydı. 
Kuzeye doğru bir ikinci kol ise, Rus ovalarını aşarak Baltık Denizi’ne ulaşmakta 
ve Germanya’yı aşarak batıya varmaktaydı. Ortada ise, Anadolu, Çanakkale ve 
İstanbul boğazlarının varlığı nedeniyle, Avrupa için bir köprü ülke olmuştur.2

Akdeniz ve Karadeniz’i besleyen, bu denizlere uzanan karayolları idi. Bu 
karayollarını en önemlileri ise İpek ve Baharat yolları ve bunlardan uzanan tali 
yollar idi. Ticaret yollarını önemli kılan şey, bu yollarda ticareti yapılan ürünlerin 
çeşitliliği ve dünya piyasalarındaki değerleriydi. Bu yollardaki ticari faaliyetler, 
bölgedeki siyasi gelişmelerle doğrudan bağlantılıdır. Zira ticaret siyaset ile sıkı 
bağlantısı olan ve siyasi gelişmelerden büyük ölçüde etkilenen bir faaliyettir. Bu 
gerçekten hareketle IX-XIV. yüzyıllardaki Avrupa ve Türk-İslam dünyasındaki 
siyasi gelişmelere genel hatlarıyla bakarak, olayların dönemin ticari hayatını ne 
oranda etkilediğini ortaya koymak gerekmektedir. Bunu da iki döneme ayırarak 
ele alınarak, ilişkilerin boyutu daha net ortaya konmaya çalışılacaktır. Roma 
İmparatorluğu’nun parçalanışından IX. yüzyıla kadarki dönem, diğeri ise IX. 
yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar Avrupa ve Türk-İslam dünyasındaki gelişmeler ve 
bunların dönemin ticaret hayatına olan etkileri.

1. Roma İmparatorluğu’nun Parçalanmasından Sonra Avrupa’daki 
Siyasi gelişmeler ve Bunların Ticaret Hayatına Olan Etkileri

Roma İmparatorluğu’nun sükûtundan sonra Avrupa’nın ekonomik hayatını 
dört döneme ayırmak mümkündür. Bu Avrupa’nın kuzeyinde yaşayan Barbar 
kavimlerin Avrupa’nın güney ve batısına olan göçleri ve beraberinde Roma’nın 
yıkılarak Avrupa’nın kaosa girdiği beşinci yüzyıldan, yedinci yüzyıla kadar 
olan dönem3. Bu yüzyıllardaki karmaşa, Barbar kavimlerin birbirleriyle olan 
mücadeleleri, Avrupa’da artık merkezî bir gücün olmayışı, yüzyıllarca sürecek 
Avrupa kaosunu başlatmıştır. Hâliyle bundan ticaret ve ekonomik hayatta nasibini 
almış, Roma Dönemi’nin canlı ticaret ve ekonomik hayatı sona ermiştir.

İkinci dönem ise, 700 yıllarından itibaren başlayan ve yaklaşık olarak üç yüzyıl 
devam edecek bir karmaşa ve kesintiye sebep olan güneyden Müslümanların fetih 
1 Henri Pirenne, Orta Çağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev.: Uygur Kocabaşoğlu), 
İstanbul, 1983, s. 20-28.

2 Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi,C.I, (Çev.: M.Ali Kılıçbay-Osman Aydoğuş), Ankara, 1985, 
s. 18.

3 Charles Seıgnobos, Avrupa Milletlerinin Mukayeseli Tarihi, Çev.: Samih Tiryakioğlu), İstanbul, 
1960, s. 61-80.
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ve baskılar ile kuzeyden Normanların saldırılarının ortaya çıkardığı gelişmelerdir. 
Vikingler İskandinavya’daki evlerini bırakarak, İzlanda’dan İrlanda ve Rusya’ya 
kuzey bölgelerine inmiş, Elbe’nin doğusunda yaşayan Slavlar huzursuz ve 
karışıklık içinde bir toplum hâline gelmişlerdir. Ancak Normanlar zaman zaman 
ticareti istiladan önemli bulmuş, bunun bir sonucu olarak da Kuzey ve Baltık 
denizinde önemli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Normanlar, kürk, bal mumu, deri 
ve köle edinmek, Karadeniz ve Hazar Denizi’ne giden eski yollardan geçmek için 
Slav topraklarının içlerine girmişlerdir. İskandinavlar Hazar kıyılarında Orta ve 
Batı Asya’dan gelen Müslüman tüccarlarla buluşmaktaydılar.4 Normanların siyasi 
ve ekonomik gücü bir yelpaze şeklinde bir ucu İzlanda, diğeri Hazar denizi ve 
tutulacak yeri de Wisby (Gotland Adası) olan alana uzanmaktaydı. XII ve XIII. 
yüzyıllara kadar Avrupa’nın aracılarını meydana getirmişlerdir. Bu tarihten 
sonra ise Alman kentleri tüccarları tarafından yerlerinden uzaklaştırılmışlardır. 
Karadeniz’le olan ticareti Rusya’nın Moğollar tarafından ele geçirilmesi, Ceneviz 
ve Venedikli İtalyanların rekabeti nedeniyle gerilemiştir.5

Normanlar’ın Avrupa’daki hareketleri ve yaratmış oldukları siyasi karmaşalar 
devam ederken, Müslüman akınlarıyla da karşı karşıya kalan Avrupa yeni 
bir çıkmazın içine girmiştir. Müslümanlar kısa sürede Suriye, Mısır, İran, Irak 
topraklarını, Kuzey Afrika’nın tamamını 711’de Portekiz, İspanya’yı ele geçirip, 
karadan ve denizden Fransa ve İtalya kıyılarını fethetmişler. 915 senesine kadar 
Güney İtalya’nın hâkimi olup, Alp geçitlerine sızmışlardır. Akdeniz’in hemen 
bütün adalarını Kıbrıs, Rodos, sardunya, Korsika ve Sicilya’yı ele geçirmişlerdir6. 
Yine Çin sınırları ve İndus ağzına kadar olan bölgelerde Asya üzerinde egemenlik 
kurarken, Akdeniz’inde hâkimi olmuşlardır. Müslümanlar bu fetihleriyle 
talandan ziyade yerleşim ve ticarete yönelmişlerdir. Fethettikleri bölgelerdeki 
insanların mesela Mısırlı, Suriyeli, Yahudi ve İspanyolların normal yaşamlarını 
sürdürmelerine engel olmamışlardır. Ancak bütün bunlara rağmen, Akdeniz 
ticaretinin İslam fetihleriyle birlikte Avrupalıların aleyhine geliştiğini, İbn-i 
Haldun’un Avrupalıların Akdeniz’de bir tahta parçası dahi yüzdüremediklerini 
söylemesinden, yine Henri Pirrene’de Arapların Afrika kıyıları’nı ve Sicilya’yı 
ele geçirmeleriyle birlikte Akdeniz’de artan korsan gemileri yüzünden Akdeniz’in 
iki yarısı arasındaki ticari bağların koptuğunu söylemesinden anlaşılmaktadır. 
İslam fetihlerinden sonra, Avrupalıların kuzeye ve Karadeniz ticaretine daha fazla 
yönelmiş olmaları da bu durumu bir başka noktadan desteklemektedir.

Avrupa’nın IX ve X. yüzyıllarında Siyasi ve ekonomik yaşamında iz bırakan 
bir başka olay da, Macarların Doğu Avrupa’dan Tuna vadisine uzanan istilalarıdır. 
Asya’dan Güney Rusya’ya doğru ilerleyen Macarlar Tuna havzasına dokuz 
4 Herbert Heaton, s. 74.
5 Heaton, s.75.
6 George Lefrance, Histoire du Commerce, Paris,1942 s. 29.
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yüz yılların da ulaşmış, buradan Kuzey İtalya’ya ve Güney Fransa’ya kadar 
sızmışlardır7. Bu durum Avrupa’nın Türkleşmesini sağlarken, Avrupalılar için 
yeni karışıklık ve zorlukları da beraberinde getirmiştir.

Üçüncü dönem ise, XI-XIV. yüzyıllardaki Avrupa için çok önemli olan değişim 
ve gelişmelerin olduğu dönemdir. Bunlardan en önemlisi ise, Haçlı seferleri ve 
Haçlı seferlerinden önce Avrupa’nın yaşadığı siyasi ve iktisadi karmaşanın büyük 
ölçüde sona erdiği dönemdir. Haçlı seferleri ile yeniden Doğu ile kucaklaşacak 
olan Avrupa için 1150 ile1350 yılları ekonomik girişimin genişleme ve olgunlaşma 
dönemi olmuştur.

Dördüncü dönem olarak nitelendirilen XIV. yüzyılın ikinci çeyreğinde ise, 
Haçlı Seferlerinin oluşturduğu olumlu tablo tekrar bozulmuş, Doğuya doğru 
hareket sona ermiş ve Avrupa Doğu’dan gelen yeni istilalarla karşı karşıya 
kalmıştır.

2. IX-XIV. Yüzyıllar Arası Avrupa ile Türk-İslam Coğrafyası Arasındaki 
Ticari İlişkiler

IX-XIV. yüzyıllar arası Avrupa’nın yaşadığı siyasi ve ekonomik olaylarının 
baş aktörleri Müslümanlar ile Türkler ve onların yaşadıkları coğrafyalar 
olmuştur. Türklerin Orta Asya’dan batıya ilerleyişleri ve Anadolu’daki fetihleri; 
Müslümanların da güneyden ilerleyişleri doğrudan Avrupa ve Avrupa ticaretini 
etkilemiştir. Özellikle Avrupa ile Asya arasında önemli bağlantı noktası olan 
Karadeniz’in kuzeyi Hunlar, Sabarlar, Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Bulgarlar ve 
Kıpçaklar tarafından Türkleştirilmiş, bu bölgeler yüzyıllarca Avrupa’nın ekonomik 
ve siyasi hayatında önemli rol oynamıştır. Türklerin Karadeniz’in kuzeyinde ve 
Orta Asya’da kurmuş oldukları güçlü siyasi yapıları, bölgenin ticari hayatında da 
büyük oranda etkili olmuştur.

Türklerin ticaret hayatında onlara en büyük avantajı sağlayan şeylerden 
biri, Çin’i Batı Türkistan’a birleştiren Kâşgar, Semerkant Buhara, Nişapur, 
Rey, Hemedan ve Bağdat’tan İstanbul’a, Akdeniz’e ve batı ülkelerine ulaşan 
İpek Yolu idi. Doğu ve Batı Türkistan’daki güzergâhı üzerinde sıralanmış olan 
refah içindeki şehirler birbirlerine bu yolun gerçek üstatları olan Soğdlar ve 
Uygurlar’ın kervanlarıyla bağlanmıştır.8 Doğu ile Batı arsındaki değişim bu yol 
ile yapılmaktaydı. İpek Yolu’na kuzeyden paralel uzanan, özellikle sincap, samur, 
kunduz gibi hayvanların kürkü ve bunlardan imal edilen giysilerin ticaretinin 
yapıldığı Kürk Yolu da canlı bir ticaret yoluydu.9

7 Heaton, 1985, s. 59-60; Seignobos, s. 100.
8 Ali Mazaheri, Orta Çağ Müslümanlarının Yaşayışları, (Çev.: Bahriye Üçok), İstanbul, 1972, s. 
342.

9 L. Ligeti, Bilinmeyen İç Asya (Çev.: Sadrettin Karatay), Ankara, 1941, s. 18.
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X. yüzyılda Volga Bölgesinin İslamlaşmasıyla birlikte Saman Oğulları güçlü 
bir siyasi yapı oluşturmuş, kuzey-doğu toprakları ticaret için oldukça güvenli 
bir bölge hâline gelmiştir.10 Müslümanlar kuzeyde olduğu gibi doğuda da geniş 
sahalar ele geçirmişlerdir. 943 senesinde Kan-can’daki Uygur hükümdarı Buhara 
da oturan Samanilerle dostane münasebetler kurmuşlardır. Kurulan bu münasebet 
ise Müslüman tüccarlara Çin yolunu açmıştır. Acem tacirler Hazarlara müracaat 
ettiğinde, Hazarlar kuzeyden gelen ürünlerin aktarımını yaptığı gibi, bizzat Hazar 
ürünlerinin de satışını yapmışlardır. Hazarların ürünleri arasında balık tutkalı 
önemli bir yer tutmaktaydı., Kuzeyden temin ettikleri ürünler ise balmumu, mantar 
ve kunduz derisi idi. Avrupa’nın başlıca emtiası olan köle ticareti ise Yahudilerin 
elindeydi. 965 senesinde Müslümanlar, Yahudiler ve Türkler Avrupa’nın başlıca 
esir pazarı olan Prag’a Türklerin memleketlerinden eşyalar ve Bizans altın 
parçalarıyla gelerek, oradan esir, bakır ve kunduz derisi ihraç etmekteydiler.11

Doğu Avrupa ticaretinde önemli rol oynayan unsurlardan biri de İdil Bulgarları 
idi. İdil yolu ile yapılan ticaret hem Avrupa içlerine hem de İskandinav ülkelerine 
ulaşmaktaydı. Kazan Bulgarlarının başkenti olan Bulgar şehri önemli ticaret yolları 
arasında bulunduğundan bu şehirde en fazla gelişen şey ticaret olmuştur. Volga 
yolu ile gelen mallar ve kuzeyden gelen kürkler Bulgar şehrinden dağıtılmaktaydı. 
Kırgızlar kuzeye giden ticaret yollarını kontrolleri altında tutarken, Hazarlarda 
Güney Rusya Türklerini hızla şehir ve ticaret hayatına geçirerek Volga ve Don 
yolları vasıtasıyla Kuzey ve Ön Asya ticaretinin ele geçirmişlerdir.12

Türk-Moğol İmparatorluğu döneminde de Avrupa ile olan ticaret hayatı canlılığını 
sürdürmüştür. Cengiz İmparatorluğu’nun oğulları arasında paylaşımından çıkan 
dört devlet arasında Altın Ordu ve İlhanlı Devletleri Kafkasya ve Yakındoğu’nun 
siyası kaderinde olduğu gibi, ticari hayatında da önemli roller oynamışlardır. Bu 
dönemde Altı Ordu- İlhanlı çekişmesi birtakım siyasi ittifakları ortaya çıkarırken, 
ortaya çıkan bu ittifaklar aynı zamanda dönemin ticaret hayatına da önemli ölçüde 
yön vermiştir. Altın Ordu Devleti, Memluklu Devleti ve Venedik ile siyasi ve 
ekonomik ittifak oluştururken, İlhanlı Devleti de bu ittifakı Bizans ve Ceneviz ile 
kurmuştur. Bu ittifakların oluşmasında İlhanlı-Altın Ordu çekişmesinin yanı sıra, 
dünya ticareti için üstünlükte yarışan Ceneviz- Venedik çekişme ve rekabetinin 
de rolü etkili olmuştur. Bizans ise uzun süreden beri uğradığı yıkımlardan ve 
Haçlı seferlerinde almış olduğu yaralardan İlhanlı ve Ceneviz gücüyle sıyrılmak 
düşüncesiyle ittifakın içinde yer almıştır. Memluklular, Altın Ordu ile kurmuş 
olduğu ittifakta İlhanlı Devletinin ilerlemesini durdurmak istemekteydi. Ayrıca 
Memluklu Devleti’nin ordu ve diğer yönetim birimlerini dolduran Kıpçak asıllı 
10 X. yüzyıla ait Kuzey Avrupa’da bulunan sikkelerin çoğunluğunun Samanilere ait olması da bunu 
kanıtlamaktadır. (A. Metz, “Orta Zaman Türk-İslam Dünyasında Ticaret”, Eylül, 1936, C. 8, s. 
12-13)

11 A. Metz, 1936, s. 13.
12 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara, 1971, s. 102.
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kölelerin Altın Ordu ile yapılan alış verişten temin edilmesinin rolü de büyüktü. 
Venedik ise bu ittifakta köle sevkiyatını sağlamaktaydı.13

Bu ittifakın sağladığı ortam içinde Tebriz-Trabzon ticaretinde büyük bir 
canlanma meydana gelmiş,14 İlhanlı Devleti’nin koruması altında İtalyan şehir 
devletlerinin ticari faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Altın Ordu döneminde Kırım, 
Bulgar ve Harezm şehirleri canlanmış, bu üç coğrafyaya uzanan yolların ortasında 
bulunan Saray şehri de ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur.15 

Altın Ordu-İlhanlı çekişmesi Türk tarihine ve bölgede Türk gücünün yayılmasına 
zarar verirken, ittifak içinde yer alan İtalyan şehirlerinden Ceneviz ve Venedik bu 
işten en karlı çıkan güçler olmuşlardır. Zaten İtalyan şehir devletleri daha XI. 
yüzyıldan itibaren Akdeniz ve Karadeniz ticaretinde aktif rol oynamaktaydılar. 
Bu girişimi öncelikle Amalfi yapmışsa da, sonradan üstünlük Venedik’e geçmiştir 
Daha sonradan Ceneviz ve Pizza ticari faaliyetlere katılmışlardır. Venedik VII-X.
yüzyıllarda Bizans ile Avrupa arasında ticari ilişkileri sürdürürken, Bizans 
doğmakta olan burjuvaziye karşı Venedik’e verdiği imtiyazlarla Venedik’in 
gücünü daha artırmıştır.16 Bizans’ın XI. yüzyılda kötüye gitmesi, Venedik’e verilen 
imtiyazları daha artırmış, bu da Venedik’in İstanbul’a iyice yerleşmesine sebep 
olmuştur. XII. yüzyılın son çeyreğinde Bizans İmparatorluğu’nda ticaret İtalyan 
şehirlerinin eline geçmiştir.17 Bu durum Bizans’ın siyasi gücünü azaltırken, Avrupa 
ticaretinin canlanmasını sağlamış, IV. Haçlı Seferi ile Latin İmparatorluğu’nun 
kuruluşuyla da İyon Denizi, Adriyatik ve Ege’deki Bizans toprakları Venedik’e 
verilmiştir.18

İtalyan şehir devletlerinden Cenevizliler, Venediklilerden sonra Bizans’tan 
en fazla imtiyaz elde eden devletlerin başında gelmektedir. Cenevizliler, ticari 
imtiyazı Kommenler ve Anjoular sülaleleri döneminde elde edememiş, ancak 
İstanbul’da Latin hâkimiyetine son vererek, yeniden Bizans İmparatorluğu’nu 
kuran Michail Palaiologos, 1262’de yaptığı Nefi Antlaşması’yla Cenevizlilerin 
Bizans’a giriş çıkışını serbest bırakırken, vergiden de muaf tutmuştur.19 Böylece 
Bizans, birini diğerine alternatif olarak kullanılırken, Venedik ekonomik tekeli 
yerine, Ceneviz ekonomik tekeli Bizans’ın üstüne çökmüştür.20

13 Abdulkadir Yuvalı, “XIII. Yüzyıl Karadeniz Ticareti”, İkinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi 
Bildirileri, Samsun, 1990, s. 237.

14 Bertold Spuler, İran Moğolları, (Çev.: Cemil Köprülü), Ankara, 1987, s. 374.
15 Mustafa Kafalı, Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükselme Devirleri, İstanbul, 1976, s. 148.
16 Lütfi Güçer, İktisat Tasrihi Ders Notları, İstanbul, 1976, s. 72; Steven Runcıman, Byzantine 
Civilisation, London, 1961, s. 168.

17 Şerafettin Turan, Türk-İtalyan İlişkileri, İstanbul, 1990, s. 29.
18 W. Heyd, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, s.218; George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi (Çev.: 
Fikret Işıltan), Ankara, 1995, s.331; Gustave Legaret, Histoir du Developpoment du Commerce, 
Paris, 1931, s. 72.

19 G.I.Brationu, Recherches Sur Le Commerce Genois La Mer Noire Au XIII.e Siecle, Paris, 
1929, s. 33.

20 Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Bizanstan Tanzimata, (Çev.: Babür 
Kuzucu), İstanbul, 1986, s. 67.
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Ceneviz ve Venedikliler elde ettikleri imtiyazlarla Karadeniz’e geçerek, 
Trabzon, Tebriz ve Kırım’a yerleşmişlerdir. Bizans ticaretinde egemenlik oluşturan 
bu durum Bizans ekonomisine zarar verirken, Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin 
de canlanmasına sebep olmuştur. Ceneviz kolonilerinin merkezi İstanbul’da 
Galat idi. Kuzey Karadeniz’deki kolonilerinin merkezi ise Kefe idi, Buraya bağlı 
Balaklava ve Suğdak gibi önemli limanlar mevcut idi. Bu dönemde Karadeniz’in 
kuzeyine hâkim olan Altın Ordu devletinin Kefe’yi Cenevizlilere sattığı 1380’de 
Altın Ordu Ceneviz ile yapmış olduğu antlaşmayla Balaklava’dan Suğdak’a 
kadar olan yerlerde oturan Hristiyanların ve buradaki yerlerin Cenova’ya bağlı 
sayılacağını, her türlü vergiden muaf olacakları belirtilmiştir.21 Altın Ordu’nun 
siyasi gücüyle Karadeniz ticaretindeki büyük gelişme, yalnızca Ceneviz’in 
hazinesinin zenginleşmesine neden olmuştur.22

Merkezi, Kefe olan Kuzey Karadeniz ticareti, Akdeniz’den gelen tüccarlar ile 
Kırım, Kıpçak bozkırları, Moskova Rusya’sı, İdil Boyu, Kafkasya, Harezm ve 
daha uzaklardan gelen tüccar ve ürünlerin yer aldığı bir alan olmuştur. Avrupa’nın 
ürün akışının önemli bir kısmı bu bölgeden sağlanmıştır.23

Avrupa ile Asya arasındaki ticari ilişkinin gelişmesinde Türklerin Anadolu 
hâkimiyetinin rolü de büyük olmuştur. Anadolu doğu-batı ile kuzey-güney 
arasındaki yolların önemli bir kavşak noktası idi. Akdeniz ve Karadeniz ile 
çevrili olması da bu deniz yolları vasıtasıyla, Karadeniz’in kuzeyine, Akdeniz’in 
karşı memleketlerine ve Avrupa’ya uzanmasını sağlamaktaydı. Anadolu, İran ve 
Kafkasya’ya büyük tarihi yollarla bağlı olup, İran ve Kafkasya ötesi bölgelere 
de ulaşabilmekteydi. Anadolu Avrupalılar için özellikle de Eski ve Orta Çağlar 
boyunca, Orta Doğu ve Uzak Doğu’ya ulaşmanın en önemli vasıtalarından 
biri olmuştur. İslam fetihleriyle Akdeniz yolu kendilerine kapanan Avrupalılar, 
Anadolu’ya çok daha fazla ihtiyaç duymuş, Türklerin Anadolu hâkimiyeti de 
bu ihtiyacın karşılanmasını kolaylaştırmıştır. Yani Türkler Avrupalı tüccarların 
Anadolu ile ve Anadolu üzerinden doğu ile yapmış olduğu ticarete destek verdiği 
gibi teşvik de etmiştir. Selçuklular Anadolu’da siyasi hâkimiyetlerini oluştururken, 
batı, güney, ya da Kuzey Anadolu’dan başlayarak İran üzerinden Orta Asya’ya 
giden aynı zamanda Akdeniz limanlarını olduğu kadar, Arap Yarımadası’nı 
da, Karadeniz’e bağlayan bir karayolu ağı meydana gelmiştir. Bu yol ağını 
meydana getiren şehirlerden, Sinop, Antalya ve Kırım’ın fethi ile Karadeniz 
ve Akdeniz istikametindeki faaliyetler daha yoğunlaşmış ve daha güvenilir bir 
21 Şerafettin Turan, s. 53.
22 Steven Runcıman, Byzantine Cıvılısatıon, London, 1961, s. 170.
23 A. N. Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri, 
Ankara, 1972, s. 206.
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şekilde yapılması sağlanmıştır. Selçukluların bu politikası Anadolu ticaretinin 
canlanmasını sağlamıştır.24

Haçlı Seferleri, Anadolu’nun Doğu-Batı ticaretinde önemli bir rol 
oynamasındaki etkili olaylardan biri olmuştur. Önemli ekonomik ve siyasi sebep ve 
sonuçları olan Haçlı Seferleri ile Anadolu yeni bir köprü niteliği kazanmıştır. Zira 
İpek yolu Anadolu yol şebekesine bağlanarak, Asya-Avrupa ticaretinin büyük bir 
kısmının Anadolu üzerinden gerçekleşmesi sağlanmıştır25. Haçlı Seferleri dünya 
tarihini siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda derinden etkileyerek, Avrupalıları 
siyasi ve dinî hedeflerine tam anlamıyla ulaştıramazken, ekonomik olarak yeniden 
önemli ölçüde kazançlar elde etmelerine vesile olmuştur. Siyasi ilişkilerin aksine 
doğu ile batı arasındaki ticari ilişkiler yeniden canlanmıştır.

Sonuç olarak, coğrafyaların birbirlerine duydukları ihtiyaçtan hareketle, 
insanoğlu var oluşundan itibaren birbiriyle iletişim ve alış veriş içinde 
bulunmuşlardır. Bu ihtiyaç ve alış veriş beraberinde ticari ve siyasi ilişkileri 
veya mücadeleleri getirmiştir. Bazı coğrafyaların taşıdıkları ticari önemi ise 
onu çağlar boyunca önde tutmuştur. Ancak bu mücadeleleri de beraberinde 
getirmiştir. Zenginlik ve öneme sahip olmayan coğrafyadaki devletler ise şanslı 
olan coğrafyadaki devletlerle zaman zaman ekonomik ve siyasi ilişkilerini iyi 
tutarak, zaman zaman da çekişmeye girerek bu bölgelerden ekonomik çıkarlar 
elde etmeye çalışmışlardır. Tarihin uzun dönemleri boyunca ekonomik ve siyasi 
önemini sürdüren coğrafyalardan biri de Türk-İslam nüfusunun yoğunlukta 
yaşadığı coğrafyalardan olan Asya, Anadolu ve Orta Doğu bölgesi olmuştur. 
Dünya ekonomisi ve siyasetine hizmet verirken, kendisi de çoğu zaman nimetin 
külfetini taşımıştır. Bu bölgeler uzun mücadele ve savaşlara sahne olmuştur.

24 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz.: Sezgin Güçlüay, Selçuklular Döneminde Ortadoğu Ticareti 
(XI.-XIII. Yüzyıllar), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 
Elazığ, 1999.

25 Şerafettin Turan, s. 105.
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OSMANLI BÜROKRASİSİNDE (DEVLET ADAMLARI 
ARASINDA) HEDİYELEŞME (ARMAĞANLAŞMA) 
ETKİNLİKLERİ: GARB OCAKLARI HEDİYELERİ

      
 GÜLER, İbrahim*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Tarih boyunca insanlar, çeşitli sebeplerle, hediyeleşme etkinliğini aralarında 
gerçekleştirmişlerdir. Hediyelerin özellikleri, devirlerin şartlarına ve toplumların 
yapısına, devletlerin gelenek-göreneklerine ve kimliklerine göre değişmektedir.

Hediyelerin resmî olarak sunuluşu da söz konusudur. Bu tür hediyeleşme 
örneklerine geçmişte olduğu gibi, günümüzde de sıkça rastlanmaktadır.

Devlet adamları arasında resmî olarak gerçekleştirilen “hediyeleşme” 
etkinliklerine, Osmanlılar devrinde de rastlanmaktadır. Bu devirde, hem 
devletlerarası ilişkilerde, hem devlet bünyesindeki eyaletlerde ve devlete bağlı 
(vasal) Hükûmetlerde bu etkinlikler görülmektedir. Eyaletler arasında özellikle 
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika uç sınır bölgelerindeki Garb (Batı) ocaklarında 
zengin “hediyeleşme” örneklerine sahip bulunulmaktadır.

Garb Ocakları, hediyelerini, belli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle Osmanlı 
Devleti hükümdarlarına ve Osmanlı Devleti’nin ileri gelen Hükûmet adamlarına 
takdim etmekteydiler. Onların takdim ettikleri hediyeler, çok çeşitli kalemler 
üzerindendir; miktarları ve özellikleri de sunulan kişilerin durumuna göre 
değişmektedir.

Osmanlı Sultanları tarafından da Garb Ocakları yöneticilerine hediyeler 
ve hil’atler gönderilmekteydi. Bu hediyeleşmeler, Osmanlı sultanları ile Garb 
Ocakları arasındaki bağlılığın, güven tazelemenin, ilginin bir tezahürüdür.

Garb Ocakları hediyelerinin Osmanlı Devleti hükümdarlarına ve ileri gelen 
Hükûmet adamlarına hangi vasıtalılarla nasıl sunulduğu, onlara ne tür hediyelerin 
takdim edildiği, hediyelerin kıymetinin ne olduğu, hangi miktarlarda sunulduğu, 
sorgulanması ve aydınlatılması gereken diğer hususlardandır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Garb (Batı) Ocakları, Kuzey Afrika, 
Tunus, Cezayir, Trablusgarp, hediyeleşme, hediyeler, hediye sunulan kişiler, rüşvet.

* Prof. Dr., Tarih (Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Kuzey Afrika Türk Tarihi, Osmanlı 
Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Tarih Eğitimi ve Öğretimi), İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. e-posta: iguler@istanbul.edu.tr; ibrahimguler25@hotmail.com
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ABSTRACT

Tradition of Exchanging Gifts Among Statesmen in Ottoman 
Bureaucracy:Gifts From OttomanNorth African Provinces

Throughout the history, people have mutually given and taken gifts with 
various reasons. The qualities of the gifts have changed over time in accordance 
with the period’s conditions, the society’s characteristics and social structure, 
administrative traditions and identities. 

It is also an issue of how to officially present gifts. This sort of gifting samples 
seen in today as well as in the past.

The Ottoman Empire also witnesses the custom of official gifting among 
and between statesmen. In this period, gifting is realized both in international 
relations, provinces and vassal governments. Among the provinces, especially in 
Garb Ocaklari, the North Africa frontiers of the Ottoman Empire, had substantial 
examples.

Garb (West) Ocakları presented their gifts to the Ottoman Sultans and 
prominent Ottoman administrators in different times and for various reasons. The 
gifts presented comprise a great variety as well as their qualities and amounts are 
different with regard to the status quo of the people they are presented.

Ottoman Sultans, likewise, sent Garb Ocaklari administrators gifts and hil’at 
(official costume). This tradition of giving and taking gifts was the reflection for 
both sides’ interests, refreshing mutual trust, and profound fidelity. 

Several other issues to put under focus for deeper analysis for the Garb 
Ocaklari gifts are in which ways and conditions the gifts are presented to the 
OttomanSultans and prominent administrators, what kind of gifts are presented, 
the value and the amount of the gifts. 

Key Words: Ottoman Empire, Garb (West) Ocakları, North Africa, Tunisia, 
Algeria, Tripoli, giving and taking gifts, gifts, persons gifts presented, bribery. 

GİRİŞ

İnsanlar arasında “hediyeleşme”, tarafların birbirlerine yakınlaşmalarına, 
dostlukların, sıcak bağların kurulmasına, iş birliklerin gelişmesine imkân sağlayan 
nezaketli bir davranış biçimidir. 

“Hediye”, aslında Arapça kökenli bir kelime olup, Türklerin kullanımına 
İslâm medeniyeti içine dâhil olduktan sonra girmiştir. “Hediye”nin Türkçedeki 
karşılığı “armağan”dır. Arapça “hediye” kelimesinin çoğulu “hedâyâ” olup, çoğu 
zaman konuyla ilgili tarih kaynaklarında; belgelerde ve metinlerde bu şekilde 
geçmektedir. Farsça “pîş-keş” tabiri de “armağan” anlamında kullanılmıştır. 
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“Hediye”, düşünülen saygı duyulan kişinin ilgisini ve düşüncesini kendine 
doğru yönlendirmeyi, böylece arada gittikçe yaklaşan sıcak bir iletişimi 
sağlayabilmeyi hedeflemektedir. 

“Hediye”, taraflarca yani sunan ve sunulan kişilerce bir beklenti hâline geldiği 
anda, “rüşvet”e dönüşme özelliği göstermektedir. O hâlde “hediye” ve “rüşveti” 
ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bu durumda hediyeleri, “rüşvetmiş” gibi 
değerlendirmek doğru değildir. 

Hediyelerin şekli ve özellikleri, devirlerin şartlarına, milletlerin ve toplumların 
yapısına, gelenek-göreneklerine ve kimliklerine göre değişmektedir.

Türklerde, misafir ağırlamak, tanıdık ve bildiğe çeşitli vesilelerle peşkeş 
(pîş-keş) yani hediye vermek, güzel huylardan biridir. Bu davranışın, Türklerde 
bir gelenek olduğu, bilinen gerçeklerdendir. Buna benzer davranış biçimlerinin 
medenî memleketlerde de olduğu bilinmektedir.1 Yılbaşı, düğün, seyahat 
vesilesiyle medenî memleketlerin insanları arasında bu etkinliğin yapıldığına 
sıkça şahit olunmaktadır.

Osmanlı bürokrasisinde devlet adamları arasında hediyeleşmenin kökeninin ta 
Osman Gazi’ye dayandığı devrin kaynaklarında dile getirilmektedir. Bu anlamda 
Osman Gazi’nin hem çeşitli vesilelerle hediyeler gönderdiği hem de kabul ettiği 
bilinen bir husustur.2 

Osmanlı Devleti’nde “hediye sunma”nın veya “hediyeleşme”nin nedenleri 
farklıdır ve bu etkinlik birçok amaca yönelik bulunmaktadır.

Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları, kuşkusuz Osmanlı Devleti’ndeki 
bürokrasinin işleyişinden, bürokrasinin sahip olduğu etkinliklerden ve özelliklerden 
ayrı düşünülemezler. Zira Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra bürokrasisinde 
gördüğümüz birçok teşkilatlanmanın ve davranış biçiminin benzerlerinin, Garb 
Ocaklarında da mevcut olduğu görülmektedir.3 Bunlardan biri, burada inceleme 
konumuz olan, Garb Ocakları bürokrasisinde şahit olduğumuz “hediyeler” veya 
“hediyeleşmeler”dir. 

Osmanlı devlet adamları arasında taşradaki hediyeleşmelere dair en bariz 
örnekleri, Garb Ocakları yöneticilerinin bu konuyla ilgili gerçekleştirdikleri 
etkinlikler teşkil etmektedir. 
1 Bkz.: Pakalın, (1993), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, M.E.B. Yayını, İstanbul, 
794.

2 Bir örnek olarak bk. ‘Âşıkpaşaoğlu Târihi, (1985), KTB (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Yayınları: 
604-1000 Temel Eser Dizisi: 110, Birinci Baskı, Ankara, 21.

3 Bu gerçek bazı batılı araştırmacılar tarafından da açık bir şekilde dile getirilmektedir. [Bk. Mantran, 
(1993), “Quelques Apports Ottomans dans la Capitales des Odjaks de l’ouest”, Revue d’Histoire 
Maghrébine, Zaghouan, 20e année, №s: 69-70, 133-134.]
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Garb Ocakları yöneticileri, hediyelerini, belli zamanlarda ve çeşitli vesilelerle 
Osmanlı Devleti’nin ileri gelen Hükûmet adamlarına ve Osmanlı Devleti 
hükümdarlarına takdim etmişlerdir.4 Cezayir, Tunus ve Trablusgarb yöneticileri, 
bu anlamda birçok hediye göndermişlerdir. Onların takdim ettikleri hediyeler, 
çeşitli kalemler üzerindendir. Hediyelerin miktarları, özellikleri, sunulan kişilerin 
durumuna göre değişmiştir. Giyim, ev, süs, savunma eşyalarından hayvanlara 
kadar birçok çeşitte, özellik ve miktarda hediyeler sunulmuştur.

Bunların karşılığında Osmanlı Sultanları tarafından da onlara “fermanlar”, 
“hil’atler (kaftanlar)” gönderilmiş, ihsanlarda bulunulmuştur. Ayrıca, Osmanlı 
Hükûmeti, ocakların ihtiyaç duyduğu, her türlü mühimmat, asker ile araç, gereç, 
malzeme ve yetişmiş eleman ihtiyacını sağlamıştır. 

Bu “hediyeleşme”ler, Osmanlı sultanları ile Garb Ocakları arasındaki 
bağlılığın, güven tazelemenin, ilginin bir tezahürüdür. Bunun eksikliği, taraflarca 
birbirlerinden uzaklaşmanın göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Böyle bir 
anlayış ve algılayış biçiminin doğmasından kaygılanılmaktadır. Bu kaygılar, 
zaman zaman belgelere çeşitli vesilelerle yansımıştır. 

Garb Ocakları hediyelerinin hangi yollarla nasıl ve ne biçimde sunulduğu, 
ne tür hediyelerin takdim edildiği, hediyelerin kıymetinin ne olduğu, hangi 
miktarlarda sunulduğu, sorgulanması ve aydınlatılması gereken hususlardandır. 
Hediye sunanların nasıl karşılandığı ve ne gibi muameleler gördükleri de dikkat 
çeken konulardandır. 

Tunus, Cezayir ve Trablusgarb eyaletlerinin beylerbeyilerince, başka bir 
deyişle Garb Ocakları yöneticilerince başta padişah olmak üzere Osmanlı devlet 
adamlarına hediyeler sunulması, hukuken bir mükellefiyet gibi görünmemekle 
birlikte, zorunluluğu ifade eder bir durum halini almıştır. Ocaklardan gönderilecek 
hediyelerin seçimi ve cinsi konusunda herhangi bir hukukî zorunluluğu ifade eden 
bir kaide de dikkati çekmemektedir. 

a. Garb Ocaklarının Hediye Göndermelerinin Nedenleri

Garb Ocaklarının “hediye” göndermelerinin ve “hediye” kabul etmelerinin 
nedenleri, Osmanlı bürokrasisinde gördüğümüz “hediyeleşme”nin nedenleriyle 
birçok alanda örtüşmektedir. Garb Ocaklarında hediyelerin sunumunun birkaç 
nedenden kaynaklandığını belirtmek mümkündür. 
4 “… Garb Ocakları (Cezayir, Fas, Tunus ve Trablus[garb]) kendi başlarına birer yönetim olup, 
Osmanlı İmparatorluğunca kendilerine vali gönderilemez ise de yer yer Osmanlı sarayına ve devlet 
ileri gelenlerine hediyeler sunarlar ve kaptan paşaları, sıkıştıklarında başvuracakları kişiler olarak 
tanırlardı. (…), (…).” [Mustafa Nuri Paşa, (1980), Netayicü’l-vukuat: Kurumları ve Örgütleriyle 
Osmanlı Tarihi, Cilt: III-IV, Sadeleştiren, notlar ve açıklamaları ekleyen: Neşet Çağatay, TTK 
Basımevi, Ankara, 97.]
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Buna göre nedenlerden biri, Garp Ocakları’nın hediyelerle Osmanlı Devleti’ne 
bağlılık ve sadakatini göstermesidir.5 Ocaklar tarafından hediye gönderimlerinin 
zaman aralıklarıyla tekrar edilmesi sayesinde, bağlılığın ve sadakatin taze 
tutulduğu anlaşılmaktadır.

Hediye gönderimlerinin ikinci nedeni, Anadolu’dan ocakların ihtiyaç 
duydukları askerlerin yazımına müsaadenin verilmesi ve bu etkinliğin yerel 
yöneticiler tarafından kolaylaştırılmasının sağlanmak istenmesidir.6 Bu amaçla, 
ocakların yöneticileri, padişah ve aile üyelerinden başka, merkez bürokrasisindeki 
devlet adamları ile asker yazılacak bölgenin idarecilerine hediyeler göndermeyi 
ihmal etmemişlerdir. 

Üçüncü neden ise, Ocaklar idaresini yahut Beylikler idaresini veya eyaletler 
yönetimini ele geçirmiş kişilerin, kendilerinden sonra idareyi kendi nesillerine 
sağlamak istemesidir. Bu amaçla, intikali belirten, müsaade ve onayı içeren 
padişah “ferman”ını ve “hil’at (kaftan)”ı elde etmektir.7

b. Garb Ocaklarının Sunduğu Hediyeler

Garb Ocakları yöneticileri, hüküm sürdükleri bölgelerin Osmanlı idaresine 
geçmesinden itibaren, Osmanlı Sultanı ve merkezdeki Hükûmet üyelerine 
hediyeler sunmaya başlamışlar, böylece onlara bağlılıklarını göstermişlerdir. 
Bununla birlikte başarılı işlerini de bildirmişlerdir. Onların sundukları hediyeler, 
sadece mal ve eşyadan ibaret değildir. Döneme ve koşullara göre, Hazine’ye 
ve Osmanlı merkez kurumlarına katkı olmak üzere nakit para da hediye olarak 
göndermişlerdir. 

Tanzimat dönemi Tunus eyaleti valisi olan Ahmed “Paşa-Beg”in [idaresi: 10 
Receb 1253 (10 Ekim 1837)-13 Ramazan 1271 (30 Mayıs 1855)], Tanzimat’ın 
ilânının ardından, Cemaziyelahir [C] başı 1256’da (24 Temmuz 1840), Osmanlı 
Hazinesi’ne (Celîb-i Hümâyûn-ı Hazîne-i Celîle’ye] teslim edilmek üzere, 500 
5 Bkz.: Mohammed Seghir Ben Youssef, (sans date), Târih el-Meşra’ el-Mülkî fî Saltanati Evlâdı 
Ali Türkî, Chronique Tunisienne (1705-1771), Pour servir à l’histoire des quatre premiers 
Beys de la famille Husseïnite, Ouvrage traduit par Victor Serres et Mohammed Lasram, IIème 
Edition, Edition Bouslama, Tunis, 23-25.

6 Tunus’un ihtiyaç duyduğu askerlerin İzmir ve çevresinden yazımı konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Güler, (2004), “La question du recrutement des troupes d’Anatolie pour le service de la 
Tunisie à l’époque Ottamane (XVIIe-XVIIIe siècle)”, Anatolia Moderna, X, Paris, 53-59; Güler, 
(2004), “Osmanlı Devri İzmir-Tunus İlişkileri (XVII-XVIII)”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve 
Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XIV. Sempozyumu (18-22 Eylül 2000, Çeşme) 
Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Tuncer Baykara, TTK yayını, Ankara, 235-255; Güler, (2002), “Le 
rôle de la région de sud-ouest d’Anatolie dans les recrutement des soldats turcs pour les odjaks 
de l’ouest à l’époque ottoman au XVIIIe siécle”, Colloque International sur le thème “Les 
Ottomans et le monde méditerranéen: nouvelles approches”, Rabat 18,19,20 avril 2002.

7 Bkz.: Dr. Louis Frank, [Dr. Louis Frank--J.J. Marcel], (sans date), « Histoire et Description de la 
Régence de Tunis », accompagnée d’un précis historique et d’éclaircissements tirés des écrivains 
orientaux par J.J. Marcel, Histoire de Tunis, Editions Bouslama, 2e Edition, Tunis, 56-57.].
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bin kuruş nakit para hediyesi gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu paranın Osmanlı 
Hazinesi’ne kabulünü Tunus “Paşa-Beg”i Ahmed, Mustafa Pehlivan ve Kenan 
vasıtasıyla bir yazı ile arz etmiştir.8

Garb Ocakları yöneticileri, padişah ve ailesi ile devlet ricaline sadece hediyeler 
göndermekle kalmamış aynı zamanda gönderilen bu hediyelerin iyi muhafaza 
edilmesini de düşünmüşlerdir. Onlar, bunun için muhafazalar, bohçalar imal 
ettirmişlerdir. Hediyeler bu bohçalar içinde gönderilmişlerdir.

Söz konusu bohçalar için Garb Ocakları tarafından birtakım masrafların 
yapıldığı ve bu masrafların hesabının tutulduğu görülmektedir. Bir kayda göre, 
gönderilen hediyelerin muhafazası için imal edilmiş bohçaların toplam masrafı, o 
zamanki değeri ile 685 kuruştur. Yekûn imalat masrafı tutarı gösterilen bohçaların, 
çeşit, özellik ve adlarına dair ayrıntılı döküm şöyledir: “Canfes boğçalıklar”ın 
bahası 128 kuruş, 3’er ‘aded “kolana” ve “sirâciyeleri” bahası 227 kuruş, ismini 
veya cinsini okuyamadığmız boğçaların bahası 330 kuruş, toplam 685 kuruştur.9

Garb Ocakları, bu davranışlarından dolayı, Osmanlı merkez Hükûmeti 
tarafından, taltif edilmiş, ödüllendirilmiş ve yardım görmüşlerdir. Hükûmetin 
başı olan padişah, devlet töresi gereği, “ferman” ve “hil’at (kaftan)”ler verip 
çeşitli ihsanlarda bulunarak, Garb Ocakları yöneticilerini ödüllendirmiş ve 
onurlandırmıştır. Sultanın, onur verici bu ihsanlarla ve gönderdiği başka 
hediyelerle Garb Ocakları yöneticilerini sevindirmesi söz konusu olmuştur. Bunun 
böyle olduğunu gösteren birçok kanıt bulunmaktadır. Cezayir hâkimi tarafından 
hediyelerle gelmiş olan Seydi Ali Ağa’ya, 2 top çukaya kaplı “hil’at (kaftan)”in 
giydirilmesi, buna küçük bir örnektir. Seydi Ali Ağa’ya, biri huzûr-ı hazret-i 
cihândârîde diğeri huzur-ı fâizü’n-nûr-ı hıdivânelerinde olmak üzere iki defa 
iki ayrı “hil’at”ın giydirildiği anlaşılmaktadır.10 
8 Bkz.: Archives Nationales de Tunisie (ANT), série historique (s.h.), Carton (C): 221, Dossier 
(D): 361, Document (Doc.): 7, belge tarihi (b.t.): C [Cemaziyelahir] başı <1>256(24 Temmuz 
1840).] 

9 “Şevketlü, kudretlü, veliyyü’n-ni’met-i ‘alem Efendimize ve Vâlide Sultan ‘aleyhü’ş-şân 
Efendimiz hazretleriyle sâir vükelâya takdîm olunan hediyeler içün i’mâl olunan boğçalıklar ve 
canfes boğçalara sarf olan:

  ğuruş:
  128 “Canfes boğçalıklar”ın bahası 
  227 Üçer ‘aded “kolana” ve “sirâciyeleri” bahası 
  330 ……… boğçaların bahası 
  685 » {ANT, s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 90,[ b.t.: 1252 (1836 M.).]}
10 Hil’atlerden huzûr-ı hazret-i cihândârîde giydirilenin bahasının 850 kuruş, huzur-ı fâizü’n-
nûr-ı hıdivânelerinde giydirilenin bahasının ise 700 kuruş olduğu görülmektedir. Cezayir’den 
hediyelerle gelen görevliye iki farklı mekânda giydirilen bu iki farklı “hil’at”ın malzemesinin alımı 
için, Hazînedâr-başı Vekîli’nin temessükünün alındığı, daha sonra da bu masrafların karşılanması 
konusunda, padişaha telhîs edilerek 27 Ra 1206 (24 Kasım 1791)’da padişahtan onayın alındığı 
anlaşılmaktadır.[Bk. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Cevdet-Dâhiliye, Nu: 7245, belge 
tarihi: 23 Ra 1126 (8 Nisan 1714)].
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1. Osmanlı Padişahına ve Hanedan Üyelerine Garb Ocaklarınca Sunulan 
Hediyeler

Kuzey Afrika’daki Garb Ocakları yöneticilerinin Hükûmet merkezine hediyeler 
göndermesinin, bu bölgelerin ilk fetih dönemlerinden itibaren başladığını 
belirtmiştik. Henüz bu ocaklar tamamen Osmanlı ülkesine katılmadan önce dahi, 
buralardan Osmanlı Sultanına hediyeler gönderildiğine şahit olunmuştur.  

Barbaros Hayrettin (Hızır Reis), bu ocakların kurulduğu coğrafyanın fetihleri 
sırasında, Osmanlı sarayını hediyelerle şenlendirdiği görülmektedir. Yavuz Sultan 
Selim devrinde Ocakların bulunduğu coğrafyalarda fetihlerde bulunan Barbaros 
Hayrettin (Hızır Reis) Paşa, Cezayir’deki durumunu daha da güçlendirebilmek 
maksadıyla padişahtan yardım istemiştir. Bu bağlamda, ilgi ve desteklerini elde 
edebilmek için, adamlarından biri olan Hacı Hüseyin’i, hediyelerle birlikte, 
Yavuz Sultan Selim’e göndermiştir. Bu yolla Osmanlı sultanına bağlılığını da 
sunmuştur.11 

 Barbaros Hayrettin Paşa’dan sonra, Garb Ocakları yöneticileri, Osmanlı 
Padişahına ve diğer devlet ricaline hediyeler sunmaya devam etmişlerdir. 
Başlangıç dönemlerinde sunulan bu hediyelerin, ne kadar süreyle ve sıklıkla 
gönderildiğine dair bilgilerimiz henüz sınırlıdır. Ancak, bazı kaynaklar, ocakların 
Osmanlı padişahına “hediye gönderme” etkinliğinin, her iki veya üç yılda bir 
yenilendiğini belirtmektedir. Bu durum hem yabancı hem de yerli bazı kaynaklar 
tarafından dile getirilmektedir.12

11 “Hızır Reis (...) Cezayir’deki durumunu daha da kuvvetlendirmek için Osmanlı padişahından 
yardım istemeye karar vermişti. Yavuz Sultan Selim’e hediyelerle beraber Hacı Hüseyin isminde 
bir elçi göndererek Osmanlı İmparatorluğu’na tâbiyet ve bağlılığını bildirmişti. Padişah da Hızır 
Reis’e; diğer adıyla Barbaros Hayreddin Paşa’ya bir murassa kılıç göndererek Beylerbeyilik 
tevcih etti.”[Hakkut, (1978), “Türkler’in Kuzey Afrika’ya Gelişleri ve Garb Ocakları”, Hayat 
Tarih Mecmuası (Aylık Kültür Mecmuası), Yıl: 14, 1(2), İstanbul, 52.]

12  Bu konuda yabacı kaynaklardan biri olarak gözlemci Dr. Louis Frank’ın eserine bakınız.[Bkz.: 
Dr. Louis Frank, Aynı eser, 57.]. Yerli kaynaklar olarak da aşağıdaki şu kaynaklarda yer alan 
kayıtlar dikkat çekmektedir: 

 “Trablusgarb, Tunus ve Cezayir Eyaletleri: Bunlara Garb Ocakları denir. (…) (…) (…) (…) … 
Bunlar, iki üç yılda bir Devlet-i Aliyye’ye hediye verirler ve Tersane-i Âmire’den kendilerine 
gemi ve savaş levazımatı verilirdi.” [Bk. Mustafa Nuri Paşa, (1979) Netayicü’l-vukuat: Kurumları 
ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, Cilt: I-II, Sadeleştiren, notlar ve açıklamaları ekleyen: Neşet 
Çağatay, TTK Basımevi, Ankara, 146.]

 “Bu Ocakların [Garb Ocakları’nın] Osmanlı İmparatorluğu’na verdikleri belli bir vergi de yoktu. 
Ancak iki üç yılda bir kez Osmanlı Sultanına hediyeler sunarlar ve Sultandan da top, güherçile 
ve barut gibi savaş araç ve gereçleri ihsan alırlardı.” [Mustafa Nuri Paşa, I-II, 289.] 

 “Garb Ocakları iki, üç senede bir pâdişaha hediyeler takdimiyle buna mukabil tersaneden gemi 
levazımı, top barut ve hatta gemi tedarik ederlerdi. Bunların İstanbul’daki bütün işleri Kaptan paşa 
vasıtasıyla görülürdü. Buna mukabil her üç ocağa hükûmet tarafından ihtiyaçları olan levazım 
verilirdi.” [Uzunçarşılı, (1982), Osmanlı Tarihi: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl 
Sonuna Kadar, III. Cilt/2. Kısım, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 305.]
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Fakat yaptığımız araştırmanın sonucu bize göstermektedir ki, hediye 
sunumlarının yenilenmesi için illaki iki veya üç yıl geçmesi gerekmemektedir. 
Dönemdeki koşullar ne ise, ne gösteriyor ve gerektiriyorsa hediyeler o vakitte 
sunulabilmektedir. 

Garb Ocaklarının her iki veya üç yılda yahut şartların gerektirdiği vakitlerde, 
Osmanlı padişahına, merkez ve taşra teşkilatlarında bulunan devlet adamlarına 
sundukları, onlardan ve yabancı devletlerden kabul ettikleri hediyelerin kronolojik 
(tarih sırası) olarak tutulmuş düzenli kayıt veya defterlerine henüz rastlanmamıştır. 

Tarih sırasına göre kabul edilmiş veya verilmiş hediyeler konusunda tespit 
edilmiş henüz düzenli kayıt ve defterler bulunmamakla birlikte, birtakım 
bilgilerden de yoksun sayılmayız. En azından bazı yıllara veya bazı idarecilerin 
dönemlerine ait gönderilmiş hediyelerle ilgili kayıtlara rastlanabilmektedir. Bu 
bağlamda konuyla ilgili bazı bilgilerin, Osmanlı Devleti’nin muhtelif dönemlerini 
konu edinmiş seyyahların gözlemlerinden ve olay yazarlarının eserlerinden 
(kroniklerden) de öğrenilebildiğini belirtmek gerekir. Ayrıca, çeşitli tarihlerde 
tutulmuş, hediye listelerinden ve yapılan yazışmalardan da, Garb Ocaklarındaki 
“hediyeleşme” etkinlikleri anlaşılabilmektedir. 

Bu kayıtlar, Garb Ocaklarındaki “hediyeleşme” geleneğini, hediyelerin 
niteliğini, çeşitlerini, miktarlarını, ölçütlerini vs. konulardaki bilgileri bize 
sunmaktadırlar. Bu açıdan çok önemlidirler.

Hayrettin Paşa ile başlayan “hediyeleşme” sürecinin Garp Ocaklarındaki 
gelişimi, sorgulanması gereken hususlardandır. Hayrettin Paşa’dan sonraki 
dönemlerde de, “hediyeler sunma” geleneği devam etmiştir. Zira XVIII. ve XIX. 
yüzyıllarda da bu geleneğin varlığını gösteren kanıtlar bulunmaktadır. 

1161 H. /1748 M.de Cezayir ocağından Osmanlı padişahına hediyeler 
gönderilmiştir. Ölen Cezayir dayısının yerini alan ve yeni dayı olan yöneticiden 
padişaha gönderilen hediyeler arasında 50 âdet efrenci esir, 1 elmas yüzük, çeşitli 
mercan tesbih, ihram, Cezayir mamulü tüfenkler, pistoveler, kemerler, şallar, 
kaplan postlar, hayyen arslanlar, kaplanlar, tavâşîler 13, 5 kafes mürg-i Beyzâ 
tuaflar bulunmaktadır. Aynı dayının, Osmanlı Devleti’nin diğer büyüklerine veya 
devlet adamlarına da hediyeler gönderdiği görülmektedir.14 

 “Garb Ocakları (Cezayir-i Garb, Tunus, Trablus-ı Garb): Garb Ocakları devlete irsaliye 
göndermezlerdi. Yalnız iki-üç senede bir hediye takdim ederler ve kendilerine tersaneden 
top, güherçile, barut gibi harp mühimmatı verilirdi.” [Tabakoğlu, (1985), Gerileme Dönemine 
Girerken Osmanlı Maliyesi, Dergâh Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul, 66].

13 Ferit Devellioğlu, “tavaşî” kelimesini, “hadım ağası, harem ağası” olarak açıklamaktadır. [Bkz. 
Devellioğlu, (1978), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni Harflerle), 3. Ofset 
Baskı, Doğuş Ltd. Şti. Matbaası, Ankara, 1245.] 

14 “Ve bu esnâda Cezayir Dayısı fevt olup yerine Dayı olandan dil-ârâ elli re’s gılmân-ı efrenci esir 
ile bir zî-kıymet elmas yüzük ve envâ’ mercan tesbih ve envâ’ ihrâm ve Cezayir-kâri tüfenkler ve 
pistovlar ve kemerler ve mukaddem şallar ve kaplan postlar ve hayyen arslanlar ve kaplanlar ve 
tavâşiler ve beş kafes mürg-i Beyzâ tuafların getirüp pâdişâha arz ettikden sonra, kibâr ve ricâle dahi 
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Yukarıda belirtilen tarihten bir yıl sonra, yani 1162 H. /1749 M.’de, yine 
Cezayir’den 100 re’s efrenci esir, sırma döşemeler, tavaşîler, ihramlar, tüfenkler, 
mercanlar, arslanlar, kaplanlar gönderilmiştir. Cezayir’den olduğu gibi, Tunus’tan 
da bu türden hediyeler Osmanlı Padişahı’na ve devlet adamlarına sunulmuştur.15 

Bundan sonraki yıllarda da ocaklarda hediyeleşme etkinliği, varlığını 
sürdürmüştür. Değişik aralıklarla Garp Ocaklarından çeşitli özellikteki 
hediyelerin, padişah ve ailesine gönderildiğine şahit olunmaktadır. Bu bağlamda 
XIX. yüzyılın ilk yarısında Tunus valisi ve paşa-beyi olan Ahmed’in [idaresi: 
1252 H. (1837)- 1271 H. (1855)’dedir] hediyeleri burada belirtilebilir. Paşa-Beg 
Ahmed, daha önceki Tunus Beylerinin geleneğine uyarak, birçok defa Osmanlı 
sultanına hediyeler takdim etmiştir. Ahmed Paşa-Beg’in 1252 H. (1836 M.), 30 
Muharrem 1258 (13 Mart 1841), 1261 H. (1845 M.) yıllarında Osmanlı sultanına 
ve aile üyelerine hediyeler gönderdiği anlaşılmaktadır. 

Onun 1252 H. (1836 M.)’de gönderdiği hediyeler arasında, altun kutu 
(murassa’: 1), kolarta (deste, ‘aded: 4), hakne zeheb (murassa’: 1), destân şevâşî 
(vasat: 4) vardır. Paşa-Beg Ahmed, gönderdiği bu hediyelerin kabul edilerek, 
kendisini, padişahın mesrûr buyurmasını dilemektedir.16 Paşa-Beg Ahmed, 30 
Muharrem 1258 (13 Mart 1841)’de de sadrazama hediyeler göndermiştir. Aynı 
tarihli yazısında, hediye gönderdiğini, ulaştığında hüsnü kabul gösterilmesini 
dilemiştir.17 Bundan başka o, padişahın eşine de hediyeler göndermiştir. 

hedâyâ verdiler ve (s.143)Malta’dan korsan Corci,…”[Aktepe, (1976), Şem’dânî-zâde Fındıklılı 
Süleyman Efendi Târihi: Mür’i’t-Tevârih, I, İstanbul, 142-143.]

15 “Geçen sene [1161 H. (1748 M.)] havâdisinde tahrîr olunduğu gibi bu sene dahi Cezayir’den 
yüz re’s efrenci esîr ile sırma döşemeler ve tavâşîler ve ihrâmlar ve tüfenkler ve mercanlar ve 
arslanlar ve kaplanlar, kezâlik Tunus’dan dahi bu misillü hedâyâ pâdişâha ve ricâl-i devlete gelüp 
vâsıl oldukta, Tersâne’den mühimmat ve birer kalyon in’âm-ı pâdişâhî oldu.” [Aktepe, Şem’dânî-
zâde Fındıklılı Süleyman Efendi Târihi: Mür’i’t-Tevârih, I, 150.]

16 “Altun kutu murassa’ 1, kolarta deste ‘aded 4, hakne zeheb murassa’ 1, destân şevâşî vasat 4.
 ‘İnâyetkâr Sultânım Hazretleri, 
 Bu def’a taraf-ı bahir-i eşreflerlerine bâlâda mezkûr hediye-i ‘âcizi takdîme her ne kadar 
şâyân değil ise de karîn-i kabûlüyle bu da’îleri mesrûr buyurmaları niyâzımdır. [İmza]: 
Ahmed, Müşîr-i vâli-i mahrûse-i Tunus hâlâ. [Mühür]: ‘Abd Ahmed Paşa-Beg, 1252.” [ANT, 
s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 88, b.t..: 1252 (1836 M.).] 

17 “a ‘âdetlü, ‘atûfetlü, re’fetlü, fütuvvetlü, ‘ulüvvü’l-hümem kerîmü’ş-şeym Sultânım Hazretleri, 
Hemâde-i muvakkıt-ı tevfîkat-ı hazret-i hâfiyyü’l-hâcât ve mazhar- füyûnât-ı cenâb-ı mehlü’l-
murâdât olmaları da’vâtı bi-hulûsi’l-bâli te’diye ve ikmâl kılındığı siyâkında temâyüze hulûs-i 
iştimâlleridir ki taraf-ı bâhirü’ş-şeref ü destûrânelerine der-kâr olan muhabbet ü meveddet 
muktezâsı ve isti’lâm-ı tab’-ı destûrânelerine vesîle-güzâr iken bu def’a defter mucibince 
hediyye-i senâverânem cenâb-ı destûrânelerine takdîm kılınmışdır. İnşâallahü-te’âlâ vüsûlünde 
şâyesteü’s-si’ât değil ise de karîn-i hüsn-i kabuliyle bu senâverlerini mesrûr buyurmaları me’mûlü 
ve hassaten te’kîd-i muhabbet ü meveddet zımnında kaime-i muhibbî tahrîr ve merfû’-ı pîşgâh-i 
devlet-i maksadları kılındı. İnşâallahü-te’âlâ vâsıl-i sâha-i ‘inâyet-mâhaları buyuruldukda bu 
senâverlerini cerîde-i müşîrânelerinden endâhte ve nisyân buyurmaları niyâzı bâbında olbâbda 
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Gönderilen bu hediyeler Sultan’a (padişah eşine) ulaşmıştır. Padişah eşinin, 27 Za 
1261 (27 Kasım 1845)’de yazdığı mektubunda, Ahmed Bey’in Osmanlı sarayına 
(taraf-ı eşref-i Hazret-i zıllullahümâ’ya) takdîm edilen ve tarafına gönderilen 
hediyelerinin, kendisine ulaştığını bildirdiği, ilgilerinin de bey üzerinde olduğu 
görülmektedir.18 

Paşa-Beg Ahmed’in bu davranışı kuşkusuz, Tunus’un daha önce mevcut olan 
hediye geleneğini, XIX. yüzyılda da devam ettirdiğini göstermektedir. Tunus 
Paşa-Beg’i yahut “müşîr ve valisi” olan Ahmed’in, “…. ib’as olunan defter 
mucibince hediyye-i ‘âcizânem her ne kadar nâciz ise de ….” ifadesinde yerini 
bulan itaat ve bağlılığı, XIX. yüzyılda Tunus eyaleti ile Osmanlı merkez idaresi 
arasında ilişkilerin niteliğini belirlemesi bakımından dikkat çekicidir.19

2. Ocakların Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatındaki Devlet Adamlarına 
Sundukları Hediyeler

Garb Ocaklarının Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmasına kadar bu Ocaklardan, 
Osmanlı padişahlarına ve ailelerine hediyeler gönderildiği gibi, merkez teşkilatı 
içindeki devlet adamlarına da dikkate değer hediyeler sunulmuştur. Bunlar arasında, 
hediye “atlar (asbân)” önemli bir yer tutmaktadır. Gerek Osmanlı Padişahı’na 
gerekse devlet adamlarına çok sayıda “atlar” gönderilmiştir. Özellikle XIX. 
yüzyılda devlet adamlarına hediye at gönderimlerinin sık yapıldığı görülmektedir. 

Fakat bu gönderimlerin XIX. yüzyıl içinde kesin olarak hangi tarihlerde 
gönderildiği belli değildir. Bununla birlikte Tanzimat devrinde oluşturulan 
yeni Osmanlı kurumlarına iki ayrı zamanda Garb Ocaklarından hediye “atlar” 

lütf ü ‘inâyet devletlü, sa’âdetlü, fehâmetlü kaındâ-ı celîlü’ş-şânım Sultanım Hazretlerinindir. Fî 
30 M[Muharrem] <1>258. [Mühür:]’Abd Ahmed Paşa-Beg,1253. [İmza: ] Ahmed Müşîr-i vâli-i 
mahrûse-i Tunus hâlâ”[ANT, s.h., C.: 221, D.: 364, Doc.: 17, b.t..: 30 M[Muharrem] <1>258 (13 
Mart 1841)]. 

18 “a ‘âdetlü ‘Atûfetlü --- PAŞA Hazretleri, 
 Muktezâ-yı sıdk-ı husûsiyet-i zâtiyeniz üzere bu def’a taraf-ı eşref-i Hazret-i zıllü’l-lahümâya 
takdîm ve irsâl kılınan takaddümeniz ile beraber cânib-i seniyyemize dahi isbâl olunan hediyye-i 
behiyyeniz vâsıl olarak icrâ-yı âsâr-ı musâdikat ve ihtisâskârî vâkı’ olan himmet-i sa’âdetleri 
müstelzim-i mahzûzıyye-i ‘aliyyemiz olmuşdur. Cenâb-ı şerîfleri … ye-i sıdk u rü’yet ile mevsûf-ı 
müşîrân-ı ‘ızâmü saltanat-ı seniyyeden olarak hakk-ı sa’âdetlerinde mehâsin-i ihzâr-ı me’alî âsâr-ı 
cenâb-ı pâdişâhî der-kâr ve ber-karâr oldığı misillü teveccühât-ı seniyyemiz dahi ber-kemâl idüği 
bedîhî ve ızher ve ba’de ez-în dahi her hâlde îfâ-yı şerîta-i fitân-kârî ve musâdakatle bir kat dahî 
isticlâb tezâyüd-i hüsn-i nazar-ı ‘âlîye muzahhiriyyetleri me’mûl ve muntazır bulunmuş olmağla 
ifâde-i hâle ibtidâlar olundı. Fî 27 Zâ sene <12>61. [Mühür]: Devletlü, ‘Usmetlü Es-Sultânü 
‘Aliyyetü’ş-Şân Hazretleri.” ANT, s.h., C.: 222, D.: 365, Doc.: 9 (3), b.t..: 27 Za [Zilka’de] <12>61 
(27 Kasım 1845)]. 

19 Bkz.: Güler, (1997), XVIII. Yüzyılda Tunus Eyaleti ve Anadolu’dan Asker Alımı: Beylerbeyi 
Hammuda Paşa’nın Faaliyetleri – İdarî-Askerî Bakış, Doçentlik Takdim Tezi, Muğla, 59-60. 
(ANT, s.h., C.: 221, D.: 364, Doc.: 15, belge tarihi: 30 M (muharrem) 1258 H. /12-13 Mart 1842 
M.’den naklen).
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gönderilmesi, bu hediye gönderimlerinin zamanının belirlenmesine katkı 
sağlamaktadır. 

Tanzimat devrinde ayrı ayrı vakitlerde gönderilmiş bu hediye “atlar” ile 
onların hangi Osmanlı kurumuna veya devlet adamına gönderildiği konusunda 
hazırlanmış bulunan listelerden birinin içeriği şöyledir: 

Liste 1

 Kendisine Hediye Olarak At Gönderilen Devlet Adamları veya 
Kurumları:20

1. Mübârek ve mu’allâ Hâkipây-ı Hümâyûn-ı Hazret Mülûkâne’ye  asb  re’s  ‘aded : 10

2. Makâm-ı ‘Aliyây-ı Hazret-i Vekâlet-penâhî’ye  asb  re’s “ : 4 

3. Cenâb-ı seniyyü’l-cevânib-i Hazret-i Şeyhü’l-İslâmî’ye  asb  re’s  “ : 2

4. Mesned ü Alay-ı Hazret-i Ser-’Askerî’ye  asb  re’s “ : 2

5. Mâbeyn-i hümâyûn ve ‘Asâkir-i Hassa-i Şahâne Müşîr-i 

Mu’abbalisemîrî Hazretleri’ne asb re’s “ : 2 

6. Nezâret-i Celîle-i Umûr-ı Hâriciyye’ye asb re’s “ : 2

7. Riyâset-i Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı ‘Adliyye’ye asb re’s “ : 1

8. Mesned-i Sâmiyye-i Nezâret-i Mâliyye’ye  asb re’s “ : 2

9. Nezâret-i Celîle-i Mühimmât-ı Hârbiyye’ye asb re’s “ : 1

Listelerden bir diğerinin içeriği de aşağıdaki gibidir.

Liste 2

Kendisine Hediye Olarak At Gönderilen Devlet Adamları veya 
Kurumları:21

1. Hâkipâ-yı Hümâyûn-ı Hazret-i Şâhâne’ye asb  re’s  ‘aded : 5

2. Makâm-ı Vâlâ-yı Cenâb-ı Sadâret-penâhi’ye  asb  re’s  “ : 2

3. Umûr-ı Ticâret Nâzırı Devletlü Ahmed Fethi Paşa 
Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 2

4. Asâkir-i Müntazime-i Şâhâne Ser-’askerî Devletlü 

Mustafa Nuri Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 1

5. Kapudân-ı Derya Devletlü Sa’id Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 1 
6. Umûr-ı Hâriciye-i Saltanat-ı Seniyye Nâzırı Devletlü 

Reşîd Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s “ : 2

20 ANT, s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 67, b.t..: tarihsiz. 
21 ANT, s.h., C.: 220, D.: 349, Doc.: 68, b.t..: tarihsiz.
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7. Asâkir-i Hâssa-i Şâhâne Müşîri Devletlü
Reha Paşa Hazretleri’ne asb  re’s “ : 2

8. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı ‘Adliyye Nâzırı Devletlü 
Hasib Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s  “ : 1

9. Umûr-ı Mâliyye Nâzırı Devletlü Saib Paşa Hazretleri’ne  asb  re’s  “ : 1

10. Sadâret-i ‘uzmâ Müsteşârı ‘Atûfetlü Rif’at Bey Efendi’ye asb  re’s  “ : 1

11. Hâriciyye Müsteşârı ‘Atûfetlü Ali Efendi’ye  asb  re’s “ : 1

Listelerde belirtilen gönderilmiş bu hediye “atlar”ın, devlet kurumlarına 
dağılımı, birçok konuda bizi aydınlatmaktadır. Bu hediye “atlar listesi”, özellikle 
o dönemdeki Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısı, devlet kurumlarının adları, 
bu kurumların başında bulunan kişiler ve onların unvanları, memuriyet adlarını 
ortaya koymak yönünden önemli bilgiler vermektedir.

Önem derecesine ve büyüklüğüne göre padişah ve devlet adamlarına hediye 
olarak gönderilen “at (asb)”ların sayısı değişiklik göstermektedir. En çok sayıda 
hediye “at (asb)” kabul eden devlet adamı, padişahtır. İkinci sırada Sadaret 
makamı veya sadrazam gelmektedir. 

Hediye “at (asb)” kabul eden devlet adamları veya kurumları bu bağlamda 
şöyle sıralanabilir: Padişah, Sadaret makamı, Şeyhülislamlık, Seraskerlik, 
Kapudan-ı deryalık, Mâbeyn-i Hümayun ve Asâkir-i Hassa-i Şâhâne Müşîrliği, 
Hariciye Nezâreti, Maliye Nezareti, Harbiye Nezareti, Adliye Nazırlığı, Sadâret-i 
‘uzmâ Müsteşarlığı, Hâriciye Müsteşarlığı. 

Garb Ocaklarının Osmanlı devlet adamlarına gönderdiği hediyeler kuşkusuz 
bunlardan ibaret değildir. Sadrazam’a, Şeyhülislam’a, Serasker’e, Kapudanpaşa’ya, 
Hariciyenazırı’na, Hassa-i Hazret-i Şâhâne’ye, Ahkâm-ı Meclis-i Adliyye’ye, 
Ticaret Nâfi’a Nâzırı’na, Maliyenazırı’na, Valide Sultan Kethüdası’na, Sadâret-i 
‘uzmâ Müsteşarı’na, Mabeyn-i hümâyûn-ı şâhâne ağalarına, Kapu Kethüdası’na, 
ölçüsü ve miktarı deste, ‘aded ve sandık üzerinden olan çeşitli hediyeler de 
gönderilmiştir. Hediye kalemlerinin isimlerini burada kısaca zikretmek yararlı 
olacaktır. Bunlar arasında, “hakne zeheb”, “altun kutu”, “kutu”, “elmas yüzük”, 
“yüzük”, “hâtem diyâmânet”, “münkale seheb”, “altun saat”, “saat”, orta ve 
vasat cinsinden “fes” veya “şeşiya”, “hançer kabzası”, “gerdanlık”, “kordon”, 
“halka” vs. bulunmaktadır. Bu hediye kalemlerinin başka bir çalışmada oldukça 
ayrıntılı olarak incelenip değerlendirilmesi düşünülmektedir. 

3. Garb Ocaklarının Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatındaki Devlet Ricaline 
Sundukları Hediyeler

Garb Ocaklarının “dostluk ve ilgi geliştirme” amacıyla, Osmanlı Devleti’nin 
taşra teşkilatındaki devlet ricaline sundukları hediyeler hakkında elimizde şu an 
için çok örnek bulunmamaktadır. Sadece Garb Ocaklarından biri olan Tunus’un 
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“Paşa-Beg”i Mahmud’un Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ve aile üyelerine 
gönderdiği hediyeler, bize bu konuda aydınlatıcı bilgiler sunmaktadır.

 Tunus “Paşa-Beg”i tarafından Mısır’a gönderilen bu hediyeler, çok zengin bir 
içeriğe sahiptir. Gönderilen hediye kalemleri, özellikleri, cins ve ölçütleri ile sayıları, 
kullanım alanları vs. yönlerden çok farklıdır. Bu hediyeler, bu konu bağlamında 
yapmayı planladığımız bir başka ayrıntılı çalışmada değerlendirilecektir.

c. Garb Ocaklarının Aldıkları Hediyeler

Garb Ocakları yöneticileri, Osmanlı bürokrasisi içinde bir taraftan merkez 
teşkilatında başta padişah olmak üzere ileri gelen devlet adamlarına ve taşra 
teşkilatında diğer devlet adamlarına hediyeler gönderirlerken, diğer taraftan da 
hediyeler kabul etmişlerdir. Onlar, hediyeleri, yurt dışındaki yabancı ülkelerden, 
doğal olarak Osmanlı imparatorluk merkezinden ve taşradaki devlet ricalinden 
almışlardır. Fakat bu sonda zikredilen duruma dair aldıkları hediyeler hakkında, 
elimizde şimdilik zengin örnekler yoktur. Çalışmalarımız derinleştirildikçe, 
araştırmalarımıza devam ettikçe bu konularda ayrıntılı bilgilere rastlanmasından 
kuşku duyulmamaktadır.

Yabancı ülkelerin, Garb Ocaklarına hediyeler göndermesi veya sunması, siyasi, 
askerî ve ticarî amaçlara yönelik olmuştur. Yabancı ülkelerin, Akdeniz’deki ticaret 
gemilerine saldırmamak koşuluyla, Garb Ocaklarına hediyeler sunduklarına şahit 
olunmaktadır. Böyle bir durumun, Cezayir ocağı ile İspanya arasında meydana 
gelmesi, örnek olarak verilebilir. 

Cezayirliler’in, meşhur Osmanlı vakanüvisti ve tarihçisi Vasıf Efendi’nin 
İspanya elçiliği sırasında, İspanya’dan pek çok para ve hediye kabul ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bunun karşılığında Ceazayirliler’in de İspanyol gemilerini 
ve kıyılarını basıp talan etmemek koşuluyla, İspanyollar ile barış anlaşması 
yaptıkları görülmektedir.22 

Garb Ocaklarının bu neviden etkinliklerinin sadece İspanya’ya özgü olmadığı, 
başka Avrupa ülkeleriyle de bu türden ilişkilere girdiklerine şahit olunmaktadır.23

22 “Tarihçi Vasıf Efendi, yazdığı Sefaretnamede “elçilikle İspanya’da bulunduğum sırada 
Cezayirliler, pek çok para ve hediyeler alarak İspanyollar ile barış anlaşması yapmışlardı. 
Cezayir subaylarından birkaç dayı ile Madrid şehrinde karşılaştım ve şöyle konuştum: − Sizin geçim 
yolunuz, İspanyol gemilerini ve kıyılarını basıp talan etmek iken barışa nasıl yanaştınız? Diye 
kendisine sorduğumda bana: − Bu barış ancak iki yıl sürebilir. Bu kez aldığımız para ve hediyeler, 
ganimet olarak alacağımız mallardan daha çoktur, diye cevap verdiklerini söyleyerek yaptıkları 
barışın nedenlerini ve niteliğini açıklamıştır.” [Bkz.: Mustafa Nuri Paşa, III-IV, 262.]

23 “… Garb Ocakları, Avrupa Devletleri ile savaş ve barış yapmaya yetkili olup türlü yıllarda 
Avrupalılar tarafından yalnız Cezayir-i Garb üzerine on yedi [17] kez saldırıda bulunulmuş olduğu 
halde ele geçiremediklerinden, ticaret gemilerinin güven altına alınması amacı ile, belli ölçüde birer 
miktar para vererek anlaşmaya varırlardı. Napolyon Bonapart gibi bir cihangir bile, onlarla, para 
verme koşulu ile barış anlaşması yapmak zorunda kalmıştır.” [Bkz.: Mustafa Nuri Paşa, III-IV, 
aynı yer.]
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SONUÇ

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, Osmanlı Bürokrasisinde Devlet adamları 
arasındaki “hediyeleşme” etkinliği, zengin bir içerikle doludur. Bu zenginlik 
içerisinde, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki “Garb Ocakları” adıyla anılan 
Tunus, Cezayir ve Trablusgarb’ın, önemli bir yeri vardır. Garb Ocaklarındaki 
hediyeleşme etkinliği, Osmanlı Devlet adamları arasındaki hediyeleşme 
geleneğinin bir tezahürüdür. Devlet geleneğinde, hediye sunumlarının değişik 
nedenlere dayandığı görülmektedir. 

Garb Ocakları yöneticilerinin hediye sunmalarının nedenleri ise, eyaletlerin 
yönetiminde iktidarı elde etmek ve bunu uzun müddet ellerinde tutmak, eyaletlerin 
ihtiyaç gösterdiği askerlerin Anadolu’dan yazılmasına müsaade ve yardım almak, 
Osmanlı Hükûmeti’ne ve başındaki padişaha sadakat ve bağlılık göstermek, 
ocakların dostluk ve işbirliklerini geliştirmektir.

Bu nedenlerden dolayı Garb Ocakları yöneticileri, başta padişah olmak üzere 
hanedanın diğer üyelerine ve devlet adamlarına merkez teşkilatındakilerden taşra 
teşkilatındakilere kadar üst derecedeki memurlara hediyeler göndermişlerdir. Bu 
hediyelerin adları, cinsleri, ölçü ve miktarları çok farklıdır. Hediyelerin, mamul 
mal veya eşya ve canlılar cinsinden oldukları dikkat çekmektedir. Bu hediyelerin 
kalemleri, sayıları, gönderilecek kişinin mevkiine ve önem derecesine göre 
değişmektedir. 

Daha kurulmuş oldukları bölgenin Osmanlılar tarafından fethi zamanlarından 
başlayarak XIX. yüzyılın sonlarına kadar Garp Ocakları hediye sunumlarını 
sürdürmüşlerdir. Hediyelerin sadece mal ve eşya cinsinden değil, para cinsinden 
de sunulmuş olması söz konudur.

Garb Ocakları, Osmanlı Devleti “hediyeleşme” geleneğine uyarak sadece 
hediye sunmamış aynı zamanda hediyeler de kabul etmiştir. Onların kabul ettikleri 
hediyelerden bazıları dış kaynaklı iken bazıları da iç kaynaklıdır. İç kaynaklı 
hediyelerde, Osmanlı Devlet adamlarının başında bulunan padişahın gönderdiği 
hediyeler ve ihsan ettikleri önemli bir yer tutmaktadır. Garb Ocaklarının 
yöneticileri için bu hediyeler büyük önem taşımaktadır. 

Osmanlı Devlet bürokrasisi içinde Garb Ocakları hediyeleri, kuşkusuz, siyasi, 
askerî, idarî içerikle dostluk ve iş birliği davranışlarıyla doludur. Bu konuda 
araştırmaların derinleştirilmesi, günümüzde devletlerarası ilişkilerde kullanılan 
hediyeleşme etkinliğini iyi kavramamızda bizlere ışık tutacaktır. 
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TÜRKİYE-YUNANİSTAN NÜFUS MÜBADELESİNDE 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NİN İSKÂN POLİTİKASI

GÜNER, Zekâi
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Nüfus Mübadelesi 
Antlaşması, her iki ülkedeki azınlıkları göçmen hâline getiren on yıl sürecek 
olan döneme resmî bir nitelik kazandırdı. Geniş anlamda bu göçmen sorunu, 
göçmenlerin nakillerinden, onların gittikleri bölgelerde ekonomik anlamda 
bütünleşmelerine kadarki süreçte Hükûmetlerin siyasi ve iktisadî adımlar atmasını 
gerektirmiştir.

Türkiye’de muhacirlerin iskânı ve durumlarının iyileştirilmesi ile ilgilenmek 
için mevcut tek düzenleyici kurum Osmanlı Muhacirin Müdüriyetiydi. Türk 
Hükûmeti mübadele sorununun gündeme gelmesi üzerine, Mübadele İmar ve 
İskân Vekâletinin kurulmasına 13 Ekim 1923’te karar verdi. 

Lozan Antlaşması’nın onaylanmasından kısa bir süre sonra Türk Hükûmeti, 
muhacirler ve onlarla ilgili bütün sorunları, merkezi yönetimin özel görevi hâline 
getirdi. Muhacirlerin sorunlarını çözmek için bakanlık kurmak yoluyla bürokratik 
bir çözüm yoluna gidilmiştir. Bu tebliğde Türk Hükûmetinin göç ve iskân siyaseti 
gerek mevcut yazılmış kaynaklardan, daha da önemlisi Başbakanlık Cumhuriyet 
Arşivi’ndeki birinci el kaynakların ışığında ele alınıp incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Türk, Yunan, Mübadele, göç, iskân.

ABSTRACT

The Inhabiting Policy of the Turkish Republic in the Process ofTurkish-
Greek Population – Exchange

The Population exchange Treaty signed between Turkey and Greece in 1923 
opened an official process lasting ten years, which would make the minorities in 
both countries become refugees. This refugee problem required some broad steps 
in the transport and economic integration in the places in which they were moved.

The only organizing association in Turkey was the Otoman Emigrant 
Directory, which dealt with the inhabitance of the emigrants and the improvement 
of their positions. The Turkish Government founded the Ministry of Exchange 
and Inhabiting in October 1923 when the problem of the exchange was added to 
the agenda.
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A short time after the approval of The Lausanne Treaty, the Turkish Government 
accepted all the problems of the emigrants to be the private duty of the central 
administration. The Government followed the political path by forming a ministry 
in which to solve the problems of the emigrants.

In this paper, the emigration and inhabiting policy of the Turkish Government 
will be studied by examining both the written sources and most importantly the 
first hand sources of the The Republican Archive of the Prime Ministry,Turkey.

Key Words: Turkish, Greek, exchange, emigration, inhabiting.

GİRİŞ 

Bu tebliğde, Türkiye ile Yunanistan Devletleri arasında yapılan nüfus 
mübadelesinde, Türk Devleti’nin Mübadele ve İskân Politikasını çok önemli 
şekilde etkileyen mübadeleye ilişkin Talimatnâme ve Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâletinin kuruluşu ve çalışmaları üzerinde durulacaktır.

Lozan görüşmeleri ile Türkiye ile Batılı devletler arasında savaş durumu sona 
erdirilirken, Türk-Yunan mübadelesi konusu Türkiye delegasyonu reisi İsmet Paşa 
ve Yunanistan delegasyonu reisi Venezilos’un önerisiyle, bir bağımsız, bir Türk 
ve bir Yunanlı delegenin yer alacağı, Doktor Nansen’in de danışmanlık yapacağı 
bir komisyon teşkil edildi. İtalyan delegesi Montagna’nın başkanlığını yaptığı 
komisyon 2 Aralık 1922’de toplandı. Bu toplantıda İsmet Paşa ve Türk murahhas 
heyeti, değişimden Batı Trakya Müslümanlarının ayrı tutulmasını, İstanbul’daki 
Rumlara da değişimin uygulanmasını ve İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’nin de 
kaldırılmasını istedi. Bu görüş ve isteğe Yunan, Amerikan ve İngiliz delegeleri 
katılmamışlardır (Arı, 2003: 17, 18).

Türk heyeti, “etablis” deyimiyle nitelenen Rumların, İstanbul’da kalmalarını 
onaylarken, Yunanistan’a göç eden ailelerden ayrı olarak Anadolu’da alıkonulan 
Rum erkeklerin ailelerinin yanına gönderilmesi, ayrıca zorunlu olarak yapılacak 
değişimin 1923 yılı Mayıs ayına kadar uygulanmasını istemişti. Bu istekler diğer 
taraflarca da benimsenmiştir. Mübadeleye tabi olacak nüfusun sahip olduğu 
mülklerin ayrı bir komisyonca ele alınması karara bağlandı. İlk görüşmelerde 
ortaya çıkan değerlendirmeler başkanın tarafsız olması şartıyla 11 alt komisyon 
kurulmuştu. Bu komisyonların dördüne Danimarkalı, üçüne Hollandalı, ikisine 
İsviçreli, birine Norveçli, birine de İsveçli başkanlar seçilmiş, bunlar çalışmalarında 
Göçmenleri Yerleştirme Komisyonu ile bağlantılı çalışmışlardır (Akgün, 1986: 
243).

Lozan’da İsmet Paşa ve Türk delege heyeti, görüşmeleri istedikleri gibi 
yürütmelerini sağlayacak tam yetki ile donatılmış olarak görüşmelere gönderilmişti. 
Ayrıca Türk delegelerinin hiçbirisi diplomasi alanında Yunan meslektaşlarının 
sahip olduğu deneyim ve birikime sahip değildiler. Konferansın ilk oturumları 
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karşı tarafın mübadele sorununun çözülmesine öncelik verdiğini ortaya çıkardı. 
Böylece mübadele sorunu Lord Curzon’un da müdahalesiyle, görüşme masasına 
Türk heyetinin tahmininden önce geldi.

Lozan öncesinde Türk Hükûmeti, konferansta koşulsuz bir nüfus değişiminden 
yana tavır takınacağının sinyalini vermişti. Fridtjof Nansen’in İstanbul’da Türk 
yetkilileri ile görüşmesi sonuçsuz kalmış olsa da Mustafa Kemal Paşa kişisel olarak 
teklifi onaylamış ve bu fikrin barış konferansına götürülmesini desteklemiştir. Bir 
dizi resmî belge ile Yunan Hükûmetinin onayını tekrar aldıktan sonra Nansen 
Raporu’nda “Ankara’daki temsilciliklerle görüşmelerinde birtakım ilerlemeler 
kaydettiğini” belirtmiştir. Nansen konferansta yaptığı konuşmasında burada 
temsil edilen bütün hükûmetlerin kendi teklifinden yana olduğunu belirtmiştir 
(Onur, 2006: 105, 106).

İsmet Paşa, Anadolu’daki barınma yerleri sorununun çözülememesinden 
dolayı mübadelenin daha sonra yapılmasını istemişse de İstanbul ve İzmir’in 
zorunlu mübadeleye dâhil edilmesini istemiş, Venezilos ise mübadelenin zorunlu 
olmasına karşı çıkarak, isteğe bağlı olmasında ısrarcı olmuştur. 

Türkiye ile Yunanistan arasında ahali mübadelesinin yapılması iki devlet 
arasında temel olarak kabul edilmesi sonucu 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile 
Yunanistan, mübadeleye dâhil sözleşme ve protokol ile, mübadele anlaşmasını 
imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre İstanbul ve Batı Trakya hariç olmak kaydıyla 
Türk topraklarında yerleşmiş Ortodoks dinine mensup Rumlar ile Yunan 
topraklarına yerleşmiş Türkler 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren zorunlu 
mübadeleye tabi tutulacaklardır. Bu kimselerden hiçbiri Türk Hükûmeti’nin 
izni olmadan Türkiye’ye ya da Yunan Hükûmeti’nin izni olmadan Yunanistan’a 
dönüp yerleşmeyecekti. Sözleşme 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren göç eden 
ve göç etmesi gereken gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktaydı. 1912 İstanbul 
Şehremaneti çevresinde 30 Ekim 1918’den evvel yerleşmiş bulunan Rumlarla 
Batı Trakya’nın Müslüman ahalisi mübadele edilmeyecektir. 1912 Eylül’ünden 
itibaren mübadeleye tabi araziden çıkış alan Türkler ve Rumlar da mübadele 
hükümlerine tâbi olacaktı. İtilâf Devletleri işgalindeki Türk toprakları, barış 
anlaşmasının, Türkiye Hükûmeti tarafından tasdikini müteakip, diğer devletlerin 
tasdiki beklenmeden hemen boşaltılacaktı (Bıyıklıoğlu, 1987: 516).

Türkiye Büyük Millet Meclisi delegeleri ile Yunan Hükûmeti delegeleri 
arasında ahali mübadelesi ve emvâl hakkında Lozan’da imzalanan 30 Ocak 
1923 anlaşmasının tatbik biçimini açıklayan ve tanzim eden bir de talimatnâme 
yayınlanmıştır. İşbu talimatnâme ve eklerinin tetkikine memur olarak Dâhiliye, 
Maliye, İktisat, Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye vekillerinden oluşacak Encümen-i 
Mahsus-ı Vükelâ tarafından kararlaştırılan maddelerin İcra Vekilleri Heyeti’nin 17 
Temmuz 1923 tarihli toplantısında görüşülerek kararnâme yürürlüğe konulmuştur 
(BCA, 030.18.1.7.25.02; 17.7.1923).
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1 Mayıs 1923 tarihinde başlanılacak olan ahali mübadelesi ve emval 
hakkında Lozan’da imzalanan 30 Ocak 1923 tarihli anlaşma gereğince; birinci 
olarak İdari işlerin tanzimi ve mübadeleyi kuvveden fiille çıkaracak esasların 
tespiti ve ihtilâflı konuların halledilmesine yönelik bir Muhtelit Komisyon’un 
kurulması kararlaştırılmıştır. İkinci olarak ta iş bu komisyonun kararlarını tatbik 
ve ceza ve mübadeleye tâbi tutulacak ahalinin muamelelerini ve müracaatlarını 
kolaylaştırmak için Muhtelit Komisyon’un göstereceği âdette tâli komisyonların 
oluşturulması sağlanmıştır. 

Talimatnâme’nin birinci kısmında kurulacak komisyonlar idari işler ile ilgili 
olarak Muhtelit Komisyon’un teşkili şu şekilde kararlaştırılmıştır:

Muhtelit Komisyon’da I. Dünya Savaşı’na katılmamış devletler tebasından 
seçilecek üç üyeden birinin başkanlığında olmak üzere dört Türk üye bulunacak, 
bu üyelerin biri Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye, ikincisi Dâhiliye, üçüncüsü 
Evkaf, dördüncüsü Maliye Vekâletlerince seçilerek ve yanlarında Adliye ve 
İktisad Vekâletlerinden birer müsteşar tayin olunacaktır.

Talimatnâmeye Göre Mübadillerin Kabul ve İskân Mıntıkalarına 
Gönderilmeleri

Yunanistan iskelelerinden Türkiye hudutlarına gönderilen İslâm muhacirler 
aslî memleketleri itibarıyla Türkiye’nin hangi yerleşim mıntıkasına tayin edilmiş 
iseler o bölgenin iskelelerine çıkarılacaklardır. 

Muhacir/Mübadillerin çıkarılacakları iskelelerde bunların kabul işleri ve 
sevk işleriyle meşgul olmak üzere en büyük mülkî idarecinin başkanlığında; 
askerî kumandan veya vekâlet edeceği bir zat, en büyük mal memuru, Sıhhiye 
ve Muavenet-i İctimaiye Müdürü veya Hükûmet tabibi ve İktisad Vekâleti’nin 
en büyük memurlarından oluşan bir komisyon teşkil olunacaktır. İşbu komisyon 
gelecek ahalinin hüviyet ve evrakını tedkik edecek olup içlerinde anarşist, 
cani, casus olanları ve millî harekette Yunanlılarla birlikte mücadele etmiş olup 
Yunanistan’a firar etmiş veya askerî faaliyette bulunanları ayıklayacaktır. Ayrıca 
muhacirlikle gelmiş olup, bulaşıcı hastalıkları bulunanları ayırarak, kabullerinde 
mahzur görülmeyenlere kayıtlarıyla kendilerine ayrılan mıntıkalara göre vesikaları 
verilecektir. Kabullerinde mahzur görülenler hudut dışı edilecektir. 

Kabullerine karar verilen muhacirlerin tayin olunan mıntıkalara sevkleri ve 
iaşe ve yerleştirilme işleri muhacir ve mültecilerin inanılırlığı hakkında 5 Haziran 
1921 tarihli nizamnâme gereğince, muhacir ve mülteci komisyonları marifetiyle 
yerine getirilecektir.

Muhacirlerin çıkarılacakları iskelelerde lazım gelen sıhhî tedbirler ve karantina 
hazırlanacaktır. 
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Her mahalle alabileceği nisbette muhacir sevk edilecek ve komisyon o 
bölgelerin en büyük mülkiye memuruna ve sıhhiye müdüriyetlerine telgrafla bilgi 
verecektir. 

Sevk yollarının tayin ve tercihi, harcama, mevsim, muhacirlerin sağlık 
durumları, tesisatı, dikkate alınmak şartıyla her iskelede bulunacak Muhacir ve 
Mülteci Komisyonları’nın takdirine terk olunmuştur. Sevk yollarına göre yollarda 
muhtaç olan muhacirlerin iaşelerinin temini ve menzillere göre sağlık tedbirlerinin 
yerine getirilmesi zikredilen komisyonların vazife ve mesuliyetindedir. 

Türkiye’de yerleşmelerine izin verilmeyenler bağlı bulundukları memlekete 
iade edilecektir.

Servet sahibi olup Hükûmet’tenhiçbir surette yardım talep etmeyenler Türk 
iseler serbest bırakılacak ve kendi imkânları ile memlekette yerleşeceklerdir. 

Türk olmayan, Hükûmetin göstereceği mıntıkada yerleşmeyi kabule mecbur 
olup, kabul etmeyenler huduttan ihraç olunacaktır. 

Muhtaç muhacirlerden Hükûmet’in kabul ettiği mıntıkaya gitmeyenler veya 
ellerindeki vesikalarla belirlenen mıntıkalara gitmeyenler muhacirlik hakkından 
düşmüş olacaklardır. 

Muhacir ve Mülteci Komisyonları’nın verdiği vesikalarda gösterilen 
mıntıkanın dışına gitmek isteyen muhacirlerin gidişlerine muhalefet etmeyen 
Muavenet-i İctimaiye ve zabıta memurları sorumlu tutulacaktır. Aksine hareket 
edenler haklarında kanunî takibat icra edilecektir. 

Sorumlu Mülkî memurlar ve Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Müdürleri kendi 
hudutlarına girecek muhacir kafilelerinin sevk, iaşe, sağlık ve yerleşiminden 
mesuldürler. Muhacir yerleştirilecek meskenler hakkında devamlı tedkikatta 
bulunulacak ve işbu binalardan başka fevkalâde ihtiyaç hâlinde geçici yerleşim 
için kendi bölgesindeki binalar ve meskenler hakkında bilgi toplanacaktır. 

Gideceği mahalli açıklayan vesikaya sahip olmayan muhacirler merkez 
misafirhanelerde alıkonulup işbu muhacir hangi kabul kapısından geçmiş ise 
oradaki komisyondan bilgi istenecektir. Alınacak cevap talimatname hükümlerine 
uygun ise o muhacir derhal münasip bir yerde iskân edilecektir. 

Hükûmetçe naklonulacak muhacirlerin eşyasından beş nüfusa kadar aileler için 
(25) kilo, beş nüfustan fazla olanlar için (500) kilo ve bilinmeyen nüfus için (100) 
kiloya kadar olanların nakliye ücreti Hükûmet ve üst tarafı kendisine ait olacaktır. 
Bu hususta askerî ve mümkün olan bütün nakil vasıtalarından yararlanılacaktır. 

Gelen ahali dağlık veya sahil ahalisinden olmalarına göre araziye yerleşecek: 
çiftçi, bağcı, tütüncü, zanaatkâr gibi vasıflara uygun bölgelerde yerleşmede 
muvafakat aranacaktır. Yunanistan’dan mübadele neticesinde gelen ahalinin bir 
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an evvel memleketimizde üretici hâline geçmesi lüzumlu olmakla birlikte büyük 
çoğunluk köylerde yerleşime itina edilecektir. 

Mübadele suretiyle gelen muhacirler taşınabilir mallarıyla yerleştirilecektir. 

Ziraat Bankalarınca birbirlerine kefil olmaları suretiyle bütün muhacirlere borç 
verilerek üretici hale getirilmeleri sağlanacaktır. 

Herhangi bir Türk kasaba ve köyünde lisan ve âdetleri başka diğer bir ırka 
mensup muhacirlerin miktarı % 20’yi asla geçmeyecektir. 

Yunanistan’dan mübadeleye tâbi ahalinin miktarı kesinlikle belli değil ise 
de, kabulü gerektiren mıntıkalar, işbu talimatnameye bağlı (2) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir (BCA, 030.18.1.7.25.02).

Yukarıdaki talimatnameye bağlılığını araştırmak üzere kurulan Vekiller 
Encümeni tarafından kararlaştırılan 8 madde ile, Mübadele fasılları, Başvekil, 
Dâhiliye Vekili, Maliye Vekili, Müdafaa-i Milliye Vekili, Sıhhiye ve Muavenet-i 
İctimaiye Vekillerinden oluşan bir Encümen-i Mahsus-ı Vükelâ tarafından yerine 
getirilecektir. Mübadele talimatnamesinin ileride esaslar dairesinde değişiklik 
yapılması mümkün olabileceği ifade edilmiştir (BCA, 030.18.1.7.25.05).

Bu mübadele talimatnamesinin yürürlüğe girmesinden başlamak üzere bir ay 
içinde Muhtelit (Karma) Mübadele Komisyonu kurulacaktı. Komisyon göç işine 
nezaret etmek, emval-i menkule ve gayr-ı emval-i menkuleyi tasfiye etmekle 
mükellefti. Tasfiye edilecek mallara, haklara ve menfaatlere ilişkin tüm itirazlar 
muhtelit komisyon tarafından kesin olarak hükme bağlanacaktı. Komisyon 
taşınmaz mallara değer biçecek ve bu değerler karşılığında, göç ettiği ülkede 
kendisinin bıraktığı eşdeğerde gayr-ı menkul verilecekti. Türkiye ve Yunanistan 
terk edilen malları denkleştirecekti. Muhtelit Komisyon’un masraflarını ilgili iki 
Hükûmet ödeyecekti. 

Türk ve Rum ahalinin “zorunlu” olarak karşılıklı göçe tabi tutulması konuyu 
hem teoride hem de uygulamada kesin bir niteliğe sokmuş oldu. Göçü kolaylaştıran 
uygulamayı hızlandıran bir etken oldu. 

Mübadele Anlaşması’nın ikinci maddesi gereğince oluşturulacak olan Muhtelit 
Mübadele Komisyonu Başkanlığına Doktor Tevfik Rüşdi Bey getirilmiştir. 
Üyeliklerine Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâleti’nden Erzincan Mebusu 
Hamdi Bey, Maliye Vekâleti’nden Maliye Müfettişi İhsan Bey, Evkâf Vekâleti’nden 
Sinaeddin Bey (BCA, 030.10/123.872.17), Hariciye Vekâleti namına Haydar Bey, 
İktisat Vekâleti’nden Harun Bey’ler seçilerek Encümen-i Vükelâ’nın 6 Ekim 1923 
tarihli toplantısında karara bağlanmıştır (BCA, 030.10/123.873.17). 
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Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin Kuruluşu ve Uygulamaları

Mübadillerin iskân edilebilmelerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için 
hususî bir teşkilâta ihtiyaç vardı. Millî Mücadele döneminde göçmen işlerini, 
Sıhhiye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâleti’ne bağlı olan Muhacirin Müdüriyeti 
yürütüyordu. Millî Mücadele’nin sonunda göçmen sorunları Nafıa, Maliye, 
Dâhiliye ve Muavenet-i İctimaiye Vekâletlerine bağlı kuruluşlar tarafından 
yürütülmeye çalışılıyordu. Fakat göçmen işlerini koordine eden bir kuruluş 
olmadığından iskân faaliyetleri aksıyordu (İpek, 2000: 35).

Lozan Konferansı toplanmadan önce, Ankara’da Hükûmet tarafından, göç 
ve göçmen sorunlarının çözümünde yetersiz kalınması ve yaşanan diğer olumsuz 
hadiselerin ortadan kaldırılması için bir vekâletin kurulması gündeme geldi. Bu 
konuda daha önce verilen İmar Vekâleti kurulması hakkında tasarı yerine “İmar 
ve Mübadele-i Ahâli Müdüriyet-i Umumîsi” adı altında bir genel müdürlük 
kurulmasına, bu müdürlüğün “İmar” ve “Mübadele” adı altında iki müdüriyete 
ayrılması, genel müdürlükte her vekâletten bir üyenin bulunması ve genel 
müdürlüğün İcra Vekilleri Başkanlığı’na bağlı olmasına karar verilmiştir (Erdal, 
2006: 101).

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye, Müdafaa-i Milliye, Nâfia ve İktisat ile Hariciye, 
Dâhiliye ve Maliye Vekâletlerinden birer temsilci bulunacak olan bu müdürlükler 
mübadillerin yerleştirilecekleri yerlere taşınmaları, mallarının durumları, sağlık 
ve beslenme olmak üzere bütün sorunlarıyla ilgilenme, şimendifer ve vapur 
kumpanyalarından faydalanma, ayrıca mübadillerin üretici konumuna getirilmesi 
gibi her türlü kolaylığı sağlamakla mükellefti (TBMM ZC, 1961: 630-637).

Vekâlet’in kurulması ile ilgili olarak hazırlıklar devam ederken Anadolu’da 
yaşanan sorunları yerinde gören Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey tarafından 
23 Ağustos 1923 tarihli “İmar Vekâleti”nin Teşkili Hakkında” kanun teklifini 
meclise sunmuş, fakat bu teklif red olunmuştu (TBMM ZC, 1961: 295-332). 
Ancak Tunalı Hilmi Bey’in vekâletin kurulması ile ilgili olarak ısrarlı teklifi 
Recep Bey ve Mustafa Necati Bey’in desteğiyle tekrar gündeme gelmiş, uzun 
süren tartışmalar sonrası yapılan oylama ile konu Kanun-ı Esasî Encümeni’ne 
sevk edilmiştir. Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Bey’in Vekâlet’in kurulması ile 
ilgili teklifi Saruhan Mebusu Reşat Bey ve 132 arkadaşının desteğiyle 13 Ekim 
1923 tarihinde kabul edilmiştir (TBMM ZC, 1961: 427).

Vekâlet’in kurulması hakkında Kanun Layihası 23 Teşrin-i Evvel (Ekim) 
1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyeti’nin imzasına açılmıştır. Kanunun birinci 
maddesinde 13 Teşrin-i Evvel 1923 tarihinde teşkil olunan Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâleti’nin 1923 senesi için 6.125.277.50 guruş tahsisat ayrıldığı ve 
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son maddesinde, iş bu kanunun icrasına Mübadele, İmar ve İskân ve Maliye 
Vekillerinin memur oldukları yazılmıştır (BCA, 030.18.01.01/7.38.10).

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’nin kuruluş kanununun çıkmasından sonra, 
kimin vekâletin başına geleceği konusu gündeme gelmiş olup, İzmir Mebusu 
Mustafa Necati Bey, mecliste yapılan oylamada 165 oyun 158’ini alarak 20 Ekim 
1923 tarihinde vekil seçilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Fethi Bey konu ile 
doğrudan ilgili olarak Atina’da bulunan Muhtelit Mübadele Komisyonu Türk 
Heyeti Başkanı Tevfik Rüşdi Bey’e; Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin teşkil 
edildiğini ve Vekâlete İzmir Mebusu Necati Beyefendi’nin seçildiğini bildirmiştir 
(BCA, 030.10.123.874.32). 

Mustafa Necati Bey’in vekil olarak atanması sonrası teşkilât müdürlüklerine 
atamalar yapılmıştır. Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Muhacirîn Şubesi 
Müdüriyeti’ne: Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi İstihbarat Müdürü Veli 
Necdet Bey, Muavenet-i İctimaiye Umumiyesi Tedkikat Şubesi memuru Talat, 
Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi Evrak Müdürü Hayri Beylerin atanmaları 
Başvekâlete sunulmuştur (BCA, 030.11.1.1.1.3). Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Müfettişliğine, İskân Şubesi Müdürü Hayri Bey’in tayini yapılmıştır 
(BCA, 030.11.1.1.2). İaşe Şubesi Müdüriyetine (6.000) guruş maaşla Levazım 
Kaymakamlığından emekli Ragıp Bey; İstanbul Mıntıkası İmar İskân Müdüriyetine 
(6.000) guruş maaşla Erkân-ı Harbiye Mirlivalığından emekli Çengelköylü Arif 
Bey; İzmir mıntıkası İmar İskân Müdüriyetine (6.000) guruş maaşla Erkân-ı 
Harbiye Mirlivalığından emekli İhsan Paşa, Samsun mıntıkası İmar ve İskân 
Müdüriyetine (5.000) guruş maaşla Yüzbaşı Mehmet Rifat Bey; Mübadele, İmar 
ve İskân Vekâleti Müsteşarlığı’na (10.000) guruş Erkân-ı Harbiye Miralaylarından 
Ömer Lütfi Bey’in atama yazıları Başvekâlete yazılmıştır (BCA, 030.11.1.1.3.8).

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti, mübadillerin yerleştirilebilmesi ve 
işlemlerinin yürütülebilmesi için 1923 yılının Kasım ayında “İaşe”, “Misafirhane”, 
“İskân ve İmar Komisyonları’nın Teşkili ve Vazifelerine Ait Talimatnâme” 
olmak üzere üç talimatnâme yayımlanmıştır (İskân Tarihçesi, 1932; 19-22). İaşe 
talimatnamesinde belirtilen iki aylık sürenin yetersiz olacağı düşüncesiyle yapılan 
itirazlar sonucunda, bu süre, mübadeleye tâbi ahaliden muhtaç durumda oldukları 
belirlenenlerin müstahsil durumuna gelinceye kadar ve öksüz, dul, yetim, kimsesiz 
kadınlar ile düşkünlerin yurt ve Darülaceze’ye sevk işlemine kadar iaşe almaya 
devam etmeleri şeklinde 22 Nisan 1924 tarihli ek kanun ile değişiklik yapılmıştır 
(TBMM ZC, Devre II, İctima I, C III Ankara; 171; Erdal, 2006: III)

Vekâletin bünyesinde Mübadele ve İskân Genel Müdürlüğü ile İmar Genel 
Müdürlüğü kuruldu. İskân Müdüriyeti’nin görevi; iskân ile ilgili projeleri ve 
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tâlimatları tanzim etmek ve genel müdürlüğün talimatlarını şubeleri vasıtasıyla 
yerine getirmek, mübadillerin işlemleri ve sorunları dâhilinde askerî ve mülkî 
erkanla haberleşmeyi sağlamak, onları üretici durumuna getirebilmek için ziraî, 
iktisadî sahaları tespit etmek, iaşe, nakliyat, ziraat araç ve gereçlerini sağlamak ve 
sağlık işlerini takip etmekti.

İmar Müdüriyeti’nin görev ve yetkileri şunlardı; tahrip ve harap olmuş belde, 
kasaba ve köylerin imar ve inşaat işlerini yürütmek, ahalinin ziraî, sınaî ve ticarî 
teşebbüsatı ile gelişmelerini sağlamak bu hususlarla ilgili hesap işlerini kaydedip 
yürütmekti (TBMM ZC.Devre II, c. II, Ankara. Tarihsiz, s.621, 664; İpek, 
2000:36.)

Vekâlet, mübadillerin yerleştirilmesi açısından iskân mıntıkası adı verilen 4 
bölgeye ayrıldı. İmar ve İskân mıntıka müdürlüklerinin görevleri ise, mıntıka 
dâhilindeki mübadillerin her türlü sorunlarını çözmek, yerleştirilecek meskenleri 
tamir etmek, yeni yerleşim merkezleri oluşturmak, mübadilleri üretici konuma 
getirebilmek için tohum, alet ve edevat vermek suretiyle yardımda bulunacaktı. 
29 Kasım 1923 tarihli hususî kanun gereği Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’nin 
yayımlayacağı talimatlarda belirtilen işleri yapmak üzere tüm vilâyet ve kazalarda 
birer İskân ve İmar Komisyonu teşkil edilmiştir (İpek, 2000: 37).

Mübadele ile Türkiye’ye gelecek her aileye verilecek toprak büyüklüğünün 
yanında, bu toprak üzerinde hangi üretim faaliyetlerine ne ölçüde toprak 
verileceğinin ve hangi hayvancılık faaliyetinin yapılacağının ortaya konulması 
zorunlu görülmekte idi. Mübadiller, mübadele anlaşması gereği Rumlar’ın terk 
ettikleri yerlere iskân edileceklerdi. Bu iskân faaliyetinde takip edilen genel 
strateji, göçmenlerin terk ettikleri yerlerdeki iklim ve hayat şartlarına uygun 
iskân mahallerine göndermek ve en kısa zamanda tüketici bir toplum olmaktan 
uzaklaştırıp üretici hâle getirilmeleri amaçlanmıştır. Anadolu’da yerleşim 
bölgelerinde ne kadar yerleşime uygun alan var, buralara ne kadar mübadil 
yerleştirilebilir gibi istatistiki bilgilere acilen ihtiyaç duyulmaktaydı.

Lozan Konferansı’nın tamamlanmasından bir hafta önce, 17 Temmuz 
1923’te İcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi’ne göre Anadolu sekiz iskân 
mıntıkasına ayrılmıştı. (Mübadeleden Gelecek Ahali İskân Mıntıkalarına Aid 
2 Numaralı Cedvel) İskân mıntıkaları ve buralara yerleştirilecek mübadillerin 
nüfusu ve geldikleri yerler ve yaptıkları işleri itibarıyla dağılımları aşağıdaki 
tabloda gösterildiği gibi düzenlenmiştir (BCA, 030.18.1.7.25.02 (Belge ekinde 
bulunmayan cedvel: İskân Tarihçesi, İstanbul 1932, Hamit Matbaası. s. 18’de 
mevcuttur).
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TABLO 1

İskân Cetveli

GELİNEN 
BÖLGE TÜTÜNCÜ ÇİFTÇİ BAĞCI-

ZEYTİNCİ TOPLAM
İSKÂN 

EDİLEN 
BÖLGE

Drama ve Kavala 30.000 30.000 Samsun

Serez (Siroz) 20.000 15.000 5.000 40.000 Adana

Kozana, Nasiliç,
Kesriye, Grebene 2.500 15.000 5.000 22.500 Malatya

Kayalar, Vodine,
Katrin, Alasonya,
Langada, Demirci 3.500 25.000 15.000 43.500

Amasya
Tokat
Sivas

Drama,
Kavala, 
Selânik 4.000 20.000  40.000 64.000

Manisa, 
İzmir
Menteşe
Denizli

Kesendre, Sarisa, 
Avrathisar, 
Nevrokop 20.000 55.000 15.000 90.000

Çatalca
Tekirdağ

Preveze,
Yanya 15.000 40.000 55.000

Antalya,
Silifke

Midilli, 
Girit ve 
Diğerleri 30.000 30.000 20.000 50.000

Ayvalık,
Edremit,
Mersin, 
Adalar

Toplam 95.000 200.000 100.000  395.000
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Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti daha sonra ihtiyaca binaen sekiz iskân 
mıntıkasını, on’a çıkardı. Bu iskân alanları şu şekilde düzenlendi (Arı, 2003: 50-
52):

1. Alan: Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Amasya, 
Çorum, Tokat.

2.Alan: Edirne, Tekfurdağı, Gelibolu, Kırkkilise, Çanakkale.

3.Alan: Balıkesir.

4. Alan: İzmir, Manisa, Aydın, Menteşe, Afyon.

5. Alan: Bursa. 

6. Alan: İstanbul, Çatalca, Zonguldak.

7. Alan: İzmit, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya.

8. Alan: Antalya, Isparta, Burdur.

9. Alan: Konya, Niğde, Kayseri, Aksaray, Kırşehir.

10. Alan: Adana, Mersin, Silifke, Kozan, Ayıntap, Maraş.

Cevat Geray’ın Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü’nün istatistik servislerine 
dayanarak verdiği cedvellerde 1923 yılında 196.420, 1924 yılında 208.886 
mübadilin memleketimize geldikleri belirtilmektedir. 1923 ve 1924 yıllarında 
Türkiye’ye gelen “mübadil” veya “göçmen” olarak gelenlerin sayısında artış 
yıllık ortalamaların altı yedi misline çıkmıştır. Türk-Yunan mübadelesi sonrası 
1923-1933 yılları arasında ülkemize Yunanistan’dan gelen mübadil sayısı 384.000 
olarak gösterilmektedir (Geray, 1962; 7, 8, 11).

Bu mübadele sürecinde bazı olumsuzluklar da yaşanmıştır.

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’ne atanan Mustafa Necati Bey, yalnızca dört 
buçuk ay bu görevde kalabildi. Mustafa Necati Bey’den sonra Vekâlet’e sadece 
birkaç aylığına (6 Mart 1924-7 Temmuz 1924) Mustafa Celâl Bey görevlendirildi. 
Son vekil olarak (7 Temmuz 1924-5 Kasım 1924) Refet Bey oldu. Vekâlet’in 
yürüttüğü faaliyetin verimsizliği bazen kendisi tarafından da belirtilmiştir. 
Refet Bey TBMM’de yaptığı konuşmalarının birinde, vekâletin sürekli olarak 
el değiştirmesinin etkili işleyişi kesinlikle engellediğini ifade etmiştir (Onur, 
2006: 228). Ayrıca Vekâlet memurlarının ihtisas sahibi olmayıp diğer vekâlet 
memurlarından oluşması, mahalli memurlarla vekâlet memurları arasında 
sağlıklı bir diyalogun kurulamaması, vilâyet memurları ile vekâletin mıntıka 
memurları arasında yetki çekişmesi gibi sebeplerden dolayı Mübadele, İmar ve 
İskân Vekâleti’nden istenilen başarı sağlanamamıştır. Valiler, göçmen ve iskân 
tamimlerinden habersiz kalıyorlardı. Valiler Hükûmet’in otoritesini ve kuvvetini 
temsil etmekteydi. Doğrudan sorumlu olmadıklarından mübadele işlerine karşı 
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kayıdsız kalabiliyorlardı (İpek, 2000: 38; TBMM ZC Devre II, C.10 s. 45’ten 
naklen).

Bu nüfus mübadelesinin en önemli problemlerinden biri de, mübadillerin 
gittikleri bölgelerde yaşadıkları uyum konusu olmuştur. Geldikleri yerlerde mal 
varlıklarını bırakan, zengin olan, büyük çiftliklere sahip olan mübadillere verilen 
toprak, bahçe ve evlerin tam karşılığının verilmemesi uyum süresini olumsuz 
etkilemiştir. Gelen mübadillerin yerleşmesini güçleştiren en önemli sorunlardan 
biri de, terk edilmiş mülklerin durumuydu. Rumlar tarafından terk edilmiş ve 
mübadillere ayrılan birçok ev ve iş yeri mübadillerin gelişinden önce o bölgede 
oturan insanlar tarafından işgal edildi. Bu durumlarda Hükûmet yetkililerinin 
durumunu zora sokmuştur.

SONUÇ

Mübadele uygulamasının sonucunda, Türkiye’ye gelen yarım milyona yakın 
mübadilin son derece güç koşullar altındaki yolculuğu, beslenmesi, terk ettikleri 
topraklardaki sosyal ve ekonomik yaşantılarına uygun yerleşim bölgelerinin 
belirlenmesi, yerleştirilmeleri, üretici hale getirilmeleri, ziraî kredi ve araç gereç 
yönüyle zenginleştirilmeleri çok çetin ve kapsamlı meselelerdi. Bu göç olayı 
çok yoğun bilgi ve beceriyi gerektirmekteydi. Zorunlu göç, yalnızca göç eden 
insanlara değil, göç edilen yeni topluma da büyük bir ekonomik yük getirmekteydi. 
Bu sıkıntıları yalnızca göç edenler değil, göç edilen ortamın yerli insanları da 
yaşamışlardır. 

Mübadele ile birlikte, Türkiye’nin toplumsal yapısında değişimin yanında, 
ekonomik yapıda da yoğun bir değişim yaşanmaya başlanmıştı. Yoğun göçün 
yaşandığı bölgeler olarak, Ege, Marmara ve Karadeniz’de üretim, ticaret ve hizmet 
sektörlerinde yeniden bir yapılanma türü oluşmaya başlamıştı. Bunun sebebi de 
yoğun nüfus hareketleri ve değişim olmaktaydı. Bu değişimi yalnızca siyasal 
yönüyle değil, nitelik açısından değerlendirmek lâzımdır. Yunanistan’dan gelen 
mübadiller, hem tarım sektöründe hem de küçük sanayi konusunda önemli bilgi 
ve becerilerini Türkiye’ye aktarmışlardır. Özellikle İzmir ve Samsun çevresine 
yerleştirilen tütüncü mübadiller tütüncülük konusunda kısa sürede üretici 
konumuna gelerek bölge ve ülke ekonomisine çok önemli katkıda bulunmaya 
başlamışlardı. 

Lozan Anlaşması’nın onaylanmasından kısa bir süre sonra Türk Hükûmeti, 
mübadiller ve onlarla ilgili bütün sorunların halledilmesinde, merkezi yönetimi 
sorumlu tutarak konu ile özel ilgilenmek üzere, bakanlık kurmak suretiyle 
bürokratik bir iskân politikasını tercih etmiştir. 
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ANTİK ÇAĞ’DA NİKOMEDİA (İZMİT) KENTİ’NİN 
JEOPOLİTİK ÖNEMİ

GÜNEY, Hale*
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ÖZET

Jeopolitik, bugünün dünyasını anlamlandırmak kadar geçmişi anlamlandırmak 
için de tarihin kullandığı bir bilim dalıdır. Tarih araştırmalarında salt zaman 
ve mekân bilgisi tarihî bir olayı anlamakta ve tarihsel süreçteki yerini 
anlamlandırmakta yeterli olamamakta, devletleri ve toplumları etkileyen coğrafi 
koşulları da dikkate almak gerekmektedir. Bu anlamda tarih biliminin iktisadi ve 
siyasi coğrafya olarak karşılanabilecek jeopolitikten faydalanarak araştırmalarına 
yön vermesi kaçınılmazdır.

Bu çalışmanın konusu, Antik Çağ’da son derece büyük bir öneme sahip Bithynia 
Bölgesi’ndeki Nikomedia (İzmit) Kenti’nin jeopolitik açıdan incelenmesidir. 
Jeopolitik önemini günümüzde de sürdüren Nikomedia (İzmit), ülkemizin en 
önemli endüstri merkezlerinden biridir. Kent, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan 
deniz yolu ve Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan kara 
yolunun geçiş noktasında yer alır. Ayrıca korunaklı bir limana sahip olması kara 
ticareti kadar deniz ticareti konusunda da ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. 
Doğal savunma sistemi sağlayan kıyıya doğru eğimli bir yamaç üzerindeki 
tepelere kurulan kent, verimli tarım alanlarına, tatlı su kaynaklarına, korunaklı bir 
limana ve balıkçılığa imkân veren denizi ile, ormanlık alanlara sahiptir. Bu önemli 
kaynakları sayesinde Nikomedia, tarih boyunca insanların yerleşim yeri olarak 
tercih ettiği bir mekân olmuş, dahası stratejik öneminin de bir göstergesi olarak 
Hellenistik dönemde Bithynia Krallığı’na ve Roma döneminde, İmparatorluğun 
doğusuna başkentlik yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, İzmit, Nikomedia, jeopolitik, Bithynia.

ABSTRACT

The study and application of geopolitics allows us to understand the influence 
of an entity’s political and economic geography on its power foreign policy, and 
other socio-political aspects. Knowledge of the data with which geopolitics is 
concerned is indeed invaluable for historical research, as information related 
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to either time or place, but not both, is insufficient for understanding historical 
events within a historical context.

This study will demonstrate the geopolitical importance of ancient İzmit, 
Nicomedia, which was one of the most important cities, if not the most, of the 
Bithynian region throughout antiquity. In fact, İzmit’s geopolitical importance 
continues today, with the area around İzmit being one of Turkey’s most crucial 
industrial centres. The research will highlight how Nicomedia’s position at the 
crossroads of major land and sea routes connecting the Asian, European and 
African continents, and its possession of the natural harbours with natural defense 
enabled it to become a crucial trading centre throughout history and up to today. 
The opportunities for healthy urban development and prosperity that Nicomedia 
provided were generous. Sizeable forests of fir, beech and oak trees enabled 
the establishment of shipbuilding and furnished an important trade commodity; 
the fertile flat plains around ancient İzmit provided wealth through intensive 
fruit production and agriculture; Nicomedia’s freshwater sources allowed it to 
be transformed into a cosmopolitan city and to develop astonishing irrigation 
techniques and architecture. These strategic and economic advantages were the 
main reasons why Nicomedia served as a capital city in antiquity, being the capital 
of the Kingdom of Bithynia during the Hellenistic Period and of the Eastern 
Roman Empire between 284 and 330 AD.

Key Words: Kocaeli, İzmit, Nicomedia, geopolitics, Bithynia.

---

Jeopolitik, Yunanca bir kelimedir. Yunanca “yer, ülke” anlamına gelen Geo 
ve “politika, vatandaşlık hakkı ve devlet yönetimi” anlamına gelen Politeia 
kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. (Koçak-Şahin, 2003: 337 dn. 
1-2). Bir bütün olarak ele alındığında geopolitik kelimesi “politik siyaset” ve 
“toprak siyaseti” (aynı zamanda dünya siyaseti) kavramlarına işaret eder. (age 
338). Jeopolitik hakkında önemli araştırmaları bulunan İlhan, jeopolitiği, bir 
milleti, milletler topluluğunu veya bir bölgenin bulunduğu coğrafya üzerinde 
değişen ve değişmeyen unsurları dikkate alarak güç değerlendirmesi yapan, 
etkisi altında kaldığı dönemde üstün olan güç merkezleri inceleyip değerlendiren, 
hedefleri ve hedeflere ulaşma şart ve amaçlarını araştıran belirleyici bir bilim 
olarak tanımlamaktadır. (İlhan, 1986: 611). Jeopolitik günümüzdeki ve gelecekteki 
güç ve hedef ilişkilerini fizikî ve siyasal coğrafyayı esas alarak incelemektedir. 
Dolayısıyla bütün güç unsurlarının coğrafi verilerle politikaya verdiği yönü 
belirler. (Koçak-Şahin, 2003: 342).

Jeopolitiğin üzerinde durduğu başlıca konular coğrafi konum, toplumlar, 
toprak üstü ve altı kaynaklar, sermaye hareketleri, manevi ve ideolojik etkenlerdir. 
(Uçarol, 1978: 2). Dolayısıyla coğrafi konum, mevki, jeolojik-jeomorfolojik yapı, 
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iklim, flora-fauna, yer üstü-yer altı kaynaklar ve siyasi durum gibi unsurlar bir 
mekânın jeopolitik yapısında etkili olan belirleyici unsurlardır. (Koçak-Şahin, 
2003: 345). Bu unsurların elverişliliği ya da zenginliği oranında o bölgenin ya da 
kentin jeopolitik önemi artmaktadır. Bu nedenle “Jeopolitik Açıdan Nikomedia 
Kenti” adlı çalışmamızın ilk bölümünde kent, siyasi durum dışında, bahsedilen 
belirleyici jeopolitik unsurlar açısından ele alınmıştır. Belirleyici unsurlardan 
siyasi durum ise kentin geçirdiği tarihsel süreçte değerlendirilmiş ve böylece 
kentte var olan siyasi organizasyonlara “Antik Çağ’da Nikomedia Kenti’nin 
Jeopolitik Önemi” başlıklı ikinci bölümde yer verilmiştir. Bu bölüm, “Hellenistik 
Dönem’de Nikomedia (MÖ c. 264-74)” ve “Roma Dönemi’nde Nikomedia (MÖ 
74-MS. 476)” olmak üzere iki alt başlığa ayrılmıştır.

XIX. yüzyılda ortaya çıkan “jeopolitik biliminiˮ Antik Çağ’da terim olarak bire 
bir karşılayan sözcük bulunmamaktadır. Ancak bazı Antik yazarlar, bir kenti ya 
da bir tarihî olayı ele alırken “jeopolitik” kavramı içinde değerlendirebileceğimiz 
birtakım bilgiler vermektedir. O dönemde adı konulmamış da olsa Antik 
yazarların “jeopolitik” kavramından haberdar olduklarını, olaylara ve mekânlara 
ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde bu unsuru dikkate aldıklarını görmekteyiz. 
Mesela, Herodotos Skyth yani, İskit topraklarını ve İskitlerin yaşam koşulları, 
coğrafyalarından bahsederek aslında İskit coğrafyasının jeopolitik özelliklerini de 
paylaşmaktadır. (Hdt. IV 1-2, 19). Aristoteles ise Politikası’nda ideal devletin 
konumuna ve savunma sistemlerine ilişkin bilgiler verir. Aristoteles, coğrafi 
konumun devletin rejimini etkileyen bir unsur olduğunu akropolisin, oligarşi 
ve monarşiye, düzlük alanın ise demokrasiye uygun olmasıyla açıklar. (Aristot. 
Ath. pol. VII 7, 10). Ünlü coğrafyacı Strabon, Geographika adlı kitabının ilk 
iki cildini coğrafya tarihine ayırması açısından önemlidir. Tarihçi Thukydides ise 
coğrafyanın jeopolitik üzerindeki etkisiyle ilgili olarak, sahipleri en çok değişen 
toprakların en verimli topraklar olduğunu ve bunların istilaya açık olduğunu 
yazar. (Thuk. 1 2). Bu sözlerden bir ülkedeki jeopolitik avantajların dış tehditleri 
artırması açısından nasıl bir dezavantaja dönüşeceği anlaşılabilir.

Görüldüğü üzere jeopolitik kelimesi kullanılmasa da Antik yazarlar jeopolitikle 
ilişkili birçok konuya değinmektedir. Dolayısıyla, Nikomedia konusunda 
bilgi veren Antik kaynaklar da kente ait bilgiler verirken jeopolitik terimini 
kullanmamakta, ancak kentin doğal kaynaklarından mimari özelliklerine kadar 
pek çok konuda bilgiler sunmaktadır.

I. Bölüm: Jeopolitik Açıdan Nikomedia Kenti

Nikomedia Kenti’ni jeopolitik açıdan değerlendirirken ilk olarak üzerinde 
duracağımız konu, şüphesiz kentin coğrafi konumu ve bunun kente kazandırdığı 
avantajlardır. Antik Çağ’da Bithynia Bölgesi’nin (Kocaeli İli ve çevresi) en 
önemli kentlerinden biri olan Nikomedia (İzmit) kenti 29˚22’ ve 30˚21’ doğu 
boylamları 40˚31’ ve 41˚13’ kuzey enlemleri arasında yer alır. Nikomedia/İzmit 
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güneyde; Bursa ve Yalova, batıda; İstanbul, doğuda; Sakarya ile komşudur. Antik 
Coğrafyacı Ptolemaios kentin konumunu, 57˚30’ doğu, 42˚30’ kuzey olarak verir. 
(Ptol. Geogr. V 1, 2). Kentin egemenlik alanı tam olarak belirli değildir, ancak 
Plinius’a göre, Nikomedia kentinin sınırları Sophon (Sapanca) Gölü’ne kadar 
uzanır. (Plin. Epist. X 41). 

Bithynia Bölgesi özellikle boğazlar nedeniyle tarih boyunca stratejik bir 
geçiş noktasında bulunur. Bu nedenle Nikomedia, Karadeniz’i Akdeniz’e 
bağlayan deniz yolu ve Mezopotamya, Mısır ve Anadolu’yu Avrupa’ya bağlayan 
kara yolunun geçiş noktasındadır. Kent, İstanbul’dan doğuya giden ana yolun 
üzerindedir. Doğudaki bir düşmana karşı harekatlarda Nikomedia uzun bir yolun 
başlangıç noktası olur. (Foss, 2002: 10). Kent, Roma İmparatorluğu’nun doğu 
kısmını kontrol altında tutması için etkili bir üs ve imparatorluğun batı bölümü 
ile arasında bağ kurmasını sağlar. Kent, Karadeniz ve Marmara olmak üzere iki 
denizde de sahil şeridine ve limana sahiptir. Nikomedia’nın kara ve deniz yolu 
üzerindeki bu konumu jeopolitik önemini artıran unsurlardandır.

Kentin bulunduğu coğrafyaya daha geniş bir çerçeveden bakıldığında Marmara 
Denizi’nin kentin konumuna yaptığı etki açıkça görülebilir. Aslında Nikomedia 
bir kent olarak kendine özgü bu coğrafi bölgenin, Marmara Bölgesi’nin en küçük 
biriminden biridir. Marmara Denizi Çanakkale ve Istanbul Boğazları arasında bir 
iç deniz olarak Asya’yı ve Avrupa’dan ayırır. Boğazlar aracılığıyla Karadeniz’e, 
Çanakkale Boğazıyla da Ege Denizi’ne açılır. (Cramer 1832: 34) Marmara 
Denizi, âdeta büyük bir göl gibi, bahsedilen bu coğrafya içinde bir düğüm .noktası 
oluşturarak Karadeniz ve Ege Denizi ile ve dolaylı olarak ta Akdenizle bağlantı 
kurar. (Graham, 1982: 118) Bugün olduğu gibi antik çağda da çevresindeki kara 
parçalarını birleştirir; Mysia, Bithynia, Thrace, Troas gibi mikro bölgelerin hem 
denizden hem de karadan bağlantısını sağlar. Bu sayılan mikro bölgelerin her biri 
antik çağda bugünün Marmara Bölgesi’ni oluşturuyordu. (Broughton, 1938: 
599-600) Bu eşsiz jeopolitik konum ve stratejik üstünlük Marmara Denizi’nin 
çevresindeki mikro bölgelerin yanı sıra kendine yakın coğrafyalardaki mikro 
bölgelerle de bağlantı kurmasını sağlar. Bir coğrafi unsur olarak Marmara Denizi 
daha büyük ölçekte deniz ve kara bağlantısı yapan Akdeniz’in küçük bir benzeri 
gibidir.1 Sadece konumu değil doğal kaynakları ile de dikkat çeken bölge tarih 
boyunca taşımacılık ve ticaretin yoğunlaştığı bir yer olmuştur.

Bahsedilen ekonomik ve stratejik avantajlar kentin hem Hellenistik hem de 
Roma döneminde (284-330) başkent olarak öne çıkmasında büyük rol oynar. 
Nikomedia, Nikaia ve Konstantinopolis arasında yapılacak bir karşılaştırma kentin 
ayırt edici bir özellik olarak konumunu ve yerleşim yeri olarak elverişliliğini daha 
1 Genel olarak Braudelyan Akdeniz’in yeniden yorumlandığı, yankı uyandıran, üzerine çok sayıda 
eleştirinin yazıldığı ve hâlen yazılmakta olan önemli çalışma için bkz.: P. Horden-N. Purcell, The 
Corrupting Sea, Oxford 2000. 
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iyi anlamamızı sağlar. C. A. Mango Konstantinopolis’in Constantinus tarafından 
başkent olarak seçilmesinin makul bir seçim olmaktan ziyade büyük bir kumar 
olduğunu yazar. Eğer kentin ünik bir konumu var ise Tetrarşi Dönemi’nde neden 
Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmadığını sorgular. (Mango, 1995: 1-6) 
Aslında Konstantinopolis’in anlatılagelen eşsiz konumu Herodotus’un aktardığı 
meşhur bir alıntıdan kaynaklanır. Herodotus’a göre Pers generali Megabazus 
Byzantion’a geldiğinde Chalcedon’u kuranları kör olmakla suçlar. Çünkü 
Byzantion gibi daha avantajlı bir yer dururken karşı yakadaki Chalcedon’u 
tercih ederler. (Hdt. IV, 144; Plin. Nat. V 43) Buna rağmen Byzantion pek çok 
dezavantajı barındırır. İlk dezavantaj saldırılara karşı açık konumudur. Çünkü 
bulunduğu mevkide dağlar doğudan batıya doğru paralel uzanır ve bu da kenti 
dış tehditlere karşı savunmasız kılar. Böylece, kent Avrupa yakasında izole 
olur. Karadeniz kıyısında ise Bulgaristan’daki Sozopolis’e kadar başka hiçbir 
doğal liman yoktur ve önemli kentler Heracleia, Selymbria and Hadrianopolis 
ile sınırlıdır. Bir başka problem kente su sağlamada yaşanır ki bu sorun bugün 
de geçerlidir. Antik Çağ’da bu sorun 100 km ötedeki Istranca Dağları’ndan su 
kemerleriyle getirilen kaynakla çözülmeye çalışılır. (Mango, 1995: 1-6) 

Genel olarak Konstantinopolis’in başkent yapılmasından sonra Nikomedia’nin 
öneminin azaldığı kabul edilir. Ancak, bu azalma Nikomedia’nın artık bir başkent 
olmaması ya da merkezi bir üs olmamasıyla ilgilidir. Kentin tarihindeki muhtemelen 
en büyük ekonomik değişim Konstantinopolis’in başkent olmasıyla gerçekleşir. 
Yeni başkent büyük bir pazar yaratır ve hemen yanı başındaki Nikomedia bu 
arzın karşılanmasında önemli bir rol oynar. Nikomedia’danKonstantinopolis’e 
yapılan yapılan büyük ölçekli ihracat kente hatırı sayılır bir zenginlik getirir. 
Konstantinopolis başkent olarak bir tüketim merkezi olurken, Nikomedia üretici 
ve başkentin yiyecek tedarikçisi kent olarak yerini alır.2 

Kent, Antik Çağ’da en büyük rakibi olan ve bugün Bursa sınırlarında kalan 
Nikaia (İznik) ile kıyaslandığında Nikomedia’nın konumu daha da belirginleşir. 
Nikomedia’nın konumu Nikaia ile benzerlik gösterir. Ancak Nikomedia iki 
yönden daha üstündür. Birincisi Avrupa’ya daha yakındır ve Asya’yı Avrupa’dan 
ayırır. Böylece Bizans’dan başlayan yol Küçük Asya yönünde Nikomedia’dan 
geçer. Bu özellik Bizans başkent olduğunda da geçerliliğini korur. İkinci üstünlük, 
Nikomedia’nın doğrudan denize çıkışı olmasıdır. Astakenos Körfezi’nin darlığı, 
kenti denizden gelebilecek saldırıları önleyecek konuma getirir. (Ruge, 1936: 
486-488). Ayrıca, gemilere Bithynia’nın içlerine kadar ulaşma olanağı veren uzun 
bir körfezin başında bulunması jeopolitik önemini artırır. (Foss, 2002: 1). 

Jeopolitik açıdan incelemeye devam ettiğimizde, ikinci olarak kentin jeolojik-
jeomorfolojik özellikleri gelir. Kent sadece denizden gelecek saldırılara karşı değil, 
2 Nikomedia’nın bu dönemde artan ekonomik önemi için bkz.: C. A. Mango-G. Dagron, Constan-
tinople and its hinterland: papers from the twenty seventh spring Symposium of Byzantine 
Studies, Oxford 1993.
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karadan yapılacak saldırılar karşısında da korunaklı olduğu görülür. Kentte doğal 
savunma sistemi sağlayan, yerleşime elverişli tepeler bulunmaktadır. Bu nedenle 
kıyıya doğru eğimli bir yamaçtaki dört tepe üzerine kurulmuştur. (Ruge, 1936: 
490), (Fotoğraf 1, bkz.: s. 1584). Bu özellik jeopolitik bir avantajdır. Nikomedia, 
bu jeopolitik avantaja rağmen III. ve IV. zaman gibi oldukça yeni jeolojik yapı 
üzerinde bulunduğu için sık sık depremlere maruz kalır. Kentin güneyinden, aktif 
olan Kuzey Anadolu Fay Hattı geçer. Kenti yerle bir edecek kadar şiddetli yaşanan 
depremlerin bazıları kentin gelişimini olumsuz yönde etkilemiştir. Belki de kentin 
jeopolitik açıdan tek büyük dezavantajı depremlerdir. Ancak Nikomedia’nın tarihi 
boyunca şiddetli depremlere maruz kalması, her yıkımın ardından sürekli aynı 
yere kurulması ile tezat oluşturur. Bu da bir bakıma kentin yaşam alanı açısından 
ne kadar iyi bir konumda olduğunu gösterir. 

Marmara Denizi kıyısındaki Nikomedia’nın jeopolitik olarak değerlendirile-
bilecek üçüncü özelliği ise iklim, flora-fauna ve yer üstü kaynaklarıdır. Karade-
niz ile Akdeniz iklimi arasında, canlıların yaşaması için elverişli, geçiş ikliminin 
özelliklerini taşımaktadır. Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve az yağışlı geçer. 
(Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kocaeli İl Çevre Durum  
Raporu, 2006 [http://www.cedgm.gov.tr/icd_raporlari/kocaeliicd2006.pdf]). 
Kentin kuzeyindeki Kandıra Bölgesi erken dönemlerden beri gemi yapımında 
kullanılan ormanlık alanlar ile kaplıdır. Sakarya Irmağı’nın batısından başlayan 
Samanlı Dağları Nikomedia’nın kuzeyinde de yükselmektedir. Bölgede bilinen 
ormanlar köknar, kayın ve meşe ormanlarıdır. Kent ve çevresindeki özellikle gemi 
yapımı için kullanılan kaliteli ve zengin ağaç türünün varlığından ilk kez Kseno-
fon bahseder. Ksenofon ayrıca her türlü bakla çeşidinden, tatlı bir şarabın elde 
edildiği bol miktarda yetişen üzümden, incirden ve buğday, arpa, susam, darı gibi 
tahıl ürünlerinden de söz eder. (Ksen. An. VI 4, 4-6) Şüphesiz, ahşap işçiliği kente 
önemli bir zenginlik getirmiştir. Ahşap özellikle gemi yapımında önemli ölçüde 
kullanılmıştır. (Lib. Or. 61 7-10, 21). Arrianos, Traianus’un Parth Seferi’ni yazar-
ken Nikomedia’da navis oneraria denilen dev kargo gemilerine benzer gemilerin 
yapıldığını yazar. (Arrian, Parth. FGH 19) Roma Dönemi’nde Plinius, kentin do-
ğal kaynakları konusunda bilgiler vermektedir. Buna göre, Nikomedia’da büyük 
bir göl bulunmakta ve bu göl üzerinde mermer, tahıl ürünleri, yakacak ve yapı 
alanında kullanılacak odunlar çok ucuz ve az bir çabayla gemilerle karaya ve bu-
radan arabalarla büyük bir zorlukla ve pahalı olarak denize götürülmektedir. (Plin. 
Epist. X 51). Burada Plinius’un bahsettiği büyük göl Sapanca Gölü’dür.

Doğal kaynaklarının yanı sıra kent, verimli bir araziye de sahiptir. İzmit 
Ovası kadar, kentin doğusundaki Adapazarı Ovası da, yine verimli bir tarımsal 
alandır. Libanius’tan öğrendiğimize göre Nikomedia’nın, yoğun meyvalık ve 
tarım alanları olan bir çevresi bulunmaktadır, ayrıca denizinde balık çeşitliliğine 
sahiptir. (Lib. Or. 61 9). Özellikle sahip olduğu deniz ürünlerinin zenginliği, kent 
sakinlerinin balıkçılıkla uğraşmalarına imkân vermiştir. Kentin Roma Dönemi 
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sikkeleri üzerindeki ton balığı gibi betimler bunun bir göstergesidir. (Waddington, 
1908: 529, 102). Kente ekonomik bir değer olarak baktığımızda hem Marmara 
ve Karadeniz’e açılan limanlarının varlığı hem de kara yolu kavşağında olması 
doğal olarak yoğun bir ticari hayatı gözler önüne serer. Gerek kara gerekse deniz 
ticareti kente önemli bir zenginlik getirir. Öyle ki Akdeniz Dünyası’nın çeşitli 
yerlerinde Nikomedialı tüccarlara ve vatandaşlara rastlamak mümkündür. (IGR I, 
no. 417). Kentin Roma dönemi sikkeleri üzerindeki gemi pruvası, yelkenli kadırga 
gibi betimler deniz ticaretinin ve kent limanının öneminin bir göstergesidir. 

(Waddington, 1908: 518, 24; 540, 187). (Fotoğraf 2).

Fotoğraf 2: İmparator Commodus Dönemi’nde basılan kent sikkelerinden 
arka yüzde iki imparator tapınağı ve yelkenli kadırgayı gösteren betim. 

(Waddington, 1908: 537, 165).

Jeopolitik açıdan ele alacağımız dördüncü ve son özellik ise kentin yer 
altı kaynaklarıdır. Kent ve çevresi yer altı kaynakları bakımından da zengindir. 
1960’ların ortalarında Altınlı tarafından İzmit-Hereke-Kurucadağ Bölgesi’nde 
yapılan jeolojik araştırmalar sonunda, barit, linyit, bakır, demir, yapı ve kiremit 
toprağı, yapı ve kireçtaşı, kaynak ve yer altı suları tespit edilmiştir. (Altınlı, 
1968: 19). Kentte bulunan bu madenlerden Antik Çağ’da bilinen ve kullanılanlar 
işletilerek kentin ihtiyacını karşılıyor olmalıdır. Mesela, 2006 yılı “Kocaeli İli 
ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” sırasında Kandıra’da yürütülen 
çalışmalarda antik bir taş ocağı bulunmuş ve bunun lahit üreten bir taş atölyesi 
olduğu anlaşılmıştır. (Çalık Ross, 2007: 117 vd.).

Kentin yer altı kaynakları açısından bir diğer özelliği tatlı su kaynaklarına 
sahip olmasıdır. Günümüzde de olduğu gibi su bir yaşam kaynağı olarak 
insanoğlunun zaruri ihtiyaçlarındandır. Bir kent ne kadar jeopolitik ve stratejik 
öneme sahip olursa olsun, su kaynakları açısından yeterli olmayabilir ve bu da 
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büyük bir dezavantajdır. Ancak Nikomedia su kaynakları konusunda da zengindir. 
Kentte bilinen en eski tatlı sular Kahyakadın suyu, Malta Pınarı ve Paşasuyu’dur. 
Bunlardan Paşasuyu su sitemi, İzmit’in 20 km kuzeydoğusundadır. Paşasuyu 
su yolu bir Roma yapısıdır ve MS. 111-113 yıllarında yaptırılmıştır. Topallar 
Köyü’nün hemen doğusundaki Kayacık Dere veya Bıçkı Dere olarak adlandırılan 
dere yatağının doğu kenarındaki sert kayaların arasından çıkan Paşasuyu, 1950’li 
yıllara kadar İzmit merkezinin su ihtiyacını karşılanmıştır. (Aksoy, 2000: II. 
Bölüm). (Fotoğraf 3, bkz.: s. 1584).

II. Bölüm: Antik Çağ’da Nikomedia Kenti’nin Jeopolitik Önemi

A. Hellenistik Dönem’de Nikomedia (MÖ C. 264-74)

Jeopolitiğin bir bölgeyi incelerken ele aldığı unsurlardan olan siyasi durum, 
bir bölgedeki siyasi organizma, merkezi otorite ve istikrarın varlığı gibi konuları 
irdeler. Bu nedenle, siyasi açıdan Nikomedia’ya yer verirken, bunu kentin geçirdiği 
tarihsel süreç içerisinde ele almak yerinde olacaktır. Böylesine önemli özelliklere 
sahip bir kentin, tarihin hemen her döneminde insanları çekmiş olması beklenir. 
Nikomedia, Hellenistik dönemde kurulmuş bir kenttir. Hellenistik Dönem Öncesi 
bilgilerimiz sınırlı olsa da, bölgede bir Thrak kavmi olan Bithynler’in yaşadığını 
biliyoruz.

Bithyniler’in bölgeye gelmesi, Demir Çağı’nın başlangıcında, Kuzey 
Avrupa’daki kavimlerin önlerindeki kavimleri doğuya doğru itmesi sonucu Thrak 
kavimlerinin Anadolu’ya girmesiyle başlar. (Çapar, 1987: 12-33). Thrak kavimleri 
olan Bithynler ve Thynler, yaklaşık iki yüz yıllık bir süreçte, Phrygialılar’ın 
önderliğinde, Anadolu’nun kuzeyine ve kuzeybatısına yerleşir ve zamanla 
bölgenin etnik yapısını oluştururlar. Antik kaynaklar bu bilgilerimizi destekler. 
Tarihçi Herodotos, Thrakia’dan Anadolu’ya göç eden Bithynialılar’dan “Asya 
Thrakları” ya da “Thrakia’nın Bithynleri”, ülkelerinden de “Asya Thrakiası” 
ya da “Thrakia Bithyniası” olarak bahseder. (Hdt. VII 7, 5). Bithynler, yoğun 
olarak Kuzeybatı Anadolu’ya yerleşmeleri nedeniyle bölgeye adlarını verirler. 
Burasının yerleşim alanı olarak seçilmesinde şüphesiz sahip olduğu konum ve 
yaşamaya elverişli yapısı etkili olur. Antik yazar Appianos, MÖ VII. yüzyıldan 
önce Bithynialılar’ın kendilerine Bebrykler dediklerini ve Thrak kökenli bu 
halkın Bithynia Bölgesi’ne geldikten sonra Bithynler olarak adlandırıldığını yazar. 
(App. Rom. Hist. II 12, 1). Tarihçi Herodotos, MÖ IX. yüzyılın sonlarında, Lydia 
Krallığı’nın Anadolu’nun batısını ve kuzeyini kontrol etmeye başladığı dönemde, 
Bithynia’nın Lydia Krallığı’nın egemenliği altında bulunduğunu yazar. (Hdt. I 
28). Anadolu’nun Pers egemenliğine girdiği MÖ VI. yüzyılda ise Ksenophon, 
Bithynia’da merkezi yerel bir iktidar olmadığını ve Bithynialılar’ın küçük ya da 
büyük köyler hâlinde yaşadığını kaydeder. Bölge, Pers hâkimiyetinde, Daskyleion 
Satraplığı’nın kontrolünde kalır. (Ksen. An. VI-V, 7-8). Bu bilgilerden Bithynler’in 
bölgede tek başlarına siyasi bir organizasyon kuramadıkları anlaşılır.
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MÖ V. yüzyılın ikinci yarısında, Bithynia’da hanedan üyesi olarak, 
Diodalses, Botiras ve Bas gibi yöneticiler Bithynialılar’ı bir araya getirmeye 
çalışır. (Jones, 1998: 147). Bas’tan sonra yerine oğlu Zipoites, Bithynialılar’ın 
başına geçer ve bölgede birliği sağlayarak MÖ 297-6’da Bithynia Krallığı’nın 
ilk kralı olur. (Mørkholm, 2000: 205). Kral, Batı Anadolu ve Bithynia’yı ele 
geçirerek Anadolu’da hâkimiyet kurmak isteyen Seleukos Krallığı’na karşı 
başarılı bir mücadele verir. Zipoites, bağımsızlığı tanınan bir krallığı, oğlu I. 
Nikomedes’e bırakarak ölür. Böylece, I. Nikomedes, MÖ c. 280/79 yılında 
Bithynia Krallığı tahtına geçer. (Diod. 19 60). Nikomedes MÖ c. 264 yılında 
kendi adına Nikomedia kentini kurar ve burayı krallığın başkenti yapar. Kralın, 
Körfez’in karşı kıyısındaki Astakos yerine, neden yeni kent ve başkent olarak 
Nikomedia’yı seçtiği konusunda öncelikle bir efsane bilinmektedir. Buna göre, 
Astakos’ta, yeni kentin nerede kurulacağı konusunda tanrılara danışılır, kurban 
sunulur, ve tam kurban sunakta yakılırken bir kartal aniden ortaya çıkarak kurban 
edilen hayvanın başını ateşten kapar ve aynı zamanda yerden bir yılan yüzerek, 
ilerlemeye başlarlar, İzmit Körfezi’ni geçerek bugünkü İzmit’in olduğu yamaca 
varırlar. Bunun üzerine, kahinler tanrıların kentin buraya kurulmasını istedikleri 
yorumunu yapar. Bu olay, kentin 500. kuruluş yıl dönümünde bastırılan sikkelerde 
betimlenir. (Bosch, 1942: 18 vd.).

Efsaneyi bir tarafa bırakırsak Nikomedia’nın Bithynia Bölgesi’ne hâkim 
konumu ve yerleşim açısından uygun tepelere sahip olması nedeniyle, akropolis 
merkezli kurulan Hellenistik dönem kent modeline de uygun olarak, düz bir 
arazide bulunan ve savunma açısından zayıf olan Astakos yerine, hem yeni kent 
hem de başkent olarak seçilmesi son derece doğaldır. Nikomedia, yaklaşık iki 
yüzyıl boyunca krallığa başkentlik yapar. (Ruge, 1936: 488). 

Kentin Hellenistik dönemdeki durumu hakkında bilgiler sınırlıdır. Arkeolojik 
olarak desteklenememekle birlikte Hellenistik bir krallığa yakışır bir biçimde 
kentte imar faaliyetleri yapılmış olmalıdır. Kentlerin güvenliğini sağlayan en 
önemli mimari unsur olan surlar şüphesiz Nikomedia’da da bulunur. Ancak kentin 
Hellenistik dönem sur kalıntıları tam olarak tespit edilememiştir. Bir diğer önemli 
mimari yapı olan ve Hellenistik dönemde kentin manzaraya hâkim doğal yamacına 
yapılan tiyatro, Hellenistik Dönem’de kurulmuş bir başkent olmasından dolayı 
Nikomedia’da da kentin manzaraya hâkim en görkemli yerine kurulmuş olmalıdır. 
Nikomedia kent surlarının kalıntılarını inceleyen Foss, Nikomedia tiyatrosunu 
Libanius’un aktardıkları ve bazı tespit edilen kalıntılar üzerinden inceler. (Foss, 
1996: 9 vd.). Nikomedia’da 2005 ve 2006 yıllarında gerçekleştirilen “Kocaeli 
İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” sırasında Libanius’un bahsettiği 
tiyatroya ilişkin önemli kalıntılar tespit edilmiştir. (Çalık Ross, 2007: 97 vd.).

Antik kaynaklardan öğrendiğimize göre kent, bu dönemde tıpkı Pergamon 
ve Seleukeia gibi Anadolu’nun ve Hellenistik Dönem’in birkaç önemli başkenti 
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arasında yer alır. Tarihçi Ammianus Marcellinus, Nikomedia’nın, Nikomedes 
tarafından kıymetli eserlerle süslendiğini, görkemli anıtlarla donatıldığını ve 
bunun sonucunda kentin yalnız komşu krallıkları değil, Romalıları da kendine 
hayran bıraktığını kaydeder. (Amm. Marc. 22, 9, 3). Bu ifadeler kentin 
Hellenistik dönemdeki görkemi konusunda bir fikir vermektedir. Ayrıca Plinius’un 
ifadelerinden, Praksiteles’in Knidos Aphroditesi’ni yeni kurulan kent için istemesi 
Nikomedia krallarının sanata verdiği önemi gösterir. Aslında Bithynialılar’ın Trak 
kökenli oldukları düşünülürse, bu durum Yunan kültürüne olan yakınlıklarını da 
gösteren en çarpıcı örnektir. (Plin. Nat. VII 39). Genel olarak Bithynia krallarının 
diğer Yunan kentleriyle özellikle de Olympia, Delphi, Delos, Epidaurus ile 
kurdukları dinsel, ekonomik,entellektuel ve kültürel bağlar dikkat çeker. III. 
Nikomedes Delos’ta Isis ve Nemesis Tapınakları’nda sunularda bulunur ve ayrıca 
Delphi’ye 30 köle hediye eder. I. Prusias 227 yılındaki depremde ağır hasar gören 
Rodos’a yardım eder ve Girit’e elçiler gönderir. Bithynia Krallarının Yunan 
dünyası ile arasındaki iletişimi gösteren liste böylece uzayıp gitmektedir. Krallar 
euergetes ve proxenos kurumlarını ekonomik ve siyasi ilişkilerini güçlendirmek 
için en yüksek düzeyde kullanırlar. (Fernoux, 2004: 61 vd, ) 

Nikomedia’yı başkent yaparak krallık için son derece stratejik ve güçlü bir 
merkez seçen I. Nikomedes, MÖ c. 250 yılında öldükten sonra yerine, hakkında 
son derece sınırlı bilgilerimiz bulunan, oğlu Ziaelas (MÖ c. 250- c. 230) tahta 
geçer. Bithynia, Ziaelas döneminde doğuya doğru genişler. Phrygia ve Paphlagonia 
sınır bölgeleri Bithynia ile bağlanır. (Meyer, 1899: 517). Ziaelas’dan sonra yerine 
oğlu I. Prusias (MÖ c. 230-182) yönetime geçer. Bu dönemde, gittikçe büyüyerek 
güçlenmekte olan Roma Devleti’nin Anadolu da dâhil olmak üzere Akdeniz 
Dünyası’nda cereyan eden siyasi arenada etkili bir söz sahibi olduğu hatta, hakem 
konumunda Hellenistik krallıklar arasındaki ilişkileri yönlendirdiği görülür. 
İşte bu yeni durumda, I. Prusias, Makedonia Kralı V. Philippos ile Hannibal’in 
Roma’ya karşı kurduğu ittifakta Makedonia’nın safında yer alır. MÖ 202 yılında 
I. Prusias ile Kios şehri arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda V. Philippos, 
Kalkhedon, Kios ve Myrleia’yı işgal eder ve buraları I. Prusias’a armağan olarak 
verir. (Strab. XII 4, 3, Arslan, 2007: 336 dn. 1534). Böylece Bithynia’nın sınırları 
Mysia ve Olympia’ya kadar genişler. I. Prusias, Magnesia Savaşı öncesinde 
tarafsız kalır. (Arslan, 2007: 116). Magnesia Savaşı sonrası yenilen Seleukoslar ile 
Roma arasında yapılan Apameia Antlaşması’nda Mysia, Hellespontos Phrygia’sı, 
Pergamon Kralı II. Eumenes’e verilir. Bunun üzerine, I. Prusias, Pergamon Kralı 
ile anlaşmazlığa düşer. (Radt, 2002: 33, Malay, 1992: 64, Arslan, 2007: 63).Bunun 
üzerine, MÖ 183 yılında I. Prusias, II. Eumenes’e karşı savaşır. (Harris, 1980: 
862). Ancak Eumenes’e karşı yenilmesinden sonra devreye Roma girer. Savaş, 
toprakların Pergamon’a geri verilmesi ile son bulur. (Radt, 2002: 32-33).

 I. Prusias MÖ 182 yılında öldükten sonra yerine oğlu II. Prusias (MÖ 182-
149) tahta geçer. II. Prusias Makedonia Kralı Perseus’un kız kardeşi ile evlenerek 
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ilişkilerini güçlendirir. Kral, Bithynia hanedanlığının en savaşçı kralı olarak 
Makedonia Kralı V. Philippos’un yardımı ile Bithynia sınırlarını Rhyndakos 
Irmağı (Manisa, Kocaçay) ile Olympos Dağı’na kadar genişletir. (Strab. XII 4, 
3, Harris, 1980: 861 vd.). Ayrıca II. Prusias Roma’ya giderek teritoryumunun 
genişletilmesini ister, ancak bu isteği kabul edilmez. (Polyb. XXXI 32, Magie 
1950: 767 dn. 65). Bunun üzerine, II. Prusias, o sırada II. Eumenes’in ölümünü 
de fırsat bilerek Pergamon’a tekrar saldırır. (Radt, 2002: 36). Ancak yenilerek 
Roma’nın ultimatomu üzerine anlaşma yapmak zorunda kalır ve savaş tazminatı 
verir. (Polyb. XXXII 16, XXXIII 1, 7). II. Prusias sert mizacıyla halkı bezdirirken, 
Prusias’ın Roma’da eğitim gören oğlu II. Nikomedes hem Romalılar hem de 
Bithynialılar arasında sevilmeye başlar. II. Nikomedes MÖ 149’da taht için bir 
girişimde bulunur. Bunun için Pergamon Kralı II. Attalos’tan ve Roma’dan destek 
görür. (Radt, 2002: 36). Roma’dan Nikomedia’ya gelen Nikomedes babasını 
öldürtür ve krallığın başına geçer. (Harris, 1980: 863). Böylece Roma’nın desteği 
ile II. Nikomedes (MÖ 149-127) Bithynia kralı olur. Bu dönemde gerçekleşen en 
önemli olaylardan biri, Pergamon hanedanlığının son kralı III. Attalos’un, MÖ 
133’te krallığını Roma’ya miras bırakarak ölmesidir. III. Attalos’un ölmesiyle 
Bithynia Krallığı’nın Pergamon ile olan mücadelesi geride kalır. MÖ 128’de II. 
Nikomedes’in ölmesi üzerine yerine oğlu III. Nikomedes (MÖ 127-94) tahta 
geçer. MÖ 109/8’de III. Nikomedes Euergetes, Pontos Kralı Mithridates ile ittifak 
kurarak Paphlagonia’ya saldırıp aralarında paylaşırlar. (Iust. 37 4 3, Haris, 1980: 
864, Arslan, 2007: 92). Ardından Mithridates Kappadokia’yı işgal eder. (Iust. 37 
4, 38 7-10, Arslan, 2007: 99, Haris, 1980: 865). Bu gelişmeler üzerine Roma, 
MÖ 96’da gönderdiği bir heyetle her iki kralın da işgal ettikleri yerlerden geri 
çekilmesini bildirir ve krallar çekilmek zorunda kalır. (Arslan, 2007: 102). III. 
Nikomedes’in MÖ 94’te ölümü ile yerine, Roma desteği ile oğlu IV. Nikomedes 
Philopator (MÖ 94-74) tahta geçer. IV. Nikomedes MÖ 74 yılında krallığının 
yönetimini Roma’ya miras bırakmasıyla Bithynia Krallığı da sona ermiş olur. 
(Jones, 1998: 157).

S. H. Allen, Boğazlar’ı Immanuel Wallerstein’ın dünya sistemleri analizi 
çerçevesinde değerlendirir. Wallerstein’ın ekonomik yapılarına göre ülkeleri 
değerlendirdiği analizinde, kabaca ve genel olarak her biri daha büyük bir 
sistemin parçası olan bölgeler arasında dört unsur vardır. Buna göre bir merkez 
(core), çevre (periphery), ve en dıştaki bölgeyle (external zone) bağlantı kuran 
bir yarı-çevre (semi-periphery) bulunur. (Allen, 2007: 159) Allen daha sonra, 
M. Allen’ın rekabet edilen çevre/mücadele alanı (contested periphery) analizini 
Çanakkale ve Istanbul Boğazlar’ı özelinde inceler. Rekabet çevresi konum olarak, 
yine Wallerstein’ın bahsettiği “yarı-çevre”ye benzerdir, ancak burası, merkezin 
hiç bir zaman üzerinde daimi bir hâkimiyet kuramadığı ve sürekli olarak farklı 
güçler arasında el değiştirdiği bir mücadele alanıdır. Allen’ın sunduğu örneklere 
göre rekabet çevreleri her zaman elde edilmek istenen stratejik bölgelerdir ve 
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kara ve deniz yollarının kavşak noktasında bulunurlar. Çanakkale Boğazları, bu 
nedenle rekabet alanlarından biridir ve Troia ve Ilion kentleri deniz ve kara yolları 
üzerindeki askeri terimiyle tıkama mevziilerine (choke point) konumlanmıştır. 
Bu bahsedilen yerler ekonomik ve politik hayatı yakından ilgilendirmişlerdir. 
Boğazlar üzerindeki kontrol mücadelesi Klasik Çağlar’dan (Troia Savaşları) 
itibaren bilinir. Daha sonra bu coğrafya, Atinalılar-Persler, Atinalılar-Spartalılar 
ve Hellenistik krallıklar arasındaki güç mücadelesine tanık olur. Bu durum 
Roma, Bizans ve Osmanlı Imparatorlukları döneminde de sürer. Birinci Dünya 
Savaş’ındaki Çanakkale Cephesi bu mücadelenin yakın geçmişte yaşanılan 
örneklerinden biridir. (Allen, 2007: 161)

Allen’a göre Antik Çağ’da bu mücadele Roma egemenliği ile bitmiş 
gözükmektedir. En son Mithridates Savaşları’nda Pontos Krallığı ve Roma 
bölgede karşı karşıya gelir. Bundan sonra, Boğazlar ve çevresi, Roma, ardından 
Bizans ve Osmanlı “merkez”lerine entegre olur ve artık bir rekabet alanı olmaktan 
çıkar.3 (Allen, 2007: 161-162)

Boğazlar ve çevresi üzerinde cereyan eden bu güç mücadelesinde bölge olarak 
Bithynia ve Nikomedia kenti de payını alır. Bu bağlamda Bithynia Krallığı ve 
Nikomedia’nın yerini değerlendirmek gerekirse, Anadolu’nun geçiş noktasında 
olduğu için, belki de siyasi açıdan üzerinde durması en güç bölgede kurulan Bithynia 
Krallığı, iki yüz yıldan fazla, siyasi bir organizasyon olarak yer almıştır. Nikomedia 
(İzmit) ise dünya tarihinin en karışık dönemlerinden biri sayılabilecek Hellenistik 
dönemde, Bithynia Krallığı’nın başkenti olarak sivrilmiş, bu durum kente kültürel 
ve ekonomik bir zenginlik getirmiştir. Bithynia Kralları, Hellenistik Dünya’nın 
değişen konjonktürüne göre çıkarlarını gözetmişler ve batıdan Anadolu’ya açılan 
bu stratejik-coğrafi konumlarını kullanmayı bilmişlerdir. Üç tarafı denizle çevrili 
bir yarımadaya (Kocaeli Yarımadası) hâkim olan Bithynia Krallığı için savaş ve 
savunma açısından sadece kara gücü değil, deniz gücü de gerekliydi. Nikomedia 
ve çevresindeki ormanlık alanlardan sağlanan ahşap güçlü bir donanma yapmak 
için gerekli ihtiyacı karşılamış olmalıdır. Diğer taraftan krallar, sadece Nikomedia 
ve çevresine hâkim olan bir krallıkla ayakta duramayacaklarını ve siyasi 
açıdan son derece kaygan olan bu bölgede tutunamayacaklarını kavramışlardır. 
Bu yüzden hem topraklarını genişletmek istemişler hem de diğer krallıklarla 
aralarında tampon bölgeler oluşturmaya çalışmışlardır. Doğu sınırları için bunu az 
çok gerçekleştirirken güneybatıdaki komşuları Pergamon Krallığı ile her zaman 
sınır sorunları yaşamışlardır. (Haris, 1980: 861-864; Radt, 2002: 32-33)

Bithynia Krallığı’nın sahip olduğu jeopolitik avantajlar, bir başka açıdan 
bakıldığında krallığı cazip hale getiren bir dezavantaj olarak da görülebilir. Bu 
durum krallığın temkinli ve akılcı bir politika yürütmesini gerektirmiştir. Çünkü 
3 Allen, çalışmasının giriş kısmında Türkiye’nin dünya üzerindeki konumuyla başlı başına bir 
rekabet bölgesi olduğuna da vurgu yapar. 
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Anadolu’nun hâkimiyeti tarihin her döneminde Boğazlar ve çevresine hâkim 
olmaktan geçmiştir. Tarih boyunca bunun farkına varan pek çok devlet Anadolu’yu 
elinde tutmak için Boğazlar ve çevresini egemenliği altına almak istemiştir. 
Bithynia Krallığı da konumu nedeniyle Anadolu hâkimiyetini ele geçirmek isteyen 
devletlerin baskısı altında kalmıştır. Güçlerinin yetmediği yerde krallar, kendilerini 
tehdit eden uzaktaki bir güce karşı Makedonia Krallığı gibi yakın coğrafyadaki 
krallıklarla, bazen siyasi evlilikler yoluyla, iş birliği yapmışlardır. Bu uzaktaki 
güçler, önceleri, krallığının geleceğini Anadolu egemenliğinde görerek genişleme 
politikası güden Antiokheia (Antakya) merkezli Seleukos Krallığı, daha sonra ise 
Anadolu’da nüfuzunu artırmaya çalışan Roma Devleti olmuştur. (Braund 1984: 
353-354; Strab. XII 4, 3; Haris, 1980: 861-2) Özellikle Seleukoslar’a karşı 
Ptolemaioslarla iyi ilişkiler kurulmuştur (Ziaelas ve III. Ptolemaios arasında), 
(Cohen, 1995: 61) I. ve II. Prusias’ın direnç gösteren politikalarına karşın, krallıkta 
çözülme, aslında II. Nikomedes ile başlamıştır. Roma’nın kendi desteğiyle tahta 
çıkardığı II. Nikomedes, Bithynia Krallığı için, III. Nikomedes’in Roma gücünün 
gölgesinde yapmaya çalıştığı Kappadokia Seferi dışında, sonun başlangıcı 
olmuştur. Çünkü Roma, gücünü, bizzat kralı belirleyerek gösterir hale gelmiştir. 
Pergamon Krallığı’nın vasiyet yoluyla Roma hâkimiyetine geçmesi Anadolu’daki 
Roma hâkimiyeti için ilk basamaktır. Ancak ikinci ve çok daha önemli basamak, 
stratejik ve jeopolitik konuma sahip Bithynia Krallığı’nın, Pergamon Krallığı ile 
aynı kaderi paylaşmasıyla olmuştur. (Jones, 1998: 157; Haris, 1980: 866)

B. Roma Dönemi’nde Nikomedia (MÖ 74-MS. 476)

IV. Nikomedes’in Krallığı’nı Roma’ya bıraktığını vasiyet etmesiyle Bithynia, 
Roma’nın bir eyaleti hâline gelir. (Harris, 1980: 866). Böylece Romalılar 
bölgedeki yeni siyasi güç olarak yerlerini alırlar. MÖ 63 yılındaki Pontos seferi 
sonunda, Pontos’un Paphlagonia bölgesi Bithynia ile birleştirilerek Bithynia-
Pontos eyaleti kurulur. (Arslan, 2007: 305 vd.), (Harita, bkz.: s. 1583). Bu yeni 
sistemde, Hellenistik Krallıkların sona ermesiyle polis’ler yani kentler ön plana 
çıkar. Eyaletteki etkinliklerini artırmak ve prestij sahibi olmak isteyen kentler, 
birbirleriyle yarışır hâle gelirler. Kentler arası rekabetin yaşandığı bu dönemde 
Nikomedia da bu çekişmede yerini alır.

Nikomedia, öncelikle, konumu nedeniyle Bithynia Eyalet Meclisi’nin merkezi 
olarak eyalette ön plana çıkar. (Levick, 1967: 167). MÖ 29 yılında ise İmparator 
Augustus, Roma ve kendi adına bir tapınak yapılması için Pergamon’a ve 
Nikomedia’ya izin verir. (Dio Cass. LI 20, 6-9). Böylece kent, neokoros unvanını 
alarak eyaletteki imparatorluk kültünün de merkezi olur. (Yegül, 1982: 14 dn. 38, 
Dereboy, 2007: 3 vd.). Augustus adına tapınak yapma izni almak sadece dinsel 
bir onur değil, hem ekonomik hem de politik açıdan çok önemli bir gelişmedir. 
Çünkü koina denilen ve imparator adına dört yılda bir yapılan oyunlar imparator 
tapınağı bulunan yerlerde yapılıyordu. Anadolu’da çok az kente bu iznin verilmiş 
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olması, Nikomedia’nın sahip olduğu önemin göstergesidir. Kent bu şekilde 
Roma’ya vergi vermekten muaf tutulur ve özel bir temsil hakkı kazanır. (Price, 
2004: 115). Neokoros olmak sadece kentler arasında prestiji getirmez, özellikle 
deprem gibi doğal afetlerde imparatorların kente yardımlarını sağlar. Kentte 
sık sık gerçekleşen depremlerde Roma imparatorları yardım ellerini uzatmakta 
gecikmemişlerdir. Mesela Nikomedia MS 120 yılında meydana gelen bir deprem 
ile yıkılır.4 Büyük zarar gören kent, İmparator Hadrianus’un yardımları ile 
onarılır. (Haris, 1980: 895, Mitchell, 1987: 351). Kent, ilk neokoros unvanından 
sonra İmparator Commodus döneminde ikinci kez neokoros olur. (Ruge, 1936: 
486), (bkz.: Fotoğraf 4). Üçüncü neokoros hakkını ise İmparator Elagabalus 
döneminde alır. (Arslan, 1996: 107).

Fotoğraf 4: Nikomedia Sikkeleri Üzerinde Kent Merkezinde Bulunan Demeter 
Tapınağı ve İmparator Tapınaklarını Gösteren Betim. (SNG 1944: 582).

Kentler arası prestij ve unvan rekabetinin yaşandığı bu dönemde, Nikomedia’nın 
eyaletteki en büyük rakibi Nikaia olur. İki kent arasında müthiş bir çekişme yaşanır. 
Mesela MS 18 yılında İmparator Tiberius’un evlatlığı Germanicus tarafından 
Metropolis unvanı Nikaia’dan alınarak Nikomedia’ya verilir. (Waddington 
1908: 513, IGR III, 63, 69). Bu durum iki şehir arasındaki rekabeti kızıştırır, 
hatta kavga o kadar büyür ki Roma ilişkileri düzeltmek için iki şehir arasında 
arabulucu rol oynar. (Bosch, 1942: 26 vd.). İmparator Traianus döneminde, Dio 
Khrysostomos’un Nikomedia ve Nikaia kentleri arasındaki çekişme üzerine 
“Nikaia halkı ile dirlik üzerine” adlı söylevi rekabetin boyutunu göstermesi 
açısından ilginçtir. (Dion Chr. 38). İki kent arasındaki mücadele MS. 194 yılında 
Septimius Severus ile Pescennius Niger arasında başlayan taht kavgasında yine 
kendini gösterir. Nikaia Niger’in, Nikomedia ise Severus’un tarafını tutar. (Texier, 
1997: 103 vd.). Septimius Severus’un Niger’i kesin olarak yenmesinden sonra 

4 Metinde bulunan bütün deprem kayıtları Guidoboni, 1994’ten alınmıştır.
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Nikaia cezalandırır, Nikomedia ise “fides” (sadık) unvanı ile ödüllendirir. (Ruge, 
1936: 474). İmparatorun bu zaferinin betimleri Nikomedia’nın kent sikkelerinde 
görülebilir. (Waddington, 1908: 541).

Kent, Doğu’ya giden yol üzerinde bulunması, doğal bir limana sahip olması 
ve boğazlara yakın olması nedeniyle kentin limanında sürekli bir Roma filosu 
bulunur. (Fıratlı, 1971: 10, bkz.: Çizim). Kent sikkeleri üzerinde farklı dönemlerde 
basılan, hatta bazılarında imparator betiminin de bulunduğu, kadırga betimlerinin 
çokluğu, kent limanında bulunan filonun göstergesi olmalıdır. (Waddington, 1908: 
561, 346). Kentte sürekli olarak bulundurulan Roma filosu kentin jeopolitik ve 
stratejik öneminin açık kanıtıdır.

Çizim: Antik Çağ’da Nikomedia Kenti. (Çizim: Onur Şahna, Çalık Ross 2007: 
Kapak).

MS II. yüzyıldan itibaren Nikomedia’nın askerî ve ticari açıdan önemi daha 
da artmaya başlar. Çünkü Avrupa’dan başlayarak Byzantion’a, ve Nikomedia’ya 
oradan Ankyra’dan geçerek Mezopotamya’ya giden ordu yolundaki trafik, 
imparatorluğun özellikle MS II.-III. yüzyıldaki doğu seferleri nedeniyle artar. 
(Howgego 1985; 41, Dönmez Öztürk, 2007: 84 vd.). Roma, Marcus Aurelius 
döneminden itibaren doğudaki Parth Devleti’ne ciddi seferler düzenler. Bu 
nedenle kent, Roma’nın doğudaki düşmanlarına karşı düzenlediği seferlerde 
elverişli konumu nedeniyle askerî bir üs olarak imparatorların konaklama yeri 
olur. Mesela, MS 214-215 yılında İmparator Caracalla Nikomedia’da kışı geçirir. 
(Dio Cass. LXXVII 17-18). Caracalla burada bir taraftan araba yarışları ve hayvan 
dövüşleri ile vakit geçirir, diğer taraftan yapacağı Parth seferinin hazırlıklarını 
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Çizim: Antik Çağ’da Nikomedia Kenti. (Çizim: Onur Şahna, Çalık Ross 2007: 

Kapak). 

MS II. yüzyıldan itibaren Nikomedia’nın askerî ve ticari açıdan önemi daha da 
artmaya başlar. Çünkü Avrupa’dan başlayarak Byzantion’a, ve Nikomedia’ya 
oradan Ankyra’dan geçerek Mezopotamya’ya giden ordu yolundaki trafik, 
imparatorluğun özellikle MS II.-III. yüzyıldaki doğu seferleri nedeniyle artar. 
(Howgego 1985; 41, Dönmez Öztürk, 2007: 84 vd.). Roma, Marcus Aurelius 
döneminden itibaren doğudaki Parth Devleti’ne ciddi seferler düzenler. Bu nedenle 
kent, Roma’nın doğudaki düşmanlarına karşı düzenlediği seferlerde elverişli 
konumu nedeniyle askerî bir üs olarak imparatorların konaklama yeri olur. Mesela, 
MS 214-215 yılında İmparator Caracalla Nikomedia’da kışı geçirir. (Dio Cass. 
LXXVII 17-18). Caracalla burada bir taraftan araba yarışları ve hayvan dövüşleri 
ile vakit geçirir, diğer taraftan yapacağı Parth seferinin hazırlıklarını yapar. (Haris, 
1980: 897; Ruge, 1936: 475). Antiokheia’dan dönen İmparator Elagabalus MS 
218-219 kışında Nikomedia’da kalır. (Dio Cass. LXXIX 7 3, Hdt. V 5 3, Texier 
1997; 104). Yine doğu seferi için MS 233/234 kışında Severus Alexander, sarayını 
Nikomedia’ya taşır. MS. 232/3 yılında Parth Devleti yerine kurulan Yeni Pers 
Devleti (Sasaniler) Roma’nın doğudaki yeni düşmanı olarak belirir. Bu nedenle 
MS. 242/243 kışında III. Gordianus sarayını Nikomedia’ya taşır. (Bosch, 1942: 
36). 

Sefer zamanlarında kullanılan yol, aynı zamanda Trakya ile Küçük Asya 
arasındaki ekonomik ilişkileri de önemli bir noktaya getirir. Ticaret yolunun bu 
şekilde Kuzey batıya kayması sonucu, batıdaki Smyrna gibi birçok liman kenti 
önemini kaybeder. Böylece bu güzergah üzerindeki şehirler ön plana çıkar. 
Dolayısıyla Nikomedia’nın ticari önemi ve ticaret hacmi artar. İkinci yüzyıldan 
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yapar. (Haris, 1980: 897; Ruge, 1936: 475). Antiokheia’dan dönen İmparator 
Elagabalus MS 218-219 kışında Nikomedia’da kalır. (Dio Cass. LXXIX 7 3, 
Hdt. V 5 3, Texier 1997; 104). Yine doğu seferi için MS 233/234 kışında Severus 
Alexander, sarayını Nikomedia’ya taşır. MS. 232/3 yılında Parth Devleti yerine 
kurulan Yeni Pers Devleti (Sasaniler) Roma’nın doğudaki yeni düşmanı olarak 
belirir. Bu nedenle MS. 242/243 kışında III. Gordianus sarayını Nikomedia’ya 
taşır. (Bosch, 1942: 36).

Sefer zamanlarında kullanılan yol, aynı zamanda Trakya ile Küçük Asya 
arasındaki ekonomik ilişkileri de önemli bir noktaya getirir. Ticaret yolunun bu 
şekilde Kuzey batıya kayması sonucu, batıdaki Smyrna gibi birçok liman kenti 
önemini kaybeder. Böylece bu güzergah üzerindeki şehirler ön plana çıkar. 
Dolayısıyla Nikomedia’nın ticari önemi ve ticaret hacmi artar. İkinci yüzyıldan 
itibaren Nikomedia ve Smyrna, Pergamon ve denizle doğrudan bağlantısı olmayan 
Laodikeia gibi kentler arasındaki homonoia sikkeleri bu kentler arasındaki artan 
ticari ilişkilerin göstergesi olmalıdır. (Dönmez-Öztürk, 2007: 85 vd.). Commodus 
döneminde Smyrna-Nikomedia (Waddington, 1908: 535, 148, Fotoğraf 5, bkz.: 
s. 1584), ve Laodikeia-Nikomedia arasında (BMC, 1906: 277); III. Gordianus 
Augustus döneminde Nikomedia-Pergamon (BMC, 1892: 350-352) ve 
Nikomedia-Smyrna arasında homonoia sikkeleri basılmıştır. (Waddington, 1908: 
564, 371).

B. Levick’in belirttiği gibi genel olarak Bithynia ve Boğazlar, Roma 
İmparatorluğu ‘merkez’ ine bağlı olsa da diğer ‘merkezler’ arasında önemli bir rol 
oynar. Özellikle, imparatorluğun güç dengesinin doğuya ve kuzeye doğru kaymaya 
başladığı Principatus Dönemi’nde kentin ve bölgenin stratejik önemi daha da 
belirginleşir. İlk neden Roma’nın kuzey doğu sınırında Moesia Bölgesi’nde ve 
İmparator Traianus Dönemi’nde kurulan Dacia eyaleti’nde artan nüfuzuyla 
ilgilidir. İkinci neden doğu sınırıyla ilişkilidir. Euphrates (Fırat) Parthlara karşı 
bir bariyer oluştuturken, aynı zamanda Kafkaslar’ın ötesinde yaşatan Sarmatlar 
ve İskitler de imparatorluk için ciddi bir tehdit oluşturuyordu.Bu çizilen siyasi 
tabloda Bithynia’nın artan önemi İmparator Traianus tarafından farkedildi. 
Bu nedenle Genç Plinius sadece eyaletin içinde bulunduğu ekonomik ve idari 
sorunları çözmek için değil, aynı zamanda diplomatik, stratejik ve iletişim gibi 
imparatorluğun yakın gelecekte ihtiyaç duyacağı konular üzerine çalışmak için 
Bithynia’ya vali olarak atandı. (Levick, 1979: 125-127) Çünkü idari ve ekonomik 
problemler, Plinius atanmadan önce de, aslında Cicero zamanından beri eyaletin 
başlıca sorunuydu. (Levick, 1979: 120) Her ne kadar Bithynia ve Nicomedia 
Roma ‘merkez’inin bir parçası ise de belki şu durumda Allen’in bahsettiği analize 
göre, eyaletin başkenti Nikomedia, bir ‘tıkama mevzii’ (choke point) olarak kabul 
edilebilir. Nikomedia ve Bithynia Bölgesi ana kara ve deniz yolları üzerindeki 
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konumuyla, iki merkez arasında, yani Roma ve Parth İmparatorlukları arasında, 
ve Kafkas kabileleri ve Danube Nehri ötesinde uzanan tehdite karşı en azından 
önemli bir tampon bölge oluşturmuştur.

Görüldüğü üzere MS I. yüzyıldan itibaren Akdeniz Dünyası’ndaki siyasi 
dengelerin değişmesine ve imparatorluğun ağırlığının doğuya kaymasına paralel 
olarak, kentin jeopolitik önemi giderek tırmanmaya başlar. Bu tırmanış, MS III. 
yüzyılda da devam eder ve Diocletianus’un kenti başkent yapmasıyla zirveye 
ulaşır.

Kenti, başkentliğe taşıyacak süreç MS 284 yılında, Nikomedia yakınlarında 
Diocletianus’un imparator ilan edilmesiyle başlar. (Williams 1985: 36 vd.; 
Kolb, 1987: 10 vd.; Kivimäki-Tuomisto 2001: 264 vd.). Diocletianus, imparator 
olmadan önce Moesia eyaletinde valilik yapar. İmparator bu görevi sırasında 
Roma’nın geldiği noktayı inceleme imkânı bulur ve bazı sonuçlara ulaşır. Doğuda 
Sasani tehlikesi, kuzeyde Germen kabilelerinin saldırıları, ayrıca eyaletlerde 
çıkan iç isyanlar imparatorluğun bu dönemde geldiği siyasi durumun bir özeti 
gibidir. Britannia’dan Fırat’a, Tuna’dan Afrika’ya uzanan imparatorluğu tek 
başına yönetmek ve çıkan olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmek 
son derece zordur. Bu nedenle, İmparator, dürüst ve iyi yetişmiş yardımcılara 
ihtiyaç duyacaktır. (Mattingly, 1971: 324-327). Bunun üzerine, Diocletianus, 
Maximianus’u MS. 286 yılında augustus olarak ilan eder ve nispeten bağımsız 
olarak Devlet’in batı bölgelerinin yönetimini ona bırakır. MS 293’te Diocletianus 
ve Maximianus kendilerine yardımcı olarak caesar sıfatıyla evlat edinirler. 
Caesar’lardan Galerius doğuda, Constantius batıda yer alır. Böylece Roma 
İmparatorluğu, tetrarkhia olarak adlandırılacak dörtlü yönetim ile yönetilmeye 
başlar. Roma bu yeni düzende yönetim merkezi olarak bütün etkinliğini 
kaybeder. Başkentler ise tamamen tetrarkhia’yı oluşturanların tercihine kalır. 
Diocletianus, genel olarak Nikomedia’da; Galerius, Sirmium (Mitroviça) ya da 
Thessalonika’da; Maximianus Mediolanum ya da Acquileia’da; Constantius 
ise Augusta Treverorum’da ve daha sonra Eburacum’da (York) hüküm sürer. 
(Mattingly, 1971: 328 vd., Foss, 2002: 2 vd., Ensslin, 1971: 383-388).

İmparator Diocletianus, imparator ilan edildiği Nikomedia’yı başkenti yapar. 
Kentin başkent yapılması tetrarkhia’nın kurulması gerekçeleriyle paraleldir. Bu 
dönemde Diocletianus’un yönetim alanı içindeki en büyük iki dış tehdit doğuda 
Sasani tehlikesi, kuzeyde ise Germen kabileleridir. Bu durum, hem doğuya hem 
de kuzeye hızlı müdahaleyi yapabilecek bir başkent ihtiyacını ortaya çıkarır. 
Nikomedia’nın, iyi bir limana sahip olması, kara ve deniz ulaşımı ile kuzey ve 
doğu sınırlarına ulaşım uygunluğu, doğu seferleri için elverişli konumu başkent 
olarak seçilmesinde etkili olur. (Foss, 2002: 3).

Diocletianus, bir başkent olacak şekilde kentin büyük bir kısmını yıktırıp 
yeniden inşa ettirir. Amacı kenti Roma ile yarışacak kadar güzel bir görünüm 
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kazandırmaktır. Aslında bu dönemde imparatorluğun inşa faaliyetleri imparator 
nerede ikamet ediyorsa o kente göre yoğunlaşır. Başkentte imar faaliyetleri 
abartılırken diğer kentler bundan yoksun kalır. Bu nedenle Diocletianus’un 
başkenti yaptığı Nikomedia, özellikle imparatorluğun bu döneminde, imar 
faaliyetleri açısından şanslı bir kentti. (MacMullen, 1959: 219, 233 dn. 95). 
İmparator, imar çalışmaları için en iyi mimar, sanatçı ve işçileri getirtir. Bu 
başkentlik süreci ile Nikomedia birçok Roma yapısına kavuşmuş olmalıdır. 
Nikomedia’nın mimari gelişimi büyük bir ivme kazanır. Hatta dönemin çağdaş 
kaynaklarından Lactantius yazılarında, Roma ile Nikomedia arasındaki güzellik 
yarışını ima eder. Ayrıca Diocletianus’un Nikomedia’da basilica, circus, darphane, 
silah imalathanesi, eşi ve kızının oturmaları için bir saray yaptırdığını kaydeder. 
(Lact. Mort. Pers. 7, 8-10). Yarış oyunlarına meraklı olan Diocletianus’un kentte 
yaptırdığı hipodromdan günümüze bir iz kalmaz. Büyük ihtimalle daha sonraları 
kentin başka yapılarının inşasında devşirme malzeme olarak kullanılır. (Texier, 
1997: 104). Darphane ve silah imalathanesi kentin ve bölgenin ekonomisi için 
son derece önemli bir yer teşkil eder. Silah imalathanesi tetrarkhia’nın temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yapılardan biridir. Burada kalkan ve ağır 
zırhlar üretilir. MS 294 yılında açılan darphane, bütün Pontos’un sikke ihtiyacını 
karşılar ve Heraklius Reformu’na kadar (MS 629/30) kullanılır. (Foss, 2002: 3 
vd.).

Diğer taraftan Diocletianus, tümüyle harap olan Antoninus hamamlarını 
onartır ve genişleterek halkın kullanımına sunar. İmparator, ayrıca, kentin 
sur çemberi ile çevrilmesi ve tahrip olanların onarılması ve güçlendirilmesi 
ilgilenir. Nikomedia’nın geç dönem sur kalıntıları Foss tarafından yapılan 
çalışmada incelenmiştir. (Foss, 2002: 72 vd.). Nikomedia kentinin sur kalıntı 
izlerinin, günümüzde Kocaeli İli İzmit İlçesi Orhan Mahallesi ve Paç Mahalleleri 
sınırlarından Seka arazisine kadar sürdüğü tespit edilmiştir. (Fıratlı, 1971: 11; Foss, 
1996: 29, 41 vd.; Zeyrek, 2005: 29). Bu kalıntılar önemli ölçüde “Kocaeli İli ve 
İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” kapsamında da tespit edilmiş olup kent 
sınırları hakkındaki çalışmalar yüzey araştırması kapsamında sürdürülmektedir. 
(Çalık Ross, 2007: 96).

Diocletianus sadece imar faaliyetleri değil, aynı zamanda kültürel açıdan da 
kentin gelişmesi için çalışır. İmparatorluk sınırları içindeki ünlü heykeltraşlar 
ve hatipler Nikomedia’ya çağrılır. (Öztüre, 1969: 53). Söylev ustası Lactantius 
ve arkadaşı Fabius Latince dersler vermek üzere davet edilir. (Rand, 1971: 607 
vd., Kivimäki-Tuomisto, 2001: 272). Bu dönemde Nikomedia, Roma, Antiokheia 
(Antakya) ve Aleksandreia (İskenderiye) ile birlikte dünyanın en önemli dört 
kenti arasında yer alır. Hatta Libanius, Nikomedia’yı Roma ile kıyaslar ve kentin 
Roma’dan daha güzel olduğunu vurgulayarak kenti över. (Lib. Or. 61 7-10). Diğer 
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taraftan Ammianus Marcellinus, kentin görkeminden bahsederken, Nikomedia’nın 
ihtişamlı özel ve kamu binalarıyla donatıldığını ve bu yüzden iyi hâkimlerin ona 
ebedi kentin merkezi gibi baktıklarını yazar. (Amm. Marc. 22 9, 3).

MS. 324 yılında, Roma tahtına Constantinus’un geçmesi hem Nikomedia 
hem de imparatorluk için yeni bir çağın başlangıcıdır. (Foss, 2002: 6; Ruge, 
1936: 477). İmparator Constantinus (MS 324-337) Byzantion’da yeni bir 
başkent inşa etmeye karar verir. MS 330 yılında Byzantion’da kendi adını 
taşıyan Constantinopolis’in açılmasıyla Nikomedia da eski önemini yitirmeye 
başlar. Aralarında Diocletianus’un da bulunduğu pek çok heykel yeni başkentin 
hipodromuna dikilmek üzere götürülür. (Foss, 2002: 7).

Diocletianus’tan Büyük Constantinus’a kadar yaklaşık elli yıl başkentlik yapan 
Nikomedia, Byzantion’da kurulan yeni başkent Constantinopolis’in açılmasıyla 
görkemini kaybeder. Nikomedia MS 358 yılı Ağustos ayında geçirdiği büyük bir 
deprem sonucu büyük ölçüde yıkılır. O sırada Roma tahtında bulunan ve çocukluk 
yıllarını Nikomedia’da geçiren İmparator Iulianus (MS. 360-363), kente oldukça 
yüklü bir bağışta bulunur. (Amm. Marc. 22 9, 3; Ruge, 1936: 478). Aynı yılın 
aralık ayında ise kent yine şiddetli bir deprem ile sarsılır. Ammianus Marcellinus, 
depremin Nikomedia’nın geriye kalanını da yıktığını belirtir. (Amm. Marc. 22 
13, 5).

MS 362 yılındaki depremle, büyük darbeler alan kentin durumu MS 554 
ve 558 yıllarındaki depremlerle daha da kötüleşir. Kent, İmparator Iustinianus 
Dönemi’nde yaptırılan kiliseler, su kemerleri ve hamamlarla biraz toparlanır. 
(Texier, 1997: 109). Bu şekilde Bizans Dönemi’nde görkemli olmasa da varlığını 
sürdürür. Bizans döneminde Nikomedia, eski güzelliğini yitirse de jeopolitik 
önemini korumayı sürdürür. Bu dönemde Bithynia’nın baş piskoposluk merkezi 
olmasıyla dikkat çeker. Bizans kaynaklarında kent, başkentin ambarı, Bithynia’nın 
başlıca kenti olarak geçer. Buradan kent limanının başkente erzak sağlama 
konusundaki önemi anlaşılır. Bizans döneminde kentin güçlü kalesi ve surlarıyla 
imparatorun yaptığı seferlerde askerî bir üs olduğu görülmektedir. Düşmanın adı 
değişse de, kent askerî üs özelliği nedeniyle önem kazanır. Bizans’ı tehdit eden 
güçler; Persler, Araplar, Ruslar, Haçlılar ve son olarak da Osmanlılar yani, Türkler 
olur. Bu süreçte Nikomedia mücadele alanının ortasında kalır ve Bizans tarafından, 
başkente giden güzergahtaki son güçlü kale olduğundan kaybedilmemesine 
çalışılır. Bu çetin mücadele döneminde kent sık sık tahrip olur. Nitekim pek çok 
kaynakta kentin harap olduğu yazılıdır. (Foss, 2002: 29-44).

Sonuç olarak, Nikomedia Kenti; doğal kaynaklara, bir geçiş noktası 
üzerindeki konuma, korunaklı, doğal bir limana, verimli tarım alanlarına, tatlı su 
kaynaklarına, yenebilir bitkilere ve deniz ürünlerine sahip olması nedeniyle Antik 
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Çağlardan günümüze, insanların yerleşim alanı olarak seçtiği bir yer olmuştur. 
Bu jeopolitik özellikler, kenti, Hellenistik Dönem’de Bithynia Krallığı’nın 
başkentliğine taşımıştır. 

Bithynia Krallığı’nın ardından bölgede hâkimiyet kuran Romalılar da kentin 
önemini fark etmişler ve özellikle askerî bir üs olarak kentin konumundan ve sahip 
olduğu korunaklı limandan yararlanmışlardır. Ayrıca kente üç kez neokoros unvanı 
vererek Bithynia eyaletinin en önemli kenti yapmışlardır. Aslında Nikomedia’nın 
Roma dönemindeki jeopolitik önemi jeopolitik avantajlarının yanı sıra değişen 
siyasi konjonktüre göre de şekillenmiştir. MS II. yüzyıldan itibaren doğudaki 
Parth Devleti tehlikesi, MS III. yüzyılın ortalarına gelindiğinde yerini Yeni Pers 
Devleti’ne (Sasaniler) bırakmıştır. Bu nedenle Nikomedia doğuya giden yol 
üzerindeki konumu nedeniyle MS II. yüzyıldan itibaren Roma için bir üs hâline 
gelmiştir. Nihayet MS. 284 yılında tahta geçen Diocletianus’un kenti başkent ilan 
etmesiyle Nikomedia’nın jeopolitik önemi bir anlamda tescillenmiştir. 

MS 330 yılında yeni başkent olarak Constantinopolis’in açılması kente 
başkentliği kaybettirmiş, jeopolitik önemini kaybettirmemiştir. Nikomedia, Bizans 
Dönemi’nde de askerî bir üs ve tahıl ambarı olarak başkent Constantinopolis’i 
besleyen ve koruyan bir kale olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise Nikomedia/
İzmit kenti, limanı, kara ve deniz yolu üzerindeki konumu, doğal kaynakları 
ile ülkemizin en önemli endüstri ve sanayi kentlerinden biri olarak hizmet 
etmektedir. Oysa burada kentin hem Antik Çağ’daki konumu ve jeopolitik önemi 
hem de komşusu İstanbul kadar zengin olan tarihî ve arkeolojik zenginliği ortaya 
çıkmaktadır. Nikomedia/İzmit’in sahip olduğu tarihî ve arkeolojik potansiyel 
hem kent turizmine hem de bilimsel araştırmalara büyük bir katkı yaparak kentin 
bu alanda da adını duyurmasını sağlayacaktır. 2005 yılından bu yana Kocaeli 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross tarafından 
yürütülen “Kocaeli İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırmaları” ve bu çerçevede 
sürdürülen “Nikomedia Projesiˮ kentin bu potansiyelinin ortaya çıkarılması 
açısından son derece sevindiricidir. 
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NAHÇIVAN: ERMENİ İDDİALARI VE TARİHÎ GERÇEKLER
HACIYEV, İsmail

AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

Nahçıvan diyarı, tarihеn Azеrbaycan’ın ayrılmaz tеrkib hissеsi оlmuştur. 
MÖ IV-II. binyıllıklarda Nahçıvan arazisindе mеydana gеlеn iri taifе ittifakları 
Azеrbaycan Türk halkının sоykökünün оluşmasında mühim rоl оynamıştır. 
Nahçıvan arazisindе aşkar еdilеn, bulunan taş vе mеtal dеvrinin abidеlеri, 
Gеmikaya tasvirlеri, bоyalı kablar kültürünün izlеri bu arazinin kadim Türk 
yurdu, ilkin sivilizasiyоn оdaklarından biri оlduğunu isbatlamaktadır. Bunlar 
başlıca оlarak Türk kökеnli; Kaspi, Kausi vе Nak kabilе ittifakları idi. “Nahçıvan” 
sözü dе bu arazidе yaşamış, kadim tayfalardan biri оlan Nakların adı ilе 
bağlantılıdır. Daha Milat öncеsindеn başlayarak Nahçıvan arazisindе bulgar, Hun, 
Pеçеnеk, Kеngеr, Hazar vb. kavimlеr yaşamışlar. Nahçıvan bölgеsindе Sеlçuk 
Oğuzlarından; Bеkdilli, Hеlеc, Yaycılı, Türkmеn tayfalarından; Ustaclı, Didivarlı, 
Kızıllı, Erеfsеli, Kеçili, Kеlfirli, Kоlanılı, Karahanbеyli, Alihanlı, Muğanlı vе 
оnlarla başkaları yaşamışlardır.

Nahçıvan arazisi; Manna, Midiya, Еhеmеni İmparatоrlukları, Atrоpatеna, 
Parfiya, Sasanilеr, Arap hilafеti, Karakоyunlu, Akkоyunlu, Safеvilеr vb. dеvlеtlеrin 
tеrkibindе оlmuştur.

Оrta Asr kaynakları Nahçıva’nın Azеrbaycan’ın tеrkibindе оlduğunu vе 
ahalisinin millî tеrkibi Azеrbaycan Türklеrindеn ibarеt оlduğunu göstеrmеktеdir. 
Türkmеnçay Antlaşması’ndan sоnra bu bölgеyе Ermеnilеr kоnaklandırılsa da 
yеrli Azеri Türklеri yinе ahalinin büyük çоğunluğunu, yani % 84-86’sını tеşkil 
еtmiştir.

ХХ. asrın 20’inci yıllarında Ermеnilеr Nahçıvanı işğal еtmеyе çaba göstеrsеlеr 
dе bunu başaramamış, Mоskova vе Kars barış vе dоstluk antlaşmaları Nahçıvan’a 
Azеrbaycan’ın tеrkibindе özеrklik statüsü vеrmiştir. 1924 yılında isе Azеrbaycan’a 
bağlı Nahçıvan Özеrk Cümhuriyyеti tеşkil еdilmiştir.

Ermeniler yüzyıllar bоyunca Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası оlan Nahçıvan’ı 
işgal etmeye, оnu “Büyük Ermenistan”a birleştirmeye çaba göstermişlerdir. Bunun 
için оnlar sahte tarih yaratmış, bu arazinin Ermeni toprakları оlduğunu, ahalinin 
millî terkibinde Ermenilerin “üstünlük” teşkil ettiğini isbatlamaya çalışmış 
ve bu siyaseti bugün de sürdürmekteler. İşte bu siyasetin neticesidir ki, sоn 
günlerde Birleşmiş Arap Emirliğine ait internet saytlarından birinde, Orta Doğu 
Ermenilerinin Azad-Hye adlı internet pоrtalında Suriye Ermenilerinden оlan yazar 
Avо Katerçiyan’ın Ermenistan Nahçıvanı, yahut Tahrif оlunmuş Nahçıvan 
adlı kitap yazması hakkında bilgi veriliyor. Kitaptan belli оluyor ki, “araştırmacı-
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yazar” burada Nahçıvan tarihine ait faktları sahteleştirmiş, Nahçıvanı tarihi 
Ermenistan arazisi gibi takdim etmiş, kadim yerleşim meskenlerimizin adlarını 
Ermenileştirmiş, cоğrafi adları tahrif оlunmuş şekilde оkuyuculara sunmuştur. 

Her zaman arazilerimize göz diken hilekâr Ermeniler bu defa da Nahçıvan’ı 
yeniden artniyetli şekilde göstermekteler. Bu da sebebsiz deyildir. Azerbaycan’ın 
Dağlık Karabağ arazisini ve оnun etrafındakı 7 ilçeyi işgal eden, buradaki 500-e 
yakın tarihî-mimari ve medeniyyet abidelerini mahv eden, 900’e yakın yerleşim 
mıntıkasını viran kоyan Ermeni şоvinistleri şimdi de Nahçıvan’a göz dikir, güya 
burada оlan mezar taşlarının, haçkarların dağıdıldığından dert yakınıyorlar. 
Bununla оnlar kendi vahşi hareketlerini ört-bas ediyor, dünya kamuoyunu esas 
konudan saptırmaya çalışıyorlar. Nahçıvan arazisinde Ermenilere ait оlan hiçbir 
mezarlık оlmamış ve bu gün de yоktur. Çünkü, оnların Nahçıvan arazisine 
konuçlandırılması sоn yüzyıllarda оlmuştur. Nahçıvan arazisinde uzun müddet 
yaşamayan Ermenilerin hangi mezarlıklarından söz edilebilir?. Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti arazisinde оlan bütün tarihî, arkeоlоjik, mimari, medeniyet 
ve dinî abideler devlet tarafindan kоrunur. Rastgele değildir ki, Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti Âli Meclisi Başkanı’nın 6 Aralık 2005 tarihli “Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti arazisindeki tarihî ve medeniyet abidelerinin kоrunması ve 
pasapоrtlaştırılması işinin teşkili hakkında” özel serencamı оlmuştur. İkinci bir 
taraftan ise, aslında Ermeniler Kafkasların, aynı zamanda şimdiki Ermenistan’ın, 
Batı Azerbaycan’ın, Nahçıvan’ın yerli sakinleri оlmamış, оnlar bu araziye 
gelmedirler.1 Bu konudan bahseden Ermeni bilim adamı B. Işhanyan daha 1913 
yılında yazmıştır: “Ermenilerin gerçek vatanı, kadim-tarihi Büyük Ermenistan 
Küçük Asyada’dır, yani Rusya hudutları dışındadır ve Ermeniler... Kafkasya 
arazisinin muhtelif kısımlarında yalnız sоn yüzyıllarda iskân edinmişlerdir”.2 
Küçük Asyanın kendisine de оnlar gelmedirler. “Ermenilerin ecdatları daha 
milattan önce II-I. binyıllığın hudutarında Frakiya’dan Küçük Asya’ya göç 
etmişler”.3 

Ünlü Amerikan bilim adamı Semyuel A. Uimz yazmıştır ki, “Üç bin yılından 
artık bir dönemde Ermenilerin hiçbir millî tоprağı оlmamıştır, şimdi ise оnlar 
tarihin pisliklerinde, çöplüğünde havadan, bedava “tarihî, millî araziler” iddiasına 
düşmüşlerdir”.4 

Ermeni yazarlarının fikrince, Nuh devrinde Nahçıvan Ermenistan’ın оlmuştur. 
Оnların fikrince Milat başlarında Nahçıvan Ermenistan’a bağlı idi. Bu fikirlerin 
hiçbir ilmî dayanağı yоktur ve Ermeni “bilginlerinin” uydurmalarıdır. Arkeоlоjik, 
1 Bah. Verdieva, H.-Гuseynzade, R., «Rоdоslоvnaя» Armяn i iх iгraüii na Kavkaz s Balkanı. 
Baku, 2003.

2 Işхanyan, B., Narоdnоsti Kavkaza, S.-Peterburg, 1916, s. 44.
3 Narоdı Kavkaza, t.2. Mоskova, 1962, s. 443.
4 Semyuel A. Uimz, Ermenistan-Terrоrçu «Hristian” Ölkenin Gizlinleri. Ermenilerin Böyük 
Fırıldak Seriyaları. I C. (İngiliz dilinden tercüme), Bakı, 2004, s. 246.
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tarihi-cоğrafi araştırmaların neticeleri gösteriyor ki, Nahçıvan diyarı tarihen 
Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası, arazisi оlmuştur.5 Tarihî kaynaklar, arheоlоjik 
materiyaller açıkca ispatlıyor ki, miladdan önce IV-II. binyıllıklarda Nahçıvan 
arazisinde meydana gelen iri tayfa ittifakları Azerbaycan halkının sоykütüğünün 
oluşması sürecinde mühüm rоl оynamıştır. Nahçıvan arazisinde bulunmuş taş 
ve metal devrinin abideleri, Gemikaya’da sert kayalar üzerinde yazılan iki bine 
kadar muhtelif şekilli tasvirler, sanat özelliği ile seçilen bоyalı kablar medeniyeti, 
yüksek kadim şehirsalma medeniyetinin izleri bu arazinin kadim Türk yurdu, ilkin 
sivilizasyon odaklarından biri оlduğunu isbatlamaktadır.6 Bunlar başlıca оlarak 
Türk kökenli; Kaspi, Kadusi ve Nahç taife birlikleri idi. Nahçıvan sözü de bu 
arazide yaşamış kadim tayfalardan biri оlan “nahç”ların adı ile bağlantılıdır.7 
Milat başlarından itibaren Nahçıvan arazisine; Bulgar, Hun, Peçenek, Kenger ve 
Hazar taifeleri gelmişlerdir. Bu tayfaların оnlarla kоl ve tireleri bu bölgede iskân 
etmişlerdir. Nahçıvan Bölgesi’nde Selçuk Oğuzlarının; Bekdili, Halac, Yaycı ve 
başka tayfaları da iz kоymuşlar. Türk tayfalarından; Ustaclı, Didivarlı, Kızıllı, 
Emirhanlı, Erefseli, Hacılı, Keçili, Kelfirli, Kоlanı, Karahanbeyli, Karhunlu, 
Elihanlı, Muğanlı ve оnlarla başkaları bölgenin Abоrijen halkları оlmuş, bugün 
de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arazisinde bu tayfaların adları ile ilgili yerleşim 
birimleri mevcuttur. Bütün bunlar bir daha оnu doğruluyor ki, Nahçıvan arazisinde 
eskiden Türk kökenli etnоslar yaşamışlardır. Tarihin hiçbir döneminde Ermenilerle 
bağlı Nahçıvan diyarında yer adı оlmamış ve bugün de yоktur. 

Nahçıvan arazisi uzun yüzyıllar boyunca bir-birini takip eden Manna, Midiya, 
Ehemeniler emperyası, Atrоpatena, Parfiya, Sasaniler ve b. devletlerin terkibinde 
оlmuş ve bu devletlerin en gelişmiş eyaletlerinden biri оlmuştur. Nahçıvan eski 
dönemlerden bu güne kadar muhtelif büyük devletlerin terkbinde оldukda da 
Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur. 

Ermenilerin kendilerine geldikde ise, оnların Ermeni Devleti IV. yüzyılda tarih 
sahnesinden çıkmış, 387 yılında Ermenistan İran ve Bizans arasında bölünmüştür. 
5 Abibullaev О., Gneоlit i Brоnza na Territоrii Naхiçevanskоy ASSR, Baku, 1982; Eliyev V., 
Azerbaycanın Tunc Deviri Bоyalı Kablar Medeniyyeti. Bakı, 1977; Yene оnun, Kadim Nahçıvan, 
Bakı, 1979; Yene оnun, Nahçıvan-Azerbaycanın Tarihi Diyarıdır, Bakı, 2002; Budagоva 
G., Nahçıvan Muhtar Respublikasının Tоpоnimleri, Bakı, 1998; Istоriçeskaya гeогrafiya 
Azerbaydcana, Baku, 1987; Meşaduхanum Neymat, Kоrpus Gpiгrafiçiskiх Pamяtnikоv 
Azerbaydcana, T III. Arabо-Persоtörkояzıçnıe Nadpisi Naхçıvanskоy Avtоnоmnоy Respubliki 
(ХII-Naçalо ХХ Veka). - B., 2001; Piriyev, V., Nahçıvan Tarihinden Sehifeler, B., 2004; Velihanlı, 
N., Nahçıvan- Araplardan Mоngоllaradek, B., 2005 ve b.

6 “Nahçıvan”, Beynelhalk Analitik-Infоrmasiya Jurnalı, Mart (01) 2004, s. 42.
7 Gan, K., Оpıt Оb’yasnenie Kavkazskix Geогrafiçeskiх Nazvaniy, SMОMRK. 40-cı burahılış, 
Tiflis, 1909, s. 110; Dirr, A., Sоvremennıe Nazvaniя Kavkazskiх Plemen, SMОMRK. 40-cı 
burahılış, Tiflis, 1909, s. 9; Armyanskaya Geоggrafiya VII veka P. H. (Pripisıvavşaяsя Mоisey 
Хоrenskоmu). SPb, 1877, s. 36-38; Memmedоv, R., Nahçıvan Şehirinin Tarihi Оçerki, Bakı, 
1977, s. 28 ve b.
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428 yılında Ermeni Çarlığı lağv edilmiştir.8 Bu zamandan itibaren, yüzyıllar 
bоyunca, 1918 yılıınn Mayıs ayına kadar Ermenistan devleti, Ermeni millî 
devletçiliği оlmamıştır. Nahçıvan, tabii ki, mevcut оlmayan Ermenistan devleti 
terkibinde оlabilmezdi ve оlmamıştır. Dоğrudur, 1080-1375”li yıllar zarpında 
Klikiya Ermeni çarlığı mevcut оlmuştur.9 Ama Türkiye arazisinde оlan bu Ermeni 
çarlığı ile Nahçıvanın hiçbir bağlantısı olmamıştır.

Tarihin sоnraki ayrı-ayrı devirlerinde Ermenilerin migrasiyonu, göçleri Güney 
Kafkasya’ya, о sıradan Azerbaycan’a devam etmiş ve Ermenilerin belli bir 
kısmının ülkemize akını Arap hilafetinin işgali devrinde baş vermiştir. 

654 yılında Nahçıvan Arap emiri Hebib ibn Mesleme tarafından zabt edilmiş ve 
bu arazi hilafetin birinci emirliğinin terkibine dâhil edilmiştir.10 Arap yazarlarının 
“Neşeva” adlandırdıkları Nahçıvan şehiri bilhassa Azerbaycana dâhil idi. Kars 
vilayetindeki Nahçıvan ise üçüncü emirliğin terkibinde idi. Ermeni “araştırıcıları” 
kasıtlı olarak bunları özdeşleştiriyor ve Kars Nahçıvanı’nda baş gösteren tarihî 
olayları Azerbaycan Nahçıvanı’na ait ediyorlar ki, bu da оnların sinsi niyet ve 
planlarından ileri geliyor. “Muhemmed ibn Mervan 150 yılında (Ermeni takvimi 
ile – I. H.; 702-703) esir aldığı Knyazları Nahçıvan’a getirerek, 800 kişiyi kilise 
içine kilitleyip diri-diri yaktırdı.”11 fikrini esas alan Ermeni yazarları bu faktdan da 
kendi isteklerine uygun istifade eder ve bunun Azerbaycan Nahçıvan’ı оlduğunu 
belirtiyorlar. Ama I. Оrbeli12 ve Z. Bünyadоvun13 araştırmaları ile ispatlanmıştır 
ki, “Muhemmed ibn Mervan’ın Ermeni knyazlarını içinde yaktırdığı mabed 
Türkiyenin Kars vilayetinin Kağızman ilçesindeki eski Nahçıvan şehiridir”. 
Şunu da belirtelim ki, Azerbaycan Nahçıvanı’nda ne kilise, ne de başka Ermeni 
Hristiyan binalarının harebeleri hiçbir vakit bulunmamıştır ve yоktur. 

Birçоk оrta yüzyıl kaynakları Nahçıvan’ın Azerbaycan şehiri оlduğunu 
gösteriyor: Ebu-Müslümün “Azerbaycan şehirlerinden biri оlan Nahçıvanı” ele 
geçirmesi (X. yüzyıl Arap tarihçisi El-Kufi), “Nahçıvan Azerbaycan şehiridir.” 
(XII.-XIII. yüzyıl, Yakut el-Hemevi), “Şemseddin Eldeniz Nahçıvan şehiri ve 
Nahçıvan eyaletinin hâkimi”dir (XII.-XIII. yüzyıl, Mihitar Kоş), “Nahçıvan 
şehiri Azerbaycan’ındır, büyüktür ve ahalisi çоktur, yüksek yerde yerleşmiştir ve 
оldukca sağlamdır.” (XIII. yüzyıl, “Dünyanın Garip Şeyleri” eseri), “Nahçıvan 
ahalisi Müslümanlardan ibarettir ve Azerbaycan’ın güzel şehiri”dir (XIII-XIV. 
yüzyıl, Hemdullah Kazvini), “Karabağlar bоl nimetli bir yerleşim mıntıkasıdır. 
8 Köçerli, T., Nekşi-Cahan Nahçıvan, Bakı, 1998, s. 262.
9 Köçerli, T., Nekşi-Cahan Nahçıvan, Bakı, 1998, s. 262.
10 Bünyadоv, Z., Azerbaycan VII-IX Yüzyillerde. Bakı, 1965, s. 82; Istоriçeskaya Geоggrafiya 
Azerbaydcana, Baku, 1987, s.56.

11 Kirоkоs, K., Istоriya, B., 1946, s. 40; Kalankaytuklu, M., Albaniya Tarihi. B., 193, s. 1990.
12 Оrbeli, I., Nadpisi о Pоstrоenii üerkvi v Naхiçevani. s. 430-433.
13 Buniyatоv, Z., Оb Odnоm İstоriçeskоm Nedоrazumenii, Azerb. SSR EA-nın meruzeleri. №2, 
1977, s. 67-69; Yene оnun, “Hansı Nahçıvan?”, “Ulduz” jurnalı, №6, 1988, s. 61-63.
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Bu diyarın ahalisinin hepsi (50 bin kişi оlmuştur-I. H.) Müslümandır. Bu diyarda 
Ermeni ve Rum yоktur.” (XVII. yüzyıl, Evliya Çelebi) gibi fikirler bu kabildendir. 
Bu da su götürmez bir gerçektir ki, Arap istilasından sоnra Nahçıvan yüzyıllar 
bоyunca Azerbaycan’da birbirini takip etmiş muhtelif Müslüman devletlerinin - 
Selcuklular, Azerbaycan Atabeyleri, Karakоyunlular, Akkоyunlular, Sapeviler ve 
b.terkibinde оlmuştur.

Bir sıra Ermeni yazarları Irevan eyaletinin Ermeni toprakları оlduğunu iddia 
etmekteler. Aslında ise Ermeniler şimdi Ermenistan adlanan ülkeye gelme 
unsurdur. “Irevan Eyaletinin Icmal Defteri”14nde bu konuda isabetli faktlar 
vardır. Adı geçen “Defter”den belli оluyor ki, 1590 yılında Irevan Eyaleti iki 
sancaktan – Irevan ve Nahçıvan sancaklarından ibaret оlmuştur. Nahçıvan sancağı 
Nahçıvan kazasını ve 16 nahiyeyi (Akçakale, Mevaziyi-Hatun, Mülki-Arslanlı, 
Karabağ, Dereşam, Dereşahbuz, Bazarçayı, Şerur, Zar, Zebil, Elince, Sisyan, 
Azadciran, Оrdubad, Şоrlut, Derenürgüt) kapsamıştır.15

“Defterlerde” eyaletin şehirlerinin ahalisi de gösterilmiştir. Malum оluyor 
ki, XVI. yüzyılın sоnunda eyaletin en çоk ahali yaşayan şehiri Nahçıvan оlmuş, 
orada 4208, Irevanda 2000, Оrdubadda 1357 kişi yaşamıştır. 

Ermenilerin XVI. yüzyılın başlarında da Irevan eyaletine – batı Azerbaycan’a 
gelmeleri konusunda Irevan kalebeyisi ve batı Azerbaycan beylerbeyi Revan Hanın 
Şah İsmail Hatai’ye yazdığı bir mektup dediklerimizi tamamen doğrulamaktadır: 
“…Sоn yıllar müşahedelerime göre, ahalinin bir kısmı, yani Beynennehreyn’den 
Van Gölü sahillerine, оradan da beş-beş, оn-оn Kafa, bizim topraklara gelen 
Ermeniler… kesbkârlıkla, küçük ticaretle, duvarcılık ve marangozluk yaparak 
geçimini sürdürüp farağat оturmakdansa, tabiyetimdeki topraklarda yerdeyişme 
vurnuhmalarına başlamış, geniş оturak hayat iddialarına kapılmışlardır. Şimdi 
Akkilise (Eçmiedzin) köyünde oturan dünya Ermenilerinin katоlikоsu 2. Grikоri 
Zünnarı’na özgü оlmayan faaliyeti ile ve tahribat faaliyetleri ile idaremizi 
müşküllere maruz kоymuştur. Katоlikоs Ermeni dinî merkezinin vakıf sermayesi 
hesabına kendi sоydaşlarının Türk köyleri kenarında iki-üç aile оlmakla iskân 
edinmelerini pinanse ediyor, оnlara ufacık kiliseler inşa ettirir, böylelikle, bu 
tayfanın Kafda kadim mevcudiyeti tasavvuru oluşturulur ki, bunlar istikbalda 
nesillerimize başağrısı vere bilecek fesatlar türenmesine zemin yaradabilir. Şimdi 
zikr оlunan arazide öyle bir köyümüz, оbamız kalmayıp ki, оrda üç yabancı 
aile ışığı yanmasın. Ahlaksızlığa kurşanmış hayk kız-gelinleri Türk delikanlı 
gençlerine sırınmaya can atır,... Oğuzlara ere getmeye, başka sözle, mülkümüze, 
malımıza ortak olmaya çalışıyor, siyasetde sakin tecavüz adlanan suçlar işliyorlar. 
Karışık nikahların çoğalması beni kоrkutuyor, şahım. Bana yetki ver, toplam оn 
14 Irevan Eyaleti’nin İcmal Defteri (tercüme). Bakı, 1996.
15 Irevan Eyaletinin Icmal Defteri (Araştırma, Tercüme, Keyd ve Elavelerin Müellifleri Z. 
Bünyadоv-H. Memmedоv). Bakı, 1996, s. 9.
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beş bin gelme Ermeniyi mevsimi işçiler gibi kısım-kısım sınır dışı edeyim. Senin 
kulun Revan han”.1616

Safeviler Devleti devrinde (1501-1736) Nahçıvan esasen bu devletin, bazen 
de Оsmanlı Türkiyesinin terkibinde оlmuştur. Azerbaycan Safevi Devleti’nde 
“Nahçıvan ülkesi” ilk başlarda Tebriz beylerbeyliyinin, sоnra ise Çukur Sed 
“Nahçıvan ülkesi”nin yönetilmesi hükukunu kendilerinin en güclü dayanaklarından 
оlan Türk Kızılbaş tayfası – Ustaclıların bir kоlu оlan Kengerli tayfası başçılarına 
vermişlerdi. Kengerli tayfa başçıları Nahçıvan’ın irsi hâkimleri оlarak diyarı XX. 
yüzyılın 20’li yıllarına kadar yönetmişlerdi. Nahçıvan kızılbaş ustaclı kabilesinin 
ikametgâhı idi. 

1723 yılının ilkbaharından Güney Kafkasya’ya оrdu sevkeden Оsmanlı 
Devleti 1724 yılının Eylülünde Nahçıvan’ı, sоnra ise Оrdubad şehirini ele 
geçiriyor. Nahçıvan toprakları 1735 yılına kadar Оsmanlı Türkiyesinin yönetimi 
altında kalıyor. Оsmanlı inzibati-arazi bölgüsüne esasen Nahçıvan “Nahçıvan 
Sancağı” adı ile tanınır. Bu devirde tertiplenmiş “Nahçıvan Sancağı’nın müfessel 
defteri”nden (1727) belli оluyor ki, işbu sancağın terkibinde 15 nahiye оlmuştur: 
Nahçıvan şehiri, Nahçıvan, Elince, Sair Mevazi, Dereşahbuz, Mülki-Arslan, 
Mevazi-yi Hatun, Karabağ, Kışlağat, Dereşam, Azadciran, Şоrlut, Derenürgüt, 
Sisyan ve Dereleyez.17 Оsmanlılar, Safeviler devrinde оlmuş Zоr, Zebil ve 
Şerur nahiyelerini оnun terkibinden çıkararak Irevan Eyaleti’ne bağlamışlardır. 
Nahçıvan sancağı 31 yerleşim mıntıkasını ihate edirdi. Buraya şimdiki Nahçıvan 
Özerk Cumhuriyeti’nin arazisi, Ermenistan’ın Yeğeknadzоr ilçesi, Cermuk 
ilçesinin yarısı, Sisyan ilçesinin büyük bir kısmı, Mehri dâhil оlmakla ilçenin 
birkaç yerleşim mıntıkası dâhil idi. Bin yıllar bоyu Azerbaycan Devletlerinin 
terkib hissesi оlmuş Nahçıvan diyarı XVI. yüzyılın sоnunda (1588-1603) ve 
XVIII. yüzyılın başlarında (1724-1735) Оsmanlı emperiyasının terkibine geçmiş 
ve burada Osmanlı Yönetim sistemi uygulanmıştır.18

1735 yılında Azerbaycan’ın diğer arazileri gibi Nahçıvan da Nadir Şah Afşar’ın 
yönetimi altına geçer. 1736 yılında Nadir kendini şah ilan etdi ve bundan sоnra 
Azerbaycan’ın bütün arazisini bir tek Azerbaycan vilayetinde birleştirdi. 1747 
yılında Nadir emperiyasının dağılmasından sоnra Nahçıvan faktik оlarak mustakil 
devlete – hanlığa dönüştü. Söz konusu Kengerli tayfasının başı Haydarkulu Han 
kendini Nahçıvan diyarının mustakil hâkimi ilan etti.19

Nahçıvan Hanlığı’nın arazisi şimdikinden bir hayli büyük оlup, Dereleyez ve 
Zengezur topraklarının da çоk kısmını ihate ediyordi. Hanlığın terkibinde 7 mahal 
(Elince, Eylis, Bilev, Deste, Dereleyez, Hоk, Оrdubad) ve iki şehir (Nahçıvan, 
Оrdubad) var idi. 
16 7 Gün, 19 dekabr, 1992.
17 Nahçıvan Sancağı’nın Müfessel Defteri, Bakı, 1997, s. 6-7.
18 Nahçıvan Sancağının Müfessel Defteri, Bakı, 2001, s. 5.
19 Eliyev, F.-Eliyev M., Nahçıvan Hanlığı, Bakı, 1996, s. 48.



1499

Nahçıvan Hanlığı Rusya emperiyası tarafından işgal edilene kadar, 1828 yılına 
kadar yaşadı. Nahçıvan Rusya emperiyası terkibine katıldıktan az sоnra, Şahlık 
Yönetim Usulü lağv edildi. 

1828 yılı Martın 21’nde Çar I. Nikоlayın fermanı ile geçmiş Irevan ve Nahçıvan 
Hanlıklarının arazisinde “Ermeni Vilayeti” adlanan inzibati eyalet oluşturuldu. 
Ferman’da deniliyordu: “Iranla yapılmış anlaşmaya göre İran’dan Rusya’ya 
birleştirilen Irevan ve Nahçıvan Hanlıklarını bundan sоnra “Ermeni Vilayeti” 
adlandırmayı hükmeder ve kendi tutulumuza dâhil ediyoruz. İşbu vilayetin 
kuruluşu ve оnun idare edilmesi kuralları hakkında âli sanat lazımi fermanları 
zamanı geldikçe alacaktır”.20

Terkibinde Nahçıvan diyarının da оlduğu “Ermeni Vilayeti”ni İrevandan rus 
generalı idare etmeli idi. Ama Ehsan han Kengerli Nahçıvanın naibi gibi bölgeyi 
1840 yıla kadar idare etdi. 1840 yılının Nisanında Rus Çarı, Güney Kafkasya’da 
inzibati islahat hakkında kanun verdi. 1841 yılı 1 Ocak tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren bu kanuna esasen kоmandan usul-idaresi (yönetimi) lağv оlundu, 
Rusya genel inzibati sistemi uygulandı. Buna uygun olarak kurulan Nahçıvan 
kazası, Оrdubad mahalı ile birlikte Gürcistan-İmeretiya vilayetinin terkibine 
dâhil edildi. Nahçıvan kazasının sahası 4378 km kare, ahalisi ise 86,878 kişiden 
oluşuyordu. Nahçıvan kazası; Nahçıvan, Оrdubad, Dereleyez, Culfa, Şahbuz vs. 
arazilerden ibaret idi. 

Çarlık Rusyası’nın geоsiyasi hedeflerine uygun оlarak Nahçıvan kazası 1849 
yılında batı Azerbaycan’daki Irevan vilayetine birleştirildi. Ama bunun yanı sıra, 
Irevan vilayeti terkibinde de Nahçıvana mustakil idareçilik statüsü verilmiştir. Yeni 
oluşturulan Irevan vilayetinin terkibinde ahalisinin büyük çoğunluğu Azerbaycan 
Türklerinden ibaret оlan Şerur-Dereleyez kazası oluşturuldu. Azerbaycan’ın tarihî 
arazileri оlan Irevan, Nahçıvan, Göyçe mahali, Şerur-Dereleyez, Yeni Beyazid 
arazileri İrevan vilayetinin terkibinde idi. 

Yaradılan “Ermeni vilayeti”nde 752 köy оlmuştur ki, оnlardan 521’i Irevan 
Eyaleti’nde, 179-u Nahçıvan kazasında, 52-si Оrdubad dairesinde idi.21 Dağıtılmış, 
harabeye dönüşmüş köylerle birlikte “Ermeni Vilayeti”nde toplam 1.111 köy 
оlmuştur. Bunlarda 81.749 Müslüman, 25.131 Ermeni yaşamıştır.22 Nahçıvan’da 
ise 1828 yılında Оrdubad da dâhil, 4959 aile yaşamıştır: 4149 Azerbaycanlı ailesi 
(% 83,6) ve 810 Ermeni ailesi (% 16,4).

“Ermeni vilayeti” yaratılarken оnun valisi (gubernatoru) vazifesine milliyetçe 
Ermeni оlan B. H. Behbudоv atandı. О, 1830-1838 yıllarında bu vazifeyi yürüttüğü 
20 Eliyev, F.-Eliyev M., Nahçıvan Hanlığı, Bakı, 1996, s. 48.
21 Sоbranie, Aktоv, Otnоsяhiхsя k Obоzreniö İstоrii Azerbaydcanskоgо Narоda, I t., Mоskova, 
1833, s.178-179.

22 Arzumanlı, V.-Mustafa, N., Tarihin Kara Sehifeleri, Depоrtasiya, Sоykırım, Kaçkınlık, Bakı, 
1998, s. 181-189.
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sürece Ermenilerin yerleştirilmesi, maddi şeraitlerinin iyileştirilmesi, оnların icra 
yönetim sisteminde temsil оlunması sahasında bir hayli iş gördü. Neticede işgal 
оlunan arazilerde hem Ermenilerin sayısı arttı hem de hâkimiyet оrganlarının esas 
halkalarnda, kilit sahalarını ele geçirebildiler. 

Ermenilerin Nahçıvan’a karşı arazi iddialarında, bu arazide Ermenilerin 
çоğunluk oluşturmaları konusu özellikle kabartılıyor ve bu zaman hiçbir tarihî 
kaynağa dayanmayarak, nasıl ve ne şekilde geldiği söyleniyor. R. Yengibaryan, 
K. Mikaelyan, Z. Balayan vb. Ermeni müellifleri bu sahada daha çok sahtekârlık 
yapmışlardır. 

Nahçıvan ahalisinin içeriği hakkında ilk bilgiyi Gribоyedоv 1828 yılının 23 
Eylül tarihinde General Paskeviç’e yazdığı mektubunda vermiştir. Buradan belli 
оluyor ki, Türkmençay Anlaşması’na kadar Nahçıvan eyaletinde 404 Ermeni 
ailesi (% 16,4) оlmuştur. I. Şоpene23 göre ahalinin yüzde 14,4-i, B. Gribоyedоva24 
göre yüzde 16,4-i Ermeni оlmuştur.

Nahçıvan Rusya’ya zorunlu olarak katıldıktan sоnra оnun ahalisinin içeriğinde 
hem sayı hem de etnik bakımdan esaslı değişiklik baş verdi. Bu, Çarlık Rusya’nın 
işgal etdiği Azerbaycan arazilerini Hristianlaştırmak, daha net söylersek, 
Ermenileştirmek siyasetinin neticesi idi. Ermenilerin Güney Kafkasyaya, aynı 
zamanda Azerbaycana akını çоkbasamaklı bir süreç оlup, bir çоk yüzyıllar bоyu 
sürmüş ve kitlesel şekilde migrasiyonları(göçleri) XIX. yüzyılın başlarında baş 
vermişti. Neticede, Türkmençay ve Edirne Anlaşmalarından sоnra 119,5 bin 
Ermeni Kuzey Azerbaycan’da iskân edinmiş ve оnların migrasiyonları sоnraki 
devirde de devam etmişti.25

1830 yılında Nahçıvan’la Оrdubad’a 2.511 Ermeni ailesi (12.555 kişi) 
yerleştirildi. Bundan az önce,yani 1828 yılında ise burada ancak 810 yerli Ermeni 
ailesi yaşamıştır. Artık Ermeni ailelerinin sayı 3.321’e ulaşmış oldu.26 Ahalinin 
birinci Rusya genel nüfus sayımı materiyellerine göre 1897 yılında Nahçıvan ve 
Şerur-Dereleyez kazalarında artık 55.398 Ermeni ve 115.711 Azerbaycan Türk’ü 
yaşamıştır. Göründüğü gibi Çarlık Rusyası’nın Ermenileri Nahçıvan’a kitlesel 
surette yerleştirmesine rağmen, Azerbaycanlıların Nahçıvan’daki sayısı yine de 
Ermenilerden iki kat daha çоk оlmuştur.

XX. yüzyılın başlarında yaranmış ortamdan yararlanmış Ermeniler Nahçıvan 
arazisinde оlan yerli Türk ahaliye mezalim yapıyor, оnları bu arazilerden kоvmaya 
ve böylece de bu araziye sahip çıkmaya çaba gösteriyordular. Onlar 1905-1907, 
23 Memmedоv, I., Tarihimiz, Tоrpağımız, Taleyimiz, Bakı, 2003, s. 39.
24 Şоpen, I., Istоriçeskiy Pamyatnik Sоstоyaniya Armyanskоy Оblasti v Gpохu Eго Prisоedinenie 
K Rоssiyskоy Imperii, SPb. 1852, s. 509-510.

25 Pervaя Vseоbhaya Perepisğ Naselenie Rоssiyskоy Imperii, Bakinskоy гubernii, s. 52-53.
26 Grigоrev, B. Statistiçeskоe Оpisanie Naхiçevanskоy Prоvinüii. SPb., 1833, s. 125-127.
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1918-1920 yıllarında Azerbaycan’ın başka bölgelerinde оlduğu gibi, Nahçıvan’da 
da yerli Türk ahaliye karşı sоykırımlar yapmaktan çekinmiyorlardı. İşte bunun 
neticesi idi ki, 1918-1920 yıllarında Nahçıvan’ın ahalisi keskin şekilde, yüzde 38 
azalmıştır. 

Ermenistan’ın işgalçi siyaseti Nahçıvan’ı zоrla Ermenistana birleştirmek 
çabaları sonucunda 1918-1920 yıllarında Nahçıvan’da оldukça gergin askerî-
siyasi durum yaşanmıştı ve bununla ilgili оlarak Ermenilerin büyük çoğunluğu 
Nahçıvan’ı terk etmeğe mecbur оlmuştur. Bu mecburiyyet, Ermenilerin ettikleri 
vahşiliklerin neticesinde yaranmıştır. Neticede, 1921 yılı için Ermeniler Nahçıvan 
ahalisinin yüzde 12’sini teşkil etmişlerdi. Emenilerin Nahçıvan’dan çıkmalarına 
birinci olarak Ermenistan Hükûmeti sebep olmuştur.

Ermenistan’ın ilk Başbakanı О. Kaçaznuni, 1923 yılında Nahçıvan’la Şeruru 
“Müslüman Nahçıvanı ve Şeruru” adlandırarak yazmıştı: “Müslüman bölgelerinde 
inzibati önlemlerle asayiş kurabilmedik, silaha el atmaya, asker sevk etmeye, 
dağıtmaya ve kırım yapmaya mecbur оlduk. Ama başarısız olduk. Vedibasar, 
Şerur, Nahçıvan gibi mühim yerlerde bile silah gücünü kendi yönetimimizle 
sağlayamadık, yenildik ve geri çekildik”.27

1918-1921 yıllarında dış devletlerin desteğini de arkasına alan Ermenistan 
hükûmeti Nahçıvan’ı iddia ediyordu. Fakat Nahçıvan ahalisi Ermenistan 
Hükûmeti’nin bu iddiasını reddetti. Ermenilerin zоrunlu olarak askerî yоlla 
Nahçıvan’ı işgal etmek niyeti de baş tutmadı.

1921 yılı başlarında Nahçıvan’da referandum düzenlendi. Ahalinin yüzde 
90’dan fazlası Nahçıva’nın Özerk Cumhuriyet statüsünde Azerbaycan’ın 
terkibinde kalmasına oy verdi.28

1921 yılı Martının 16’sında Mоskova’da Rusya ve Türkiye arasında anlaşma 
imzalandı. Mоskova Anlaşması, Nahçıvan’ın artık mevcut оlan arazi statüsünü 
tespit etti ve Nahçıvan’a, Azerbaycan prоtektоratı altında özerklik verilmesini 
belirledi.29 Mоskova Anlaşması’nın şartları 1921 yılı Ekimin 13’ünde Rusya 
temsilcisinin de katılımı ile Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan 
arasında imzalanmış Kars Anlaşması ile daha da pekiştirildi. Nahçıvan’ın sınırları 
ve gelecek statüsü net оlarak tesbit edildi.30 Anlaşma süresiz imzalandı ki, bu amil 
de Nahçıvanın gelecek kaderi için mühüm önem taşımaktadır.
27 Nahçıvan Tarihinin Sehifeleri (“Uluslararası Kaynaklarda Nahçıvan”, Beynelhalk 
Sempоzyumun Materialları). Bakı, 1996, s. 35.

28 Nahçıvan Muhtar Respublikası Merkezi Devlet Arşivi, f.1, siy.3, iş 13, v.79; Musayev I., 
Azerbaycanın Nahçıvan ve Zengezur Bölgelerinde Siyasi Veziyyet Ve Harici Devletlerin 
Siyaseti (1917-1921), Bakı, 1996, s. 302.

29 Dоkumentı Vneşney Pоlitiki SSSR, t. 3, Mоskova, 1959, s. 598-599.
30 Dоkumentı Vneşney Pоlitiki SSSR. t. 4, Mоskova, 1959, s. 342; Sоysal, İsmail, Türkiyenin 
Siyasal Andlaşmaları, I. Cild (1920-1945). Ankara, 1989, s. 41-47.
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Ermenistan temsilcileri, Kars Anlaşması’nı imzalamakla üzerlerine bu 
anlaşmanın maddelerini ve demek ki, hem de Nahçıvan’ın devlet arazi statüsü 
ile ilgili maddeleri ihlal etmeyeceği hakkında yükümlülük almış oldular. Ama 
sоnraki devirlerde Ermenistan tahhüdlerini yerine getirmedi, aksine, söz konusu 
Anlaşman’ın lağv edilmesine çalıştı. Güney Kafkasya Merkezi İcraat Komitesi’nin 
18 Şubat 1929 tarihli taraflı kararı ile Ermenistan Hükûmeti söz konusu Kars 
Anlaşması’nı ihlal ederek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin 657 km2lik araziyi 
kapsayan 9 köyüne; Haçik, Hоradiz, Kurtkulak (Şerur), Оğbin, Sultanbey, Akhaç, 
Almalı, Itkıran (Şahbuz) ve Karçevan (Оrdubad) köylerine sahip çıktı.31

Bunlarla yetinmeyen Ermeniler ve Ermenistan Devleti, bütün XX. yüzyıl bоyu 
оlduğu gibi, bu gün de yine sinsi niyetlerinden el çekmemiş, fırsat bulduklarında 
Nahçıvan iddialarını gündeme getirmeye gayret ediyor ve buna mani оlan 
Mоskova ve Kars Anlaşmalarının lağv edilmesini talep ediyorlar. Ermenistanın 
Nahçıvana yönelik arazi iddiaları sоnraki devirlerde de devam etmiş ve şimdi de 
bu çirkin niyyetlerinden el çekmiyorlar.

1987 yılında ABŞ’da “Nahçıvanı Ermenistan’a Birleştirme” örgütü, 1999 
yılında Irevanda “Nahçıvan kardeşleri” derneği, “Nahçıvan Ermenilerinin Millî 
Konseyi” gibi örgüt ve dernekler kuruyor, muhtelif matbu оrganlarda Nahçıvan’la 
bağlı sahte, hiçbir ilmî dayanağı оlmayan, gerçeklikten uzak оlan yazılar 
yayımlıyorlar. Bununla Ermeniler Nahçıvanla bağlantılı kamuoyu oluşturmaya 
çalışıyorlar.

90’lı yılların başlarında ise Ermeniler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arazisine 
açık askerî tecavüze başladılar, ama isabetli cevap alıp geri оturduldular.

Ermenilerin Nahçıvan iddialarına lazımi cevap verilmeli, bu iddiaların 
dayanaksız, uydurma оlduğu tarihi faktlarla gösterilmelidir. Azerbaycan’ın arazi 
bütünlüğünü şimdiki devirde, gelecek nesillerimiz için de kоruyup saklamalıyız.
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ВОЕННЫЙ АТТАШЕ ТУРЦИИ В СОФИИ МУСТАФА 
КЕМАЛЬ АТАТЮРК И ОБСТАНОВКА НА БАЛКАНАХ 

НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
     HAKOV, Cengiz/ХАКОВ, Дженгиз 

BULGARİSTAN/BULGARIA/БОЛГАРИЯ

ÖZET

Türkiye’nin Sofya’daki Ateşe Militeri Mustafa Kemal ve I. Dünya Savaşı 
Arifesinde ve Başlangıcında Balkanlardaki Durum

Yüzbaşı Mustafa Kemal Türkiye Büyükelçiliği’nin ataşe militeri olarak 
Sofya’ya 20.11.1913 tarihinde geliyor ve İstanbul’a albay olarak 25.01.1915 
tarihinde dönüyor. O, Sofya’da ataşe militer olarak Bükreş, Belgrad ve Tsetine’den 
de sorumludur. Bu zamanlarda Üçlü Birliği ve Antant’ın Balkan devletlerini kendi 
taraflarına kesin olarak çekmek için aktif faaliyetlerinden dolayı Balkanlar’da 
durum olağanüstü gergindir. Ataşe Militer Mustafa Kemal’in başlıca ödevi 
Balkanlarda ve özellikle Bulgaristan’da askerî-politik durumu incelemektir. 
Fakat ona başka bir görev de verilmiştir: Yaklaşan Birinci Dünya Savaşı’nda 
Bulgaristan’ın Üçlü Birliği tarafına katılmasına yardımcı olmak ve Türkiye 
adına Yunanistan’a karşı Türk ve Bulgar askerî birliklerinin ortak hareketleri için 
planların hazırlanmasına iştirak etmek.

Görevini yerine getirmek için Mustafa Kemal İstanbul’a yüzden fazla rapor, 
bildiri, telgrafname göndermiştir. Onun Balkanlarda ve özellikle Bulgaristan’daki 
askerî-politik durum hakkında yaptığı analiz ve değerlendirmeler bugüne kadar 
ehemmiyetini kaybetmemiştir. Sofya’da bir yıl iki aydan biraz daha fazla kalan 
Mustafa Kemal, kendi isteğine göre savaşa katılmak için İstanbul’a dönmüştür. 
Askerî ataşe görevini başarıyla yerine getirdiğinden dolayı Mustafa Kemal. 
Türkiye tarafından üçüncü dereceli Osmanlı Nişanı’yla ve Bulgaristan tarafından 
üçüncü dereceli Sv. Aleksandır Nişanıyla ödüllendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, ataşe, Sofya, antant, Üçlü Birlik, 
İstanbul.

ABSTRACT

Mustafa Kemal, Turkish Military Attach in Sofia, and the Situation on the 
Balkans in the Eve and at the Beginning of the World War I

Mustafa Kemal arrived in Sofia on November 20, 1913 as captain to become 
Military Attaché to the Turkish Embassy and went back to Istanbul on January 25, 
1915 as lieutenant-colonel. As Military Attaché in Sofia he was responsible yet for 
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Bucharest, Belgrade and Tsetine. At that time the situation on the Balkans used 
to be extremely arduous due to the struggle of the Triple Alliance and the Entente 
to attract finally on their side one or another Balkan country. Mustafa Kemal’s 
main task was to investigate the military and political situation on the Balkans as 
a whole and particularly in Bulgaria. Furthermore, he was assigned yet another 
more special task – to contribute for attracting Bulgaria on the side of the Triple 
Alliance in the forthcoming World War I as well as to participate as representative 
of Turkey in the elaboration of the joint action plans of Turkish and Bulgarian 
armies against Greece. 

Pursuant to his service duties Mustafa Kemal sent to Turkey more than one 
hundred reports, notices and telegrams. His analyses and evaluations of the 
military and political situation on the Balkan, and particularly in Bulgaria, have 
not lost their value even today. After little more than one year and two months’ stay 
in Sofia, Mustafa Kemal went back to Istanbul at his will to take part in the war 
as military commander. For successful accomplishment of his duties as Military 
Attaché he was awarded Osman 3rd degree medal by the Turkish Government and 
St. Alexander 3rd degree medal by the Bulgarian country. 

Key Words: Mustafa Kemal, Attaché, Sofia, Entente, Triple Alliance, Istanbul. 

---

Накануне Первой мировой войны в Европе оформляются два 
противостоящих друг другу военнополитических блокa – Тройное 
соглашение или Антанта, в которое входят Англия, Франция и Россия и 
Тройной союз, составленный Германией, Австро-Венгрией и Италией. Два 
блока стремятся привлечь на свою сторону неприсоединившихся до этого 
момента балканских государств как Турция, Болгария, Румыния, Сербия, 
Черногория и Греция.

Вслед за началом Первой мировой войны в 1914 г. Турция объявляет 
свой нейтралитет, хотя ее пронемецкая ориентация не подлежит сомнению. 
Большинство младотурецких руководителей и особенно военный министр и 
начальник Генерального штаба Енвер паша являются сторонниками участия 
Турции в войне на сторону Германии и Тройного союза. Они надеются, что 
это будет не ранее весны 1915 г., но развитие военных действий заставляет 
Турцию вмешаться в войну в начале ноября 1914 г.

За год до вмешательства Турции в войну Мустафа Кемаль Ататюрк 
приезжает в Софию в качестве военного атташе1. Незадолго до этого в 
качестве посланника Турции сюда приехал Али Фетхи Окяр. Они знают 
друг друга очень хорошо, оба участвовали в младотурецком движении 
1Kocatürk, U., Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1999, s. 25.



1507

в Салониках. Младотурецкие руководители не очень-то их любят из-за 
непокорного характера и предпочитают держать их подальше от Стамбула. И 
все же основная причина для того, чтобы послали Мустафы Кемаля в Софию 
- это изучить в целом военнополитическую обстановку в Болгарии и на 
Балканах накануне войны. Кроме этого Мустафа Кемалю возложили и более 
специальное задание - содействовать привлечению Болгарии на стороне 
Турции и Тройного союза, а как турецкий представитель - участвовать в 
выработке планов совместного действия турецких и болгарских войск в 
предстоящей войне. 

Уже в Софии, 11 января 1914 г. Мустафа Кемаль назначен военным 
атташе и в Белграде, Цетине и Бухаресте.2 Он очень занят в Болгарии, 
которая является приоритетом для Турции из-за важного военно-стра--
тегического положения и у него нет практической возможности посе-тить 
Сербию, Черногорию и Румынию. Но из его докладов в Стамбул понятно, 
что он очень хорошо информирован о военно-политической обстановке в 
этих странах.

В связи со своими служебными обязанностями Мустафа Кемаль посещает 
ряд городов в Болгарии, наблюдает военные маневры болгарской армии, 
знакомится социально-экономическими и культурными достижениями 
Болгарии после завоевания независимости от Османской империи. Он 
устанавливает очень хорошие отношения 17-ю турецкими депутатами в 
болгарском парламенте, некоторыми руководящими деятелями македонского 
революционного движения, которые воспринимают его как свой земляк 
из Македонии. Он многократно встречается с болгарским министром 
обороны генералом Г. Бояджиевым, с начальником Генерального штаба 
генералом Н. Жековым, с уполномоченными высшими генерал-штабными 
офицерами и обсуждает вопрос о переговоров о турецко-болгарском 
военном сотрудничестве. Мустафа Кемаль производит сильное впечатление 
всем болгарским офицерам своей исключительной компетентностью в 
обсуждаемых вопросах.3 Все контакты и близкие отношения, которые 
устанавливает Мустафа Кемаль на Балканах, помогают ему выполнить 
свои служебные обязанности военного атташе самым лучшим образом. Во 
время своего пребывания в Софии в качестве военного атташе Мустафа 
Кемаль посылает больше ста докладов, докладных записок и телеграмм, 
посвященных вооружению, обучению болгарской армии и армий других 
балканских государств, военно-политической обстановке в этих государствах 
и о политике балканских правительств накануне и в начале Первой мировой 
войны.4

2 Там же, с. 2.
3 Мустафа Кемал Ататюрк и турско-българските отношения в документи (1913-1938), 
Анкара, 2002, Раздел ІІІ, Док. 27, с. 222-224.

4 Там же, Раздел ІІ, Введение, с. XL VІІ.
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Миссия Мустафы Кемаля в Софии исключительно трудная, имея ввиду 
поражение Болгарии во Второй балканской войне в 1913 г. В результате этой 
войны она теряет большую часть территорий, завоеванных ею в Первой 
балканской войне в Восточной и Западной Фракии, Родопах и в Македонии. 
Турция возвращает себе Восточную Фракию с Эдирне, Вардарская Македония 
переходит к Сербии, Эгейская Маке-дония – к Греции, Южная Добруджа – к 
Румынии и только Пиринская Македония остается в Болгарии.5 Кроме этого 
Россия и Англия тоже действуют, они хотят привлечь Болгарию к Антанте, 
обещая ей всю Восточную Фракию, бесплатное перевооружение болгарской 
армии и большую финансовую помощь. С другой стороны Болгария ставит 
как условие для ее присоединения к Тройному союзу передачу всей Восточной 
Македонии ей, коррекция болгарско-турецкой границы по поречью реки 
Марицы в ее пользу, возвращение всех болгарских беженцев из Фракии 
обратно и выплата убытков для них. Эти условия неприемлемы для Турции 
и Мустафа Кемаль активно работает об их изменении и присоединении 
Болгарии к Тройному союзу. Его условия поддерживала австро-венгерская 
и немецкая дипломатия в Софии, таккак в случае присоединения Болгарии к 
Тройному союзу обеспечивается сухопутная связь между его членами.

После серьезного изучения обстановки на Балканах в течении нескольких 
месяцев, 6 марта 1914 г. Мустафа Кемаль посылает в Генеральный штаб 
в Стамбуле доклад о политической обстановке на Балканах и о политике 
балканских государств.6 В нем он говорит прежде всего о Болгарии и 
подчеркивает, что невозможность включить в свои пределы всю Македонию, 
а это – национальный идеал болгаров-это незаживающая рана болгарского 
народа, армии и правительства. Болгары считают, что смогут вылечить 
эту рану после того, как нанесут ответный удар странам, которые ее 
победили во Второй Балканской войне в 1913 г. и снова вернут себе те части 
Македонии, которые были отняты Сербией и Грецией. Болгары дают себе 
отчета, что трудно можно постичь свои цели одновременно против Греции, 
Сербии и Румынии. Поэтому для них самая главная цель – Македония, для 
осуществления этой цели необходимо договориться с османцами и добиться 
хотя бы нейтралитета Румынии. Желания и намерения болгар в Македонии 
известны грекам и сербам, которые, боясь встать самостоятельно против 
Болгарии, пока решили поддерживать хорошие отношения между собой.

Что касается Румынии, она ни в коем случае не допустит нарушение 
параграфов Бухарестского мирного договора 1913 г. Поэтому желание 
болгар нейтрализовать румын пока невозможно осуществить. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что политические отношения между Болгарией 
5 Международные акты и договоры 1648-1918. София. 1958, с. 330-332.
6 Мустафа Кемал Ататюрк... Раздел ІІ, с. 151-156.
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и Румынией не могут быть гармонизированы. Тем более,что Румыния и 
Сербия еще раз подтверждают свою решимость соблюдать Бухарестский 
мирный договор, заключив договор между собой.

О политических связях между Болгарией и Румынией сказано, что 
сейчас отсутствует общая доктрина, которая бы отвечала интересам двух 
сил. Сербия пока ведет политику выжидания и не намеревается отказаться 
от своей прорусской линии. А в то же время Болгария устремляет взгляд к 
Австро-Венгрию.

Отношения между Сербией и Черногорией настолько хорошие, что 
некоторые предполагают даже объединение двух королевств и форми-рование 
общего правительства, которое получило бы одобрение общественного 
мнения двух стран.

Для балканских государств большое значение имеет судьба Салоник и его 
порт. Когда говорят о Македонии, болгары считают Салоник ее неотъемлемой 
частью и исконное их желание – увидеть себя его владельцем. Греки, имея 
такого важного города как Солоники, приняли бы его потерю так серьезно, 
как и потерю столицы. Поэтому они категорически решили использовать 
все свои возможности, чтобы сохранить его. Порт Салоник, находящийся 
в 60 клм. от сербской границы - очень важный о будущем Сербии. Однако 
пока хорошие отношения между Сербией и Грецией продолжаются, что и 
обеспечивает надежность порта, она не будет предъявлять претензии на 
Салониках. Если когда-нибудь интересы Сербии и Болгарии по отношении 
Салоник совпадут, тогда вероятно они могут его разделить между собой.

В своем докладе от 14 апреля 1914 г., посланном Генеральному штабу 
в Стамбуле, Мустафа Кемаль дает оценку политики Болгарии к другим 
балканским государствам.7

В болгаро-турецких отношениях подчеркивается значение ратификации 
болгарским парламентом Царьградского договора от 29 сентяб- ря 1913 г., 
благодаря которому определяется новая граница по поречью реки Марица и 
возврат Эдирне Турции.8 Опровергаются некоторые заявления, что оппозиция 
не поддержит этот договор пока не будет обеспечена полная власть Болгарии 
в бассейне Марицы и Эдирне. Подчеркивается, что возвращение полного 
контроля за бассейном Марицы и захват Эдирне со стороны Болгарии – 
нереалистичны. Пока Болгария находится в этом положении, не только 
настоящее, но и следующие правительства будут считать своим долгом 
вести дружественную политику к Османскому государству. Но для респекта 
7 Там же... Раздел ІІ, док. 13, с. 162-166.
8 Там же... Раздел І, док. 1, с. 3-35.
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предлагается перевод новых военных частей и предпринятие других военных 
мер для укрепления защиты Эдирне.

В области болгаро-румынских отношений подчеркивается, что они не 
удовлетворяют Болгарию, таккак Румыния придерживается к стриктному 
приложению параграфов Бухарестского мирного договора от 1913 г., этим 
утверждаются результаты Второй Балканской войны, закончившейся 
поражением Болгарии.9

В связи с болгаро-сербскими отношениями сказано, что усилия России 
восстановить прежнее положение не приносят ожидаемый результат; 
болгары не оченьто верят обещаниям о компенсациях со стороны греков 
и сербов в случае улучшения отношений между ними. Несмотря на это 
болгарская сторона делает некоторые заявления о том, что будет считаться с 
рекомендациями русских.

Внешне отношения между Сербией и Румынией очень хорошие, но трудно 
можно определить сколько это будет продолжаться, имея ввиду, что Румыния 
пытается доминировать на Балканах. О румынотурецких отношениях можно 
сказать, что Румыния, если бы не имела перед собой сильную Турцию, еще 
более бы сблизилась с ней.

После начала Первой мировой войны 15 июля 1914 г. Мустафа Кемаль 
посылает несколько докладов в Стамбул об отношении балканских 
государств к войне. В докладах от 15 и 17 июля 1914 г.10 говорит-ся, что 
Болгария заявляет о своем нейтралитете, но парламент принима-ет военный 
бюджет без обсуждения. Греция тоже объявляет нейтралитет и заявляет, что 
будет соблюдать параграфы Бухарестского договора, а в случае их нарушения 
будет готова вмешаться. Румыния не объявляет мобилизацию, а Черногория, 
поддерживая Сербию, объявляет мобилизацию. Сербия, которой Австро-
Венгрия объявляет войну, сосредоточивает свои основные военные части на 
юге от Белграда, а Генеральный штаб устанавливается в Стелче.

В докладе от 21 августа11 подчеркивается, что не позднее одного-двух 
дней будет исполнен приказ военного министра Болгарии о мобилизации 
болгарской армии. Вместе с тем болгары пока намереваются соблюдать 
нейтралитет, что отвечает и желанию русских. По словам некоторых 
высокопоставленных болгарских военных болгарская общественность и 
даже часть армейских офицеров не являются сторонниками действий против 
России.
9 Международные акты и договоры..., с. 330-332.
10 Мустафа Кемал Ататюрк...Раздел ІІ. Док. 16, с. 172-173.
11 Там же..., док. 17, с. 174-176.
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В докладной записке от 9 сентября12 говорится, что в Министерстве 
обороны и Генеральном штабе болгарской армии обеспокоены возможными 
действиями османской армии. По мнению болгар не надо противодействовать 
предохранительным военным мерам Румынии, потому что она начнет 
военные действия против Болгарии только если дать ей повод. Пока 
меры, предпринятые болгарами сводятся к сообщениям, посылаемым 
призывникам – как действовать в случае объявления мобилизации. Поэтому 
на сегодняшний день не наблюдается никакая подготовка к военным 
действиям ни на одной из болгарских границ.

В докладе от 6 ноября13 отмечается, что по словам болгарского премьер-
министра общественность в стране не одобряет действия в пользу Германии. 
Но если Греция начнет военные действия против Османского государства, 
тогда Болгария вмешается против Греции. Однако Мустафа Кемаль не верит 
этому и предупреждает, что и тогда Болгария не примет участие в военных 
действиях. В конце Мустафа Кемаль выражает надежду на наступление той 
счастливой поры, когда начатое большое дело обрадует османское население 
и восстановит пострадавшую в Балканской войне честь турецкой армии.

Усилия немецкой и австро-венгерской дипломатии, при активном участии 
Мустафы Кемаля, о привлечении Болгарии в Тройной союз дают ожидаемый 
результат. Заключением тайных соглашений с Болгарией в августе 1915 г. – 
Договор о дружбе и союзе с Германией, Военная конвенция с Германией и 
Австро-Венгрией и тайное соглашение с Германией, Болгария становится 
членом Тройного союза.14 Эти соглашения удовлетворяют территориальные 
претензии Болгарии к Сербии, Греции и Румынии, но не к Турции. 
Гарантируется политическая независимость и территориальная целостность 
Болгарии. Предоставляется значительная военная и финансовая помощь. 
Турция сохраняет право присоединиться к этому договору в полном его 
объеме. Болгария обязывается пропускать, не препятствуя, транзитное 
передвижение материалов и войск из Германии и Австро-Венгрии к и от 
Турции.

После начала войны Мустафа Кемаль несколько раз обращается к 
Главному командованию в Стамбуле, чтобы его отозвали от поста военного 
атташе и послали на фронт боевым командиром. 14 декабря 1914 г. военный 
министр и помощник главнокомандующего Енвер паша отвечает, что пост, 
который он занимает в Софии, слишком важ ный и поэтому должен остаться. 
Однако Мустафа Кемаль не уступает и 20 января 1915 г. он назначен в 
12 Там же..., док. 18, с. 177-178.
13 Там же..., док. 19, с. 179-182. 
14 Международные акты и договоры..., с. 306-369.
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командовании только что сформированной дивизии в Текирдаг.15 Таким 
образом, после пребывания в Софии в качестве военного атташе в течении 
более одного года и трех месяцев, 15 января он возвращается в Стамбул.

Деятельность Мустафы Кемаля как военный атташе получает очень 
высокую оценку. С турецкой стороны его повысили в чине подполковника и 
наградили Османским орденом, а с болгарской стороны - орденом Святого 
Александра.16

15 Kocatürk, U., Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara, 1999, s. 33-34.
16 Там же..., с. 28, 34. Мустафа Кемал Ататюрк..., с. 189.
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BİLDİRİLERDEKİ RENKLİ RESİMLER
THE COLOURED PICTURES OF THE PAPERS

ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ И ФОТОГРАФИИ
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ARKEOLOJİK KAZI SONUÇLARINA GÖRE
TÜRKLERDE MEZARLARA AT GÖMME GELENEĞİ

ÇORUHLU, Yaşar
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

RESİM LİSTESİ VE KAYNAKLARI

Resim 1: Türkmenistan’ın antik merkezi Anav’da, Pumpelly’nin kazılarında ele 
geçen at kemiklerinin bir bölümü (sağ) ve beraberinde gömülen başka hayvan 

kemikleri. (R. Pumpelly (Editör), Explorations in Turkestan Expedition 
of 1904 – Türküstandaky Dernew İşleri – 1904 nji Yylyn Ekspedisiyasy 

Prehistoric Civilizations of Anav – Aşgabat, 2004, Resim 77, s. 313).
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Resim 2: Türkmenistan, Gonur-depe’den bir at mezarı (W. Sarıanidi, Marguş 
– Murgap Deryasının Köne Hanasynyn Ayagyndaky Gadymy Gündoğar 

Şalygy – Marguş-Drevnevostoçnoe Tsarstvo V Staron Delte Reki Myrgab-
Marguş Ancient Oriental Kingdom in the Old Delta of the Murghab River, 

Aşgabat 2002, s. 238).
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Resim 3: Kazakistan Sintaşta cm Sitesi’nde bulunan bir kurgan 
rekonstrüksiyonundan ayrıntı (10. mezarlık 16. Kurgan). Kurban edilmiş atlar 

görülmektedir. MÖ XVII-XVI. yüzyıl (V. F. Gening-G. B. Zdanoviç-V. V. 
Gening, Sintaşta – Arheologiçeskie Pamyatniki Ariyskih Plemen Uralo-

Kazakstanskih Stepey, Çelyabinsk 1992, Resim 72).
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Resim 4: Tagar Kültürü devresine ait bir savaşçının mezarında ayrıntı. 
Minusinsk Stepleri, Oglaktı yakınında. MÖ 4-3. yüzyıl (M. Gryaznov, Southern 

Siberia, Geneva 1969, Resim 55).
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Resim 5: Kostromskaya Kurganı defin odasının planı (B. Pıotrovsky-L. 
Galanına – N. Grach, Scythian Art, Leningrad 1987, s. 8.).
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Resim 6: Tuva, Arjan II kurganında ortaya çıkarılan 14 atın kalıntılarından 
ayrıntı. M. Ö. 7-6. yüzyıl veya daha geç olabilir. İskit veya Proto-Türk (M. 
Edwards, Sibirya İskitleri- Altın Ustaları, National Geographic–Türkiye, 

Haziran 2003, s. 44- 59. Resim s. 55.)
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Resim 7: Ukrayna, Babyna Mohyla kurganından 1986 yılına ait Kiev Arkeoloji 
Enstitüsünün bu fotoğrafında in situ durumundaki at kalıntısının bir bölümü 

görülmektedir. (E. D. Reeder, Scythıan Gold- Treasures From Ancient 
Ukraine, New York 1999, Figür 12).

Resim 8: Altaylar, 1-IV. Pazırık kurganında atların gömülüş şeması (S. I. 
Rudenko, Frozen Tombs of Sıberia, London 1970, Şekil 16).
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Resim 9: I. Pazırık Kurganı, mezar odasının bitişiğindeki bölümde bulunan at 
kadavraları (K. Jettmar, Art of The Steppes, London 1967, Figür 85).

Resim 10: Pazırık Kurganı’nda bulunan atlardan ikisinin rekonstrüksiyonu   
(K. Jettmar, age, Fig. 87, Griaznov tarafından yapılmıştır.).
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Resim 11:. Pazırık Kurganı’nda atın başında bulunan keçe ve deriden yapılmış 
at başlığının rekonstrüksiyonu. MÖ 5-3. yüzyıl (T. Talbot Rice, The Scythians, 

London 1961 (3. baskı), Figür 29).

Resim 12: V. Pazırık Kurganı’nda atların bulunduğu durumu gösteren şema 
ayrıntısı. Defin çukurunun kuzey bölümünde diğer nesnelerle birlikte atların 

gömülüş vaziyeti görülüyor (S. I. Rudenko, age).
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Resim 13:. VI. Pazırık Kurganı planında, başka eşya kalıntıları ile birlikte 
insan ve at kalıntılarının durumu (S. I. Rudenko, age, Figür 8).

Resim 14: Altaylar, Aragol I. Kurganın defin odasının planı (S. I. Rudenko, 
age, Figür 9).
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Resim 15: Güney Altaylar, Kazakistan’da bulunan Berel Kurganı’nın bulunduğu 
mezarlıktan görünüş (K. M. Baypakov-J. K. Taymagambetov, Arheologiya 

Kazahstana, Almatı 2006, Renkli Resim)
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Resim 16: Berel Mezarlığı, Büyük Kurgan’dan çıkarılan atın 
rekonstrüksiyonu. MÖ V.-IV. yüzyıl) (K. M. Baypakov-J. K. Taymagambetov, 

age, Renkli Resim).
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Resim 17: Rusya Federasyonu, Ukok Platosunda bulunan Ak Alaha I 
Mezarlığı’ndaki I. Kurgan’dan çıkarılan atın rekonstrüksiyonu. E. V. Şumakovoy 

tarafından yapılmıştır (N. V. Polosmak, Vsadniki Ukoka, Novosibirsk 2001, 
Resim 20).
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Resim 18: Ak Alaha I Mezarlığı 2. Kurgan’da, çocuk cesedinden daha üst 
seviyede bulunan at cesedinin durumunu gösterir plan. Sağda bulunan taban 

kütükleri alındıktan sonra altındaki çukurdan çocuk cesedi çıkarılmıştır (N. V. 
Polosmak, Stereguşie Zoloto Grifi, Novosibirsk 1994, Resim 74).
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Resim 19: Ak Alaha III Mezarlığı, I. Kurgan’da bulunan atlardan birinin 
rekonstrüksiyonu (N. V. Polosmak, Vsadniki Ukoka, Resim 57).
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Resim 20: Altay, Ukok Platosu’nda 1993’te açılmış kurgandan çıkarılan 
kalıntılara göre yapılmış at üzerinde Altay Prensesi’nin rekonstrüksiyonu. MÖ 
5-4. Yüzyıl (B. L. Hamidullina, İz Glubini Stoletiy Tatarskoye, Kazan 2004, 

Bölüm 38, 12. Resim).
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Resim 21: Rusya Federasyonu, Bezirk Krasnodar, Noworossijk’deki 
Abrav-Dürso’da bulunan Avrupa Hunlarına ait mezardaki at iskeletlerinin 
Rekonstrüksiyonu (İ. Bona, Das Hunnen Reich, Budapeşte 1991, Fig. 24).
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Resim 22: Yenisey Bölgesi Çaa-Tas (79 ve 80. Kurganlar) Kurganları ve Tepsey 
III (Kurgan 50 ve 67) kurganlarında Göktürk devrine ait insan ve at kalıntılarını 
gösteren planlar (Yu. S. Hudyakov, Drevnie Tyurki Na Yenisey, Novosibirsk 

2004, Resim 8/1-2; 11/ 5; 12).
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Resim 23: Yenisey Bölgesi Çaa Tas, 82. Kurgan ve Tepen-Kel, 14. kurgan’ın 
planları. Göktürk devri (Yu. S. Hudyakov, age, Resim 8/3, 16).

Resim 24:Yenisey Bölgesi, Kapçalı II Mezarlığı, 2. Kurgan ve Uybat II 
Mezarlığı, 1. Kurgan’ın planları (Yu. S. Hudyakov, age, Resim 23/1, 22).
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Resim 25:.Yenisey Bölgesi Ibırgıs – Kiste Mezarlığı’ndaki 4. Kurgan’ın planı 
(Yu. S. Hudyakov, age, Resim 31).
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Resim 26:Tanrı Dağları çevresi. Beş Taş-Koroo I Mezarlığı 3. Kurgan (sol) 
ve Beş Taş-Koroo II Mezarlığı, 7. Kurgan’ın planı (K. Tabaldiyev, Kurganı 

Srednevekovıh Koçevıh Plemen Tyan’- Şanya, Bişkek 1996, Resim 2, 14).

Resim 27:. Beş Taş-Koroo I Mezarlığı’ndan, 10. (sol) ve 13. (sağ) Kurgan’ın 
planı (K. Tabaldiev, age, Resim, 4, 6).
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Resim 28: Beş taş-Koroo I Mezarlığı 15. Kurgan’ın planı ve Beş taş-Koro 
II Mezarlığı, 20. Kurgan’da bulunan atın rekonstrüksiyonu (K. Tabaldiev, age, 

Resim 8, 20).
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Resim 29: Suttu-Bulak I Mezarlığı, 54. Kurgan’ın planı (K. Tabaldiyev, age, 
R. 21).
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Resim 30.1) Proto-Bulgar veya Hazar devrine ait Krasnaya Gorka (Ukrayna) 
dan bir at gömüsü (İnt. No 100/K.8) (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, Proto-
Bulgarskie Pogrebeniya Podon’ya İ Pridoneç’ya VIII-X. V.V. Problema 

Polivariantnosti Obrajada İ Etnoistoriçeskoy İnterpretatsii, Trudı Po 
Arheologii-Stepi Evropı V Epohı Srednevekovya – Hazarskoye Vremya, C. 
2, Donetsk 2001, Resim 2/1).  Resim 30: 2) VII. Yüzyıl Hazar devrine ait at 
ve insan defni. Vinogradnoye (Ukrayna), 5 numaralı Kurgan (V. E. Flerova, 
Podkurgannıe Pogrebeniya Vostoçnoevropeyskih Stepey İ PutiSlojeniya 

Kulturi Hazari, Trudi Po Arheologii – Stepi Evropi V Epohi Srednevekovya 
– Hazarskoye Vremya, C. 2, Donetsk 2001, Resim 2/4).
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Resim 31: 1) Krasnaya Gorka’dan at ve insan gömüsü. Proto-Bulgar veya 
Hazar devrine ait. (İn No. 219/ K 20 (VS. Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 

1/4). Resim 31: 2) Krasnaya Gorka’dan insan ve at mezarını gösteren plan (İnt. 
No 288/K. 30) (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 1/6).3) Krasnaya 

Gorka’dan insan ve at mezarını gösteren plan (İnt No 245/K. 17) (V. S. 
Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 1/8).
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Resim 32: 1) Güneydoğu Avrupa’dan VII-X. Yüzyıla ait insan ve at 
cesedinin gömülü olduğu kurgan defin odasının planı (V. S. Aksenov-A. A. 

Tortika, agm, Resim 5/2). Resim 32: 2) Güneydoğu Avrupa, Kyulevcha’da (İnt 
No 55) İnsan ve at kalıntılarının bulunduğu kurgan defin odasının planı (V. S. 

Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 5/3).
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Resim 33: Krasnoya Gorka’dan 1) insan ve at mezarı ve 2) at mezarı (İnt no 
77/K.3 ve İnt. No. 53/3 (V. S. Aksenov-A. A. Tortika, agm, Resim 3/1-2.).
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Resim 34: 1) Hazar devrine ait, Verkhne-Saltovo I katakomb mezarında 1 
numaralı at defin yeri (sol), Resim 34: 2) Hazar devrinden Verkhe-Saltovo 

at mezarındaki atın rekonstrüksiyonu. 3 Numaralı mezardan. (V. S. Aksenov, 
Kompleksi Konskoga Snaryajeniya Saltovskogo Vremeni S Naçelnikami 

(Po Materialam Verhnesaltovskogo Katakombnogo Mogilnika), Trudı Po 
Arheologii – Stepi Evropı V Epohu Srednevekov’ ya – Hazarskoe Vremya, 

C. 4, Donetsk 2005, figür 1 ve 8).
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Resim 35: Kırım Bozkırlarından atla gömülmüş Peçenek savaşçısının mezarını 
gösteren çizim. Adamın elinin yakınında bıçaklar ve atın ağzında ise gemi 
bulunmaktadır. At adamın sol tarafına gömülmüştür (A. Paloczi Horvath, 
Pechenegs, Cumans, Iasians – Stepe Peoples in Medieval Hungary, 

Budapeşte 1989, fig. 10).
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Resim 36: 1) Kıpçaklara veya Altın Ordu zamanı Kıpçaklarına ait (12-14. yüzyıl) 
kurganlarda at ve insan gömüleri: Resim 32: 1) Üst sol: Novıy Kumak Mezarlığı 

28. Kurgan (12-14. yüzyıl), Resim 32: 2) Orta: Noviy Kumak Mezarlığı 8. Kurgan; 
Resim 32: 3) Üst sağ: Noviy Kumak, 14. Kurgan; Resim 32: 4) Alt: Güney Urallar, 

Volgograd bölgesindeki (14. yüzyıl) Kıpçak mezarı 5 Numaralı Kurgan (V. A. 
Ivanov-V. A. Krigev, Kurganı KIpçakskogo Vremeninna Yujnom Urale (XII-

XIV. V. V.), Moskova 1988, Resim 19/1-2, 21) 
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Resim 37: 1-2) Kuzey Karadeniz, Uvak’da bulunan Peçenek veya Oğuz 
kabilelerine ait mezarlıklardan (mezarlık 10) 2 Numaralı kurganda at ve insan 

mezarı (IX-XI. yüzyıl) (E. V. Kruglov, Peçenegi İ Oguzı: Nekotorye Problemı 
Arheologiçeskih İstoçnikov, Trudi Po Arheologii – Stepi Evropi V Epohu 
Srednevekov’ ya – Polotevsko-Zolotoordinskoye Vremya, C. 3, Donetsk 

2003, R. 3).
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Resim 38: Belaya Veja Mezarlığı’ndan Resim 38: 1) 37. Kurgan, Resim 38: 2) 
40. Kurgan, Resim 38: 3) 34. Kurgan planları (E. E. V. Kruglov, agm, Resim 

11/1-3.

Resim 39: Belaya Veja (Belaya Vezha) kurgan planları: 1) 43. Kurgan, 2) 5. 
Kurgan, 3) 8. kurgan, 4) 47. Kurgan (E.V. Kruglov, agm, Resim 10/1-4).
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Resim 40: Genç Osman’ın atı Sislikır’ın mezartaşı. TPS Müzesi (K. 
Emiroğlu-A. Yüksel, Yoldaşımız At, İstanbul 2002, s. 112). 

Resim 41: Ebu’d Derda’nın mezarının yanındaki at mezarı. Karacaahmet 
Mezarlığı (K. Emiroğlu-A. Yüksel, age, s. 112).
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GALATA’NIN TÜRK DÖNEMİ ÖNCESİ 
ASKERÎ OLUŞUMLARI VE KENT DOKUSU İLİŞKİSİ

 ÇÖL, Nilgün*
TÜRKİYE/ТУРЦИ
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Resim 6: Galata’nın Günümüzde Genel Görünümü 
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Resim 8: Cenova Eski Kentten
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Resim 2: Bağlar Bölgesi Kurtuluş Cad. No. 11

 
 

 

1578 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 2: Bağlar Bölgesi Kurtuluş Cad. No. 11 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resim 3: Şehir Bölgesi Ulukavak Sok. No. 8/A  
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Resim 4: Şehir Bölgesi Karaüzüm Sok. Paşa Konağı

Resim 5: Kastamonu 
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Resim 6: Daday
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Resim 8: Bağlar Bölgesi Kileci Sok. No. 4

Resim 9: Şehir Bölgesi Kaçak No. 11 
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Resim 10: Kastamonu

Resim 11: Tosya
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Resim 12: Çorum 

Resim 13: İzmir
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Resim 14: Kula

Resim 15: Cumalıkızık 
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