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HİTİTÇE ÇİVİ YAZILI METİNLERDE ARPA İLE
İLİŞKİLENDİRİLEN TAHIL İSİMLERİ
CEREAL NAMES ASSOCIATED WITH BARLEY IN HITTITE
CUNEIFORM TEXTS
Serkan DEMİREL1
ÖZET
MÖ. II. binyıla tarihlenen Hititçe çivi yazılı metinlerinde geçen tahıl isimlerinin yeterince tanımlanabilmesi, çevirisinin yapılabilmesi adına çalışmalar devam
etmektedir. Hititçe metinlerde bulunan Sümer ve Akad dillerinden gelen kelimelerin ilgili tahıl isimlerinin okunmasını kolaylaştırmasına rağmen Hitit devri
Anadolu’sunda kelimelerin anlamlarında birtakım değişiklikler de olabilmektedir.
Hititçe metinlerde arpa ve arpanın çeşitleri ile ilişkilendirilebilecek bazı kelimeler
bulunmaktadır. Hititçe halki kelimesi genel olarak tahıl anlamında kullanılmış olmasına rağmen özel anlamda arpa ve mahsul manasındadır. Sümerce ŠE ideogramı da Hititçe metinlerde arpa anlamında kullanılmıştır. Hitit öncesi Anadolu’dan
miras alınan Hattice kait ve Akadca ŠE-UM nadiren de olsa metinlerde arpa manasını verebilmektedir. Hititçe çivi yazılı metinlerde geçen bazı tahıl isimleri de arpanın çeşitleri ile ilişkilendirilebilir. Daha çok metin ile desteklenmesi gerekmekle
birlikte eṷan bir arpa çeşidini ifade ediyor olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hitit, çivi yazılı metinler, tahıl, arpa, halki, ŠE, euṷan

ABSTRACT
The studies have continued to define and translate the names of the grains
mentioned in the Hittite cuneiform texts dated to the second millennium BC.
Although the words from Sumerian and Akkadian languages in the Hittite texts
facilitate the reading of the grain names, there are some changes in the meanings
of the words in the Hittite Anatolia. There are some words that can be associated
with barley and barley varieties in Hittite texts. Though Hittite halki is used in the
meaning of grain in general, it is in the meaning of barley and crop in special. The
Sumerian ideogram of ŠE was also used in Hittite texts to mean barley. Hattian kait
inherited from pre-Hittite Anatolia and Akkadian ŠE-UM are rarely used in the
texts for barley purposes. Some of the grain names mentioned in Hittite cuneiform
texts can also be associated with the varieties of barley. Although it should be
supported with more texts, eṷan can be read as a variety of barley.
Keywords: Hittite, cuneiform texts, grain, barley, halki, ŠE, euṷan
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 61080
Trabzon, TÜRKİYE, serkandemirel@ktu.edu.tr
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GİRİŞ

MÖ. 17. ve 13. yüzyıllar arasında Anadolu’daki kozmopolit yaşam hakkında bilgi sağlayan en önemli kaynaklar Hititçe çivi yazılı metinlerdir. Söz
konusu metinler Hatti, Hurri, Luvi gibi Hitit öncesi ve çağdaşı toplumların
ve Hititlerin bu toplumlara yapmış oldukları katkılar konusunda önemli bilgiler içermektedir. Geç Tunç Çağı Anadolu’sunda üretilen tahılların
çeşitleri, üretim ve kullanım metotları da bu metinlerin sağladığı bilgiler
arasındadır.
Eski Yakın Doğu ve Anadolu’da buğday ile birlikte en yaygın üretilen tahıl
türü arpadır. Hitit devri Anadolu’su için lüks tüketim gıdası sayılabilecek
buğdaya göre daha yaygın olarak tüketilmekteydi. Arpa bir tüketim maddesi olmasının yanı sıra ekonomi için de önem teşkil etmekteydi. Zira hukuki ve iktisadi metinlerde buğdaya göre daha çok geçmektedir. Hititçe çivi
yazılı metinlere göre insanların beslenmesinin yanı sıra ot ve saman ile birlikte karıştırılarak hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Arpanın bir diğer
başlıca kullanım alanı ise malt yapımıdır. Ancak Hitit kaynaklarında bu
konuda bir bilgi yoktur.
Orta Anadolu’da Geç Tunç Çağı’na tarihlenen arkeolojik bulgular
toplamda altı çeşit tahıl türünün varlığını göstermiştir. Bunlardan dördü
buğday (emmer, einkorn, ekmeklik buğday “triticum aestivum” ve topbaş
buğdayı “triticum compactum”) ve ikisi de arpa çeşididir (yabani arpa “hordeum vulgare L.”ve kavuzsuz arpa’nın “hordeum vulgare var nudum”) (Hoffner, 1974: 3).
Bu çalışma arpa konusu filolojik olarak değerlendirilecektir. Buna göre
Hititçe çivi yazılı metinlerde arpa anlamında Hititçe halki, Sümerce ŠE ideogramı, Akadca ŠE-UM ve Hattice kait kelimeleri kullanılmıştır. Bu kelimelerden ilk ele alınacak olan halki’dir.
Hititçe çivi yazılı metinlerde geçen halki kelimesi genelde tahıl özelde
ise arpa ve mahsul anlamında kullanılmıştır (Hoffner, 1974: 60-65. Ertem,
1987: 4-7). Kelimenin hangi durumda hangi anlamda kullanılacağına dair
kesin bir yargıda bulunamamakla birlikte bazı açıklamalar yapmak mümkündür. Kelimenin tahıl anlamında kullanıldığı örneklerin çoğunlukta olduğunu söylemek mümkündür. halki kelimesinin tahıl manasında kullanımına ilişkin tahılın hayatın devamlılığındaki yerine dair bir analojik ritüel
metninde görmek mümkündür: halkišṷa mahhan NAM.LÚ.ULÚLU GUD
UDU huitarra hūman huišnuškizzi LUGAL MÍ.LUGAL kīya É-er kāš halkiškallarit uddanaz QATAMMA huišnuddu “tahılın insanlığın, sığırların,
koyunların ve vahşi yaşamın hayatını koruduğu gibi, benzer şekilde tahıl
olağanüstü şeyden kralın, kraliçenin hayatını ve bu evi korusun” (KBo 4.2
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I 58-60; Hoffner, 1974: 61-62). Bir kehanet metninde halki çoğul haliyle
(halkiuš) yine tahıl anlamında kullanılmıştır: mān kēdani MU-ti halkiuš
meššanzi “eğer tahıllar bu sene büyürse” (KUB 16.76 11; CHD L-N, 115).
Maşat mektuplarında kelimenin çoğulu (halkiHI.A) yine tahıl anlamındadır:
halkiHI.A-aš karū aranteš I-NA URUQaškamaṷa halkiHI.A-uš BURU6HI.A ezzašta
nuṷašmaškan ŠA URUGašipūra halkiHI.A-aš ziggānzi “tahıllar zaten olgunlaşmış. Kaška bölgesinde çekirgeler tahılları yediler, bu yüzden (Kaškalar)
Gašipua şehrinin tahılını sürekli tehdit ediyorlar” (HKM 19 Öy. 6-10; Alp,
1991: 150). Yine aynı mektuplarda benzer bir kullanım daha vardır: nuššan
mān halkieš aranteš naškan arha ṷaršten naškan ANA KISLAḪ “tahıllar olgunlaştığında onları biç ve onların harman yerine gelmesini sağla” (HKM
25 Ay. 15-18; Alp, 1991: 164). Tapınak görevlilerine ilişkin direktif metinlerinde tanrının ruhunun kızdırılması durumunda tanrının suçlu kişinin
tahılından da intikam alacağı belirtilir: natkán DINGIR-LIM apēdani [pat
1]-edani anda šā[nahz]i … halkitta an[da š]ānahzi “tanrı ondan [tek] başına mı in[tikam] alır? … tahılından [in]tikam almaz mı? (KUB 13.4 I 35-37;
Süel, 1985: 26).
Hititçe halki kelimesi çoğunlukla tahıl anlamında kullanılıyor olsa da az
sayıdaki örnekte arpa de için kullanılmıştır. Telipinu Efsanesi’nde tanrının
gidişinin ardından bozulan doğal dengeye ilişkin açıklamada bu durumu
görmek mümkündür: nu namma halkiš ZÍZ-tar ŪL māi “arpa (ve) buğday
artık büyümüyor” (KUB 17.10 I 13-14; Hoffner, 1990: 15). Bir ritüel metninde halki atlar için bir yiyecek olarak açıklanmaktadır ki bu örnek kelimenin
arpa olarak okunmasının doğruluğunu kanıtlamaktadır: ANA ANŠE.KUR.
RA halkiš immīūl … ētrešmit “at(lar) için arpa (ve) arışık ot/yem … onların
yiyeceğidir” (KBo 10.37 II 15-17; Goetze, 1962: 33-34). Benzer bir kullanım
ŠE ideogramıyla da yapılmıştır (HKM 39 Ay. 9-10). Pudu Hepa’nın adak
metinlerinde halki’nin yine arpa manasında kullanıldığı görülmektedir: nu
kuiš kuedani arzananza ēšta nušši NUMUN.HI.A kuit aniyat naššiḭaškan
EGIR-an-pát […] para ANA BURUX halkin pāi “eğer bir kimse başka birine
tohum için tahıl ile destek verirse, alan kişi gelecek hasatta arpanın tamamını geri ödeyecektir” (Otten & Souček, 1965: 30-31).
Eski bir Hitit ritüel metninde halki arpa anlamında buğday ile birlikte
kullanılmıştır. Metinde geçen haršār’ın başak olarak okunması teklif edilmiştir (Ertem, 1987: 9-10): halkiyaš hars[ā]r išhiḭanda ZĺZHI.A-ašš[a] haršār
išhiḭanda “arpa başakları bağlı ve buğday başakları bağlı” (KBo 17.1 IV 1920; Otten & Souček, 1969, 36), halkiyaša ZĺZHI.A-ša haršārra “arpa ve buğday başakları” (KBo 17.3 IV 19; Otten & Souček, 1969, 38). Söz konusu
tamlama arpa manasında ŠE ideogramı ile de kullanılmıştır: ŠE haršandaš
(KBo 13.248 I 19).
II. Muršili’nin yıllıklarında halki tekil anlamda kullanılmıştır ve hem
tahıl hem de mahsul anlamında okunabilmektedir: nu KARAŠHI.A šārui
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tamēdaz pān ēšta nu-za halkin GEŠTIN-ya daškit “yağma yapmak ve tahılı/
mahsulü ve şarabı almak için ordu başka bir yere gitti” (KBo 5.8 I 39-40;
Goetze, 1967: 150), nuṷašmaš īt halkiHI.A-uš arha harnik “git ve onların tahılını/mahsulünü yok et” (KBo 4.4 I 41-42; Goetze, 1967: 110), halkiHI.A-uš
harninkuṷanzi “tahılları/mahsulleri yok etmek için” (KBo 4.4 II 64; Goetze,
1967: 120). Tapınak görevlilerine ilişkin direktif metinlerinde halki, tanrının tarlasına (A.ŠA DINGIR-LIM) ekilecek tahıl ve mahsul için çift anlamda kullanılmıştır: andama mān halkin aniḭatteni … našma halkiuš kuṷapi
šunnatteni … halkiuš hūmanduš arha dānzi “ayrıca tahılı ekeceğiniz zaman
… ya da siz mahsulleri teslim edeceğiniz zaman … mahsullerinizin hepsini
alırlar” (KUB 13.4 IV 12-23; Süel, 1985: 76). Bir bayram ritüeli metninde
buğday ile birlikte halki’nin arpa anlamında kullanıldığı ve bazı tahılların
karıştırıldığı görülmektedir: [… Z]ĺZ […] Mĺ-za mall[izzi … halki]nṷarat
mall[anzi .. dā]i natšan PANI DINGIRLIM […] “[… bu]ğday […] bir kadın
karıştır[ır … arp]a onlar kar[… alı]r ve onlar tanrının önünde […]” (KBo
14.133 III 2-6; Hoffner, 1974: 144). Hititçe çivi yazılı metinlerde pek çok
bira çeşidinden bahsedilmektedir (del Monte, 1995. Ünal, 2005). Arkeolojik birtakım işaretler olmasına rağmen (Karpe, 2006: 176-177) metinlerde
arpanın bira yapımında kullanıldığına ilişkin bir bilgi yoktur. Muhtemeldir
ki yapımında arpanın asli unsur olduğu biraya farklı bir isim verilmekten
ziyade Hititçe metinlerde sıklıkla geçen ṷalhi ve marnuwan biraları veya
genel manada bira anlamına gelen šieššar’ın arpadan yapılmış bira ile bir
tutulması doğru olabilir.
Esi Yakın Doğu’da Sümerce ŠE ideogramı arpa ve tahıl anlamına gelmektedir (CAD Š/2: 345. Powell, 1984: 50-51). İdeogram, Hititçe çivi yazılı
metinlerde ise arpa anlamıyla kullanılmıştır (Friedrich, HWb, 1952: 293.
Hoffner, 1974, 60-65). İdeogram genellikle ZĺZ “buğday” kelimesi ile birlikte geçmektedir. Hititçe karşılığı bilinmeyen Sümer dilindeki ZĺZ ideogramı
emmer buğdayı anlamına gelmektedir (Powell, 1984: 51-56). Ancak Hititçe metinlerde ideogramın özel bir buğday türünden ziyade genel olarak
buğday anlamında kullanılmış olduğu ileri sürülmüştür (Güterbock, 1968:
69. Ertem, 1987: 9). Bir tıbbi ritüel metninde halki tahıl ve ŠE ise arpa anlamında kullanılmıştır: 2 GIŠMA.ŠÁ.AB halk[it] šūṷanteš ŠÀ-BA 1 GIŠMA.
ŠÁ.AB ZÍZ šūṷanza […] ŠE šūṷanza “tahılla dolu iki sepet, onlardan birisi
buğday ile dolu [ve bir diğeri] arpa ile dolu” (KUB 30.26 I 8-10; Puhvel,
1991: 37). Askeri bir yemin metninde de buğday ile birlikte arpa anlamında ŠE kullanılmıştır: IŠTU A.ŠA-ŠU ZĺZ-tar ŠEAM šarā lie úizzi “ne buğday
ne de arpa tarlasında büyümeyecek” (KBo 6.34 III 44-45; Oettinger, 1976:
14). Bir arındırma ritüelinde de benzer bir kullanım vardır: Ù NUMUN
ŠE ZĺZ IŠTU É.GAL LIM LÚAGRIG Kaštama pāi “arpa ve buğday tohumunu
Kaštama şehrinin idarecisi verir” (KUB 31.57 Öy. I 12-13; Ertem, 1987: 5).
Orta Hitit dönemine tarihlendirilen ancak hangi kral dönemine ait olduğu
bilinmeyen bir mektupta Pitteyariga, Šamuha ve Arziya kentleri arasında
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yük taşıyan gemilere buğday (ZĺZ) ve arpa (ŠE) yüklendiği bildirilmektedir
(KUB 31.79 4-14; Garstang-Gurney, 1959: 33). Benzer bir kullanım Maşat
Mektuplarında da görülür (HKM 54 Ay. 12). Bir ritüel metninde geçen ŠE
ideogramı yine buğday (ZĺZ) ile birlikte arpa anlamında kullanılmakla birlikte kelime zenant “sonbahar/güz” ile birlikte geçmektedir: nu ZĺZ-tar ŠE
zēnantaš “buğday, güz arpası, (KBo 4.2 Öy. I 9).
Hitit kanunlarında (Hoffner, 1997) arpanın verilen cezaya karşı tazminat, işçi ve hayvan ücretleri ile bazı ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanıldığı görülmektedir.. Metinlerde istisnasız bir şekilde ŠE ideogramı kullanılmıştır. §78: tákku GU4-un kuiški kuššanizzi nūššean KUŠhūšān našma
KUŠ
tarūšha anda dāi išhāšišān úemiḭezi I PARISI ŠE pāi “eğer bir kimse bir
sığırı kiralarsa ve ardından ona bir koşum takımı … veya bir koşum takımı
…, ve onun (sığırın) sahibi onu bulursa, o 50 birim (PARISU) arpa verecektir (KBo 6.2 IV 10-11). §83: [t]ákku ŠAH arnuandān kuiški taiezzi 6 GĺN
KÙ.BABBAR pāi Ù ŠAH.TURHI.A kappūenzi ANA 2 ŠAH.TUR 1 PARISI ŠE
pāi “[e]ğer bir kimse hamile bir domuzu çalarsa, o 6 şekel gümüş ödeyecek ve onlar yavru domuzları sayacaklar, her bir yavru domuz için o (çalan
kimse) elli birim arpa verecektir” (KBo 6.2 IV 19-20). §85: [tákk]u ŠAH.
TUR kappi karašzi [kuiški taiezzi 2 P]ARISI ŠE pāi “eğer bir kimse yavru bir
domuza zarar verirse ve onu çalarsa, [o 100 b]irim arpa verecektir” (KBo
6.2 IV 22). §126: [tákku ZI.KIN.BAR URUDU kuiški tāḭāz]zi ½ PARIŠI ŠE
pāi “[eğer bir kimse bakır bir iğne çalarsa], o 25 birim arpa verecektir (KUB
29.28 I 6). §142: […] [kuišk]i p[ē]nn[ai [ap]ēlla GIŠUMB[IN kuiški taiezzi
ANA] 1 GISUMBIN-aš ½ PA ŠE p[āi tákku ARAD-ša] ANA 1 GIŠUMBIN-aš
… [PA ŠE pāi] “[eğer] birisi bir araba(?) sürerse … her kim çalarsa onun
tekerini, o [her bir] teker için 25 birim arpa verecektir. [Eğer o bir köle ise, o]
her bir teker için […. birim arpa verecektir] (KBo 6.10 III 1-4). §158: [tákku
LÚ-e]špát BURU14-i kuššani [tī]ēzzi … ITU.3.KAM 30 PARIŠ[I ŠE kū]ššaššet
“[eğer (özgür) bir adam] hasat zamanında ücret karşılığı [çalı]şırsa … üç ay
için ücreti 1500 biri[m arpadır]” (KUB 29.30 II 16-19). §159: [tákku ŠĺMDÌ
GU4HI.A U4.1.KAM kuiški tūriezzi ½ PA ŠE kūššaššet “[eğer bir kimse] bir çift
öküzü bir günlüğüne kiralarsa onun kirası 25 birim arpa olacaktır” (KUB
29.30 II 20). Arpa fiyatının buğdaya göre daha düşük olduğu da yine yasa
düzenlemelerinden anlaşılmaktadır. §160: [tákku LUSIMU]G.AŠA 1 ME MA.
NA ŠEN.URUDU aniēzzi 1 ME PA ŠE kūššaš[et] [tákku atēš Z]ABAR ŠA 2
MA.NA KI.LÁ aniēzzi 1 PA ZĺZ kūšša[ššet] “eğer bir demirci bakırdan 100
mina ağırlığında bir kutu yaparsa, onun ücreti 5000 birim arpa olacaktır. Eğer
o tunçtan 2 mina ağırlığında bir balta yaparsa, onun ücreti 50 birim buğday
olacaktır (KUB 29.30 II 21-22). §161: [tákku URUDUateš] ŠA 1 MA.NA KI.LÁ
aniēzzi 1 PA ŠE kū[ššaššet] “eğer o bakırdan bir mina ağırlığında bir balta
yaparsa, onun ücreti 50 birim arpa olacaktır (KUB 29.30 II 38). §183: ŠA 3
PA ZĺZ 1 GĺN KÙ.BABBAR ŠA 4 P[A ŠE ½ GĺN KÙ.BABBAR] “150 birim
buğdayın fiyatı bir gümüş şekeldir. 200 birim arpanın fiyatı ½ şekeldir”
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(KBo 6.26 III 3). Hitit yasalarında tazminat olarak alınan buğday, tereyağı,
hayvansal yağ, bal, peynir ve şarap ile kıyaslandığında arpanın daha düşük
orana sahip olduğu görülmektedir (Goetze, 1957: 121). Fırtına Tanrısı’na
ilişkin bir mitolojik metinde yine arpa ve buğday kıyaslaması yapılmış ve
buğdayın arpadan iki kat daha değerli olduğu belirtilmiştir: “mānaš kišduṷanzama DIM-aš nu [ANA DINGI]RLIM kuišša 1 PA ŠE pídú[eni] ZĺZ-tar
[kui]šša ½ PARIŠI šunnai Š[E … -m]ašši kuišša 1 PARIŠA šunnai “ama o
(Fırtına Tanrısı) aç ise, o zaman, her birimiz tanrıya 50 birim arpa vereceğiz. Her biri onun için 25 birim buğday yığacak, her biri onun için 50 litre
arpa yığacak” (KBo 32.15 Öy. II 8-11 Neu, 1996: 289-291).
Tapınak inşasına ait bir yapı ritüel metninde bazı tahıl isimleri sıralanmıştır. Söz konusu bir ritüel metni olduğunda tahılların kullanımına ilişkin bir tahmin yapmak daha zordur: namma NUMUNḪI.A hūmanta ŠE ZÍZ
GÚ.TUR GÚ.GAL [GÚ.GAL.GAL] párḫuenaš šeppít karaš DIM4 BAPPIR
“ayrıca arpa, buğday, bakla/mercimek, bezelye, [fasulye], párhuena, šeppit,
karaš buğdayının tüm tohumları, malt bira ekmeği” (KBo 15.24 II 22-23).
Yine bir başka ritüel metninde benzer bir sıralama vardır: nu ZÍZ-tar ŠE
zénantaš ŠE ḫaššarnanza šepít karaš ⌈pár⌉ḫuenaš euṷan GÚ.TUR GÚ.GAL
GÚ.GAL.GAL “ve buğday, güz arpası, ḫaššarnanza arpası, karaš buğdayı,
[pár]ḫuenaš, euṷan, bakla/mercimek, bezelye, fasulye” (KBo 4.2 I 9-10).
Metnin devamında bütün tohumların kişniş (ŠE.LÚŠAR) ile birlikte bir kapta kızartıldığı ve ateşin su ile söndürüldüğü bildirilmektedir. Bir başka arındırma ritüelinde aynı sıralamayı görmek mümkündür: ŠE ZÍZ šepít párhuena GÚ.GAL GÚ.GAL.GAL GÚ.TUR karaš DIM4 BAPPIR “arpa, buğday
šepít, párhuena, bezelye, fasulye, bakla/mercimek, karaš buğdayı, malt bira
ekmeği” (KBo 10.45 III 51).
Hititçe metinlerde arpadan yapılmış ekmeklerden de bahsedilmektedir:
NINDA.ŠE “arpa ekmeği” (IBoT 1.29 Öy. 51, KBo 17.60 Öy. 6), NINDAān ŠE
“arpa ekmeği” (Bo 3648 8), NINDATAPPINNU “kaba arpa unundan yapılmış
ekmek” (Hoffner, 1967: 29) (KBo 15.24 Ay. III 1, 5, 29, 32, 35). Arpa unu
da (ZĺD.DA ŠE) hamur yapımında kullanılmıştır: nu ŠA ZĺD.DA ŠE išnan
dahhi “arpa unundan hamuru aldım” (KUB 24.14 I 3-4). nu kī hūman ANA
ZĺD.DA ŠE isni menahhanda immiyami “hepsini hamurun içerisinde arpa
unuyla karıştırdım” (KUB 24.14 I 9-10 Puhvel, 1984: 361-362). Hititçe metinlerde arpanın çorba ve yemek yapımında kullanıldığı da anlaşılmaktadır. Metinlerde çorba anlamına gelen TU7 determinatifinin (Hoffner, 1974:
102) BA.BA.ZA “arpa lapası” (von Soden, 1972: 824) ile birleşmesi sonucu
TU7 BA.BA.ZA “arpa lapası çorbası” (KBo 12.91 Öy. I 33, KUB 45.39 III 7,
11, 14), Akadca arpa bulguru anlamındaki ARZANNU ile birleşmesi sonucu arpa bulguru çorbası olarak çevrilebilecek TU7 ARZANNUM (KUB
29.4 Öy. II 51, 63; Ay. IV 18, KUB 11.33 III 10, 18, 24; IV 10, 15, 19, 24)
kullanımlarını görmek mümkündür.
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Hattice kait Hititçe halki ile eşitlenmektedir (Laroche, 1947: 213. Hoffner, 1974: 82-83). Bir dua metninde Hatti tahıl tanrıçası Kait’e seslenilmektedir: mān ANA halkiya huekzi LÚGUDÚ-aš memai udhuru kait hapipunān
kait haṷašhaṷipi hāyamma DINGIR-ap kattah “Halki’ye de yakardığında
o, kutsanmış rahip (Hatti dilinde) söyler: … Kait, tanrıların arasında …,
tanrıça, kraliçe!” (KUB 28.75 III 25-27; Laroche, 1947: 193). Metinde “tahıl
tanrısı” Dhalki yerine (Kammenhuber, 1991) kait kullanılmıştır (Hoffner,
1974: 82-83. Puhvel, 1991: 38). Hititçe metinlerde arpa anlamındaki Akadca ŠE-UM kelimesi ise tek bir metin yerinde geçmektedir (KBo 6.29 Ay.
III 22).
Hititçe çivi yazılı metinlerde eṷan (KBo 4.2 I 10) ya da euṷan (KUB 29.4
II 51, 63, IV 17) olarak geçen tahıl isminin bir arpa çeşidi olduğu düşünülmektedir (Friedrich, 1952: 339, Hoffner, 1967: 46). eṷan tahıl ismi tıbbi bir
metin yerinde ŠE-euṷan kullanımıyla geçmektedir: [mā]n UKÙ-an aúliš
kuitki ASRA ē[pzi] nu kī Ú dāi haršattanašša ŠAR[…] GAPANU ŠE-euṷan
dāi “bir insanın herhangi bir yerinde auli (hastalığı) olduğunda haršattanašša bitkisi, yumru/soğan, …, ŠE-euṷan bitkilerini alır (Burde, 1974: 26).
Benzer bir kullanım purulli festivaline ilişkin bir metinde de geçmektedir:
ŠE-uṷan (KUB 30.32 IV 6). Tahıl isminin arpa “ŠE” ideogram ile birlikte
kullanımı onun bir arpa çeşidi olduğuna işaret ediyor olabilir.
eṷan tahıl ismi yukarıda verilen tohum listelerinde de geçmektedir
(KBo 4.2 I 9-12). Tahıl çoğunlukla ritüel metinlerinde karşımıza çıkmaktadır ve benzer birtakım tahıllar ile ya hamur ya da mahiyeti belirsiz karışımların yapımında kullanılmıştır. Ancak metinler ritüel içerikli olduğundan
eṷan’nın kullanılış amacı hakkında yeterince bilgi edinilememektedir. Bir
büyünün bozulmasına ilişkin ritüel metninde arpa unundan yapılmış karışıma eṷan eklenmektedir: [m]ān alṷanzahhantan UN-an EGIR-pa lāmi [n]
anšan ANA GIŠŠÚ.A-ḫi ašašḫi nu ŠA ZÌ.DA ŠE iš nan daḫḫi nu UR.GI7-aš
šalpan menaḫḫanda imiḭami ⌈nu túḫ⌉ḫuēššar ŠA UZ6 pankur NA4IM.BABBAR ⌈kal⌉wišnanSAR tapalkuštanaanSAR ⌈ḫa⌉ḫḫašittinSAR ⌈e⌉uṷaan GIŠḫašduēr ⌈ku⌉ēl imma GIŠ-ruwaš ḫaḫḫal⌈la⌉š alil nu kī ḫūman ANA ⌈ZÌ⌉.
DA ŠE išni menaḫḫanda immiiami nu 1 UP-NU karaš mallan nat šalgami
[n]at 2 šēnuš iḭami nu anniškimi ku⌈in⌉ UN-an nuššiššan ZAG-za UZUZAG.
UDU-⌈az⌉ 1 šenan teḫḫi GÙB-anziḭaššiš⌈šan⌉ 1 šēnan teḫḫi ŠA ZÌ.DA ŠEma išni kue⌈da⌉ni [m]enaaḫḫaanda waaššiḪI.A immiḭan nat daḫḫi [n]
atšan UN-ši anda tamaš⌈mi⌉ nu kiš⌈ša⌉an [ḫ]ukkiškimi “büyü ile bağlanmış bir adamı serbest bırak[tığımda], ben onu sandalyeye oturturum.
Arpa unundan yapılmış bir hamur alır ve onu köpek pisliği ile karıştırırım. Ardından arpa unundan yapılmış unu tüm (şu) şeylerle karıştırırım:
[túḫ]ḫuēššar, keçi sütü, alçıtaşı, euṷan, çalı, herhangi bir ağacın çiçeği ya da
şurup/reçine(?). Bir avuç dolusu karaš buğdayı yerde(dir). Ben onu (hamurun içinde) yoğururum. Ve (ona) iki tane figürin yaparım. Bir figürini sağ
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omzuna koyarım. Bir figürini de sol omzuna. Arpa unu hamuru tıbbi bitkilerle birlikte karıştırılmıştır. Ardından onu alırım (ve) adamın önünde onu
sıkarım ve şöyle söylerim” (KUB 29.14 I 2-17; Hoffner, 1974: 81). Yine bir
başka ritüel metninde hamurun içine katıldığı belirtilmektedir: euṷaš [išnit
“eṷan hamuru” (KUB VII 55 Öy. 7). Bir yapı ritüeli metninde šeppit ile birlikte bir karışımın hazırlanışında kullanılmıştır: nu seppit euṷanna suhhai
nu pakkuškánzi “onlar eṷan ve šeppit’i dökerler ve ezerler/öğütürler” (KUB
29.1 III 9). hantišaššu ritüel mentinde Güneş Tanrısı’na yapılan bir ayin
sırasında askerlerin ekmeklerine katılan tohumlar arasında da sayılmaktadır: INA 1 ⌈NINDA⌉.⌈ÉRIN⌉MEŠ-maššan šēr NUMUNḪI.A ḫūman šuḫḫai
ZÍZ-tar šeppít párḫūenaš eṷan karaš ḫattar zinail kūttiḭan “o tüm tohumları
askerlerin ekmeğine koyar: buğday, šeppít párḫūenaš eṷan karaš buğdayı,
zinail kūttiḭan (KBo 11.14 Öy. I 4-7 Ünal, 1996: 17).
Hititçe çivi yazılı metinlerde eṷan bitkisinin Sumerce TU7 “çorba”
ideogramıyla kullanılması bitkinin çorbasının da yapıldığını göstermektedir: TU7 euṷan “arpa bulguru(?) çorbası” (KUB 29.4 II 51, IV 17, KUB
44.52 I 8). Aynı metin yerinde arpa lapası (II 50, IV 17) ve arpa bulgurunun
(II 51, IV 18) da çorbası olduğu belirtildiğine göre eṷan arpanın en azından
bir çeşidi olmalıdır. Benzer şekilde arpanın bugün dahi diğer tahıl türlerine
göre çorbasının daha yaygın olması eṷan’ın arpanın bir çeşidi olabileceğini
güçlendirmektedir (Hoffner, 1974: 81).
Hititçe çivi yazılı metinlerde geçen ve tahıl olarak değerlendirilen
šeppit’in arpa ya da buğday cinsinden olduğu ileri sürülmüştür (Friedrich,
1966: 28). Kelimenin eṷan’a benzer bir tahıl olabileceği de düşünülmektedir
(Ertem, 1987: 26). Ancak kelimenin geçtiği metin yerlerinden kati bir
anlam çıkarmak zordur. Tahıl olduğu düşünülen bir diğer isim karaš
ise çoğunlukla arpa ile birlikte kullanıldığından (arpa ve buğday gibi)
buğdayın bir türü olarak değerlendirilmiştir (Friedrich, 1957: 9. Hoffner,
1974: 77). parhuena’nın ise bir tahıl türü olup olmadığı belli değildir.
Kelimeye ilişkin tahıl veya fermantasyon maddesi gibi önerler getirilmiştir
(değerlendirmeler için bkz. Ertem, 1987: 23-25. Puhvel, 2011: 122-124).

KAYNAKÇA
ALP, Sedat, (1991), Hethitische Briefe aus Maşat-Höyük, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara.
BURDE, Cornelia, (1974), Hethitische Medizinische Texte, Studien zu den
Bogazköy-Texten 19. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
CHD-L-N, (1989), Chicago Hittite Dictionary, The Oriental Institute of Chicago
University, Chicago.

Eskiçağ Tarihi Çalışmaları

17

Del Monte G. F., (1995), “Bier und Wein bei den Hethitern”, FS Houwink ten Cate,
Leiden, pp. 219-224.
ERTEM, Hayri, (1987), Boğazköy Metinlerine Göre Hititler Devri Anadolu’sunun
Florası, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
FRIEDRICH, Johannes, (1952), Hethitisches Wörterbuch. Kurzgefasste Kritisce
Sammlng der Deutungen Hethitische Wörter, Heidelberg.
FRIEDRICH, Johannes, (1966), Hethitisches Wörterbuch 3. Kurzgefasste Kritisce
Sammlng der Deutungen Hethitische Wörter, Heidelberg.
GARSTANG John & GURNEY
Oliver R., (1959), The Geography of
the Hittite Empire, British Institute of Archaeology, Ankara.
GOETZE, Albrecht, (1957), Kleinasien - Kulturgeschichte des Alten Orients, C.H.
Beck’sche Verlag Buchhandlung, München.
GOETZE, Albrecht, (1962), “Reviewed Work(s): Hippologia Hethitica by Annelies
Kammenhuber”, Journal of Cuneiform Studies, Vol. 16/1, pp. 30-35
GOETZE, Albrecht, (1967), Die Annalen des Muršiliš, Wissenschaftliche
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ESKI ORTADOĞU’NIN BELLEĞI “ARŞIVLER”
THE MEMORY OF ANCIENT MIDDLE EAST “ARCHIEVES”
Mehtap DINÇER1
ÖZET
Eldeki verilere göre, en eskisi MÖ 42 binli yıllara tarihlendirilen mağara duvarlarındaki figürlerle varoluşuyla ilgili kanıtlar bırakmaya başlayan insanoğlu.
Zamanla gelişen zekâ ve becerileri sayesinde bu figürleri geliştirerek insanlık tarihinin belleğini koruyabilecek bir tekniğe ulaşmış ve MÖ 3. binlerde yazıyı icat
etmiştir. Geliştirdikleri yazıyı kullanarak çoğunluğu kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılmış, dönemin hukuk kuralları, devletlerarası yazışmaları, ticari belgeleri, mahkeme kayıtları gibi medeni dünyanın kuruluşunun hemen her aşamasını
gözler önüne seren içeriklere sahip belgeler bırakmışlarıdır. Bu belgelerin yönetim
merkezlerinde, kamu binalarında, ticaret merkezlerinde, varlıklı ailelerin evlerinde toplanıp korunmuş, gerektiğinde kopyalanıp çoğaltılmış yani arşivlenmiş olduğu görülmüştür. 18. yüzyılda yapılmaya başlanan arkeolojik kazılar neticesinde
toprak altında gömülü kalmış birçok maddi kalıntı yanında bu arşivler de birer
birer gün yüzüne çıkarılmıştır.
Yakındoğu’nun kilit noktalarında keşfedilerek ortaya çıkarılan, bölgenin siyasi,
kültürel ve sosyal yapısıyla ilgili birinci elden kaynakları barındıran bu arşivlerle ilgili bilgileri daha kolay erişilebilir kılmak adına tek başlık altında toplamayı amaçladığımız bu çalışmada arşivlerde ele geçen belgeler dışında belgelerin içerdikleri
dönemin kültürel ve siyasi olayları hakkında da kısaca bilgi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arşiv, Çivi yazısı, Kil tablet,

ABSTRACT
According to the datas, humanbeing who started to leave evidences about
existences with figures on the cave walls being the oldest dating B.C. 42.000s years
reached a technique which can protect the memory of humanbeing history by
improving these figures thanks to eventually progressing intelligence and ability
and invented the writing B.C. 3000s. They left documents, which have contents
revealing, at every stage, the founding of the civilised world, such as law rules
belonging to the age, international correspondences, commercial documents,
court records most of which were written with cuneiform on the clay tablets by
using the writing they improved. It was seen that those documents were collected,
and protected at the public buildings, trading centers, wealthy familie’s houses, and
also they were copied and multiplied when required. As a result of archaeological
1 Munzur Üniversitesi mehtap-dinc@hotmail.com
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digs at the 18 th century, besides a lot of material ruins, staying buried under the
land, those archieves were appeared one by one.
In that study that we purpose to collect under the same title in order to reach
easily the information about those archieves which have the regions political,
cultural and social patterns in the Middle East, and also except for being captured
documents among the archieves, it was tried to shortly give information about the
cultural and political cases belonging to the age.
Keywords: Archieves, Cuneiform, Clay tablet

GİRİŞ
Rönesans hümanistlerinin Eskiçağ sanat yapıtlarına yönelmeleriyle 15.
ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da Arkeoloji bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır.
Yunan ve Roma sanatına duyulan ilginin gittikçe artması sayesinde de 18.
yüzyılda Arkeoloji hızla gelişmiştir. Bu gelişme Önasya’nın çeşitli yerlerinde kazı çalışmalarının başlamasına vesile olmuş bu da Eskiçağ toplumlarına ait veriler barındıran buluntuların birer birer gün yüzüne çıkarılmasını
sağlamıştır. Çalışmamız, bu buluntulardan en önemlileri olan, kamu binalarında, ticaret merkezlerinde, varlıklı ailelerin evlerinde toplanıp korunmuş kil tablet ya da başka materyaller üzerine kaydedilmiş tarihi kayıtları
muhafaza eden ilk arşivleri konu edinmektedir. Çalışmamıza bir alan ve
sınır belirlemek açısından bu arşivler üzerinde kronolojik bir sınırlandırma
uygulanarak çalışmamız MÖ 3. binyılın son çeyreği ile MÖ 2. binyıl Önasya’sına ait veriler içeren arşivlerle sınırlı tutulmuştur. Bu doğrultuda farklı
coğrafyalarda gün yüzüne çıkarılmış olan Amarna, Kaniš, Hattuša, Nuzi,
Ugarit, Mari, Alalah, Ebla ve Emar arşivleri üzerinde bir derleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu değerlendirmeyi yaparken çalışmanın kendi içerisinde belirli bir düzende gelişmesi açısından en erken kazı
çalışmasının yapıldığı merkezden başlayan bir sıralama uygulanmıştır. Bu
düzen içerisinde gelişen çalışmanın amacı, sahip olduğumuz bilgi kadar bu
bilginin edinildiği kaynağın da bir o kadar önemli olduğuna vurgu yapmak
ve bu kaynaklar hakkındaki farkındalığı arttırmaktır. Bu amaçla Eskiçağ
toplumlarının sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik yapılarını yeniden kurgulayabilmemizi sağlayan kaynaklar niteliğindeki arşivlerin; Hangi merkezlerde, kaç yılında, nasıl ortaya çıkarıldığı? Bu merkezlerde ele geçen tabletlerin hangi yıllar arasına tarihlendirildiği, bu arşivlerle ilgili yayınların
neler olduğu ve hangi mecralarda yayınlandığı?, gibi soruların cevaplarını
içeren bir derleme ve değerlendirme çalışması yapılmıştır.
Yunanca arkheion ve Latince archhivum’dan gelen arşiv terimi, 1962
yılında Madrid’de toplanan VII. Uluslararası Arşiv Yuvarlak Masa
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Toplantısı’nda2 yapılan ve toplantıya katılan ülkelerce benimsenen tarife
göre; “Kurumların” gerçek veya tüzel kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları
haberleşme veya işlemler sonucu meydana gelen (toplanan, biriken) ve bir
maksatla saklanan dokümantasyon; söz konusu dokümantasyona bakan
kurum ve bunları barındıran yer olarak tanımlanmıştır 3. Günümüzde bu
tanım kapsamında işlev gören arşivlerin oluşum ve gelişim sürecini takip
etmek için binlerce yıl geriye gitmek gerekir.
42 binyıl önce mağara duvarlarına bıraktıkları iz ve sembollerle
binlerce yıl öncesinden varlık ve bilinçlerini tescilleyen insanoğlunun MÖ
4. binyılın sonlarında Sümer şehirlerinde kullanmaya başladığı yazıyla
bilinç seviyesini çok daha üst boyutlara eriştirmiştir. Eskiçağ toplumları
bu yazı ile diplomatik yazışmalarını, ekonomik ve yasal, edebi ve dinsel
metinlerini, yani toplumsal ve siyasal yaşamla ilgili tüm bilgileri, taze
yumuşak kil levhalar üzerine ucu sivri, kamış kalemlerle bu yumuşak kil
levhalar üzerine kayıt ederek günümüze değin ulaşmasını sağlamışlardır.
Bu kil tabletlerin MÖ 3. binyılın ortalarına doğru sistematik bir şekilde
düzenlenerek arşivlerin oluşturulmaya başlandığını 1800’lü yıllarda
Fara ve Tell Mardikh gibi merkezlerde bulunan tablet koleksiyonlarında
görmekteyiz. Bu durumu destekleyen kanıtlar barındıran diğer merkezler
Ur, Ebla, Kültepe ve Boğazköy’dür. Bu merkezlerin her birinde tablet odaları
ve bu odalardaki ahşap raflar dikkat çekmektedir 4.
Günümüzdeki arşivlerin oluşturulma gayeleri ile birebir örtüşmese de bu
merkezlerdeki belgelerin de Eskiçağ halkları tarafından, bugünkü arşivlerin
ve arşiv belgelerinin işlevlerine en yakın maksatlarla oluşturulduğu ve
korunduğu anlaşılmaktadır.
Çalışmamızda ilk ele alacağımız arşiv 1891 yılında kazı çalışmalarının
başlatıldığı Amarna Arşivi (Tell Amarna)’dir.

Amarna Arşivi / Tell Amarna
Tell Amarna, Orta ve Yukarı Mısır sınırında, Nil Nehri’nin doğu yaka2 Arşiv çalışmalarını desteklemek, düzenlemek, geliştirmek, bilimin hizmetine sunmak ve
uluslararası yardımlaşma olanaklarını arttırmak gibi amaçlarla 1948 yılında UNESCO’nun
destek ve önderliği ile Amerika, Fransa, İngiltere, İtalya, Meksika, Norveç, Hollanda ve
Çekoslovakya arşivistlerinin kişisel girişimi ve işbirliği sonucunda 1949 yılında Uluslararası
Arşiv Konseyi (CIA) kurulmuştur. Bu konsey 1950’den itibaren iki yılda bir olmak üzere
Uluslararası Arşiv Yuvarlak Masa Toplantılarını düzenlemektedir. “Actes de la septiéme
conference internationale de la Table ronde des archives. (Madrid, 1962). Le concept
d’archives et les frontières de I’archivistique. Paris, 1963”. Geniş bilgi için bknz: A. Fikret Ar,
Uluslararası Arşiv Örgütleri ve Çalışmaları, Amme İdaresi Dergisi, C. V., 1972, s. 94.

3 İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı,
Yay. No. 3 No: 049, 1980, s. 3.
4 http://blog.kavrakoglu.com/tag/tell-mardikhdeki-ebla, (Erişim Tarihi, 20.01.2018).
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sında ve Kahire’nin 300 km güneyinde yer alan bir yerleşim yeridir5. Tell
Amarna’da ilk kazı çalışmaları 1891 yılında Flinders Petrié ve Howard Carter tarafından başlatılmıştır.
MÖ 1347 yılında Kral Akhenaten (1350-1334) tarafından Güneş Tanrısı Aton için bir kült merkezi olarak kurulan ve Mısır’a kısa süre de olsa
başkentlik yapan antik kentte6 1891 yılında Flinders Petrié ve Howard Carter tarafından başlatılan kazılarda, şimdilerde merkezi şehir olarak bilinen
yerde iki büyük tapınak ve iki kraliyet konutu keşfedilmiştir. Bunların çevresine dağılmış halde idari, askeri, endüstriyel ve gıda üretim birimleri de
mevcuttur. Bu yapı kalıntıları içerisinde öne çıkanlardan biri Yakındoğu ve
Akdeniz’deki ülkelerin liderleri ile yapılan yazışmaların muhafaza edildiği
evdir. Flinders Petrié bu evin odalarından birinde bulunan belgelerden dolayı buraya Dışişleri Bakanlığı adını vermiştir7.
Amarna Arşivi literatürde Amarna Mektupları olarak da anılmaktadır.
Bu mektupların çoğunluğu Akadça yazılmış olup sayıları 400’e kadar ulaşmaktadır. MÖ 14. yüzyıla ait olduğu belirlenen Amarna Mektupları, Mısır firavunlarından III. Amenophis (MÖ 1382-1344), IV. Amenophis (MÖ
1350-1334) ve Tutankamon’la (MÖ 1334-1325), Önasya’nın kralları, Suriye ve Filistin’deki şehir devletlerinin beyleri arasında yazılmıştır8.
Amarna Arşivi’ne ait tabletlerin bir kısmı Kahire Müzesi’nde, geri
kalanlar ise Berlin, British, Louvre, Brüksel ve Moskova müzelerinde
muhafaza edilmektedir. Bu mektuplar dönemin siyasi ilişkileri ve tarihsel
gelişim konusunda önemli bilgiler ihtiva etmeleri açısından ayrı bir öneme
sahiptirler 9.
Amarna Tabletleri üzerinde 1907 yılında çalışmaya başlayan Jörgen
Alexander Knudtzon, çalışmalarını ancak 1915 yılında Die El-Amarna
Tafeln 10 (EA) adı altında yayınlayabilmiştir. Amarna Tabletleri üzerindeki
en kapsamlı çalışma (transkripsiyon, Almanca çeviri), Knudtzon’un 2 cilt
halinde yayınladığı bu kitaptır. Alman-İngiliz kazılarında ele geçen diğer

5 W. M. Flinders Petrie, A. H. Sayce, F. L Griffith, F. J. C. Supurrel, Tell El Amarna,
Methuen & Co, 1974, s. 2.
6 Anna Stevens, “The Archaeology of Amarna”, S.1-31Oxford Handsbook, Online
Publication Date: Mar 2015 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.31, s.1,
(Erişim Tarihi: 03.10.2016).
7 Stevens, a.g.e., s. 3.
8 William Matthew Flinders Petrie, Syria and Egypt from the Tell El Amarna
Letters: From the Tell El Amarna Letters, Methuen & co., 1898, s. 2.
9 İlker Koç (Ed.), Hititler, ODTÜ Bilim ve Toplum Kitapları Dizisi, Ankara 2003,
s. 7.
10 Jörgen Alexander Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln mit Einleitung und
Erläuterungen I - II., Vorderasiatische Bibliotek 2, Leipzig 1915.
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tabletler ise Georges Dossin11 ve François Thureau-Dangin12 tarafından
yayınlanmıştır13. Berlin Müzesi’nde bulunan tabletleri ise Ludwig Abel ve
Hugo Winckler, Der Thontafelfund von El Amarna14 adı altında yayınlamışlardır. Amarna Mektupları içerisinde yer alan Hurri dilinde yazılmış
Mitanni Mektupları ise 1915 yılında Otto Schroeder tarafından Vorderasiatische Schriftdenkmäler der königlichen Museen zu Berlin’de15 (VS) yayınlanmış, VAB 2 No 24 bölümünde de Mitanni Mektupları’na yer verilmiştir16.
Bu mektuplar Ari, Hurri ve Sami unsurların söz konusu coğrafyalardaki
izlerini göstermesi açısından önem arz etmektedir17.
Kaniš Arşivi / Kültepe
Kültepe, eski Kaniš ören yeri, Kayseri’nin 20 km kuzeydoğusunda
bugünkü Karahöyük Köyü’nün yakınında yer almaktadır18. Kültepe
Höyüğü’nde ilk kazı, Ernest Chantre tarafından 1893 ve 1894 yıllarında
yapılmıştır19. Hugo Grothe 1905’te Kültepe’de kısa süreli bir araştırma
yapmıştır20. 1925 yılında ise Bedřich Hrozny höyüğün eteğindeki tarlalarda
yaptığı kazıda 1000 kadar tablet bulmuştur21.
MÖ 3. binyılın son çeyreğinde Mezopotamya ve Suriye ile başlayan ticari ilişkiler, MÖ 2. binyılın ilk çeyreğinde Asur Krallığı’nın ve Asur Şehir Meclisi’nin kontrolündeki tüccarlar sayesinde sistematik bir hal alarak
kuvvetlenmiştir. O dönemde şehir devletleri halinde teşkilatlanmış olan
Anadolu’da bu ticaretin merkezi Kaniš’tir. Anadolu ve Asur arasındaki bu
ticaretin temelinde maden ve tekstil bulunmaktadır. MÖ 2. binli yılların
11 Georges Dossin, Une nouvelle lettre d’El-Amarna, RA 31, 1934, 127 [EA 369].
12 François Thureau-Dangin, Nouvelles lettres d’El-Amarna, RA 19, 1922, 101108 [EA 209, 362-367].
13 W. F. Albright, “The Amarna Letters from Palastine” CAH II / 2, 1975, s. 98.
14 H. Winckler, L. Abel, Der Thontafelfund von El Amarna, I – III (Mittheilungen
aus den orientalischen Sammlungen der königlichen Museen zu Berlin 1-3 ),
Berlin, 1889-1890.
15 Otto Schroeder, Die Thontafeln von El-Amarna. Vorderasiatische
Schriftdenkmäler der Königlichen Museen zu Berlin [=VS ] XI-XIII Leipzig 1916.
16 Barry L. Eichler, “Nuzi and the Bible: A Retrospective” In DUMU-É-DUBBA-A: Studies in Honour of Åke W. Sjöberg, ed. Hermann Behrens, Darlene
Loding and Martha T. Roth, Philadelphia: Samuel Noah Kramer Fund, University
Museum, 1989, s. 108.
17 Ercüment Yıldırım, Okay Pekşen, “Üçüncü Arami Göçü’nün Anadolu’nun
Güneydoğusuna Yaptığı Etnik ve Siyasi Etkiler”, Uluslararası Avrasya Sosyal
Bilimler Dergisi, C. 4, S.13, Aralık 2013, s. 37.
18 Hasan Ali Şahin, “Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe Kaniš Kazıları”, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi S. 22, Kayseri 2007, s. 154.
19 Şahin, a.g.m., s. 154.
20 Hugo Grothe Meine Studienreise durch Vorderasien, 1906-1907, Halle, 1908.
21 Şahin, “Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe…”, s. 154.
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başlarında Orta Anadolu’daki antik kent Kaniš’te gün yüzüne çıkan belgelerin çoğunluğu Kaniš’te yaşayan tüccarların evlerinde bulunmuştur. En az
60 farklı tüccar arşivine ait 23.000’den fazla çivi yazılı tablet, kara ticaretine
ilişkin bilgi veren en ayrıntılı ve kapsamlı yazılı arşivi teşkil etmektedir 22.
Chantre, kazılar esnasında elde ettiği belgeleri, Mission en Cappadoce23
adlı çalışmasında yayınlamıştır24. Hugo Grothe de Kültepe’de yaptığı araştırma ile ilgili olarak, Meine Vorderasien Expedition in 1906-1907 25 adlı
eserini kaleme almıştır. Bedřich Hrozny’nin 1925 yılında yaptığı kazıda
bulduğu 1000 kadar tablet26 ile Avrupalı seyyahların Anadolu’da dolaşırken
satın aldıkları tabletler, British ve Louvre gibi önemli Avrupa müzelerine ve
üniversitelerine dağılmış ve bu tabletlerle ilgili çalışmalar bilim adamlarınca seriler halinde yayınlanmaya başlamıştır 27.
Ülkemizde ise 1985 yılında, Emin Bilgiç başkanlığında Kültepe Tabletleri Yayın Komisyonu kurulmuş ve Kültepe Tabletleri üzerinde çalışmalar hız
kazanmıştır. Bu komisyonda, Emin Bilgiç ile birlikte Hüseyin Sever, Cahit
Günbattı, Sabahattin Bayram, Salih Çeçen ve Veysel Donbaz gibi önemli
bilim insanları yer almıştır28. Komisyon, çalışmalarına hala devam etmekte
ve Kültepe Tabletleri’ni seriler halinde yayınlayarak araştırma dünyasına
kazandırmaktadır. 2015 yılı içerisinde İrfan Albayrak ve Hakan Erol tarafından Kültepe Tabletleri IX-a serisi Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında
yerini almıştır. Ayrıca Kültepe Kaniš’te bulunan ve Kemal Balkan tarafından Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında 1957’de yayınlanan Mama Kralı
Anum-Hirbi’nin Kaniš Krali Warşama’ya Gönderdiği Mektup 29 da mevcuttur30.
22 Klaas R. Veenhof, “The Archives of Old Assyrian Traders: their Nature,
Functions and Use”, in: Michele Faraguna (edited by), “Archives and archival
documents in ancient societies: Legal documents in ancient societies IV, Trieste
30 September - 1 October 2011”, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, 2013,
s. 37.
23 Ernest Chantre, Recherches archéologiques dans l’Asie occidentale : mission en
Cappadoce, 1893-1894, (with Ernest Leroux), Leroux, Paris 1898 – Archaeological
research of western Asia; mission to Cappadocia in 1893–1894.
24 Şahin, “Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe…”., s. 154.
25 Hugo Grothe Meine Studienreise durch Vorderasien, 1906-1907, Halle, 1908.
26 Şahin, “Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe…”, s. 154.
27 Hüseyin Sever, “Kültepe Tabletlerinin Anadolu Tarihi ve Kültür Tarihi
Bakımından Önemi”, A.Ü. D.T.C.F. D. S.2, C. 35, Ankara 1991, s. 247.
28 Şahin, “Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe…” s. 162.
29 Kemal Balkan, Mama Krali Anum - Hirbi’nin Kaniş Krali Warşama’ya Gönderdiği
Mektup, TTK Yay., Ankara 1957.
30 Anum Hirbi Mektubu hakkında geniş bilgi için bkz: Louis L. Orlin, Life and
Tought in The Ancient Near East, The Univertsy of Michigan Press, s.98, 2008.Hüseyin Sever, “Kültepe Tabletlerinin Anadolu Tarihi ve Kültür Tarihi Bakımından
Önemi”, A.Ü. D.T.C.D., S.2, C.35, Ankara 1991, s. 247.
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Hattuša Arşivi / Boğazköy
Hattuša Arşivi, Çorum İli’nin güneybatısında, yaklaşık 87 km
mesafede Boğazkale İlçesi’nde yer almaktadır. Boğazköy’de ilk kazı 18931894 yıllarında Ernest Chantre tarafından Büyükkale, Büyük Tapınak ve
Yazılıkaya’da yapılmıştır. Daha sonra bu kazı 1906 - 1907 ve 1911 - 1912
yıllarında Alman bilim kurumları Deutsche Arhaeologiches Gesellschaft
ve Deutsche Orient Gesellschaft’ı temsilen Hugo Winkler ve Osmanlı
hükümetini temsilen Theodor Makridi yönetiminde devam ettirilmiştir.
1931-1939 yılları arasında 2. Dünya Savaşı sebebiyle verilen aradan sonra
1952’de yeniden başlatılan kazılar, kesintisiz olarak sürdürülmektedir. 31.
Hattuša MÖ 17. yüzyılın ikinci yarısında Hitit Devleti’ne başkentlik
yapmıştır. Tarihsel geçmişi Erken Tunç Çağı’na değin uzanan Boğazköy’de
Winkler ve Makridi yönetiminde yapılan kazılarda çok sayıda Hitit tableti
bulunmuş ve bulunan tabletler buluntu yeri nedeniyle Boğazköy Tabletleri
olarak anılmıştır. Boğazköy’de yapılan kazılardan bugüne kadar 30-35
bin civarında tablet ele geçirilmiştir. Söz konusu koleksiyon, tablet sayısı
bakımından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bugün bu tabletlerden
oluşan koleksiyonun parçalarının çoğunluğu başta Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi olmak üzere İstanbul Çinili Köşk Arkeoloji Müzesi ve
Çorum Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunmaktadır.
Bu tabletler German Oriental Society tarafından Keilschrifttexte aus
Boghazköi (Cuneiform Text From Boghazköy) ya da kısaca KBo adı
altında 1916 yılında yayınlanmaya başlamıştır. 1921 Keilschrifturkunden
aus Boghazköi (Cuneiform Documents from Boghazköy) adı altında
yayınlanmaya başlayan KUB dizisi ise 60 ciltten oluşmaktadır. Ayrıca
Ankara Boğazköy Tabletleri ABoT adı altında, İstanbul Boğazköy Tabletleri
IBoT adı altında yayınlanmıştır32. Arşivde çoğunluğu dini ve edebi içerikli
40 adet Hurrice tablet de ortaya çıkarılmıştır33. Boğazköy arşivinde bulunan
Hurrice yazılmış bu belgeler üzerinde uzun yıllar yabancı bilim adamları
- özellikle Alman ve İtalyan - çalışmışlardır. Bu metinlerin tümünün
yayını Corpus der hurritischen Sprachdänkmaler (ChS) serisi adı altında
31 Gonzalo Rubio, Steven J. Garfinkle, Gary Beckman, Snell, C. Daniel Chavalas,
W. Mark, From Ḫattuša to Carchemish The Latest on Hittite History, Current Issues
in The History of The Ancient Near East by rubio, Regina Books, 2007, s. 98.
32 Billie Jean Collins, The Hittities and Their World, Society of Biblical Lit, 1994,
s.14.
33
Ellery Edward Frahm, “The Bronze-Age obsidian industry at Tell Mozan
(Ancient Urkesh)”, Syria: redeveloping electron microprobe analysis for 21stCentury sourcing research and the implications for obsidian use and exchange
in Northern Mesopotamia after the neolithic.. Retrieved from the University
of Minnesota Digital Conservancy, http://hdl.handle.net/11299/99753
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2010, s.167.
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toplanmıştır34. Hugo Winckler de 1906 yılında bölgede yapmış olduğu
araştırmalarla ilgili raporlarını Orientalistische Literaturzeitung 9 (OLZ) ve
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft XXXV (MDOG) adı altında
yayınlamıştır35.

Nuzi Arşivi / Yorgantepe (Gasur)
Irak’ın et-Tamim İli’nde, Kerkük’ün güneybatısındaki höyük türü bir
yerleşme olan36 Yorgantepe’de ilk kazı çalışmaları 1925-1926 yıllarında
Edward Chiera tarafından yapılmıştır ve Irak Müzesi, Bağdat (Gertrude
Bell) American Doğu Araştırmaları Okulu tarafından desteklenmiştir.
1927-1928 yılı kazıları yine Edward Chiera’nın yönetiminde Ephraim A.
Speiser, Leroy Waterman, E. Wilenskv’nin katılımlarıyla devam ettirilmiştir.
Bu kazıları ise Harvard Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve American
Doğu Araştırmaları Okulu desteklemiştir. 1928-1929 yılı kazılarını ise
Harvard Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, Fogg Müzesi, Peabody
Müzesi, American Doğu Araştırmaları Okulu ve Pennsylvania Üniversite
Müzesi adına Robert H. Pfeiffer, P. Delougaz ve E. Wilenskv tarafından
üstlenilmiştir. 1929-1930 ve 1930-1931 sezonu kazıları Richard Francis
Strong Starr öncülüğünde ve yukarıda adları anılan kurumların desteğinde
sürdürülmüştür. Bu Yorgantepe’deki son kazı sezonu olmuştur.
Kente, Akkad Dönemi’nde (MÖ 2334-2154) Gasur adının verildiği
bilinmektedir. Ancak MÖ 2. binyılın ilk çeyreğinde Kuzey Mezopotamya’dan
gelip Asur’u işgal eden Hurriler kentin adını Nuzi olarak değiştirmişler
ve MÖ 16. ve 15. yüzyıllarda burayı önemli bir yönetim merkezi haline
getirmişlerdir37.
Yorgantepe’den çıkarılan tabletlerin toplumun önde gelen zengin
ailelerinin evlerinde ya da saray ve mabetlerde arşivlendiği görülmüştür.
Höyüğün kuzeyinde binlerce çivi yazılı kil tablet ele geçmiştir. Bu tabletlerin
çoğunluğu Akkad Dili’nde olmasına rağmen kişi adlarının çoğunluğu
Hurrice’dir38.
Walter Mayer tarafından höyükteki saraydan çıkan tabletler, Nuzi
Studien I. Die Archive des Palastes und die Prosopographie der Berufe.
AOAT 205/1. Neukirchen-Vluyn 1978: Neukirchener Verlag, adlı yayında
34
Aygül Süel, “Ortaköy-Şapinuwa Arşivinde Yer Alan Hurrice Tabletlerin
Belgelenmesi”, Çorum Kazı ve Araştırma Sonuçları, C. 2, Çorum 2012, s. 224.
35 Şahin, “Cumhuriyetin 80. Yılında Kültepe…”., s. 154.
36 Adil Alpman, “Nuzi Vesikalarındaki Adoptionun (Evlatlık Almanın) Gayesi”,
Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 14, S. 25, 1981, s. 321.
37
Merrill F. Unger, The New Unger’s Bible Dictionary, Revised and Updated
Edition, The Moody Bible Instıtute of Chicago, 1988, s. 507.
38 Ignace Gelb, “Discovery Of The Nuzi Tablets”, Nuzi Personal Names Volum
LVII, The University of Chicago Press, 1943, s. 1.
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neşredilmiştir. Bu kitabın yayınlanmasından sonra yapılan araştırmalar
neticesinde ortaya çıkan veriler de Edition électronique des textes cuneiformes
de Nuzi: les archives du palais (XIVème s. av. J.-C.) adlı dijital seride
yayınlanmıştır. Ayrıca Utḫap-tae, Kušši-Ḫarbe ve PuÌi-šenni gibi şahısların
özel arşivlerinden çıkan belgeler SCCNH adlı seride yayınlanmaktadır39.
Nuzi tabletlerinde yer alan şahıs isimleri de Nuzi Personal Names40 NPN
adıyla Ignace J. Gelb, Pierre M. Purves ve Allan A. MacRae tarafından
yayınlanmıştır.

Ugarit Arşivi / Ras Shamra
Ugarit kenti, bugün Suriye sınırları içerisinde bulunan Lazkiye kentinin
10 km kuzeyinde ve sahilden yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunmaktadır41.
1928 yılında Ras Shamra’da tarlasını süren bir köylü tarafından tesadüfen
ortaya çıkarılan kalıntılardan yola çıkan Claude Frédéric-Armand
Schaffer’ın bölgede 1929 yılında başlattığı kazılarda Ugarit Arşivi gün
yüzüne çıkarılmıştır. Schaffer’ın yönetiminde1939 yılına kadar kesintisiz
süren kazılar 2. Dünya Savaşı nedeniyle kesintiye uğrasa da 1948’de yeniden
başlamıştır. 1972 yılında Henri de Contenson yönetimine devredilen kazı
çalışmaları 1975’ten itibaren ise Marguerite Young idaresinde 2000 yılına
kadar sürmüştür42.
Ras Shamra dünyadaki ilk büyük uluslararası liman olarak bilinir. Antik
kent Neolitik Dönem’de ilk kez yerleşim görse de öncelikle Bronz Çağ
uluslararası ticaret yollarındaki rolü ile bilinir. Kent MÖ 1450 ile MÖ 1200
yılları arasında en parlak dönemini yaşamıştır.
Ras Shamra kazılarında V kültür katı ortaya çıkarılmıştır. Ras Shamra
Höyüğü’nün V. katı MÖ 7. binyıla, IV. ve III. katlar MÖ 5. ve 3. binyıla, II. ve
I. Katlar ise MÖ 2. binyıla tarihlendirilmiştir. MÖ 2. binyıla tarihlendirilen
yapı katlarında şehrin mahalleleri, mabetleri, sur kalıntıları, bir saray ve
çok sayıda tableti ihtiva eden bir arşive ulaşılmıştır43.
Ras Shamra’daki kraliyet sarayının kalıntılarında ele geçen arşiv,
dönemin diplomatik dili olan Akkadça metinler, Mısır hiyeroglifiyle
yazılmış metinler, Hititçe ve Hurrice metinlerin yanında Kıbrıs-Minos
39 Philippe Abrahami, Brigitte Lion, “Remarks to W. Mayer’s Catalogue of the
Nuzi Palace Texts”, Cuneiform Digital Library Bulletin, S.1, 2012, s. 1.
40 Ignace J. Gelb, Pierre M. Purves, Allan A. MacRae, Allan Alexander MacRae,
Nuzi Personal Names, University of Chicago Press, Chicago, 1963.
41 Marguerite Yon, The City of Ugarit at Tell Ras Shamra, Winona Lake;
Eisenbrauns, 2006, s.15.
42 Samuel R. Burns, Beyond Empire: Complex Interaction Fields in the Late Bronze
Age Levant, Michigan University, 2010, s. 25.
43 Adrian H. W. Curtis, “Ras Shamra, Minet El-Beida and Ras Ibn Hani: The
Material Sources”, Wilfred G. E. Watson, Nicolas Wyatt, (ed.) Handbook of Ugaritic
Studies, Brill, 1999, s. 10.
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dilinde de bir metin içeren arşivle ilgili ön kazı raporları44, 1920 yılından
itibaren yıllık olarak yayınlanan Syria Dergisi’nde45, 1929 dan itibaren C. F.
A. Schaeffer tarafından yayınlanmıştır. Ras Shamra’da bulunmuş olan çivi
yazılı tabletler aynı dergide Charles Virolleaud tarafından neşredilmiştir.
Bu metinlerin filolojik çalışmaları H. L. Ginsberg ve A. Götze tarafından,
din tarihi ile ilgili konular ise T. H. Gaster ve W. F. Alibright tarafından
çalışılmıştır. C. F. A. Schaeffer’ın Ugaritica46 serisinde yayınlanan çalışmaları
yanında, Paris adlı kitabında Ugarit buluntuları hakkında teferruatlı
bilgiler mevcuttur, ayrıca kitapta 1938’e kadar yayınlanmış olan eserlerin
bir bibliyografyası bulunmaktadır47. Bunlar dışında kazılarda ele geçen
tabletlerle ilgili çalışmalar üç ana seride yayınlanmıştır: 1934-1978 yılları
arasında yedi bölüm halinde yayınlanan Ugaritica (UG) serisi, 1955-1970
yılları arasında Mission de Ras Shamra serisi kapsamında altı bölüm olarak
yayınlanan, metin neşriyatlarının bulunduğu Palais royal d’Ugarit (PRU)
serisi ve 1983-1995 yıllarında yayınlanan, 12 bölümden oluşan Ras Shamra
Ougarit (RSO) serileri yayınlanmıştır48. Bir Batı-Sami dili olan Ugaritce ve
44 Wilfred Van Soldt, “The Written Sources, The Syllabic Akkadian Text”, Wilfred
G. E. Watson,Nicolas Wyatt, (ed.) Handbook of Ugaritic Studies, Brill, 1999, s. 28.
45
Syria Dergisi, 2005 yılına kadar Revue d’art oriental et d’archéologie adı
altında yayınlanan daha sonra Archéologie, art et histoire adı altında yayınlanan
dergi Institut Français du Proche Orient tarafından 1920 yılından itibaren yıllık
olarak yayınlanmıştır. 1920 yılında 1. cildi yayınlanan dergi-1978 yılında 55.
cilt ile basımına son vermiştir. Dergi Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve
İspanyolca yayın yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Scopus’ta dizine eklenmiştir.
C. F. A. Schaeffer, “Les fouilles de Minet-el Beida et de Ras Shamra troisième
campagne (Printemps 1931), rapport sommaire, Syria 13:1-24, 1932. / Mission en
Chypre 1932-1935, Paris 1936. / La buitiemè compagne de fouilles à Ras ShamraUgarit. Rapport sommaire suivi d’études sur les textes et inscriptions, Paris 1937. /
The Cuneiform Texts of Ras Shamra-Ugarit, London 1939.
46 Ugaritica. I: études relatives aux découvertes de Ras Shamra Schaeffer, Claude
F.-A. , 1898-1982. / Ugaritica. II: nouvelles études relatives aux découvertes de
Ras Shamra, Ugaritic language, Schaeffer, Claude F.-A., 1898-1982. / Ugaritica.
III : sceaux et cylindres hittites, épée gravée du cartouche de Mineptah, tablettes
chypro-minoennes et autres découvertes nouvelles de Ras Shamra, Archaeology
-- Phoenicia. Schaeffer, Claude F.-A, 1898-1982. / Ugaritica. IV: Découvertes
des XVIIIe et XIXe campagnes, 1954-1955 : fondements préhistoriques d’Ugarit
et nouveaux sondages, études anthropologiques, poteries grecques et monnaies
islamiques de Ras Shamra et environs, Schaeffer, Claude F.-A., 1898-1982. /
Ugaritica. V: nouveaux textes accadiens, hourrites et ugaritiques des archives et
bibliothèques privées d’Ugarit, Nougayrol, Jean. / Ugaritica. VI: publié à l’occasion
de la XXXe campagne de fouilles à Ras Shamra (1968) Schaeffer, Claude F.-A.,
1898-1982. / Ugaritica. VII Schaeffer, Claude F.-A., 1898-1982. / C. F. A. Schaeffer,
“nouvelles études relatives aux découvertes de Ras Shamra”, Ugaritica II, Paris
1948. / “publié à l’occasion de la XXX campgne de fouilles à Ras Shamra (1968),
sous la direction de C. F. A. Schaeffer 1969.
47 Kınal, “Ugarit Krallarının Tarihi”, s. 1.
48 Samuel R. Burns, Beyond Empire: Complex Interaction Fields in the Late Bronze
Age Levant, Michigan University, 2010, s. 25.
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alfabesi49, Hans Bauer, Charles Virrolleaud ile Edouard Dhorme tarafından
çözülmüştür50.

Mari Arşivi / Tell Hariri
Mari kenti, orta Fırat Bölgesi’nde, Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği yerde
Tell-Hariri denilen köyün yakınındaki höyükte keşfedilmiştir51. Mari antik
kenti 1933’te, bölgede tesadüfen bir heykelin bulunması ile keşfedilmiştir.
Kentte ilk kazı çalışması 1933 yılında Fransız Arkeoloji Topluluğu (IFEA)
adına André Parrot tarafından başlatılmıştır52. Kazılar 1939-1951 yıllarında
kesintiye uğrasa da 1933-1939, 1951-1954 ve 1960-1974 dönemlerinde
yürütülen kazı çalışmalarını yine André Parrot yürütülmüştür. 1979 - 2004
yılları arasında sürdürülen kazı çalışmaları ise Jean-Claude Margueron’un
yönetimi altında sürdürülmüştür. Mari kazıları Pascal Butterlin’in
yönetiminde 2005 yıllından 2012 yılına kadar sürdürülmüştür. Bölgedeki
siyasi gelişmeler sonucu kazılara son verilmiştir.
Kent, MÖ 3. binyılın başında kurulmuş ve tarih boyunca ticaret yollarının
kesiştiği bir merkez olarak gelişmiştir. MÖ 1800 yılına gelindiğinde Mari’nin
politik kontrolü, güneyde Babil’den kuzeydeki modern Türkiye sınırına kadar uzandığı bilinmektedir.
Antik kentte yapılan kazının ilk mevsiminde ortaya çıkarılan yapı
kalıntılarının kraliyet sarayına ait olduğu belirlenmiştir. Kral Zimri-lim
49 Claude F. A. Schaffer bir arkeologdu, dilbilimci değildi; Ugarit Metinleri’nin
incelenmesini bölgenin eski dilleri konusunda deneyimli olan Eski Eserler
Bürosunun yerel müdürü Charles Virolleaud’a emanet etti. Virolleaud tabletleri
incelediğinde, önemli bir keşifle karşı karşıya olduğunu anladı. Tabletlerde
çivi yazıları yer alıyordu; Ancak, Ras Shamra’nın bu metinleri üzerindeki yazı
Virolleaud’un şimdiye kadar gördüğü çivi yazılarından farklıydı. Normal heceli
çiviyazısına özgü birkaç yüz farklı sembol yerine, bu yeni keşfedilen tabletler
30’dan daha az farklı simge içeriyordu. Bir başka deyişle, tabletlerin çivi yazılı
alfabe türünde yazıldığını gördü. Yazının alfabetik karakterini belirledikten sonra,
Virolleaud meslektaşları tarafından incelenmek üzere metinlerin fotoğraflarını
ve kopyalarını yayınlandı. 1930’da Virolleaud’un yayınladığı metinlerin birer
kopyasını alan Hans Bauer. Metinlerin kopyalarını aldıktan beş gün sonra, çivi
sembollerinden 20’sinde ya da tabletlerde kullanılan işaretlerin yaklaşık yüzde
80’ine fonetik değer atamayı başardı. Eserler rafine edildi ve Kudüs’teki Édouard
Dhorme ve Lazkiye’deki Virolleaud, Bauer’in deşifrelemesine son dokunuşları
yaptılar. 1930 yazından itibaren Schaeffer’in ekibi tarafından Ras Shamra’dan
toplanan kil tabletleri tercüme edildi ve okundu.
50 Michael C. Astour, “New Evidence on the Last Days of Ugarit”, American
Journal of Archaeology, Vol. 69, No. 3, 1965, s. 254.
51 http://www.ifeaistanbul.net/index.php?option=com_
k2&view=item&layout=item&id=38&Itemid=274&lang=r (Erişim Tarihi
25.02.2017).
52 http://www.ifeaistanbul.net/index.php?option=com_
k2&view=item&layout=item&id=38&Itemid=274&lang=r (Erişim Tarihi
25.02.2017).
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dönemine tarihlendirilen büyük saray kompleksi 200’den fazla odadan
oluşan ve beş dönümlük alanı kaplayan bir yapıdır. Mari kazılarında ele
geçen tabletlerin çoğunluğu, Zimrilim53 dönemine tarihlendirilmiştir. Arşiv
Akkad Dili’nde yazılmış 20.000 kadar çivi yazılı tablet içermektedir. Tabletler
arasında, mektupların yanı sıra yönetim ve ekonomiyle ilgili metinler de
vardır. Bununla birlikte yasal ya da edebi metinler sayı bakımından çok
daha az sayıdadır. Bu belgeler 1950’den 2012 yılına kadar 32 cilt halinde
Archives Royales de Mari (ARM) serisinde yayınlanmıştır54. Mektuplar
ve idari belgelerin yayınlandığı Florilegium Marianum serisi de 1992’den
itibaren 13 cilt olarak yayınlanmıştır55. Jean-Claude Margueron’un MÖ 2.
binyılda Mari’de sanat ticaret ve diplomasi hakkında veriler içeren 2008’de
yayınlanan çalışması “Mari” In Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy
in the Second Millennium56 adlı çalışması yanında Gordon Douglas Young’ın
Mari kazılarının 50 yılını kapsayan çalışması Mari in Retrospect: Fifty Years
of Mari and Mari Studies adlı çalışması Mari hakkında başvurulacak diğer
kaynaklardır.
Mari tabletleri Eski Babil Dönemi (MÖ 1850-1537) Mezopotamya’sının
etnik durumu hakkında da bilgi vermektedir. Bu tabletlerde Hammurabi
Devri’nde Mari bölgesinin nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Amurru ve
Doğu Kenanlıları denilen etnik bir grubun teşkil ettiği anlaşılmaktadır57.

Alalah Arşivi / Tell Açana
Hatay İl merkezinin kuzeydoğusunda; Türkiye-Suriye sınırında; Reyhanlı
İlçesi’nin güneybatısında; Tayfursökmen Köyü’ne yaklaşık 3 km mesafede
yer alan Tell Açana’da ilk kazı çalışmaları 1937-1939 yılları arasında ve 2.
Dünya Savaşı’ndan sonra 1946-1949 yıllarında British Museum adına Sir
Leonard Woolley başkanlığında bir ekip tarafından yapılmıştır58. İkinci bir
yüzey araştırması ve kazı dönemi 2000 yılında, Chicago Üniversitesi adına,
53 Mari günümüz Suriye sınırları içerisinde bulunan antik bir şehirdir.
Zimri-Lim MÖ 1775-1761 yılları arasında Mari’de hüküm sürmüş son Mari
hükümdarıdır. Zimri-Lim Babil Kralı Hammurabi’nin de çağdaşıdır. Zimri-Lim’in
Mari’de kendisi için yaptırdığı iki yüzden fazla odaya sahip sarayın dönemin en
büyük yapısı olduğu düşünülmektedir. Geniş bilgi için bknz., Wolfgang Heimpel,
Letters to the King of Mari a New Translation with Historical Introduction Notes and
Commentary, Eisenbrauns Winona Lake, indiana 2003, s. 42.
54 William C. Hayes, M. B. Browton, Chronology Egypt – To End of Twentieth
Dynasty, Cambridge At The University Press., 1964, s. 40.
55 Hayes and Browton, Chronology Egypt – …, s. 41.
56 Jean-Claude Margueron ,“Mari.” In Beyond Babylon: Art, Trade, and Diplomacy
in the Second Millennium B.C., Ed. Joan Aruz, Kim Benzel, and Jean M. Evans,
27–33. New Haven: Yale University Press, 2008.
57 Hayes and Browton, Chronology Egypt - …, s. 41.
58 Aslıhan Yener-David Schloen-Amir Sumaka’ı Fink, University of Chicago,
Oriental Institute 2003 yılı Achana Höyük Çalışmaları, 26. Kazı Sonuçları
Toplantısı I, Konya 2004, s. 45.
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iki kazı mevsimi boyunca devam etmiştir. Bölgedeki kazılar 2006 yılından
bu yana Koç Üniversitesi’nin desteği ile K. Aslıhan Yener ve Murat Akar
tarafından sürdürülmektedir.
Alalah’ta yapılan kazılarda, Woolley özellikle yerleşimin kuzeybatı
zirvesinde çalışmış ve bu çalışma sonucu 1859 stratigrafik yapı katı
keşfetmiştir60. Bu yapı katlarından VII.’sinin Yamhad Krallığı’na, IV.’sünün
ise Mitanni egemenliği dönemine ait olduğu ve Alalah kentinin de Suriye
krallıklarından biri olan Mukiš’in başkenti olduğu tespit edilmiştir. Bu iki
tabakada 469 adet çivi yazılı tablet ele geçirilmiştir. Bunların 175 adedi
IV. tabakaya aittir. VI. ve V. tabakalarda ise herhangi bir yazılı buluntuya
rastlanmamıştır. MÖ 1750 ile 1700 yıllarına tarihlenen VII. tabaka tabletleri
ve MÖ 15. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen IV. tabaka tabletleri Akkadça ve
Babilce yazılmıştır61.
IV. tabakadaki Alalah Arşivleri’nde yüzlerce tablet gün yüzüne
çıkarılmıştır. Bu tabletler, bölgenin MÖ 15. yüzyıl Önasya kültürel, sosyal
ve etno-linguistik tarihine ilişkin önemli veriler sunmuştur62. Tabletlerden
edinilen bilgiye göre Alalah, Mitanni Krallığı’nın etkisi altına girmiş
gözükmektedir. Ayrıca bu tabakada Alalah’ın Kralı İdrimi’nin (MÖ
1460-1400) Heykeli üzerine yazdırdığı biyografi niteliğindeki kitabesi de
bulunmuştur 63.
Alalah tabletlerini önce Sidney Smith 1939 yılında A Prelimenary Account of The Tablets from Atchana64 adlı makalesinde yayınlamış, D. J. Wiseman ise 1953 yılında bu tabletleri bir katolog halinde The Alalakh Tablets65
adlı kitabında neşretmiştir. Bunlara ek olarak bu metinlerin kopyalarını
59 Sir Leonard Woolley’in yapmış olduğu Alalah kazılarında toplam 18 yapı katı
tespit edilmiştir. Bu tabakalar arasında VII. ve IV. tabakalar, MÖ 2. binyılın tarihi
açısından bilhassa önem taşımaktadır. Gerçekten söz konusu tabakalarda toplam
469 adet çiv yazılı tablet ele geçmiştir. Eğer bu tabakalarda ele geçirilen tablet
parçalarını da dikkate alırsak, söz konusu tabletlerin sayısı 513’ü bulur. Bunların
175 adedi IV. Tabakaya aittir. Çok ilginçtir ki, VI. ve V. tabakalarda herhangi bir
yazılı buluntuya rastlanmamıştır. Orta kronolojiye göre MÖ 18. yüzyılın ikinci
yarısına (MÖ 1750-1700) tarihlenen VII. tabaka tabletleri ve MÖ 15. yüzyılın ilk
yarısına (MÖ 1500-1450) tarihlenen IV. tabaka tabletleri Akadça ya da Akadça’nın
bir lehçesi olan Babilce ile yazılmışlardır. Geniş bilgi için bknz. Antonio Sagona,
The Heritage of Eastern Turkey from Earliest Settlements to Islam, Australia 2006,
s.75.
60 Yener, Schloen, Fink, 2003 yılı Achana …, s. 45.
61 Yener, a.g.e,,s. 45.
62 Klass R. Veenhof, Geschichte des Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des
Grossen (ATD Ergänzungsreihe II), Göttingen, 2001, s. 99.
63 Murat Akar, K. Aslıhan Yener, “Alalakh’ta 10 Yılın Ardından”, Türk Eskiçağ
Bilimleri Enstitüsü Haberleri, Ocak 2013, s. 7.
64 Sidney Smith, A Prelimenary Account of The Tablets from Atchana, Antiquaries
Journal, XIX, 1939, s. 38-48.
65 J. Donald Wiseman, The Alalakh Tablets, London, 1953.
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Supplementary Copies of Alalakh Tablets66 adlı makalesinde yayımlanmıştır.
Bunun yanında Alalah tabletleri ile ilgili olarak S. Richard Hess, A Preliminary List of the Published Alalakh Texts67, Jussi Aro’nun Remark on the
Language of The Alalakh Texts68, Eva von Dassow’un List of People from the
Alalah IV Administrative Archives69; M. von Dietrich ve O. Loretz’in Alalah
ve Ugarit şehrinin toplum yapısı hakkında bilgi veren Die Soziale Struktur
von Alalah und Ugarit (IV) ve Die Soziale Struktur von Alalah und Ugarit
(V)70 adlı yayınları Alalah tabletleri ile ilgili temel yayınlardır.

Ebla Arşivi / Tell Mardikh
1964’te Suriye’nin, İdlip ilinin, İdlip İlçesi’ne bağlı; Halep’in 55 km güneybatısında bulunan Tell Mardikh’te, Roma Üniversitesi’nde arkeolog
olan Paolo Matthiae ve ekibi tarafından yapılan kazılarda, oldukça eski
dönemlerden beri yerleşim görmüş antik bir kentin kalıntılarına ulaşılmıştır. Tell Mardikh kentinde 1964 yılında başlayan kazı çalışmaları
2014 yılına kadar Matthiae yönetiminde devam etmiştir71.
1968’de kazılar devam ettiği sırada Matthiae, Kral Ibbit-Lim’in yazıtını taşıyan bir bazalt adak heykeline ulaşmıştır. Bu heykelin üstündeki
metinlerde kral kendini “Ebla’nın Hükümdarı” olarak tanıttığı görülmüştür. Bunun yanında Ebla antik kent adının defalarca geçtiği çivi yazılı
tabletlerin de bulunmasıyla buranın daha önce başka kaynaklarda ele geçen metinlerde de adına rastlanan Ebla şehri olduğu doğrulanmıştır72.
Antik kentin bugünkü yaklaşık alanı 50 hektar büyüklüğündedir ve hala
20 metre yüksekliğinde geniş surlarla çevrilidir. Sitenin merkezinde Ebla’nın Akropolisinde kraliyet sarayı, tapınak, mahkeme, anıtsal merdivenler
ve mezarlar bulunmaktadır.
1975 yılında, sadece küçük bir kısmı kazılmış olan kraliyet sarayının
avlusunun iki odasında, 15.000 kil tabletten oluşan bir arşiv keşfedilmiştir. Kraliyet sarayının kalıntılarında ele geçen arşivde, bilginin saklanması
66 J. Donald Wiseman, Supplementary Copies of Alalakh Tablets, JCS 8, s. 1-30.
67 S. Richard Hess, A Preliminary List of the Published Alalakh Texts, UF 20,
1998 77.
68 Jussi Aro, Remark on the Language of The Alalakh Texts, AfO 17, 1954, s.
47-73.
69 Eva von Dassow, List of People from the Alalah IV Administrative Archives,
In UF 34, 2002 (2003), s. 835-911.
70 M. von Dietrich - O. Loretz, Die Soziale Struktur von Alalah und Ugarit (IV):
Die É=bitu- Listen aus Alalah IV als Quelle für di Erforschung der gesellschaftlichen
Schichtung von Alalah in 15. Jr. V. Chr. Zeitschrift für Assyriologie 60: 88-123. /
Die Soziale Struktur von Alalah und Ugarit (V): Die Weingärten des Gebietes von
Alalah im 15. Jahrhundert. Ugarit-Forschungen 1:37-64.
71 Hans H. Wellisch, “Ebla: The World’s Oldest Library”, The Journal of Library
History, (1974-1987), V. 16, No. 3, University of Texas Press., s. 488.
72 Bryce, The Routledge Handbook…, s. 210.
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ve yazı yazma işlemlerinin fiziksel olarak ikiye ayrıldığı yine bu saray kalıntılarında keşfedilen L. 2769 ve bitişiğindeki L. 2875 numaralarıyla anılan
odalardaki karşılaşılan düzenden anlaşılmaktadır. L. 2769 olarak adlandırılan oda metinlerin saklandığı ve gerektiğinde bu belgelere başvurulduğu bir arşiv odası iken, bitişikteki L. 2875 numarasıyla anılan oda ise daha
çok yazıcıların, odanın duvarlarındaki alçak sıralara oturup yeni metinler
oluşturdukları bölüm olduğu düşünülmektedir. Eski Mezopotamya arşiv
odasının ortasında ve duvarlarda üzerlerinde belli ki kronolojik düzende
altı sıraya kadar tabletlerin bulunduğu; yaklaşık 50 cm genişliğinde, çamur
kerpiç karışımı sıralar olduğu saptanmıştır73.
Ebla şehrinden çıkan tabletler MÖ 2500 ile 2250 yıllarına tarihlendirilir. Ebla Arşivi bilinen en kapsamlı arşivlerden birini teşkil etmektedir. Ebla’da 1800 tam kil tablet, 4700 parça ve binlerce küçük parçadan
oluşan bir saray arşivi koleksiyonu ele geçmiştir. Kral listeleri, fermanlar,
kraliyet törenleri kayıtları, anlaşmalar, yer isimlerinin bulunduğu bir haritanın yanı sıra dini içerikli belgeler, destanlar ve atasözlerini içeren edebi
metinler gün yüzüne çıkarılmıştır74.
Pettinato, Ebla arşivindeki tabletleri ilk okuyan ve yorumlayan kişidir.
Tabletlerin tercümeleri, Ebla’nın semit kökenli 260.000 nüfuslu bir yerleşim yeri olduğunu ortaya koymuştur. Tabletlerin yaklaşık %80’i Sümer
dili ile yazılmıştır, ancak %20’si bilim adamlarının Eblait olarak adlandırdığı, antik İbranice’ye benzeyen çok eski bir semitik dilde yazıldığı
görülür. Arşivde Sümer-Ebla dilinde iki dilli listeler de mevcuttur. Ebla
tabletlerinin sadece bir kısmı tamamen tercüme edilmiştir. Ekonomik,
idari, tarihsel ve edebi başlıklar içeren birçok tabletin ise sadece tasnifi
yapılabilmiştir75. Bu tabletlerin çoğunluğu bugün Suriye’de Halep, Şam
ve İdlib müzelerinde bulunmaktadır.
Ebla Arşivi, Archivi Reali di Ebla Studi (ARES) serisi adı altında 19882008 yılları arasında dört seri halinde yayınlanmıştır. Bunun yanında
Archivi Reali di Ebla, Testi (ARET) serisi ise 1981-2013 yılları arasında 16
bölüm olarak, Materiali e Studi Archeologici di Ebla (MSAE) serisi ise 1992
ve 2010 yılları arasında sekiz bölüm halinde yayınlanmıştır. Ayrıca Ebla
Arşivleri ve Ebla dili ile ilgili makalelerin toplandığı Eblaitica Essays on
The Ebla Archives and Eblaite Language (Eblaitica) dört cilt halinde yayınlanmıştır. Bunlar dışında Ebla’nın bir de EbDA başlığı altında yayınlanan
dijital arşivi mevcuttur. Bu veri tabanının amacı, Ebla Royal Archives’e ait
73
http://blog.kavrakoglu.com/tag/tell-mardikhdeki-ebla/ , (Erişim Tarihi
20.01.2018).
74 R. Biggs, “The Ebla tablets: an interim perspective”, The Biblical Achaeologist
Vol. 43, No 2, Spring 1980, s. 80.
75 Robert L. Smith, In Search of Truth From The Creation to The Restoration an
Overview of The History of Christianity, An Imprit of Cedar Fort, Sprinwille Utah,
2012, s. 50.
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çivi yazılı metinlerin tümünün bir sayısal baskısını sağlamaktır. Metinler,
Sapienza İtalyan Arkeoloji Misyonu Sirion tarafından yayınlanan Archivi
Reali di Ebla - Testi serisinin bireysel ciltlerinde olduğu gibi aynı düzende
yayınlanmaktadır76.

Tell Meskene / Emar Arşivi
Orta Fırat’ta Rakka’nın 85 km batısında, Suriye’nin Meskene yerleşkesindeki antik kentte77 Jean-Claude Margueron’un yönetiminde bir Fransız
ekibi tarafından 1972-1976 yılları arasında yürütülen kazı çalışmalarının
ardından sitede 1992 yılına kadar herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. 1992’de yeniden başlatılan kazı çalışmaları Halep Eski Eserler Müdürlüğü kontrolünde arkeolog Shawki Sha’ath ve filolog Faruk İsmail’in başkanlığında 1996 yılına kadar sürdürülmüştür. 1996’da Uwe Finkbeiner’in
başkanlığında ve Tubingen Üniversitesi işbirliği ile 2001 yılana kadar sürdürülmüştür78.
1972 ve 1976 yılları arasında yapılan kazılarda çoğunluğu Akkadça çivi
yazısı kullanılarak yazılmış 900’ye yakın tablet tapınak kütüphanesinde
bulunmuştur79. Daha sonrasında ise höyüğün büyük bir kısmı Tabka Baraj
Gölü suları altında kalmıştır80.
Emar’da ele geçen metinler MÖ 14. yüzyıl ile 12. yüzyıllara
tarihlendirilmişlerdir. Emar’dan çıkan Zu-Ba’la ailesinin ve kentin birkaç
önemli kişisinin iş dünyası ile ilgili belgeleri, okul metinleri, ritüel metinleri
ve Mezopotamya bilimsel materyalleri ya da arşiv kopyaları Emar’daki
tapınak kalıntıları arasında bulunmuştur81.
Emar çivi yazılı tabletleri dört dilde yazılmıştır. Birkaç metin, bir kraliyet
mektubu da dahil olmak üzere, Hititçe’dir. Bunun yanında birkaç Hurrice
metin de ele geçirilmiştir. Hurrice ve Hititçe metinler henüz tam olarak
yayınlanmamıştır. Geri kalan metinlerin çoğunluğu Akkadça ve Sümerce
olup, Akkadça metinler 1985-1987 yıllarında Daniel Arnaud tarafından
yayınlanmıştır82.
76 Michael Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and The Ancient Near East, Fact
on File, Inc., New York 1996, s. 87.
77 Akrep, “Emar Şehrinin Tarihi…”, s. 129.
78 Daniel E. Fleming, “Introducing Emar to Biblical Study”, The Biblical
Archaeologist, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1995), s. 139.
79 Akrep, “Emar Şehrinin Tarihi…”, s. 131 .
80 Akrep, a.g.m., s. 129.- Daniel E. Fleming, “Introducing Emar to Biblical Study”,
The Biblical Archaeologist, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1995), pp. 139-147 s. 139.
81
Yoram Kohen and Sivan Kedar, The Oxford Handbook of Cuneiform Culture,
Ed. Karen Radner – Eleanor Rabson, Oxford Universty Press., New York 2011, s. 233.
82 Daniel E. Fleming, “Introducing Emar to Biblical Study”, The Biblical
Archaeologist, Vol. 58, No. 3 (Sep., 1995), s. 139.
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Emar’dan gelen metinsel bulgular iki açıdan büyük değere sahiptir.
Birincisi, antik Ortadoğu’nun batı kısmındaki batı semit popülasyon
gruplarının sosyal ve dini dünyasına bir pencere açmıştır. İkincisi,
Mezopotamya, Akkad ve orada bulunan Sümer bilimsel kompozisyonların
yazım müfredatı hakkında bilgi edinmemizi sağlamıştır83.
Arnaud, Emar metinleri’ni Recherches au pays d’Aštata, Emar VI/1. Textes
sumériens et accadiens84 adı altında dört seride yayınlamıştır. Bunların
çoğunluğu ekonomik ve yasal metinlerdir. Ayrıca Emar ile ilgili metinlere
ait bilgilere ulaşılabilecek Middle Euphrates Digital Archive, Emar Online
Database, Materials for Emar Studies, Project Emar / Balis gibi dijital
yayınlar da mevcuttur.

Šapinuwa / Ortaköy
Orta Anadolu’nun kuzeyinde, Çorum ilinin 53 km güneydoğusunda
yer alan Ortaköy’de Ankara Üniversitesi’nden Aygül Süel ve Gazi
Üniversitesi’nden Mustafa Süel başkanlığındaki bir ekip tarafından 1990
yılında kazı çalışmaları başlatılan Ortaköy’de bulunan Šapinuwa Arşivi
çalışmamızda değineceğimiz son arşivdir. Kazılarda, MÖ 14. yüzyıla
tarihlenen yaklaşık 4000’e yakın tablet ele geçirilmiştir. Šapinuwa Arşivi,
Anadolu’da çivi yazılı arşivler bakımından Hattuša’dan (Boğazköy) sonra
üçüncü merkez durumundadır. Bu tabletler, Hititçe, Hattice, Hurrice,
Akkadça gibi çeşitli dillerde yazılmış belgelerdir. Bu tabletler üzerindeki
çalışmalar sonucu Hitit krallarının burayı alternatif bir idare merkezi olarak
kullandığı ortaya çıkmış ve Šapinuwa’nın da Hattuša gibi Hitit Devleti’nin
başkentliğini yaptığı anlaşılmıştır 85. Šapinuwa’da Hitittçe ve Hurrice
metinlerin ağırlıkta olduğu arşivde bulunan tablet sayısı 4000’i geçmiştir.
Tabletlerin çoğu Orta Hitit Dönemi’ne aittir.
Šapinuwa ile ilgili kazı raporları Aygül ve Mustafa Süel tarafından 1996

83 Kohen and Kedar, The Oxford Handbook of Cuneiform Culture, s. 232.
84 Arnaud, Daniel, Recherches au pays d’Aštata, Emar VI/1. Textes sumériens
et accadiens. Planches, Paris (1985) / Recherches au pays d’Aštata, Emar VI/2.
Textes sumériens et accadiens. Planches, Paris (1985) / 1987. Recherches au pays
d’Aštata, Emar VI/3. Textes sumériens et accadiens. Texte, Paris (1986) / 1987.
Recherches au pays d’Aštata, Emar VI/4. Textes de la bibliothèque. Transcriptions
et Traductions, Paris (1987).
85 Süel, “Ortaköy-Şapinuwa…”, s. 219.
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- 2002 yılları arasında yayınlanmıştır86. Ayrıca Aygül Süel’in, “OrtaköyŞapinuwa Arşivleri”, adı altında 1996 yılında yayınladığı çalışması yanında
Šapinuwa ile ilgili başka önemli çalışmaları da bulunmaktadır.

SONUÇ
Bir derleme ve değerlendirme niteliği taşıyan çalışmamızda, Mezopotamya dışındaki çeşitli bölgelerde, MÖ 3. binyıldan itibaren, Suriye’deki
Ebla’nın MÖ 3. binyıla tarihlendirilen sitesinden, Hitit Devleti’nin MÖ 2.
binyıl şehirlerine ve Hitit egemenliğindeki Suriye kentlerine kadar yayılmış olan arşivler üzerinde durulmuştur. Eski antik kentlerde gün yüzüne
çıkarılan bu arşivler her ne kadar farklı coğrafyalarda ve farklı tarihlerde
bulunmuş olsalar da birçoğu 18. yüzyılda arkeolojik çalışmaların giderek
yoğunlaşmasının sonucu olarak ortaya çıkarılmıştır. Antik merkezlerde
keşfedilen bu arşivlerden çıkan tabletler çok sayıda bilimsel dergi, kitap ve
seride neşredilmiştir. Bu neşriyatlar sayesinde bölgesel devletler içindeki ve
bölgeler arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden kurgulanabilmiştir. Çünkü
bu arşivlerin çoğunluğu siyasi merkezlerde siyasi otoritenin fonksiyonel bir
uzvu olarak gelişme göstermiştir.
Mari ve Amarna Arşivi, Üst Mezopotamya için “Mari Çağı” ve Levant
için de “Amarna Çağı”’nı ayrıntılandırabilmemize olanak sağlamıştır.
Aynı işlevi Anadolu için Hattuša Arşivi’nin gördüğü şüphesizdir. Bunun
yanında Ebla tabletleri, MÖ 3. binyıl tarihini yeniden kurgulayabilmemizi
sağlayacak kadar ayrıntılı ve inandırıcıdır. Emar ve Ugarit materyalleri
neredeyse çağdaştırlar, Alalakh’ın IV. ve VII. tabakasından metinler ve
Mari’nin geniş arşivleri ile Ebla’nın kendi arşivlerinden elde edilen kanıtlar
bir araya getirildiğinde ticari ve siyasi ittifaklarının sonucu olarak kaderleri
birbirine bağlı olan bağımsız şehir devletlerinin kendilerine has kültürel
kimlikleri ortaya çıkmıştır.
Modern, devlet odaklı arşiv kavramları bu eski arşivlerin tümünde
görülmemiştir. Anadolu’da Kaniš’in Eski Asur Ticaret Kolonisi Dönemi’ne
ait arşiv metinlerinin yaklaşık yarısı özel yazışmalardan oluşmaktadır.
86
A.Süel-M.Süel, “1996 yılı Ortaköy-Şapinuwa Kazı Çalışmaları”, XIX. Kazı
Sonuçları Toplantısı I, Ankara 1998, s. 515-528. / A.Süel-M.Süel “1997 yılı
Ortaköy-Şapinuwa Kazı Çalışmaları”, XIX. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, Ankara
1999, s.433-443. / A.Süel-M.Süel, “1998 Yılı Ortaköy-Şapinuva Kazı Çalışmaları”,
XX Kazı Sonuçlan Toplantısı I, Ankara 2000. / A.Süel-M.Süel, 2000 Yılı OrtaköyŞapinuva Kazı Çahşmalan, XXIII Kazı Sonuçlan Toplantısı I. Ankara 2002.
/A.Süel,”Ortaköy-Şapinuwa arşivleri”, 1996 yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Konferansları, Ankara 1997, s.93-99. / Aygül Süel,”Ortaköy-Şapinuwa Arşivleri”,
adı altında 1996 yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara 1997,
s.93-99.
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Mezopotamya ya da Hitit egemenliği altındaki bölgelerdeki bu metinlerin
hiçbiri standardize edilmiş arşivleme yöntemlerine sahip değildir. Kaniš’de
de olduğu gibi arşiv koleksiyonları mutlaka bir merkezde muhafaza
edilmemiştir, Mari ve Ugarit’te de bir sitenin etrafında dağılmış olarak
bulunmuşlardır. Özellikle Ugarit’te, arşivlerin sitenin her yanına dağılımı
Mezopotamya’daki gibi, özel ve kamusal alanlar arasındaki bulanık sınırları
göstermesi açısından önem arz eder.
Genelde kil tablet, ahşap ve metal levhaların temel yazı materyali olarak
kullanıldığı bu arşivler içerik bakımından da oldukça zengindir. Çoğunlukla
saray ve tapınaklarda oluşturulan diplomatik yazışmalar, uluslararası
antlaşmalar, yönetimle ilgili kayıtlar; hükümdar kararnameleri, toplumsal
ve ekonomik yaşamı denetlemeye yarayan kontratlar; alım-satım belgeleri;
iş mektupları sözleşmeler; tarihsel olaylara ait metinler; dua, ritüel, büyü, fal
ve kehanet metinleri gibi dini belgeler yanında efsane, destan, ilahi, tarihsel
olaylara ait metinler; çeşitli meslek, unvan ve nesne isimleri yanında sözcük
listeleri; tıbbî reçeteler; yasalar; öğreticileri eğitmek amacıyla yazılmış
metinleri içerdikleri gözlemlenmiştir.
Arşivler oluşturuldukları toplumun dilinin yanında başka yabancı dilde belgeler de içermektedir. Akkad ve Sümer dili bu bölgelerdeki bürokrasi
yazışmalarında ortak idari dil olarak hizmet etmiştir. Hitit bölgesinde ve
Ugarit’in iç resmi belgelerinde kendi Hint-Avrupa dillerini ifade etmek için
uyarlanmış çivi yazısını kullandıkları görülmüştür. Fakat Hititlerin Akkadça’yı uluslararası antlaşmalar ve yazışmalar için diplomatik bir dil olarak
kullandıkları da bir gerçektir. Kraliyet arşivi yazarları, Hurri ve Hatti dilini de alarak ritüel, büyü ve mitolojik kompozisyonlar için kullanmışlardır.
Hattuša gibi, Ugarit’de de uluslararası alanlar için Akkadça kullanma eğiliminin varlığı gözlemlenir. İlk başlarda Sümerce, Ebla ve Mari gibi sitelere ihraç edilen ana edebi dildir fakat zamanla diğer Semitik diller giderek
edebi dil rolünü üstlenmiştir.
Kayıt altına alınan bilginin başka toplumların ya da bireylerin erişimine
ve yararına sunulması kültürel gelişmişliği yaratmıştır. Yani uygarlık sürecinin başlangıcı saydığımız yazının keşfi ve bilginin kayıt altına alınması
durumu kadar önemli bir diğer gelişme de bu kayıtların sistemli bir şekilde
saklanıp, korunmasıdır. Bu çalışmalarda elde edilen tabletlerin sayısı yarım
milyondan fazladır, sürekli olarak da yeni buluntular elde edilmektedir. Bu
arşivlerin ve buralardan elde edilen buluntuların korunması kadar tanıtılması da önem arz eden bir konudur.
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KRAL ANİTTA VE DÖNEMİNDEKİ BAZI OLAYLAR
HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
EVALUATIONS ABOUT KING ANITTA AND SOME EVENTS
DURING HIS REIGN
Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU1
ÖZET
M.Ö. 19. yy’ da Anadolu birçok şehir devletine ev sahipliği yaptı. Bunlardan
biri de Kuşşara’ydı. Kuşşara Kralı Pithanna ve oğlu Anitta Kaniş/Neşa şehrini
alarak Anadolu Tarihinde yeni bir sayfa açmış oldular. Asur Ticaret Koloni
Devri’nin Anadolu’daki merkezi olan şehir bu özelliğini Anitta iktidarı sırasında
kaybedecek fakat ilk merkezi Anadolu imparatorluğunun temellerinin atıldığı yer
olacaktır. Anitta Kaniş/Neşa halkına oldukça iyi davranacak, şehre bir saray ve
Fırtına Tanrısı için bir tapınak yaptıracaktır. Yaptırdığı tapınağın etrafına çeşitli
hayvan türlerinden oluşturduğu bir hayvan parkı dahi yaptırıp süsleyecektir. Anitta
kendine rakip gördüğü Hattuş Krallığını ortadan kaldırıp bu şehri yakıp, yıkıp,
lanetleyecektir. Onun Kaniş halkına gösterdiği merhamet bir ulusun doğmasına
vesile olacaktır. Fakat bu ulus onun lanetlediği şehri kendisinden bir süre sonra
başkent yapacak ve Anadolu Siyasi Tarihini buradan kaleme alacaktır. Bu çalışma
Anitta’nın bir şehri fethetmesiyle beraber şehri nasıl mamur ettiği, iktidarı sırasınca
yaptığı sefer ve imar faaliyetlerini konu almakla birlikte onun Anadolu tahininde
nasıl izler bıraktığına dair değerlendirmeleri içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Anitta, Kaniş, Neşa, Hitit, Hayvan Parkı

ABSTRACT
In 19th century BC, Anatolia hosted many city states. In 19th century BC, there
were many city states in Anatolia. Kuššara was the one of them. Pithanna, the King
of Kuššara, and Anitta, son of Pithanna, conquered Kanesh/Neša city and turned
a new page on Anatolia history. The city that was center of Assyrian Trade Colony
Age had lost the feature during Anitta rulership, but the foundations of first central
Anatolian Empire had been laid on Kussara. Behavior of Anitta against Kanesh/
Neša people was pretty good and he had built a palace and a temple for God of
Storm. Around the temple he had built, he even decorated with an animal park
consisting of various animal species. Anitta razed the kingdom of Hattus which
he saw as an opponent, and he burned this city, destroyed it and cursed it. His
mercy to the people of Kanesh was going to cause in the birth of a nation. After a
while from Anitta, however, the nation was going to make capital this city cursed
1 Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU, Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi Tarih Bölümü, Eskiçağ Anabilim Dalı, mfazil@osmaniye.edu.tr.
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by him and was going to make the political history of Anatolia from this city. This
paper includes that not only how he had built the city with Anitta’s conquest of a
city, conquests and zoning activities carried out during the his rulership but also
evaluations of how traces he left in the Anatolia history.
Keywords: Anitta, Kanesh, Neša, Hittite, Animal Park

GIRIŞ
Anitta birçok araştırmacıya göre Hitit Devleti’nin temellerini atan
bir siyasi figürdür. Hüküm sürdüğü dönem ise M.Ö. 1725-1700 arası
tahmin edilmektedir. Onunla ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır. Birçok
arkeolog, tarihçi ve araştırmacıya göre Hitit medeniyetinin temelini atan
kişidir. Buna karşın onun adı Hitit kral listesinde geçmemektedir. Onun
kral listesinde yer almamasının nedeni Hititlerin onu hatırlamadığı ve
köklerine uzak kaldıkları anlamına gelmeyebilir. Zira asıl olarak Anitta
bir Kuşşara kralıdır. Hitit Devleti’nin kurucusu I. Hattuşili de ondan 70
yıl sonra Kuşşara’da krallık yapmış ve Hattuşa’da ilk Labarna unvanını
almıştır (Akurgal, 2000: 54). Ondan asırlar sonra tahta geçen III. Hattuşili
de kendini Kuşşara’ya dayandırmıştır(Akurgal, 2000: 55). Bu nedenle bazı
araştırmacılar Anitta’nın Kaniş kentini zapt ettikten sonra başkenti buraya
taşımadığını düşünmektedir. Onlara göre merkez Kuşşara olarak kalmış
daha sonra Hattuşa’ya taşınmıştır (Bauer, 2013: 221). Neşa’nın başkent
olup olmadığı hususu bir kenarda dursun; Anitta’nın bir Kuşşara kralının
prensi olması ve Hititlerin imparatorluk öncesi Kuşşara hayatına gönderme
yapmaları oldukça dikkat çekici bir durumdur.
Anitta, babası Pithanna’nın krallığı döneminde bugün Alişar’da
olduğu düşünülen Amkuwa’da valilik yapan bir veliaht prenstir (Şahin,
2004: 22). Bir gece baskını ile Kuşşara kralı ve oğlu Kaniş kentini ele
geçirmişlerdir (Brandau&Schıckert, 2015: 22). Anitta’nın yeni valilik görev
yeri artık Kaniş’tir. Fakat Kuşşara kralı Anitta aldığı şehirleri sıralarken
Kaniş şehrinden bahsetmez. Hitit kaynak metinlerinde de Kaniş adına
rastlanmamaktadır (Memiş, 2010: 76). Kaniş adının Hitit metinlerinde
Neşa olarak geçtiği düşünülmektedir. Kaniş ile Neşa’nın aynı yer olduğunu
ilk olarak Sedap Alp tespit etmiştir. Kaniş kelimesinin başındaki “Ka” nın
bir önek olduğu ve kelimenin Hattice dilindeki özel durumdan kelimenin
Neşa olarak evirildiğini ileri sürmüştür (Akurgal, 2000: 43). Bugün Kaniş
ile Neşa’nın aynı yer olduğu konusunda bir şüphe yoktur. Neşa, Anitta için
oldukça önemli bir şehridir. Şehir ele geçirildikten sonra Anitta tarafından
imar edilmiş bir merkez haline gelmiştir.
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Anitta Öncesi Kaniş:
Eski Asur Ticaret Koloni Dönemi olarak bilinen MÖ 20. ila 18. asırlar
arası, Anadolu Tarihi için oldukça büyük bir yeniliğin başladığı çağdır. Bununla birlikte zamanın yazılı kaydının tutulduğu bir dönemdir. Bu dönemde Anadolu’da birçok krallık mevcuttur ki bunlar: Hatti, Kaniş, Puruşattum,
Wahsusana ve Zalpa’dır. Arkeolojik deliller bu dönemde Eski Asur Şehri ile
bu şehirlerarasında oldukça canlı bir ticaret ağının var olduğunu göstermektedir (Topçuoğlu, 2011: 24). Fakat bu ağın temellerinin Asurlulardan
önce Akkadlılar tarafından atıldığı düşünülmektedir (Günbattı, 2012: 7).
Bu ağın merkezinde şüphesiz Kayseri’deki Kaniş- Karum konumlanmıştır.
Neşa veya eski adıyla Kaniş, Kuşşara Kralları tarafından zapt edilmeden
önce Anadolu ticaretinin merkezi halindedir. Dolayısıyla önemli ve güçlü
bir krallıktır. Kültepe’den çıkarılan tabletlere göre Kaniş’in bilinen en erken
kralı İnar’dır (Şahin, 2004: 20). Ondan sonraki kral ise Warşama’dır. Warşama’dan sonra Kaniş tahtına veliahdı Halkiaşu’nun çıktığı düşünülmektedir. Bu hükümdardan sonra Kaniş’e Alişar’da da hüküm sürmüş Harpatiwa
adında bir gasıbın hükmettiği ondan sonra da Labarşa’nın tahtı devraldığı bilinmektedir. (Şahin, 2004: 22) Fakat Anadolu Tarihine ışık tutan en
eski tarihi belgelerden olan Şartamhari (Savaş Kralı) yazıtı Kaniş’in en eski
kralı olarak Zipani adlı bir şahsın adını vermektedir (Memiş, 2010: 22).
Adı geçen metinler M.Ö 23. asırda yaşamış Akkad kralı Sargon ve torunu Naram-Sin’in Anadolu seferlerini anlatmaktadır (Kulakoğlu, 2013: 82).
Buradan anlaşıldığına göre Kaniş krallığının siyasi varlığı M.Ö. 2200 yılına
kadar uzanmaktadır.

Anitta’nın Siyasi Faaliyetleri ve Neşa’nın Durumu:
Giriş kısmında da zikredildiği gibi Neşa’nın istilasından evvel Amkuwa’da (Alişar) vassal valilik görevi yapmaktaydı. Alişar’da yapılan arkeolojik çalışmalar göstermektedir ki şehir Asur Ticaret Kolonileri Devrinde
bir wabartuma sahiptir. Boğazköy ve Kültepe’ye birçok yoldan bağlanan
Alişar eski Hitit devrinde güneye yapılacak seferlerde üs noktası olarak kullanılan stratejik bir noktadadır (Gorny, 1997: 551). Öyle anlaşılıyor ki Kuşşara Kralı Pithanna, Ankuwa’yı ele geçirdikten sonra oğlu Anitta’ya oldukça
önemli bir şehrin valiliğini vermiştir. Bu sayede Anitta Neşa’da hükümran
olmadan önce ciddi siyasi bir tecrübeye sahip olmuştur.
Anitta’nın siyasi faaliyetlerini yine adıyla alınan “Anitta Metni” sayesinde öğrenmekteyiz (Neu, 1974: 11 ). Anitta Metninin aynı zamanda en eski
Hititçe metin olduğu ileri sürülmektedir (Özgüç, 2005: 35). Hitit başkenti
Hattuşa’da (Boğazköy) keşfedilen metin Hitit kültürünün doğduğu yerin
Kaniş/Neşa olduğuna işaret etmektedir (Topçuoğlu, 2010: 25). Metinin ilk
kısmının tercümesi şu şekildedir:
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“Pithanna oğlu Kuşşara Kralı Anitta! Neşa kralı Kuşşara kralına savaş açtı. Kuşşara kralı çok sayıda askerle geldi. Neşa’yı geceleyin şiddetli
bir taarruzla teslim aldı. Neşa kralını yakaladı. Neşa halkından kimseye
kötülük etmedi. Onları kendisine ana baba yaptı. Babam Pithanna’dan
sonra hükümranlığımın ikinci yılında savaş yaptım. Güneşin yardımıyla
bana karşı gelen herkesi yendim.”
Metnin bu kısmından anlaşıldığına göre Anitta bir savaş taktiği olan
gece baskınıyla Neşa şehrini ele geçirmiştir. Fakat kendisini Kuşşara kralı olarak tanıtmaktadır. Kuşşara kralı olarak teslim aldığı Neşa halkına iyi
davrandığından bahsetmektedir. Devamında da savaşlar yapıp bu savaşlarda galip olduğunu nakletmiştir. Buradaki temel tartışmalardan biri yukarıda da değinildiği gibi Anitta’nın başkenti Kuşşara’dan Neşa’ya taşıyıp taşımadığı meselesidir. Buna açıklık getirmek için metnin devamına bakmak
gerekir.
“İkinci defa Hatti Kralı Pijutsi geldi ve onu Şalampa kenti yanında
yendim. Zalpuva Kralı Uhna, Neşa’nın Şiuşimmi heykelini götürmüştü.
Ben Büyük Kral Anitta heykeli tekrar Zalpuva kralıyla birlikte Neşa’ya
götürdüm.”
Anitta kendini büyük kral olarak tanımlamaya devam ettiği metninde
Neşa’dan alınan Fırtına Tanrısı Şiuşimmi’nin heykelini tekrar Neşa’ya getirdiğini ifade etmektedir. Metnin başında Neşa halkını ne kadar sevdiğini
belirten Anitta şehirden koparılmış tanrı heykelini geri getirerek Neşa halkına sevgisini göstermiştir.
“Neşa’da şehir duvarını inşa ettim. Şehir duvarının arkasında göğün
fırtına tanrısının evini inşa ettim. Orayı savaştan elde ettiğim ganimetlerle süsledim.
Neşa’ya tanrı heykelini getirmekle kalmayan Anitta şehirde ciddi bir
imar faaliyeti içerisine girdiği de görülmektedir. Bununla beraber Fırtına
Tanrısı Şiuşimmi için bir tapınak yaptırıp etrafına hayvanlar getiren Anitta,
bu tanrıyı ve şehrin tanrılarını ilah olarak kabul ettiğini göstermektedir.
Anitta’nın bu faaliyet raporuna bakıldığında Kuşşara’dan bir kere bahsedilmesine karşın Neşa’nın ismi defalarca zikredilmektedir. Dahası olarak
fırtına tanrısı heykeliyle birlikte esir edilmiş Zalpuva kralı da Neşa’ya getirilmiştir. Sanki krallık Neşa’dan idare ediliyor gibidir. Metinden anlaşıldığına göre Anitta, Neşa’yı istila ettikten sonra burasını iktidarının merkezi
yapmıştır (Van Den Hout, 2013: 22). Bununla birlikte Kaniş şehrinin harabelerini barındıran Kültepe Höyüğünde bulunan mızrak ucunun üzerinde “Kral Anitta’nın Sarayı” ibaresi dikkatleri çekmektedir (Yıldırım, 2010:
120). Silahın bulunduğu bina, burasının bir saray olacağı fikrine açıktır
(Balkan, 1956: 26). Anitta’nın burada bir saray yaptırması ve Kültepe’den
çıkarıldığı kuvvetle muhtemel olan ve de Alişar’da çıkarılan tabletlerde
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“Büyük Kral” unvanını kullanması onun ciddi bir biçimde Neşa’da hüküm
sürdüğünün göstergesidir (Özgüç, 1956: 30 ).
Anitta başarılarını anlattığı metinde Hattuş ülkesine de neler yaptığını
anlatmaktadır.
“Hattuşa’da büyük büyük açlık olunca Şiuşummi onu tanrı Halmaşuitta’ya teslim etti. Ben onu geceleyin yaptığım bir saldırı ile aldım. Onun
yerine yaban otu ektim. Benim ardımdan kim kral olur ve onu bir daha
imar ve iskân ederse göğün fırtına tanrısı onu lanetlesin”
Kaniş’in işgali için kullandığı taktiğin aynını Hattuşu da işgal ederken
kullanan Anitta’nın, bu taktiğe sıklıkla başvurduğu anlaşılmaktadır. Hattuşa’yı almasına karşın Neşa’da yaptığı gibi merhamet göstermemiş ve burasını mahvetmiştir. Hatta şehrin tekrar imar ve iskân edilmemesini sert bir
dille salık vermiştir.
Anitta’nın büyük kral iddiası ve de yayılma hareketi onun Orta Anadolu’ya
tek başına hâkim olma eğilimini ortaya çıkarmaktadır (Akurgal, 2005: 38).
Kaniş tarihinin en etkin kralı olan Anitta, bu metni ile en eski Hitit diliyle yazılmış belgenin de kaydını tutmuş olmuştur. Elimizdeki Anitta metninin bir kopya olduğu bilinmektedir. Fakat dil ve üslup olarak Hitit dilinin en erken örneğidir (Topçuoğlu, 2010: 26). Bunun yanında bu metnin
başka bir dilden tercüme edildiği ihtimali de mevcuttur (Ünal, 2003: 67).
Fakat çeviri olsa dahi çevirinin dil yapısı erken Hititçeyi andırmaktadır.
Metinle birlikte Hititçe üzerine konuşulacak olunursa bir başka meseleden
de bahsetmek gerekir. Zira Hititler kendilerine ve dillerine Hitit ve Hititçe dememişlerdir. Hitit kavramı Tevrat ve eski Mısır kökenlidir (Memiş,
2010: 46). Hititler kendilerine ve dillerine nešumnili ya da na/ešili demeyi
tercih etmişlerdir. Bu adlandırma Neşa adıyla ilgili olmalıdır (Miller, 2013:
120). Hititler kendilerine Neşalı deyip dillerine de Neşaca adını vermişlerdir. Bununla birlikte Hitit imparatorları kendilerini Kuşşara’ya dayandırmış
olmalarına rağmen Hitit Kral Listesinde ve tarih yazımında Anitta’ya bir
atıf yapmamışlardır. Hitit kültür ve medeniyetinde Kaniş/Neşa’nın ne kadar
etkili olduğu aşikârken bu şehrin önemli bir siyasi figürü olan Anitta’nın
unutulmuş olması düşünülemez. Zira Anitta Metninin Hattuşa arşivinde
kopya edilip muhafaza edildiği düşünülürse orta da Anitta’yı bilinçli bir
şekilde anmama durumu hâsıl olmuş olabilir. Peki bunun nedeni ne olabilir? Kültepe’deki tabletler ışığında öğrenilen Kaniş/Neşa hükümdarları
İnar, Warşama, Pithanna, Anitta ve Zuzu’dur (Günbattı, 2012: 25). Daha
sonraki hanedan silsilesi I. Hattuşili’ye kadar bilinmemektedir. Ortalama
75 yıllık bir karanlık devre söz konusudur. Bu esnada Zuzu’dan sonra merkez
Neşa’dan tekrar Kuşşara’ya taşınıp oradan Hattuş şehrine nakledilmiş olabilir.
Labarna olarak tahta çıkan kral kendisine şehre gönderme yaparak Hattuşili
adını koymuştur (Erbaşı, 2013: 24). Bu isim Hattuş’tan gelen veya Hattuşlu
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anlamlarına gelmektedir. Anlaşılan o ki buradaki ilk kral yerli halka yakınlık göstermiş ve sempati kazanmak istemiştir. Yeni merkez olarak görülen bu şehirde Anitta’nın adını zikretmek mantıklı görülmemiş olabilir.
Zira Anitta kendi yazıtında Hattuşa’ya neler yaptığını anlatmıştır. Hattuşili
büyük ihtimal bu hadiseyi bilmekte ve Anitta’nın lanetinden de haberdar
olmaktadır. Dolayısıyla her açıdan bakıldığında Anitta’nın isminin anılmaması siyasi bir tutumdan ileriye gelmektedir denebilir.
Anitta’ya daha sonra halefleri tarafından atıf yapılmasa da adıyla anılan metinden anlaşıldığına göre oldukça aktif bir hükümdar olduğu görülmektedir. Hattuş Kralı Piyusti’yi ve Zalpa Kralı Huzziya’yı yenmiştir. Onun
son zaferleri güneyde Salatiwara’ya, Puruşattum’ a karşı olmuştur (Collins,
2007: 30)

Anitta ve Hayvan Parkı :
Anitta adıyla anılan metinde fırtına tanrısına getirdiği hayvanlardan
bahsetmektedir.
“Aynı gün iki aslan, yetmiş yaban domuzu, yüz yirmi ayı, leoparlar,
sığırlar, yabani koyun Neşa’ya tanrılarıma getirdim.”
Bu hayvanlar getirildikten sonra onlara ne olmuş ve nerede kullanılmış
sorularına metinde “tapınağı süslemek” için cevabı verilmektedir. Bu durum görsel bir süs mü yoksa çeşitli ayin ve törenleri gerçekleştirmek için
mi sorularını doğurmaktadır. O dönemin çağdaş Mezopotamya uygarlıklarında kutsal av törenleri yapılmaktadır. Asur ikonografilerinde kral av
sahnelerinde savaş arabası üzerinde ok atarak vahşi boğa ve aslan avladığı
görülmektedir (Öz, 2016: 146). Anitta yazıtında leopar gibi yırtıcı bir hayvandan bahsetmektedir. Boğa ve sığırların kurban edilmesine karşın leopar
gibi yırtıcı bir hayvanın Hitit kültüründe kurban edilmediği bilinmektedir
(Sevinç, 2013: 94). O halde leopar Asur’da yapıldığı gibi bir av seremonisi
için getirilmiş olabilir fikri ortaya atılabilir. Buna karşın Hitit krallarının
bu şekilde av seremonileri yaptığı, Hitit görsel kalıntılarda gözlemlenememiştir (Küsmez, 2009: 17). O halde bu hayvanların kutsal av örenleri için
getirilmediği söylenebilir.
Bir başka görüşe göre Anitta’nın getirdiği bu hayvanların getirilme amacı Roma’da olduğu gibi kitlelerin izlediği bir oyun tertip etmektir. Bu bahsi
geçen hayvanlar büyük bir ihtimalle sönmüş bir volkan olan Erciyes’in etrafından ve oldukça bereketli bir arazi oluşturan günümüzde Sultansazlığı
adı verilen yerden yakalanmıştır (Ünal, 2016: 389). Getirilen bu hayvanlar
gladyatör oyunlarında kullanılmış olabilir (Ünal, 2016: 397). Bu görüşü
kabul edecek veri olarak Hititlerin canlı hayvanları çok amaçlı kullandığı
bilinmekle beraber reddedecek somut bir veri de bulunmamaktadır.
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Anitta’nın seslenişini çözümlemek gerekirse getirilen hayvanların bir
kısmının kurbanlık veya avlak hayvanlar olduğu anlaşılmaktadır. Av ve
kurban törensel kutlamalarda festivallerin görsel dinamiği konumundadır.
Erken ve Geç Hitit tören tasvirlerinde geyik, aslan, boğa gibi hayvanlar dikkatleri çekmektedir (Collins, 2015: 94).
Tapınağın görsel yapısına önem verdiği anlaşılan Anitta, yırtıcı hayvanları tapınağa getirtmiş ve böylece halkın ilgisini tapınak üzerine çekmek istemiş olabilir. Dolayısıyla Anitta, bazı hayvanları teşhir amaçlı beslemiştir.
Bu durumda Anitta, Kaniş/Neşa’da dünyanın ilk hayvanat bahçelerinden
birini kurmuş olabilir. Her ne kadar Mezopotamya’da hayvan koleksiyonu bulunan krallar yaşamışsa da bu krallar hayvanlarını halklarına teşhir
etmemişler, kendileri için muhafaza etmeyi tercih etmişlerdir. Yine Anitta’nın bir hayvanat bahçesi kurmuş olduğuna dair başka bir yorumu Prof.
Dr. Fikri Kulakoğlu dile getirmektedir. Ulusal bir gazeteye vermiş olduğu
röportajda, dünyanın ilk hayvanat bahçesinin Anitta tarafından Kaniş’te
yani Kayseri’de kurulmuş olduğunu ifade etmektedir. Fikri Kulakoğlu, Kültepe ören yeri üzerinde çalışma yapan bir arkeolog olup, aynı ören yerinin
kazı başkanlığını yapmıştır. (Kulakoğlu, http://haber.star.com.tr/guncel/
ilk-hayvanat-bahcesi-anadoluda-kurulmus/haber-907812.2014)

SONUÇ
Anitta, Orta Anadolu şehirlerini birleştirip bir çatı altında idare eden ilk
kral olmuştur. Dolayısıyla Anadolu’da geniş çaplı bir imparatorluk kurmuş
ve merkezini de Kaniş yapmıştır. Anitta’dan sonra krallığın başına onun
rabi-simmiltimi (veliahd) Peruwa’nın geçip geçmediği tarihi bir muammadır. Zira Puruwa ile Peruwa-Kammali adlarının tek bir şahsa işaret edip
etmediği dahi kesin olarak bilinmemektedir. Fakat Anitta’dan sonra Kaniş
tahtında Zuzu adlı birinin olduğu görülmektedir. Bu şahıs ya Peruwa’dan
sonra ya da Anitta’dan sonra kral olmuştur. Eski metinlerde Zuzu’nun büyük kral unvanıyla tasdiklemiş olduğu belgeler mevcuttur. Zuzu son Kaniş
kralı olmuştur; onun mirasına Eski Hitit Kralları da sahip çıkacaklardır.
Görüldüğü üzere Anitta’nın büyük krallığı kendinden sonra biraz daha
devam etmiş ve krallık başka bir yapıya bürünmüştür. Bu dönüşümün temelinde neler var kesin olarak bilinmiyor. Kimi araştırmacılara göre Asurlular ile ticaret bozulmuş bu da Kaniş’in sonunu getirmiştir. Kaniş Ia’ ya
ait bir kaydın olmayıp bunun yanında Hitit kaynaklarının ortaya çıkmaya
başladığı zamana kadar süre gelen 75 yıl boyunca tarihi bir boşluk mevcuttur. MÖ 1650 yılından itibaren Hitit hâkimiyetinin Hattuşa’da sağlam bir
biçimde oturduğu açıkça görülebilmektedir.
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Hititler kurdukları imparatorluğun temellerinin Kuşşara ve Kaniş’te
atıldığını hiç unutmadılar. Kendilerine Kuşşaralı Kaniş krallarının torunları dedikleri gibi Neşalı adını da yaşatmayı bildiler. Bazı kaynaklarda onların
Kaniş ve Zalpa hanedanlarının karışımı olarak Hattuş tahtına oturdukları
söylenmektedir. Fakat burada anlaşılan şu ki kan bağı olsun veya olmasın
Anadolu’nun hâkimiyeti noktasında Hititler’in kendilerini Kaniş’e bağlamalarındaki maksat bu hâkimiyetin verasetinin kendilerinde olduğunu
ilan etmektir. Anitta merkezi Anadolu’da bir vahdet sağlamayı başarmıştır.
Hititler bu vahdeti durumu uzun asırlar süresince muhafaza edeceklerdir.
Zira Hititler ülkelerine Kültepe kayıtlarındaki gibi Mat Hattum (Hatti Ülkesi) demeye devam ettikleri gibi kendilerine de Neşalı demeyi sürdüreceklerdir.
Hitit krallarının önceki dönemlere atıf yapan bu kadar argüman varken
Anitta’dan bahsetmemeleri Hattuş halkının tepkisinden çekinmelerinden
kaynaklanmış olabilir. Zira Hitit yöneticileri yerleştikleri şehirlerin halkıyla
iyi geçinmeyi tanrılarını tanrı bilmeyi politik bir tavır olarak becerebilmişlerdir. İhtimaldir ki Anitta’nın Kaniş/Neşa’da yerli halka uyguladığı sıcak
politika daha sonraki Hitit krallarına miras kalmıştır.
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SULTAN ALPARSLAN’IN ANİ’Yİ FETHİ
THE CONQUEST OF ANI BY SULTAN ALPARSLAN
Ercan CENGİZ1
ÖZET
Ani Şehri, üç tarafı Arpaçay’ın kıvrımları ve etrafındaki tepeler tarafından çevrelenmiş üçgen bir arazi üzerinde kurulmuştur. Ani adının kökenine dair birçok
iddia ileri sürülmüşse de bunlardan en fazla kabul edileni, İslamiyet öncesi İran
ilahlarından olan bereket tanrıçası Anâhita’ya(Anaitis) adanan ve iç kalede inşa
edilmiş bir mabetten geldiği görüşüdür. İpek Yolu’nun Anadolu’ya açılan kapısı
konumunda olan Ani, Bagratlı krallarının aldığı ticari tedbirlerle Trabzon ve Fars
arasında yapılan ticarette Divin’e alternatif bir güzergâh olarak kısa sürede büyüyerek 100.000’e ulaşan nüfusuyla Divin Şehrinden sonra bölgenin en önemli ikinci
ticaret merkezi haline gelmiştir. Şehir, tarih boyunca Roma, Bizans, İran, Arap,
Gürcü, Ermeni ve Türkler dâhil olmak üzere pek çok farklı devlet ve kültüre ev
sahipliği yapmıştır.
Ani Kralı Hovhannes Simbat(1020-1040), kardeşi Aşot ile yaşadığı mücadele
ve Bizans İmparatoru II. Basileios’un Apkaz-Gürcü Kralı I. Georgi ile mücadelesinde Gürcü kralına destek vermesinden ötürü Bizans İmparatorundan korktuğu
için onunla anlaşma yoluna gitmiştir. Bir senetle tasdik edilen anlaşmaya göre Ani
Şehri Hovhannes Simbat’ın ölümünden sonra Bizans İmparatorluğuna geçecektir.
Simbat’ın ölümünden sonra iki yıl boş kalan tahta 1042 yılında Aşot’un oğlu
II. Gagik geçmiştir. Bizans İmparatoru IX. Konstantin Monamakhos, Simbat’ın II.
Basileios’a vermiş olduğu senete dayanarak, II. Gagik’ten Ani’yi ve hükümdarlığı
altındaki toprakları istediyse de talebi Gagik tarafından reddedildi. Bundan sonra
Gagik üzerine gönderilen Bizans kuvvetlerini ard arda mağlup etmeyi başardı. Savaş yoluyla Ani’yi alamayacağını anlayan Monamakhos, bir hile ile Gagik’i İstanbul’a davet ederek esir etti. Ani’deki Bizans yanlısı Ermenilerin şehri teslim edeceklerini bildiren bir mektupla şehrin anahtarlarını göndermeleri üzerine Gagik, 1045
yılında Ani’yi İmparatora teslim etmek zorunda kaldı.
1064 yılında Sultan Alparslan oğlu Melikşah ve veziri Nizamü’l-mülk komutasında bir orduyu Nahçıvan ve Iğdır cihetinden Ani üzerine gönderirken kendisi de
büyük bir ordu ile Çıldır Gölü’nün güneyinden ilerleyerek Ani’yi muhasara altına
aldı. 25 günlük bir kuşatma neticesinde Ani’yi ele geçen Alparslan, Malazgirt öncesinde Anadolu’nun Türkleşmesi yolunda ilk büyük adımı atmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ani, Alparslan, Bagrat, Kars, Fetih.
1 Dr. Öğretim Üyesi, Kafkas Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve
Sanatları Bölümü, ercancengiz1976@gmail.com
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ABSTRACT
Ani is located along a triangular terrain surrounded by Arpaçay’s winds on
three sides and surrounding hills. Although there are many assertions about
the origin of the word, Ani, most notably accepted theory is that the name of
the city was derived from the name of fertility goddess Anâhita (Anaitis), one of
Pre-Islamic Iranian goddesses and the temple built in the citadel. Ani, which was
the gateway of Silk Road to Anatolia, became the second most important trading
center after Divin Province, after trade enhancement in a short time, with its
100.000 population with the trading measures by Bagrati kings through the trades
between Trabzon and Persia. The city became home for many different countries
and cultures such as Roman, Byzantium, Iranian, Arabian, Georgian, Armenian
and Turkish countries and cultures throughout history.
Because of his struggle against his brother Ashot and since the King of Ani,
Hovhannes Simbat (1020-1040) was afraid of Byzantium Emperor, because he
supported Georgian king in his struggle against Byzantium Emperor Basileios I,
he sought a settlement with Byzantium Emperor. Based on the agreement affirmed
by a note, Ani province would be handed in to Byzantium Empire after the death
of Hovhannes Simbat.
Two years after the death of Simbat, Gagik II, the son of Ashot, ascended the
throne in 1042. Byzantium Emperor Konstantin Monamakhos IX, based on the
obligation that was given by Simbat to Basileios II, made a claim on the territories
in Ani and under his reign from Gagik II, this claim was rejected by Gagik. Then
Gagik succeeded to defeat the Byzantium forces ensuingly. After realizing that
he would not be able to get Ani back through wars, Monamakhos defrauded. He
invited Gagik to Istanbul and then Monamakhos held Gagik captive. Gagik had to
hand in Ani province to the emperor in 1045, after the pro-Byzantium Armanians’
sending the key of the province with a letter informing that they would hand in
the province.
In 1064 Sultan Alparslan sent an army, commanded by his son Melikshah and
his vizier Nizamü’l-mülk, to Ani along Nahçivan and Iğdır, and he besieged Ani
with a big army, gaining ground from the South of Lake Çıldır. After twenty five
days of besiege, Alparslan took the control of Ani and played an important role for
the Turkization of Anatolia before Malazgirt.
Keywords: Ani, Alparslan, Bagrat, Kars, Conquest

GIRIŞ
Ani Şehri, yüksek bir plato üzerinde, doğu ve güneydoğu yönlerinden
Aras Nehri’nin yan kolu olan Arpaçay’ın derin vadileriyle çevrelenmiştir.
Şehir, Arpaçay Nehri ve onun vadisine doğru uzanan, Bostanlar Deresi ile
Mığmığ Deresi’nin oluşturduğu üçgen bir arazi üzerinde, savunmaya elverişli bir yerde kurulmuştur. Vadilerin üzerindeki düzlük alanda güvenlik
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amaçlı inşa edilmiş kuleler bulunmaktadır. Savunma amaçlı inşa edilmiş
olan bu kuleler, aynı zamanda şehrin hazinelerinin korunması için de kullanılmaktaydı2. Ani’nin doğusunda oldukça kuvvetli akan Arpaçay Nehri,
şehir için aşılması çok zor doğal bir savunma hattı oluşturmaktaydı3.
Ani adının, İslam öncesi devirlerde İran tanrılarından olan bereket tanrıçası Anâhita’ya(Anaitis) adanan ve iç kalede inşa edilmiş bir mabetten
geldiği görüşü ileri sürülmektedir4. Ermeni tarihçisi Vardan, Ani iç kalesinin bulunduğu alanın Ani olarak adlandırılırken, çevresinin “Kınamk”
olarak adlandırıldığını belirtmektedir5. Şehrin zamanla büyümesi ve iç kalenin etrafına yayılması sonucu, Ani adı sadece iç kale için değil bölgenin
tamamı için kullanılır olmuştur. Fakat Ani isminin kaynağı hakkında kesin
bir bilgiye ulaşılmış değildir.
Ani, sahip olduğu coğrafi konumdan ötürü, kuruluşundan itibaren pek
çok kez istilaya maruz kalmış ve birçok medeniyete ev sahipliği etmiştir.
Ani’de yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntulardan, çağdaş tarihi kaynakların verdiği bilgilerden ve bugüne kadar varlığını sürdüren tarihi
eserlerden, şehrin Roma, Bizans, İran, Arap, Gürcü, Ermeni ve Türk hâkimiyetlerinde kaldığı anlaşılmaktadır6.

Bagratlılar ve Ani Şehri
Ermeniye’nin 642-643 yılları arasında, Müslüman Araplar tarafından
fethedilmesi7, bölgenin etnik yapısını değiştirmemiş fakat mevcut güç
dengeleri bozularak ortaya yeni hükümdar aileler çıkmıştır. IX. yüzyılın
sonlarına doğru Ermeniye’de Müslüman Arap hâkimiyetinin zayıflamasıyla
2 Gregory Abûl-Farac, Abûl-Farac Tarihi, Cilt: I, (3. Baskı) (Çev.: Ömer Rıza
Doğrul) TTK Yay., Ankara 1999, s. 316; Şadruddin Ebu’l Hasan Ali İbn Nasır İbn
Ali el-Hüseyni, Ahbarü’d-Devleti’s-Selçukiyye, (2. Baskı), (Çev.: Necati Lügal), TTK
Yay., Ankara 1999, s. 27; Ebü’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim
İbnü’l Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih, Cilt: X, (Çev.: Abdülkerim Özaydın), Bahar Yay.,
İstanbul 1987, s. 51-52; Sirarpie Der Nersessian, The Armenians, Thames and
Hudson, Norwich 1972, s. 37.
3 Pars Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, Pars Yayıncılık, İstanbul 1984, s. 8.
4 William Bartold, “Ani”, İA., Cilt: I, MEB Yay., Ankara 1976, s. 435.
5
Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, (3. Baskı), (Çev.: Adnan Pekman),
Arkeoloji ve Sanat Yay., İstanbul 1993, s. 46; Vardan Araveltsi, (çev. Hrant D.
Andreasyan), “Türk Fütühatı Tarihi (889-1269)”, Tarih Semineri Dergisi, Cilt: III,
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1937, s. 159.
6 Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un
Zeyli (1136–1162), (2. Baskı), (Çev.: Hrand D. Andreasyan), Türk Tarih
Kurumu Yay., Ankara 1987, s. 72-81; Erol Kürkçüoğlu, “Ermeni, Bizans ve Türk
Hâkimiyetinde Ani”, ASAM Ermeni Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, (Aralık 2001Şubat 2002), s. 83.
7 Ali İpek, “İlk İslami Dönem Müslüman-Ermeni Münasebetleri”, (Ed.: İdris
Bal-Mustafa Cufalı), Dünden Bugüne Türk Ermeni İlişkileri, Nobel Yayıncılık,
Ankara 2003, s. 21.
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birlikte, bölgede küçük Ermeni krallıkları ortaya çıkmıştır. Bu Ermeni
krallıkları arasında en güçlüleri, Van Gölü etrafında hüküm süren
Ardzeruni sülalesi ile Kars ve çevresinde hüküm süren Bagratlı sülalesi
idi. VIII. Yüzyılın sonlarında Nerseh’in ölümüyle Kamsarakan hanedanlığı
sona ermiş ve toprakları Bagratlılara geçmiştir8.
Abbasi Halifesi Ebû Cafer el-Mansur’un(754-775) Emeniyye valiliğine
atadığı Hasan b. Kahtaba’nın Horasan’a gitmesini fırsat bilen halk
Ermeniye’nin önde gelen ailelerinin yönetimi altında Müslüman Araplara
karşı 771 yılında bir ittifak oluşturdu. Oluşturulan bu ittifakın başına
Mamikonlu9 Artavazd geçti.
Vali isyanı bastıramayınca Halife Ebû Cafer el-Mansur’dan yardım
istedi ve halife Amir b. İsmail el-Haris’i 30.000 kişilik bir ordunun başında
bölgeye gönderdi. 25 Nisan 772 tarihinde Bagrevand (Eleşkirt) bölgesinde
Murat Irmağı kenarında Müslüman Arap Ordusu ile Mamikonluların
komutasındaki isyancı Ermeni kuvvetleri arasında yapılan savaşta
Mamikonlular ağır bir yenilgiye uğradı ve başta Muşeğ Mamikon olmak
üzere önde gelenlerini kaybettiler10.
İsyana katılmayıp halifelik kuvvetlerinin isyanı bastırmasına da
yardımcı olan Bagratlılar, sonrasında hâkimiyet sahalarını genişletmişler
ve zamanla11 Mamikonluların yerine bölgede yeni hâkim güç olmuşlardır12.
Kral III. Aşot(953-977) döneminde Bagratlılar merkezlerini 961 yılında
Erasgavork’tan Ani’ye taşıdı ve şehirde geniş bir imar faaliyeti başladı.
Aşot, genişleyen şehri içine alan kulelerle donatılmış ilk sur sistemini13
inşa ettirdi. Aşot’un başlattığı ve ardıllarının sürdürdüğü imar çalışmaları

8
Mihail İllarionviç Artamonov, Hazar Tarihi Türkler, Yahudiler, Ruslar,
(3.Baskı), (Çev.: D. Ahsen Batur) Selenge Yay., İstanbul 2008, s.326; Azmi Süslü,
Fahrettin Kırzıoğlu, Refet Yinanç, Yusuf Hallaçoğlu, Armenians İn The History of
Turkey, Levent Yay., Ankara 1995, s. 61; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, Işıl
Matbaası, İstanbul 1953, s.. 247.
9 Van Gölü ile Kars arasındaki bölgede 4-8. Asırlar arasında hüküm sürmüş
Ermeni Hanedanı. Süslü, vd.,, Armenians İn The History of Turkey, s. 53.
10 Ghewond, Ghewond History, (Trans.: Robert Bedrosian), Long Branch,
New Jersey 2006, s. 146-147, Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s.229-230. Savaş Eğilmez,
Erzurum Kuruluşundan Osmanlı Fethine Kadar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Yay., İstanbul 2012, s. 54; Azmi Süslü, vd., Armenians İn The History of Turkey, s.53.
11 Nersessian, The Armenians, s. 33-34.
12 Kırzıoğlu Kars Tarihi I, s. 228, 232
13 III. Aşot’un yaptırdığı surların yapımına 964’te başlanmış, 971-972 yıllarında
bitirilmiştir. II. Simbat (977-989) döneminde şehrin nüfusunun artması üzerine
yeni surların yapına gerek görülmüş ve bugün şehrin en dışında kalan surlar
yapılmıştır. Yapımına 979’da başlanan bu surlar 986’da bitirilmiştir. Vardan, “Türk
Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 167.
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sonucu Ani hızla büyüyerek, şehir hüviyeti kazanmaya başlamıştır14. Şehrin
büyümesi o kadar hızlı gerçekleşmiştir ki, ilk surların yapımının üzerinden
kırk yıl geçmeden, şehrin alanını neredeyse üç katına çıkaran, ikinci sur
hattı inşa edildiği gibi bu dönemde pek çok saray kilise de yaptırıldı15.
Bizans, İran, Suriye ve Orta Asya arasındaki ticaret yollarının kesiştiği
kavşakta bulunan Ani, Bagratlıların aldığı çeşitli ticari tedbirler neticesinde
Divin’den sonra bölgenin en büyük ticaret merkezi olmuştur ve Ani’ye
doğru yoğun bir nüfus akışı olmuştur. Ermeni Patrikliği’nin merkezini
992 yılında Ergine’den Ani’ye taşıması da Ani’nin hızlı yükselişine ışık
tutmaktadır. XI. yüzyılın başlarında şehirde 12 piskopos, 40 keşiş ve 500
rahip bulunmaktaydı. Aynı yüzyılda şehrin nüfusu yüz bine ulaşmıştı. Ani
bu dönemde “bin bir kiliseli şehir”16 olarak ününü her yerde duyurmuştu17.
Ortaçağ’da Hıristiyan âleminin ve aynı zamanda dünyanın muhteşem birkaç
şehrinden biri olan Ani’de, XI. yüzyılda en az 500 kilisenin bulunduğu
bilinmektedir18. Genceli Kirakos’ta eserinde “Anililer yemin ettikleri zaman
Ani’nin bin bir kilisesi üzerine yemin ederlerdi19”, ifadesine yer vermektedir.
Ani’de sayısı tam olarak bilinmese de bu kadar çok kilisenin bulunması,
şehrin zenginliğinin bir göstergesidir.

Ani’nin Bizans Hakimiyetine Geçmesi
Ani Kralı I. Gagik 1020’de öldüğünde, ardında vârisi olarak tahta geçebilecek iki20 oğlu vardı: büyük oğlu Hovhannes Simbat, ve kardeşi Aşot. ise
cesur, Hovhannes ile Aşot arasında tahta geçmek için yaşanan mücadelede
Hovhannes tahta oturmayı başardı. Aşot, abisinin tahta geçmesini kabul
etmedi ve Ani’yi ele geçirmek için harekete geçti. Bunun için yeterli askere sahip olmadığından Vaspurakan kralı olan amcası Senakerimin yanına
giderek asker yardımı aldı. Aşot’un taht için mücadeleye giriştiğini haber
alan dayıları Abhaz-Gürcü Kralı I. Georgi (1014-1027), Hovhannes’e taç ile
kılıç göndermiş ve bu davranışıyla onun krallığını tanıdığını belirtmiştir.
14
Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, s.35; Süslü, vd., Armenians İn The History of
Turkey, s. 57.
15 Nersessian, The Armenians, s. 37.
16 Ani’de 1001 kilise olması abartılı görülebilir. Fakat maddi durumu iyi olan
aileler, evlerinin yanında yalnız aile üyelerinin ibadet ettiği kiliseler yaptırmışlardır.
Bunlar toplumun ortak kullandığı kilisenin dışındadır ve şapel (küçük kilise)
özelliğine sahiptir.
17
Rene Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, (Çev.: Sosi
Dolanoğlu), Aras Yay., İstanbul 2005, s. 523. Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 297.
18 Abû’l-Farac, Abûl-Farac Tarihi, Cilt: I, s. 316; İbnü’l-Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih,
s. 52.
19 Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 437.
20 Vardan’ın bahsettiği Abbas adında bir kardeş daha vardır. Vardan, “Türk
Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 17. Abbas’ın akıbetinin ne olduğu bilinmemekle
birlikte I. Gagik’in eşi Kraliçe Kadramite’nin kitabesinden varlığı bilinmektedir.
Marie Brosset, Les Ruines d’Ani, St. Petersburg 1860, s. 23.
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Abbasi Halifesi Muktedir Billâh(991-1031), Aşot’a Bağdat’tan otuz bin dahegan21 tutarında altın göndererek, Aşot’u abisine karşı yaptığı mücadelede
desteklemiştir22. Halifenin Aşot’a yaptığı yardımdan Kars ve çevresinin Abbasi Devleti açısından Bizans ile olan ilişkilerinde ne kadar önemli olduğunu anlaşılmaktadır.
Aşot, topladığı orduyla Ani önlerine gelerek abisinin kuvvetlerini bozguna uğrattı. Aşot Ani’ye giremese de büyük bir zafer kazanmış olarak
Bagaran’a(Kilittaşı) döndü. Birkaç gün sonra dayıları Abhaz-Gürcü Kralı
George, Ermenilerin önde gelenleriyle Katolikos Petrovs’un araya girmesi
ile iki kardeş arasında barış yapıldı. Aşot’un yanına giden Ermeni önde gelenleri ve katolikos, Aşot’un kendisine bırakılacak olan toprakların dışında
bütün Ermenilerin kralı olacağını, Hovhannes’in ise sadece Ani’nin kralı
olacağını ve Hovhannes’in ölümünden sonra Aşot’un tüm Ermenistan’ın
kralı olacağını yeminle onayladılar23.
Ardahan seferinden dönen Bizan İmparatoru II. Basileios kışı Trabzon’da geçirdikten sonra Pasinler’de I. Georgi’yi 1022 yılında bir kez daha
yendi. Ani Kralı Hovvannes Simbat, Apkaz-Gürcü Kralı I. Georgi’nin Bizans ile olan mücadelesinde dayısı olan Apkaz-Gürcü kralının tarafını
tutmuştu. Hovhannes, II. Basileios’un kendisini cezalandıracağından korkuyordu. Aşot’un, Ani tahtını yeniden ele geçirmeye çalışmasından da çekinerek, ölümünden sonra geçerli olmak üzere Ani’yi bir senet karşılığında
II. Basileios’e verme kararı aldı24. Ani’nin Bizans’a bırakılmasını etkileyen
diğer bir olay ise Hovhannes’in tahtın varisi olabilecek tek oğlunun bu sırada ölmesidir. Bu durum kendisinden sonra tahta kardeşi Aşot’un ya da
onun oğlunun çıkması sonucunu doğurmuştur ki Hovhannes, kendisini
halkın ve askerlerin gözünde küçük düşürmesinden dolayı Aşot’un ya da
onun oğlunun tahta geçmesini istememektedir25. Ayrıca Hovhannes, Bi21
Dahegan, altından ve gümüşten yapılan değeri dinara eşit para. Mateos,
Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136–1162),
s. 13.
22 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s.11-14; Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 167; Grousset,
Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 541-544; M. Fahrettin Kırzıoğlu, Ani
Şehri Tarihi(1018-1236), San Matbaası, Ankara, 1982, s. 7-8. Kırzıoğlu, Kars Tarihi
I, s. 302.
23 Mateos Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 13.
24 Mateos Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s.72; Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 172-173; Kırzıoğlu,
Kars Tarihi I, s.302, ; Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, s. 9. Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi,
s.36; William Barthold, “Abazalar” İ.A., Cilt: I, MEB Yay., Ankara 1976, s. 6-7,
Honigman, Ernest, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı, (Çev.: Fikret Isıltan), İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1970, s. 155,157-158,160; Grousset,
Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 556-561.
25 Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, s. 8; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 303.
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zans korumasına girerek Türk akınlarına karşı koruyamayacağını anladığı
topraklarının korunması işini de Bizans’a bırakmış oluyordu.
Hovhannes Simbat, 1022 yılında Katalikos I. Petros Gededarç’ı(1019-1054) Trabzon’da bulunan Bizans İmparatoru Basileios ile barış
yapmak amacıyla imparatorun huzuruna göndermiştir. Skylitzes’in bildirdiğine göre elçilikle görevlendirilen Katolikos Petros, Hovvannes’in Ani’yi
ölümünden sonra Rumlara bırakacağını yeminle bildirdiği ve karşılığında
İmparatorun, kendisine ve Ermeni halkına dost olması dileğini içeren vasiyetname mektubu ile birlikte Ani Şehri’nin anahtarını imparatora teslim
etmiştir. Durumu memnuniyetle karşılayan imparator Simbat’a “Magistros” unvanı vererek onu ömür boyu Ani ve bütün Ermeniye’nin arkhont’u
(kralı) olarak tanıyacağına söz verdi26.
Aşot 1039 yılında ölünce, on dört27 yaşındaki oğlu Gagik, Ani tahtının
veliahttı sayıldı. Çünkü Ani hükümdarı Simbat’ın yerine geçecek evladı bulunmamaktaydı. 1040 yılında Hovhannes Simbat öldü ve Ani tahtı, Ermeni
ileri gelenlerinin çekişmesi ve Bizans İmparatoru IV. Mihail’in sıkıştırması sebebiyle iki yıl boş kaldı. IV. Mihail, Hovhannes Simbat’ın sağlığında
Ani’yi senet karşılığında Bizans’a bıraktığını belirterek Ani’nin teslimini
istemiştir. Ani ileri gelenleri bu isteği reddedince Büyük bir Bizans Ordusu
1041 yılında Ani’yi ele geçirmek için Ani önlerine geldiyse de yenilerek
geri çekilmek zorunda kalmıştır28.
Aşot’un oğlu ve Hovhannes’in yeğeni olan 15 yaşındaki Gagik, 1042 yılında yapılan büyük bir törenle Katalikos Petros tarafından kutsanarak Ani
tahtına oturdu. Bizans İmparatoru IX. Konstantin Monamakhos, Simbat’ın
II. Basileios’a vermiş olduğu senete dayanarak, II. Gagik’ten amcasının Basileios’la yaptığı anlaşmaya uyarak Ani’yi ve hükümdarlığı altındaki toprakları istediyse de isteği kabul görmedi. Bunun üzerine Monamakhos, Erzurum bölgesindeki Bizans kuvvetlerinin başında bulunan Yasites’i, Ani’yi
almakla görevlendirdi. Yasites, Ani önünde Bagratlı kuvvetleri karşısında
ağır bir yenilgi aldı(1043). Monamakhos, Bizans’ın doğu kuvvetlerinin başında Parakimonen29 Nikolas’ı Ani’yi almakla görevlendirdi. Monamakhos,
26 Honigman, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı, s. 166; Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi,
s. 8, Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 303; Süslü, vd., s. 59-60
27
Mateos, II. Gagik’in tahta çıktığında 12 yaşında olduğunu kaydetmiştir.
Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136–
1162), s.68.
28 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 72-73, Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 311; Streck, “Ermeniye” İ.A., Cilt:
IV, MEB Yay., Ankara 1976, s. 320, Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin
Tarihi, s. 568-69, Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, s. 37; Aristekes, Aristakes Lastiverc’i’s
History, (Trans.: Robert Bedrosian), Sources of the Armenian Tradition, New York,
1985; s. 64; Süslü, vd., s.60.
29 Bizans Devletinde başkomutan rütbesi.
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Yasites’in yenilgisini göz önünde bulundurarak, kesin bir sonuç almak için
Divin Emiri Şeddadlı Ebu’l Esvar’dan yardım istedi30 ve gönderdiği mektupta Ani topraklarından ele geçireceği yerlerin kendisinin olacağını bildirdi.
İmparatora güvenmeyen Ebu’l Esvar, imparatorun isteğini ancak yazılı bir
belge karşılığında kabul edeceğini bildirdi. Monamakhos, Ani’ye tâbi olan
yerlerden alacağı bütün kaleleri ve yerleri kendisine vereceğini bildiren bir
belgeyi Ebu’l Esvar’a gönderdi. Bunun üzerine Ebu’l Esvar, Ani topraklarındaki Sürmeli ve Alagöz başta olmak üzere birçok kaleyi ele geçirdi. Zor durumda kalan II. Gagik, Ebu’l Esvar ile anlaşma yoluna giderek Bizans-Şeddadi ittifakını bozdu31. Burada dikkate değer nokta Monamakhos’un, Hıristiyan
Bagratlılara karşı Müslüman olan ve Anadolu’ya akınlar gerçekleştiren, Selçuklu Türkleriyle ortak hareket eden Ebu’l Esvar ile işbirliği yapmasıdır. Bunun sebebi ise Bizans ile Ermeniler arasındaki mezhep ayrılığı ve Bizans’ın
yüzyıllardır Ermenileri Rumlaştırma politikası vardır.
Yapılan anlaşma ile Ebu’l Esvar’ın aldığı Sürmeli, Alagöz, HagiosGegios32 ve Khelidon33 kaleleri Ebu’l Esvar’da kalacaktı34. Ebu’l Esvar
kazandığı kalelerle yetinmiş, Gagik ile büyük bir mücadeleye girmekten
kaçınmıştır. Bunda Gagik’i Bizans karşısında iyice zor durumda bırakmak
istememiş olmasının etkisi olmalıdır. Gagik’in zayıflayarak Ani’yi Bizans’a
karşı koruyamaması Bizans ile Ebu’l Esvar’ın komşu olması anlamına
gelmekteydi ki Ani Bagratlılarının Bizans ile Ebu’l Esvar arasında tampon
ülke olarak kalması Divin’i Bizans saldırısından korunması anlamına
gelmektedir.
II. Gagik’in, Ebu’l Esvar ile anlaşma yoluna gitmesinin nedeni, Bizans
Ordusu ile Ebu’l Esvar’ın kuvvetleri arasında sıkışıp kalmak istememesidir.
Ebu’l Esvar ile yapacağı mücadele Ani’yi almak isteyen, Monamokhos
karşısında zor durumda kalmasına sebep olacaktır. Nikolas komutasındaki
Bizans Ordusunun batıdan Ani’ye yaklaşması Gagik’i, Ebu’l Esvar ile kısa
sürede anlaşmaya mecbur etmiştir(1043).
Genç kral Gagik, Ebu’l Esvar ile anlaştıktan sonra Nikolas komutasındaki
Bizans Ordusunu bozguna uğrattı ve yenilen Nikolas, Oltu’ya çekildi. Ani’yi
30
Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un
Zeyli (1136–1162), s. 79-81; Abdurrahman Muhammed Abdulğani, Ermeniye ve
Alakâtuha’s-Siyasiye bi Kullin Minel Bizantiyin ve’l-Müslimin 653-1064, Silsiletü’rResaili’l Camiiyye, Kuveyt 1989, s. 210.
Honigman, s. 172-173. Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s.313, Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi,
s. 10.
31 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 74; Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, 574-575,
Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 313.
32 Alagöz Dağı eteğinde Surp Grigor.
33 Revan’ın içkalesi.
34 Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 319.
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savaş yolu ile alamayan İmparator Monamakhos, Gagik’e kendisini görmeyi
ve kendisiyle yüz yüze görüşmeyi çok istediğini bildiren bir mektubu, sözüne
sadık kalacağını yeminle tasdik ettiği anlamına gelen bir haç ve bir İncil
ile birlikte Ani’ye gönderdi. Genç kral Gagik başlangıçta Monamakhos’a
güvenmeyerek İstanbul’a gitmek istemedi. Fakat Ani’nin önde gelen ve
Bizans yanlısı olan soyluları Gagik’i: “Ey kral, bu yeminlerden ve İncil ile
Haç’la verilen teminattan sonra niçin korkuyor ve tereddüd ediyorsun? Biz
icabında senin için ölmeğe hazırız35” dediler. Aynı gün, Katolikos, Sargis
ve Ermeni prensleri yeminlerini bir törenle tasdik ettiler. Gagik, yemin
töreninden sonra İstanbul’a gitti ve İstanbul’a ulaştığında muhteşem bir
törenle karşılandı. Bizans İmparatoru IX. Konstantin Monamakhos, Gagik
ile bir süre çok yakından ilgilendi ve kalması için bir saray tahsis etti. Bir süre
sonra Monamakhos, Ani Kralı Gagik’e amcası Hovhannes Simbat’ın, Bizans
İmparatoru II. Basilesios’a verdiği belgeyi göstererek, Ani ve Ani’ye bağlı
olan yerlerin kendisine verilmesini istedi. Gagik bu isteğe karşı çıkınca36,
İmparator onu tutsak ederek İstanbul’dan ayrılmasına izin vermedi37. Vest
Sargis kral naibi sıfatıyla Erzurum bölgesindeki Bizans kumandanları
Nikolas ve Yasitis’e haber gönderip, Ani’yi teslim edeceğini Monamakhos’a
bildirmelerini ve orduyla gelerek Ani’yi teslim almalarını bildirdi. Fakat
cevap beklemeden Monamakhos’a şehrin ve sarayın anahtarları ile Ani ileri
gelenlerinin imzaladığı, Ani Bölgesi’nin Bizans’a katıldığını bildiren bir
mektubu İstanbul’a imparatora gönderdi38.
Monamakhos, Gagik’i çağırarak ona mektubu ve şehrin anahtarları ile
kendi sarayına ait olan anahtarları göstererek Ani’nin kendisine verildiğini
söyledi. Gagik, “Ermenistan’ın sahibi ve hükümdarı benim. Ben Ermenistan’ı size vermiyorum, çünkü sen beni hilekârlıkla İstanbul’a getirdin39” dedi.
Gagik, Ani’yi bir süre daha teslim etmemek için direnmişse de uğradığı
ihanetin acısıyla ve Ani’ye dönmenin artık imkânsız olduğunu anlaması
sebebi ile İmparator IX. Monamakhos ile anlaşmaya vardı. Ani’ye karşılık
35 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 79.
36 Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 174; Mateos, Urfalı Mateos
Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136–1162), s. 79; , A. E.
Redgate, The Peoples of Europe The Armenians, Blackwell Publishers, Oxford, 2000,
s. 227; Simon Payaslian, The History of Armenia, Palgrave Mcmillan, New York,
2007, s. 73.
37 Leo, Ani Erevenskogo Gosudarstvennago Universiteta, Ereven 1963, s. 158;
Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, s. 36-37; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 330; Süslü, vd., s. 60.
38 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 79; Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, s. 10; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s.
316-317.
39 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 80.
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Kapodakya bölgesinde bulunan Golanbagatı ve Pizu’yu40 aldı. İmparator,
Gagik’e İstanbul’da bir de saray tahsis etti41.
Monamakhos, Gagik ile anlaştıktan sonra Baragamonas komutasında
büyük bir orduyu 1044 yılının mart ayında Ani’yi almak üzere gönderdi.
Bizans Ordusu Ani şehrinin önünde büyük bir yenilgiye uğradı ve ordugâhları yağmalandı. Baragamonas Oltu’ya çekilerek orada kışladı. Ani halkı
ve askerleri, Gagik’in artık Ani’ye gelemeyeceğini ve kendisine yapılan ihaneti anladıklarında, Ani’yi Bizans’a teslim etmeye karar verdiler. Baragamonas’a yeminli bir mektup yazarak, Ani’ye davet ederek şehri teslim ettiler.
Bu olayla birlikte Ani ve çevresinde hüküm süren Ani Bagratlı Devleti sona
ermiş oldu (1045)42.

Bizans Yönetiminin Ani’deki Ermenilere Karşı Tutumu
IX. Monamakhos Ani’ye hâkim olduktan sonra şehri savunmakla
görevli Ermeni askerlerini dağıtarak, Ani’den uzaklaştırdı. Şehri savunmak
için bir kısmı ücretli askerlerden oluşan bir Bizans garnizonunu Ani’ye
yerleştirilerek; Ani Themasını43 oluşturdu (1045)44.
Monamakhos daha sonra doğu sınırının diğer bölgelerinde yaptığı gibi
Ani’yi da sıkı bir askeri idare düzene koydu. Ani’yi Selçuklu akınlarına karşı Anadolu’nun ön koruma kalelerinden biri olarak onarttı ve asker takviyesinde bulundu45. Ani Kalesi, Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınları
durdurmak için Bizans’ın oluşturduğu savunma hattının Van ve Malazgirt
kaleleri ile birlikte can damarını oluşturmaktaydı.
Ani’de Bizans hâkimiyetiyle birlikte, Ortodoks Bizans’ın Gregoryen
Ermeniler üzerinde baskısı da başlamış oldu. Bizans Ani’de bulunan Ermenileri Bulgaristan’a, İç Anadolu’ya ve Suriye’ye zorunlu göçe tabi tuttu.
40 Golanbagatı ve Pizu, Kapodakya’da yerleri tespit edilememiş iki şehirdir.
Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136–
1162), s. 80; Payaslian, The History of Armenia, s.73.
41 Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 174; Nicolai Yakovleviç Marr,
Ani Knijnaya İstoriya Goroda i Raskopki na Meste Gorodişça, Moskova 1934,
s. 106; Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 80; , P. Charanis, The Armenians in The Byzantine Empire, Lizbon,
1963, s. 49.
42 Simbat, Başkumandan Simbat Vekayinamesi (951-1334), (Çev.: Hrand D.
Andreasyan), 1946, s. 29; Bilge Umar, Türkiye’deki Tarihsel Adlar, İnkılâp Kitapevi,
İstanbul 1993, s. 333-334; Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve
Papaz Grigor’un Zeyli (1136–1162), s. 80-81, 85; Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi
(889-1269)”, s. 177;
43 İki valili yönetim biçimidir. Bizans’ta biri askeri diğeri idari olmak üzere
iki vali tarafından yönetilen, sınırlarda bulunan, askeri garnizonlara sahip şehir
yönetim şekli.
44 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 120.
45 Streck, “Ermeniye” 320; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 320.
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Bizans bu zorunlu göç ettirme politikası ile Ermeniye topraklarındaki Ermeni silahlı gücünü zayıflatmak ve Balkanlar ve Suriye sınırlarının korunmasında Ermenilerden faydalanma amacını gerçekleştirmeye çalışmıştır.
Ancak uygulanan göç politikası Bizans İmparatorluğu açısından ölümcül
olarak nitelendirilebilecek sonuçlar doğurmuştur46. Ermeni tarihçisi Urfalı Mateos bu durumu şöyle açıklamaktadır: “Grekler, Ermeni milletinin
kumandanlarını kendi eyaletlerinden çıkarıp götürmüşler ve Ermeniye’nin
krallık tahtını devirmekle askerlerin desteği olan suru kendi elleriyle yıkmışlardı. Kaçmayı kendileri için bir zafer addeden Grekler, kurdu görür görmez
kaçmaya başlayan kötü çobanlara benzemekteydiler.47” Bizans’ın kendi eliyle
savunmasız bıraktığı Ermeniye üzerinden Selçuklular, Bizans İmparatorluğu’nun iç kesimlerine rahatlıkla ilerleme fırsatı yakalamışlardır. Bizans’ın
baskı ve zulmünden bıkan Ermeniler Ani ve çevresinden kendiliğinden göç
etmeye başlamışlar ve İran, Gürcistan, Polonya, Astrahan, Galiçya, Podolya
ve Moldovya başta olmak üzere dört bir yana dağılmışlardır. Bizans, bölgede
Hıristiyan ahalinin gittikçe azalması ve bölgenin Türk akınlarına açık hale
gelmesi üzerine göç ettirme politikasını terk etse de bölge çoktan Türk hâkimiyetine girmeye başlamıştı48.
Türklerin Anadolu’da ilerleyişini kolaylaştıran diğer neden ise Ortaçağ
boyunca Bizans Ortodoks Kilisesi Hıristiyanlığın tek temsilcisi olarak
kendisini görmüş ve diğer kiliseleri kendi bünyesine katmaya çalışmasıdır.
Bunu başarmak içinde farklı kültürden ve farklı Hıristiyanlık inancına
sahip diğer kilise mensuplarını Ortodoks Kilisesine dâhil etmek için baskı
uygulamıştır. Ermeniler Bizans’ın kendilerini Rumlaştırma ve Ortodoks
Kilisesine dâhil etme politikasına direndikçe Bizans daha sert tedbirler
alma yoluna gitmiştir.49.
Selçukluların bölgede gerçekleştirdiği akınlar sonucu Bizans’ın
Anadolu’daki hâkimiyetinin zayıflamasından istifade eden ve Bizans ile
araları gergin olan Ermeniler, zaman zaman isyan ederek Bizans’ın Türkler
46 Redgate, The Peoples of Europe The Armenians, s. 228; Levon Panos Dabağyan,
Türk Cihan Hakimiyetine Açılan Yol, Karadağ Yay., İstanbul 2006, s. 59; Mehmet
Ersan, “Selçuklular Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri”, Dünden Bugüne TürkErmeni İlişkileri, (Ed.: İdris Bal-Mustafa Çufalı) Nobel Yay., Ankara 2003, s. 51.
47 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 125.
48 Marr, Ani, s. 24; Kars Tarihi I, Ani Şehri Tarihi, s. 40; Gülay Öğün, “Türk
Fethi Öncesinde Bizans’ın Doğu Anadolu Siyaseti” Yakın Tarihimizde Kars ve
Doğu Anadolu Sempozyumu Bildiriler Kitabı, YÖK Matbaası, Ankara 1992, s. 75.
49 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 82; Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi (889-1269)”, s. 177; Komnena, s.
333-334; Nicholas Adontz, Armenia in the Period of Justininian, Lizbon 1970, s. 156;
Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 317-318; Mehmet Ersan, “Anadolu’nun Fethi ve Türkiye
Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Sürecinde Ermenilerin Türklere Karşı Tutumu”,
ASAM Ermeni Araştırmaları Dergisi, (Haziran-Ağustos 2001), s. 329; Kürkçüoğlu,
“Ermeni, Bizans ve Türk Hâkimiyetinde Ani”, s. 83-84.
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karşısında gerilemesini hızlandırmış ve daha ılımlı olan Selçukluları
kendileri için kurtarıcı olarak görmüşlerdir50.

Selçukluların Bölgeye İlk Akınları
6 Ocak 1054’te (Yılbaşı Yortusunda) Selçuklu hanedanına mensup
Kutalmış komutasındaki bir Selçuklu kuvveti, Kars’a gelerek, bir baskınla
dış surlarda bulunan yerleşim yerlerini yağmalayarak, çok sayıda esirle
birlikte Azerbaycan’a dönmüştür51.
Başarıları arttıkça kendine katılan Türkmenlere yeni yurt bulma amacında ola Tuğrul Bey52 büyük bir ordu ile Van Gölü’nün kuzeydoğusundan
Anadolu’ya girdi. Sultan, Berkri(Muradiye) ve Erciş kalelerini alarak Malazgirt önlerine geldi ve burayı kuşatmaya aldı. Tuğrul Bey kuvvetlerinin
bir kısmını üç kol halinde akınlara gönderdi ki bu birliklerden biri Kars’ta
bulunan ve Bizans’a tâbi olan Bagratlı Krallığı topraklarını hedef almıştı.
Kutalmış’ın başında olduğu kuvvetler Yılbaşı Yortusu gecesinde Kars’a
saldırarak hazırlıksız yakalanan ahaliden birçok kişiyi esir aldı53.
Tuğrul Bey, Malazgirt kuşatmasını üç günlük kuşatmanın ardından
kaldırarak Kars’a yöneldi. Kars’ı bir süre kuşatan Sultan daha sonra Pasin
Ovası’na yöneldi ve çok sayıda ganimetle tekrar Malazgirt’e geldi. Malazgirt
Kalesi’ni tekrar kuşattıysa da kışın bastırması üzerine Rey’e geri döndü54.
1058 yılında Yakuti komutasındaki kuvvetler Kars ve Ani kalelerini kuşattıysa da kalelerin müstahkem olması nedeniyle kaleleri almayı başaramadı.
50 Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 320; Erol Kürkçüoğlu, “Tarihi Süreçte SelçukluErmeni İlişkileri” ASAM Ermeni Araştırmaları Dergisi, (Haziran-Ağustos 2001),
s. 338.
51 Yaşar Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya, Çizgi Kitabevi Yay., Konya 2000, s. 142.
52
Ernest Honigman, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı, (Çev.: Fikret Isıltan),
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1970, s. 179; Sevim-Merçil,
Selçuklu Devletleri Tarihi, s. 36; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya s. 145.
53 Aristakes, Aristakes Lastiverc’i’s History, s. 32-33; H.F.B. Lynch, Armenia
Travels and Studies, Beyrut 1967, s.358; Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin
Tarihi, s. 595; Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset,
Teşkilat ve Kültür, TTK Yay., Ankara 1995, s. 37; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 327;
Mehmet Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,
İstanbul 1992, s. 58; Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, s. 24-25; Ali Sevim, Ünlü Selçuklu
Komutanları, Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur, TTK Yay., Ankara 1990, s.4-5.
54 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 102-103; İbnü’l Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih, s. 545; Aristakes, Aristakes
Lastiverc’i’s History, s.33; Abû’l Farac, Cilt: I, s. 306; Honigman, Bizans Devleti’nin
Doğu Sınırı s. 179-180; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti,
(8. Baskı), Boğaziçi Yay., İstanbul. 1999, s. 131; Grousset, Başlangıcından 1071’e
Ermenilerin Tarihi, s. 598-600; Sevim, Ünlü Selçuklu Komutanları, Afşin, Atsız,
Artuk ve Aksungur, s. 5Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, 25-27; Bedirhan, Selçuklular ve
Kafkasya s. 146, Enver Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, İstanbul
1992, s.12; Eğilmez, Erzurum Kuruluşundan Osmanlı Fethine Kadar, s. 75.
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Selçuklu kuvvetlerinin Van Gölü’nün kuzeyinden Anadolu’nun içlerine
hiçbir engelle karşılaşmadan ilerlemeleri, Vaspurakan ve Ani themalarındaki Bizans birliklerinin Türk saldırılarına karşı koyacak güce sahip olmadıklarını göstermektedir.

Ani Şehrinin Fethi
Selçuklular, Kafkasya bölgesindeki başarılı fetih faaliyetlerinin ardından, bölgede kalıcılığı sağlamak için gerekli olan şehir ve kalelerin fethini
kendilerine amaç edinmişlerdir. Bu doğrultuda Anadolu’nun giriş kapısı
özelliğine sahip Ani Şehri’nin fethi büyük önem taşımaktaydı. Bizans bölgede Selçuklular karşısında meydan savaşları ile başarı sağlayamayacağını
anlayınca, kuvvetlerini Ani, Malazgirt ve Eleşkirt gibi ele geçirilmesi çok
zor olan kalelere çekerek savunmaya geçmeyi uygun görmüştü. Bizans bu
anlayışla bölgeyi, Türkmen akınlarına karşı bir noktada savunmasız bırakmıştır55.
Sultan Alparslan bölgede yaptığı askeri faaliyetler ile Kars ve Ani’nin
doğusuna kadar ilerlemiş bu iki şehrin çevreyle olan bağlantılarını keserek muhasaradan önce şehrin yardım alabileceği bütün yolları kontrolüne
almıştır56. Alparslan Ani Şehri’ne doğru kuzeydoğu yönünden ilerlerken,
oğlu Melikşah ile Vezir Nizamü’l-Mülk idaresindeki ikinci bir orduyu ise
Divin ve Sürmeli Çukuru bölgesindeki kale ve şehirleri fethederek, Ani’nin
güneydoğu yönünden de çevre ile bağlantısının kesilmesini amaçlamıştır.
Melikşah komutasındaki ordu, Sürmeli/(Surpmari) Çukuru bölgesinde
merkezi bir konumda bulunan Sürmeli Kalesi’ni (Iğdır Karakalası) fethetti.
Melikşah ve Nizamü’l-Mülk daha sonra Meryem-Nişin şehrini zorlu
bir muhasaradan sonra zapt etti. Alparslan, Melikşah’a ve Nizamü’l-Mülk’e
emrindeki kuvvetlerle beraber gelip kendi kuvvetleriyle birleşmesi için
haber gönderdi. Sultan Alparslan’ın başında bulunduğu Selçuklu Ordusu,
İslam kaynaklarında Sepid Şehr (Beyaz şehir-Akşehir-Ahalkalak) olarak
geçen şehri kuşatarak ele geçirdi(1064). Selçuklu Ordusu daha sonra
Kars’ın kuzeydoğusunda bulunan müstahkem Lal (Allahverdi) Kalesi’ni
ele geçirdi. Sultan buradan Kars- Ani bölgesine yöneldi. Çıldır Gölü’nün
güneyinde, Ani yakınlarında bulunan “Seylvürde” ve “Nevre” kalelerinin
halkı kendisini karşılayarak İslamiyeti kabul ettiklerini bildirdiler, kilise ve
manastırlarını camiye çevirdiler. Alparslan bu iki kale halkının Müslüman
olmasına çok sevindi. Sultan oradan eski Bagrat Ermeni Krallığı’nın

55 Honigman, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı s. 175-176.
56 el-Hüseynî, Ahbarü’d-Devleti’s-Selçukiyye, s. 24; İbnü’l Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih,
s. 50; Mehmet Altay Köymen, Alparslan ve Zamanı, MEB Yay., Ankara 1995, s. 15.
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başkenti olan Ani’ye doğru hareket etti57.
Bizans İmparatoru Ani’yi ele geçirdiklerinde (1045) Ermeni birliklerini uzaklaştırarak, yerlerine paralı askerlerden oluşan bir garnizon yerleştirmiştir. Şehri Bizans adına dük unvanıyla Bagarat adında bir Ermeni
yönetmekte ve Gregori adında bir Gürcü ise yardımcılığını yapmaktaydı.
Gregori, bir asker ailesinden geldiğinden, muhasara sırasına kendisinden
beklenildiği gibi şehrin savunulmasında üzerine düşeni fazlasıyla yerine
getirmiştir58.
Ani Kalesi üç yönden oldukça kuvvetli akan Arpaçay Nehri’nin kıvrımlarıyla çevrelenmekteydi.59 Savunma açısından zayıf olan ve yaklaşık bir ok
atımlık mesafe boyunca ova gibi alçalan güneydoğu yanını güçlendirmek
için 10-12 metre derinliğinde ve 500 metre uzunluğunda bir hendek kazılmıştı. Arpaçay Nehri’nden alınan su ile doldurulan hendek, zayıf olan
tarafın savunmasını tamamlamaktaydı60. Ani bu hali ile Bizans’ın doğudaki
en sağlam sınır şehri ve askeri üssü konumundaydı61.
Ani’nin fethi hakkında İslam kaynakları genel olarak, Ani muhasarasının
sur dışında olan gelişmeler bildirirken, Ermeni kaynakları ise surların
dâhilindeki durum ve kalenin savunulması hakkında bilgiler vermektedir62.
Sultan Alparslan komutasındaki ordu, 22 Temmuz 1064’te Ani Kalesi
önüne gelerek ordugâh kurmuş ve kaleyi muhasara altına almıştır63.
Muhasara sırasında kaledeki insanların sayısı o kadar fazlaydı ki Türkler,
Ermeniye halkının büyük kısmının kale surlarının dâhilinde olduğunu
57
Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Camîü’d-Düvel, (Haz.: Ali Öngül),
Akademi Kitabevi, İzmir 2000, s. 36; İbnü’l Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih, s. 50-51;
Şehabeddin Ahmed b. Abdulvehhab b. Muhammed en-Nüveyri, Nihayetü’l-Ereb
Fi Fünuni’l-Edeb, thk. Komisyon, Darü’l Kütübi’l –İlmiyye, Beyrut, 2004, s.307;
Honigman, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı s. 185; Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk
Boylarında Kıpçaklar, TTK Yay., Ankara 1992, s. 63-66; Merçil, Büyük Selçuklu
Devleti Tarihi, s. 44-45.
58 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 118;, Michael Çamiçyan, History of Armenia from B.C. 2247
to the Year of Christ 1780, or 1229 of the Armenian Era, İngilizce çev. Johannes
Avdall, Calcuta 1827, C.II. s. 149; Honigman, Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı s. 185;
Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 598.
59 Abû’l-Farac, Abûl-Farac Tarihi , Cilt: I, s. 316; el-Hüseynî, Ahbarü’d-Devleti’sSelçukiyye, s. 27; İbnü’l-Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih, s. 51-52.
60 Abû’l-Farac, Abûl-Farac Tarihi, Cilt: I, s. 316-317; Grousset, Başlangıcından
1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 598; Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, s. 8.
61 Abû’l-Farac, Abûl-Farac Tarihi, Cilt: I, s. 316; el-Hüseynî, Ahbarü’d-Devleti’sSelçukiyye, s. 27; İbnü’l-Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih, s. 51-52.
62 Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 337-338.
63
el-Hüseynî, Ahbarü’d-Devleti’s-Selçukiyye, s. 27; Ahmed bin Mahmud,
Selçuk-Nâme, (Haz.: Erdoğan Merçil), Tercüman Yay., İstanbul 1977, s. 65-66.
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sanmışlardır64. Şehirdeki Bizans kuvvetleri muhasaranın başlangıcında
kapıların önünde Selçuklu ordusuna karşı koymak istemişse de başarılı
olamamış ve surların iç kısmına çekilmiştir65. Muhasara esnasında alınan
bütün tedbirlere rağmen, nehrin genişliği nedeniyle tamamı ile muhasarası
mümkün olmadığından, sur dâhilindekilerin dışardan erzak ve mühimmat
sağlamalarının önüne geçilememiştir66.
Ermeni tarihçi Michael Çamiçyan Alparslan’ın şehir surlarının
yüksekliğini gördüğünde şaşırdığını ve surların zayıf taraflarını tespit etmek
için surları incelediğini belirtmektedir. Surların bir noktada saldırıya daha
elverişli olduğunu fark eden Sultan, kurulan büyük mancınıkla bu zayıf
kısmın hedef alınmasını emretmiştir67. Mancınıkla atılan taşlar surlarda
gedik açsa da gediğin darlığı ve gösterilen direniş karşısında Selçuklular
şehre girmeyi başaramamıştır68.
Savaşın kritik bir vaziyete girdiği sırada sultan bir tepe şeklinde
görülmesi için çuvallara saman ve toprak doldurarak, birbiri üzerine
yığılmasını emretti. Sultanın dediğini yaptılar. Bunların üzerine neftçiler
çıkıp samanla nefti karıştırarak surlardan içeri attılar. Sultan ve askerleri
savaşın bütün şiddetine tahammül ile yemek, içmek, uyumak gibi hiçbir
şeyle iştigal etmeyerek savaşa devam etmişlerdir69.
Arpaçay Nehri’nin genişliği Ani’nin alınmasını zorlaştırmaktaydı.
Bundan dolayı muhasara ile daha fazla zaman kaybetmek istemeyen
Alparslan, askerin şevkini ve cesaretini arttırarak, kalenin bir an önce
alınması için askerlerine şu şekilde hitap etmiştir:
“-Askerler!
-Sizin gibi yiğit bir askerin hükümdarı bulunduğumdan dolayı
öğünüyorum.
-İlkin tahta geçişimde memleketin ufuklarını saran ihtilal bulutlarını erlik
kılıçlarınızın şimşeğiyle dağıtarak vatanı korudunuz.
- Bugünkü gün dahi Âlem-i İslamiyet karşınızdaki düşmana keskin
64 Lynch, Armenia Travels and Studies, s.363; Grousset, Başlangıcından 1071’e
Ermenilerin Tarihi, s. 598.
65 Leo, Ani, s. 341; Grosset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 598.
66 (Yazarı Yok), Meşahir-i İslam, 18. Cüz, (Çev.: Hamid Vehbi), İstanbul,
R.1301(1885), s. 558-559.
67 Çamiçyan, History of Armenia, s. 149-150; Lynch, Armenia Travels and
Studies, s.363.
68 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 123; Grosset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 598;
Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 328-329; Gürsoy Solmaz, Ortaçağ’da Erzurum-Kars
Kaleleri, Atatürk Üniversitesi Yay., Erzurum 2000, s. 106.
69 el-Hüseynî, Ahbarü’d-Devleti’s-Selçukiyye, s. 27-28.
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cihat kılıcınızı göstermenizi bekliyor. O halde hem hakkıyla vatanı koruma
hem de Kelime-i Şehadet sancağını yükseltmek gibi iki kutlu vazife yapmış
olacaksınız.
- Düşmanımız çokluk ise de ilk aslanca saldırışınıza bile dayanamayacağını bilirim. Onlar vatanlarını değil hayatlarını kurtarmaktan başka bir şey
düşünmeyen korkaklardır. Siz ise yaşamın iğreti olup, asıl şerefin din yolunda
çarpışma uğrunda can vermek şerefinden ibaret olduğunu bilen aslanlarsınız…
- Şu kılıcı tutmakta olan elimde kuvvet kalmayıncaya değin uğraşacağım.
Dinini, vatanını, padişahını seven arkamdan gelsin!..”70.
Bu nutukla, maneviyatı artan ordu büyük bir arzuyla Ani üzerine saldırıya geçmiştir. Bununla beraber Sultan Alparslan ahşap bir burç yaptırarak
içine mancınık ve okçular yerleştirdi. Böylece Müslümanlar surların üzerinden düşman askerleri görülebilmiş ve baskı altına alabilmiştir. Yıkılan
surlardan içeri giren Türk kuvvetleri ile Ani’yi savunan kuvvetler arasında
geçen çetin ve kanlı muharebelerden sonra teslim olmayı ve cizye vermeyi
kabul eden Ani halkı, Selçuklularla barış yaptıysa da kısa süre sonra pişman
olarak yeniden savaşmaya başlamıştır.
Selçuklu Ordusu’nun mancınıkla surlarda gedik açması Ani’yi savunanların maneviyatını sarsmış, Bagarat ile Gregori iç kaleye kapanmışlardır.
Oysaki bu sırada açılan gedikten içeri giren askerlerin çok zayiat verdiğini
gören Türkler geri çekilmek üzere hazırlıklara başlamıştı. Şehri savunan iki
yöneticinin aniden iç kaleye kapanması halkın korkuya kapılmasına neden
oldu ve Türklerin toplanıp gitmesini hile zanneden ve tekrar saldırı olacağını düşünen halk şehrin dışına çıkarak kaçışmağa başlamıştır. Selçuklu
Ordusunun artçı birlikleri durumu görünce, şehirden kaçmakta olan bir
kadının kucağındaki çocuğunu alarak Alparslan’ın huzuruna çıkmışlar ve
durumu anlatarak ispat olarak da çocuğu göstermişlerdir. Bunun üzerine
Alparslan orduyu geri çevirmiştir. Açılan gedikten şehre giren ordu kısa
sürede Ani’yi ele geçirmiştir(16 Ağustos 1064)71. Urfalı Mateos bu gelişme hakkında: “Surda açılan küçük delikten içeri girmeye çalışan askerlerin
muvaffak olmadıklarını ve şehrin çok müstahkem bulunduğunu görerek zaptından umudunu kesen Türkler, ağırlıklarıyla birlikte çekilip giderken, şehir
halkı bunların yeniden dönüp savaşa devam edeceklerini sandılar. Her iki
(Bizans)başbuğun da iç kaleye sığındıklarını görerek çok korktular. Şaşkın70 Vehbi, Meşahir-i İslam, s. 558-559; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 340.
71 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 123; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 341; Claude Cahen, Osmanlılardan
Önce Anadolu’da Türkler, (Çev.: Yıldız Moran), e-Yay., İstanbul 1979, s. 85;
Dabağyan, Türk Cihan Hakimiyetine Açılan Yol, s. 53; Süslü vd., s. 61; Bedirhan,
Selçuklular ve Kafkasya s. 168.
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lıklarında elli(50)bin kadar ahali şehrin dışına çıkıp kaçmaya başladılar.
Müslüman artçılardan bir bölük asker, halkın bağırıp çağırarak kaçışmakta
olduğunu görünce, bunlardan birisi gelip vaziyeti öğrendi ve dönüp arkadaşlarına haber verdi. Artçılar geri dönüp açılan sur gediğinden kalaya şehre
girdiler. Bir kadının kucağından çocuğunu kaparak Alparslan’a götürüp, şehrin müdafaasız kaldığını ve halkın kaçıştığını söyleyip çocuğu da şehirden
aldıklarını ispat ettiler. Bunun üzerine sultan “Tanrıları onları ve hücumla
zapt edilemeyen şehirlerini benim elime düşürmüştür.” diyerek ordusuyla çabucak geri dönüp, hepsi birden dalkılıç şehre girdiler, uğradıklarını öldürdüler; konaklarla evlerin kapılarını kırarak içeri girip yağmaladılar. Bir Türk
askeri gizli yoldan katedralin üzerine çıkarak kubbenin tepesindeki gümüş
haçı güçlükle söküp yere attı, sonra da kubbenin içine girerek vaktiyle Ani
kralı Cihangir Simbat’ın burayı yaptırırken Hint’ten getirtmiş olduğu büyük
billur kandili baza ile yere düşürüp kırdı. Alparslan bu kandilin kırılmasına çok üzüldü. Gümüş haçı da götürüp sonradan Nahçivan’daki camiinin
eşiğine koydular. Bu sırada sağanak halinde yağan yağmurun sebep olduğu
sel ölülerin cesetlerini sürükleyip Arpaçay’ına götürdü. Artık şehri bozmadan
vazgeçen Müslümanlar, ertesi gün iç kaleyi de kolayca ele geçirdiler. Çünkü
şehrin düşüşünü gören koruyucular gizli yollardan savuşup kaçmışlardı. Ani
tamamıyla zapt edildikten sonra Alparslan, tutsaklardan birtakımını ve bilhassa Ermeni beylerini İran’a gönderdi, kalanları şehrin imar edilip şenlendirilmesi için yerlerinde bırakıldı. Başka yerlerden getirttiği adamları da buraya yerleştirdi72. Alparslan fethettiği başka şehirlerde olduğu gibi Ani’ye da
Müslüman muhafızlar yerleştirip, Muhammed b. Mansur ve Hadimi Şemsi
vali ve kale komutanı olarak tayin etti. Şehir kısa zamanda yine ahali ile
dolduysa da eski nüfusunu bulamadı73”. Kaydını düşerek Ani kalesi ve şehrinin düşüşü hakkında daha ayrıntılı bilgiler vermektedir. Ani’nin fethinin
önemini Kesrevi ise: “O zamanlar 100 bin nüfuslu olan ve kuvvetli surlarından başka yüksek ve sağlam kiliseleri bile müstahkem yer işlevini gören Ani
şehrini, Alparslan’dan önce hiç kimse kılıçla fethedememişti. Onun bu fethi
tarihin büyük fetihlerinden biri idi74”. Demek suretiyle kaydetmektedir.
Ani Şehri ve kalesi fethedildiği esnada sadece şehir merkezinden olanların dışında Şüregel(Arpaçay) kasaba ve köylerinden kaçıp gelen kadın ve
çocuk gibi binlerce ahali ile şehrin nüfusu 200 bini çok aşıyordu.75.

72 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 123-124.
73 Mateos, Urfalı Mateos Vakay-i Namesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli
(1136–1162), s. 123-124.
74 Ahmet Kesrevi Tebrizi, Şehriyaran-ı Gümnam, (yayınevi yok), Tahran 1935,
s. 46.
75 İbnü’l Esir, el-Kamil Fi’t-Tarih, s. 15; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 337-338.
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Ani’yi 25 günde76 fetheden Sultan Alparslan Müslüman beldelere fethi
bildiren fetihnameler göndermiştir. Tebrizli Kesrevi eserinde bu durumu
şu ifadelerle belirtilmektedir:
“Alparslan yer yer yıkılan surların onarımıyla ve şehirde bir de mescit
yaptırttı. Şehirdeki Hıristiyan din adamlarına dokunmayarak cizye
karşılığında onlara aman verdi(Ağustos 1064). Daha sonra başta Abbasi
Halifesi Kaim Bi Emrillah(1031-1075) olmak üzere bütün Müslüman
ülkelerin hükümdarlarına kazandığı zafer ve şehirleri bildiren bir fetihname
gönderdi. Bundan dolayı İslam başkentlerinde kutlama törenleri ve şenlikler
düzenlendi. Abbasi Halifesi, bu zaferden dolayı sultana bir kutlama mektubu
göndererek kendisine Ebul Feth (Fetihlerin Babası) unvanını vermiştir77”.
Fetihten sonra Sultan Alparslan şehrin en büyük mabedi olan ve
Bagratlı kralları tarafından yaptırılan katedrali geçici minber ve mihrapla
donatarak camiye çevirtmiş ve ilk cuma namazını 20 Ağustos 1064 (H. 5
Ramazan 456) tarihinde burada kılmıştır78.

Ani Şehri Yönetiminin Şeddadilere Verilmesi
Selçuklu Sultanı Alparslan, Ani’yi fethettikten kısa süre sonra yönetimini Şeddadlı Ebu’l Esvar Şâvur’a vermiş, Ebu’l Esvar’da Ani’nin idaresini
küçük oğlu Menuçehr’e vermiştir79. Bunun akabinde şehirde Şeddadi idaresi kurulmuştur. Müneccimbaşı ise, Ani’nin Şeddadlılara verilmesinin nedenini Melikşah döneminde Arapça yazılmış ve aslı kaybolmuş olan Tarih-i
Bab-ül Ebvab ve Şirvan ve Arran” adlı esere dayanarak şu şekilde nakletmektedir: “Divin emiri Şeddadlı Ebu’l Esvar güzel hareket edip, bir müddetten beri memlekete dari olan haleli ıslah ve biladı temim ve askeri tanzim kıldı. 1064’te Selçuklulardan Sultan Alparslan, Ermen ve Rum vilayetine gaza
edip, eyadi-i kefereden istihlas ettiği memalikin Ebu’l Esvar vilayetine kurb-ü
ittısali olmakla, ona inayet ve ihsan eyledi80”.
Ani’nin Menuçehr’e verilmesinde IV. Aşot’un kızı ve son Ani kralı II.
76
Lynch, Armenia Travels and Studies, s.364; Grousset, Başlangıcından
1071’e Ermenilerin Tarihi, s. 615; Enver Konukçu, “Ani Artık Ören Yeri”, Ermeni
Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Cilt: I, ASAM, Ankara 2002, s. 496.
77 Kesrevi, Şehriyaran-ı Gümnam, s. 301.
78 Marr, Ani, s.114; Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, s.46; Bedirhan, Selçuklular ve
Kafkasya s.169; Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, s. 15.
79 Kesrevi, Şehriyaran-ı Gümnam, s. 302; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya
s. 168-169; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, s. 306; Solmaz, Ortaçağ’da Erzurum-Kars
Kaleleri, s. 5-6; Tuğlacı, Arpaçay ve Yöresi, s. 5; Vardan, “Türk Fütühatı Tarihi
(889-1269)”, s. 179; İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu
İmparatorluğu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1953, s. 11;
Gürcistan Tarihi, s. 288; Grousset, Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, s.
634; Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, s. 85.
80
Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Camîü’d-Düvel, (Haz.: Ali Öngül),
Akademi Kitabevi, İzmir 2000, s. 38.
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Gagik’in kız kardeşi olan Kata Hanım’ın oğlu olması etkili olmuştur. Böylece son Bagratlı Kralı II. Gagik’in Menuçehr’in dayısı olması, Ani halkının
Menuçehr’i soyu kesilen Ani Bagratlılarının doğal varisi olarak görmelerini
sağlamıştır81.

SONUÇ
Sultan Alparslan’ın Ani’yi fethi, Anadolu’nun sistemli bir şekilde fethedilerek Türkler için kalıcı bir yurt haline getirilmesi adına önemli bir
başlangıç noktasıdır. Şehrin Türklerin hâkimiyetine girmesi gelişigüzel
bir fetih hareketi sonucunda değil bilakis planlanarak yapılmış bir fetih
hareketidir. Sultan Alparslan’ın orduyu ikiye bölerek Ani Şehrini kuzey
ve güney yönlerinden gerçekleştirilen fetihlerle kıskaca alması ve şehrin
dışarıyla bağlantısını kesmesi sistemli bir fetih politikası uygulanmasının
sonucudur.
Sultan Alparslan’ın şehrin yönetimini Şeddadilere vermesinde, fetih
sürecinde kendisine yardımcı olmalarının yanında ortak nokta olan İslam
dairesinde buluşma da söz konusudur. Şeddadilerin şehirdeki ilk yöneticisi Menuçehr’in son Bagratlı Kralı II. Gagik’in kız kardeşinin oğlu olması,
İslami hüviyetine rağmen Menuçehr’in şehrin Ermeni ahalisi tarafından
Bagratlıların doğal bir varisi olarak kabul görmesinde etkili olmuştur.
Ani’nin fethi, Türklerin öncülüğünü yaptığı İslam dünyası ve Bizans’ın
liderlik ettiği Hıristiyan dünyası için bir dönüm noktası olmuş, bölgede
Müslüman hâkimiyeti yükselirken aynı coğrafyada daha önceden bulunan
Hıristiyanlar gerilemeye başlamışlardır.
Fetihle, Bizans’ın doğudaki savunmasına ağır bir darbe vurulmuş ve
Türklerin Anadolu’nun içlerine ilerlemesinin önü açılmıştır.
Selçuklu akınları karşısında Bizans’ın en önemli savunma üssü olan
Ani’nin fethi, Selçuklu akınlarının Bizans açısından ulaşabileceği tehlikeli boyutu gözler önüne sermiş ve bu durum Anadolu’nun Türkleşmesinin
önünü açacak 1071 Malazgirt Savaşı’nın temel sebebini teşkil etmiştir.

81 Kesrevi, Şehriyaran-ı Gümnam,
s. 303; Kırzıoğlu, Ani Şehri Tarihi, s. 1; T.H. Bois-V. Minorsky-D.N.Kenzie, Kürtler
ve Kürdistan, Doz Yay., İstanbul 1996, s. 72; Gürcistan Tarihi, s. 288; Kırzıoğlu,
Kars Tarihi I, s. 306; Bedirhan, Selçuklular ve Kafkasya s. 73-74; Gürsoy Solmaz,
Selçuklulardan Osmanlılara Gence (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1997, s. 25-26.
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XVII. VE XVIII. YÜZYILLARDA BATI ANADOLU’DA
MUKATAA YÖNETİMİ
MUQATAA ADMINISTRATION IN WESTERN ANATOLIA
DURING THE XVIIth VE XVIIIth CENTURIES
Bülent ÇELİK1
ÖZET
Osmanlı topraklarında uygulanan tımar sistemi, özünde dirlik denilen malî-idarî
ünitelerde kayıtlı gelirlerinin, kaynağında, devletin resmi görevlilerine bırakıldığı ve
bu gelirler karşılığında başta sefere eşmek olmak üzere çeşitli hizmetler beklenildiği
bir havale sistemidir. Salyanesiz olarak adlandırılan eyaletlerde uygulanan bu
sistem, tam anlamıyla merkezi bir Osmanlı yönetimini uygulandığı bölgede tesis
eder. Ancak aynı eyaletlerde merkezi Osmanlı idaresi, bazı gelir kaynaklarını
da mukataa adı ile gelirleri doğrudan hazineye gönderilmesi gereken malî-idarî
üniteler olarak ayırmış ve bunları ayrı bir idarî tarzda yönetmiştir. Padişahlara,
valide sultanlara ve merkezdeki üst düzey bürokratların gelirlerini oluşturan bu
birimler, önceleri emin ve amillerce idare edilmiş, XVII. yüzyıldan itibaren de üst
rütbeli bazı devlet adamlarının idaresine bırakılmıştır. Aydın muhassılı olarak
adlandırılan bu görevli; çok geniş bir coğrafyadaki bu mukataaların gelirlerini
toplama yanında, sefere asker ve malzeme tedariki, bölgedeki eşkıyaların takibi,
İstanbul’a akseden bazı şikâyetlerin sonuçlandırılması için hukuki bazı işlerde kadı
ve naiplere yardım etme, bölgedeki meskûkât düzenlemelerinde yardımcı olma
gibi giderek artan sayıda görevleri de yerine getirmeye çalışmıştır.
Aydın, Muğla, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Isparta ve Teke sancaklarında Osmanlı
Devleti’nin bölgeye hâkim olduğu en erken devirlerden itibaren işletildiklerini
bildiğimiz bu kaynakların XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki idare şekilleri, gelirlerinin
ne olduğu ve sancaklarda hangi kaynakları kapsadıkları bildirimizin ana konusunu
oluşturacaktır.
Anahtar Keelimeler: Mukataa, Aydın muhassıllığı, Saruhan, Menteşe, iltizȃm,ayȃn.

ABSTRACT
Timar system, which were utilized in the Ottoman realm, was an allotment
order in which revenues of administrative-fiscal units called as dirlik were
assigned to state officials in return for chiefly military obligations and various
other services. This system, which were utilized in provinces labeled as salyanesiz,
were established in the regions in which Ottoman central administration was
1 Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
EFELER/AYDIN. bcelik@adu.edu.tr
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fully applied. However, Ottoman central administration assigned some resources
in these provinces as administrative-fiscal units with the title of muqataa whose
revenues were directed to central treasure and managed them with a different
administrative method. These units, which provided the incomes of the Sultans,
queen dowagers and senior bureaucrats, first administered by emins and amils and
after the XVIIth century were ceded to management of some senior statesmen. This
official who was called as muhassıl of Aydın, fulfilled various duties like collecting
revenues of these muqataas of a wide geographical region, providing soldiers and
supplies for campaigns, fighting against banditry in the region, assisting kadis and
naibs in judicial cases for the solution of some complaints which were transmitted
to İstanbul and helping the coin emitting regulations in the region.
This study treats these resources which are known to be exploited since the
beginning of the Ottoman rule in the sanjaks of Aydın, Muğla, Manisa, Kütahya,
Balıkesir, Isparta and Teke, their administration types during the XVIIth and XVIIIth
centuries, their revenues and which commodities they contained.
Keywords: Muqataa, muhassıllıq of Aydın, Saruhan, Menteşe, tax-farming,
ayȃn.

GİRİŞ
Osmanlı Devletinin Anadolu eyaletinin batısı, bugünkü Aydın, Manisa, Muğla, Afyon, Denizli, Kütahya ve zaman zaman İzmir sancaklarındaki
Osmanlı mali sistemi içerisindeki çeşitli mali kalemlere bağlı bazı mukataalar, XVII. yüzyıl’da eyalet valisinin başta olduğu Osmanlı klâsik eyalet
idaresinden ayrılarak Aydın muhassıllığı (Çelik&Demir, 2010) adı verilen
malî-idarî yönetime bağlanmıştır. Sözlükte “kesmek” manasındaki Arapça
kat’ kökünden türeyen mukataa, “kesişmek” demektir. Özellikle Selçukluların son zamanları ve İlhanlılar döneminde yaygınlaşmış görünen şekliyle mukataa, “vergilerin belirli bir meblağ karşılığında iltizama verilmesi”
anlamında kullanılmıştır. Osmanlılar da “mukataaya vermek”, “mukataaya
almak/tutmak” veya sadece “mukataa” tabirleriyle devlete ait bir kısım vergilerin iltizama verilmesini kastetmişlerdir (Genç, 2006:129).
Muhassıl-ı emvâl, emin ve amil unvanlarıyla XVII. yüzyıl başlarından
beri Aydın ve Saruhan sancaklarında bu mukataaları işleten bazı görevliler
bulunuyorlarsa da muhassıllığın kurumsallaşması XVII. yüzyılın sonlarına
yani II. Viyana kuşatması sonrasına rastlamaktadır. Buradaki bu yeni uygulama, devletin içine düştüğü ağır ekonomik sıkıntılar ve Köprülülerin
kurduğu düzenin çökmeye başlamasıyla ortaya çıkan mali krizin aşılması
konusunda düşünülen çarelerden biridir. Büyük umutlarla başlatılan mukataa-iltizam sisteminin gereken gelir artışını sağlayamaması XVII. yüzyıl
sonlarında devleti yeni arayışlara yöneltmiştir. Esasında daha önceki dönemlerde de denenen iltizam usulüyle mukataa işletilmesi yöntemi, döne-
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min ıslahat layihalarında da üzerinde çekince ile durulan bir konu olmuştur
(Telci, 2000 ve Telci, 2006). Örneğin, Lütfî Paşa bu hususla ilgili olarak “.....
ve mukataȃtı iltizamdan ise emaneten eyü kimesneye virmek evlâdır. Amma
sadr-ı âzâm ile baş defterdar mîrîye evlâ olan ile amel eyleyeler ve ma’kul
odur...”(Kütükoğlu, 1991:96) sözleriyle emanet usûlünün uygulanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Aydın muhassıllığı da işte bu süreç içinde teşkil
edilmiştir. Muhassıllığın kurulmasıyla önceden bazı emin ve amiller tarafından işletilen bir kısım mukataalar muhassıllığa bağlanmış ve siyasî coğrafya üzerinde, sınırlara bağlı kalmaksızın bir mâli ünite tanzim edilmiştir.
Buradaki temel amaç, eskiden beri büyük gelirlerin kaydedildiği bölgedeki kaynakları tek elden kontrol ederek bu gelirlerin zorlukla ya da herhangi bir gecikmeyle karşılaşılmadan hazineye aktarılmasını sağlamaktır.
Böyle bir yapıyı oluşturduktan sonra uygulamanın etkisini artırmak için
muhassıllık görevine getirilecek kimselerin tecrübeli ve donanımlı olmalarına ve güçlü bir teşkilatla desteklenmelerine çalışılmıştır.
Aydın muhassılları, kontrollerine bırakılmış bu kadar geniş bir bölgeyi,
mütesellimler tayin etmek suretiyle idare etmekteydiler ki, gerek Saruhan
ve de gerekse Menteşe sancaklarına tayin etmiş oldukları birçok mütesellim Çağatay Uluçay tarafından zikredilmiştir (Uluçay 1995:275-276). Bölgedeki kaynaklar önce iltizam olarak, vali muhassıl, voyvoda, emin, nâzır
vb. tarafından bir üst iltizama alınmakta, böylece merkezdeki kayıtlara
bu üst iltizama alınma miktarları da yansımaktaydı. Uygulamada bu süreç, önce üst iltizama alınıp daha sonra alt iltizama verilme biçimindeydi
(Çakır, 2003:3). Osmanlı mali tarihi için oldukça önemli bir kurum olan
Aydın muhassıllığının yanında, benzer bir uygulama Halep muhassıllığı
olarak adlandırılan malî-idarî yapılanma için de geçerlidir. Aynı şekilde bu
bölgedeki mukataalar bir muhassılın idaresine bırakılarak gelirlerin hazineye aktarılması beklenmekteydi. XVIII. yüzyılda yine arşiv belgelerinde,
özellikle mühime defterlerinde, Kıbrıs, Mora ve Canik’te de muhassıllık
uygulamalarına başvurulduğu görülmektedir. Bu çalışmada üzerinde duracağımız bölge Batı Anadolu coğrafyası olduğundan Aydın muhassılığına
ait arşiv belgeleri bizim için kaynak teşkil edecektir. Aydın bölgesi Mısır
ve Rumeli’den sonra Osmanlı devletinin Anadolu coğrafyasında en fazla
gelire sahip, zengin ve verimli bir bölge olarak göze çarpmaktadır. Üstelik
Osmanlı Devleti’nin Aydın muhassıllığına verdiği önem başına getirdiği
yöneticilerin taşıdıkları rütbe ve payelerden de anlaşılmaktadır. Aydın muhassılları genellikle “Rumeli beylerbeyisi pâyesi ve vezaretle” işbaşına getirilmektedirler. Uygulamanın başlangıç yıllarında yıllarca Baş defterdarlık
yapmış tecrübeli kimselerin seçildiği görülmektedir. Yine eski sadrazamların da Aydın muhassıllığı görevine getirildikleri görülmektedir. Aydın
muhassıllarının görevleri sadece vergi toplamakla sınırlı olmayıp, Muhassıl
paşaların hukuki, idari ve askeri birçok konuda devletin emirlerini yerine
getirmekle yükümlü oldukları anlaşılmaktadır.
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Aslında Batı Anadolu bölgesindeki sancaklardaki mukataalar hakkında daha önceki yıllara ait bazı bilgiler o döneme ait defterlerde mevcuttur.
XVI. yüzyıl’da sonradan muhassılların idaresine bırakılacak olan mukataaların pek çoğu tahrir ve muhasebe defterlerinde kayıtlıydı ve gelir getirmekteydi. Örneğin Saruhan sancağındaki en büyük mukataalardan biri
olan Yund Dağı Elliciyân mukataası, 1530’da 42 cemaat, 5311 hane ve 1585
mücerred ile beraber yıllık 415000 akçelik bir gelirle kayıtlıydı (166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995:304-305). Yine Aydın
livâsı beytü’l-mâl-i amme ve hassa mukataası, Tire şehri bozahâne, ihtisab, kantar mukataaları(166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995:372), İzmir ve Diryanda bac-ı bazar mukataaları (166 Numaralı
Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995:392-393) ve 844000 akçe gelirle bölgedeki en büyük gelire sahip bir diğer mukataa olan ve defterde
birleştirilerek kaydedilmiş Patnos memlehâsı ile İzmir kazası memlehâsı
mukataası(166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995:409)
bunlardan sadece bir kaçıydı. Bölgedeki tuzlalar iyi gelir getirmekteydi ve
bunlardan hemen hemen her sancakta en az birer tane mevcuttu. Menteşe’de XVI. yüzyıl’da Varvil olarak kayıtlı tuzla (166 Numaralı Muhâsebe-i
Vilâyet-i Anadolu Defteri, 1995:489), muhassıllık kayıtlarında memlehâ-i
Peçin olarak görünüyordu. Yine Saruhan sancağındaki Menemen memlehâsı mukataası, muhassıllığa çok büyük bir gelir getirmekteydi.
Bölgedeki muhasılların uhdelerine bırakılan mukataaların neler olduğuna dair genel bir belge olarak Abdülbaki Paşa dönemine ait bir muhassıllık defterindeki kayıtları ele alabiliriz (D.BŞM.ANM.1.d. 17274). Bu
defterin kapağında ebrulu kâğıt üzerine hüsn-ü hat ile Abdülbâki Paşa
Hazretlerinin Muhasebe Defteridir yazılıdır. Defterdeki kayıtlar yıl olarak
1107-1109/1695-1697 yıllarını kapsar. Başkent İstanbul’da defterdarlık
bünyesinde tutulan ve çeşitli kalemlere bağlı olan bazı mukataalar bağlı bulundukları bu kalemlerden ayrılarak muhassıllığa bağlanmışlardı. Bunlar
şu şekilde verilebilir:
İlk kalem yirmi altı mukataa ile Haremeyn mukataası kalemidir. 1107
Muharremi gurresi/11 Ağustos 1695’de bu yirmi altı mukataadan 1011473
akçe toplanmıştır. Defterde bu mukataaların isimleri tek tek sayılmamıştır.
Ancak daha sonra, bu yirmi altı mukataa dışında Haremeyn mukataası kalemine kaydedilen mukataalar tek tek zikredilmektedir. Bunlar 200000 akçelik Menteşe livâsındaki Peçin memlehâsı mukataası, 220000 akçelik İzmir
memlehâsı mukataası, 16666 akçelik Karesi livâsındaki Tarhala yağhȃnesi
mukataası, 43333 akçelik Karesi livâsı ve Kebsud ve Çeltik kazaları beytü’l-mâl-i amme mukataası, 17 Şaban 1108/11 Mart 1697 tarihinde 5527
akçelik gelirlere sahip üç mukataa, 120000 akçelik Menteşe livâsı resm-i
çift mukataası, 15000 akçelik İzmir saibaşılığı mukataası ve 220000 akçelik
Gedüs şaphanesi mukataası olmak üzere toplam 1846472 akçedir. Bu mik-
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tara yine aynı mukataalardan gurre-i Muharrem 1108/30 Temmuz 1696 ve
28 Şaban 1109/11 Mart 1698 arası toplanan 1846472 akçe eklenmiştir. Bu
kalem böylece 1107 ve 1109 tarihleri arasındaki dönemde 3692944 akçe gelire sahiptir. Bu gelirlerin 1643132 akçesi, 1107/1695 ve 1108/1696 tarihleri
arasında Rodos kalesindeki mustahfız, cebeci ve topçulara, Hanya kalesindeki mustahfız ve cebecilere, Hanya kalesi cebecileri hınta bahasına, Talas
hınta ve mühimmat bahasına, Bozcaada kalesindeki bazı dergâh-ı âli cebecilerinin mevâciblerine, Bozcaada kalesi dergâh-ı âli cebecilerinin zahire
emininin hınta bahasına, Limni kalesindeki bazı dergâh-ı âli cebecilerinin
mevâciblerine ve yine Limni kalesi dergâh-ı âli cebecilerinin zahire emininin hınta bahasına harcanmıştı. Cebecilerin maaşları genellikle hazine-i
ȃmire’den ödenmekle beraber bazı kalelerin yalnız bir senelik mevâcibleri
kalenin bulunduğu bölgenin halkının geliri, hasları, bedeliye ve avârız mallarından da ödenirdi (Kılıçarslan 1986:44). Buradaki gelir-gider farkı artı
2049812 akçedir.
Kalem-i mukataa-i Haremeyni’ş-şerifeyn
H.1107/M.1695
H.1108/M.1696
Gelir
Mukataa
Mukataa
(akçe)
Adları belirtilmemiş yirmi
Adları belirtilmemiş yirmi
1011473
altı mukataa
altı mukataa
Memlehȃ-i Peçin
200000
Memlehȃ-i Peçin
Memlehȃ-i İzmir
220000
Memlehȃ-i İzmir
Yağhȃne-i Tarhala
16666
Yağhȃne-i Tarhala
Livȃ-i Karesi ve Kebsud ve
Livȃ-i Karesi ve Kebsud ve
Çeltik kazaları beytü’l-mal-i 43333
Çeltik kazaları beytü’l-mal-i
amme
amme
Livȃ-i Menteşe resm-i çift
120000
Livȃ-i Menteşe resm-i çift
Saibaşılık-ı İzmir
15000
Saibaşılık-ı İzmir
Şaphȃne-i Gedüs
220000
Şaphȃne-i Gedis
Toplam
1846472 Toplam
1107 ve 1108 yılı gelir toplamı
1107 ve 1108 yılı gider toplamı
Gelir-gider farkı

Gelir
(akçe)
1011473
200000
220000
16666
43333
120000
15000
220000
1846472

3692944
1643132
2049812

İkinci kalem Kefe Mukataa kaleminden muhassıllığa gelir kaydedilen
mukataaları kapsamaktadır. Bu kalemdeki beş ayrı mukataadan gelen ilk
meblağ, adı belirtilmeyen üç mukataadan 1107 yılı Muharrem gurresi/11
Ağustos 1695 yılında gelen 507000 akçelik meblağdır. İkincisi 1107 yılı
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Zilhicce gurresi/1 Temmuz 1696’da gelen 73000 akçe, üçüncüsü ise 1107 yılı
Zilkade gurresi/1 Haziran 1696’da gelen 1300000 akçelik gelirdir. Saruhan
livâsı Menemen memlehȃsından 1107 Muharrem gurresi/11 Ağustos
1695’de gelen 400000 akçelik bir gelir göze çarpmaktadır. Bu miktarın
75000 akçesi harcanmış, geri kalan 325000 akçelik kısmı gelir olarak
kaydedilmiştir. Yine Güzelhisar ve tevabihu resm-i kantar mukataasından
7000, Karaca reâyâsı adet-i ağnam mukataasından 10000 akçelik gelir,
toplamda 17000 akçe olarak kaydedilmiştir. Ayrıca yedi mukataadan 17
şevval 1108/8 Mayıs 1697’de gelen 267000 akçelik bir gelir daha gelmiştir.
Kefe mukataası kaleminde 1107 ve 1108 yıllarına ait toplam 2564000
akçenin 75000 akçesi harcanmış, geri kalan 2489000 akçesi muhassıllığa
gelir olarak kaydedilmiştir. 1108 yılına ait bilânçoda ise yukarıdaki gibi
ilk üç mukataanın adı yine belirtilmemiş ve gurre Muharrem 1108/31
Temmuz 1696 tarihli 507000 akçelik gelir tekrarlanmıştır. Ancak bundan
sonra yukarıda adı belirtilmemiş diğer iki mukataanın hangileri olduğunu
bu ikinci yıla ait bilânçodan öğrenmekteyiz. Bunların 73000 akçelik
olanı gurre Zilhicce 1108 yılı Saruhan livȃsı beytü’l-mâl-i amme ve hassa
mukataası, 13000000akçelik ikincisi ise içinde 900000 akçelik Aydın
livâsı tahmis kahve mukataası, 43000 akçelik Saruhan livȃsı belderân
resmi mukataası ve 50000 akçelik Adala ve Ilıca mukataası olarak kayıtlı
toplamda yine 1300000 akçelik kalemdir. 12 Muharrem 1108/11 Ağustos
1696 Saruhan livâsı Menemen memlehȃsı mukataasından yine 400000
akçelik gelirin 75000 akçesi harcanmış, geri kalan 325000 akçelik kısmı
gelir olarak kaydedilmiştir. 17 Şaban 1108/11 Mart 1697’de gelen Güzelhisar
ve tevâbihu resm-i kantar mukataasından 7000 akçelik ve Karaca reâyâsı
adet-i ağnȃm mukataasından 10000 akçelik gelir, toplamda 17000 akçe
olarak kaydedilmiştir. 28 Şaban 1109 yılında ise yedi mukataadan 267000
akçelik bir gelir daha gelmiştir. Kefe mukataası kaleminde1108 ve 1109
yıllarına ait yukarıdaki ilk yılda olduğu gibi toplam 2564000 akçenin
75000 akçesi harcanmış, geri kalan 2489000 akçesi muhassıllığa gelir
olarak kaydedilmiştir. Bu iki yıla ait toplam gelir 5128000 akçe olarak
gösterilmektedir. Toplamın 400000 akçelik bölümü 1108 yılında Menemen
mukataası gelirlerinden ihraç edilmiş, geride 4728000 akçelik bir gelir
kalmıştır. Bu miktarın 207029 akçesi bazı dergâh-ı âli cebecilerinin
mevâciblerine, 1562880 akçesi yine bazı dergâh-ı âli yeniçerilerinin
mevâciblerine, 189312 akçesi İstanbul gümrük eminine, 92290 akçesi çeltik
üretiminin başındaki Yahudi Samson’a aktarılmıştır. Tüm bu harcamalar
2046511 akçe tutmaktadır. Bu miktar toplam gelir olan 5128000 akçeden
düşüldüğünde 3081489 akçe, bu miktardan da 400000 akçelik Menemen
memlehȃsı ihracatı düşüldüğünde 2681489 akçe artı olarak kaydedilmiştir.

Ortaçağ ve Yeniçağ Tarihi Çalışmaları
Kalem-i mukataa-i Kefe
H.1107/M.1695
Mukataa
Üç mukataa
Livȃ-i Saruhan beytü’lmâl-i amme ve hassa
Tahmis-i kahve der livȃ-i
Aydın, resm-i belderân-ı
livȃ-i Saruhan, mukataa-i
Adala ve Ilıca
Memlehȃ-i Menemen
Resm-i kantar der
Güzelhisar, adet-i ağnȃm
der reâyâ-yı Karaca
Yedi mukataa
Toplam

H.1108/M.1696
Gelir (akçe) Mukataa
507000
Üç mukataa
Livȃ-i Saruhan beytü’l73000
mâl-i amme ve hassa
Tahmis-i kahve der livȃ-i
Aydın, resm-i belderân-ı
1300000
livâ-i Saruhan, mukataa-i
Adala ve Ilıca
325000
Memlehȃ-i Menemen
Resm-i kantar der
17000
Güzelhisar, adet-i ağnȃm
der reâyâ-yı Karaca
267000
Yedi mukataa
2489000
Toplam

1107 ve 1108 yılı gelir toplamı
1107 ve 1108 yılı gider toplamı
Gelir-gider farkı
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Gelir (akçe)
507000
73000
1300000
325000
17000
267000
2489000

5128000
3081489
2681489

Üçüncü olarak Haslar kalemi’ne bağlı mukataalar bulunmaktadır. On
mukataadan 6 Şaban 1107/10 Mart 1696 tarihinde gelen gelir 2010000 akçedir. 25 Şaban 1107 yılına ait Selendi mukataasından gelen 138240 akçe
de gelir olarak kaydedilmiştir. 1108 yılında bu toplam 2148240 akçelik
mukataa gelirine, 86190 akçelik Ortadöşek mukataası geliri de eklenmiş
1108 yılı geliri toplam 2165310 akçeye yükselmiştir. 1107 ve 1108 yılına ait
gelirler toplamı 4313550 akçedir. Bu gelirden 1880949 akçesi on altı kalem
altında 1107 yılında harcanmıştır. Harcama kalemleri; Esirzade evkâfına
yapılan ödeme, Genç Mehmed Paşa yetimleri olan Rabia, Fatıma, Ahmed
ve Halil’e, tersane-i ȃmire kaptan ve zabitleri maaşlarına, Kâğıthane karhânesinde yapılan yuvarlakların ücretine, Sakız, Koron, Sultaniye ve Rodos
kalelerindeki dergâh-ı âli topçularının mevâciblerine ve zahire eminlerine hınta baha, ala çeltik için kariye-i Sofu?’da mühimmat baha ve dükkân
baha olarak yapılan ödemelerdir. Mukataa gelirlerinin 1173074 akçesi ise
dört kalem altında 1108 yılında harcanmıştır. Bu kalemler Seddülbahir ve
Sultaniye kalesi muhafazasındaki dergâh-ı âli topçularının mevâciblerine
yapılan ödemeler ile Alaiyye livâsı muhafazasındaki yeniçerilere yapılan
harcamalar olarak kaydedilmiştir. İki yıla ait harcama toplamı 3054023
akçedir. Bu kalemin gelir-gider farkı artı 1173337 akçe olarak kaydedilmiş
olmasına rağmen aslında 1259527 akçe olmalıdır. Burada bir hesap hatası
bulunmaktadır.
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Kalem-i mukataa-i Haslar
H.1107/M.1695
Mukataa
Gelir (akçe)
Adı belirtilmeyen on
2010000
mukataa
Mukataa-i Selendi
138240
Toplam
2148240

H.1108/M.1696
Mukataa
Adı belirtilmeyen on
mukataa
Mukataa-i Orta döşek
Toplam

1106 ve 1107 yılı gelir toplamı
1107 ve 1108 yılı gider toplamı
Gelir-gider farkı

Gelir (akçe)
2079120
86190
2165310

4313550
3054023
1173337 (1259527 akçe olmalı)

Dördüncü kalem Bursa mukataası kalemidir. Bu kalemden Aydın muhassıllığına bağlanmış olan iki mukataa ve 1107 ve 1108 yıllarına ait gelirleri
şunlardır: Hamid damga mukataası 349340 akçe, Akkeçili mukataası 60000
akçe. 1107-1108 yılları gelir toplamı böylece 818680 akçeye ulaşmıştır. Bu
gelirin 422348 akçesi 1107 yılında tophane-i ȃmire mühimmat bahası, bazı
cebehȃne-i ȃmire masraflarına ve top yuvarlağı ücretleri için yapılan askeri
nitelikteki harcamalara gitmiştir. Gelir-gider farkı artı 396332 akçedir.
Kalem-i mukataa-i Bursa
H.1107/M.1695
Mukataa
Gelir (akçe)
Damga-i Hamid
349340
Mukataa-i Akkeçilü
60000
Toplam
409340
1107 ve 1108 yılı gelir toplamı
1107 ve 1108 yılı gider toplamı
Gelir-gider farkı

H.1108/M.1696
Mukataa
Damga-i Hamid
Mukataa-i Akkeçilü
Toplam

Gelir (akçe)
349340
60000
409340

818680
422348
396332

Beşinci kalemde önceden Muhasebe-i evvel kaleminde iken sonradan,
101400 akçelik gelirle kayıtlı Aydın mukataası ve 57739 akçelik gelirle
kayıtlı Ayasluğ tımarları mukataası, Aydın muhassıllığına bağlanmış iki
mukataadır. Bu iki mukataanın 1107 ve 1108 yıllarına ait gelirleri toplamı
318278 akçedir. Bu mukataalardan hiçbir harcama yapılmamıştır.
Kalem-i Muhasebe-i evvel
H.1107/M.1695
Mukataa
Mukataa-i nefs-i Aydın
Mukataa-i tımarhȃ-i
Ayasluğ
Toplam

Gelir (akçe)
101400
57739
159139

H.1108/M.1696
Mukataa
Mukataa-i nefs-i Aydın
Mukataa-i tımarhȃ-i
Ayasluğ
Toplam

Gelir (akçe)
101400
57739
159139

Ortaçağ ve Yeniçağ Tarihi Çalışmaları
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Altıncı kalem Cizye muhasebesi kalemidir. Gelirleri muhasıllığa bırakılan ve ala, evsat ve adna olarak üç ayrı kategoride 1105, 1106 ve 1107
yıllarına ait cizye miktarı sırasıyla 596720, 2677684 ve 2550000 akçedir. Üç
yılın toplamı 5824404 akçedir. Bu üç yıla 1108 yılı cizyesi olan 2040000
akçe de eklenmiş ve 7837404 (7864404 olmalı) akçelik cizye geliri toplamına ulaşılmıştır. Bu gelirin 485532 akçesi 1106 yılı için yedi ayrı harcama
kaleminde harcanmış görünmektedir. Bu mukataalardan sağlanan gelirden
Modon, Sakız, Bozcaada kalelerinin muhafazasında görevli bazı dergâh-ı
âlî yeniçerilerinin mevâcibleri ve lahm ve zahire bahaları için harcanma yapılmıştır. 1107 yılında yapılan dört harcama kaleminde Sakız, Limni kaleleri muhafazasındaki dergâh-ı âli cebecilerinin mevâcib ve hınta bahalarına
2351212 akçe harcanmış görülmektedir. Son olarak 1108 yılında Saruhan
ve Menteşe süvari leventlerine yapılan 480000 akçelik iki ayrı harcama kalemi göze çarpar. Tüm bu üç yıllık harcamaların toplamı 3316744 akçeyi
bulmaktadır. Gelir ve bu giderler arasındaki farkın 4547660 akçe olmasına
rağmen 1143206 akçe olarak gösterilmiştir. Aradaki 3404454 akçelik fark
konusunda herhangi bir fikre sahip değiliz.
Kalem-i Mukataa-i Cizye
H. 1105 (akçe)

596720

H. 1106 (akçe)

2677684

H. 1107 (akçe)

2550000

H. 1108 (akçe)

2040000

Toplam Cizye
(akçe)

7864404

1105, 1106, 1107 ve 1108 yılı gelir toplamı (akçe)

7864404

1106, 1107 ve 1108 yılı gider toplamı (akçe)

3316744

Gelir-gider farkı (akçe)

4547660

Defterde bir sonraki bölümde Maden mukataasından muhassıllığa
aktarılan kalemler ve gelirleri kaydedilmiştir. Bu bölümde 1107 yılına ait
100000 akçelik Aydın ve Saruhan livâlarında mukataa olarak kaydedilmiş
duhan (tütün) ziraatından toplanan vergiler ve 1108 yılı Aydın, Saruhan,
Menteşe, Sığla, Alaiyye, Teke ve Hamid ili livâları duhan gümrüğü mukataası geliri belirtilmeden gösterilmektedir. Bu kalemden herhangi bir harcama yapılmamıştır.
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Kalem-i Mukataa-i Maden
H.1107/M.1695

H.1108/M.1696
Mukataa

Gelir
(akçe)

Mukataa-i rüsûm-ı çift-i
duhan der livâ-i Aydın ve 100000
Saruhan

Mukataa-i gümrük-i
duhan der livâ-i Aydın ve
Saruhan, Menteşe, Sığla,
Alaiyye, Teke ve Hamidili

-

Toplam

Toplam

-

Mukataa

Gelir
(akçe)

100000

Muhassıllığa bağlı gelir kalemlerinden sekizinci ve son kalem
Mevkûfat kalemindeki mukataalardır. Bu kalemdeki gelir ve gider harcamaları diğer kalemlerin aksine guruş birim alınarak yapılmıştır.1107 yılı
âvârız, bedel-i nüzûl, bedel-i sürsat ve bedel-i belderân gelirleri 265697 guruş, 1108 yılı âvârız, bedel-i nüzûl ve bedel-i belderân gelirleri de 185280
guruş olarak gösterilmektedir. Ayrıca geçmiş senelerden (1105 ve 1106)
bakaya olarak kalan 128386,5 guruşluk bedel-i sürsat, bedel-i belderân ve
bedel-i peksimed bedelleri de gelir olarak kaydedilmiştir. Bu son gelirle
toplam gelir 579363,5 guruş olarak görülmektedir. Bu kalem ayrıca en fazla
harcama ve havalenin yapıldığı kalemdir. Altmış sekiz ayrı harcama kaleminden toplam 349215 guruşluk bir harcama yapılmıştır. Gelir-gider farkı
ise artı 230146 guruş olarak gösterilmiştir. Bu harcama kalemleri; Sakız,
Bozcaada, Modon, Midilli ve Rusçuk kalelerinin muhafazasında görevli
bazı dergâh-ı âlî yeniçerilerinin mevâcibleri ve lahm, peksimet ve zahire
bahaları, İstanbul kasapbaşısı vekiline, sabık kaptanlara, bazı kalyon kaptanlarına, koyun bahasına, darı mübayaasına, kürek bahasına, çeşitli salyanelere, kürekçi ücretlerine, cebehâne-i âmiredeki ustaların ücretlerine,
baruthâne masraflarına ve bazı muhassıllık görevlilerine yapılan harcamalardır. Toplam 214451,5 guruş bu kalemlere harcanmıştır. Yine bazı havaleler de bu harcama kalemlerinden sonra kaydedilmiştir. Mirî kalyonların
ganem bahasına ve kaptanların vezaiflerine, İzmir baruthȃnesindeki barut
masrafına, Menteşe ve Teke livâsı şuturȃn mübayaasına, Gelendos karhȃnesindeki barut tabhı ve güherçile bahasına ve Hüdavendigar livâsında şem
ve kurşun mübayaasına, Eğri’deki süvari levendâtı masraflarına, Edirne kışlağında mübayaa olunan kürk ve gönlere ve Aydın, Saruhan ve Menteşe
livâlarından alınan güherçile bahasına havale edilen meblağla havale toplamı 134763,5 guruştur.
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Kalem-i Mevkufat
H.1107/M.1695

H.1108/M.1696
Gelir
(Guruş)

Mukataa

Mukataa

Gelir
(Guruş)

Avârız, bedel-i nüzûl, bedel-i
265697
sürsat ve bedel-i belderân
1105 ve 1106 yılları bedel-i
sürsat ve bedel-i belderȃn ve 128386,5
peksimed bedelleri bakayȃsı

Avârız, bedel-i nüzûl
ve bedel-i belderȃn

185280

Toplam

Toplam

185280

394083,5

1105, 1106, 1107 ve 1108 yılı gelir toplamı

579363,5 guruş

1106, 1107 ve 1108 yılı gider toplamı

349215

Gelir-gider farkı

230146

Defterin en sonunda ise bakî kalan mukataa, cizye, âvârız ve nüzûl,
sürsat ve belderân bedellerini gösteren bir hesap belirtilmiştir. Buna göre
muhassıllığın bu kalemlerden 1107 ve 1108 yılları için toplam 736286 guruşluk bir geliri bulunmaktadır. Bu miktardan henüz iltizama verilmemiş
olan 3333,5 guruşluk Menemen memlehȃsına ait 1108 yılı muaccelesi düşüldüğünde 732955,5 guruş geliri olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu hesaplamaların sonuna; Aydın muhassılı Abdülbaki Paşa’nın toplam muhassıllık
geliri, bakiye kalan miktarı ve 1109 yılı muhassıllık mukataȃtının İsmail
Paşa’ya deruhde edildiğini gösteren 28 Cemaziyelahir 1108 / 22 Haziran
1697 tarihli bir ferman sureti eklenmiştir.
Bölgedeki mukataaları gösteren ve farklı bir biçimde kaydedilen bir
diğer belge ise 1108/1696 yılına ait Aydın muhassılığına bağlanmış olan
çeşitli sancaklardaki mukataaları toplu olarak gösteren Manisa Şeri’yye Sicilleri arasındaki kayıttır (M.Ş.S. 167/II, s.21, 22, 23). Burada muhassıllığa
bağlı olan mukataalar, kalemler başlığı ile değil bulundukları sancaklara
göre gruplanmışlardır.

Sancak

Mukataa

Gelir (akçe)
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Aydın

Saruhan

Menteşe

Karacakoyunlu ve tevabihu
Resm-i çift livȃ-i Aydın ve tevabihu
İhtisâb-ı Güzelhisar ve Kuyucak ve tevabihu
Arpaz ve tevabihu
Bozdoğan ve tevabihu
Mîr-i müsellem-i Güzelhisar ve tevabihu
Beytü’l-mȃl-i amme ve hassa livȃ-i Aydın
Çeltük-i enhȃr-ı Bozdoğan ve tevabihu
Hisar yakası ve tevabihu
Serhȃne-i Güzelhisar ve tevabihu
Şemhȃne-i Güzelhisar ve tevabihu
Arabȃn-ı Bugurcuyȃn ve tevabihu
Resm-i kantariye-i Bayındır ve tevabihu
Kalubeğlü ve tevabihu
Filak ve tevabihu
Perakende-i livȃ-i Aydın ve tevabihu
Bezzazistȃn-ı Tire
Kayırhan ve tevabihu
Arabȃn-ı Taval vetevabihu
Nevahi-i Tire ve tevabihu
Çeltük-i enhȃr-ı Diryandave tevabihu
Elliciyȃn-ı Yund dağı ve tevabihu
Elliciyȃn-ı Adala ve tevabihu
Tapankayacık ve tevabihu
Memlehȃ-i Menemen ve tevabihu
Beytü’l-mȃl-i amme ve hassa livȃ-i Saruhan ve tevabihu
Durasıllı ve tevabihu
Çeltükçiyȃn-ı Adala ve tevabihu
Armudalanı ve tevabihu
Mendehorya ve tevabihu
Ovacık ve tevabihu
Piriyelü ve tımar-ı Kum ve tevabihu
Uzgur ve tevabihu
Duhanhȃne-i resm-i çift livȃ-i Saruhan ve tevabihu
Kariye-i Arslanlu ve tevabihu
Zevaid-i aşar ve tevabihu
Issıkdalyan-ı Balat ve tevabihu
Kırançatak ve tevabihu
Beytü’l-mȃl-i amme ve hassa livȃ-i Menteşe
Küre-i küçük ve tevabihu
Küre-i mamure-i duhan ve tevabihu
Şemhȃne-i Milas ve tevabihu
Memlehȃ-i Balçık ve tevabihu
Resm-i çift livȃ-i Menteşe ve tevabihu
Horzumbadre ve Kömebadre ve tevabihu

335000
140000
230000
120000
200000
73000
90000
12000
30000
10000
40000
30000
32.000
7.000
32.000
32.000
5000
40000
35000
62
33333
200000
265000
42000
400000
73000
28000
24000
16000
18000
25000
22000
12000
150000
46000
28
24000
60141
30333
40333
49333
100000
200000
120000
560000
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Memlehȃ-i İzmir ve tevabihu
220000
İzmir saibaşılığı
15000
Ortadöşek ve Dağlı ve tevabihu
86190
Ayasluğ kalesi müstahfizanı tımarları
57739
Rüsum-ı yörügan-ı Karacalu ve tevabihu
50000
Perakende-i livȃ-i Karesi ve tevabihu
50000
Yağhȃne-i Tarhala ve tevabihu
16666
Beytü’l-mȃl-i amme ve hassa livȃ-i Karesi
43333
Adet-i ağnȃm-ı Teke ve Hamid ve tevabihu
260000
Yörügȃn-ı Serik ve tevabihu
11000
Şaphȃne-i Gedüs ve tevabihu
220028
Danişmendlü ve tevabihu
35
Akkeçilü ve tevabihu
60000
Adet-i ağnȃm ve rüsûm- bennak-ı sümün reȃyȃ-ı haric-ez
10000
defter ve tevabihu
Tamga-i Hamid
349340

Hamid
Karahisar-ı
Akayın ve tevabihu
Sahip

10000

Bu mukataa gelirlerinin toplamı 5589894 akçe olup bu toplamın içerisinde avârız, nüzûl, sürsat, belderȃn ve cizye gelirleri yoktur. Bu miktar, 1
guruş=120 akçe hesabıyla guruşa çevrildiğinde 46582,5 guruş tutmaktadır.
Üçüncü olarak 1151/1738 yılına ait Aydın muhassıllığı mukataaları ve
mukataa gelirleri, tahsil edilen meblağlar ve bakaya kalanlar hakkında bir
belge de Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver defterler arasında yer almaktadır (B.O.A. MAD. 22109).

Mukataa
Voyvodalık-ı Akhisar
Resm-i Çift-i Saruhan
Elliciyân-ı Yunddağı
Armudalanı
Yayladı
Elliciyân-ı Adala ve rüsûm-ı
yörügân-ı Eldelik
Bednelü ve Tımar-ı Kum
Beytü’l-mȃl-ı Saruhan
Mendehorya
Memlehâ-i Menemen
Saibaşılık-ı İzmir
Karacakoyunlu ve tevabihu

Gelir
Açıklama
(Guruş)
3200
Bedel-i iltizam
2500
800
250
Bedel-i iltizam
450

Teslimat Bakaya
(Guruş) (Guruş)
5700

0

1500

0

1700

Bedel-i iltizam

1700

0

225
1100
200
6500
180
1600

Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam

225
1100
200
6500
180
1600

0
0
0
0
0
0
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Çeltik-i enhâr-ı Kızılburun
Yayla-i Bozdağ
Eşen ve tetimme-i Eşen
Çeltik-i enhâr-ı Diryanda
Tımarhȃ-i mustahfızanıAyasluğ

2000
500
3000
150

Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam

2000
500

0
0

Bedel-i iltizam

3150

0

750

Bedel-i iltizam

750

0

Ortadöşek (Malikâne)

860

860

0

Resm-i kantar-ı Tire
Zevaid-i aşar-ı Tire
Resm-i kantar-ı Bayındır
Zevaid-i aşar-ı Bayındır

230
230
200
200

Mal-ı mîrî ve
kalemiye
Bedel-i iltizam

460

0

Bedel-i iltizam

400

0

Kavakçatak (Malikâne)

1175

Hass-ı karye-i İman
Voyvodalık-ı Nazilli
İhtisâb-ı Nazilli
Dekakîn-i Alaşehir vehamam-ı
mîr
Çeltik-i enhâr-ı Kızılcayir
Zevaid-i İnegöl
Zevaid-i Nazilli ve Kuyucak
Mîr-i müsellemân-ı Güzelhisar
İhtisâb-ı Güzelhisar
Kalubeyli
İmanlı
Dönüm-ü duhan-ı Aydın
Kedfiye
Tamga-i Muğla
Tamga-i Bozöyük
Tamga-i Çine
Çiftlik-i Şemseddin
Tımarhâ-i Peksimed
Cemaat-i Kısacıklar ve
Perakende-i Ekrâd-ı Gevande
Adet-i ağnâm-ı Teke veHamid
Yörügân-ı Serik
Gelendos
Çiftlik-i mülk-ü Bayram
Toplam mukataa gelir (guruş)
Bağçelik dimekle maruf
Kuyucak kazasında hası
Toplam gelir (guruş)

610
1350
750
500

Mal-ı mîrî ve
kalemiye
Bedel-i iltizam

1175

0

610

0

Bedel-i iltizam

2100

0

Bedel-i iltizam

500

0

1500
350
140
1350
750
100
60
160
800
800
110
400
150
500

Bedel-i iltizam

1850

0

Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam

140
1350
750
100
60
1210
800
800
110
400
150
500

0
0
0
0
0
390
0
800
110
0
150
0

450

Bedel-i iltizam

450

0

14000
2000
600
115

Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam

14000
2000
600
115
47085

0
0
0
0

150

-

150

0

47235
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Yukarıdaki Mendehorya mukataası ile ilgili belgedeki bir açıklamada
işbu mukataanın mültezimi Karaosman zade Hacı Mustafa Ağa’dır ve kendisi malını Asitane’ye teslim etmiştir şeklinde kayıt bulunmaktadır. Ayrıca
Menemen memlehȃsından alınan 6500 guruşluk iltizam bedelinin, 3515
guruşu’u İzmir’den alınan yağ akçesine havale olunmuştu. İzmir’den iştirâ
olunan 300 kantar sadeyağ için 6075 guruş gerekmekteydi. Bunun 3515
guruşu 1151 senesi Menemen mukataası gelirinden, 360 guruşu 1150 ve
1151 senelerine ait Saibaşılık-ı İzmir mukataası gelirinden, 2000 guruşu
hazineden, geri kalan 200 guruşu da 1151 senesine ait Pir Hasanlı yörügânı
resm-i kışlak akçesinden sağlanmıştır. Menemen memlehâsı mukataasının
yağ akçesine harcanan meblağdan hariç geri kalan 2985 guruşluk geliri başkentteki bir sarrafa teslim edilmişti.
Bu mukataalardan sonra yer alan aşağıdaki 5 mukataa Bergama voyvodalarına deruhte ve iltizam olunan mukataalardır ve ayrı olarak kaydedilmişlerdir. Sözkonusu mukataalar 1151/1738 yılında Anadolu valisi Veli
Paşa tarafından eski senelerin iltizamı olarak 1152/1739 senesine mahsuben Aydın sancağından tayin edilen imdâd-ı seferiyesi olarak mahsup ve
hazineye teslim edilecekti.

Mukataa
Yörügân-ı Karacalu
Perakende-i Yörügân-ı
livâ-i Karesi
Beytü’l- mal-i Karesi
Yağhâne-i Tarhala
Çeltik-i enhâr-ı Sındırgı
Toplam mukataa geliri

Gelir
(Guruş)
800

Bedel-i iltizam

Teslimat
(Guruş)
800

Bakaya
(Guruş)
0

600

Bedel-i iltizam

600

0

334
180
200

Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam
Bedel-i iltizam

334
180
200
2114

0
0
0

Açıklama

SONUÇ
Batı Anadolu’daki Aydın ve Sığla gibi bazı Osmanlı sancaklarında
bulunan ve önceden valilere has olarak ayrılan gelirlerin 1565’lerden sonra
hass-ı hümâyûn kapsamına alındığı ve bunların iltizama dönüştürüldüğü
bilinmektedir (Darling 1996:128). Bu sancakların sayısı sonraları artacak
ve neredeyse tüm Batı Anadolu’yu kapsayacak bir biçimde genişleyecektir.
Sözkonusu sancaklarda iltizam olarak tasarruf edilen hasların daha sonra
muhassıllık idaresi altında toplandığı ve tek bir kişinin kontrolüne verildiği
görülecektir. Bu kaynaklar bölgedeki sancaklardaki tuzlalar, Türkmen
cemaatlerinin hayvancılıktan kaynaklanan üretimlerine konan vergiler,
bazı şehirlerin ihtisap, kantar ve damga vergileri ile bölgede yapılan kârlı
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çeltik ve tütün üretimi, kahve ticaretinden elde edilen vergiler ve tasarruf
edilen çiftlik gelirlerinden oluşuyordu. Tuzlalar için gereken yatırımı
yapmak ve Türkmen cemaatlerine ait özellikle ağnam gelirlerini toplamak
küçük ya da orta ölçekte gelire sahip bir sipahi ya da zaim’in başarabileceği
bir görev değildir. Bu türden mukataalar için büyük bir sermaye ve güçlü
bir idare gerekmektedir. Bu nedenle özellikle cemaatlerle ilgili vergilerin
toplanması işi, baştan beri vali ya da sancak beyi gibi eyaletlerdeki yüksek
görevlilerin uhdesine bırakılmıştır. Keza aynı şey pirinç üretimi için
ayrılan çiftliklerde de geçerlidir. Büyük sermaye ve iş gücü isteyen ama
aynı zamanda yüksek kȃr getiren bu türden faaliyetler yine bu sermayeye
sahip devlet adamları tarafından gerçekleştirilmekteydi. Diğer yandan
Osmanlı Devleti’nin Anadolu eyaleti dediğimiz coğrafyası, Batı Anadolu’da
muhassıllık idaresi ortaya çıkıp da bazı sancaklar bu idareye bağlanana
kadar çok geniş bir coğrafyayı kapsamaktaydı. Kütahya’da görev yapan tek
bir valinin bu denli geniş bir coğrafyayla yeterli ölçüde ilgilenebilmesi zor
bir iş gibi görünmektedir. O yüzden başkent İstanbul’daki merkezi idare
aynı coğrafyayı vali ve muhassıl gibi iki farklı görevli arasında paylaştırarak,
bu iş yükünü hafifletmeyi ve bölgedeki mukataaların verimli bir şekilde
işletilmesi ile gelirlerinin eksiksiz ve zamanında tahsiline çalışmış olmalıdır.
Muhassıllık uygulaması bizatihi muhassıllar eliyle değil de kendi
yerlerine atadıkları vekillerin, sancak mütesellimlerinin ve bunlardan
sonra kontrolü ele geçiren yerel ailelerin yönetimlerinin etkisi ile yavaş
yavaş etkisini kaybetmiştir. Merkezileştirme çabaları yerel ailelerin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bölgede bu yerel aileler arasında Manisa’da
Karaosmanoğulları, Aydın’da Hamzabalizadeler ve Cihanzadeler,
Menteşe’de Hasançavuşzadeler ve bu sancaklara bağlı çeşitli kazalarda
yaşamış ağa ünvanlı çeşitli kimseler sayılabilir.
Yine Osmanlı Devleti’nin genel mali politika değişiklikleri, yani mîrî
mukataaların iltizam ve malikâne yöntemleri ile özel kişilere ihale olunması
uzun vadede bu gelir düşüşlerinde etkili olmuştur (Genç 2006:62). İlk
kayıtlarda mukataa ve diğer gelirlere ait titizlikle tutulan veriler, sonraları
artık karşımıza çıkmaz. Ayrıca bu mukataa gelirlerinden kalan alacakların
da zaman içerisinde arttığı ve artık toplanmasının neredeyse imkânsız hale
geldiği görülür. Batı Anadolu’da en son güçlü muhassıl olarak karşımıza
çıkan ve 1716 yılından idam edildiği tarihi olan 1735 yılına dek ara ara
bu göreve getirilen Abdullah Paşa’dan sonra bu göreve gelen muhassılların
onun kadar başarılı olamadıkları bir diğer tespitimizdir. Bu tarihten sonra
Aydın muhassıllarının tıpkı eyalet valileri gibi sık sık değiştirildikleri
görülmektedir. Bu kısa sürelerin, görevli olarak atanan kişinin bölgeyi ve
kaynakları tanımadan başka bir göreve atanmasının, kurumsallaşmaya
büyük bir darbe vuracağı kuşkusuzdur.
Muhassıllığa bağlı sancaklardan elde edilen gelirlerin harcama
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kalemlerine bakıldığında bu gelirlerin büyük ölçüde Osmanlı askeri
faaliyetlerini desteklemek ve finanse etmekte kullanıldığını görürüz.
Osmanlı sınır kalelerindeki muhafızların maaş ödemeleri, tersane, mutfak,
cebehȃne ve askeri taşımacılık işleri gibi askeri faaliyetlerin finansmanında
bu gelirler kullanılmaktadır. Aydın muhassıllığının yetki alanında
bulunan coğrafyadaki büyük mîrî hasların gelirlerinin sağlıklı bir biçimde
toplanmasının garantiye alınması olağanüstü yetkilere sahip muhassıllar
ve muhassıllık uygulamasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak
muhassıllar bu ilk görevlerinin yanı sıra İstanbul’dan gönderilen emirler
yoluyla mali görevleri dışında pek çok başka görevler de üstlenmişlerdir.
Pek çok konuda merkezin talepleriyle karşı karşıya kalan muhassılların
kendilerinden beklenen icraatları gerçekleştirmeye çalışırken pek çok
alanda yetkilerini aynı coğrafyada yaşayan yerel ailelerle paylaşmak zorunda
kalmaları tarihi bir gerçekliktir. Bölgedeki yerel güçlerin etkinliklerinin
özellikle malikâne tasarruf biçimlerine dönüştürülen mukataalarda
artması ve bölgede yeni kaynakların yaratılamamış olması, muhassılların
yetkilerinin ve kontrol ettikleri mali kaynakların giderek işlevsiz hale
gelmesine neden olmuştur.
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SAFEVI TARIKATININ DEVLET HALINE DÖNÜŞMESINE
KADAR GEÇIRDIĞI AŞAMALAR
THE STAGES THAT SAFEVI ORDER UNDERWENT UNTIL
IT BECAME A STATE
Oktay KIZILKAYA1
ÖZET
Bu çalışmada, Safevi Tarikatı’nın ortaya çıkışı ile Şeyh Safiyüddin-i Erdebili’nin
kökeni hakkında bilgi verilerek konuya giriş yapılmıştır. Tarikatın müritlerinin
yayıldığı bölgelere değinilmiştir. Müritlerin sosyal, ekonomik yapıları ile egemen
siyasi otoritelerle olan ilişkileri açıklanmıştır. Tarikatın, sosyal, ekonomik ve dönemin siyasi gelişmelerini kullanarak dini alandan siyasi alana geçişi açıklanmıştır.
Dini alandan siyasi alana geçişleri sürecinde yaptıkları mücadeleler ve sonuçları vurgulanmıştır. Akkoyunlu ülkesine sahip olmaları anlatılmıştır. Akkoyunlu
ülkesine sahip olduktan sonra Safevi Devletinin kuruluşu anlatılmış, bu süreçte
Osmanlı Devletiyle ilk temasları ve bu temasların aşamaları incelenmiştir. Osmanlı-Safevi ilişkilerinin siyasi ve dini boyutu anlatılmış, Osmanlıların Safevilere yaklaşımına etki eden faktörler açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Safevi Tarikatı, Akkoyunlu Devleti, Şirvanşah Devleti, Şii
Türkmenler, Siyasi ve Dini Mücadeleler.

ABSTRACT
The current study makes an introduction into the subject matter by providing
information on the emergence of the Safavid Religious Order and on the
background of Safi-ad-din Ardabili. The regions to which the followers of the
order spread are mentioned. The social and economic structures of the followers,
and their relationships with the dominant political authorities are explained. The
transition of the order from the religious to the political field by using the social,
economic and political developments of the time is described. The struggles they
made during their transition from the religious to the political area, and the results
of these struggles are emphasised. Their possession of the Ak Koyunlu country
by defeating Shirvanshahs is told. After their capture of the Ak Koyunlu country,
the establishment of the Safavid State is described, and their first contacts with
the Ottoman Empire and the phases of these contacts are examined. The political
1 Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 36100/
KARS; ok1taykizilkaya@gmail.com
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and religious dimensions of the Ottoman-Safavid relationships are described,
and the factors influencing the approach taken by Ottomans towards Safavids are
attempted to be explained.
Keywords: Safavid Order, Ak Koyunlu State, Shirvanshah State, Shia Turkmens,
Political and Religious Struggles.

GIRIŞ
Safevi Devleti’nin kurucusu Şah I. İsmail’in soyu, Safevi Tarikatı’nın kurucusu Şeyh Safiyüddin-i Erdebili’den (1252-1334) gelmektedir. XVI. Yüzyılın başında bir devlet kurarak geniş bir alana hükmeden Şeyh Safiyüddin-i Erdebili’nin soyundan gelen Şah İsmail nedeniyle, bu tarikatın inanç
şekli ile ilk şeyhinin kökeni konusunda farklı görüşler ileri sürülmekle beraber tarikatın bu kadar çok tanınıp bilinmesinin nedeni olarak şeyhlikten/
dinsel liderlikten, siyasi liderlik olan şahlığa geçmeleridir.
İran, Anadolu, Azerbaycan, Irak ve Suriye coğrafyasında müritleri olan
ve ilk dönemlerinde İslam’ın Sünni inancının Şafi Mezhebi’nde bir tarikat
iken, XV. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Safevi ailesinin Şeyh Cüneyd
kolundan gelenler İslam’ın Şiî inancını benimsemişlerdir (Sümer, 1972:
149). Hem dini hem de siyasi liderliğin aynı ailede birleştirmelerinden dolayı da “şeyh şah” (Ahmadov, 2005: 48) olarak anılmışlardır.
Safevi Tarikatı ve devletinin kurucusunun etnik kökeni konusunda tartışmalar halen devam etmektedir. Ailenin kökeni hakkında bazen Türk bazen Arap ve bazen de Kürt olduğu görüşleri vardır. Bu nedenle, ailenin etnik
yapısının ne olduğunun tam belli olmadığı ileri sürülmektedir(Dalkıran,
2002: 59-61). Bununla beraber Safevi Devletini kuran, şeyhlikten şahlığa
geçen Şah I. İsmail’in, Hatai/Hatayi mahlasını Orta Asya kökenine atfen
kullanması manidardır. Yine yazdığı şiirlerinde Oğuz/Azerbaycan Türkçesini kullanması, müritlerinin büyük bir kısmının Türklerden meydana
gelmesi, kurduğu devlette kurucu unsur olarak Türk boy ve aşiretlerinin
rol oynaması, ruh, fikir ve dünyaya bakış açısının Oğuz/Türk gelenekleriyle şekillenmesi, Şah İsmail ve ailesinin Türk olduğunun en önemli delilini oluşturmaktadır. Bunun yanında, bu aileden Şeyh Safiyüddin-i İshak,
Gilan ile Şiraz taraflarında zaviyeleri bulunan Mevlana Abdullah Şirazi ve
Şeyh Zahid-i Gilani’nin huzurlarına gittiğinde, o, “Türkoğlu”, olarak adlandırılmaktaydı. Hatta Şeyh Safiyüddin, Mevlana Abdullah Şirazi’yi zaviyesinde ziyaret ettiğinde, Mevlana Abdullah Şirazi’nin ilk dikkatini çeken, dış
görünüşü ve yüz hatları olmuştur. Onun yüz hatları ve fiziksel özelliklerinden dolayı “Türkoğlu” olarak adlandırdığı kaynaklarda mevcuttur (Musalı,
2011: 89-90).
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Şeyh Safiyüddin-i Erdebili’nin temellerini attığı tarikat, Hoca Ali’nin
(1491-1427) şeyhliği döneminde zirvesine ulaşmıştı. Şeyh Hoca Ali döneminde, tarikatın ve şeyhinin adı, Anadolu’da özellikle kırsal kesimde, köylü
ve göçebe Türkmenler arasında yayılmıştı. Bunun nedeni olarak kırsal bölgelerde sosyal hayatta, medrese eğitimi ve kültürünün etkili veya yaygın olmamasıydı. Bundan dolayı kırsalda yaşayan Türkmenler arasında dervişler
ile şeyhler, dini yönden etkiliydi. Bu derviş ve şeyhlerin tamamına yakını,
İslam’ın batini olarak ifade edilen açık olmayan yorumu ile mistik öğretisini halk arasında yayarak, kendilerini olağanüstü kişiler olarak göstermekte,
kendilerine saygı duyulmasını ve itaat edilmesini sağlamaktaydılar.
XV. yüzyılda İran, Azerbaycan ve Anadolu’daki siyasi yapılar ve toplumsal gruplar arasında çok sık yaşanan iç çekişme, istilalar ve kargaşalıklarda,
bu gibi tarikatların şeyhi olanlar, olağanüstü şahsiyetler olarak görülmüş,
sıkıntılarının giderilmesi konusunda halk onlara ümit bağlamışlardır. Bu
nedenle, bu tarikatlar ve şeyhlerini, şah, sultan, bey vb. siyasi unvana sahip idareciler, hükmettikleri toplumları kontrol altında tutmak için onların
manevi nüfuzundan yararlanma yoluna gitmekteydiler. Şeyhler, siyasi egemenlerle çıkar çatışmasına girdiklerinde ise siyasi otoriteye başkaldırının
öncülüğünü yapmışlardır (Kevsarâni, 1992: 145).
Hoca Ali’nin şeyhliği döneminde, Timuriler ile Osmanlılar arasında
1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlıların yenilmesi üzerine esir alınan binlerce Osmanlı askeri Orta Asya’ya yani Özbekistan’a götürülmek
üzere yola çıkarılmıştır. Timur, esirler ve ganimetlerle dönerken, Safevi Tarikatı’nın Şeyhi Hoca Ali’yi Erdebil’deki tekkesinde ziyaret etmiş, arzusunu
sormuştur. Hoca Ali, arzusunun Anadolu’dan alınan esirlerin kendisine
bağışlanması yani bir bakıma serbest bırakılması olduğunu söylemiştir.
Bunun üzerine esirlerin binlercesi serbest bırakılarak, Erdebil yakınında
yer alan Goncabah Kul kasabasına yerleştirilmiştir. Bu gelişmeden sonra
esirler, minnet ve şükran duygusuyla hareket ederek, Safevi Tarikatı ve şeyhinin coşkulu müritleri ve taraftarı olmuşlardır (Allouche, 2001: 45). Serbest bırakılan binlerce esirin büyük kısmı birkaç yıl sonra Anadolu’ya yani
köylerine dönmüşlerdi. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Anadolu’ya dönen
esirlerin, Safevi Tarikatı ve şeyhinden abartılı bir şekilde bahsetmeleriyle
bu tarikatın taraftar sayısı hızla artmıştır (Hinz, 2006: 31).
Hoca Ali’ye kadar dini yönden Sünni Mezhebi’nin inanç özelliklerini
gösteren tarikat, Hoca Ali’nin şeyhliği döneminde yavaş yavaş Şia Mezhebine yönelmişlerdir(Dedeyev; 2008: 208). Şeyh Ali’nin şeyhlik dönemine
kadar bu aileden gelenler, şeyh unvanı ile anılırken, Hoca Ali’nin şeyhliğinden itibaren müritlerinin kendisi için “Sultan Ali” veya “Ali Padişah”
(Ahmadov, 2005: 48) gibi siyasi anlamlar içeren unvanlar kullanması dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle, Hoca Ali’nin şeyhliği dönemine
kadar sadece dinsel bir tarikat olan Safeviye, Hoca Ali’yi adlandırmak için
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kullanılan “Şeyh Şah” (Şükürov, 2006: 34) gibi hem siyasi hem de dini otoriteyi temsil eden unvan ve adlandırma bir arada kullanılmaya başlanmıştır.
Böyle bir unvanın kullanılması büyük ihtimalle tarihte ilk olma özelliğini
taşımaktadır. Böylece dinsel ve siyasi unvanın bir kişinin uhdesinde toplanması, ister istemez dönemin siyasi otoritelerinin de dikkatini çekmiştir.
Hoca Ali’nin 1427’de ölümüyle yerine oğlu İbrahim, Safevi Tarikatı’nın
şeyhi olmuştur. Şeyh İbrahim’in 1447’de ölümü üzerine kardeşi Cafer ile
Şeyh İbrahim’in oğlu Cüneyd arasında şeyhlik postuna geçme ve temsili
konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Şeyh Cüneyd’in dini alandaki gücünü
siyasi alana yansıtması nedeniyle Karakoyunlu Devleti hükümdarı Şah Cihan, bu durumun kendi açısından tehlikelerini fark etmiş ve tedirgin olmuştur. Bu nedenle Şeyh Cafer’le evlilik yoluyla akrabalık kurarak, onun
şeyhlik makamına geçmesine yardım etmiştir (Dedeyev, 2008: 207). Bu
suretle, önceleri siyasi otoritenin manevi kişiliklerine saygı ve ihtimam
gösterdiği şeyhler, şeyhlik postu için siyasilerle akrabalıklar tesis etmişler,
onların desteği ile şeyhlik postuna oturmaları nedeniyle, siyasi otorite ile
içli dışlı hale gelmişlerdir. Bu şeyhlerden bazıları mevcut iktidarın ve hanedanın konumunun sağlamlaştırılmasına destek olurken, bazıları da akrabalık ilişkisine rağmen siyasi otoritenin alanına giren konulara müdahil
olmuşlardır. Şeyh Cüneyd ile Şeyh Cafer’ arasındaki mücadele bu durumun
açık bir örneğini teşkil etmektedir.

Safevilerin Siyasi Alana Yönelmeleri
Şeyh Cafer ile Şeyh Cüneyd arasındaki mücadelenin yaşandığı dönemde, Şeyh Cüneyd’in, Şiiliğe mütemayil bir düşünce ve inanç yapısına sahip
olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, Şeyh Cüneyd, tarikat postuna Şeyh
Cafer’in geçmesinden sonra Karakoyunlu Devleti’nin hâkimiyetinde olan
Erdebil çevresinde kalmasının kendi açısından uygun olmadığını görerek
Anadolu’ya gitmiştir. Anadolu’da Hz. Ali ile onun evladına karşı sevgi besleyen köylü ve göçebe gruplarla karşılaşması amacına ulaşma konusunda,
kendine olan güvenini artırmıştır. Bu gruplar üzerinde, İslam’ın kitabi eğitiminin verildiği medreselerden ziyade dervişler ile şeyhler etkili idi. Dervişler ve şeyhler, Şiiliği bu gruplara telkin etmekteydiler. Bu grupların inanç
dünyası genel olarak kitabi ve nakli ilimlere dayanan İslam’ın medrese sisteminin dışında veya medresenin etkisinden uzak olduklarından, Oğuzların/Türkmenlerin inanç dünyası, İslam Dini adına ne verirsen ver onu
hemen kabullenmeye mütemayil bir yapıları bulunmaktaydı. Bu durum
nedeniyle, İslam’ın Sünni inanç düzenine göre batıl olan ve hoş karşılanmayan birçok inanış, bu gruplar arasında yaygın ve cezbedici bir konumda
bulunmaktaydı. Bunun yanında Anadolu’daki köylü ve göçebe Türkmenler,
yönetiminde yer alamadıkları hatta dışlandıkları hissine kapıldıkları siyasi oluşumlarla aralarının pekiyi olmadığı bir dönem yaşanmaktaydı. Hatta
bu düşünceye kapılanların memleketlerine bakıldığında büyük çoğunlu-
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ğunun Osmanlıların hâkimiyetine son verdiği Anadolu beyliklerinin ahalisi olduğu görülmektedir. Bu hisse kapılmalarına neden olarak, Osmanlı
Devleti kadrolarına dönme ve devşirmelerin, doldurulduğunu görmeleri,
devlet kadrolarında kendilerine yer bulamamalarının, ihmal edilmelerinin
bir yansıması olması da ihtimal dâhilindedir. Ancak siyasi otoritenin vergi
alma konusunda hiç ihmal etmediği bu gruplar yeni arayışlara girmişlerdi.
Bu sıkıntılı ortamda, kırsal kesimdeki köylü ve göçebe Türkmenler, sorunlarını dinleyen, çözüm bulmaya çalışan ve kendilerine değer veren dinsel
kimliği ile ön plana çıkan kişilerin peşinden gitmeleri kaçınılmaz olmuştur
(Sümer, 1972: 149-150).
Bu nedenle, Şeyh Cüneyd, Anadolu’ya geldiğinde, kendisinin bile ummadığı şekilde göçebe Türkmenler tarafından sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır. Anadolu’da geniş bir coğrafyayı dolaşan Şeyh Cüneyd, özellikle
Türkmenler arasında kendisine geniş bir taraftar kitlesi bulmuş ve taraftarları şeyhlerinin etrafında toplanmaya başlamıştı. Şeyh Cüneyd, bu mürit kitlesi ile 1456’da Trabzon Rum İmparatorluğu üzerine sefere çıkarak,
Trabzon’u muhasara etmiştir. Şeyh Cüneyd’in taraftar kitlesi ile Trabzon’u
muhasara etmesi, Karakoyunlular ile mücadele halinde bulunan Akkoyunlu hükümdarı (Uzun) Hasan Bey’in dikkatini çekmiştir. Karakoyunlu hükümdarı Şah Cihan, daha önce Şeyh Cüneyd’in kardeşi Şeyh Cafer
ile akrabalık kurmuştu. Buna karşılık olmak ve destek sağlamak amacıyla
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’da kız kardeşi Hatice Begüm’ü Şeyh
Cüneyd ile evlendirerek, Safevi Tarikatı ile akraba olmuştur(Sümer, 1972:
150). Böylece hem Karakoyunlu hem de Akkoyunlu hükümdarları, kendi aralarındaki siyasi-askeri mücadele de bu tarikatın ve taraftar kitlesinin
desteğini sağlamak istemişlerdir (Ahmadov, 2005: 63). İki Türkmen devleti
arasındaki mücadelede Şeyh Cüneyd’in gücünü ve etkisini gören Türkmenler arasında taraftar kitlesi daha da artmıştır. Etrafında toplanan müritleri
ile bir bağımsız devletin ordusu gibi askeri seferlere çıkmaya başlamışlardır.
Şeyh Cüneyd, Kafkasya’nın büyük bir kısmına hâkim olan Şirvanşah
ülkesinden izinsiz geçerek Kafkasya’nın kuzeyinde meskûn Çerkeslere akın
düzenlemesi ve ganimetler alması, Şirvanşah hükümdarını da tedirgin etmiştir. Bu nedenle Şeyh’e, elçi göndererek, ülkesinden çıkmasını ve bu durumun bir daha tekrarlanmamasını bildirmeye giden Şirvanşah elçisi, Şeyh
Cüneyd’in emri ile öldürülmüştür. Şirvanşah, elçisinin öldürülmesini, Şeyh
Cüneyd’in siyasi amaçlar peşinde olduğunu, tedbir almadığı takdirde ülkesinin elinden çıkabileceğini görmüştür. Bu durum üzerine Şeyh Cüneyd’in
üzerine ordusu ile yürüyen Şirvanşah hükümdarı, onunla 1460 yılında savaşa tutuşmuş ve yenmiş, Şeyh Cüneyd’de hayatını kaybetmiştir (Sümer,
1972: 150).
Şeyh Cüneyd’in ölümünden yaklaşık bir ay sonra Akkoyunlu Uzun
Hasan’ın kız kardeşi ile evliliğinden bir erkek çocuğu dünyaya gelmiş ve
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müritleri adını Haydar koymuşlardı (Dedeyev, 2008: 212-213). Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, yeğeni olan Haydar’ı himaye ve korumasına
almıştır. Şeyh Cüneyd’in ölümünden sonra da Anadolu’daki Türkmen müritleri onu unutmamış, yadigârı olarak gördükleri oğlu Şeyh Haydar’ın etrafında toplanmıştı. Şeyh Haydar’ın dayısı olan Akkoyunlu Uzun Hasan,
Karakoyunlular ile olan mücadelesinde onları yenerek, topraklarını hâkimiyet altına alması üzerine Safevi Tarikatı’nın merkezi Erdebil’de Akkoyunlu Devleti’nin olmuştur. Karakoyunlu ile akrabalık bağı olan Şeyh Cafer, tarikat şeyhi makamından indirilerek, Şeyh Haydar, dayısı uzun Hasan
Bey’in desteği ile daha on yaşında iken tarikatın şeyhlik makamına (postuna) oturtulmuştur.
Bu gelişmeden sonra tarikatın mürit kaynağı olan Anadolu’ya Türkmenler arasına halifeler gönderilerek, propaganda faaliyetine hız verilmiştir. Bu
propaganda ile Türkmenler arasında tarikata sempati ve sadakat canlı tutulmaya çalışılmıştır. Şeyh Haydar’da babası Şeyh Cüneyd’in siyasetini takip ederek, önce Çerkesler üzerine akın yapmış, ardından babasını, 1460’da
öldüren Şirvanşah hükümdarından intikamını almak için 1488’de onların
üzerine gitmiştir. Yapılan savaşta, Akkoyunlu hükümdarı olan Sultan Yakup ordusu ile Şirvanşah lehine müdahil olunca, Safevi müritleri yenilmiş,
Şeyh Haydar’da öldürülmüştür. Akkoyunlular bu savaşta eğer Şirvanşah lehine müdahil olmasaydı, Şeyh Haydar, Şirvanşah Devletini yenerek onların
ülkesine sahip olacak ve bir devlet haline gelecekti.
Şeyh Haydar’da, dayısı olan Uzun Hasan’ın kızı Alemşah Begüm ile evlenmiş ve bu evlilikten Ali, İsmail ve İbrahim adlı üç oğlu olmuştur. Sultan Yakup, Şeyh Haydar’ın üç oğlunu muhkem olan İstahr (Şiraz) Kalesine
hapsetmiştir. Bu olaydan yaklaşık iki yıl sonra 1490’da Akkoyunlu Hükümdarı Sultan Yakup genç yaşta ölünce, geride yaşları küçük olan oğulları
kalmış ve bunlar arasında saltanat mücadelesi başlamıştır. Bunan dolayı,
Akkoyunlu ülkesindeki saltanat mücadelesi, şehzadeler arasında şiddetli
bir şekilde ve acımasızca devam etmekteydi. Bu nedenle, Akkoyunlu ülkesi
sosyal, siyasi ve ekonomik yönden harap olmuş, ülkenin birliği dağılmış,
devlet gittikçe zayıflamıştır. Bu mücadele neticesinde Akkoyunlu ülkesi,
1499-1500’de ikiye bölünerek, Azerbaycan, Arran ve Diyarbakır tarafları
Elvend Bey’e, Acem-i Irak, Arab-ı Irak, Fars ve Kirman eyaletleri de Yakup
Bey’in oğlu Sultan Murad’ın yönetimine bırakılmıştı (Sümer, 1992: 151).

Safevi Devleti’nin Kuruluş Süreci
Akkoyunlu tahtına çıkarılan Sultan Yakup’un torunu Rüstem Bey, Sultan Yakup’un oğlu Bay Sungur ile arasındaki taht mücadelesinde, Şeyh
Haydar’ın varisi olan oğullarının toplum üzerindeki etkisinden yararlanmak için onları hapsedildikleri İstahr Kalesi’nden serbest bırakmıştır. Bu
gelişme üzerine Türkmen müritler, kısa sürede Şeyh Haydar’ın oğullarının
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etrafında toplanmışır. Sultan Rüstem, Safevi müritleri sayesinde rakiplerini bertaraf etmesine rağmen Şeyh Haydar’ın oğullarının etrafından toplanan Safevi müritlerinin sayısının fazlalığını ve sadakatlerini görmüş ve bu
durumdan korkmuştur. Bu durum üzerine Akkoyunlu Hükümdarı Rüstem
Bey, Şeyh İsmail’i yanına getirterek alıkoymuş, büyük kardeşi Şeyh Ali’yi
ise müritlerine gözdağı vermek ve siyasi hâkimiyetin kendisinde olduğunu
göstermek için öldürtmek istemiştir. Bunu haber alan Şeyh Ali, Erdebil’e
giderek, müritlerini yanına toplamaya başlamıştır. Şeyh Ali’nin müritlerinin gün geçtikçe çoğalması ve yanındaki kalabalığı dağıtmaması üzerine,
Şeyh Ali ve müritleri üzerine 1494’te askeri kuvvet sevk etmiştir. Yapılan
savaşta, Şeyh Haydar’ın büyük oğlu Şeyh Ali’nin, savaş esnasında atından
düşmesi sonucu boynu kırılmış, bu haldeyken yakalanarak başı kesilmiştir.
Bu olaydan sonra devam eden süreçte Şeyh İsmail dışındaki diğer kardeşi
İbrahim’de öldürülmüştür. Şeyh İsmail’in de aynı akıbete uğraması kaçınılmaz olduğundan sadık müritleri tarafından İran’ın Gilan(Geylan) Eyaletine kaçırılmıştır. Bu ortam ve şartlara rağmen Şeyh İsmail’in Azerbaycan
ve Anadolu’daki müritleri arasında kendisine duyulan sevgi bitmediği gibi
münasebeti de tamamen kesilmemiştir (Uzunçarşılı, 1975: 227).
Akkoyunlu Sultan Rüstem’in öldürülmesinden sonra Akkoyunlu tahtına, Osmanlı Padişahı II. Beyazıt’ın yeğeni ve damadı Göde2 Ahmet Bey
geçmiş, diğer şehzadelerden de ona rakipler çıkmıştır. Şehzadeler kendi
aralarında mücadele ederken, kargaşa ortamından yararlanmak isteyen
müritler, Şeyh İsmail’i yeniden meydana çıkarmışlardı (Uzunçarşılı, 1975:
228). Akkoyunlu ülkesi kargaşalık içinde iken Şeyh İsmail, Gilan’dan ayrılarak, Hazar Denizi’nin batısında yer alan Deylem bölgesindeki Tarum’a
gelmiştir. Bu esnada yanında Anadolulu ve Şamlulardan oluşan yaklaşık
bin beş yüz kişilik mürit topluluğu bulunmaktaydı. Şeyh İsmail, müritleri
ile buradan ayrılarak Halhal’a buradan da atalarının memleketi olan Erdebil’e yönelmiştir. Ancak Erdebil Valisi Cakirlü Sultan Ali Bey’in ikazı
üzerine ayrılarak veya yönünü değiştirerek Talış Bölgesi’ndeki Ercuvan’a
gitmiş ve 1500 yılının kışını orada geçirmiştir. Bu dönemde sıkı bir takip
altında olan Şeyh İsmail’e Talış Muhammed Bey’in kendisini yakalayacağı haberi ulaşınca, Erdebil’deki Safevi şeyhlerinin mezarlarını ziyarete
gelen Şamlu ile Rumlu müritlerinin Ercuvan’a gelmeleri için haber göndermiştir. Ancak Talış Muhammet Bey’in, Şeyh İsmail’i yakalama girişimi
olmadı veya niyeti olsa bile cesaret edemedi. Bu nedenle, Şeyh İsmail,
1500 yılının baharında, Ercuvan’dan ayrılmış, Erdebil’e giderek dedelerinin mezarlarını ziyaret etmiş ve akabinde Gökçegöl (Gökçe Deniz) kenarında bulunan ve Karakoyunlu hanedanından geldiğini iddia eden Hüseyin
Baranlu ile birleşerek, Anadolu’ya geçmek niyetindeydi. Bu amaçla Şeyh
İsmail, Ercuvan’da kışlarken, Anadolu’daki müritlerine baharda Erzin2 Göde veya Gödek, Azerbaycan Türkçesi’nde kısa demektir. Yani Göde Ahmet
Bey, Kısa Ahmet Bey anlamındadır.
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can’ın Tercan yöresindeki Sarukaya adlı yaylada toplanmaları için ulaklar
ile haber göndermiştir. Kendisi de Hüseyin Baranlu ile birleşmek istemiştir. Ancak onun, hile ile kendisini yakalamasından şüphelenerek, bulunduğu yerden ayrılmış ve Sa’ad Çukuruna (Çuhur Sa’ad-Iğdır Ovası) gitmiş
ve orada kısa bir süre konaklamıştır. Sa’ad Çukurundaki Dokuz Ulam adlı
yerde konaklarken, Bayburtlu Türkmen’inden Karaca İlyas adındaki sadık adamının emrindeki bir kısım müritleri huzuruna gelmiştir. Müritlerin
gelmesiyle, kendine güveni artan Şeyh İsmail, Dokuz Ulam’dan müritleri
ile ayrılarak, Kağızman, Erzurum güzergâhından Tercan’daki Sarukaya’ya
varmış ve Ustaclu Türkmen Boyunun Çavuşlu Obasına gelmiş ve bu obadan Oğlan (Erkek) Emet’in çadırına yerleşmiştir. Şeyh İsmail’in müritleriyle Azerbaycan’ın Talış yöresinden Erzincan’a kadar rahatsız edilmeden
gelmesi, o dönemde bölgeye hâkim olan Akkoyunlu Devleti’nin büyük bir
kargaşalık içinde bulunduğunu göstermektedir.
Şeyh İsmail’in Anadolu’ya geldiğini duyan müritleri arasında büyük bir
heyecan ve sevinç hâsıl olmuş, gruplar halinde şeyhlerinin huzuruna gelmek için yola koyulmuşlardı (Sümer, 1992: 17-18). Şeyh İsmail’in Anadolu’ya gelmesi ve müritlerini yanına davet etmesinin yarattığı sevincin büyüklüğünü göstermek için özetle şöyle bir hikâye anlatılır. Hikâyeye göre;
Dulkadirli ülkesinden gerdeğe girmek üzere bulunan bir gencin, davet haberinin gelmesi üzerine gerdeğe girmeden sevinç ve heyecanla Erzincan’a
Sarukaya’ya gitmek için yola koyulduğu anlatılır (Sümer, 1972: 152).
Şeyh İsmail’in müritlerine yaptığı çağrıdan sonra yanına yedi bin kişi
toplanmıştı. Şeyhin bu müritleri ile 1460’da dedesini ve 1488’de babasını
öldüren Şirvanşah Devleti üzerine gitmiştir. Azerbaycan’ın Şamahı şehrine
yakın Cebani adlı yerde Aralık 1500’de yapılan savaşı, Şirvaşah’ın, yirmi
bini süvari, altı bini yaya toplam yirmi altı bin askerden oluşan ordusunu
yenerek babası ve dedesinin intikamını almıştır. Şirvanşah Hükümdarı Ferruh Yesar, savaş meydanından kaçarken, onu tanımayan bir Safevi müridi
tarafından öldürülmüştür. Bu zaferle, kendilerine ait büyük bir toprak parçası ile büyük ganimetler elde eden Şeyh İsmail ve müritleri, Şirvan ülkesine tam olarak boyun eğdirmek için çalışırken, Akkoyunlu Hükümdarı olan
Elvend Mirza, bu gelişmeden aşırı derecede tedirgin olmuştur. Bu gelişmeye müdahale etmediği takdir de sıranın kendisine geleceğini bildiğinden
Safevilere karşı askeri hazırlık yapmaya başlamıştır (Sümer, 1992: 21).
Şeyh İsmail, Şirvanşah ülkesinde hâkimiyetini sağlamlaştırmak için
çalışmalarda bulunurken, Akkoyunlu Elvend Mirza’nın hazırlıklarından
haberdar olmuştur. Şeyh İsmail, bu süreçte, Elvend Mirza’nın, Azerbaycan’da hâkimiyet kurma çalışmalarını engelleme girişiminde bulunduğunu
da görmüştü. Bu gelişmelere rağmen Şeyh İsmail’in düşüncesi ertesi yıl
Gürcistan seferine çıkmak idi. Ancak Akkoyunlu Elvend Mirza’nın hazırlıkları ve akabinde üzerine gelmesi nedeniyle, bu düşüncesinden bir süre
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vazgeçmesine neden olmuştur. Bu gelişme üzerine müritleri ile Nahçıvan
tarafına yönelmiştir. İki taraf kuvvetleri, günümüzde Nahçıvan sınırları
dâhilinde Aras Nehri kenarında yer alan Şerur adlı yerde Temmuz veya
Ağustos 1501’de karşı karşıya gelmişlerdir (The Cambridge History Of
Iran, 1986: 211-212).
Safevi müritleri ile Akkoyunlu ordusu savaşmadan önce Şeyh İsmail
ile Elvend Mirza arasında anlaşmazlık konusu olan sorunun sulh ve siyasi yönden çözmek için mektuplaşmalar olmuştur3∗. Bu mektuplaşmalarda,
Akkoyunlu Hükümdarı Elvend Mirza, Şeyh İsmail’den Şirvan topraklarına dönmesini ve orası ile yetinmesini isterken, Şeyh İsmail ise Elvend
Mirza’ya gönderdiği mektubunda, İslam halifelerinden Hz. Ali’nin taraftarı olmasını, onun yolundan gitmesini, On iki İmam Şiiliğini kabul etmesini
isteyerek, Şiiliği kabul ettikten sonra Elvend Mirza’yı kardeş olarak kabul
edeceğini, onun davasını davası bilip kılıç sallayacağını ve Elvend Mirza
adına hutbe okutup, para bastıracağını bildirmiştir (Efendiyev, 1993: 101;
Şükürov, 2006: 91-92). İki tarafın birbirine gönderdikleri mektuplarda
3 ∗ Akkoyunlu Hükümdarı Elvend Mirza, 1501 Şerur Savaşı öncesi Şeyh İsmail’e yazdığı
mektupta: “Büyük Makamlı ve dini himaye eden İsmail Padişah, açıktır ki isyan meydanına
ayak basmanızı Allah istemiştir. Hasan Padişah‟ın (Uzun Hasan) torunu olduğunuz
için neden sana tabi olmaya çalışmayayım, tanıdık ve akraba olduğumuzdan birbirimize
neden yabancılar gibi davranalım? Akraba iken başkaldırmana gerek yoktur. Benim seninle
savaşmak ve ayrımcılık yapmak gibi bir amacım yok. Dedeni (Uzun Hasan) ve benim
babamın kanından olan Ferruh Padişah‟ı (Şirvanşah Ferruh Yesar) öldürdün ve Şirvan‟ı ele
geçirdin. Ben de Hamedan ülkesini sana bağışladım. Şirvan‟a dön ve o vilayetteki hükümetin
ile meşgul ol ve nereye gitmek istersen git, istersen yabancı ülkeleri (gayrı-Müslüm) fethet. Bir
gün eğer sana zarar gelirse ve yardım istersen gönderirim. Sen yabancı olmadığın için senin
başkaldırmana bir söz etmedim. Sakın bunu benim zayıflığım zannetme, çünkü sulh savaştan
daha iyidir. Barış olsun diye seni bu kadar yücelttim. Bunu dikkate almazsan ve iş işten
geçerse, bir daha sulha ayak diretirsen kabul etmem. O zaman ben de 30 bin askerimle senin
karşında dururum, Allah‟tan ne gelirse ona şükrederim”, diyerek barış taraftarı olduğunu,
ayrıca o dönemde şeyh olan İsmail’e padişah diye hitap ederek, Şeyh İsmail’in Şirvan’daki
hâkimiyetini tanıdığını göstermektedir.
Safevilerin Şeyhi İsmail’in Elvend Mirza’ya gönderdiği mektubunda:“…Hasan Padişah’ın
(Uzun Hasan) evlatlarından Şeyh Safi evlatlarına birçok mertsizliğin ve süslü kelimelerin
(akrabalığına işaret ediyor) yetiştiği açık iken, bu kadar zulme rağmen ben dedemin,
babamın ve abimin kanından vazgeçtim, ama kendime masum imamların (12 İmam) haklı
mezheplerinin yayılmasını gerekli ve görev biliyorum. Hak yerini bulana kadar, ben de canımın
sonuna kadar hakiki dinin yolunda kılıç kullanacağım. Sadakat ve temiz akideyle imamların
eteğine el uzatmanı ve dilinde, Aliyen Veliyullah, (Allah’ın velisi Hz. Ali) reva kelimeler
yürütmeni isterim. Böylece saadetle padişahlığına devam edersin ve bağımsız kalabilirsin, ben
hangi ülkeyi ele geçirirsem senin adına hutbe okuturum ve adına sikke bastırırım. Sizi kendime
büyük bilip yolunuzda kılıç kullanırım. Bu saadeti anlamazsan en iyisi o ki senden günahsız
kardeşimin (büyük kardeşi Ali) kanının bedelini istiyorum. Sana bağlı, hangi yol hoşuna
giderse ilan et”, diyerek, On İki İmam mezhebini kabul etmediği takdirde, anlaşmalarının
mümkün olmadığını bildirmiştir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Hamidreza
Mohammednejad, Osmanlı-Safevi İlişkileri (1501-1576), Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005, s. 201-202.
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talep ettikleri şartlar, anlaşmadan ziyade savaşmaya yönelik olduğundan,
karşılıklı olarak reddedilmiştir. Nahçıvan’ın Şerur muhitinde karşılaşan orduların durumuna bakıldığında, Akkoyunlu Hükümdarı Elvend Mirza’nın
otuz bin kişilik ordusuna karşılık, Şeyh İsmail’in yanında yedi bin taraftarı
olduğu kaynaklarda geçmektedir. Şerur’da yapılan savaşta, Akkoyunlu ordusu sayısal yönden Safevilerin dört katından daha fazla olmasına rağmen
yenilmiş ve Elvend Mirza, Erzincan tarafına kaçmıştır.
Şerur zaferinden sonra Akkoyunlu hanedanı mensuplarından ve devlet
adamlarından Şeyh İsmail’e karşı koyacak veya durduracak güçlü bir lider
olmadığından, Şeyh İsmail hızlı bir şekilde Tebriz’e giderek, şahlığını ilan
etmiştir. Böylece Akkoyunlu Devleti’nin merkezi Tebriz dâhil olmak üzere
Akkoyunlu mülkünün büyük bir kısmı Safevilerin hâkimiyetine geçmiştir. Şeyh İsmail, şahlığını ilan ettikten sonra yaptığı ilk uygulama, kurduğu devletin resmi mezhebinin On İki İmam Şiiliği olduğunu ilan etmek
olmuştur (Şükürov, 2006: 93; Allouche, 2001: 71). Bu ilk uygulama, yeni
kurulan devletin, hükmettiği coğrafyanın idari ve sosyal yapısını kökten
etkilemiş, devlet ve ülke bu uygulamaya göre yeniden şekillendirilmiştir.
Safevi Devleti’nin kurulmasını İsmail’in şahlığını, Osmanlı Devleti ve
uleması, kabullenmek istememişlerdir. Bunun nedeni olarak, Osmanlı
Devleti’nde medrese dini öğretisinin temeli olan İslam’ın Sünni inancının
içeriğine aykırı bir mezhebi anlayıştan gelmeleridir. Buna ek olarak Safevilerin hükmettiği bölgelerde Sünni inancına mensup olanlara yaptıkları
mezhep değiştirmeleri yönündeki baskısıdır. Bu baskı ve şiddetin cana ve
mala kastedecek dereceye ulaşması nedeniyle İran coğrafyasından Osmanlı
ülkesine çok sayıda Sünni âlim gelmiştir. Bu Sünni âlimlerin katkıları ile
iki mezhep mensupları arasında daha önceden var olan birbirine olumsuz
bakış açısı daha da pekişmiştir.
Yani Safevi Devleti’nin kuruluşu esnasında devletin resmi mezhebinin
On İki İmam Şiiliği olduğunun ilan edilmesi ile çatışmanın temelleri de
atılmıştır. Bu durumun oluşmasında yani Osmanlı Devleti’nin Safevilere
resmi bakış açısının şekillenmesinde, İran’dan gelen ve orada iken baskı
gören ulema ile Osmanlı ülkesindeki ulemanın Şiiliğe bakış açısının olumsuzluklarının birleşmesi ile tehlikeli bir hal almıştır (Bilgili, 2003: 21-34).
Bu olumsuz bakış açısı, köken olarak İran coğrafyasına dayanan
İsfahanlı Hoca Muhammed’in torunu ve “Tacü’t Tevarih” adlı eserin yazarı
olan Osmanlı tarihçisi Hoca Saadettin Efendi’de açık bir şekilde ifade
edilmektedir. Hoca Saadettin Efendi, Safevi Devleti’nin kurucusunu ve
kuruluşunda rol oynayan Türkleri:
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“Başına tâc aldı çıktı ol pelid(Şah İsmail kastedilmektedir)
İtti bi-idrak Etrâki mürid” (Sümer, 1992: 22).
Günümüz Türkçesiyle:
“Başına taç aldı çıktı o rezil (Şah İsmail kastedilmektedir)
Etti idraksiz/anlayışsız Türkleri mürit”, dizesiyle, hakaret ve aşağılayıcı
sözlerle kayda geçmiştir.
Hoca Saadettin Efendi veya diğer ulemanın, bu ve buna benzer sözleri
söylerken, Anadolu, Azerbaycan ve İran coğrafyasındaki Türklerin sosyal,
ekonomik ve dinsel özelliklerini pek dikkate almadıkları anlaşılmaktadır(Sümer, 1972: 152). Böyle bir gelişmeyi sağlayan sosyal, ekonomik ve dinsel
ortamın ne olduğunu, Şii eğilimli Türklerin, kendilerini ait hissedecekleri
bir devleti, büyük bir içtenlikle neden istediklerini sorgulamamışlardır. Sadece Sünni İslam inanç sistemine dâhil olanların temsil ettiği dini bakış
açısıyla, hak mezhebin Sünnilik olduğu tezi veya öğretisi ile hareket ettikleri görülmektedir. Bunun yanında, Safevi Devleti’nin ilan edildiği yıllarda
veya öncesinde bahsi geçen coğrafyalarda, Şii eğilimli siyasal bir örgütlenmenin olmaması da etkili olmuştur. Osmanlı Devleti’nin gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde, devşirmelerin, devletin hemen hemen bütün
kademelerine, siyasi otoritenin desteği-tercihi ile doldurulmaları nedeniyle
Şii Türkmenler arasında bir hoşnutsuzluk olduğu da anlaşılmaktadır. Türkmenlerin en iyi yaptıkları askerlik işinde bile merkezi yönetim kademelerinden uzaklaştırılmaları gibi uygulamalar, onları yeni arayışlara yönelttiği
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Yani Şii veya Alevi isyanları vb. ne şekilde
adlandırılırsa adlandırılsın, temelde dini ve aşırı görünüm göstermelerine rağmen, Osmanlı ve Akkoyunlu devletleri içindeki genel siyasi ve dini
hoşnutsuzlukların sosyo-politik hayata yansıması şeklinde tanımlanabilir
(Allouche, 2001: 49-51).
Ayrıca bahsi geçen Şii eğilimli Türkmen unsurun nüfus bakımından
Anadolu, Azerbaycan ve İran coğrafyasında önemli bir ağırlığı olduğu da
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bahsi geçen coğrafyalarda kurulu bulunan
devletler-hanedanlar, kendi iç mücadelelerinde, kuvvet ve destek olarak
yanlarına Şii eğilimli Türkmenleri almaya çalışması, bu durumun açık bir
göstergesidir.
XV. yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu’da ortaya çıkan Şeyh Bedreddin İsyanında da bu durum açıkça görülmektedir. Şeyh Bedreddin, Sünni İslam
inancında olmasına ve Fetret Devri’nde (1402-1413), Yıldırım Bayezid’in
oğlu Musa Çelebi’nin kazaskerliğini yapmasına rağmen, liderliğini yaptığı
isyanda (1416-1420), dayandığı dinsel ve etnik unsur genel olarak Şii eğilimli Türkmenler olmuştur (Uzunçarşılı, 1990: 360-366).
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Osmanlı Devleti İle Safevi İlişkilerinin Başlangıcı
Osmanlı Devleti ile Safevilerin teması, Safevilerin daha dini bir tarikat özelliği taşırken başladığını ileri süren görüşler mevcuttur. Bursa’nın
Osmanlının merkezi olduğu dönemde, Osmanlı padişahlarının, toplumu
aydınlattığı ve dini konularda yol gösteren ve manevi yönü ile tanınan kişilere “Çerağ Akçesi” adı altında hediyeler göndermekteydiler. Bu nedenle, Erdebil’deki Safevi şeyhi postunda oturanlara, ihtiyaçlarını karşılaması için para ve değerli hediyeler gönderdikleri de bilinmektedir (Tansel,
1966: 234-235). Bu bilgiden hareketle, Osmanlı Devleti’nin merkezinin
Bursa’dan Edirne’ye nakledildiği tarih olan 1363 yılında Osmanlıların
Safevi şeyhlerine hediye göndermek sureti ile onlardan haberdar olduğu
sonucunu doğurmaktadır. Timur ile 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nda,
esir olan Osmanlı askerlerinin affedilmesine vesile olduğu anlaşılan Safevi Şeyhi Hoca Ali döneminde temasın başladığını ileri sürenlerde vardır.
Hatta Osmanlı esirleri arasındaki Türkmenlerin bir süre sonra Anadolu’ya
dönmesiyle Safevi şeyhine olan minnet duygularının sempatiye dönüşmesiyle, bu tarikatın bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde propagandasını yaptıkları, bu propaganda neticesinde Safevi Tarikatı’nın Anadolu’da var olan
taraftar sayısının hızla çoğaldığını iddia edenler de bulunmaktadır.
Karakoyunlu Hükümdarı Şah Cihan, Şeyh Cüneyd ile yaşadığı fikri
sorunlar neticesinde, şeyhlik postuna Şeyh Cafer’in oturmasında birinci
derecede etkili olmuştur. Bu nedenle Şeyh Cüneyd, Erdebil ve Karakoyunlu ülkesini terk ederek Anadolu’ya gelmiştir. Osmanlı hükümdarı II.
Murat’tan yerleşmek için müsaade istemiştir. Sultan II. Murat, Karakoyunlu ülkesindeki siyasi gelişmelere şeyhin müdahil olduğunu daha önceden
haber aldığından, yerleşme isteğini reddetmiştir. Bunun üzerine Şeyh Cüneyd, Anadolu’da önce Karamanoğlu ülkesine burada tutunamayacağını
anlayınca da Çukurova ve Teke Yöresinin Şii Türkmenlerle meskûn kırsal
kesiminde bir süre gezmiş, gittiği yerlerde ilgiyle karşılanmıştı (Ahmadov; 2005: 98). Bu gezmenin sonunda Memluk hâkimiyetinde olan Kilis ile Cebel-i Musa kasabalarına yerleşmişti. Memluk hükümdarı Sultan
Çakmak, Şeyh Cüneyd’in bölgede tehlike yaratacağını hissedince üzerine
asker sevk ederek, şeyhin yandaşlarından önemli bir kısmını öldürerek,
Kuzey Suriye’den onu çıkarmıştır. Büyük ihtimalle bu olaydan sonra Şeyh
Cüneyd müritlerini dini topluluktan çıkararak, askeri bir yapıya dönüştürmüş olmalıdır. 1456’da askeri yapıya dönüştürdüğü müritleri ile Trabzon
üzerine sefere çıkmış, burayı alamasa bile yüklü ganimet elde etmiştir. Bu
dönemde yaşanan Karakoyunlu-Akkoyunlu mücadelesinde, üstün duruma
geçmek isteyen Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Şeyh Cüneyd’i Diyarbakır’a davet etmiştir. Şeyh, Uzun Hasan’ın kız kardeşi Hatice Begüm
ile evlendirilmek suretiyle Akkoyunlular, rakipleri Karakoyunlulara karşı
önemli bir müttefik kazanmışlardı (Allouche, 2001: 55-56).
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Şeyh Cüneyd’den sonra yerine geçen Şeyh Haydar döneminde ise
siyasilerle temas hız kazanmıştır. Bu suretle, tarikattan siyasete yönelimin
sonucu olarak Safeviler, 1501’de devlet kurarak amaçlarına ulamışlardı.
Bu süreçte, Safevilerin, Şirvanşah ve Akkoyunlu ile olan mücadelelerinden
Osmanlılar haberdar olmuşlardı. Bu iki devletin hükümdarlarının Osmanlı
Padişahı II. Beyazıt’tan yardım taleplerinin içerikleri, Safevilere karşı
tedbir alınmasının gerektiği ile ilgili olmuştur.
İsmail, 1499’da daha şeyh iken Osmanlı Padişahı II. Beyazıt’a, elçisi
ile bir mektup göndermiştir. Mektubunda, Erzincan’daki toplanma
mıntıkasına Anadolu’dan gelmek isteyen taraftarlarına müsaade edilmesini,
müritlerinden yanında bulunan Ustaclu Türkmenlerinin Osmanlı ülkesinde
kalan ailelerine yardım edilmesini talep etmiştir. Bu mektubun Osmanlılar
ile Safeviler arasındaki ilk resmi temas olduğu söylenebilir. Bu durum
hoş karşılanmadığı gibi Şeyh İsmail’in başına topladığı müritlere karşı
tedbir amacıyla Anadolu Beylerbeyi Yahya Paşa komutasında bir ordu,
Akkoyunlu sınırına yakın olan Ankara’ya gönderilmiştir. Amasya Sancak
Beyliği’nde bulunan Şehzade Ahmet’ten de gelişmeler karşısında dikkatli
olması istenmiş ayrıca Safeviler ve Akkoyunlar arasındaki mücadelenin
boyutu hakkında, doğu hududunda bulunan Osmanlı beylerinden, ayrıntlı
bilgi talep edilmiştir (Şükürov, 2006: 129-130).
Safevilerle yapılan Şerur Savaşını (1501) kaybeden Akkoyunlu Elvend
Mirza, Osmanlı Padişahı II. Beyazıt’tan durmadan yardım talep etmekteydi.
Bu yardım taleplerine karşı II. Beyazıt, Akkoyunlu şehzadelerinin,
aralarındaki rekabeti bırakmaları ve birleşmeleri tavsiyesinde bulunmuştur.
Ancak bu olmamış, Şah İsmail, Şerur Savaşı’ndan kaçan Akkoyunlu
Elvend Mirza ile yine Akkoyunlu hanedanına mensup Sultan Murad’ın
peşini bırakmayarak, onları takip etmiş, bu takip ve mücadele 1510 yılına
kadar sürmüştür. Bu tarihten itibaren Şah İsmail, eski Akkoyunlu ülkesinin
tamamını kesin olarak hâkimiyetine almıştır.
Şah İsmail, Safevi Devletini kurduktan sonra Osmanlı Padişahı II. Beyazıt’a ilk mektubunu göndermiştir. Bu mektubun gönderildiği tarih konusunda, farklı kaynaklarda farklı tarihler verilmiş ve hepsinin ortak görüşü,
1502-1510 tarihleri arasında gönderildiğidir. Bu konuda çeşitli kaynaklarda farklı tarihler verilse de büyük ihtimalle ilk mektup, 1502-1503 yılında
gönderilmiş olmalıdır. Çünkü o dönemin uluslararası diplomatik uygulamalarında yeni bir devlet kurulduğunda veya savaş kazanıldığında bölgenin tanınmış, büyük devletlerine durumu bildirmek için elçi ile mektuplar
ve hediyeler gönderme geleneği bulunmaktadır. Şah İsmail’inde 1501 yılında, Akkoyunlulara karşı Şerur Savaşını kazanması ve aynı yılın sonlarına doğru adına hutbe okutup şahlığını ilan etmesinin hemen akabinde
böyle bir diplomatik ilişkiyi başlatmak amacıyla Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’a, mektubunu iletmek üzere elçi gönderdiği, mektubun büyük ihtimalle
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Osmanlı sarayına 1502 yılında ulaştığıdır. Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’ın
cevabi mektubunun ise en geç 1503 yılında Şah İsmail’e ulaştığı anlaşılmaktadır. II. Beyazıt gönderdiği mektubunda, Şah İsmail’in “Seyyidlik”
kökenine vurgu yaparak, “seyyid” unvanıyla hitap etmiş ve bu durumu
mektubunda vurgulu bir şekilde ön planda tutmuştur. Bu durum, Osmanlıların 1503 yılına kadar Safevileri, devlet olarak değil, dini vasıfları ile
tanıdığını göstermektedir. Bazı kısıtlamalara rağmen Anadolu’da olan
Safevi müritlerinin geri dönmeleri şartıyla, tarikatın Erdebil’de bulunan
şeyhlerinin türbelerini ziyaret etmelerine, müsaade edileceğini de bildirmiştir4. İkinci mektuplaşma ise, 1501’deki Şerur Savaşı’ndan kaçan ve
mücadeleyi bırakmayan Elvend Mirza’nın 1504’te kesin olarak Şah İsmail’e yenilmesi neticesinde olmuştur. Osmanlı Sultanı II. Beyazıt, Muhammed Balaban Çavuş adlı elçisi ile gönderdiği mektubunda, kazandığı
zaferler hakkında kendisine bilgi verilmemesinden dolayı sitem etmiştir
(Allouche, 2001: 88).
Osmanlı Devleti’nin doğu sınırında komşu olarak, Akkoyunlu Devletinin yerini Safeviler almıştı. Safeviler, 1510 yılına kadar dâhili hâkimiyetlerini sağlamlaştırmak için Osmanlı ülkesine karşı herhangi bir
girişimde bulunmadılar veya buna cesaret edemediler. Şah İsmail bu konuda çok akıllı bir siyaset takip ederek, aralarında gerilimler olmasına
rağmen, güçlü komşusu Osmanlı Devleti ile sıcak bir çatışmayı ortaya
çıkaracak kışkırtıcı eylemlerden uzak durmuştur (The Cambridge History Of Iran, Vol: 6, 1986: 216). Ancak Safevi Devleti kurulduktan sonra
Anadolu’da, taraftar sayısının arttığından da kuşku duyulmamaktadır. Bu
durumun oluşmasında, Türkmenlerin atalarından gelen geleneksel inançlarında yer alan hükümdarın kutsallaştırılması kültürünün, Şah İsmail’in, Türkmenler arasında sevilmesinde büyük rol oynadığından şüphe
duyulmamaktadır (Taflıoğlu, 2012: 110-11). Safevi Devleti kurulduktan
sonra Anadolu’da Türkmenler arasındaki toplumsal hareketlenmelerde
bu durumu görmek mümkündür. Osmanlı Sultanı II. Beyazıt’ta bu durumun farkında olup, hükümdarlığı döneminde yaşanan Şahkulu İsyanı’nın
da isyancıların Osmanlı güçleri ile çarpışmaları ve bazı çarpışmalarda
üstünlük sağlamalarına rağmen mücadelenin en sonunda Osmanlı güçlerinin üstün gelmesiyle kurtuluş ümidi olarak Safevi hâkimiyetindeki
topraklara doğru kaçmaya çalışmaları, Safevilerin isyanda kışkırtıcı bir
rol üstlendiklerine delil oluşturmaktadır. Öyle olmasa bile isyanlarda rol
oynayan Türkmenlerin, Şiilik inanç dairesinde olması, Safevileri kendilerine örnek aldıkları sonucunu doğurmaktadır.
4 Anadolu’daki müritlerin Erdebil’deki Safevi şeyhlerinin türbelerini ziyaret
maksadıyla toplu olarak İran’a gitmeleri ve geri dönmemeleri nedeniyle Osmanlı
ekonomisine ve askere alma sistemine zarar vermekteydi. Allouche, Osmanlı –
Safevi İlişkileri, Kökenleri ve Gelişimi, s. 87.
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SONUÇ
Safevi Tarikatı’nın adı, XIII. yüzyılın ortalarında dünyaya gelen Şeyh
Safiyüddin-i Erdebili’nin adına izafeten Safevi olarak adlandırılmıştır. Tarikat, XV. yüzyılın ortalarına kadar büyük oranda dini bir tarikat özelliği
gösterirken bu yüzyıldan itibaren hem dini hem de siyasi alanda faaliyet
gösterir hale gelmiştir. 1447’de Şeyh Cafer ile Şeyh Cüneyd arasında tarikatın şeyhlik makamına oturma konusunda yaşanan mücadelede, Karakoyunlu Devleti’nin Şeyh Cafer’den yana taraf olması ve onu şeyhlik
makamına oturtulması ile açık bir şekilde siyasi alana kaymışlardır. Bunun
üzerine Şeyh Cüneyd’in Erdebil’i terk ederek Anadolu’ya gelmesi etrafına Türkmenlerden mürit toplayarak, 1456’da Trabzon Rum İmparatorluğu
üzerine sefer yapması vb. gelişmeler tarikatın dini kullanarak siyasi alana
kaydığının delilini oluşturmaktadır.
1501 yılına kadar Akkoyunlu, Karakoyunlu, Şirvanşah ve Osmanlı devletleri ile olan temaslarının özelliklerine bakıldığında, dini ve siyasi karakter özelliklerinin karışımı bir mahiyet göstermektedir.
Özellikle, 1501’de Akkoyunluların merkezi konumundaki Tebriz şehrinde Şah İsmail’in adına hutbe okutup, şahlığını ilan etmesi ile dini alandan çıkarak siyasi alana tamamen yerleştikleri sonucunu doğurmaktadır.
Her ne kadar dini kimliklerini ön planda göstermişseler de bu durum bile
siyasi hâkimiyetlerini sağlamlaştırmaya yönelik olduğu sonucunu ortaya
çıkarmaktadır.
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18. YÜZYILDA DİYARBEKİRLİ KADINLARIN YAŞAM
STANDARDI ANALİZİ (TEREKE KAYITLARINA GÖRE)
LIFE STANDARD ANALYSIS OF WOMEN FROM
DİYARBEKİR IN THE 18TH CENTURY (BY TEREKE
REGISTRATION)
Veysel GÜRHAN1
ÖZET
Şer’iyye Sicilleri Osmanlı arşiv belgeleri içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Osmanlı hukuk sistemi içerisinde kadı adı verilen hakimler tarafından yerine
getirilen yargılama işlemini önceden belirlenmiş kalıplara göre düzenleyen
bu defterler, mahkemede hazır bulunan kâtip veya katipler tarafından kaleme
alınmışlardır. Belgelerin muhtevası idari ve adli konular kadar ev alım satımından
vasi ya da kayyım atanmasına, nikah kayıtlarından boşanma belgelerine kadar
toplumsal ve sosyal hayatı ilgilendiren geniş bir konu yelpazesini barındırmaktadır.
Bu konular arasında sosyal hayata dair en çok dikkat çekenlerinden biri de tereke adı
verilen miras kayıtlarıdır. Bu çalışma 18. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nin merkezi
konumundaki Amid şehrinde kayıt altına alınan şer’iyye sicilleri içerisindeki
tereke kayıtlarını kadını özne konumuna alarak incelemeye tabi tutarken, Osmanlı
toplumunda kadınların tarihinin yazımına katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyarbekir, Tereke, Kadın, Servet

ABSTRACT
Court records (şer’iyye sicilleri) have an important place in Ottoman archive
documents. These records, which regulate the proceedings carried out by the
judges named “kadi” within the Ottoman legal system according to pre-determined
patterns, were taken by the clerks present at the court. The contents of these
records include a wide range of topics that concern social and social life from
administrative and judicial matters to the appointment of a guardian or curatorship,
from home purchase and sale, to marriage registration to divorce documents. One
of the most remarkable things about social life among these topics is heritage
records called “tereke”. This study aims to contribute to the writing of the history
of women in the Ottoman society while examining the court records registered in
Amid city of Diyarbakir Province in the 18th century,
Keywords: Diyarbekir, Tereke, Women, Wealth
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GIRIŞ
Bu çalışma 18. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti Amid mahkemesinde kayıt
altına alınan şer’iyye sicilleri içerisinde bulunan tereke kayıtlarını kadınları odak noktasına koyarak derinlemesine incelemeye tabi tutmaktadır.
Bunu yaparken terekelere ait genel bilgiler verildikten sonra Osmanlı toplumu içerisindeki kadınların aile yapıları ve servet edinme yolları ile kişisel
eşyalarının miktarı, çeşitliliği, taşınmaz mülklerinin oranı, alacak verecek
ilişkileri gibi veriler üzerinden bir tür yaşam standardı analizi ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır. Kadınlara ait terekelerin toplam miktarından hareketle ekonomik ve sosyal tabakalaşmanın yaşanıp yaşanmadığı, zengin,
orta halli ve yoksul gibi sınıflandırmalar üzerinden kadınlar arasında ne
tür farklılaşmalar bulunduğu, yönetici ya da farklı statülere sahip kişilerin
eşleri konumundaki kadınların servet edinme konusunda diğerlerine göre
avantajlı olup olmadığı gibi sorular bu araştırmanın problematiğini oluşturmaktadır. Bu sorulara cevap ararken veri olarak sadece toplam tereke
miktarları kullanılmayacak aynı zamanda terekeler içerisinden taşınmaz
mal ve alacakların miktarı çıkarılarak elde edilen kişisel eşyaların değerleri üzerinden de tespitler yapılarak veriler karşılaştırmaya tabi tutulacaktır. Ayrıca kadınların nakit para bulundurup bulundurmadığı, dönemin
şartları içerisinde bunları muhafaza etme imkanlarının varlığı da üzerinde
durulan konular arasında olacaktır. Ancak burada belirtilmesi gereken en
önemli husus kadınlara ait tereke kayıtlarının erkeklerinkinden ayrıştırılarak kendi içerisinde bir analize tabi tutulduğudur. Bu yöntemle kadınlar
arasındaki sosyal ve ekonomik tabakalaşmanın tereke kayıtlarına yansımaları ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Nitekim terekeler üzerine bugüne
kadar yapılan çalışmalar genelde cinsiyet üzerinden bir ayrıma gidilmeden (bkz. Erdoğan, 2010) veya sosyal statüsüne göre seçilmiş bir ya da
birkaç kişinin terekesini incelemeye tabi tutarak yapılmaya çalışılmıştır
(bkz. Civelek, 2015; Arslan, 2014). Oysa bu çalışmada diğerlerinden farklı
olarak kadınların tereke kayıtları erkeklerinkinden ayrı incelemeye tabi
tutulacak, kadınlar arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların ve toplum
tarafından kendilerine yüklenmiş rolleri ifade eden toplumsal cinsiyetin
bireylerin yaşam standartlarına etkisi ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır
(toplumsal cinsiyet için bkz. Gürhan, 2010). Ayrıca tereke kayıtlarının içerisindeki taşınmaz mallar için ayrı bir inceleme yapılıp, servet edinme ve
mülkiyet arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Çalışmanın yöntemi olarak terekelerdeki toplam miktar üzerinden
servet aralıklarının belirlenmesi, kadınların zengin, orta halli ve yoksul
olarak sınıflandırılarak içlerinden en yoksul ve en zenginlerin tespit edilmesi ve tespit edilen bu kişilerin derinlemesine incelemeye tabi tutulması

Ortaçağ ve Yeniçağ Tarihi Çalışmaları

113

benimsenmiştir. Bu bakış açısıyla Osmanlı toplumu içerisinde kadınların
tarihinin yazımı ile ilgili farklı bilgilere ulaşılması hedeflenmiştir. Ayrıca elde edilen veriler değerlendirilirken yaşam standardının oluşumunda
dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısının etkisinin büyük olduğu göz
önünde bulundurulmuş ve örneklem olarak seçilen kayıtların 18. yüzyıla
ait olması sebebiyle dönemin şartlarının servetin dağılımı üzerindeki etkileri dikkate alınmıştır. Nitekim bu yüzyıl devlet içerisindeki değişimlerin eskiye oranla daha çok hissedildiği, geçimini sürdürme ve mal edinme
hususunda farklı yönelimlerin ortaya çıktığı, toplumdaki sosyal tabakalaşmanın arttığı bir dönem olarak bilinmektedir (bkz. Faroqhi, 2003; Yücel,
1997).

Tereke Kayıtları
Osmanlı Devleti’nin yüzyıllar boyunca büyük bir titizlik içerisinde tutmuş olduğu kayıtlar günümüzden bakıldığında bile arşivcilik sistemi açısından oldukça başarılı örnekler olarak kabul edilmektedir. Belirli standartlara göre tutulan bu kayıtlar incelenen dönem ile ilgili sosyal hayattan
ekonomik hayata kadar önemli ipuçları sunmaktadır. Bu belgeler içerisinde
sosyal tarih ile ilgilenen araştırmacılar açısından en fazla ilgili uyandıranı
ise şer’iyye sicilleri olmuştur. Osmanlı hukuk örgüsü içerisinde yargılama
fonksiyonunu yürüten kadı ve mahkemede olan biteni kayda geçiren kâtip
tarafından belirli standartlara göre kaleme alınan şer’iyye sicilleri hukuki
olayların kayıt edildiği belgeler olma özelliğinin yanı sıra sosyal hayata dair
birçok hususu da içerisinde barındıran vesikalar olarak incelenmektedir.
Şer’iyye sicilleri içerisinde idari ve adli konular kadar ev alım-satımından vasi ya da kayyım atanmasına, nikah kayıtlarından boşanma belgelerine kadar toplumsal ve sosyal hayatı ilgilendiren geniş bir konu yelpazesi
bulunmaktadır (bkz. Gedikli, 2007). Bu önemli konulardan biri de miras
paylaşımı olup belge türü olarak tereke adı verilen kayıtlar ile defterlere
geçirilmektedir. Vefat eden kişinin mallarının devlet görevlileri tarafından
tespit edilerek varsa mirasçıları arasında taksim edilmesi anlamında kullanılan tereke kelimesi bazı durumlarda muhallefât veya metrukat kelimeleri
ile de benzer şekillerde kullanılmaktadır (Özcan, 2005: 406). Temellerini
İslam hukukundan alan tereke uygulamasının Osmanlı hukuk sistemindeki ilk örneklerine 15. yüzyılda rastlanmaktadır (Ertaş & Şişman, 2013: 200).
Bu tarihten başlayarak Cumhuriyet döneminde kabul edilen medeni kanunun uygulanmasına kadar geçen sürede tereke işlemlerinin mahkemelerde
kadıların sorumluluğunda yürütüldüğü bilinmektedir.
Tereke işlemleri İslam hukukunun gereği olarak kadıların görevleri arasında olup tespiti ve taksimi ancak ilgili kişilerin isteği üzerine mümkündür
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(İnalcık, 1953: 52).2 Kadı başka davalar ile ilgilendiği ve her işe aynı anda
bakamayacağı içindir ki görevlendireceği kişiler aracılığıyla vefat eden kişinin taşınır-taşınmaz mallarını, nakit parasını, varsa alacaklarını tespit
ettirir ve ödemesi gerektiği borçları hesaplayarak değerlendirmeye alırdı.3
Bu işlem yapılırken bir taraftan mal ve eşyaların piyasa değeri tespit edilir
diğer taraftan ise alacaklıların kişisel ya da ticari borçlarının değeri belirlenmeye çalışılırdı. Tabi bu arada mirastan devlete kalması beklenen bir
pay var ise hesaplanır son olarak mahkeme görevlilerinin işlem ücretleri
de belirlenerek toplam miktardan düşülürdü. Bütün bu işlemler yapılırken
vefat eden kişinin tüm malları göz önünde bulundurulurdu.
Tereke kayıtlarının ilk bölümünü ad, meslek, unvan, yaşadığı şehir, mahalle, köy gibi ikamet bilgilerini içeren bir tür kimlik tespiti aşaması oluştururdu. Bu bilgilerin verilmesinin hemen arkasından merhum/merhumenin
ölüm tarihi verilirdi. Ancak bu tarih gün, ay ve yılı içeren bir tarihlendirme
değil, kaydın alındığı günden kaç gün önce vefat olayının gerçekleştiğini
belirtir şekildeydi. Vefat tarihinden sonra mirasçıların isimleri ve yakınlık
dereceleri tek tek yazılır, varislerin olmaması durumunda ise devlet adına
malları teslim alacak beytülmal eminin ismi yazılırdı. En sonda ise tereke
kaydının tutulduğu tarih deftere kaydedilirdi.
Belgenin tarihlendirilmesinden hemen sonra ölen kişiye ait taşınır-taşınmaz mallar listelenir, cinsi, adeti ve piyasa değeri belirtilir ve toplam
yekûn çıkarılırdı. Son olarak varsa alacakların listesi verilip kimler olduğu
belgede belirtilirdi. Bu listelerde maddi ve kültürel anlamda değeri olan giysiler, ziynet eşyaları, ev eşyaları, kitaplar, hayvanlar, ev, dükkân, bağ, bahçe
gibi taşınmaz mallar ile nakit olarak bulunan paralar tek tek kaydedilirdi
(Oğuzoğlu, 1985: 1).
Bir sonraki aşamayı ise taraflara yapılacak ödemenin miktarı oluşturmaktaydı. Toplam miktardan defin masrafları, devlet görevlilerinin alacağı
2 Ölen kişinin mirasının tereke olarak mahkeme tarafından tespiti ve taksiminin yapılması
üç sebeple gerçekleştirilmekteydi. Bunlardan ilki ve en çok gerçekleştirileni mirasçılar
arasında sorunun yaşanması durumuydu. Bu durumda taraflardan biri ya da birkaçı
mahkemeye başvuru yapıyor ve terekenin kaydedilip taksiminin hukuken yapılmasını
sağlıyordu. İkinci sebep ise mirasçının ya da mirasçıların reşit durumda olmamasıydı. Bu
durumda vasi atanması ve mirasın bu kişi eliyle korunması sağlanıyordu. Üçüncü olarak
ise ölen kişinin geride hiç mirasçı bırakmaması durumudur. Bu durumda miras beytülmal
emini vasıtasıyla devlete kalıyordu. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuz G. , 2013: 9.)
3 Osmanlı idari sistemi içerisinde kadılık sadece yargılama fonksiyonu olan bir makam
değildi. Kadılar bu işlevlerinin dışında görevli bulundukları birimin belediye ve güvenlik
işlerinden de sorumluydular ve bu durum onlar üzerinde ciddi bir iş yükü oluşturmaktaydı.
İşleri yoğun idari birimlerdeki kadıların kendilerine naib adı verilen yardımcılar/vekiller
atadıkları bilinmektedir. Ancak naibler dışında kurumsal olarak kadıya yardım eden ve
belirlenmiş iş tanımları olan görevliler de vardı. Kâtip, muhzır, kassam, beytülmal emini vb.
kişiler bu görevliler arasındadır. Bu kişiler kadının iş yükünü azalttıkları gibi mahkemenin
düzenli işleyişini de sağlamaktaydılar. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Barkan, 1966; Ekinci, 2005)
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işlem ücretleri (dellaliye, hammaliye, vs.) ve vergiler düşürüldükten sonra
kalan kısım mirasçılar arasında bölüştürülürdü (Barkan, 1966: 2). Tüm bu
işlemler kadının malın değerini tespit edip bölüştürme işlemini yapmakla
görevlendirdiği kassam, kayıt altına alıp defterlere geçiren kâtip, duyuruları
yapan dellal ve mirasçıların olmadığı durumlarda devlet adına mirasa el
koyan beytülmal emininden oluşan bir ekip tarafından yapılmaktaydı. Bahsi geçen tüm işlemler belli bir standardizasyon içerisinde belirli esaslara
göre yapılmakta ve belgeler bu ciddiyet üzerine düzenlenmekteydi. Bütün
bu uygulamalar miras tespiti ve paylaşımının düzgün, titiz ve kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak için yapılırdı. Buna rağmen terekelerden mal saklayan ya da kaçırmaya çalışanlar aile yakınları veya görevliler
olabiliyor, bu tip durumlar tespit edildiği zaman ise cezalandırılma yoluna
gidiliyordu (bkz. Oğuz, 2014). Bütün bu yönleri ile kaydedildiği döneme
ait güvenilir bilgiler veren tereke kayıtları Osmanlı toplumunu ve sosyal
hayatını inceleyen araştırmacılar için önemli kaynaklar olarak değerlendirilmektedir (Ayrıntılı çalışmalar için bkz. Barkan, 1966; İnalcık, 1953).
Bu çalışmada Diyarbekir şer’iyye sicilleri içerisinde 3796, 3744 ve 3756
numaralı defterler incelemeye tutulmuştur. Bu defterlere ait tarih ve belge
sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Defter
No
3756

Tablo 1. İncelenen sicillerin belge sayıları ve tarihleri
Erkek
Kadın
Belge Toplam
tereke
tereke
Tarih
Sayısı
Tereke
sayısı
sayısı
41
41
33 (%80)
8 (%20) H.1152 (M.1739-1740)

3744

85

51

40 (%78)

11 (%22)

H.1169 (M.1755-1756)

3796

284

280

210 (%75)

70 (%25)

H.1173 (M.1759-1760)

Toplam

410

372

283 (%76)

89 (%24)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere defterlerin tarihleri yaklaşık olarak
20 yıllık bir dönemi (M. 1739-1760) kapsamaktadır. Bu defterlerden 3796
ve 3756 numaralı olanlar sadece tereke kayıtlarından oluşmaktadır. Şer’iyye
sicilleri içerisinde sadece bazı konulara ayrılmış ve tek bir belge türünden
oluşan defterlerin bulunduğu bilinmektedir. Daha çok katiplerin tercihi
olarak belli konulara daha sonra ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla bu
türden defterlerin tutulma yoluna gidildiği bilinmektedir. 3744 nolu defter
ise diğer iki defterden farklı olarak belge çeşitliliğinin fazla olduğu bir defterdir.
3796 nolu defterde bulunan 284 belgenin içerisinde 4 tanesi dışındakilerin tümü tereke kayıtlarından oluşmaktadır. Bunlar içerisinde 70 adeti
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kadınlara aittir. Geriye kalanların erkeklere ait olduğu düşünüldüğünde
kadınlara ait belgelerin toplam terekeye oranı %25, erkeklerin ise %75’tir.
Terekelerden oluşan bir diğer defter olan 3756 nolu defterdeki kadınlara
ait terekelerin oranı %20’dir. Son defter olan 3744 nolu defterde ise farklı
belge türlerinin de bulunması nedeniyle toplam tereke sayısı 51 olup bunun %78’i erkek, %22’si ise kadınlardan oluşmaktadır. Görüldüğü üzere
her üç defterde de kadınlara ait belgelerin oranı %20 civarındadır. Burada
dikkat edilmesi gereken husus tereke kayıtlarının ancak mirasçıların istemesi durumunda mahkeme tarafından taksimine karar verildiğidir. Aksi
durumlarda miras ailenin kendi içerisinde paylaşılmakta ve resmi kayıtlara geçmemektedir. Örneğin Hatice bt. Mustafa adlı kadının terekesi vasisi
olan Sıddık Beşe’nin talebi üzerine taksim olunmuştur (DŞS 3756, 8a-1).
Kadınlara ait miras paylaşımlarının erkeklere oranla daha az mahkemeye
yansıması çoğu zaman sorunun aile içerisinde çözüme kavuşturulduğuna
işaret etmektedir.
Burada belirtilmesi gereken bir başka husus gayrimüslim kadınların
durumudur. Tereke uygulaması kaynağını İslam hukukundan aldığı için
mahkemeye başvuran gayrimüslimlere de aynı yöntem uygulanmakta
ve İslam hukukunun gerekleri yapılmaktaydı. Buna rağmen birçok
gayrimüslimin mahkemeye başvurarak miras tespiti ve taksimini
gerçekleştirdiği görülmektedir. İncelemeye tabi tuttuğumuz kadınlara ait
89 tereke içerisinde 21 tanesi (%23,6) gayrimüslim kadınlara aittir. Bu
terekeler de miktarlarına göre analize tabi tutulacaktır.

Tereke Miktarlarına Göre Servet Aralıkları
Bu bölümde kadınlara ait tereke kayıtları miktarlarına göre zengin, orta
halli ve yoksul olarak sınıflandırılacak ve aralarındaki ilişkiler analize tabi
tutulacaktır. Tasnif ve sınıflandırma yapılırken bu konuda daha önce yapılan
çalışmalardan faydalanma yoluna gidilmiş ve varlık sınırları belirlenirken
araştırmacıların farklı rakamları zikrettiği görülmüştür. İnalcık, 15.
yüzyıla ait Bursa terekeleri ile ilgili tasnifi yaparken 1,000 akçe ve aşağısını
yoksul, 1,000-10,000 akçe arasını orta halli, 10,000 akçe üstünü ise varlıklı
olarak nitelemiştir (İnalcık, 1953: 55). 17. yüzyıl ile ilgili yaptığı başka bir
çalışmada ise varlık sınırını 300,000 akçe olarak tespit etmiştir (İnalcık,
2009: 286). Cankabal'ın Ayntâb üzerine yapmış olduğu çalışmasında, daha
önce yapılmış başka çalışmalar da referans gösterilerek zenginlik sınırı
1,000 kuruş olarak belirlenmiştir (Cankabal, 2009: 115-116). 18. yüzyıla
gelindiğinde ise Gülser Oğuz’un Edirne terekeleri üzerine yapmış olduğu
rakamsal analizler dikkat çekmektedir (bkz. Oğuz G. , 2013). Doktora
tezinde kullanmış olduğu veriler araştırma dönemimiz ile aynı zaman
aralığını kapsadığı için çalışmamızda bu tasnifin kullanılmasına karar
verilmiştir. Oğuz’a göre 18. yüzyılda 100,000 akçe ve yukarısı birini yoksul
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olarak tanımlamak mümkün değildir (Oğuz G. , 2013: 87). 10,000 akçeden
aşağısında olanları ise yoksul olarak guruplandırmayı tecih etmiştir. Biz de
çalışmamızda aynı tasnifi kullanarak 0-10,000 akçe arasını yoksul, 10,000100,000 akçe arasını orta halli, 100,000 ve üzerini ise zengin kadınlar olarak
nitelendireceğiz. Nitekim aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 100 bin akçe
ve yukarısı tereke miktarına sahip kadın sayı oldukça azdır. Hatta 3744
numralı defterde bu miktarda terekeye sahip kadın hiç yoktur. Bu sayı
belirtilen miktarın zenginlik sınırı olarak kullanılmasının doğruluğunu da
göstermektedir.
Tablo 2: Terekelerin toplam miktarına göre servet aralığını gösteren kişi sayıları
Tereke Aralığı
0-10,000
10,000-100,000
100,000 ve üstü
Toplam

3756
2
3
3
8

3744
4
7
11

3796
23
42
5
70

Toplam
29 (%32,6)
52 (%58,4)
8 (%9)
89

Yukardaki tabloda görüldüğü üzere 29 kişi 0-10,000 akçe aralığında yani
yoksul grup içerisinde bulunmaktadır. 10,000-100,000 akçe arasında bulunan orta hallilerin sayısı 52, zengin olarak nitelendirilecek 100,000 akçe
ve yukarısındaki tereke sahibi kadın sayısı ise 8’dir. Bu verilere göre 89 kadından %32’si ilk aralıkta yani yoksul grup içerisindedir. %58 ile orta halli
kadınlar en fazla orana sahiptirler. Bu oran Diyarbekir’de kadınlar arasında
orta tabakada bir yoğunlaşma olduğunu göstermektedir. Kadınlar içinden
zengin olanlar ise sadece %9’luk gibi az bir kısmı oluşturmaktadır.
Toplam tereke miktarı üzerinden değerlendirme yapıldığı zaman şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Üç defterdeki kadınlara ait terekelerin toplam
miktarı 3,532,769 akçedir. Bu miktar göz önünde bulundurularak servet
aralıkları incelendiğinde 0-10,000 akçe arasındaki terekelerin toplam içerisindeki payı 173,737 akçedir. Oran olarak %4,9’a denk gelen bu miktar kadınlar arasındaki servet dağılımında yoksulların payının çok düşük olduğunu göstermektedir. Kişi bazında toplam belgelerin %32’sini oluştursalar
bile mal varlıkları diğer gruplar ile kıyaslanamayacak kadar düşük görünmektedir. Yine bu açıdan orta hallilere bakıldığında bu tabakada bulunan
kadınlara ait terekelerdeki mal varlığı 1,681,487 akçe ile toplam miktarın
%47,5’ini oluşturmaktadır. Bu veri ilginç sonuçlar sunmaktadır: Kişi sayısı
olarak %52 ile en kalabalık grubu oluşturmakla birlikte servet miktarında
da çoğunluğu oluşturan orta halli kadınlar az sayıdaki zenginlerin mal varlığına hemen hemen yakın bir paya sahip durumdadırlar. Nitekim zengin
olarak nitelendirilebilecek 100,000 ve yukarısı terekeye sahip 8 kadın toplam kişiler içerisinde %9, servet miktarında ise %45,6’lık bir kısmı oluşturmaktadırlar. Bütün bu verilerin işaret ettiği üzere Osmanlı toplumun-
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da (özellikle kadınlar bazında) orta tabakadaki kalabalıklaşmaya rağmen
servet dağılımında ciddi anlamda eşitsizlik bulunmakta, az sayıda zengin
asıl mal varlığını elinde tutmakta, 29 fakir kadının toplam terekesi zengin
bir kadın olan Fatma bt. Abdulkerim’in terekesinin toplamının üçte birine,
taşınmaz mülk ve cariyeleri çıkarıldığında ortaya çıkan kişisel eşyaların ise
yarısına denk gelmektedir (DŞS 3796, 62a-3). Yukarıda belirlenen sınırlar
dahilinde belirlenmiş grupların kendi içerisindeki incelemeleri aşağıda ayrıntılarıyla verilmiştir.

0-10,000 Akçe Arası Mal Varlığına Sahip Kadınlar
Bu grubu kendi içerisinde incelediğimizde terekesi 10,000 akçenin altında olup yoksul olarak nitelendirilen kadınlardan 8’inin 5,000 akçe ve
daha az mal varlığına sahip olduğu görülmektedir. 5’i Müslüman 3’ü gayrimüslim olan bu kişiler kadınlar arasında en yoksulları oluşturmaktadır.
Buna karşılık durumu biraz daha iyi olduğu düşünülen 5,000-10,000 akçe
terekeye sahip kadın sayısı ise 21 (%72,4)’dir. Bunların da 7’sini gayrimüslimler oluşturmaktadır.
Tablo 3. Tereke miktarı 0-10,000 arası kadınların kişisel eşya miktarları
Tereke Sahibi
Toplam Miktar Kişisel Eşya
Defter/Belge No
Andelip bt. Abdullah
7,440
5,040
3796/23a-3
Senem bt. Safer
7,920
3,120
3796/27b-1
Fatma bt. Seyyid Hasan
8,427
8,427
3796/32a-1
Esma bt. Abdullah
6,930
6,660
3796/40a-1
Fatma bt. Seyyid Ali
7,986
6,786
3796/57a-1
Ayşe bt. Türkmen
4,407
4,407
3796/57b-2
Sidi bt. İsak
8,880
8,880
3796/60b-1
Havva bt. Abdullah
7,185
4,785
3796/64b-1
Elmas bt. Donabid
9,819
2,259
3796/68b-1
Reyhan bt. Ebubekir
6,720
4,620
3796/46a-1
Meryem bt. Şahin
7,800
7,800
3796/45b-2
Yenican bt. Abdullah
3,600
2,100
3796/44a-2
Medine bt. İbrahim
3,720
3,720
3796/43a-1
Mernos bt. Kazer
5,520
4,440
3796/18a-1
Maryem bt. Arsi
3,540
3,540
3796/39a-1
İva bt. Tahman
5,315
5,315
3796/14b-2
Emine bt. Abddullah
5,130
5,130
3796/14a-2
Şefika bt. Yusuf Ağa
9,930
1,930
3796/10b-5
Kelek bt. Kazer
1,020
1,020
3796/9a-2
Sidi bt. Abdunnur
4,780
780
3796/9a-1
Peri bt. Abdullah
2,280
2,280
3796/8b-2
Marbetan bt. Aslo
4,920
4,920
3796/4b-5
Rahime bt. Feyzullah
2,364
1,164
3796/1a-4
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Hatun bt. Mehmed
Zenne bt. Vaşabed
Selur bt. Abdullah
Okapir bt. Emil
Kafiye bt. Hıdır
Renemezen bt. Bağdasar
Toplam

8,101
8,109
2,520
5,694
8,640
5,040
173,737

6781
6990
1320
4944
5,220
3420
127,798 (%73)
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3744/21b-1
3744/20b-2
3744/7a-2
3744/3a-3
3756/8b-1
3756/6a-1

Yukarıdaki tablo fakir olarak belirlenen aralıktaki kadınların toplam
tereke ve kişisel eşya miktarlarını vermektedir. Kişisel eşyalar kadının
eşinden talep ettiği mehir adı verilen paranın son taksiti olan mehr-i müeccelin, başka kişilerde bulunan alacakların ve taşınmaz malların toplam
tereke miktarından çıkarılması sonucunda elde edilmiştir. Kişisel eşyalar
içerisinde kıyafetler, ev araçları, ziynet eşyaları, bakliyat, alet, malzeme ve
kitaplar gibi günlük hayatta kullanılan geniş yelpazede parçalar bulunmaktadır. Kadınların günlük hayatta kullandığı ve yaşam standardını göstermesi açısından veriler sunabileceğini düşündüğümüz bu eşyaların tablo 3’te de
görüldüğü üzere toplam terekeye oranı %73’tür. Bu oran fakir kadınların
ellerindeki parayı kişisel ihtiyaçlarını giderme yönünde değerlendirdiklerini göstermektedir.
Tablo 3 ayrıntılı incelendiğinde toplam tereke miktarı ile kişisel eşya
miktarı aynı olan kadın sayısının 10 olduğu bunun da oransal olarak
%34,4’e tekabül ettiği görülmektedir. Geriye kalanlarına bakıldığında ise
kişisel eşyaları ile toplam terekeleri arasındaki farkın çok düşük olduğu
anlaşılmaktadır. Aradaki bu farkı çoğu zaman taşınmaz mallar ile mehir
alacakları oluşturmaktadır. Bu aralıktaki kadınlar arasında toplam tereke
miktarı ile kişisel eşya arasındaki farkın en çok bulunduğu kişi Şefika bt.
Yusuf ’dur (DŞS 3796, 10b-5). Şefika’nın terekesinin toplamı 9,930 akçe, kişisel eşyasının miktarı ise 1,930 akçedir. Aradaki bu farkın tamamını ise
8,000 akçelik mehir alacağı oluşturmaktadır. Yoksul veya zengin fark etmeksizin tüm kadınların hakkı olan mehirin terekelere olumlu anlamda
yansıması belgelerde açıkça görülmektedir. Nitekim bu aralıktaki kadınlar içerisinde terekesine kaydedilen mehir alacağı bulunan kişi sayısı 5’tir.
Düşük miktarda terekelere sahip olan bu kadınların miraslarının önemli
bölümünü mehir alacakları oluşturmaktadır.
Toplam tereke ile kişisel eşya miktarı arasındaki farkın fazla olduğu bir
diğer örnek Sidi bt. Abdunnur adlı gayrimüslim kadındır (DŞS 3796, 9a1). Bu belgeye göre Sidi’nin 4,780 akçelik terekesinin sadece 780 akçelik
kısmı kişisel eşyadır. Bu farkı oluşturan kalem ise başkalarından alacağının
bulunmasıdır. Alacak meselesinin tereke aralığı fark etmeksizin birçok
kadının terekesinde bulunduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu veriler borç
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verme işleminin kadınlar açısından bir tür ekonomik faaliyete dönüştüğüne
işaret edebilir. Fakat yoksul olarak nitelendirilen aralıktaki kadınların çok
fazla borç verme işlemine girmemiş olmaması gerekir. Nitekim sadece 5
kişinin başkalarından almayı umduğu alacağı vardır. Bunların miktarı da
1,000 akçe ile 1,500 akçe arasında değişmektedir. Bahsi geçen miktarların
en azından fakir kadınlar için bir ticari faaliyete işaret ettiğini söylemek zor
görünmektedir.
Osmanlı toplumunda kadınların taşınmaz mal sahibi olmaları konusunda yasal bir sıkıntı bulunmadığı hatta birçok kadının mülk edinme
konusunda ileri düzeyde faaliyette bulunduğu bilinmektedir. Bu yolla özel
ve kamusal alandaki iktidarını oluşturduğu düşünülen Osmanlı kadınının
önemli yatırım araçlarından biri olarak mülk edinmeyi tercih ettiği düşünülmektedir. Bu yönüyle bakıldığında şer’iyye sicillerinde sıklıkla rastladığımız mülk alım-satımı belgelerindeki kadın oranın fazlalığı açıklanabilir
bir durumdur. Ancak beklenildiği üzere fakir kadınlar arasında mülk edinme açısından bir yoğunluk görülmemektedir. 29 kadın arasından sadece
7 kişinin ev, bahçe ve dükkân gibi taşınmaz malları yatırım aracı olarak
gördüğü belirlenmiştir. Bunların bazıları tam mülkiyet özelliği gösterirken
bir kısmı ise hisse düzeyindedir. Örneğin Havva bt. Abdullah’ın 7,185 akçelik terekesinin 2,400 akçesini (DŞS 3796, 64b-1), Reyhan bt. Ebubekir’in
6,720 akçelik terekesinin 2,100 akçesini sahip oldukları evler oluşturmaktadır (DŞS 3796, 46a-1). Esma bt. Abdullah 270 akçelik bir dükkânı (DŞS
3796,40a-1), Yenican bt. Abdullah ise 1,500 akçelik ev hissesini (DŞS 3796,
44a-2) yatırım aracı olarak seçmiştir. Servet miktarları düşük olmasına
rağmen bu aralıktaki kadınların da diğerleri kadar olmasa bile yatarım aracı olarak mülk edinmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Ancak bu mülklerin
ailelerinden ya da eşlerinden miras olarak intikal eden evler olabileceğini
de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Mülk edinme dışında kadınlar için önemli hususlardan biri de mücevher
ve değerli ziynet eşyalarına yapılan yatırımdır. Düşük servetli bu sınıftaki kadınlar arasında mücevher ve değerli taşlara ilgi olduğu ancak bunun diğer kesimlere göre çok düşük seviyede kaldığı görülmektedir. Çünkü sadece 5 kadında bu türden eşyalara rastlanmıştır. Bunların çoğunluğunu bilezik, kemer,
küpe gibi gümüş eşyalar oluştururken özellikle sim kemer ve zümrüt küpenin
her kesimdeki kadınlar tarafından yaygın olarak kullanıldığı ve incelediğimiz
dönemdeki kadınlar için vazgeçilmezlerden biri olduğu görülmüştür (DŞS
3744, 21b-1; 3796, 14b-2; 45b-2). Bu aralıktaki terekeler içerisinde altın ziynet eşyasına sadece tek bir kadında Marbetan bt. Aslo’da rastlanmıştır (DŞS
3796, 4b-5). Bu yaşam standardına sahip kesim için altın eşyaya sahip olmak
nadir bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yoksul kadınlar arasında 1,020 akçe terekeye sahip en fakir kişi Hoca
İskender mahallesinde sakin olup küçük yaştaki kızı İgise ile birlikte oturan
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gayrimüslim Keklek (ya da Keklik) bt. Kazer’dir (DŞS 3796, 9a-2). 15 Ramazan 1172 senesinde kaydedilen terekeye bakıldığında Keklek’in kişisel eşyası ile toplam tereke miktarının aynı olduğu, tüm mirasının kendisine ait 15
parça eşyadan oluştuğu görülmektedir. Bu eşyalardan 140 akçe değerindeki
sim kemer dışındakilerin kıyafet (fes, şal, anteri, kaftan, don vb.) ile günlük
yaşamda kullandığı malzemelerden (sandık, hamam leğeni, hamam rahtı,
tas vb.) ibaret olduğu görülmüştür. Terekesi içerisinde sim kemer dışında
herhangi bir mücevher ya da değerli eşya bulunmayan Keklek’in taşınmaz
mülkü de bulunmamaktadır. İşin ilginç tarafı miras içerisinde günlük hayatta yaşamını devam ettirmek için gerekli olan herhangi bir mutfak eşyasına da rastlanılmamıştır. Muhtemelen mirasçıları arasında bulunan 2 erkek
ve 1 kız kardeşinin yardımıyla bu ihtiyaçlarını gidermektedir. Bütün bu veriler Keklek’in yaşam standardının çok düşük bir seviyede seyrettiğine ve
zorluk içerisinde yaşadığına işaret etmektedir. Zaten belgeden anlaşıldığı
kadarıyla eşi Makdisi Ohan v. Simo uzun zamandır kayıp olup kendisinden
haber alınamayan bir kişidir ve Keklek hayatını henüz reşit olmayan sağire
kızı İgise ile birlikte zorluk içerisinde tek başına sürdürmektedir.
İkinci en yoksul kişi Hoca Ahmed mahallesinde sakin acem kökenli Peri
bt. Abdullah adlı bir cariye kadındır (DŞS 3796, 8b-2). Köleliğin vermiş
olduğu bir özellik olarak eşi Ali b. Abdullah dışında hiç varisi bulunmamaktadır. Peri’nin de tıpkı Keklek gibi tüm mal varlığı kişisel eşyalarından
oluşmaktadır (toplam tereke ve kişisel eşya miktarı: 2,280 akçe). Bu eşyalar:
Teşt, tencere, leğen, badiye bakır, Uskure, köhne kilim ve halı, çuka, çarşaf,
anteriler, gömlekler, hamam rahtı, sine kürk, don, yemeni, boğça, papuç,
yorgan, yastık ve döşeklerden oluşmaktadır. Bu kadına ait hiçbir mücevher
ya da takı yok iken en pahalı kişisel eşyası 560 para ile bir kürktür. Mal varlığından 1065 akçe eşine isabet etmiş, başka kimsesi olmadığı için 760 akçe
para beytülmal emini Abdülkerim’e teslim edilmiştir.
Görüldüğü üzere kadınlar arasında yoksul olarak nitelendirilebilecek
Müslüman ya da gayrimüslim fark etmeksizin bir tabakalaşmanın oluştuğu
gözlemlenmektedir. Bu kişilerin servetinin çoğunluğunun kişisel eşyalardan oluştuğu ve aralarında az sayıda da olsa taşınmaz mala sahip kişilerin
bulunduğu da görülmektedir.

10,000-100,000 Akçe Arası Mal Varlığına Sahip Kadınlar
Orta halli kadınlar elimizdeki belgelerin yüzde ellisinden fazlasını
oluşturduğu için kimliklerinin tespiti ve servetlerinin analizi önemli bir
husustur. Tereke miktarı ne yüksek ne de düşük olarak nitelendirilebilecek
bu kadınlar ile ilgili elimizdeki belge sayısı 52 olup, toplam belgelerin
%58,4’ünü oluşturmaktadır. Bu oran incelediğimiz dönem içerisinde
kadınlar arasında orta halli bir sınıfın oluştuğuna işaret etmektedir.
Aşağıdaki tablo orta halli diye nitelendirebileceğimiz kadınların toplam
tereke ve kişisel eşya miktarlarını göstermektedir.
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Tablo 4. Tereke miktarı 10,000-100,000 akçe arası kadınların kişisel eşya
miktarları
Tereke Sahibi
Toplam Miktar Kişisel Eşya Defter/Belge No
Raziye bt. Ali
52,710
22,710
3796/23a-2
Hatice bt. Ahmed
35,028
35,028
3796/23b-1
Nur bt. Yagob
38,052
22,452
3796/23b-2
İzzet bt. Abdullah
13,407
6,207
3796/26b-2
Dursun bt. Hacı İbrahim
28,800
12,319
3796/27a-2
Kadsi bt. Abdo
13,710
13,710
3796/30b-2
Hamide bt. Ahmed
13,443
10,443
3796/31b-1
Rukiye bt. Ali
56,340
32,340
3796/34a-1
Emine bt. Mustafa
11,118
5,118
3796/37a-1
Emine bt. Mahmud
10,020
4,020
3796/40a-2
Hatice bt. Abdullah
18,000
9,240
3796/36b-1
Maryem bt. Şükrü
17,880
17,880
3796/48a-2
Kirekesk bt. İrso
20,880
20,880
3796/49b-1
Hatice bt. Hüseyin Ağa
29,814
21,414
3796/55a-1
Münteha bt. Ahmed
19,713
19,713
3796/56a-1
Raziye bt. İbrahim
43,381
32,381
3796/57b-1
Hanım bt İstepan
48,520
48,520
3796/58a-1
Merinos bt. Tahman
40,230
40,230
3796/59b-2
Fatma bt. Abdullah
17,766
17,766
3796/60a-3
Fatma bt. Abdullah
13,200
13,200
3796/61a-4
Ayşe bt. Yahya
61,200
19,200
3796/61b-3
Emine bt. Mustafa
38,139
11,694
3796/17a-1
Ketrine bt. Osib
16,131
16,131
3796/63b/1
Rukiye bt. Hacı Ebubekir
77,629
47,629
3796/66a-2
Zeynep bt. Abdullah
24,000
4,800
3796/67a-2
Ümmü bt. Hacı Ahmed
20,742
20,742
3796/69b-3
Hatice bt. Abdullah
18,210
6,210
3796/43a-3
Fatma bt. Ali
17,244
8,244
3796/40b-1
Hafize bt. Muhyiddin
36,138
20,538
3796/41a-1
Fatma bt. Abdurrahman
16,842
10,842
3796/42b-1
Hanım bt. Minas
12,480
12,480
3796/21b-2
Fatma bt. Mehmed
69,825
15,000
3796/21b-1
31,881
3796/19b-2
Emiş bt. Şeyh İbrahim Çelebi 31,881
Hacı bt. Hacı Mustafa
31,788
31,788
3796/19a-1
İsmihan bt. Tomcan
57,420
32,820
3796/17b-1
Ümmü Gülsüm bt. Ahmed
60,000
10,880
3796/15b-1
Ağa
Hamire bt. Hacı İbrahim
13,426
7,426
3796/10b-1
Rabia bt. Hacı Mustafa
11,590
7,590
3796/6b-4
Fatma bt. Ali
23,930
12,630
3796/6a-3
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Rukie bt. Hacı İbrahim
Maryem bt. Yakop
Hafize bt. Ömer
Hatice bt. Hacı Ahmed
Eruh bt. Halil
Emine bt. Halil
Meran bt. Osib
Fatıma bt. Maksud
Fatma bt. Ahmet
Emine bt. Yunus
Ayşe bt. Ali
Habibe bt. Kadir Ağa
Hatice bt. Mustafa

18,580
28,800
17,178
89,442
63,627
68,097
59,534
29,475
35,232
17,796
41,400
11,340
20,280

Toplam

1,681,487

10,580
20,220
6,378
57,882
25,227
44,097
53,774
29,475
20,832
17,796
7,800
11,340
8,280
1,047,677
(%62,3)
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3796/3a-2
3796/16a-1
3796/1a-3
3744/15b-2
3744/15a-1
3744/9a-1
3744/8b-1
3744/8a-1
3744/3b-2
3744/3a-2
3756/9a-2
3756/8b-2
3756/8a-1

Yukarıdaki tablodan da izleneceği gibi bu servet aralığı oldukça geniş
tutulduğundan çok farklı rakamlara ulaşabilmek mümkün gözükmektedir.
Bu sınıftaki kadınların dinsel özelliklerine baktığımızda 52 kadının 9’unun
gayrimüslim 43’ünün ise Müslüman olduğunu görmekteyiz. Bir önceki servet aralığındaki kadınlar ile kıyaslandığında gayrimüslim sayısının daha az
olduğu görülmektedir. Bu kadınlar arasında mal varlığı daha düşük seviyede olan 10,000-50,000 arasındaki terekelerin fazlalığı göze çarpmaktadır.
52 kadın içerisinde 50,000-100,000 arası tereke sahibi sayısı 11 iken 10,00050,000 arasındaki kişi sayısı 42’dir.
Orta halli kadınların mal varlıklarının %62,3’ünü kişisel eşyaları oluşturmaktadır. Bu oran yoksul kadınlar arasında %72’idi. Buna karşılık kişisel
eşyası ve toplam terekesi aynı olan kişi sayısı sadece 15’tir. Tabakalaşmada yukarı doğru çıkıldıkça kadınlar arasında yatırım aracı olarak taşınmaz
mal ve mülklerin oranın arttığı gözlemlenmektedir. Nitekim bu aralıktaki kadınların mal varlığı içerisinde ev, dükkân ya da bağ bulunanların sayısı 25’tir. Bunların bir kısmının hisse, bir kısmı ise tam bir mülk olarak
sahiplenildiği görülmektedir. Bu kişiler arasında çok sayıda mülke sahip
kadınlar da bulunmaktadır. Örneğin Nur bt. Yagop adlı gayrimüslim kadının 38,052 akçelik terekesinde miras yoluyla kendisine isabet eden Gavur
sokağındaki 4,800 akçelik ev hissesi dışında, Kırtıbil’de 6,000 akçe ve Sarılı
mahallesinde 4,800 akçe olmak üzere iki adet daha ev kaydedilmiştir (DŞS
3796, 24a-1). Göl mescidi mahallesinde oturan Emine bt. Mahmud’un terekesinde ise eşinden kendisine isabet eden ev ve bağ hissesi 6,000 akçe olarak eklenmiştir (DŞS 3796, 40a-2). Fatma bt. Abdurrahman’ın 1 dükkânı,
Kiraz karyesinde bağı, bir evin ½ hissesi terekesinde bulunmaktadır (DŞS
3796, 42b-1).
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Bu aralıktaki kadınların mal varlıklarında dikkati çeken diğer bir husus
sahip oldukları cariyelerdir. Çok sayıda olmasa da cariye sahibi kadınlara da rastlanmaktadır. Cariye sahibi olmak zengin ya da iyi halli olmanın
bir göstergesi olarak düşünülebilir. Kadı Hacı Ali Camii mahallesinde vefat eden Fatma bt. Ali’nin terekesindeki 1,600 akçe değerindeki Acem köle
(DŞS 3796, 6a-3) ile Hoca Ahmed Mahallesi’nde vefat eden Eruh bt. Halil
adlı kadının terekesinde bulunan 1,200 akçe ederindeki Sabit isimli cariye
bunlara örnek olarak gösterilebilir (DŞS 3744, 15b-2).
Orta halli kadınların terekeleri incelendiğinde mücevher sayısında da
artışın yaşandığı görülmektedir. Buna göre 52 kadından 41’inde çeşitli değerlerde kıymetli ziynet eşyası bulunmaktadır. Bu eşyalardan sim kemer
ve zümrüt küpe çoğu kadında görülmektedir. Küçük farklılıklar olmakla
birlikte genelde bir çift zümrüt küpe 870 ile 1200 akçe değer arasındadır
(DŞS 3796, 26b-2; 23a-2). Sim kemer ise en pahalısı 1,800 akçedir (DŞS
3796, 30b-2). Bunlar dışında sim küpe, kolye ve hatem sıkça rastlanan eşyalardandır. Altın mücevhere ise çok nadiren rastlanmaktadır. Buna göre orta
halliler arasında terekesi içerisinde altın ziynet eşyası bulunan kadın sayısı
4’tür (DŞS 3796, 21b-1; 58a-1; 59b-2; 31b-1). Bu eşyalar da altın küpe, altın
hatem ve kolyeden oluşmaktadır.
Bu tabakadaki kadınların mal varlığı içerisinde mehir ve diğer alacakların
fazlalığı da dikkat çekmektedir. Buna göre yoksul kadınlar arasında eşinden
alacağı mehr-i müecceli bulunan kadın sayısı 5 iken orta halliler arasında bu
sayı 25’tir. Bu rakam orta halli kadınların yarısından fazlasını oluşturmaktadır Mehir miktarının İslam hukukunun belirtildiği sınırlar içerisinde kadının ailesi veya sosyal statüsü gibi etkenlerin yanında yaşı, güzelliği ve bekareti gibi hususlarda göz önünde tutularak belirlendiği bilinmektedir (Akyüz,
2005: 217). Buna göre orta halli kadınlar içerisinde en yüksek mehr-i müeccel
42,000 akçe ile bir ağa eşi olan Ayşe bt. Yahya’ya aittir (DŞS 3796, 61b-3). En
düşük mehire sahip kişi ise 2,100 akçe ile Fatma bt. Ali’dir (DŞS 3796, 6a-3).
Ancak orta halli kadınlar arasından alacaklı olunan mehir miktarı genelde
7,000-15,000 aralığında yoğunlaşmış durumdadır.
Hem yoksul hem de orta halli kadınların miraslarında nakit paraya yok
denilecek kadar az rastlanmaktadır. Orta halli kadınlar arasında nakit paraya rastlanılan sadece bir kişidir. Kadı el-hac Ali Camii Mahallesi sakinlerinden Fatıma bt. Ali adlı kadının 23,930 akçelik terekesinin 4,400 akçesini
nakit para oluşturmaktadır ((DŞS 3796, 6a-3). O dönem için nakit para
bulundurmanın zorluğu kadar aile bireylerinin mahkemeden bu miktarı
saklaması gibi durumlar nakit paraya rastlamayı zorlaştırmaktadır. Ancak
buradaki en büyük etkenin kadınlar açısından nakit para bulundurmanın
ekonomik bir getirisi olmamasıdır. Bu aralıktaki kadınlar açısından ekonomik faaliyetlerin daha çok mülk edinme ile gerçekleştirildiği görülmektedir.
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Orta halli kadınların terekelerinde dikkat çeken başka bir husus kadınların başkalarının zimmetinde bulunan alacaklarının fazlalığıdır. İlk aralıktaki kadınlar ile ilgili değerlendirmede de bahsedildiği üzere borç alıp
verme işleminin kadınlar açısından bir ticari faaliyete işaret edip etmediğini kesin bir dille beyan etmek zor görünse de orta halli kadınlar içerisinde
alacağı olanların sayıca fazlalığı bu konuya odaklanmaya sebep olmaktadır.
Yoksul kadınlar içerisindeki 5 kişiye karşılık orta halli kadınların yarısına yakının başkalarından alacağı olduğu görülmektedir. Alacaklı olunan
kişilerin kimliğine bakıldığı zaman bu kişilerin bazen eş ya da amca gibi
akrabalık bağı bulunan kişiler oldukları bazen de herhangi bir kan bağı bulunmayan yabancı kimseler olduğu görülmektedir. İsmihan bt. Tomcan’ın
24,000 akçe amcası Kesber’den ve Maryam adlı kadından 600 meblağ alacağı (DŞS 3796, 17b-1), Hatice bt. Mehmed’in eşinden 14,400 akçe alacağı
(DŞS 3796, 15b-2) ve yine Fatma bt. Ahmet’in eşinden 14,400 alacağı (DŞS
3744, 3b-2) olması durumundaki gibi kan bağı olanlar ile Meran bt. Osib’in
Mardinli Kesber’den 5,760 akçe (DŞS 3744, 8b-1), Sidi bt. Abdunnur’un ise
Mehmet Ağa adlı kişide bulunan 4,000 akçe alacağında olduğu gibi (DŞS
3796, 9a-1) herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmayan kişilerde borçlu olarak görülmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir ancak eldeki veriler bu konuda kesin bir fikir ileri sürmek için yeterli görünmemektedir.

100,000 ve Üzeri Terekesi Olanlar
Çalışmamızda 100,00 akçe ve yukarı terekesi bulunan kadınlar zengin
olarak nitelendirilmektedir. Nitekim bu kadınlar ile ilgili terekeler incelendiğinde diğerleri ile aralarındaki farklar açık bir şekilde gözlemlenmektedir. Aşağıdaki tablo bu aralıktaki kadınlara ait belgelerin toplam ve kişisel
eşya miktarlarını göstermek için hazırlanmıştır.
Tablo 5. 100,000 akçe ve yukarısı kadınların kişisel eşya miktarları
Toplam
Miktar

Kişisel
Eşya

Defter/Belge
No

Nimet bt. Mustafa
Fatma bt. Mustafa
Fatma bt. Abdulkerim
Şefika bt. Ömer
Hatice bt. Şeyh İsmail Efendi
Havva bt. Hacı Ali
İgiye bt. Bedros
Emmetullah Hatun bt. Seydi
Ebubekir

100,735
132,033
476,280
123.344
237,761
231,240
191,760

68,335
29,013
250,680
83,894
75,000
65,796

3796/35b-1
3796/54a-1
3796/62a-3
3756/13b-1
3756/10a-1
3756/4b-1
3796/29b-2

120,197

51,000

3796/15a-1

Toplam

1,613,350

622,718
(%38,6)

Tereke Sahibi
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Tablodan da anlaşıldığı üzere 8 kadının toplam terekesi 52 orta halli
kadının terekesine yaklaşık olarak eşit durumdadır. Kişi bazında azınlığı
oluşturmalarına rağmen servet dağılımında durum farklılaşmaktadır. Bu
aralıktaki üç kadının bireysel servetleri 29 fakir kadının toplam servetini
geçmektedir. Fatma bt. Abdülkerim’in toplam terekesi yoksul kadınların
toplamını 3’e katlamaktadır. Servet dağılımındaki eşitsizliği açık bir şekilde
gözler önüne seren bu durum ne yazık ki toplumun geneline sirayet etmiş
durumdadır. Zenginler çok zengin, fakirler ise çok fakirdir.
Bir kişinin unvanına bakarak onun yaptığı işi veya toplum içerisindeki
statüsünü kolayca anlamak mümkündür. Ancak kadınlar için aynı durum
söz konusu değildir. Kadınların unvanına genelde mahkeme kayıtlarında
yer verilmemektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında kadınların kamusal
alandaki görünürlüklerinin fazla olmayışı kadar eşlerinin ve ailelerinin
statüsüne bağlı olarak yaşamayı tercih etmeleri etkili olmuştur. Elimizdeki belgelerde açıkça görülmektedir ki kadınların kendi isimlerinin önünde
veya arkasında hatun dışında bir unvana rastlanmamaktadır. Ancak bu
aralıktaki kadınların çoğunun eşi ya da babası şeyh, ağa, seyyid veya hacı
gibi unvanlara sahiptir.
Zengin kadınların dinsel kimlikleri incelendiğinde Çaruği mahallesinde sakin İgiye bt. Egos adlı Hristiyan kadın dışındakilerin Müslüman olduğu görülmektedir. İgiye’nin 191,760 akçelik bir mal varlığı vardır ve bunun
65,796 akçesini 105 parçalık kişisel eşyası oluşturmaktadır (DŞS 3796, 15a1). Bu eşyalar arasında altın ve gümüş takılardan çini tabak ve bardaklara,
çeşitli ev eşyalarından kıyafetlere yaşam standardının yüksek olduğunu
gösteren birçok malzeme bulunmaktadır.
Bu aralıktaki kadınlar içerisinde toplam terekesi ile kişisel eşya miktarı
aynı olan kişi bulunmamaktadır. Diğer aralıklarda bu durumda olan kadınlara rastlanmaktaydı. Fakat zengin kadınların kişisel eşyalarının toplam
terekelerinin %38,6’ısını oluşturduğu görülmektedir. Bu oran düşük gibi
algılansa da miktar ve parça adedi olarak kişisel eşyaların diğer kesimlerdeki kadınlarınkine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum
kadınların yaşam standartlarını yüksek tuttuğuna ve kişisel eşyalara önem
verdiklerine dair bir işaret olarak değerlendirilebilir. Bu işaretin bir göstergesi olarak kişisel eşyaların çeşitliliğinin artması, kıyafetlerde kürk ve
değerli kumaşlardan giysilerin bulunması ile çok sayıda altın mücevherin
terekelere girmesini belirtmemiz gerekmektedir. Diğer servet aralığındaki
kadınlarda çokça rastlanmayan altın mücevherler bu aralıktaki kadınlarda
sıkça görülen bir durum halindedir (bkz. DŞS 3796, 62a-3; 15a-1; 3756, 4b1). Altın, zümrüt gibi ziynet eşyalarının kişinin statüsünü simgeleyen nesneler olmasından dolayıdır ki zenginler bu nesneler üzerinden statü inşası
yapmakta ve gücünü gösterebilmektedir.
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Bu aralıktaki kadınların tereke miktarı ile kişisel eşyaları arasındaki farkı genelde taşınmaz mallar ile başkalarından alacakları oluşturmaktadır.
Bazı kadınların mülk edinme konusunda hassas olduğu ve çok sayıda taşınmaz mal edindiği belgelere yansımıştır. Bunlardan biri Emetullah Hatun
bt. Seyyid Ebubekir’dir. Babası seyyid, eşi ağa olan bu kadının 120,197 akçe
olan toplam terekesinin 51,000 akçelik kısmını kişisel eşyası oluşturmaktadır. Geriye kalan miktarı 24,000 akçelik mehr-i müeccel, Rum kapısında bir
ev, kal’ada bir ev, Mehmed Paşa mahallesinde bir ev, Hacı Mehmed evkafında bir ev, İbrahim Bey mahallesinde iki ev ve Eğil kazasında bir değirmen
hissesi oluşturmaktadır (DŞS 3796, 15a-1). Bu duruma örnek bir diğer kadın Hatice bt. Şey İsmail Efendi’dir. 237,761 akçelik terekesinde 2 ev ve bir
cüllâh dükkânı bulunmaktadır (DŞS 3756, 10a-1). Görüldüğü üzere kadınlar arasında ekonomik refah arttıkça mülk edinme oranı da artmaktadır.
Bu servet aralığındaki kadınların terekelerinde dikkat çeken başka bir
husus ise sahip olunan cariyenin fazlalığıdır. Yukarda ismi geçen Hatice bt.
Şeyh İsmail Efendi’nin kendisine ait 3 adet cariyesi bulunmaktadır. Bunlardan Sadıka 5,400 akçe, Sehuse 12,000 akçe, Hürrem ise 3,600 akçe değerindedir (DŞS 3756, 10a-1). Yine bir başka kadın Fatma bt. Abdülkerim’in
Rakik adındaki cariyesi 8,400 akçedir (DŞS 3796, 62a-3).

SONUÇ
Diyarbekir Eyaleti Osmanlı İmparatorluğu içerisinde hem barındırdığı nüfus hem de şehrin politik ve askeri özellikleri açısından her zaman
önemli bir idari birim olarak görülmüştür. Bunun yanında şehrin kendine
ait dinamikleri içerisinde sıradan halktan insanların yaşamı devletin diğer
bölgelerindeki insanlarınkinden farklı olmamıştır. İncelediğimiz dönemdeki kadınların yaşam standartlarının imparatorluğun diğer kesimlerindeki kadınların yaşamına dair işaretler sunacağı açıktır. Bu yönüyle elde edilen veriler Osmanlı toplumunda kadınların tarihinin yeniden yazılmasına
katkı sunacaktır.
İnceldiğimiz 3 defter içerisindeki kadınlara ait 89 adet tereke kaydı incelendiğinde Diyarbekir’de kadınların servet miktarları, kullandıkları eşyalar,
yatırım araçları ve ziynet eşyaları gibi etmenler üzerinden yoksul, orta halli
ve zengin olarak sosyo-ekonomik bir tabakalaşmanın yaşandığı görülmüştür. Yine bu tabakalaşmanın unvan-statü üzerinden yaşandığı, zengin kadınların eşleri ya da babalarının ağa, şeyh, hacı gibi unvanlara sahip kişiler
olduğu anlaşılmıştır. Erkek veya kadın ayırt etmeksizin yapılan çalışmalarda sıkça varılan sonuçlardan olan servet-statü arasındaki ilişkinin kadınlar
ile ilgili yapılan analizler içinde geçerli olduğu görülmüştür.
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Bahsi geçen tabakalar arasında keskin hatlar ile çizilmiş bir sınır veya
kutuplaşma olmamakla birlikte gelir dağılımındaki adaletsizliğin bir yansıması olarak zengin ve yoksullar arasında servet miktarları açısından büyük
uçurumların oluştuğu görülmektedir. Yoksulların hayatı ekonomik anlamda
oldukça sınırlı, kullandıkları eşyaları az, oturabildikleri bir evleri ve az sayıda
taşınmaz mülkleri ile geçimlerini zor sağladıkları görülmüştür. Az sayıdaki
zenginin ise yaşam standardının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Orta halli kadınlar ise sayıca fazla olup servet miktarında en büyük paya
sahip olmalarına rağmen zengin kadınlar karşısında yaşam standardı olarak
geri konumdadırlar. Buna rağmen yoksul kadınlara göre kullandıkları eşyaların sayıları ve çeşitliliği artmış, taşınmaz sayılarında artışlar yaşanmış, değerli
takılar ve mücevherler daha fazla kadında görülmeye başlanmıştır. Ayrıca bu
kesim içerisinde bağ, değirmen gibi ticari fayda sağlayan faaliyetlerin hisse
düzeyinde görülmeye başlandığı da belirtilmelidir. Yine orta halliler arasında
yoksulluk sınırına yakın olup terekesi 10,000-50,000 akçe arasında bulunan
kadınların sayılarının daha fazla olduğu görülmüş ve bunların yaşam standardının daha düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir.
Zenginlik sınırına yaklaştıkça kadınların statüsünde değişmelerin yaşandığı görülmüş ve buna bağlı olarak yaşam standardında yükselmeler tespit edilmiştir. Bunun bir göstergesi olarak kişisel eşyalarda çeşitlilik artmış,
altın takılara rastlanmaya başlamıştır. Ayrıca kıyafetler içerisinde kürkler,
değerli kumaşlardan yapılan şallar ile elbiselerin de hem sayıca hem de değerleri anlamında artış gösterdiği görülmüştür. Zenginliğin bir göstergesi
olarak cariye bulundurmalara sıkça rastlanmış, nadiren de olsa nakit paranın da terekelerde kayıt altına alındığı görülmüştür. Her kesimden kadının
terekesinde rastlanılabilecek mehir miktarının zengin kadınlar için yüksek
tutulduğu daha alt sınıflardaki kadınlar için düşük tutulduğu görülmüştür.
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XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA
AFYONKARAHİSAR’DA AİLE1
FAMILY IN AFYONKARAHISAR IN THE SECOND HALF OF
THE 17TH CENTURY
Mustafa KARAZEYBEK2
ÖZET
Sosyal hayatın en önemli unsurlarından biri ailedir. Aileyi oluşturan fertler bölgelere, sosyal ve ekonomik yapıya göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak aile,
“geniş aile” ve “çekirdek aile” olarak iki guruba ayrılır. Geleneksel toplumlarda ise
geniş aile yapısının bulunduğu görülür. Afyonkarahisar, bir Anadolu şehri olarak
diğer Anadolu şehirleri ile birçok açıdan benzerlik gösterir. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Afyonkarahisar şehrinde aile kurumuna giden yolda ilk önemli adım
nişanlanmadır. Ailenin oluşması hususunda en önemli aşama nikahtır. Nikah sırasında mutlaka mehr belirlenmektedir. Mehr, erkek tarafından kadına nikah sırasında verilen maldır ve iki türlüdür. Nikah sırasında doğrudan verilene “mehr-i
muaccel”, daha sonra verilmek üzere borçlanma şeklinde erkeğin vermeyi vaat ettiğine ise “mehr-i müeccel” denilmektedir. Daha sonra verilmek üzere vaat edilen
mehr, kadınların gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklar için teminat niteliğini taşımaktadır. Bu mehr büyük oranda boşanma veya kocanın vefatı sonrasında miras
taksiminde gündeme gelmektedir. Afyonkarahisar’da genellikle aile, anne, baba,
çocuklar ve bazen büyükanne ve büyükbabalardan oluşmaktadır. Çocuk sayıları
ortalama olarak iki ilâ üç arasında değişmektedir. Çok eşlilik vardır. Ancak evliliklerin yaklaşık % 75’i tek eşli, % 23’ü iki eşli olup ikiden daha fazla olanlar istisna
denilebilecek orandadır. Boşanmalarda erkekler fazla problem yaşamamaktadırlar.
Ancak kadınların boşanmayı istemesi durumunda erkeğin rıza göstermesi önem
taşımaktadır. Bu sebeple kadınlar erkeği razı edebilmek için çoğu zaman nafaka ve
“mehr-i müeccel” haklarından feragat etmek zorunda kalmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, aile, nikah, mehr, boşanma

ABSTRACT
Family is among the most important elements of the social life.
Individuals consisting of family may vary according to social and economic
structure. Generally, family is divided into two groups as “extended family”
1 Bu çalışma Mustafa Karazeybek'in "XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Afyonkarahisar
Şehri: Fiziki, Sosyal ve Ekonomik Yapı İncelemesi (Afyonkarahisar 2011)" adlı
doktora tezinden türetilmiştir.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, kzeybek@aku.edu.tr
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and “elementary family”. In traditional socieities extended family form’s
existence could be seen. Afyonkarahisar, being an Anatolian city itself,
resembles other Anatolian cities in many aspects. In the second half of
the 17th century, primary step through the marrriage is the engagements.
The most important phase in becoming a family is the marriage ceremony.
Bridewealth ought to be decided during the wedding ceremony. Bridewealth
is the goods given to the bride by the groom and it has two types. The
bridewealth that is given directly to the bride during the wedding ceremony
is called as “mehr-i muaccel” (prematrimonial support) and the one that
is promised to be given by the men later on is called “mehr-i müeccel”
(alimony). The bridewealth that is promised to be given is an assurance for
women for the difficulties to be encountered. This bridewealth comes to
the fore in the event of divorcement and partition of the inheritance after
the death of the husband. Family in the Afyonkarahisar generally consists
of mother, father, children and occasionally grandparents. The number
of children varies from two to three on average. There is polygamy. But,
about 75% of the marriages are monogamous and 23% of the marriages
are bigamous and those who have more than two could be counted as
exceptions. Men do not have much trouble in divorce. But if the woman
seeks divorce than it is important that the man consents. For this reason
women are obliged to waive their maintenance payments and “mehr-i
müeccel” rights from time to time in order to comply.
Keywords: Afyonkarahisar, family, marriage ceremony, bridewealth,
divorce

GIRIŞ
Sosyal kurum olarak aile biçimsel olarak genellikle geniş aile ve çekirdek aile olarak iki şekilde ele alınmaktadır. Geniş aile, bir aile reisinin başkanlığında eş, çocuk, torun, gelin, damat, amca, dayı, hala ve teyzelerden
oluşmaktadır. Ailenin ataerkil veya anaerkil oluşuna göre fertler de değişmektedir. Dar veya çekirdek aile ise bir karı koca ile çocuklardan meydana
gelmektedir(Aydın, 1989: 196).
Osmanlı toplumunda ailenin kaç kişiden oluştuğu hususunda standart
bir rakamdan bahsetmek mümkün olmasa da Ömer Lütfi Barkan’ın hâne
karşılığı olarak öne sürdüğü beş rakamı genel kabul haline gelmiştir. Bölgelere ve şehirlere göre farklı sonuçların ortaya çıkması muhtemel olan bu hususta, XVII. yüzyılın ikinci yarısında Afyonkarahisar Şehri’ndeki durumu ortaya
çıkarmaya yönelik olarak 1650(AŞS, 502, 37b/244) tarihinden 1669(AŞS, 521,
40b/206) tarihine kadar eş ve çocuk sayıları verilen toplam 79 muhallefat
kaydı tespit edilerek incelenmiştir. Bahsi geçen muhallefat kayıtlarından 54’ü
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erkek 25’i kadınlara aittir. İlgili kayıtların verilerine göre vefat eden kişilerin
toplam 173 çocukları bulunmaktadır. Kişi başına çocuk sayısı ise ortalama
olarak iki ilâ üç arasında olduğu görülmektedir. Hane başına düşen nüfus
hesaplanması gerekir ise bu sayıya baba ve anneler ile zaman zaman büyük
anne ve büyük babanın da ilavesiyle beş civarında bir rakama ulaşılır ki bu
sayı, Ömer Lütfi Barkan’ın hesaplamasına da uygun düşmektedir.
Aynı verilerdeki eş durumlarıyla alakalı bilgiler değerlendirildiğinde, erkeklerin üçü, kadınların ise beşi bekâr, geri kalanı evli olduğu görülmektedir.
Erkeklerin bekâr olanlarından biri Karahisâr-ı Sâhib Mütesellimi İbrahim
Ağa’nın hüddamından Zülfikar Ağa(AŞS, 509, s. 17/41), biri Mütesellim Ahmet Ağa’nın ağalarından Hasan Ağa(AŞS, 512, 14b/71) ve diğeri de Aslen Karahisâr-ı Sâhib’den olup Konya’da oturan bir kişidir(AŞS, 512, 11a/44). Mütesellim hizmetinde çalışan ağaların mirasçılarının bulunmaması, bu kişilerin
dışarıdan gelme ihtimalini akla getirmektedir. Dolayısıyla Afyonkarahisr’da
yetişkin erkekler arasında bekâr oranı son derece az olduğu söylenebilir. Evli
erkeklerden 1’i (% 2) üç eşli, 12’si (% 23,5) iki eşli ve geri kalan 38’i (% 74,5)
ise tek eşlidir. Dolayısıyla Afyonkarahisar’da evliliklerin çoğu tek eşli olduğu
ortaya çıkmaktadır. Birden fazla eşli olanlar da büyük oranda iki eşli olup
ikiden fazla eşi olan erkek istisna denecek ölçüde azdır. Kadınlardan evli olmayanların birinin çocuğu bulunmaz iken 4’ünün çocuğu vardır. Dolayısıyla
dördü duldur. Geriye kalan 20’si ise evlidir. Dolayısıyla kadınların da bekâr
veya dul kalmayı tercih etmedikleri söylenebilir.
Tablo 1: Muhallefat Kayıtlarına Göre Eş Sayıları
Tek Eşli
38
İki Eşli
12
Üç Eşli
1
Dört Eşli
0
Bekar
3
Toplam
54 Erkek

1. Nişan ve Nikâh
Aile kurumuna giden yolda ilk önemli adımın nişanlanma olduğu söylenebilir. Afyonkarahisar Şehri’nde evlilik öncesinde nişanlanma ve nişanlanma sırasında taraflar arasında alınıp verilen eşya ve hediyelerle ilgili
şerʻiyye sicillerinde bilgiler bulunmaktadır. Genellikle bu konudaki bilgiler, nişanın bozulması ve eşyaların geriye talep edilmesi nedeniyle taraflardan biri veya ikisinin birlikte mahkemeye müracaatı dolayısıyla sicillere
aksetmektedir.
Nişanlanma sırasında oğlan tarafından kıza mehr-i muʻaccel olarak
bazı eşyalar verilmektedir. 1673 tarihli kayıt verilen eşyalar hususunda
bize fikir vermektedir. Söz konusu kayda göre; Sofular Mahallesi’nde sakin
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Himmet oğlu Ahmet, oğlu Abdülkadir’i Ali kızı İsmihan’a nişanlar iken bir
yeşil derâyî kaftan, bir arakî, bir al zıbunluk, bir miktar iplik, iki al çenber,
bir altun hatem (altın yüzük), bir sîm hatem (gümüş yüzük) ve iki kuruş
göndermiştir(AŞS, 514, 2b/15). Bir başka kayıtta ise erkek tarafı kız tarafına
nişanlanma sırasında, pabuç, mest, keten, destmâl, ipek, siyah üzüm, doksan
akçe nakit para ve bir karasığır öküzü vermiştir(AŞS, 507, s. 92/316). Nişan
sırasında verilen eşya herhangi bir sebeple nişanın bozulması halinde geriye
iade edilirdi(AŞS, 507, s. 92/316; 514, 2b/15). Bu tür iade işlemleri şahitler
huzurunda yapılır ve zaman zaman bu durum mahkemeye yansıtılıp sicil
defterlerine kaydedilirdi(AŞS, 502, 5b/29). Bazı durumlarda eşyaların
iadesi yerine belli bir para üzerine anlaşma sağlanabilir(AŞS, 512, 64a/352),
veyahut eşyanın bir kısmı aynȋle iade alınır iken bazıları karşılığında para
alınabilirdi(AŞS, 507, s. 92/316).
Küçük yaşlarda büyükleri tarafından nişanlanan kız çocukları mükellef olduktan sonra buna itiraz edip nişanı bozabilirlerdi. Bu hususta muhtelif örnekler vardır(AŞS 502, 36b/237; 506, 5b/30; 513, 13b/53). Nişanın
bozulmasına ilişkin fetvalara da rastlanmaktadır. Bu fetvalarda, babasının
isteğiyle nişanlanan kızın nişanı bozarak bir başkası ile evlenmesine müsaade edilmektedir(AŞS, 510, 1b/x, s. 11/62). Kızın nişanı bozması ile ilgili
bazı kayıtlarda aynı zamanda evleneceği kişinin ismini belirttiği durumlara
da rastlanmaktadır(AŞS, 506, 5b/30). Nişanlanma sırasında bazen nikâh
da yapılmaktadır. Ancak bu şekilde yapılan nikâh, nişanın bozulması durumunda normal nikâh gibi işlem görmediği anlaşılmaktadır(AŞS, 511,
34b/214, 59b/362).
Müslümanlarda olduğu gibi, Ermenilerde de evlenme öncesi namzetlik yani nişanlanma olur(AŞS, 503, 5b/26; 506, 39a/218), hatta bu küçük
yaşlarda da gerçekleşebilirdi. Ayrılma için yine Müslümanlarda olduğu
gibi zaman zaman taraflardan birinin mahkemeye müracaatı söz konusu
olmakta ve ayrılık mahkeme kararıyla gerçekleşebilmektedir(AŞS, 503,
5b/26; 513, 7b/32).
Aile kurumunun oluşmasında nişanlanmadan sonra gerçekleşen en
önemli aşama nikâhtır. Osmanlı Aile hukukunun büyük oranda İslam aile
hukukunun tatbiki şeklinde gerçekleştiği dikkate alındığında, Osmanlı aile
hukuku meselelerinin İslam aile hukukundan hareketle ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İslam hukukunda nikâh ise esas itibarıyla tarafların
ve şahitlerin iştirakiyle akdedilen medeni bir akittir(Aydın, 1982: 1). Bu
akit ile bir aile teşekkül eder, bir erkek ile bir kadın arasında birtakım haklar tesis edilerek bunların birbirlerinden meşru surette istifadeleri caiz olur.
Nikâhın rüknü, ȋcâp ve kabulden ibarettir. Nikâhta icap ve kabul, beldelerin
örf ve âdetine göre nikâhın yapılması sırasında kullanılan sözler olup nikâh
akdi bunlarla gerçekleşir(Bilmen, ty.: 5, 15). Müslümanların aralarında
câiz olan her nikâh, ehl-i zimmet arasında da caizdir. Yani, Müslümanların
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nikâhlarında aranılan şartları câmiʻ olarak zımmiler arasında akdedilen bir
nikâh İslâm hukukunca sahih olur(Bilmen, ty.: 169).
Osmanlı Devleti’nde nikâh akitlerinin belirli bir bölümünün mahkemelerde kıyıldığı, bunun için tarafların ya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla
mahkemeye başvurdukları anlaşılmaktadır. Lâkin, yine de nikâhların yüzde kaçının mahkemelerde akdedildiği hususunda sıhhatli bir nispet verme imkanı bulunmamaktadır. Şehir merkezlerinde taraflar önce hâkime
başvurmakta, oradan aldıkları bir izinname ile umumiyetle bulundukları
mahallenin imamı veya ehil birisi huzurunda nikâhlarını kıydırmaktadırlar. Bu yönde bir tatbikat kadı tarafından kıyılmayan nikâhlarda da devlet
kontrolünün kaybolmadığını, bunların da netice itibariyle devleti temsil
eden kadının kontrolünde kıyıldığını göstermesi bakımından önemlidir(Aydın, 1982: 4,5,6).
Bir kısım nikâhların kadının izni dahi aranmaksızın kıyıldığını kabul
etmek gerekir. Zira nikâha hâkimin veya onun izniyle bir din adamının
iştiraki hukuken zarûrȋ değildir. Bu yüzden bilhassa şehir merkezlerinden
uzak köylerde kadının haberi ve izni olmaksızın, ama herhalde bir din adamının huzurunda nikâh kıyıldığını kabul etmek gerekir. Ancak kadı huzurunda veya kadı izniyle kıyılmayan nikâhların varlığıyla ilgili bir ihtilaf mahkemeler tarafından dinlenmez olmuştur. Bu ve benzeri sebeplerle
nikâhların ekserisinin ya kadı tarafından veya kadı izniyle bir din adamı
tarafından kıyıldığı söylenebilir(Aydın, 1982: 8, 9). Nikâh merasiminde evlenecek kız umumiyetle bir vekille temsil edilmekte, kızın bizzat kendisine
ya evlilik anında veya daha sonra verilmek üzere mehr tespit edilerek iki
şahit huzurunda nikâh kıyılmaktadır(Aydın, 1982: 10).

2. Evlenmeler
Afyonkarahisar şerʻiyye sicillerdeki kayıtlardan anlaşıldığına göre; çok
sık olmasa da evlilik, kadınların bizzat kendilerinin mahkemeye müracaatı
üzerine kadı huzurunda gerçekleşebiliyordu. Bazen kadınlar mahkemeye
bizzat müracaat ederek evleneceği kişinin ismini belirtir ve bu sicile kaydedilirdi(AŞS, 506, 6a/32). Veyâhut, kadın mahkemede evleneceği kişinin
huzurunda âkil ve bâliğ olarak kendi iradesiyle, ne kadar mehr-i müʼeccel
alacağını da belirterek söz konusu kişinin eşi olmayı kabul ettiğini ifade
eder ve mahkeme de bunu tasdik ederdi(AŞS, 512, 21b/110). Kadının bizzat
mahkemeye gelmeden, vekâlet verdiği bir kişi vasıtasıyla kadı huzurunda
nikâh akdinin gerçekleştirildiği de olurdu(AŞS, 512, 37b/213, 38a/216).
Afyonkarahisr’da çoğunluğu tek evlilik olmakla birlikte iki, üç ya da
dörde kadar evliliklere rastlanmaktadır. Erkekler için dört evlilikten fazlasına şerʻan müsaade edilmez idi. Dört eşi olan kişi yeniden evlenebilmesi
için eşlerden birisini boşaması ve boşadığı kadının iddet süresinin de dolmuş olması gerekirdi. Bu tür durumlar çok nadir de olsa gerçekleşebilirdi.
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1658 tarihli sicil kaydı buna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Söz konusu
kayda göre; Kasım Paşa Mahallesi sakinlerinden Yitilmiş oğlu Gündoğmuş, dört evli iken 1657 tarihinde eşlerinden birini boşamış ve sonrasında
bir başkasıyla yeniden evlenmiştir. Ancak ehl-i örf taifesi boşandığı eşinin
iddet müddeti dolmadığı gerekçesi ile müdahale etmiştir. Bunun üzerine
Gündoğmuş’un boşadığı eşinin ifadesine başvurulmuş ve onun da Gündoğmuş’un söylediklerini doğrulaması, yani iddet müddetinin dolduğunu
söylemesi, ayrıca kadının ifadelerinin delil olarak kullanılmasına ilişkin
fetva dikkate alınarak Gündoğmuş’un yeni evliliği onaylanmıştır(AŞS, 506,
35b/191).
Erkeklerin birden fazla kadınla evlenmeleri halinde, eşlerin her birinin
ayrı evde oturma hakkı olup bunu talep edebilmektedirler. 1673 tarihli bir
dava kaydı bunun bir örneğini bize göstermektedir. Söz konusu kayda göre;
Sinan Paşa Mahallesi’nden Nasuh kızı Hûri mahkemeye müracaat ederek,
kocasının kendisinden başka iki eşi daha bulunduğunu ve üçünü bir evde
iskân ettirdiğini belirterek eski kocasından kalan malların kendisine teslim
edilerek başka bir evde oturtulması hususunda kocasına tenbihde bulunulmasını istemiştir. Kocası Hacı Ahmet’in, karısının iddialarının doğruluğunu itiraf etmesi üzerine mahkeme, Hurinin önceki kocasından getirdiği
mallar ve erzakı ile avlusu içerisinde başka bir evde iskânının sağlanmasını
Hacı Ahmet’e tenbih ve hükmetmiştir(AŞS, 512, 22b/117).
Boşanmış veya kocası vefat etmiş kadınların iddeti dolmadan nikâhlanmasına da müsaade edilmezdi. İddet; vefat veya boşanmadan sonra şerʻan
muayyen olan bir müddet olup bu müddet son bulmadıkça zevc veya zevce
başkasıyla ve bazı hallerde birbirleriyle tekrar evlenemezler. İddetin başlangıcı, talâk, vefât veya fesh ve mütareke hadiselerinden birinin vukuu ânıdır.
Sonu ise, muayyen müddetlerin geçip nihâyet bulmasıyla veya vazʻ-ı haml
ile tekarrür eder. Hayz görmeyen bir mutallaka doksan gün, kocası ölüp
de gebe bulunmayan bir kadın da yüz otuz gün iddet bekler (Bilmen, ty.:
s. 368, 370). Yapılan nikâhtan sonra kadının iddeti dolmadığı ortaya çıkar
ise yapılan nikâh geçersiz sayılırdı. Eğer bir kadının iddeti dolmadan nikâh
yapıldığı yönünde bir şikâyet olur ise, mütesellim, ya da onun tarafından
görevlendirilen mübaşir, söz konusu olan kişiyi kadı huzuruna çıkarır ve
davası görülürdü(AŞS, 511, 36a/232, 39b/255).
Başka diyara giden kocanın vefatına ilişkin iki kişinin şahitlik etmesi ile
kadının bir başkası ile evlenmesine mahkeme kararı ile izin verilirdi(AŞS,
512, 63b/348). Nadir olsa da başka diyara giden kocanın vefatına ilişkin bir
kişinin şahitliği de, mahkeme tarafından kadının bir başkası ile evlenmesine karar vermesi için yeterli görülebilmektedir(AŞS, 509, s. 19/45). Bir kişinin şehâdetiyle, kadının kocasından boşanarak bir başkasıyla evlenmesine
müsaade edildiği de görülmektedir (AŞS, 512, 10b/41).
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İstisna olarak hür bir kadın ile köle bir erkeğin evlenmesine de rastlanmaktadır. 1673 tarihli bir sicil kaydında bunun bir örneği görülmektedir.
Söz konusu kayda göre; İmaret Mahallesi’nde sakin Mustafa kızı Cemile,
Akçain Köyü’nden Hacı Ali Bâlî’nin izni ile kölesi olan Abdullah oğlu Mustafa ile bin dirhem gümüş mehr-i müʼeccel ile evlenmiştir. Bu mehri kendisinden almadan eşinin vefatı üzerine Cemile mehrini kocasının sahibi olan
Hacı Ali Bâlî’den talep etmiştir. Hacı Ali Bâlî ise kölesinin izni ile evlendiğini, ancak mehrin kölenin rakabesine taalluk ettiğini belirterek ödememiş
ve mahkeme de bunu onaylamıştır(AŞS, 512, 45b/260).
Evlenme esnasında kocanın ağırlık verme uygulaması da görülmektedir. 1663 tarihli kayıt bunun için örnek teşkil edebilir. İlgili kayıtta, Akmescit Mahallesi’nden Süleyman Ağa evlenir iken altmış riyâlî kuruş ağırlık
vermiştir(AŞS, 507, s. 96/327). Ardıç Mahallesi sakinlerinden Ahmet oğlu
Mustafa ise nikâh anında kızın babasına ağırlık olarak üç bin akçe vermiştir. Daha sonra da verdiği ağırlığı geriye istemiş ve verdiği ağırlık karşılığında bazı eşyalar alarak kayın babası ile sulh olmuşlardır(AŞS, 512, 32b/172).
Bir başka vakada ise erkek, evleneceği kızın kardeşine ağırlık olarak bir at
vermiş ve boşanma sırasında bunu geriye almıştır(AŞS, 503, 75b/490). Kadının vefatı halinde ise kocası verdiği ağırlığı mirasından talep edebildiği
anlaşılmaktadır(AŞS, 507, s. 96/327). Çünkü İslam hukukuna göre; bir kızı
evlendirmek için, ebeveynden veya akrabasından birinin ağırlık, kaftanlık ve sâire namlarıyla alacakları şey, rüşvet mahiyetindedir. Koca, vermiş
olduğu şeyi mevcut ise aynen, değilse bedelen geriye alabilir. Nitekim bir
kadın da kendisini veya kızını evlendirmesi için bir erkeğe vereceği şeyi
evlenmeden sonra geri alabilir(Bilmen, ty.: 13).
Evlenme sırasında taraflar birtakım şartlar ileri sürebilirler ve ileride
buna dayalı olarak hak iddia edebilirler idi (AŞS, 511, 51b/321). Bundan
başka, erkeğin ileride bir başka evliliğinin ortaya çıkması halinde yeni eşinin boş olacağı gibi farklı şartlar ile evliliklerin yapıldığına da rastlanmaktadır(AŞS, 506, 43b/251).
Kadınlar evlenir iken, kocalarının ikinci bir eş, odalık veya cariye alması
hususunda hassasiyet gösterebilmekte ve bu tür bir girişimin olması halinde doğrudan kendisini boşamasına ilişkin kocasından kadı huzurunda söz
alarak bu hususu garanti altına alabilmektedir(AŞS, 502, 23a/158).
Usulsüz evliliklere de rastlanmaktadır. Böylesi bir durum tespit edildiğinde mütesellim devreye girerek mahkemeye müracaat eder ve gerekli
hükmün verilmesini isterdi. Mesela; Ramazan isimli şahıs kürekçi olarak
deniz seferine katılmış ve esir düşmüştür. Bedrik Mahallesi’nden Süleyman
oğlu Mustafa, Ramazan’ın vefatını ispat etme sözü ile Ramazan’ın eşi ile evlenmiştir. Bir yıl sonra mütesellim kâimmakâmının görevlendirdiği Ahmet
Ağa mahkemeye müracaat ederek şikâyette bulunmuştur. Mustafa da Ramazan’ın hayatı bilinmemesi nedeniyle, vefatını ispat etmek sözü vererek
evlendiğini itiraf etmiştir(AŞS, 512, 20a/102).

138

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

Nadir olarak çok küçük yaştaki kız çocuklarının velisi izniyle evlendirildiklerine rastlanmaktadır. 1670 tarihli bir kayıtta böyle bir olaya rastlamaktayız. Söz konusu kayda göre; İmaret Mahallesi sakinlerinden Hacı
İnayetullah, aynı mahalleden Fâtıma isimli küçük kızla annesinin izni ile
evlenmiştir. Ancak kız çok küçük olduğu için yine annesinin izin ve rızasıyla “halvetü’s-sahîha” olmadan önce boşanmıştır(AŞS, 505, s. 6/13).

3. Mehr
Evliliklerde nikah akdinin vazgeçilmez şartlarından biri, erkeğin kadına vermesi gereken mehrin belirlenmesidir. İslamdan önce mehr, kadının
satış bedeli idi. İslam dini bu âdeti bazı yeni düzenlemeler ve yasaklamalara bağlamış, özellikle mehri kadının almasını emrederek kız babalarının
veya akrabaların almasını şiddetle yasaklamıştır. Ancak tatbikatta, bu hükümlere her yer, her zaman ve her topluluk arasında uyulduğunu söylemek
güçtür. Eski tarz veya saptırılmış uygulamaların fıkhın değil, toplumsal ve
ekonomik şartların zorlamasıyla geniş çevrelerde yaygınlaşmış olduğunu
söylemek mümkündür(Ortaylı, 1980: 35).
İslam hukukunda mehr; zevcenin nikâh akdi ile hak ettiği ve kocasından
aldığı maldır(Bilmen, ty.: 10). Evlenen kadın, nikâh sırasında mehr miktarı
belirtilmiş ise ona, belirtilmemiş ise mehr-i misle müstahak olur(Bilmen, ty.:
33). Mehr-i misl ise zevcenin babası tarafından ve olmadığı takdirde beldesi
ahalisinden akid tarihinde yaş, cemâl, bekâret gibi vasıflarda akran ve emsâli kadınların mehridir(Bilmen, ty.: 10). Mehr, nikâh sırasında zikredilmesi
gereken, zevcin vefatı halinde terekede önceliği olan alacaklar arasındadır.
Diğer varisler buna mani olamazlar(Ortaylı, 1980: 35). Mehr iki çeşittir. Bunlardan birincisi “mehr-i muʻaccel”, diğeri ise “mehr-i müʼeccel”dir.

Mehr-i Muaccel
Mehr-i muʻaccel; peşin verilmesi meşrut olan mehrdir(Bilmen, ty.: 10).
Mehr-i muʻaccelini almış olan kadın kocasının evinde ikamete mecbur olur,
kocasının izni olmaksızın şerʻȋ bir hakka dayanmadığı sürece başka yere gidemez(Bilmen, ty.: 33). Kadı huzurunda yapılan evlilik kayıtlarında, mehr-i
muʻaccel hakkında bilgiler bulunabilmektedir. Bütün kayıtlarda olmasa da
bazı kayıtlarda mehr-i muʻaccel olarak verilen para miktarları(AŞS, 512,
37b/213), mücevherat, elbise ve sair eşyaların dökümü verilmektedir(AŞS,
512, 38a/216). 1673 tarihli boşanma davasında kadının mehr-i muʻaccel
olarak aldığı eşyayı da iade ettiği görülmektedir (AŞS, 512, 68b/374).

Mehr-i Müʼeccel
Mehr-i müʼeccel; bilâhare verilmesi meşrut olan mehrdir. Muayyen bir
müddet zikredilmemiş ise vefat veya talak hâlinde âciliyet kazanır. Bir mehrin
tamamı müʼeccel olabileceği gibi bir kısmı da müʼeccel olabilir(Bilmen, ty.: 10).
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Afyonkarahisar’da, kadı huzurunda yapılan evlenme kayıtlarında
mehr-i müʼeccel hakkında bilgiler bulunabilmektedir(AŞS, 512, 21b/110).
Bunun yanı sıra birçok zaman miras anlaşmazlıklarıyla alakalı dava kayıtlarında da mehr-i müʼeccel kayıtları yer almaktadır. Çünkü nikâh sırasında
belirlenen mehr-i müʼecceller genellikle ölüm halinde kocanın mirasından
tahsil edilmekte idi. Bu durum ya diğer mirasçıların itirazı neticesinde, ya da
tarafların anlaşmalarının sicile kaydının istenmesi neticesinde mahkemeye
intikal etmekte idi. Söz konusu hükümler incelendiğinde çarpıcı bir durum
ortaya çıkmaktadır. Evlenme sırasında mehr-i mu‘accelin yanında sanki göstermelik bir uygulama gibi değerlendirilebilecek mehr-i mü’eccel konulmasının, uygulaması olmayan bir gelenekten ibaret olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Genellikle yüksek miktarlarda olan bu mehr-i müʼeccellerin bilhassa vefat
anında uygulamaya konularak mirastan tahsil edildiği görülmektedir.
Kadınların, kocalarından mehr-i müʼeccel haklarını almadan vefatları
durumunda normal miras olarak kabul edilerek işlem görmektedir. Yetimlerin annelerinin, kocasından mehr alacağı varsa, vasileri vasıtasıyla bunu
yetim mallarından talep ederek alabilirdi(AŞS, 503, 8a/43). Zaman zaman
mehr-i müʼeccelin alınması yetimlerin vasileri ile anlaşmazlıklara da neden
olabilmektedir (AŞS, 510, 4b/19, 8b/44; 512, 36a/201). Miktarların yüksek
olmasından dolayı bazen mirasın tamamının mehr-i mü’eccel karşılığında
eşe kaldığını da söylemek mümkündür(AŞS, 507, s. 29/105). Dolayısıyla
diğer mirasçılara, mirastan pay kalmadığı durumlarda konu mahkemelere taşınmaktadır. Ancak mahkeme bu gibi durumlarda öncelikle mehrin
ödenmesine onay vermekte, yani diğer mirasçıların şikâyetleri sonuç vermemektedir(AŞS, 502, 2b/5, 3a/8, 4b/22; 506, 7a/41).
Mehr-i mü’eccelin mirastan alınması her zaman dava konusu olmamaktadır. Taraflar aralarında anlaşarak ev, arsa, dükkân vb. miras mallarının
biri veya birkaçı mehr karşılığında eşe verilir ve herhalde çoğu zaman bu
anlaşma kadı tarafından sicile kaydedilirdi(AŞS, 502, 17a/114; 504, 6b/34,
12a/64). Vefat eden kadının eşi üzerinde kalan mehr-i müʼeccel hakkı mirasçılarına intikal etmekte ve mirasçıları tahsil edebilmektedir. Bu nedenle,
kocanın ölümünden sonra hanımı mehr-i mü’ecceli tahsil için girişimde bulunmasa bile, hanımın ölümünden sonra, hanımın çocukları, annelerinin
mehr-i mü’eccelini adamın mirasçılarından tahsil için harekete geçebilir ve
bunu tahsil edebilirlerdi(AŞS, 502, 7b/42). Hatta mehr-i mü’eccel sahibi kadın vefat ettikten sonra kadının annesi, kızının mehrinden üzerine düşen
hissesi ile kızından sonra vefat eden torununun hissesini de damadından
talep edip mahkeme kararıyla alabiliyordu(AŞS, 502, 8b/51). Bunun dışında vefat eden kadının kardeşleri de kadının vefatından sonra kadının kocası üzerinde kalan mehr-i mü’ecceli üzerinde hak talep edebilirler ve bunu
hisseleri oranında tahsil edebilirlerdi(AŞS, 502, 19a/127, 65a/413). Ayrıca,
vefat eden teyzenin kocası üzerinde kalan mehr-i müʼeccel hakkının yeğenleri tarafından talep edildiğine de rastlanmaktadır(AŞS, 504, 14b/76).
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Mirası beytü’l-mâla kalan kişilerin eşleri de mehr-i müʼeccel haklarını, mirasa mîrî adına el koyan kişiden alabilirler idi(AŞS, 503, 69b/450, 451).
Nikâh sırasında bir taraftan mehr-i müʼeccel tespit edilir iken aynı
zamanda erkeğin kadına döşek, yastık, kuşak, yorgan, kilim, pala, sahan,
kaftan ve havlu gibi muhtelif eşyaları vermesine dair akit yapılabilir ve bu
eşyalar kadının malı olurdu. Vefatından sonra da mirasçılarına kalırdı(AŞS,
517, 54b/151).
Vefat eden evli kadınların muhallefat kayıtlarında, geride bıraktığı mal
varlıkları arasında kocasından alacağı olarak “mehr-i müsbet” veya “mehr-i
müʼeccel” miktarlarının kayıtlarına da rastlanmaktadır. Yani mehr kadının
kocasından alacağı olarak kabul edilmekte ve mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır(AŞS, 511, 73b/432, 78a/456; 514, x/2, 2a/11; 520, 88a/314).
Ancak vefat eden evli erkeklerin bir kısmının muhallefat kayıtlarında
ise “mehr-i müʼeccel” kaydı bulunmamaktadır(AŞS, 517, 49b/133; 520,
88b/315, 100a/365; 519, 19a/126). Muhtemelen bu kişilerin mehr borcu
bulunmamaktadır. Adamın vefatı sonrasında muhallefatın mirasçılar arasında paylaşımı sırasında mehrin miktarı hususunda anlaşmazlık çıkabilmekte ve bu durumda iddianın doğrulanması için “beyyine” talep olunmaktaydı(AŞS, 519, 122b/656).
Mehr-i mü’eccelin her zaman tamamı tahsil edilmeyebiliyordu. Taraflar
arasında anlaşma sağlanması durumunda mehrin bir kısmı alınarak gerisinden vazgeçilebiliyordu(AŞS, 502, 8b/53). Veya zifaf gecesi bir kısmının
verildiği, daha sonra bir kısmının hibe edilip geriye kalanın muhallefattan tahsil edildiği uygulamalar görülebildiği gibi(AŞS, 511, 86b/506, 507),
mehr-i müʼeccelin bir kısmının kadın tarafından halvetü’s-sahîhadan sonra (AŞS, 507, s. 96/327; 512, 72a/395), veyahut ileriki zamanlarda kocasına hibe edildiği ve geri kalanın tahsil edildiği uygulamalar da olabiliyordu(AŞS, 507, s. 11/39; 510, 8b/44).
Kocanın vefatı sonrasında mehr-i müʼeccelin hanım tarafından alınması bazı durumlarda miras hakkıyla birlikte gerçekleşir idi. Bu durumda
arada yapılan anlaşma çerçevesinde para, mücevherât, eşya, gayr-i menkul, hayvan ve sair mal varlıkları verilerek mesele çözümlenirdi(AŞS, 503,
10b/59; 504, 1b/3, 3b/17; 507, s. 22/83).
Birden fazla hanımı bulunan kişilerin muhallefatlarında eşlerden sadece birine ait mehr-i mü’eccel kaydının bulunduğu örnekler yanında(AŞS,
521, 4b/23), her iki eşin mehr-i müsbet aldıklarına ilişkin kayıtların bulunduğu örneklere de rastlanmaktadır(AŞS, 512, 27b/141). Çok eşlilerde,
eşlerin mehr miktarları arasında ciddi farklılıkların olduğu görülmektedir.
Mesela; Arap Mescidi Mahallesi’nden olup Muhyiddin Efendi Mektebi’nin
muallimi olan Mahmud Efendi’nin eşlerinden birinin 71,5 kuruş mehr-i
müʼecceli var iken diğerinin ancak 10 kuruş mehri olduğu görülmekte-
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dir(AŞS, 514, 7a/42). Bunlardan yüksek mehri olan eş, büyük ihtimalle ilk
eşi olup kız olarak almış olmalıdır.
Mehr-i müʼeccel hakkında bilgi bulabildiğimiz bir başka kayıt türü
ise, boşanma kayıtlarıdır. Boşanma sırasında her ne kadar kadın mehr-i
müʼeccel hakkından feragat etmek zorunda kalsa da mehr-i müʼeccel miktarları dolaylı olarak bu kayıtlarda zikredilmektedir(AŞS, 511, 33a/202).
Mehr-i müʼeccelin boşanma sırasında ödendiğine ilişkin çok nadir örnek
vardır. Uygulamalar göz önüne alındığında, mehr-i müʼeccelin, genellikle
kocanın ölümü sonrasında mirastan tahsil edilen, kadının erkek üzerindeki
hakkı olarak görünmektedir. Çünkü boşanma kayıtlarında büyük bir ekseriyetle kadının mehr-i müʼeccel hakkından feragat etmek zorunda kaldığı
anlaşılmaktadır. Biz incelediğimiz dönem içerisinde çokça boşanma kaydı
incelememize rağmen, kadının mehr-i müʼeccel alabildiği çok az vakaya
rastladık(AŞS, 503, 10a/55, 30b/202, 56a/370; 510, 20a/114; 511, 15a/94,
16a/100, 55b/342, 62b/379). Kadının boşanır iken kocasından birtakım kazanımlar elde ettiği durumlarda bile mehr-i müʼeccel hakkından feragat
etmek zorunda kaldığı görülmektedir(AŞS, 507, s. 33/130).
Özellikle kadının boşanmayı talep etmesi durumunda mehr-i müʼeccelin ödenmesi talebinden vazgeçer(AŞS, 502, 5b/27) veya boşanma sırasında
eşler aralarında yapılan anlaşma gereğince kadın mehr-i mü’eccel talebinde
bulunmazdı(AŞS, 502, 7b/44, 18a/123). Ya da boşanma sırasında kadın kocasından boşanma bedeli alarak, mehr-i müʼeccel ve nafaka-i iddet hakkından feragat ederdi(AŞS, 511, 27b/172, 33a/202; 514, 10b/52). Bazı vakalarda
ise, boşanma sırasında iki taraf arasında yapılan anlaşma ile mehr-i müʼeccelin az bir kısmı kadına ödenirdi(AŞS, 511, 55b/342, 62b/379, 99a/570).
Veya mehr-i müʼeccel ve nafaka-i iddet karşılığında boşanma sırasında taraflar anlaşarak kadına belli bir miktar para, ev, eşya gibi çeşitli mallar verilerek anlaşma sağlanabilirdi(AŞS, 510, 20a/114). Kadının kocası üzerinde
bulunan mehr-i müʼeccel alacağının bir kısmı veya tamamı karşılığında ev
verilmesine de rastlanmaktadır(AŞS, 504, 18a/102; 507, s. 4/13, 14, 44/169).
Boşanma sırasında bazen mehr-i müʼeccelin miktarı konusunda taraflar
arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu tür durumlarda iddia sahibinin iddiasını ispat etmesi gerekirdi. İspat edemez ise karşı tarafın ifadesine
göre uygulama yapılır idi(AŞS 503, 30b/202, 56a/370; 514, 5a/30).
Köle bir erkeğin, hür bir kadın ile evlenir iken mehr-i müʼeccel takdir
edilmesine de rastlanmaktadır(AŞS, 512, 45b/260). Boşanma sonrasında
kocanın ödemesi gereken mehr-i müʼecceli ödeyecek parası bulunmadığında, para kazandığında ödemesi tenbih edilirdi(AŞS, 512, 72a/395).
1669 tarihli Nasârâ Mahallesi’nden Bogos oğlu Ağya ile Kubbeli Mahallesi’nden eşi Marta’nın geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına ilişkin kayıtta,
kadının mehr-i müʼeccel ve üç ay on günlük nafaka-i iddetinden feragat
ettiği belirtilmektedir(AŞS, 511, 40b/261). Bu ifadeler, gayr-i Müslimler-
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de de Müslümanlar gibi mehr-i müʻeccel ve nafaka-i iddet uygulamasının
mevcudiyetini göstermektedir.
Mehr olarak verilenler ile miktarlarına gelince: Mehr miktarları hiç şüphesiz evlenen kadının kız veya dul olması yanında güzellik ve gösterişiyle
alakalı olarak değişebildiği gibi evlenenlerin sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilişkili olarak da belirlendiği söylenebilir. Mehr-i muʻacceller hakkında fazla bir veri bulunmamaktadır. Ancak nadiren bulduğumuz bilgilere
göre; kuşak, kaftan, zıbun, gömlek, gibi giysi türleri ile altın tılsım, altın
küpe ve benzeri ziynet eşyaları verilebildiği gibi(AŞS, 511, 61b/372; 512,
38a/216), on bin akçe gibi nakit para verilebildiği de görülmektedir(AŞS,
512, 37b/213). Mehr-i müʼecceller ise genellikle akçe veya kuruş cinsinden
nakit para olarak belirlenir iken zaman zaman belli bir miktar gümüş olarak da tespit edilebilmektedir. Miktar olarak belli bir miktardan bahsetmek
kesinlikle mümkün değildir. Birbirinden çok farklı miktarlarda mehr-i
müʼeccele rastlamak mümkündür. Akçe olarak, 500, 1000 veya 1500(AŞS,
502, 7b/44, 8b/53; 503, 10b/59; 504, 6a/32; 507, s. 96/327; 509, s. 6/12) akçeden başlayarak 20000, 30000, 40000 akçeye kadar; kuruş olarak, 1, 5 veya
10 kuruştan başlayarak 150, 175, 200 kuruşa kadar(AŞS, 509, s. 21/51; 511,
73b/432; 512, 27b/141; 514, 7a/42; 517, 54b/150; 519, 24a/159); gümüş olarak da 500 dirhem ile 2000(AŞS, 502, 3a/8; 512, 72a/395) dirhem arasında değişen ama genellikle 1000 dirhem olarak dikkati çeken miktarlarda
mehr-i müʼecceller görülmektedir.

4. Boşanmalar
Osmanlı Aile Hukuku’nun kaynağını teşkil eden İslam Aile Hukuku’nda
üç çeşit boşanma vardır. Bunlardan birincisi kocanın tek taraflı bir irade
beyanıyla karısını boşamasıdır. Bütün boşanma nevilerine genel olarak “talak” denmekteyse de, çağdaş İslam Hukuku eserlerinde “talak”, daha ziyade bu nevi boşanmalara denmektedir. Bu nevi boşanmalarda herhangi bir
boşanma sebebinin var olması gerekmediği gibi, meydana gelebilmesi için
bir mahkeme kararına da gerek yoktur. Kocanın “seni boşadım”, “boş ol”
gibi bu yöndeki iradesini belirleyen tek taraflı bir irade beyanı boşanmanın
meydana gelebilmesi için yeterlidir(Aydın, 1986: 1).
İkinci nevi boşanmada, karı kocanın anlaşarak ayrılmaları söz konusudur. Bu nevi boşanmada ayrılma talebi umumiyetle kadın tarafından gelir
ve kadın belirli bir mal, umumiyetle alacaklı olduğu mehr karşılığında kocasından kendisini boşamasını ister. Kocası bu teklifi kabul eder, karısını
boşarsa boşanma gerçekleşmiş olur. Bu nevi boşanmaya “muhâlaa” veya
“hulʻ” adı verilir. Yalnız koca buna razı olmazsa, kadının istemiş olması tek
başına boşanma için yeterli değildir(Aydın, 1986: 1).
Üçüncü nevi boşanmada ise belirli sebeplerin varlığında, eşlerden birisi,
umumiyetle kadın mahkemeye başvurmakta ve hâkimden boşanmayı ta-
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lep etmektedir. Sebeplerin vârid olması durumunda hâkim, tarafların ayrılmalarına hükmetmekte ve bu hükümle boşanma gerçekleşmiş olmaktadır.
Bu nevi boşanmalarda kocanın bunu istemiş olması şartı yoktur. Boşanma
kocanın veya eşlerin irade beyanlarıyla değil, hâkimin hükmüyle gerçekleşmektedir. Bu nevi boşanmaya da “kazâȋ boşanma” veya “tefrik” denmektedir(Aydın, 1986: 1-2). Kazâȋ boşanma sebepleri; Hastalık ve kusur,
nafakanın ödenmemesi, gâiblik-terk, fena muamele ve geçimsizlik olarak
sıralanabilir(Aydın, 1986: 2-3).
Afyonkarahisar’da boşanma olayları incelendiğinde, genellikle eşler arasında “hüsn-i zindegâne” olmaması(AŞS, 513, 15b/61, 18b/75; 514, 5a/30),
“her bâr taʻcîz ve bir vechle muʻâşeret-i izdivâc mümkün olmama”( AŞS,
511, 16a/100, 23b/145), eşi ile “imtizâc etmeme”( AŞS, 503, 29a/188; 511,
41a/266) gibi karı-koca arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle çok sayıda
boşanmaların gerçekleştiği görülmektedir.
Boşanmalar genellikle mahkemede kadı huzurunda gerçekleşmesine
karşılık her zaman bu şekilde gerçekleştiğini söylemek de mümkün değildir. İstisna olarak, şahitler huzurunda tarafların kendi arasında anlaşmaları
ile de gerçekleşebilirdi. İhtiyaç duyulur ise daha sonra şahitlerin ifadelerine
dayanılarak mahkemede durum kadıya onaylatılır idi(AŞS, 510, 5a/26).
Afyonkarahisar’da boşanmaların genellikle “talak-ı bâin” ve “talak-ı
selâse” şeklinde (yani kocanın karısını boşaması ile)(AŞS, 504, 1b/2, 2b/10;
510, 5a/26; 514, 5a/30), veya “muhâlaa” (yani karı-kocanın anlaşmaları)
yoluyla(AŞS, 504, 11b/61; 511, 60b/366; 513, 15b/61; 514, 5b/32) gerçekleştiği görülmektedir.
Boşanmalar birçok zaman, karı-koca arasındaki geçimsizlik nedeniyle,
kadının kocası üzerindeki “mehr-i müʼeccel”, “nafaka-i iddet” ve “maʼûnet-i süknâ”dan feragat ederek sadece kendi mallarını alması, kocanın da
kadını boşaması ve kadının da bunu kabul etmesi ile “muhâlaʻa-i sahîha-i
şerʻiyye” yoluyla gerçekleşirdi. Aynı zamanda birbirlerinin zimmetlerini
ibrâ ederlerdi (AŞS, 503, 25b/164; 506, 35b/192, 37a/202, 44a/252; 507, s.
33/130; 512, 14a/70, 40b/234, 64b/352; 514, 5b/32). Bazen kadının haklarından feragat etmesi dışında küçük çocuklarına belli bir süre(AŞS, 503,
29a/188; 512, 30b/157) veya çocuklar buluğ çağına ulaşıncaya kadar nafaka
almadan kendi malından bakma işi de yüklenirdi(AŞS, 503, 25b/164).
Bazen kadının boşanabilmek için çok fazla fedâkârlık etmek zorunda
kaldığı anlaşılmaktadır. 1652 tarihli bir boşanma kaydında bunun bir örneği görülmektedir. Söz konusu olayda; İmaret Mahallesi’nden Hacı Ali kızı
Ayşe, kocası Ahmet’ten boşanır iken, mehr-i müʼeccel, nafaka-i iddet hakkından feragat eder iken aynı zamanda kocasından herhangi bir şey talep
etmeden kendi malından küçük oğlunun iki yıllık bakımını da üstlenmiştir. Ayrıca; bir yeşil müstaʻmel derâyî kaftan, bir kırmızı derâyî zıbun, bir
arakıye, bir yorgan, bir bülbül döşek yüzü ve üç yüz nakit akçe “bedel-i
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hulʻ” vermiştir(AŞS, 503, 29a/188). Bir başka boşanmada ise kadın boşanabilmek için, kocası üzerinde bulunan on bin akçe mehr-i müʼeccel, nafaka-i
iddet ve meʼûnet-i süknasını almaktan vazgeçmesinden başka, Mahmut’un
zaptında olan bir münakkaş çuka tilki kürkü, bir kebap tavası, iki münakkaş makrama ve bir akçe kesesinden feragat etmek zorunda kalmıştır(AŞS,
513, 15b/61).
Boşanma sırasında küçük çocukların annesinin yanında kalmasına rağmen kocası tarafından nafaka ödenmemesine dair anlaşmalara da rastlanmaktadır(AŞS, 503, 5a/24).
Boşanma sırasında kadının kocası üzerindeki hakkı olan mehr-i müʼeccel, nafaka-i iddet ve maʼûnet-i süknâsından feragat etmesi dışında mehr-i
muʻaccel olarak almış olduğu eşyayı da kocasına iade ettiği vakalara rastlanmaktadır(AŞS, 512, 68b/374). Kocanın, boşanma için kadının mehr-i
müʼeccel ve nafaka-i iddet hakkından feragat etmesi talebiyle ortaya çıktığı,
ancak eşinin bu şartları kabul etmemesi nedeniyle evliliğin devam ettiği
durumlar vardır(AŞS, 506, 42b/241).
Kocanın eşini boşaması hususunda engelleyici bir durum pek yoktur.
Ancak kadının boşanması eğer kocası istemez ise son derece zordur. Büyük oranda kocanın isteği dışında boşanmalarda, erkekten kadı huzurunda
herhangi bir hususta bir taahhüt alınmakta ve bu taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda karısını boşaması şart koşularak yemin ettirilmekte
ve bu taahhüdün yerine getirilmemesi halinde boşanma gerçekleşmektedir.
Kocanın bunu kabul etmek istememesi halinde, kadının kadıya müracaatı
sonucunda kadı boşanmayı onaylamaktadır(AŞS, 510, 4b/20; 514, 3b/20).
Bunun haricinde, kocanın boşanmayı kabul etmediği bir durumda mahkemenin boşanma kararı almasına rastlanmamaktadır.
Boşanma sebebi olarak, eşler arasındaki geçimsizlikler dışında, kocanın
eşinin rızası olmadan başka diyâra gitmesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
Bu tür vakalarda kocanın uzun süre ortadan kaybolması, eşinin nafakasız
ve perişan duruma düşmesine neden olmakta ve kadın bu durumu mahkemeye taşıyarak eşinin izinsiz başka diyara gitmemesine dair garanti istemekte ve bunun gerçekleşmesi durumunda eşinden boşama garantisi
talep etmektedir. Bu tür olaylarda kadı huzurunda kocasına yemin ettirilir
ve sözün tutulmaması ile boşanma gerçekleşirdi(AŞS, 502, 3a/8, 23a/159;
510, 4b/20). Kadının mahkemeye müracaatı olmadan kocanın herhangi
bir sebep göstermeden, başka diyara gider iken eşini boşadığı vakalara da
rastlanmaktadır(AŞS, 510, 5a/26). Bunun dışında eşi hamile olan bir kişinin, başka diyara gider iken, eşinin doğum yapmasına kadar gelememesi halinde mehr ve nafaka-i iddetten feragat etmek üzere eşini boşamak
için bir başkasına vekâlet bırakması yine rastlanan olaylardandır(AŞS, 503,
81a/416).
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Kocanın içki içmesi, kadınların boşanma teşebbüsleri arasında dikkat
çeken bir başka sebeptir. Kadınlar bu sebeple kadıya müracaat ettiğinde kocasından olayın tekerrür etmemesine, tekerrürü halinde eşini talak-ı selâse ile boşamasına dair söz alınarak yemin ettirilir ve evlilik devam ederdi.
İçki içerek şartın ihlali durumunda evlilik doğrudan son bulurdu(AŞS, 513,
6b/28). Bazı vakalarda ise kocanın hem içki içme hem de bir başka diyara
gitmesi birlikte boşanma sebebi olabilmektedir. 1674 tarihli sicil kaydında
buna örnek teşkil eden bir olay karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu olayda,
kocanın içki içmeme ve eşini bırakarak bir başka diyara gitmemek üzere
şart eylemesine rağmen sözlerini tutmaması nedeniyle kadın mahkemeye
müracaat etmiş ve şahitlerin ifadeleri doğrultusunda mahkemede boşanma
tasdik edilmiştir(AŞS, 514, 3b/20).
Sefere gidenlerle alakalı birtakım boşanma olaylarının gerçekleşmesi de
söz konusu olabilmektedir. Sefere giden bazı kişiler, seferde oldukları sürede eşlerinin nafaka ve elbise masraflarının karşılanması taleplerine karşı
bir yakınlarına eşlerini boşayabilmesi için vekâlet bırakırlar ve gerekir ise
bunu vekilleri kullanırlardı(AŞS, Defter 511, 8a/51). Veyahut sefere gidenler yine eşlerinin nafaka isteği karşısında belli bir süre geriye dönmeyecek
olurlar ise eşinin boş olacağını söylemesi ve belirtilen sürenin dolmasından
sonra eşin mahkemeye müracaatı ile boşanma gerçekleşebiliyordu(AŞS,
512, 20b/106). Sefere giden bazı kişiler, herhangi bir sebep göstermeden
de yakınlarından bir kişiye, eşinin üzerindeki evliliğe ilişkin haklarından
feragat etmesi üzerine boşama için vekâlet bırakabilir ve zaman zaman bu
tür boşanmalar gerçekleşirdi(AŞS, 510, 25b/154). Bu sebeplerin dışında kocanın, kadının annesini ziyaretine engel olması da boşanma sebebi olabilmektedir(AŞS, 511, 7a/46).
Gayr-i Müslimlerin de boşanma için şerʻȋ mahkemeye müracaat ederek
boşanmalarına ilişkin örnekler bulunmaktadır(AŞS, 511, 40b/261).
Taraflardan birinin müracaatı ile eşlerin birinin gıyabında mahkemenin boşanma kararı vermesi de söz konusu olabilmektedir. Kocanın esir
düşmesi ve esaret sırasında eşini boşayarak bir başkasıyla evlenmesine izin
verdiğine dair bir kişinin şehadet etmesi ile, mahkemede boşama kararı
alınarak kadının bir başkasıyla evlenmesine izin verilmektedir(AŞS, 512,
10b/41). Bir başka diyara giden kocanın vefatına ilişkin bir veya iki kişinin
şehadeti de, mahkemede kadının boş olduğuna ve bir başkası ile evlenmesinde mahzur bulunmadığına dair karar verilmesi için yeterli görülmektedir(AŞS, 503, 72a/465; 509, s. 19/45; 512, 63b/348).
Daha önce de belirtildiği gibi boşanma sırasında kadının nafaka-i iddet ve mehr-i müʼeccel hakkını alabilmesi çok nadir olarak gerçekleşmektedir(AŞS, 503, 30b/202, 56a/370; 511, 15a/94, 16a/100). Çok fazla
olmamakla birlikte kadınların kocaları üzerinde bulunan mehr-i müʼeccel ve nafaka-i iddet hakkı karşılığında çeşitli mallar aldığına rastlanabilmektedir (AŞS, 510, 26b/160). Bunun yanı sıra, kadının az bir eşya alarak
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diğer haklarından feragat etmesi(AŞS, 512, 23b/123), ya da kadının mehr-i
müʼeccelinden feragat etmesine karşılık nafaka-i iddet olarak bir miktar
para almasıyla boşanma gerçekleşebilirdi. Bu arada taraflar evliliğe ilişkin
birbirlerinin zimmetlerini ibra ederlerdir(AŞS, 506, 5b/29).
Nadiren de olsa kadınlar boşanma sırasında kocasından bazı kazanımlar elde edebilmektedir. 1661 tarihli bir boşanma kaydı buna örnek teşkil
etmektedir. Söz konusu kayda göre; Yukarıpazar Mahallesi sakinlerinden
İbrahim kızı Ümmü, Mehmet oğlu İvaz’dan boşanır iken bin akçe boşanma
parası almıştır. Ayrıca, küçük oğlu İbrahim’in elinden alınmaması üzerine
boşanmıştır. Buna karşılık, dört bin akçelik mehr-i müʼeccel ile nafaka-i iddet hakkından feragat etmek zorunda kalmıştır(AŞS, 507, s. 33/130). 1652
tarihli bir başka kayıtta ise, mehr-i müʼeccel ile nafaka-i iddet hakkından
yine kadın feragat eder iken “bedel-i hulʻ” yani boşanma bedeli olarak kocasından ev aldığı görülmektedir(AŞS, Defter 503, 12a/68). Bu örnekler dışında da erkekler tarafından boşandıkları kadınlara, boşanma bedeli olarak
çeşitli mallar verildiği görülmektedir(AŞS, 511, 33a/202; 514, 10b/52).

5. Boşanma Sonrası İlişkiler
Boşanma sonrasında kadın ve erkek arasında ortaya çıkan davaların
odaklandığı konulardan biri mehr-i müʼecceldir. Genellikle kadınlar boşanabilmek için mehr-i müʼeccel haklarından feragat etmek zorunda kaldıkları, ancak ileriki dönemlerde çektikleri maddi sıkıntılar dolayısıyla,
alabilirim ümidiyle yeniden mahkemeye müracaat ederek mehr-i müeccel
haklarının verilmediği yönünde şikayette bulunmaktadırlar. Ancak bu davaların hemen hemen tamamı erkeğin karşı çıkması ve kadının bu hakkından feragat ettiğine dair şahit göstermesi ile davanın düşmesi şeklinde
sonuçlanmaktadır(AŞS, 502, 48a/306; 512, 14a/69; 514, 10b/54). Kadın, boşanma sırasında kocasının kendisini şiddetli şekilde dövmesi ve sâir nedenlerle ikrâhen boşandığını belirtmesine rağmen bu iddialarını ispat etmesi
pek mümkün olmazdı. Bu durumda kadının iddialarının yalan olduğuna
dair kocadan yemin etmesi istenir ve kocanın yemin etmesi ile kadın davayı kaybederdi(AŞS, 512, 51b/289; 513, 5b/24).
Boşanma sonrasında tarafların birbirlerinin mallarını almasına ilişkin
davalara rastlanmaktadır. Böylesi durumlarda iddia sahibinin iddiasını ispatlaması istenir, eğer ispat edemez ise davalıya iddianın yalan olduğuna
dair yemin teklif edilir ve yemin etmesi halinde dava düşer idi(AŞS, 504,
5b/28). Boşanmalarda zaman zaman kadının evlenirken getirdiği eşyaları
eşinin kendisine vermediğine ilişkin şikâyetler de olmaktadır. Böylesi durumlarda kadından iddiasını ispat etmesi istenirdi. Kadının iddiasını ispat
genellikle iki şahit göstermesi demekti. Kadının şahit gösterememesi durumunda ise kocasına yemin teklif olunur ve adamın yemin etmesi halinde
kadının davası düşerdi(AŞS, 502, 15a/98). Bu tür anlaşmazlıkların bazıları
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birtakım kişilerin araya girmesi ile para veya çeşitli eşyalar verilerek anlaşma yolu ile sonuçlanabilir ve anlaşma da sicile kaydedilirdi(AŞS, 503,
10a/55). Bu tür problemlerin yaşanmaması için boşanma sonrasında kadının malları bazen koca tarafından defteri tutularak mahkeme huzurunda
kadına veya vekiline teslim edilirdi(AŞS, 512, 65b/359).
İstisna olarak aradan uzun süre geçmesine rağmen, kadının mehr-i müeʼeccel hakkıyle ilgili girişiminin sonuç verdiği olaylara rastlanmaktadır
(AŞS, 511, 54a/335). Boşanma sonrasında kocanın boşanmayı inkar ederek
evliliğe devam etme(AŞS, 509, s. 6/12; 512, 33b/180) veya boşanmış olduğu
kadın ile onun rızası olmadığı halde yeniden evlenme gayretlerine de rastlanmaktadır(AŞS, 514, 1b/7). Bazı vakalarda, cinnet halinde iken bilinçsiz olarak eşini boşadığı gerekçesi ile evliliği devam ettirmeye çalıştıkları
görülmektedir(AŞS, 503, 15a/86). Bu durumda şahitlerin ifadelerine göre
mahkemede karar verilmektedir.

SONUÇ
Aile hemen hemen bütün toplumlar için en temel kurumlardan
biridir. Türk toplumu için de aile hem toplum hem de devlet için temel
kurumlardandır. Osmanlı devleti başta vergi sistemi olmak üzere birçok
hususta aileyi esas almıştır. XVII. yüzyılın ikinci yarısında Afyonkarahisar
toplumunda aile yapısı incelendiğinde diğer Anadolu şehirlerindeki
durum ile birçok yönüyle benzerlikler olduğu ortaya çıkmaktadır. Aile
kurumuna giden yolda ilk aşama olarak nişanlanma gerçekleşmektedir.
Nişan ile birlikte çoğunluğu erkek tarafın kız tarafına vermesi şeklinde
gerçekleşmekle birlikte karşılıklı olarak hediyeleşmeler olmaktadır. Aile
büyüklerinin istekleri çerçevesinde az da olsa akıl baliğ olmamış çocukların
nişanlandıkları, hatta nikahlanarak evlendirildikleri görülmektedir. Ancak
nişanlanan çocukların akıl baliğ olmasından sonra kadıya müracaat ederek
nişanı bozmaları mümkün olmaktadır. Aile kurumu tabii olarak nikah
kıyılması ile ortaya çıkmaktadır. Nikahın gerçekleşmesinin vazgeçilmez
şartlarından biri mehrdir. Afyonkarahisar’da nikah sırasında mehrin bir
kısmının peşin olarak verildiği ve bunun yanında çoğu zaman yüksek
oranda bir kısmının da ileride verilmesi vaad edilmek şeklinde belirlendiği
ortaya çıkmaktadır. Kadın mehr-i müeccel denilen sonradan verilmesi vaad
edilen mehrin bir kısmından feragat edebilmektedir. Genellikle mehrle
ilgili problemler mehr-i müeccelle ilgili ortaya çıkmaktadır. Bu da daha
ziyade boşanma ve kocanın vefatının arkasından miras taksimi sırasında
gündeme gelmektedir. Boşanmayı kadının talep etmesi durumunda erkeğin
rızası olmadan boşanmanın gerçekleşmesi son derece zor olması nedeniyle
çoğu zaman erkek kadının mehr ve nafaka hakkından feragat etme şartı
koşmaktadır. Kadın boşanabilmek için genellikle bu şartları kabul etmek
durumunda kalmaktadır.
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İTALYA’NIN ARNAVUTLUK ÜZERİNDEKİ SİYASETİ
(1876-1918)
A VIEWPOINT ON THE ITALIAN POLICY TOWARDS THE
ALBANIAN (1876-1918)
İhsan Burak BİRECİKLİ1
ÖZET
İtalya büyük bir devlettir, ancak siyasi birliğini 1871 yılında kurduğu için
sömürgecilik yarışında geç kaldı. İtalya’yı Balkanlarda en çok ilgilendiren
konulardan biri Arnavutluk ve Adriyatik Denizi sahilleri idi. Güney İtalya ve
Sicilya’da Arnavut kökenli Arbereşler yaşıyordu. İtalya için Adriyatik Denizi
sahillerine egemen olmak birinci derecede önemli bir siyasetti. Çünkü Adriyatik
kıyılarında birçok liman bulunmaktaydı. Arnavutların ikâmet ettiği vilayetlere
hâkim olan bir devlet, Adriyatik’in çıkışını da kontrol edebilecekti. İtalyan
diplomatlar kendi çıkarlarının Arnavutluk’un geleceğine bağlı olduğunu ve
Avlonya limanına sahip olan bir devletin Adriyatik Denizine ve Balkanlara egemen
olabileceğini biliyordu. Ancak İtalya, Arnavutluk ve Adriyatik bölgesini Avusturya,
Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan’ın hâkimiyetine bırakmaya niyetli değildi. İtalya,
Avlonya ile Draç vilayetlerinin Avusturya ya da başka bir devletin egemenliğine
geçmesini istemiyordu. Balkan Harbi arifesinde İtalya, Kuzey Afrika’daki Osmanlı
toprağı olan Trablusgarp’ın ilhakını Osmanlı hükümetine kabul ettirdi ve Balkanlara
nüfuz etmeye başladı. İtalya, kendi himayesinde bağımsız bir Arnavutluk Devleti
kurulmasını Osmanlı’ya kabul ettirmek için siyasi mücadeleye girişti. Bu çalışmada;
İtalya’nın Arnavutluk üzerindeki politikasını ve siyasi emellerini inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: İtalya, Arnavutluk, Arbereş, Adriyatik Kıyıları,
Büyükelçiler Konferansı.

ABSTRACT
Italy was a world power, Italy’s political unity was set up in 1871 and caused it
to be late in colonialism. One of the most subject concerned by Italy at Balkans,
Albania territory and Adriatic coasts. The Arberesh is an ethnic Albanian minority
living in the southern Italy and Sicily. One of the aims for Italy is reigning on
Adriatic coasts. There were a lot of significant seaport on Adriatic coasts. Who
was sovereignty on Albania provinces has also control over Adriatic outs. Italian
statesmen were known that their interests are depend on the future of Albania and
they indicate who has Vlora’s seaport also has sovereignty at Adriatic coasts and
also Balkans. Italy did not intend to leave Albania and Adriatic coasts sovereignty
neither Austrian nor Balkan states (Serbia, Montenegro and Greece). Italy did not
1 Dr. Yakınçağ Tarihi, burakbirecikli@gmail.com
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allow Austria or one of the Balkan states capture of Vlora and Drac. Italy which
caused the lost of Tripoli in North Africa obliged to make a peace during Balkan
Wars, then struggle with Ottoman government to be accepted Italy’s personal
interests at Albania. Italy began looking for the spreading ways in the Balkans. Italy
desire to make independent Albania in Balkans. This paper aims to analyze the
diplomacy of Italy based on its political interests during the principality of Albania.
Keywords: Italy, Albania, Arberesh, Adriatic Coasts, The Conference of the
Ambassadors.

GIRIŞ
1878-1914 arasındaki yıllar Balkanların emperyalizm ve kapitalizm dönemi olarak görülmektedir.(Stavrianos, 2008: 413) Büyük güçler emperyalist çıkarlarının örtüştüğü oranda Balkanlarda bağımsızlık girişimlerine
destek verdiler. Onların oluşturduğu karikatür görünümlü Balkan devletlerini birbirinden ayıran yapay sınırlar, bölgede yeni çatışma ve anlaşmazlıklara yol açıyordu.(Reed, 2006: 23) Güney Avrupa’da Akdeniz’in (Bahr-i
sefid) doğusunda bulunan İtalya “Great Powers/ Büyük Güçler” denilen
devletlerden birisidir.(Baldoli; 2018: ) Osmanlı ile alakalı konularda büyük
güçler arasında siyasi ve askeri rekabet vardı. Büyük güçler birbirlerinin
çıkarlarına ciddi biçimde dokunmadığı sürece statükoyu muhafaza ederlerdi. Osmanlı toprakları üzerinde uzun ve kısa vadeli ekonomik, siyasal,
stratejik ve kültürel emelleri vardı.(Kent, 1999: 1) “Hasta Adam” denilen ve
ölüm döşeğinde yatan Osmanlı mirasına kim oturacaktı? Büyük devletler,
parçalamak için avının ölümünü bekleyen akbabalar gibi koma halindeki
hastanın (Osmanlı Devleti) etrafında oturmuş vefatını bekliyorlardı.(Garnier, 2007: 42) İtalya ve Avusturya, Osmanlı vilayetlerini parçalama ve bundan iyi bir pay kapma niyetindeydiler.(Childs, 2008: 1-2)
İngiltere ve Fransa, Osmanlı mirasında önceliği kapmak için birbirleriyle çekişiyorlardı. Rusya her zaman güneye inme eğilimini sürdürüyordu.
Avusturya yakınında bir devlet görmek istemiyordu. İtalya ise deniz ötesi
düşlerin ardına takılmıştı. Büyük güçler bir yandan Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak için elinden geleni yaparken, diğer yandan onu hemen ortadan
kaldırmak istemiyordu. Asileri destekliyor, ancak isyancıların tüm iktidarı
almalarına ve ellerinde tutmalarına izin vermiyordu.(Dinç, 2008: 18-19)
İngiliz politikası daha çok Osmanlı aleyhinde bir Balkan Birliği oluşturmayı hedefliyordu.(Georgevitch, 2005: 151) Rusya ve İtalya hükümetleri Balkan birliğine, bölgedeki çıkarları yüzünden destek verdiler. Bu Balkan birliği Alman ve Avusturya emellerine karşı bir set olabilecekti.(Waylet&Jackh,
2004: 265) İngiliz siyaseti daha çok Makedonya’nın muhtariyetini, küçük
Balkan devletlerinin büyümesini, Avusturya ve Rusya’nın Balkanlardaki etkisinin kırılmasını, bir Yunanistan devleti kurulmasını ve İtalya ile beraber
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Balkanlarda iş görmeyi amaçlıyordu.(Kiramettin, 2007: 34) Avrupalı güçler
onlarca yıl boyunca Balkanlarda her an çökmeye hazır bir politika izlemişler ve Balkan uluslarını vekil olarak kullanmışlardır.(Wachtel, 2009: 104)
1860 yılında İtalya krallığı kurularak bütün yarımadanın birleşmesiyle tek bir İtalya oluşturulacaktı.(Lee, 2004: 92) 1871 Temmuzu’nda İtalyan
Birliği’nin kurulmasıyla İtalya, büyük güçler arasına dâhil oldu. İtalyan Dışişleri Bakanı Marchese di San Giuliano, 15 Ekim 1912 tarihinde Roma’daki
İngiliz maslahatgüzarı Dering’e; İtalya’nın dünyada nüfuz alanı elde etmede
geç kaldığını belirterek sofraya sonradan gelmiş bir konuk olarak arzularının anlayışla karşılanması gerektiğini ifade etmiştir.(Hayta, 2008: 96) İtalya,
Arnavutluk’u Balkanlara atlamak için bir sıçrama tahtası gibi görüyor, bazı
Arnavutlar ise İtalya’yı diğer devletlere karşı bir koruyucu gibi görüyordu.
(Gürün, 1997: 193) 1900 yılında Avusturya’nın Arnavutluğa ihracatı İtalya’nınkinden 4 kat fazla iken 1907 yılında İtalya, Avusturya’dan bir milyon
frank tutarında daha fazla ihracat yapmıştı.(Biagini, 2016: 92)

A. İtalya’nın Arnavutluk Politikası
19.asırda Büyük güçler siyasi ve iktisadi üstünlüğünü dünyaya kabul
ettirmişti. Osmanlı Devleti aleyhinde yürüttükleri politikayı da daha çok
Hıristiyanlık ve Batı uygarlığı anlayışı üzerine oturtmuşlardı.(Brown, 2003:
39-40) Balkanlarda Rusya ve Avusturya’nın yayılmacı siyasetine karşı Osmanlı kendi durumunu muhafaza etmeye çabalıyordu. Balkanlarda ortaya
çıkan Arnavutluk sorunu, mevcut Şark meselesinin bir parçası olarak görülüyordu.(BOA.Y.E.E. 14/212)2 Batı, Balkanlardaki halkları Osmanlı yönetiminden çıkarmak için önce onları isyana teşvik etti. Sonra Balkan milletleri
için ıslahat istedi. Daha sonra da muhtariyet ve bağımsızlık vermeye çalıştı.
(Kodaman, 1983: 163-164)
19.asırda diplomaside hiçbir devlet tek başına hâkimiyet kurmayacak,
hiçbir devlet diğerine kıyasla çok zayıf düşmeyecek ve eğer bir devlet yeni
bir toprak elde ederse, diğer devletlerin de toprak elde etmesi sağlanacaktı.
(Brown, 2003: 276) Milliyetçilik akımı, İtalya ve Almanya gibi büyük devletlerin ortaya çıkmasını sağlayarak mevcut Avrupa güç dengesini değiştirdi.
2 “Hilafete ve İslamiyet’e sadık olup Devlet-i Aliye-yi Osmaniye’den başka bir idare
kabul etmeyerek Avrupa’ya karşı olan Arnavutların kendi emel ve maksatlarına engel
olacaklarını anlayan Avrupa, Osmanlı Devleti’ne bağlı bu kavmi kırıp mahvetmeye
karar vermişlerdir. Bu sebepledir ki, küçük bir kasabanın üstüne dahi altı büyük
devlet yırtıcı kuşlar gibi donanmalarıyla hücum etmiş, din ve devleti uğruna
canlarını feda etmeye yeminli bir avuç adamla uğraşmaya başlamışlardır. Rumeli
kıtasında Arnavutluk’tan başka ehl-i İslam’ın çoğunlukta, kuvvet ve nüfuzu olan
başka bir yer yoktur. Bu yüzden Arnavutluk kıt’ası ve Arnavut kavmi Avrupa’nın
dikkatini çekmektedir. Bu sebeple Avrupa diplomatları, İslam ahâlisi aleyhinde
başlangıç oluşturmak üzere İslam âleminin Avrupa kıtasındaki temsilcisi bulunan
bu kavmi mahvetmeyi amaçlamışlardır.”
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Milliyetçilik akımı Balkanlarda milli duyguları kamçılayarak Arnavutluk
ve Makedonya’yı 1870’li yıllardan itibaren Avrupa diplomasisinin merkezine oturttu.(Armaoğlu, 1991: 99) İtalyan Dışişleri Bakanı Antonino di
Sangiuliano; “Osmanlı Devleti, Avrupa’daki topraklarını kaybedecektir. Eğer
Osmanlı’nın tasfiye ve paylaşılması söz konusu olursa İtalya da bundan pay
sahibi olmalıdır.” demişti.(Çelebi, 2015: 95)
Arnavutluk, İtalyan hükümetinin gündemindeki önemli konulardan biriydi.(BOA.Y.A.HUS. 508/60, 508/70) Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa
29 Nisan 1912’de, İngiltere’nin İstanbul’daki askeri ataşesi G.E. Tyrrell’e;
Osmanlı Devleti’nin zayıflaması veya parçalanması halinde Arnavutluk’u
İtalya’dan çok Avusturya ilhak etmek isteyecektir demiştir.(Karakaş, 2013:
104) Adriyatik kıyısında birçok liman bulunmaktaydı. İtalyan politikasının
ilk hedefi Adriyatik denizinin her iki yakasına da egemen olmaktı. Eğer
bu gerçekleşmezse Adriyatik’te Avusturya’nın egemenliği artacaktı.(Valey,
1329: 53-54) Arnavutların yaşadığı vilayetlere hâkim olan devlet, Adriyatik
Denizi’nin çıkışını kontrol edecekti.(Bosworth, 1999: 74) İtalya, Adriyatik
kıyılarında sıkı bir deniz denetimine sahip olacaktı.(Çelik, 2006: 74) Eğer
kıyı boyunca bir gemi ile gittiğimizde Arnavutluk sahillerinin İtalya’nın
görüş sahası içinde olduğu görülecektir.(Davies, 2006: 692) İtalyan politikacılar çıkarlarının Arnavutluk’un geleceğine bağlı olduğunu ve özellikle
Avlonya limanına sahip olan bir devletin Adriyatik’e de sahip olacağını anladılar.(İrtem, 1999: 137) İtalya egemenliğindeki bir Arnavutluk İtalya’nın
Adriyatik’teki jeopolitik konumunu güçlendirebilecekti.(Sloane, 2008: 114)
Böylece hem Arnavutluk konusunda hem de Adriyatik Denizine hâkimiyet
konusunda İtalya emelleri ile Avusturya çıkarları çatışacaktır.(Ramadani,
2015: 4897) Avusturya, Yunanlıları Adriyatik’te İtalyanlara karşı bir set olarak görüyordu.(Kırmızı, 2014: 306) Avusturya, Arnavutlar arasında anarşiye dönük yoğun bir propaganda yapıyor ve Sırp nüfuzuna karşı Arnavutları
muhalif bir unsur olarak kullandı. İtalya Arnavutluk’u kendi toprağı olarak
düşünüyordu. Arnavutluk ve Trablusgarp meselelerinde Avusturya ve İtalya bakanları arasında gizli bir görüşme oldu.(Zeyrek, 2012: 308)
İtalya ve Avusturya hükümetleri 1897 yılında Arnavutluk’ta statükonun
korunmasını ve Osmanlı hâkimiyetinin sürmesini istiyorlardı.(Waylet&Jackh, 2004: 311) Ancak statüko bozulması durumunda bağımsızlığı düşündüler.(Swire, 1971: 74-75) İtalya’nın Arnavutluk üzerindeki ihtiraslarından dolayı, yakın bir gelecekte Arnavut topraklarını istila edeceği aşikârdı.
(İSAM. 7/350) İtalyan Dışişleri Bakanı Titoni 1904 yılında Arnavutluk üzerindeki İtalya-Avusturya mücadelesinin esasının limanlar olduğunu söyledi.(Tercüman-ı Hakikat, 6 Ağustos 1912: 1) Fransa’nın İngiltere ve Rusya
ile yakınlaşması sonucunda, Üçlü İttifak’ın zayıfladığını düşünen İtalya, İngiltere tarafına geçti. İtalyan Dışişleri Bakanı Sidney Sonnino; Üçlü İttifak
ile kalbi, İngiltere ile geleneksel ve Fransa ile de namuslu ilişkimizi devam
ettirmeliyiz deyince, Alman İmparatoru II.Wilhelm, bir ülke iki efendiye
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birden hizmet edemez demişti.(Zeyrek&İlhan, 2016: 82) İtalya, Bulgaristan ile ittifak kurmaya çalışarak Osmanlı üzerindeki baskıyı arttırıyordu.
(BOA.BEO. 3991/299319) İtalya, Arnavutluk’un Sırbistan himayesine girmesine karşıdır.(Tercüman-ı Hakikat, 28 Kasım 1912: 2) İtalya gelecekte
kendi himayesine alabileceği zayıf bir Arnavutluk istiyordu.(Ülman, 2002:
286) Arnavut milliyetçilerine Arnavutluk’un bağımsız bir devlet olabileceği garantisini veren İtalya idi.(Brown, 2003: 85) Almanya’nın Arnavutluk
üzerindeki siyaseti; Rusya, İtalya ve İngiltere’nin emellerine zıt olarak şekilleniyor, ancak Avusturya’nın emellerine uyuyordu. Kurulacak Arnavutluk’un başına bir Alman kökenli prensin getirilmesi; İtalya politikasının
Alman politikası ile zıtlaşmasına yol açacaktı.(Rohde, 1932: 62) Osmanlı
Devleti’nin Alman siyaseti takip ettiği sırada kendine taraftar olması gereken üçlü ittifak aslında Osmanlı’ya zarar verdi. Avusturya, Bosna-Hersek’i
topraklarına katarken, İtalya da Trablusgarp’ı işgal etti. Balkan devletleriyse
Osmanlı aleyhinde ittifak kurdu.(Çakmak, 2010: 6) Almanya, İtalya’yı yanına çekmek için Trablusgarp’ı ona önceden vaat etti.(Kocabaş, 2016: 9)
İtalyan ordusunun Trablusgarp işgali, küçük Balkan devletlerinin Osmanlı
ordusuna karşı saldırı arzularını kamçıladı.(Alkan, 2014: 352)
Avusturya gazetelerinde Arnavutluk bölgesinin Avusturya Devleti için
önemi konusunda makaleler çıkmaya başlayınca İtalyan basını buna tepki
gösterdi. Avusturya, Arnavutluk üzerindeki hak iddiasını Venedik’in bir
zamanlar Arnavutluk sahillerinde egemenlik kurmasına bağlıyordu. Bu
arada İtalyan bir mebus Arnavutluk’a geldi.(Tasvir-i Efkâr, 27 K.Evvel 1909:
1) Bu kişinin fesat çıkarmak için Arnavutluğa geldiği anlaşıldı.(BOA.DH.
MUİ. 23-1/74) İtalyan propagandası sonucu bazı Arnavut toprak sahipleri
İtalyan yanlısı yapıldı.(Tokay, 1996: 70) İtalyan hükümeti Arnavutluk’ta geniş bir kültür kampanyası başlattı.(BOA.Y.PRK.AZJ. 26/47) İtalya’nın Bari
limanı ile Arnavutluk’un İşkodra limanı arasındaki yolcu ve posta vapur
seferleri arttırıldı.(BOA.Y.PRK.TKM. 44/63) Böylece Arnavutlar İtalya lehine kazanılacaktı.(BOA.Y.PRK.BŞK. 50/59) İtalya, Arnavutluk’ta özerklik
kurmak istiyordu.(Skendi, 1967: 281) İtalya’nın Arnavutlukta gözü olduğuna dair birçok Osmanlı raporu yazıldı.(BOA.Y.PRK.BŞK. 65/61) Arnavutluk’ta bir ihtilal çıkarıldıktan sonra İtalya-Avusturya himayesinde bir
özerklik kurulacağı konuşuluyordu.(BOA.Y.PRK.TKM. 49/52) İtalya’nın
Arnavutluk sahillerinde gözü olduğu haberleri yazıldıkça İtalyan tarafı
hemen bu tür haberleri yalanlıyordu.(BOA.HR.SYS. 119/16) İtalyan devleti, Arnavut gençlerini kendi mekteplerinde ücretsiz okutuyordu.(BOA.
HR.SYS. 118/38)3 Arnavut gençleri arasında bir milliyetçilik fikri uyandırıldı. Arnavut beyleri İtalyan propaganda ve telkinlerine alet oluyorlardı.
3 “…Arnavutlar aslen Avusturya’ya meyyâl ve İtalya’ya hasım oldukları halde
İtalya birkaç seneden beri Arnavutları meccânen mekteplerine kabul etmek ve vapur
ile memlekete Arnavutça gazete kaçırmak, ahaliye meccânen tevzi etmek suretiyle
birçok yerlerde Arnavutların muhabbetini kazanmıştır…”
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(ATASE.BHK. 1/216, 15, 7-1/9) İtalya sadece kendi himayesinde kurulacak bağımsız bir Arnavutluk fikrine sıcak baktı.(İrtem, 1999: 137) Balkan
Harbi sırasında İtalya’nın Almanya ve Avusturya ile birlikte Osmanlı hükümetine savaşa devam etmeyi önerdiği haberleri çıktı.(Kansu, 2016: 468)
“Anavatanın Kurtuluşu” adlı bir Arnavut teşkilatı; 16 Kasım 1912 tarihinde
bağımsızlık için silahlı mücadeleye devam çağrısı yaptı.(Bartl, 1998: 3)

B. İtalya’daki Arnavut Azınlık (Arbereş)
Coğrafi yakınlığı ve ticari ilişkilerden dolayı Arnavutlar için İtalya
önemli bir yerdi. İtalya’da bir Arnavut kolonisi yaşamaktaydı. Arnavutlar,
tarihin çeşitli dönemlerinde başta Napoli olmak üzere birçok şehre göç
ederek İtalya’nın güneyine yerleştiler. Arnavutluk’a ortaçağda Arberia denildiği için bu yerleşen Arnavutlara Arbereş denildi.(Malcolm, 1999: 273)
Arbereşlerin İtalya’daki varlığı 1272 yılına kadar gitmektedir.(Elsie, 2004:
17) Arnavut milliyetçiliğini besleyen kültürel hareket (Rilindija) siyasi taleplerden çok önce başladı. 19.asrın başlarında İtalya’da bulunan Arbereşler, İtalyan Risorgimento4 (diriliş) hareketinden etkilendiler, Arnavut kültür ve folkloru üzerinde birçok çalışma yaptılar.(Kuş, 2015: 4914) Katolik
Kilisesi, bir İtalyan ile Arnavut arasındaki evliliği onaylamıyor, Arbereşleri;
bir hırsız ve savaş yanlısı gibi görüyordu.(Kabashi, 2005: 11) Arnavutların
kökenine eğilen ilk yazar 1792’de Napoli krallığında baronların imtiyazları üzerine kitap yazan Angelo Masci (1758-1821)’dir. Balkanlara doğru
olası bir genişleme çerçevesinde Arnavutların faydalı olabileceklerini gösterdi.(Clayer, 2013: 130) İtalya’daki Arnavutlar 1864 yılından itibaren teşkilatlandılar.(Oba, 1995: 103) İtalya’da yaşayan Arnavutlar İlirya sözüyle,5
Arnavutların Yunanlılar ve İtalyanlarla akrabalığını öne çıkarırken, Vasa
Paşa6 buna karşı çıkarak Arnavutların sadece Arnavut olduğunu söylemiştir.(Bayraktar, 2014:55)
İtalyan hükümeti, kendi siyasi çıkarlarına uyduğu sürece Arnavutlara
her türlü imkânı sağladı. Arnavutların cemiyet ve komite kurmalarına,
kongre düzenlemelerine, gazete ve dergi çıkarmalarına müsaade etti.(Çelik, 2004: 39) 1880 ile 1908 tarihleri arasında Arnavutça yayın yapan otuz
gazete ve derginin yedisi İtalya’da basılıyordu.(Swire, 1971: 67) “La Speranza dell’Albania” gazetesi (BOA.HR.SYS. 118/33) Nikolla İvanaj7 tarafından
4 Risorgimento: Yeniden doğuş, İtalya devletlerini birleştirme amacıyla gelişen
edebi ve politik akım.(Karakartal, 2002: 30).
5 İlirya: Tarih boyunca Arnavutluk olarak adlandırılan bölge, MÖ. III.yüzyıldan
sonra İlirya ve Epir olarak iki bölüme ayrıldı. (Pamuk, 2010: 763)
6
Vasa Paşa: (1824-1892) Katolik bir Arnavut’tur. Roma’da dil ve edebiyat
çalışmaları yaptı. Bazı şiirleri İtalya’da basıldı. Cebel-i Lübnan’da mutasarrıflık
yaptı. (Elsie, 2004: 465-467)
7
Nikolla İvanaj: İtalyan Arnavutçu milliyetçi, İtalya lehine bir Arnavutçu
örgütlenme yaptı.(Clayer, 2013: 539).
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Ragusa’da yayınlandı.(BOA.Y.A.HUS. 505/43) Arnavutluk İhtilal Komitesi
kâtibi olan Nikolla İvanaj, 1911 yılında İtalya’da bir konferans düzenledi.
(BOA.HR.SYS. 140/2) İvanaj, Osmanlı hükümetinin girişimleri sonucu sınır dışı edildi.(BOA.HR.SYS. 140/9) 1898’de “İtalya Arnavutları Ulusal Cemiyeti”nin de dâhil olduğu bazı gruplar İtalya’da toplanarak Osmanlı yönetiminden Arnavutçanın resmi dil olmasını ve Arnavutluğun muhtariyetini
istediler.(BOA.HR.SYS. 125/33) Bu gazetenin Osmanlı topraklarına sokulması ve halkı etkilemesi engellendi.(BOA.BEO. 2690/201677) Bu gazetede
çıkan “Arnavut Kongreleri” başlıklı haberde; Arnavutların milli kongreler
tertip ettiği yazıyordu.(Çelik, 2004: 331)
Bağımsızlık taraftarı Arnavut milliyetçileri arasında en radikalleri Arbereşler olarak gözükmektedir. İtalya’daki Risorgimento politikasını Arnavutluk’ta gerçekleştirmek arzusundaydılar. 1876 senesinde Milano şehrinde “Doğu Arnavutlarının Kurtuluşu İçin İtalyan-Arnavut Komitesi” adıyla
kurulan bir teşkilat; Arnavutların bağımsızlığı için bir bildiri yayınlandı.
(Malcolm, 1999: 274) İtalya’da faaliyet gösteren Arnavut komiteleri, Arnavut halkının milli hislerini uyandırmak ve genel bir isyanı çıkarmak amacıyla hareket ediyorlardı.(BOA.HR.SYS. 146/6) Arnavut milliyetçilik hareketinde Girolamo De Rada’ya bakarsak, Arnavut dili ve edebiyatı alanında
birçok çalışma yaptı. 1883-1887 yılları arasında Arnavut Bayrağı adıyla bir
dergi çıkardı.(Bozbora, 1997: 161) Rada, Napoli’de “L’Albanese d’Italia” adlı
bir gazete çıkardı. Ancak bu gazete Arnavut sorunundan çok, İki Sicilya
krallığının yaşadığı çalkantılarla ilgiliydi. Gazeteyi alanların çoğu Calabria’nın İtalyan Arnavutlarıydı. O’nun devrimci akımlara mesafeli durması
bazı Arbereşlerce eleştirildi.(Clayer, 2013: 137) Balkanlardaki milliyetçilik
akımından etkilenen Rada, “Serafina Topia” adlı eserinde Arnavutların savaşçı özelliklerine vurgu yapmıştı.(Mezani, 2003: 47) Demetrio Camara,
Rada ile birlikte Arnavut ulusal kimliği ile ilgili çalışmalar yaptılar. İtalya’daki Arnavut aydınları Risorgimento’nun (İtalyan Mason Locası) etkisi
altında kaldılar.(Çelik, 2004: 136) Rada, İtalyan basını vasıtasıyla Arnavutlarla ilgili yazdığı yazılarda Arnavutların kökeninin Avrupa’nın en eski kavimlerinden biri olan Pelasglar olduğunu iddia etmiştir.(Olgun, 2016: 61)
Bari, Brindzi ve Napoli vb. Arnavut milliyetçilerinin en fazla faaliyet
gösterdiği İtalyan şehirleriydi.(Çelik, 2004: 205) Napoli’deki bir Arnavut
Komitesi, bağımsızlık ilanı için İtalyan meclisine başvurdu.(BOA.Y.PRK.
TKM. 27/20) Drita Cemiyeti’nin merkezi İtalya’da idi.(Çelik, 2004: s.223)
İtalya’dan maddi yardım alınıyor, Arnavut isyanlarında kullanılmak üzere
getirtilen silahlar İtalyan gemileriyle taşınıyordu.(Tanin, 26 Temmuz 1327:
1) İtalya’dan Arnavutluk’a sürekli silah sevkediliyordu.(BOA.HR.SYS.
134/23) Napoli’de yayınlanan “Propaganda” gazetesi; maddi yardım
toplayan ve gönüllü asker kaydeden iki komitenin varlığından söz etmişti.
(BOA.HR.SYS. 145/22) İtalya’dan Arnavutlara silah, cephane ve gönüllü
savaşçı gönderilmesi üzerine Osmanlı sahillerindeki devriye gemileri
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arttırıldı.(BOA.MV. 152/77) İtalya’dan Triyeste ve Fiume yoluyla Osmanlı
topraklarına silah kaçakçılığı yapılıyordu.(BOA.HR.SYS. 141/32) İtalya’dan
getirilen kaçak silahlar Katolik Arnavutlara dağıtılmak için İşkodra’ya
sokuluyordu.(BOA.HR.SYS. 141/30)
Fazıl Toptani Paşa, 1911 yılında Arnavutluk’ta bir isyan tezgâhlamak
maksadıyla İtalya’da ve Korfu’da faaliyette bulunmuştur.(BOA.HR.SYS.
140/32) Görice’de tutuklanan bir grup, bağımsızlık konusunda İtalyan desteğini kabul ettiler.(Çelik, 2004: 223) Arnavut Başkım komitelerinde İtalyan dragomanları bulunmaktaydı.(Sönmez, 2007: 94-95) “Pro-Albania”
komitesi İtalya’da kuruldu.(Çelik, 2004: 224) İtalya’da gazete çıkaran Arnavut kökenli Felice Albani, Nikalo İvanaj ve Riciotti Garibaldi bu komitede
çalıştılar. İtalya’daki masonlardan Büyük Üstat Ferrari, “Comitato Italiano
Pro-Albania / İtalya Arnavutluk Dostları” komitesine her türlü desteği sağlıyordu.(Iacovella, 1998: 47-50) Nikolla İvanaj’ın 1911 yılı Arnavut isyanında rolü vardı. Arnavutluk’a giden gönüllü grupların Garibaldi, Ferrari
Emesto Nathan gibi masonlarca desteklendiği bilinir.(Çelik, 2004: 230) Bir
dönem R. Garibaldi ve F. Albani mahkemeye sevk edildi. Çünkü Başbakan Giovanni Giolitti,8 Arnavut destekçilerini Osmanlı’ya karşı düşmanlık
beslemekle suçluyordu.(Iacovella, 1998: 48-49) İtalyan hükümeti, Osmanlı
aleyhindeki girişimlere engel olacağını duyurdu.(BOA.BEO. 3890/291719)
İtalyan basını (Jurnalya İtalya gazetesi vb.) İtalya’dan Arnavutluk’a gönüllülerin münferit gittiğini, toplu halde bir gidişin olmadığını yazıyordu.(BOA.
BEO. 3865/289852)
Arnavut ahaliyi esaretten kurtarma vaadiyle fesatlık icra eden gizli komiteler kuruluyordu.(İSAM. 13/787) Arnavut komitesinin başında Karadağ Kralı Nikola Petrovic’in adamı Arnavut Malisorlardan9 Sokol Baçi
bulunmaktadır.(BOA.HR.SYS. 148/64) Sokol Baçi’nin oğlu Kola, İtalya’dan
askeri malzeme tedarik ediyordu.(BOA.HR.SYS. 150/32) Karadağ Kralı
Nikola, Arnavutluk-Kosova bölgesindeki Hristiyan nüfus üzerinde etnik,
dini ve kültürel bir hâkimiyet kurmak istiyordu.(Brozan, 1998: 299-300)
İtalyanlar papaz, konsolos, muallim vb. ile Arnavutluk vilayetlerinde Osmanlı aleyhinde propaganda yaptırıyordu. Arnavutları Osmanlı Devleti’ne
karşı ayaklandırmak maksadıyla bir takım içi fesat dolu beyannameler dağıtılıyordu. İtalya hesabına çalışan papazlar Hristiyan Arnavutlar üzerinde
yoğunlaştılar. Mesela Gilan ve Firzovik civarında faaliyette bulunan Don
Migel adlı bir papaz tespit edilmişti.(İSAM. 13/818)
Osmanlı Devleti bir yandan Arnavut cemiyet ve komitelerinin zararlı
faaliyetlerini durdurmaya çalışmış, diğer taraftan da diplomatlar nezdinde
8
Giovanni Giolitti (1842-1928): 1892-1921 yılları arasında beş kez İtalya
başbakanı oldu. 1911-1914 yılları arasındaki iktidarında Osmanlı Devleti toprakları
üzerinde politika yürüttü. (Giolitti, 2012: 9-10).
9 Malisor: Kuzey Arnavutluk’ta yaşayan Katolik Arnavutlar’dır. (Pakalın, 1971: 403).
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Avrupa ülkelerinde faaliyette bulunmuştur. İtalya’daki Arnavut komitelerinin fesatçı faaliyetlerini engellemek amacıyla Roma Büyükelçiliğini devreye
sokmuştur.(BOA.HR.SYS. 125/49) İtalya’daki bazı komite üyeleri Osmanlı
Divan-ı Harb-i Örfi kararıyla cezalandırıldı.(BOA.Y.A.RES. 38/22) 1902
senesinde İtalya Napoli’daki bir Arnavut kongresine engel olundu. 1903 senesinde Napoli’deki Arnavut kongresini engellemek için Roma basınından
destek istendi.(BOA.HR.SYS. 130/19, 27) 1903 senesinde İtalya’daki İtalyan-Arnavut komitesi teşkil ettiği silahlı bir çeteyi Arnavutluğa göndermek
üzere iken Osmanlı hükümetinin baskı sonucunda bu girişim engellendi.
(BOA.HR.SYS. 155/17, 18)
İtalyanlar Arnavutluk’ta okul açarak etkinliklerini arttırıyordu. İtalya’nın amacı; Avusturya’nın Adriyatik’e inmesine engel olmaktı.(Kırmızı,
2014: 306) Ağırlıklı olarak 1895’ten sonra Arnavutların yaşadığı şehirlerde
İtalyan okulları açıldı.(Jacques, 1995: 281) İtalyan yetkililer, Hristiyan Arnavutların okullarına maddi destek sundular. Nakliye şirketleri vasıtasıyla
Arnavutluk’taki Avusturya nüfuzunu zayıflattılar.(Tasvir-i Efkâr, 22 Eylül
1909: 1) İtalya’nın Arnavutların yaşadığı vilayet ve kazalarda okul ve misyon açma girişimlerine karşı çıkılsa da hiçbir zaman engel olunamadı.(The
Times, April 22, 1908: 3)
Osmanlı hükümeti Arnavutlar nezdinde siyasi maksat güden faaliyetleri engellemeye çalıştı.(Çelik, 2004: 329) Osmanlı idaresi Arnavut gençlerin
İtalyan okullarında eğitim görmesine mani olmak ve Arnavutları cehaletten kurtarmak için yeni mektepler açtı.(BOA.DH.TMIK.S. 24/30) İşkodra
ve Draç bölgesinde etkinlik kurmak isteyen İtalya ve Avusturya yönetimleri eğitim kurumları açmışlardı.(Olgun, 2016: 138) İşkodra’da Avusturya
ve İtalyan okulları Arnavut çocukları eğitmek için rekabet halindeydi. Bu
ülkelerin Osmanlı aleyhine olabilecek zararlı girişimlerini akim bırakmak
için bir idadi mektebi inşa edildi.(BOA.A.MKT.MHM. 679/5) Arnavutluk ve Kosova bölgelerinden Aşiret Mektebi’ne öğrenci alınmaya başlandı.
(BOA.MF.MKT. 658/38) Arnavut aşiretlerine mensup çocukların Aşiret
Mektebi’ne kaydı yapılmıştır.(BOA.Y.MTV. 233/22) Mektepte okuyacak
Arnavut talebeler için tahsisat verilmiştir.(BOA.MF.MKT. 678/18) Debre
sancağı ahalisi Aşiret Mektebi’ne daha fazla Arnavut’un kaydının yapılmasını istemiştir.(BOA.BEO. 1930/144700) II.Abdülhamit’in açtırdığı bu
okulun başarılı olması durumunda ayrılıkçı hareketlerin sekteye uğrayacağını düşünen yabancılar mektebi karıştırmaya başladılar. Avrupa basını
okul aleyhinde yayın yaparak mektebi bir anarşi kaynağı şeklinde tasvir
ediyordu.(BOA.HR.SYS. 198/23)
Osmanlı hükümeti Arnavutların yaşadığı bölgelerde yeni mektepler
açmayı düşünürken İtalyan hükümeti birçok mektebi işletiyordu.(İSAM.
14/940 “…Arnavut ahâliye de mektepler küşâdıyla…” Görice sancağında
Arnavutça eğitimi hedefleyen “Perparim (Terakki) Cemiyeti”nin politik
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amaçlar güttüğü için (BOA.DH.MUİ. 69-3/19), yeni mektep açma izni Osmanlı yönetimince verilmemiştir.(BOA.BEO. 289739) Ancak daha sonra
Arnavut cemiyetlerine kendi okullarını açma, işletme ve Latin harfleri ile
Arnavutça tedrisat izni verilmiştir.(BOA.MV. 93/24) Katolik Arnavutlar
(Malisorlar) eğitim ve kültür faaliyetlerinde İtalya ve Avusturya himayesinde hareket ettiler. 1910 yılı Şubatı’nda Müslüman Arnavutlar İşkodra’da
Arap alfabesi ile tedrisatı kabul eden bir toplantı yapmış, Katolikler Arnavutlar ise Latin alfabesi ile tedrisat yapılmasını isteyen bir miting icra etmişlerdir.(Sönmez, 2007: 144) Osmanlı Devleti ile beraber Arnavutluk’un
da yok olmaması için bazı Arnavut aydınlara göre en önemli adım bir Arnavut alfabesi oluşturmaktır.(Polat, 2005: 167)
Bir Osmanlı raporuna göre; Malisorlar, dinden, imandan yoksun, cehalet-vahşet içinde yaşayan bir Arnavut kabilesidir.(BOA.Y.PRK.AZJ. 13/66)
Arnavut Geg kabilesi ise Osmanlı idaresine itaatkârdır.(BOA.Y.PRK.ASK.
30/97) Toska Arnavutları İtalyanlarca siyasi iğfale uğratılmıştır, Ohri’de
bir İtalyan binbaşısı Arnavutları kışkırtıyordu.(İSAM. 14/942) İtalyanlar
işlettikleri okullar sayesinde Arnavutların gönlünü kazanmak istiyorlardı.
(Kiramettin, 2007: 31) İtalyan görevliler, Güney Arnavutluk bölgesinde
Bükreşli Arnavutlar aracılığıyla, Kuzey Arnavutluk bölgesinde de İtalyan
konsoloslukları aracılığıyla propaganda yürüttüler.(Koloğlu, 2006: 17) İstanbul’daki İtalyan Büyükelçilik kâtibinin İşkodra’da gezerek bazı görüşmelerde bulunduğu haber alınmıştır.(BOA.DH.MKT. 2527/151)
İtalya yönetiminin Adriyatik denizini bir İtalyan gölü yapmak maksadıyla Arnavut vilayetlerinde bazı faaliyetlerde bulunduğu resmi raporlara
yansıyordu.(BOA.Y.A.HUS. 502/56) İtalya, Arnavutlarla Bulgarların beraber mücadele etmesini istiyordu. Avusturyalılar Kuzey Arnavutluk bölgesini, İtalyanlar da Güney Arnavutluk bölgesini ilhak etmek istedikleri için
Arnavut kabileler üzerinde nüfuz kurmak istiyorlardı. Osmanlı üniforması
giyen İtalyan subayları Arnavutluk’ta görülmüştü.(Karabekir, 2009: 128129) Priştine’de bir papazın İtalya’dan bazı gazeteler getirip dağıttığı(BOA.Y.PRK.AZJ. 10/120) ve İtalyan ajanların birçok yerde Arnavutları isyana
teşvik eden beyannameler dağıttığı haber alınmıştı.(İSAM. 14/940) Arnavut milliyetçilerinden olan Berat mebusu Avlonyalı İsmail Kemal’in İtalyan
diplomatlarla görüştüğü haberleri geliyordu.(İSAM. 1/49) İsmail Kemal
hem Osmanlı padişahına karşı muhalefet ediyor hem de Arnavut milliyetçiliği uğrunda çalışıyordu. Roma’da İtalyan diplomatlarla görüşüyordu.(Alpion, 2002: 25) İsmail Kemal’in kâtibi olan Alasonya’lı Kazım Kokuş, İtalyan konsolosluğundaki tercüman ile görüşüyordu. (BOA.DH.SYS. 82/1)
Birçok Arnavut devlet adamı, milliyetçisi ya da aydını ya İtalya’ya sığınmış ya da İtalya’da vefat etmiştir. Avlonyalı Ferid Paşa, İtalya’da San Re-
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mo’da 1914’te ölmüştür.(Kırmızı, 2014: 444) Avlonyalı İsmail Kemal, 1919
senesinde İtalya’nın Perugia şehrinde sürgündeyken vefat etti.(Şemsi, 1995:
209) 23-27 Şubat 1916 tarihlerinde Avusturya ordusu Draç ve İşkodra’yı işgal edince dönemin Arnavutluk Geçici Hükümeti kaçarak İtalya’ya sığındı.
(Karal, Ankara: 1999: 479) Arnavut tahtında oturan Prens Vid eşiyle birlikte 3 Eylül 1914 günü bir İtalyan savaş gemisine binerek Arnavutluğu terk
etmiş ve İtalya’ya gitmiştir.(Castellan, 1995: 393) Prens Vid’in çocukları ve
yaveri önceden İtalya’ya gönderilmiştir.(Armstrong, 2005: 181) Avlonyalı
Süreyya Bey, birkaç defa Roma’ya kaçmıştır. Süreyya Bey’in oğlu Sefa Bey,
İtalyan ordusunda teğmenlik yapmıştır.(Kırmızı, 2009: 55) İngiliz istihbarat raporlarında Sefa Bey için “İtalyan ajanı Vlora” tabiri kullanılmıştır.
(Sonyel, 1995: 119)

C. Arnavut İsyanlarında İtalya’nın Rolü
Arnavut isyanları Balkanlar’daki güç dengelerinin artık tamamen değişmekte olduğunu gösterdi. Yani Osmanlı idaresine karşı silahlı bir isyan
vuku bulursa başarılı olma şansı vardı ve Balkan devletleri Babıali’den
yeni toprak alabilirdi. Yine Arnavut isyanları sonucu Avusturya ve İtalya
ise Balkanlarda yeni egemenlik alanları kurabilecekleri kanısına vardılar.
(Mazower, 2014: 151) İtalya, Avusturya ve Rusya devletleri Arnavutları
Osmanlı yönetimine karşı ayaklandırmak için planlar tertip etmişlerdir.
Buna ilaveten Arnavutlar’a İngiltere’den ve ABD’den para geldiği iddiası
büyük devletlerin Arnavutları Osmanlı Devleti’nden ayırma projelerinin
bir yansıması olarak değerlendirilebilir.(Aydın, 2013: 177) İtalyan hükümeti Arnavutların çıkardığı isyanlardan istifade ederek Arnavutluk vilayetlerinde Osmanlı idaresini zor durumda bırakmak istiyordu.(Tanin, 25
Haziran 1912: 1) İtalya, Arnavutluk ve Makedonya taraflarında bir ihtilal
yaptırtmak için bazı planlar hazırlıyordu.(BOA.Y.PRK.MK. 3/22) 1910
yılında Arnavutlara verilmek üzere İtalya’dan Karadağ’a 20 top ve 20 bin
silah sokuldu.(BOA.HR.SYS. 141/21) İtalya’nın Arnavutluk’ta Trablusgarb’ı
işgalden önce, Osmanlı idaresini meşgul edecek bir ihtilal başlatacağı söyleniyordu.(BOA.Y.A.HUS. 188/52) İtalya, Trablusgarp’ta harpte bulunacağı
için Balkanlardaki yangını elbette körükleyecekti.(Basri, 2015: 143) İşgal
sırasında kullanmak üzere Suriye bölgesinden İtalyanlar 2 bin deve satın
almaya çalışmıştır.(BOA.DH.İD. 103/1) Dönemin Osmanlı hükümeti bir
yandan İtalya’nın saldırgan politikasına karşı kamuoyunda oluşan tepkileri durdurmaya çalışmış, diğer yandan da Avrupa kamuoyunda Osmanlı
karşıtı bir hava oluşturulmasını engellemeye çalışmıştır.(Şeber, 2011: 239)
İtalya daha çok Karadağ üzerinden Arnavutlara silah ve mühimmat gönderiyordu.(BOA.HR.SYS. 143/31) İtalya’nın Otranto tarafından 500 İtalyan’ın Garibaldi Flintri Eropanin kumpanyasının gambotlarıyla Avlonya’ya
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gelmişlerdir.(BOA.DH.SYS. 68/11)10 İtalya’da Sol ve Cumhuriyet partileri
Arnavut asilere yardımda aracı oldular. Roma ve Napoli’de “Pro-Albania”
komitesi kuruldu.(BOA.HR.SYS. 144/32)
Birçok Arnavut isyanında İtalya’da ikamet eden Arnavutlar yer aldı.
(BOA.HR.SYS. 144/4) 1911 yılında Arnavut asıllı İtalyan avukat Trenzio
Tocci (1880-1945) Arnavut Malisorlar hakkında İtalyan gazetelerine yazı
gönderiyordu.(Malcolm, 1999: 301) Tocci’nin Malisorlar vasıtasıyla yaptığı işler aslında İtalyan hükümetinin bir icraatıydı.(Bello, 2009: 45) İtalya,
Malisorları büyük bir isyan çıkartmaları için hazırlıyordu.(BOA.DH.SYS.
141/25) İtalya, Karadağ yönetimi vasıtasıyla Malisorlara yardım ediyordu.
(BOA.HR.SYS. 141/25)
İtalyan Kralı III.Victor Emanuel’in Karadağ Kralı Nikola Petrovic’in
kızıyla evli olması, İtalya matbuatının savaş taraftarı yayınları, Arnavut
isyancılarının Katolik olması, İtalyan Ricciotti Garibaldi’nin teşkilatının
Arnavutlara silah dağıtması gibi hususlar düşünüldüğünde İtalya’nın Trablusgarb’ı işgalini kolaylaştırmak için bir Arnavut isyanı tezgâhlanmıştır.
(Bayur, 1991: 35) Garibaldi, İtalya’dan dört bin kişilik bir askeri kuvvet
toplamış idi.(BOA.BEO. 3865/289852) Böylece Osmanlı ordusu ve idaresi
Trablusgarp işgali öncesinde yıpratılacaktır.(Şıvgın, 2006: 15) İtalyan milliyetçiliği için Trablusgarp Allah’ın onlara bir lütfu olup amaçları İtalya’yı
sömürge yarışında dışarıda bırakmamak idi.(Kurtcephe, 1995: 12) İtalya,
Trablusgarp üzerindeki hâkimiyetinin en ufak bir kısmını feda etmektense
sonuna kadar savaşacağını ve icap ederse savaşı Arnavutluk’a da yayacağını
belirtmiştir.(Giolitti, 2012: 155) Bu isyanda İtalya’nın parmağı olduğu anlaşılıyordu.(Kocatürk, 2011: 64) İtalya kralı; coğrafi yakınlığından dolayı
Adriyatik ve Arnavutluk bölgesiyle yakından ilgileniyor, Avusturya’nın bu
bölgedeki nüfuzunu kırmak istiyor, Avusturya’nın yayılma politikasına karşı Karadağ’ı yönlendirmeye çalışıyordu.(Pavlovic, 2008: 95) İtalyan yönetiminin ayaklanan Arnavutlara önce silah göndermesi ve bu ayaklanmadan
hemen sonra da İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali manidardır.(Özcan, 2011: 14)
1 Ekim 1911’de Adriyatik Denizinde seyreden Osmanlı gemileri etkisizleştirildi. İtalyanların Arnavutluk sahilindeki hareketleri Avusturya’yı rahatsız
edecekti.(Wilson, 2007: 368) Arnavutluk kıyılarında gezen İtalyan balıkçı
gemileri sürekli silah ve mühimmat götürüyordu.(Tercüman-ı Hakikat, 19
Temmuz 1912: 2)
10
“Yanya Vilayetinden gelen şifre, Çamlık mutasarrıflığından alınan şifre
telgrafnamede bundan birkaç gün evvel İtalya’nın Otranto cihetlerinden 500 İtalya
gönüllüleri Garibaldi … kumpanyasının ufak gambotlarıyla Adriyatik sahiline
ve Avlonya taraflarına çıktıkları ve bu usul ile bir hayli gönüllü de çıkacağı Filat
kaymakamlığının istihbarına atfen bildiriliyor. Bu haberin makrûn-u sıhhat olması
müstebid görünmüş ve mahallinden sorulmuştur. Bununla beraber her türlü
ihtimale binaen tezyid-i takayyüdat olunması hakkında lazım gelenlere de tebliğat
icra kılındığı bera-yı malumat maruzdur. Fi 2 Mayıs sene 327.”
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Zorunlu askerlik hizmeti, vergi ödeme vb. uygulamalar daha önce bir
otoriteye boyun eğmemiş Arnavutları rahatsız etti.(İkdam, 13 Eylül 1912:
1) Bu rahatsızlığı istismar eden İtalya ve Avusturya gibi devletler Arnavutları silahlandırıp isyana teşvik ettiler.(Uzer, 1987: 99-100) Arnavutluk’a silah götürdüğü tespit edilen İtalyan Polya Şirketi’ne ait gemilere artık izin
verilmemiştir.(BOA.DH.MKT. 2581/104) Yakova’daki Osmanlı ordusu
21.kıta kumandanı Cavit Paşa, Katolik Arnavutları vatan haini olmakla ve
İtalyanlara alet olmakla suçlamıştır.(Sönmez, 2007: 192) Arnavutluk’un
bağımsızlığı için Büyük devletlerin yardımına muhtaç olan İsmail Kemal,
Roma’da bir dizi görüşme gerçekleştirir.(Sabah, 30 Kasım 1912: 4) İtalyan
ve Avusturyalı konsolosları Arnavutlara maddi destek verdiklerini ifade etmişlerdir.(Vakkas, 1912: 2) İsmail Kemal, İtalya’ya Trablusgarp işgali nedeniyle güven duyulmadığını söyledi.(BOA.HR.SYS. 151/53) Avlonyalı Ferid
Paşa da İtalya’ya güvenilemeyeceğini ifade etti.(Kırmızı, 2009: 428) İsmail
Kemal vb. Trablusgarp’taki harp nedeniyle özerklikten daha çok şey kopartabileceklerini düşündüler. Üstelik İtalyan hükümeti de İsmail Kemal’e yardım sözü vermişti.(Shaw, 2006: 346) Osmanlı idaresinin Almanya, Avusturya ve İngiltere’ye karşı İtalya’ya dayanması gerektiğini bile iddia edenler
çıkmıştı.(Savelli, 1940: 402)
İtalya, Adriyatik mıntıkasında Sırbistan’ın büyümesine karşı çıkmak hususunda Avusturya hükümeti ile anlaşmıştı. İtalya ileride Trablusgarb’ı ilhak
etmek istediği için çıkacak bir Balkan harbine taraftardı.(Anderson, 2001:
306) Slavların ve Yunanlıların Adriyatik bölgesini denetim altına almasını
engelleyecek bir Arnavutluk devletinin inşası Avusturya ve İtalya’nın her zaman menfaatineydi.(Clayer, 2013: 549) Adriyatik sahili Arnavutların yaşadığı bölgede idi. Dönemin İtalyan Dışişleri Bakanı Marchese di San Giuliano,
teşkil edilecek Arnavutluk’u ne Avusturya ne Yunan ne de Sırp egemenliğine
bırakmak istemiyordu. Bunun için Arnavutluk’un İtalya himayesinde muhtar ya da bağımsız olmasını istedi.(Bosworth, 1970: 691) İtalya, Avusturya’nın
Avlonya ve Draç gibi yerleri ilhak etmesini istemezdi.(Herbert, 1999: 189)
İtalya ayrıca Sırpların Draç’a varmasına izin vermemeye kesinlikle kararlıdır, Rusya bu hususta Sırplara destek verirse Rusya ile Avusturya arasında
bir çatışmaya yol açılacaktır.(Poincare, 2013: 298-299) Avlonya’nın Yunan ordusunca işgali gündeme gelince İtalya müdahale edeceğini beyan etti.(BOA.
DH.EUM.5.ŞB. 2/54) İtalya, Osmanlı ordusunun geri çekilmesiyle Arnavutluk’a sızma arzusundaydı. Balkan harbinin başlamasından önce İtalya, güney Arnavutluk’ta Preveze sahiline saldırınca Avusturya buna tepki gösterdi.
(BOA.DH.SYS. 82/3-06) Osmanlı ordusunun Balkan harbinde öngörülemeyen yenilgisi statükoyu değiştirme planlarını gündeme getirdi.(ATASE.BHK.
227/1-A(69), 226/5-11) Balkan harbinde Osmanlı Devletine karşı bir başarı
kazanılacağı beklenmiyordu. Hatta Makedonya’nın İtalya’nın ya da Arnavutluk’un eline geçebileceği tahmin ediliyordu.(Mazower, 2007: 302)

166

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

Balkan harbinde Rusya’nın Sırbistan’ı desteklemesi sonucunda İtalya ile
Avusturya birbirine yaklaştı. Her ikisi de harp sırasında Sırp ordusunun
işgal ettiği yerlerden çekilmesini istedi. Savaş hazırlığına başladıklarında
İngiltere devreye girdi.(Eyicil, 2005: 225) Eğer Balkanlar kendi haline bırakılırsa karışıklıklar ve ihtilaflar bitmeyecekti.(Sabah, 5 Ekim 1913: 2)
Mesela Arnavutluk vilayetlerinin bir Sırp-Yunan taksimine İtalya değil
ancak İngiltere engel olabilirdi.(Adem, 2012: 136) Büyük devletler, barışın
bedelini Osmanlı tarafına kesecekti. İki konferans düzenlendi. İlkine büyük devletlerin elçileri katılacak, ikincisine de savaşan taraflar katılacaktı.
(ATASE.BHK. 655/4-7342, 10/1-23) Büyükelçiler Konferansındaki görüşmelerde iki taraf oluştu. Birinci grupta olan İtalya ve Avusturya kendi himayelerinde bir Arnavutluk oluşturmak istiyorlardı. İkinci gruptaki Rusya
ve Fransa ise Sırp emellerine destek vererek büyük bir Arnavutluk devleti
yaratılmasına karşı çıktılar.(Castellan, 1995: 391) Büyükelçiler Konferansına Avusturya’dan Count Mensdorff-Pouilly, İtalya’dan Marquis Imperiali katıldı.(Pearson, 2004: 35) İngiliz Bakan Grey’e göre büyük devletlerin
amacı Balkanlarda bir problemi çözmek değil, büyük devletler arasında
barışı sürdürmekti. Bu sıralarda Arnavutluk ve Makedonya konularında
esnek davranılabileceği hususu basında tartışılıyordu.(Kemal, İkdam, 17
Aralık 1912) Büyük Güçler’in baskısıyla Osmanlı tarafından fedakârlık
bekleniyordu.(Kelekyan, Sabah, 13 Aralık 1912) Konferanstaki en önemli
husus, büyük devletler arasındaki ihtilafı çözmek idi. Balkanlarda barışı tesis etmek ikinci derecede bir konu idi.(Sabah, 11 Aralık 1912: 2) Sırbistan
ile Avusturya arasında Adriyatik ve Arnavutluk konularında anlaşmazlık
çıktı.(İkdam, 26 Kasım 1912: 1) Sırbistan, Adriyatik Denizi’ne açılan bir
limanı alırsa tabii koruyucusu olan Rusya tarafından bu liman bir üs olarak
kullanılacak ve böylece Sırbistan, İtalya ve Avusturya gemilerine Adriyatik’i
kapatabilecekti.(Anderson, 2001: 305) Bu kapamayı engellemek isteyen
Avusturya ve İtalya yönetimleri, Arnavutluk’u bağımsız bir devlet yapmayı
arzuladılar. Çünkü Arnavutluk, Sırbistan’ın genişlemesini önleyebilecekti.
(Ülman, 2002: 285) İtalya eğer Arnavutluk’u ilhak ederse Adriyatik sahillerini de ele geçirebilecekti.(Sabah, 26 Kasım 1912: 2) Arnavutluk’un Osmanlı himayesinde muhtariyet kazanmasına Rusya sıcak bakarken İtalya
rahatsız oluyordu. Çünkü Katolik Arnavutları Avusturya’nın himaye edeceğini gördüler.(Sabah, 29 Nisan 1913: 1) Bu yüzden İtalyanlar, Katolik Arnavutları kendi egemenliklerine almak istediler.(BOA.Y.PRK.EŞA. 42/48.)
İsmail Kemal, Avusturya ve İtalya dışişleri bakanlarına birer telgraf çekerek; Arnavutların Sırp ordusunun saldırısına uğradığını ve Arnavut milletinin Sırplarca imha edilebileceğini söyledi.(Sabah, 1 Aralık 1912: 4) Avusturya ve İtalya yönetimleri, Arnavutluğun bağımsızlığına olumlu bakıyordu.
(Tercüman-ı Hakikat, 17 Aralık 1912: 2) İsmail Bey’e göre; bağımsızlıktan
maksat, İtalya ve Avusturya himayesinde bir Arnavutluk kurmaktı.(ATASE.BHK. 715/4-9557, 4/2-1) İsmail Bey, Avusturya ve İtalya konsolosları
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ile yaptığı görüşmede Arnavutların barış istediğini söyledi.(Sabah, 5 Aralık
1912: 4) Osmanlı tarafı ise bağımsız bir Arnavutluk fikrine karşı olduğunu ve İtalya ile Avusturya telkinlerine Arnavutların uymamasını istiyordu.
(BOA.MV. 171/77) Arnavutluk’ta Balkanlı müttefiklerin istilası genişledikçe Avlonya’daki bağımsızlık yanlılarının nüfuzu kırıldı, Avusturya-İtalya
çekişmesiyle bir aciz hükümet haline geldiler.(İrtem, 2004: 346)

D. İtalya ve Arnavutluk Sınırları Meselesi
Avusturya ve İtalya hükümetlerinin ilk taleplerinde; Arnavutluk’un
muhtariyeti, sahillerinin tarafsızlığı ve Osmanlı padişahının hâkimiyeti altında kalması vardı. Sırbistan’a Arnavutluk’tan geçecek Adriyatik Denizi’ne
çıkacak bir ticari yol hakkı verilecek ve bu yolda inşa edilecek tren yolu
Büyük devletlerin kontrolünde olacaktı.(İkdam, 14 Mayıs 1913: 1) Selanik
tren yolunun Arnavutluk içinden geçmesini ve Sırpların bu tren hattından
istifade etmesini Yunan ve Sırp hükümetleri kabul ettiler.(ATASE.BHK.
655/4-7342, 10/1-25) Sonuçta Sırbistan’ın Adriyatik’te bir liman kazanmak
ve bu vesileyle Arnavutluğun bir bölümünü ilhak etme emelleri bitecekti.(İkdam, 27 Aralık 1912: 4) Arnavutluğun bağımsızlık sürecine İtalya ve
Avusturya’nın Adriyatik’e hâkim olabilmek ve büyük Sırbistan hayalinin
kurulmasını engellemek için verdikleri destek ile şark meselesinin önemli
bir etkisi vardı.(Özcan, 2011: 23-24) İtalya bir dönem Arnavutluğu ikiye
bölmeyi düşündü.(İkdam, 22 Aralık 1912: 1)
Büyük Güçler, Arnavutluğun sınırları konusunda anlaşamıyorlardı.
“Uluslararası Denetim Komisyonu” ve sınır belirleme komisyonu teşkil edildi.
Bu komisyonda İtalya adına konsolos Alessandro Leoni (15 Ekim 1913-Eylül
1914) katıldı.(Sabah, 6 Eylül 1913: 2) Alman ve İtalyan desteğini alan Avusturya, Sırp yayılmasını engellemek maksadıyla Arnavutluğa geniş bir arazi
vermek istiyordu.(Anderson, 2001: 307) İşkodra, Yakova ve Yanya’nın Arnavutluk içinde kalması isteniyordu. Ancak kendi güdümündeki Sırbistan’ın
genişlemesini isteyen Rusya, küçük bir Arnavutluk oluşturulmasından yana
olduğu gibi,(Tanin, 13 Şubat 1913: 1; Sabah, 24 Mart 1913: 2) birçok Arnavut vilayetinin Sırbistan ile Yunanistan arasında paylaşılmasından yanaydı.
(Atmaca, 2007: 63) Sırbistan ve Karadağ Arnavutluk sınırlarının mümkün
olduğu kadar küçültülmesini arzuluyorlardı.(ATASE.BHK. 673/5-8208,
43/20) İngiliz Bakan Grey, Almanya’dan İngiliz isteklerinin desteklenmesini istedi, aksi takdirde Avusturya ile İtalya’nın Arnavutluk sınır sorunlarını kendi arzuladıkları şekilde halledeceğini söyledi.(Şimşir, 1989: XCIX)
Avusturya ve İtalya temsilcileri Sırbistan’ın Adriyatik’e çıkışını kesinlikle
engellemek istiyorlardı. (Gooch&Temperley, 1936: no:391) Londra konferansında Avusturya ve İtalya yönetimleri tarafından Arnavutlara destek
verilmesiyle Arnavut vilayetlerinin daha fazla parçalanması engellendi.
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(Ramadani, 2015: 4904.) Avusturya ve İtalya temsilcileri, geniş bir Arnavutluk oluşturma gayreti içindeydiler.(Bridge, 1972: 346-349) Karadağ
karşısında İtalya’nın politikasında Arnavutluk’un bağımsızlığına gösterilen
olumlu tavır, bir ihanet ve Avusturya politikasına yakınlaşma suçlamasına
neden oluyordu. İtalyan politikası, Karadağ’ın bölgedeki varlığını kabul etmek ile Avusturya yayılmacılığını kısıtlamak arasında zor bir dengede duruyordu.(Biagini, 2016: 198)
Rusya, İşkodra vilayetinin Karadağ’a verilmesinden yanadır. İtalya ve
Avusturya İşkodra’nın Arnavutluk’a verilmesinden yanadır.(Tercüman-ı
Hakikat, 15 Şubat 1913: 1) Ancak Karadağ, İşkodra’yı işgal etmekte inat
ediyor ve Avusturya ile karşı karşıya geliyordu.(Tercüman-ı Hakikat, 23
Mart 1913: 1) Büyükelçiler Konferansı’ndan önce Avusturya ve İtalya Arnavutlara bağımsızlık verilmezse askeri yöntemlere başvuracaklarını kararlaştırdılar.(ATASE.BHK. 673/5-8208, 43/20) Karadağ, Büyük devletlerin
İşkodra’yı tahliye etme ve Arnavutluğa bırakma kararını protesto etmiştir.
(Sabah, 29 Nisan 1913: 1) Avusturya ise ben tek başıma tahliye ettiririm
diyerek bütün devletlere rest çekmişti.(Kelekyan, Sabah, 1 Mayıs 1913: 1;
Sabah, 5 Mayıs 1913: 2) İşkodra’nın tahliyesi askeri hareketliliğin sona erdirilmesine bağlandı.(Tanin, 9 Mart 1913: 1) Avusturya temsilcisi, İşkodra Arnavutluk’a ve Yakova da Sırbistan’a verilebilir dedi.(Hakkı, Tanin, 24
Mart 1913: 1) İtalya, Karadağ hududundaki yerlere para ve silah gönderdiği
haberleri çıktı.(Tanin, 22 Haziran 1913: 1) Karadağ ordusu İşkodra’dan çıkmayınca 5 Nisan 1913 tarihinde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya devletlerine ait 9 harp gemisi bir İngiliz amiral komutasında Karadağ
sahiline çıktı.(Wilson, 2007: 384) Uluslar arası Komisyon, Esat Toptani’nin
idaresine son vermek için de bu amirali görevlendirdi.(Destani, 2005: 50)
10 Nisan’da bölgede abluka başladı.(Tercüman-ı Hakikat, 7 Nisan 1913: 1)
14 Mayıs’ta Karadağ hükümeti İşkodra’yı büyük devletlerin temsilcilerine
terk edince abluka kaldırıldı.(Gawrych, 2006: 200)
Güney Arnavutluğun sınırını belirlemede Fransa, Yunan isteklerine
destek verirken İtalya, gelecekte İtalya’nın genişlemesi içinde gördüğü Güney Arnavutluk’tan Yunan askerlerinin uzaklaştırılmasını istedi.(Hayta,
2008: 63) İngiltere’nin isteği üzerine Yunanistan’a Güney Arnavutluk karşılığında Ege adaları verildi.(Türkmen, 2000: 39-40) Ancak Yunanistan Ege
adalarını tahkim etmeyecekti.(İkdam, 18 Aralık 1913: 1) Osmanlı elçisi,
adalar sorunuyla Arnavutluk sorununun birbirine bağlanmasını asla kabul etmeyeceklerini söyledi.(Şimşir, 1989: LVII) Yunan işgalindeki adalarla
İtalyan işgalindeki 12 Ada arasında doğrudan bir bağlantı yoktu.(İkdam,
31 Aralık 1913: 1) Ege adaları ve Arnavutluk kararlarına Fransa da destek
verdi.(Sabah, 18 Aralık 1912: 1)
İtalyan Tribuna gazetesi, İtalya’nın işgalindeki Ege adalarının Osmanlı
Devleti ile İtalya’yı ilgilendirdiğini söyledi. Ancak Le Temps gazetesi, İtalya’nın işgalindeki adaları Yunanistan’a vermemesi eleştirildi.(Şimşir, 1989:
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LII-LIII) Yine İtalyan Tribuna gazetesindeki bir haberde; Fransa hükümeti, Ege Adaları ve Güney Arnavutluk sorunlarının birleştirilmesini ve 12
Ada’nın Yunanistan’a verilmesini istedi ve Fransa adalar Yunanistan’a verilmezse Güney Arnavutluk sınırını onaylamayacağını söyledi.(Şimşir, 1989:
s.LV) Fransa ve İngiltere’nin ısrarlarına rağmen İtalya ve Yunanistan bu durumu kabullenmedi. İtalyan gazeteleri Yunanistan’ın Arnavutluk sınırları
ve Ege adaları konusundaki emellerini desteklediği için Fransız basınına
saldırıyordu. İtalya ise, Yunanistan’ı Ege denizinde tehlike olarak görüyor
ve Fransa’ya güvenmiyordu.(Şimşir, 1989: LX, LXXX) Zaten İtalya, Trablusgarp işgali sırasında savaş alanını genişletmek için Ege Adaları’na yayma
politikası izledi.(Örenç, 2006: 556)
İtalya, Yunan birliklerinin Arnavutluk’ta kalmasının karışıklıklara sebep olacağına inanıyordu.(Hayta, 2008: 120) Yunan ordusu, Yanya’nın
Avusturya ve İtalya’dan erzak ve cephane ikmalini engellemek için de Yanya’nın limanı sayılan Sarandoz’dan Preveze’ye kadar olan bütün sahil şeridini ablukaya aldı. Sonra bu ablukayı Draç ve Avlonya sahillerine kadar
genişletti.(Nizamoğlu, 2013: 54-55) Güney Arnavutluk Sınırını Belirleme
Komisyonu’nun Arnavutluk’a bırakılan yerlerdeki Yunan birliklerini tahliye ettirmesi gerekiyordu. Avusturya ve İtalya tahliye işleminin yapılması
için Yunan hükümetini ikaz etti.(Sabah, 18 Aralık 1912: 1) Adriyatik Denizi’nin girişine denk gelen bir bölgenin Yunanistan egemenliğine geçmesi
ihtimali İtalya’yı endişelendiriyordu.(Ediz, 2016: 49) İtalya ile Avusturya
arasındaki anlaşmazlıklar, sınır komisyonunun verimli çalışmasını engelledi.(McCarthy, 2006: 281) Arnavutluk’un sınırları büyük devletlerin istediği
şekilde yapılacaktı.(Tanin, 14 Nisan 1913: 1) İtalya, Arnavutluk’un Osmanlı
Devleti’nden kopması için mücadele ediyordu.(Tanin, 6 Ekim 1912: 1) Sonunda İtalya Arnavutluğu Osmanlı’dan koparmayı ve Adriyatik Denizini
istediği şekilde kapatmayı başarabildi.(Lowe&Marzari, 2001: 99)
Arnavutluk devleti kurulduktan sonra Arnavutluk’un başına kimin
prens atanacağı meselesi çıktı. İtalya’dan Napoli Marki Castriota prens adayı oldu. Mısırlı Fuat Paşa’nın İtalyanlarca desteklendiği iddia edildi. Fuat
Paşa, İtalyan hükümetiyle görüştü.(Bayur, 1991: 343) Fuat Paşa, İtalyan
yanlısı Mısır Hidivi’nin biraderiydi.(Tercüman-ı Hakikat, 19 Aralık 1912:
2) Prens Vid11 Arnavutluğa geldiğinde İtalyalı ve Avusturyalı diplomatların Arnavutluk’ta nüfuz sahibi olmak için birbirleriyle mücadele ettiğini
gördü.(Jelavich, 2006: 108) Avlonyalı İsmail Kemal, büyük güçlerin baskısı
ile İtalya’ya sürgüne gönderildi.(Elsie, 2004: 441) Kendi ifadesine göre; Arnavutluk’taki iki başlı yönetime son vermek için İtalya’ya gitmek zorunda
kaldı.(Story, 2009: 274) İsmail Kemal’in İtalya’dan rüşvet aldığı ve İtalyan
çıkarlarına hizmet ettiği iddia edildi.(Swire, 1971: 181)
11 Prens Vid: (1876-1945) Büyük devletler, Arnavutluk tahtına bir Protestan
subay olan Prens Wilhelm Von Wied’i çıkardılar. Altı ay (7 Mart 1914 - 3 Eylül
1914) kadar iktidarda kalabildi. (Löhr, 2010: 181)
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Arnavutluk’ta Prens Vid’in iktidarı sırasında çıkan isyanda İtalyan ve
Avusturyalı temsilcilerin rolü vardı ve Esat Toptani de İtalya’ya sürüldü.
(Jelavich, 2006: 108) Toptani’nin Rusların ve Sırpların yardımıyla hareket
ettiği iddia edildi.(Tansu, 1970: 191) Esat Paşa, Prens Vid’i devirmek için
İtalya’dan para aldı. Ancak planı ortaya çıkınca 19 Mayıs 1914 günü tutuklandı. Esat Paşa, vatana ihanetten yargılanarak idam cezasına çarptırıldı.
İtalyan hükümetinin devreye girmesiyle İtalya’ya sürgün edildi.(Ayışığı,
2011: 8) Arnavut prensi olmak isteyen Esat Paşa, Prens Vid’in Avusturya ve
Almanya yanlısı siyasetinden rahatsızlık duyan İtalyan hükümetinin sağladığı destekle bir harekete girişti, ancak bu durum ortaya çıkınca Esat Paşa’nın evi kuşatılıp bombalanınca, Esat Paşa ve ailesi Arnavutluğa bir daha
ayak basmayacağı sözüyle sınır dışı edildi.(Story, 2009: 274)
Büyük devletlerin arzusu gereğince Arnavutça konuşan yerlerdeki tüm
Arnavutları kapsamayan Arnavutluk topraklarıyla sınırlar belirlenmiştir.
Kosova’nın büyük bir bölümü, Debre sancağı ve Makedonya’nın bir kısmı
önce Sırbistan’a verildi. İşkodra sancağı Karadağ’a, Çamlık’ın büyük bir kısmı Yunanistan’a verildi.(Clayer, 2013: 561) I.Dünya Savaşı’nın başladığında
henüz bağımsızlığını yeni kazanmış olan Arnavutluk; İtalya, Yunanistan
ve Sırbistan tarafından işgale uğradı.(Şimşir, 2001: 17) İtalya Avlonya’ya,
Yunanistan Korçe’ye, Karadağ İşkodra’ya, Sırbistan Tiran’a, Avusturya orta
Arnavutluk’a ordularıyla girdi.(McCarthy, 2006: 282) Adriyatik’teki güvenliği sağlamak için İtalya, 30 Ekim 1914’te Avlonya’ya giriş-çıkışı kontrol eden
ve İyon adalarının bir parçası olan Sazan Adasını, 16 Aralık’ta da Avlonya’yı
işgal etti. İtalya, Sazan ve Avlonya’yı ilhak etme karşılığında I.Dünya savaşına
girdi.(Kırmızı, 2009: 54) İtalya’nın bu işgallerine misilleme olarak Yunanistan, tüm güney Arnavutluk’u işgal etti.(Ediz, 2009: 50) 26 Nisan 1915 tarihinde İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan ve daha sonra İtalya’ya
imzalatılan Londra Anlaşmasına göre; İtalya’ya Avlonya bölgesi verildi.(Acaroğlu, 2006: 31-32) Bu gizli yapılan anlaşma ile Arnavutluk ve Osmanlı toprakları paylaştırıldı.(Giaffo, 1999: 377) Bu anlaşma ile İngiltere, İtalya, Rusya
ve Fransa arasında alınan kararlar, I.Dünya savaşı sonunda taraflar arasında
icra edilecek maddeler olarak belirlenmiştir. Anlaşmanın 5, 6 ve 7.maddeleri
doğrudan İtalya’nın Arnavutluk bölgesinde ilhak iddialarını ve İtilaf devletlerinin Arnavutluk planlarını içermektedir.(Özcan, 2011: 23)
1915 yılından sonra İtilaf Devletleri’yle anlaşan İtalya, İngiltere ve Fransa
nezdinde Avlonya ve Sazan adasındaki hâkimiyetini kabul ettirdi. Böylece
Yunanistan’ın ayrılıkçı hareketini baltalamaya çalıştı.(Ediz, 2009: 51) 1916
Nisanı’nda Yunanistan Kralı Konstantin, Arnavutluk’un bir bölümünü ilhak
ettiğini açıkladıktan birkaç ay sonra İtalyan ve Fransız birlikleri Arnavutluk’u
işgal etti. İtalya ve Yunanistan Arnavutluğu aralarında ikiye bölmek niyetindeydi.(Anderson, 2001: 369) I.Dünya Harbi sona erince, İtalyanlar Görice ve
İşkodra bölgesini Fransızlarla birlikte işgal etti.(Wolff, 1956: 100)
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Balkan Harbi sırasında ve sonrasında bağımsızlık vaadiyle Arnavutları
sürekli olarak İtalyan devlet adamları oyaladı. I.Dünya savaşı başladıktan
sonra ilk fırsatta İtalyan kuvvetleri Arnavutluk’u işgale başladı. Mustafa Kemal Atatürk yıllar önce İtalyan hükümeti için şöyle dedi: “İtalya’nın
Arnavutluk’u Balkanlar’da bir basamak yapması muhtemeldir.”(Banoğlu,
2000: 308-310) I.Dünya Harbi’nin sonuna doğru İtalyan ordusu Arnavut
topraklarını istila ederek Arnavutluğun çoğuna sahip oldu.(Fischer, 2002:
135) İtalyanların Arnavutluk bölgesini işgal etmesinin tek sebebinin; Arnavutluk’un Yunan ve Sırp devletleri arasında paylaşılmasını önlemek olduğu
iddia edilmiştir. 1919’da Woodrow Wilson’un İtalya’nın bu toprak üstünlüğüne son vermek istemesinden korkan İtalyanlar Yunanistan ile gizli bir
anlaşma yaptılar. Buna göre, Arnavutluğun güneyi Yunanistan’a bırakılırken, bunun karşılığında Yunan hükümeti İtalya’nın Vlora ve çevresi üzerindeki egemenliğini ve Arnavutluğun kalan kısmındaki mandasını destekleyecekti.(Kırmızı, 2009: 55) İtalya’nın Adriyatik’te ve Akdeniz’de nüfuz
alanı kazanmasına müttefikleri sıcak bakmıyordu. Bu yüzden, İtalyanlar
I.Dünya harbinde yaşadığı sıkıntıların ve savaşta yaptığı fedakârlıkların
semeresini alamayınca İtalyan iç kamuoyunda İtalya’nın müttefikleri tarafından aldatıldığı konuşulmaya başladı.(Tarchi, 2000: 297). 1919 yılında
İtalya harbi kazanan Üçlü İtilaf ’ta yer almasına rağmen, savaşta yenilmiş
devletler gibi bir kaotik atmosfere girdi.(Carocci, 1965: 6) İtalya’da savaştan
sonra ekonomik sıkıntılar başladı. İşsizliğin artması sosyalist politikacıları
harekete geçirdi.(Örs, 2012: 499) İtalyan iç siyasetinde Başbakan Giovanni
Giolitti liderliğindeki liberaller I.Dünya savaşının ağır faturası yüzünden
halk desteğini kaybetmeye başlayınca, komünist ve sosyalistler, demir ve
deniz yollarında grevler yapılarak hükümetin Arnavutluk’taki İtalyan askerlerine destek vermesini engelledi. İtalyan ordusundaki askerler greve
katılarak Bari ve Brindizi’den yola çıkmayı reddettiler. Sıtmanın da etkisiyle
İtalyanlar, 1920 yılı Mayıs ayında Avlonya haricindeki Arnavut topraklarından tamamen çekildiler.(Kırmızı, 2009: 55)

SONUÇ
Siyasi birliğini sağladıktan sonra Avrupa kıtasında büyük devletler arasında yerini alan İtalya, ihtiyacı olan hammadde ve ucuz işgücü için dünya
çapında sömürge aramaya başladı. İlk olarak kendisine coğrafi yakınlığı
olan Arnavutların yaşadığı Osmanlı vilayetlerini seçti. İtalya’nın Arnavutluk’taki amacı, Avusturya’yı, Sırbistan’ı, Karadağ’ı ve Rusya’yı bölgeden
çıkarıp Balkanlara iyice nüfuz etmek ve İtalya ile Arnavutluk arasındaki
Adriyatik Denizi’ni bir “İtalyan Gölü” haline getirmek idi. Bağımsız bir Arnavutluk kurulması İtalyan devletinin lehinedir. Çünkü Adriyatik’e nüfuz
edebilecek büyük bir Yunanistan ya da Sırbistan yerine küçük ve bağımlı
bir Arnavutluk kurulmuştur.
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Balkanlardaki İngiliz ve Rus politikası daha çok, Balkan devletlerinin
Osmanlı aleyhine büyümesini desteklemekti. Ancak büyük bir Sırbistan ve
Yunanistan devletlerinin teşekkülünden İtalya rahatsız olacağı için Trablusgarp işgaline İngiltere ve Rusya ses çıkarmadı. İtalya Trablusgarp ile uğraşırken Balkanlara zaman ayıramayacak ve oradaki etkinliği azalacaktı.
Arnavut milliyetçiler, Osmanlı Devleti’nden ayrılmanın kendilerini
komşu Balkan devletlerinin işgalinden koruyacağına inanıyorlardı. Ancak
Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Balkan Harbi sırasında Arnavut topraklarını işgal etti ve bu duruma Londra Büyükelçiler Konferansı ile Büyük
güçler de müdahale edince sonuç Arnavutlar için hüsran oldu.
Balkan Harbi sonucunda Osmanlı Devleti’nin beklenmedik bir şekilde
yenilmesi üzerine İtalya, Arnavutlara kendi himayesinde bağımsızlık vermek istedi. Arnavut topraklarının Karadağ, Sırp ve Yunan ordularınca işgal edilmesi üzerine İtalya kurulacak bir Arnavutluk devletinin sınırlarının
geniş tutulmasına çalıştı. İtalya ile Avusturya Arnavutluk’taki nüfuzlarını
arttırmak açısından birbirleriyle hep rekabet halinde oldular. Rusya ise Sırbistan’ı mümkün mertebe büyütmek için küçük bir Arnavutluk istiyordu.
Arnavutların yaşadığı Adriyatik Denizi kıyılarında birçok önemli liman
bulunmaktaydı. Avlonya, Draç ve İşkodra gibi. Arnavut topraklarına hâkim olan bir devlet, Adriyatik Denizi’nin çıkışını kontrol edebilecek Akdeniz’e ve Ege’ye rahatlıkla ulaşabilecektir.
I.Dünya Harbi başlarken Üçlü İttifak çatısı altında Avusturya-Macaristan ve Almanya ile birlikte hareket eden İtalya, harbin başlamasından sonra
saf değiştirdi. İtalya sürdürdüğü pazarlıklar sonucunda Üçlü İtilaf devletlerine katıldı. Ancak İtalya, Paris Barış Konferansı’nda Almanya’nın sömürgelerinin dağıtımında pay alamadığı için hayal kırıklığı yaşadı.
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İŞKODRA VİLAYETİNDE NAHİYE İDARESİNİN
UYGULANMASI (1868-1912) 1
IMPLEMENTATION OF THE NAHIYE ADMINISTRATION IN
THE PROVINCE OF SHKODRA (1868-1912)
										
İlkay ERKEN2
ÖZET
Osmanlı idaresinde İşkodra, Arnavutluk’un kuzey yarısını kapsayan bir
vilayetti. Bu vilayetin sınırları ise İşkumbi Nehri’nin kuzeyinden Karadağ’a kadardı.
Bu sınırlar Berlin Antlaşması ardından yapılan düzenlemeler ile Karadağ lehine
değişir. Böylece vilayetin idari taksimatı yeniden düzenlenir. Bu düzenlemede
vilayet Draç ve İşkodra sancaklarına taksim edilir. Draç sancağında idari, mali
ve hukuki anlamda mevcut düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde tatbik edildiği
görülür. Ancak vilayetin merkezi olan ve coğrafi olarak daha engebeli yerindeki
İşkodra sancağı için durum farklıdır. İşkodra sancağında mali ve hukuki anlamda
bazı istisnalar mevcuttur. Vergilerin hesaplanması ve toplanması ile nizami
mahkemelerin işleyişindeki bu durum idari bakımdan da geçerlidir. Nitekim 1867
tarihli vilayet idaresi kapsamında sıralanan unsurlar tam anlamıyla İşkodra’da
görülmez. Bunun yerine kendine has özellikleri bulunan ve dağlı idaresi denilen
bir idari sistem tatbik edilir. Bu sistemde normalde nahiye idarecisi olan müdür
yerine bölükbaşı adında bir görevli tayin edilir. Nahiye müdürü yetkilerine sahip
bu görevliler seçimleri, tayinleri ve yetkileri bakımından nahiye müdürlerinden
ayrılırlar. Ancak temelde nahiye müdürüne denk bir görevi ifa ettiklerinden, nahiye
idaresinin farklı bir uygulamasının parçasıdırlar. Bu çalışmada bahsedilen dağlı
idaresi kapsamındaki nahiye idaresine dair özellikler açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, İşkodra, Dağlı İdaresi, Malisörler

ABSTRACT
During the Ottoman rule, Shkodra was a province that covered the north half
of Albania. The borders of this province were from north of the Shkumbi River to
the Montenegro. These borders were changed in favor of Montenegro, with the
arrangements made following the Berlin Treaty. Thus the administrative order
of the province were regulated. In this arrangement, the province were divided
into Durres and Shkodra sanjaks. It is observed that the existing administrative,
1 İşkodra Vilayetinin İdari ve Sosyal Yapısı (1876-1912) konulu yüksek lisans
tezinden türetilmiştir.
2 Araş. Gör., 19 Mayıs Üni. Fen Edebiyat Fak. Tarih Bölümü, ilkay.erken@omu.
edu.tr
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financial and judicial arrangements in sankjak of Durres have been fully
implemented. However, the situation is different for the sanjak of Shkodra, which
is the center of the province and were more geographically rough. There are some
exceptions in financial and judicial sense in the sancak of Shkodra. The calculation
and collection of the taxes and the functioning of the courts are also applicable in
administrative service. As a matter of fact, the elements listed under the provincial
administration of 1867 are not fully visible in Shkodra. Instead, an administrative
system with its own characteristics and called mountaineer administration is
applied. In this system, an officer named bölükbaşı is appointed instead of the
müdür who is normally the administrator of the nahiye. These officials, who have
the authority of the müdür, sapareted from the nahiye müdürü in terms of their
elections, appointments and authorities. However, they are part of a different
implementation of the nahiye administration, mainly because they perform an
equivalent task to the müdür. The characteristics of the administration of the
mountaineer administration mentioned in this study will be tried to be explained.
Keywords: Albania, Shkodra, Administration of Mountaineer, Malesoret

GIRIŞ
İşkodra vilayeti Arnavutluk’u kültürel, siyasi ve idari olarak ikiye ayıran
İşkumbi Nehri’nin kuzeyindedir. (Hilmi, 1323, s. 11) Burada yaşayan ahali
Arnavut kavminin iki ana parçasından birisi sayılan Geğalardır. (URQUHART, 1838, s. 307, 308) Geğalar gerek mizaç ve gerekse konuştukları dilleri itibariyle güneydeki akrabaları olan Tosk’lardan ayrılırlar. (HUGHES,
1830, s. 102) Nitekim özellikle Geğa’ların daha savaşçı oldukları görülür. Bunun bir nedeni yaşadıkları coğrafyanın ekilebilir arazi bakımından oldukça
kıt olmasıdır. Bu nedenle ikamet ettikleri dağlarda ve çevresindeki mevcut
yol güzergahlarında haydutluk yaparak geçimlerini temin etmekteydirler.
Böyle olunca Osmanlının bölgedeki hakimiyetini tesisi farklı bir süreçten
geçer. Bu ise kimi araştırmacılar tarafından buradaki Arnavutların özerk
oldukları düşüncesinin dile getirilmesine neden olacak bazı farklılıkları
beraberinde getirir. Ancak bu farklılıklar vilayetin genelinde cari değildir.
Arnavutluk’un çok genel bir şekilde İşkumbi Nehri ile ikiye ayrılmasının
ilk istisnası da burada görülür. İşkodra vilayetinin teşkili ardından vilayetin
Draç ve İşkodra sancaklarına ayrılması bunun bir delilidir. (ERKEN, 2014,
s. 25-27) Bu ayrım sadece idari gerekçelerle değil aynı zamanda mali, hukuki ve askeri farklılıklar temelinde yapılır. Vilayetin güneyinde, Draç sancağı
dahilindeki kazalarda o dönemdeki idari, hukuki, mali ve askeri bakımdan
cari olan nizamname ve usullüler uygulanır. İşkodra sancağında ise Draç
sancağının aksine hemen her bakımdan istisnalar görülür.
İşkodra sancağının idaresinde görülen hususiyetlerin temelinde ise
dağlı idaresi şeklinde isimlendirilebilecek malisör idaresi veya cibal idaresi
vardır. İşkodra sancağının dağlık alanlarında ikamet eden Arnavutların sa-
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hip oldukları ayrıcalıklar ile şekillenen bu sistemin mali, askeri, hukuki ve
idari hususiyetleri bulunur. Ekilebilir arazileri oldukça az olan İşkodra’nın
dağlık köylerinde ikamet eden ahalinin geçimlerini temin etmeleri güçtü.
Bu nedenle kimi vergilerden muaf tutulan ahalinin bunun karşılığında sefer dönemlerinde vereceği askeri yardımlar ile şekillenen bu sistem doğar.
Böylece malisör denilen dağlı Arnavutlar sefer zamanında belirli bir sıra ile
Osmanlı ordusuna dahil olurlardı. Bu ahalinin askerlik gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi emlak vergisi de ödemezlerdi. (ENGELHARDT, 1999, s.
427) Ancak bu sistemin İşkodra sancağının tamamında uygulandığı söylenemez. Sistem, sancağın İşkodra’nın merkez mahalleleri ile Malisya bölgesi denilen dağlık kısımlarında, Leş kazasının Leş Malisyası ve Zadrime
nahiyelerinde, Tuz kazasının Hot ve Gruda kabilelerinde, Mirdita ve Puka
kazalarının genelinde tatbik edilmekteydi. (ERKEN, 2014, s. 60)
Askeri temelleri daha belirgin olan dağlı idaresi bütün cibal mıntıkalarında görülür. Bu ise Arnavutların kabilelere taksimine benzer bir şekilde
bayrak adındaki bölümleri ile birlikte yapılır. Kabilelerin çeşitli bayraklara
bölünmesi ve her bir bayrağın başına askeri ve kısmen de idareci konumundaki bayraktarların atanması ile askeri özelliği itibariyle dağlı idaresinin temeli atılır. Babadan oğula geçen bir vazife olan bayraktarlığın Osmanlı idaresi ile başladığı ileri sürülebilir. İlk zamanlarda cesur ve savaşçı
kabile üyelerinin Osmanlı’nın askeri gücüne dahil edilerek deliler ismini
aldığı bu sistem ardıdan sipahiler ismi ile devam eder. Bu isim daha da sonra alemdar-bayraktar şeklini alır. Nitekim özü itibariyle kabilesinin askeri
lideri sayılan bu kişiler sonradan bayraktar olarak görevlerini sürdürürler.
Yani her bayraktarın atasının bir deli veya sipahi olduğu önermesi yapılabilir.
(HASLUCK, 1954, s. 115) Babadan oğula geçen bir vazife olan ve askeri özellikleri ile ön plana çıkan bayrağın bölgesel-coğrafi özelliği bulunur. Nitekim
kabilelerin münkısım oldukları bayraklar her zaman aynı kabile üyelerinden
oluşmazdı. Yani aynı bayrak dahilinde farklı kabile üyeleri bulunabilirdi. Bu
açıdan bayrakların doğrudan kabilelerin alt bölümleri olduklarını söylemek
yanıltıcıdır. Bu ise bayrakların kabilevi olmasından ziyade askeri hizmet esaslı dağlı idaresinde coğrafi ve askeri bir birim olduğu düşüncesini güçlendirir.
(MARMULLAKU, 1975, s. 82) Nitekim aynı kabile mensuplarının birbirleriyle asla evlenmediği Arnavutlar’da aynı bayrak mensuplarının evlilikleri
görülür. Bu da bizlere bayraklar dahilinde farklı kabile üyelerinin bulunabileceğini bir kez daha gösterir. (DURHAM, 1928, s. 16)
Kabilelere ve ardından çeşitli bayraklara bölünen Kuzey Arnavutluk’ta
yaşayan Arnavutların bayrak-kabile ilişkisi bu şekilde özetlenebilir. İşkodra
sancağının cibal mıntıkalarında görülen bu yapı dağlı idaresinin de temeli
olur. Bu yapı ise Osmanlı Devleti’nin taşra idaresinin bazı özelliklerinin
İşkodra sancağında tatbikini tam anlamıyla mümkün kılmamıştır. Bunun
için İşkodra sancağında nahiye idaresinin Osmanlı taşra idaresinde gördüğümüz nahiye idaresinden farkı ortaya çıkar.
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1.İşkodra Vilayetinin Mülki Taksimatı ve Nahiyeleri
İşkodra, vilayet teşkili ardından 1876 yılına değin çeşitli değişikliklere
maruz kalan mülki bir taksimata sahip olur. Vilayetin Karadağ ile olan sınırı bu dönemdeki idari değişikliklerin genel nedenidir. Nitekim 93 Harbi
ardından vilayetin, kuzeyde Bar, Podgoriçe ve Ülgün kazalarının Karadağ’a
terkedilmesi ardından Osmanlı idaresinin sonlandığı Balkan Harbine değin
sınırları korunur. (ERKEN, 2014, s. 33-38) Bu dönemde vilayet ve sancak
bünyesinde kaza dağılımlarının da muhafaz edildiği görülür. Lakin İşkodra
sancağına bağlı Akçahisar kazasının 1883 yılında Draç sancağı merkezine
yakınlığı sebebiyle İşkodra sancağından irtibatının kesilmesi bu durumun
bir istisnası olur. Akçahisar kazasının İşkodra’dan alınarak Draç sancağına bağlanması gerekçeleri arasında ifade edilen unsur Akçahisar’ın Draç'a
olan münasebeti ve yakınlığıdır3. Ancak bu değişiklik, yukarıda açıklanan
ve idari yapının tatbikinde etkili olan dağlı idaresiyle de ilgilidir. Draç sancağının Osmanlı idaresinin nizami yapısı ile uyumlu idaresinin İşkodra
sancağındaki tek istisnası Akçahisar’dı. İşkodra sancağının genelinde görülebilen dağlı idaresi ve bu kapsamdaki vergi ve askerlik konularındaki muafiyetler Akçahisar kazasında yoktu. Bu sistemin tatbik edilmediği Akçahisar kazasında tıpkı Draç sancağında olduğu gibi nüfus sayımı da yapılmıştı.
Ancak cibal sisteminin görüldüğü İşkodra sancağının diğer kazalarında, ki
vilayet merkezi bulunan İşkodra da dahil, nüfus sayımı yapılmamıştır. Bu
durum vilayete ilişkin nüfus istatistiklerinde açıkça görülür. Bu defterlerde vilayetin nüfusuna dair bilgiler verilirken Draç sancağının bütün idari
birimleri ve İşkodra sancağının sadece Akçahisar kazası gösterilir4. Yani
vilayette dağlı idaresinin bulunduğu yerlerde tahrir de yapılmamaktadır.
Bu nedenle Draç sancağının idari yapısı ile daha uyumlu olan Akçahisar
kazasının, İşkodra’dan tefriken Draç’a bağlanması idari bakımdan gerekli
bir durum olarak karşımıza çıkar.
Bu değişikliğin ardından yıllar içerisinde aşağıda görülen taksimatın
gerçekleştiği söylenebilir. Buna göre vilayet 1871 tarihli vilayet nizamnamesi ile uyumlu olarak sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar da nahiyelere taksim edilir. Ancak burada listelenen nahiyelerin hepsi nizamnamede
açıklandığı şekliyle idare olunan nahiyelerden değildir. Draç sancağı ve
Akçahisar kazası dahilindeki nahiyelerin vilayet nizamnamesine uygun
yönetildikleri söylenebilir. İşkodra sancağının idari taksimatındaki nahiyeler için ise durum farklıdır. Burada her nahiyede bir müdür olacağına dair
1871 tarihli vilayet nizamnamesinin 54. maddesinden ayrı bir usul görülür.
(DÜSTUR, 1279, s. 637) Her biri birer nahiye itibar olan Dağ Kenarı, Kraniye, Buyana Kenarı, Drin Kenarı, Şengin, Leş Malisyası, Zadrime, Hot ve
Gruda gibi yerlere nahiye müdürü yerine bölükbaşı tayin edilirdi. Ayrıca
3 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (B.O.A.), Yıldız, Resmi Maruzat (Y.A.RES.), 22-9,
21 Muhareem 1301/22 Kasım 1883.
4 B. O. A. , Nüfus Defterleri (NFS.d.) 7450, 29 Zilhicce 1300/31 Ekim 1883.
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nahiye müdürü ile beraber tayin kılınan katip de bu sistem de bulunmazdı.
Bölükbaşılar ise tayin edildikleri kabilelerin nahiye müdürüne benzer
şekilde idarecisi konumundaydılar. Ancak bölükbaşılar hükümet tarafından seçilmelerine ve kendilerine maaş verilmesine rağmen belirli özellikleri ile nahiye müdürlerinden ayrılmaktaydılar. Bölükbaşıların, idareci
olarak tayin edildikleri kabile üyesi olmaları bir zorunluluktu. Ayrıca bölükbaşılar nahiye müdürlerinde olduğu gibi tayin edildikleri kabile-cibal
merkezinde değil İşkodra şehrinde ikamet etmekteydiler. Genellikle tayin
edildikleri kabileler katolik iken İşkodra’da ikamet eden bölükbaşılar müslümandı. Üstelik bu durum savaşlarda birlikte bulunan katolik ve müslüman Arnavutları rahatsız da etmiyordu. Çünkü İşkodra’da dağlı katolik
Arnavutlar ile müslüman şehirli veya dağlı Arnavutlar arasında hep iyi
ilişkiler kurulmuştu. Bunun da temelinde uygulanan dağlı idaresi sistemi
vardı. Birlikte savaşmalarından sebeple mensubu oldukları dini bir engel
olarak görmemelerinin nedeni bu idi. (ERKEN, 2014, s. 135) İşte bundan
faydalanan Osmanlı idaresi dağlık alanlarda ikamet eden Arnavutların
savaşçı karakterinden istifade edilecek bu sistemi geliştirir. Dağlı idaresi
dediğimiz bu yapı sayesinde ahalinin devlete olan bağlılığı da sürmüştür.
Sefer zamanında kendilerine ihtiyaç duyulduğunda Osmanlı’ya verdikleri
yardım karşılığında vergi ve askerlikten elde ettikleri muafiyet onları memnun ediyordu. Ancak bu durum yerli ve yabancı araştırmacıların büyük
kısmını malisörlerin bağımsızlığının bir işareti olarak nitelendirmesine
neden olur. (SLOANE, 1987, s. 68) Bölgede uygulanan ve somut haliyle
nahiye örgütlenmesine de yansıyan dağlı idaresinin ve bu idarenin temel
özelliklerinin anlaşılmaması bunun nedenidir.
Tablo 1: İşkodra Vilayetinin Mülki Taksimatı (1883-1912).
Sancak
Kaza
Nahiye
Dağ Kenarı
Kraniye
Merkez
Buyana Kenarı
Drin Kenarı
Leş Malisyası
Leş
Zadrime
İşkodra
Şengin
Tuz
Hot ve Gruda
Karacadağ
Puka
İkbale
Mirdita
Akçahisar
Kışla
Draç
Tiran
Draç
Kavaye
Prez
Şiyak
İşim
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İşkodra kazası bahsedilen özelliklere sahip ve adına malisya cibali denilen bir alanı bünyesinde barındırır. Çalışmalarda dağlı idaresi bahsinde
işaret edilen kısım ise genellikle burası ile sınırlıdır. Bu bölge 10 cibalden
yani kabileden ve bu 10 cibal dahilindeki 27 bayraktan ibaretti. Yani İşkodra merkez kazasına bağlı olarak idare edilen ve her birisine birer bölükbaşının tayin edildiği 10 cibal bulunmaktaydı. Bu ciballerin ise 27 bayrağa münkısım olduğu görülür ki her bayrağın da birer bayraktarı vardı.
(ERKEN, 2014, s. 62) Burada malisya cibali denilen ve 10 farklı kabileden
oluşan askeri-idari birimlerin isimleri aslında ikamet ettikleri dağların da
ismiydi. İşte bu ciballere merkez idare tarafından tayin edilen idareciler nahiye müdürüne denk bir vazifeyi ifa etmekteydiler. Yukarıda bahsedilen 10
malisya cibali ve bu kabileler dahilindeki 27 bayrağın dağılımı verilmiştir.
(ERKEN, 2014, s. 66-67) Her ne kadar bazı çalışmalarda Şale ve Şoş cibali
Yukarı Polati’de, Postriba ve Şelak ise Postriba’da gösteriliyorsa da Osmanlı
kaynaklarında ve burada bahsedilen dağlı idaresi sisteminde tablodaki dağılım geçerlidir. (DURHAM, 1928, s. 18-24)
Buradaki kabilelerin her birinin birer nahiye itibar edildiği sistemin en
belirgin özelliği ise dağlı idaresi denilen sistemi bütün özellikleri ile birlikte
içerisinde barındırıyor olmasıdır. Dağlı idaresinin askeri özelliğinin cibal
sistemine tabi bütün birimlerde bulunduğunu ve bunun bu sistemin temel
özelliği olduğunu söylemiştik. Sistemin mali, hukuki ve idari bakımdan da
tam anlamıyla tatbik edildiği yer ise İşkodra kazası merkezinden bölükbaşılar vasıtasıyla idare edilen bu ciballerdir. Bu ciballere idareci sıfatı ile tayin
edilen ve her biri ilgili kabilenin müslüman üyesi bulunan bölükbaşıların
katıldığı bir komisyon bulunmaktaydı. İşkodra şehir merkezindeki bu komisyonun asıl vazifesi Tablo 2’de sıralanan kabileler arsındaki hukuki anlaşmazlıklara, bilhassa kan davalarına, çözüm bulmaktı. Yani bu kabileler,
veyahut nahiye idaresine denk bir şekilde idare edilen bu birimler, İşkodra
kaza merkezinde teşkil edilen nizami mahkemelerin yetkisi dışındaydılar.
Arnavutların dağlı kanunları da denen Lek Dukagin Kanunu (GJEÇOVI,
2001) çerçevesinde kendi aralarında sağladıkları hukuki işleyişin merkez
idarece bir anlamda denetlenmesi vazifesi de gören bu komisyonun adı
cibal komisyonu idi. Aşağıda listelenen kabilelere tayin edilen bölükbaşıların katılarak oluşturdukları bu komisyonun bir de reisi bulunmaktaydı.
Komisyonun reisi de İşkodra idaresince seçilerek tayin edilen, diğer kabile temsilcileri üzerinde etkisi olan bir kişiydi. Komisyon reisine belirli bir
miktar maaş ödendiği gibi emekli edildiklerinde kendisine ve yakınlarına
da yardımlar yapılmaktaydı5. Komisyona reislik eden kişinin devletten aldığı maaş aynı zamanda kabile temsilcileri için de uygulanmaktaydı. Örneğin aşağıdaki tabloda yer alan kabilelerden Şale ve Şoş6 ile Dağ Kenarı7
5 B. O. A. , Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO). 1533-114941, 15 Rabiulahir 1318/11
Ağustos 1900.
6 B. O. A. , BEO. 2354-176547, 8 Rabiulahir 1322/22 Haziran 1904.
7 B. O. A. , BEO. 2687-201503, 8 Şaban 1323/ 8 Ekim 1905.
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kabilesi bölükbaşılarına yapılan ödemeler ve yardımlar tespit edilebilirken
bu kabileler dışında cibale tabi olan Koplik8 gibi yerlerdeki bölükbaşılarına
da ödemeler yapılmaktaydı. Nitekim bu durum onların devletten aldıkları
düzenli bir maaş bakımından nahiye müdürleri ile olan müşterek yönlerindendi.
Tablo 2: İşkodra Malisya Ciballeri ve Bayrak Sayıları.
Cibal/Kabile
Bayrak Sayısı
Cibal/Kabile
Bayrak Sayısı
Hot
2
Reç ve Lohe
2
Gruda
2
Rance
4
Klemend
4
Postriba
3
Kastriat
1
Temal ve Şelak
2
Şkreli
1
Şale ve Şoş
6

Bu komisyon, yetki alanlarındaki kabilelerde vuku bulan adli vakaları
çözerdi. Özellikle belirtmek gerekir ki bu komisyon dağlı idaresi sistemin
hukuki yönünü teşkil eder. Çünkü malisya cibali dışındaki cibale tabi yerlerin hukuki manada sahip oldukları yapı bundan farklıdır. Komisyonun yetkileri bahsedilen malisya ciballeri için geçerli değildir. Buradaki komisyona üye vermeyen Tuz, Mirdita ve Puka kazaları, Leş Malisyası ve Zadrime
nahiyeleri gibi birimler tamamen Dukagin Kanunu ile sorunlarını halletmekteydiler. Zira bu durum onların kaza ve nahiye idaresi dahilinde görünmelerine rağmen Osmanlı Devleti’nin hukuki nizamının dışında bulunduklarını düşünmemize neden olur. Bunun ise nedeni tıpkı dağlı idaresinin
temel niteliği olarak karşımıza çıkan askeri ilişkidir. Cibal sisteminin askeri
yönü olan bayraktarların bu birimlerde de bulunduğu görülür. Ancak Tuz,
Puka ve Mirdita kazası dahilinde nahiye itibar olacak idari birimler teşkil
edilmemiş ve bunlara da bölükbaşı tayini yapılmamıştır. Kısmen de olsa
benzer şekilde Leş Malisyası ve Zadrime nahiyeleri için de bu durum geçerlidir. Bu açıdan dağlı idaresinin nahiye idaresi ile olan ilişkisi kapsamındaki
idari ayağı bu birimlerde eksiktir. Bunlardan yukarıda bahsedilen Tuz ve
Puka kazalarına nizami bir şekilde tayin edilen kaymakamlar bulunurken
Mirdita kazasına kaymakam yetkilerinde ve isminde ama yerel reislerden
tayin edilen birisi bulunmaktaydı. Ayrıca İşkodra’daki cibal komisyonuna
da üye vermemekteydiler. (ERKEN, 2014, s. 49-50) Bu sebeple bahsedilen
cibal mıntıkalarının dağlı idaresi sisteminin hem hukuki hem de idari özelliklerini barındırmadığı tespit edilebilir. Buralarda askeri özelliği itibariyle
bayraktarlar bulunurken vergi istisnaları da uygulanmaktaydı.
Bu birimlerde dağlı idaresinin idari yönü olan bölükbaşılar ve hukuki
yönü olan cibal komisyonu görülmez iken sistemin mali ve askeri özellikleri mevcuttur. Nitekim buralarda dağlı idaresinin askeri ayağı olan bayrak8

B. O. A. , Şura-yı Devlet (ŞD.). 1033-57, 22 Muharrem 1323/29 Mart 1905
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tarlar vardır. Ayrıca vergi muafiyetleri de aynı şekilde bölgesel farklılıklara
rağmen görülür. Bu sebeple açık bir şekilde bu yerlerden alınmayan vergilerin alınması girişimleri bulunsa da tahsil edilmedikleri tespit edilebilir.
Tahsilatın yapılamama nedeni ise bölge ahalisine tanınan kadim muafiyetlerin devamının bölge halkının mizaçları nedeni ile daha sağlıklı olacağına
dair kanaattir9. Lakin Osmanlı idaresi hemen her fırsatta bölgeden vergi
almak yolunu denemiştir. Bu teşebbüslerde ise yine bazı vergilerle alakalı
muafiyetlerin sürdürülmesinin Osmanlı idaresince de kabul edildiği görülür. Merkez idare, dağlı idaresi sistemini kaldırmaya dair girişimlerinde
bu sistemin temelindeki askeri hizmet ilişkisiyle alakalı olarak bedalat-ı askeriye vergisinin alınmasıyla diğer vergilerle ilgili muafiyetlerin devamını
düşünür10.
Osmanlı Devleti zaman zaman kan davalarının kaldırılması gerekçesi ile
yine İşkodra merkezindeki cibal komisyonunun yetki alanını genişletmek,
bahsedilen 10 kabile dışındaki yerleri de denetim altına almak gibi girişimlerde bulunur. Bu girişimlerin en belirgini müsalaha-yı dem komisyonlarının
kurulmasıdır. Bu komisyon vasıtası ile İşkodra’daki cibal komisyonuna üye
vermeyen Mirdita ve Puka gibi yerlerdeki ahalinin hukuki anlaşmazlıkları
da çözülmek istenir. (ERKEN, 2014, s. 121) Üstelik bu komisyon sadece İşkodra’da değil Kosova dahilindeki ciballerde de kurulur. Nitekim buralardaki
komisyonlara başvuran ortodoksların mağduriyetinin giderilerek kedileri
bizzat cinayet zanlısı bulunan katolik Arnavutların komisyonlara üye seçilmemesi istenir11. Ancak bu konuda İşkodra’da yapılan girişimlere rağmen
dağlık bölgelerde kadim geleneklerine sıkı sıkıya bağlı yaşayan Arnavutların
alışkanlıklarını yok etmek mümkün olmaz. Bunun için müsalaha-yı dem komisyonlarının İşkodra'da lağvı ile cibal komisyonunun yeniden kurulması
düşünülür. Bu komisyon vasıtasıyla bahsedilen İşkodra malisya cibali dahilindeki kabilelerin idaresinin ve zabtiyesinin kolaylaştığı aksi halde sıkıntıların yaşanacağı vilayetin ifadesi ile ortaya konulur. Neticede buradaki ahalinin
hukuki işlerinin bu usul ile görülmesine devam edilir12.
İşkodra’da bu sistemin bahsedilen haliyle tatbiki ise 1857 yılında başlar.
Bu tarih itibariyle sancak dahilindeki cibal ahalisinin temsilcileri merkez
hükümetten beyan edilecek meselelere ve yapılacak işlere dair bilgilendirilmek üzere İşkodra’ya davet edilirler. Bu davet ile birlikte İşkodra’ya gelerek
üç gün boyunca ikamet etmek durumunda kalan bu kabile temsilcilerine
ihtiyaçları olan yiyecek ve içeceklerin karşılanması için ödeme yapılır13. Ni9 B. O. A. , ŞD. 350-45, 21 Cemazeyilevvel 1311/30 Kasım 1893.
10 B. O. A. , BEO. 2666-199893, 13 Rabiulevvel 1323/18 Mayıs 1905.
11 B. O. A. , Teftişat-ı Rumeli Evrakı, Jandarma Müşiriyet ve Kumandanlık Evrakı
(TFR.I.AS.). 4-395, 14 Rabiulahir 1321/10 Temmuz 1903.
12 B. O. A. , Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.). 43-1, 23 Şaban 1306/24 Nisan 1889.
13 Vesikada yıl dışında bir tarih belirtilmez. Bk. B. O. A. , Sadaret Amedi Kalemi
Evrakı (A.AMD.) 85-69, 1274/1857-1858.
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tekim bu durum daha sonraki yıllarda uygulandığı gibi14 sadece kabile temsilcilerine de mahsus değildir. Osmanlı Devleti hemen her zaman muhtaç
bulunan cibal ahalisine yardım etmiştir. Dağlı Arnavutların temel besini
olan kokorozun ya doğrudan ya da buna mukabil paranın ihtiyaç sahibi
kabilelere dağıtılması yoluyla temin edildiği görülmektedir. Nitekim İşkodra dahilindeki bütün ciballerin hesaba katılarak yapılan yardımlara tesadüf
edileceği gibi15 özellikle ihtiyaç sahibi kabilelere ayrıca yapılan yardımlara
da rastlanır. Leş kazası ve Leş Malisyası nahiyesi ile16, Tuz kazası dahilindeki Hot ve Gruda ciballeri bu manada en çok yardım yapılan yerlerdendir17.
Buralarda üretim için kullanılabilecek alanın azlığının etkili olduğu kadar
özellikle Hot ve Gruda kabilelerinin Karadağ sınırında bulunmalarından
sebeple öncelikli olarak görüldükleri düşünülebilir. Nitekim Karadağ üzerinden Osmanlı topraklarına cereyan edecek herhangi bir saldırı ile ilk karşılaşacak olan mevki üzerinde bulunuyorlardı. Bunun dışında doğal nedenlerle ürün elde edemeyen kabilelerin ihtiyacının da giderilmeye çalışıldığı
gözlenir18.
Her ne şekilde olur ise olsun Osmanlı idaresinin İşkodra ciballerindeki bu kabilelere yaptığı yardımların burada bahsedilen ve farklı bir usulde
uygulanan nahiye idaresiyle irtibatı vardır. Bu idarenin uygulanması temelindeki askeri özellikler aslında bölgenin ekonomik durumuyla yakından
ilgilidir. Osmanlı devleti engebeli arazinin yoğun ve ekilebilir alanların sınırlı olmasından sebeple üretimin de kıt olduğu bu bölgedeki ahaliyi bir
şekilde sisteme katmanın yolunu bulmalıydı. Böylece ahalinin ihtiyaçları
karşılanarak bölgedeki muhtemel asayiş sorunları da giderilecek, bu ahalinin savaşçı karakterinden istifade edilecekti. Bu yapılırken ahalinin Osmanlı idaresi ile karşı karşıya gelmesi de engellenecekti. Nitekim zaten
vergi vermek imkanı bulunmayan bu bölgeye askeri, idari, hukuki ve mali
unsurları içeren muafiyetler sağlanarak istenilen gerçekleştirilmiştir. Kendilerine mahsus adet ve uygulamalara sıkı sıkıya bağlı bu bölgenin şehir ve
kasabalar ile ovalardaki ahaliye benzer bir şekilde nizami yöntemlerde idaresi oldukça güç olacaktı. Ayrıca buralarda birbirinden saatlerce uzaktaki
köylerden müteşekkil birer idari birimin teşkili mümkün olsa bile idaresi
fiziki bakımdan yaşanacak imkansızlıklar nedeni ile sağlıklı olmayacaktı.
Bu nedenle daha Osmanlı idaresinin klasik devirlerde uyguladığı istimalet politikasının bir benzeri ve devamı niteliğindeki bu sistemin İşkodra’ya
adapte edildiği düşünülebilir. (İNALCIK, 1954, s. 103, 106)
14 B. O. A. , BEO. 3591-269291, 17 Cemazeyilahir 1327/M. 6 Temmuz 1909.
15 B. O. A. , Meclis-i Vala (MVL.). 1027-67, 19 Zilkade 1284/13 Mart 1868. ;B. O.
A. , Sadaret Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM.). 407-40, 19 Muharrem 1285/
12 Mayıs 1868.
16 B. O. A. , İrade Şura-yı Devlet (İ.ŞD.). 69-4048, 28 Şaban 1301/23 Haziran 1884.
17 B. O. A. , BEO. 1821-136533, 24 Zilhicce 1319/3 Nisan 1902. ;B. O. A. , BEO.
1821-136534, 21 Mart 1318/3 Nisan 1902.
18 B. O. A. , BEO. 1961-147002, 9 Ramazan 1320/ 10 Aralık 1902.
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2. Dağlı İdaresi Siteminden Vazgeçilmesi Girişimleri
İşkodra sancağında uygulanan bu sistemin bırakılarak Tanzimat’ın gereklerine uygun nizami mahkemelerin teşkil edildiği, düzenli bir şekilde asker
ve verginin toplandığı, nahiye ve kaza idaresinin de Osmanlı taşra idaresiyle
ilgili nizamnameler dahilinde yapılmasına yönelik girişimler bulunur. Bunun için dağlı idaresinin İşkodra’da toplanan ve hukuki işlerle ilgilenen cibal komisyonunun ve bunun da ötesinde bu komisyona dahi üye vermeden
tamamen Dukagin Kanunu’na göre anlaşmazlıklarını çözen ciballerde de
bu kanunun kaldırılması düşünülür. Bunun ise yolu dağlı idaresi sisteminin
idari özelliklerinden birisi bulunan bölükbaşıların tayin edildiği kabilelere
bunun yerine tam anlamıyla nahiyelerin teşkili ile nahiye müdürü tayininden geçmekteydi. Bu düşüncelerle vilayet içerisinde dağlı idaresinin uygulanmakta olduğu cibal mıntıkalarında nahiye teşkilatının kurulması istenir19.
Ancak bu girişim İşkodra vilayetince sağlıklı bulunmaz. Nitekim bahsedilen
ciballerde Dukagin Kanunu’nun lağvedilmesi için nahiyeler teşkili ile müdürlerin tayini gerekli görülse de buralardaki ahalinin özellikleri itibariyle
bunun uygulanmasının iyi olmayacağı belirtilir. Buralarda nahiye idaresinin
tatbik edilmeden önce hakimlerin tayinleri ile jandarma teşkilatının kurulması ve bunun ardından bahsedildiği şekilde nahiye teşkilatının tatbikinin
daha olumlu sonuçlar doğuracağına işaret edilir20. İşkodra idaresinin bölgeye
ve özelliklerine hakim olması yapılması planlanan bu değişiklikte temkinli
davranmalarını sağlar. Ahalinin geleneklerine olan bağlılığına yapılacak bir
müdahalenin bölge sakinlerinin Osmanlı Devleti ile olan münasebetini de
etkileyeceği düşünülür.
İşkodra sancağında yapılması planlanan 1910 tarihli bu girişimden önce
çeşitli defalar nahiyelerin idaresi hakkında değişikliklere gidildiği görülür.
Bunlardan en belirgini 4 bayraktan oluşan Leş kazası dahilindeki Leş Malisyası nahiyesinin idaresinde tespit edilir. Bu nahiye bünyesindeki bayraklarda
görevli dört kocabaşıya kabilelere tayin edilen bölükbaşılara verildiği üzere
ihtiyaçlarının karşılanması için birer zabtiye neferi maaşının ödenmesi tasarlanır. Ayrıca Leş Malisyası nahiyesine diğer kabilelerde olduğu üzere bir bölükbaşı tayini istenir. Çünkü Leş Malisyası nahiyesi de cibal idaresi dahilinde bulunan bir nahiye idi ve bu nahiyenin idarecisi bölükbaşı olmalıydı. Leş
Malisyası nahiyesinin 4 bayrağı ve bu bayrakların başındaki kocabaşıların
Leş kasabasında ikamet edecek bölükbaşı ile birlikte her ay bir tanesinin kaza
idare meclisinde bulunmaları düşünülür21. Nitekim bölükbaşı idaresindeki
Leş Malisyası nahiyesinin bu idaresi 1900 yılına değin devam eder. 1900 yılında ise 1864 öncesinde olduğu gibi nahiyenin lağvedilerek ve nahiye ibare19 B. O. A. , BEO. 3832-287329, 2 Zilhicce 1328/5 Aralık 1910.
20 B. O. A. , BEO. 3842-288080, 29 Zilhicce 1328/ 1 Ocak 1911.
21 B. O. A. , Taşra Evrakı, Bosna Müfettişliği Evrakı (TŞRBNM.). 30-127, 17
Rabiulahir 1281/19 Eylül 1864.
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sinin kullanılarak 4 bayraktar arasında sırasıyla idaresi istenir. Burada öncelikli olarak cibal idaresindeki Leş Malisyası nahiyesinin 4 bayrağı başındaki
kocabaşı ifadesi yerine bayraktarın kullanılması dikkat çeker. Nitekim bu süreç esnasında Leş Malisyası nahiyesinin bayrakları dağlı idaresi sistemine dahil edilmiş ve askeri özelliği itibariyle sistemle bütünleşmiştir. Bu şekilde her
bir bayrağındaki bayraktarın idareci olacağı yönteme geçilerek Leş Malisyası
nahiyesinin lağvı ile beraber burada görevli bölükbaşının da yetkilerine son
verilir22. Burada Leş Malisyası nahiyesinin idaresi, cibal mıntıkasında bulunmasından sebeple Osmanlı taşra idaresinden ayrılır. Bir süre bölükbaşının nahiye müdürüne denk bir şekilde görevli bulunduğu nahiyenin daha sonradan
lağvedilmesi ile bu özelliğinden mahrum kalan Leş Malisyası’nın, dağlı idaresi
sistemine askeri ve mali yönleri itibariyle dahil olduğu söylenebilir. Nahiyede
idari olarak görevli olan bölükbaşının bulunduğu 1864-1900 yılları esnasında
ise idari, mali ve askeri yönleriyle dağlı idaresi sistemine dahil olduğu söylenebilir. Buradan hareketle İşkodra sancağında cibal bölgelerinin dağlı idaresi
sistemine dahil olma düzeylerinin zamanla değişebildiği ileri sürülebilir.
Dukagin Kanunu’nun kaldırılması için önerilen ıslahatta nahiye teşkilatının tatbikine benzer çözüm önerileri farklı şekillerde de hayata geçirilmeye
çalışılır. Hukuki boyutu itibariyle ciballerde cari olan dağlı kanununun kaldırılması girişimi yanında ayrıca idari ve askeri gerekçelerle ıslahat yapılması istenir. Hatta bu girişimlerin daha 1864 yılında başladığı görülür. İşkodra
ciballerinde nahiye müdürüne denk bir şekilde vazife ifa eden bölükbaşılığın
kaldırılması gişirimi yine İşkodra idaresince uygun görülmez. Hatta bu idarenin müspet yönlerine işaret edilerek devamı istenir. Ancak bu sırada ilgili
kabilelere tayin edilecek bölükbaşıların seçiminde ehliyet sahibi kimselerin
bulunması gereğine de dikkat çekilir. Kabileler dahilinde asayiş ve idareyle ilgili vazifeleri bulunan ve bölükbaşılara yardım eden kocabaşıların seçiminde
de hassasiyet gösterilmesi suretiyle istenilen faydanın elde edileceği belirtilir.
Böylece bölgede emniyetin tesis edileceği bu düşüncelere eklenir23.
II. Meşrutiyetin ilanı ardından Osmanlı Devleti genelinde İşkodra sancağındakine benzer farklı uygulamaların sonlandırılması teşebbüsleri hız kazanır. Özellikle nizami bir şekilde askerlik hizmetinin görülmesi konusuna
dikkat çekilir. İşkodra’da bu vergiden muaf bulunan ve aslında sefer zamanı
Osmanlı ordusu yanında savaşan bayraktarların himayesinde toplanan kabile üyeleri bu durumu kabullenmez. Bilhassa Hot, Gruda, Kastriat ve Klemend kabileleri kendilerinden talep edilen askeri vermeye direnirler. Buna
karşın bahsedilen kabilelere karşı askeri tedbirlerin alınması yönündeki Tuz
kaymakamlığının ifadesi doğrultusunda harekete geçilir24. Ancak bu teşebbüs neticesiz kaldığı gibi bölge halkının Osmanlı idaresi ile olan ilişkilerini de
22
23
24

B. O. A. , ŞD. 2702-37, 20 Zilkade 1317/ 22 Mart 1900.
B. O. A. , MVL. 977-25, 8 Şevval 1280/17 Mart 1864.
B. O. A. , BEO. 3856-289129, 12 Safer 1326/ 16 Mart 1908.
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zedeler. Buna benzer şekilde bölgede nüfus muamelatının yapılarak vergi
toplanması düşüncesinin icra edilebilmesi için öncelikle askerlik meselesinin halli beyan edilir. Nitekim İşkodra sancağının cibal ahalisi genel askerlik hizmetiyle ilgili uygulamanın dışında, eskiden olduğu gibi kalmak
niyetindedir25. Bu şekilde sahip oldukları konumlarını devam ettirecek,
birbirleri arasındaki hiyerarşinin de sürekliliğini koruyacaklardı. Ancak bu
girişimlere rağmen müspet bir sonuç alınmaz. Nitekim 1912 yılında dahi
bu girişimlerin neticesiz kaldığına işaret edecek şekilde İşkodra merkezindeki cibal komisyonunun hala bulunduğunu, bu komisyona başkanlık eden
reisin ve Reç kabilesi ileri gelenlerinin taltif edildikleri görülür. Hatta bu
taltifin İşkodra jandarma kumandanlığının görüşü üzerine yerine yapıldığı
anlaşılır. Nitekim İşkodra’da asayişin temini bakımından bahsedilen cibal
komisyonunun ve kabilelere gönderilen idarecilerin faydasının bulunduğu
buna yönelik en esaslı gerekçedir26.
İşkodra sancağının cibal mıntıkasındaki bu idari yapının yerine nizami
bir kazanın teşkil edilmesi girişimleri de bulunur. Mustafa Asım Paşa ve
Hafız Paşa’nın önerisi doğrultusunda İşkodra’ya bağlı ciballerden Kastriat
merkezli, Riyol, Koplik, Şkreli, Göl Kenarı nahiyelerinden ibaret bir cibal
kazası teşkili düşünülür. Bu kazanın kaymakamı olarak Peklin kazası kaymakamı Remzi Efendi’nin 1750 kuruş, Klemend nahiyesine de 1000 kuruş maaş ile müdür tayini istenir. Ayrıca Şale kabilesinin de nahiye teşkil
edilerek İşkodra kazasına ilhakı düşünülür. Yine asayişin temini amacı ile
kurulacak bu kazaya 80 jandarmanın da istihdamı bu öneriye eklenir. Bu
idari tasarruf için gereken kaynağın temini ise İşkodra’daki cibal komisyonu ile Draç sancağındaki Şiyak kazasının lağvedilmesi ile yapılacaktı27.
Bahsedilen değişikliğin temelinde İşkodra sancağında uygulanan ve vilayet
nizamnamesi ile bir çok açıdan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na aykırı hükümler barındıran Dukagin Kanunu’nun uygulanmasının engellenmesi yatar.
Sancağın nizami bir şekilde idare edilerek kazalara kaymakam, nahiyelere
de nahiye müdürü tayini ile vergi, hukuk ve askerlikle ilgili ayrıcalıklara
son verilecekti. Bunun için bölükbaşıların tayin edildiği ve her birisi ayrı
birer nahiye konumundaki kabilelere nahiye müdürü tayini ile bunların
da birleştirilerek bir kazanın teşkili düşünülür. Bu kabilelerin ayrıcalıklarından diğerinin merkezinde olduğu cibal komisyonunun kaldırılması ile
de hukuki açıdan vilayette birlik sağlanacak, Dukagin Kanunu lağvedilmiş
olacaktı. 1883 yılındaki bu önerilerin bu tarih itibariyle en azından cibal
komisyonu yerine müsalaha-yı dem komisyonunun teşkil edilmesi ile uygulanmaya çalışıldığı görülür. Ancak aradan çok geçmeden bundan vazgeçilerek eski usulün tatbikine devam kararı alınır. Nitekim İşkodra sancağı25 B. O. A. , BEO. 3728-279557, 23 Rabiulevvel 1328/4 Nisan 1910.
26 B. O. A. , İrade Taltifat (İ.TAL.). 477-85, 21 Rabiulevvel 1330/10 Mart 1912. ;
B. O. A. , Dahiliye Mütenevvia (DH.MTV.). 4-104, 2 Şaban 1330/17 Temmuz 1912.
27 B. O. A. , Y.A.RES. 22-9, 21 Muhareem 1301/22 Kasım 1883.
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nın bu kısımlarındaki ahalinin kadim ayrıcalıkları ile birlikte oluşturulan
dağlı idaresi sisteminin işlerliği açısından faydaları görülür.
İşkodra vilayetindeki bu idari yapılanma çeşitli dönemlerde yapılan ıslahat girişimleri ile düzenlenmek istenir ve yeni nahiye ve kaza teşkilatlarının kurulmasına çalışılır. İşkodra’nın cibale tabi olan mahallerinden Puka
kazasında bu durum yaşanır. Kaymakam idaresindeki Puka kazası dağlı
idaresinin idari özelliğinin işareti olan bölükbaşıların bulunmadığı bir yerdir. Ancak bu bölge de mali ayrıcalıklar ve askeri bakımdan dağlı idaresi
sisteminin özelliklerini taşır. Bu yönü ile Mirdita kazasına ve bölükbaşı idaresinde bulunmadığı zamanlardaki Leş Malisyası nahiyesinin yapısına benzer. Nitekim kaza dahilinde başlarında bayraktarların bulunduğu bayraklar
mevcut iken, kuradan muaf ahalinin bunun gibi vergi muafiyetleri de vardı. Ancak vilayet dahilinde yapılması istenen ve II. Meşrutiyet ardından
hızlanan ıslahat girişimleri neticesinde Puka kazasında Karacadağ ve İkbale bayraklarında birer nahiyenin teşkiline karar verilir. Ahalinin merkez
kazaya olan uzaklıklarından sebeple sıkıntı çekmeleri bir diğer gerekçedir.
Bu değişiklik kapsamında teşkili istenen bu nahiyelere nizami bir şekilde
nahiye müdürü tayini yapılması düşünülür28. Ancak daha 1900 yılı itibariyle kurulması düşünülen ve 1911 yılında verilen ilgili nezaretlerin olumlu
görüşlerine rağmen 1912 yılında dahi bu nahiyelerin teşkil edilemediği görülür. Çünkü nahiye idaresi için gereken giderlerin karşılıklarınınn bulunması ile ilgili problem aşılamaz. (ERKEN, 2014, s. 52-53)

SONUÇ
İşkodra vilayeti kuzey ve güney olmak üzere tıpkı Arnavutluk’un taksimine benzer şekilde idari manada bölünmüştür. Bu bölünmenin temelinde
kadim ayrıcalık ve ilişkilerin bulunduğu dağlı idaresi sistemi denilen yapı
bulunur. Bu sistemin cari olduğu bölgelerin genel özelliği ise ahalisinin fakir ama savaşçı olmasıdır. Buradan hareketle Osmanlı Devleti’nin pratik
nedenlerle vergi toplamak maliyetini ve asayişin teminini dikkate alarak bir
sistem geliştirdiği görülür. Bu sisteme göre askerlikten ve vergiden muaf tutulmak karşılığında kabileler sefer zamanı Osmanlı birliklerine ilgili seferle
sınırlı kalmak üzere askerlik hizmeti vermekteydi. Bu sistem zaten aralarındaki kan davaları nedeni ile bitmeyen mücadelenin bulunduğu kabilelerin hiç olmaz ise belirli bir düzen dahilinde hareket edecekleri ve birbirilerine karşı sınırların bulunacağı bir ortamı yaratmaktaydı. Üstelik katolik
ve müslüman Arnavutların birlikte hareket etmesine de imkan tanıyan bu
sistem sayesinde bölgede kültürel manada etkileşim de hızlanmıştı. Savaşçı karakterleri baskın bulunan ahalinin bu enerjisi devletin politikaları ile
28

B. O. A. , BEO. 4006-300379, 3 Rabiulevvel 1330/21 Şubat 1912.
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uyumlu bir şekilde yönlendirilebilecekti. Bu ise özellikle katolik ve müslüman dağlı Arnavutların kendilerini şehirli gayrimüslim Arnavutlar’dan
üstün görmelerine neden oldu. Nitekim dağlı Arnavutlar ellerinden, kendilerince üstünlüklerinin alameti olan, bu ayrıcalıklar alınarak herkes ile eşit
olmak fikrine dahi tahammül edememişlerdir. Bunu kültürel olarak savaş
ve silah ile olan ilişkileri ile birlikte değerlendirdiğimizde çok kısa bir sürede bahsedilen kadim geleneklerini terk etmelerini beklemek yersiz olacaktı.
Nitekim Osmanlı Devleti’nin bölgedeki bu ayrılıkları gidermek üzere yaptığı her faaliyet neticesinde olumsuz tepkiler doğar. Bölge halkının Osmanlı
idaresine olan sevgi ve bağlılığının nedenlerinden birisi olan bu sistem, ki
beraberinde ayrıcalık ve muafiyetleri de barındırır, kaldırılmak istendiğinde
ilk tepki bunu uygulamak isteyen idarecilere ve dolayısı ile devlete olur. II.
Meşrutiyet ile birlikte Arnavutların Osmanlı Devleti’ne olan bakış açılarındaki değişimin hızlanmasının en önemli nedenlerinden birisi budur.
Osmanlı merkez idaresinin bölgedeki ayrıcalıkları ve taşra idaresindeki
farklı uygulamaları kaldırmak girişimlerine bölgeyi bilen idareciler genellikle temkinli yaklaşmışlardır. Bahsedilen ayrıcalıklar ile idari, mali, hukuki
ve askeri farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerin uygulanması halinde ortaya çıkabilecek huzursuzluklara işaret etmişlerdir. Nitekim
her defasında yerel idarecilerin bu ifadelerine kulak verildiği söylenebilir.
Lakin Balkan Harbi’nin hemen öncesinde artan bir istek ile uygulamaya
konulan ıslahatlar bu duruma son verir. Böylelikle cibal idaresi ile kontrol
altında tutulan dağlı Arnavutların çoğunlukta olduğu bölgede devlete karşı
hoşnutsuzluk artar. Bu ise bölgenin hiç olmadığı kadar yabancı devletlerin
bölücü propagandalarına açık hale gelmesine neden olur. Neticede Osmanlı Devleti idarecileri bölgede cari olan bu uygulamalara son vermek teşebbüsünde bulundukça ahaliyi kendisinden uzaklaştırır.
Bu açıdan bakıldığında bölgedeki Arnavutların Osmanlı Devleti’nin
egemenliği dışında bulundukları izlenimi doğsa da bunun aslında karşılıklı
çıkar ilişkileriyle şekillenen bir durum olduğu görülür. Arnavutların develete nizami olarak ödeyebilecekleri vergiyi temin edebilecekleri ekonomik
bir yapıları ve toprakları yoktu. Bunun karşılığında savaşçı yapılarının da
kullanılarak devlete sadakatlerinin temin edileceği bir yöntem olarak bahsedilen dağlı idaresi uzun müddet işlerliğini korur. Bahsedilen idari sistem
ile Arnavutların hem birbirleri ile olan rekabetleri belirli bir nizama sokulmaya çalışılmış hem de bu yapılırken bölgede asayiş sorunu oluşmaması
sağlanmıştır. Lakin Tanzimat Devri’nin bölgesel farklılıkların kaldırılarak
her alanda yakalamak istediği uygulamalardaki eşitlik yaklaşımının II.
Meşrutiyet sonrasında artan oranda devamı İşkodra’da uygulanan ve nahiye idaresinin farklı bir yorumu olarak karşımıza çıkan dağlı idaresi sistemini işlevsiz hale getirir. Üstelik bu durum bölgeden Osmanlı Devleti’nin
çıkarılması sürecini de hızlandıran bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ–OSMANLI HANEDANI
İLİŞKİLERİ (1908–1914)
THE RELATIONSHIP OF OTTOMAN DYNASTY AND PARTY
OF UNION AND PROGRESS (1908–1914)
Nesrin KANBEROĞLU1
ÖZET
23 Temmuz 1908 tarihi, Osmanlı Devleti için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet’ten otuz yıl sonra bir kez daha meşrutiyeti ilan
etmiştir. II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra seçimlere gidilerek kısa süre içinde
anayasalı ve parlamentolu hayata geçilmiştir. Meşrutiyetin ilanını sağlayan İttihat ve
Terakki Cemiyeti, Sultan Abdülhamid’in varlığından tedirgin olmasına karşın, kendisinin tüm yetkilerini elinden almış değildi. Meşrutiyet öncesindeki dönemle aynı
olmamakla birlikte bu süreçte de Sultan Abdülhamid’in hâkimiyetinden söz etmek
mümkündür. Fakat Meşrutiyet karşıtı 31 Mart Vakıası’nın yaşanması bu durumu değiştirmiş, otuz üç yıllık Sultan Abdülhamid iktidarına son vermiştir. Devrik padişahın yerine tahta çıkarılan Mehmed Reşad ile birlikte “sultanlık” makamının neredeyse tüm yetkilerine el koyulurken, hanedan ailesi de daha önce görülmemiş biçimde
hükümet kontrolüne girmiştir. O yüzden bu dönem ne padişahın ne de hanedan
ailesinin etki ya da yetkisinden bahsetmek mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, Anayasa, Parlamento, Osmanlı Hanedanı,
Sultan Mehmed Reşad, İttihat ve Terakki Cemiyeti.

ABSTRACT
The date of July 23, 1908 was the beginning of a new era for the Ottoman
State. Thirty years after the first constitutional monarchy, the Ottoman State
declared once again a constitutional regime. Shortly after the announcement of
the second constitutional monarchy, elections were held and the constitutional
and parliamentary life began. The Committee of Union and Progress that declared
the Constitutional Monarchy, did not take all of Sultan Abdulhamid powers,
although they were disturbed from presence of Sultan Abdulhamid. But March
31 Movement that was anti-Constitutional Revolution changed this situation and
ended the Sultan Abdulhamid’s thirty three year of rule. Along with Mehmed
Reşad, who replaced the displaced sultan on the throne, Almost all the authority
of the “sultanate” was confiscated while the dynasty family was under government
control as never seen before. So it is not possible to talk about the influence or
authority of the sultan or the family of the dynasty.
Keyswords: Second Constitutionalist Period, Constitution, Parliament,
Dynasty, Sultan Mehmed Reşad, Committee of Union and Progress.
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GIRIŞ
Meşrutiyet dönemi Osmanlı Tarihi içerisinde, hakkında en fazla yazılı
kitabın bulunduğu dönemlerden biridir. Özellikle bu döneme ait hatıra sayısı hayli fazla olup günümüze dek ulaşmıştır. Ancak bu eserlerin hiç biri
ayrıntılı biçimde, Osmanlı hanedanının geçirdiği yasal değişim sürecini ele
almamıştır. Yüzlerce anı kitabından ise yalnızca birkaç tanesi tamamen Osmanlı hanedanı ile ilgili olup değerli bilgiler sunmaktadır. Bu anıları kaleme alan kimseler ya doğrudan hanedan üyesi olan kimseler ya da padişahın
hemen yanında görev almış, çalışmış kimselerdir. Bu anlamda, Meşrutiyet’in ilk dönemlerine şahitlik eden Sultan Abdülhamid’in mabeyncisi Tahsin Paşa’nın Yıldız Hatıraları önemli bilgiler sunduğu gibi, Sultan Mehmed
Reşad’ın mabeyncileri Halid Ziya Uşaklıgil, Lütfi Simavi ve Ali Fuat Türkgeldi’nin anıları da bilhassa değerlerlidir. Anılarında Sultan Mehmed Reşad’ın
sarayında gördüklerini ayrıntılı şekilde ele almışlardır. Ancak unutulmaması
gereken önemli nokta bu üç ismin de İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından
saraya yerleştirilmiş olduğudur. O yüzden anılarda cemiyete dair eleştiri pek
yoktur. Bu üç anı da çok kıymetli eserler olmakla birlikte anlattıkları hatıralar
çoğunlukla Mehmed Reşad’ın sultanlığı ile ilgili kısım olmuştur. Hanedan ailesinin özel hayatını ele alması ve ayrıntılı biçimde tüm sülale hakkında bilgi
vermesi açısından özellikle saray mensubu olan Leyla Açba’nın “Harem Hatıraları” aydınlatıcı niteliktedir. Bunun dışında Hanzade Sultanefendi, Ayşe
Osmanoğlu, Şadiye Osmanoğlu gibi saray mensubu olan kişilerin hatıraları
da hayli önemli bilgiler sunmaktadır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ileri gelenleri olması bakımından ise Enver Paşa’nın, Mahmut Şevket Paşa’nın, Ahmet Rıza Bey ve Cavid Bey gibi
isimlerin anıları ön plana çıkmaktadır. Bu isimler zaman zaman hükümet
içinde de yer alarak ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Ancak ne yazılı
eserler ne de tüm bu hatıralar, incelediğimiz konuyu tam manasıyla aydınlatmaya yardım etmemektedir. İşte bu noktada, boşlukları doldurmamızı
sağlayan, ayrıca temel bilgi kaynağı olarak gördüğümüz arşiv belgeleri ön
plana çıkmaktadır. 1908-1914 yılları arasında Osmanlı hanedanı ile İttihat ve Terakki Cemiyeti arasındaki ilişkiyi incelediğimiz için öncelikle Osmanlı hükümetlerinin hanedan hakkında almış olduğu kararları görmemiz
açısından, Meclis-i Vükela Mazbataları incelenmiş, ardından hükümet dairelerini işaret eden Bab-ı Ali Evrak Odası’nın belgeleri ile İrade, Dâhiliye,
Hariciye, Yıldız gibi dairelerin evraklarından faydalanılmıştır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi II. Meşrutiyet Dönemi’ne dair yazılmış
çok fazla eser ve anı olmasına rağmen, bunlardan hiç biri 1908-1914 döneminde Osmanlı hanedanı ile hükümetler–cemiyet arasındaki ilişkiyi,
hanedanın yaşadığı hukuki değişim süreci açısından ele almamaktadır. Bu
boşluk sebebi ile makalemizin alana katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
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İttihat ve Terakki Cemiyeti – Osmanlı Hanedanı İlişkileri
Osmanlı Devleti’nde anayasalı parlamenter rejim denemeleri 1876 yılında Jön Türk olarak adlandırılan meşrutiyet yanlısı grubun girişimleri
ile başlamıştır. Bu girişimler sayesinde 1876 yılında Osmanlı Devleti’nin
yazılı ilk anayasası olan Kanun-ı Esasi hazırlanmış, 1877 yılında ise Osmanlı Mebusan Meclisi açılarak Meşrutiyet yönetimi başlamıştır. Ancak
ne hazırlanmış olan Kanun-ı Esasi ne de açılmış olan parlamento, padişahın mutlak idaresini engelleyici nitelikte değildir. Aksine Kanun-ı Esasi
padişahın mutlak yetkilerini güvence altına alarak padişahın yasal olarak
güçlenmesine sebep olmuştur. Yargı bağımsız olmakla birlikte, Kanun-ı
Esasi’nin kendisine verdiği haklar sayesinde Yürütme gücünü tamamen
elinde bulunduran padişah, Yasama gücüne de hâkim olmuştur. Yasama
gücü Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’dan oluşan ikili yapıya sahipti ancak Meclis-i Ayan üyeleri padişah tarafından atanırken, halkın seçimi ile iş
başına geçen Meclis-i Mebusan’a ise ne yasama ne de hükümeti denetleme
konusunda önemli bir yetki verilmemiştir. Üstelik padişah, gerekli gördüğü zamanlarda Meclis-i Mebusan’ı tatil etme hakkına da sahiptir. Nitekim
bu hakka dayanarak 13 Şubat 1878’de Osmanlı Mebusan Meclisi’ni süresiz
şekilde tatil etmiştir. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nde bir ilk olan parlamentolu rejim denemesi yalnızca 11 ay sürmüştür.
Osmanlı Devleti’nin bir kez daha parlamenter rejime dayalı meşrutiyet
yönetimine geçmesi, 31 yıl sonra, 23 Temmuz 1908 yılında gerçekleşmiştir.
Her iki meşrutiyet de Sultan Abdülhamid Dönemi’nde ilan edilmiştir. İlkini Babıâli kadrosu etrafında toplanan Jön Türkler ilan ettirirken, ikincisini
ise -Jön Türklerin devamı sayılan- askeri güce dayalı İttihat ve Terakki Cemiyeti ilan ettirmiştir.
İttihad ve Terakki Cemiyeti 1889 yılında Gülhane Mektebi’nde okuyan
dört tıbbiyeli genç tarafından kurulmuştur. Cemiyetin ilk ismi “İttihad-i Osmani”dir. Sultan Abdülhamid’in baskıcı rejimine karşı kurulan cemiyet iki
ay zarfında diğer okullara da yayılarak üye sayısını hızla arttırmıştır (Temo
2013: 26-28). Yurt dışında yaşayan saray muhaliflerini yakından takip eden
cemiyet özellikle Paris’te yaşayan Ahmet Rıza Bey ve gazetesi “Meşveret”i
yakından takip etmiştir. Ahmet Rıza Bey ile temasa geçen meşrutiyetçiler
Ahmet Rıza Bey’i de cemiyete katarak, onu Paris’teki temsilcileri yapmıştır.
Ahmet Rıza Bey daha sonra cemiyetin adını “İttihad ve Terakki” olarak
değiştirmiştir (Ahmed Rıza Bey’in Anıları 1988: 22-23). İttihad ve Terakki Cemiyeti, uygun koşulların oluşmasıyla 23 Temmuz 1908’de meşrutiyeti
ilan ettirmiştir.
Meşrutiyetin ilanından hemen sonra mebus seçimleri başlamış, seçimler bittikten sonra ise Padişahın da katılımıyla 17 Aralık 1908’de Osmanlı
Mebusan Meclisi açılmıştır (Akşin 2014: 177). Böylelikle Osmanlı Devleti bir kez daha anayasalı ve parlamentolu bir rejime kavuşmuştur. Ancak
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Meşrutiyet’in ilanından yaklaşık 8 ay sonra ortaya çıkan İttihat ve Terakki
karşıtı isyan -31 Mart Hadisesi- Meşrutiyet yönetiminin tehlikeye düşmesine neden olmuştur. İttihat ve Terakki Cemiyeti isyanı kısa sürede bastırmış, rejim de kurtulmuştur, fakat isyanla hiçbir ilgisi olmamasına karşın bu
hadise Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesine neden olmuştur(Bayur
1991: 212). Osmanlı Devleti’ni 33 yıl yöneten, meşrutiyetçilerin korkulu
rüyası, nam-ı diğer “müstebit(zorba) sultan”, Sultan Abdülhamid 27 Nisan
1909’da tahttan indirilerek yerine kardeşi Reşad Efendi, çıkarılmıştır.
Hal edilen devrik sultan derhal Selanik’e sürgün edilmiştir. Hareminden
birkaç kişiyi yanında götürebilen Sultan Abdülhamid Selanik’te Yahudi bir
tüccara ait olan Alatini Köşkü’ne yerleştirilmiştir. Şehir dışında büyük bir
arazide bulunan üç katlı köşk güzel bir bina olup, deniz manzarasına sahiptir. Ancak panjurları açıp dışarıya bakmak, ya da hava almak için kapı
önüne çıkmak yasaktır. Mobilyaları oldukça eksik olan köşkün yemek salonunda bir masa ile birkaç sandalye bulunmakta, odaların bazılarında eski
somyalar, üzerlerinde ise içi ot dolu küçük yastıklar bulunmaktadır. Odaların çoğu ise tamamen boştur. Sultan Abdülhamid bu köşke sürüldüğünde
köşkte yorgan, yastık, çarşaf, çatal, kaşık, bardak ya da sabun benzeri gerekli eşyalar yoktur. Bu eşyalar, ancak aylar sonra, Sultan Abdülhamid’in İstanbul’da bulunan ailesi tarafından gönderilmiştir (Osmanoğlu 2013: 57-66).
Sultan Abdülhamid Selanik’te bunları yaşarken, İttihat ve Terakki Cemiyeti bir yandan anayasa tadilleri bir yandan da yeni padişahın sarayında
düzenlemeler ile meşgul olmuştur. Fakat Sultan Abdülhamid’in gönderilmiş olması onunla ilgili konuların bittiği anlamına gelmemiştir. Sultan
Abdülhamid’in nereye gönderildiği ve yeni padişahın sağlığı bazı kesimler
tarafından endişeye sebep olmuş. Konu hakkında gerekli bilgilendirmeleri
yapan hükümet ve cemiyet sürgün sonrası devrik padişahın yurt dışındaki
hesapları, mücevherleri, borçları, İstanbul’da kalan haremi ve çocukları konusu ile yakından ilgilenmiştir (BOA, DH.MKT 2798/9).
II. Meşrutiyet’in ilanından yaklaşık 1,5 ay sonra Sultan Abdülhamid,
kendi üzerindeki emlakın bir kısmını kendi iradesiyle Maliye Hazinesi’ne
devretmiştir. O dönem devrettiği emlakın yıllık geliri 400.000 lira civarındadır. Tahttan indirildiği 27 Nisan 1909 günü ise, 1876 yılından itibaren
kendi üstüne geçirilen emlak, arazi ve tüm imtiyazları Maliye Hazinesi’ne
devredilmiştir. Maliye Hazinesi’ne devredilen bu emlak Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıktığı andan itibaren kendi adına geçirilen emlaktan ibarettir
(Terzi 2000: 140-151). Hazine-i Hassa’dan Maliye Hazinesi’ne devredildikten sonra bu emlak ve kira getirisi olan yerlerin değerleri tespit edilerek
elden çıkarılması kararlaştırılmıştır (BOA, MV 131/77).
Sultan Abdülhamid’in Selanik’e sürülmesiyle Yıldız Sarayı ordu idaresine girmiş, hükümet ve 31 Mart Vakasını bastıran Hareket Ordusu burada
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çeşitli heyetler tertip ederek sarayın içinde var olan her şeyi defterlere geçirttirmiştir (Uşaklıgil 2003: 570-571). Özellikle Sultana ait olan mücevherler, İttihat ve Terakki Cemiyeti için çok önemlidir. Bu mücevherleri bulmak için Sultan Abdülhamid’in saraydaki adamlarından bazılarına işkence
dahi yapıldığı iddia edilmektedir (Candemir 2011: 36-50). Cemiyet yalnızca mücevherlerin peşine düşmemiş ayrıca II. Abdülhamid’in bankalarda
bulunan paralarının tespit edilmesini de istemiştir. Bunun için Berlin ve
Paris’teki sefaretleri aracılığıyla Fransa ve Almanya dış işleri bakanlarına
haber ederek paralar tespit edilene dek hesapların dondurulmasını talep
etmiştir (MV 127/46). Ancak bankalardan parayı almak kolay olmamıştır, Deutschbank ve diğerleri, para ve tahvillerin II. Abdülhamid’e teslim
edileceğine dair hükümetten teminat istemiş, bunun üzerine hükümet de
gereğinin yapılacağını bildirmiştir (MV 129/18). Devrik sultana ait olan
pek çok şeye el koyulmuştur. Gerek yabancı devletler tarafından sultana hediye edilmiş nişan ve madalyalar (MV 130/60) olsun gerek sultana ait olan
mücevherler olsun her şeye el koyulmuştur. Hükümet, 2,5 milyon Osmanlı
lirası olduğu tahmin edilen (Sabuncuzade Louis Alberi 2007: 353) Sultan
Abdülhamid’e ait mücevherlerin kıymetleri öğrenildikten sonra satılmasını
kararlaştırmıştır (MV 131/50). Sigorta ettirilen mücevherler demir bir sandık içine koyulduktan sonra Avrupa’da satılmak ve Paris’e ulaştırılmak üzere Osmanlı Bankası’na teslim edilmiştir. Hükümet bu iş için Şura-yı Devlet
azasından ve Maliye bakanlığından iki kişiyi görevlendirerek Paris’e yollamıştır (MV 138/44). Ayrıca II. Abdülhamid’e ait Selanik Limanı İşletme
Şirketi’ne ait hisse senetleri de satışa çıkarılmıştır (MV 147/26).
Sultan Abdülhamid’in ardından onun döneminde Yıldız Sarayı’nda görevli olan pek çok kişi de görevden uzaklaştırılmış, bazıları ise tutuklanmıştır. Görevden uzaklaştırılan bazı görevlilerin hükümete başvurmaları
üzerine, padişahtan alacaklı oldukları tespit edilerek bu borçların ödenmesi gündeme gelmiştir. Padişahın özel doktoru olan Alman Profesör Rişarbir(MV 128/32), sarayda 14 yıldır ressamlık yapan ressam Zonaro (MV
137/5), saltanat kayıklarında çalışan kayıkçılar (MV 136/87), sarayda görevli Fransız teknisyenler (MV 137/8) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca padişahın borçlu olduğu yabancılar ile Istabl-ı Amire müstahdemini, saray bahçıvanları (MV 128/37) ve cariyelere olan borcun ödenmesi de söz konusu
olmuştur (MV 131/40).
Sultan Abdülhamid’in hal edilmesinden sonra gayrimüslim bazı kimseler de sefaretleri aracılığıyla başvuru yaparak borçlarını talep etmiştir. Bu
başvurular üzerine Hazine-yi Hassa Nezareti borçlar için tutulan defterleri
hükümete göndermiş, defterleri inceleyen hükümet de defterlerde yazan
borçların ödenmesini söylemiştir. Ayrıca bu kişilerin sarayla olan ilişkilerine de son vermiştir (MV 127/21). Yine Sultan Abdülhamid döneminde
bazı esnaf ve tüccara sarayla iş yaptıkları için verilen “Saray-ı Hümayun
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Fornisorluğu” unvanı lağvedilerek, o dükkânların üzerindeki logolar kaldırılmıştır (BOA, DH.MKT 2807/51).
Sultan Abdülhamid Selanik’e sürgün edildiğinde İstanbul’da kalan ve
Yıldız Sarayı’ndan Topkapı Sarayı’na naklolan cariyeleri vardır. Bu cariyelerden evlenmek ya da memleketine gitmek isteyenler dışındakilerin iaşesi
ve geçimlerinin sağlanması (MV 131/17), sultanın İstanbul’da kalan eşleri
ve çocukları, hükümetin ilgilenmesi gereken konulardan olmuştur (MV
131/70, 131/81, 140/52, 148/35). Sultan II. Abdülhamid’e Selanik’teki yaşamı ve yanında bulunan ailesi için belli bir tahsisat ayrılmıştır (MV 127/43).
Sultan Abdülhamid’e aylık 1000 lira verilecektir. Bu paranın içinden çocuklarına da 10’ar lira nakit harçlık verilmekle birlikte, Sultan Abdülhamid’in kapısında bekleyen askerlerin masrafları da bu paradan ödenecektir
(Osmanoğlu: 60) . Ancak Sultanın İstanbul’da bulunan eşlerinden 4. Kadın
Emsalnur Kadın Efendi’nin Sadaret’e gönderdiği yazıdan anladığımız kadarıyla, hükümet geride kalan insanlarla ilgilenmemiştir. Emsalnur Kadın
Efendi, kendilerine tahsis edilen Nişantaşı’ndaki konakta, 5. Kadın Efendi
ve 5. Kadın Efendi’nin oğlu Şehzade Nureddin Efendi ile kalmaktadır. Devrik sultanın sürgününden iki ay geçmiş olmasına rağmen kendilerine hiçbir yerden maaş bağlanmamış, üstelik II. Abdülhamid de geçinmeleri için
kendilerine herhangi bir para bırakmadığı için maddi anlamda zor durumda kalmışlardır. Mektup üzerine bu insanlara maaş bağlanması için bütçeye para eklenmesi Meclis-i Mebusan Muvazene Encümeni’ne teklif edilmiş
ancak encümen bu teklifi reddetmiştir. Gelen ret üzerine Sadaret, Selanik’te
bulunan II. Abdülhamid adına her ay yatırılan maaştan 150 lirasının bu
insanlara ödenmesini bildirmiştir (BOA, BEO 3586/268942). Nitekim ilerleyen tarihlerde, II. Abdülhamid’in kızları olan Şadiye, Refia ve Ayşe Sultanların da her birine maaş bağlanmıştır (BOA, BEO 3844/288292) .
Bir yandan devrik sultanı gözetim altına alan cemiyet bir yandan anayasa değişikliklerine gitmiştir. Meşruti rejimin ortadan kalkmasından korkan
İttihat ve Terakki Cemiyeti, bir komisyon vasıtasıyla Kanun-ı Esasi’de bazı
değişiklikler yaptırmıştır. Bu değişiklikler ile padişahın yönetim üzerindeki
gücü kırılmış, yapılan değişikliklerden sonra hem Yasama hem de Yürütme
gücü padişahın elinden çıkmıştır. Yürütme tamamen Meclis-i Vükela’nın
(hükümetin) eline geçerken, Meclis-i Vükela padişaha değil Meclis-i Mebusan’a sorumlu hale gelmiştir. Padişah sadrazam ve şeyhülislamı atama yetkisine sahip olmasına rağmen, atayacağı sadrazam Meclis-i Mebusan’dan
onay almak durumundadır. Bu yüzden padişah, Meclis-i Mebusan’ın kabul edeceği bir sadrazamı atamak zorundadır. Ayrıca 35. maddede yapılan
değişiklikle padişahın Meclis-i Mebusan’ı tatil etme hakkı oldukça zor ve
karmaşık bir hale gelirken, Padişaha sürgün hakkı tanıyan 113. Maddedeki
sürgün hakkı ise tamamen kaldırılmıştır. Yine yapılan değişikliklere göre
artık Padişah sorumsuz değildir, Anayasa ve Meşrutiyete sadık kalmak ve
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halkının menfaati için çalışmak zorundadır (MMZC 1325: 3-33). Yasama
mercii ise artık hem hükümeti denetleme yetkisine hem de yasa çıkarma
hakkına sahip olduğundan önceki döneme göre daha aktif ve önemli bir
pozisyondadır.
II. Meşrutiyetin ilanı, 31 Mart Vakıası ve ardından gelen anayasa tadilleri, Osmanlı Devleti’ndeki yönetim şeklini tamamen değiştirmiş, eskiden
yönetime tamamen hâkim olan padişah artık yalnızca onaylama mercii haline gelmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, padişahın yönetimdeki mutlak
yetkisini bitirmekle kalmamış, hanedanın yaşamına da müdahale etmiştir.
31 Mart Vakıası tüm bu olaylarda dönüm noktası olmuştur.
31 Mart Vakıası’nın sorumlusu olarak görülen Sultan Abdülhamid 27
Nisan 1909’da tahttan indirilmiş, yerine tahtın 1. varisi olan Şehzade Reşad
Efendi çıkarılmıştır. Osmanlı Devleti’nin geleneksel tahta çıkma merasimi
olan Kılıç Kuşanma Merasimi için ülkeye birçok yabancı gazeteci (Baring
2008: 39-43) , seyyah (Tinayre 1998: 92-98) ve devlet adamı gelmiştir. Kimileri tarafından oldukça sade kimilerine göre ise oldukça görkemli (The
Times 11 Mayıs 1909: 9) bulunan Kılıç Kuşanma Merasimi ile 10 Mayıs
1909’da Osmanlı Devleti yeni padişahına kavuşmuştur. 10 Mayıs’ta kılıç
kuşanan padişah 20 Mayıs’ta Meclis-i Mebusan’a giderek Meşrutiyet yönetiminin iyiliğinden bahsetmiş, halka, dine, ülkeye ve yeni rejime olan bağlılığına dair sadrazam, şeyhülislam, bakanlar ve izlemeye gelenler önünde
yemin etmiştir (The Times 21 Mayıs 1909: 5). 31 Mart Vakıasının ardından sarayın Başmabeyncisi ve Mabeyn Başkatibi de değiştirildiğinden yeni
padişah, yeni çalışanlar, Meclis-i Vükela ve Meclis-i Mebusan ile Osmanlı
Devleti için yeni bir dönem başlamıştır.
Tek değişiklik padişahın sarayında olmamıştır, devlet kurumlarından
askeriyeye pek çok yerde değişiklik yapılırken (Hanzade Sultan Efendi
2002: 643) ayrıca Mehmed Reşad’ın padişah olmasıyla birlikte tahtın 1.
varisi haline gelen Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi’nin yanındakiler de değiştirilmiş, gerek teşrifatçısı gerek de yaverleri İttihat ve Terakki Cemiyeti
üyelerinden seçilmiştir (Açba 2010: 287). Osmanlı Devleti’ndeki değişimi
yakından takip eden yabancı basın (Le Temps 24 Aralık 1908, Berliner Tageblat 29 Aralık 1908), Mehmed Reşad’ın padişah olmasıyla birlikte tahtın yeni varisi Yusuf İzzeddin Efendi ile ilgili haberler yapmaya başlayınca, hükümet derhal o gazeteleri getirttirip yazılanları tercüme ettirmiştir
(BOA, HR.SYS 43/21). Yalnızca veliahd hakkında yazılanlar değil veliahdın
Avrupa seyahati öncesi Rus gazetesi “Russkoye Slovo” muhabiri ile yaptığı
röportaj da tercüme edilerek, içinde devleti tehdit eden bir unsur olup olmadığına bakılmıştır (HR. SYS. 1332/78).
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sultan Reşad başta olmak üzere tüm hanedan üyelerini yakından takip etmiştir. 60 yaşında tahta geçen Sultan Reşad, İttihat ve Terakki Cemiyeti ve ülkedeki değişim rüzgârına karşı hiç
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bir şey yapamayacağının farkında olduğundan, kendisine verilen yetkiler
dışına çıkmamıştır. II. Abdülhamid Dönemi’nin ikametgâhı Yıldız Sarayı,
gelip-gidenler ile dolup taşarken, Sultan Reşad Dönemi’nin sarayı “Dolmabahçe” bomboş kalmıştır. Ne mevkiini muhafaza için ne de memuriyet talep etmek için giden olmamıştır. Şayet gidecek olsalar dahi elde edebilecekleri bir şey yoktur. O kadar ki şehzadeler fazladan para talebi için padişaha
çıktıklarında, padişah mabeyincilerini Maliye Nazırı’na göndermekten
başka bir şey yapamamıştır. Nitekim bu talebi de Maliye Nazırı tarafından
reddedilmiştir. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra yüksek mevkideki kimseler tebriklerini sunmak için dahi yeni padişahın yanına gitmemiştir. Çünkü eğer saraya giderlerse ertesi günün gazetelerinde
bu durum haber edilecektir. Basın mensupları her gün akşam saatlerinde
saraya uğrayarak “bugün huzura kim kabul edildi?” diye sormuş ama gerekli kişiler dışında saraya kimse uğramadığından çoğu zaman habersiz
dönmüşlerdir. Sultan Reşad insan görmekten hoşlanmasına rağmen kimse
gelmediğinden yalnızlıktan sıkılıp oturduğu Dolmabahçe Sarayı’nın donatımı ve tamiri ile yakından ilgilenmiştir. Bunun dışında hükümet izniyle
tebrik için gelenleri kabul etmiş, ziyarete gelen kral ve kraliçeleri ağırlamıştır. Sadrazam ve padişah bir araya geldiğinde dahi siyaset konuşulmamış,
oldukça konuşkan olan Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, Padişahın odasında
saatlerce kalıp kendisi ile sohbet etmesine karşın, ne O ülkenin siyaseti ya
da hükümeti hakkında konuşmuş ne de Padişah bu konular hakkında soru
sormuştur. Hükümet işlerine dair sarayı ilgilendiren tek olay bir gelenek
olan ve sadrazam değiştiğinde yapılan “Sadaret Alayı” olmuştur(Uşaklıgil:
116-283). Üstelik hükümet üyelerinin, Ayan üyelerinin tayin edilmesi ya
da azl edilmesi padişaha ait bir görev olmasına karşın, padişah bu görevi
özgür irade ile yapmamıştır. İktidar olan hükümet kimin atanmasını ya da
azledilmesini istemişse padişah bu isteği onaylamıştır. Padişah bir defasında cemiyetten habersiz Mabeyn Başkatibi Halid Ziya Bey’i Ayan üyeliğine
atamıştır. Durumu haber alan cemiyet ileri gelenlerinden Ahmet Rıza Bey
ile Talat Bey derhal, Halid Ziya Bey’i çağırarak sorguya çekmiş, padişahın
kendilerinden habersiz böyle bir atamayı yapmasını hoş karşılamadıklarını
belli etmiştir. Halid Ziya Bey’in Ayan üyeliği cemiyetin gazetelerinde de
nahoş şekilde ele alınınca gerek Halid Ziya Bey gerek de Sultan Reşad çok
üzülmüş, neticede Halid Ziya Bey Ayanlıktan istifa ederek tekrar Mabeyn
Başkatipliğine dönmüştür (Uşaklıgil: 551-558). Bu olay, Padişaha bir kez
daha Cemiyetten izinsiz herhangi bir şey yapamayacağını göstermiştir.
Meşrutiyet döneminde yeni bir Meclis-i Mebusan binasına geçilemediği ve mevcut binanın yetersiz olması dolayısıyla yeni bir bina arayışı söz
konusuydu. Ahmet Rıza Bey bu soruna bir çözüm olarak, Osmanlı Hanedanına ait Çırağan Sarayı’nı uygun görmüş, bu yüzden konuyu padişaha
açmıştır. Mehmed Reşad sarayı vermeye razı olmamasına rağmen Ahmet
Rıza, bir oldubittiyle sarayı almıştır. Bu durum mecliste herkes tarafından
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hoş karşılanmamasına rağmen(Ahmed Rıza Bey’in Anıları: 46) İttihat ve
Terakki Cemiyeti, çoğu zaman mecliste muhalif parti yokmuş, padişah da
kendi tekellerindeymiş gibi davranmıştır. Rumeli bölgesinde yaşayan Arnavutlar Meşrutiyet’in ilanından kısa süre sonra isyana başlayınca, isyanları ve Arnavutları yatıştırmak için padişah 1911 Haziran’ında cemiyetin arzusu ile Rumeli seyahatine çıkmıştır. Ancak bu seyahat sırasında cemiyetin
genel merkez üyelerinin bir kısmı da hazır bulunmuş, bu durum çoğunluğu
muhalif parti üyesi olan Arnavut halk üzerinde olumsuz bir tesir bıraktığı
gibi padişahı da cemiyetin tekelinde göstermiştir (Simavi 2006: 95-143).
Bununla birlikte cemiyet padişahın her anını programlıyor değildi, hatta
Sultan Abdülhamid Dönemi’ne göre daha özgür olan Mehmed Reşad kendi
isteğiyle sık sık geziyor, açılışlara, türbelere, kardeşlerine ve diğer aile bireylerine ziyaretlerde bulunuyordu. Ancak gerek padişah gerek diğer hanedan
üyeleri bunları cemiyetin gözetimi altında yapmıştır2.
Bu dönem sarayda bazı gelenekler de değişmiş, Sultan Abdülhamid Dönemi saray çalışanları birbirini görmeden farklı odalarda yemek yerken,
Meşrutiyet Dönemi bu durum ortadan kaldırılmıştır. Sultan Abdülhamid,
evhamı dolayısıyla insanların bir araya gelerek konuşmasından hoşlanmaz,
her an kendisini devirmeye dair plan yapabileceklerinden şüphelenirdi. Bu
yüzden çalışanların bir arada yemek yemesi de yasaktı. Ancak Sultan Abdülhamid’den sonra bu durum ortadan kalkarak padişahın mabeyncileri
tabildot usulünü getirmiş. Bu hem daha az masraflı olduğu gibi hem de
daha medeni görülmüştür (Simavi: 26). Değişen başka bir gelenek de Ramazan aylarında iftara gelen konuklara verilen atiyeler ile ilgili olmuştur.
Önceki sultanlar döneminde saraya iftara gelenlere kırmızı atlas keselerde,
rütbelerine göre, uygun miktarda atiye verilirken, yeni dönemde böyle bir
hediye uygun görülmemiştir. Ancak hediye vermek bir gelenek olduğundan, yeni padişah gelenlere para vermek yerine her birine özel olarak getirtilmiş mücevherli saatler, sigara tablaları, çakmak, tarak gibi hediyeler
vermiştir. Böylelikle hem bir saltanat geleneğini devam ettirmiş hem de davetlilerin gönlünü hoş tutmuştur. Alınıp dağıtılan bu hediyeler padişahın
kendi bütçesinden ödenmiştir (Uşaklıgil: 424).
Sultan Reşad tahta çıkınca kendisine aylık 20.000 lira tahsisat bağlanmıştır. Aslında bu para 25.000 liradır ancak kamuoyunda iyi bir imaj çizilmesi için, padişahın 5.000 liradan feragat etmesi istenmiş, padişah da kendisinden istenileni yapmıştır. Padişaha verilen 20.000 liralık bütçe oldukça
az bir meblağ olmasına rağmen, azla yetinmeye alışık olan Mehmed Reşad
buna itiraz etmemiştir. Ancak sarayda yapılan kabuller, verilmesi gereken
2
Mahmut Şevket Paşa’nın anlattıklarına göre sarayda yaşananlar yalnız
hükümetin gözetimi altında değil ayrıca yabancı devletlerin elçileri tarafından
da yakından takip edilmekte, hatta bu diplomatlar hanedanı alakadar eden ailevi
işlere dahi karışmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Bardakçı, Mahmut Şevket
Paşa’nın Sadaret Günlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, s.41.
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büyük ziyafetler ve planlanan seyahatler saray görevlilerini maddi açıdan
zor durumda bıraktığından, hükümetin izniyle bu tür durumlarda kullanılmak üzere -aylık 20.000 liraya ek olarak- yıllık 50.000 lira bütçe ilave
edilmiştir (Uşaklıgil: 121-128).
Maaş konusu gerek devrik padişah ve ailesi gerek yeni padişah ve ailesi için problem olmuştur. Hanedan üyeleri eşit miktarlarda maaş ya da
çeyiz parası alamamış, bu durum yıllar içinde sürekli gündeme gelmiştir (İ.DH 698/48827, MV 127/42, İ.DUİT 6/9, BEO 3283/246216, BEO
3552/266351, BEO 3823/286658, BEO 4018/301327, BEO 3705/277846,
BEO 4250/318690)
Bu başvuruların sürekli devam etmesi nedeniyle Meşrutiyet yönetimi,
1914 yılında bir düzenlemeye giderek maaş konusunu baştan düzenlemiştir.
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanına dek çoklu bütçe mevcut olmuştur. Bu durum Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile değişmiş, merkezi yapıya geçmek isteyen devlet adamları “tek hazine tek bütçe” sistemini uygulamaya başlamıştır. Mevcut hazinelerin hepsi birleştirilerek tek bir hazine
oluşturulmuş, bu hazineye de “Maliye Hazinesi” adı verilmiştir. Bu hazine
için çalışma yapılırken, padişahlık makamına ait gelirlerin, giderleri karşılayamadığı ortaya çıkmış, durumu düzeltmek için de padişaha ve padişahın
ailesine ait önemli gelirlerin büyük kısmı Maliye Hazinesi’ne devredilmiştir. Bunun karşılığında da padişaha, eşlerine, çocuklarına maaş bağlanmıştır (Terzi: 17-18). Ancak Meşrutiyet dönemi bu maaşların çocuklar ya da
diğer hanedan fertleri arasında dengeli dağılmadığı ve karışıklığa sebep
olduğu görülmektedir. Meşrutiyet döneminde bununla ilgili sürekli biçimde düzenleme yapılmaya çalışılmış ancak esas düzenleme 1914 yılında olmuştur. Önce 16 Nisan 1914’te konuyla ilgili geçici bir kanun çıkarılmıştır.
Yapılan düzenlemede tüm hanedan mensupları tek tek yazılarak kime ne
kadar maaş ödeneceği belirtilmiştir (II. Tertip Düstur, VI. Cilt: 531-534).
1 Ağustos 1914’te çıkarılan asıl kanunda ise isimler yazılmamış, bunun yerine yaş sınırı esas alınmıştır. Çıkarılan bu kanuna göre (II. Tertip Düstur,
VI. Cilt: 1410-1411) :
1-

Padişaha senelik 240.000 lira (aylık 20.000 lira maaş), ayrıca seyahat,
ziyafet vb durumlar için yıllık 50.000 lira, 1.Veliahda ise eskiden olduğu gibi senelik 24.000 lira (aylık 2.000 lira maaş) verilecektir.

2-

Şehzadeler ve sultanlar yaş esasına göre maaş alacaktır.

3-

Şehzadelerin maaşları 4 kısma ayrılmıştır:
·
·
·

16 yaşına basanlara ayda 150 lira
26 yaşına basanlara ayda 250 lira
36 yaşına basanlara ayda 350 lira
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46 yaşına basanlara ayda 450 lira ödenecektir3.

4- Sultanların maaşları 3 kısma ayrılmıştır:
·

21 yaşına basanlara ayda 200 lira

·

31 yaşına basanlara ayda 250 lira

·

41 yaşına basanlara ayda 300 lira ödenecektir.

5-

16 yaşına varmayan şehzadeler ile 21 yaşına varmayan sultanların
eğer babaları ölmüşse, bu kişilere aylık 100 lira maaş ödenecektir.

6-

Sultanların oğullarına ve kızlarına maaş ödenmez. Ancak şu anda
maaş almakta olan sultan kızı ve oğlu var ise, onlara aylık 50 lira
ödenecektir.

7-

Kocaları vefat eden Kadın Efendilere aylık 50 lira maaş ödenecektir.

8-

Damatlara maaş ödenmez, ancak eğer maaş almakta olan damat var
ise4 onların maaşı ödenmeye devam edecektir. Eğer bu maaşı alıyorsa ikinci başka bir maaş alamaz.

9-

Babaları padişah olan şehzade ve sultanlara maaş ödenmez.

10- Hanedan Nizamnamesi gereğince, Divan-ı Hümayun tarafından
onaylanmamış çocuğa maaş ödenmez.
11- Şehzade Vahdeddin, Selahaddin ve Abdülmecid Efendilerin her birine aylık 600 lira ödenmektedir. Cemile, Seniha ve Mediha Sultanlara 350 lira, Feride Hanım Sultana ise aylık 200 lira ödenmektedir.
Bu kişiler istisna olarak, bu paraları almaya devam edecektir (II. Tertip Düstur, VI. Cilt: 1410-1411).
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 16 Kasım 1913’te ise hanedan üyelerinin hal
ve hareketini belirleyen bir nizamname düzenlemiştir. Hanedan-ı Saltanat
Nizamnamesi isimli bu düzenlemede Hanedan-ı saltanatın kimliği, padişahtan izinsiz evlenilemeyeceği, evlenme ve boşanmaya dair prosedürler,
çeyizle ilgili ayrıntılar, hanedan üyelerinin ölüm ve doğumu sırasında takip
edilecek uygulamalar, babası ölen şehzade ve sultanların mal varlıklarının
yönetimi, vesayetle ilgili konular, hanedan üyelerinin aralarındaki anlaşmazlıkların çözümü, şehzadelerin tahsil biçimi, hanedan üyelerinin siyasetle ilgili duruşları, İstanbul’dan izinsiz ayrılamayacakları, belli kuralların
3 Hanedan ailesine ödenen maaşlar, Osmanlı sadrazam ve bakanlarına ödenen
maaşlarla karşılaştırıldığında, miktarın hiç de düşük olmadığı görülür. Çünkü
Osmanlı bakanlarına ödenen maaşlar yüksekliği sebebi ile Osmanlı bansının
günlerce oyalamıştır. Bkz II. Tertip Düstur, I. Cilt, s.62-63.
4 1 Ağustos 1913 tarihli bir belgede damatlara da para ödendiği görülmektedir.
Damad Salih Paşa idam edildikten sonra, onun aldığı aylık 30 lira, Refika Sultan’ın
kocası Damat Şerif Abdülmecid Efendi’ye bağlanmıştır. Bkz. İ. DUİT 3/16.
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dışına çıkarlarsa kendilerine verilecek cezalar ve veliahdın sahip olduğu
haklar yer almıştır.
Hanedan ile ilgili sorunların görüşülmesi için bir de meclis oluşturulmuş. Meclise de “Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis” denmiştir (BOA, İ.DUİT, 2/51).
Bu nizamnameye göre eğer, bir şehzade padişahtan izinsiz evlenirse bu
evlilikten doğacak çocuk hanedandan sayılmayacaktır. Eğer bir sultan izinsiz
evlenirse “sultanlık” unvanı ile çeyiz ve maaştan yoksun kalacak, damat da
“damatlık” unvanı ve bunun getirilerinden mahrum kalacaktır (madde 4).
Babaları vefat etmiş olan şehzade ve sultanlar 21 yaşına gelene dek, padişah tarafından belirlenecek bir ya da birçok kişi tarafından idare edilecektir (madde 6).
Babaları ölen bu şehzade ve sultanları idare eden kişiler ise Hanedan
Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis tarafından denetlenecektir (madde 7).
Hanedan üyelerinin arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanan davalar
Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis tarafından çözülecektir
(madde 8).
Şehzadelerin tahsil ve talimine memur edilen ya da bu görevden azledilen kişiler Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis tarafından belirlenecektir. Şehzadelerin Türkçe ile garpçeyi(Fransızca olabilir) mükemmel
biçimde öğrenmeleri şarttır. Ayrıca meclis tarafından uygun görülen bir
başka batı dilini de öğrenmeye mecburdur (madde 16).
Hanedan-ı saltanat üyeleri siyasetten, mevcut hükümetten, alınan siyasi
kararlardan uzak durmalıdır. Siyasi bir fırkaya mensup olmaları ya da herhangi bir partiyi desteklemeleri mümkün değildir (madde 17).
Hanedan-ı saltanat üyesi padişahtan izin almadan İstanbul’dan uzaklaşamaz(madde 18).
Hanedan-ı saltanat üyesi kendi haysiyetini düşürecek bir hal ve harekette bulunur ise padişah tarafından aşağıda zikr edilen cezalardan birine
çarptırılacaktır:
1-

İhtar

2-

Tevbih (paylama)

3-

Saraya kabul edilmemek

4-

Bir seneyi geçmemek üzere ikametgâhından çıkma yasağı (madde
19).

Padişah 19. Maddede yer alan cezalardan birine emir vermese de, burada yazan cezalardan biri uygulanacaktır (madde 23).
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Padişah, hanedan üyeleri için tehlikeli gördüğü kişilerin saray halkı yanından uzaklaştırılmasını emredebilir (madde 20).
Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis sadrazam, şeyhülislam,
harbiye nazırı, veliahd ve padişahtan oluşur. Meclise padişah ya da ona
vekaleten veliahd başkanlık eder (madde 21) (BOA, İ.DUİT, 2/51).
Nizamnameye bakıldığında, hanedan üyeleri hakkındaki yetki genel olarak padişaha bırakılmış gibi görünse de gerek yaşananlar gerekse bazı maddeler gerçeğin böyle olmadığını göstermektedir. Hanedana ait sorunların giderilmesi ve gerekli kararların alınması için Hanedan Umurunun Rüyetine
Mahsus Meclis oluşturulmuş başına da padişah koyulmuştur ancak özellikle
madde 23 açık bir şekilde “padişah ceza vermez ise yine de ceza verilecek”
diyerek alınan kararların padişahın da üstünde olduğunu göstermiştir.
2 Şubat 1914’te Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis, Hanedan-ı Saltanat Nizamnamesi’ne dayanarak şehzadeler hakkında yeni bir
karar almıştır. Bu karara göre şehzadeler şehir dâhilinde ve civarında bir
yere giderken kira araba-kayık ya da otobüs ve tramvaya binmeyeceklerdir. Eğer trene ya da Şirket-i Hayriye’nin vapurlarına binerler ise kendileri
için ayrılacak kompartımanda ya da kamarada yolculuk edeceklerdir. Otel
gazino lokanta, birahane gibi yerlerde bulunmaları hoş görünmeyeceğinden buralarda bulunmayacaklardır. Ayrıca halka açık mesire yerlerine gidip halkın arasına karışmayacak, hatta tiyatro, balo, sinematograf(sinema)
gibi yerlere de gitmeyeceklerdir (BEO 4255/319085). Bu karara dayanarak
Şirket-i Hayriye’den özel bir kamara talep edilmiş, şirket de bunu derhal
tahsis etmiştir (BEO 4256/319136).
Alınan yeni karar en çok Mehmed Reşad’ın oğlu Ziyaettin Efendi’yi üzmüş olmalı. Ziyaettin Efendi gezmeyi çok sevdiğinden açık arabasına binerek, İstanbul’un her yerinde gezinir, üstelik mesire yerlerinde dolanıp
halkın -özellikle de kadınların- arasına karışmaktan çekinmezmiş (Uşaklıgil: 98). Gerek Ziyaettin Efendi gerekse padişahın diğer oğullarının serbest
hareketleri bazı mebuslar tarafından dedikoduya sebep olmuş. Bu dedikodular sebebi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ileri gelenlerinden Ahmed
Rıza Bey, Padişahın oğullarından ikisini çağırarak nasihatte bulunmuştur.
Ahmed Rıza Bey’in sözleri üzerine şehzadelerden biri: “Ahmed Rıza Bey,
sizin gibi hürriyet için bu kadar çalışmış ve bu memlekete hürriyet vermiş
bir zat tarafından hürriyetimizin tahdid edilmek istenilmesini acaib gördüm” karşılığını vermiştir (Ahmed Rıza Bey’in Anıları: 50). Meşrutiyet’ten
evvel durmaksızın Sultan Abdülhamid’in adamları tarafından takip edilen şehzadeler şimdi de Meşrutiyet yönetimi tarafından kontrol ediliyordu
(Y.PRK.ZB 38/55, Y.PRK.ASK 258/42).
Meşrutiyet idarecileri bu konuda o kadar ciddiydi ki, 1914 yılı Şubat
ayında “Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis”in 19. maddeye
dayanarak şehzadelerden birine ev hapsi vermesini dahi sağlamıştır.
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Polis Müdüriyeti, Şehzade Abdülkadir Efendi’nin 25 Şubat 1914’te akşam
sekiz civarında Beyoğlu Küçük Parmak Kapu’da bulunan bir haneye gittiğini bildirmiştir. Yine Polis müdüriyetinin verdiği habere göre bu hanede bir
kadın oturmaktadır. Şehzade Abdülkadir Efendi o haneye gittikten iki saat
sonra eve kadının ağası (ağbisi?) gelmiş, ardından üçü birlikte araba ile Beşiktaş tarafına gitmişlerdir. Bu kadın ara sıra Feneryolu’nda Şehzade Abdülkadir Efendi’nin yanında eğlence tertip etmektedir. Bu tür davranış hanedana
uygun bulunmadığı için durum saraya bildirilmiş, konu Hanedan Umurunun Rüyetine Mahsus Meclis’te görüşüldükten sonra 19. maddeye dayanarak
Şehzade Abdülkadir Efendi’ye altı ay ev hapsi verilmiştir (İ.DUİT 4/42).
Hanedan-ı Saltanat Nizamnamesi’nden birkaç ay sonra, nizamnamenin
8. maddesine dayanarak, hanedan mensuplarının kendi aralarındaki ya
da başkaları ile mevcut olan davaların kayıt edilerek çözülmesi için Adliye
Nezareti aracılığıyla bir defter oluşturulmuştur (BEO 4255/319078, BEO
4262/319592). Hanedan ailesinin davalarının özel bir komisyon tarafından
çözümlenmesi belki bir yandan olumlu bir gelişme olmuştur. Çünkü 1910
yılında Seniha Sultan’ın sebzeciye olan borcu yüzünden davası görülmüş,
mahkeme dava sonucunda Seniha Sultan’ın eşyalarının içinden bir piyanonun satılmasına karar vermiştir. Ancak Sultan piyanosunun satılmasına
karşı çıktığından mahkeme, ya borcunu öde ya da piyanonun satılmasına
muhalefet etme, demiştir (İ.DUİT 5/123). Hanedan ailesinin içine düşeceği
benzer bir durumun, dışarıdan duyulmaması açısından, özel bir komisyonda görülmesi bu anlamda olumlu bir gelişme sayılabilir.
Cemiyet, hanedana ait evliliklere de müdahale etmiştir. O zamanlar
damat adayları hanedandan biri ile evlenmek isterse saraya dilekçe ile
müracaat eder, evlilik için oluşturulan komisyon damat adayının gerekli
şartlara uygun olup olmadığını kontrol eder, eğer komisyon uygun görür,
sultan da onay verirse evlilik için izin verilirdi (Bardakçı 2015: 18). Sultan
Reşad zamanında, sultan evlilikleri Dolmabahçe Sarayı’nda padişahın
başkanlığında yapılmıştır. Padişah dışında mabeyn erkanı, sadrazam ve
şeyhülislam da düğün akdi için hazır bulunan kişiler olmuştur. Düğün
masrafı ise Hazine-i Hassa tarafından ödenir ayrıca yeni evli çift için
hükümet tarafından konak tahsis edilirdi. Saraya damat olmak pek çok
avantaj getirdiği için, damat olmak için başvuranlar çok olmuştur (Uşaklıgil:
232-237, 386, 387).
Sultan II. Abdülhamid Selanik’te sürgündeyken, kızlarının evlenmesini
arzu etmiş, bu isteğini de İstanbul’a hükümete yazmıştır. Bu isteği olumlu
karşılayan hükümet, Sultan Abdülhamid’in yanında, Selanik’te bulunan
Şadiye Sultan’ın İstanbul’a dönmesi için izin vermiştir (Osmanoğlu: 62-64).
Şadiye Sultan İstanbul’a annesinin yanına döndükten sonra İsmail Paşa
oğullarından yakışıklı bir subaya gönlünü kaptırmış, bu genç de Şadiye
Sultan’ı sevdiğinden evlenmek istemişlerdir. Fakat bu evliliğe hükümet
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tarafından karşı çıkılmıştır. Şadiye Sultan’ın evlenmek istediği subayın
babası, Sultan Abdülhamid döneminin casuslarından olduğu ve pek çok
subayın hayatını kararttığı için cemiyet ve hükümet bu evliliğe müsaade
etmemiş, bu yüzden Sultan Reşad da evliliğe onay vermemiştir. Şadiye
Sultan daha sonra Evkaf Nezareti’nde çalışan Galip Bey’in torunu Fahri Bey
ile evlenmiştir (Uşaklıgil: 95-97).
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden Enver Paşa,
Şadiye Sultan evlenmeden önce, kendisine talip olmuş ancak, Şadiye Sultan
tarafından reddedilmiştir. Bu reddedilişten sonra Enver Paşa bu sefer yine
Sultan Abdülhamid’in kızı olan Refia Sultan’a talip olmuş, ancak Refia
Sultan da ablası Şadiye Sultan gibi, babasını tahttan indiren Enver Paşa’yı
reddetmiştir. Bu arada Sultan Abdülhamid’in oğlu Şehzade Abdürrahim
Efendi amcasının kızı Naciye Sultan ile nişanlıdır. Enver Paşa, Sultan
Reşad’a bu nişanı, daha önce görülmemiş şekilde, zorla bozdurup Naciye
Sultan ile evlenmiştir. Bu durum Padişahın ne denli güçsüz olduğunu bir
kez daha gözler önüne sermiştir (Açba: 356-357).
Her konuda hükümsüz olan Padişah, 11 Haziran 1913’te suikasta
kurban giden Mahmut Şevket Paşa nedeniyle idama mahkûm edilenlerden
Damat Salih Paşa’nın idamını da onaylamak durumunda kalmıştır. Sultan
Abdülmecid’in torunu Münire Sultan ile evli olan Damat Salih Paşa,
Hürriyet ve İtilaf Fırkası liderlerinden Tunuslu Hayrettin Paşa’nın oğludur.
İttihad ve Terakki Cemiyeti, Mahmut Şevket Paşa suikastından dolayı
cemiyete muhalif olan yüzlerce kişiyi tutuklamış, kimini idama mahkum
ederken kimini Sinop’a sürgün yollamıştır. İdam kararının yürürlüğe
girmesi için padişahın imzası gerektiğinden, idam edilecekler arasında
Damat Salih Paşa’nın ismi olması padişahı çok zor durumda bırakmıştır.
Padişah, Damat Salih Paşa’nın idamına onay vermek istememiş ancak
cemiyetten Talat Bey, Hayri Bey, Halil Bey ve İbrahim Bey’in padişaha
giderek tehdit savurması padişahı zor durumda bırakmıştır. Ayrıca İstanbul
Muhafızı Cemal Paşa da Salih Paşa’nın idamı konusunda Meclis-i Vükela’ya
ısrar ederek, idamına izin vermezse ben yine de asarım, sonra siz de beni
asın, şeklinde konuşmalar yapmış. Vükela da padişahı, eğer Damat Salih
Paşa’nın idamına onay vermezse (padişahın) yakınlarına zarar vermekle
tehdit etmiştir (Türkgeldi 1951:103-104). Hatta bu onayı almak için Enver
Paşa’nın padişahın kafasına silah dayadığı da iddia edilir (Hürriyet 13
Ağustos 2000). Bu olaydan sonra sarayın gözünde Sultan Reşad oldukça
kötü bir pozisyona düşmüş, gerek Münire Sultan gerek valide sultanlar
padişah için sakalı kana boyansın bedduasında bulunup, bir daha Sultan
Reşad’ın yanına gitmemişlerdir. Şehzadeler ve diğer sultanlar ise çok uzun
bir süre padişahın yanına uğramamıştır (Türkgeldi: 104).
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SONUÇ
Mahmut Şevket Paşa suikasti, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ülkede
tek başına iktidar olmasına fırsat vermiştir. Bu suikast vesilesiyle cemiyet,
muhalefetin çoğunu tutuklama ya da sürgüne gönderme yolu ile muhaliflerinden kurtulmuş, Meclis-i Vükela’ya da ilk kez tek başına sahip olmuştur. Kendi partilerinden Said Halim Paşa sadrazam yapılırken, İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin önemli üç ismi Enver, Talat ve Cemal Paşalar aynı
kabinede yer alarak, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tam iktidar dönemini başlatmıştır. 11 Haziran 1913’te iş başına geçen kabine 4 Şubat 1917’ye
kadar görevini sürdürmüştür (Güneş 2008: 155-173). İş başına geçer geçmez yukarıda bahsedilen idamları ve sürgünleri gerçekleştiren iktidar,
daha sonra 1912 Haziranında muhalifler tarafından kapatılan Mebusan
Meclis’ini hayata geçirmiştir. İlk iş olarak da 1909 yılında değiştirdikleri
35. maddeyi tekrar değiştirmek olmuştur. Padişaha Meclis-i Mebusan’ı tatil
etme (kapatma) hakkı veren madde 1909 yılında karmaşık ve zor hale getirilerek Meclis’i Mebusan’ın kapatılması önlenmek istenmiştir. Fakat Sultan
Abdülhamid tahttan indirildiğinden beri Padişah zaten cemiyetin kontrolündedir, cemiyet bu süreçte padişah ile değil ülkedeki muhalif siyasetçilerle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden gerektiğinde kolaylıkla
Meclis-i Mebusan’ı tatil edebilmek kapatabilmek için şimdi Padişaha 35.
maddedeki haklarını büyük oranda iade etmektedir (I. Tertip Düstur, IV.
Cilt: 7-8, II. Tertip Düstur, I. Cilt: 641, MMZC 1328: 336-346). Görünüşte
padişaha yapılan hak iadesi, aslında cemiyetin Meclis-i Mebusan’ı kontrolü
için yapılmıştır. Said Halim Paşa hükümeti ile gerek Meclis-i Vükela gerek
-yeniden açılan- Meclis-i Mebusan tamamen İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne
ait olmuş, padişah da cemiyetin sözünden çıkamadığı için cemiyet ülkede
tek başına iktidar olmuştur.
Meşrutiyetçiler anayasalı rejim, parlamento ve özgürlük söylemleri ile
II. Meşrutiyeti ilan ederken, aslında ilk amaçları ne anayasalı rejim ne de
parlamento olmuştur. Meşrutiyetçilerin ilk amacı yıkılmak üzere olan Osmanlı Devleti’ni meşruti yönetim vasıtasıyla yıkılmaktan kurtarmak olmuştur. Anayasalı, parlamentolu yönetim vasıtasıyla imparatorluğun tüm
unsurları mecliste temsil edilecek, bu da gayrimüslim tebaanın Osmanlı
Devleti’ne bağlanmasını sağlayacaktı. Onlara göre Sultan Abdülhamid’in
varlığı ve rejimi Osmanlı Devleti’nin yıkımına sebep oluyordu. Meşrutiyet
ilan edilmesine rağmen yaşanan 31 Mart Vakası da –cemiyete göre- bunun
göstergesiydi. Bu yüzden Sultan Abdülhamid tahttan indirilerek 33 yıldır
devam eden hükümdarlığına son verilmiştir. Sultan Abdülhamid’in yerine
tahta geçirilen Veliahd Reşad Efendi tahta geçirildiğinde 60 yaşındadır. Tanıyan herkes tarafından oldukça yumuşak başlı, mütevazi ve nazik olduğu
söylenen yeni padişah tahta çıkarken, cemiyet tarafından isminin başına V.
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Mehmed unvanı verilmiştir. Bu unvanla İstanbul’u feth eden cetleri Fatih
Sultan Mehmed’e çağrışım yaparak yeni sultan, yeni rejim, güçlü bir Osmanlı Devleti umut edilmiştir. Mehmed Reşad’ın tahta geçişi Osmanlı Hanedanı için de yeni bir dönemi başlatmıştır. Sultan Abdülhamid Dönemi’nde,
iktidar olmayan hanedan ailesi gözetim ve takip altındayken, II. Meşrutiyet Döneminde padişah ve ailesi dâhil tüm Osmanlı hanedanı gözetim ve
kontrol altına alınmıştır. Üstelik eskiden ülkeyi padişah yönetirken artık
hükümdarın tüm yetkileri son bulmuştur. Var olan yetkileri –sadrazam atamak, azl etmek, savaş ya da barış anlaşmasına onay vermek gibi- yalnızca
görünürde var olmuştur. Kabul edeceği, ziyafet vereceği kişilerden çıkacağı
seyahatlere kadar her şey cemiyet ya da hükümet tarafından programlanmış, padişah sadece kendinden isteneni yapmıştır. Cemiyet yalnızca padişahın siyasi haklarına son vermekle kalmamış sultanların alacakları çeyiz parasından damadın kim olacağına, kimin ne kadar maaş alacağından
şehzadelerin eğitimine, izinsiz şehir dışına çıkma yasağından sokaklarda
dolanmaya dek tüm hayatlarını kurallarla belirlemiş, gerektiğinde Şehzade
Abdülkadir Efendi ya da Damat Salih Paşa örneğinde olduğu gibi cezaya
başvurmaktan da çekinmemiştir. Mahmut Şevket Paşa suikastından sonra
tek başına iktidara geçen cemiyet, bu tarihten sonra ülke yönetimini de hanedan yönetimini de tamamen tekeline almıştır. O kadar ki Enver Paşa, Osmanlı Devleti’ni 1. Dünya Savaşı’na sokarken ne sadrazamı ne de kabinenin
diğer üyelerini durumdan haberdar etmemiştir. Padişah da sadrazam gibi
haberi sonradan öğrenmiş, elinden bir şey gelmediği için savaşı onaylamak
dışında herhangi bir şey yapamamıştır. I. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa’nın olduğu gibi Osmanlı Devleti’nin kaderi de farklı bir yöne evrilmiş,
yaşanan olaylar ortada ne bir imparatorluk ne de bir hanedan bırakmıştır.
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MOĞOL İSTILÂSI ÖNCESI ORTAÇAĞ YEDISU ŞEHIRLERI
MEDIEVAL SEMIRECHYE CITIES BEFORE MONGOL
INVASION
Gülnar KARA1
ÖZET
Balhaş Gölü ve Issıkgöl arasındaki bol sulu vadiler, doğudan batıya doğru akın
eden kavim göçleri dalgalarında sürekli olarak engelsiz bir geçit sağlayarak tarih
sayfalarında önemli olaylara tanıklık etmiştir. Tarihi literatürde Yedisu (Kazakça:
Jetisu, Rusça: Semireçye) olarak bilinen bu bölge büyük çoğunlukta Orta Asya,
Türkistan ve İç Asya gibi büyük tarihî-coğrafî kavramların içinde eriyip gitmektedir.
Oysa Yedisu’nun coğrafî bir kavram olmaktan öteye kültür merkezi şeklinde ele
alınması gerekmektedir. Türkistan’ın en verimli otlakları ve meralarına sahip bu
bölge, burada duraklayan bütün kavimlere ev sahipliği yapmıştır. Bozkır göçebeleri
ve tarım uygarlıklarının kesiştiği yer olan Yedisu, her iki kültürün sentezlenmesine
yol açarak yeni kültürel ilişkiler doğurmuştur. Arkeolojik araştırmalar Türklere ait
bölgelerde 6. yüzyıldan itibaren şehir denebilecek yerleşik yaşam ünitelerin gittikçe
artmaya başladığını göstermektedir. Yedisu şehirlerinin bulunduğu yerler Büyük
İpek Yolu ile bağlantılıdır. Ancak buradaki şehirlerin en önemli işlevlerinden birisi
olan ticaret, şehirlerin el sanatları ve tarımsal özelliklerine engel olmamıştır. Yedisu
bölgesinde yaşam tarzı, ırkı, kültürü, dini inançları farklı kavimler bir arada yaşayıp
kaynaşarak, ortaya muazzam bir kültür sentezi çıkarmıştır. Bu oluşum süreci için
Soğd-Türk sentezi tabiri kullanılmaktadır. Bu çalışmada Yedisu bölgesindeki
Ortaçağ şehirlerinin bölgenin gelişimindeki önemini, ayrıca tespit edilen bugünkü
yerleri hakkında bilgi vermeye gayret edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Yedisu şehirleri, Türkler, Soğdlar.

ABSTRACT
The abundant watery valleys between Lake Balhas and Issikgöl has witnessed
important events in history by providing an unobstructed passage in tribal
migrations flocking from east to west. In the historical literature, this region,
known as Zhetysu (Russian: Semirechye) is largely dissolved in major historicalgeographical concepts such as Central Asia, Turkestan and Inner Asia. However,
Semirechye should be considered as a cultural center beyond being a geographical
concept. This region, which has the most fertile meadows of Turkestan, has hosted
all the tribes here. Semirechye, the place where steppe nomads and agricultural
1 Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi, gulnarkara06@gmail.com. Bu çalışma
“Moğol İstilâsı Öncesi Yedisu Bölgesi” adlı doktora tezinden türetilmiştir.
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civilizations intersect, has led to the synthesis of both cultures, resulting in new
cultural relations. Archaeological surveys indicate that the settlement life units that
can be tried by the cities since the 6th century in the regions of the Turks have
started to increase. The locations of the Semirechye cities are linked to the Great
Silk Road. However, trade, which is one of the most important functions of the
cities there, has not prevented the city’s handicrafts and agricultural characteristics.
In the Semirechye region, lifestyles, cultures, religious beliefs and tribes coexist and
fuse together, creating a tremendous cultural synthesis. Sogdian-Turk synthesis is
used for this formation process. In this study, it will try to give information about
the significance of the medieval cities in the Semirechye region in the development
of the region, as well as the current location of the region.
Keywords: Turkestan, Semirechye cities, Turks, Sogdians

GIRIŞ
Yedisu bölgesi, Türkistan’ın merkezidir ve tarih boyunca birçok kavim
ve devlete ev sahipliği yapmıştır. Milattan önce Wu-sun, Yue-zhi ve Batı
Hun kavimlerine yurt olan Yedisu, sonraki dönemlerde Türk devletlerinin
merkezi olmuştur. Yedisu bölgesinin sınırları değişik dönemlerde farklı olmakla beraber çeşitli isimlerle anılmıştır. Bölgenin şu anki ismi son derece
gençtir ve Kazak Türkleri tarafından verilen bir isimdir. Yedisu bölgesine
bu ismin verilmesine sebep, bazı araştırmacılara göre üzerinden akan yedi
ırmaktır. Ancak bu ırmakların hangileri olduğu konusunda uzlaşılmış bir
fikre varılmış değildir. Bazıları bu ırmaklar olarak Lepsi, Baskan, Sarkan,
Aksu, Büyen, Karatal ve Köksu Irmaklarını görüyorsa bazıları Baskan ve
Sarkan Irmaklarının yerine Ayagöz ve İli Nehrini koymaktadır. Kazak toponim araştırmacılarından Ye. Koyşıbayev ve S. Kenesbayev “yedi” tabirinin
“bol, çok” anlamını taşıdığını da ifade ederek Yedisu’nun “nehirli, bol sulu
bölge” anlamını verdiğini bildirmişlerdir. (Yedisu Ansiklopedisi, 2004: 17)
Barthold’a göre yerli halk ilk başta Yedisu diye İli Nehrinden kuzeye doğru uzanan dağlı bölgeyi adlandırmıştır. 1847 yılında Cungar (Yedisu) Aladağları eteklerinde Kapal kalesinin inşa edilmesiyle bu bölge yavaş yavaş
Çarlık Rusyası’nın egemenliği altına girmiştir ve sınırları Tarbagatay’dan İli
Nehrine, Balhaş Gölünden Çin sınırlarına kadar uzanmıştır. 1854 yılından
itibaren Semirçye ismiyle Rus haritalarında yer almaya başlamıştır. Ancak
Yedisu’nun tarihi çok daha eskilere uzanmaktadır. İlk yazılı kaynaklardan
Çin hanedan kayıtlarında Xi-yu (Batı Bölgeleri) olarak kaydedilen topraklar Yedisu bölgesini de içine almaktadır. Japon araştırmacı Haneda Toru
Batı Bölgelerini tarif ederken sınırlarını şu şekilde göstermiştir: “Pamir
Dağı’nı merkez kabul edip, doğuda Lopnor Gölü’ne dökülen Tarım Irmağı
kıyılarında yer alan Doğu Türkistan, batıda Aral Gölüne dökülen ırmak-
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ların çevresindeki vadiler ile Çu ve Talas Nehirlerinin çevresinde yer alan
Batı Türkistan, kuzeyde Balhaş Gölü, Issıkgöl ve Alagöl’ün çevresindeki İli
ve Cungarya havzası bölgelerini içine alan Tanrı Dağlarının kuzey kısmı,
güneyde ise Karakorum ve Hindikuş Dağları ile sınırlanmaktadır.” (Toru,
1981: 1) Kaşgarlı’nın meşhur eserinde Çu ve Talas Vadisi bölgesinden Argu
ülkesi diye bahsedilmektedir. Kaşgarlı, Argu ülkesi ve şehirlerini eserinin
bir yerinde Balasagun ve Taraz arasına, başka bir yerinde Balasagun ve İspidcab arasına, yani Batı Yedisu’ya yerleştirmektedir. Cemâl-i Karşî, Çağatay
ulusunun önemli kısmını oluşturan bölgeye İl-Alargu demiş ve başşehrinin
İli Vadisindeki Almalık şehri olduğunu bildirmiştir. (Barthold, 1943: 45)
Burada Argu tabiri bütün Yedisu bölgesi için kullanılmaktadır. 1253 yılında İli Vadisinden geçen Fransız keşiş G. Robrouck, bu bölgeyi Organum
diye kaydetmiştir. Halkının kendi yazısı ve dili olduğunu, bu dilde kitaplar
yazıldığını bildirmiştir. Barthold, Organum ismini Çağatay Han’ın torunu
Kara Hülagu’nun eşi Organa Hatun ile ilişkilendirmiş (Barthold, 1963, c. I:
232) ise, Klyaştorny bu tabirin Argu’nun değişik bir telaffuzu olduğunu düşünmüştür. (Klyaştorny, 1964: 130-131) Bu bilgiler, Ortaçağ coğrafyacılığında Yedisu bölgesinin ya da bir kısmının Argu ismiyle bilindiğini düşündürmektedir. Şimdi Yedisu bölgesinin büyük bir kısmı Kazakistan sınırları
içinde kalmakla beraber güney ve güney-doğu sınırları Kırgızistan’ı da içine almaktadır. Yedisu tabirini tarihi bir terim olarak bilim dünyasına kazandıran ünlü orientalist V. V. Barthold olmuştur. 1898 yılında hazırladığı
“Yedisu Tarihi” isimli çalışmasında Barthold, yazılı kaynaklara dayanarak
bölgenin tarihi önemini ortaya koymuştur. Müellif, kitabının önsözünde
sadece yazılı kaynaklardan yararlana bildiğini vurgulayarak “Yedisu tarihinin yazılı kaynaklardaki eksik yönleri gelecekte arkeolojik araştırmalar
sayesinde tamamlanacaktır” diye bildirmiştir. (Barthold, 1943: 9) Yedisu’da
Talas ve Çu Nehirleri Vadileri önemli bir yer tutmaktadır. Talas ve Çu Nehirleri arası, tarihi araştırmalarda güney-batı Yedisu olarak geçmektedir.
Burası kuzey-batıda Moyunkum, güneyde Talas ve Kırgız Aladağlarına kadar uzanmaktadır. (Baypakov, 1986: 10) Talas Vadisi üç tarafından dağlarla
çevrili ve iklimi hayvancılık ve tarım için elverişlidir. Çu Vadisinde ise daha
çok nehrin sol tarafındaki çok sayıda ırmaklar ve çayların geçtiği topraklar tarım için uygundur. Kuzey-doğu Yedisu’nun sınırları Alagöl, kuzeyde
Balhaş Gölü ve güneyde Cungar Aladağlarına kadar uzanır. Doğu yönünden Yedisu bölgesine çok eski zamanlardan beri dar bir geçitten, Cungarya
Kapısı’ndan ulaşıla biliyordu. Batıya doğu yönelen her kavim göçü dalgası
bu kapıdan geçiyordu. Burada eskiçağlarda Wu-sun devleti, Ortaçağ’da Batı
Türkleri ve Karlukların başını çektiği Türk kabileleri devlet kurmuşlardır.
Çin kaynaklarında Wu-sunlar devrinde Yedisu bölgesindeki bazı yerleşim
yerlerinden bahsediliyorsa da burada şehir yaşamının başlangıcına ait arkeolojik bulguların Türkler döneminden itibaren görülmeye başladığı söylenebilir. Bölgede şehirlerin gelişiminin kendine has özellikleri mevcuttur.
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Yedisu şehirleri Büyük İpek Yolu üzerinde olunca şehirlerin en önemli geçim kaynağı ticaret olmuştur. Yedisu’da şehirleşmenin gelişmesinde Soğdların rolü büyük olduğu aşikârdır. 7-8. yüzyıllar arasında daha etkin bir
şekilde oluşmaya başlayan şehir kültürü kendi içerisindeki hem antik gelenekleri, hem de bazı yenilikleri birleştirmiştir. Yedisu bölgesinin şehir kültürünün oluşumunda Soğdlar kadar Türkler de etkin rol oynamıştır. Şehirlerin isimlerinin büyük çoğunluğunun isminin Türkçe olması ve arkeolojik
bulgular buna işaret etmektedir. Bu çalışmada Çin, Arap, Fars, Bizans yazılı
kaynakları modern dönem araştırmacılarının incelemeleriyle, özellikle arkeolojik bulgularla kıyaslanarak Yedisu’daki Ortaçağ şehirlerinin gelişim
süreci ortaya konmaya çalışılmıştır.

Ortaçağ Yedisu Şehirleri
Taraz: Çinli Budist keşiş Xuan Zang, Binyul’dan (Qian-quan) çıktıktan
sonra batıya doğru 140-150 li2 yürüdükten sonra Da-luo-si şehrine ulaştığını, şehrin ikliminin Suyab şehri ile aynı olduğunu ve burada değişik ülkelerden tüccarların karışık yaşadığını kaydetmiştir. (Xuan-zang, Zapiski,
2012: 40) Talas adı Bizans elçisi Zemarhkos’un raporunda da geçmektedir.
(Barthold, 1966: 97) Bizans elçisi Talas yakınlarında Türk Kağanı tarafından kabul edilmiştir. Sonraki dönemlerde Taraz (Talas) hakkında neredeyse tüm Ortaçağ seyyahları ve coğrafyacıları bilgi vermiştir. Çünkü şehir
İpek Yolunun üzerinde bulunuyordu. Yâkut el-Hamevî, Taraz’ın Türk hududunda İsbîcâb’a (Sayram) yakın bir şehir olduğundan bahseder. (Şeşen,
2017: 142) İbn Hurdâdbih, daha net bir konum vererek İsbîcâb ve Taraz’ın
arasını 26 fersah olarak göstermiştir. (Şeşen, 2017: 181) Kazvînî ise, burasının İslâm ülkelerinin sınırı ve buradan sonra Karlukların sınırı başladığından bahsetmekle beraber, “Havası güzel, suyu tatlı, bolluk bir şehirdir.
Cennete çok benzer. Zira halkı çok güzeldir. Bu havalide onlardan daha
güzel insan yoktur,” diye tarif etmiştir. (Şeşen, 2017: 147) İdrisî de şehri
Müslümanlar ve Türkler arasında ticaret merkezi olarak kaydetmiş ve Taraz halkı ve kuzey komşuları Karlukların çoğu zaman harp ettiklerini, sulh
zamanlarında ise iki taraf arasında ticaret, mal, hayvan ve kürk değişimi
yapıldığını bildirmiştir. (Şeşen, 2017: 105) Makdisî, “Taraz, büyük, müstahkem, bostanları çok, mamureleri örülmüş, hendeği ve kapıları olan bir
şehirdir. Mamur bir rabadı ve şehrin önünden akan büyük bir nehri vardır.
Şehrin bir kısmı bu nehrin arkasında kalır. Burada geçit bulunur. Camisi
çarşısındadır” diye kaydetmiştir. (Makdisî, 1877: 274) Yine de müellifler
şehrin konumunu net olarak bildirmediğinden dolayı araştırmacılar uzun
süre başka yerlerde aramışlardır. Bazen Talas Nehrinin sağ sahilindeki Toymakent, ya da Karabura Irmağının kıyısındaki Talas ve Sadırkurgan ile özdeşleştirmişlerdir. V. Barthold, Maksidî’nin tariflerine dayanarak Taraz’ın
2

1 li Tang Hanedanı döneminde 650 metredir.
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o dönem ismi Evliya-ata olan şehir olabileceğini düşünmüştü. (Barthold,
1966, c. 4: 115) Sonraları M. Masson, G. Patseviç ve A. Bernştam tarafından
yapılan arkeolojik araştırmalar Barthold’un fikrinin doğru olduğunu ortaya koymuştur. Sâmânîler döneminde Taraz şehri Türklerin elinden alınmış ve şehirdeki Hıristiyan kilisesi camiye çevrilmiştir. (Barthold, 1966: 98;
Sümer, 1967: 27) Karahanlılar döneminde Taraz özel bir bölgeydi ve 12.
yüzyılda diğer Karahanlı toprakları ile birlikte Karakitaylar tarafından işgal edilmiştir. Taraz dibinde Karakıtaylar ordusu Harezmşah Muhammed
tarafından yenilgiye uğratılmıştı. (Barthold, 1966: 35) Taraz şehri tarihinin
araştırılması 19. yüzyıldan itibaren başlayarak, daha sonra Sovyetler Birliği
döneminde çoğunlukla Rus araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Şehirde
arkeolojik kazılar 1930’lu yıllardan itibaren başlamıştır. Arkelojik verilere
bakılırsa 5-7. yüzyıllarda Taraz şehri, zanaatın geliştiği önemli merkezlerden birisiydi. Şehrin civarındaki Tekturmas beldesinde yapılan kazılarda
İslâm öncesi hayatı özetleyen mezarlıklar keşfedilmiştir. (bkz. Senigova,
1972; Rempel, 1957).
Suyab: Araştırmacıların çoğu Çin kaynaklarında Su-ye olarak ismi
geçen şehrin Arap kaynaklarındaki Suyab olduğu konusunda hemfikirdir.
6. yüzyılda teşekkül etmiş olan Suyab, Batı Türk Kağanlığının başşehri
olmuştur. Çin kaynaklarında Su-ye Nehri şehri (Su-ye Shui Cheng) diye
bahsi geçtiğinden ismini kıyısında bulunduğu Çu Nehrinden aldığı
anlaşılmaktadır. Çu Nehri, Suyab şehrinin kuzeyindedir. (JTS: 43/b) Çinli
keşiş Xuan-zang, Issıkgöl’den kuzey-batıda yaklaşık 500 li mesafede, genişliği
6-7 li olan bu şehirde değişik ülkelerden tüccarlar ve Soğdların karışık bir
şekilde oturduklarını, bölgenin darı, buğday ve üzüm yetiştirmeye elverişli
olduğunu bildirmiştir. Xuan-zang, Su-ye şehrinin ikliminin soğuk ve sert
olduğunu, ayrıca şehrin civarında küçük kasabalar olduğunu kaydetmiştir.
(Xuan-zang, Zapiski, 2012: 40) Bu bilgiden şehrin Çu havzasına ticaret
kolonileri kurmak üzere 6. yüzyılda gelmiş olan Soğdlar ve Türklerin beraber
oturdukları yer olduğu anlaşılmaktadır. Suyab şehrinin 632 yılı civarında
On Ok Türklerinin de önemli şehri olduğu görülmektedir. İşbara Kağan
döneminde (634-639) Suyab’ın doğusunda beş Du-lu, batısında ise beş Nushi-bi kabielerinin yaşadıkları Çin kaynaklarından malûmdur. (JTS: 194/b;
XTS: 215/b) Ayrıca On Ok kağanları da hükümdarlık seçimlerini Suyab
Nehri’nin 40 li kuzeyindeki dağda gerçekleştirmekteydiler. (JTS: 34/b)
Araştırmacılar bu dağı Cungar Aladağları ile ilişkilendirmektedirler. Batı
Türk Kağanlığının yıkılmasıyla Doğu Türkistan ulusları ile birlikte Yedisu
bölgesini de zapt ederek batıdaki topraklarını genişletmek maksadıyla Tang
Hanedanı tarafından kurulan dört Tutukluktan birisi Suyab olmuştur. (JTS:
221/a) Sonraları Çin’e karşı ayaklanan Aşina He-lu isyanı başladığında Çin
sarayı Yedisu bölgesine sefer düzenlemiş, Suyab şehrini ele geçirmiştir.
Aşina He-lu’nun mağlubiyetinden sonra Tang Hanedanı Çin’e tabiyetini
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bildirmiş olan Batı Türk hükümdar ailesinden Aşina Bu-zhen’i Nu-shibi kabilelerinin başına getirerek (665-667) merkezi Suyab’ta olan Mengchi Tutukluğunu kurmuştur. (JTS: 194/b, XTS: 215/b) Suyab şehrini ele
geçirdikten sonra Tang Hanedanı burada Çin ordusu bulundurmuştur.
(JTS: 40) Çin kaynaklarına inanacak olursak Suyab garnizonunun başında
hep Çinli komutanlar vardı. (JTS: 6, 84, 196; XTS: 43/b: 111) Batı Türk
Kağanlığının yıkılmasıyla güçlenen Türgişlerin reisi Wu-zhi-le, Suyab’ı zapt
ederek kendi ordugâhı yapmıştır. (CTS: 194/b) Suyab şehri, Arapların elMuazzim lakabını taktığı Türgiş kağanı Su-lu’nun da ordugâhı olmuştur.
(XTS: 217/b) 751 yılındaki meşhur Talas savaşında Suyab şehri Çin ordusu
tarafından çok tahribat edilmiştir. (TD: 1043/c) Türgişlerin taht kavgaları
yüzünden zayıfladığı dönemde Yedisu’da tarih sahnesine çıkan Karluklar
şehri ele geçirmiştir. (XTS: 215/b). Gerdizî, Penciket ve Özkent arasına
Suyab derler. Buranın dihkanı Yabgu’nun kardeşidir” diye kaydetmiştir.
(Şeşen, 2017: 91) Hudud’ül-Âlem’de ise 20.000 süvarinin çıktığı geniş bir
köy olarak tarif edilmiştir. (Şeşen, 2017: 71) 10. yüzyıldaki Suyab hakkında
bildiklerimiz bu şehrin Çu Nehri’nin sağ kıyısında olduğudur. Suyab
şehrinin neresi olabileceği konusunda Sovyet araştırmacıları arasında
epey tartışmalar yapılmıştır. N. F. Petrovskiy, Suyab’ı Narın Nehri’nin
güneyindeki Emirşah kalıntıları olabileceğini düşünüyorsa, V. V. Barthold,
bu şehri Issıkgöl’ün batısında, Çu Nehri civarında aramak gerektiğini
bildirmiştir. A. N. Bernştam ise Büyük Kemin Irmağının sağ kıyısında,
onun Çu Nehri’ne döküldüğü noktanın 25 km. uzaklığında bulunan
Novorossiysk şehri ile özdeşleştirmiştir. S. Clauson, K. Baypakov, M.
Yeleuov, D. V. Vinnik, V. D. Goryaçeva, U. Şalekenov gibi araştırmacılar
Suyab’ın Akbeşim şehri olduğu konusunda hemfikirdir. Akbeşim, şimdiki
Tokmak şehrinin 8 km. batısında bulunan uzun surlu büyük şehirdir.
1982 yılında Akbeşim’de yine üzerindeki Çince yazılar kısmen muhafaza
edilmiş kırmızı granitten yapılmış heykel altlığı bulunmuştur. 2011’de
Akbeşim yakınından bulunan üzerinde Çince “Türgiş devleti, üçüncü”
diye yazı yazılmış bronz balıklar Tang Hanedanı devrine aittir. (Belyaev
& Sidoroviç, 2012: 282-287) Şehrin Soğd sakinlerinin bir kısmı Budistler
idi. Akbeşim’den bulunan Budizmle ilgili objelerde Soğd azizlerin olduğu
bunu kanıtlamaktadır. Ancak Soğdların bir kısmı Zerdüşt inancına
devam etmiş gibi gözüküyor. Krasnaya Reçka’da ortaya çıkarılan mezarlık
ve Suyab Mezarlığı buna işaret ediyor. Suyab’ın Hıristiyan sakinlerin
olduğu L. R. Kızlasov tarafından ortaya çıkartılan Hıristiyan kilisesinden
açıkça görülmektedir. Kızlasov, 9-10 yüzyıllarda şehirde Maniheistler ve
Budistlerin kalmadığını, 10. yüzyılda Nesturi Hıristyanların şehri terk
ettiğini düşünüyor. (Kızlasov, 2008: 47). Yani 10. yüzyıldan itibaren şehirde
hayat durmuştur. 10-12. yüzyıldaki kaynaklarda Suyab ismi geçmiyor,
ancak Ordukent, Kuzordu şehirlerinin adları kaydedilmiştir. Akbeşim’de
1997 yılında yerliler tarafından üzerinde Çince yazılar bulunan altı satırlık
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taş plit bulunmuştur. Ye. İ. Lubo-Lesniçenko ve G. L. Semenov tarafından
okunan ve açıklamaları verilen bu satırlar hakkında ayrıntılı bilgiler için
bkz. Lubo-Lesniçenko & Semenov, 1998.
Kayalık: Kayalık şehri, Karlukların 10-13 yüzyılın başlarındaki başşehridir. Şimdiki İli Vadisindeki Antonovka köyü ile özdeşleştirilmektedir. Şehir kalıntıları Kazakistan’ın Almatı ili, Sarkant ilçesindeki Koylık (Antonovka) köyünün doğusunda bulunmaktadır. Kayalık şehrinin tavsiri Moğol
Hanı Möngke’ye Fransa Kralı IX. Ludwic tarafından elçi olarak gönderilen
Rubrouck’un seyahatnamesinde yazılmıştır. 1253 yılında Karakorum’a giderken Rubrouck bu şehirde iki hafta geçirmiş. Seyyah burada gördüğü bir
tapınağı tasvir ediyor ki Budist ibadethanesine benziyor. Şehirden çıktıktan
sonra doğu yönünde 6 km uzaklıkta Nesturi köyüne gelmiştir. Onun bahsettiği Nesturi köyü Antonovka şehir kalıntılarının 6 km. doğusunda Lepsi
Irmağı’nın kıyısında bulunan Lepsi şehir kalıntıları ile özdeşleştirilmektedir. (Baypakov, 1986: 36) Burada kilise vardı ve kendisi de burada ibadetini
yerine getirmiştir. (Baypakov, 1993: 111, 117; Baypakov, 2002: 33-39). Seyyah günlüğünde şöyle yazmıştır: “Kaylak şehrinde üç ibadethane vardır.
İkisinin içine girdim. Birincisinde kolunda mürekkeple yapılmış haç olan
(dövme) bir adama rastladım. Benim her soruma bir Hıristiyan gibi cevap
verdiğinden onun Hıristiyan olduğuna inandım. Dolayısıyla ondan “Sizde
neden burada haç ve İsa’nın resmi yok?” diye sorduğumda “Bizim geleneğimizde yoktur” diye cevap verdi. Bundan onların Hıristiyan olduklarını,
ancak cahil olduklarından buna önem vermediklerini anladım” diye yazmıştır. (Puteşestviya, 1957: 127) Rubrouck, Müslüman camisi gördüğünden bahsetmiyorsa da şehir yerinde 1998 yılından beri yapılan arkeolojik
kazılarda cami, hanaka ve türbelere rastlanmıştır. Şehrin dışında Budist tapınağının da izi bulunmuştur ve incelenmiştir. Kayalık’tan çıkan bitkilerle
bezeli plaklar Üzgen Türbesi (1186-1187) duvarlarındaki plaklarla aynıdır.
(Bernştam, 1997: resim. 23, 25, 32, 33). Moğol istilası devrinde Kayalık
şehrinin hükümdarı kendi isteğiyle Cengiz Han’a teslim olunca Almalıq
şehri gibi yıkılmaktan kurtulmuştur. Öğedey Han’ın döneminde Kayalık
şehrinin bağlı olduğu Beşbalık valisi Mahmut Yalavaç’ın oğlu Mesut Beğ
idi (Raşid-ad-din, 1960: 64) Çağatay Han hayattayken Kayalık, onun ulusunun sınırları içindeydi. (Raşid-ad-din, 1960: 19) 2004’ten itibaren “Kazakistan’ın Kültürel Mirası” projesi çerçevesinde şehir kalıntılarında araştırmalar devam etmektedir. Arkeologlar buradan 2004’te Mani tapınağını
kazıp çıkardılar. Bu tapınak yangın neticesinde harap olmuştur, ancak bazı
objeler korunabilmiştir. Kayalık’taki tapınağın bir salonunda arkeologlar
13 boynuzlu şamdan buldular. Onun dini amaçla kullanıldığı boynuzlar sayısı ve kenarındaki ortasında haç bulunan bezemelerden anlaşılmaktadır.
Ayrıca 13. yüzyıla ait iki Müslüman türbesi, hanaka, cami, Soğd mahalleleri
ortaya çıkarılmıştır. (Baypakov & Voyakin, 2007: 5-20).
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Binyul: Burası hakkında bilgi Çinli Budist keşiş Xuan-zang’ın seyahatnamesinde geçmektedir. Seyyah burasını Suyab’tan 400 li batıda bulunan,
genişliği yaklaşık 200 li ve bol sulu, toprağı verimli bir yer olarak tasfir etmiştir. Burada binlerce pınar ve göl olmasından dolayı adının böyle adlandırıldığını, Türk kağanının yazı burada geçirdiğini kaydetmiştir. (Xuan-zang, Zapiski, 2012: 40) Çince transkripsyonu ile zikredilen bu yer
ismi Bin kaynak manasını vermektedir. Bazı araştırmacılar tarafından bu
yerin isminin okunuşu Ming Bulaq veya Bing göl olarak verilmiştir. (Cen
Zhong-mian, 1958/b: 8) Tang Hanedanı devrinde B’ieng iuĕδ diye okunmuş
olan Çince transkripsyon zorlukları arttırmıştır. Tang Hanedanı döneminde kelime sonundaki “δ”, -r veya -l sesini temsil etmiştir. (Ligeti, 1951: 316)
P. Pelliot, bu terimi Binyul olarak okumuştur (Pelliot, 1930: 189-190) ve bu
görüş diğer araştırmacılar tarafından kabul görülmektedir. A. fon Gabain,
“yul” kelimesinin çay veya dere anlamı olduğunu düşünmektedir. (Gabain,
1988: 45) Yul şekli gerek Çin, gerek Türk fonetiği bakımından doğru bir
karşılık olarak görülmektedir. Bu kelimeye Turfan dil yadigârlarında da yul,
yuul (ve yulaq) şeklinde tesadüf edilmiştir. (Ligeti, 1951: 316) Türkçede nadir kullanılan “yul” terimi M. Kaşgarlı’nın lügatinde de “kaynak” manasında mevcuttur. Xuang-zang’ın biyografisine göre Binyul, Suyab (Akbeşim)
ve Talas şehri arasındadır. Beal, Binyul olarak Çu Nehrinin bir kolu olan
Karagati ve Talas Nehrinin bir kolu Yarsu arasındaki bölgeyi göstermektedir. (Beal, 1884: 29, not. 93) Bazı araştırmacılar bu şehri Talas ve Suyab
arasındaki Minbulak ile özdeşleştirmektedir. (Feng Cheng-zhun, 1982: 15)
Severtsov, Xuan-zang’ın seyahatnamesinden yola çıkarak Taraz civarındaki Küyük Irmağının kaynaklarının Mingbulak olabileceğini düşünmüştür.
(Severtsov, 1947: 91)
Yukarı Barshan: Barshan hakkında İbn Hurdadbih’in eserinde bahsedilmiştir. Burada İpek Yolu’nun bazı güzergâhlarından söz ederken
Kubal’dan 3 fersah (bir fersah, 6 km) mesafede Yukarı Barshan olduğunu
kaydetmiştir. (İbn Hurdadbih, 1986: 65) Yukarı Barshan’ın Issıkgöl’ün güney-doğu kıyısında olabileceği düşünülüyorsa da İbn Hurdadbih’in metninde bunun bir şehri yahut eyâlet olduğu belli değildir. Kudame, Hurdadbih’in bilgilerini tekrarlayarak Yukarı Barshan’ın dört büyük, dört küçük
yerleşim yerinden oluştuğunu kaydetmiştir. (Barthold, 1963: 38) İdrisî,
Yukarı Barshan’ın (Barshan el-Ulyâ) Karlukların şehri olduğunu ve Tokuz
Oğuzların hükümdarının oturduğu Hanbalık şehrinden iki aylık mesafede bulunduğunu bildirir. (Şeşen, 2017: 100) Müellif, şehrin müstahkem iki
suru olduğunu, bu havalide oturan Türklerin çoğunun ihtiyaçlarını almak
için bu şehre geldiğini kaydeder. Ayrıca Barshan el-Ulyâ’dan Nevâket’e kafile yürüyüşüyle on konaklık mesafe olduğunu da gösterir. (Şeşen, 2017: 102)
Hudud’ül-Âlem’de Issıkgöl’ün güney kıyısındaki şehirlerden bahsederken
Barshan, gölün kıyısındaki zengin bir şehir olarak tavsir edilmektedir.
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Hükümdarının Karluklardan olduğu, ancak sakinlerinin Dokuz Oğuzları
tuttuğundan da bahsetmiştir. (Barthold, 1973: 43) Gerdizî’de Issıkgöl kıyısındaki şehirlerden Ton ve Barshan’ın arası 3 günlük mesafe olarak gösterilmiştir. Ayrıca Gerdizi Barshan dihkanının Manak unvanı taşıdığını ve
şehrin 6.000 asker çıkarabildiğini kaydetmiştir. Barshan’ın sağında iki dağ
geçiti bulunuyordu, birinin ismi Peygu, diğerinin adı Ozar idi. (Barthold,
1973: 51) Barshan’ın adı Birunî’nin kitabında da geçmektedir. Burada harsini adını taşıyan bir metalden Issıkgöl kıyısında bulunan Barshan’da kazanlar döküldüğü ve Çinli ustaların bu dökümün sırrını gizli tuttukları bildirilmiştir. (Al-Biruni. Moskova, 1963: 244) Bernştam, Koysarı civarındaki
harabelerin Yukarı Barshan şehri olduğundan emindi. Daha sonra Barskaun Irmağı kıyısında D. Vinnik, 4×4 km. alanı olan şehir harabesini ortaya
çıkarmıştır. Irmağın isminin benzerliğinden dolayı bu harabelerin Yukarı
Barshan şehri olabileceğini düşünmüştür. Gerdizî’nin bilgilerine göre Yukarı Barshan Türkler tarafından değil, Soğdlar tarafından kurulmuş olmalıdır. Yani şehrin özdeşleştirilme meselesi henüz çözümünü bulmuş değildir.
Talhiz (Talgar): Hududü’l-Âlem’de Ton (Tunul-Tong) şehri ile birlikte
Çiğiller ve Karlukların arasındaki sınırda, dağ arasında Issıkgöl’ün yakınında bulunduğu kaydedilmiştir. Sakinlerinin savaşçı ve mert olduğu bildirilmiştir. (Orhan (Kurulay), 2007: 78) Araştırmacılar, bu şehri Almatı
şehrinden 22 km. mesafedeki Talgar Irmağının kıyısındaki Talgar şehri ile
ilişkilendirmektedir. Arkeolojik incelemeler sonucunda şehrin 9. yüzyılda
kurulduğu tespit edilmiştir. Şehrin genişliği 28 hektardır ve yapı malzemeleri olarak çoğunlukla taş kullanılmıştır. Talhiz şehrinin Büyük İpek Yolu
üzerinde bulunduğu bilinmektedir. 1975 yılında şehir harabelerinden 1113. yüzyıllara atfedilen fil kemiğinden oyulmuş satranç figürlerin bulunması şehirde ticaretin geliştiğini gözler önüne sermektedir. (Kopylov, 1992:
55-67) Muhtemelen bu figürler Çin’den İpek Yolu üzerinden buraya gelmiş
olmalıdır. Buna benzer figürler Orta Asya’nın Termiz, Afrasiyab, Hulbuk
gibi şehirlerinde de bulunmuştur. (Gulyamova, 1960: 70)
Balasagun (Burana) : 10. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çu civarındaki Ortaçağ şehirleri arasında Balasagun ismi öne çıkmaktadır.
Mü’cemü’l-Büldân’da Balasagun, Seyhun’un ötesinde Kaşgar’a yakın, Türk
hududunda büyük bir şehir ve buradan çıkan bazı âlimlerin olduğu kaydedilmiştir. (Şeşen, 2017: 134) Balasagun hakkında bilgiyi Selçuk hükümdarının veziri Nizamü’l-Mülk de vermektedir. Onun verdiği malumatlara
göre bu şehri 940 yılında Türkler zapt etmiştir. Şehrin tarihi yeri hakkında Makdisî’nin listesi önemli kaynaklardan sayılmaktadır. Onun listesinde
Talas Nehri’nin yukarı havzasındaki şehirlerin arasında Balasagun’un ismi
de geçmektedir. Müellif, burada Taraz’dan çıkıp, Kırgız Aladağının güney
yamaçlarından geçen kervan yolunun Balasagun civarında bir geçitten
geçtiği kaydetmiştir. Balasagun şehri hakkında M. Kaşgarlı’nın eserinde
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de bilgiler bulunmaktadır. Kaşgarlı, Balasagun’un Kuz-uluş, Kuz-ordu gibi
isimlerini vermektedir ve şehrin yakınında Şu Kağan’ın yaptırdığı Şu Kalesi
hakkında rivayeti anlatmaktadır. Birunî’nin haritasında Balasagun 91º31´
boylam, 44º enlemde bulunmaktadır. 13. yüzyıl kaynaklarına göre Balasagun hakkındaki bilgi 1210 yılındaki kanlı bir savaş ile ilgili verilmiştir. 1218
yılında şehir direnç göstermeden teslim olmasından dolayı Go-balık (İyi
Şehir) adını almıştır. (Barthold, 1966: 102; Baypakov, 1998: 146) İbn Veli,
şehirde 40 Cuma camisi, 200’den fazla günlük cami olduğunu kaydetmiştir.
Tarihte Türklere başkentlik etmiş olan Balasagun’un siyasî, iktisadî, medenî
ve bilim merkezi olmasından dolayı birçok araştırmacı şehrin gizemlerini çözmek için uğraşmıştır. Barthold, Balasagun’un yerini tespit etmek
mümkün olmadı diye yazmıştır. (Barthold, 1965: 255-257) 1970 yılında
P. N. Kojemyako, Burana’nın Balasagun olduğunu ileri sürmüştür. Onun
görüşüne D. V. Vinnik, O. Karayev gibi araştırmacılar destek vermişlerdir.
(Masson, Goryaçeva, 1985: 58-59) Kazak araştırmacılardan U. Şalekenov,
Balasagun’u Kazakistan’ın Taraz (Jambıl) ilinin sınırları içindeki Çu Nehri’nin sol kıyısında bulunan Aktöbe harabeleri ile özdeşleştirmektedir. (Şalekenov, 1980: 13-40; Şalekenov, 2009: 272) 2010 yılında Burana minaresi
civarında üzerinde Balasagun (Hicri 630) ve Ordu (Hicri 620) yazıları bulunan gümüş sikkeler bulunmuştur.3 Bu buluş burada önemli bir darphanenin olduğunu düşündürmektedir. Bundan yola çıkarak sikkeler üzerinde incelemeler yapan araştırmacılar U. Şalekenov’un fikrine şiddetle karşı
çıkmakla beraber Balasagun’un Burana olduğunu düşünmektedirler. (Petrov vd, 2012: 174) Kırgızistan’ın Tokmak şehrinin 10 km güney-batısında
bulunan bu şehrin alanı 35 hektardır. 1938-39 yıllarında şehirde inceleme
yapan Bernştam, bunu Balasagun (12 yy.) ile özdeşleştirmiştir. 1953-54 yıllarda burada araştırma yapan Kızlasov ise şehrin 5. yüzyılda kurulduğunu
ortaya koymuştur. Akbeşim’de iki Budist tapınağı çıkarılmıştır. (Kızlasov,
1959: 155-227) Tarih-i Raşidî’de “Cud’da (Çu havzası?) büyük bir şehrin
izleri vardır. Şehrin minaresi, medreselerinin bir kısmı korunmuştur. Bu
şehrin ismini kimse bilmediği için Moğullar ona Minara demektedir” diye
bildirmiştir. Muhammed Haydar Duğlatî, 1999: 423) Burada araştırma
yapan Barthold, “…Harabeler muhtemelen en yüksek yapıta göre Manara
diye adlandırılmıştır. Şimdi burada (Tokmak yakınında) Ortaçağ eserinden sadece Burana isimli bir yüksek minare korunabilmiştir” diye yazmıştır. (Barthold, 1964, c. 3: 569) Bernştam, Burana’nın “minare” (monara) kelimesinin bozuk söylenmiş şekli olduğunu düşünmüştür. (Bernştam, 1950:
40) 19. yüzyılın sonlarında Burana minaresinin 1,5 verst güneyinde Rus
hekim F. V. Polyakov tarafından Nesturi mezarlığı bulunmuştur, bazı mezar
taşları (kayraklar) 1886-1887 yıllarında D. A. Hvolson tarafından okunmuş
3
Balasagun yazılı sikkeler hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. P. N. Petrov,
Kamyşev. A. M, Akindinov. S. V, “Balasagun i Orda-Monetnye Dvory Çuyskoy
Doliny Pervoy Treti XVIII Veka”, İzvestiya AN RK, 2012, no.3: 168-177.
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ve 13-14. yüzyıllara ait olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca 1648-1650 yıllarında ait üzerinde “vebadan öldü” yazıları bulunan taş kayrakların da çok
olduğuna dikkat çekmiştir. 1887 yılında tesadüfen bulunan altın sikkeler
Sankt-Petersburg’daki Ermitaj müzesine teslim edilmiştir. 1860 yılında M.
İ. Venyukov, Tokmak şehrinin yakınlarında bulunan bu minare hakkındaki rivayetleri “Rusya Coğrafya Kurumunun Yazıları” belleteninde makale
olarak yayınlamıştır. Araştırmacılar bundan sonraki yıllarda da çok yoğun
şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz.4 Sovyetler Birliği döneminde de bu
Ortaçağ şehrinde araştırmalar yürütülmüş, yeni materyaller ortaya çıkmıştır. Arkeolojik araştırmaların neticesinde M. Ye. Masson ve V. D. Goryaçeva, 1261’de Burana’nın önemli bir şehir olmaktan çıktığını, ancak 13-14.
yüzyıllarda hâlâ varlığını sürdürdüğü kanısına varmışlardır. (Masson, Goryaçeva, 1985: 29, 65.)
Hiyam: Hiyam, Arapça bi kelimedir ve “çadırlar” anlamını vermektedir.
İdrisî’nin haritasında Hiyam Kalesi küçük dağların yamaçlarından akan
nehrin güneyindedir. Hiyam’ın kuzeyinde ise Kimakların ülkesi yer almaktadır. İdrisî, Ruza (Çu) Nehrinin kıyısında dağların bulunduğunu belirtir.
Bu dağların tepesinde Hiyam Kalesi vardı. Bu bilgiler 1154 yılı haritasında da uygun düşmektedir. Hiyam, Handak adını taşıyan Oğuz boylarının
önemli merkezi konumunda olmuştur. İdrisî, Hiyam şehrini sarp bir kayalığın tepesinde, Oğuzların sığındıkları ve ihtiyaçlarını temin ettikleri yer
olarak tarif etmiştir. Şehir, Dehlân şehrinin batısında 12 konaklık uzaklıktadır. Burası otlak alanı bol, sulak, ancak soğuk bir iklime sahipti ve Aral
Gölü’nün doğusunda bulunmaktaydı. (Şeşen, 2017: 116) S. G. Agacanov,
İdrisî’nin anlattıklarını, Makdisî’nin 10. yüzyılda “Türkmen çadırı” dediği
Ordu şehri hakkındaki bilgilere benzerliğinden yola çıkarak, Çu Nehri Vadisindeki Ordu şehri olabileceğini söylemiştir. (Agacanov, 2004: 98). Hiyam
şehrinin Ordu olduğunu düşünürsek onu Mirki ve Haran arasında aramamız gerekmektedir. Makdisî, Ordu şehrini Türkmenlerin reisinin oturduğu
küçük bir yer olarak kaydetmekle beraber Mirki ve Haran arasında göstermiştir. Ayrıca bu hükümdarın İspidcab hükümdarında haraç gönderdiğini
belirtmiştir. Müellife göre, Ordu şehrinin etrafında sur, surun etrafında ise
4 1861 yılında araştırmacılar Voronin ve Nifat’yev, Burana minaresi kalıntıları
civarında içi sikkelerle dolu kâse buduklarını bildirmiştir. 1863-1864 yıllarında
ressam Uspenskiy, Burana Minaresi ve onun yanında bulunan türbeyi resmetmiştir.
1869’da ise ünlü Rus ressam V. V. Vereşçagin de bu minarenin resmini yapmıştır.
1877 yılında Kazak şehrinde toplanan Rusya’nın IV. Arkeoloji Kongresinde V. D.
Smirnov, Burana şehri hakkında bildiri sunmuştur. 1885 yılında F. V. Poyarkov,
Burana’nın güneyinde 1,5 verst (1 verst: 1,06 km.) mesafede bulunan mezar
kalıntılarında araştırma yapmıştır. 1886’da bu araştırmaların yürütülmesi,
Moskova Arkeoloji Kurumu’nun kararı ile N. N. Pantusov’a devredilmiştir. Bu
araştırmalar neticesinde minare civarında 34 mezar açılarak, inceleme yapılmıştır.
1894 yılında V. V. Barthold, Burana’nın Karahanlılar devrindeki bir şehir olduğunu
ispat etmiştir.
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içi su doldurulmuş hendek vardı, hükümdarın sarayı kalenin içindeydi. Haran şehrinin hükümdarının Müslüman, ancak sakinlerinin kâfir olduğunu
kaydetmiştir. (Şeşen, 2001: 257) Hiyam şehrinin yerini doğru tespit etmek
için İdrisî’nin Hiyam Kalesinin, Oğuzların Handag boyunun önemli merkezi olduğunu bildirmesini hatırlamakta yarar vardır. Handak adında yer
ismi bugün de kuzey-doğu Yedisu’da bulunmaktadır ve Kazakçada Hantav,
yani Han Dağı olarak bilinmektedir. (Baypakov, 2005: 98-99)
Gâgan: İdrisî, Gâgan şehrini Gâgan Gölünün batı kıyısına yerleştirmiştir. Müellifin bildirdiğine göre “Gâgan, güzel, zengin ve bereketli bir şehirdir. Burada ipek elbise imal etmek için tırazlar (atlas) dokunur, güzel yünlü
elbiseler yapılır ve Türk tüccarlar bu elbiseleri diğer ülkelere ihraç ederler. Gâgan’dan doğuya doğru 8 konaklık mesafede Dehlan (Zihlan) şehri
ve batıda 4 günlük mesafede Demûriye şehri bulunuyordu”. (Şeşen, 2017:
106) Araştırmacılar, Gâgan şehrini İdrisî’nin haritasında da yer aldığı gibi
Gâgan Gölü’nün güney-batısındaki Köktuma şehri ile özdeşleştirmektedir.
Garbiyân (Şaldıvar): Nüzhetü’l-Müştâk’ta Garbiyân şehrinin Dehlân
şehrinin kuzey-batısında 5 konaklık mesafede olduğu bildirilmiştir. Müellif, Garbiyân’dan 3 mil uzaklıkta çok miktarda gümüş çıkartılan maden
ocağı olduğunu ve şehir halkının bundan iyi para kazandığını dile getirmiştir. Diğer ülkelerden mal getiren tüccarlar, burada mallarını gümüş
ile değiş-tokuş ederlerdi. (Şeşen, 2017: 116) İdrisî’nin 1154 yılındaki haritasında bu şehir Askaruz Dağlarının (Tanrı Dağları) yükseklerinde gösterilmiştir. A. N. Margulan (1978: 8), Garbiyân’ın Merkezî Kazakistan’da
olabileceğini söylüyorsa, S. G. Agacanov (1969: 69) şehri Talas Aladağları
civarında aramak gerektiğini bildirmiştir. Aslında Agacanov’un tahmini
daha mantıklı olabilir, çünkü Ortaçağ’da bilinen gümüş maden merkezleri Talas Aladağları bölgelerinde bulunmaktaydı. Burada Taraz şehrinin 30
km. güney-doğusunda Şelci şehrinde gümüş çıkartılıyordu. Talas Nehrinin
yukarı havzasındaki Kül, Sus, Tekabket şehirleri civarında da gümüş yatakları bulunmaktaydı. Yani, Garbiyân da Talas çevresi şehirlerinden olabilir.
Hatta Garbiyân adı da gümüş madenlerinin birinin adı olabilme ihtimali
vardır. Araştırmacılara göre Garbiyân şehri, Talas civarındaki Gümüşdağ
eteklerindeki 10-12. yüzyıllarda var olduğu bilinen Şaldıvar şehri olabilir.
(Baypakov, 2005: 100)
Kencek-Sengir (Şaruaşılık): Kencek-Sengir şehri hakkında bilgi veren
M. Kaşgarlı, bu şehrin Taraz şehrine yakın mesafede olduğunu ve burasının
Kıpçakların sınırı olduğunu bildirmiştir. (Kilisli, I: 399; Atalay, I: 480) Kaşgarlı’da eski Karluk yurdu ile ilgili isimleri kaydedilen toplulukların biri de
Kençeklerdir. Kaşgarlı’nın başlangıçta “Türklerden bir bölük” olarak bahsettiği Kençeklerin aslında Türk olmayıp, Türk ülkesine sonradan göç etmiş
olduğunda da işaret etmektedir. (Kilisli, III: 84; Atalay, III: 118) Kaşgarlı’nın eserinde kökenleri hakkında bir malumat verilmemiş bu topluluğun
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11. Yüzyılda Kaşgar civarında yaşadıkları ve köylerde Kençek lehçesiyle
konuşulduğu, ancak şehrin içinde Hakaniye Türkçesinin kullanıldığı kaydedilmiştir. (Kilisli, I: 31; Atalay, I: 30) Bundan yola çıkarak R. Genç, Talas
civarındaki Kencek-Sengir şehrinin bu toplulukla ilgisi olabileceğini düşünmektedir. (Genç, 1997: 40) Bunun dışında Reşidüddin’in eserinde Kencek isimli yer adına rastlanmaktadır. Müellif, 1269 yılında Talas ve Kencek
arasındaki otlaklarda Cengiz Han mirasçılarının kurultay yaptıklarını bildirmiştir. Özbekistan’ın Semerkant şehrinin kuzeyinde bulunan bu şehirde
yapılan kurultayda Çağatay ve Ögedey oğullarının arasında yurt taksimi
yapılmıştı. (Togan, 1981 b: 60) Ageeva ve Patseviç, Kencak şehrini Talas
Nehrinin aşağı havzasındaki Tekturmas ve Şaruaşılık şehirlerinin biri olarak görmektelerdir. K. Baypakov ise daha net bir isim vererek bu şehri Şaruaşılık şehri ile özdeşleştirmektedir. (Baypakov, 1986: 30) Şarulaşılık şehri,
Tazar şehrinden kuzey-batı istikamette 90 km. uzaklıktaki Talas Nehrinin
sol kıyısındaki 7-14. Yüzyıllara atfedilen bir şehirdir. Daha öncesinde L.
İ. Pempel, Şaruaşılık şehrini Ortaçağ şehirlerinden Dih-Nucikes ile özdeşleştirmişti. Bu konuda Baypakov’un fikri daha doğru gözükmektedir. Yerli
halk Şaruaşılık şehrinin kuzey-batısında akan Talas Nehrinin genişlediği
kolunu “Talas’ın ken jiyeği” veya kısaca “Ken jiyek” diye adlandırmaktadır.
Ken jiyek, Kazakçada “geniş kıyı” anlamını bildirmektedir. “Sengir” kelimesi dağ çıkıntısı anlamına gelmektedir. Modern Kazakça’da da bu kelime
aynı anlamda kullanılmaktadır.
Kulan (Lugovoye) : Çin kaynaklarından “Yeni Tang Tarihi”nde Ju-lan
şeklinde verilmiştir. (XTS: 34/b) Kaynakta Ju-lan şehrinin A-shi-bu-lai (Aspara) şehrinden 70 li uzaklıkta olduğu kaydedilmiştir. Bu şehirler Talas Vadisi şehirleri grubuna girmiş olup, Taraz (Talas) yakınlarında bulunmaktadırlar. Hududü’l-Âlem’de Kulan, İslam dünyasına bitişik, ziraatla uğraşan bir
Karluk bölgesi olarak kaydedilmiştir. (Orhan (Kurulay), 2007: 77) İdrisî’nin
verilerinde ise, Kulan, Taraz civarında olup, Kûl-Çub’tan 15 mil, Berk köyünden de 15 mil uzaklıktadır. (Şeşen, 2017: 107) Buna benzer bilgileri İbn
Hurdadbih ve Kudame b. Cafer de tekrarlamaktadır. Makdisî’nin eserinde
şehir, Haytal mıntıkasında Mirki ve Deh-Nevi şehirleri arasında geçmektedir. Müellif, Kulan’ın müstahkem olduğunu, camisinin varlığını, Taraz yolu
üzerinde olduğunu ve halkının azaldığını kaydetmiştir. (Şeşen, 2017: 175)
Makdisî’nin şehirde cami olduğundan bahsettiğine göre bu dönemde İslam
dairesinde yer aldığını düşünebiliriz. Kulan şehri, birkaç siyasî olaylara da
tanıklık etmiştir. 740 yılında burada Türgişlerin hükümdarı, Batı Türk Kağanı Aşina Xing’i öldürmüştür. 840 yılında ise Yedisu bölgesinde akın eden
Arap orduları Kulan şehrine kadar gelmiştir. Kulan şehrinin bugünkü yerinin bulunması, tarihi kaynaklarda coğrafî malumatların doğru verilmesi sayesinde çok zor olmamıştır. Kulan’ın Taraz şehrinin civarında ismi bugün de
Mirki olan şehrin yakınlarındaki Lugovoye köyü olabileceği konusundaki
Barthold’un görüşü tartışma yaratmamıştır. 1963-1965 yıllarında K. Akışev
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başkanlığındaki Yedisu Arkeoloji Araştırma heyetinin Kulan şehrinde yürüttüğü kazılarda 7-10. Yüzyıllara atfedilen kale (Lugovoye A) ve 6-8. Yüzyıllara atfedilen imalâthane (Kulan B) bulunup, kazılmıştır. Araştırmacılar,
bu kale ve imalâthane kalıntılarında bulunan seramik eşyaların 8. Yüzyıla
ait olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan arkeolojik incelemelerin sonucunda
şehirde Ortaçağ’da seramik ve çömlek imalâtının yüksek düzeyde olduğu
ortaya koyulmuştur. (Lunina, 1978: 203-210) Arkeolojik kazılar sırasında
irili-ufaklı üzüm pekmezi ve üzüm şarabı imalâthaneleri de bulunmuştur.
Bu imalâthanelerin yapısı 19-20. Yüzyıllardaki Fergana’daki üzüm şarabı
imalâthanelerine birebir benzediği tespit edilmiştir. Şehirden bulunan üzeri nakışlı seramik çömlekler, tabaklar, testiler ve diğer eşyaların 7-8. Yüzyıllara ait olduğu saptanmıştır. (Baypakov, 1972: 80-89)
Aspara: “Eski Tang Tarihi”nde (XTS: 34/b) adı A-shi-bu-lai olarak geçen bu şehri Chavannes, Kazakistan’daki Aspara harabeleri ile ilişkilendirmektedir (1903: 10) Ortaçağ Arap coğrafyacılarından İdrisî’nin eserinde
Taraz civarında ve Berk köyüne 15 mil uzaklıkta olduğu dışında başka bir
bilgi verilmemiştir. (Şeşen, 2017: 106) Diğer Arap coğrafyacılarının eserlerinde bu şehrin ismine rastlanmamaktadır.
Nüzket (Şiştöbe): Aspara şehrinden 8 fersah uzaklıkta olduğu bilinen
bu büyük yerleşim birimini V. Barthold, Aksu şehriyle, A. Bernştam ve K.
Baypakov ise Şiştöbe ile özdeşleştirmektedir. Şimdiki Aspara kasabasının
doğusunda Kayındı (17 km), Şiştöbe (31 km) ve Poltavsk (42) kasabaları
bulunmaktadır. Bunların içinde yapısı en büyük ve sağlam olanı Şiştöbe’dir.
Bu şehir, 6-12. yüzyıllar arasında var olmuştur. Muhtemelen kaynakta adı
geçen Nüzket şehri bu olmalıdır. (Yeleuov, 1993: 177)
Harancuvan (Aksu): Nüzket şehrinden 4 fersah mesafede bulunan
Harancuvan şehri hakkında bilgi veren İslâm kaynakları “Şehir, surlarla
çevrilidir, şehristan surun içinde, dihkan orada yaşıyor” diye kaydetmiştir.
(Volin, 1960: 74, 80) Ye. Ageeva, G. Patseviç, bu şehrin Aktöbe şehri ile
aynı olduğunu savunuyorlarsa (Ageeva, Patseviç, 1958: 205), K. Baypakov,
Aksu ile özdeşleştirmektedir. (Baypakov, 1986: 31) Aksu şehri (Belovodsk),
Şiştöbe kasabasının 23 km. doğusundadır. 1984 yılında şehir şehristanının kuzey kısmında arkeoljik araştırmalar yapılmıştır. Bunun neticesinde
şehrin yaşı ve tarihî-toponpmik özelliklerini ortaya koyan malumatlar elde
edilmiştir.
Çûl (Sukuluk): Kaynaklara göre Çûl, Burket’ten 12 mil mesafededir.
(Şeşen, 2017: 104) Volin’in tercümesinde Cûl, Harancuvan’dan 4 fersah
uzaklıktadır. (Volin, 1960: 76-77) V. Bartold, Çûl şehrini Bişkek şehrinin az
doğusunda aradıysa (Barthold, 1964, c. 2: 282), Tomacek ve V. D. Goryaçeva bunun Bişkek şehrinin kendisi olabileceğini düşünmüşlerdir. A. Bernştam ve O. Karayev ise Çûl şehri ve Şalakazak törtkülü arasında bağlantı
kurmuştur. K. Baypakov, Çûl şehrinin 14. yüzyıla kadar var olduğunu dile
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getirerek, Sukuluk şehri ile özdeşleştirmiştir. (Baypakov, 1986: 31) Sukuluk,
Aksu şehrinin 16 km. doğusunda ve 5-14. yüzyıllarda varlığını sürdürmüş
uzun surlu şehirlerden biridir.
Kûl-şûb (Örnek): İdrisî’nin (Şeşen, 2017: 107) Türklere ait Kulân köyünden 15 mil uzaklıkta gösterdiği bu şehirlerin birbirinden uzaklığı İbn
Hurdâdbih’e göre 9 fersah, Kudâme b. Caʽfer’e göre 4 fersahtır (Şeşen, 2017:
181, 186) K. Baypakov, ilk başta Kûl-şûb köyünü Taraz civarındaki Akırtöbe
törtkülü ile (dörtgen şeklinde bir yapı) özdeşleştirmiş ise de daha sonra ayrıntılı arkeolojik incelemelerin sonucunda bu fikrinden vazgeçerek Akırtaş
şehrinin 30 km. doğusunda Sulutör civarında bulunan genişliği 155×160
metre kare olan ve 9-12. yüzyıllara atfedilen Örnek harabeleri ile özdeşleştirmiştir. Örnek harabelerinde yürütülen arkeolojik kazılarda Müslüman
türbesi, iki tane taş sütün bulunmuştur. 1990-1993 yıllarında burada Kazakistan Bilimler Akademisinin araştırmacılar heyeti araştırmalar yapmıştır.
Örnek, Sulutör yakınındaki Altınsu Irmağının kıyısındaki aynı ismi taşıyan
köyün 6 km. güneyinde bulunmaktadır.
Cûl-şub (Jırlısu veya Taldısu civarı): Araştırmacılar, İbn Hurdâdbih’in
Kûl-şûb şehrinden 4 fersah mesafede gösterdiği (Şeşen, 2017: 181) bu yerleşim birimi ile Maldıbay törtkülünün aynı olduğunu bildirmektedirler.
Maldıbay törtkülü, aynı isimdeki köyün 1,5 km. doğusunda ve 33×35 metre
kare çapındadır. Şehrin yaşı 6-8. yüzyıllar aralığı olarak tespit edilmiştir. O
zaman daha sonraki yüzyıllarda varlığını sürdüren Çûl şehrinin harabelerinin Maldıbay törtkülü olması şüphelidir. Bu şehrin Örnek’ten (Kûl-şûb)
15 km. uzaklıkta olduğunu (kervan yolundan kuzey istikamete) hatırlarsak,
bu şehrin yerini Örnek harabelerinin doğusundaki Jırlısu veya Taldısu civarlarında aramak daha doğru olacaktır. (Yeleuov, 1993: 176)
Sâriğ (Novopokrovka): İbn Hurdâdbih ve Kudâme b. Caʽfer’de burası Çûl köyünden 7 fersah mesafede büyük bir köy olarak kaydedilmiştir.
(Şeşen, 2017: 181,186) Barthold, bu köyün Burana harabelerinde veya yakınında bulunduğunu düşünmüştür. ( Barthold, 1966: 49) A. Bernştam,
Sâriğ şehrinin Bişkek’ten 32 km. doğuda bulunan Krasnoreçensk olduğunu
varsaymaktadır. Novopokrovka, bu civardaki ilginç topografik özelliklere
sahip şehir harabesidir. Bu şehri K. Baypakov, Kirmirau ile özdeşleştirmiş
ise de niçin böyle bir tahminde bulunduğu konusunda bilgi vermemektedir. (Baypakov, 1986: 129, resimde. no. 49).
Türk Hakanı’nın Şehri (Şömüş): İbn Hurdâdbih’in listesinde Sâriğ köyünden sonra gelen ve oradan 4 fersah mesafede bulunan Türk hakanının
şehri ismiyle kaydedilmiş (Şeşen, 2017: 181) Bu şehri K. Baypakov, Bişkek
şehrinin 20 km. batısında bulunan Şömüş harabeleri ile özdeşleştirmektedir. (Baypakov, 1986: 32) Sâriğ’tan çıkan Büyük İpek Yolu’nun bir kolu
doğuya doğru gitmektedir. Sâriğ şehrinden kuzeye doğru çıkan ikinci yol,
Çu Nehri kıyısındaki Şömüş Geçidi’ne getirmektedir. Sâriğ şehri ve Şömüş

238

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

Gecidi arasında 16 km mesafe vardır ve geçit Şömüş Dağının batısındadır.
Bu dağı yerli Kazak Türkleri bu şekilde adlandırıyorsa, Kırgız Türkleri ise
Evliya Dağ olarak adlandırıyorlar. Çu Nehrinin sol kıyısında Bişkek şehrinin 20 km. batısında bulunan bu şehir harabeleri hakkında Orta Asya
şehirleri tarihi araştırmacılarından P. N. Kojemyako, “şehrin sağlam yapılı
surları olduğu” bildirmiştir. (Kojemyako, 1959: 112)
Kerminket (Sümbe): Hududü’l-âlem’de Çûl şehrinden Issıkgöl’e doğru giden ticaret yolunun üzerinde bulunan, Karlukların Laban boyunun
oturduğu, her köşeden gelmiş tüccarların yaşadığı bir köy olarak kaydedilmiştir. (Orhan (Kurulay), 2007, s. 78) Bu şehrin ismi Makdisî’nin listesinde de yer almaktadır. (Volin, 1960: 84) Bazı araştırmacılar Laban terimini
şimdiki Kazak Türklerinde bir boy ismi olan Alban adının bozulmuş bir
şekli olarak görmektedir. Bundan yola çıkarak Ketmen Dağının kuzey yamaçlarındaki Albanların yaşadığı Sümbe köyünün Kerminket olabileceğini
düşünmektedirler. (Vostrov, Mukanov,1968: 129-132)
İki Oğuz (Düngene): Bu şehir M. Kaşgarlı’nın haritasında yer almıştır.
13. yüzyılda buradan geçen Rubrouck, İli Nehri’nin geçtikten sonra Perslerin yaşadığı Ekvius şehrinde konakladığını ve oradan Kayalık şehrine 1
günde gittiğini yazmıştır. Barthold (c. 4: 85) ve Bernştam (1948/b: 83) bu
şehri ilk başta Şengeldi köyü ile özdeşleştirmişlerdir. Bu bilgilerden yola
çıkarak yürütülen arkeolojik kazılar bu şehrin kalıntılarının İli Nehri’nin
sağ kıyısındaki Şengeldi köyü olamayacağını ortaya koymuştur, çünkü şehirde 13. yüzyıla ait katmanlar bulunamamıştır. (Baypakov, 1986: 36) Burada 1939 yılında A. Bernştam başkanlığındaki arkeoloji heyeti, daha sonra 1997 yılında K. Baypakov başkanlığındaki heyet tarafından araştırmalar
yapılmıştır. Şehir kare şeklindedir, duvarları boyunca ve duvar köşelerinde
yuvarlak kulelerin yerleri tespit edilmiştir. Alanı 675×565 metre kare civarındadır. Harabeden bulunan seramik eşyalardan şehrin 8-9. yüzyıllarda
var olduğu tahmin edilmektedir. Rubrouck’un Kayalık şehri hakkında verdiği bilgilerden yola çıkarak Baypakov, bu şehrin şimdiki Taldıkorgan’ın
(Kazakistan) yakınından akan Köksu Irmağının kıyısındaki Düngene harabeleri olduğunu düşünmektedir. (Baypakov, 1986: 36)
Cuvikat (Bektöbe): Kudâme b. Caʽfer’in verdiği bilgilere göre Cuvikat
şehri Taraz’a 2 fersah mesafededir. (Volin, 1960: 77) Bertnştam, (1941: 44)
bu şehrin şimdiki Taraz şehrinin 15 km. batısındaki Ülken Burul Dağı’nın
güney eteklerindeki Bektöbe harabeleri olabileceğini düşünmüştür. 1938’de
burada Bernştam başkanlığındaki arkeoloji heyeti araştırmalar yapmıştır.
Baypakov, bu şehrin yerini net olarak tespit etmenin zor olduğunu bildirmekle beraber Bektöbe olabileceği görüşüne katılmaktadır. (1986: 29) Son
dönemlerde yapılan (2010) arkeolojik kazılarda Karahanlılar dönemine ait
seramikler, Türgiş ve Çin sikkeleri bulunmuştur. Araştırmacılar bu şehrin
8-12. yüzyıllar arasında var olduğunu düşünmektedirler.
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Nevaket (Krasnaya Reçka): Çin kaynaklarında adı Xin Cheng, yani “yeni
şehir” olarak geçmektedir. (XTS: 34/b) Hududü’l-Âlem’de (1973: 42, çev. Z.
N. Vorojeykina) Nûn-kât (Nevi-kât) şehrinin Urûn-Arc Dağı’nın yakınında
bulunduğu ve eskiden şehir olduğu, şimdi ise hırsızların uğrak yeri olduğu
bildirilmiştir. Ayrıca, yol üzerinde olduğu ve burada Karlukların birkaç keçe
kulübesi bulunduğu kaydedilmiştir. (Orhan (Kurulay), 2007: 78) Müellifin
burayı sadece Halluhların (Karluk) birkaç keçe çadırları dışında ıssız, harap
bir kasaba olarak kaydetmesi, şehrin bu dönemde artık eski öneminin
kalmadığını ve boşaldığını göstermektedir. Sovyet araştırmacılarından A.
Bernştam bu şehri Orlovka ile özdeşleştiriyorsa, K. Baypakov, önce Kısımçı,
daha sonra Krasnaya Reçka ile özdeşleştirmiştir. Krasnaya Reçka, Bişkek
şehrinin 40 km. doğusunda bulunmaktadır ve arkeologarın tabiriyle “uzun
surlu” şehirler grubuna girmektedir. Arkeolojik kazılar neticesinde Nevaket
şehrinde Budist tapınağı ve zenginlerin sarayı olduğu tahmin edilen yapılar
ortaya çıkartılmıştır. Saray salonunun duvarları oymalı ve renkli alçı ile
süslenmiştir. Levhaların süslemelerinde bitkiler ve hayvan figürlerin yanı
sıra kuşlar ve insanları tasvir eden kilden yapılmış küçük heykel figürler de
kullanılmıştır. Budist tapınağın duvarları ise fresk resimler ile süslenmiştir.
Duvarlardaki oyuklarda ve kaideler üzerinde Buda heykelleri bulunmuştur.
(Baypakov, Goryaçeva, 1999: 341-343) 1939 yılında Krasnaya Reçka şehir
kalıntılarında yapılan kazı çalışmalarında 8 odalı Sogd köşkü ortaya
çıkmıştır. Köşk sahipleri tarafından terk edilmiş olup, günlük hayatta
kullanılan eşyalar bulunamamıştır. Terk edilen bu köşk muhtemelen 6-7.
Yüzyıllarda önce Zerdüşt, sonra Müslüman mezarlığı olarak kullanılmıştır.
Kazı sırasında Zerdüştlere ait mezarlardan ölü kemiklerinin konulduğu
astodanlar, Türgiş sikkeleri bulunduysa, Müslüman mezarlarında kemikler
dışında başka bir şey bulunmamıştır. (Kratkiye Soobşçeniya., 1939: 47)
Bernştam, Krasnaya Reçka şehrini Sarıg şehri ile özdeşleştirmektedir.
(aynı eser, s. 48) Krasnaya Reçka kazısında Nesturilere ait yeşim taşından
yapılmış haç (֡3,8х3,5х05 sm), 8-11 yüzyıllara ait olduğu düşünülüyor.
Klyaştorniy’e göre Krasnaya Reçka, Nevaket şehridir. (Klyaştorny, 2006:
123) Şehir harabelerinden iki tane Budist tapınağı çıkarılmıştır. Tapınağın
birinin duvarlarında resimler olduğu görülmektedir.
Dehlan-Dih-Nucikes (Toymakent): Nüshetü’l-Müştak, Dehlan’ın kale
gibi bir şehir olduğunu, hükümdarın askerleri ve silahları olup, bazen
Taraz topraklarında akın yaptığını beyan etmiştir. Dehlan şehrinden
Bariket şehrine 4 günlük, batıda Hiyam şehrine 12 konaklık, kuzeybatısında ise Garbiyan şehrine 5 konaklık mesafe vardı. İdrisî, Bariket’e
giden yolu anlatırken “onlar bazen dost geçinmekte, bazen de karışıklık
çıkartmaktaydılar” diye kaydetmekle beraber bu iki şehir arasında geçişin
yüksek dağlardan dolayı oldukça zor olduğunu bildirmiştir. 1154 yılı
hatitasında müellif, Dehlan şehrini Şaş şehrinin kuzey-doğusundaki dağ
eteklerinde göstermiştir. 1192 yılı haritasında ise doğudan batıya doğru
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uzanan dağların eteklerinde görülmektedir. Ayrıca bu kaynak, Dehlan’ın
Kimeklere ait bir şehir olduğunu kaydetmiştir. Makdisî’ye göre Dih-Nucikes
hayvancılık ürünleri ticareti yapılırdı. (Volin, 1960: 81) 7-12. yüzyıllarda
var olduğu düşünülen bu şehri Baypakov, Taraz şehrinde 30 km. Toylukent
ile özdeşleştirmektedir. (Baypakov, 1986: 30)
Ordu: İdrisî’ye göre Ordu kalesinin su dolu hendekleri ve savunma
duvarları vardı. Şehrin merkezinde Türkmen hükümdarının ikametgâhı
olan iç kale bulunuyordu. A. Bernştam’a göre Ordu Frunze (şimdiki ismi
Bişkek) şehrinin 30 km. uzağında bulunan Kızıl Çay köyünün yakınlarındaki
harabelerdir. (VDİ, 1940, no. 2) Son dönemlerdeki arkeolojik incelemelerde
dayanarak, Kazak araştırmacı A. Margulan, Ordu şehrini Çu Nehrinin sağ
kıyısındaki vadide yer alan Kastek Geçiti’nin karşısında yerleştirmektedir.
(1950: 22) Burada Jambıl (Taraz) iline bağlı Korday ilçesinin Karakonus
kasabası yakınında eski bir şehir harabesi bulunmaktadır. Harabe, Orta
Asya ve Kazakistan’da yaşayan Türk kavimlerine özgü bir yerleşim üssü
planında yapılmıştır. Göçebeler ve yarı yerleşik toplulukların oturdukları
yerlerin önemli özelliği fazla büyük olmaması, çevrelerinin kuleler ve
su hendekleriyle tahkim edilmiş kerpiç surlarla çevrilmesidir. Bu tür
istihkâmlar han veya beylerin yazlık otağları olarak kullanılmaktaydı.
Makdisî, Ordu’dan küçük bir yerleşme merkezi olarak bahseder. Burada
Türkmenlerin hükümdarının oturmaktaydı ve İspidcab sahibine hediyeler
gönderirdi. Buranın etrafında kale ve sul dolu hendek vardı. Hükümdarın
evi surun içinde bulunmaktaydı. (Şeşen, 2017: 175) Bu açıklamalar, Batı
Yedisu’nun bazı bölgelerinin Samanîlerin hâkimiyeti altında olduğunu
göstermektedir. Kırgızların ünlü “Manas” destanında da Ordo diye şehirde
bahsedilmektedir. Destanda adı geçen Ordo şehri Karadağ’ın eteklerindeki
Jıngıldı bozkırlarında yer almaktadır ve başşehir olarak kaydedilmiştir.
Hükümdarının da ismi Akbeşim veya Akun Beşim olarak gösterilmektedir.
Balhaş Gölü’nün güney kıyısında yaşayan Oğuz boyları arasında balıkçılığa
da rastlanmaktaydı. İdrisî, Görgüz’de (Balhaş) avlanan balıkların yerli
halkın esas gıdası oluşturduğunu kaydetmiştir. (MİTT, c. I: 222) Güney
Balhaş bölgesinde ortaya çıkartılan arkeolojik bulgular da bu görüşü
desteklemektedir. Bölgede Türklere ait olduğu anlaşılan ve balıkçılık,
sulamaya dayalı tarımcılık ve hayvancılık izleri taşıyan yerleşik ve yarı
yerleşik iskân yerleri bulunmuştur. (Margulan, 1950: 55-56)
Çiğil: Makdisî’ye göre “Çiğil, Taraz şehrinden bir sayha (ünleme) ötede, etrafı surlarla çevrili, kalesi ve çarşısında camisi olan küçük bir kasabadır”. (Bibliotheca Geographorum Arabicorum, c. III: 274; Şeşen, 2017: 175)
M. Kaşgarlı, Taraz şehrinin yakınında bir kasabada Çiğillerin oturduğunu
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kaydetmiştir.5 Mahmut Kaşgarlı’da Zülkarneyn’in (Büyük İskender) Argu
bölgesine geldiği zaman yolların fazla çamur olmasında dolayı ilerlemek
güç olunca Çiğil kalesini inşa ettiğinden bahsedilir. (DTL, I: 393) Bu şehrin 7-12. yüzyıllarda varlığını sürdürdüğü tahmin edilmektedir. Senigova, Çiğil’i Taraz şehrinin güney-batısında 3 km. mesafedeki Jalpaktöbe
şehri ile özdeşleştirmektedir. (Senigova, 1972: 71)
Aşağı Barshan (Törtköltöbe): Makdisî’ye göre Barshan, Taraz’dan doğuya doğru iki ünleyimlik mesafede doğuda bir şehirdir. Beş rustâkı, bir
kühendizi vardır. Ayrıca şehirde Pazar yerinin varlığı, şehir mescidinin
de Pazar’ın ortasında olduğu kaydedilmiştir. (Şeşen, 2017: 245) İdrisî’de
Barshan (Barshan es-Süflâ), Taraz’dan 39 mil mesafede ve köyler ve yerleşik yerlerden ibarettir. (Şeşen, 2017: 107) T. Senigova, Aşağı Barshan
şehrini şimdiki Taraz şehrinin 20 km. doğusundaki Törtköltöbe ile özdeşleştirmektedir. Törtköltöbe şehri, 7-12. yüzyıllarda varlığını sürdürmüş
olmalıdır. Burada şarap yapılan mekânlar bulunmuştur. (Senigova, 1972:
68)
Behlû (Besağaç): Makdisî’ye göre bu şehir Çiğil şehrinin sol tarafında yarım fersah mesafede bulunan, Barsgan’dan daha büyük, beş rustâkı,
suru, çarşısında camisi olan bir şehirdir. (Şeşen, 2017: 175) Kaşgarlı’da
Argu bölgesinde bir kasaba olduğu bildirilmektedir (DTL, III, s. 232) A.
Bernştam, (1941: 44) Behlû (Balu) şehrini Besağaç şehri ile özdeşleştiriyorsa, K. Baypakov, bu iki şehrin var olduğu dönemlerin birbirine uymadığını ileri sürerek, bu fikre katılmamaktadır. (Baypakov, 1986: 29)
Buruh ve Yaganket (Bektöbe, Karakemer): Makdisî, Baruket şehrinden sonra isimlerini verdiği Buruh ve Yaganket şehirlerini büyük ve güzel
olarak tasvir etmiştir. Müellif, Yaganket şehrinin Harâhirâf ‘ın (Karahan)
şehri olduğunu, bu zatın ribadı ve kabrinin burada bulunduğunu kaydetmiştir. Taraz şehrinin 30 km. kuzey-batısında Assa Irmağının kıyısında yanyana duran iki şehir harabeleri bulunmaktadır. Bunlar uzun surlu
Karakemer ve Bektöbe isimli şehirlerdir. Bu iki şehri A. Bernştam ve K.
Baypakov, Deh-Nucikes ve Adahket şehirleri ile özdeşleştirmektedir. Yeleuov ise, bu şehirlerin Ülken Burul (Büyük Burul) Dağı’na yakın mesafede olduğunu (10 km) ve Burul Dağı ve Buruh şehri arasındaki fonetik
5
Kaşgarlı, eserinde Çiğil şehrinden bahsetmese de Çiğil boylarından söz
etmiştir. Onun verdiği bilgilere bakılırsa, Çiğillerin epey büyük bir topraklara
yayıldığını görebiliriz. Hududü’l-Âlem’e göre, Çiğiller 10. yüzyılda Issıkgöl’ün
kuzey-batısında yaşıyorlardı. Ayrıca, Kaşgarlı eserin bir yerinde Oğuzların Çiğil
yurduna yakın oturdukları için her zaman onlarla savaştıklarını birdiriyorsa,
İli Nehrinden bahsederken burada Tuhsi ve Yağmalar ile birlikte Çiğillerin bir
kısmının da yaşadığını kaydetmiştir. (Kilisli, I: 85; Atalay, I: 92) Yazılı kaynaklara
bakılırsa, Çiğillerin bir kısmının göçebe, bir kısmının da yerleşik hayat tarzı
olduğunu görebiliriz. Yukarıda bahsedilen kasaba yerleşik Çiğillere ait olmalıdır.
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benzerliğe dikkat çekerek, Karakemer şehrini Buruh şehri, Bektöbe’yi ise
Yaganket şehri ile özdeşleştirmektedir. Araştırmacı, bu şehirlerin Taraz’dan
çıkıp, kuzey-batı istikametine doğru giden kervan yolunun üzerinde bulunan büyük şehirler olduğunun altını çizmektedir.
Kasrabas (Akırtas): Taraz’dan çıkan kervan yolu, Aşağı Barshan’ı geçtikten sonra Kırgız Aladağlarının kuzey yamaçları ile doğuya, Çu bölgesine doğru giderken Kasrabas şehrine uğramaktadır. İbn Hurdadbih, burayı
iklimi ılık, Karlukların kışladığı yer olarak tarif etmiştir. (Volin, 1960: 7)
İdrisî, Aşağı Barshan (Barshan es-Süflâ) ve Kasrabas arasını 6 mil olarak
göstermiştir. (Şeşen, 2017: 107) V. Barthold, “Şahname”de adı geçen Türklerin kalesi Kaçarbaş olabilir düşüncesiyle Taraz şehri civarında aramıştır.
V. A. Kallaur ve K. Baypakov ise, Taraz şehrinin doğusunda 40 km. mesafede, Kırgız Aladağlarının kuzey yamaçlarındaki kervan yolunda bulunan Akırtas ile özdeşleştirmektedir. (Baypakov, 1986: 30) Akırtas, çapı
180×250 metre kare’dir ve büyük taş bloklarından yapılmış, inşası bitmeyen
bir yapıdır. Şehrin yaşı 8. yüzyılın ortası olarak tahmin edilmektedir. Şehir
harabeleri, şimdiki Taraz şehrinin 40 km. doğusunda Akşolak demiryolu
istasyonunun yakınında bulunmaktadır. 1864 yılında General Çernyaev’in
askeri heyetinde bulunan Rus ressam M. S. Znamenskiy şehrin kalıntılarını
gezmiş, bazı resimler çizmiştir. 1867’de burada orientalist P. Lerch, araştırmalar sonucunda Akırtas’ın Budist manastırı olduğunu düşünmüştür.
1893 yılında tarihi mekânda incelemeler yapan Barthold da Nesturilerin
manastırı olma ihtimalini ortaya atmıştır. 1936-1938 yıllarında burada A.
N. Bernştam, 1940, 1945-1946 yıllarında G. İ. Patseviç araştırmalar yapmıştır. Patseviç’e göre Akırtas, 9. yüzyıla aittir ve Nesturi tapınağına benziyor. Araştırmacı burayı Kasrabas yerleşim yeri ile özdeşleştirmektedir. 1945
yılında Kazakistanlı araştırmacıların bilgilerinden yola çıkarak mimar T.
K. Basenov Akırtas’ın Budist veya Nesturi tapınağı değil, 8-9. yüzyıllarda
inşa edilen köşk-kale olduğunu söylemiştir. Akırtas’ın Kasrabas ile özdeşleştirilmesine K. Baypakov da destek vermekle beraber, Karlukların inşası
bitmemiş ordugâhı olduğunu düşünmektedir. 2004 yılından itibaren burada “Kazakistan’ın kültürel mirası” projesi dahilinde araştırmalar devam
etmektedir.
Camukat (Kostöbe): Nаrşahi’ye göre 6. yüzyılda Buhara’dan gelen göçmenler tarafından kurulan Camukat şehrinin surlarla çevrili büyük bir
şehir olduğu ve kale içinde cami, rabadta Pazar yeri bulunduğu kaydedilmiştir. Müellif, Abruy’un zülmü ve baskıları artınca bölgedeki dihkanlar
ve zenginlerin Taraz veTürkistan’a doğru göç ederek Camukat şehrini kurduğunu beyan eder. (Nаrşahi, 1897: 12) Araştırmacılar, Camukat şehrinin
6-12. yüzyıllara ait Maytöbe şehri olabileceğini düşünmüşlerdir. (Bernştam, 1941: 43; Kojemyako, 1963: 171-177) K. Baypakov, Taraz şehrinin

Genel Türk Tarihi Çalışmaları

243

kuzey-doğusundaki Sarıkemer köyü civarında, Talas Nehrinin kıyısındaki
Kostöbe harabeleri ile özdeşleştirmektedir. Arkeolojik kazılar neticesinde
şehrin yaşının 6-12. yüzyıllar arası olarak tespit edilmiştir. Harabelerin
alanı 155 hektardır. Kazılarda anıtsal yapılar da ortaya çıkartılmıştır. Camukat’ta gösteri salonu, kırmızı, sarı ve mavi renkli geometrik şekillerin
kullanıldığı resimlerlerle süslenmiştir. Camukat’ta ortaya çıkartılan tapınağın duvarları, oymalarla islenmiş, kil levhalarla süslenmiştir. Tapınakta
ilahî ateşin yakıldığı yarım daire şeklinde bir kürsü-sofa bulunmaktadır.
(Shardenova, 1998: 119-131) Saray ve tapınak duvarlarının süslemesinde
resimler, kabartmalı ve oymalı alçı levhalar, oymalı ahşaplar yaygın olarak
kullanılmıştır.
Aktam: Almatı ilinin Bakanas kasabasının kuzeyinde 120 km. mesafede 10-12. yüzyıllarda var olduğu tespit edilen bir şehirdir. 1961-1964 yıllarında K. Akışev başkanlığındaki Yedisu Arkeoloji Heyeti tarafından, 1997
yılında K. Baypakov başkanlığındaki Kazakistan Arkeoloji Heyeti tarafından araştırılmıştır. Şehrin eski ismi belli değildir. Şehrin alanı kare şeklinde 180×170 metre karedir. Köşelerde 10-12 metre, yüksekliği 2 metre kapı
girişleri bulunmaktadır. Şehrin dışında 120-160 metre uzaklıkta yüksekliği
0,5-0,75 metre olan sur duvarları tespit edilmiştir. Surun kapısı iç kapılar ile
bağlantılıdır. (Letopis Jetysu, 2012: 91)
Beklig (Bekliliğ) (Kastek Geçidi civarı): Hududü’l-âlem’e göre, Suyab şehrinden çıkan kervan yolu bir dağdan geçiyordu, bu dağın kervan
geçidi, Türkler için çok geçit olduğu söylenirmiş. Beklig, bu geçidin kuzeyindedir. Soğdlar bu şehri Semekna diye adlandırıyordu. Şehrin hükümdarı Badan Senggün, Türkçe ismi İnal Tegin’dir. Hükümdara bağlı 3.000,
şehirde ise toplam 7.000 asker bulunmaktaydı. (Orhan (Kurulay), 2007:
80.) Barthold’un tahminine göre, şimdiki Kastek Geçidi’nin kuzeyinde
olmalıdır.
Jaksılık: Kazakistan’ın Talgar şehrinin kuzey-doğusunda 55 km. uzaklıkta Jaksılık Geçidinde bulunmuştur. Şehrin tarihî ismi hâlâ belirlenmiş
değildir. 1967-1969 yıllarında K. Baypakov başkanlığındaki arkeoloji heyeti
tarafından ararştırılmıştır. Şehir, tüm Yedisu şehirleri gibi kare şeklindedir,
toprak surlarla çevrilmiştir. Şehrin duvarlarında belli bir aralıklarla gözetleme kuleleri olduğu, giriş kapısının şehrin güney-doğusunda olduğu tespit
edilmiştir. Surları dışında derinliği 0,5 metre, genişliği 3-4 metre hendek
izi bulunmuştur. Şehir harabelerinden bulunan eşyalardan 10-13. yüzyıllar
arasında varlığını sürdürmüş ticaret ve kültür merkezi olduğu belirlenmiştir. Kazı sırasında bulunan mezarlıktan çıkan mevtanın parmağında mühür-yüzük bulunmuştur. 11. yüzyıla ait olduğu belirlenen yazı Türkçe “Diz
bükerek teslim ol korkak” diye okunmuştur. Bu harabenin Ortaçağ şehirlerinden hangisi olduğu henüz bilinmiyor.
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Sonuç
Kendine özgü coğrafî konumu Yedisu şehirlerini çeşitli kavimler ve
kültürlerin, dinlerin kavşağına yerleştirmiştir. Doğu ve Batı’yı birleştiren
kervan yollarının üzerinde olması Yedisu halklarının İpek Yolundaki siyasî
mevkisini, komşu halklarla kültürel ve ticari ilişkilerini pekiştirmiştir.
Türklerin himayesinde Yedisu bölgesinde Soğdlar kolonileri engelsiz bir
şekilde gelişmiştir. Bazen çıkar çatışmalarının olmasına rağmen Soğdlar
ve Türkler arasında uzun süren karşılıklı bir etkileşim vardı. Uluslararası
ilişkilerinden dolayı Soğd göçmenler arasında yaygın olan Mani, Budizm,
Hıristiyanlık gibi dünya dinleri Yedisu şehirlerinin kültürel gelişimine kendi paylarını katmışlardır. Yedisu’nun İslâm dairesine girmesiyle şehirlerin
sayısı hızla artmıştır. Arkeolojik araştırmalara göre Yedisu Ortaçağ şehirlerinin fiziki yapısını şekillendiren en önemli unsurun ibadethaneler, kilise
ve camiler olduğu görülmektedir. Bu yapılar şehrin merkezini teşkil etmiştir. Şehirlerin varlığı ticarete dayanıyorsa da Kaşgarlı’nın verdiği bilgilere
göre 11. yüzyılda Türkistan şehirlerinde dericilik, terzilik, ayakkabıcılık,
ekmekçilik gibi meslek dallarının şehrin sosyo-kültürel yapısının önemli
parçası olduğunu gözlemlemek mümkündür. (Genç, 1997: 371-396) Moğol
istilâsı ile Yedisu şehirlerinde görülen medeni yapı ve şehirleşme düzeyi
hızla çöküşe geçmiştir. Moğol istilâsından sonra Yedisu şehirleri büyük çoğunluğu harabeye dönmüştür. Burası hiçbir iklim değişikliği olmadan göçebe ve yarı göçebe hayat alanına dönüşmüştür. Arkeolojik kazılardan elde
edilen bulgular, Moğol istilâsı sonrası Yedisu’daki şehir kültürünün nasıl
gerilediğini gözler önüne sermektedir. Yedisu’da sadece birkaç şehir ayakta
kalabilmiştir. 1253’te İli Vadisinden geçen Rubrouck, burada eskiden çok
sayıda şehir olduğunu, ancak hayvanlarını otlatmak için çayırlara ihtiyaç
duyan Tatarlar (Moğollar) tarafından yıkıldığını bildirir. (Plano Karpini i
Gil’om Rubruk, 1993: 110) Çu Vadisindeki şehir harabelerinden 1259’da
Çinli seyyah Chang-de de bahseder. (Barthold, 1963: 426) Yukarıda bahsi
geçen Yedisu bölgesindeki şehirler, köyler hakkında bilgileri derleyip, şimdiki konumlarını belirlemeye çalıştık. Ancak gözden kaçırdığımız başka
şehir ve yerleşim yerlerinin olma ihtimalini de göz önünden bulunrurarak bu konuda araştırma yapacakların eksiklerimizi tamamlayacağını ümit
ediyoruz.
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ÇAĞDAŞ KIRGIZİSTAN’I ŞEKİLLENDİREN MİLLİ
KADRONUN KÖKENLERİ
THE GENESIS OF THE CADRE WHO SHAPED THE MODERN
KYRGYZSTAN
Ebubekir GÜNGÖR1
ÖZET
Bilinen en eski Türk boylarından birisi olarak Kırgızlar günümüzde Kırgızistan
Cumhuriyeti devletine sahiptirler. Sovyetler tarafından 1924’te Rus Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetine bağlı bölge statüsünde kurulmuş, 1926’da muhtariyet,
1937’de bağımsız cumhuriyet statüsü verilmiştir. SSCB’nin dağılması ile 1991’de
tam bağımsızlığını kazanmıştır. Her devlet kuruluşunda olduğu gibi Kırgızistan’ın
da bir kurucu kadrosu mevcuttur. Ancak SSCB döneminde bu kadro görmezlikten
gelinmiş, SSCB sonrasında ise Sovyet propagandalarının yansıması olarak, milli
aydın çevrelerden oluşan grubun sosyalizm öncesi Türk – İslam siyasi ve kültürel
geleneğinden geldiği yeterince tartışılmış değildir. Kırgız modern devlet ve
düşüncesini oluşturan milli aydınların yetişmesinde geleneksel Kırgız kültürü,
Türk ve İslami eğitim kurumları, Ceditçilik hareketi ve Rus – yerli okulları etkin rol
oynamıştır. Rus çarlığından önce bölgenin siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatını
yönlendiren beyler, Rus düzeninde etkinliklerini kaybetmişlerdir. Bu sebeple
kendi çocuklarının yanı sıra akraba çocuklarının da eğitimleri ile ilgilenmişlerdir.
Yeni sistemde okul açtırmak, hoca getirmek ve büyük şehirlere eğitim için
öğrenci göndermek gibi girişimlerde bulunmuşlardır. Beylerin faaliyetleri sonucu
geleneksel, milli ve modern düşünceye sahip Kırgız gençler yetişmiş, Sovyet
dönemindeki imkanları kullanmak suretiyle Kırgız toplumunu yönlendirmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Rus Çarlığı, Ceditçilik, Kırgızlar, Kırgız
aydınları.

ABSTRACT
Kyrgyz people are one of the oldest Turkish tribes and today they have their
own state of the Republic of Kyrgyzstan. Historically, Kyrgyzstan was created a
dependent region in 1924 connected to the Union of Soviet Socialist Republics. Then
it was given autonomy in 1926 and was created as an independent republic in 1937.
It became fully independent in 1991 with the collapse of the USSR. Like all other
states, Kyrgyzstan has a founding cadre. However, this cadre was ignored during
the USSR rule and during the post-Soviet era the cadre’s Turkish-Islamic roots
1 Dr. Öğretim Üyesi, Bozok Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
ebubekir.gungor@bozok.edu.tr.
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were not also studied very well as a result of the reflection of Soviet propaganda. In
shaping of the national intellectuals, who designed the modern Kyrgyz state and
thought, the traditional Kyrgyz culture, Turkish-Islamic educational institutions,
the Jadidist movement and Russian-native schools played a significant role. The
local beys, who had administered political, economic and social life in the region
before the Russian Tsardom, lost their position during the Russian administration.
Thus they occupied with the education of children in their surrounding as well
as their own children. Under the new administration, they tried to create new
schools, to bring teachers and to send students to great cities. As a result of these
beys’ activities, a new generation of Kyrgyz youth having traditional, national and
also modern thoughts emerged and they played a significant role in the Kyrgyz
society during the Soviet era.
Keywords: Kyrgyzstan, Russian Tsardom, Jadidism, Kyrgyz, Kyrgyz
Intellectuals.

GIRIŞ
SSCB’nin dağılması ile tam bağımsız Kırgızistan Cumhuriyeti Çağdaş
Türk Cumhuriyetleri arasındaki yerini almıştır. Ülkemiz ve dünya kamuoyunda Kırgızistan’ın tanınırlığı 1991’den sonra artmıştır. Ancak bu devletin
kurulması Sovyet döneminin ilk yıllarına, 1922 yılına kadar uzanmaktadır.
1922 yılında Bolşeviklerin milletler meselesi olarak adlandırdıkları politikalar çerçevesinde başlatılan girişimlerle temelleri atılmıştır. Sovyet dönemi boyunca Bolşevikler, Kırgızların hakkını korumak için hediye ettikleri
şeklinde propaganda yapmışlardır. Bu propaganda ise Kırgızların Bolşeviklerden önce, siyasi ekonomik, toplumsal ve ilmi açıdan gelişmemiş oldukları temeline oturtulmuştur. Dolayısıyla Bolşeviklere göre, Kırgızların içtimai ve toplumsal modernleşmeleri Bolşevikler tarafından gerçekleştirildiği
tezi öne sürülmüş, Sovyetler öncesi Kırgız kültürü ve tarihi yok sayılmıştır.
Oysa Kırgızlar, kökleri ilkçağlara kadar uzanan az sayıdaki Türk boylarından birisidir. Bu açıdan Türk kültürü ve toplumunun sürekli varlığını temsil eden bir özelliğe sahiptirler. Türk milletinin bu kadar uzun süre varlığını
devam ettiren bir grubu olarak Kırgızların, Sovyetlerden önce toplumsal
bütünlüğü, ekonomik üretim araçları, dünyadaki ilmi gelişmeleri takip
eden yetişmiş insanı, kendine özgü siyasi yapısı olmadan varlığını koruması mümkün değildir. Bolşeviklerin iktidara geldikleri sırada da Kırgızlar
toplumsal yaşamı devam ettirebilecekleri aparatlara bölgenin o zamanki
şartları çerçevesinde sahiptiler. Toplumların dünya ile etkileşimi sağlayan
aydın çevre yine dönemin şartlarında şekillenmiş, Bolşevikler döneminde
de bu kitle Kırgızistan Cumhuriyetinin temellerini atarak, bugünkü Kırgız
toplumunu şekillendirmişlerdir.
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XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında İslam dünyasındaki siyasi olaylar, Türkistan ve Türk dünyasının ekonomik, politik, aydınlanma
yönünden etkileşimine yardımcı olmuştur. Rus Çarlığı’nın Türkistan’ı işgali
Türk ve Müslüman halklar arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesinde önemli bir etki niteliği taşımıştır. İdil – Ural bölgesinde ortaya çıkan Ceditçilik
hareketi, Türkistan içlerindeki Türk boylarına kadar ulaşmış, buralardan
Kazan ve Ufa gibi merkezi şehirlere öğrenciler gelerek eğitim almışlardır.
Bu bağlamda Çarlık Rusya sınırları dahilinde ve başka bölgelerde eğitim
alan Kırgız gençleri, Kırgızistan’ın milli düşünce tarzına sahip yeni kuşağını
meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla böyle bir aydın kütlesinin oluşmasında
Müslüman-Türk kültürü ve Batı kültürü önemli bir etken olmuştur. Çarlık ve Sovyet Rus yönetimleri tarafından, Türkistan’ın İslam ve milliyetten
izole edilmeye çalışılmasına rağmen, Türkistan’ın Müslüman dünyasıyla
ilişkilerini tamamen koparamamışlardır. Kırgız aydınlarının yetişmesini
ve mücadelelerini İdil Volga, Türkiye, Avrupa bölgeleri ve buralarda meydana gelen değişimler etkilemiştir. Bilindiği üzere Türkçü-İslamcı fikirler
temelinde yenilik hareketleri yoğun bir şekilde, Tatar aydınları tarafından
ortaya atılmıştır. Tatarlar, jeopolitik konumları gereği hem Rusya, hem de
Osmanlı devleti ile daha kolay ilişki kurmuşlar ve bu şekilde dünyayı Kırgızlara göre daha kolay takip etme imkanına sahip olmuşlardır. İdil Volga
bölgesinde meydana düşünce hareketlerinin Türkistan’ı etkilemesi, Kazak
topraklarının Tatar Türklerine yakın olması sebebiyle Kazaklara, oradan da
iç Türkistan’a ulaşması şeklinde olmuştur. Kazaklar ile yakın akrabalık ve
coğrafi bağlara sahip Kırgızlar, Türk düşünce dünyasında meydana gelen
değişikliklere kurum ve mücadele bağlamında kayıtsız kalmamışlardır.
Kırgız modern aydınlarının yetişmesinde, modern Türk – İslam medeniyeti üzerine inşa edilmeye çalışılan Ceditçilik hareketinin yanı srıa,
geleneksel aydınların yönlendirme ve çalışmaları önemli bir yere sahiptir (Geleneksel Kırgız aydınları hakkında bakınız; Güngör, 2016: 56 - 73).
Geleneksel aydınların düşünceleri, ağırlıklı olarak İslamî gelenek temelinde şekillenmiş ve bu dini – milli kaynak çerçevesinde topluma rehberlik
etmiştir. Bu aydın tipi, dünyada yaşanan gelişmeler, değişen siyasi yaşam,
bilgi akışının hızlanması, sınırların ortadan kalkması ve eğitim anlayışındaki değişiklikler gibi sebeplerin etkisiyle değişmiştir. Geleneksel aydınlara göre daha radikal değişiklikler talep eden, demokrat, batıcı, milli kültürü temel alan ve mücadeleci bir milli aydın grubu ortaya çıkmıştır. Bu yeni
aydın sınıfına yaygın olarak yenilikçi anlamında Ceditçiler adı verilmiştir
(Ceditçi aydınların temel özellikleri hakkında bakınız; Kanlıdere, 2004:
149 - 181). Sayı bakımından toplumun elle sayılabilir bir grubunu oluşturmalarına rağmen, mücadeleci ve çalışkan şahsiyetlere sahip bu aydınlar,
çoğunlukla yerel beyler, ulema ve tüccarlardan maddi ve siyasi destek görmüşlerdir. Modern aydınların temel özellikleri, geleneksel (mektep - medrese) ve modern (Usul-i Cedit, Rus – Yerli, Üniversite) eğitim kurumlarının
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her iki tarzında da eğitim almış olmalarıdır. Ayrıca bölgedeki okullarla yetinmeyip, Osmanlı veya Avrupa okullarından eğitim alanlarda mevcuttur.
Geleneksel aydınlardan farklı olarak milli aydınların yeni nesli, toplumsal
ve politik dünya görüşü olarak, çağdaş bir yapıya sahiptir. Geleneksel aydınlarda dini radikal, fanatik düşünme ağır basmış olmasına rağmen yeni
nesil aydınlar, yenilikçilik konusunda bir adım daha önde olmuşlardır.
Bunda yetiştikleri ortam ve eğitim kurumları belirleyici özellik taşımıştır.
Kırgız milli aydın çevresinin şekillenmesinde Ceditçilik ve geleneğe ek
olarak Rus – Yerli okullarının etkisi de önemlidir. Çarlık ordularının, Türkistan’ı işgal etmesinin hemen ardından hükümetin, Ruslaştırma politikalarını gerçekleştirmek maksadıyla kültürel programların Türkistan’da uygulamaya konulduğu, tarihî bir gerçektir. Rus okullarının açılması, mahalli
okulların kontrol altına alınması, gazete ve dergi yayınları, Rusçanın ön
plana çıkarılarak, Türkistan Türkçesinin geri plana itilmesi gibi faaliyetler,
Çarlık yönetiminin Ruslaştırma programının unsurlarını oluşturmuştur.
Rus Çarlığı’nın Türkistan’ı işgal ettikten sonra izlediği, eğitim siyasetinin
amacı, Türkistan ve halkını Rusya’nın düşünce ve hayat biçimine geçirmektir. Bunun için, dilin Ruslaştırılmasını ve dinin Ortodokslaştırılmasını kabul ettirmek düşüncesi ile Rus kültürünü yerleştirmeye çalışan bir Rus idaresi söz konusudur. Bu siyaset, öncelikle okul ve medreseleri hedef almıştır
(Hayit, 2004: 165). Bu amaç çerçevesinde eğitim faliyetleri yürütülmüştür.
Türkistan Rus Çarlığı’nın işgali altına girmesiyle birlikte, Rusya’da serfler kanunu kabul edildikten sonra, büyük Rus vilayetlerinden göçmen
çiftçiler, başta Kazak bozkırları olmak üzere tüm Türkistan’a yerleştirilmişlerdir. Rus Çarlık yönetimi tarafından getirilen göçmenler belirli bölgelere
yerleştirilmişler, göçmen Rus nüfusunun artması sonucu, yeni Rus köyleri
çoğalmış, ayrıca Türkistan şehirlerinde önemli bir Rus nüfusu oluşmuştur
(Voşinin, 1914: 43). Çarlık yönetimi açısından Türkistan’da göçmen Rus
nüfusunun artması ve Rus yerleşim bölgelerinin kurulmasıyla göçmenlerin
eğitimi sorunu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla başlarda Rus göçmen çocukları
için küçük tek sınıflı eğitim merkezleri kurulmuştur. Ruslar için açılan bu
okullar, daha sonra idarenin yayılmacı politikaları çerçevesinde genişletilmiştir (Sultanova, 2007: 52). Bu bağlamda, Türkistan Genel Askeri valisi
von Kaufman’ın girişimleriyle açılan Rus okulları, hazırlanan plan çerçevesinde genişletilerek, Rus sömürge sistemine hizmet eder hale getirilmiştir.
Açılan Rus okullarına okullara yerli halkın rağbet etmemesi üzerine,
Türkistan halk eğitim müdürü P. Ostroumov’un girişimi ile yerel dille eğitim kararı alınması üzerine, mollalar da bu okullarda ders vermeye başlamışlardır (Rahimova & Pankova & Kaldıbayeva, 1998: 235). Yerli halk
başlarda temkinli yaklaşsa da toplumun önde gelenleri ve yerel memurları
modern tarzda eğitim verilen bu okullara çocuklarını göndermeye başlamışlardır. 1900 yılına gelindiğinde Türkistan genel valiliği sınırları içinde

Genel Türk Tarihi Çalışmaları

253

bulunan 3 bölgede (Sır-Derya 20 okul, Semerkand 9 okul, Fergana 8 okul)
yerli öğrencilerin sayısı 1000’e ulaşsa da (Sultanova, 2007: 127) yerli dini
okullara göre bu öğrenci sayısı çok az bir yekun tutumuştur. Dolayısıyla
Çarlık yönetimi, bu politikasında beklediği başarıyı bulamamıştır (İzmaylov, 1957: 47). Bu duruma bakılmaksızın, Rus – Yerli mekteplerinin bölgedeki eğitimin modernleştirilmesinde önemli derecede katkısı olduğunu
söylemek mümkündür.

Modern Kırgız Aydınların Yetişmesi
Sovyet idaresinin Kırgızistan’da kurulması ve şekillenmesinde etkili olan
Yusuf Abdrahmanov (1901 - 1938), Issık-göl bölgesinde bulunan Çirkey
köyünde doğmuştur. Babası köyün aksakalı (beyi) Abdrahman Balpanov,
dedesi yine bölgedeki Ak-su ilçesinin beylerindendir (Saparaliev, 2011: 5).
Önce köy mollasında okuma yazmayı öğrenmiş, arkasından Rus-yerli mekteplerinde eğitim almıştır. 1916 yılında Ruslara karşı bölgede çıkan bağımsızlık isyanına katıldığı için eğitimini yarım bırakarak, Doğu Türkistan’a
kaçmıştır (Saparaliev, 1992: 4). Döndükten sonra bölgede Çarlığı yıkan,
ezilen halkın yanında olduğunu düşündüğü, Kızıl orduya katılmıştır (KRBMA, F. 21, Op. 6, d. 139: 18). Çarlık öncesi ve Çarlık döneminde Kuzey
Kırgızları arasında önemli bir uruğ olan Solto beyi Baytik Baatır’ın yeğeni
Abdıkerim Sıdıkov (1889 - 1938), Bişkek’e bağlı Başkarasu’da doğmuştur
(KRBMSDA, F. 10, op. 15, d. 72: 5). Baytik Baatır, Hokand hanlığına karşı mücadelelerde bulunduğu gibi, Solto uruğu ile Çarlık Rusya’sı arasında
anlaşma yaparak, çarlık idaresinin bölgede etkinliğini artırmasında önemli
bir şahsiyettir. Dedesi Özbek Başkoyuulu (1826 - 1912), Baytik Baatır’ın
himayesinde, Çarlık dönemi bölgedeki kasabaları yöneten beylerden birisidir. Aile, beyliğin yanı sıra aynı zamanda Kırgız mallarının Doğu Türkistan ve Fergana’da pazarlara ulaştırılmasını sağlayan ticari gücüde elinde
bulundurmuştur (Ploskih & Kurmanov & Begaliev, 1999: 19). Babası, Sıdık Özbekuulu, aile işleri ile meşgul olmuş, Bişkek’e bağlı Talkan kasabası
beyliğini yapmıştır. İhtilalden sonra tarım ve hayvancılık ile uğraşmıştır.
A. Sıdıkov, ilk eğitimini köyde bulunan geleneksel mektepten aldıktan
sonra, 1904 – 1911 yılları arasında Almatı Erkek Lisesinde tamamlamıştır. Aynı okulda okuyan Alaş liderlerinden M. Tınışbayev ile yakın arkadaş
olmuştur. Okuduğu dönemde Alaş hareketi, bölgenin etkin aydınlarını etrafında toplamıştır. Tam da bu sıralarda Sıdıkov, Alaş hareketi önderleri ile
tanışmış ve 1917 olaylarının bölgede yarattığı karmaşayı değerlendirerek,
E. Arabayev, İ. Aydarbekov, D. Soorobayev gibi Kırgız aydınlarla beraber
Kırgız Alaş şubesini kurmuşlardır (Ploskih & Kurmanov & Begaliev, 1999:
31). Kırgız milli aydınları genel itibariyle bu oluşum etrafında toplanmıştır.
Bu sayede Bolşeviklerin Kırgızistan’da kuvvetlendiği sırada, bir blok olarak
hareket etme şansı bulmuşlardır.
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Kırgız aydınları arasında öne çıkan isimlerden İmanalı Aydarbekov,
1884 yılında Bişkek’e bağlı Kuntuu’da doğmuştur. Babası Aydarbek Turdin,
buranın hakimidir. Mektep eğitiminden sonra 14 yaşında, Bişkek köy ekonomisi mektebi ve sonrasında Taşkent Hidro-teknik Lisesinde okumuştur.
Bişkek’teki okulunda, ünlü Kazak sosyalist aydın Turar Rıskulov ile bir arada bulunmuştur (Bektenov, 2016: 137 - 138). 1912 – 1918 yılları arasında, köy yazmanı ve tercüman olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Alaş
partisi ve solcu Es-er parti üyeleri ile yakın ilişkide olduğu bilinmektedir
(Koyçuev, 1996: 146). 1918 yılında Bolşeviklerin bölgede üstünlüğü ele geçirmesinden sonra Komünist parti ile birlikte hareket etmiştir. 1920 yılına
kadar Bişkek bölge komitelerine üye olarak siyasi çalışmalar yürütmüştür
(KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 72: 5). Aydarbekov, ilk Kırgız mühendislerindendir. Sovyet döneminin ilk yıllarında, mekanik üzerine eğitim ve teknik
bilgi sahibi Kırgızların yetişmesinde etkin rol oynamıştır.
Yine bir bey ailesinden gelen ancak babası kendiişleri ile meşgul Bayalı
Dıykanbayuulu İsakeev, 1897 yılında, Bişkek’e bağlı Yedisu ilçesinin Üçüke köyünde doğmuştur. Babası Dıykanbay İsakeev’den farklı olarak, dedesi İsake Kari din adamı olup, bölgenin saygın kişiliklerindendir. İsakeev 3
yaşında iken babasını kaybedince, onu dedesi yetiştirmiştir (KRBMSDA,
F. 10, Op. 15, d. 1114: 51). İlk eğitimini geleneksel mektepte dedesinden
alarak, okuma yazma öğrenen Dıykanbayuulu, 1913 yılında başladığı Narın Rus – Yerli okulunu 1916’da bitirmiştir. 1916 bağımsızlık isyanına lider
olarak katıldığı için Doğu Türkistan’a kaçmış, 1917 yılında geri dönmüştür.
1918 yılı Narın’da kurulan Kızıl orduya katılmış, 1920’de Bolşevik partiye
üye olmuştur. 1917 yılından itibaren, Narın ve çevresindeki çeşitli posta
istasyonlarında memur ve tercüman olarak, çalışmıştır. Çeşitli köylerin
Koşçu birliklerinde görev almıştır (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 1114: 51).
İsakeev, Sovyet yönetimi içerisinde, dil, edebiyat çalışmaları ve siyasetçiliği
ile ön plana çıkmıştır. Ayrıca Arabaev ile birlikte, Kırgızistan Özerk Sovyet
Bölgesinin kurulmasında başrol oynamıştır.
Sarıbagış uruğunun beyi Şabdan Baatır, Kırgız çocuklar için mektep-medrese açtığı gibi okumak isteyenlerin eğitim masraflarını da karşılamıştır. Bu duruma Bazarkul Daniyaruulu ve Kırgızların ilk modern tarihçisi
Osmonaalı Sıdıkuulu örnek verilebilir. Bazarkul Daniyaruulu 1897 yılında,
Çon Kemin’deki Çon Kayın köyünde dünyaya gelmiştir. Ailesi köyün önde
gelen ailelerinden olup, dedesi Bayboto Sarıbagış uruğunun beylerindendir.
1870 yılında ölmüştür. Babası Daniyar Şabdan Bey’in danışmanlarından
birisidir. Bazarkul Daniyaruulu, Şabdan Bey’in açtırmış olduğu geleneksel
mektep ve medresede eğitim aldıktan sonra, Tokmok şehrine gelerek burada Rus-Yerli Lisesini bitirmiştir. 1915 yılında Almata’ya giderek, Vernıy
(Almata) Lisesine girmiş ancak, 1916 isyanına katıldığı için tamamlayamamıştır. Sonrasında diğer birçok Kırgız aydını gibi Doğu Türkistan’a kaçmak durumunda kalmıştır. 1918 yılı baharında Almata’ya gelebilmiş, 1919
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baharında Almata Bolşeviklerin açtığı 6 aylık öğretmen yetiştirme kursuna katılmıştır. 1919 yılında Türkistan Sovyet Sosyalist Özerk Cumhuriyeti
kurulmuş, başkent Taşkent olmuştur. Bu sebeple Sovyet eğitim enstitüleri buraya taşınmıştır. Bazarkul Daniyaruulu, Öğretmen kursundan sonra
Taşkent’e gelerek Kırgız – Kazak Enstitüsüne öğrenci olarak girmeyi başarmıştır. 1924 yılında okulunu bitirerek, Oş Halk aydınlatma komitesi üyesi
olarak çalışma hayatına başlamıştır.
Şabdan beyin desteğini görmüş, Kırgız sol görüşlü aydınlarından Rahmankul Hudaykulov (1885 – 1938), Issık-göl bölgesinde bulunan Çon Kemin köyünde doğmuştur. Babası Hudaykul Atansartov köyün mollasıdır.
İlk eğitimini babasından alan Hudaykulov, dini konularda dönemin şartlarına göre yetkin bilgiye sahip olmuştur. Şabdan beyin açtığı yeni usuldeki
mektepte eğitim almış olsa gerektir. Çünkü babası Şabdan beyin hizmetinde bulunan birisidir. 1916 yılına kadar Sultanaalı Alaguşov adlı bir nahiye
beyinin yanında yazıcı olarak çalışmıştır. 1916 bağımsızlık mücadelesine
lider olarak katılmış, ancak daha sonra Doğu Türkistan’a kaçmak zorunda
kalmıştır. İki yıl sonra döndükten sonra, Alaş ve Şura-i İslam organizasyonları ile yakından ilişki kurmuş, ancak Kızıl ordunun Hokand Özerk Cumhuriyetini ortadan kaldırmasıyla Komünist Partiye üye olmuştur (Ploskih
& Kurmanov & Begaliev, 1999: 91-92). Hudaykulov Kuzey Kırgızistan’da
yaşayan Kırgızların, Rus Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine değil, Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine katılması yönünde çaba harcamıştır. Ancak bu
durum, diğer Kırgız aydınları tarafından desteklenmemiştir.
Şabdan Beyin desteği ile eğitim hayatına başlayan bir diğer Kırgız aydını Osmonaalı Sıdıkuulu’dur. Osmonaalı Sıdıkuulu’nun ailesi, günümüz
Kırgızistan’ın kuzeyinde uzun zamandan beri bulunan Kırgız boylarının en
büyüklerinden biri olarak, sağ kol Sarıbagış boyuna bağlı Abayıldı (Abıla) uruğuna mensuptur (Sadıkova, 2008: 15). Bu urug bulunduğu bölgenin zenginlerinden ve bölgeyi yöneten bir boydur. Sıdıkuulu’nun içinden
çıktığı Sarıbagış boyu, eski dönemlerden beri Kırgızların kuzey bölgesinde
yönetici bir boy olarak varlığını sürdürmüştür (Attokurov, 1997: 6). Sayak
olarak da bilinen bu grup, Ruslara karşı çetin mücadeleler yapmak suretiyle önemli kayıplar verdirdiği gibi, bu mücadeleler sebebiyle kendi nüfusu
da azalmıştır (Kalkan, 2006: 266). Sarıbagış boyu yaşadığı coğrafi konum
sebebiyle Kırgız ve Kazakların etnik olarak yakınlaşıp kaynaşmasında, etkin olan bir boy olma özelliği de taşımaktadır. Boyun mensupları, Kırgızistan’da genel olarak, günümüz adıyla Koçkor bölgesinde (Kırgızistan’ın
Kuzeyi) özellikle XX. yüzyılın başlarına kadar bozkırlı olarak yaşamışlardır.
Abayıldı uruğunun, dolayısıyla Sıdıkuulu’nun ailesinin yaşadığı Koçkor ve
çevresi stratejik olarak önemli bir bölgedir. Çünkü bu bölge ünlü Dolon2
2 Kırgız boy beylerinden Dolon’un adını alan geçit, orta Kırgızistan’da Koçkor
üzerinden Bişkek ile Narın şehri arasında anayol üzerinde bulunan bir dağ
geçididir. (Omorov, 2008: 36).

256

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

geçidini içinde barındırmaktadır. Dolon geçidi bölgenin stratejik önemini
artırdığı gibi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yollarını bağlaması hasebiyle kültürel etkileşime müsait bir özellik taşımaktadır.
Sıdıkuulu’nun doğum tarihiyle ilgili olarak farklı bilgiler bulunmaktadır. Bu durum o dönemin tanınmış birçok siması için geçerlidir. Kırgızların büyük çoğunluğunun bozkırlı hayat sürüyor olması, bu türden kayıtları
tutma alışkanlığının olmaması ve tarihlerin daha çok On İki Hayvanlı Türk
takvimine göre söyleniyor olması, durumun temel sebeplerini oluşturmaktadır. Sıdıkuulu’nun doğumu konusunda en doğru bilgi arşiv kaynaklarında
bulunan kendi el yazması otobiyografilerindeki tarihlerdir.3 Kocobekov’un
yayına hazırladığı bu kaynaklara göre Sıdıkuulu 1875 (Kocobekov, 2005:
12) yılında Koçkor bölgesindeki Dön Arık (Sadıkova, 2008: 15) (Temir
Bolot) (Kocobekov, 2005: 13) köyünde dünyaya gelmiştir. Sıdıkuulu’nun
babasının adı eserlerinin kapağında ve resmi kaynaklarda Sıdık olarak
geçmektedir (Sıdıkoglu, 1913: 1; Sıdıkof, 1914: 1). Eserlerin iç sayfalarında
Kıdık’tır (Sıdıkof, 1914: 13, 36, 38). Bu konuda Kırgız araştırmacıları tarafından Sıdıkuulu’nun babasının adı aslında Kıdık olduğu, eserlerin basıldığı Ufa’daki Şark matbaasının dini misyonu ve redaktörlerin dini karaktere
önem verdikleri için Kıdık’ın İslamiyet’te bir anlamı olmamakla birlikte,
İslam devletinin ilk halifesi Hz. Ebubekir’in lakabı olan Sıddık’a izafeten,
eserlerin kapağına Sıdıkoğlu - Sıdıkof yazdıkları kabul edilmektedir.
Sıdıkuulu, Sıdık’ın 7 çocuğundan üçüncüsüdür. (Carkınbay, Çopoy, Osmonaalı, Sulaymankul, Iymankul, Bozcigit, Asamüdün) (Sadıkova, 2008: 15)
Yazar 7 yaşına geldiğinde yetim kalmıştır (Dosaliev, 2011: 110). Bu sebeple
Sıdıkuulu amcası Kanat’a4 evlatlık olarak verilmiştir. Osmonaalı’nın amcası
Kanat’a evlatlık verilmesi hayatının ilk ve en önemli dönüm noktası olmuştur. Çünkü amcası Kanat, bulunduğu bölgenin önemli boy beylerinden birisi olduğu gibi eğitim işlerine de büyük önem atfetmiştir. Koçkor bölgesinde
ünü günümüze kadar ulaşmış Kanat Han Medresesini kurup, Buhara, Ufa ve
Semerkant gibi yerlerden molla getirterek, burada Kırgız çocuklarına eğitim
verdirmiştir (Çukubaev, 1967: 65). Bu konuda Sıdıkuulu eserlerinde Kanat
Han hakkında; “Büyüğümüz Hacı Kanat, din için cahillere vurdu kamçı. Millete dini hizmet vermeye önem veriyordu (Sıdıkoglu, 1913: 5). Kanat’da dini
hizmetkar” (Sıdıkof, 1914: 37) Diyerek, amcasının eğitim hizmetlerinden
övgü ile bahsetmiştir. Kanat’ın, Kırgızların eğitimi için harcadığı çabalardan,
yeğeni Sıdıkuulu’da faydalanmıştır. Abisi Carkınbay’ın da molla olması, Sı3
Sıdıkuulu’nun hayatı hakkında hatıralarını kaleme alan Kızı Bübüş,
babasının doğum tarihini 1879, ölümünü ise 1942 olarak tarihlendirmektedir.
(Osmonaalıkızı, 1991: 128).
4
Önde gelen Kırgız boy beylerindendir. Rus Çarlığına karşı Türkistan
Türklerinin 1916 bağımsızlık mücadelesinde önemli Kırgız liderlerden biri idi.
İsyan sırasında ele geçirilen ihtiyar Kırgız liderlerinden Kanat, yakalandıktan
sonra başını hücresinin duvarlarına vurarak intihar etmiştir.
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dıkuulu’nun ilk eğitimini doğduğu yerde ailesinden almasını sağlamıştır. 13
yaşına geldiğinde ise abisi ve yengesi Kubat’ın yardımı ile Tokmok’a eğitimini
devam ettirmeye gitmiştir. 1890’lı yıllarda Tokmok’ta dini derslerin yanı sıra
tarih ve coğrafya gibi derslerinde verildiği Ekbaliya medresesinden yukarıda
bahsedilmiştir (Koylubaev, 2010: 17). Dolayısıyla Sıdıkuulu bu okulda çalışan Kocobekov’un bahsettiği Molla Şakir’den ders almıştır (Kocobekov, 2005:
17). Burada eğitim aldığı sırada, Molla Şakir’den medrese eğitimi alması için
yönlendirilmiştir (Dosaliev, 2011: 112). Bu tavsiyeyi dinleyen Sıdıkuulu,
medrese eğitimine devam etmek için gerekli olan parayı kazanmak amacıyla
1895 yılında tekrar köyüne dönüp öğretmenlik yapmaya başlamıştır.
Sıdıkuulu 1895 yılından itibaren köyünde öğretmenlik yaparak, kazandığı para ile Kaşgar’a (Üçturfan) medrese eğitimi için gitmiştir. Yazarın
Kaşgar’a gidişi hakkında değişik tarihler verilse de (Osmonaalıkızı, 1991:
128) bu seyahat, 1899 ile 1902 yıllarına denk gelmektedir. 8 ay kadar Kaşgar’da kalan Sıdıkuulu burada büyük bir deprem olması sebebiyle tekrar
Kızıl Töbö’ye dönmüştür (Kocobekov, 2005: 19). Kızıl Töbö’ye dönüşü sırasında, 13 yaşında olan ilk eşi Altınay ile evlenmiştir. Aslında Kırgız geleneklerine bakıldığında Sıdıkuulu’nun geç evlendiği anlaşılmaktadır. Bu
dönüşünde bir yıl kadar Kızıl Töbö’de kalan Sıdıkuulu, bölgeye yeni gelmiş
olan Tatar mollalar ile tanışmış ve hem İslam dünyası ve hem de Rusya
Müslümanları hakkında önemli bilgiler almıştır. Usul-ü Cedit eğitim sistemini yakından tanıma imkanı bulmuştur. Bu konuda Sıdıkuulu; “O zamanlar “Koco Hafiz”, anlamını bilmediği “Çahar Kitep”ile çocuk okutuyordu…
bu kişi yanına Muhammed Ali adlı bir hoca getirdi. Tarladaki çobanlar, atçılar dahi okuma yazma öğrenmeye başladılar. Bu olayların olmasına daha
10 yıl olmadı! 1901 – 1902 yılları Troski’den Tokmok Şehrine Zakir Kari5 ve
Vohabov cenapları geldiler. Ondan sonra şakirtler çok hızlı arttı. Onun şakirtleri büyük şehirlerde yüksek ilim tahsil etmeye başladılar” (Sıdıkof, 1914:
38) diyerek, Kırgızların yaşadığı bölgeye Usul-i Cedit düşüncesinin gelişi ve
burada meydana gelen değişime dikkat çekmştir.
Sıdıkuulu Kızıl Töbö’de bir yıl kadar kaldıktan sonra, Buhara’ya medrese
eğitimini devam ettirmek amacıyla gitmiştir. Sıdıkuulu’nun Buhara’dan ne
zaman geri döndüğü bilinmemektedir. Ancak 1911 yılında en büyük kızına hamile olan eşi Altınay’ı bırakarak (Ploskih, 1999: 3), Ufa’ya gitmiştir.
Bu sırada Ufa’daki Galiya medresesinde eğitimini tamamlamak üzere olan
ilk Kırgız aydınlarından İşenaalı Arabayuulu, Sıdıkuulu’na yardım etmiş
olsa gerektir. Arabayuulu 1906 yılında Orenburg’a, oradan da Türkiye’ye
giderken, O. Sıdıkuulu 1911 yılında Ufa’daki Galiya medresesinde eğitim
almaya gitmiştir. XX. yüzyıl Kırgız tarihinde önemli yere sahip olan iki Kırgız aydınının yolu burada kesişti. Ancak Sıdıkuulu’u Galiya medresesine
5 Kari; Arapça kökenli bir kelime olup, Türkistan’da Kur’an’ı ezbere bilen kişilere
verilen unvandır.
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Arabayuulu’nun yönlendirmiş olması da muhtemeldir. Çünkü Osmonaalı,
Arabayuulu’nu Orenburg’a gönderen Tatar öğretmeni ve Tokomok’taki
okulunu bilmekte ve eserinde bu okulu överek anlatmaktadır (Sıdıkof, 1914:
38). Arabayuulu’in daha Galiya medresesinde okurken Kırgız gençlerini
buraya getirmeye çalıştığı bilinmektedir. Bu bağlamda Kırgızların ilk modern tarihçilerinden Osmonaalı’nın çalışmalarını, Tarihçi Egemberdiyev’in
şu değerlendirmesi Arabayuulu ile ilişkilendirmektedir: “Osmonaalı 1911
yılında Ufa şehrine gelip, bir yıldan fazla okudu. Orada Osmonaalı’nın İşanaali Arabayuulu ile bağlantı kurduğunu söyleyebiliriz. İşanaali Kazan, Ufa
şehirlerini daha önce gezip, okuyup Mekke’ye kadar gidip ziyaret yapıp geldikten sonra Osmonaalı’yı da bu yöne yönlendirmiş, aydınlatma faaliyetlerine başlatmıştır. Ufa’ya Osmonaalı’dan önce gelip, Galiya medresesini bitiren
İşanaali, Osmonaalı’yı oraya götürmüş ve bu medresede okutmuş olsa gerek”
(Egemberdiyev, 1993: 3) Osmonaalı’nın medrese eğitiminin Arabayuulu’nun Ufa’daki son zamanlarına denk gelmesi XX. yüzyılın iki önde gelen
Kırgız aydınını birbirine yaklaştırmış olmalıdır.
Sıdıkuulu Kırgız tarihi ile ilgilenirken, Arabayuulu Kırgızlar arasında
yeni eğitim sistemini yaymaya ve okuma yazma oranını artırmak suretiyle
eğitim, kültür ve siyaset işlerine yönelmiştir. Hatta Osmonaalı’nın her iki
eserini de Ufa’da yayınlama konusunda, Arabayuulu’nun katkısının olduğu
ihtimal dahilindedir. Kıgız matbu eserlerinin yayınlanmasına öncülük eden
Galiya medresesinde, birçok Kırgız genci eğitim almış, Kırgızlar arasından
Kırgız aydınlanmasına liderlik edecek isimler kazandırmıştır. İ. Arabayuulu ve O. Sıdıkuulu bunların başında gelmektedir. Dolayısıyla anlaşılacağı
üzere, Tatarlar arasında ortaya çıkan eğitimde ve kültürel hayatta yenileşme
kısa sürede Türkistan’a ulaşmıştır. Türk gençlerin gelip, eğitim almak suretiyle yönlendirdikleri güçlenme çalışmaları, özellikle yeni sistemde eğitim
veren Ceditçi kadroların kurulması konusunda öncülük eden medreseler
sayesinde modern eğitim, milli dil düşünceleri Türkistan Türklerinden Kırgız eğitim ve kültür hayatına yansımıştır. Aydınlenma ile şekillenen ceditçilik hareketi, Sovyet döneminin milli kadrolarını yetiştirmiş, Sovyet Kırgız
tarihinin ilk 20 yılına damga vurmuştur.
Sarıbagış uruğunun yoğun olarak yaşadığı Koçkor bölgesinden çıkan bir
diğer Kırgız aydını İşenaali Arabayev’dir. Arabayev’in doğum tarihi Ekim
1882’dir (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 188: 25). Arabayev, Karakol şehrinin
Koçkor ilçesine bağlı Kün-Batış köyünde dünyaya gelmiştir (KRBMSDA, F.
10, Op. 15, d. 188: 29). İşanaali Arabayev’in ailesi günümüz Kırgızistan’ın
kuzeyinde uzun zamandan beri bulunan Kırgız boylarının en büyüklerin-
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den biri olarak bilinen, sağ kol Sarı Bagış6 boyuna bağlı Katagan7 uruğuna
mensuptur (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 188: 17). Bu boy eski dönemlerden beri Kırgızların kuzey bölgesinde yönetici bir boy olarak varlığını
sürdürmüştür (Attokurov, 1997: 6). Çekir Sayaklar8 olarak da bilinen bu
grup, Ruslara karşı çetin mücadeleler vermek suretiyle önemli kayıplar verdirdiği gibi, bu mücadeleler sebebiyle kendi nüfusu da azalmıştır (Kalkan,
2006:266). Çekir Sayak uruğu yaşadığı coğrafi konum sebebiyle Kırgız ve
Kazakların etnik olarak yakınlaşıp kaynaşmasında etkin olan bir boy olma
özelliği de taşımaktadır.
Arabayev, annesinin isteği ile başladığı cami imamının eski usulde Arap
alfabesini ve Kur’an okumayı öğrettiği bir mektebe kaydolmuştur. Bu mektepte yaklaşık 6 ay içerisinde harfleri tanıyıp, Kur’an okumayı öğrenmiştir
(KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 188: 4). Ancak buradaki eğitimi beğenmeyip
altı aydan sonra bu mektebi bırakmıştır. Ardından, Karakol şehrinde bulunan Kanat Han’ın kurdurmuş olduğu okula kaydolmuştur (KRBMSDA,
F. 10, Op. 15, d. 188: 4). Bu okulda eğitim ağırlıklı olarak Arapça olmayıp, yerel Kırgız lehçesi ve Tatar lehçesinde yapıldığı bilinmektedir. Çünkü
öğretmenleri, Usul-ü Cedit eğitim sistemini yakından tanıyan Tatarlardır.
Arabayev, burada 5 yıl eğitim aldıktan sonra, Karakol şehrinde bulunan
Rus-Yerli mektebine kaydolmuştur (1896) (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d.
188: 9). Daha sonra kısa süre öğretmenlik yapan Arabayev, Kazan, Ufa, İstanbul ve Mekke ziyaretlerinin ardından tekrar Ufa şehrine gelerek, Galiya
medresesine girmiştir. Buradaki eğitimini 1912 yılında tamamlayıp, Issık-göl’e dönmüştür. Arabayev, Isık-göl bölgesinde yeni usulle öğretmenlik
yapmış, Alaş Orda hareketinin Bişkek’te şube açma çalışmalarına katılmıştır. Bolşevik iktidarı bölgede hakim hale gelince de Komünist patiye üye
olmak suretiyle hizmetlerini sürdürmüştür.
Kırgız yazı dilinin oluşturulması ve gramer yapısının sistemleştirilmesinde çok emek harcayan Şabdan bey’in torunu Acıyman Şabdanov (1905
- 1939), Çon Kemin’de doğmuştur. Dönemin aydınlarında olduğu gibi ilk
önce, geleneksel mektepte eğitim almıştır. Karakol Rus-Yerli mektebini ve
Almata Eğitim enstitüsünü bitirmiştir. Yüksek eğitim almış ilk Kırgız aydınlarından birisidir. Sovyet dönemi birçok lise ve enstitüde dil – kültür
6 Sarı Bagış boyunun kökenlerinin Kazak olduğu da iddia edilmekle birlikte
karışık bir boydur. Kırgızların bu Sarıbagış boyu Bay Kazak ile Ubaşı boylarından
Almaçuk tarafından esir olarak alınan Kalmaklardan oluşturulmuştur. İçerisinde
Kazak kökenliler çoktur. Hokand devleti döneminde Çu vadisi ve Fergana’da
yaşamışlardır. (Kalkan, 2006: 222).
7
Kazaklarda bir boy olup Kırgız boyuna karışanlar da olmuştur. (Zakirov,
1996:97).
8 Sayak boyu özellikle Kazak ve Kırgız boylarının Tanrı Dağları, Yedisu ve Güney

Kazakistan bölgesinde siyasi teşekküller oluşturma dönemlerinde görülen büyük boylardan
biridir (Attokurov, 1997: 6).
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dersleri vermiştir. Kırgız grameri üzerine çalışan ve Kırgızların ilk Profesörü unvanına sahip Kasım Tınıstanov’da (1901 – 1938) ilk eğitimini geleneksel mektep ve yeni usulde eğitim veren mektepten almıştır. Issık-göl bölgesindeki Çırpıktı köyünde doğan Tınıstanov, Arap alfabesini çiftçi babası
Tınıstan Markataev’den öğrendikten sonra, Karakol şehrindeki yeni usulde
eğitim veren Özbek mektebinde ilk eğitimini tamamlamıştır (KRBMSDA,
F. 10, Op. 15, d. 2743: 7). Rus-Yerli mektebine girmek istemiş, ancak ilk
denemsinde başarılı olamamıştır. 1915 yılında, Karakol Rus-Tuzem mektebine başlamış, ancak 1916 bağımsızlık mücadelesinde ailesinin Doğu Türkistan’a kaçmak zorunda kalması, onun okulu bırakmasına sebep olmuştur
(KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2743: 7). İki yıl sonra dönebilen Tınıstanov,
1920 – 1924 yılları Taşkent Kırgız Enstitüsünde pedagoji yüksek eğitimi
aldığı sırada, birçok gazetede yazarlık ve editörlük yapmıştır (Bolponova,
2011: 24 – 25). Tınıstanov, eğitimi sırasında ve hayat şartlarının zorluğu
sebebiyle birçok şehre gitmiş, gazeteci ve Kırgız aydınları ile yakın ilişkide bulunmuştur. Bu durumun kazandırdığı tecrübeler onun, Kırgız Sovyet
eğitim sistemi, Kırgız alfabe çalışmaları ve kültürel konularda önemli işlerden başarı ile çıkmasını sağlamıştır.
Kırgız aydınları arasında bey ailesinden olmayıp, normal halktan çıkan
aydınlar da bulunmaktadır. Buna örnek olarak, ünlü Kırgız yazar Cengiz
Aytmatov’un babası Törekul Aytmatov (1903 - 1938) sayılabilir. Törekul
Aytmatov’un babası Aytmet, kardeşi ile birlikte Sır Derya bölgesi, Evliya-ata ilçesi Şeker köyünde tarım ve hayvancılıkla geçinen bir aile reisidir
(KRBMA, F. 10, Op. 15, d. 79: 1). Ancak parti organları tarafından oluşturulan biyografide Aytmatov’un dedesi Kimbildi’nin zengin bir bey olduğu
yazılıdır (KRBMA, F. 10, Op. 15, d. 79: 11). T. Aytmatov bu suçlamaya
karşılık olarak, ”Dedesinin çok eskiden vefat ettiğini ve babasıyla amcasının
fakir, küçük bir toprak parçası ve bir kaç hayvan sahibi oldukları” (KRBMA,
F. 10, Op. 15, d. 79: 11) şeklinde cevap verdiği görülmektedir. Aytmatov
önce, doğduğu köyde bulunan geleneksel mektepte (1912 - 1914), sonra
1916 – 1918 yıllarında şehirdeki Rus – yerli okulunda eğitim almıştır (KRBMA, F. 10, Op. 15, d. 79: 30). 1919 yılında bir dönem de işçi mektebinde
okuduktan sonra, çalışma hayatına başlamıştır (1920) (KRBMA, F. 10, Op.
15, d. 79: 13). Törekul Aytmatov gibi çiftçi bir aileden gelen, Kırgız basın ve
literatür tarihinde önemli bir yere sahip olan İshak Rezzakov, 1910 yılında, Oş şehrinin güneyinde bulunan Horasan köyünde doğmuştur. Ailesi,
o doğduğu sırada çiftliklerde ırgatlıkla geçimini sağlarken, 8 yaşına geldiğinde fakirlikten dolayı kötürüm birine bakması için başka bir aileye verilmiştir. Bir süre bu şekilde kendi köyünde kalan Rezzakov, ihtilalden sonra
Hocent’te açılan çocuk yurduna alınmış ve burada Rusça okuma yazmayı
öğrenmiştir. Sonraki süreçte Rusça klasiklerin bazılarını Özbekçeye tercüme edebilecek kadar, Rusçaya hakim hale gelmiştir.
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Kırgızların ilk milli gazetesi Erkin Too (Hür dağ) gazetesinin kurucu
redaktörlerinden Osmonkul Aliev (1903 - 1938), Çüy bölgesi Çola Arık
köyünde, bir çiftçi aileye mensup olarak doğmuştur (KRBMSDA, F. 10, Op.
15, d. 110: 16). Arşivde bulunan dosyasında mektep eğitimi aldığına dair
bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Arap alfabesi ile yayınlanan Kırgızca
Erkin Too gazetesinin redaktörü olması, onun geleneksel İslami mektepte iyi bir eğitim aldığını düşündürmektedir. 1913 – 1916 yılları arasında
Merken Rus – Yerli okulunda eğitim görmüştür (KRBMSDA, F. 10, Op.
15, d. 110: 3). 1919 yılında Komünist partiye üye olmuş, aynı yıl başladığı
Taşkent Kırgız Enstitüsünü, 1924 ‘te bitirmiştir (KRBMSDA, F. 10, Op. 15,
d. 110: 4). Ölümüne kadar Kırgız Sovyet organlarının birçoğunda idari yöneticilik yaptığı gibi, Kırgız süreli yayın tarihinin de başında bulunmuştur.
Alaş orda hareketi ile yakın ilişkide bulunmuştur. Erkin-Too gazetesi redaktörlerinden bir diğeri, Sovyet döneminde adının Muhammed olmasından dolayı soruşturma geçiren Murat Salihov (1905 - 1938), Oş bölgesinde
bulunan Batken’in Kara-Too köyünde doğmuştur (KRBMSDA, F. 10, Op.
15, d. 2252: 36). Babası Masalı, küçükbaş hayvan bakıcılığı ile ailenin iaşesini kazanmıştır (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2252: 4). M. Salihov’un yetişmesinde kadı amcası Sıdık’ın önemli katkısı olmuş olsa gerektir (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2252: 3). Murat Salihov, Şurab’da geleneksel mektep ve
medrese eğitimi almıştır (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2252: 15). İhtilalden
sonra da eğitimine devam ederek, önce 1919 – 1921 yılları arsında Santo
mektebini, daha sonra 1921 – 1923’te de Kokand Pedogoji Teknik Lisesini
bitirmiştir. 1923 – 1925 yılları arasında Taşkent Kırgız Enstitüsünde aldığı
eğitimle yükseköğrenimini tamamlamıştır (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d.
2252: 4). Aslında Murat Salihov’un adı Mardan’dır. Ancak okulda adından
dolayı hocaların baskısına maruz kalması sebebiyle Murat olarak değiştirmek durumunda kalmıştır (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2252: 4b). M. Salihov Kırgızların ilk milli gazetesi Erkin Too’nun redaktörlerinden birisidir.
Kırgız otonom bölgesi statüsünden, otonom devlet statüsüne geçiş sürecini yöneten ve yaklaşık 12 yıl devlet başkanlığı yapmış Abdukadır Urazbekov (Orozbekov) (1889 - 1938), 1889 yılında Fergana bölgesi, Ohna nahiyesi Kızıl Kıya köyünde doğmuştur (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2744:
26). Ailesi zengin veya bey olmayan siyasetçilerden birisidir. 10 yaşından
1909 yılına kadar, yazları pamuk tarlasında ırgat, kışları çoban olarak çalışmıştır. Anne ve babasının ölümünden sonra (1909) Sokobelev’e giderek, bir
fırıncıda 6 ay çırak olarak çalışmıştır. 1912 – 1915 yılları arasında Kokand
şehrinde fırın ustalığı yaptıktan sonra, Andican’a gelmiştir (KRBMSDA, F.
10, Op. 15, d. 2744: 27). 1916 yılındaki bağımsızlık mücadelesine lider olarak katılmıştır. 1917 ihtilali sırasında Şura-i İslam hareketinin karşısında
olmuş, ilk Kırgız Bolşevik birliklerinin Fergana’da kurulmasına öncülük etmiştir (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2744: 23). Hokand Otonomunu isteyen
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Özbek ve Kırgız aydınlarını eleştirmiş, Basmacılık hareketine karşı askeri
komutan olarak Bolşevikler lehine, önemli görevler üstlenmiştir. Okuma
yazmayı, 1919 yılından sonra Bolşevik okuma kurslarına gitmek suretiyle
öğrenmiştir (KRBMSDA, F. 10, Op. 15, d. 2744: 16). 1925 yılındaki tasfiye
hareketinden sonra Kırgız Otonom Bölgesi komite başkanı olmuş, 1937 yılında tutuklanana kadar bu görevini sürdürmüştür. Alaş orda veya Şura-i
İslam hareketlerine karşı Bolşeviklerin yanında saf tutan, ender Kırgızlardan birisidir. Ancak Stalin dönemi, baskı politikalarından kurtulamamıştır.
Kırgız modern aydınlarının aidiyetleri genel itibari ile toplum içerisinde
saygı gören, siyasi güce sahip, Çarlık idaresi ile yakın temas halinde ve ekonomik olarak toplumun üst katmanına sahip ailelerden gelmektedir. Eğitim açısından hemen hepsi İslami gelenek çerçevesinde eski usul veya yeni
usul mektep rahlesinden geçmiştir. Bu sayede dini (İslam) hassasiyete sahip
siyaset, kültür ve dil üzerine modern anlamda çalışan aydın tipi yetişmesine katkı sağlandığı gibi, dünyayı çağın gereklerine uygun takip edebilme
becerisine – imkanına (Rusça) sahip din adamları da aydın kimliğine sahip
olabilmiştir. Yeni usulde eğitim veren mekteplerin ve Rus – Yerli mekteplerin, Kırgız aydınlarını şekillendiren temel kurumlar olarak değerlendirmek
yerinde olacaktır. Açık bir şekilde görülmektedir ki, istisnasız hemen tamamı Rus-Yerli mekteplerinde de eğitim almışlardır. Bu durumun üst idari
mekanizma olarak, Ruslardan müteşekkil olması temel etken olarak görülmektedir. Ayrıca aydınların bey ailelerinden gelmeleri, beylerin Rus hakimiyetine girdikten sonra bölgede söz sahibi olma girişimlerinin bir sonucudur. Çünkü kendileri Rusça bilmedikleri için yeni düzeni anlama ve ayak
uydurmada zorlanmışlardır. Dolayısıyla çocuklarını, Rusça öğrenmeleri ve
gelecekte siyasetin içerisinde etkin hale gelebilmeleri için Rus mekteplerine yönlendirmişlerdir. Ekonomik açıdan okulların ücretli olması, Kırgız
çocuklarının eğitimli yetişmelerine önemli bir engel teşkil etmiştir. Bu sebeple Kırgız modern aydınları, ekonomik imkanı olan ailelerden çıkmıştır.
Tabidir ki Rus okullarında eğitim almayan, ancak eski usul mekteplerde
okumuş olan Kırgızlar olmuştur. Ancak bunlar Rusça bilmedikleri için ne
Çarlık döneminde, ne de Bolşevik iktidarı sırasında, idareye dahil olamadıkları gibi kültürel ve toplumsal konularda söz sahibi olamamışlardır.
Tamamı Çarlık siyasi ve toplumsal yapısında yetişen Kırgız aydınlar,
Çarlık idaresine karşı mücadelede yer almışlardır. Türkistan genelinde etki
yaratan Ceditçilik hareketi ile yerel milli organizasyonlar, Alaş orda ve Şura-i İslam hareketlerini yakından takip ederek, katılmışlardır. Çarlık yönetimine karşı ortaya çıkan milli hareketlerin bölgesel değil, 1916 bağımsızlık
hareketinde olduğu gibi genel özellik taşıması, Kırgız aydınlarının Türkistan
mevhumu içerisinde yer aldıklarını açık bir şekilde göstermektedir. Siyasi
anlamda 1916 bağımsızlık mücadelesine birkaç tanesi hariç, bütün olarak
iştirak etmişlerdir. Hatta lider olarak halkı yönlendirmişlerdir. Çarlığa karşı
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sadece siyasi mahiyette değil, eğitim, dil, din ve milli kültürel çalışmaları
ile bu alanlardaki Rus politikalarına direnmişlerdir. Yeni düzen konusunda yaptıkları çalışmalarla farklı bir dine, dile, millete, hukuka, idari yapıya
ve ekonomiye sahip siyasi sistem karşısında, hakkını nasıl koruyacağını
bilmeyen halka, yol gösterme çabasında olan bir aydın tipi görülmektedir.
Zira, Rusya içlerinden işsiz ve topraksız köylüler toplu olarak, Kırgızların
hayatlarını idame ettirdikleri otlaklarına yerleştirilmişlerdir.

SONUÇ
XX. yüzyılın ilk çeyreğine geldiğimizde, artık Kırgızlar arasında eğitimle
meşgul olan Tatarlar ve açılan Tatar mekteplerinin yaygınlaşması, değişim
konusunda önemli sonuçlar doğurmuştur. Kırgız kültürel hayatında Tatar
kültürü ve edebiyatı ile bağlantı kurulmuş olması, değişim için ayrı bir öneme sahiptir. Dil akrabalığı, din birliği iki toplumu yaklaştıran unsur olup,
kültürel ve sosyo-ekonomik konularda bilgi alış verişi daha geniş alanlara
yayılmıştır. Tatarlar bu yakın ilişki sonucu, Kırgızistan’da Tatar mektepleri
açmaya başlamışlardır. Ancak Tatarlar ne kadar yeni usuldeki eğitim sistemini Kırgızlara tanıtsalar da yeterli derecede yaygınlaşamadıkları gibi
açtıkları mektepler, öğretmen azlığı sebebiyle uzun süreli olmamıştır. Yeni
usulde eğitim verecek kadro eksikliği, ihtiyacı tam olarak karşılayamamıştır. Bu durumda, yeni yetişen modern Kırgız aydınları eksiği tamamlamaya çalışmışlardır. Ayrıca Kırgız aydınları tarafından yönlendirilen eğitim
faaliyetleri, bölgenin yerel beyleri tarafından desteklenmiştir. Dolayısıyla
Sovyet iktidarının Kırgızistan’daki ilk dayanağı olan Kırgız aydınların çoğu,
beylerin yakın akrabalarıdır. Dolayısıyla aydınlar, bölgede varlıklı kişilerin
ve beylerin desteği ile yetişmiş, bu çevre ile yakın ilişkide olmuşlardır.
XX. yüzyılın ilk çeyreğinde, yani Bolşevik iktidarının bölgeye hakim olduğu sırada, Kırgız aydınlarının milli gelenekten beslendikleri, faaliyetleri
ve hassasiyetleri dolayısıyla milli karakter taşıdıkları açık bir şekilde görülmektedir. Tarihi toplumsal, kültürel ve siyasi süreç açısından Kırgız milli
aydınları, kaynağını XVIII. ve XIX. yüzyıldan almıştır. Geleneksel aydınların başlattığı süreç, aynı gelenek üzerine ancak, çağın gereklerine uygun
araç ve yöntemlerle inşa edilmiştir. Dini ve sözlü kültüre dayanan aydın
şahsiyeti, yetiştirdiği yeni nesil ile seküler, yazılı kültür araçlarını kullanan
bir hale dönüşmüştür. Siyasi arenada bulunmayıp, danışmanlık yapmaktan,
siyasetin içinde, bizzat siyasi bir karakter olarak hayatı yönlendirmişlerdir.
Milli duruşa sahip olmaları, dönemin ideolojik akımlarından Milliyetçilik
etkisinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca Kırgız aydınları arasında komünist ya da sosyalist düşünce temel bulamadığı gibi sayıları bir elin parmaklarını geçmemektedir.
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Çünkü bu tür okullarda eğitim alıp daha sonra Sovyet döneminin önde
gelen Kırgız simaları bulunmaktadır. Kırgız dilbilimci ve pedagog İ. Arabayev ve K. Karasaev, siyasi figürlerden ilk Kırgız Sovyet Profesörü K.
Tınıstanov, siyasetçi T. Sadıkov, Cengiz Aytmatov’un babası T. Aytmatov,
Akademisyen T. Coldoşev, Siyasetçi Abdrahmanov, yazar – gazeteci C. Karaçev ve O. Aliyev gibi şahsiyetlerin çoğu, yerli mekteplerden sonra, Rus
– Yerli okullarında kısa sürede olsa eğitim almışlardır. Görüldüğü üzere
Kırgız yerli aydınların büyük bir kısmı bu kurumlarda eğitim almış olanların arasından çıkmıştır. Kırgız aydınlar arasında sadece İşanaali Arabayev
ve Osmanaalı Sıdıkov dönemin bütün eğitim kurumlarında eğitim almışlardır (Geleneksel, Rus – Yerli ve Cedit Medreseleri, Türkiye). Ayrıca Rus
– Yerli okulları ile Avrupai eğitim tarzını tanımaya başladıkları için, yerel
dini mekteplerdeki yenileşme çabaları hız ve güç kazanmıştır.
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MODERN KIRGIZİSTAN’IN KURULMA SÜRECİNDE
BOLŞEVİK POLİTİKALARA KARŞI MİLLİ ELEŞTİRİLER
NATIONAL CRITICISM AGAINST BOLSHEVIST
POLICIES IN THE PROCESS OF FOUNDATION OF
MODERN KYRGYZSTAN
Ebubekir GÜNGÖR1
ÖZET
SSCB siyasi tarihinde 1917 Ekim İhtilali ve ilk on yıllık süreç önemli bir yere
sahiptir. İhtilalden sonra Rusya’da ortaya çıkan iç savaş 1920’de bitmiş, kısa sürede
Türkistan coğrafyası Bolşevik Kızıl Ordu tarafından tekrar Rus işgaline uğramıştır.
Türkistan bütünlüğünü parçalamak isteyen SSCB, ortaya attığı milletler meselesi
ile Türk boylarını esas alarak özerk bölge ve devletler kurmuştur. Bu devletler
içerisinde Kırgızistan da bulunmaktadır. Kırgızların eğitimlilerinden oluşan milli
aydınlar, mevcut siyasi şartları takip ederek, milli kazanımlar elde etmenin yollarını
aramışlardır. Önceleri bütün Türkistan Özerk Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde
haklarını korumaya çalışırken, parçalama yönünde siyasi durum ortaya çıkınca
Kırgız Milli devletinin kurulmasını desteklemişlerdir. Ancak, bölgesel yönetim
kurulduktan sonra Bolşevikler tarafından bütün politikalar merkezi direktiflerle
oluşturulmuş, Kırgız milli çevreleri karşı karşıya getirilmeye çalışılmış, halkın
mallarına el konulmasına rağmen gerekli yatırımlar yapılmamış ve yoğun bir
soruşturma takip ortamı yaratılmıştır. Kurulan idari Kırgız Bölgesini sahiplenen
Kırgız milli aydınları, Bolşevik vesayet ve milli çıkarlarına aykırı siyasi, ekonomik
politikaları eleştiren bir dilekçe kaleme alarak, otuz kişinin imzası ile demokrasi ve
milli iradeyi önceleyen taleplerini bildirmişlerdir. Ancak, Sovyet idaresi tarafından
taleplerin sahipleri, burjuva milliyetçisi, eski düzen temsilcileri ve baskıcı olarak
suçlanarak cezalandırılmışlardır. Bu çalışmada Bolşevik politikalarını eleştiren
Otuzların taleplerine ve bu taleplere karşı gösterilen refleksler irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Kırgız, Bolşevik, SSCB, Otuzlar, Kırgızistan

ABSTRACT
1917 October Revolution and the first ten years of period has a significant place
in the political history of the USSR. After the revolution, the civil war which rose
in Russia ended in 1920, and in a short time, the Turkestan region was re-occupied
by the Bolshevist Red Army. The USSR who aimed to impair the integrity of
Turkestan, grounding on the Turkic tribes, founded autonomous districts and
1 Dr. Öğretim Üyesi, Bozok Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
ebubekir.gungor@bozok.edu.tr.
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states. Kyrgyzstan is one of those states. The intelligentsia which consisted of the
educated Kyrgyzs, followed the present political conditions and looked for a way
to derive national profits. Previously, they tried to protect their rights in the whole
Turkestan Autonomous Soviet Socialist Republic, but during the period which
tend to dismemberment of the state, they supported foundation of the Kyrgyz
National State. However, after the regional regimen was founded, all the policies
were constructed by central directives by the Bolshevists; Kyrgyz national societies
were tried to conflict; in spite of the goods of the people were dispossessed,
necessary investments were not made; and an intense investigation environment
was created. The The Kyrgyz national intelligentsia who embraced the Kyrgyz
administrative district, wrote a petition that criticised the economic policies which
conflicted their national interests, and declared their demands which prioritizes
democracy and national will. However, the demandants were accused of being
bourgeois chauvinists, old order representatives, and tyrannizers by the Soviet
regimen and they were penalized. In this study, demands of the Otuzlar who
criticised the Bolshevist policies and reflexes to them are going to be examined.
Keywords: Kyrgyz, Bolshevist, USSR, Otuzlar, Kyrgyzstan

GIRIŞ
1917 Ekim ihtilalinden sonra Bolşevikler, 1920 yılına kadar eski Çarlık
coğrafyasında iç savaşı kazanmak suretiyle bitirmişlerdir. Hemen arkasından askeri güç ile ele geçirdikleri bölgelerde yerleşme ve kurumsallaşma
politikalarına ağırlık vermişlerdir. Türkistan coğrafyasında Bolşevik ihtilali
ve işgal, Ruslar tarafından organize edilmiş, yönetilmiştir. Kurulan Sovyet
idaresine yerel halk, mecburen ve kısıtlı bir şekilde dahil edilmiştir. Ancak
bölgede kalıcı olunabilmesi için 1920 yılından sonra yerel aydınlar ve halka daha fazla imkan vermek durumunda kalsalar da merkezde oluşturulan
politikaları uygulamışlardır. Çünkü Türkistan, bunun içerisinde Kırgızistan gibi bölgelerde Ruslar azınlık durumunda kalmışlardır (Güngör, 2017:
73). Durumun bir de uluslararası boyutunun olması ve Bolşeviklerin mücadelelerinin devam etmesi, içeride yerel milli aydınların hareket alanını
genişletmesini sağlamıştır. Halkın ekonomik, kültürel, milli ve siyasi haklarını elden geldiği ölçüde koruma ve geliştirmek için Sovyet kadrolarında
milli girişimlerini yoğunlaştırmışlardır.
Kırgızistan’daki idare, 1920 yılından itibaren merkezden yönetilmiştir.
İç savaş döneminde olduğu gibi yerel milli teşkilatlar yok sayılmıştır. Türkistan yerel Sovyet birliklerinin bağlı olduğu Türkistan Komünist Partisi,
merkezdeki politikaları şekillendiren Rusya Komünist partisi idaresinden
gelen talimatları yerine getirmiştir. Milli aydınların Çarlık döneminden
beri talep ettikleri, Rus göçmenlerinin geri gönderilmesi ve yeni göçlerin
durdurulması iradesine merkezi yönetim karşı çıkmış, tam tersine yönetim organlarını azınlık Ruslar ile eşit paylaşmayı salık vermiştir. Ayrıca,
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“Türkistan’da komünist hareket gençtir, partinin yeterli kadrosu yoktur. Yerel komünistler ise yarım proleter (işçi, çiftçi, zanaatkar, aydınlar) özellik
taşımaktadırlar. Komünist ideolojiye katı disiplin içerisinde, Rus sınıflarının
kardeşliği ile ulaşacaklardır” (VKP(b) BK Çana, 1941: 7) ifadelerinde görüldüğü üzere, yönetim tarafından yerel halk ve aydınlar emekçi olarak görülmediği gibi güvenilmeyen zümre olarak değerlendirilmiştir.
Sovyet üst yönetimi, merkezin amaçlarını anlayamayacakları bahanesi
ile siyasi talepleri yanlış olabilir ve rehberlere ihtiyaç duydukları düşüncesinde olmuştur. Yerel halk ancak Rusların rehberliğinde istenilen seviyeye
ulaşabilir anlayışı hakim olmuştur. Sovyet idaresi kurulurken bölgede Komünistlerden başka bir görüş tanımadığını; “İngiliz kolonizatörlerin, beylerin, ayrılıkçı milliyetçilerin peşinden giden halk en kısa sürede Komünist
ideolojiye güvendirilmelidir” (VKP(b) BK Çana, 1941: 7) şeklindeki ifadeler
göstermektedir. Komünist ideolojiye katılmayanların tamamı, İngiliz emperyalizminin savunucuları, burjuva ve yerel beylerin destekçisi olarak değerlendirilmiştir. Sovyet yönetimi milli aydın kadrolarına da savaş açmıştır.
Çünkü ona göre Sovyet devletinin gücünü artıracak ve devamını sağlayacak kadroların Marksist kadrolar olduğunu düşünmüştür. Bunu da; “Bizim Menşevik ve Eser burjuvalara karşı mücadeleyi kazanmamızı sağlayan
Marksist kadrolar olmuştur” (Marksizm Çana Uluttuk, 1937: 131) şeklinde ilan etmiştir. Böylece yönetim tarafından Menşevik ve Eserler burjuva
olarak nitelendirilmiş, milli kadroları önemli yönetim organlarından uzak
tutmanın, dayanaklarını şekillendirmiştir.
İktidarı ele geçiren Bolşevikler, kurdukları Sovyet idari sistemi aracılığıyla yönetimi merkezileşme ile güçlenme yoluna gitmiştir. Ancak, Komünist ideoloji tarafından baskı altına alınmış Kırgız aydınlar, amaçlarından vazgeçmemişlerdir. Meşru kanunlar ve idari birimler içerisinde Kırgız
halkının siyasi çıkarlarını korumanın yolunu, Kırgız coğrafyasını merkezi
idareden koparmada görmüşlerdir. Fikirlerini hayata geçirmek için Parti
kongrelerinde sunmak üzere, projeler hazırlamışlardır. Sovyetlerin yeniden
yapılanma politikaları, onlara bu konuda önemli fırsatlar vermiştir. Kara
Kırgız Bölgesel Yönetiminde Sovyet idaresinin vesayetçi, merkezden yönlendiren ve yerel halkı görmezden gelen politikalarına Kırgız milli aydınları tarafından manifesto niteliği taşıyan bir dilekçe ile karşı çıkılmıştır. Otuz
kişiden oluşan Kırgız milli aydınları, Bolşevik politikalarının merkezden
şekillendirildiğini düşündükleri için tepkilerini oraya göstermişlerdir. Kırgız 30 milli aydının imzası ile bir dilekçe hazırlanmıştır. Büyük bir titizlikle
hazırlanan itiraz dilekçesini, 12 Haziran 1925 tarihinde Rusya Komünist
Partisi İcra Komitesi Merkezi Komitesine ve Rusya Komünist Partisi Orta
Asya Bürosu’na göndermişlerdir (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31, s. 30). 30
Kırgız yöneticisinin imzasını taşıyan bu mektup, Kırgız tarihinde “Otuzcuların Arızı (Otuzların talepleri)” olarak adlandırılmış, dilekçeye imza atan
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gruba Otuzlar denilmiştir. Bolşeviklere karşı oluşan muhalefetin ve eleştirilerin daha iyi anlaşılabilmesi Kırgız devletinin kurulma süreci ile doğrudan
bağlantılıdır. Çünkü Otuzları oluşturanlar Kara Kırgız Bölgesel Yönetiminin kurulmasında önemli görevler almışlardır.

1. Milli Kara Kırgız Özerk Bölgesel Yönetimi’nin Kurulması
Alaş orda hareketi ile bağlantılı Kırgız aydınlarının belirlediği siyaset,
önce Kazaklar ile birlikte hareket etmiştir. 1920 yılında Türkistan’da TÖSSC’ye bağlı Türkistan Merkezi Dönüşüm Komitesi kurulmuştur. Komitenin başında bulunan Kazak Sosyalistlerden Turar Rıskulov, Türk halklarını birleştiren tezini, yani bağımsız ve bütün Türk Sosyalist Cumhuriyetini
kurmayı, Rusya Komünist Partisine bağlı, Türkistan Komünist Partisi’nin
bölgesel V. Kongresinde kabul ettirmiştir. Rıskulov’un öngördüğü milli
devlet projesi, Türkistan’daki Türk halklarından olan Kazak ve Kırgızları
birleştirmek suretiyle, Özbekler, Türkmenler, Kara Kalpaklar, Kıpçaklar ve
Türk halklarından olmayan Tacikler, Ruslar, Ermeniler, Yahudiler (bu halkları sınırlarla ayırmanın zor olması sebebiyle) bütün halklarından oluşan
Türk Sosyalist Cumhuriyeti kurulmasını içermiştir (Adıgüzel, 2005: 110).
Ancak milli aydınların Komünist Parti içinde yaptıkları birlik projesi, yönetimi kuşkulandırmıştır (Dcunuşalieva, 2010: 58). Bu sebeple Moskova
tarafından desteklenmeyip, 1920 yılı 27 Ağustos’ta Bütün Birlik Merkezi
Dönüşüm Komitesinde, Türkistan’ı birçok yönetim birimine ayırmak suretiyle yeniden kurma planı oluşturulmuştur. Bu plan çerçevesinde Türkistan’ın milli farklılıkları değerlendirilecek ve bölgesel başkanlıklara bölünme
kararı alınacaktır (Abdullayev & Agzamhodcayev vd., 2000: 153). Sovyet
merkezi yönetiminin kararı, milli aydınların gücünü ve amacını göstermesi
bakımından önem arz etmektedir. Sovyetlerin boy esasında Türkistan’ı parçalama siyasetinin temelinde, Sovyet düşüncesine aykırı olarak merkezileşme düşüncesi yatmıştır. Çünkü bu hali ile yerel aydınlar kendi başlarına
hareket etme imkanına sahip olabilmişlerdir.
1921 yılında yapılan Rusya Komünist Partisi X. Kongresinde, Rusya
içerisindeki halkların her alanda geliştirilmesi kararı alınmış, bunun da
Rus olmayan Türkistan halkının milletlere bölünerek, kendi yönetim birimlerini oluşturmalarına bağlı olduğu görüşü ortaya atılmıştır (VKP(b)
BK Çana, 1941: 10). Buna dayalı olarak, Türkistan toplulukları arasındaki
ilişkilerde özerk hürriyeti verme konusu, RKP’nin X. Kongresinde değerlendirilen meseleler arasında yer almıştır (Beyşembiev & Dcunuşaliev &
Ploskih, 1994: 85). Azınlık olarak kabul edilen Türk boylarını geliştirme
bahanesi altında, ana dili, kültürel gelişim, yerli kadroları şekillendirme,
özerk hakları verme, özerk bölge alanı, özerk cumhuriyeti oluşturma meseleleri görüşülüp karara bağlanmıştır. X. Kongrede öne çıkan görüşlerin
gereği olarak, vakit kaybedilmeden 30 Aralık 1922’de Sovyetlerin Bütün
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Rusya I. Kongresinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulduğu ilan edilmiş, TÖSSC’de bölünme fikirleri ortaya atılarak, Rus Sosyalist
Federatif Sovyet Cumhuriyeti’ne tekrardan bağlanmıştır (Altımışova, 2010:
53). Bu durumda Komünist Parti tarafından oluşturulan düzene göre; yönetimin en başında bulunan organ Birlik Merkez Komitesi, Sovyet ve Milletler Sovyeti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Birlik Hükümeti, Halk Komiserleri Sovyet’i Sovyet Merkez Yönetimi tarafından oluşturulmuştur. Mayıs
1922’de Rus Komünist Partisi Merkez Komitesi (RKPMK) tarafından RKPMK Türkbüro, RKPMK Orta Asya Bürosu olarak değiştirilmiştir (Saray,
1996: 245). 1924 yılında ise 1922’deki girişim sonuçlandırılmak suretiyle
TÖSSC ortadan kaldırılmış, yerine Özerk Cumhuriyetler kurulmuştur.2
Böylelikle Sovyetler Birliğinin idari olarak merkezileştirilmesinde önemli
bir adım atılmıştır. Milli aydınların bütün bir Türkistan Cumhuriyeti kurulması girişimleri, Sovyet idaresinin baskısına maruz kalarak, sonuçsuz
bırakılmıştır.
Türk boylarının birbirlerinden sınırlarla ayrılmasına giden süreçte, Kırgızların günümüz siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimlerini derinden etkileyip, şekillendiren çalışmalarda bulunulmuştur. Sıdıkov, Hudaykulov, Abdrahmanov, Orazbekov ve Arabayev gibi Kırgız aydınları Sovyetlerin Bütün
Rusya IX. Kongresine delege olarak katılmışlardır (KRBMSDA, F. 10, op.,
1, d. 31: 39). Alınan kararlar karşısında Sıdıkov, Abrahmanov ve Arabayev’e göre, Kırgızların da kendi yönetim birimlerini oluşturmaları gerektiği düşüncesi hakim hale dönüşmüştür. Zira Türkistan birliği parçalanmış,
boylar kendi gelecekleri ile baş başa bırakılmışlardır. Bu haliyle Kırgızlar,
özellikle Kazak ve Özbeklerin çoğunlukta oldukları şehirlerde parçalanmışlardır. Eğer Kırgızların tamamı tek bir yönetim birimi içerisinde bulunmaz ise Özbek, Kazak ve Uygurlar arasında eriyip yok olacaklarını düşünen aydınlar (Dcunuşalieva, 2010: 58), yakın arkadaşları ile beraber Kırgız
Özerk bölgesinin oluşturulması için çalışmalara başlamışlardır (Maanayev,
2007: 10). Sıdıkov ve Arabayev’in ayrı bir Kırgız Özerk bölgesi oluşturma
düşüncesini savunmasında, Kazak ve Özbeklerin Sovyetler içerisinde kendi hakimiyet bölgelerini oluşturma girişimleri olarak değerlendirilmekle
birlikle ayrıca çalışılması gereken bir konudur.
Yukarıda belirtildiği üzere 1918 yılında bütün Türkistan’ı içine alan
merkezi Taşkent şehri olmak üzere TÖSSC kurulmuştur. Ancak 1918 yılında Alaş Orda Hükümeti’nin Bolşevikler tarafından yıkılmasıyla, Alaş kadrosu Sovyet yönetime geçmiştir. Bu durumda Kazak aydınları Sovyet devleti içerisinde de özerklik kazanma girişimlerinden geri durmamışlardır.
2 Kazakistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Özbekistan Ototnom Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti, Türkmenistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti,
Türkmenistan otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Kırgızistan Otonom Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti, Tacikistan Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (Saray,
1996: 142 - 143)
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İsteklerin sonucu olarak 1920 yılından itibaren Kazak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyet’i (KÖSSC) adında TÖSSC’ye bağlı olarak, bir Kazak Sovyet
Hükümeti oluşturmaya çalışmışlardır (Elagin, 1993: 96). 1921 yılında ise
Kırgızların da yaşadıkları Sırderya ve Yedisu eyaletleri, Kazak yönetim birimine dahil edilmiştir. Bu durumda Kırgızların yarısı KÖSSC’inde diğer
yarısı ise TÖSSC’de kalmıştır (Dcunuşalieva, 2010: 57). Kırgız aydınları,
bu durumun Kırgızlar için ileride önü alınamaz menfi sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle TÖSSC’ye bağlı olarak, Kırgızların çoğunlukta yaşadıkları
bölgelerden oluşan, ayrı bir Kırgız Özerk yönetim birimi oluşturulması için
girişimlerini yoğunlaştırmışlardır.
1920 – 1924 yılları arasında Türkistan’da yaşanan siyaset, ekonomi, toprak ve sosyal meseleler konusunda büyük bir kargaşa söz konusu olmuştur.
Bir tarafta Sovyet Bolşevik iktidarının Türkistan’ı istediği gibi şekillendirme
çalışmaları, diğer tarafta yerel halkın çıkarlarını korumak için Komünist
sistem içerisinde mücadele eden milli aydınlar bulunmuşlardır. Hemen
bütün konularda belirsizlik söz konusu olduğu gibi Moskova’nın (Rusya
Komünist Partisi) onayı alınmadan yaprağın bile kıpırdayamaması durumu, bütün çabaları zora sokmuş, halk baskıyı yakından hissetmiştir. İşte
bu dönemde Kırgızların sistem içerisindeki varlık mücadelelerinin çözümlenmesinin başında Moldoke Arabaev, A. Sıdıkov, daha sonraları Yu. Abdırahmanov gibi Kırgız ileri gelenleri Kırgız devletini kurma girişimlerine
doğrudan katılmış ve bu meselenin önde gidenlerinden olmuşlardır.
1920 yılında KÖSSC’inin kuruluşu ve Kazakların yaşadığı bölgeleri
TÖSSC’den ayırıp, Kazakistan’a katıldığı sırada Türkistan’da azınlık olarak
görülen Kırgızlar, bütün Türkistan halkının %13.5’ini oluşturmak suretiyle
5. sıraya sahiptiler. Çoğunluğa göre sıralandığında Semerkant Bölgesinde 4.,
Hocent ve Sırderya bölgesinde 10., Evliya-ata’da 1., Taşkent’te 2., Fergana’da
1., Yedisu’da 3. nüfus çoğunluğuna sahip olmuşlardır. Belirtilen bölgelerin
hemen hepsinde diğer Türk boyları çoğunluğu oluşturmuşlardır. Örneğin
Yedisu’da Kazaklar, Sırderya’da Kazaklar ve Özbekler, Fergana’da Özbekler
nüfus üstünlüğüne sahiptiler (Dcunuşaliev, 1993: 33). Dolayısıyla Kırgızlar, ayrı ayrı devletler içerisinde kalarak parçalanmışlardır. Diğer taraftan
1921 – 1922 yıllarında Sovyet politikası gereği, Türkistan’da yaşayan halkın
etnik haritası oluşturulmuş, Sovyet milletler ayrımına göre3 çoğunluk olan
Özbek, Kazak, Türkmenlere, azınlıkta bulunan diğer Türk boyları millet
statüsünde görülmüş, çoğunluktakilere Cumhuriyet, azınlıklara özerk bölge statüsü verilmesi kararlaştırılmıştır (Maanayev, 2007: 10). Böylece Sovyet yönetimi, siyasi baskı ile dayattığı mevcut durumu kullanmak suretiyle
istediği politikayı merkezden uygulama alanını genişletmeyi amaçlamıştır.
Yaşanan gelişmeler karşısında, Yedisu Bölgeselleştirme Komitesi başkanı Abdıkerim Sıdıkov ve Kırgız birim başkanı Arabayev’in girişimleriyle
3

Sovyet yönetimi her bir Türk boyunu ayrı millet olarak dikte etmiştir.
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Kırgız Özerk Bölgesi projesi hazırlanarak, Sovyetlere sunulmuştur. Kara
Kırgız Özerk Bölgesi kurulma sürecinde Kırgız aydınlar, eğer mümkün
olursa bütün Türkistan Türklerinin tek çatı altında toplandığı KÖSSC’inin
parçalanmasını engellemeye, bölünmenin kaçınılmaz olduğu durumda ise
Kırgızların farklı Cumhuriyetler içinde kalarak parçalanma durumunu engellemek amacıyla birçok küçük yerleşim yerinde yoğun olarak yaşayan Kırgızları ilçelerden ayırıp, kendi içinde federasyon sistemine uygun, özerklik
oluşturma yolunu tutmuşlardır. Kırgız Özerk bölgesinin oluşturulma süreci
hiç kolay olmamıştır. Bu konu üzerinde çalışan A. Sıdıkov’un Partiden çıkarılıp, 23 Mart 1922’de Yedisu bölgesi başkanlığından ayrılmasıyla Kara Kırgız
Bölgesinin belirlenmesinde Arabayev ile Abdrahmanov devreye girmişlerdir.
Yeniden yapılanma komisyonu içerisinde Kırgız temsilcisi olmadığı
halde, Türkistan Merkezi İcra Komitesi başkanlığı tarafından 26 Mart tarihli yapılan toplantıda, Kırgız Toolu (Dağlı) Bölgesini oluşturma girişimi karara bağlanmıştır (Beyşembiev & Dcunuşaliev & Ploskih, 1994: 85).
Buna göre Bişkek, Prjivalsk, Narın, Evliya-ata bölgeleri Toolu Kırgız Özerk
Bölgesi’ne dahil edilerek, Koçkor merkez yapılmıştır (Erktüü Kırgızistan,
1927: 13). Bununla beraber Fergana’daki Kırgızlar, karışıklıklar (Basmacı hareketi) sebebiyle karara bağlanmamıştır (Kurmanov, 1991: 122). Bu
işi gerçekleştirmede komisyon üyeleri iş bölümü yapmışlardır. Arabayev,
I. Kongrede Bölgesel Koşçu Birliği adıyla Kırgız halkının tarihini araştırma ve Kazaklardan ayrı halk olarak açıklanması, Abdıkerim Sıdıkov, siyasi
girişimlerin sonuçlandırılması ile görevlendirilmişlerdir. Yapılan bir dizi
kongre, toplantıların sonunda Arabayev ve Sıdıkov’un girişimleriyle Kırgız
bölgesinin adı Toolu Bölge yerine Kara Kırgız Bölgesi olması kararlaştırılmakla birlikte, Evliya-ata, Fergana, Namangan, Oş, Andican şehirleri de
buraya katılmıştır (Dcunuşalieva, 2010: 57). Bu konuda Sıdıkov ve Arabayev’in girişimleri belirleyici özellik taşımıştır (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d.
31: 37). Bu kongrenin kararlarını, Kırgız devletini oluşturmadaki ilk resmi
ve ciddi girişim olarak kabul etmek mümkündür.
Sıdıkov’un Kırgızlar için ayrı bir yönetim birimi kurma girişimlerine
Rahmankul Hudaykulov, D. Babahanov ve I. Toyçunov gibi Alaş Ordacı
aydınlar tarafından karşı çıkılmıştır (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 40).
Ancak onların Kırgız Özerk Bölgesinin kurulmasına karşı çıkmaları, Sırderya ve Yedisu bölgesinin KÖSSC’den ayrılmaması fikrine dayalıdır. Bu
açıdan, siyasi bir yaklaşımda olmaları sebebiyle sınırlı kalmıştır (Andreyeva, 2012: 1). Hudaykulov ve taraftarlarının Sırderya ve Yedisu bölgelerinin KÖSSC’de kalmasında ısrar etmelerinin temel sebebi, Kazaklar ile
yakın ilişkide olmaları önemli bir rol oynamıştır (Kalkan, 2006: 224). Hudaykulov Sırderya ve Yedisu’nun Kırgız Özerk Vilayetine dahil edilmemesi gerektiği şeklindeki düşüncesini, bölgede yerel zenginlerin çokluğuna,
1916 yılındaki isyanın bu bölgedeki boy milliyetçiliğine dayandığına, yine
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bu isyan sebebiyle halkın Çin’e göç edip dönmesi hasebiyle zor durumda
olduğuna, eğer KÖSSC’den ayrılırsa durumun daha da kötü olacağına dayandırmıştır (Andreyeva, 2012: 1). Sıdıkov taraftarlarının Yedisu ve Sırderya
bölgelerinde ısrar etmelerinin sebebi ise bu bölgede Kırgızların çoğunlukta
yaşamalarından kaynaklanmıştır (Maanayev, 2007: 10). Bu iki grup arasındaki siyasi görüş ayrılığı Sıdıkov taraftarlarının yönetimden uzaklaştırılmasına
kadar devam etmiştir. Ayrıca, merkezi yönetimin politikalarını Kırgızistan’da
uygulamayı destekleyen Hudaykulov taraftarlarının, Abdıkerim Sıdıkov gibi
aydınların baskı altına alınmalarında belirleyici olmuşlardır (Kurmanov,
1991: 122). Dolayısıyla Kırgız Bölgesel Yönetim’inin kurulması sırasında Kırgız aydınları iki gruba ayrılmışlardır. Sonuç itibariyle 15 – 16 Eylül 1924’te
bölünme konularının değerlendirildiği, TÖSSC Merkezi İcra Komitesi toplantısında Kara Kırgız Özerk Bölgesi TÖSSC’den ayrılmıştır. 14 Ekim 1924’te
Bütün Birlik Merkezi İcra Komitesinin ikinci toplantısında “… 4. Kara Kırgız
halkının İşçi, çiftçi sınıflarının bildirdiği ve yine bu güçlere dayanarak, Kara
Kırgız halkına Özerk Türkistan SSC içerisinden çıkma hakkı verilip, Rusya
Sovyet Federal Sosyalist Cumhuriyeti dahilinde kurulsun” (Erktüü Kırgızistan,
1927: 13) kararıyla Kara Kırgız Özerk bölgesel yönetimi kurulmuştur.

2. Bolşeviklerin Siyasi Politikaları ve Eleştiriler
Sovyet idaresi Kara Kırgız Özerk Bölgesini tanıdıktan sonra, merkezi
politika baskılarını daha da artırmıştır. Öncelikle Rusya Kominist Parti Merkezi Komitesine bağlı olarak, Kara Kırgız Özerk Bölgesi Komünist
Partisi Merkezi Komitesini (KKÖBPMK), Birinci sekreter M. Kamenskiy,
ikinci sekreter C. Abdrahmanov, üyeler, İ. Aydarbekov, İ. Arabaev, D. Babahanov, M. Botbaev, G. Gross, D. Zulfibaev, P. Pokrovskiy, R. Rasulev, T.
Tokbaev, S. Tolenov ve R. Hudaykulov’lardan oluşturmuştur (Ploskih &
Kurmanov & Begaliev, 1999: 79). Bu şartlarda parti başkanlığı Rus Mihail
Kamenskiy’e verilerek, aydınlara güvenilmediği açıkça ortaya konulmuştur.
Bu durum Otuzlar tarafından; “Yani çarlık döneminde uygulanan politikaların uzantılarına ve uygulamalarına Orta Asya’da son verilmeliydi” şeklinde
eleştirilmiştir. Oysa Kırgız milli aydınları, kendi milli yönetim organlarını
kurma düşüncesinin amacını; “Orta Asya’nın milli sınırlara ayrılarak oluşturulan Kırgız Otonom Bölgesini sadece Kırgız halkına bırakmak ve uzun yıllarda kolonyalist politikalar sonucu önceden oluşmuş organları tasfiye etmek,
guruplar arasındaki düşmanlıklar zamanla yok edilmeliydi” (KRBMSDA, F.
10, op., 1, d. 31: 4) ifadeleri ile açıklamışlardır.
Kırgız olmayan ve Kırgızistan hakkında fikri dahi olmayan Kamenskiy’in atanması milli aydınlar tarafından “Türkistan’ın yavaş yavaş Ruslaştırılması” şeklindeki yorumlanmıştır (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 4).
mücadeleleri ile tamamen zıtlık taşımıştır. Mihail Kamenskiy, 1905 yılında
İlköğretimini yarım bırakmış, çeşitli teknik işlerde ve fabrikalarda çalışmıştır. 14 yaşında yerel Sosyal demokrat parti Spilka’ya üye olmuştur (KRBM-
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SDA. F. 10, Op. 15, d. 1190: 25).Çalıştığı fabrikalarda sosyalist propaganda
yaptığı suçlamasıyla 1907 yılında Kiev Zveni şehir hapishanesine atılmıştır.
Bir yıl hapis yattıktan sonra İçişleri bakanlığı kararı ile 1908’de iki yıllığına
Ustsısolsk şehrine gönderilmiştir (KRBMSDA. F. 10, Op. 15, d. 1190: 28).
Bolşevik partiye burada 1910 yılında katılmıştır. Ancak kısa süre sonra tekrar A. Korostılev, Serebryakov ve Kozlovskiy’lerle beraber hapse düşmüştür. Hapiste bir yıl kaldıktan sonra askere alınmış, 1911 – 1914 yılları arasında askerlikten sonra tekrar Kiev’e dönmüştür. Ekim devrimi ile birlikte
Bolşevik saflarında iç savaşa katılmış, bu çerçevede 1919 yılında Odessa’ya
görevlendirilmiştir (KRBMSDA. F. 10, Op. 15, d. 1190: 29). Odesa’da Bolşevik karşıtlarının eline geçmiş, ancak Bolşevikler tarafından yaralı olarak
kurtarılarak, iyileşmesi için Kiev’e gönderilmiştir (KRBMSDA. F. 10, Op.
15, d. 1190: 30). İyileştikten sonra 1920’de İhtilal Savaş Sovyeti üyesi olarak Kafkas birliğine, 1921 Dağlık Cumhuriyetinin kurulması ve beyazlardan temizlenmesine katılmıştır. Oradan parti organizasyonu çerçevesinde,
Doğu Sibirya’ya Tomsk şehrinde Bolşevik Parti Bölge komitesi başkanlığı
görevinde bulunmuştur. 1924 ortalarında parti tarafından Fergana Bölge
Komitesi, Organizasyon komitesinde çalışmak üzere görevlendirilmiştir
(KRBMSDA. F. 10, Op. 15, d. 1190: 31). 1924 yılında Kara Kırgız Özerk
Bölgesi kurulması sırasında, Merkezi Sovyet yönetimi temsilcisi olarak görev yapmıştır. Kamenskiy’in hayat hikayesine göre Bolşevikler açısından
güvenilir bir şahsiyettir. Zira milli aydınların kontrol edilmesi gibi gizli görevi ile Kara Kırgız Özerk Bölgesi Komünist Parti I. sekreteri olarak bütün
güçleri elinde toplamıştır.
Kırgız Komünist Partiyi sadık Kamenskiy’e teslim eden Sovyet yönetiminin milli aydınlara baskısı, Geçici İhtilal Komitesinin oluşturulması
sırasında da kendini göstermiştir. Halkın desteğini almak suretiyle mücadele veren milli aydınların, yeni yönetimde oldukça etkisiz görevlere getirilmelerini sağlamıştır. Kırgız Özerk Bölgesel yönetiminin kurulmasına
ve Rusya’ya bağlanmasına karşı çıkan Hudaykulov taraftarları ilginç bir
şekilde belirleyici rol oynamışlardır. Kurucu Kongreyi yönetmesi için 21
Ekim 1924’te kurulan Geçici İhtilal Komitesi başkanlığına İ. Aydarbekov,
yardımcıları D. Zulfibayev ve M. Yangulatov, üyeliklere ise M. Kamenskiy,
C. Abdrahmanov, S. Malışev, S. Çonbaev, P. Pokrovskiy, M. Botbaev, B. Sarıbaev, R. Rasulev, İ. Arabaev, R. Kudaykulov, İ. Toyçinov, M. Çanışev, A.
Asılbekov ve Kviko atanmışlardır (Ploskih & Kurmanov & Begaliev, 1999:
79). Dolayısıyla Kara Kırgız Özerk Bölgesinin ilanı için mücadele eden Kırgız aydınlar, belirleyici komitenin dışında bırakılmıştır. Bu durum Otuzlar
tarafından yönetimin;
“Komünist Parti ulus politikası ile uygulamada farklı eğilimler sergilenmektedir. Bu çizgi farklılığı hakkında söylemek gerekir ki, her şeyden önce Parti içerisinde
aktif olanlar ile yerli işçiler, çiftçiler ve yoksul köylüler arasındaki anlaşmazlıkların

276

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

giderilmemiş olması ve çekirdek Sovyet yönetiminin dar kadrosu, özellikle Kışlaklarda, Aullarda ve köylülerin yanında olmamıştır” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 4)

şeklinde halk ile bağı bulunmayanlara devredilmesi olarak algılanmış ve
eleştirilmiştir. Ayrıca millileşme için; “Bu çizginin yakalanmasında koşul
olarak, yönetim aygıtlarını zamana yaymak suretiyle alttan gelen halktan
kişilerle yerlileştirilmesi ve büro işlerinin Kırgızca’ya (tercüme edilmesi)
dönüştürülmesi gereklidir” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 4-5) ifadelerinden anlaşılacağı üzere resmi dil Rusçanın yerine milli dili getirmeye
çalışmışlardır.
Geçici İhtilal komitesinde üye olarak özerklik için mücadele veren sadece Abdrahmanov ve Arabaev bulunmuşlardır. Gerisi, Rus ve özerk yönetime karşı olanlardan seçilmiştir. Buna rağmen milli aydınların yönetim
organlarından uzaklaştırılacağına dair Kamenskiy’in milli aydınları tehdit
ettiğini; “Moskova’da Tov. Kamenskiy; “Kırgızistan’da sizi yakında işinizden
atacağız” dedi. Bir atasözü var: “Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 1) şeklindeki Abdrahmanov’un ifadelerinden anlamak mümkündür. Hudaykulov taraftarları, Kazaklara yakın durdukları için Kırgızlar arasında tabanları zayıftır. Dolayısıyla Sovyet
yönetimi açısından milli aydınlara baskı aracı olarak kullanılmaya uygun
bir özellik taşımışlardır. Zira Hudaykulov taraftarları ile Sıdıkov, Arabaev
ve Abdrahmanov taraftarları arasında 1920 yılından beri bir kutuplaşma
söz konusudur. Bu bağlamda Bolşeviklerin, yerel güçleri birbirlerine karşı
karşıya getirmeye çalıştıkları sonucunu çıkarmak mümkündür. Bolşeviklerin çatıştırma poltikasını gören Otuzlar; “parti içindeki grupların çatışması,
özelliklede kitleler arasındaki çatışma, böylece işlerde tam bir ayrışmaya sebep
oldu, ve işler tepme noktasına geldi” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 5) şeklinde değerlendirilmiştir. Dilekçeye imza atanlar arasında Kamenskiy’in güvendiği Orazbekov’un bulunması, gerçekten dikkate şayandır (KRBMSDA,
F. 10, op., 1, d. 31: 9). Bu durum aralarında tartışmalı konular bulunmasına
rağmen, Basmacılara karşı askeri mücadelede bulunmuş, baştan beri Bolşevikleri desteklemiş ve İcra Komitesi başkanlığına yeni atanan Orazbekov’un,
milli konularda Rus ve Sovyet idaresinin uygulamalarına karşı olduklarını
kanıtlamaktadır. Ayrıca iki grup arasındaki tartışmaların Sovyet politikaları
çerçevesinde yapay gündemler olduğunu düşündürmektedir.
Kırgız aydınları arasındaki fikir ayrılıklarını Sovyet merkezi idaresi,
Kırgız yönetiminin oluşturulmasında kendi çıkarına göre kullanmış, politikalarını onlar üzerinden halka açıklamaya özenle dikkat etmiştir. Ancak milli aydınlar, kutuplaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla birbirlerine;
“Kırgızistan bölgesindeki Avrupalı kolonizatörlerin temizlenmesi ve çalışanları arasında barışçı birliğin sağlanması konusunda sizden ayrıca önem vermenizi bekliyor ve rica ediyorum. … Kırgız işçileri arasındaki barış birliğini
sağlamaya çalışınız” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 1) içerikli telkinlerde
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bulunmuşlardır. Bu açıdan Hudaykulov ve taraftarları milli aydınlar karşısında bir set olarak değerlendirilmişlerdir. Komünist yönetim tarafından
uzun süre bu kutuplaşma, uruğlar arasındaki iktidar mücadelesi olarak
yansıtılmıştır (Çokuşov, 1970: 93). Ancak bunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü her iki grup içerisinde aynı uruğa mensup aydınlar mevcutturlar (Ploskih & Kurmanov & Begaliev, 1999: 110 - 121). Hudaykulov taraftaraları ile Kırgız milliyetçi aydınları arasındaki tartışmalar Kamenskiy
tarafından daha da alevlendirilmiştir. Çünkü Kara Kırgız Özerk Bölgesini
kuran milli aydınların yönetimden temizlenmeleri direktifi Kamenskiy’e,
bizzat Stalin tarafından “ Kara Kırgız hizmetçilerinin temel görevi bölgenin
emekçilerini yönetimin başına getirmek, mücadelede onların ihtiyaç duyduğu yardımı esirgememek, Sovyetlerin kurulmasını sağlamak ve bunun feodal
– dincilerden daha güçlü olduğunu göstermek…” (VKP(b) BK Çana, 1941:
13) ifadeleri ile verilmiştir.
Stalin’in Kamenskiy’e direktifi, 14 Mart 1925 tarihinde gönderilmiştir.
Zamanlaması önemlidir. Çünkü Kara Kırgız Özerk Bölgesi Komünist Parti I. Kongresi 23 – 27 Mart 1925 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kırgız Özerk
Bölgesi İcra Komitesi’nin birinci sekreterliğine getirilen M. Kamenskiy, yönetim organlarından Sıdıkov taraftarlarını temizleyip, yerlerine Hudaykulov ve
Babahanov taraftarlarını getirmeye başlamıştır (Kurmanov, 1991: 122). Aynı
kongrede, R. Hudaykulov’un desteği ile milli aydınların yönetimdeki temsilcisi, Partinin ikinci sekreteri olan C. Abdrahmanov’u görevinden almıştır. Ayrıca, milli aydınları desteklemeye başlayan, Kara Kırgız Özerk Bölgesi
İhtilal Komitesi Başkanı İ. Aydarbekov’u beyler ile anlaşmakla suçlayarak,
kısa sürede görevinden alınmasını sağlamışlardır. İ. Aydarbekov’u suçlayan
S. Coldubayev ve O. Lepesov’a çalışmalarından dolayı ödül verilip, parti içi
hukuka aykırı olmasına rağmen Kırgız Bölge Sovyet’inin İcra Komitesine
alınmışlardır (Kurmanov, 1991: 122). Böylece milli aydınlar üzerindeki baskı Stalin’in talimatı sonucu merkezden Kamenskiy eli ile yapıldığı; “RKP(b)
(Rusya Bolşevik komünist Partisi) Obkom’un (Bölge Komitesi’nin) ilk işi, I. Kurucu konferansta Şura organlarında çalışacaklar ve üst yönetim kadrosu, grup
prensibinde, grupların birbirleri ile ilişkileri ve birbirlerine yakınlığına göre
veya Obkom’un diğer üst yönetim kadrosuna göre oluşturuldu” (KRBMSDA, F.
10, op., 1, d. 31: 1) şeklindeki ifadeler ile vurgulanmıştır.
Bolşevik Parti içerisinde Kırgız halkının çıkarlarını korumaya çalışan
milli aydınların, Sovyet merkez yönetimi tarafından saf dışı edilmeye çalışıldığı kısa sürede anlaşılmıştır. Bu konuda Abdrahmanov’un Rahmankul’a yazdığı; “Günümüz Kırgızistan’ın durumunu siz yakından biliyorsunuz. Kırgızistan bölgesinde bahanelerle yerli proletaryaya izin verilmiyor”
(KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 1) içerikli mektup, milli muhaliflerin Bolşeviklere bakışını açıkça göstermektedir. Merkezi Sovyet yönetiminden
gelen direktifler doğrultusunda milli aydınlara uygulanan siyasi baskı ve
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gruplaştırmaya yönelik politikaları; “Yeterli tecrübeye sahip, yerli şartları çok
iyi bilen, Parti işlerini yakından takip edip, partiye faydalı olabilecek, Sovyet
bölgesine faydası dokunacak, doğru politika çizgisini yerinde yürütebilecek
bütün yerli işçilerin, görmemezlikten gelinmesi politikası ile her şey ortaya
çıktı” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 5) şeklinde değerlendiren aydınlar,
böylece Bolşeviklerin milli çıkarları yok saydıklarını ilan etmişlerdir.
Sovyet merkezi yönetiminin propaganda ettiği gibi bir şura ve milli
esasa dayalı idarenin olmadığını;
“Bu kararname uygulamaya konulmadığı gibi, kararname ile
öngörülen politikanın kısmen de olsa zamana yayılmak suretiyle yeni
çalışanlara yol açılması politikası çalışma prensibi haline getirilmedi.
Sonuç olarak bu olaylar, son derece gergin bir politik ortamın ortaya
çıkmasına sebep olduğu gibi politik çarpışmaların kapısını da
araladı. Tabiî ki böyle bir ortamda Kırgızistan’da yeniden yapılanma
ve ekonominin geliştirilmesi amaçlayan planların uygulanmasına
yardımcı olmak mümkün değildir” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 5)
ifadeleri ile vurgulamışlardır. Dolayısıyla Otuzlar açısından, o dönemde
yürürlükteki Sovyet yasalarına göre, Kırgızistan’da Bolşevikler tarafından
uygulanan Sovyet yönetimi meşru demokratik özellik taşımamıştır.

3. Bolşeviklerin 1920 – 1924 Yılları Ekonomik Politikaları ve
Eleştiriler
Kırgız Özerk Bölgesel Yönetimi oluşturulana kadar, Kırgız topraklarında
Sovyet idari teşkilatlanmsını Koşçu4 Birlikleri sağlamıştır. Koşçu Birlikleri5
yerel aydınların Komünist parti dahilinde örgütlenmesini ve kontrolünün
sağlanmasını amaçlayan bir birlik olarak Fakir Birlikleri ve Fakir komiteleri
yerine Eylül 1920’de kurulmuştur (Koşcu Ujuqu, 1929: 4). Aslında kapatılan ve üyelerinin çoğunluğu baskıya maruz kalan Müslüman büronun,
temizlenmiş bir versiyonu olarak değerlendirmek mümkündür. Koşçu
birliklerinin görev alanları ve yöntemi I. Bütün Türkistan Koşçu Kongresi
ile Aralık 1921’de şekillendirilmiştir. Koşçu birliğinin temel görevi milli ve
dini karakter taşıyan yerel halkların, bir sosyal sınıf haline getirilmesi için
gerekli önlemleri almaktır (Koşcu Ujuqu, 1929: 7 - 14). Bu sebeple Koşçu
birlikleri siyasi, ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarında yetkilendirilmiştir.
4 Koşçu: 1. Yolda refakat eden, 2. çift sürücü, (Yudahin, 1996: 491). Bu birlikler
genellikle yerel halk tarafından oluşturulmuştur. At koşumundan düşünüldüğünde
atın kullanılmasını kolaylaştıran bir araç olarak, Türkçede mevcuttur. Bolşevikler
kendilerini asıl olarak gördükleri için yerel halkın oluşturdukları bu birliklere
yardımcı araç anlamını karşılamak üzere, Koşumdan Koşçu terimini kullanmayı
tercih etmiş olsa gerektirler.
5 Türkistan’daki milletlerin tarihi, etnik ve nüfuz yoğunluklarını araştırıp
sınırların belirlenmesi için Sovyet idaresi tarafından oluşturulan komitedir
(Dcunuşalieva, 2010: 57).
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Dolayısıyla toprakların devletleştirilmesi, çiftçilerin çalışacakları arazilerin
organizasyonu, kooperatifleştirme, vergilerin toplanması, kültürel ve eğitim,
yerel beylerle mücadele meseleleri Koşçu birlikleri tarafından Sovyet idaresi kararlarına göre hayata geçirilmiştir (VKP(b) BK Çana, 1941: 8). Koşçu
birlikleri yerel olmakla birlikte, karar alma mekanizmalarında Ruslar bulunmuşlardır. Merkezden atama özelliği taşıyan yöneticilerin yanlış uygulamaları Otuzlar tarafından;
“Obkom’un yönetim organları üzerinde azınlık olan bir grubun
vesayeti ve müdahalesi güçlü bir şekilde sezilmektedir. Bu vesayet ve
müdahale durumu geniş çalışan halk kitleleri önünde yönetimin ve
özel beceri gerektiren Sovyet mesleki memurları üzerinde dahi etkisini
göstererek, onların şahsiyetsizleşmelerine, yönetim organizasyonunun
baltalanmasına ve felç olmasına sebep olmaktadır. Obkom’un yönetim
alanında hiçbir şekilde sınırlandırma söz konusu değil, Obkom
bütün problemlerle, evden çıkarılmalarla (evlere el konulması)
dahi ilgilenmektedir. Parti kongre ve konferanslarında Şura ve parti
işleri konusunda alınan sert sınırlandırma kararları hem yüksek
derecedeki ve hem de alt parti çalışanlarının memnuniyetsizliğini
ortaya çıkarmaktadır. Önceden Obkom kararları ile farklı alanlarda
tecrübe sahibi olarak görevlendirilenler, farklı sendikalar tarafından
Parti üyesi olmayan memurların önünde baypas edilmektedir. RKP
Obkom’un düzensiz ve genellikle gelişi güzel emirleri Sovyet yönetim
çizgisini aksatmakla beraber, planlanan işlerin yapılmasını engellemiş,
planlamaların yerine getirilmesi için alınan hiçbir önlem amacına
ulaşmamıştır. İşler sadece emirlerle yerine getiriliyor. Bölge genelinde
Şura organlarının zayıflığı geniş halk gruplarının taleplerinin
yerine getirilmesinde eksikliklere sebep olduğu gibi, vergi toplama
kampanyasını yapma yetkisi Şura ve Partinin yetkisindedir. Ancak
bu organların zayıflığı kampanyanın başarısız olmasında önemli rol
oynamaktadır. Kırgız halkının ekonomik gelişiminin sağlanmasında
ve refaha ulaşmasında, geniş halk kitlelerinin eğitimi meselesi büyük
öneme sahiptir. Bu gereklilik tepedeki yöneticiler tarafından yeterli
derecede önemsenmediği gibi gerekli ne orta, uzun vadeli planlar, ne de
halkın eğitimi ile ilgili yetersizlikler giderilmemektedir” (KRBMSDA,
F. 10, op., 1, d. 31: 6-7)
şeklinde vesayetin ortaya çıkardığı eğitim, ekonomi ve siyasi sorunları
ortaya koymuşlardır.
Kırgızistan’da şehir, kaza, köy ve kışlaklarda komite kurullarını Bolşevik
Komünist parti Koşçu birlikleri aracılığı ile Sovyet idaresi şekillendirilmiştir. Bu birliklere yerel halk katılmış, ancak birliklerin başında Ruslar bulunmuşlardır. Dolayısıyla belirleyici unsur, Çarlık döneminde olduğu gibi
Ruslar olmuştur. Bu durumu Otuzlar;
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“En temel sorun, yerli ve dışarıdan gelmiş Avrupalı halk arasındaki
ilişkiyi belirleyen unsur toprak meselesidir. Buradaki acı toprak
meselesi hakkında RKP Kırgız Obkom’umun bizce yerinde olarak
aldığı; “Var olan toprak meselesinin çözümünde Kırgızistan’a
gelenlerin eski vatanlarına geri gönderilmesi” kararı kırılmalara sebep
oldu. Bu karar doğru ve yerinde olmasına rağmen parti içerisinde
bazı sorunların çıkmasına sebep olduğu için uygulanmadı. Sonuç
olarak bu durum milli ilişkiler konusunda yeni sorunların ortaya
çıkmasına sebep olacağı gibi, toprak reformu konusunun sonuca
ulaşmasını da zorlaştırabilir. Ancak Obkom’un aldığı bu karardan
vazgeçmeden uygulamaya koyması ve yönetiminin restorasyon
politikasını reddetmeden uygulamasını, biz bütün gücümüzle tam
olarak destekliyoruz; Fakat en azından eşitlik prensibine uygun olarak
arazi planlamasının yapılarak yerli ve Avrupalı halk grupları arasında
ilk sırada topraksız olanlara dağıtılmalıdır” (KRBMSDA, F. 10, op., 1,
d. 31: 5)
ifadeleri ile eleştirmişlerdir. Komünist partiye sıkı sıkıya bağlı organların
bütün icraatları, bu sayede merkezden yönlendirilebilmiştir. Her bir Sovyet
birlik organı, bulunduğu bölgedeki ekonomiyi kontrolü altına almıştır. Öncelikle bütün atölyeler, pamuk üretim yerleri ve işleme merkezleri devleştirilmiştir. Kömür, petrol ve diğer sanayi kaynaklar, işleme fabrikalar, ulaşım
araçları ve bankalara el konulmuştur. Kırgızistan’da ekonomik merkezler
Kızıl Kıya, Sülüktü kömür ocağı, Karasu, Namangan, Andican kazalarındaki pamuk işleme fabrikaları Sovyet birimlerine aktarılmıştır (Ömürkulov, 1971: 24). Sanayi üretimine el konulduğu gibi halkın yiyecek ihtiyacını
karşılayan fırınlar, lokantalar ve ticari tüm işletmeler Sovyet mülkü haline
getirilmiştir (Ploskih & Kurmanov & Begaliev, 1999: 110 - 57). Dolayısıyla
halkın temel yaşam kaynaklarına el koymak suretiyle baskı yaşam hakkına
kadar uzanmış, Bolşeviklere boyun eğmek zorunda bırakmıştır.
Sovyet yönetiminin Kırgız aydınlarını ve yerel halkı kendisine mecbur
kılma siyaseti ekonomik baskılar ile şekillenmiştir. Halkın hemen tamamının tarım ve hayvancılık ile geçimini sağladığı düşünüldüğünde, ekim
alanları ve otlakların devletleştirilme konusu ayrıca önem kazanmaktadır.
Bolşevikler bu duruma özel önem vermiş, halkın temel üretim kaynağını
elinden alma yöntemini bir baskı aracı olarak kullanmıştır. Ancak tepki göz
önünde bulundurulmuş, işlemler peyder pey 1930 yılına kadar sürmüştür. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan halkın üretim araçlarına el koyma,
1918’in Şubatında başlamış, sistematik yönetemi ve siyaseti 22 Haziran
1922 tarihinde, bizzat Lenin tarafından hazırlanan proje ile şekillendirilmiştir. “Sovyet iktidarının her yere yerleşmesinde ekonomi çok önemlidir. ...
Türkistan’da küçük sanayi üreticilerinin, çiftçilerin, fabrikaların üretimleri
halkın elinde olması bağımsızlıktır. Tam olarak açıklamak gerekirse, Sovyet
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devletinin faydasına alınan vergilerin ve devletleştirme demektir” (VKP(b)
BK Çana, 1941: 7) Buna göre öncelikle yerleşik ve Rus göçebelerinin topraklarına eşitlik ve bağımsızlık söylemi altında el koyma temel alınmıştır.
Lenin’in direktifi zaman geçirilmeden hayata geçirilmiş, Eylül 1920’de
Türkistan Sovyet yönetimi tarafından, şehir birliklerine direktif verilmiştir
(VKP(b) BK Çana, 1941: 7). 1920 yılının sonlarında karara bağlanan topraklara elkoyma, Kırgızistan’da 1921 – 1922 yıllarında hayata geçirilmiştir
(VKP(b) BK Çana, 1941: 7). Kırgızların çoğunluğunu oluşturduğu Yedisu
bölgesinde bulunan Issık-göl, Çüy, Koçkor, Talas; Fergana bölgesini oluşturan Bazar Korgon ve Calalabad kazalarında 198000 hektar sulak arazi,
200000 hektar sulanamayan araziye el konulmuştur (Koyçuev, 1986: 260).
Bu arazilere halk yerleştirilerek, sahip olmadıkları topraklarda çalıştırılmışlardır (Dcunuşaliev, 1993: 34). Sovyetlerin halkın toprak ve mallarını
devletleştirmesi sonraki süreçlerde devam etmiştir. Bu el koymalar halka,
zenginlerden alıp, topraksız köylülere dağıtılmak amacı ile yapıldığı propagandası yapılmış, ancak Sovyet birliklerinin idaresinde bırakılmıştır.
Otuzlar milletin elinden alınan üretim araçları ve yapılmayan yatırımlar
konusunda;
“(Bütün el koymalara rağmen) Şu anda Kırgız ekonomisinde dikkate
değer bir iyileşme görülememektedir. Kırgız Ekonomisinin hızlı bir
şekilde gelişmesi için ilk olarak, RKP Obkom yönetimi Kırgızistan
ekonomisinin özel şartlarını yakından tanıması gereklidir. Bunun
için de her şeyden önce RKP Obkom’una (Rusya Bolşevik Komünist
Partisi Bölge Komitesi) bağlı Devlet Ekonomi Yönetim organlarına
Kırgızistan ekonomisini yakından tanıyan yerel yoldaşların atanması
önemlidir. Yerel ekonominin gelişmesi için dışarıdan sermayeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bizim sınırlı da olsa bir sermayemiz mevcuttur. Ancak
bize uygulanan sınırlandırmalar, bizim zayıf olan sermayemizin
de iyice zayıflamasına, hatta yok olmasına sebep olmuştur. Ayrıca
Orta Asya’da Ticari-endüstriyel fabrikaların açılmasına, zayıf
teşebbüslerimize ve ticaretimizin gelişmesine büyük engel teşkil
etmektedir” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 6)
şeklinde muhalefet etmişlerdir.

4. Çözüm Önerileri ve Bolşevik Yönetimden Karşı Refleks
Dilekçenin sonunda Otuzlar, çözüm önerilerini demokratik ve paylaşımcı bir yaklaşımla sunmuşlardır. Bu bağlamda merkezden keyfi atamaların önlenmesi, liyakat esasına dayalı kadroların kurulması gerekliliğini;
“Parti içerisinde köhneleşmiş grupları ortadan kaldırıp, çalışma alanlarına
bölerek, işlerinde tecrübeli kişilerden oluşan Parti ve Şura organlarını kurmak” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 7) şeklinde açıklamışlardır. Yukarıda bahsedildiği üzere Bolşevikler, yönetim kademelerini gruplar arasında
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paylaştırmak suretiyle radikalleşme ve karşılıklı çatışma ortamı yaratmaya
çalışmıştır. Otuzlar, Parti ve hükümet organlarının gruplar arasında paylaştırma ve grupları birbirlerine karşı radikalleştirmenin ortadan kaldırılmasını; “Organların grup prensibine göre yapılandırılmasına son verilmesi”
(KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 7) ifadeleri ile dile getirmişlerdir. Dolayısıyla Otuzlar, gruplaşmaktan ziyade, dönemin şartlarına uygun olarak birleşmek gerektiğini vurgulamışlardır. Kırgız milli aydınlar için icraatlarında
karşılarına çıkan en büyük problem demokratik olmayan ortamdır. Sovyet
yönetiminin insanlar üzerindeki takibat ve soruşturmaları milli aydınları
rahatsız eden bir durumdur. Bu bağlamda fikirlerin sunulmasında gerekli
özgürlük ortamının gerekliliğini; “Bütün kovuşturma ve takiplerin sonlandırılması” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 7) şeklinde söylemişlerdir.
Bolşevik parti organlarında şahsi ilişkiler ve yerel halkı kontrol etmeye yönelik politikalar milli aydınların istemedikleri başka bir durumdur.
Parti ve icra organlarında karar alma ve yürütme konusunda dışarıdan
veya merkezden etki söz konusu olmuştur. Bu durum planlamaların yerel
şartlara uygunluk oranını düşürmüş, uygulamada da keyfiyet ortaya çıkarmıştır. Ayrıca denetlenemez bir ortam meydana gelmiştir. Milli aydınlar,
merkezden gelen Bolşevik vesayetine karşı olduklarını; “Şura yönetiminin
çalışmalarında bütün vesayetçi anlayışın sonlandırılması olmazsa olmaz
şart olup, bütün işlerin Şura yönetim organlarının aldığı kararlara göre yürütülmesi” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 7) şeklinde dillendirmişlerdir.
Vesayetin ortadan kaldırılması ile gerçekçi kararların alınıp, uygulanabilmesi için; “Maksimum verimliliğe ulaşılabilmesi için yapılacak işlerde, Şura
organlarının kararları en temel koşul olmalıdır. Şimdiki şartlarda ancak bu
şekilde çalışma planlarının yerine getirilmesi sağlanacağı gibi, ortaya çıkacak
problemlerde de önceden hazırlıklar yapılmış olacaktır” (KRBMSDA, F. 10,
op., 1, d. 31: 8) şeklindeki prensiplerin gerekliliğini şart olarak görmüşlerdir. Bu bağlamda milli aydınlar idari olarak ortaya çıkacak problemlere hazırlık yapmaya çalışmışlar; “Belirtilen şartlar sadece doğru, planlı ve uygun
çalışmaların bölgede uygulanmasını sağlayacaktır” (KRBMSDA, F. 10, op.,
1, d. 31: 8) ifadelerinden anlaşılacağı üzere bulundukları makamları halka
hizmet aracı olarak görüp, kaygısını gütmüşlerdir.
Yerel Kırgız aydınların Bolşeviklere karşı üzerinde yoğunlaştıkları temel eleştiri yönetim organ ve kurullarına dışarıdan, yani merkezden gelen
direktiflerdir. Ayrıca kurul ve icraca sorumluluklarına verilen görevleri yerine getirmekte problem yaşadıkları, üzerlerinde baskı olduğu ve görevlendirmeye yapan kurumun onları yalnız bıraktıkları; “Bölge Yürütme Komitesi, verilen yetkilerin tek merci olmalı ve verilen yetkinin uygulanmasında
garantör olma şartı getirilmelidir. Böylelikle Obkom (İcra Komitesi) Yürütme
Komitesinin çalışmalarına dışarıdan müdahale engelleneceği gibi parti direktiflerinin önündeki engelde kalkacaktır” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 8)
sözleri ile dile getirilmiştir. Aydınlar, üzerlerinde milli ve yerel güçlerden
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farklı bir yönlendirmenin varlığını kabul etmemişlerdir. Onlar bu duruşları
ile demokrasiyi ve halkı dayanak almış, üzerlerindeki Bolşevik ve Sovyet
vesayetine hiçbir şekilde boyun eğmeyeceklerini; “Eğer Obkomun şimdiki
çekirdek yönetim kadrosu, kongre, konferans kararları ve TsK RKP (Rusya
Komünist Partisi Merkez Komitesi) genelgeleri yerel şartları ve durumu hesaba katmamaya devam edip, değişim olmaz ise Kırgızistan’ın gelecekte yaşanacak tarihi sorumluluğunu üzerimize almamak için biz, tarafımıza verilen
görevlerden istifa ettiğimizi bildiriyoruz” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 8)
ifadeleri ile ortaya koymuşlardır.
Milli aydınları görevden uzaklaştırmak için bahane arayan Sovyet iktidarı, Otuzların Arz mektubunu suç unsuru olarak değerlendirmek suretiyle vakit kaybetmeden konunun görüşülmesi için komisyon oluşturmuştur.
Rusya Komünist Partisi İcra Komitesi tarafından Merkez Komitesi üyesi
Zelikson’un başkanlığını yaptığı komisyon, Orta Asya Komünist Parti İcra
Komitesi üyesi Mancar, Rusya Komünist Partisi Orta Asya Bürosu üyesi
Pavlovskiy, Özbekistan İcra Komitesi Başkanı Mavlanbekov ve Türkistan
Komünist Partisi İcra Komitesi üyesi Mamedov’dan müteşekkildir (Çokuşov, 1970: 51). Komisyon, hızlı bir şekilde 24 Ağustos 1925 tarihinde
hazırladığı kararını bildirmiştir. Buna göre mektubun toplu olarak hazırlandığı ve mektupta belirtilen istek ve şikayetlerin gerçeği yansıtmadığı
sonucuna varıldığı açıklanmıştır. Mektubun hazırlanmasına sebep olan,
Kırgız parti üyeleri arasındaki siyasi mücadeleyi engelleyemeyeceği, çünkü
bu mücadelenin temelinde milliyetçi düşüncenin bulunduğu; “Ortaya çıkarılan karakterler kendi kendisini gösteriyor ki, bu gerçek olmayan bir tarih.
Grubun uydurduğu bir durumdur. Bunlar durumu denediler, eğer Orta Asya
bürosu bu dilekçeye inansa idi Kırgız yerelleri (komünizmi) yenecekti” (Çokuşov, 1970: 18) ifadeleri ile belirtilmiştir.
Bolşevikler, Otuzların eleştirilerini gruplaşmadan kaynaklandığı şeklinde yorumlamaları oldukça ilginçtir. Çünkü Otuzların dilekçesi tek bir grup
tarafından değil, Sıdıkovcular, Hudaykulovcular ve hiçbir grup içerisinde
bulunmayanlar tarafından imzalanmıştır. Bu konuda hazırlanan rapora
göre Sıdıkovcular; “Yangulatov, Taşhudaybergenev, Zulfibayev, Çukin, Arabayev, Muratalin, Umralin, Çambaşev, Sultanayev, Kulumbayev, Belikbayev,
Tülkibayev, Dcumagulov, Kasımov Turtubula, Çimciyev, Sadıkov, Aydarbekov, Muratov, Alimbekov, Derbişev, Tüligaburov” (KRBMSDA, F. 10, op., 1,
d. 31: 68-71) olmak üzere 22, Hudaykulov taraftarları; “Artıkbayev, Abuhanov, Niyazov” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 71 - 72) şeklinde 3 ve her iki
gruba da mensup olmayan;“Taşmedov, Şamuratov, Akilbekov, Urazbekov,
Aşurov, Nazarov” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 72 - 73) Bolşevik Parti üyesi 6 kişiden müteşekkildir. Dolayısıyla Bolşeviklere muhalefet Kırgız
milli gruplarının hepsinde zemin bulmuştur. Bolşeviklerin olayı bu şekilde
çarpıtmaları, eleştirilerin hedefine ulaşması gayreti olarak değerlendirilebilir.
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Komisyon eleştiri sahiplerini milliyetçi, Manapların içinden çıktıkları ve onları destekledikleri, Komünist Parti çıkarlarını değil, partiye karşı
memnuniyetsiz olanları kullanarak, kendi çıkarları için çalıştıkları gerekçesiyle suçlu bulmuştur (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 18). Komisyon
milli aydınları ilk defa parti içerisinde, partiye karşı grup olarak değerlendirmiştir. Oysa yukarıda görüldüğü üzere yerel aydınlar gruplara göre yönetim uygulanmasına karşı olmuşlardır. Ancak Bolşevik politikaları milli
aydınların istek ve eleştirilerinden ziyade, onların sistemden çıkarılmasını
öncelemiştir. Parti organlarından oluşturulan disiplin komisyonu, Moskova’da Rusya Bolşevik Komünist Partisi tarafından hazırlanıp, gönderilen 30
Haziran 1925 tarihli direktifler çerçevesinde kararlar almıştır. Eleştiriler
Bütün Birlik Sovyet millet meselesi kararları kesinlikle içermediği, ihtilalin birinci gününden başlayan politik suçlama serüvenleri yaşanmaktadır.
Bu eleştiriler de politik macera niteliği taşıyıp, zengin ve manap unsurların
desteği ile ortaya çıkmıştır. Eleştirilerin kaynak ve savunucularının uruğ
politikası güden bütün gruplar, eski Çarlık yöneticileri ve memurlarından
oluştuğu şeklinde suçlamıştır (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 17).
Sovyet yönetimi açısından suç unsuru olarak görülen eleştiri sahipleri
eşit olarak cezalandırılmamışlardır. Komisyon için Bolşeviklere milli tehdit niteliği taşıyanlar çeşitli cezalara tabi tutulmuşlardır. Sıdıkov; eski çarlık ilçe yöneticisi, birden çok mülk ve çeşitli üretim araçları sahibi olmak,
1916 isyanında ilçe yönlendiricisi, ihtilal zamanında sistematik olarak fakir
çiftçilere karşı grup oluşturmaya çalışmakla suçlanmış, bu sebeple partiden atılmıştır. Çonbaşev, 1919’dan beri sistematik bir şekilde grup işleri ile
uğraşmak, silahın verdiği güç ile parti içerisinde grup ve uruğ tartışmaları
çıkarmak suçlamasıyla partiden atılmıştır (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31:
18). Kulumbayev, sistematik olarak zengin – manapları desteklemek, grup
içerisinde yer almak ve zenginin – manaplardan devşirdiği güç ile parti
üzerinde baskı oluşturmak suçundan vatandaşlık haklarından kısıtlanmak
suretiyle sürgün edilmiştir. Yangulatov, siyasi kariyer planlamacısı olması
ve kurumlara yerleştirdiği zararlı unsurlar aracılığı ile toprak reformunu
provoke etmekle suçlanarak, partiden çıkarılmıştır. Arabayev, eski molla,
sistematik olarak çiftçi liderlere karşı grup işleri ile uğraşmış, sık bir şekilde zengin – manaplar ile parti üzerinde baskı kurmakla suçlanmıştır. Bu
sebeple parti ve kamu görevinden atılmıştır. Çukin, eski (Çarlık) bürokratı
olmak ve sistematik şekilde grup içerisinde yer almak suçundan partiden
atılmıştır (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 18). Cezalandırmalar Kırgız liderlerle sınırlı kalmamış, Parti ve yürütme alt organlarına; “Bütün üyelerini gözden geçirmek, Otuzlar ve diğer gruplar ile bağlantılı olanları parti
direktifi çerçevesinde temizlemek, zaman kaybetmeden parti komiteleri ve
özellikle icra komiteleri içerisindeki Otuzlar ile bağlantılı memurları çıkarmak, Orta Asya bürosunun direktifleri çerçevesinde Kırgız Bölgesi işçileri
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arasında Otuzlar veya çeşitli organizasyonlar ile önceden uğraşmış veya uğraşanların belirlenmeleri” (KRBMSDA, F. 10, op., 1, d. 31: 19) içerikli yazı
gönderilmiştir. Dolayısıyla Bolşevik parti milli aydınların karşı çıktıkları
kovuşturma ve takipleri daha yoğun ve geniş alana yaymıştır. Bu bağlamda
milli aydınlara karşı, organize ve resmi ilk baskı politikaları bu soruşturma
ile şekillendirilmiştir. Milli isteklere saygılı olacağını ilan eden Bolşevikler,
milli politikalar ve demokratik usulleri suç olarak belirlemişlerdir.

SONUÇ
Kırgız milli aydınları, Sovyet yönetiminin Kızıl ordu baskısı ile kurulmasından sonra girdikleri yerel yönetim organlarında milletin haklarını
koruma yollarını Bolşevik çatısı altında aramışlardır. Ancak, Bolşeviklerin merkeziyetçi ve yerel güçlere imkan vermeme, halkın üretim araçlarını
devletleştirme ve siyasi polis takibi gibi politikaları, Kırgız milli çıkarlarının hayata geçirilmesini engellemiştir. Bu duruma itiraz edilmesine müsaade etmeyen Bolşevik yönetim, milli liderleri cezalandırmıştır. Siyasi baskı
bir tarafa, dönemin ağır suçu olarak yansıtılan halk düşmanlığı suçlamasıyla idari görevlerinden atılmışlardır. Böylece Komünist parti, Kırgızistan’da
hem Rus şovenizminin, hem de baskı politikaların karşısındaki milli gücü
zayıflatmıştır. Ancak dönemin şartlarında 1937 – 1938 yıllarında yaşandığı gibi bir yok edişe muvaffak olamamıştır. Bu durum 1920 – 1930 yılları
arasında Kırgız milli siyasetçilerine halk desteğinin olduğunu ve bölgede
Bolşeviklerin istediği seviyede, yetişmiş ve yeterli sayıda komünist kadro
mevcut kadronun olmadığını göstermesi bakımından önemlidir. Dolayısıyla Bolşeviklerin kendilerine karşı organize bir hareket çıkması halinde,
bölgede tutunması mümkün değildir.
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BOZKIR DİNİ HAYATINDA KURT MOTİFİ
WOLF MOTIF IN THE STEPPE RELIGIOUS LIFE
Aslı KAHRAMAN ÇINAR1
ÖZET
Bozkır coğrafyası Tuna Nehrinden Çin seddine kadar geniş bir alanı içerisine
almaktadır. Bu coğrafyada yaşayan eskiçağ konar -göçer toplumları için iklim ve
arazi şartlarının beraberinde getirdiği zorlu bir yaşam oluşmuştur. Genel olarak
hayvancılık yapan bozkır toplumlarında kurt önemli bir motif olarak kendini
göstermiştir. Hem sürüye kurdun girmesi ve sürünün tehlikeye girmesi anlamında
kurt motifi şekillenirken daha da önemli olarak kurt Türk topluluklarına en zor
anda yol gösteren kutsal kurtarıcı ve rehber olarak kültüre yerleşmiştir. Kurt
ile bütünleşen bozkır toplulukları kurda pek çok isim vermekle kalmamış ona
mitolojilerinde en kutsal görevi vererek yüceltmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Bozkır, Türk Kültürü, Kurt, Kutsal.

ABSTRACT
The steppe region is including the area from Tuna River to Chinese Wall. The
ancient migrant settler living in this area had difficulties arising from conditions
of the climate and land. Generally, the wolf figure was important in the life of
steppe community ranching. The wolf figure was shaped by the wolf dangerous
and coming for the flock; more importantly, the wolf setlled into the culture as a
holly leading in diffucul times. The steppe comunities not only gave the wolf some
names, but also they gave him the a holly mission and promoted.
Keywords: Steppe, Turkish culture, Wolf, Holy.

GIRIŞ
Türk coğrafyasına baktığımızda kurt ile ilgili inanışlar genellikle
ortak unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türklerde kurt bir totem iken Hunlar zamanına gelindiğinde kurt, ata kültüne dönüşmüş, sosyal, siyasi ve askeri hayatın içine bütünüyle sinmiş ve dini hayatta artık
1 Dr. Aslı Kahraman Çinar, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü, asli.kahraman@bozok.edu.tr
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tanrının yeryüzündeki temsilcisi, kurt postuna bürünen ilahi varlık şeklinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Bozkır coğrafyası araştırmalarında kaya
ve mezarlar üzerinde, şaman elbiselerinde ve ritüel malzemelerinde kurt
tasvirleri görüldüğü gibi, bu malzemelerle yapılan dini ritüellerde ise kurt
ve bazı kutsal hayvanların taklitleri yapıldığı bilinmektedir. Kurt ile ilgili
kavramlar zaman içinde devlet ve hükümdarlığı sembolize eden armalar
haline de dönüşmüştür.

Ata Ruhu Olarak Kurt
Ataerkil bir toplum olmanın doğal sonucu ata sayılan kişi veya hayvanın kutsal kabul edilmesi, ona saygı gösterilmesi, değer verilmesi, ondan
korkulması, kutsanması, ona kurban sunulması, adına veya yaşadığı mekâna ritüeller yapılarak çeşitli tazimler gösterilmesidir. Türk topluluklarında
puta tapıcılık görülmez fakat ata kültü denilen, ata olarak görülen şeylere/
varlıklara büyük bir saygı duyulur, kutsanır. Klan toplumlarda fertler kendi
adları ile değil totemlerinin adı ile anılır. Fakat Türk topluluklarında her
topluluğun kendi adı vardır ve onunla anılır. Eski Türklerde kurt-atanın
yaşadığı yer olarak bilinen mağarada yılın belli zamanlarında yapılan törenler, kurdun kutsallığından ziyade, tarihe iz bırakmış anıların canlanması için yapılmaktadır. Zaten Türk topluluklarında kurda gösterilen saygının
anlamı tapmak değildir. Çünkü kurt tapımına hiçbir Türk topluluğunda
rastlanmaz. Bu inanış gereği Türklerde ata ruhlara kurban kesilip, adaklar
adandığı bilinmektedir. Türklerde kurttan başka ata sayılan bir totem ata
yoktur. Türklerde kurda korku ile saygı arasında bir bakışla bakılmaktadır.
Kurt, bozkır’da korkulan bir hayvan ayrıca kutlu bir ruh taşıdığına inanıldığı için de saygı duyulandır. Kurda duyulan saygı ona tapınmayı getirmemiştir. (Bozkurt, 1995: 12; Akcan, 2012: 4) İki dünyayı birleştiren arabulucu, koruyucu ruh, kötü ruhların kovucusu, çocukları himaye eden kurdun
vasıflarını bir araya getirdiğimizde Altay’ın Umay’ına, Yakut’un Ayıstın’a
benzemektedir. Gagavuzlarda varlığı bilinen “kurt bayramı”nda kurda dua
edilmektedir ona yalvarılmaktadır. İnsanlar kurttan kötü ruhlardan kendilerini korumasını talep etmektedir. Kurt bir birey kurtarıcısı değil, toplumun kurtarıcısı olarak görülmektedir. Tanrı topraklarının koruyucusudur.
Kurt, Umayı, Idık’ı, Yer-Sub’u ve Tanrıyı hatırlatmakta ve Altay’da ruhu himaye ettiğine inanılmaktadır. (Bayat, 2007: 176-177)
“Atalar Kültü” ölümün bir yok oluş olmadığı inancının etkisi ile varlık
bulmuştur. Yani ölenler sevdiklerini terk etmez ve onlara ihtiyaç oldukça
farklı suretlerde akrabalarını ziyaret ederler. “Ata Kültü” ongun olarak somutlaşmıştır. Ata ruhların bedenleştiği varlıklar ongun kabul edilmiştir. Bu
ongunlar boyların simgesel vasıfları haline gelmiştir. Her boyun bir onguna
sahip olması atalar kültünün bir sonucudur. Ongunlar sadece kendisinden
türenilen ata hayvan değildir. Eğer öyle olsaydı sayıları bu kadar çok olmazdı.(Aslan, 2010: 76) H.Spencer’e göre erken topluluklarda hayvan adlarının
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kişilere verilmesi ile isimlerin kaynağı unutularak, hayvanlar “ata” sayılmasından ileri gelmektedir. Yukarıda bahsi geçen Gagavuzlardaki kurt bayramı da bu durumun yansımasıdır. (Freud, 1971: 160- Çoruhlu, 2014: 69)

Tanrı Sembolü Olarak Kurt
Ata, rehber, yol gösterici, ordunun başında lider olarak Türk kültür yaşamının her anında karşılaşılan kurdun tanrının habercisi gibi düşünülmesi hatta tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülmesi onun Türk din
tarihindeki değerine değer katmaktadır. Türkler kurda ‘tanrı oğlu’ vasfı da
yakıştırmaktadırlar. Bu fonksiyonu onun özellikle kurtarıcı oluşunu destekleyen bir motiftir. Kurt aynı zamanda bu vasıfları ile insanları kötü ruhlardan korumaktadır.(Bayat, 2007: 170) Türk halkları tanrının bozkurtta
tecelli ettiği düşüncesine sahiptir. Bu tanrıyı somutlaştırma düşüncesinin
bir sonucu olarak doğmuştur. Yorum olarak ‘tanrı yeryüzüne inme ihtiyacı
duyduğunda kurdun suretini tercih etmektedir’ düşüncesi bozkır dini anlayışını daha açık ifade etmektedir. (Aslan, 2010: 75) Kurt semavi bir varlık
olarak düşünüldüğü için onun rızkının gök katından geldiği inancı yaygındır. Nasıl ki kurt gökten bir ışık içinde inmişse veya tanrının simgesi
ise rızkı da ışık içinde gökten gelmektedir. (Durmuş, 2011: 73) A.Şükürov
Tük Mitolojiyası kitabında, Türklerin kurda Tanrı oğlu ve kurtarıcı olarak
baktıklarını kaydetmektedir. Zaten Türk yurtlarında gerçek kurtarıcılar
“liyakatli kurt” olarak isimlendirilmektedir.(Şükürov, 1997: 105; Kalafat,
2009: 117 vd.) Gök ve boz sıfatlarına sahip olan ve tanrının yeryüzündeki
temsilcisi görevini üstlenen kurt aynı zamanda siyasi açıdan da gücü ve
iktidarı sembolize eder ve bu sebeple Türk destanlarında önemli bir role
sahip olduğu görülür. (Duman, 2014: 193)
Kurdun yol göstericiliği “simgesel tanrıcılık” olarak anlaşılabilir. Onun
Oğuz Kağan’a yol gösterip onunla konuşması tanrı adına yaptığı bir eylemdir ve tanrısal simgeciliğin göstergesidir. Burada tanrının elçisi görevi üstlenmiştir.(Önal, 2009: 63) Kurt, gökten iner, ışıktır, nurdur, sestir. Tanrıyı
sembolize edecek her bedende görülebilir. Kurt simgesel anlamda ya tanrının kendisi ya da onun sembolüdür. Kimliği gizlenmiş bir elçidir.(Önal,
2009: 64) Tuha (Uranhay) Türklerinde Bozkurda hitap edilen bir dua şu
şekildedir; “Yukarı Tanrı’dan memurum /Yedi gün (muttasıl) yemek yemez
(hayvan)ım /Tanrımın merhametli (bende)si /Bozkurdum, efendim! /Ağız ve
burnunu (dili ile) yalamakta olan /Boz kurdum!” (Talas, 2004: 287)
Moğollarda hükümdar ışık veya bir hayvan olabilen göksel bir Tanrı’dır.
İnanışa göre göksel varlıklar kurt, su veya ağaç gibi şeylerdir. Hükümdar
gök ya da yer evrenine ait kozmik bir varlıkla ilişkilendirilmiş olabilir. Böylece yer ve gök arasında bağlantının iyi olmasını sağlar, dünyaya düzen getirir. Üzerindeki gök kutsallığı aracılığıyla Gök tanrısının iradesini gösterir.
(Roux, 2014: 61)

292

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

Totem Olarak Kurt
Totem: ‘Bazı kültürlerde klanın ya da kabilenin atası sayılan ya da klan
ya da kabileyle soy birliğine sahip olduğu düşünülen hayvanlar o klan ya da
kabilenin totemi olarak adlandırılır. Totem hayvanının öldürülmesi ve yenilmesi yasaktır; ancak yılın belirli zamanlarında bu hayvan törenle kesilerek
yenilir.’ (Gündüz, 1998: 371) Durkheim’e göre totem; ‘bir klanın kendisini
tanımladığı kimliğidir ve totemizm akrabalık bağıyla insanları birbirine bağlar; totem gücünü her varlıkta var olduğu düşünülen evrensel ruhu ifade eden
Mana ile kutsallığın ifadesi olan Tabu düşüncesinden almaktadır.’(Gündüz,
1998: 103)
Sözlükte totem bu şekilde tanımlanırken eski Türklerde kurdun totem
olması konusu araştırmacıları ikiye bölmüştür. Bir guruptakiler kurdun totem olduğunu savunmuş ve kurt atadan gelme inanışı, ona ata olarak saygı
duyulması geleneği, içi doldurulmuş kurt figürlerinin kurganlarda bulunması gibi somut sebepler, bu totem anlayışına delil olarak gösterilmiştir.
Diğer bir gurup araştırmacı ise Türklerde hiçbir zaman kurdun bir totem
olmadığı ona tapılmadığı, kutsanmadığı üzerinde görüş bildirmişlerdir.2
İki değerlendirme hakkında da bilgi verilecek olursa öncelikle kurdun totem olarak kabul edilmesi konusu şöylece şekillendirilebilir. Totemizm, insanla hayvan ya da bitki gibi doğal nesneler arasında bir akrabalık ilişkisi
ya da gizemli bir bağ bulunduğu inancına dayanan düşünce ve davranış
sistemidir. Totem olarak düşünülen hayvan ya da bitki ile topluluğun üyeleri arasında bir akrabalık bağı kurulur ve bu bağ mitolojiler ile desteklenir. Türklerin kurt soyundan geldiği inancı totemizme iyi bir örnektir.
(Artun, 2004: 1) W. Barthold, Dede Korkut hikâyelerini Rusçaya çevirirken
burada geçen “kurdun yüzü mübarektir” sözünü ise totemizm devrinin bir
hatırası olarak değerlendirmektedir. (Bartold, 1975: 106; İnan, 1966:151)
Eski Türklerde kurdun ata tanınması ve ona saygı duyulması delil olarak
2 “Totemcilik anaerkil düzene dayalı olmasına karşın, Eski Türklerde ataerkillik vardır.
Bir klan dini olan totemcilikte mülkiyet ortaklığı olduğu halde, Türklerde özel mülkiyet
vardı. Totem inancında aynı toteme bağlı olanlar birbirleri ile akraba sayılırken Türklerde
kan akrabalığı geçerlidir. Totemcilik daha çok asalak ekonomiye (avcılık ve devşirmecilik)
dayanırken, Türk ekonomisi hayvan yetiştiriciliği üzerine kurulu idi. Totemci topluluklarda
her klanın, ata olarak tanıdığı ayrı bir totemi bulunur; Türklerde ise, bütün bir ulusun kutlu
saydığı yalnızca tek bir hayvan vardır. Kurt efsanesinin toplayıcı bir vasfının bulunması,
klanları birbirinden ayıran ve karşı karşıya koyan totemcilik düşüncesine aykırı düşmektedir.
Klanların bireyleri totemlerinin adı ile anılırlar; Türklerde ise her bireyin, her ailenin ayrı
adı vardır. Klan, totemine taptığı halde, Türklerde kurda tapılmaz. Totemcilikte ruhun
ölmezliğine inanılmamasına karşın, evreni bile ruhlar dünyası olarak gören Eski Türklerde
dini inancın temellerinden birini ruhun ebediliği teşkil eder. Dilbilim araştırmaları da
Türklerde totemciliğin olmadığını kanıtlamaktadır. Türkçede totem kavramını ifade edebilecek
bir sözcük yoktur. Çünkü Türklerde totem kavramı yoktur ve bir dilde, olmayan bir kavramın
karşılığı bir sözcük bulunamaz (totem kelimesi, Türkçeye İngilizceden geçmiş bir kelime olup,
Kızılderili dillerinden [Algonqin Kızılderilileri]alınmıştır. http://www.bilinmeyenturktarihi.
com/kurt-cinslerinin-avlanma-bicimleri-ve-toreleri.html

Genel Türk Tarihi Çalışmaları

293

sunulmuş ve Türklerin totem inancı üzere olduğu şeklinde yorumlanmıştır.
(Kafesoğlu, 1997: 297-298) Altay dağlarında Hun çağına ait kurganlardaki kurt figürlerinde kurtlar, derisi soyulmuş fakat içi doldurulmamış halde
bulunmuştur. Bu durum kurdun M.Ö. II. asırda dahi totem olma özelliğini
yitirmediğine işaret olarak gösterilmektedir. (Ögel, 1998: 46) Totem olduğuna inanılan hayvan, ruhunu taşıdığına inanılan sembolle tasvir edilmektedir. Totem hayvanı öldürülmekte, kuyruğu ise asılmaktadır. (Roux, 2014:
54) Orta Asya Türklerindeki bozkurt inanışı ilkel totemciliğin bir kalıntısı
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. (Armutak, 2002: 422) Türklerin totemik kıssalarında kurt, gök tanrının temsilcisi ve kutsal bir ruh olarak görülmektedir. Çindeki kurt gibi makamı yer altında bulunmaktadır. (Esin,
1979: 89-90)
Diğer görüşe ait yorumlar ise şu şekilde özetlenebilir. Türk topluluklarında kurda tapma yoktur ve onun totem olarak düşünülmesi doğru değildir. (Aslan, 2010: 75) A.Wambery, kurdun totem olması düşüncesinde ona
tapılmadığını sadece saygı duyulan bir simge olduğunu savunmaktadır.
Genel olarak totemci toplumlarda ana hukukunun olduğu ve Türk ailesinin
ataerkil bir yapıya sahip olduğuna vurgu yapmaktadır. (Wambery, 2013: 65.
; Artun, 2004: 17) Totemci toplumlarda aynı toteme bağlı olanlar birbiri
ile akraba sayılırken Türklerde akrabalık kan bağı ile olmaktadır. Totemci
toplumlarda her klanın ata saydığı bir totem var iken Türklerde tüm Türk
topluluklarının kutlu saydığı ortak bir hayvan bulunmaktadır. Totemcilikte
sadece bir hayvan değil başka birçok doğal unsur totem olabiliyorken Türklerde kurdun saygı görmesi bozkırın sahip olduğu büyük sürülerin korkulan hayvanı olmasından da ileri gelmektedir. Totemcilikte inanılan totem,
klanları birbirinden ayırırken kurt Türk topluluklarını bir arada tutmakta,
onun toplayıcı vasfı bulunmaktadır. Türklerde kurt-atanın yaşadığına inanılan mağarada belli zamanlarda törenler yapılmaktadır. Bu törenlerdeki
amaç, mazisi hala canlı tutulmaya çalışılan eski hatıraların yaşatılması gayreti olarak görülmektedir. Totemci klanlarda toteme tapma eylemi varken,
Türk kurda tapmaz. Yapılan yorumlara rağmen eski Türklerin totemci bir
toplum olduğuna dair deliller bulunmamaktadır. Sadece bir hayvanı ata
görmek ve ona saygı duymak bu kanaate varmak için yeterli olmamaktadır.
(Kafesoğlu, 1997: 297-298)

Şamani Unsur Olarak Kurt
Türklerde ongunlar, ahiret inancı bağlamında canın bir varlıkta beden
bulması durumudur. Ongonların şamanlar vasıtasıyla yakınlarını kötü
ruhlardan koruduğuna inanılır. Şamanın aracılığı olmadığı durumlarda ise
insanlar ata ruhun varlık bulduğu hayvanları evlerinin duvarlarına asmış
veya onları damga olarak her eşya üzerinde kullanmışlardır. Koruyucu tılsım olan bu damgalar zamanla armalaşmış ve boyların, devletlerin siyasi
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sembolleri haline gelmiştir. (Aslan, 2010: 76) Ata ruhu olduğuna inanılan
kurt, şamanın kutsadığı en önemli hayvan ruhlarındandır ve ona ait tasvir
veya bazı eşyalara şamanların dini alet ve elbiseleri üzerinde de rastlanmaktadır.(Çoruhlu, 1999: 111) Bozkurt şaman dualarında da sıkça adı geçen yardımcı ruhlardandır. (Kalafat, 2012: 169-170)
Sibirya Şamanizmi’nde kamlar, ayinlerde vecd halinde iken bir sürü
ruha sahiplerdir. Bu ruhların bir kısmı kamı koruma ile görevli iken bir
kısmı da ona yardım etmektedir. Her bir ruhun adı ve özel bir şarkısı bulunmaktadır. İçlerinde kurdun da olduğu bu ruhlar çoğunlukla hayvan biçiminde görülmektedir. Şaman, yardımcı ruhlar çağırmak için davulunu
ve tefini kullanarak dünyanın her yerinden yardımcı ruhlar çağırabilirdi.
Şaman gelen yardımcının seslerini çıkarmaya başlamasıyla duyulan ses ile
hangi yardımcı ruhun geldiği anlaşılırdı. Tunguz şamanının baş yarcımcısı
yılan, Eskimo şamanının kurt, Japon şamanın başyardımcısı ise geyiktir.
(Gömeç, 1998: 45)
Altay ve Saha şamanlığı inançlarında kamların ve cadacıların elinde bir
kutsal taş bulunmaktadır. Sihirli olduğuna inanılan bu taşa İslam kaynaklarında “yağmur taşı” veya “cada taşı” denilmektedir. Saha Türklerine göre
bu taş, kurt, at, inek ve ayı gibi hayvanların içinde bulunmaktadır. Kutsal
olduğu düşünülen taşın en büyüğü yine kutsal olduğuna inanılan kurdun
karnından çıkarılmaktadır. İnanışa göre taş canlıdır ve insanın başına benzer bir şekilde görünmektedir. Gömeç, 1998: 46-47)
Yakut şamanlarında kurt, kutsal ruha sahip önemli hayvanlardan olup,
(Artun, 2004: 17) Yakut şamanlarında afsun, Asya Hunlarında ise töz
hayvanlarından biri olarak bilinmektedir. Yine Yakut masallarında kutsal ruhların dokuz oğlunun hepsi de kurda benzetilmektedir. (Ögel, 1998:
41) Yakut şamanları kurdun tanrı oğlu oluşunu “tangar uola”, “aynı yola”
sözcükleri ile ifade etmektedir. İkisi de “tanrı oğlu” anlamına gelmektedir.
Ayrıca “tangara ıta” kelimesini de kullanılmaktadır. Bu da “tanrı köpeği”
anlamına gelmektedir. Kurt ve köpek Yakut şamanlığında en kötü hayvanlar arasında anılmaktaydı. (Ögel, 1998: 47) Buryatlarda ak kurda “sema
kurdu” denilmektedir. Buryat inanışına göre Akkurtlar tanrının emri ile
hareket ederler. (Bayat, 2007: 172-173) Yine Buryat şamanları kurt için
“o bizim habercimizdir” demektedirler. (Kalafat, 2009: 28-29) Kurtların
başlarını göğe kaldırıp ulumalarını da tanrıdan yemek istemeleri şeklinde
yorumlarlar. Koyun sürüsüne kurt girince bunu iyi sayarlar ve kurdun parçaladığı hayvanı da mundar saymazlar. (Bayat, 2007: 172-173) İnan; Tuba
(Uranhay) Türklerinin kam dualarında “şamanın dua edip seslendiği ruh
bozkurttur” demektedir. (İnan, 1987: 79; Özkartal, 2012: 64) Bugün dahî
şamanî Türklerde kurda kutsi bir vasıf yüklendiği, şaman davullarında kurt
resimlerinin bulunduğu bilinmektedir.(Talas, 2004: 287)
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Kurdun Uluması
Kurdun uluması, bazı kurtların tanrıya dua etmesi veya dualarını uluyarak aktarmaları şeklinde açıklanmaktadır. Düşman üzerine uluyarak
saldıran kurdun ise erkek olduğu yorumu yapılmaktadır. (Kalafat, 2009:
12) Türklerde kahramanlar savaş başlarken öncelikle kurt gibi ulumakta,
böylece savaşa güç ve cesaretlerini toplayarak girmektedirler.(Durmuş,
2011: 70) Kurdun başını göğe kaldırarak uluması onun semaviliğine işaret etmektedir. Oğuz Kağan “Büyük Kağan” olduğunda verdiği toy bitince
“Alpler olsun savaşta Bozkurt gibi uluyan” demiştir. Bu sözle hem alpler
coşturulmakta hem de ulumanın kendilerine uğur getireceği inanışı vurgulanmaktadır. (Durmuş, 2011: 73)
Türk toplumları merasimlerde kurt ulumasına benzer şarkılar söylemektedir. Bu şarkılar uzun havaya benzetilmektedir. Şaman ilahilerinde
gökyüzüne yönelerek söylenen ilahiler, kurt ulumasının taklitleridir. Kurt
dışındaki hayvanların ulumaları uğursuzluk sayılır ve bir felaket getireceğine inanılmaktadır.(Kalafat, 2009: 18-19)
Türk topluluklarının göğe kurban vermek için yaptıkları törenler esnasında çıkardıkları sesleri Çinliler kurt ulumalarına benzetmişlerdir. ‘Ataları kurt olduğu için bu sesleri çıkarıyorlar’ yorumu da yine Çinlilere aittir.
Oysa bu şarkılar daha ziyade “uzun hava” veya “maya” tipinde şarkılardır.
(Ögel, 1998: 17)
Buryatlar beyaz kurdu semanın köpekleri olarak görmüş ve Tanrı’nın
yol göstermesi ile hareket ettiklerine inanmışlardır. Kurtlar başlarını göğe
kaldırıp uluduklarında Tanrı’dan kendilerine yemek istermiş ve Tanrı da
onlara yemeğin yerini, rengini, miktarını haber verirmiş. Bu sebeple Buryatlar koyuna, mala, sürüye kurt girmesini hayra alamet olarak görmüşlerdir. (Gültepe, 2014: 514)
Kaşgarlı Mahmut eserinde kurtların ulumasını, ‘yiğitlerin yas töreninde ağlamasına’ benzetmektedir.( Kaşgarlı Mahmut, 1985: 189, 429) Nestor
kroniğinde bir Kuman prensinin kurtlarla birlikte ulumak için geceleyin
kampı terk edip kurtların yanına gittiği anlatılmaktadır.(Roux, 2011: 63)
Bir araştırmaya göre kurtlar ölen veya sürüden ayrılan kurtları özledikleri
zaman ulurlarmış. Fakat genel kanıya göre kurt uluması aynı zamanda düşmana bir uyarı niteliği taşımaktadır. (Çoruhlu, 2014: 69) Kurdun uluması
kurt ile insan arasındaki haberleşme olarak da yorumlanmaktadır. Salur
Kazan’ın kurtla tek başına haberleşmesi buna örnek olarak bilinmektedir.
(Kaşgarlı, 1985: 109; Gültepe, 2014: 517) Kurdun altı değişik uluması olduğuna inanılır. Her bir uluma farklı bir anlama gelmektedir. Mesela kış aylarında ava çıkacakları zaman sürüden biri uzun uzun ulur. Bunu takiben
hepsi birden ulumaya başlar. Bu birlikteki uluma kurt sürüsünün birliği,
beraberliği ve bir heyecanı belirmektedir.( http://www.forumalew.org/ke-
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di-ve-kopekler/153067-kurtlar-kurt-cinsleri-canis-lupus.html) Kurdun uluması ile ilgili sözler de bulunmaktadır. Bunlardan birisi; “ Dilek ve arzu ile
ne kadar koştum! Kudurmuş kurt gibi (kudurmuş böri teg), Dünyayı uluttum
(ulıttım).” Bu tür bir uluma Dede Korkut kitabında da yer almaktadır. Cesareti olmayan insan için Kurt olamaz denilmektedir. “İtten kaçan, kurt mu olur,
gör! Arkasından binlerce itin havlaması (itler üni), işitse bile!”(Ögel, 1995: 119)
Anadolu’da kurt uluması ile ilgili bazı inanışlar bulunmaktadır. Mesela köpeğin kurt gibi uluması ölüm haberi olarak bilinir. (Kalafat, 2014:80)
Isparta yöresinde ise “uluma” diye bilinen bir cilt hastalığı vardır. Hasta üç
yol ağzına götürülür arkasında bir seccade veya kilim örtülür. Başka bir
kimse hastanın arkasına geçip pişirgeçle hastanın arkasına vurarak ne oldun diye sorar. “kurt oldum” der. Bu üç kez tekrarlanır. Bundan sonra hasta
ulur. Böylece cildindeki kızarıklıkların geçeceğine inanılır. (Kalafat, 2007:
69. ; Kalafat, 2007: 36)

Astrolojik Olarak Kurt
Kurt ile ilgili kozmolojik unsurlara bağlı olarak Gökkurt, Bozkurt, Akkurt, Alkurt, Karakurt deyişlerine de rastlanmaktadır. Renk sembolizmleri kullanılmaktadır. Akkurt, gök unsuruna yani saflık, temizlik ve erdeme
işaret etmektedir. Alkurt, yer unsuruna işaret ederken, şiddeti sembolize
etmektedir. Karakurt ise yer altı unsurunu gösterirken, kuvvete veya kötülüğe işaret etmektedir. (Çoruhlu, 1999: 148) Genel anlamda kurt ise, gök
unsuruna bağlı olarak aydınlığın simgesi olarak bilinmektedir. (Çoruhlu,
2002a: 135)
Büyükayı burcu yedi kurt, küçük ayı ise bu kurtların kovaladığı bir
arabayı çeken iki atı simgelemektedir. Kurtlar hiçbir zaman bu atları yakalayamaz. Eğer yakalarlarsa göğün ve düzeninin bozulacağı ve kıyametin
kopacağına inanılmaktadır. (Ögel, 1998: 50; Artun, 2004: 17) Ural Batır’dan
yansıyan bir anlatıya göre; Büyükayı’nın en dıştaki iki yıldızı semavi atlardır. İsimleri buzat ve sarat’tır. Bu atlar altın bir zincir ile demir bir kazığa
bağlıdır. Bu atlar küçük ayının yıldızları olan Yedi kurt tarafından takip
edilirler. Şafak sökmeye başlayınca takip de biter. (Sagitov, 1986: 125)
Yakutlara ait bir efsanede şöyle anlatılır. Ülker/ Ülger, yıldızı gökte bir
delik açar. Bu delikten soğuk rüzgârlar girmeye başlar. Yeryüzündeki her
şey donar. Bir gün büyük bir bahadır bu deliği kapatmak için işe koyulur.
Önce elleri donmasın diye otuz çift kurt derisinden eldiven yapar ve göğe
çıkarak deliği kapatır. Bundan sonra yeryüzünde iklim değişir ve havalar
ısınmaya başlar. Efsane kurt derisinin sağlamlığına vurgu yapmaktadır.
(Ögel, 1998: 47) Yakut mitolojisine göre, ay “dolunay” şekline girip de tepsi
gibi parlayınca, kurtlar ile ayılar ona hücum edip yerlermiş bu yüzden ay
tutulurmuş. (Ögel, 1998: 51) Sonra tanrı ayı tekrar diriltirmiş. Yine Yakut-
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lar dört yıldızlı bir burca da Börü Tumsa adını vererek kurt ile ilişkilendirmişlerdir. (Kalafat, 2009: 29)
Çin’de güney, güney-batı yönünde bir kurt yıldızı ve onunla ilgili olduğu
kabul edilen bir yeraltı kurt ruhu bulunduğu sanılmaktadır. ‘Lang’ adlı (sirius) bu yıldızla ilgili olarak Türklerde de semavi kurdu gösteren bir yıldız
söz konusu olduğu sanılmaktadır. (Çoruhlu, 2014: 78)

Kurt Postuna Bürünme /Kurt Donuna Girme
Orta Asya, Altaylar ve Sibirya’da bilinegelen Türk halk edebiyatı örneklerinde kurt postuna bürünen alp, kimi zaman bir dev, kim zaman ise Büyükayı burcu ile birlikte görülmekte ve güzel kızlara meyli ile tanınmaktadır. (Ögel, 1995: 115) Donuna girilen kurt herhangi bir kurt değil, kutsal
olduğuna inanılan kurttur. Çünkü onun semevi/göksel bir boyutu mevcuttur. Bu kurdun zararından korunmak için ise saçılar saçılmakta, adaklar
adanmaktadır. (Kalafat, 2014: 5)
Türkler için çok önemli geleneklerden birisi de “isim koyma”dır. Kutlu
doğan bir kızın adını da ancak kutlu bir kurt koyar inancı vardır. Fakat
burada atlanmaması gereken ayrıntı kutlu kurt, insan donuna girmeyi bırakınca “kötü kurt” olmakta ve çevresine kötülük yapmaya başlamaktadır.
(Ögel, 1995: 121) Kurt, biçim değiştirme(don değiştirme) temasına da özellikle Oğuz Kağan Destanı’nda kurdun ışıkla (ışık içinde) gelmesi örneğinde
vurgu yapılmaktadır. (Çoruhlu, 2002a: 136)
Kurdun tanrı donuna (postuna) girmiş ve onu yansıtan olduğuna inanıldığı için kurdun önderliğinde yapılan işlerde başarılı olacağına inanılmaktadır. Yani kılavuz bozkurt aslında kurt postuna bürünmüş tanrı veya tanrı
simgesidir. Bu bozkurt ile karşılaşan hakanın ise tanrının karşısındaki muhatap kişi olarak kut alan kimsedir ve yaptıkları ile kendisinden kutu aldığı
tanrıyı yüceltmektedir. Bozkurt ile karşılaşan kağanın misyonu başlamakta
ve bir sürece girmektedir. Böylece bozkurt kılavuzluğunda Oğuz Kağan, tanrı ile iletişim halinde olan ve her davranışında onun rızasına uygun hareket
eden bir eren kişiliğe bürünmektedir. ( Çobanoğlu, 1997:168) Bu haliyle “klavuz bozkurt motifi” eski Türk inanç sisteminde “Türk milleti yok olmasın
diye, koruyucu ve kağan verici” olan “Tanrı ile kağan arasında” bozkurt vasıtasıyla kurulan bağ ve “kağanın buyruklarına uyulması Tanrı ile millet arasında kurulan sürekli bağın” varlığının en somut örneklerinden birisi olarak
günümüze yansımaktadır. Kağan Tanrı’dan aldığı kut ile yani güç ve iktidar
ile hareket etmekte ve bu iki kuvvetin karşılığı olarak Tanrıya borcunu Türk
milletini ve Tanrının töresini yeryüzüne hâkim kılarak ödemek için ölene
kadar mücadele etmektedir. Bu Türk kağanlık ideolojisinin, inanç sistemi ve
dünya görüşünün dışa vurmuş şeklidir. (Çobanoğlu, 1997: 168) Bazı hikâyelerde ise Kurt’un insan donuna girdiği de görülmektedir. (Ögel, 1995: 120)
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SONUÇ
Ataerkil bir toplum olmanın doğal sonucu olarak kurt bozkırda bir yandan kendisinden türenilen ata olarak görülürken diğer yandan ona kutsallık atfedilmiştir. Bu kutsallık merkezinde kurdun olduğu destanların yazılması, hikâyelerin kurgulanmasını da beraberinde getirmiştir. Ritüellerde
postundan faydalanılması, bahadırların kurt gibi güçlü olduğuna inanılması, sadece bozkırla kalmayıp bugün hala bozkır coğrafyasında ve Anadolu’da kurt ile ilgili çeşitli inançların devam etmesi kutsal kurt düşüncesinin varlığını ve kültürel sürekliliğinin göstergeleridir. Destanlarda bir Türk
çocuğunu emziren, sahiplenen kurt motifinden, ardına düşülüp yol yurt
aranan kurt motifine kadar kurda yüklenen sorumluluk ve atacağı doğru
adıma olan inanç kurdun bozkırda kutsal varlıklar arasında en önemlisi olduğuna da kanıt olarak durmaktadır. Tüyleri, dişi, tırnağı, uluması her biri
bir dini motif olarak görülmüş ve çeşitli ritürellerde kurda ait özelliklerden
yararlanılmıştır. Böylece tanrıya yakın olmak, tanrının kutsadığı bir varlık
ile tanrıyı anmak ritüellerin bir parçası haline gelmiştir. Bin yıllardır bozkır
toplumlarının vazgeçilmez unsur olan kurt Göktanrı dininden bu yana gidilen tüm coğrafyalara bir inanç ve değer olarak taşınmıştır.
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OSMANLI DEVLETİ KLASİK DÖNEMDE SİYASAL
SİSTEMİNİN İNŞASI VE TOPLUMSAL DÜZEN
THE CONSTRUCTION OF THE POLITICAL SYSTEM AND
SOCIAL ORDER OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE
CLASSICAL PERIOD
Samed KURBAN1
ÖZET
Siyasal sistem, bireylerin her birinin ve onların oluşturduğu toplumun amaç
ve gereksinimlerinin karşılanması için var olan bir bütündür. Siyasal sistem,
toplumun ve siyasal sistemin beklentilerinin bir girdi-çıktı süreci çerçevesinde
karara bağlandığı, taleplerin sahip olunan kaynaklar neticesinde bir kısmının veya
tamamının yerine getirilmesini kapsayan bir siyasal süreci betimler.
Osmanlı Devleti, altı yüz yılı aşan bir zaman hayat sürmüş bir Türk-İslam
devleti olarak, çok geniş topraklar üzerinde tek bir siyasal otoritenin egemenliği
altında bulunan bir siyasal sistem inşa etmiştir. Özellikle, Osmanlı Devleti’nin
kurumsallaşmasını tamamladığı dönemi belirten klasik dönem (XV. yy.-XVII.
yy), devletin sağlam temeller üzerinde varlığını sürdürmesi için merkeziyetçilik
ilkesinin hâkim olgu olarak uygulandığı dönem olmuştur. Klasik dönem, devletin
belirli bir tarihî süreçte ortaya çıktığı, temel sistemlerini yarattığı ve bu sistemler
içine yerleştirilen kurumlarını işleterek onlara dayalı politikalarını uyguladığı
zaman dilimidir. Osmanlı devlet sistemi teşkil edilirken, merkez ve taşra
örgütlenmeleri birtakım politikaların, organizasyonların teşekkülüne yön vermesi
neticesinde oluşturulmuştur. Klasik Osmanlı döneminde bu merkeziyetçi yapı
en genel biçimi ile XVII. yüzyıl başlarına kadar ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadan
sistemi sağlıklı işletebilmiş ve varlığını sürdürebilmiştir.
Bu çalışmanın ilk bölümünde, Osmanlı Devleti siyasal sistemine yön veren
dinamiklere ve merkezi devletin sacayağı olan, padişah, sadrazam ve Divan-ı
Hümayun’un merkez teşkilâtlanması içindeki konumlarına yerine verilmiştir.
İkinci bölümde, devletin karar organı Divan-ı Hümayun’daki ekonomik, askeri
ve ilmi yapıdan bahsedilmiştir. Son bölümde ise, Osmanlı taşra teşkilâtı; eyalet
idaresi ve arazi taksimat kıstasları çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, klasik dönem, merkeziyetçilik, toplumsal
yapı

1 Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Bölümü, samedkurban@gmail.com
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ABSTRACT
The political system is a whole that exists in order to meet the aims and needs
of each individual and of the society they form. The political system describes a
political process in which the expectations of the society and the political system
are decided within the framework of an input-output process, and the demands are
fulfilled in part or all of the resources they have.
The Ottoman Empire, as a Turkish-Islamic state that lived for more than six
hundred years, built a political system under the sovereignty of a single political
authority over vast lands. In particular, the classical period (XV. century-XVII.
century) was the period in which the principle of centralism was applied as a
dominant phenomenon in order to maintain the existence of the state on sound
foundations. The classical period is the period in which the state emerged in a
certain historical process, created its basic systems and implemented its policies
based on them by operating the institutions placed within these systems. While
the Ottoman state system was formed, Central and provincial organizations were
formed as a result of directing the formation of certain policies and organizations.
This centralist building during the classical Ottoman period was the most general
form of the XVII. until the beginning of the century, without any serious problems,
the system was able to operate and maintain its existence.
In the first part of this study, the dynamics that led the Ottoman state to the
political system and their position in the Central organization of the Sultan, Grand
vizier and Divan-ı Hümayun, were given. In the second part, the economic, military
and scientific structure of the State’s decision-making body, Divan-I Humayun,
was mentioned. In the last section, the Ottoman provincial organization, State
Administration and land taxonomy criteria were tried to be explained.
Keywords: Ottaman Empire, classical period, centralization, social structure

GIRIŞ
Siyasal Sisteme Yön Veren Dinamikler
Osmanlı’dan Türk siyasal hayatına miras kalan bir merkez-çevre ilişkisinin Türk siyasal sisteminin tarihsel süreç içerisine yaşadığı dönüşümü
değerlendirmede önemli bir çözümleme aracı olduğunu belirtmek gerekir. Türkiye’de sosyal ve siyasal yapının yöneten-yönetilen ikilemi üzerinden açıklanmasını daha kabul edilir kılan, Batı’da sosyal ve siyasal yapının
oluşumunda belirleyici olan toplumsal sınıf ayrımının Türkiye’de belirgin
bir şekilde ortaya çıkmamış olmasıdır (Tuncel ve Gündoğmuş, 2012: 139).
Ancak Mardin’in yapmış olduğu değerlendirmelere geçmeden önce Shils’in
merkez-çevre ilişkisinin ifade ettiği anlamı betimleyen görüşlerine bakmak
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gerekir. Shils’e göre toplumun bir merkezi vardır ve bu merkezi bölge toplumun içinde ekolojik etki içinde yaşayanları çeşitli şekillerde etkiler. Merkez,
sembollerin, inançların ve değerlerin âlemidir ve toplumu yönetir. Ancak
merkez ve onun etkileşim içinde bulunduğu çevre arasında toplumlar arasında farklılaşmayı sağlayan çeşitli alt sistemler vardır (Shils, 1961: 117).
Mardin’e göre Türk siyasal kültürünün Batı’dan farkı bu alt sistemler
noktasında ortaya çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda çatışmalar,
Batı’da olduğu gibi kilise-seküler güçler, feodalite-burjuvazi, yerel odaklar-milli odaklar şeklinde görülen kutuplaşmalardan değil, cemaat-devlet
ekseninde görülen çatışmalardan kaynaklanmaktadır (Mardin, 2012: 23).
Osmanlı’dan kalan bu gelenek, Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaya çıkış sürecinden, çok partili hayata, askeri darbelerden günümüz Türkiye’sine dek varan siyasal kültürün şifrelerini verir niteliktedir.
Klasik Osmanlı toplum düzeninde yönetenler ve yönetilenler olmak
üzere iki ana sınıf vardır. Kimlerin hangi sınıflara dâhil oldukları, ne zaman
ve hangi şartlarda öbür sınıfa geçecekleri devlet tarafından belirlenmiştir.
Devlet bir fetih ve savaş makinesi olarak örgütlendiği için yönetenler askeri
sayılmış ve yönetilenlere oranla daha yüksek bir yaşam düzeyine sahip olmuşlardır (Akşin, 2013: 10). Osmanlı toprak düzeni de patrimonyal özellikler gösteren bir yapıya sahip olmakla beraber ülke sultanın geniş bir malikânesi görünümünde olmuştur. Yönetim Anadolu’da tesis edildiği zaman
bütün tarım arazileri devletin mülkiyetine geçmiş ve devletin araziler ve
köylüler üzerindeki denetimini kısıtlayan bütün yerel feodal hakları ortadan kaldırılmıştır. Devletin ve toplumun bütün yönlerini düzenleyen yasalar çevreye özerk yetkilerin verilmesini engellemiştir (Heper, 2011: 17-18).
İngiltere’de hâkim olan feodalizmin aksine Osmanlı’da var olan öncül yapı
patrimonyalizmdir ve patrimonyal devlet geleneğinde çevre, merkez tarafından hemen tamamen etkisiz hale getirilmiştir (Heper, 2010: 38). Bütün
bunlar merkez ve çevre arasında zaman içinde meydana gelecek ve yapısal
olarak yerleşecek bir kopukluğun referanslarıdır. Bu kopukluğun altında
yatan sebepler tarihsel gelişim süreci içerisinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı,
imparatorluk genişledikçe karşılaştığı yeni toplumsal kurumlarla, yerel törelere yasallık tanıyarak ve etnik, dinsel ve bölgesel özelliklere yönelik merkezi olmayan bir uzlaşma sistemi pekiştirerek baş etmiştir (Mardin, 2012:
40). Yönetilenler sınıfı üretimi gerçekleştiren, savaş işine yardımcı olan ve
vergi yüküne tabi olan bir sınıf olarak varlığını sürdürmüştür. Yönetenlerin
yönetilenlere göre sürdürdüğü bu daha müreffeh yaşam tarzı merkez-çevre
kopukluğuna katkıda bulunmuştur (Akşin, 2013: 12). Siyasal gücün ekonomik güce bağlı olduğunu iyi bilen Osmanlı Devleti, ekonomik güce sahip
bir sosyal grubun oluşmasını engellemiştir (Karpat, 2010: 67). Siyasal ve
ekonomik konulardaki denetim kültür üstünlüğü hakkıyla da tanınmakla
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beraber, çevrenin, resmi düzenin okumuş ve yetişmiş üyelerinin yararlandığı eğitim kurumlarının sadece dinsel olanlarından yararlanmalarına izin
verilerek, çevrenin kendi karşı kültürünü geliştirmesine meydan verilmiştir
(Mardin, 2012: 44).
Yukarıda ifade edilen gelişmelerin doğal bir sonucu olarak Osmanlı siyasal sisteminde merkez ve çevre arasında kopukluk yaşanmış ve tek boyutlu karşı karşıya gelme Türk siyasal hayatındaki yerini almıştır. Batı’da
devleti biçimlendiren güçler, Osmanlı devletini biçimlendiren güçlerden
farklıdır. Batı’da modern devlet dayandığı feodal temellerden ötürü, çevre
güçleri olan feodal soylular, kentler, kasabalar ve endüstri emeği ile uzlaşmalar yapılması sonucunu veren bir dizi karşı karşıya gelmeyi kapsamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda ise temel karşı karşıya gelme tek boyutlu olarak ve her zaman çevresel gücün merkezde bütünleşmesiyle gerçekleşmiştir (Mardin, 2012: 37-38). Heper’e göre Erken Batı Avrupa devletlerinde
gözlemlenen devletlilik olgusunun oranını, değişik tercihlerin yol açtığı
çatışmaları, toplumun uzlaşma ile çözümlemede ne kadar beceri gösterdiği
belirlemektedir. Uzlaşmaya ulaşılamadığı durumlarda ve oranda devletin
toplum karşısındaki ağırlığı artmaktadır (Heper, 2010: 23-24). Türk siyasal kültüründe var olan güçlü devlet geleneğinin arka planında merkez ve
çevre arasındaki ihtilafların yukarıdan aşağı bir görüntü çizerek, tek boyutlu ve merkezin inisiyatifiyle, uzlaşma kültürünün eksikliğinde çözülmeye
çalışılmış olması yatmaktadır. Türkiye’de yaşanan siyasi istikrarsızlıkların
bir sebebi olarak, bürokratik elit ile siyasi elit arasında Batı’dakine benzer
bir ayrışma yaşanmamış olması gösterilebilir. Batı’da feodaliteden merkezi
devlete geçerken modern devletin oluşum sürecinin her aşamasına burjuvazi damgasını vurmuştur. Modern devlet organizasyonu oluşurken tüm
organlar belirli toplumsal taleplere bağlı olarak vücut bulmuştur. Batı’da
önce toplum vardır. Toplum devleti kurmuştur. Türk siyasal kültüründe ise
önce devlet, sonra da devlet hâkimdir.
XIX. yüzyılda başlayan reform sürecinde de önceki dönemlerden miras
kalan bir siyasal sistemin etkileri görülmektedir. Bu dönemde yerli seçkinler tarafından yönetilen bir politik değişim söz konusudur. Bunun sebebi
Batı’daki merkezi devletin modernleşme sürecine damgasını vuran burjuvaziye Osmanlı siyasal hayatında rastlanmamasıdır. Önceleri tek elde toplanan otorite, padişahtan bürokrasiye geçerek çevreyle bütünleşmeyi sağlamada tekrar başarısız olmuştur (Güngör, 2004: 149-150). Osmanlı siyasal
hayatında, XVIII. yüzyılda ortaya çıkan gelişmelerin çevreye yayılmasını
sağlayan entelektüel bir grup olmadığı için, devlet ve toplum kendi bünyesi içinde bu gelişmeleri gereği gibi değerlendirip kurumlaştıramamışlardır
(Karpat, 2010: 43). Asıl amacı merkezin çevre üzerindeki denetimini artırmak olan 1858 Arazi ve 1864 İller Kanunları bunun tipik örnekleridir
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(Heper, 2010: 83). XIX. yüzyılın hızı ve Türk insanının kaderciliği ile uyuşması umudu olmayan, Tanzimat dönemi devlet adamlarının acemice uyguladıkları merkantilizm anlayışı da bu yüzyıldaki başarısız uygulamaların
bir diğer sebebidir (Lewis, 2010: 618).
Türk siyasal hayatına Osmanlı’dan miras kalan merkez-çevre ikiliği,
Türk Kurtuluş Savaşı sırasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kemalistler,
inisiyatifi ele geçirecek bir burjuvazi olmadığı için, 1914-1918 Savaşı sırasında İttihatçıların başlattıkları bir görevi, bir burjuva devrimini vekâleten gerçekleştirme görevini kendilerine mal etmişlerdir (Ahmad, 2002:
105). Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne Osmanlı’dan aşkın (toplumun üyelerine öncel olması) bir devlet ve zayıf bir toplum miras kalmıştır ve bürokratik seçkinler topluluğu bir arada tutabilmek için
aşkın devleti vazgeçilmez görmeye devam etmişlerdir (Heper, 2010: 41).
Halk reform ve değişimlerin oluşum sürecinde, askerî ve bürokratik sınıfın
konum ve otoritesini kendiliğinden ve içgüdüsel olarak tanımıştır. 1920’de
toplanan ilk Büyük Millet Meclisi’nde yer alan 138 memur, 53 asker ve 53
din adamının toplam vekillerin üçte ikisini oluşturması bu durumu somutlaştıran bir örnektir (Lewis, 2010: 625-626). 1915 yılında nüfusu 15
milyon olan Türkiye’de sadece 182 sanayi şirketinin olması meclisin kompozisyonun neden bu şekilde olduğunu açıklar niteliktedir (Ahmad, 2002:
99). Atatürk, halkın eğitilmemiş olmasından ötürü reformların yukarıdan
aşağı yapılması gerektiği kanaatini taşımıştır (Heper, 2010: 98). Atatürk asıl
amacı olan ılımlı araçsal devleti oluşturmak için sultandan alınan egemenliği hemen halka devretmemiştir. Topluma siyasi konularda söz hakkı verilirse, geleneğin ve dinin savunucularını başa getirebilecekleri düşüncesini
taşıması onun bu konudaki kararını etkilemiştir. Çünkü Mustafa Kemal,
kökler üzerinde ısrarlı olmayan, tarihi saplantıları olmayan yurttaşlardan
oluşan kamusal-politik bir toplum inşa etmek istemiştir (Öğün, 2004: 233).
Bu noktada seçkinler, devletin çıkarının bireylerin çıkarlarından üstün tutulduğu aşkıncı toplum kuramını geçici olarak uygulamışlardır. Cumhuriyet, Anadolu’nun dama tahtasına benzeyen yapısını, yerel, dinsel ve etnik
grupları, Türkiye’nin karanlık çağlarından kalma gereksiz kalıntılar olarak
görüp reddetmişlerdir (Mardin, 2012: 65).
Merkezin inisiyatifiyle siyasal sisteme dâhil olan çok partili dönemde,
yeni orta sınıf halkçı demokratik elitlerin siyasi güç kazanması Demokrat Parti devrinde gerçekleşmiştir (Karpat, 2010: 53). Demokrat Parti’nin
çevrenin kültürü niteliğiyle İslamiyet’e başvurarak elde ettiği büyük yankı,
1960 darbesiyle birlikte düzenin değişmesi hususunda merkez ve çevre arasındaki kopukluğu vurgulamıştır (Mardin, 2012: 72-74).
Osmanlı’dan miras kalan merkez-çevre ilişkisi Türk siyasal kültürünün
anlaşılmasında önemli bir olgu olarak yerini almıştır. Batı’dakinden farkı
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olarak özgür bir sivil toplum ortaya çıkmamış, toplum hayatına ilişkin düzenlemeler, merkez tarafından tek taraflı olarak yürürlüğe sokulan yasalar
çerçevesinde hayat bulmuştur. Sivil toplum siyasal sistem içinde silik bir görüntü çizmiştir. Ne merkez farklı sosyoekonomik kesimler ile karşı karşıya
gelmiş ne de karşısında inatçı, etkin yerel zümrelerin taleplerini bulmuştur
(Heper, 2010: 173). Devletin sivil toplum üzerindeki göreli özerkliğinin sınırlarının genişliğinde, tamamen devlete ve medya tacirlerine devredilmiş
kamusal alanın ve kendini devlete bağımlı hisseden toplum anlayışının etkisi büyüktür (Tosun, 2001: 234). Siyasi partilerle seçmen tabanı arasındaki
bağlar gevşek kaldığı için siyasi elit bürokratik elit karşısında zayıf kalmıştır.
Bunu tersine çevirecek köklü bir yapısal-işlevsel dönüşüm gerçekleşmemiştir. Heper’e göre sivil toplumun siyasi yönden etkili olmaması Türk demokrasisinin hem yararına hem de zararına olmuştur. Demokrasinin olmazsa
olmazı laiklik/sekülerizm gibi önemli devrimler toplumsal protestolarla
karşılaşmadan yürürlüğe konulmuştur. Ancak, devlet mantığı, sivil toplum
mantığına uyum sağlayamamıştır. Demokrasinin bir tartışma rejimi olduğu gözden kaçmış ve muhalefete karşı bir tahammülsüzlük baş göstermiştir
(Heper, 2011: 56). 1980’li yıllarda devlet-sivil toplum ilişkisi bağlamında
göreceli bir dönüşüm yaşanmıştır. Özal iktidarının liberal politikaları, devletin sivil toplum karşısında etkinliğini kaybetmesine sebep olmakla beraber, sivil toplumu belli davranış ilkelerinin hayat verdiği kültürel bir varlık
olarak görmeyi önlemeye çalışarak, onu ekonomik boyuta indirgemiştir
(Uluç, 2013: 411). 2002 yılında iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi
askeri vesayetçiliğin sonuna işaret etmekle beraber, Türkiye’de ekonominin
çok önemli bir kısmının devlete ait olması ve kültürel bir kimliğe sahip sivil toplumun eksikliği sebebiyle tam anlamıyla bir dönüşümün yaşandığını
söylemek zordur (Uluç, 2013: 412).
Merkez-çevre arasında oluşan ve merkezin ağırlıklı olarak kendini gösterdiği ilişkinin bir tezahürü olarak, Türk siyasal hayatında demokrasi,
“yukarıdan aşağıya doğru’’ dünyadaki süreçlere ters olarak kurulmuştur.
Türkiye’de demokrasinin temelleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleriyle atılmıştır (Kongar, 2007: 47). Öğün’e göre Türk demokrasi kültürü, antik
demokrasinin saflığı düzeyinde kalmıştır. Demokrasiden anlaşılan kuru bir
eşitlikçiliktir. Türk demokrasisinin bireyselleşmeyi ve farklılaşmayı tanımaması, aristokratik kültür boşluğundan kaynaklanmaktadır (Öğün, 2004:
84-85). Bireysel hak ve özgürlüklerin çoğu zaman devletin bekası için tehlike arz edeceği zannından kaynaklanan vesayetçi demokrasi anlayışı, Türk
siyasal sisteminin karakteristik özelliklerinden biridir. Türk demokrasi tarihi, kendilerini demokrasinin ve cumhuriyetin garantörleri olarak gören
seçkinci bakış tarafından sık sık darbe ve muhtıralarla kesintiye uğramıştır
(Bilge, 2011: 53).
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OSMANLI MERKEZ TEŞKİLÂTI
Devlet Yönetimi
Osmanlı Padişahı ve Saray Teşkilâtı
Siyasal sistem kavramı bir ülke sınırları içerisindeki siyasal iktidar ile
yönetilenler arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin kaynağını, türünü ve dayanağını anlatır. Siyasal sistem, bireylerin her birinin ve bireylerin oluşturduğu toplumun amaç ve gereksinimlerinin karşılanması için oluşturulan
bir bütündür. Toplumun ve siyasal sistemin beklentilerinin bir girdi-çıktı
süreci çerçevesinde karara bağlandığı, taleplerin sahip olunan kaynaklar
neticesinde bir kısmının veya tamamının yerine getirilmesini kapsayan bir
siyasal süreci betimler.
Osmanlı siyasal sistemini ve idari teşkilatını görmek için özellikle merkez ve taşra teşkilatı üzerinde odaklanmak ve bu eksen çerçevesinde analiz
yapmak daha aydınlatıcı bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Siyasi sisteminin işleyişi açısından, merkez örgütünün kumandasını elinde tutan kişi
ise padişahtır. Osmanlı Devleti’nin siyasal sisteminde başat rolü oynayan
egemen güç bizzat padişahın kendisidir.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerinde, eski Türk töresine uygun
olarak yönetimde aşiret usulleri tatbik edilmekle birlikte, ülkenin hanedanın ortak malı sayılması ve dolayısıyla her hanedan üyesinin veraset hakkının bulunması gibi bir durum daha sonra terkedilmiştir (Ortaylı, 2008:
170). I. Murad zamanından itibaren idareye yalnız hükümdar bulunanın
evlâtları getirilmeye başlanmıştır. Ancak XVII. yüzyıl başlarından itibaren
ise bu kaide kaldırılarak, kardeşlerin de hükümdar olmaları sağlanmıştır
(Halaçoğlu, 1995: 7). Bu usul kardeşler arasında veraset kavgalarının başlamasına neden olmuştur. 1. Ahmed döneminden itibaren ise ekber ve erşad
sistemi getirilerek, şehzadelerin sancaklara tayinine son verilmiştir. Esasen
Osmanlı Devleti’nde padişahın tahta gelme usulleri zaman içinde farklılık
göstermekle birlikte, hükümdar olmak için hanedana mensup olunması
gerektiği kuralı hiç değişmemiştir. İnalcık’ın dediği gibi, İngiltere’de hanedan değişikliği İngiliz Devleti’nin çözülmesine sebep olmamıştır ancak
Osmanlı hanedanı olmadan Osmanlı Devleti’nden bahsetmek imkânsızdır
(İnalcık, 1973: 59).
Osmanlı Hanedanlığı’nın tebaa üzerindeki hegemonyasının meşruiyet
kaynağı Allah’a dayandırılmaktadır. Bu sebeple Osmanlı Devleti’nin, teokratik ve monark bir devlet yapısına sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Ancak Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar gibi Arap dünyası dışındaki devletlerin mirasçısı olarak devlet sistemini geliştirmesiyle Arap devlet yönetimlerinden ayrılır (Armağan, 2011: 143). Şer’î ve örf ’î olmak üzere ikili bir
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hukuk sistemine sahip olan Osmanlı Devleti’nde, padişah devletin üç temel
erkini elinde bulundurmuştur. Meşruiyet zeminini bu şekilde sağlayan hanedandan çıkacak padişahların eğitimi ise XVII. yüzyıla kadar, askerlik ve
yönetim tecrübesi kazanmaları amacıyla sancaklarda verilmiştir.
Altı asrı aşan bir ömür yaşamış olan Osmanlı Devleti’nde egemen güç
olan padişahın otoritesinin evrim geçirmesi ise Fatih Sultan Mehmet ile
birlikte söz konusu olmuştur. Fatih, babası ve kendisinden öncekiler gibi
sultanlık ile yetinmeyerek padişah unvanını da almıştır. Divan toplantılarını yönetmek, haftada iki gün Divan’daki murafaalara başkanlık etmek gibi
önemli fonksiyonları icra ederek mutlak iradeli bir baş otorite haline gelmiştir. Hükümet iktidarını, vezirlik başta olmak üzere, ‘’ehl-i ilimden ehl-i
örfün’’ alması içi Fatih Sultan Mehmet’in tahta geçmesi ile tamamlanmıştır
(Akdağ, 1999: 52).
Siyasi sistemini patrimonyal devlet geleneğine göre biçimlendiren Osmanlı Devleti’nde, merkez teşkilatın başı olan padişahın ikametgâhına
bakmak, hizmetli kadrolarının meydana getirdiği örgütü tanımaya yardımcı olur. Sultanın sarayı, yönetimin gerçek merkezidir. Yöneticiler, ordu
kumandanları, diğer yetki sahibi kişiler ve sultanının hizmetçileri ve kölelerinin oluşturduğu saray bir ikametgâhtan daha fazlasını ifade eder (İnalcık,
1973: 77). Ortaylı, Osmanlı sarayının yönetim örgütünü kavramak için,
Topkapı Sarayı’nın plânına bakmanın yeterli olduğunu söyler. Bu doğrultuda, hükümdarın özel hizmetleri kadar kamu hizmetlerinin de görüldüğü
üç bölümden bahsetmek mümkündür. Padişahın ailesine mahsus daireler
(Harem), Enderun ve dış hizmetlerle alakalı Bîrûn (Ortaylı, 2008: 203).
Harem: Saray teşkilatında padişah ve ailesi için tesis edilmiş kısma verilen isim olarak Harem, kısaca padişahın özel hayatının geçtiği mekân
olarak ifade edilebilir. Harem-i Hümâyun, saray kadınlarının oturmalarına
mahsus bir bölümdür (Göde, 1989: 438).
Osmanlı Devleti’nde haremin önemi padişahların, artık cariyeleri
nikâhlarına almaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Zira Osmanlı Sultanları
başlangıçta komşu devlet hükümdarlarının kızlarıyla evleniyorlardı (Ortaylı, 2008: 203). Cariyeleri ise savaş esirleri veya köleler oluşturmuştur.
1475’de Topkapı Sarayı’nda 400, Eski Saray’da ise 250 kadın köle vardı ve
bu kadınlar uzun bir eğitim ve alıştırmadan sonra Harem’e kabul edilmişlerdir (İnalcık, 1973: 85). Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı,
s. 147. Uzunçarşılı, Harem’in, girilmesi yasak yer anlamına geldiğini söyleyerek, buna kıyasen kadınların ikamet ettikleri daireye ve bizzat kadınlara da alem olduğundan bahseder. Osmanlıların kendilerini ifade ederken
kullandıkları tabirler (iç/içeri veya Enderun ile bunun karşılığı dış/dışarı
ya da Birun) batılı kamusal ve özel soyutlamalarından çok daha açıklayıcı
görünmektedir. Harem ve Enderun, padişaha ya da hanedana mahsus her

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Çalışmaları

313

şey anlamındaki “hass” olarak, sultanı ve yaşadığı mekanı, sosyal, ahlaki ve
politik düzenin tepe noktasına koymak üzere birleşirler (Uzunçarşılı, 1984:
147; Turan, 1999: 128). Saray teşkilatı içindeki kısımlardan Harem Dairesi’nde, Ak ve Kara Hadım Ağaları idari örgütün önemli birer parçasıdır.
XVI. yüzyılın sonuna kadar sarayın en nüfuzlu ağası olan Bâbüssaade’nin
emrinde olan Ak ve Kara hadım ağaları sarayın kapısının ve Harem Dairesi’nin muhafazasından sorumlu tutulmuşlardır. Osmanlı saray teşkilatı
içinde iç avluda yer alan Harem, Enderun ile birlikte Osmanlı mahremiyetinin başlıca alanlarını oluşturmuştur.
Enderun: Yönetici sınıfın askerî ve sivil bürokratik memurlarının yetiştirildiği ve aynı zamanda saray hizmetinde kullanıldığı yer olan Enderun,
saray teşkilatı içinde, resmî ve özel hayatın iç içe bulunduğu ve padişahın
günlük hayatının geçtiği yer olarak merkez örgütlenmesi içinde kendisine
yer bulmuştur. Devşirme kanununa göre çocukların ve gençlerin eğitim
gördüğü mekân olan Enderun Mektebi, ihtiyaç doğrultusunda çeşitli birimlere mülkiye mensubu yetiştirmiştir.
Saray okulu da denilebilecek olan Enderun-u Humayûn’da yalnız Hristiyan çocukları, eğitim ve öğretim görerek, devlet ve hükümet işlerinde vazife almışlarıdır (Göde, 1989: 438). Devşirme sistemi vasıtasıyla Müslüman
ve Türk yapılan küçük yaştaki gayrimüslim çocuklar uzun yıllar süren aldıkları çok boyutlu eğitim ile yönetici vasfı kazanmaya mazhar olabilmişlerdir. Burada musikiden dini ilimlere, oymacılıktan hattatlık ve biniciliğe
kadar birçok dallarda eğitim verilerek, Osmanlı zümresinin kendi aristokrasisini yetiştirmesi sağlanmıştır (Ortaylı, 2008: 205). Enderun Mektebi
yaklaşık beş asırlık mazisiyle Türk eğitim tarihi içerisinde önemli kilometre
taşlarından birini oluşturur. Bu yönüyle özellikle yönetici eğitimi konusunda en önemli Osmanlı mirası olduğunu söylemek mümkündür.
Bîrûn: Kelime anlamı olarak dış demek olan Bîrûn, Osmanlı sarayının
dış hizmetine bakan ve sarayda yatıp kalkmak zorunda olmayıp dışarıda
evleri bulunan görevlilerin dâhil olduğu bölümü ifade eder. Bu görevliler
içinde padişah hocası, hekimbaşı, cerrahbaşı, göz hekimi, hünkâr imamı
gibi ulema sınıfından olanlarla şehremini, darphâne ve arpa eminleri gibi
sivil vazife sahipleri, kapıkulu süvarileri, çaşnigirbaşı, çakırcıbaşı gibi saray
hizmetlileri bulunmaktadır (Halaçoğlu, 1995: 39).

Bâb-ı Âli ve Sadrazamlık Makamı
Osmanlı Devleti siyasal sisteminde padişah, her ne kadar tek egemen güç
olarak, erkleri şahsında somutlaştırsa da, devlet işlerinin idamesi ve idarenin
işleyişi açısından bir organizasyona ihtiyaç duymuştur. Bu organizasyonda,
kendisinden sonra gelen, kendisine vekâlet eden, ikinci adam statüsünde
olan hükümet reisi veziriazam veya diğer ismiyle sadrazam olagelmiştir.
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Veziriazam, padişahtan sonra devletin en büyük reisi ve hükümdarın
mutlak vekili olduğundan sözü ve yazısı padişahın iradesi ve fermanı olmuştur. Özellikle Çandarlı hanedanlığı boyunca, bütün işlerde birinci merci sadrazam olmuştur. Zira Çandarlı ailesi, bir silsile halinde kazaskerlikten
gelmek suretiyle yetmiş seneden fazla bir müddet kesintisiz olarak sadrazamlık mevkiinde bulunmuşlar ve bütün Türk devlet adamları bu ailenin
etrafında toplanmıştır (Uzunçarşılı, 1984: 112). Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemde siyasi sistemin teşekkülünde yetiştirdikleri sadrazamlar ile
çok önemli bir rol oynayan Çandarlılar, kendilerinden sonra sadrazamlık
makamına gelecek kişiler üzerine ağır bir yük yüklemişlerdir. Ancak I. Murat devrinden beri görevi elinde tutan Çandarlılar sahneden çekildikten
sonra görev devşirme paşalara geçerek, padişahın mutlak otoritesinin bölünmesi engellenmeye çalışılmıştır (Ortaylı, 2008: 221).
Sadrazam, padişahın mutlak vekili konumu ile çok geniş yetkilere sahip
olmakla birlikte, icra ettiği görevi ve kullandığı yetkilerden dolayı sadece
padişaha karşı sorumludur. Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı
Divan-ı Hümayun’da, padişah vekili olarak yer alan sadrazam, bütün tayinler, aziller ve terfilerde yetkilidir Halaçoğlu, 1995: 12-13). Sefer sırasında
padişahın yokluğunda, sadrazamlar ordu başkomutan vekili olarak savaşa
girmişlerdir ve kendilerine serdar-ı ekrem ünvanı verilmiştir. Bu seferlerde
sadrazam, tam yetki sahibi olarak katl, kısas ve sürgün dâhil olmak üzere
her türlü cezayı verebilme yetkisine sahip olmuştur (Satış, 2011: 1718). Vezir-i Azam yukarıda bahsedilen vazifeleri yapmakla kalmaz, aynı zamanda Salı ve Perşembe günleri dışında kendi konağında toplanan daha çok
idari işlere bakan “İkindi Divanı’’nı ve yine onun başkanlığında toplanan,
hukuki ihtilaflara bakmakta olduğu “Cuma ve Çarşamba Divanları”nı toplardı (Yetkin, 2012: 363-364). Sadrazamlar sefer haricindeki zamanlarda
vezir, kazasker, şeyhülislam gibiler hakkındaki muamelelerde padişahın
iznini alarak icraatte bulunma yetkisine sahip olmuşlardır (Uzunçarşılı,
1984: 115). Ayrıca sadrazam, ordu üzerinde mutlak yetkiye sahip olmasına rağmen, padişah ordusu sayılan kapıkulu ordusu üzerinde hiçbir yetki
ve nüfuz alanı bulamamıştır. Büyük dirlikleri padişaha danışmadan tevdi
edememesi de sadrazamın otoritesini sınırlandıran bir diğer unsurdur (Ortaylı, 2008: 220).
Veziriazamlar seferde bulundukları zamanlarda, merkezdeki işlerin
yürütülmesini sağlamak amacıyla yerlerine bir vekil bırakmışlardır. Buna
Sadaret Kaymakamı veya Kaymakam-ı Rikâb-ı Hümâyûn adı verilmiştir
(Halaçoğlu, 1995: 13). Böyle durumlarda, Sadaret Kaymakamları, sadrazamların sahip oldukları tüm yetkilere sahip olmuştur.
Sadrazamın çalışma makamına paşa kapısı, bab-ı asafî veya XVIII. yüzyıldan itibaren Bâb-ı Âlî denmiştir. Sadrazamın çalışma makamı olarak
kullanılan Bâb-ı Âlî, özellikle Osmanlı Devleti’nin siyasi ve idari sisteminin

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Çalışmaları

315

sadrazamın görev ve yetkilerini genişletecek aşamaya gelmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçtan doğmuştur. Sadrazam’a bağlı Bâb-ı Âlî görevlilerinin başında, bütün dâhili işlerden sorumlu sadaret kethüdası gelir (Ortaylı, 2008:
222). Kethüda dışında, reis-ül küttab (dışişlerinden sorumlu) ve çavuşbaşılarla bunların maiyetleri olan kalemler ve kâtipler bulunurlardır (Uzunçarşılı 1984: 255).
Sadrazamlık makamı olarak Bâb-ı Âli’nin teşekkülünün önemi özellikle
VXIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ifa ettiği rol ile ilgilidir. Çünkü
Osmanlıların ilk ve orta devirlerinde Divan-ı Hümayun devlet işlerinin birinci derece mercii iken, daha sonraları divan içtimalarının toplanma sayısının azalması sebebiyle, sadrazam ikindi divanına ve yeni bir vekiller
heyeti teşekkülüne başkanlık etmiştir.

Merkezi Hükümet Divan-ı Hümayun
Osmanlı Devleti merkez örgütlenmesinde, siyasal sistemin işleyişi açısından önemli bir konumda bulunan diğer sacayağı Divan-ı Hümayun’dur.
Osmanlı siyasal sisteminde, bizzat padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanan makama Divan-ı Hümayun
ismi verilmiştir. Devlete ait, siyasi, idari, askeri vb. işlerin karara bağlandığı
bir organ olan Divan-ı Hümayun, esasen eski tarihlerdeki divan geleneğinin bir uzantısıdır. Zira Selçuklularda Divan-ı ali, İlhanlılarda Divan-ı
Kebir, Memlüklerde ise Divan-ı Sultan adlarını taşıyan divanlar mevcuttu
(Halaçoğlu, 1995: 8).
Devlet işlerinde birinci derecede mesul bir organ olan Divan-ı Hümayun, arka planında yer alan kadim geleneğin bir uzantısı olarak görülebilirse de tarih içinde devamlılık kazanıp kurumlaşamamış, XVIII yüzyılda
adeta geleneksel bir töreni sürdürme kabilinden toplanmaya başlamıştır.
Ortaylı’ya göre bu sebeple bir kabine çekirdeği olmasına rağmen, durumunu koruyup gelişimini tamamlayamamıştır (Ortaylı, 2008: 210). Divan-ı
Hümayun, Fatih Sultan Mehmet zamanında her gün toplanmakta olup,
haftada 4 gün vezirlerle kazaskerler ve defterdarların arz odasında padişahın huzuruna kabul edilip işleri hakkında maruzatta bulunmalarına müsaade edilmiştir. XVI. yüzyılın ortalarından itibaren haftada dört veya beş
kez toplanmaya başlanmıştır. Dördüncü Mehmet zamanında haftada iki
güne düşen toplantılar, Üçüncü Ahmet zamanında bire inmiş, daha sonra
ise bütünüyle terk olunmuştur (Uzunçarşılı, 1984: 4-5). Bunun sonucunda,
yukarıda bahsedildiği üzere işler, paşa kapısı olan Sadrazam makamı Bâb-ı
Âli’de görülmeye başlanmıştır. Aslında, divanda bitmek bilmeyen veya padişaha arz edilmesi gerekli görülmeyen resmi ve hususi işler, Divan-ı Hümayun toplantılarının haftada dört veya beş kez olduğu günlerde bile, veziriazamın İkindi Divanı’nda müzakere edilmiştir (Ortaylı, 2008: 211).
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Divan-ı Hümayun hükümdar divanı olduğu için toplanma yeri, hükümdarın bulunduğu yer neresi ise orası olmuştur. Önceleri Bursa’da, daha sonra ise Edirne’de yapılan toplantılar, İstanbul’un fethiyle birlikte İstanbul’da
yapılmaya başlanmıştır. Divan-ı Hümayun, İstanbul’da toplandığı zamanlarda, Topkapı Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunan ve üç kubbeden oluşan
Kubbealtı denilen yerde toplanmıştır (Yetkin, 2012: 359).
Divan-ı Hümayun toplantılarının çok önemli bir işlev gördüğü ilk ve
orta devirlerde, birinci ve ikinci derecedeki siyasi, idari, askeri, örfî, şerî,
adlî ve mali işler, şikâyet ve davalar görüşülüp karara bağlanmıştır. Divan,
herhangi bir din, ırk, cinsiyet, meslek ayrımı gözetmeksizin herkese açık
olarak toplanan bir kurul olmuştur (Halaçoğlu, 1995: 9). Ayrıca Divan-ı
Hümayun, adli yönden en yüksek temyiz merciidir. Divan adına bu işi kazaskerler tarafından, şikâyetleri dinlemek ve davaya bakmak için kendi dairelerinde görülmüştür. Eyaletlerin teftişi için kadıların müfettiş olarak tayin
edilmesi de Divan’ın yetkisinde olup, tayin, terfi ve denetleme konularında
en yüksek karar kurulu gene Divan- Hümayun’dur (Ortaylı, 2008: 212).
Divan- Hümayun’da yer alan üyelere geçmeden önce, zaman içerisinde Divan’ın değişen mahiyetine bakmak gerekir. 1453’den sonraki merkez
hükümet, eskiye göre yepyeni bir karakter kazanmış olarak görevini ifa etmiştir. Çünkü gerek Selçuklu hükümet kurulu ve gerek Osmanlıların İstanbul’un alınmasından önceki zamanlara rastlayan hükümetleri, kurulun
teşkil edilişi ve kendisinde olan yetkiler itibariyle, kökünü medreseye dayandırmıştır. Bu sebeple, devleti yöneten ve kamu görevlerini çeviren doğrudan doğruya dânişmendler ya da ulemadan yüksek personel olagelmiştir.
1453’den sonraki merkez hükümetinin işleyiş tarzına bakıldığında ise, önceki devirlere göre farklı bir yapı söz konudur. Önceki hükümet kurullarının esas karakteri ‘’şerî idari’’ yapılı olduğu için, buraya dâhil personel de
medreseli bir ilmiyeden gelme olmalarına karşılık, 1453’den sonraki hükümet kurullarında, karakterin esas çizgilerini ‘’örfîlik askerilik’’ teşkil etmiştir. Kısacası yüksek personelin, padişah kapısı halkından yetişen, bundan
dolayı da kültürlü değil, sadece Enderun terbiyesini almış görenekli kimseler olması yeterli görülmüştür (Akdağ, 1999: 53-55).
Divan- Hümayun üyeleri, Osmanlı siyasi sisteminde yer edinmiş yüksek rütbeli devlet adamlarından oluşmaktadır. Sırası ile veziriazam, Rumeli
ve Anadolu kazaskerleri, Rumeli ve Anadolu Beylerbeyileri, nişancı, defterdar ve Kubbealtı vezirleridir. Şeyhülislam divan üyesi olmamakla birlikte,
nadiren gerektiğinde çağrılıp, fikri sorulmuştur. Şeyhülislam, ancak XIX.
yüzyılda kabine teşekkül ettikten sonra umûr-ı şer’iyye nâzırı olarak hükümete dâhil olmuştur (Ortaylı, 2008: 213). Bunlardan başka reisülküttab,
kapıcılar kethüdası, çavuşbaşı da divan toplantılarına iştirak etmişlerdir ancak divan hizmetkârı sayılmadıkları için oturmayıp, ayakta durmuşlardır
(Halaçoğlu, 1995: 10).
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Divan-ı Hümayun’un bürokratik işleyişine bakıldığında, XVII. yüzyıla
kadar başat rolü oynayan bürokratın nişancı olduğu görülmektedir. Nişancı, uzun bir süre tezkereci olarak Divan- Hümayun’dan çıkan fermanları
yazmıştır (İnalcık, 1973: 102). Ancak divan üyesi olarak asıl ifa ettiği görev,
Osmanlı örfi kanunları ve arazi meseleleri hakkında hem divanın bilirkişisi, hem de bu konuda alına kararların uygulayıcısı olmasıdır. Örfi hukuk
mevzuatı ve uygulamasının en önde gelen kişisi olmuştur. Nişancı, Divan-ı
Hümayun’un bütün işlem bürolarının şefidir (Ortaylı, 2008: 214). Divan-ı
Hümayun’da nişancının hemen altında yer alan ve büroların hem kendi
işlerinde, hem de aralarında yazışma işlerini yürüten kişi ise reisu’l-küttab’dır. Divan’da yer alan katiplerin şefi olarak görevini ifa eden reisu’l küttab, nezâreti altında birtakım divan kalemlerine sahiptir. Bunlar beylikçi
kalemi, tahvil kalemi ve ruus kalemidir.
Beylikçi kalemi; büyük divanın kararlarını tutan ve divanda müzakere
edilen evrakı gerekli birime havale eden, mühimme denilen divan müzakere ve kararlarının emir ve hüküm suretlerini yazan dairedir. Tahvil kalemi;
birinci sınıf şehir hâkimlerinden yani mevâli denilen vilayet kadılarının,
vezir, beylerbeyi, sancakbeyi görevlilerinin tayin ve terfi işlerinin yapıldığı,
zeamet ve tımarların kayıtlarının tutulduğu kalemdir (Uzunçarşılı, 1984:
40-43). Ruus kalemi; Vezir, beylerbeyi ve tımar sahipleri hariç olmak üzere, devlet hizmetinde bulunan kimselerin maaş, tayin ve emeklilik işlerine
bakan kısımdır (Halaçoğlu, 1995: 22). Bunların dışında, Âmedi kalemi (reisu’l küttabın özel kalemi), teşrifatçılık (saray seramonisi ve merasimden
sorumlu olan kalem), vakanüvislik (devletçe kendisine verilen çeşitli işlere
dair evrakları kaydeden kalem) gibi reisu’l küttabın nezâreti altında bulunan bürokratik örgütlerden bahsetmek mümkündür.
Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti’nin merkez örgütlenmesinde siyasal sisteme yön veren egemen rolünü, zamanlar sadrazam makamı Bâb-ı
Âli’ye devretmekle birlikte, XIX. yüzyıl ile birlikte, uzmanlaşma ve işbölümü yolunda yapılan çalışmalar ile özel nezaretler bu görevi ifa etmişlerdir.

EKONOMİK, İLMİ VE ASKERİ YAPI
Maliye Teşkilâtı
Divan-ı Hümayun’da, devletin bütün gelir ve giderlerinin hesabını tutan
örgüt olan Maliye Teşkilâtı, onu temsil eden baş defterdar ile ülkenin idaresinde çok önemli bir yere sahip olmuştur.
Bizans, Abbasî, İran ve İlhanlıların, Osmanlı defterdarlığı ve maliye örgütü üzerinde önemli etkileri olmakla birlikte, XVI. yüzyılda maliye örgütü
klasik biçimini almıştır. Maliyeyi temsil eden defterdar terimine de, maliye
teşkilâtı bünyesi hakkındaki ilk belirtilere de Yıldırım Bayezid zamanında
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rastlanmıştır. II. Murad devrinde, devletin gelir ve giderlerinin tespiti ve
toplanmasıyla ilgilenen; merkezde bir defterdar, eyaletlerde de onun adına
iş gören büroların izine rastlanmakla birlikte, Fatih Sultan Mehmet dönemi ile birlikte, kanunnamede baş defterdar ve yetkilerinden bahsedilmiştir
(Ortaylı, 2008: 223).
Osmanlı maliyesi, miri hazine veya dış hazine ile iç hazine ve Enderun
hazinesi olarak esas itibariyle üç kısımdır. Miri veya dış hazinenin görev
ve yetkisi genel gelirleri toplamak ve gerekli masrafları yapmak iken, diğer iki hazine padişaha ait hazinelerdir (Uzunçarşılı, 1984: 319). Maliye
teşkilâtında, padişaha karşı birinci derecede sorumluluk taşıyan ve mali
örgütü temsil eden sorumlu defterdardır. Defterdarlar mali işlerdeki şikâyetler için Defterdar Kapısı’nda divan kurmuşlar ve lüzumu halinde tuğralı ahkâm vermişlerdir. Bunun dışında defterdarlar divan günleri divana
katılarak, Salı günleri mali konularda padişaha izahatta bulunmuşlardır
(Halaçoğlu, 1995: 74). II. Bayezid ile birlikte, defterdar sayısı Rumeli Defterdarı ve Anadolu Defterdarı olmak üzere ikiye çıkarılmış, XVII. yüzyılda
ise Rumeli Defterdarı yerine; şıkk-ı evvel, Anadolu Defterdarı yerine; şıkk-ı
sanî, Arab-Acem Defterdarı yerine şıkk-ı salis deyimleri kullanılmaya başlanmıştır (Akdağ, 1999: 56). Rumeli defterdarı, diğer ikisi üzerinde yetkili
olarak, baş defterdar sıfatıyla Divan’a girmiştir.
Başdefterdarın icraat ve tahsilâtta maiyetinde beş memuru bulunmaktadır. Bunlardan ilki Başbaki Kulu denilen devlet gelirlerinin birinci tahsil
memurudur. Defterdarlıkta bunun bir dairesi olup Bakikulu ismiyle altmış
kadar mübaşire sahiptir. Bunlar hazineye borcu olup da vermeyenleri takip ederek, hapis veya tehdit yoluyla tahsilât yapmışlardır. Maliye’nin ikinci
icra memuru Cizye Başbakikulu ise; cizye borcu olanları takip ve iltizama cizyelerin mültezimlerden borcunu yatırmamış olanlarını da tespitle
yükümlü kılınmıştır. Defterdarın üçüncü memuru tahsilata nezaret eden
veznedardır. Vazifesi ise paranın ayarını kontrol etmek ve altın ve gümüşleri tartmaktır (Halaçoğlu, 1995: 74). Bunların dışında, maliyeye ait bütün
defterlerin tutulmasından sorumlu olan defter kethüdası; devlet hazinesine
giren çıkan meblağı baş defterdara rapor eden defter tezkirecisi, baş defterdarın maliyeye ilişkin görevlerini yerine getirmesinde ve yetkilerini kullanmasına yardımcı olmuşlardır (Ortaylı, 2008: 227).
Maliye örgütünü, Divan-ı Hümayun’da temsil eden defterdar, hazine işlerini padişah adına yürütmekle görevlidir ve divan üyesi olarak hazineye
girecek her türlü paradan haberdar olması gerekir. Her türlü devlet malının
alınıp satılması defterdara aittir ve yılda bir kere defterdar padişahın huzurunda devlet gelir ve giderlerini tespit edip rapor vermekle sorumludur.
Defterdar gelir toplayıp masraf yapan bir kişi olmaktan çok, Osmanlı bütçesini tespit eden memur konumundadır (Ortaylı, 2008: 224).
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İlmiyye Teşkilâtı
Osmanlı Devleti siyasal sisteminde, aşkın devletin ve patrimonyal yönetim anlayışının en üst yönetim organı olan padişaha ve onun siyasal iktidarına meşruiyet üreten sınıf ilmiyye sınıfıdır. Ortaylı’nın da dediği gibi, Osmanlı İlmiye Teşkilâtı sözünden, sadece bilim adamı kadrolarını ve eğitim
kavramlarını anlamamak gerekir. İlmiyye sınıfı, ülkenin bütününe seslenen
çok işlevli bir görev ifa etmekle birlikte; özellikle yargı, yönetim ve kentsel
alanda da belediye hizmetleriyle iç içe geçmiştir (Ortaylı, 2008: 230). İlmiyye sınıfının başlıca üç fonksiyonu vardır:
1. Eğitim (tedris) - müderrisler
2. İfta (fetva görevi) - müftüler
3. Yargı (kaza) ve yönetim görevi – kadılar
İlmiyye teşkilâtının reisi şeyhülislâm, esasen başkent müftüsü sıfatıyla,
diğer sancak ve kazaların müftülerini tayin eden ve fetva ile görevli olan,
padişahın başlıca meşruiyet zeminidir. Sadrazam nasıl padişahın yürütme
yetkisinin mutlak temsilcisi ise, şeyhülislâm da padişahın İslâm cemaatinin
başı imam sıfatıyla, dinî yetkilerinin mutlak temsilcisi sayılmıştır. Bu suretle,
iktidarın icapları padişah, sadrazam ve şeyhülislâm tarafından yürütülmekte, fakat iktidarı ancak padişah temsil etmektedir. Şeyhülislâm, genel ve özel
hukuka ait olmak üzere iki türlü verilen fetva yetkisi ile Müslümanların sorularına adeta cevap olmuştur. Ayrıca, Şeyhülislâmlar, XIX. yüzyıla kadar
Divan-ı Hümayun üyesi olmamalarına rağmen, harp ve sulh akdi şeyhülislâmların fetvaları alınmak suretiyle yapılmıştır (Ortaylı, 2008: 232).
Osmanlı yönetim sisteminde şeyhülislâmın devlet protokolündeki yeri,
veziriazamdan sonra gelmektedir. Şeyhülislâmları bazen doğrudan doğruya
padişahlar atamış olsalar bile, bu durum istisnaidir ve asıl olarak şeyhülislâmları atama yetkisi sadrazamların elinde bulunmuştur (Taş, 2005: 84).
Yargı ve yönetim görevini yerine getiren kazaskerler ve kadılar ise, divanda oy kullanma hakkına sahip olup idareye katılmalarından, yargı ve eğitim
işlerini yürütmelerinden dolayı ilmiyye teşkilâtının gerçek yönetici unsurlarıdır (Ortaylı, 2008: 232). Kadıaskerliğin hiyerarşik yapısı içinde en üstte
Rumeli Kadıaskerliği yer almıştır. Rumeli Kadıaskerliğinden sonra sırasıyla,
Anadolu Kadıaskerliği, İstanbul Kadılığı, Mevali Kadılıkları (Bursa, Edirne,
Halep, Kahire, Şam gibi önemli şehirlerin kadılıkları), sancak ve kaza kadılıkları gelmiştir. Adliye Teşkilâtının başı olan Rumeli Kadıaskerleri ve bunun
yanısıra Anadolu Kadıaskerleri, Divan-ı Hümayun’un asil üyeleridirler ve
kendi bölgeleri ile ilgili Divana intikal eden davalara bakmakla yükümlüdürler. Kadıaskerlerin idaresi altında yer alan kadılar da bulundukları bölgeler
de, padişahın temsilcisi sıfatıyla icra gücünü padişahın otoritesinden almış ve
geniş yetkilere sahip bir şekilde görevlerini yerine getirmişlerdir (Taş, 2005:
89). Kadılar yalnız bir mahkeme başkanı olarak değil de, asayiş, yönetim ve
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şehir (belediye) işlerinin de başı olarak, padişah adına kazanın tam yetkili
hâkimidir (Akdağ, 1999: 70). Bu bağlamda medreseler ilmiye sınıfının din
görevlisi ve yargı mensuplarını yetiştirmek için verdikleri eğitimle yönetsel
bir fonksiyonu da üstlenmişlerdir. Ancak gerek verilen eğitimin mevzuatı
gerekse niteliği Enderun Mektebi ile karşılaştırılamayacak kadar sınırlıdır.
Sistemli bir teşkilata sahip külliye şeklindeki ilk medreseler, Büyük Selçukluların ünlü veziri Nizâmü’l Mülk tarafından 1066-67 senesinde kurularak öğretime başlamışlardır Akgündüz, 2004: 17). Anadolu Selçukluları ve
onlardan sonra gelen Anadolu beylikleri, sonraki dönemlerde birçok medrese yaptırarak bir eğitim geleneği oluşturulmasına katkıda bulunmuşlardır. Osmanlı Devleti de, bu tarihsel silsileyi devam ettirir bir şekilde, 1331
yılında Orhan Gazi’nin (1326-1359) İznik’te kurduğu medrese ile yaklaşık
altı asır varlığını koruyacak bu kurumu ihdas etmiştir (İhsanoğlu, 2002: 855856)2. Medreselerde okutulan dersler yüksek tahsil de dahil olmak üzere en
aşağıdan başlayarak gramer, mantık, ferâiz, kelâm, belagat, usûl-i fıkıh, fıkıh, usûl-i hadîs ve hadîs ile tefsirden oluşuyordu (Uzunçarşılı, 1988: 462).
Osmanlı Devleti’nde medreseler, bütün ilmiye zümresinin yetiştiği bir yer
olarak yüksek eğitimi içeren bir kurum görevini yerine getirmişlerdir. Medreselerde yetişen müderrisler ise, sırasıyla medreselerin en alt seviyesindeki,
Haşiye-i Tecrid medresesini, Hâriç ve Dâhil medreselerini ve Süleymaniye
medreselerini bitirerek icazet alarak bu makama ulaşabilmişlerdir. Bir çeşit
diploma olan icazetnameyi aldıktan sonra ise mesleğe başlayabilmek için,
isimlerini ruznameye kaydettirerek, nevbet denilen sıraya girmişlerdi (Ortaylı, 2008: 235). Kadılar gibi müderrisler de XIX. yüzyıla kadar kadıaskerler
tarafından göreve getirilirken, bu tarihten sonra önemli müderrisler Şeyhülislâm tarafından atanmıştır (Taş, 2005: 92).
Şeyhülislâmlığın bünyesinde yer alan medreseler; devlet kademelerinde
görev yapacak olan uzman elemanlar yetiştirmenin yanı sıra, dini eğitim ve
öğretimle toplum üzerinde hegemonya yaratan, toplumdaki insanların zihniyet dünyasını oluşturan, dini değer ve normları gelecek nesillere aktaran
bir kimlikle ilmiyye teşkilatı içinde önemli bir görevi yerine getirmişlerdir.

Askerî Teşkilât
Osmanlı askerî teşkilâtı, merkez örgütün diğer kalemlerinde olduğu
gibi kendinden önceki devirlerin mirasını taşımakla birlikte, Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılar ve Memluk askerî teşkilâtlarına benzer özellikler
göstermektedir. Merkeze bağlı beyler, kendisine tâbi aşiret kuvvetleriyle
savaşa iştirak etmişlerdir. Ancak devamlı savaşa hazır yaya ve atlı bir kuv2
Fatih döneminden önce inşâ edilen medreseler, Osmanlı öncesi Anadolu
medreselerinin eğitim gelenek ve usullerini devam ettirmişlerdir. Bu geleneğin
doğuşu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için İhsanoğlu’nun makalesine bakılabilir.
Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Medrese Geleneğinin Doğuşu”, Belleten Dergi,
247/66, ss. 855-856.
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vetin yokluğunda, birlikler kale muhasaralarında fazla tesirli olamamıştır
(Halaçoğlu, 1995: 43). Osmanlı düzenliliğinin kuruluşundan İstanbul’un
alınmasına kadar geçen devir, Türklük karakteriyle damgalanan bir ‘’milli
devlet’’ hayatı sürdürdüğü için, 1453’den evvelki ordu da milli yapılı bir kuruluştur (Akdağ, 1999: 74). Yaya ve müsellimlerden oluşan milli karakterli bu ordunun mahiyeti, İstanbul’un fethiyle birlikte değişim göstermiştir.
Fetihten sonra, girilen imparatorluk devrinde, bütün hükümet kollarında,
millilik yerine, kozmopolit bir tutum gelişmeye başlamıştır. Özellikle ordu
teşkilâtında yaşanan değişim, orduyu oluşturanların Türklerden ve Türk
soyu dışındakilerden oluşması sonucunu doğurmuştur.
XIII. ve XIV. yüzyılın ardından genel karakteri oluşan Osmanlı ordusu,
Anadolu ve Rumeli tımarlı orduları ve kapıkulu askerlerinden vücut bulmuştur. Daha açık olarak Osmanlı ordusunu kapıkulu askerleri ve eyalet
askerleri olmak üzere ikiye ayırıp incelemek, ordu teşkilatının genel çerçevesini belirgin olarak anlamaya yardımcı olabilir.
Eyalet Askerleri: Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatı içinde eyalet askerleri farklı gruplardan oluşmakla birlikte, en baskın kitlenin Tımarlı sipahiler olduğunu belirtmek gerekir. Tımarlı sipahiler dışında, yayalar, müsellemler, cerahor, canbaz, tatarlar, akıncılar, yörükler, deliler, azablar, gönüllü
ve beşliler eyalet askeri teşkilâtının diğer kalemlerini oluşturmaktadır.
Eyalet askerlerinin en önemli teşkilâtı olan sipahiler, Osmanlı Devleti
merkez teşkilâtında, temel bir kaldırım taşı olup, devletin büyüyüp siyasal
sistemini geliştirmesinde çok önemli etkileri olan topraklı süvari teşkilâtıdır. Osmanlılar, daha önceki Türk-İslam devletlerinde de kurulmuş olan bu
sistemi tımar yöntemiyle daha da geliştirmiştir. Tımarlı sipahi ordusunun
kuruluş ve gelişmesi, esas olarak tımar rejimine dayanmaktadır. Dirlik sahipleri, kendilerine bırakılmış olan toprak mukabili, devletin muhafazasını üzerine almışlardır. Devletin asker ihtiyacı, kendilerine tımar verilmek
vaadiyle halk arasından karşılanmıştır (Halaçoğlu, 1995: 56). Tımar, yıllık
geliri 3.000-20.000 akça arasında değişen sipahi dirliğidir. Tımarlı sipahi,
her üçbin akça için bir cebelü (asker) yetiştirmek ve donatmak zorundadır. Üç cebelü getiren bir de çadır getirir. Böylece savaşta, tımarlı sipahiler
sancak beylerine, onlar beylerbeyine katılarak çığ gibi büyüyen bir orduyla
seferlere gidilmiştir. Tımarlının ölmesi durumunda ise yerini oğullar almıştır (Ortaylı, 2008: 129). Sipahi bölüklerine gelenler kimi zaman Enderun
Mektebi’nde yetiştirilmek üzere alınan ancak daha sonra yeterli olmadığına
kanaat getirilen gençler oluşturmaktaydı. Yeniçeri ağasının Devşirme Kanunu esaslarına göre takdirini kullanmasıyla, Enderun’a gönderilmek için
ayrılan gençler öncelikle hazırlık eğitimi almak zorundaydı. Hazırlık sarayları olarak ifade edilen saraylarda verilen eğitimi tamamlayanlar, belirli
zamanlarda Enderun’a gönderilir ya da sipahi bölüklerine çıkartılırdı.
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Tımarlı sipahilerin kaynağı, tamamıyla devletin fetih politikasına dayandığı için, tımar almak ve devletin sipahi sınıfına girmek için, padişah
seferlerine, savaşa katılmak ve yararlılık göstermek gerekmektedir. Özellikle XVI. yüzyıla kadar, düzen içinde işleyen bir sistem çerçevesinde tımarlı sipahiler büyük yararlılık göstererek, merkez teşkilâtın askeri sınıfı
içinde önemli bir konum elde etmişlerdir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman
döneminin ardından, ocağın içine gerek rüşvetle, gerekse kanuna aykırı
olarak yabancıların sokulması, tımarlı sipahilerin birbirlerinin arazilerini
gasp etmeye başlamaları, tımarlı sipahilerin bozulmasına sebep olmuştur.
XVII. yüzyılın ortalarından itibaren, tımarlı sipahiler geri hizmetlerinde
kullanılmaya başlanmıştır. Tımarlı sipahilerin ardından, savaştan çekilerek
geri hizmetlerde kullanılan geri hizmet kıtaları, atlı birlikler olarak öncü
kuvvetler, kalelerde muhafızlık eden kale kuvvetleri eyalet askerleri olarak
kategorize edilerek hizmet vermişlerdir.
Kapıkulu Askerleri: Osmanlı Devleti merkez teşkilâtı içinde, asker kanadı oluşturan bir diğer birlik ise kapıkulu askerleridir. Kapıkulu devşirme
askere verilen isimdir. Kapıkulu askerleri başlıca, yeniçeri ve sipahilerden
oluşmaktadır. Yeniçeriler, devşirmelerden ve esirlerden alınmakla birlikte,
devşirme sisteminin kalktığı XVII. yüzyıl sonuna kadar bu durum devam
etmiştir (Ortaylı, 2008: 240).
Esasen kapıkulu askerleri, altı birlikten oluşmakla birlikte, yeniçeriler
ve sipahiler olarak ikili bir ayrıma tabi tutulması hiç şüphesiz, hem yeniçeri askerlerinin kapıkulu ocağının en kalabalık kalemini oluşturması hem
de XVII. ve XVIII. yüzyıllarda çıkardıkları isyanlarla ve iktidar üzerinde
oluşturdukları baskı dolayısıyla yerli ve yabancı kaynaklarda adından en
fazla söz ettiren kuvvetler olmasından ileri gelmektedir (Çolak, 2010: 103).
Yeniçeriler, Osmanlı devşirme geleneğinde, esir alınan veya satın alınan
gençlerin sistematik olarak devşirme yöntemi ile I. Bayezid döneminden
itibaren orduya kazandırılmasıyla askeri olarak kullanılmış yaya birliklerdir. 1363 yılında teşkil edilen ve kapıkulu ocaklarının en itibarlı sınıfı
olarak yeniçeri ocağı Hristiyan esirleriyle devşirmelerden oluşurdu (Uzunçarşılı, 1988: 448). Savaş sırasında ve sefere giderken padişahı korumakla
görevli olarak padişahın bulunduğu merkez kolunda yer alan yeniçeriler,
barış zamanlarında da İstanbul’u korumakla yükümlü kılınmışlardır. Yeniçeri ocağı ile acemi ocağının işlerinden sorumlu olan bir yeniçeri ağası,
yeniçeri ocağının en büyük kumandanı olarak örgütün başında yer almıştır. Ondan sonra sırasıyla sekbanbaşı, ocak kethüdası veya kul kethüdası,
zağarcıbaşı, seksoncubaşı, turnacıbaşı, başçavuş ve muhzır ağa ocağın en
büyük ağaları olmuştur (Halaçoğlu, 1995: 51).
XVI. yüzyılın ortalarından itibaren tımar sisteminin bozulması, ateşli
silahların icadı, yeniçeri ocağı ile sipahiler, topçular ve cebeciler arasındaki şiddetli rekabet gibi etkenler yeniçeri ocağında bozulmalara sebep
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olmuştur (Ortaylı, 2008: 242-243). Özellikle, yeniçerilerin ve kapıkulu sipahilerinin sayılarındaki artış neticesinde ocağın işleyiş kaidelerine olan
riayetsizlik kapıkulu ocaklarının bozulma sebepleri içinde başat rolü oynamaktadır. Örneğin 1574 senesinde yeniçerilerin sayısı 13.500 iken, kapıkulu sipahilerinin sayısı 6.200 kişiydi.1632 yılına gelindiğinde ise, yeniçeri
askerlerinin sayısı 43.000’e, kapıkulu sipahilerinin sayısı 27.000’e çıkmıştır
(Çolak, 2010: 105-106).
Yeniçeri ocağı dışında, yeniçeri ocağına asker yetiştirmek için kurulmuş olan acemi ocağı, yeniçerilere savaşta kullanacakları araç ve gereçleri
temin etmekle görevli cebeci ocağı, top döküp top atmak için teşkil edilmiş
topçu ocağı, top arabacıları ocağı ve kapıkulu süvarileri, kapıkulu ocağının
hizmetinde kullanılmışlardır.

OSMANLI TAŞRA TEŞKİLÂTI
İdari Taksimat (Eyalet Teşkilâtı)
Osmanlı Devleti siyasal sisteminde, siyasi, ekonomik, sosyal nitelikteki
politikaların uygulanması ve yerel nitelikteki hizmetlerin daha etkili olarak
yerine getirilmesi için, aşağıdan yukarıya teşkilâtlanmış bir eyalet idaresinden söz etmek mümkündür.
Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarında, bölgelerin idaresi için daima iki
yetkili atanmıştır. Bunlardan birincisi askeri sınıftan gelen ve sultanın idari
yetkisinin temsilcisi statüsüne sahip beyler, diğeri ise ulemadan gelen ve
sultanın hukuki yetkisinin temsilcisi durumunda olan kadılardır (İnalcık,
1973: 104). Zaman içinde devletin sınırlarının genişlemesine paralel olarak, bu mekanizma farklı idari birimlerin ortaya çıkmıştır. Genel olarak
Osmanlı Devleti’nde taşra idaresi, aşağıdan yukarıya köy, nahiye, kaza,
sancak (liva) ve eyalet şeklinde teşkilatlanmıştır. Kendisine bağlı köylerle birlikte nahiyelerin birleşmesiyle kazalar meydana gelmiştir. Kazaların
birleşmesinden sancaklar, sancakların birleşmesinden ise eyaletler ortaya
çıkmıştır (Halaçoğlu, 1995: 83). Eyalet teşkilâtı içerisinde, toprağa dayalı
örgütlenme, padişahın yürütme kuvvetini temsil eden beyin bulunduğu
beylerbeyilik-sancak birimleri ile başında yargı kuvvetini temsil eden kadının bulunduğu kaza biriminden oluşan bir modele dayanmaktadır. Beylerbeyilik ve sancak bölümleri askeri-yönetsel örgütlenmenin, kaza ise adli-yönetsel örgütlenmenin parçasını oluşturmaktadır (Keskin, 2009: 125).
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde, idari birim sancaktı ve idarede sancak temeline dayanan bölümlenme, eyalet birimlerinin varlığına
rağmen XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir (Ortaylı, 2008: 251). Sancak;
askeri, idari, mali yönden tımar sistemi içerisinde, Osmanlı Devleti’nin
taşra yönetiminde ana birim olarak önemli bir konumda bulunmaktadır.
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Sancaklar, askeri bir yönetici olan sancak beyinin idare ettiği birimlerdir.
Sancakbeyleri, sancağın en büyük idarecisi olması dolayısıyla, askeri ve
idari olarak geniş yetki ve sorumluluk sahibi olmuşlardır. Örneğin; bir savaş esnasında sancağında bulunan tımarlı sipahilerle birlikte savaşa iştirak
etmek, sancakta asayiş ve emniyeti temin etmek, yabancı devletlerle olan
ilişkilerin anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi için görev yürütmek, sancaktaki suçluları cezalandırmak gibi (Halaçoğlu, 1995: 84). XIV. yüzyılda
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ani genişlemesine binaen, sancakların
idaresinin kontrolü için sancakbeylerinin üzerinde beylerbeyinin kontrolünün tesisini zorunlu olmuştur.
Kazalar ise yönetsel örgütlenmenin temel birimlerinden olup, iktisadi,
toplumsal ve coğrafi koşullar bakımından belirli büyüklük ve nitelikteki
köyler grubunun yönetim merkezi özelliğini kazanmışlardır. Merkezden
atanan bir subaşı ve kadı ile yönetilen kazalarda subaşı askeri, mali ve idari
konulardan sorumlu iken; kadı ise idari, mali ve adli konulardan sorumludur. Klasik dönemde kazanın özellikle yargı merkezi olarak örgütlenmesi,
kadı ve mahkeme görevlilerinin yerleştikleri, görev yaktıkları ve mahkemenin kuruldukları yerler olmasından ileri gelmektedir. Kimi şehirler, eyalet
ve sancak merkezi olmak yanında, kaza olarak da adlandırılabilmektedir.
Örneğin, Anadolu eyaletinin merkezi olan Kütahya sancağı, aynı zamanda
adalet işlerinin görüldüğü yer olduğu için, kaza diye de nitelendirilmektedir
(Keskin, 2009: 86). Bir kazada asayiş yönünden üç ayrı bölge vardır; Birincisi,
şehrin kendisi ile nahiyesini teşkil eden birkaç köy olup, divanca merkezden
yollanan subaşı bu görevi yapmıştır. İkinci bölge, serbest yerler denilen dirlik-tımar köyleri olup, asayişleri dirlik sahiplerinin kendileri tarafından sağlanmıştır. Kadı veya subaşının yetkisi dâhilinde değildir. Üçüncüsü, tımarlı
sipahi dirliklerini temsil eden köylerdir ve asayişini koruma yetkisi sancakbeyi adına yollanan subaşılarına ısmarlanmıştır (Akdağ, 1999: 64-65).
XV. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren, Osmanlı Devleti’nde yukarıda
sözü edilen genişlemenin sonucu olarak, sancakların birleşmesiyle eyaletler (beylerbeyilik) teşkil edilmeye başlanmıştır. Yeni beylerbeyiliklerin
oluşumu daima uzun bir süreçte gerçekleşmiş ve askeri düşüncenin hâkim
olduğu bir tarz ile yönetilmiştir. Örneğin, Rumeli’ye bağlı olan Bosna’nın,
Avusturya’ya karşı ayrı bir eyalet olarak kurulması 1463 ve 1580 yılları arasında gerçekleşmiştir (İnalcık, 1973: 105). Beylerbeyiler, askeri düşünce
tarzının hâkimiyeti altında, belirli bir bölgenin idarecisi konumunda olmaktan çok, bütün ordu işlerinden sorumlu bir kimse hüviyetine bürünmüşlerdir. Rumeli’nin fethi ile birlikte, Anadolu ve Rumeli beylerbeyiliği
olarak eyalet idaresinde ikili bir ayrıma gidilmiştir (Halaçoğlu, 1995: 85).
Bu çerçevede klasik Osmanlı idaresinde eyaletin bir üst örgütlenmeden çok
kontrolcü ve koordinatör fonksiyonlu bir birim olarak doğduğu ve idaresinin beylerbeyine verildiği söylenebilir. Osmanlı mülki taksimatında
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beylerbeyi ile sancakbeyi arasında hiyerarşik bir kademe olmasına karşın
Tanzimat öncesi merkezi yönetim sancağın işleri konusunda sürekli sancakbeyi ile istişarede bulunmuş, gerekli bilgileri ondan almış ve doğrudan
ona emir vermiştir (Boztepe, 2013: 5). Sancaklardan oluşan eyaletlerin yöneticisi beylerbeyiler, sancakların birinde, Paşa Sancağı’nda oturarak ikametgâhlarını oluşturmuşlardır. Eyaletlerde mali işler için tımar defterdarı
ve hazine kethüdası vardır. Beylerbeyinin de kethüda ve tezkirecisi vardır.
Bu memurlar onun başkanlığında beylerbeyiler divanını meydana getirmişlerdir. Bu divan özellikle, tımar meselelerinin çözümleri ve bu konuda
yapılan şikâyetlerin dinlenilmesinde birincil uğrak mekân olmuştur (Ortaylı, 2008: 253). Paşa Divanı, merkezde toplanan Divan-ı Hümayun’un
adeta küçük bir modeli konumundadır (Boztepe, 2013: 5).
Eyaletlerin idaresinden sorumlu olan beylerbeyiler kendi bölgelerinde
hükümdarın temsilcisi olmak, kendi divanlarında askeri hususlara dair
meseleleri halletmek, bölgelerinde güvenliği sağlamak, tımar sistemini yürütmek gibi vazifelerle sorumlu kılınmıştır. Kendi nezaretleri altında bulunan sancakbeyleriyle tımarlı sipahileri maiyetine alarak emredilen yerde
orduya katılmak da, beylerbeyilerin zorunlu görevlerindendir.
İmparatorluğun genişlemesine paralel olarak sayıları artan eyaletler;
salyanesiz (yıllıksız) ve salyaneli (yıllıklı) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.
Salyanesiz eyaletlerin mahsulatı has, zeamet ve timara ayrılmıştır ve hazineden, defterhaneden idare edilmektedir. Eyaletlerin geneli bu şekildedir. Saylaneli eyaletler mahsulatı ise has, zeamet, timar şeklinde ayrılmayıp
doğrudan hazine tarafından yıllık olarak (beylerbeyi, sancakbeyi, asker ve
sairenin maaşları ayrıldıktan sonra) tahsil edilir. Bu eyaletlere Mısır, Bağdat, Basra, Yemen, Trablusgarp, Tunus, Cezair Eyaletleri örnektir. Bunların dışında Eflak- Boğdan gibi özel statülü hükümetler, içişlerinde serbest
Kırım Hanlığı, yine kendine has durumu ile Mekke-i Mükerreme Emirliği
de Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bölgelerdir (Halaçoğlu, 1995: 86-87).

Arazi Taksimat (Toprak İdaresi)
Osmanlı Devleti, zaman içerisinde fetihler ile topraklarını genişletince, kendinden önceki Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Beylikler
gibi toprağı taksim ve idare etmiştir (Halaçoğlu, 1995: 89). Her türlü işletim
hakkı devlete ait olan topraklar demek olan mîrî toprakların, topraktan alınan vergiye ve hizmete göre çeşitli bölümlere ayrılmasıyla, Osmanlı Devleti
arazi taksimatı gerçekleştirmiş ve toprak idaresini merkez teşkilâtına bağlı
olarak oluşturmuştur. Mîrî topraklar, dirlik ismi verilen ve Osmanlı arazi
teşkilâtında genel adıyla tımar olarak bilinen topraklardır. Devlet geliri demek olan dirlik yöntemi ile vergilerin toplanmasında kolaylık sağlanarak
düzenli bir ordu beslenmiştir ve ülkenin asayiş ve güven içinde yaşaması
sağlanmıştır. Bu sebeple, tımar sistemi, askeri örgütlenmenin olduğu gibi,
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yönetim örgütünün de temeli olmuştur (Keskin, 2009: 74). Tımar, en geniş
deyimiyle belirli bir yere ait vergi gelirlerinin tümünün veya bir kısmının,
dirlik olarak havale yoluyla bir görevliye devredildiği ve bu devir karşılığı
bazı hizmetlerin ona yüklendiği; mali, idari ve askeri amaçları olan bir sistemdir (Ortaylı, 2008: 124). Dirlik adı verilen mîrî toprakları has, zeâmet
ve tımar olarak üçlü bir ayrıma tabi tutmak, toprak idaresinin, taşra teşkilâtı içindeki payının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Has
Senelik geliri 100.000 ve daha fazla olan toprağa verilen isimdir. Bunlar
padişahlara, merkezi hükümette görevli vezir rütbesindeki görevlilerle, eyaletlerin beylerbeyilerine, sancakbeylerine verilir. Tasarruf hakkı irsi olmayıp,
sadece görev süresince beylerbeyilik yapan vezir rütbesindeki yöneticilere
aittir. Padişaha verilenler havass-ı hümayun adını taşırken, padişahın dışındaki görevlilere verilenlere vüzera hassı denilmiştir (Halaçoğlu, 1995: 92).
Yüksek devlet görevlileri, kendilerine has olarak tahsil edilen bölgelere
gitmeyerek, orada vergileri toplamak ve reayanın güvenini temin etmek üzere, voyvoda adı verilen adamlarını gönderme yolunu izlemişlerdir. Voyvodalar ise, çoğu kez vergi toplama işini iltizam yolu ile mültezimlere bırakmışlar,
bazen de subaşılar tayin ederek, bu yolla genel güvenlik hizmetlerini yerine
getirmeye çalışmışlardır. Bu şekilde padişah ile reaya arasındaki görevliler
zinciri uzadıkça, mutlak otoritenin tesisinde, ister istemez teorideki katılıktan uzaklaşılmıştır (Yücel, 1974: 677).
Devlet ricali içinde en fazla senelik geliri olan veziriazam hassı olmakla birlikte, kanunnamede belirtildiğine göre bir milyon ikiyüz bin akçe idi.
Beylerbeyilere ise bir milyon ila bir milyon ikiyüz bin akça arasında has verileceği belirtilmiştir. Bunlarda en düşük has sekiz yüz bin akça olarak sınırlandırılmıştır. Kanunnamede, eğer defterdara has verilecek olursa altıyüz bin
akçalık has verilmesi gerektiği yer almıştır (Halaçoğlu, 1995: 92-93).
Vezir haslarını onun adına voyvoda veya kethüda denilen görevlilerin yönetmesi ve geliri toplayıp teslim etmesi, bir süre sonra vüzera haslarının kontrolünde aksaklıklar doğurmuştur. Zamanlar araziyi kontrol eden vezir voyvodaları, o yerin belirli nüfuz sahipleri haline gelmişlerdir (Ortaylı, 2008: 128).

Zeâmet
Senelik geliri 20.000 akçe ile 100.000 akçe arasında olan dirliğe verilen
isimdir. Zeâmetler, eyalet merkezlerinde bulunan hazine ve tımar defterdarlarına, zeâmet kethüdalarına, sancaklardaki alay beylerine, kale dizdarlarına, kapucubaşılarına, divan katiplerine, defterhâne ve hazine-i amire
katiplerine verilmiştir. Zaim adı verilen zeâmet sahipleri de tıpkı haslarda
olduğu gibi ilk beşbin akçası hariç sonraki her beşbin akça için bir cebelü
(asker) beslemek mecburiyetindedir (Halaçoğlu, 1995: 93).
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Zeametin en küçük sınırına kılıç denirdi. Meselâ, geliri 30 000 akçe olan
bir zeâmetin ilk 20 000 akçesi kılıç, geri kalanı hisse adını alırdı. Zeâmetlerde kılıç bölünmezdi; yani bir zeâmet boş kaldığında, kılıç kısmı parçalanarak tımara çevrilemez, başkalarına ihale edilir veya başka zeamete yahut
tımara katılmazdı. Hisselerin parçalanması ve başka birimlere eklenmesi
mümkündü. Bir zeamet boşaldığı, yani sahibi kalmadığı zaman, boşalma
sebebine bakılırdı: ölüm sebebiyle boşalmada, ölenin savaşabilecek yetenekte çocuğu varsa zeamet ona verilir; henüz küçük bir oğlu varsa, hizmet
edebilecek duruma gelinceye kadar cebeli göndermek şartıyla tahsis, gene
ona yapılırdı.
Zeâmet sahipleri zeametlerindeki vergileri bütünüyle kendileri alarak,
sancakbeyleri ve subaşının herhangi bir müdahalesine maruz kalmamışlardır. Savaş zamanlarında cebelüleriyle birlikte sancakbeylerinin kumandası
altında sefere iştirak etmişlerdir. Savaş olmadığı anda ise kimseye bağlı olmamışlar, hatta toprakları içindeki suçluları kendileri yakalamışlardır (Halaçoğlu, 1995: 94).

Tımar
Tımar, Osmanlı İmparatorluğunda geçimlerini veya hizmetlerine ait
masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara muayyen bölgelerden kendi namlarına tahsil salahiyetiyle tahsis edilmiş vergi kaynaklarına ve bu amaçla tahsis edilen gelir kaynaklarından senelik geliri üç bin
akçeden yirmi bin akçeye kadar olan askeri dirliklere verilen isimdir (Şen
ve Türkmenoğlu, 2012: 195). Kuruluş devrinde, kuvvetli bir merkeziyetçi
idarenin kurulması ve bazı siyasi şartların ortaya çıkardığı Osmanlı tımar
sistemi, memleketin askeri gücünün olduğu gibi, iktisadi ve sosyal durumunu da doğrudan etkilemiştir. İmparatorlukta geçimlerini veya hizmetlerine mukabil masraflarını karşılamak için bir kısım asker ve memurlara
çeşitli bölgelerin gelirinin tahsis edildiği tımar sistemi, devletin en kudretli
süvari kuvvetini meydana getirmiştir (Halaçoğlu, 1995: 94). Tımar sistemi
bir yönetim organizasyonu olarak, beylerbeyilerden sipahilere, eyaletlerde
sultanın yönetsel haklarının kullanılmasını sağlamıştır (İnalcık, 1973: 117).
Köyler veya köylerdeki hisselerden oluşan bir tımar ünitesi, tımarlı sipahi denilen şahıslara tahsis edilmiştir. Tımarlı sipahiler kendilerine tahsis
edilen toprağın mülkiyetine sahip olmamakla birlikte, tımar dâhilindeki
köylülerin efendisi konumunda da olmamışlardır.
Tımarlı sipahiler her üç bin akça için bir cebelü (asker) yetiştirmek ve
donatmak zorundadır. Üç cebelü getiren bir de çadır da getirir. Böylece
savaşta tımarlı sipahiler sancak beylerine, onlar beylerbeyine katılarak çık
gibi büyüyen bir orduyla sefere gidilmiştir. Bir tımarlı sipahi ölünce yerini
oğlu almıştır ancak oğlunun küçük olması durumunda, oğlu kendisinin yerine bir cebelü göndermişti (Ortaylı, 2008: 129).
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Tımar dâhilindeki arazi ve bunun üzerinde yaşamakta olan reaya, kanunen tımar sahibine aittir. Ancak, bu aidiyet, sahibiyeti değil birtakım hak ve
yetkileri kapsamıştır. Örneğin, tımar sahibi tımar arazisindeki boş yerleri
ve diğer bütün kaynakları değerlendirerek, tımar haricinden reaya getirerek buralara yerleştirebilmiştir. Köylülerin, toprağı ekip biçtiğinden, boş
bırakmadığından emin olması gereken tımar sahibi, toprağını boş bırakan
köylüyü geri getirmekle de yükümlü kılınmıştır. Devlet, tımarlı sipahiler
dâhil mahalli otoritelerin köylüyü sömürmesine olduğu kadar, köylü ile yakın bağlar kurmasında da karşı olmuş, sistemin isleyişini de bunu sağlayacak biçimde düzenlemiştir.
Sipahiler tımarları dâhilindeki toprakların ve köylülerin kendilerine
ödemek zorunda oldukları vergilerin mülkiyetlerine sahip olmamışlardır.
Yalnızca, belli hizmetleri karşılığında ve bu hizmetleri yaptıkları müddetçe,
devlete ait vergileri kendi hesaplarına toplama yetkilerine sahip olmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, bu yetki bir tür maaş karşılığı olup, tımar sahibinin
devretmesi, satması, vakfetmesi veya miras bırakması mümkün değildir.
Bu ise tımar sisteminin Avrupa’daki derebeylik usulünden bir hayli farklı
olduğunu göstermektedir. Ancak feodal düzendeki gibi, gerektiğinde özerk
siyasi güce sahip olmayan tımar sahibinin merkeze şikâyet edilebilmesi
mümkün olmuştur.
XVI. yüzyıldan itibaren tımarlı sipahiler birbirlerinin arazilerini gasp etmeye başlamışlardır. Daha önceleri bir köy bir tımarlıya bırakılmayıp, sipahi arazisi birkaç köyde dağınık halde bulunurken, toprak temerküzü başlamıştır. Savaşlara gitmedikleri halde dirlikleri ellerinden alınmamış ve rejim
yozlaşmıştır (Ortaylı, 2008: 130). Osmanlı Devleti’nde ilk bozulan kurumun
Tımar sistemi olduğu mülahaza edilmiş nasihat amacıyla yazılan Koçi Bey
Risalesi gibi ilk eserlerde en önemli sorunun Tımarların sipahi oğullarına değil de halktan kimselere de dağıtılması olduğu söylenmiştir. Tımar sisteminin
bozulması Tımarların saraylıların eline geçerek özel mülk veya vâkıfa dönüştürülmesi ve rüşvet karşılığı reayanın eline geçmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.
Sonuçta imparatorluk ordusunun belkemiği olan sipahi sayısı azalmıştır (Şen
ve Türkmenoğlu, 2012: 202). Osmanlı Tımar sistemi çok kuvvetli merkezi bir
devletin idare ettiği soy aristokrasisine dayanmayan daha çok bir vergi toplama sistemi olarak misyonunu tamamlamıştır.

SONUÇ
Osmanlı Devleti siyasal sisteminin merkez ve taşra örgütlenmesini, klasik dönemde padişahın mutlak otoritesine dayanan merkezî bir yönetim
modeli olarak oluşturmuştur. Bu modelde, Osmanlıların mensup olduğu
İslam kültür çevresinin değerleri ile eski Türk ve Ortadoğu devlet gelenekleri etkili olmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde daha da etkin bir şekilde uygulanan kul sistemiyle Osmanlılar, imparatorluğu merkezî-mutlak
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bir niteliğe büründürmeyi başarmışlardır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nde, toplumsal sınıflar ve hiyerarşi akılcı bir düzene sokulmuştur. Toplumsal grupların her birinin statüsü padişah tarafından belirlenmekle birlikte, sistemin arzu ve hedefleriyle çelişmeyen bir sistem oluşturulmuştur.
Böylelikle klasik dönemin yaklaşık üç asırlık klasik döneminde Osmanlı
Devleti tabandan gelebilecek herhangi bir düzeni ortadan kaldıracak taleplerle karşılaşmamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezî yönetimin örgütlenmesinde kul
sistemi, taşranın örgütlenmesinde ise tımar sistemi kullanılmış, bu iki sistem askerî düzeninin yanı sıra imparatorluğun bütün idarî, sosyal ve ekonomik yapısını belirlemiştir. Kul sistemi içinde yetişen yöneticiler aracılığıyla
padişahın otoritesi devlet merkezinden imparatorluğun en uç bölgelerine
kadar başarılı bir şekilde götürülmüştür. Merkezi idarenin kurulması ile
birlikte Anadolu’daki bütün tarım arazilerinin devletin mülkiyetine geçmesi ise, devletin siyasal sisteminin teşkilinde ve varlığını idamesinde önemli
sonuçlar doğurmuştur. İdarî, askerî, malî, ziraî, sosyal ve ekonomik bakımlardan imparatorluğun gelişiminde çok önemli katkılar sağlayan tımar sistemi ile de, XVI. yüzyılın sonlarına kadar taşrada başarılı bir örgütlenme
ve yönetim gerçekleştirilmiştir. Böylece Osmanlılar, devlet merkezinden
taşraya kadar uzanan kul sistemi ve taşranın büyük bir bölümünde yaygın
olarak uygulanan tımar sistemini uygulayarak kendilerine özgü bir yönetim biçimi ve devlet modeli oluşturmuşlardır.
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AYDINLI BİR ÂYÂN: HAMZABÂLİ-ZADE İBRAHİM BEY’E
DAİR ARŞİV KAYITLARI
AN ȂYȂN FROM AYDIN: ARCHIVAL RECORDS
CONCERNING TO HAMZABÂLİ-ZADE İBRAHİM BEG
Tanju DEMİR1 - Bülent ÇELİK2
ÖZET
Aydın sancağı ȃyȃnlarından Hamzabȃli-zade İbrahim beye ait İstanbul
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde mevcut çeşitli tasniflerden edindiğimiz belgeler
çalışmamızın temel kaynaklarını oluşturmaktadır. Osmanlı devletinin önemli
gelir kaynaklarının bulunduğu Manisa, Aydın ve Menteşe sancakları uzun
yıllar muhassıllar tarafından tasarruf edilmiş, bu gelirler onların belirlemiş
oldukları mültezimler eliyle merkeze aktarılmıştır. Mültezimlerin önce en büyük
yardımcıları, bazıları da sonradan mültezim görevine yükselen ȃyȃnlar, sözkonusu
sancakları uzun yıllar kendi aralarında pay ederek yönetmişlerdir. Bunlardan
Aydın sancağının güçlü ailelerinden Hamzabȃli-zȃdelerden İbrahim Bey zamanına
ait belgelerden yola çıkarak Aydın sancağının XVIII. yüzyılda İstanbul’la olan
bağlarını ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Aydın sancağı, muhassıllık, Hamzabȃli-zadeler, ȃyȃn,
muhallefȃt.

ABSTRACT
Documents that were drawn from various classifications in the Prime Ministry
Ottoman Archive concerning to Hamzabȃli-zade İbrahim Beg are the main sources
of this study. The Sanjaks of Manisa, Aydın and Menteşe, which included important
revenue sources for the Ottoman Empire were exploited by muhassıls for years and
the revenues were transferred to the center by the mültezims who were appointed
by these muhassıls. Ȃyȃns, who were formerly the chief assistants of the mültezims
and later replaced them in some places, sharing the mentioned sanjaks
administered them for years. Inducing from documents concerning to İbrahim
Beg of Hamzabȃli-zȃdes, one of the powerful families in the Sanjak of Aydın, the
connection between the Sanjak of Aydın and İstanbul in the XVIIIth century will
be revealed.
Keywords: Sanjak of Aydın, muhassıllık, Hamzabȃli-zades, ȃyȃn, muhallefȃt.
1 Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, tdemir@adu.edu.tr
2 Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
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XVIII. yüzyılın özellikle ikinci yarısı Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi
açısından çok önemli ve iyi anlaşılması gereken bir dönemdir. Bu dönem
merkezi yönetimin birçok konuda işbirliği yapmaya mecbur kaldığı âyânlığın taşrada kök saldığı ve giderek çözümü zor sorunların baş gösterdiği
karmaşık olaylar silsilesini içerir. Bu karmaşıklık feodal beyler gibi hareket
eden âyân ailelerinin dönemin koşullarından istifade ederek büyük servetler elde etmelerine ve yerel güç unsurları olarak sivrilmelerine yol açmıştır. Anadolu’da yaşayan halk büyük âyân ailelerinin türediği bu dönemde
birçok sıkıntı ile karşılaşmış, vergi ve asker toplanmasından çarşı - pazar
işlerine kadar her türlü konuda halk ile âyanlar karşı karşıya gelmişlerdir
(İnalcık, 2016:74-75). Devlet bu dönemde sıklıkla yörede sözü geçen ailelerle her dönemde ilişki kurmuş olsa da âyânlara XVIII. yüzyılın ikinci
yarısında olduğu kadar yetki hiçbir zaman verilmemiştir (Mert, 1999:175,
Mc Gowan, 2004:761, Cabbar, 2017:16-20).
XVII ve XVIII. yüzyıllarda Aydın muhassıllığının idare merkezi olması
hasebiyle ön plana çıkan Güzelhisar-ı Aydın, bu dönemde oldukça önemli
bir kavşak noktası haline gelmiştir (Muhassıllık idaresi için bkz. Çelik&Demir 2010). Muhassılların vezir rütbesinde beylerbeyi makamında oldukları
dönem XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bitmiş, âyânların devri
başlamıştır. Aydın şehri, Osmanlı İdari taksimatında XIX. yüzyılla birlikte,
İzmir’in ön plana çıkmasıyla tarihteki unutulmuş günlerine yeniden dönmüştür.
Hamzabâli-zâde İbrahim Bey, XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Aydın ve
çevresinde birçok mal ve mülk elde ederek genişleyen bu âyânlardan biridir. Kendisi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Moralı-zâdeler olarak da bilinen bir aileye mensuptur. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde tespit
ettiğimiz belgelere göre kendisinin asker toplama işiyle görevlendirildiği
anlaşılmaktadır.
Evâhir Safer 1171/1757 yılı Kasım ayı ortalarında Aydın muhassılı Çelik
Mehmed Paşa’ya Karaman eyȃleti de ilhaken tevcih olunmuş ve kendisi
Karaman’daki eşkıya güruhunu yakalamakla görevlendirilmişti (Cevdet
Dâhiliye 2057). Özellikle hac mevsiminde sıkıntı yaratmaya başlayan ve
hacıların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan eşkıyanın yakalanması
için hem Aydın muhassılı hem de Sivas ve Maraş civarından yöneticiler
görevlendirilmiştir. Arşiv belgelerinde görevin ayrıntıları da mevcuttur.
Buna göre; Eva’il Ramazan 1171/1758 Mayıs ayı ortalarında Sivas sınırında Kangal ve Zara köylerinde olan eşkıyaların, Maraş yönüne doğru hareket etmeleri halinde Maraş beylerbeyi ve Aydın muhassılı Çelik Mehmed
Paşa’nın askerleri ile beraber ortaklaşa hareket etmeleri istenmişti. Çelik
Mehmet Paşa Aydın’dan hareketle Sivas sınırındaki bu eşkıyaların üzerine
yollanıyordu (Cevdet Dâhiliye 960 ve Mühimme Defteri 160/598, 600, 671,
691)). Bu emirleri alan Çelik Mehmed Paşa, eşkıyaların takip ve cezalandı-
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rılmaları işini Aydın muhassıllığı içindeki bazı ayanlarla birlikte gerçekleştirecekti. Bunlar Hamzabȃli-zade El-hac Hüseyin Bey, Balcızade Mehmed
Ağa, Köşklü Musa Ağa, Arpaz âyânı Mehmed Bey, Birgi ȃyânı Tayanzade ve
Karazade, Tire ȃyânı Akbigari? Süleyman, Yenişehir ȃyânı Camus Oğlu Ahmed Ağa, Alaşehir âyânı El-Hac Ömer Ağa, Balyanbolu âyânı Seyyid Mehmed Ağa ve Ilıcalızade El-hac Hasan Ağalardı (Mühimme Defteri 160/709).
Bu ȃyȃnlardan Hamzabȃli-zade El-hac Hüseyin Bey’in babası olması kuvvetle muhtemel Güzelhisar sakinlerinden Hamzabȃli-zade Mustafa Bey ve
Emir Ağa üzerine 1157/1744 yılında diğer yeniçeri ve eski serdengeçti ağaları ile birlikte seferde bulunmaları emri gelmişken, bunların yeniçeri ve
serdengeçti ağası olmayıp, mültezim makulesinden olduğunu Güzelhisar
kadısı ilamında belirtmekteydi. Evahir Zilkade 1158/Aralık sonları 1745’de
bu iki kişi yeniçeri ağası İbrahim Ağa’dan sözkonusu sınıflara mensup olmadıklarını belirten bir mektup alarak sefere katılmaktan kurtulmuşlardı
(Mühimme Defteri 152/320). Belge içerdiği isimlerle Aydın tarihi için büyük önem taşımaktadır. Aydın ve civarında Devlet’in İstanbul’dan atadığı
resmî yönetici ve askerlerin dışında yerel ağaların güçlenmeye başladığına
ve bunların şimdilik muhassıl paşa ile birlikte hareket ettiklerine işaret etmektedir. İlkbahar’da orduda bulunmak üzere Aydın Güzelhisar âyânından
Hamzabâli-zâde İbrahim Bey’in beş yüzer süvari ve piyade askeriyle hareket için hazırlandığına sefer levazımatını ikmale çalıştığını belirten bir belgeye ulaştık (Cevdet Askeriye 493-20596). 29 Zilkade 1183/26 Mart 1770
tarihli bu belge kendisinin ölümünden birkaç yıl önce Moskof seferi’nde
askerî hizmette bulunduğunu kesin olarak göstermektedir.
1178 yılı Aydın sancağında mukataa olarak kaydedilmiş devlete ait gelir
kalemlerinden devletin alacağı olan kişiler arasında 3745 guruşla Hamzabâli-zade İbrahim Bey de vardı. (Cevdet Maliye 21148). 29 Zilkade 1195/16
Kasım 1781 tarihli bir diğer kayda göre ise Hamza-Bâli zâde İbrahim Bey’in
devlet tarafından el konulan muhallefȃtının tamamının varislerine devri için kendilerinden 250 kese tutarında 125.000 guruş para istenmiş, bu
meblağın 100 bin guruşunun peşin, kalan 25 bin guruşunun ise daha sonra
alınması kararlaştırılmıştır. Ancak Hamzabâli-zâde İbrahim Bey’in metrukâtında nakitten çok hemen tahsil edilmesi pek de mümkün olmayan
gayrimenkullerin çoğunlukta olduğu ilgili kadılık tarafından bildirildiğinden, borcun ödenmesinin taksite bağlanması varisleri tarafından istenmiştir (D.BŞM.MHF. 68-47).
1196 senesi Muharrem ayı başlarına ait bir şikâyet kaydından anlaşıldığı kadarıyla metrukâtında görülen ve alacakları borçlarına yetmediğinden el konulan gayrimenkullerinden bazıları üzerinde hak sahibi olduğunu iddia edenler olmuştur. Ölümünden sonra çarşıda açık artırma
yöntemiyle satışa çıkarılan tarlaları yeniden üzerlerine alan Hamzabâli-zade vârisleri ise Akseki, Mursallı, Kanavis ve Kazgandere çiftlikleri ile
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Taştaban olarak bilinen yerdeki üç tarlayı işletmeye başlamışlardır. İbrahim
Bey’in sağlığında bu malları fuzulî işgal ettiği ve haksız yere üzerine aldığı
kanıtlandığından bahse konu gayrimenkullerin asıl sahiplerine verilmesi
ve kendilerine buna dair resmî senet verilmesi kararlaştırılmıştır (A.DVNS.
AHKA.D.00080).
Hamzabâli-zâde İbrahim Bey’in ölümünden sonra Aydın muhassılı Esseyyid Hüseyin tarafından yazılmış 29 Zilkade 1195 tarihli bir yazıdan anlaşıldığına göre 250 kese tutan devlete ait alacakların tahsili için dergâh-ı âli
gediklilerinden sâbık Galata voyvodası Elhac Mustafa Ağa Aydın’a gönderilmiş ve bu para kendisine teslim edilmiştir (DBŞM.MHF. 68-46).
Buna rağmen alacak verecek meselesinin kolayca halledilemediği anlaşılıyor. Akrabalarını ziyaret maksadıyla İstanbul’a gitmek isteyen Hamza-bâli zade ailesi hapsedilerek yola çıkmaları engellenmiştir. Bunu yapan
kişi de Aydın sakinlerinden Hüseyin Bey’dir. Hüseyin Bey, dönemin Aydın muhassılıdır ve Güzelhisar kadısı İspirî-zade Seyyid İsmail Efendi’yi de
yanına alarak ailenin tüm borçlarını tamamen ödemeden kaçmasına izin
verilmemeli iddiasıyla alıkonulmalarına neden olmuştur (Cevdet Dahiliye
99-4950).
Kendisinin vefatından sonra Aydın Güzelhisarı’ndan İstanbul’a gitmek
isteyen Hamzabâli-zade İbrahim Bey ailesine engel olunmaması hakkında
24 C. 1195 tarihli bir ferman çıkarılmıştır (Cevdet Dahiliye 99-4950).
Hamzabȃli-zadeElhâc İbrahim Bey ve Ailesine Dair Vakıf Kayıtları
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü Sıra No: 24
(1959 No.lu defterin 125. sahifesinde kayıtlı Sultanhisar’da (Hamza Bâli
zade Hacı İbrahim vakfına ait Gurre-i Şaban 1187 tarihli vakfiyenin çıkarılan örneğidir.)
…Medine-i mezburede Kubbe Mescid Mahallesinde sakin olduğum konağım ittisalinde birbirine muttasıl bir bab kahvehane ve bir bab bakırcı ve
bir bab berber dükkȃnlarımı ve Kavaf Dibi nam mahalde vaki bir taraftan
koltukçu dükkȃnı ve bir taraftan Araplar kahvesi ve iki yanı yol ile sınırlı bir
bab börekçi dükkȃnımı ve yine kendi konağım kurbinde vaki bir taraftan
Mazlum Bey Hamamı Külhanı ve bir taraftan saman damı ve ahır ve ve diğer yanı yol ile sınırlı bir bab yağhanemi ve yine Kavaf Dibi kurbinde vaki bir
taraftan Abacızade’nin kahve dükkȃnı ve bir taraftan Tahmis dükkȃnı ve iki
yanı yol ile sınırlı birbirlerine muttasıl beş bab dükkȃnımı ve eski helvacılar
içinde vaki bir taraftan Sipahi Pazarı ve bir taraftan Nazlıoğlu Hacı Mehmed dükkȃnı ve bir taraftan Cafer zevcesi dükkȃnı ve diğer yanı yol ile sınırlı bir bab terzi dükkȃnında olan sülüs hissemi ve yine eski Helvacılar içinde
vaki bir taraftan Ceviz dağı dükkȃnı ve bir taraftan Memiş oğlu dükkȃnı ve
iki yanı yol ile sınırlı bir bab bezzaz dükkȃnında olan sülüs hissemi ve yine

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Çalışmaları

337

mahall-i mezkurda vaki bir taraftan Ceviz dağı dükkȃnı ve bir taraftan Hacı
İsmail dükkȃnı ve bir taraftan bedesten ve diğer yanı yol ile sınırlı bir bab
terzi dükkȃnının altı sehimden dört sehim hissemi ve yine eski Helvacılar
içinde bir taraftan Kâtip Hasan Efendi Kahvesi ve bir taraftan Eymir Ağası
zade hissesi ve bir taraftan Konyalı kızı dükkȃnı ve diğer yanı yol ile sınırlı
bir bab terzi dükkȃnının altı sehim hissesinden bir sehim hissemi ve Hasan
Efendi kahvesi kurbunda vaki bir taraftan yine kahve ve bir taraftan Konyalı
kızı dükkȃnı ve diğer yanı yol ile sınırlı bir bab terzi dükkȃnımı ve yine mezkur kahve karşısında vaki bir taraftan Hacı oğlu İsmail dükkȃnı ve bir taraftan bedesten ve bir taraftan Konyalı kızı dükkȃnı ve diğer yanı yol ile sınırlı
iki bab terzi dükkȃnlarımı ve yine eski Helvacılar içinde sebil kurbunda vaki
bir taraftan yine sebil ve iki tarafı yol ile sınırlı dört bab terzi ve iki bab kazzaz dükkȃnlarımı ve Kavakhane’de vaki bir taraftan Karamanlı oğlu dükkȃnı
ve bir taraftan Kurra Efendi dükkȃnı ve bir taraftan Hacı oğlu dükkȃnı ve
diğer yanı yol ile sınırlı bir bab bezzaz dükkȃnında olan sülüs hissemi ve yine
mahall-i mezkur karşısında vaki bir taraftan Tonkul oğlu dükkȃnı ve bir taraftan hacı Hüseyin oğlu dükkȃnı ve bir taraftan Karamanlı oğlu dükkȃnı ve
diğer yanı yol ile sınırlı bir bab haffȃf dükkȃnının altı sehimde bir sehim hissemi ve taht-ı kal’a çeşme kurbunda vaki bir taraftan Eymir ağası oğlu dükkȃnı ve bir taraftan Köşklü dükkȃnı ve bir taraftan mescid-i şerif ve diğer
yanı yol ile sınırlı bir bab kazzaz dükkȃnında olan nısf hissemi ve Taht-ı kal’a
çeşme üzerinde vaki dört tarafı yol ile sınırlı bir bab duhancı dükkȃnında
olan beş sehimden üç sehim hissemi ve yine Taht-ı Kal’a’da vaki bir taraftan
kahvehane ve bir taraftan Ulu Cami vakfı ve bir taraftan Eski Yeni vakfı ve
diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab kazzaz dükkȃnında üç sehimden bir sehim
hissemi ve yine Taht-ı Kal’a’da köşe dükkȃnı demekle maruf bir bab kaza
dükkȃnında beş sehimden bir sehim hissemi ve yine Taht-ı kal’a’da vâki bir
taraftan Kadı Elhac Hasan Vakfı ve bir taraftan tahmis kurbinde kahvehane
dükkȃnı ve bir taraftan Şemsi Paşa Vakfı ve tarf-ı rabii yol ile sınırlı aşçı dükkȃnına muttasıl iki bab dükkȃnlarımı ve debbağhanede vaki bir taraftan
Yüksek Kahve ve bir taraftan Deri Pazarında un değirmeni ve diğer yanı yol
ile sınırlı bir bab debbağ dükkȃnımı ve yine Debbağhane kurbinde vaki bir
taraftan Debbağ Çayı ve bir taraftan sabunhane ve bir tarafı tarik-i has ve
diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab debbağ dükkȃnımı ve yine debbağhane derununda vaki bir taraftan Tenekecioğlu dükkȃnı ve diğer tarafı yol ile sınırlı bir
bab Sabunhanemi ve yine debbağhanede vaki bir tarafı çay ve bir taraftan
Debbağlar Hanı ve bir taraftan tarik-i has ve diğer yanı yol ile sınırlı bir bab
sabunhanemi ve yine mahall-i mezkurda Sabunhaneye muttasıl bir bab
debbağ dükkȃnımı ve Yar Başı’nda vaki bir taraftan Cihanzade Abdülaziz
Efendi dükkȃnı ve bir taraftan Hacı İlyas oğlu dükkȃnı ve bir taraftan yol ile
sınırlı bir bab debbağ dükkȃnımı ve Deri pazarında vaki bir taraftan değirmen ve üç taraftan yol ile sınırlı bir bab debbağ dükkȃnımı ve Tamirciler
içinde vaki bir taraftan Cihanzade Abdülaziz Efendi Vakfı ve iki tarafı yol ile
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sınırlı birbirine muttasıl üç bab tamirci dükkȃnlarımı ve Ramazan Paşa Camii kurbinde vaki bir taraftan cami-i şerif vakfı ve bir taraftan sebil ve iki
tarafı yol ile sınırlı bir köşede bir bab kahvehane dükkȃnımı ve Kurşunlu Han
önünde vaki bir taraftan Eymir Ağası oğlu ve bir taraftan Elhac Osman Efendi dükkȃnı ve bir taraftan un değirmeni ve diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab
börekçi dükkȃnımı ve sığır kasapları kurbinde vaki bir taraftan Abdullah
paşa oğlu dükkȃnı ve bir taraftan Cere Hanı ve bir taraftan Kurşunlu Mektep
ve diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab aşçı ve bir bab ekmekçi ve bir bab bakkal
dükkânlarından olan nısf hissemi ve Penbe (Pamuk) Pazarı’nda Küçük Bahçe kurbinde vaki bir taraftan küçük bahçe ve bir taraftan Hacı Hamza dükkȃnı ve bir taraftan yol ile sınırlı mahzen üzerinde Yüksek Kahve demekle
maruf kahvehanemi ve Eski Yeni Camii kurbinde vaki bir taraftan Elhac Hasan Dükkȃnı ve iki tarafı yol ile sınırlı bir bab börekçi dükkȃnımı ve Abacıoğlu Hanı karşısında vaki bir taraftan Berber Hacı Hasan dükkȃnı ve bir taraftan Mazlum Bey Bahçesi ve diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab kahve dükkȃnımı
ve Eski Yeni Camii karşısında vaki bir taraftan Cihanzade Abdülaziz Efendi
menzili ve bir taraftan Kabasakal oğlu dükkȃnı ve iki tarafı yol ile sınırlı bir
bab nalbant ve bıçakçı dükkȃnlarımı ve Dükkȃnönü nam mahalde vaki bir
taraftan Emir Hacı Ahmed menzili ve bir taraftan Hacı Halil oğlu menzili ve
bir taraftan İbrahim menzili ve diğer yanı yol ile sınırlı bir bab yağhanemi ve
Bahçe Kapısı kurbinde vaki üç tarafı bahçe ve diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab
nalbant dükkȃnımı ve Zımmiyan mahallesi başında mezar kurbinde vaki bir
taraftan sebil ve bir taraftan mezar ve iki tarafı yol ile çevrili bir bab berber
dükkȃnımı ve Debbağlı mahallesinde vaki üç tarafı çay ve diğer tarafı mahalle-i mezbur bu hududu ile mahdud Kızılbaş kahvesi demekle maruf bir bab
kahvehanemi ve Sobuca kapısı dahilinde vaki bir taraftan katmerci dükkȃnı
ve iki tarafı yol ile çevrili bir bab duhancı dükkȃnımı ve Ramazanpaşa mahallesinde vaki bir taraftan Kahveci Elhac Mehmed menzili ve iki tarafı Saraç
oğlu menzili ve diğer tarafı yol ile sınırlı bir bab yağhanemi ve Köşk kazasında vaki bir taraftan Duralioğlu ve bir taraftan Bagali bahçesi ve bir taraftan
Kör Süleyman fidanı ve diğer yanı yol ile sınırlı Duralioğlu bahçesi demekle
maruf bir bab incir bahçesi ve yine kazay-ı mezburede vaki bir taraftan Kadı
Ağa ve bir taraftan Karakoca ve diğer tarafı yol ile sınırlı Hacı Köse fidanı
demekle maruf beş dönüm incir bahçemi ve yine kazay-ı mezburede vaki bir
taraftan Kahveci Memiş ve bir taraftan hacı Abdullah ve bir taraftan Kapıcı
oğlu bahçeleriyle sınırlı Serdar oğlu bahçesi demekle maruf 14 dönüm incir
bahçemi ve yine kazay-ı mezburede vakibir taraftan Hacı Ahmed Ağa ve bir
taraftan İbrahim ve diğer tarafı yol ile sınırlı Bekir Fidanı demekle maruf 28
dönüm mikdarı incir fidanımı ve yine bir taraftan vakf-ı mümaileyh ve bir
taraftan Hacı Ahmed Ağa ve diğer tarafı yol ile sınırlı Deşteman Fidanı demekle maruf 28 dönüm incir bahçemi ve yine bir taraftan Hacı Abdullah ve
iki tarafı yol ile sınırlı def ’a Deşteman Bahçesi demekle maruf 9 dönüm incir
bahçemi ve Voyvodalık timarı dahilinde Köşk kovalığı nam mahalde vaki bir
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taraftan Hasan Ağa ve bir taraftan Koca Buğa oğlu ve bazan mir-i mümaileyh ile sınırlı 30 dönüm incir fidanlığımı ve yine timar-ı mezburda vaki bir
taraftan Kayim oğlu bahçesi ve bir taraftan İmam oğlu bahçesi ve diğer tarafı yol ile sınırlı Sefine başı’nda altı dönüm incir fidanlığımı ve Yolluk karyesinde vaki bir taraftan Mollaoğlu tarlası ve bir taraftan Delibaşlar bahçesi ve bir
taraftan Molla Mustafa tarlası ile mahdud Musaoğlu fidanı demekle maruf
beş dönüm incir fidanımı ve Yolluk karyesinde Salavatlı timarı dâhilinde vâkî
bir taraftan Arabacılar tarlası, ile mahdud Hacı Ömer fidanı demekle maruf
beş dönüm incir fidanımı ve Sultanhisarı Has timarı dahilinde vâki bir taraftan softa bahçesi ve bir tarftan Sofu oğlu bahçesi ve bir taraftan Debbağ oğlu
bahçesi ve taraf-ı rabii tarik-i amm ile mahdud Paşa yeri demekle maruf otuz
dönüm incir bahçemi ve yine karye-i mezburede has timarı dahilinde vâki
Balcıoğlu fidanlığında 40 dönüm incir fidanımı, Balcıoğlu zeytinliği olarak
bilinen 227 adet zeytin eşcarını, ve yine aynı köyde Cerbi değirmeni önünde
70 adet zeytin eşcarımı, Salavatlı’da Sundurma kaya’da vaki 150 adet zeytin
eşcarını, Güzelhisar kazasına tabi Pınar Dere Karyesinde büyük timar dahilinde vaki bir taraftan karye-i mezbur ve üç tarafı yol 78 adet zeytin eşcarını,
ve yine büyük timar dahilinde vaki Sultanhisarı Deveci konağı yanında tahminen 40 dönüm incir bahçesi, aynı karyede Paşalar Yeri demekle maruf tahminen 30 dönüm incir fidanını, ve Bolu karyesinde Gemi başı nam mahalde
vaki altı dönüm incir fidanımı ve yine Yaylı karyesinde Kavaklı nam mahalde
vaki 30 dönüm mikdarı incir fidanımı ve yine bolu karyesinde Musaoğlu fidanlığı demekle maruf yerde tahminen beş dönüm incir fidanımı ve yine aynı
karyede Hacı Ömerler fidanlığı demekle maruf tahminen beş dönüm incir
fidanımı ve Sultanhisar’da vâki Cerbi değirmeni önünde 69 adet zeytin eşcarımı ve yine Sultanhisar’da vaki Soğukkuyu denilen yerde 230 adet zeytin
eşcarımı ve Bozdoğan kazasına tabi nefs-i Yenipazar kasabasında vâki bir
taraftan Musluoğlu menzili ve bir taraftan Lonca ve iki tarafı boş arsa ile sınırlı fevkani 40 bab oda ve tahtani 45 bab oda ve bir saman damı ve ahır ve
bir kuyu ve bir miktar avluyu müştemil bir bab kebir hamam ve yine han-ı
mezkûr ittisalinde vaki bir bab terzi dükkȃnı bir bab kahvehȃne dükkȃnı ve
bir bab kuyumcu dükkȃnı ve bir bab çilingir dükkȃnı ve dükkȃnlar ittisalinde
üç bab kefere menzilleri ve ittisalinde bir bab berber dükkȃnı ve yine bir bab
kahvehane ve bir bab yağhane ve ittisalinde bir bab çilingir dükkȃnı ve ekmekçi fırını ve berber dükkȃnı ve bir bab bakkal dükkȃnı ve ekmekçi fırını ittisalinde bir bab kahvehane ve yine bir bab bakkal dükkȃnı ve ittisalinde bir bab
helvacı dükkȃnı ve iki bab çukacı dükkȃnları ve yine kahve kurbunda bir bab
dam ve yine nefs-i Yenipazar kasabasında vaki tahminen 25 dönüm mikdarı
sebze bahçemi ve derununda dolap kuyusu ve büyük havuz ve üç bab damlarımı malımdan ihraç edüb vakf-ı sahih-i şer’i –i müebbed ve haps-i sarih-i
muhalled ile vakfedüb şöyle şart ve tayin eyledim ki, işbu vakfiyede yazılmış
tüm akar, emlak ve eşcar ve asiyab beher sene ba’delimal hasıl olan gelirinden
nefs-i Yenipazar kasabasında bina eylediğim mescid-i şerif imamına her gün
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beş akçe vazife verile ve mescitte müezzin olana her gün bir akçe verile ve yine
mescid-i şerif ittisalinde bina eylediğim mekteb-i şerifte muallim-i Sübyan
olan kişiye hergün yedi akçe vazife verile ve senevi mescid-i şerif kandillerine
onar kıyye zeytinyağı verile ve Bozdoğan sahasında Kazandere çiftliğimiz pişgȃhında cari çaya bina eylediğim köprü tamire muhtaç oldukça gereken masraflar vakıf gelirlerinden karşılansın ve tamir edilsin. Ve vakıf mütevellisine
günlük on beş akçe vazife verile ve hala nikâhlım olan Safiye Hanım vefatımdan sonraya kalır ise yeniden evlendiğinde günlük yüz akçe verile ve büyük
oğlum vakfın cibayet ve kitabetini rüyet edip günlük onar akçe verile ve her
sene vakfımın rüyeti umûr-u vakfıma hayatta oldukça ben mütevelli olam ve
vakıf gelirlerinden vefatımdan sonra sakin olduğum Kubbe Mescid Mahallesi
ahalisi avarızına her sene 50’şer guruş verile ve sair mürtezikanın azil ve nasbı ve ithal ve ihracı elimde ola. Vefatımdan sonra büyük oğlumun soyu mütevelli olub eğer erkek evladımın soyu kesilirse büyük kızım mütevelliye ola.
Tüm çocuklarımın soyu kesilirse evlȃd-ı ütekam berminval-i muharrer mutasarrıf ola ve bu zikr olunan evkafımın her sene hasılatından berminval-i
muharrer masarif ve vezayif ba’del eda baki kalan geliri derece-i ulada olan
evladlarım tasarrufunda ola. Evlȃddan derece-i ulada olanın biri vefat eder
ise vefat edenin ancak hissesi berminval-i muharrer evlȃdına verile ve evlȃd-ı
ütekam dahi tamamen yok olur ise tevliyet hȃkimü’l vakit olan efendi hazretlerinin kararı ile emin ve dindar bir güvenilir kişiye verile. O zaman evlȃdımdan gelirden pay alacak kimse kalmayacağından onların hakkına düşen mikdar şer’i mahkeme gözetiminde beldemiz medresesindeki talebe-i ulûm ve diğer
ihtiyaç sahiplerine ita ve ihsan oluna deyu tayin-i şurut ve tebyin-i kuyûd birle
salifülbeyan eşcarları mütevellisine teslim eylediğime…deyu yazılıdır.
(Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 20/06/1961 gün ve 969/392 sayılı
yazısı üzerine çıkarılan örneğe uygundur. ) 7/7/1961 VGM.
Hamzabȃli-zadeİbrahim Bey’in yukarıda zikrettiğimiz vakfiyesi
incelendiğinde Aydın Güzelhisar’ı olarak bilinen şehir merkezinde ve
çevredeki topraklarda çok sayıda mal varlığı göze çarpar. Bunların niteliği
niceliğinden önemlidir. Çünkü vakfiye XVIII. yüzyıl’ın âyânlar çağında bir
Batı Anadolu kasabasının görünümünü belirlemekte oldukça işe yarayacak
ipuçları sunmaktadır. Özellikle çarşı içindeki dükkânların konumları ve
dizilişleri neredeyse bir harita kadar ortaya çıkmaktadır.
Aynı kayda göre Hamzabâli-zâde Elhac İbrahim Bey, Müderris Mehmed
Efendi’yi vakfa mütevelli tayin etmiştir.
Hamzabȃli-zade ismi başka vakfiyelerde de geçmektedir. 5 Zilhicce
1200 tarihli Hâce Ümmühan Kadın Vakfiyesi’nde Acem Hanı karşısında
Hamzabâli-zâde’nin kuyumcu dükkânı olduğu ifade edilmektedir (Tül,
2011:62). Ayrıca Uzun Kaldırım yakınında bir Aşçı dükkânı olduğu da aynı
vakfiyede belirtilmektedir( Tül, a.g.e., aynı yer).
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Evkȃf Nezareti muhasebe kayıtlarında Hamzabâli-zâde İbrahim Bey
vakfına dair bir kayda göre 1264 senesi Ağustos başlarında yapılmış hesap
şu şekildedir:
1-Harc-ı muhasebe-i vakf-ı câmi-i şerif ve medrese ve çeşmehȃy-ı merhûm Hamza-bâli-zâde Es-seyyid El-Hac Hüseyin Bey der Medine-i Güzelhisar ez ibtidȃy-ı muharrem sene 64 ilâ gâyet-i Maaş muharrer aklam:
465 guruş 27 para; Harc: 117 guruş, 17 para.
4- Harc-ı muhasebe-i vakf-ı mescid-i şerif ve mekteb-i latif merhum
Hamzabali-zade Esseyyid El-hâc İbrahim Bey der Medine-i mezkûre ez ibtidȃy-ı Mart sene 64 ilâ gayeti (C.Ev.13741).
Hamzabâli-zâde ailesine ait bir kabristan bugün Aydın’ın Efeler ilçesi
Kemer semtinde bulunmaktadır. Burada yapılan çalışmalar sonucu İbrahim Bey’in ailesine ait mezar taşlarına ulaşmış olsak da İbrahim Bey’e ait
olanı yüzeyde görünenler arasında yoktur. Kabristanın giriş kitabesine göre
bu aile Moralı-zadeler olarak da bilinmektedir.
Hamzabȃli-zadeElhâc İbrahim Bey’in Zapt Olunan Muhallefâtı
Hamzabâli ailesi Aydın’da XVIII. yüzyılın İkinci yarısında önemli görevler almış bazı üyeleri ve vakıflarıyla dikkat çekmekte ise de ne yazık ki,
haklarında yeterince bilgi bulunmamaktadır. Söz konusu yıllarda Aydın ve
civarında hüküm süren âyân ailelerinin üzerinde yeterli çalışma da bulunmamaktadır. Karaosmanoğulları, Cihanoğulları ve Tavaslızâdeler bu döneme ait Osmanlı arşiv kayıtlarında sıkça adı geçen âyânlar ise de bunlar
rakipsiz değildirler. Yerel güç dengeleri içinde 1750’lerden sonra varlığını
ortaya koyan başka aileler de mevcuttur. Osmanlı arşiv kayıtlarında gördüğümüz muhallefȃt defterleri bu konudaki fikrimizi doğrulayacak bilgiler
sunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Cevdet Maliye, 26408 numaralı
belge de bunlardan biridir. Bu muhallefȃt kaydı incelendiğinde 1780 yılının
Kasım ayı başlarında tutulmuş defterde Aydın ve civarındaki toplumsal ve
ekonomik ilişkilere dair ilginç izler bulabiliyoruz.
Muhallefȃtta ilk bakışta dikkat çeken sağlığında mal varlığının önemli
bir kısmını vakfetmiş olan Hamzabâli-zâde Elhac İbrahim Bey’in ardında
göz kamaştıran bir servet bıraktığıdır. Süslü silâhlar, gulamlar ve cariyeler,
çiftlik gelirleri, hatırı sayılır miktarda nakit para ve en ilginci de Menderes
nehrinde çalışan nakliye gemileri. Bu belgenin transkripsiyonu aşağıdaki
gibidir.
Defter-i oldur ki, Medine-i Güzelhisar sakinlerinden iken bundan akdem
ecel-i mev’uduyla vefat eden Hamzabali-zâde Elhâc İbrahim Bey’in bi’lcümle
emvâl ve eşyâ ve hayvanât ve çiftlikleriyle muhallefâtı cânib-i mîrîden zabt ve
defter-i metrukâtı der aliyye’ye irsâl buyurulmak bâbında hâlâ Aydın vâlisi
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vezir-i rûşen-zamîr devletlû, inâyetlû Esseyyid Hasan Paşa hazretlerine ve bu
fakir ve vekîl-i Aydın Hasan ağa kullarına hitâben sâdır olan emr-i âlişâna
mübaşir tayin buyurulan Dergâh-ı âli gedikli züemalarından sâbıkan Galata
voyvodası Elhâc Mustafa Ağa kulları yediyle bâde’l vürûd ber mûceb-i emr-i
âli mübâşir-i merkum ve vekîl-i müteveffa-i ileyh ma’rifetleri ve ma’rifet-i
şer’i ile müteveffay-ı mezbûrun nefs-i Güzelhisar ve civârında vâkî kazalarda
kâin emvâl ve eşyâ ve nükûd ve zimemât ve hayvanât ve çiftligân mezrûat ve
mahsûlatlarıyla kâffe-i muhallefâtının defter-i müfredatıdır ki, ber vech-i âti
zikr olunur.
Tahriren fî, Gurre-i Zilkâde’ü-ş’şerife sene erbâ’ ve tıs’în ve mie ve elf. (1
Zilkade 1194/29 Ekim 1780)
Mushaf-ı şerif
Nükûd-u mahlût altun ve beyaz
Köhne Bursa kadifesi yasdık
Köhne minder
Köhne çuka mak’ad3
Köşe minderi
Köşe yasdığı
Sim kabaralı4 mum sufrası5
Cedid çizme
Cedid mest pabucu
Köhne çuka ferace
Köhne geremsud (Koçu, 1967:122-123)6 kürk kabı
Adâb-ı Menȃzil
Köhne yeşil dıraziye bayrak
Hilatlik kaftan
Cedid çuka mak’ad
Cedid elvan Fransız çukası
Köhne beyaz şal
Köhne şâlî (Koçu, 1967:214-215)7 biniş
Köhne şâlî çakşır
Cedid Bursa kadifesi
Köhne börk mâ cübbe kakum kürk
Köhne kavuk sarık
Köhne Keles haşesi8 mâ gömlek
El basması mak’ad

Cild 1
Guruş 31839,5
Aded 28
Aded 9
Aded 9
Aded 2
Aded 2
Aded 2
Çift 20
Çift 26
Aded 3
Aded 3
Cild 1
Aded 2
Aded 1
Aded 7
Zıra’ 60
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 4
Aded 2
Aded 1
Aded 5
Aded 1

3 Küçük minder.
4 Kumaş kaplı mobilyanın kenarındaki şeridin üzerine ara verilmeden çakılan yuvarlak
başlı, süslü çivi.
5 Bakır ya da pirinçten şamdan altlığı.
6 Nedim’in bir gazelinde de rastlanan bu sözcüğün kışlık eski bir kumaş ismi olarak
kullanıldığını tahmin etmekteyiz : Şu dîba germsudu sevdiğim gel al ziyan etme/Çıkar bir
came sana belki artar nimtenlik de.
7 Şal gibi Keşmir keçisi yününden dokunmuş ince ve makbul bir yünlü kumaşın adı.
8 Eğerin veya dizginin üstüne örtülen süslü örtü, haşe. Kıyafet anlamı da vardır.
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Köhne kılabdan9 kesme
Köhne kılabdan poşu haşe
Cedid Haleb geremsud
Haleb Alacası
Haleb çiçeklisi
Simli at gaddaresi10
Sim kabaralı duhan (tütün) tablası
Müstamel kaput
Sim kabzalı kubur mâ piştov
Simli piştov kuburu
Sim piştov
Cedid destar
Cedid el baltası
Haleb kutnusu
Şâlî çakşırlık
Kahve makraması (Koçu, 1967:169)11
Haleb kuşağı
Cedid Keles gömleği
Cedid don ve gömlek ve uçkur ve yağlık (Koçu, 1967:238)12
Köhne Hama sagir peşkiri
Cedid piştov
Duhan kîsesi
Neftî çuka üzerine sim kabaralı haşe
Al çuka üzerine sim kabaralı haşe
Göz çuka üzerine sim kabaralı haşe
Hoşab (hoşaf) kaşığı
Göbeği sim haydarî raht
Bakır üzerine yaldızlı yeşil saçaklı raht
Köhne kayış raht
Mercanî kaşık
Beyaz boğasi
Erzurumî sim raht
Sim topuz
Sim balta
Sim bıçak
Hançer-i tuğî
Sim raht ve başlık mâ reşme
Def ’a sim raht ve başlık mâ reşme
Sim yaldızlı raht mâ reşme
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Aded 1
Aded 2
Top 21
Top 45
Top 20
Aded 6
Aded 4
Aded 1
Çift 2
Çift 1
Çift 1
Aded 7
Aded 1
Top 1
Aded 1
Aded 4
Aded 2
Aded 2, çift 1
Aded 4
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Deste 2
Aded 1
Aded 1
Aded 3
Deste 1
Top 1
Aded 1
Aded 7
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1

9 Pirinç, bakır, kalay vb. madenlerden çekilerek gümüş ve altın yaldız vurulmuş ince
metal iplik.
10 Gaddare ağır ve her iki yanı keskin bir tür kılıçtır. Ayrıca, Arapların cenbiyesine
benzer pala nev’inden bir silaha da gaddare denilir.
11 Kenarı işlemeli destimal, havlu, peşkir; halk ağzında mahrama denilir.
12 Yağlı elleri ve ağzı silmek için sofraya konan bez. Değirmi ince kumaştan yapıldığı için
destimal ve makramadan ayrılır.
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Def ’a sim raht ve başlık mâ reşme
Sim hamail
Erzurum taklid sim raht
Def ’a sim raht
Dizgin
Cedid kubbe çadır
Köhne çadır
Gördüs seccadesi
Cedid Şam çitari (Koçu, 1967:77)13si
Kehribarlı geçme
Yatağan bıçağı
Köhne haşe
Simli palaska
Gömlek bezi
Abdest havlusu
Gömlek ve don
Makrama ve uçkur
Sırmalı duhan kesesi mâ akça kesesi
Müstamel Hatayî yasdık yüzü
Simli Şam hançeri
Köhne entari
Köhne yeşil şal
Suzanî köhne şal
Trablus kuşağı
Köhne kakum bezek kürk
Köhne çuka çıkınlık
Çuka kaplı samur paçası kontoş kürk
Samur paçası bezek kürk
Su samuru bezek mâ cübbe kürk
Vaşak bezek kürk
Kontoş marsık kürk
Köhne marsık cübbe kürk
Köhne marsık bezek kürk
Çuka biniş
Rumeli telli nâfesi
Köhne şemsiyeli kaput mâ başlık
Kürk boğçası
Cedid kaplan postu
Köhne kaplan postu
Çadır perdesi
Cedid kilim
Tüfenk
Sim kaplama rikab

Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 2
Aded 1
Aded 3
Aded 2
Top 25
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Top 1
Aded 5
Aded 4
4’er aded
Aded 3
Aded 16
Aded 1
Aded 4
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 6
Aded 2
Aded 2
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 4
Aded 2
Çift 15
Aded 1
Aded 2
Çift 1
Çift 1
Aded 1
Aded 25
Aded 6
Çift 1

13 İpekle karışık pamuk ipliği ile dokunmuş sarı ve kırmızı çubuklu bir kumaş; bilhassa
Şam’da dokunurdu, İstanbul piyasasında halk isteği görmüş makbul kumaşlardandı.
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Karahisarî rikab
Sim raht göbeği
Simli dürbün
Mineli zarf mâ fincan
Köhne şalvar
Mertebanî tabak
Kehribarlı duhan çubuğu
Rugan işleme çekmece
Sim reşme
Mercan tesbih
Sim saat
Sim ud kutusu
Yeşil akçe kesesi
Gök yakut güllü yüzük
Kırmızı yakut güllü yüzük
Mühür yüzük
Nükûd derem
Yaldızlı lüle
Cedid sagir Şam bıçağı
Simli abdest ibriği
Köhne tas
Erkek deve
Katır
At
Merkeb
Tay
Köhne seccade
Köhne şilte
Cezayir kemeri
Kebir pirinç şamdan
Sagir şamdan
Sim zarf mâ fincan
Kebir ve sagir kahve ibriği
Mefkûr kase
Boğça derûnunda hırdavat
Nuhas ber vech-i tahmin
Köhne şayak yasdık
Köhne minder
Şayak mak’ad
Müstamel şayak yasdık
Müstamel minder
Bakır matara
Beyaz cariye (azad etmişdir)
Arab cariyesi (üçünü birer evlâdına vermişdir.)
Sagir Arab gulamı
Sagir beyaz gulam
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Çift 1
Aded 1
Aded 1
Zarf 6 fincan 8
Aded 1
Aded 2
Aded 5
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 4
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 2
5 (akçe)
Aded 1
Aded 1
Aded 2
Aded 1
Re’s 1
Re’s 1
Re’s 3
Re’s 3
Re’s 3
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Çift 1
Aded 2
Aded 10
Aded 10
Aded 6
Kıyye 600
Aded 28
Aded 8
Aded 8
Aded 7
Aded 2
Aded 1
Aded 1
Aded 8
Aded 1
Aded 3
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Çiftliklerde kebir Arab gulamı
Sim zarf (ve) fincan
Def ’a minder
Yemeni yasdık
Yemeni mak’ad
Hatayi yorgan
Çiçekli yorgan
Def ’a yorgan
Döşek ve şilte mâ baş yasdığı
Müstamel çamaşır
Sofra peşkiri
Hariciye ve dâhiliye sakin olduğu on odalı menzil
Karşısında iki karşılı ambar damı
Kubbe Mescid Mahallesinde oğlundan iştira eylediği menzil
Ganem
Def ’a ganem (oğlu İsmet Bey, benim deyû taleb eder)
Def ’a ganem (Oğlu Ali Bey, benim deyû taleb eder)
Keçi (oğlu Mustafa Bey benim deyû taleb eder)
Nefs-i Güzelhisar ve âhar kazalardan hâsıl mevcud der’anbar hınta
Kezalik mevcud der’anbar şair
Kezalik mevcud der’anbar darı
Kezalik mevcud der’anbar çavdar
Susam
Kezalik mevcud der’anbar bakla
Kezalik mevcud der’anbar yulaf
Beş aded çiftlikte mevcud olan penbe mahsulü der’anbar-ı
Güzelhisar
Çiftlik-i Çıksorut mâ arazi kaza-i Güzelhisar
Çiftlik-i Bey Gürü mâ arazi kaza-i Güzelhisar
Çiftlik-i Ancın mâ arazi kaza-i Güzelhisar
Çiftlik-i Mursallı mâ arazi kaza-i Güzelhisar
Çiftlık-i Sobuca mâ bağçe kaza-i Güzelhisar
Çiftlik-i Dündarlı mâ Çavdar mâ arazi kaza-i Bozdoğan
Çiftlik-i Kazgandere mâ arazi kaza-i Bozdoğan
Çiftlik-i Pavlı mâ arazi kaza-i Köşk
Çiftlik-i Akseki mâ Yaykır mâ arazi kaza-i Arpaz
Çiftlik-i Mürselli mâ arazi Kazay-ı Anya
Genaves çiftliğinde sülüs hisse kaza-i Çine
Yenipazar tarafında olan perakende arazi mezru ve gayrı mezru
dönüm M. 15; 250
Zikr olunan çiftliklerin hayvanatlarıdır ki, zikr olunur
Camus öküzü aded: 11
Camus ineği aded: 13
Kara sığır öküzü aded: 27
Kara sığır ineği aded: 25
Merkeb: 3

Aded 5
Aded 10’ar
Aded 2
Aded 2
Aded 2
Aded 5
Aded 3
Aded 12
Aded 6
Kat 10
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 1
Aded 960
Aded 200
Aded 110
Aded 420
Kile 900
Kile 4900
Kile 2800
Kile 270
Kile 12
Kile 24
Kile 90
Kıyye 13100
Guruş 5000
Guruş 1500
Guruş 11000
Guruş 6000
Guruş Guruş 10000
Guruş 7500
Guruş 4000
Guruş 1000
Guruş 1000
Guruş 1500
Guruş 360
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Bozdoğan kazasında perakende çekirdekli penbe mahsulü dönüm
Kıyye 2700
tahmin 73
Def ’a kaza-i mezburda çekirdekli penbe mahsulü dönüm tahmin
Kıyye 7272
206,5
Yenipazar’da Mai-daraz (Menderes)’da sefine
Aded 1
Def ’a Pavli sefinesi
Aded 1
Köşk ve Ilıca karyesinde mevcud çekirdekli penbe
Kıyye 4990
At pazarında vâki hâne-i kebir ve ittisalinde on üç aded dekâkin
Aded 1
Penbe pazarında at değirmeni gediği
Aded 1
Yağ pazarında at değirmeni gediği
Aded 1
Menzilhâne karşısında büyük nalband dükkânı
Aded 1
Sultanhisarı kazasında Arakil zımmiden iştira eylediği incir
bağçeleri
Hemşiresi Hacı Fatıma Hanım ile müşterek incir bağçeleri ve
Guruş 870
zeytinlik ve bağ icarelerinden senevî salyane-i hisse-i icare
Cevizdibi (Kozdibi) mahallesi kurbinde kızından iştirâ eylediği
Aded 1
sebze bağçesi
Müteveffȃy-ı merkûmun zimem-i nȃsda olan bi’t- temessük alacak haklarıdır ki, ber
vech-i âti zikr olunur:
Der zimmet-i Mazlum Beyzâde Ömer Bey
Guruş 1350
Der zimmet-i Bozdoğanlı Elhac Halil
Guruş 356
Der zimmet-i Gördüs ahalileri
Guruş 3376,5
Der zimmet-i Alaşehirli Süleyman Ağa
Guruş 350
Der zimmet-i Hazinedarzâde Esseyyid Ahmed Efendi
Guruş 156
Der zimmet-i Nazillili Çelebi Ağa biraderi Halil Ağa
Guruş 860
Der zimmet-i Tavas âyânı Elhac Ömer Ağa
Guruş 2736
Der zimmet-i İlyaszâde Halil Ağa
Guruş 1000
Der zimmet-i Yenipazarlı Mustafa
Guruş 1020
Der zimmet-i Kocabaş oğlu Ahmed
Guruş 110
Guruş 1990
Der zimmet-i muytâb14 Elhac Hasan
Der zimmet-i Yenipazarlı Çullu (Çavlı)oğlu Halil
Guruş 1000
Der zimmet-i Kerim Ağa-zâde Mustafa Bey
Guruş 1230
Der zimmet-i Köse-zâde Elhac Halil Ağa
Guruş 3500
Der zimmet-i Alaşehir mütevellisi Elhac İbrahim Ağa
Der zimmet-i Köşklü Yorgi
Der zimmet-i ahali-i Karapınar
Der zimmet-i Sallamacı oğlu
Der zimmet-i Ancın oğlu–zâde Elhac Mehmed Ağa
Der zimmet-i Arpacıoğlu Elhac Mehmed
Der zimmet-i duhanî Selim Ağa
Der zimmet-i Yenipazarlı çolak
Der zimmet-i Mustafa Hoca Biraderi İbrahim
Der zimmet-i Ali miralay
14

Kıl dokuyan demektir.

Guruş 208
Guruş 100
Guruş 400
Guruş 250
Guruş 1500
Guruş 34
Guruş 520
Guruş 286
Guruş 110
Guruş 300
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Der zimmet-i Tire Mütesellimi-zâde Elhac Abdullah
Der zimmet-i Kuyucaklı Ahmed Ağa
Der zimmet-i Kazgandere Kethüdası Ali
Der zimmet-i Yenipazarlı Kara Elhac Hasan
Der zimmet-i Köşklü Musa Ağa-zâde Hasan Ağa
Derz zimmet-i Uncu Elhac Mehmed
Der zimmet-i Tire Mütevellisi
Doksan üç senesine mahsub Eymir zeameti ziraatçıları
zimmetlerinde olan penbe harcı
Der zimmet-i Ahmed Efendi’nin biraderi Hüseyin Ağa
Der zimmet-i Ilıcalı-zâde Mustafa Ağa
Der zimmet-i Nazilli menzilcisi Elhac Mustafa
Der zimmet-i Arpaz âyânı Esseyyid Elhac Ali Bey
Der zimmet-i Daviliyeli Elhac İbrahim
Der zimmet-i Lostar Ahmed Efendi (C.DH. 347-17337 ve C.DH.
92-4585)15
Der zimmet-i değirmenci Arakel
Der zimmet-i Dumanlıoğlu Seyyid İsmail Ağa
Der zimmet-i Yılanlıoğlu an mâl-ı mukataat
Der zimmet-i Dündarlı’dan Osman Çelebi
Der zimmet-i Gündüz Bey
Der zimmet-i Balyanbolulu Elhac Mehmed Ağa
Der zimmet-i Nifli Elhac Mahmud
Der zimmet-i aşiret-i Gündüz Bey
Aşiret-i mezbureden Mustafa zimmetinde
Der zimmet-i Tireli Cebelioğlu
Der zimmet-i Akseki Çiftliği ahalisinden ma’lûm-el-esami
kimesnelerde
Der zimmet-i Yenipazarlı Osman Ağa
Der zimmet-i orta Sallı Ahmed Çelebi oğlu Hasan Ağa
Der zimmet-i Dereköylü Elhac Ali Efendi
Def ’a Gündüz Bey zimmetinde
Der zimmet-i Tire Mütesellimi müteveffa İzmirli Elhac Ahmed
Yenipazar ahalileri zimmeti imdâd-ı hazariye Aydın Malı
Der zimmet-i Sabuncu Suhte
Der zimmet-i Sobucalı İbrahim Ağa
Der zimmet-i ahali-i Güzelhisar
Def ’a Gündüz Bey zimmetinde Çakır pare mirisinden

Guruş 670
Guruş 1345
Guruş 1300
Guruş 100
Guruş 700
Guruş 130
Guruş 250
Guruş 3000
Guruş 450
Guruş 350
Guruş 150
Guruş 1200
Guruş 100
Guruş 1862
Guruş 124
Guruş 2144
Guruş 800
Guruş 100
Guruş 250
Guruş 1230
Guruş 600
Guruş 300
Guruş 60
Guruş 207,5
Guruş 150
Guruş 406
Guruş 400
Guruş 773
Guruş 1200
Guruş 1000
Guruş 1091
Guruş 392,5
Guruş 250
Guruş 1730
Guruş 6000

15 Lostar Ahmed Efendi’nin Aydın Güzelhisar ahalisince pek sevilmediği ve kendisiyle
ilgili şikâyetlerin İstanbul’a ulaştırıldığı görülmektedir. Güzelhisar ahalisinden Lostar
Ahmed demekle maruf müfsidin mezaliminden Aydın sancağı ahalisinin tahlisi için idamı
hakkında Aydın muhassılı Abdi (Vezir Abdi Paşa) 17 Şaban 1195/8 Ağustos 1781 tarihli
mühürlü tahrirat. Aslında Abdi Paşa’nın Aydın muhassıllığına Seyyid Hasan Paşa’nın yerine
Cemaziyelevvel 1195/Nisan-Mayıs 1781’de tayin edilmesinden sonra Abdi Paşa’nın kapı
halkının çok oluşu dolayısıyla Aydın ahalisinin bu kadar yükü kaldıramayacağı bildirilerek
kapı halkını azaltmadan Aydın’a gitmemesi tembih olunmuştu.
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Der zimmet-i ahali-i Yenipazar hizmet-i mübaşiriye ve saman
bahası
Der zimmet-i İzzet Paşa baş çukadarı Zaim Mehmed Ağa der
Âsitâne
Der zimmet-i ahali-i kaye-i Pavlı (Yavlı)
Müteveffay-ı mezbûrun iltizamında olan müteaddid timar ve
zeametin bakiye ahalileri zimmetlerinde
Der zimmet-i Ilıcalı-zâde aded-i ağnam ve zeamet-i Mastura
Der zimmet-i Seyfi Ağa aded-i ağnam
Der zimmet-i Alaşehirli Hacı Mehmed Ağa aded-i ağnam
Der zimmet-i Kamber-zâde Elhâc Mustafa Ağa zevaid
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Guruş 55
Guruş 5500
Zahiriye
Guruş 2750
Temessüke
Guruş 2444
Guruş 5068

Guruş 1240
Guruş 250
Guruş 800
Guruş 700
Guruş 66788
Guruş 31849,5
Guruş 98637,5
Nükûd-u
mezkûre yalnız
Yekûn-ı zimemât min hays-ı mecmû’
doksan sekiz
bin altı yüz
otuz yedi buçuk
guruşdur.
Müteveffȃy-ı mezbûrun matlub olunan müteferrik düyûnudur ki, ber vech-i âti zikr
olunur
Deyn-i Alaybeyi-zâde Süleyman Ağa ve İbrahim Ağa
Guruş 1750
Deyn-i Karcı Elhac Osman
Guruş 24
Deyn-i Attar Halil
Guruş 16,5
Deyn-i Karabacak oğlu
Guruş 36
Deyn-i Elhac Ali
Guruş 54
Deyn-i Sabuncu Suhte
Guruş 571,5
Deyn-i Elhac Bostan
Guruş 1400
Deyn-i Kara Vicir Oğlu
Guruş 150
Deyn-i nalband Mustafa
Guruş 58
Deyn-i karcı Elhac İsmail
Guruş 100
Deyn-i aşçı Mehmed
Guruş 139
Deyn-i tatar Kara Mehmed
Guruş 684
Deyn-i Elhac Süleyman
Guruş 496
Deyn-i Tahtacı oğlu Mehmed
Guruş 568,5
Deyn-i Ancin Kethüdası
Guruş 307
Deyn-i Mahmud Kethüda
Guruş 405
Deyn-i Serdaroğlu
Guruş 204
Deyn-i Küçük Ali
Guruş 378
Deyn-i Umurlu’dan Kavakoğlu
Guruş 90
Deyn-i terzi Elhac İsmail
Guruş 291,5
Deyn-i Hüseyin Bey cariyesi Aişe Hatun
Guruş 1550
Deyn-i bağçe kıymeti Acem Arakel
Guruş 3775
Deyn-i Çukadar İsmail
Guruş 424
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Deyn-i Mursallı Kethüdası Habib
Deyn-i Çukadar Elhac Hüseyin
Deyn-i Hacı oğlu yediyle esnafa
Deyn-i Alaybeyi-zâde Hüseyin Ağa
Deyn-i Kazgandere Kethüdası Ali
Deyn-i Veli Ağa
Deyn-i Süleyman Köle
Deyn-i Süleyman Çavuş Ağa
Deyn-i sarraf yediyle keresteciler
Deyn-i koca Hacı Mehmed Efendi
Deyn-i pençeci Elhac Ömer
Deyn-i Şeker oğlu Elhac İsmail
Deyn-i karcı Elhac Abdurrahman
Deyn-i muytâb Elhac Mehmed
Deyn-i has uncu papaz
Deyn-i kalyoncu bedeliye keresteci ve kiremitçilere
Deyn-i muytȃb Elhac Hasan
Deyn-i Keserci oğlu Mehmed Ağa
Deyn-i Yenipazar’da vâkî cami-i şerif ve medresenin müderris ve
imam ve hatip ve sair ehl-i vazife
Deyn-i Muğlalı Elhac Süleyman
Deyn-i çukacı Yorgi
Deyn-i sipahi Molla Osman
Deyn-i çukacı Andon
Deyn-i kürkçü Dimitri
Deyn-i bezzaz Elhac Mustafa
Deyn-i sabuncu Elhac Ahmed
Deyn-i keresteci ve kiremitçi ve kerpiçci ve esnaf-ı saire
Deyn-i Müfti-zade İsmail Efendi
Deyn-i taraf-ı Tireli oğlu Yahudi
Müteveffay-ı mezbûrun zimmetinde ….büyük hemşiresi hâce
Fatıma Hanımın pederinden hisse-i şer’yyesinden olan deyn-i
müsbet
Hüseyin Bey vakfından ricȃl-i nisȃdan olan iki nefer kimesnelerin
meşruta-i sehm olarak matlubları deyn
Mihr-i zevce-i müteveffay-ı mezbur
Deyn-i zevce-i mezbure
Bi’t-temessük deyn-i vekil-i Hasan Ağa
Cem’an yekûn deyn
İspirizade Salih İsmail mevlânȃy-ı Güzelhisar-ı Aydın hâliyâ

Guruş 116,5
Guruş 80
Guruş 267
Guruş 85
Guruş 150
Guruş 567,5
Guruş 330
Guruş 750
Guruş 230
Guruş 114
Guruş 51,5
Guruş 57
Guruş 988
Guruş 44,5
Guruş 50
Guruş 2439,5
Guruş 350
Guruş 1750
Guruş 308
Guruş 170
Guruş 150
Guruş 9
Guruş 61,5
Guruş 31
Guruş 21,5
Guruş 360
Guruş 119
Guruş 11
Guruş 213,5
Guruş 14760
Yalnız on dört
bin yedi yüz
altmış guruşdur.
Guruş 11571
Guruş 1750
Guruş 5200
Yalnız beş
bin iki yüz
guruşdur.
Guruş 80
Guruş 60405
Yalnız altmış
bin dört yüz beş
guruşdur
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Muhallefȃt birçok yönden ilginç bilgiler vermektedir: yöredeki çiftlikler,
nehir gemiciliği, ticarî ilişkiler, gayrımüslim Osmanlı tebaası ile kurulan iş
bağlantıları, köleler, giyim-kuşam, yaşam standartları ve zenginliğin kaynakları. Aydın ve civarının o dönem en çok sözü geçen isimlerinden biri olan
Hamza Bali-zâde Elhâc İbrahim Bey’in borç-alacak ilişkisi içinde olduğu
esnaflar ın meslekleri ve adları, Aydın ve çevresinin sosyo-ekonomik tarihi
açısından olduğu kadar, sıradan insanların o dönemdeki yaşayışlarına dair
izler taşıdığı için ve şer’iyye sicillerinden yoksun bir şehrin görece karanlıkta
kalmış bu döneminden bir tutam bilgi kırıntısı barındırdığı için değerlidir.

SONUÇ
Hamzabȃli-zade Elhȃc İbrahim Bey XVIII. yüzyılın ikinci yarısında mukataa-iltizam sisteminin sonuçları sebebiyle ortaya çıkan taşra zenginleri
içinde âyân unvanını hak eden bir kimsedir. Gerek malvarlığı gerekse vakfiyesiyle yerel tarih araştırmacılarının olduğu kadar Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi konularına ilgi duyanlar için de önemli bilgiler sunmaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edebildiğimiz diğer belgeler de bir âyân
portresini tam olarak çizmeye yetmese de zihinlerdeki resmi netleştirmekte
yardımcı olabilir diye düşünüyoruz. Bunların içinde bize göre en önemlisi
XVII. yüzyılda Batı Anadolu’daki en önemli nehir olan Büyük Menderes’te
yapılan taşımacılığa dair izler barındıran muhallefȃtıdır. Muhallefȃtta yalnızca kendisinin malvarlığını değil, alacak - verecek ilişkisinde bulunduğu
birçok kişinin kimliğine ilişkin bilgiler bulmaktayız. Yöredeki aşiret beyleri,
çiftlik sahipleri, komşu şehirlerdeki yöneticiler ve eşraf, Hamza-Bâli zâde İbrahim Bey ile ekonomik ilişkiler kurmuşlardır. Yöredeki hayvancılık, ziraat
ve esnaflık gibi ekonomik faaliyetlerin nasıl yürüdüğüne ilişkin somut izler
de muhallefȃtta görülmektedir.
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İNGİLİZ BAŞBAKAN GLADSTONE’UN OSMANLI KARŞITI
SİYASETİNİN İNGİLİZ DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI
REFLECTION OF BRITISH PRIME MINISTER GLADSTONE'S
ANTI- OTTOMAN POLICIES TO BRITISH FOREIGN POLICY
Meral BALCI1
ÖZET
I. Dünya Savaşı öncesinde, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı topraklarda, milliyetçi akımların da etkisiyle çıkan isyanların bastırılmasında İngiliz Başbakan Gladstone, politik kariyerinde araç olarak nitelenebilecek bir davranışla, Avrupa’daki Türk
algısını gerçek olmayan propagandalar yaparak yönlendirmiştir. Ayaklanmanın bastırılmasını, bölgedeki Hristiyan nüfusun planlı bir şekilde yok edilmesi olarak yansıtması da Türklerin dünyada barbar bir toplum olma söylemlerinin önünü açmıştır.
Gladstone politikanın içinde olduğu süre boyunca Osmanlı Devleti içerisindeki Hıristiyan toplulukların ayrılık hareketlerine destek vermiştir. Bu durum da Avrupa’daki Osmanlı-Türk karşıtı düşüncelerin daha geniş kitlelere yaygınlaşmasına ve zihne
yerleştirilmesine çok ciddi katkıda bulunmuştur. Bunu yaparken de tıpkı Bulgar ve
Ermeni isyanlarında olduğu gibi medyayı faal olarak kullanmış ve dünya çapında bir
propaganda başlatarak Osmanlı nefretinin tohumlarını atmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gladstone, Dış Politika, Britanya İmparatorluğu, Osmanlı
İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı

ABSTRACT
Before the First World War, British Prime Minister Gladstone directed the
Turkish sense in Europe by making unrealistic propaganda that can be described
as a tool in his political career in suppressing the rebellions that were influenced
by nationalist movements by a behavior in the territories of the Ottoman Empire.
The repression of the uprising as a planned destruction of the Christian population
in the region has opened the way for the Turks to become barbaric societies in
the world. Gladstone has supported the separatist movements of the Christian
communities within the Ottoman State during his time in politics. This, in turn,
has made a very significant contribution to the widespread dissemination of
Ottoman-Turkish ideas in Europe and the placement of minds. In doing so, he
used the media actively, just as it was in the Bulgarian and Armenian rebellions and
launched the propaganda around the world and laid the seeds of Ottoman hate.
Keywords: Gladstone, Foreign Policy, British Empire, Ottoman Empire, World
War I
1 Dr. Öğr. Üyesi Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler Bölümü, mbalci@marmara.edu.tr
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1. GIRIŞ
William Ewart Gladstone, 19. yüzyıl İngiltere bürokrasisinin önde gelen
isimlerindendir. Genç yaşta hem Avam Kamarası’na üye seçilmiş hem de
hükümette görev alan Gladstone, yüzyılın ikinci yarısında Liberal Parti’nin
lideri konumuna yükselmiş, dört dönem Başbakanlık yaparak, 14 yıl iktidarda bulunmuştur.
Gladstone, 1850’li yıllara dek dış politikada Rusya’ya karşı Osmanlı’yı
destekleme tavrını sürdüren İngiltere’nin bu tavrından vazgeçmesinde en
önemli etken olmuştur. Katı bir Evanjelik olarak yetişen ve Türklerin Avrupa’dan tamamen atılmaları gerektiğini savunan Gladstone’un bu tavrının
arka planında koyu bir Müslüman düşmanlığı yatmaktadır. Gladstone politikanın içinde olduğu süre boyunca Osmanlı Devleti içerisindeki Hıristiyan toplulukların ayrılık hareketlerine destek vermiş, muhalefet yaparken
bunu bir koz olarak kullanmış, iktidardayken de Osmanlı’nın iç işlerine
karışarak zayıflatmanın bir formülü olarak görmüştür.
Gladstone, Bulgarların ve Ermenilerin bağımsızlık elde etmek için
ayaklanmalarına bir yandan maddi destek verirken bir yandan da Avam
Kamarası’nda Osmanlı aleyhine, yalan bilgilerden oluşan propaganda faaliyetini yürütmüş, savını kuvvetli tutmak için kitaplar ve makaleler yazmış,
bilim adamları ve yazarlardan propagandasına destek istemiş, Osmanlı içerisindeki Ermeni ayaklanmalarının yönetildiği merkez olan İngiliz-Ermeni
Derneği’ne destek vermiştir.

2. William Ewart Gladstone Kimdir?
W. E. Gladstone (1809-1898), fiziksel ve ruhsal rahatsızlıkları olan beş
kardeşin altıncısı olarak 29 Aralık 1809’da Liverpool’da doğmuştur (Checkland, 1971: 381). Gladstone ailesinin kökeni İskoçya’ya dayanmaktadır. Önce
Edinburg’a göç etmişler, daha sonra baba John Gladstone ticaret yapmak
üzere Liverpool’a yerleşmiş, ticaret sayesinde zenginleşmiş, özellikle Hindistan üzerinden yaptığı şeker ve kahve ticaretiyle mali servetini artırmıştır
(Magnus, 1954: 1-2). John Gladstone, artan servetiyle birlikte siyasete atılmış, 1818 yılında Avam Kamarası’na seçilerek “Baron” unvanını elde etmiştir.
John Gladstone toplumsal sınıfların üst katmanlarında yer almayı her zaman
önemsemiş, özellikle oğlu William Ewart’ın üst sınıf bir birey olabilmesi konusunda onu daima tetiklemiş, baskı altında tutmuştur (Russel, 1891: 2).
John Gladstone, Avam Kamarası’nın Whigler (liberaller) kısmında siyasete
atılmış daha sonra Whiglerle politik fikir ayrılıkları yaşayarak Toryler (muhafazakârlar) safına katılmıştır. Baba John Gladstone’un 1818 yılında başlayan siyasi kariyeri fazla uzun sürmemiş, 1827 yılında sona ermiştir (Karaca,
2011: 28). Gladstone ailesi 18. yüzyılın ortalarında Evanjelik Kilisesi’ne bağlanmış ve Evanjelik öğretinin sıkı takipçileri olmuşlardır.
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Ailesi William Ewart’ı 1821 yılında, İngiliz asillerinin çocuklarından birçoğunun okuduğu Eton Koleji’ne göndermiştir (Russel, 1891: 4-6). Gladstone burada Latince ve Grekçe dillerini öğrenmiş, Helen kültürünün Avrupa
medeniyetinin temelini oluşturduğu fikrine bu okulda ulaşmıştır. Gladstone’un bu fikriyatı siyasete atıldıktan sonra tercih ve stratejilerini oluşturmada
oldukça belirleyici bir rol oynayacaktır (Karaca, 2011: 33). Gladstone, kolejde Eton Tartışma Topluluğu isimli bir münazara topluluğuna katılmış ve bu
toplulukta başarılı bir münazaracı olarak Eton Koleji’nin tanınır yüzlerinden
biri olmuştur (Magnus, 1954: 6). William Eton Tartışma Topluluğunda görev
almasının yanı sıra kolejde Eton Miscenally isimli gazetenin editörlük vazifesini de yürütmüştür (Checkland, 1971: 141-142, 208).
Gladstone, Eton Koleji’ni bitirdikten sonra eğitimine yine İngiliz aristokratların çocuklarının okuduğu ve 19. yüzyıl boyunca Gladstone hariç
6 İngiliz Başbakanının okuduğu bir kolej olan Oxford’daki, Christ Church
kolejinde devam etmiştir (Russel, 1891: 16). Gladstone tıpkı Eton’da olduğu
gibi Oxford’da da tartışma topluluklarının içinde bulunmuş, Oxford Union
isimli tartışma topluluğuna katılmıştır (Jenkins, 1996: 7-8). William Ewart,
Oxford Union’ın yanı sıra kendi isminin baş harflerinden müteşekkil olan
WEG isimli bir tartışma topluluğu da kurmuş, bu toplulukla birlikte Antik
Çağ düşünürlerinin eserlerini okumuşlardır (Morley, 1903: 59).
İtalya’yı Hıristiyanlığın merkezi olarak gördüğünden, bu ülkeye karşı
büyük bir ilgi duyan Gladstone, Fransa ve İtalya’yı kapsayan bir Avrupa seyahatine çıkmıştır. Gladstone’un İtalya gezilerinde adeta bir hacılık ibadeti
ritüeli olduğu iddia edilmiştir (Karaca, 2011: 40).

3. William Ewart Gladstone’un Siyasi Kariyeri ve Başbakanlığa
Yükselmesi
1832 yılında Gladstone İtalya’da iken Newcastle Dükü, Newark bölgesinden seçime aday olmasını teklif etmiştir. Bu teklifin altında iki neden
yatmaktadır. Bu nedenlerden ilki Gladstone’un Oxford’da münazara konusundaki üstün kabiliyeti ve Gladstone’un babası John’un Newcastle Düküne
maddi yardımda bulunmasıdır. Gladstone Newcastle Dükü’nün bu teklifini kabul etmiş, Londra’ya geri dönerek Torylerin safında seçime katılmış,
Avam Kamarası’na seçilmiştir (Jenkins, 1996: 26-27).
1760 yılından 1830 yılına kadar iktidarı elinde bulunduran Toryler güç
kaybetmiş, Whigler özellikle kölelik ve ekonomi alanındaki politik tavırlarıyla uzun bir aranın ardından iktidara gelmeyi başarmışlardır. 1832 yılında
kurulan hükümetin en önemli gündem maddelerinden biri sömürgelerdeki kölelik statüsünün kaldırılması olmuş, Gladstone, hem ailesinin kölelik
sayesinde zengin olmasından ötürü hem de İngiliz ekonomisinin büyük
oranda kölelik sayesinde müreffeh halde kalabilmesinden dolayı köleliğin
kaldırılmasına şiddetle karşı çıkmıştır. Gladstone, Avam Kamarası’ndaki
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ilk konuşmasını, liberal bir üyenin, John Gladstone’un Hindistan’da çalıştırdığı kölelere atıfta bulunması üzerine yapmış, köleliğin kaldırılmasının
İngiltere lehine olmayacağını savunmuştur (Magnus, 1954: 18).
1834 yılında Whiglerin hükümetten çekilmesi ve yeni hükümet kuramamaları üzerine Kral 4. William hükümeti kurma görevini Sir Robert
Peel’e vermiş, Peel kurduğu bu kısa ömürlü hükümette Gladstone’u Maliye
Bakanı Yardımcılığı görevine atamıştır. Bu görev Gladstone’un ilk hükümet
vazifesi olmuştur (McCarthy, 1885: 50). 1834 yılında Avam Kamarası dağılmış ve seçim yenilenmiş, Gladstone bir kez daha Avam Kamarası üyeliğine seçilmiştir. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Sir Robert Peel bu kez
Gladstone’u Koloniler Sekreter Yardımcılığı görevine atamıştır. Ancak bu
görevi de uzun soluklu olmamış, Sir Robert Peel’in 1935 yılında görevden
ayrılması üzerine Gladstone da görevini bırakmak durumunda kalmıştır.
1837 yılında Gladstone yeniden Newark bölgesinden Avam Kamarası’na
seçilmiştir (Karaca, 2011: 50).
William Ewart Gladstone 1841 seçiminden sonra yine Sir Robert Peel
tarafından Ticaret Bakan Yardımcılığı’na getirilmiş, 1843’te Ticaret Bakanı’nın ölmesiyle henüz 33 yaşındayken ilk kabine görevini almış, Ticaret
Bakanı olmuştur (Williamson, 1898: 50).
1844 yılında İrlanda’da yaşanan Maynooth adlı Katolik okuluna Hükümetin yardımını sağlayacak tasarıya karşı çıkarak görevinden istifa etmiştir. Bunda Gladstone’un devletin görevini Anglikan Klisesi’ne yardım
etmek olduğunu düşünmesi yatmaktadır. Böylece, Gladstone’un ilk kabine görevi sona ermiştir. Krizin büyümesiyle Gladstone hükümet lideri Sir
Peel’den Vatikan’a temsilci olarak gönderilmesini talep etmiş, isteği kabul
edilmemiştir (Matthew, 1986: 8-69).
1845 yılında yenilenen seçimlerde Gladstone Newark’tan aday olmuş
ancak seçilememiş buna rağmen Sir Peel’in isteğiyle Savaş ve Koloniler
Sekreterliği’ne getirilmiştir. Gladstone’un bu görevi 1846 yılına kadar sürmüştür (Williamson, 1898: 58).
1846 yılından itibaren Gladstone ideolojik olarak liberalizme yönelmeye başlamıştır. Bu yönelimin altında muhafazakâr kanatla arasında iktisadi
konularda derin ayrışmalar ve anlaşmazlıklar olması yatmaktadır. Gladstone’un bu tercihi politikadaki en büyük rakibi Benjamin Disraeli’nin muhafazakâr parti liderliğine yükselmesinin de yolunu açmıştır.
Gladstone 1847 yılında yapılan seçimler için bu kez Oxford’dan aday
olmuş, Avam Kamarası üyeliğine seçilmiş ancak hükümette yer alamamıştır. Gladstone bu seçim döneminden itibaren liberal politikaların Avam
Kamarası’nda savunuculuğunu yapmış, siyasi olarak liberal kanada iyice
yaklaşmıştır. 1847 yılında yaşanan Don Pacifico krizinde insan hakları ve
vatandaşlık ayrıcalığına vurgu yaptığı konuşması bunu ispatlar nitelikte ol-
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muş, Avam Kamarası’ndaki liberal üyelerin büyük beğenisini toplamıştır
(McCarthy, 1885: 111).
1852 yılında siyasi arenadaki en büyük rakibi Hazine Bakanı Disraeli’nin hazırladığı bütçe Avam Kamarası tarafından kabul edilmemiş, Gladstone’un muhalefeti bu kararda son derece etkili olmuştur. Bütçenin kabul
edilmemesi üzerine Avam Kamarası dağılmış, yeni hükümeti kurmakla
görevlendirilen Lord Aberdeen Gladstone’u Hazine Bakanı olarak atamıştır. Gladstone’un Hazine Bakanlığı esnasında İngiltere gündemini Osmanlı
ile Rusya arasındaki Kırım Savaşı işgal etmektedir. Başbakan Aberdeen ve
Gladstone, Lord Palmerston’un savaşa Osmanlı’nın yanında girme fikrine
muhalefet etse de baskılara dayanamamış, İngiltere 1854’te Rusya’ya savaş
ilan etmiştir.
1855 yılında savaşın getirdiği sorumlulukla birlikte hükümet üzerinde
baskılar artmış, Başbakan Lord Aberdeen çekilme kararı almıştır. Yeni hükümet liberal Lord Palmerston tarafından kurulmuş, Gladstone yine Hazine Bakanı olarak atanmıştır. Bu durum Gladstone’un liberal kanata bir
adım daha yaklaşmasını sağlamıştır (McCarthy, 1885: 178-179). Ancak kabinedeki Peel taraftarları Gladstone, Graham ve Herbert aynı yılın Şubat
ayında hükümet vazifelerinden istifa etmişlerdir (Hawkins, 1998: 60).
Gladstone 1857 yılında yeniden Avam Kamarası’na girmiş, 1858 yılında
ise Lord Derby’nin teklifiyle Yedi Adalar Yüksek Komiserliği’ne atanmıştır
(Russel, 1891: 141-142). Gladstone’un bu görevi 1859’un şubat ayında sona
ermiştir. 1859’da yapılan seçim sonucunda hükümeti kurma görevi Lord
Palmerston’a verilmişti. Palmerston ise Gladstone’u yeniden Hazine Bakanı
olarak atamıştır. Gladstone bu görevi kabul ederek tam anlamıyla liberal
politikacılar safına geçmiştir (Karaca, 2011:64).
1859 yılında kurulan hükümet altı yıl görev yapmıştır. 1865 yılında
Palmerston’un ölümü üzerine Gladstone liberal kanadın lideri konumuna
yükselmiş ve yeni Başbakan Lord Russell’ın hükümetinde Maliye Bakanlığı pozisyonunu korumuştur. Lord Russel’ın 1866 yılında hükümetten çekilmesinden sonra Gladstone Liberal Parti’nin lideri olmuştur (Hawkins,
1998: 106-111).
1868 yılında İngiltere’de yeni bir seçim yapılmış, muhafazakâr kanadın
reform projesi kabul görmeyince Disraeli başbakanlık görevinden çekilmek
zorunda kalmış, Kraliçe hükümeti kurma görevini Gladstone’a vermiştir
(Matthew, 1986: 168-169). Bu, Gladstone’un ilk başbakanlık dönemidir.
Popülist konuşmalarıyla ün kazanan ve 4 dönem (1868-1874, 18801885, 1886 (6 ay), 1892-1894) boyunca Birleşik Krallık’ı yöneten Gladstone’un düzenli çalışan bir kişilik olduğu, böyle olmasa, hayatı boyunca bu
kadar fazla yazılı eserler veremeyeceği öne sürülmüştür (Crosby, 1997: 45).
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Öldüğünde 30.000 kitap ve 15.000’den fazla mektup barındıran kütüphanesini akademisyenlerin çalışmaları için mezarının da bulunduğu Gallerdeki Hawardeen kasabasındaki St. Deiniol Kilisesine bırakmıştır (Jagger,
1998: 46).

4. Gladstone’un Türk Düşmanlığının Nedeni
William Ewart Gladstone’un ideolojik karakterinin arka planında annesinden aldığı katı Evanjelik öğretiye bağlılık ile babasından edindiği aristokrat sınıfın içerisinde bulunma isteği belirleyici rol oynamıştır. Gladstone
siyasete girmeden önce babasıyla yazışmalarında sık sık din adamı olmak istediğinden bahsetmekte ancak babasının siyasete girme konusundaki yoğun
telkinlerine maruz kalmaktadır (Morley, 1903: 81-85). Newcastle Dükü’nün
Gladstone’a adaylık teklifi götürmesinde babası John Gladstone’un etkisi
büyüktür. Hıristiyanlık’ın Roma, Vatikan gibi merkez şehirlerine olan merakı, Gladstone’un Türk düşmanlığının altında yatan nedenlerden biridir,
ki bu; “Hıristiyanlara düşman olan ve onlara zulmeden, gerici, barbar Türkler” algısıdır (Russel, 1891: 244-245). Bunun yanı sıra Evanjelizmin temel
doktrinlerinden olan Hıristiyanlık’ın Eski Ahit (Tevrat)’ten geldiği ve kutsal
toprakların kurtarılması gerektiği inancı Gladstone’u Türk düşmanlığına
sevk etmiştir. Gladstone, İncille birlikte Tevrat da okumuş, İngiltere içinde ve dışında Yahudi haklarını koruyucu siyasi kararlar almıştır (Matthew,
1986: 54). Ayrıca ailesinden aldığı eğitimden başlayarak Latince ve Grekçe
gibi kadim dilleri öğrenmesi, Avrupa’yı kuran temelin Helen kültürü olduğu inancı, Roma İmparatorluğu’na duyduğu ilgi, Gladstone’un Türklere olan
düşmanlığının ve Balkan coğrafyasındaki bağımsızlık hareketlerini desteklemesinin temel nedenlerindendir. Gladstone için dünya iki kutupludur:
medeni Hıristiyan devletler, bağnaz İslamiyet ve İslamiyetin temsilcisi Türkler. Bu medeniler ve gayri medeniler ayrımına dayanan iki kutuplu dünya
anlayışını Gladstone ömrü boyunca sürdürmüştür (Karaca, 2011: 88-90).
19. yüzyılda Avrupa’da geniş yankı bulan, Neo-Helenizm ismi verilen
“Avrupa kimliği” ve bu kimliği oluşturan “Helen kültürünün öğrenilip sahiplenilmesi” esaslarına dayanan akım Avrupa’da Türk antipatisini tetiklemiştir. Avrupa’da serpilen Türk antipatisi sadece siyaset alanında değil kültürde de kendine bir yer edinmiş, İskoç şair Lord Byron Helenizm akımının
etkisiyle Yunanistan’ın verdiği bağımsızlık savaşına katılmış, Byron’ın bu
tutumu Gladstone’u da etkilemiştir (Edinger vd. 1936: 20-23). Gladstone’un
Helen ve Yunan kültürüne olan ilgisi ellili yaşlarında onu Yunan ırkının
dünya üzerindeki en üstün ırk olduğunu düşünmeye sevk etmiş, insanlık
tarihi ve ilahi düzenin en üst katmanında Yunanlıların bulunduğunu dillendirmiştir (Mayer, 1982: 241-242). Antik Yunan düşünürlerine duyduğu
sevgi ve hayranlık Gladstone’un bu taraflı yaklaşımını tetiklemiştir. Gladstone, Antik Yunan site devletlerinin koloniler halinde yaşamasından esinlenerek sömürgecilik faaliyetlerini “medenileştirici” olarak görüyor, elitist
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bir bakış açısıyla medeni olmayan toplulukları koloni haline getirme yoluna
başvurulması gerektiğini savunuyordu. Bu sömürgecilik ve medenileştirme
hareketinin katalizörü Gladstone’a göre kilise olmalıydı (Matthew, 1986: 74).
Gladstone’un Türk düşmanlığının altında yatan politik nedenlerden bir
diğeri dönemin Avam Kamarası’nın oldukça istikrarsız olması ve iktidarı
uzun süreli olarak elinde bulundurmanın neredeyse imkânsız olmasıdır.
Nitekim 1868 yılında Başbakan olan Gladstone iç politikadaki başarısızlıklarından ötürü muhafazakârlar tarafından konumundan edilmiştir. Bu
olayın ardından Gladstone Türk düşmanlığını ve Bulgar isyanını destekleyerek bu politikaları İngiliz halkı nazarında bir popülarite elde etme aracı
olarak kullanmıştır (Karaca, 2011: 101). Bu olaydan 14 yıl önce 1854 yılında İngiltere Kırım Savaşı’na katılmanın eşiğindeyken düzenlediği bütçe tasarısında İrlanda’dan alınacak vergileri genel bütçeye eklemesi İngiliz
halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış, Gladstone’un halk nezdinde
popülaritesinin artmasına neden olmuştur.
19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti artık iç politikada bağımsızlık hareketleri ve dış politikada savaşların kendisini köşeye sıkıştırmış olmasının
yanı sıra devlet olarak da güçsüz vaziyette olmasının etkisiyle İngiltere ve
Rusya ile dengeli politikalar geliştirmeye çalışmıştır. İngiltere’nin Rusya’nın
boğazlar üzerindeki emellerine karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması Osmanlı’nın elini güçlendiren bir koz olmuştur. Rus Çarı’nın İngiltere ile Osmanlı’nın paylaşılması üzerinde anlaşma teklifleri ise İngiltere
tarafında olumlu karşılanmamıştır (Temperley, 2001: 137). Bunun yanı sıra
hem İngiltere hem de Rusya Osmanlı tebaasındaki Hıristiyan azınlıkların
refahını öne sürerek Osmanlı iç işlerine karışmaktan ve Osmanlı Devleti’ni
baskı altında tutmaktan geri durmamışlar, bu konuda bir uzlaşı içerisinde
olmuşlardır (Armaoğlu, 1997: 229). Kırım Savaşı esnasında Avam Kamarası’nda muhafazakâr kanadın Rusya’nın ilerleyişinin bir an önce durdurulması ve İngiltere’nin otoritesinin sağlanması adına yaptığı ağır muhalefete
rağmen direnmiş ve İngiltere’nin bu savaşa katılmasını geciktirmiştir. Yoğun muhalefetine rağmen İngiltere’nin Kırım Savaşı’na girme kararı alması
Gladstone’un Hazine Bakanlığı görevini bırakmasına yol açmıştır. Gladstone Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya karşı desteklemenin İngiltere’nin menfaatine olmayacağını iki nedene dayandırmıştır. Bunlardan ilki temel bir
savaş karşıtlığı olarak gözükürken (Magnus, 1954: 114) ikinci ve asıl neden
ise Hıristiyan bir devlete karşı Müslüman bir devleti korumanın doğru bir
tutum olmadığıdır (Karaca, 2011: 118). Osmanlı Devleti İngiltere’nin Kırım Savaşı’na geç katılımıyla savaş esnasında oldukça dezavantajlı durumda kalmıştır (Anderson, 1963: 314-327). Gladstone İngiltere’nin desteğiyle
Kırım Savaşı sonrası yapılan anlaşmadan Osmanlı’nın elini güçlendirerek
çıkmasını, Müslüman bir devleti Hıristiyan bir devlete karşı savunmanın
ve Müslüman bir devletin elini güçlendirmenin yanlış olduğunu savunarak eleştirmiştir (Williamson, 1898: 113). Bu bahiste de görüldüğü üzere
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Gladstone’un Türk düşmanlığının altında şiddetli bir Hıristiyanlık savunusu ve Müslüman karşıtlığı yatmaktadır. Kırım Savaşı tecrübesi Gladstone için
daha sonrasında Bulgar sorunu Ermeni Sorunu, Mısır’ın işgali süreçlerinde
uygulayacağı popülist politikaları belirlemesi hususunda bir tecrübe olmuştur.
1858 yılına gelindiğinde Osmanlı’ya bağlı özerk bir yönetime sahip ve Osmanlı ile Rusya arasında tampon bölge olma özelliği gösteren Eflak ve Boğdan’ın bağımsızlığı üzerine Avam Kamarası’nda yapılan görüşmede Gladstone
“Avrupa’da Müslüman bir devletin yönetiminin devam etmemesi gerektiğini”
söyleyerek Türk düşmanlığını Hıristiyan Avrupa savunusu ve Müslüman
karşıtlığı üzerine kurduğunu bir kez daha ispatlamıştır (MacColl, 1896: 59).
Gladstone Eflak ve Boğdan meclislerinin birleştirilerek bu bölgelerin bağımsız
olması gerektiği fikrini Kraliçe’ye de kabul ettirmiş, İngiltere’nin desteğinden
de güç alan Eflak ve Boğdan meclisleri birleşerek Romanya kurulmuştur.
Gladstone’un uluslararası düzenden kastettiği, içinde sınırlı bir eklenti ile Osmanlı İmparatorluğu’nun da bulunduğu Hıristiyan dünyasıyla belirlenmiştir. Buna ek olarak kast ettiği ise insan hayatına saygı ve gereksiz
kan dökme gibi genel insani endişelerdir. Ayrıca, Gladstone’un meşru olarak
gördüğü imparatorluklara karşı hiçbir şekilde düşmanca hislerinin olmadığı
ister İngiliz, Avusturya veya Osmanlı olsun imparatorluklar içinde bölgesel
özgürlüğe saygı duymanın yolu olması konusunda ısrarcı olduğu söylenmiştir (Biagini, 1998: 35).
Hatta Türklerin, zaptiyeleri, müdürleri, binbaşıları, yüzbaşıları, kaymakamları ve paşalarının hepsini alıp çanta ve bagajlarıyla, harap edip kirlettikleri bölgelerden temizlenmeli (Morley, 2009: 622) diyerek nefretinin boyutunu
gözler önüne sermiştir.
Gladstone, içinde Türk kelimesinin geçtiği önemsiz olayları dahi anılarında not etmiştir. Liverpool’da Othello’nun sahnelendiği bir oyunda Türkler’in boğulduğu kelimelerinin geçtiğini ve seyircilerin bu sözler karşısında
dakikalarca alkış tutup neşeyle bağırdığını ve oyunun bir süre kesildiğini söylemiştir. Bu davranışların anlamsız olmadığını söyleyen Gladstone, Türkler
hakkındaki önyargılarının sadece kendi düşüncelerinden ibaret olmadığını
da vurgulamıştır.
Gladstone’un Türk karşıtlığı politikasının Osmanlı Devleti nezdindeki
karşılığı da aynı şekilde olmuş, II. Abdülhamit, Gladstone’un ölüm haberini
alınca İngiltere’deki devlet görevlilerinden hiçbirinin cenaze törenine katılmamasını emretmiştir (Karaca, 2011: 18).

5. Bulgar Ayaklanması ve Gladstone
William Ewart Gladstone’un ilk başbakanlık serüveni 1868’den 1874’e dek
altı yıl sürmüştür. Bu süreçte Gladstone iç politikada İrlanda’daki milliyetçiayrılıkçı hareketler problemiyle uğraşmış, İrlanda’da yapmak istediği toprak
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reformu sebebiyle rakibi Disraeli tarafından yıpratılmıştır (Jenkins, 1996:
313). Ayrıca Gladstone’un Fransa’ya karşı Bismarck’ı destekleme tercihi
(Rossier, 1943: 130-131) ve Rusya’nın talebi üzerine Londra’da yapılan
anlaşmada Rusların Karadeniz üzerindeki faaliyetlerinin serbest bırakılması
konusunda anlaşması (Karaca, 2011: 147) Avam Kamarası’nda yoğun
eleştirilere maruz kalmış, 1873 yılında reform teklifinin reddedilmesini
takip eden süreç sonunda 1874 yılında hükümetten çekilmek zorunda
kalmış, parlamento feshedilmiştir (Magnus, 1954: 226-227).
1874 yılında yenilenen seçimi kaybetmesinin ardından parti liderliğinden çekilmiş ve iki yıl politikada aktif rol almamış, Homer üzerine bazı makaleler yayınlamıştır (Williamson, 1898: 280). 1876 yılında Balkanlardaki
Bulgar İsyanı’nın başlaması üzerine Gladstone aradığı politika malzemesini
bulmuş, Avam Kamarası’nda Disraeli yönetiminin dış politikasını kıyasıya
eleştirmeye başlamıştır (McCarthy, 1885: 283-293.). 1876 yılı, Gladstone’un
Müslüman Türkleri Balkanlardan atmak adına propaganda ve Türkleri karalama kampanyasının başladığı tarih olmuştur (Karaca, 2011: 150).
Yaklaşık 4 asır Osmanlı hakimiyetinde yaşayan Bulgar toplulukları arasında 18. yüzyılın sonlarına doğru milliyetçi hareketler başlamış, ilk milliyetçi refleks Rum Kilisesi’nden ayrılıp Bulgar Kilisesi’ni kurmak olmuştur.
1870 yılında Sultan Abdülaziz Bulgar Kilisesi’ni tanımaya mecbur kalmıştır. Milliyetçi Bulgar isyanlarının güçlenebilmesinde Osmanlı içerisindeki
zengin Bulgar tüccarları ve bu tüccarların maddi desteğiyle kurulan, Bulgarca eğitim veren okullar ile Rusya’nın Balkanlarda yaşayan Slav ırklarını
kışkırtma-destekleme politikası etkili olmuştur (İnalcık, 1992: 25-26). İlk
Bulgar ayaklanması 1850 yılında Vidin şehrinde ortaya çıkmış, 1860’lı yıllarda Bulgar Gizli İhtilal Komitesi’nin kurulmasıyla örgütlü hale gelmiştir.
Bu komite 1870’te Bulgar İhtilal Komitesi’ne dönüşmüş, 1876 yılında Rus
destekli ve Filibe merkezli büyük bir ayaklanma başlatılmıştır. Ayaklanma,
bölgede Türk ve Müslüman köylerin yok edilmesini, bütün Bulgarların isyana katılmasını amaçlıyordu (Turan, 1998: 47-48). Bu ayaklanma Osmanlı birlikleri tarafından bastırılmıştı ancak bu kez de Bulgarların, Türklerin
ayaklanma esnasında orantısız bir şiddet kullandıkları ve Bulgarları acımasızca katlettiklerine dair asılsız iddiaları içerisinde barındıran propagandası
başlamıştır. Bu haberler üzerine İngilizler tahkikat amacıyla bölgeye yetkili
göndermiş anlatılanların yalan olduğu ortaya çıkmıştır. İngiliz, Amerikan,
Türk, Belçikalı gözlemcilerin raporlarına rağmen İngiliz Daily News gazetesi Bulgar İsyanı’na dair kamuoyunda büyük yankı bulan gerçek dışı haberlerle bir karalama kampanyası ve propaganda başlatmış, bu kampanyanın siyaset kanadındaki en büyük destekçisi Gladstone olmuştur. Özellikle
Daily News gazetesinin Gladstone’a yakın muhabiri Edwin Pears’ın dedikoduya dayanan uydurma haberlerle yazdığı yazılar İngiliz kamuoyunun
gündemine oturmuştur (Karaca, 2011: 157-162). Gladstone, 5 Eylül 1876
tarihinde basılmış olan, Bulgarian Horrors and the Question of the East adlı
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64 sayfalık bir kitap yazmıştır. Bu kitapta, bağımsızlık isteyen Bulgarlara
karşı Osmanlıların uyguladığı politikayı çok sert ve mübalağalı bir biçimde
eleştirmiş, Türklerin bu dünyadan atılması gerektiğini söylemiştir.
Liberal Parti seçimi kaybettiği zaman, Gladstone’un Disraeli’yi gözden
düşürmek amacıyla bu kitabı yazdığı iddia edilmektedir. Bosna-Hersek’teki
isyancı Hıristiyan azınlıklara yapılan Türk zulmü, Türk imparatorluğunu
Rus yayılmasına karşı bir siper olarak tutmak istediğinden Disraeli Hükümeti tarafından başlangıçta önemsenmediği (Maloney, 1998: 16) de söylenmiştir.
Gladstone’un yazmış olduğu Bulgar Korkusu ve Doğu Sorunu adlı kitap
satışa çıkmasından itibaren ilk ay içinde 200.000 adet satılmıştır. Gladstone
bu kitabını yazarken Pears’ın Daily News yazılarını kaynak almış, Pears’a
cesur gazeteciliğinden ötürü teşekkür etmiştir (Millman, 1979: 183).
Gladstone’u İngiltere’de Bulgar propagandası yapmaya teşvik eden arkadaşlarının yanı sıra ailesi ve kendisi sıkı Panslavist olan ve kardeşi Sırp
ayaklanmasına gönüllü olarak katılarak hayatını kaybeden Rus vatandaşı
Olga Novikoff bulunuyordu. Novikoff yabancı devletlerde Panslavist politikalar için lobi yapmakta olan bir kadındı ve İngiltere’de Bulgar propagandası için kamuoyu oluşturmak üzere Gladstone ile temasa geçmiş, Gladstone’u kendi amacı doğrultusunda kullanmayı başarmıştır. Novikoff ’un
Bulgar ajitasyonu için Gladstone’u ikna ettiğini Marx da doğrulamaktadır
(Karaca, 2011: 169-170).
Gladstone gün geçtikçe Avam Kamarası’nda Türk karşıtı söylemlerinin
dozunu artırmış, Disraeli hükümetinin Türkler’in katliamlarına destek
olduğunu iddia ederek yoğun bir muhalefet politikası izlemiş, Türklerin
bütün unsurlarıyla birlikte Balkan coğrafyasından atılması gerektiğini yazmıştır (Gladstone, 1876: 12-61). Gladstone kitabının İngiltere’de geniş bir
halk kitlesi tarafından okunmasının ardından düzenlediği mitingde, Bulgar
ayaklanmasıyla alakalı Türklerin kesilen başlardan kule yaptığı, genç Bulgar kızları köle olarak kullandıkları gibi aslı olmayan iddialardan oluşan bir
konuşma yapmış, bu konuşma halk tarafından büyük bir ilgi görmüştür.
Evanjelik kiliselerinde Bulgarlar lehine verilen vaazlar ve önde gelen İngiliz
bürokratların hükümetin Ruslara karşı Türk tarafını desteklemesini eleştiren konuşmalarıyla Bulgar propagandası İngiltere’de yayılma alanı bulmuştur (Karaca, 2011: 174). Gladstone 1877 yılında Bulgar ayaklanmasıyla alakalı göğsü dağlanan adamlar, tecavüze uğrayan kadınlar, lime lime edilmiş
çocuklar gibi yalan bilgilerle dolu Lessons in Massacre (Katliam Dersleri)
isimli yeni bir kitap daha yayınlamış, Türk sultanların Balkanlardaki Müslümanları Hristiyan halkı katletmeleri yönünde kışkırttığını vurgulamıştır
(Gladstone, 1877: 5-10). Gladstone’un Türkler hakkındaki kara propagandası İngiltere’de gün geçtikçe daha geniş taraftar kitlelerine ulaşmış, Gla-
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dstone’un yazdıklarından ve konuşmalarından etkilenen kalabalık gruplar
Gladstone’u defalarca evinde ziyaret etmişlerdir. Gladstone’un yaptığı Bulgar propagandasının ana hedefi Disraeli hükümetini köşeye sıkıştırmaktı.
Başbakan Disraeli Gladstone’un kendine yönelttiği eleştiriler ve 1876 yılında yazdığı kitaba cevaben, kitaptaki bilgilerin uydurma olduğunu ve Gladstone’un hırs ve istekleriyle hareket ederek yanlış bilgileri yaymakta ısrar
ettiğini söylemiş ancak Gladstone’un propagandasının etkisini yitirmesini
sağlayamamıştır (Buckle, 1920: 43).
Gladstone’un Türk karşıtı çağrıları Avrupa’da ve Rusya’da da geniş yankı
bulmuş, Charles Darwin, Oscar Wilde, Victor Hugo, Garibaldi, Dostoyevski, Tolstoy gibi bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimleri Gladstone’un
propagandasına destek vermişlerdir (Turan, 1998: 55). Türk düşmanlığı,
Ateist Charles Darwin ile dindar bir Hıristiyan olan Gladstone dostluğunun temelini oluşturmuş, bu iki isim İngiltere’de Türk karşıtı propagandanın savunuculuğunu üstlenmiştir (Karaca, 2011: 177-178).
1876-77 yıllarında İngiltere’de amansız bir kara propaganda yürüten
Gladstone, 1878 yılında Rodop bölgesinde Rus-Bulgar iş birliğinin binlerce
Türk ve Pomak’ı katletmesi karşısında, İngiliz yetkililerin katliamı bütün
detaylarıyla ispatlayan raporlarına rağmen sessiz kalmıştır (Williamson,
1898: 286).
Bulgar Sorunu’nun sonuçlarından en önemlisi Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilerek yerine Sultan II. Abdülhamit’in getirilmesi olmuştur. Bunun
yanı sıra Osmanlı Devleti bürokrat kademesinden başta Sadrazam Mahmut Nedim Paşa olmak üzere birçok bürokrat azledilmiştir. İngiltere’de
Gladstone’un büyük çabalarla oluşturduğu Türk karşıtı kamuoyu sayesinde
Disraeli yönetimi Türk yanlısı politikalar geliştirmekten vazgeçmek zorunda kalmıştır. İngiltere’nin desteğini çekmesi Rusya’nın Balkanlarda Osmanlı üzerinde kurduğu baskıyı artırmasına yol açmış, 23 Aralık 1876’da
Haliç’te Tersane Konferansı toplanmıştır. Konferans öncesi Sultan II. Abdülhamit’in I. Meşrutiyet’i ilan etmesi İngiltere ve Rusya başta olmak üzere
katılımcı devletler tarafından ciddiye alınmamıştır. Konferans sonucunda
Sırbistan ve Karadağ’ın sınırları genişletilmiş, Bulgaristan iki bölgeye ayrılarak özerklik verilmiş, yine Bosna-Hersek özerk vilayet olma hakkı elde
ettirilmek istenmiştir (Armaoğlu, 1997: 513). Sultan II. Abdülhamit ise bu
kararın reddedildiğini 1877 yılında taraf devletlere bildirmiştir. Osmanlı
Devleti’nin konferansın kabul edilemez halde olan taleplerini reddetmesi
uluslararası ilişkiler bağlamında yalnız kalması sonucunu doğurmuş, bunu
fırsat bilen Rusya Osmanlı Devleti’ne savaş açarak 1877-1878 Osmanlı Rus
Harbi’ni başlatmıştır. Gladstone’un İngiltere’de yürüttüğü Türk karşıtı propaganda ve Disraeli yönetimine yönelttiği kuvvetli muhalefet, 1880 yılında
yeniden başbakanlığa seçilmesinin yolunu açmıştır (Karaca, 2011: 190196).
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6. Ermeni Sorunu ve Gladstone
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Hıristiyan unsurlar, 19.
yüzyılda milliyetçilik akımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmuşlardır. İngiltere, Rusya gibi devletler, hem bu ayrılıkçı
hareketlere destek vermişler hem de dindaşlarının haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı Devleti’ni baskı altına tutmak istemişlerdir.
Ermeniler Osmanlı’nın Anadolu’ya hâkim olmasıyla birlikte Osmanlı
hakimiyetine girmişler ve 19. asıra kadar Osmanlı toplumu içerisindeki
azınlıklar arasında ayrıcalıklı bir yer elde etmişlerdir. Tanzimat Fermanı’nın
ilanının ardından Hıristiyan unsurlar için başlatılan pozitif ayrımcılıktan
Ermeniler de nasibini almış, devlet kademesinde birçok görev almışlardır.
Ermenilerin ayrılıkçı hareketlerinin şiddetlendiği dönemde dahi Sultan II.
Abdülhamit devlet kademelerine Ermeni kimseleri atamaktan geri durmamıştır (Şimşir, 1986: 150-151).
Osmanlı Devleti’nin 93 Harbi’nden mağlup ayrılması ve Gladstone’un
Bulgar propagandasının halkta karşılık bulup Başbakan Disraeli üzerinde
büyük bir baskı yaratmasıyla birlikte İngiltere, Rusya’ya karşı Osmanlı’yı
destekleme politikasından vazgeçmiştir. İngiltere’nin Ermeni meselesine
yaklaşımı, ayrılıkçı Ermenileri destekleyerek bu unsurları Rusya aleyhine
kullanabilmektir (Karaca, 2011: 231).
1880 yılında Gladstone, Edinburgshire milletvekili seçilerek parlamento üyesi olmuştur. Ardından Kraliçe hükümeti kurmak üzere Gladstone’u
görevlendirmiş ve Gladstone başbakan olmuştur (Jenkins, 1996: 438-440).
Gladstone’un başbakanlığa gelmesiyle birlikte İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne yaptığı baskının dozu gün geçtikçe artmıştır. Muhalif iken İngiltere’de
geniş bir Bulgar propagandası başlatan Gladstone iktidara geldikten sonra
Türk karşıtlığını temel alan faaliyetlerine Ermeni propagandasıyla devam
etmiştir. Gladstone’un iktidara gelişi ve Ermeni yanlısı konuşmaları Osmanlı içerisindeki ayrılıkçı Ermenileri cesaretlendirmiştir.
Gladstone iktidara gelmesinin ardından Goschen’i İstanbul’a elçi olarak
atamış ve Goschen diğer Avrupa ülkelerinin İstanbul’daki elçileriyle birlikte
Sultan II. Abdülhamit’e Berlin Anlaşması’ndaki azınlıklara dair yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep eden bir nota vermiştir (Karal, 1995: 34).
Sultan’ın bu notada yer alan talepleri reddetmesi ve Kraliçe’ye bir mektup
yazması üzerine Gladstone, “Türk hükümeti reformları yerine getirmeyecekse bütünlüğünü ve özgürlüğünü kurtarmak için ne gerekiyorsa kendi
kendine yapsın.” diyerek adeta rest çekmiştir (Engelhart, 1976: 314-315).
Gladstone radikalizm derecesindeki Türk karşıtı söylemlerinden iç politikada elde ettiği olumlu geri dönüşler nedeniyle asla vazgeçmemiştir (Russel, 1891: 243-244).
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Fransa elçisi Gambon, Armenakan İhtilal Partisi, Daşnaksutyun İhtilal
Partisi gibi Osmanlı içerisinde kurulmuş ve bağımsız bir Ermeni devleti
için çalışan oluşumların yönlendirildiği yerin Londra olduğunu ve en büyük destekçilerinin İngiliz Liberal Parti lideri Gladstone olduğunu rapor
etmiştir (Karaca, 2011: 252-253).
1862 yılında Ermeniler tarafından tesis edilen Zeytun isyanı 1877-78
Osmanlı-Rus Savaşı sürerken yeniden alevlenmiş, İngiltere Osmanlı hükümetine Zeytun’da yaşanan gelişmelerden dolayı endişeli olduklarını ve
Ermenilerin haklarının gözetilmesi gerektiğini bildiren bir bildiri göndermişlerdir (Eyicil, 2008: 67-94). 1862 yılındaki olaya sessiz kalan İngiltere’nin 15 yılın ardından meydana gelen olayda böyle bir tavır sergilemesi
Gladstone’un İngiliz siyasetine etkisini göstermekle birlikte Ermenilerin
İngiltere’ye yakınlaşmasına ve Gladstone’u bir kurtarıcı olarak görmelerine
de yol açmıştı.
Gladstone, Goschen’in bütün baskılara rağmen Osmanlı hükümeti
üzerinde etkiyi yaratamaması ve Çar II. Alexander’ın ölümüyle Rusya’nın
Ermeni ayrılıkçı hareketlerine soğuk tavır almasının üstüne 1881 yılında
Dufferin’i elçi olarak atamıştır (Şaşmaz, 2000: 100). Dufferin Ermenilerin
Osmanlı içerisindeki durumuna dair bir proje hazırlamış ve bu projenin
uygulanması adına Osmanlı üzerinde baskı yapabilmek için projeye diğer
Avrupalı devletlerin destek vermesini istemiş, aradığı desteği bulamamıştır.
Avrupalı devletlerden destek bulamayan Dufferin Kıbrıs Anlaşması’nı öne
sürerek Osmanlı’yı baskı altında tutmaya devam etmek istemiştir (Karaca,
2011: 247).
1885 yılında Gladstone önderliğindeki liberal hükümet, İrlanda’da uygulanması kararlaştırılan kira düzenlemesi nedeniyle iki kanata bölünmüştür
(Eversley, 1912: 258-267), ayrıca Sudan’da ortaya çıkan İngiliz karşıtı ayaklanmada General Gordon’un esir alınarak öldürülmesi (McCarthy, 1885:
315-316) Gladstone hükümetini zayıflatmış ve Gladstone 1885’te görevden
ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu olayın üzerinden fazla zaman geçmeden
1886 Şubat’ında Kraliçe Gladstone’u bir kez daha hükümeti kurmak üzere
vazifelendirmiş, Gladstone üçüncü defa İngiltere başbakanı olmuştur (Russel, 1891: 252-254). Ancak Gladstone’un bu görevi uzun sürmemiş, İrlanda
reformunun Avam Kamarası tarafından bir kez daha reddedilmesi üzerine
yeniden seçime gidilmiştir. Bu seçimde zaten bölünmüş vaziyette olan liberaller Avam Kamarası’nda azınlıkta kalmışlardır (Jenkins, 1994: 10).
Gladstone ve liberallerin muhalefete düştükten sonra izledikleri strateji
bu kez de Ermeniler hakkında kara propaganda başlatarak popülerlik sağlamak ve hükümet üzerinde baskı oluşturmak olmuştur. 1889 yılında bir
Kürt aşireti lideri olan Musa Bey’in bir Ermeni kızına tecavüz ederek zorla
Müslüman yapmaya çalıştığı iddia edilen olay (Küçük, 1986: 105-106) The
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Times, Daily News gibi gazetelere konu olmuş, Daily News Erzurum’a olayı
takip etmesi için temsilci göndermiştir. Ancak gazetede çıkan haberlerin
yalan olduğu hükümet lideri Salisbury’nin emriyle yapılan tahkikatta anlaşılmıştır (Şimşir, 1989: 622). Yine de Musa Bey’in mahkeme sonucu suçsuz
bulunup serbest bırakılmasının ardından İngiliz elçiliği Sultan Abdülhamit’e baskı yapmış, Sultan Musa Bey’i Medine’ye sürgüne yollamak durumunda kalmıştır (Şaşmaz, 2004: 244-245). Gladstone ise Musa Bey olayı
üzerinden hükümeti eleştirmiş ve Müslümanların ceza almaktan korkmadan Ermenilere istedikleri zulmü yapabileceklerini söylemiş, hükümeti bu
olaydan sorumlu tutmuştur. Yine Erzurum Olayı ismiyle anılan ve Erzurum’da ayrılıkçı Ermenilerin yaptıkları gösteriler sonucunda Müslümanlar
ile Ermeniler arasında büyük bir çatışma yaşanmasına neden olay sonucu
tutuklanan Ermeniler İngiliz ve Amerikan elçilerinin baskıları sonucu serbest bırakılmışlardır (Demirel, 2002: 103).
1892 yılında İngiltere’de Gladstone’un iktidara gelip Ermenilere Kan dökün ki soruna müdahil olalım telkiniyle birlikte çeteler terörize faaliyetler
göstermeye başlamışlardır. Gladstone 1891 yılında Ermeni çeteci Agopyan’a
gönderdiği ve Standart gazetesinde yayımlanan mektubunda “İngiliz hükümetinin Ermeni meselesine müdahil olması gerektiğini ancak konumundan ötürü bu müdahaleyi sağlayamadığını” belirtiyor, iktidara geldiğinde
Ermeni olayına el atacağının mesajını veriyordu (Karaca, 2011: 271-272).
Ermeni çeteler 1893 yılında Merzifon, Yozgat, Kayseri gibi İç Anadolu
şehirlerinde örgütlenerek bölgedeki Ermeni halkını Müslümanlara karşı
kışkırtmak amaçlı propaganda faaliyetine girişmişlerdir. Ermenilerin hazırlığında olduğu büyük ayaklanmanın emrinin ise İngiltere’den Gladstone’dan geldiği anlaşılmaktaydı. Ermeni hareketlenmelerinin başladığı sırada Fransız elçisi de Yıldız Sarayı’nı İngiltere’nin Bulgar ayaklanmasında
olduğu gibi Ermenileri kullanacağı noktasında uyarmış, Osmanlı’yı Fransa
ve Rusya ile iş birliği yapmaya davet etmiştir. İç Anadolu şehirlerinde meydana gelen ayaklanmanın ardından Gladstone hükümeti olayların tarafsız
bir gözle incelenmesi adına bir heyet yollamak istemiştir. Sultan II. Abdülhamit İngilizlerin bu talebini kabul etmemişse de İngiliz hükümetinin
baskıları sonucunda ayaklanmanın sorumluları olan Tomayan ve Kayayan’ı
serbest bırakmak durumunda kalmıştır (Karaca, 2011: 272-279).
Gladstone, 1891 yılında Londra’da kurulan ve 1893 yılından itibaren
Ermeni ayaklanmalarının kontrol ve idare merkezi olan Anglo-Armenian
Society (İngiliz Ermeni Derneği)’nin de himayecisi olmuş, dernek Gladstone’un fahri önderliğinde faaliyet göstermiştir (Selvi, 2009: 121).
Gladstone, 1894 yılında İrlanda’da gerçekleştirmek istediği reform teklifinin Lordlar Kamarası tarafından reddedilmesi üzerine istifa etmiştir.
Gladstone’un istifasının ardından Sason’da bir Ermeni ayaklanması tertip
edilmiştir. Ayaklanma Osmanlı Devleti tarafından bastırılmış ancak İngil-
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tere’nin baskısıyla birlikte olayı araştırmak üzere uluslararası bir tahkikat
komisyonu teşkil edilmiştir (Gülmez, 2006: 700). Oluşturulan tahkikat komisyonu, Osmanlı askerinin katliam yapması, kadınlara tecavüz edilmesi,
çocuk ve yaşlıların öldürülmesi gibi iddiaları yalanlamış ancak Osmanlı
Devleti’ni meydana gelen infiali olgunlaşmadan önlememekle suçlamıştır
(Gülmez, 2006: 729-731). Olaylar esnasında öldürülen Müslümanlara dair
herhangi bir içerik barındırmayan tahkikat raporu Ermeni katliamı yaşandığını yalanlamasına rağmen Gladstone başta olmak üzere Ermeni çetecileri destekleyen İngilizler raporu hiçe sayarak İngiltere’de kara propagandalarına başladılar. Özellikle Gladstone’un Ermenileri gündeme getirmek için
yaptığı Avam Kamarası’nda yaptığı bir konuşmada Kuran-ı Kerim’i göstererek: “Bu lanet kitabın takipçileri oldukça Avrupa’ya barış gelmeyecektir”
demesi Türk ve Müslüman düşmanlığını en bariz şekilde ortaya koyduğu
an olmuştur (Karaca, 2011: 302). Sason olaylarını Gladstone’un İngiltere
gündemine taşıması, İngiltere’de Doğu sorunu konusunun gittikçe dillendirilmeye başlamasına yol açmış ayrıca Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da katliam yapan, köleliğin olduğu, barbar bir devlet olarak tanınması sonucunu
doğurmuştur (Salt, 1993: 124). Bu dönemde Gladstone’un evine İngiltere’den, Rusya’dan, Türkiye’den çok sayıda Ermeni misafir gelmiş, Gladstone
Ermeni lobisinin ümit kaynağı haline gelmiştir. Sason olaylarının ardından
Gladstone’un Avrupa’da yürüttüğü kara propaganda ve iktidara uyguladığı
baskı sonucunda Avrupalı devletler Osmanlı’dan ıslahat yapılmasını talep
etmiş, Sultan II. Abdülhamit’in bu talebi reddetmesi üzerine İngiliz donanması tehdit amaçlı olarak Beşike Körfezi’ne gelmiştir. İngiltere’nin bu tehdidi sonrasında Sultan Abdülhamit geri adım atarak ıslahat teklifini kabul
etmek durumunda kalmış, Doğu Anadolu’ya bir Islahat Müfettişi atayacağı
taahhüdünde bulunmuştur (Küçük, 1986: 130-132).
Islahat taahhütlerine, başta İngiltere olmak üzere Avrupalı devletlerin
Osmanlı üzerindeki baskılarını hafifletmiş ne de Ermeni çetelerinin terörize faaliyetlerinin dozajını azaltmıştır. Aksine verilen her taviz yeni ayrılıkçı
hareketleri doğurmuş, 1895’te Babıali Gösterisi ve Zeytun İsyanı, 1896 yılında ise Van İsyanı ve Osmanlı Bankası Baskını Ermeni çeteleri tarafından
dış destekli olarak tertiplenmiştir. Olayların sona ermesinin ardından İngiliz-Ermeni Derneği tarafından yeni bir propaganda faaliyeti başlatılmış, bu
derneğin tertiplediği toplantıya Gladstone sağlık problemleri nedeniyle katılamamış ancak bir mektup göndermiştir. Gladstone bu mektubunda yine
Avrupalı devletlerden sorumluluk almalarını talep etmiş ve Ermenilerin çıkarlarının korunması gerektiğini kaleme almıştır (Karaca, 2011: 310-320).
Gladstone’un Türklere karşı takındığı katı tavır Liberal Parti içinde dahi
derin çatlaklar oluşmasına sebebiyet vermiştir. 1896 yılında, Gladstone başbakanlıktan çekildikten bir yıl sonra tıpkı Gladstone gibi liberal olan Başbakan Lord Rosebery, Gladstone’un derhal Osmanlı ile bütün ilişkilerinin
kesilmesini istemesiyle eleştirinin dozajını gittikçe artırmasının ardından
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aralarındaki fikir ayrılıklar sebebiyle Başbakanlıktan istifa etmiştir (Matthew, 1994: 427).
Gladstone, Osmanlı Devleti’ni zayıflatmak adına İngiltere, Fransa gibi
ülkelerde yaşayan II. Abdülhamit’e muhalif Türk aydınlarla da iş birliğine
gitmiştir. Bir Osmanlı aydını ve muharriri olan Mizancı Murat Bey, Paris’te
Sultan Abdülhamit’e muhalif bir makale yazmış bir nüshasını da Gladstone’a göndermiştir. Gladstone bu makaleyi 30 Mayıs 1895 tarihli New York
Times gazetesiyle paylaşmış, “yenilikçi Türklerin kendilerine bir kurtarıcı
gözüyle baktığını” söylemiştir.

SONUÇ
Katı bir Evanjelik olan Gladstone, Hıristiyan Avrupa’yı Antik Yunan’ın
tek mirasçısı olarak görmüş, Avrupa’da Hıristiyan olmayan hiçbir unsurun
barınmaması gerektiğini savunmuştur. Bu tez uyarınca Türkleri Balkanlardan çerleriyle çöpleriyle atmak gerektiğini söylemiş, Osmanlı’yı Helen
medeniyetinin parçalayıcısı olarak nitelendirip, Müslüman Türklerin gayri
medeni ve zalim olduklarını defalarca dillendirmiştir.
Gladstone’un hem İngiliz bürokrasisinde popülarite sağlamak ve yerini
sağlamlaştırmak hem de Türkleri Avrupa’dan atmak fikrini hayata geçirmek için sıkça kullandığı enstrüman ise Osmanlı içerisinde bağımsızlık
talep eden Hıristiyan azınlıkların savunuculuğunu üstlenmek ve bu azınlıkların faaliyetlerini propaganda ile yaymak olmuştur. Gladstone’un propagandaları genellikle yalan haberlere ve Türklerin Hıristiyan azınlıklara
karşı katliam yaptığı iddialarına yaslanmaktadır. Bu iddiaları yalanlayan
belgeler Gladstone tarafından yok sayılmış, medyanın gücü de kullanılarak
bu kara propaganda geniş kitlelere ulaşmış, Osmanlı karşıtlığı Avrupa’da
günden güne güçlenmeye başlamıştır.
Kırım Savaşı esnasında Rusya’ya karşı Osmanlı’yı kendi çıkarları uyarınca destekleyen İngiltere’nin zamanla bu politikasından vazgeçmesi ve Birinci Dünya Savaşı’na giden süreçte Osmanlı’nın tam karşısında yer almasında
Gladstone’un payı oldukça büyüktür. Muhalefetteyken dahi geniş bir kamuoyunu arkasına alıp, rakibi Disraeli’yi Osmanlı karşıtı politikalar izlemeye
mecbur bırakması bunun en bariz göstergesidir. İngiltere dış politikasındaki
bu değişimin neticesi Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı topraklarının İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya arasında paylaşılması olacaktır. Gladstone
1896’da ölmüştür ancak arzusu Birinci Dünya Savaşı’nda gerçekleşmiştir.
Osmanlı içerisindeki ayrılıkçı hareketlerin büyük oranda dış destekli
olduğu Gladstone nezdinde Bulgar ve Ermeni ayaklanmalarını araştırdığımızda net biçimde ortaya çıkmaktadır. Hem Bulgarlar hem de Ermeniler
Osmanlı içerisindeki isyan faaliyetlerini yurt dışından (Bulgarlar ağırlıklı
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olarak Rusya, Ermeniler ağırlıklı olarak İngiltere’den) organize etmişler,
yurt dışı destekli olmayan lokal hareketler sonuçsuz kalmıştır.
Gladstone, medyanın gücünü ve kamuoyu yaratma yeteneğini keşfeden
ilk liderlerdendir. Bulgar ve Ermeni isyanlarında medyayı faal olarak kullanmış, Daily News’te yayınlanan düzmece ve abartılı haberler dikkatlerin
Osmanlı üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Sultan II. Abdülhamit önderliğinde, Osmanlı bürokrasisinin uydurma haberleri tekzip etmesi etkili
olmamıştır. Gladstone medyayı bu denli etkin kullanamasaydı, propagandası da bu kadar kuvvetli olamayacaktı. Sonuç olarak William Ewart Gladstone kendi düşüncesindeki medeniyetsiz, barbar Türk algısını Avrupalı
zihinlere yerleştirmeyi başarmıştır.
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PIERRE LOTI’YI BIR ADALET SAVAŞÇISI OLARAK ORTAYA
ÇIKARAN TRABLUSGARB SAVAŞI
WAR OF TRIPOLI: THE WAR THAT CHANGED PIERRE
LOTI INTO A JUSTICE WARRIOR
Bahar GIDERSOY1
ÖZET

19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin Batı Medeniyeti karşısındaki durumunun giderek kötüleştiği bir yüzyıldır. Askeri alanda modernleşme ile kötü gidişi durduramayacağını anlayan Osmanlı Devleti için artık ulusçuluk ve emperyalizm akımlarının da etkisiyle kaçınılmaz sona doğru yaklaşılmaktadır. Güçlenmek isteyen
Almanya ile İngiliz-Rus çatışmasının ortadan kalkması Osmanlı Devleti’nin yalnız
kalmasına sebep olmuş, çeşitli bölgelerde isyanları ortaya çıkarmıştır. Trablusgarb’ı
İtalyanlar işgal etmiş, Balkan Savaşları sırasında Edirne, Yanya, İşkodra, Çatalca’ya
kadar Bulgar milliyetçileri gelmiştir. 1. Dünya Savaşı ile ise Osmanlı Devleti Batılı
güçlerin egemenlik mücadelesi alanının merkezi olmuş ve egemen güçler hiçbir
yasal gerekçe olmadan Osmanlı Devleti topraklarını paylaşmışlardır.
Pierre Loti, birçok eserini Türkler üzerine yazmış, Batı kamuoyunda Türkleri
tanıtmıştır. 1879 yılında yayımlanan Aziyade romanı ile başlayan birçok eserinde
Türk dünyasını saf imanları, kardeşlik duyguları, iç güzellikleri ile anlatan Pierre
Loti, Türklere bağlılığını açıklıyordu. Savunusu özneldi. Oysa ki Loti 1911 yılından
itibaren Trablusgarb Savaşı ile ilk defa Batı karşısında siyasal bir tavır alarak sahneye çıkacaktır. “Katil Türkler” sıfatını dünya kamuoyuna kabul ettiren İtalyanlar
karşısında Türkleri savunan Pierre Loti bu dönemde öznel dünyasından çıkıp; hak,
adalet kavramlarından hareketle Fransa’nın önemli gazete ve dergilerinde yayımlanan makaleleri ile Türkleri siyasi platformda savunarak ilk defa siyasal bir tavır
içine girmiştir. Loti nasıl ve neden böyle bir tavır içine girmiştir? Bu çalışmada
Pierre Loti’nin bu siyasal tavrını açıklayan zemin incelenecektir. Bu nedenle öncelikle Trablusgarb Savaşı öncesi büyük ve orta güçlerin bunalımları ve Osmanlı
Devleti’nin durumu açıklanacak, ardından İtalyanların Trablusgarb’a olan ilgilerinin nedenleri ve savaşın başlaması anlatılacaktır. Son olarak Pierre Loti’nin bu zeminde siyasal tavrını, adalet peşindeki duruşunu aydınlatacak makaleleri üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Trablusgarb Savaşı, Pierre Loti, Batı Kamuoyu.

1 İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Okt. Dr.
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ABSTRACT
19th century is a period where the status of the Ottoman State has worsened
against Western Civilizations. Realizing that military modernization cannot
reverse the relapse, Ottoman Empire is speeding towards the inevitable end with
contribution of nationalistic and imperialist currents. Left in the middle of the
conflict between Germany that seeks to grow and the Russia and Britain, Ottoman
State is isolated and is struggling with revolts. Tripoli has been invaded by the
Italians, Bulgarian nationalists have taken Edirne, Janina, Shkoder, and Çatalca.
With the World War I, Ottoman State has been the center of domination struggle
of western powers and victorious states have shared the Ottoman country without
any legal rationalization.
Pierre Loti has written most his works on Turks and introduced Turks to the
Western public. Starting with his 1879 novel Aziyade, Pierre Loti writes on the Turkish
world with focus on their pure belief, fraternity and their inner beauty and explains
his compassion for Turks with subjective reasons satisfying his feelings. However,
starting with Tripoli War, Pierre Loti emerges with a political stance against the West
as of 1911. Defending Turks against the Italians, who drew an image of “Murderer
Turks” against the world, Pierre Loti leaves his world of feelings and starts defending
Turks in articles published in influential newspapers and magazines of France on
a political level, punctuating on justice and rights. This is the first time Loti takes a
political stance. Why and how did Loti take a political stance?
This study inspects the foundations that explain his political stance. Therefore,
depressions in large and medium powers and status of the Ottomans before the
Tripoli War will be explained and reasons for the interest of Italians in Tripoli and
the start of the war will be explained. Finally I will focus on Pierrre Loti’s articles
that will shed light on his political stance for fairness and justice.
Keywords: Tripoli War, Pierre Loti, Western Public Opinion.

A) Trablusgarb ve Balkan Savaşları Öncesi Uluslararası Ortama
Genel Bakış
“Arslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kadar avcılık
hikâyeleri avcıları yüceltecektir.”
Bir Afrika Atasözü

1. Büyük ve Orta Büyüklükte Güçlerin Bunalımları
Trablusgarb ve Balkan Savaşlarının yaşandığı 20. yüzyılın ilk yirmi yılı
bir önceki yüzyıldan büyük farklılıklar göstermekteydi. Bu yüzyıl barışı koruyan dünya düzeninin artık geçerli olmadığı bir yüzyıl idi. Zira Otto Von
Bismarck 1871 yılında Alman Birliği’ni kurduktan sonra yeni Almanya’nın
dış politikasını bu birliğin korunmasına yöneltmişti. Bunun için daima bir
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barış politikası izleme yoluna gitmiştir (Armaoğlu, 1964: 185). Ancak Otto
Von Bismarck’ın izlediği barış politikası ile barışı koruyan dünya düzeni
20. yüzyılda büyük ve orta güçlerin kendilerini adeta iki kutuplu bir çatışmanın içinde bulacakları ve savaşların herhangi bir nedenle kolaylıkla
başlayabileceği yeni bir düzene yerini bırakacaktı. Bu düzen ise en açık
ifadesini Birinci Dünya Savaşı ile bulmuştur. Trablusgarb ve Balkan Savaşları da iki ana koalisyon etrafında toplanan büyük ve orta büyüklükteki
güçlerin her birisinin bir savaşı başlatabilecek durumda olduğunu ve 19.
yüzyılın savaşlardan kaçınmak adına yapılan konferanslar düzeninin artık
işlemeyip 20. yüzyılın başka bir düzenle geldiğini ilk haber veren savaşlar
olmuşlardır. Ancak dünyanın 20. yüzyılda aldığı bu yeni şekil 19. yüzyılın
sonlarından itibaren kendini göstermiştir.
19. yüzyılın temel güçleri Büyük Britanya, Fransa, Rusya, Almanya,
Avusturya – Macaristan ve İtalya’dan oluşan altı büyük güçtü. Düzenin
bir parçası olan bu altı büyük güç birbirlerinden bazı farklılıklar gösteren
değişik devletlerden oluşuyordu. İçlerinden bazıları daha yarım yüzyıllık
bir ömrü bile olmayan yeni birliklerdi. Bazıları ise daha köklü ve büyük
bir ekonomik zenginliği ellerinde tutuyorlardı. 1884-1885 yıllarında Batı
Afrika’da büyük güçler arasında yaşanan sınır sorunlarını “fiili işgal” ilkesi
ile çözmek üzere toplanan Batı Berlin Kongresi büyük güçlerin Avrupalı
güçler olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyordu. Birleşik Devletler Berlin Konferansı’na katılmıştı. Ancak Birleşik Devletler henüz dünya meselelerine yön veren büyük güçlerden değildi. Birinci sınıf ülke olmanın
işaretlerinden biri olan diplomatik temsilcilerin rütbeleri hususunda Birleşik Devletlerin durumu oldukça düşündürücü idi. Zira Avrupalı büyük
güçler Washington’daki diplomatik temsilcilerin rütbesini, orta elçilikten
büyükelçiliğe 1892’de yükseltmişlerdi (Kennedy, 2001: 243). Konferansın
ağırlık noktasını Büyük Britanya, Fransa, Almanya ve Fransa’yı İngiltere’ye
karşı destekleyen Rusya oluşturuyordu (Growe, 1970: 220). Diğer güçler
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ulusal birliğini bu yüzyılda sağlayan İtalya idi. Büyük ve orta büyüklükteki bu devletleri kendi aralarında 19. yüzyıl boyunca gruplar kuruyor, sonra dağılıyorlardı. 1872 yılında
Otto Von Bismarck’ın Alman Birliği’nin devamı adına “Avrupa Barışına”
yönelik girişimi olan üç imparatorlar birliği bunlardan biriydi (Armaoğlu, 1964: 188, 189) Bu anlaşmalar arasında sadece Almanya’nın Avusturya ile yaptığı ve Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar sürecek olan 17
Ekim 1879’da Viyana’da imzalanan ittifak istikrarı ifade ediyordu. İkinci
üç imparator ligi 1881 yılında üç büyük gücü ve diğer bir büyük güç olan
İngiltere’nin karşısında yeniden biraraya getiriyordu. Tarih sahnesine yeni
çıkan İtalya’nın bu gruplaşmalara dahil olması ise Fransa’nın 1881 yılında
Cezayir’den sonra Tunus’u da işgal etmesi ile gerçekleşecekti. Tunus’un
Fransa tarafından alınmasına en fazla kızan ve itiraz eden devlet İtalya idi
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(Armaoğlu, 1964: 200) Tüm itirazları cevapsız kaldı. Zira İngiltere’nin Mısır’da 1854 yılında Osmanlı Devleti’nden Süveyş Kanalını aşma imtiyazını alan Fransa ile çıkarları çatışıyordu (Karal, Tarihsiz: 87, 101). İngiltere
Başbakanı Benjamin Disraeli’nin kanal şirketi hisselerini satın almasıyla
ve İngiltere’nin Akdeniz’de Kıbrıs’a yerleşmesi ile de İngiltere ve Fransa
karşı karşıya gelmişlerdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Salisbury Fransız Dışişleri Bakanı Waddington’a “Kartaca’yı barbarların elinde bırakamazsınız.
Orada ne isterseniz yapınız. Bu bizi ilgilendirmez” diyerek Kıbrıs’a karşılık Fransa’ya Tunus’u teklif etmişti (Armaoğlu, 1964: 199). İtalya böylece
Almanya’nın dışında hiçbir büyük gücün kendisinin yanında olmayacağını anlamıştı. Böylece 20 Mayıs 1882 tarihinde Avusturya ve Almanya ile
Üçlü İttifak adını alacak olan antlaşmayı imzalamıştı. Bu ittifaka 30 Ekim
1883 yılında Romanya da katılacaktı. Almanya, Avrupa barışı için Fransa
karşısında Ruslar’ı da yanında görmek istiyordu. Balkanlarda Avusturya
karşısında bir denge unsuru olarak Ruslar’da Almanya’yı elden kaçırmamak için 18 Haziran 1887’de Almanlarla “Traite de Reassurance” isimli
karşılıklı teminat antlaşmasını imzalamışlardı (Armaoğlu, 1964: 212). Bismarck Rusya’yı elinden kaçırmamak için Rusya’nın Balkan menfaatlerine
alet olmaktan kaçınmamıştı (Armaoğlu, 1964: 213).
19. yüzyılda Birinci Üç İmparatorlar Ligi ile somutlaşan Avrupa’da barışı koruma çabaları 1890’lı yıllara gelindiğinde sona ermişti. 1890 yılına
gelindiğinde büyük ve orta büyüklükteki güçlerin tanımlarındaki değişiklik bu güçler arasındaki ilişkilerin seyrini de değiştirecekti. Almanya’da
İmparator I. Wilhelm’in 1888’de ölümü ile yerine geçen II. Wilhelm ile
Almanya Avrupa Barışı yerine Dünya politikası devresine giriyordu. II.
Wilhelm aşırı duygusaldı (Kissinger, 2002: 164, 165). 1890 yılında Bismarck’ın görevinden alınmasından sonra Almanya, Alman Birliği, Avrupa Barışı için yapılmış olan ittifakları tam tersine çevirdi. İlk diplomatik
hareketi 1890’da Rusya’nın garanti antlaşmasını üç yıl daha uzatma önerisini reddetmek oldu. Almanya Avusturya ile ittifakına devam ederken
bir yandan da İngiltere’yi yanında istiyordu (Armaoğlu, 1964: 215, 216).
Bu istek 1894 yılında Fransız – Rus yakınlaşmasını getirecekti. 20. yüzyıla gelindiğinde, 1901 yılında ayakta duran iki ittifak bulunuyordu. Biri
1882 tarihli üçlü ittifak (İtalya, Almanya, Avusturya) diğeri ise 1894 tarihli
Fransız - Rus ittifakı idi. Ancak bu ittifaklardan ikisi de ideolojik anlamda
tam bir zıtlığa işaret ediyordu. Zira biri Avusturya ile savaşarak birliğini
kuran İtalya ve Avusturya arasında diğeri ise geçici otokratik bir monarşi
ile insan haklarının temeli sayılan 1789 ihtilalini yaşayan bir cumhuriyet
arasında idi. Rusya’nın İngiltere ile anlaşması da bir tezatlıktı. Ancak Rusya
için İngiltere’nin dostluğu önemli idi. İngiltere’nin hiçbir ittifaka girmeden
sürdürdüğü dış politikasını tanımlayan yalnızlık durumu 1890’lı yıllarda
geçerliliğini koruyordu. 1890-1914 yılları arasında İngiliz dış politikasın-
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da Muhafazakar Parti lideri Gladstone’nun 1892-1894 hükümetleri hariç
Salisbury hükümetleri damgasını vurmuştu. Ancak bu politika İngilizlerin
Orta Asya’da ve Uzakdoğu’da Ruslarla, Fransızlarla Hindiçini’nde ve Mısır’da çıkarları çatışınca değişmek zorunda kalmıştı. 1904 İngiliz – Fransız
ve 1907 İngiliz – Rus ittifakı bu değişimin bir sonucu idi (Armaoğlu, 1964:
222-230). Bu anlaşmalar birer zorunluluktu. Zira güçlü devletlerden İngiltere nisbi olarak gerilemeyle uğraşmak zorundaydı. Bu durumda yapılan
bir saldırı sonrasında bozulacak dengeyi de ancak ittifaklarla koruyabileceğinin farkındaydı. Lord Salisbury bunun için daha 1898’de “dünyanın yaşayan ve ölmekte olan güçlerle bölündüğünü”(Kennedy, 2001: 244) kabul
ediyordu. 20. yüzyılın başında İngiltere nisbi olarak geriliyordu. Fransa ve
Avusturya için sorun uluslararası düzene yönelen yeni tehditler karşısında
konumlarını koruyup koruyamadıkları idi. Almanya için sorun dünya politikasıyla büyük güçlerden biri olup olamayacağı idi. Durumundan hoşnut
olmayan İtalyanlar ise risk alıp alamayacakları düşünüyorlardı.
20. yüzyılın başında büyük ve orta büyüklükteki güçler ve ana sorunlarını bu şekilde ortaya koyduktan sonra dönemin temel güçlerini büyük ve
orta büyüklükteki güçler olarak 20. yüzyılın ilk on yılında ortaya çıkaran ve
hepsini daha eski bir gücün ittifak ortağı yapan, büyük güç sistemini etkileyen uzun vadeli değişiklikleri de anlamak gereklidir. Lord Salisbury’nin
ifadesi ile 20. yüzyılın yaşayan ve ölmekte olan güçlerinin varlığı ve yaşadıkları bunalımları en net ekonomik veriler ve toplumsal değişikliklerle
açıklanabilirler. Dönemin temel güçlerinin kişi başına sanayileşme düzeyleri 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl itibariyle incelendiğinde büyük ve orta büyüklükteki güçler arasındaki fark belirgin olarak gözükmektedir.
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Büyük Britanya

2
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Birleşik Devletler
Fransa
Almanya
İtalya
Avusturya
Rusya
Japonya

1880

1900

1913

1928

1938

87
38
28
25
12
15
10

[100]
69
39
52
17
23
15

115
126
59
85
26
32
20

122
182
82
128
44
20
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167
73
144
61
38
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Kişi Başına Sanayileşme Düzeyleri 1880 – 1938 (Kennedy, 2001: 249).
(B.B.’nın 1900 = 100 oluşuna göre)
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Kişi başına sanayileşme düzeyleri incelendiğinde büyük ve orta büyüklükteki güçler kendini göstermektedir. Ancak bir gücün sanayileşmesinin,
ekonomik büyüme eğiliminin en açık göstergesi olan enerji tüketimi açısından dönemin güçleri incelendiğinde büyük ve orta büyüklükteki güçler
daha net bir biçimde ortaya çıkmaktadır.
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Birleşik Devletler
Britanya
Almanya
Fransa
Avusturya-Macaristan
Rusya
Japonya
İtalya

1880

1900

1910

1913

1920

1928

1938

147
145
71
36
19,7
10,9
4,6

248
171
112
47,9
29
30
4,6

483
185
158
55
40
41
15,4

541
195
187
62,5
49,4
54
23

694
212
159
65
14,3
34

7652
184
177
97,5
65
55,8

697
196
228
84
177
96,5

4,5

5

9,6

11

14,3

24

Güçlerin Enerji Tüketimleri, 189-1938 (Kennedy, 2001: 250).
(Kömür eşdeğeri milyon metrik ton olarak)

27,8

Tablo, tarih sahnesine 19. yüzyılın ikinci yarısında çıkmış bulunan Almanya’nın ve Avrupa sorunlarından uzak duran Birleşik Devletlerin her
on yılda enerji tüketimlerinde iki katı bir artış ortaya koyarlarken İngiltere,
Fransa gibi iki eski büyük gücün ve sisteme yeni giren İtalya’nın daha yavaş
büyüme hızları ortaya koyduklarını göstermektedir. 20. yüzyılın başında
soruları ve kurdukları ittifaklarla ortaya çıkan büyük ve orta büyüklükteki
güçlerin bu ekonomik veriler ışığında somut sıkıntıları, politikaları daha
net bir biçimde anlaşılabilecektir.
İngiltere 500 milyona yaklaşan İngiliz İmparatorluk halkı ile (Baydur,
1991: 23). 1900 yılında dünyanın en büyük imparatorluğuna sahipti. Ancak
19. yüzyılın sonu imparatorluğun dünya gücü yolunda ilerlediği bir dönem
değildi. 1870’den sonra dünya güçler dengesinde meydana gelen değişiklikler İngiltere’nin güçlü durumunu sarsıyordu. 20. yüzyıl başında İngiltere’nin en büyük rakibi Almanya idi. Deniz İmparatorluğu’nu korumak için
İngiltere’nin değişmez dış politikasının üç amacı vardı: Denizlerin egemenliği, Avrupa kara devletleri arasında denklik olması, yani bunlardan hiçbirisinin, öbürlerini egemenliği altına aldıktan sonra İngiltere’ye meydan
okuyamaması ve ona saldıramaması, son olarak imparatorluk yollarının
ve özellikle Hindistan’a ulaştıran yolların güvenliğinin sağlanması İngiltere için son derece önemli idi (Baydur, 1991: 23). Almanya İngiltere’nin bu
üç ana amacını tehdit ediyordu. Zira Almanya’nın 1871 yılında Avrupa’nın
tam merkezinde yükselişi bütün güçlerin konumlarını değiştirmişti. Ayrıca Almanya’nın sanayi, ticaret ve donanma konularında büyümesinin hızı
ve kapsamı ürkütücüydü (Armaoğlu, 1964: 245, 246). 1910 yılında enerji
tüketiminde dünyanın 3. büyük gücü idi. Almanya’nın büyüklüğü sadece sayısal veriler ışığında, rakamsal bir büyüme değildi. Almanya nitelik
yönünden de güçlüydü. Bir İtalyan kaynağına göre, İtalya’da askere alınan
1000 kişiden 330’unun okuma yazmazı yoktu; buna karşılık diğer ülkelerdeki oranlar, Avusturya – Macaristan’da 220 / 1600, Fransa’da 68/1000 ve
Almanya’da ise çok şaşırtıcı bir değer olan 1/1000’di.(Kennedy, 2001:260)
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Almanya’nın niceliksel ve niteliksel olarak büyümesi sonucunda deniz
aşırı bölgelerde arayışlarda bulunması, diğer büyük güçlerin nüfus alanlarına
girmesi kaçınılmazdı. 1871 yılında II. Wilhelm’in dünya politikası ile Almanya dünyanın yeniden paylaşılmasını istiyordu. İngiltere ise Lord Salisbury ile
dengeyi bozacak saldırılar karşısında, onları önlemek adına son çare olarak
gördüğü ittifaklardan uzak duran yalnızlık politikasını sürdürüyordu. Lord
Salisbury’nin 1900 yılında sağlığının bozulması ile bıraktığı Dışişleri Bakanlığı görevini alan Lord Landsowne ve İngiltere’nin sömürgeler bakanı Joseph
Chamberlain İngiltere’nin yalnızlık politikasının nisbi olarak gerilemenin
içinde bulunan İngiltere’ye uygun olmadığını düşünüyorlardı. Bu sebeple 1904 yılında Entente Cordiale ile Fransızlarla bir ittifak içine giriyorlardı
(Renouvin, 1904: 325). Almanya bu anlaşmadan sonra İngiltere ile ilk önemli
çatışmasını İngiliz yanlısı Fransız Dışişleri Bakanı Delcassé’nin istifası ile sonuçlanacak Fransa’nın Fas’a yerleşmek için harekete geçmesi ile yaşadı. İngiltere’nin Almanya için tavrı artık netleşmeye başlıyordu. Almanya’nın kendisini ne derece yalnızlığa ittiği 1906 Ocağında açılan Algeciras Konferansı
ile iyice açığa çıktı. İngiliz Dışişleri Bakanı Edward Grey bir savaş halinde
Fransa’nın yanında yer alacaklarını şu sözlerle ifade ediyordu:
“Fas anlaşmasından dolayı Almanya Fransa’ya saldırırsa, İngiltere’deki
halkın duyguları hiçbir İngiliz hükümetinin tarafsız kalmasına izin vermeyecek kadar şiddetli olacaktır.” (Kissinger, 2002: 185)
İngiltere’nin Almanya ile karşı karşıya geldiği ikinci olay ise İkinci Fas
Buhranı ile gerçekleşecektir. 1907 yılında Fransa’nın Fas’a müdahalesi ile Almanya Fas’ta bulunan Alman vatandaşlarının hayatlarını koruma bahanesi
ile 1911 yılının Temmuz ayında Fas’ın Agadir limanına çıkarma yapmıştı.
İngiltere bu durumdan oldukça rahatsızdı. Zira Agadir limanı Cebelitarık’a
yakın olması dolayısıyla Almanların limana yaptığı çıkartma İngiltere’nin
üç ana amacına aykırı düşmekteydi. İngiliz Dışişleri Bakanı Grey’in deyimi
ile, Almanya’nın bu hareketi “İngiliz menfaatlerinin kaçınılmaz bir şekilde
Fransa ile ortak hale gelmesini” (Armaoğlu, 1964: 250) sağladı.
Uluslararası sistemin önemli aktörlerinden Fransa 1789 ihtilalinden Almanya’nın ulusal bir birlik olarak ortaya çıktığı 1871 yılına kadar tarihinde
üç anayasal monarşi, iki cumhuriyet ve iki imparatorluk yaşamıştı. Son İmparator III. Napolyon’un Sedan’da Almanlar karşısındaki yenilgisi ile imparatorluk sona ermiş ve cumhuriyet rejimi ilan edilmişti. Bu, Fransa’da üçüncü
cumhuriyetin başlangıcı idi. Üçüncü Cumhuriyetin karşısında iki önemli
güç vardı. Bunlardan biri İngiltere idi. Fransa’nın İngiltere ile çıkarları birçok
yerde çatışıyordu. 1884-1885 yıllarında Kongo’da, 1893 yılında Siyam’da ve
imparatorluk yolunda bir tehdit olarak gördüğü Mısır’da İngiltere ile sorunlar
yaşıyordu. Fransa, 1871-1900 yılları arasında mevcut sömürge topraklarına
3,5 milyon mil kare genişliğinde yeni topraklar eklemişti ve hiç tartışmasız
İngiltere’nin ardından en büyük deniz aşırı imparatorluğuna sahip ülkeydi
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(Kennedy, 2001: 271). Fransa’nın en önemli sorunu Fransız gücünün Almanya karşısında aşınmaya uğramasıydı. 1890’lara kadar tüm dış politikasını esaslı olarak Fransa’yı temel olarak kuran Almanya Fransa’nın tek
düşmanı idi. Tüm savunuları Almanya’ya karşı idi. O kadar ki 20. yüzyıla
Fransa uzun yıllar çatıştığı ezeli rakibi İngiltere ile anlaşarak girmişti.
Yüzyıl başında İngiltere ile anlaşma gerekliliği duyan diğer bir güç ise
Rusya idi. Rusya Finlandiya’dan Vladivostok’a yayılan toprak bütünlüğü ile
20. yüzyılın dünya güçlerinden biriydi. Ayrıca ekonomik veriler incelendiğinde de önemli bir ekonomik güçtü. 1860 – 1913 yılları arasında Rusya’nın sanayi verimi yılda ortalama yüzde 5 gibi dikkat çekici bir oranda
arttı. Kömür üretimi ise, 1890’da 6 milyon tonken, 1914’te 36 milyon tona
çıkarak daha hızlı arttı (Kennedy, 2001: 286). Ancak diğer taraftan ekonomik yönden zengin ama teknoloji yönünden yoksul olan bu ülkenin de
İngiltere gibi yeni yükselen güç olan Almanya karşısında ilerlemesi nisbi
olarak düşüyordu (Kennedy, 2001: 248-253). Rusya’nın üç temel çıkar alanı vardı. Bunlar, açık denizlere çıkışını sağlayacak Boğazlar, emperyalist
güçler arasında yerini almak için Uzakdoğu ve Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasını kolaylaştıracak Balkanlardı. Uzakdoğu’da yalnızlıktan
kurtulmak için İngiltere ile anlaşan Rusya, II. Wilhelm’in dünya politikası
neticesinde Rusya ile anlaşmayı reddetmesi üzerine Fransa’nın teklifi ile
1892 ve 1894 yıllarında Fransa ile de anlaşmıştır. Bu anlaşma aynı zamanda
onun Balkanlarda Avusturya karşısında yalnız kalmamasını da sağlamıştır.
Balkanlar Rusların önemli çıkar alanlarından biridir. Burada Avusturya ile
çatışmaktadır. 1878 Berlin Antlaşmasından sonra gelen ilk yıllar da Balkan
Slavları Rusya ile Avusturya’nın etki ve hatta az çok egemenliği altındadır.
1885’te bu durum epey değişmiş ve Bulgaristan Rus başatlanmasından
kurtulup Rusya’ya yaklaşmıştır (Baydur, 1991: 32) Balkanlardaki bu nazik
durum içinde 1882 üçlü ittifak anlaşması ile Avusturya Almanya ile ittifak
halindeyken Rusya, Almanların ezeli düşmanı Fransa ve dünya egemenliğinde ezeli rakibi İngiltere ile ittifak halindedir.
Balkan Devletlerinin Rusya ile işbirliği içinde olması eski bir imparatorluk olan Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nu büyük bir tehlike ile
karşı karşıya getiriyordu. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu yerleşik
güçler arasında en zayıf olanıydı. Zira dağılma tehlikesi ile karşı karşıyaydı.
Sırbistan, Karadağ ile beraber güney Slavlarını kendine çekerek Avusturya’yı
çok zor durumda bırakıyordu. Sırbistan ile çatışma hiç şüphesiz Avusturya – Macaristan’ı, Balkanlarda en büyük rakibi Rusya ile karşı karşıya getirebilirdi. Avusturya Rusya ile tek başına mücadele edebilecek kadar güçlü
değildi. Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun diğer güçler arasında
zayıf bir güç olarak nitelendirilmesi ekonomik veriler sebebiyle olduğu kadar etnik açıdan çok karışık bir ülke olmasıyla da ilgiliydi. İmparatorluk’ta
yaklaşık olarak “12.000.000 Alman, 10.000.000 Macar, 3.000.000 Romanyalı,
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23.500.000 Slav (Polonyalı, Çek, Yugoslav ), 2.500.000 milyon karışık halk
vardır” (Baydur, 1991: 32, 33). İmparatorluk etnik açıdan o kadar büyük
bir çeşitliliğe sahipti ki “1914’te savaş başladığı zaman, seferberlik emri 15
farklı dilde duyurulmuştu” (Kennedy, 2001: 267) Avusturya – Macaristan
İmparatorluğu Macarlar, Çekler, Güney Slavlarına karşı imparatorluk bütünlüğünü sağlamaya çalışırken bir taratan da güneydeki İtalyanların toprakları üzerindeki Almanlaştırma politikasına karşı çıkmaları ve Roma’dan
yardım beklentileri ile birlikte İtalya ile de çatışıyordu. Üçlü İttifak’a rağmen İtalya ile olan gerginlikleri 1900’den sonra giderek artacaktı.
İtalya 1860 yılında ulusal birliğini sağladığında büyük güç olan iki
komşusunu Fransa ve Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nu rahatsız
etmişti. 1882’de Üçlü İttifak’a girerek büyük güçler arasında yerini almak
istiyordu. Ancak İtalya’da kömür olmaması, enerjisinin yüzde 88’ini İngiliz
kömüründen sağlaması, genelde yüzde 37.6 ve güneyde çok daha yüksek
olan okuma-yazma bilmezlik oranı, yarattığı demir-çelik sanayinin veriminin İngiltere ve Almanya’ya kıyasla oldukça düşük olması onu diğer güçler
arasında oldukça küçük bir güç yapıyordu (Kennedy, 2001: 253, 254). Ancak bu küçük güç büyük güçler gibi olmak istiyordu. Dolayısıyla İngiltere
ve Fransa’nın birbirine yakınlaştığı 20. yüzyılın başında İtalyanlar bir tarafta Almanlar diğer tarafta İngilizler ve Fransızlar’dan yana yönlerini çevirdiler. 1881 yılında Fransa’nın Tunus’u alması ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İtalya ilk iş olarak 1882 ittifakına katıldı. Bu ittifakı 1892’ye kadar da
uzattı. 1900 yılında İngiltere ve Fransa ile 1909’da Rusya ile anlaşarak ikinci
derecede bir güç olmaktan çıkıp dünya politikasında söz sahibi olacak bir
güç olma yolunda adımları attı.
İtalya, İngiltere, Fransa, Rusya gibi denizaşırı yerlerde kendisine yer aramaya başladı. Kemp’in deyimi ile “dezavantajlı geç kalan ülke olan İtalya
için büyük güçler tarafından dünya haritasında Akdeniz’de kendisine bırakılan tek yer Trablusgarb idi. Bunun için İtalya dönemin bütün büyük ve
orta büyüklükteki güçlerinin bir şekilde kendisiyle ilişki içinde bulunduğu
eski bir imparatorluk ile Osmanlı İmparatorluğu ile savaşacaktı.

2. Savaşlar Öncesi Uluslararası Ortamda Osmanlı Devleti’nin
Durumu
19. yüzyıl Osmanlı Devleti için gerileme döneminin başladığı yüzyıldı. Ancak yine de Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca dünyaya yön veren güçlerden
biri olmasa da dönemin bütün önemli güçlerinin ilgi alanı içinde bulunan,
uluslararası sistemin en etkili güçlerinden biriydi. Orta Asya’da, Afrika’da ve
Balkanlar’da büyük güçlerle yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Osmanlı
Devleti 19. yüzyılın ortasında bir Avrupa gücü olarak varlığını sürdürüyordu. 1856 Paris Barış Antlaşması ile Osmanlı bir Avrupa Devleti sayılıyordu
(Erim, 1 953: 341-353). Ancak Bosna Hersek’te, Romanya’da çıkan ayaklan-
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malar imparatorluğa sıkıntılı günler yaşatıyordu. İngiltere’nin çıkarlarının
ana konusunu oluşturan Süveyş Kanalı ile Osmanlı Devleti oldukça sıkıntı
içindeydi. 1867 yılında Mısır’ın içişlerinde serbest bırakılmasının ardından
İsmail Paşa’nın sorumsuz davranışları neticesinde İngiltere Mısır’a yerleşecek ve Mısır uluslararası bir sorun haline gelecekti. 1856 antlaşması ile
Avrupa devletleri içinde sayılan Osmanlı Devleti diğer büyük güçlerle de
sıkıntılar yaşıyordu. 1856 Paris Barış antlaşmasının Boğazlar ve Karadeniz
hükümlerinin getirdiklerinden memnun olmayan bir Rusya vardı. Rusya 1871 yılında silahsızlanmış bir Karadeniz şartından kurtulmayı başardıktan sonra ana amaçlarından biri olan açık denizlere inmenin yollarını
aramaya başlamıştı. Bu fırsatı da ona 1875 yılında Hersek’te çıkan ayaklanmalar getirdi. Bosna, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan ayaklanmalara
destek çıkınca Osmanlı Devleti’nin durumu kötüleşti. Balkan Slavlarının
çıkardığı bu ayaklanma sadece Osmanlı Devleti ile Balkan Slavları arasında yaşanan bir sorun değildi. Başta İngiltere, Avusturya, Rusya olmak
üzere Osmanlı Devleti’nin diğer güçlerle içinde bulunduğu ilişki biçimini
de net olarak ortaya koymaktaydı. Avusturya’nın, Rusya’nın Balkanlar’daki yayılma faaliyetinden duyduğu rahatsızlık açıktı. Bu nedenle Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğüne önem veriyordu. İmparatorluk
onun için hayati önem taşıyordu. Bu sebeple Avusturya – Macaristan Dışişleri Bakanı Andrassy, 1875 yılında “Türkiye, Avusturya – Macaristan
için ilahi bir fayda sağlamaktadır... Eğer Bosna – Hersek, Sırbistan veya
Karadağ’ın eline geçerse ve orada yeni bir devlet kurulur ve bizde bunu
önleyemezsek, o zaman bizim de yıkılmamız mukadderdir ve Hasta Adam
rolünü bu sefer biz üzerimize almış oluruz” (Armaoğlu, 1964: 262) diyordu. Hersek ayaklamasının ardından 1876 yılında Bulgaristan’da bir
ayaklanma daha çıkmıştı. Ayaklanma sert bir şekilde bastırılmıştı. Sırada
Selanik vardı. Selanik’te ayaklanmalar çıktı ve burada Alman ve Fransız
konsolosları öldürüldüler. Osmanlı Devleti Almanya, Avusturya ve Rusya tarafından Balkanlarda Islahat çalışmalarının bir an önce yapılması için
uyarıldı. Selanik olayları üzerine Almanya ve Fransa Selanik’e donanmaları
gönderdiler. Bu sırada Osmanlı Devleti içeride de zayıf durumdadır. 1876
Mayısında Abdülaziz’in tahttan indirilip yerine V. Murat’ın tahta geçmesi
ile Balkanlar daha da hareketlenmiştir. Rusya da Balkanlarda Karadağ ve
Sırbistan’ı kışkırtmaktadır. Rusya açık denizlere açılma politikasının yanında Panislavizm hareketini Balkanlarda işletmesi sebebiyle her Balkan
sorununun içinde yer alıyordu. Rusya’nın Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne
gittikçe artan baskısı başka bir gücü, Osmanlı Devleti’nin bu yüzyılda çok
yoğun bir şekilde ilişki içinde bulunduğu başka büyük bir gücü olaya dahil
ediyordu. Bu güç İngiltere idi. İngiltere 19. yüzyılın ikinci yarısında dünyanın tartışmasız büyük güçlerinden biriydi. Özellikle Kırım Savaşı’ndan
sonra Rusların Osmanlı Devleti için yarattığı tehlikeyi gördükten sonra İngiltere’nin Osmanlı Devleti için temel görüşü bu bölgenin mutlaka toprak
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bütünlüğünün sağlanması yönünde olmuştur. İngiltere Hindistan deniz
yolunu tehlikeye atacak şekilde büyük bir devletin bu topraklarda varlığını istemiyordu. Osmanlı topraklarını sürekli denetim altında tutuyordu.
Boğazlarla ve Balkanlarla ilgilenen Rusya’nın varlığını bu topraklarda
tehlikeli buluyordu. Bu görüşün temsilcisi İngiltere’de muhafazakâr partinin başındaki İngiliz Devlet adamı Benjamin Disraeli idi. Muhafazakarlar Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünden yanaydılar. Nitekim 1876
sonbaharında Osmanlı Devleti’ne karşı Slavları kışkırtan ve Balkanlara
gönüllüler yollayan Rusya’ya İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Derby “Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumak için
gerekirse İngiltere’nin savaşı da göze alabileceğini” söylemişti (Armaoğlu, 1964: 267). Ancak İngiltere’nin bu tutumu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başına geçen II. Abdülhamit’in Meşrutiyet’i ilan etmesi Rusya’nın
Balkanlarda Avusturya ile anlaşıp Osmanlı Devleti’ne savaş açmasına engel
olamadı. Ruslar Kafkaslar ve Tuna boyunca ilerleyip doğuda Kars’ı ele geçirdikten sonra Erzurum’a kadar geldiler. Tuna cephesinde ise Plevne’yi ve
güneyde Edirne’yi ele geçirip Çatalca’ya kadar geldiler (Karal, tarihsiz: 4757) Savaş 3 Mart 1878 Ayastefanos Barışı ile sonuçlandı. Bağımsız devletler olan Karadağ, Sırbistan ve Romanya’nın topraklarını genişleten, büyük
bir Bulgaristan meydana getiren, Balkanlarda Slavlar, doğuda Ermeniler
için ıslahatlar talep eden ve Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya yüklü bir savaş
tazminatı ödemeye mecbur eden barışı (Armaoğlu, 1964: 270-271) Avusturya ve İngiltere kabul etmediler. Avusturya kendi Slav tebaasının Alman
hakimiyetinden kurtulmak için ümitleneceğinden, İngilizler de Akdeniz’deki varlığının tehlikeye düşeceğinden endişelendiler. Fransa ve İtalya
ihtiyatlı tavır takınmakla beraber onlarda Rusya’nın “Şark Meselesi”ni tek
taraf olarak halletmesinden memnun görünmediler” (Karal, tarihsiz: 61).
Almanya’da Avusturya’dan yana tavır koyunca Doğu Meselesini halletmek
için sözü geçen devletler Berlin’de uluslararası bir konferansın toplanmasına karar verdiler. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü Akdeniz’deki
varlığının tehlikeye girmesini önlemek adına isteyen İngiltere bu sebeple Osmanlı Devleti’nden Kıbrıs’ın idaresinin kendilerine bırakılması için
Osmanlı Devleti’ne ültimatom verdi. Amaç Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü İngiltere’nin Akdeniz’deki çıkarları adına korumaktı. İngiltere Osmanlı Devleti’nin yaşamasını istiyordu. Ancak kendilerinin istedikleri biçimde ve kendi koydukları şartlar dahilinde. Muhafazakar Disraeli
hükümetinin Dışişleri Bakanı Lord Salisbury Kıbrıs idaresi isteklerinin
Rusya’nın Kars ve Ermenistan’daki fetihlerine bağlı olduğunu, Rusya’nın
bu yerlerden vazgeçmesi halinde kendilerinin de Kıbrıs’tan vazgeçeceğini
İstanbul’daki büyükelçi Layord’a gönderdiği bir telgrafla belirtiyordu (Armaoğlu, 1964: 273). Ancak Salisbury’nin dikkat çektiği bu şart Kıbrıs anlaşmasında yer almıyordu. Fahir Armaoğlu bu noktanın anlaşmaya girmemiş
olmasını ancak İngiliz politikasının samimiyetsizliği ile izah edilebileceğini
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belirtmektedir (Armaoğlu, 1964: 274). Armaoğlu’nun İngiliz samimiyetsizliği olarak ifade ettiği şey bir güç ve iktidar mücadelesi olan Uluslararası
İlişkiler disiplinin gerçeklerindendir (Eralp, 2000: 68-84).
Berlin’de toplanan, Karadağ, Sırbistan, Romanya’yı bağımsız kılan,
Bulgaristan’ın sınırlarında ufak sınırlandırmalar yapan uluslararası kongre
aldığı kararlar ve sonuçları itibariyle Osmanlı İmparatorluğu’nun artık gerileme döneminden çıkıp dağılma ve parçalanma dönemine girdiğinin bir
göstergesiydi. Avusturya’nın Bosna – Hersek’i işgali, İngiltere’nin Kıbrıs
idaresini ele geçirmesiyle Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti
287.510 km2’lik toprak kaybetmişti (Armaoğlu, 1964: 278). Berlin Kongresi Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin de seyrini değiştirmişti. İktidardaki Muhafazakar Parti Rusya karşısında Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü
savunurken, artık bu görüşün yeterli olmadığını görüp Osmanlı’nın toprak
bütünlüğünü değil ama o topraklar üzerinde kendine bağlı devletler kurulmasını teşvik ederek ya da Kıbrıs’ta ve Mısır’da olduğu gibi bu topraklara
kendisi yerleşerek Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçecektir. Bu görüşün en açık biçimde görüldüğü dönem ise
İngiltere’de liberallerin iş başına geldiği 1880 yılıdır. Bu görüşün ateşli savunucusu Liberal Partinin başkanı William Ewart Gladstone’dur. Gladstone daha 1875 yılında patlak veren Hersek ayaklanması sonrasında 1876’da
Bulgaristan Filibe’de çıkan ayaklanmanın Osmanlılar tarafından sert bir
şekilde bastırılmasının ardından Osmanlı Devleti’nin Avrupa’dan atılması
fikrini ortaya atmıştı. Gladstone söz konusu müdahaleyi bir dehşet olarak
görüyor, Türkleri Avrupa’dan kovulması gereken askeri bir felaket olarak
nitelendiriyordu (Gladstone, 1876: 9). Muhafazakarların önderliğinde gerçekleşen İstanbul konferansı esnasında da İngiltere Osmanlı Devleti’nin
Rusya’ya karşı desteklenmesine şiddetle karşı çıktı. İngiliz Dışişleri Bakanı
Lord Derby Türkleri tutmakla beraber, Liberal Parti Osmanlı Devleti’nin
aleyhine kampanya açtı (Armaoğlu, 1964: 267) Bu konuyu Benjamin Disraeli’ye karşı bir seçim malzemesi olarak kullanan Gladstone 1880 yılında
İngiltere Başbakanı oldu. Osmanlı Devleti’nin dağılmasını savunan Gladstone’nun iktidara gelişinin ikinci yılında Mısır’ı işgal etmesi bu görüşünün
tabi sonucuydu. Bu dönemde bu zamana kadar ulusal çıkarları gereği İngiltere’nin dostça münasebetler içinde bulunduğu Osmanlı Devleti ile yine
ulusal çıkarları gereği ilişkileri bozuluyordu.
Berlin kongresinden itibaren Osmanlı – Avusturya ilişkilerinin şekli de
değişti. Avusturya’da Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecine girdiğini görüp Balkan topraklarına kendisi yerleşmek suretiyle Balkanlarda bir Slav
birliğini önlemeye ve kendini ayakta tutmanın yollarını aramaya başladı.
Artık Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü temel politikası değildi. Nitekim bunun için Bosna – Hersek’i 1878 yılında işgal edip 1908’de bu topraklara tam olarak yerleşmişti.
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Berlin Kongresi sonrası Osmanlı Devleti için dostları ile düşmanlarının yer değiştirdiği bir dönem oldu. Üç imparatorlar ligi dağılmıştı. Rusya
kongreden istediklerini alamamıştı. Bismark Avusturya’nın yanında olmuş,
İngiltere ise iktidar değişikliği ile Osmanlı Devleti’nin tam karşısında yerini
almıştı. Bütün bu şartlar altında Osmanlı Devleti’nin varlığını sürdürmesi için tek bir dost karşısında duruyordu, Almanya. Büyük devletlerin Osmanlı toprakları ile ilgili ihtirasları ve menfaatleri olarak ifade edilen “Şark
Meselesi” ile Almanya ilgili bir devlet değildi. Bismarck Almanya’nın “Şark
Meselesi” ile ilgilenmesini çok önem verdiği Alman Birliğinin korunması
noktasında büyük bir tehlike olarak görüyordu. Bunun için “Şark Meselesi bir Alman erinin kemiklerine değmez” (Karal, tarihsiz: 168) diyerek Almanya’nın bu meseleye karşı kesin alakasızlığını açıklamıştı. Almanya Berlin
Kongresi’nin Avrupa devletlerinin menfaatlerini uzlaştırmak için toplandığını belirterek Osmanlı Devleti’ne karşı ilgisiz kalmıştır. Ancak Osmanlı
Devleti’nin iç ve dış siyasetindeki önemli gelişmeler Osmanlı Devleti’ni Almanya’ya yaklaştırmıştı. 1876 yılında tahta geçen II. Abdülhamit meclisi fesh
ettikten sonra Jön Türk muhalefeti ile karşı karşıyaydı. Abdülhamit Fransa, Avusturya, İngiltere gibi devletlere karşı güvensizlik içindeydi. Kıbrıs ve
Mısır işgalleriyle İngilizlere karşı güvensizlik duyan Abdülhamit anılarında
“İngilizlerin her vesileyle Jön Türkleri tutmaları şayan-ı dikkattir” (Abdülhamit, 1984: 122) diyordu. Müslüman bölgelerindeki faaliyetlerinden özellikle 1881’de Tunus’u işgal etmelerinden dolayı Fransızlara da güven duymamaktaydı. Rusya’nın Boğazlar ve Balkanlar üzerindeki istekleri belliydi.
Oysa ki Almanya’nın müslüman topraklarında sömürgeleri yoktu. İngiltere
ve Rusya gibi kışkırtıcı davranışlar içinde de değildi. Bu durumda Osmanlı
Devleti’nin Almanya ile yakınlaşma içine girmesinde bir sakınca yoktu. II.
Abdülhamit’in Almanya’ya karşı olan hayranlığı şehzadeliğinde Abdülaziz
ile birlikte Avrupa’ya yaptığı seyahat esnasında başlamıştı (Karal, tarihsiz:
173). Almanya ile ilk temaslar askeri alanda olmuştu. II. Mahmut Yeniçeri
ocağının kaldırılmasından sonra orduda yeni düzenlemeler için Prusya Kralı
Friedrich Wilhelm’den uzman subaylar istemişti. Ancak asıl büyük girişim
II. Abdülhamit ile gerçekleşti. Savaş gücüne, kalkınmasına ve otoriter yapısına hayran olduğu Almanya’dan danışman ve uzman istemek fikrine, saltanatının ilk günlerinden itibaren, dört elle sarıldı ve onu gerçekleştirmek
için harekete geçti (Ortaylı, 1983: 59). Alman askeri heyetlerinin Osmanlı
Devleti’ne gelişinden sonra 1888’de Deusthe Bank, Haydarpaşa – İzmit Demiryolunu işletme ve İzmit – Ankara demiryolunu inşa etme imtiyazını elde
etti (Karal, tarihsiz: 174). İkinci büyük girişim Bismarck’ın aksine dünya politikası izleyen II. Wilhelm’in 1889 yılında İstanbul’u ziyareti oldu. İlk defa
olarak bir Avrupa İmparatoru Osmanlı Devleti’nin başkentine geliyordu.
1898 yılındaki II. Wilhelm’in Osmanlı Devleti’ni ikinci ziyaretinden sonra
ise Almanlar Osmanlı Devleti ile İzmit – Konya demiryolu hattını Bağdat
ve Basra’ya kadar uzatma istekleri üzerine anlaştılar (Karal, tarihsiz: 176-
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177). Bağdat demiryolu projesi uzun bir hazırlık döneminden sonra 1903 yılında kesin şeklini aldı ve imzalandı (Karal, tarihsiz: 178) Almanya böylelikle
Rusya, İngiltere ve Fransa karşısında ancak Osmanlı Devleti’nin dostluğu ile
durabilecek ve Berlin’den başlayıp Basra’da son bulan demiryolu sayesinde
de ezeli rakibi İngiltere’nin Mısır ve Hindistan’a giden yolları üzerine karşısına çıkacaktı. 20. yüzyılın başlarında, artık Almanya ile İngiltere dünyanın
her tarafında karşı karşıya geleceklerdi. Zira Almanya artık İngiltere gibi gelişmiş dünya gücü bir ülkeydi. Büyük bir hızla gelişmiş olduğu içinde çözmesi gereken sorunları vardı. Bunun için Osmanlı Devleti’ni kendi istekleri
doğrultusunda bir konuma sokabilmek için ona baskılar yapmaktaydı. Öyle
ki II. Abdülhamit’e karşı içeride onu zorlayan Jön Türkleri kullanmaktan da
geri kalmıyordu. Bunun için Sultan Abdülhamit’in despot rejiminden zarar
görenlerin çoğu umudunu Almanya’ya bağlıyordu. Örneğin “Cenevre’deki
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 29 Nisan 1898’de İmparator II. Wilhelm’e müracaat ederek V. Murat’ın tahta dönmesi için destek olmasını istiyordu” (Ortaylı, 1983: 56). 1908 II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra ortaya
çıkan 31 Mart olayı Osmanlı Devleti’nde Almanya taraftarlığını kuvvetlendirmişti. İsyanı bastıran Hareket ordusunun başına Alman Von der Goltz’un
tavsiyesiyle Mahmut Şevket Paşa getirilmişti. Bundan sonra da yönetici koltuklarına Jön Türklerin askeri önderleri geçecekti (Akşin, 1970: 305).
Osmanlı Devleti’nin iç siyasetinde yaşanan bunalımlar Balkanlardaki
sorunların daha da büyümesine sebep olmuştu. Bu durum Balkan hükümetlerini fırsat varken statükoyu daha da sarsma girişimlerine teşvik etmişti
(Roberts, 1999: 185). 1886 Doğu Rumeli’nin Bulgaristan ile birleşmesi, Makedonya’da işlerin yürütülmesi için bir komisyon kurulması ile Bulgaristan,
Karadağ, Sırbistan, Romanya’dan sonra Doğu Rumeli ve Makedonya üzerinden de Osmanlı hakimiyeti kalkıyordu. İkinci Meşrutiyet ilan edildiği sırada Osmanlı Devleti’nin egemenliği artık görüntüden baka bir şey değildi.
Meşrutiyet ilanından sonra en büyük darbe Avusturya’nın Bosna-Hersek’i
ilhakı ve Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi idi.
İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı
iki önemli ayaklanma vardı. Biri 1909 ve 1912 yılları arasında meydana gelen Arnavutluk ayaklanmalarıydı. Gladstone tarafından da desteklenen Arnavutlar daha önce de ayaklanmışlardı. Gladstone ile İngiltere Arnavutluğu
ne Avusturya’ya ne Ruslara bırakmak istiyordu. İstanbul’daki İngiliz elçisi
Goshan’ın Gladstone’a çektiği telgraf bu durumu izah etmektedir. “Eğer
kuvvetli bir Arnavutluk kurulursa, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması
halinde” burasının yabancı bir devlet tarafından işgal edilmesi bahanesi hayli
zayıflamış olacaktır (Karal, tarihsiz: 243) Osmanlı Devleti Arnavutluk ayaklanmalarında sadece Arnavutlarla değil Avusturya, Karadağ ve İtalya ile de
karşı karşıya gelmiştir. Malisor Arnavutlarının çıkardığı üçüncü ayaklanmada Katolik ve Ortodoks olan Malisor Arnavutları kendi aralarında çıkan bu
ayaklanmada Avusturya ve Karadağ’dan yardım istemişlerdi. Karadağ kralı
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Nikola’nın da İtalya kralının kayınpederi olması nedeniyle İtalya da işin içine
girmişti. Nitekim bir İngiliz memurunun hükümetine yolladığı bir raporda bu açıkça ifade ediliyordu “şüphe yoktur ki kral Nikola (Karadağ Kralı)
kendi ülkesine sığınan Arnavutları en dostçasına kabul etmiş, onların geçinmesini sağlamış ve silah elde etmelerine göz yummuştur. Başka bir yerden
öğrendiğime göre bu silahlar İtalya’da bir Garibaldi örgütünce dağıtılmıştı”
(Baydur, 1991: 35). Dördüncü Arnavutluk isyanı 1912 yılında olacak ve çok
büyük zorlukla bastırılacaktı. Arnavutluk ayaklanmasının olumsuz sonuçları Makedonların ayaklanmalarını getirecekti.
Makedonya’da yaşanan “ilk karışıklıklar Berlin Kongresi sonrasında
yaşanmıştı. Makedonya’da sorunlar çıkmasının sebebi bu bölgenin etnik
bakımdan karmaşık bir bölge olmasıydı. Makedonya’da Türkler, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Yahudiler, Rumlar bulunmaktaydı. Müfettiş Hüseyin Hilmi Paşa tarafından 1904 yılında yapılan bir istatistiğe göre, Makedonya’nın üç milyona yaklaşan nüfusundan 1,5 milyon kadarı Müslüman
Türk, 900 bin kadarı Bulgar, 300 bini Rum ve 100 bin kadarı da Sırp’lardı
(Baydur, 1940: 152) Dört büyük Balkan devleti, Büyük Bulgaristan’ı düşleyen Bulgarlar, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Makedonya’da karşı
karşıya geliyorlardı. 1893 yılında Makedonya’da Bulgarlar “Makedonya
Dahili İhtilal Teşkilatı” adı altında birleşmişlerdi (Armaoğlu, 1964: 301).
Bu durumdan rahatsız olan Avusturya ve Rusya Bulgarların ilerlemelerini
istemiyorlardı. Makedonya için kurulmasını istedikleri komisyonu kurarak isteklerine bir biçimde başarılı olmuşlardı. Ancak 1908 sonrası Bulgar
çeteleri komşu devletlerden gizlice sızıp Makedonya’da ayaklananları destekliyorlardı (Karal, tarihsiz: 253). Osmanlı Devleti ise bu çetecilik hareketine son veremeyince 20. yüzyılın ilk 10 yılında Balkanlarda acziyet içinde
bulunuyordu. Balkanlarda aciz durumda olan Osmanlı Devleti Yemen gibi
Arap vilayetlerinde de sıkıntı yaşıyordu (Karal, tarihsiz: 234-237).
1911 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti gücünden çok şey kaybetmişti. Balkanlarda Rusya ve Avusturya’nın baskılarıyla ve giderek artan İngiliz
– Alman gerginliği içinde Osmanlı Devleti İngiltere’nin kendisini gözden
çıkarması dolayısıyla Bağdat demiryolu konusunda Almanya ile işbirliği
yaparak İngiltere’den, Fransa’dan uzak bir görüntü içinde bulunuyordu.
Bu durumdan İngiltere, Fransa, Rusya gibi büyük güçler memnun değillerdi. Ancak İngiltere Mısır’a yerleştiği 1882 yılından beri, Fransa 1830 Cezayir, 1881 Tunus işgalleri ile, Rusya Balkanlar’daki kışkırtıcı faaliyetleri
ile Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne saygı duymadıklarını ifade
etmişlerdi. İtalya’da bu devletlere katılmakta gecikmeyecekti. Fransa’nın
1911 yılında Fas üzerindeki ihtiraslarını açıkça ortaya koyduğunda “Büyük
güçlerin en ufağı” (Kennedy, 2001: 256) olan İtalya da Balkanlar’da, Kuzey Afrika’da diğer büyük güçler gibi ticari ve yayılmacı emeller beslemesinin hakkı olduğunu düşünüyor ve oyunun dışında kalmak istemiyordu.
Oyuna Trablusgarb’da dahil oluyordu.
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B) Trablusgarb Savaşı ve Osmanlı Devleti
I. İtalya’nın Trablusgarb’a Olan İlgisinin Nedenleri ve
Trablusgarb’da Faaliyetleri
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik,
siyasal gelişmeler büyük güçlerin sömürgecilik alanında kendi aralarında büyük bir yarışa girmelerine neden olmuştu. 1860 yılında İtalya ve 1871 yılında
Almanya’nın ulusal birliklerini tamamlamaları sonucunda bu iki yeni güçte
emperyalist Avrupa devletleri gibi sömürgecilik politikasını benimsemişlerdi.
Emperyalizm çağı olarak nitelendirilen 19. yüzyıl Avrupa devletlerinin
birbirleriyle Avrupa dışında, sömürge topraklarında çatıştıkları yüzyıldı.
Bu çatışma oldukça barışçı yollardan yapılıyordu. Nitekim 1914 yılına gelindiğinde bir dünya savaşı çıktığında, “Önceki 30 yıl içinde emperyalizm
sorunları nedeniyle birbirleriyle en çok çatışmış olan üç ülke Büyük Britanya,
Rusya ve Fransa kendilerini aynı tarafta bulmuşlardı (Roberts, 1999: 98). Ancak gerçek olan şuydu ki; 19. yüzyılın ikinci yarısında büyük güçler Avrupalı
olmayan bir dünyaya inanılmaz bir hızla girmişlerdi. Bunun en güzel örneği
ise Afrika kıtası idi. 1879 yılında İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne bağlı olan
Mısır’a girişi, güneyde Sudan’a kadar ilerleyişi, Senegal’den Sudan’a kadar
uzanan bölge ile Kongo’nun kuzeyine Fransızların gelişi, 1881’de Tunus’a sahip olmaları, en zengin maden yataklarına sahip olan ve Fransızlar’dan kalan
Kongo’nun diğer kısmının Belçika kralının özel mülkiyetine geçmesi, Somali’ye İtalyanların girmesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmişti. 1901
yılına gelindiğinde ise Afrika kıtası tamamen değişmişti. 20. yüzyılın başında
Afrika’da Avrupalı büyük güçlerin egemenliğinden kaçabilmiş birkaç toprak
parçası kalmıştı. Bunlar Etiyopya, Trablusgarb Vilayeti ve Bingazi Sancağı idi.
Afrika sömürgecilik yarışında hızlı bir şekilde büyük güçler tarafından paylaşılırken 1860 yılında tarih sahnesine çıkan İtalya’da geç girdiği bu yarışta kendisine yer bulmak isteyecek ve yönünü Kuzey Afrika’da en uygun yer olarak
gördüğü Trablusgarb’a çevirecektir (Karal, tarihsiz: 256).
Trablusgarb (Bingazi dahil) 1553’de Kanuni Sultan Süleyman devrinde
Turgut Reis ve Sinan Paşalar tarafından alınarak Osmanlı İmparatorluğu’na
katılmıştı (Karal, tarihsiz: 256). Trablusgarb vilayeti Trablus, Nams, Cebel
ve Fizan’dan oluşan 4 sancak ve Bingazi bağımsız sancağından oluşuyordu.
Trablusgarb Osmanlı Devleti’ne katılmış olsa da vergiler dışında yönetimlerinde bağımsızdı. 1835 yılına kadar süren Karamanlı Hanedanların hakimiyetinden sonra vilayet Osmanlı Devleti’nin tayin ettiği valilerce yönetilmişti.
1864 tarihli Vilayet Kanunu ile vilayet olmuş, 1877 tarihli bir kanunla ise Bingazi, Derne ve Trablusgarb’dan ayrılarak doğrudan İstanbul’a bağlı bir sancak
haline getirilmişti (Kurtcephe, 1995: 4,5).
20. yüzyılın başlarında Trablusgarb Vilayeti üzerindeki hak iddialarını İtalya
yaklaşık 360 yıl Osmanlı egemenliği altında yaşamış bir vilayet için yapıyordu.
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İtalya büyük güçler arasına girebilmek ve Trablusgarb’ta emellerine ulaşabilmek için gerekli zemini hazırlamakta gecikmedi. 1882 yılında Almanya ve
Avusturya ile imzaladığı üçlü ittifak İtalya için ilk aşama idi. İtalya Almanya
ve Avusturya ile anlaşma halinde iken Almanya’nın rakibi İngiltere ile anlaşmaktan da çekinmedi. Afrika’da pay alabilmek için İngiltere ile dostça ilişkiler kurmanın gerekliliğine inanıyordu. İtalya ve İngiltere 1887 yılında tarafların Mısır ve Trablusgarb’daki faaliyetlerinde birbirlerine yardımcı olacakları
yönünde de bir anlaşma imzaladılar. İtalya aynı zamanda Fransa ile 1901
yılında Tunus’ta yaşanan sorunları unutup tarafların Fas ve Trablusgarb’daki
faaliyetlerinde birbirlerine karşılıklı destek olacaklarına dair bir anlaşma imzaladı. Üçlü ittifakın 1891 yılında uzatılması ile İtalya Trablusgarb üzerindeki
emellerini Almanya’da kabul ettiriyordu. Avusturya ile 1909 yılında yaptıkları anlaşma ile ise Balkanlarda statükoyu koruyacağına ve Balkanlarla ilgili
üçüncü bir devletle anlaşma yapması halinde bu durumdan diğer tarafı haberdar edeceğine dair söz veriyordu (Armaoğlu, 1964: 326-327). Üçlü ittifak
içinde en anlaşamadığı müttefiki Avusturya ile de anlaşan, onun da desteğini
sağlayan İtalya, Rusya ile de anlaşmak istiyordu. Balkanlarda Avusturya’nın
faaliyetlerinden rahatsız olan Rusya, Avusturya’nın Balkanlarda ilerlemesini
önlemek için İtalya’nın yanında yer alıyordu. Bunun üzerine Rusya ile İtalya arasında İtalya Kralı ve Rus Çarının Rocconigi Şatosunda imzaladıkları
Rocconigi anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre Balkanlardaki statüko korunacaktı. İtalya Rusya’nın boğazlardaki, Rusya’da buna karşılık İtalya’nın Trablusgarb’daki menfaatlerini tanıyacaktı (Armaoğlu, 1964: 326).
İtalya Trablusgarb’taki isteklerinin Avrupalı büyük güçler tarafından engellenmeyeceğini yukarıda adı geçen anlaşmalarla sağlamıştı. Ancak İtalya
bir taraftan üçlü ittifak içinde Almanya ve Avusturya ile beraberlik içindeyken diğer taraftan İngiltere, Fransa ve Rusya ile de ittifak halindeydi. Yaptığı anlaşmalar, kurduğu ittifaklar birbiriyle çelişki içindeydi. Ancak o, Trablusgarb’daki faaliyetlerine büyük bir hızla başlamakta bir sakınca görmedi.
Trablusgarb ve Bingazi İmar ve Medeniyet seviyesi açısından geri bir durumdaydı. Ancak 1881 yılında burada Sibyan ve İnas Mektepleri açılmış, şehir sokakları tanzim edilmiş, büyük bir çarşı ayrıca posta ve telgraf merkezleri de tesis edilmiş, hastane ve birçok çeşmeler yaptırılmıştı (Şıvgın, 1989:
6). II. Abdülhamit Fransa’nın Tunus’tan sonra Kuzey Afrika’da ilerlemesini
önlemek için 1908’de Yıldız’dan Bingazi Mutasarrıflığı ve Kumandanı Hilmi
Paşa’ya bir telgraf çekmiş ve acele bir kadro teşkiliyle bir jandarma müfrezesi refakatinde Küfre vahasında bir kaymakamlık kurulmasını ve hükümet
konağı edilecek bir binaya Osmanlı bayrağının çekilmesini irade etmişti
(Şıvgın, 1989: 7) II. Abdülhamit bazı askeri tedbirler de almıştı. Trablusgarb’ta bulunan fırkanın mevcudu takviye edilerek 20.000’e çıkarılmıştır
(Kurtcephe, 1995: 20). Sultan Abdülhamit büyük güçleri birbirleriyle karşı
karşıya getirerek kurduğu denge politikasını Trablusgarb’ta da işletiyordu.
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Trablusgarb limanının inşası için açılan ihaleyi İtalyanlara karşılık Fransızlara verirken yeri geldiğinde İtalyanlara da istedikleri imtiyazları veriyordu
(Kurtcephe, 1995: 19). İtalya bu imtiyazlar sayesinde Trablusgarb’ta iktisadi
ve kültürel hayatta çok etkili bir güç haline gelmişti. Sadece İtalyan gemicilerin Trablusgarb ve Bingazi sahillerinden her sene elde ettikleri süngerin tutarı 2,5 milyon frankı buluyordu (Kurtcephe, 1995: 13). İtalya deniz
ticaretinde de çok ciddi bir güç idi. 1876 yılında Trablusgarb limanına giriş yapan 191.190 tonitonluk 659 yelkenli ve vapurdan İtalyan bandıralı
olan 99’u 55.678 tanilato ile ilk sırayı alıyordu. İkinci sırayı alan İngiltere
ile aralarında 2567 tonilatoluk bir fark vardı (Kurtcephe, 1995: 13). Ancak
İtalyanlar iktisadi açıdan bu kazançlı ilişki yanında (Kurtcephe, 1995: 52)
Trablusgarb’taki emellerini gerçekleştirebilmek için, Trablusgarb halkına
hoş görünebilmek adına eğitim, sağlık, posta ve taşımacılık gibi alanlarda faaliyetlerde bulunuyorlardı. Haberleşmeye yardımcı olmak amacıyla
vilayetler arasında vapur çalıştırmak, posta taşımacılığı hizmetinde bulunmak istiyorlardı. Kendilerine hizmet edecek okullar, limanlar açmak için
çalışıyorlardı. 1900 yılında Trablusgarb vilayetinde İtalyanlara ait okulların
sayısı dördü ibtidai ve biri rüşti olmak üzere beşi bulmuştu. 1911 yılına gelindiğinde ise bu okulların sayısı ona çıkmıştır (Kurtcephe, 1995: 17). 1907
yılında açılan Banco di Roma ise Trablusgarb’a İtalyanların sokulma politikalarından biri idi. Banco di Roma’nın idari heyeti ikinci başkanının İtalya
Dışişleri Bakanı Tittoni’nin kardeşi olması, ortakları arasında birçok siyasetçinin, üst düzeyde görevli bürokratların ve kiliseye mensup çok sayıda
din adamının bulunması İtalyan emperyalizminin Trablusgarb’da izlediği
politikayı anlamamızı kolaylaştırmaktadır (Kurtcephe, 1995: 17). Dönemin gazetelerinden Tanin İtalyanların Trablusgarb’daki faaliyetleri ile ilgili birçok haber yayımlıyordu. Bunlardan biri 12 Eylül 1911 tarihli Tanin’e
Trablusgarb Mebusu Sadık Bey’in yazdığı mektubu idi. Mektup İtalyanların
Trablusgarb’daki faaliyetlerinin ve amaçlarının iyi bir özetidir.
“İtalya Trablusgarb’daki cüretli hareketlerine Abdülhamit döneminde
başlamıştı. Trablusgarb’da zorla Banco di Roma müessesesini kurmuş Bingazi’de de bir postahane açmıştı. Trablusgarb’da halifeye bağlı milyonlarca
müslüman meşrutiyet idaresinden çok şeyler bekledikleri halde ümitleri
boşa çıkmıştı. İstibdat döneminde başlayan bu hareketler meşrutiyet idaresinde de onun bıraktığı yerden devam etti. Trablusgarb her konuda ihmal
edildi. İtalyan emellerini herkesten fazla bilmesi lazım gelen eski Roma Elçisi Sadrazam Hakkı Paşa Kabinesinin Trablusgarb’daki ilk icraatı Banco di
Roma’nın resmiyetini tasdik etmek oldu. Bundan sonra İtalya’nın faaliyeti
kat kat artmaya başladı. Birçok yerde Banco Di Roma’nın şubeleri açıldı. Bu
müessese giderek bütün ticareti eline geçirdi ve yerli tüccarı iflas ettirdi. Emlak
ve arazi satın almaya başladı. Hükümet bunların Banco Di Roma adına değil
o müessesenin direktörü adına satın alınmasına izin verdi. Recep Paşa’nın son
gününe kadar burada bir karış arazi elde edemeyen o müessese hemen 100.000
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liralık araziye sahip oldu. (Bu arazinin %90’ı Bingazi’dedir) İtalyan Trablus’da
dar-ül-eytam, (yetimler yurdu) hastane ve çeşitli okullar açtılar. Hükümet ise
bu hale seyirci kalıyordu. Osmanlı sancağını taşıyan vapur ancak 4-5 ayda bir
defa Trablus’a gidebiliyordu. Maden araştırması için İtalyalı bir heyete izin verildi. İtalya’ya verilecek sadece bir şey kaldı o da bütün İtalyan kamuoyunun
hayali, idari hakimiyet meselesiydi (Şıvgın, 1989: 25).
İtalya Trablusgarb’daki faaliyetlerini Sadık Bey’in mektubunda ifade ettiği gibi nihai hedefine yönelik sürdürüyordu (Şıvgın, 1989: 54). Ancak İtalyan faaliyetleri karşısında Osmanlı Devleti hiçbir tedbir almıyordu. Gerçi
İtalyan Hükümeti 1910 yılı başlarında Trablusgarb ile ilgili olarak askeri
bir harekat gibi bir niyetleri olduğundan bahsetmiyordu. 14 Şubat 1910’da
İtalyan Dışişleri Bakanı Guicciardini Meclis’te bir soruyu cevaplandırırken
Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarının İtalya için Akdeniz dengesi bakımından önemli olduğunu, bu sebepten Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve bunun sağlanmasının İtalya dış siyasetinin değişmez temelli bir ilkesi haline geldiğini söylüyordu (Kurtcephe, 1995: 30).
İtalyan Hükümetinin bu temkinli ifadelerinin yanında aslında 1910 yılının
son aylarında İtalyanların Trablusgarb’daki tutumları sertleşmişti. İtalyan
Hükümeti 1910 yılı sonlarında memnuniyetsizliğini Roma’daki Alman, İngiliz, Avusturya elçiliklerine bildirdi. 7 Aralık 1910 tarihinde İtalya Dışişleri Bakanı “Türk – İtalyan ilişkileri kötüleşmektedir, Türkler bütün İtalyan
teşebbüslerine karşı biteviye zorluk çıkarmaktadırlar, İtalyanların haklı dileklerine karşı kesin ret karşılığı vermektedirler; İtalyanların Trablusgarb’ta
toprak satın almasına zorluk göstermekte, onlara toprak satan yerliler korkutulmakta ve sürülmektedir; Hudeyda’da (Yemen) bir İtalyan gemisine kaçakçılık ediyor diye el koymuştur. Bütün bunlardan kötü sonuçlar çıkabilir,
belki zorlayıcı tedbirlere ve deniz gösterilerine başvurmaktan kaçınamayız,
müttefiklerimizi olmuş bitmiş bir durum karşısında bırakmamak için size
ve Avusturya elçisine önceden haber veriyorum” (Kurtcephe, 1995: 31).
Trablusgarb’daki Banco Di Roma Trablusgarb Valisi İbrahim Paşa’nın
İtalyanlara karşı hareketlerinden, İtalyan gazeteleri fosfatların işletme hakkını kendilerine vermediğinden şikâyet ediyorlar ve valinin değiştirilmesini talep ediyorlardı (Karal, tarihsiz: 266). Trablusgarb İtalyan kamuoyunu
oldukça meşgul ediyordu. Ancak İtalyanların sertleşen tutumlarından Osmanlı Devlet adamlarının farkında oldukları söylenemezdi. Viyana büyükelçiliği İbrahim Paşa meselesini kendilerine açan ve desteklerini sağlayan
İtalyan hükümetinin Trablusgarb’a saldırmak için kendilerine başvurduklarını Osmanlı Devleti’ne iletmelerine rağmen Osmanlı Devlet adamları
her şeyden habersizdiler. Hatta Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Meclis-i Mebusan’da kendisine sözlü olarak yöneltilen bir soruya verdiği cevapta Trablusgarb ve Bingazi’nin mukadderatı hakkında devletler arasında bir müzakere olmadığını ileri sürerek bu konuda meclise teminat vermişti (Şıvgın,
1989: 40). Osmanlı Hükümeti kendisine yapılan baskılar sonunda İbrahim
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Paşa’yı görevinden almış yerine Bekir Sami Beyi tayin etmişti. Bekir Sami
Beyin ilk İtalyan notasının verildiği 23 Eylül 1911 tarihinde halen İstanbul’da olduğu düşünüldüğünde Osmanlı Hükümetinin İtalya karşısındaki
bihaber duruşu daha net anlaşılabilir.
1911 yılında Fas Sultanına karşı çıkan bir ayaklanmanın yabancılara
karşı saldırıları kışkırtması sonucu Fransızların Fas’ı işgal etmesi üzerine
Almanya’nın durumu protesto etmekte gecikmeyip, Fas’ta bulunan Alman
vatandaşlarını koruma bahanesiyle Agadir limanına bir Alman savaş gemisi göndermesi ile İtalyanlar aradığı fırsatı bulur. Kuzey Afrika’da gerçekleşen bu beklenmedik olay İtalyanların harekete geçmesine sebebiyet verir.
Eylül ayının son haftasına girildiğinde yaz tatilini Cavur şehrinde geçiren
Başbakan Giolitti 25 Eylül’de Roma’ya döner. 26 Eylül’de Bakanlar Kurulu
toplanarak Osmanlı Hükümeti’ne ültimatom verme kararı alır (Kurtcephe,
1995: 60). 28 Eylül’de İtalyan Maslahatgüzarı De Martino, Sadrazam Hakkı
Paşa’ya savaş çarkını çalıştırmaya başlayan İtalyan notasını verir (Kurtcephe, 1995: 62). İtalya Osmanlı Devleti’ne verdiği 24 saat mühleti ültimatomda, Trablusgarb’ın uygarlıktan uzak bırakıldığını, bu ülkedeki İtalyanlara
ve yabancılara kötü muamele yapıldığını, Osmanlı Devleti’nin bu duruma
çare bulamadığını, bu sebepten İtalya’nın bu ülkeyi işgale karar verdiğini
bildirir (Armaoğlu, 1964: 328). Böylelikle askeri bir müdahaleye çok önceleri karar veren İtalyan Hükümeti 24 saatlik mühletin dolmasını beklemeksizin Osmanlı Hükümetine 29 Eylül 1911 tarihinde savaş ilan eder.

C) Trablusgarb Savaşının Ortaya Çıkardığı Hak, Adalet Peşinde
Pierre Loti
“Türklerin saadet ve felâket zamanlarında necip ve sadık dostu
Fransız Encümen-i Danış azasından Pierre Loti”
Yusuf Râzı Beyin kaleminden Pirerre Loti’nin Divanyolunda
ikamet ettiği evinin üzerindeki kitabe yazısından
Pierre Loti’nin eserlerinde tanıklık edildiği gibi Doğu dünyası saray,
harem, kostümler, kokular gibi egzotik unsurlardan oluşan maceralarla
dolu bir dünyayı ifade ediyordu. Bu dünya onun için aynı zamanda modern
dünyanın yıkıcı etkilerinden kaçıp kurtulacağı, her şeyin yüzyıl öncesiyle
aynı olduğu bir dünya idi. Türkler de bu dünyanın içinde yaşamaktaydılar.
Dolayısıyla Loti’nin Türklere bağlılığı onun duygu dünyasını tatmin eden
bazı öznel sebeplere dayanıyordu. Ancak duygu dünyasının tatmin eden
özel sebepler 1911 yılına gelindiğinde değişikliğe uğrayacak ve Loti ‘ilk
defa Türkler lehine politik yazılarıyla tavır koyacaktı. Dünya kamuoyunda
Türkler lehine savunuları ilk olarak aslında 11 Ekim 1911 tarihli Le Figaro
gazetesinde yayımladığı “Yangından Sonra” adlı yazısı ile başlar. Bu tarihte
Trablusgarb Savaşı başlamıştır. Ancak Loti siyasi meselelerle ilgili bir yazı
henüz yazmamıştır. Yangından Sonra adlı yazısında Loti, İstanbul’da çıkan
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bir yangın üzerine harap olmuş İstanbul’a yardım edilmesi için Fransızlara
hitab ederek onlardan yardım ister. Fransa sefirinin eşi Madam Bompard’ın
düzenlediği yardım kampanyasına katılmaya Fransızları davet eder.
Pierre Loti Türkler ile ilgili politik manada ilk açık savunularını Trablusgarb Savaşı ile ilgili görüşlerini kendisine soran İtalyan gazeteci Tito
Mazzoni’ye 6 Aralık 1911 tarihinde Le Figaro Gazetesinde verdiği yanıtla
ortaya koymuştur, cevabı şöyledir:
“İtalya’nın ‘şanlı’ teşebbüsü konusundaki fikrimi soruyorsunuz. Fakat
ben, hak ve şanı öbür tarafta, yani atalarından kalan toprakları şaşırtıcı bir
şekilde savunan Türkler ve Araplarda görüyorum. Bunlar ansızın saldırıya
uğradıkları ve silah bakımından İtalyanlara nispeten pek hafif kaldıkları
halde, eski destanlarda görülen kahramanlar gibi kendilerini top güllelerine
parçalatıyorlar; bile bile ölüme koşuyorlar. Gerçek şan ve şeref, zaten
saldırganlar tarafında bulunmaz. Bu incelemenize devam ederseniz, bütün
Avrupa ülkelerinde size tıpkı benim gibi cevap verecek büyük bir çoğunluk
bulacağınızdan eminim.” (Le Figaro, 6 Aralık 1911: 1)
Pierre Loti bulunulan noktada taraftır. Aslında Loti doğduğu andan
itibaren bir taraftır. Fransızdır ve Hıristiyandır. Taraf bir isimdir. Ancak
Trablusgarb Savaşı ile o saldırganlar tarafında değil, kendini savunan
Türkler tarafındadır. Bu taraf halinin sebeplerini ise 3 Ocak 1912 tarihli Le
Figaro’da yayımlanan “Türk-İtalyan Savaşı” adlı yazısında oldukça saldırgan
bir biçimde açıklar.
“Afrika’da bir ormanlıkta, bir gece yarısı, ‘magnezyum’un birkaç saniye
süren ışığı altında, bir mandanın, sırtına atlayan bir parsla olan mücadelesini seyretmiş olduğumu hatırlıyorum. Kendisini boynundan yakalamış olan
düşmanından kurtulabilmek için zavallı mandanın can havliyle sıçraması
şaşırtıcı idi. Fakat tarafların gücü birbirine eşit değildi. Önce, parsın saldırısı ani olmuştu; sonra da, mandanın pençeleri yoktu. Pars, keskin ve uzun
pençelerini ansızın avının etine batırarak seller gibi kan akıtıyordu. Manda
ise, bu kan dökücü düşmanına karşı yalnız kendini savunmakla yetiniyordu..
Afrika’da gördüğüm bu kavga ile Türk – İtalya savaşı arasında bir benzerlik buluyorum. Aynı apansız hücum… Saldırganda aynı gaye… Silahlarda
aynı eşitsizlik… Aynı yiğitçe savunma...
Bu üzücü itirazlarım yalnız İtalyanlara karşı değildir. Sözlerim hepimizi,
Avrupa’nın bütün hıristiyan halkını içine almaktadır. Yeryüzünde en fazla
insan öldüren bizleriz. Dudaklarımızda ‘kardeşlik’ kelimesi olduğu halde,
her yıl daha da çoğalan yakıp yıkıcı maddeler icad ederek, Afrika’da, Asya’da
yağma ve çapul düşüncesiyle kan ve ateş saçanlar bizleriz. Esmer ve aşağı
ırktan insanlara hayvanmış gibi davrananlar bizleriz. Kendi medeniyetimize
uymayanları bizim kadar pratik, bizim kadar çıkarcı, bizim kadar silahlanmış olmadıkları için, hiçbir şeyi umursamadan, incelemeden hor görüyor,
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top gülleleriyle eziyoruz. Öldürebildiğimiz kadar öldürdükten sonra, oraları
gayemize uygun şekilde işletmeye başlıyoruz. Küçük sanayii öldüren büyük
fabrikalarımızı, işçi güruhumuzu, heyecanlarımızı, hırs ve açgözlülüğümüzü, kötümserliklerimizi, velhasıl bütün bayağılığımızı oralara taşıyoruz…
Bu sözlerim, medeniyeti yanlış anlayan gafil ve çıkarcı bazı densizler tarafından bana ne kadar küfür getireceğini şimdiden kolaylıkla tahmin edebiliyorum. Fakat, o küfürler, ömrümü içinde tamamlamak üzere bulunduğum
şu sessiz ve dışa kapalı köşeme ulaşamayacaktır.
Ben, sayılı günlerimin sonuna varmak üzereyim. Artık, hiçbir şeye karşı
ne isteğim vardır ne de pervam… Fakat, sözümü birkaç kişiye olsun dinletmek gücünde olduğumu bildikçe gerçek olarak tanıdığım şeyleri söylemeyi bir
görev sayacağım.
Onları gizlemek için ileri sürülen bahaneler ne olursa olsun, emperyalist
savaşlara lanet!.. İnsan kasaplarına utanç!..” (Le Figaro, 3 Ocak 1912: 1)
Pierre Loti’nin bu sözlerini basit bir Türk – İtalyan sorunu ile açıklamak
mümkün değildir. Sorun bir sömürge sorunudur. Pierre Loti’nin sömürgecilik karşıtı tutumudur. Sömürgeciliğin en yoğun olarak yaşandığı 19. yüzyılda yaşanan vahşetleri tenkit etmiştir.
İtalya’nın Trablusgarb’a saldırıları karşısında tepkisini dile getiren Loti
Türkler lehine savunuları “Türkler Katliam Ediyorlar” başlıklı makalesinde
açıklar. Türkler katlediyor diyenlere karşı İtalyanların Trablusgarb’da, İngilizlerin Hartum’da, Fransızların Cezayir’de yaptıkları yanında Türklerin
yaptıklarını hafifletecek yığınla sebebe sahip olduklarını belirtir.
“1911 Ekimi’nin uğursuz günlerinde, Trablusgarb’da acaba böyle haykırılmaz mıydı: ‘İtalyanlar katliam ediyorlar!’ İtalyanlar ise, sebepsiz ve
anlamsız istilaya giden emperyalistlerdi. Onların, her taraftan baskıya uğrayan Türkler gibi bir ‘özürleri’ de yoktu. Son Çin seferinde, Bokserlerin
hücumuna uğrayan suçsuz günahsız Tung-Çeo ve Tiyen-Şin gibi şehirler
görmüştüm ki, bir yığın harabeden ibaret kalmışlardı. Vernikli eşya arasında, çocuk, kadın ve ihtiyar cesetleri, tüfek dipçikleriyle paramparça edilmiş
yatıyorlardı. O zamanda şöyle haykırılabilirdi: ‘Avrupa… Uzak Doğu’ya,
o bilinen medeniyet meş’alesini getirmeye gelen Avrupa katliam ediyor!’
Böyle denseydi, Avrupa acaba nasıl bir mazeret öne sürebilirdi, lütfen söyler misiniz?... Zavallı Türkler kendilerine dört bir taraftan açılan şu insafsız
savaşta, ara sıra katliama kalkıştıkları doğru ise, kendileri için ne kadar çok
hafifletici sebepler vardır.” (Le Figaro, 7 Kasım 1912: 1)
Pierre Loti’nin Le Figaro Gazetesinde yayımladığı iki önemli yazısı ile
başlayan siyasal zeminde hak, adalet arayışı açık olarak Trablusgarb Savaşı
ile ortaya çıkmıştır. Savaşı hazırlayan uluslar arası ortam, Trablusgarb’ta İtalyanların faaliyetleri ve Osmanlı Devleti’ne karşı sertleşen tutumları Pierre
Loti’yi ilk defa siyasal zeminde önemli bir aktör olarak ortaya çıkarmıştır.
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KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NDA STRATEJİK NOKTALAR
STRATEGIC POINTS OF THE CYPRUS PEACE OPERATION
Nurhan AYDIN1, Ferhat ACAR2
ÖZET
Kıbrıs tarih boyunca jeopolitik ve jeostratejik öneminden ötürü daima büyük
devletlerin ilgi odağı olmuştur. Kıbrıs Türkleri Yunanlıların aşırı milliyetçi tutumu
nedeniyle imha edilmek istenmiştir. Türkiye ise bu durum karşısında kayıtsız
kalamazdı. Bu durumdan dolayı adada yaşayan Türklerin haklarını savunmak ve
Türleri korumak amacıyla 20 Temmuz 1974 tarihinde adaya çıkarma harekatında
bulunulmuştur.
Çıkarma harekatı öncesinde yapılan harekat planları incelendiğinde adanın
stratejik noktaları gözler önüne serilmektedir. Rumların planlarına göre belirtilen
stratejik noktalar Mağosa-Boğaz, Larnaka, Omofro, Girne, Baf ve Poli bölgeleri,
Türk harekat planına göre ise; Yıldız 70 Planı Magosa yöresi, Yıldız Atma 1 Lefkoşa
yöresi Yıldız Atma 4 ise Girne sahilleri ve Gönyeli Ovasına indirme yapılması
üzerine hazırlanmıştır. Belirtilen noktalar harekatın başarıya ulaşması için büyük
bir önem teşkil etmektedir.
Türkler adaya yapılan çıkarma harekatının tamamen adaya barış getirmek ve
Türklerin imha edilmesini önlemek, iki toplum arasında eşitliğe dayanan dengeli
bir yönetim kurmak amacıyla olduğunu her fırsatta belirtmiştir. Yunanistan’ın
Kıbrıs’ı daha önceleri BM gündemine götürmesiyle sorun uluslararası bir boyut
kazanmıştır. Türkiye’nin Kıbrıs’a yapmış olduğu müdahalenin ardından Yunanlılar
yenilgiye uğramış, adada Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş ve Türkler hakkettiği
yönetime kavuşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Stratejik noktalar, Kıbrıs adası, Harekat, Yunan, Harekat
Planları

ABSTRACT
Due to its geopolitical and geostrategic importance, Cyprus has been a
focal point of major states throughout history. The intention was to eliminate
Cypriot Turks due to the extremist nationalistic attitude of the Greeks. Under the
circumstances Turkey as a guarantor state could not remain indifferent. Therefore
in order to defend the rights of the Turks living on the island and to protect the
Turks a landing invasion was executed on the 20th of July 1974.
1 Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi KARS, z.nurhanaydin@hotmail.com
2 Okt., Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
SARIKAMIŞ, acarf3333@gmail.com
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The strategic points of the island are revealed in the operation plans made
before the landing operation. According to the plans of the Greeks the strategic
points have been determined as Famagusta-Agios Sergios, Larnaca, Omofro,
Kyrenia, Paphos and Polis zones while according to the operation plan of the Turks
these are Yıldız 70 Plan Famagusta region, Yıldız Atma 1 Nicosia region Yıldız
Atma 4 on the Kyrenia coast and Gönyeli Plain for a landing. The indicated points
have great importance in the success of the operation.
The Turks explained at every opportunity that the intention of invading the
island ws to bring peace to the island and prevent the elimination of Turks and to
establish a balanced administration based on equality between the two communities.
The Cyprus issue had gained international dimensions because Greece had put
Cyprus on the agenda of the UN previously. After Turkey intervened in Cyprus the
Greeks were defeated and the Turkish Federated State of Cyprus was established
and the Turks achieved the administration that they deserved.
Keywords: Strategic points, Island of Cyprus, Operation, Greek, Operation
Plans

GİRİŞ
Tarih boyunca Finike, Asur, Mısır, Hitit, Doğu Roma, Ceneviz, Venedik,
Osmanlı ve İngilizler Kıbrıs adasına kısmen veya tamamen egemen olmuşlardır. Kıbrıs adası Akdeniz ve çevresindeki ticari deniz yolları ve kara parçaları bakımından tarih boyunca büyük önem taşımıştır.(Manisalı, 2003: 15)
Kıbrıs, Yavuz Sultan Selim’in Mısır ve İran Seferleri, Kanuni Sultan Süleyman’ın Akdeniz’i Osmanlı İmparatorluğu’nun bir gölü haline getirmesi
sonucunda Lala Mustafa Paşa ve askerlerinin 1570 Temmuz’undan 1571
Ağustos’una kadar devam eden savaşla birlikte Osmanlı İmparatorluğu
hakimiyetine girmiştir. XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti’nin
Kıbrıs adası üzerindeki egemenliğinde zayıflamalar görülmüştür. Osmanlı
Devleti I. Dünya Savaşı’nda Almanya ile beraber olunca, İngiltere adayı ilhak etmek için 1878’den beri yürüttüğü politikayı uygulama fırsatını buldu.
İngiltere 4 Haziran 1878 tarihli antlaşmayı 5 Kasım 1914’te tek taraflı feshederek Kıbrıs’ı kendi topraklarına ilhak etti. Osmanlı Devleti bu feshi kabul
etmediğini 9 Kasım 1914’te İngiltere’ye verdiği nota ile bildirdi.(Şahinler,
1979: 98) İlerleyen süreçte adanın kullanım hakkı, Osmanlı padişahının
hukukuna herhangi bir helal gelmemek kaydı ile İngilizlere bırakılmıştır.
(Öztürk, 2003: 1)
Rumlar adanın İngilizler tarafından alınmasını, gelecekte birgün Yunanistan’a ilhak olmasının başlangıcı olarak görmüşlerdir. Kıbrıs adasına
gelen Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, yapmış olduğu bir konuşmada, “biz bu yönetim değişikliğini hoş karılıyoruz, çünkü İngiltere’nin daha
önce Yunan adalarında olduğu gibi Kıbrıs’ı da anavatanımıza yani Yunanis-
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tan’a vereceğinden eminiz” diyordu.(Güzel, 2002: 891) Bu durum Rumların
enosis fikrini tamamen gözler önüne sermiştir. Lozan Barış Antlaşması’nın
20. maddesi ile Kıbrıs’ın ilhak kararını tanımak zorunda kaldı. Belirtilen
maddeye göre adadaki Türk halkına Türk ve İngiliz vatandaşlıklarından birini seçmeleri öneriliyordu. Türk vatandaşlığını seçmeye başlayanlar Türkiye’ye göç etmeye başladılar.(Vatansever, 2010: 1495) Lozan Antlaşması ile
Kıbrıs’ın İngiltere’ye bırakılması adada Türklerin durumunu kötüleştirdi.
Ancak, Kıbrıs’ta Lozan’a karşın önemli bir Türk nüfusu kalmıştı. Buradaki
nüfus 1571’den beri adayı yurt olarak benimsemiş insanlardı. Lozan’daki
olumsuz sonuçlara karşı adadaki varlıklarını sürdürmekte kararlıydılar.
Anadolu’daki Kemalist devrim ve Cumhuriyet’in gelişmekte oluşu, Lozan’daki olumsuz kararlara rağmen Kıbrıs Türklerini cesaretlendirmiştir.
(Manisalı, 2003: 25-27) Türkiye 1931 tarihinden itibaren Kıbrıs’ta vuku
bulan gelişmeler nedeniyle adayla ilgilenmeye başlamıştır. İngiltere Lozan Barış Antlaşması’yla Kıbrıs’a hukuken hakim olduktan sonra 10 Mart
1925’te adanın kendi sömürgesi olduğunu ilan etmişti. 1929 Haziran ayında İngiltere’de işçi hükümeti kurulunca, Ekim’de Kıbrıslı Rumlar üç kişilik
bir heyeti Londra’ya yollamış, tanınan hakların genişletilmesi istenmişti.
Red cevabı alan Kıbrıslı Rumlar İngiliz yönetimine karşı direnişe geçmiştir.
21 Ekim 1931 tarihinde Rumlar Lefkoşa’da ayaklanarak hükümet konağını
yakmışlardır. İsyan adanın her tarafına yayıldı, asayiş ancak Kasım’ın ilk
haftasında sağlanabildi. (Kuran, 1993: 246-247)
Kıbrıs adası 1923 yılından 1950 yılının sonuna kadar İngilizler tarafından yönetilmiştir.(Öztürk, 2003: 1) İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Oniki
Ada’nın Yunanistan’a verilmesiyle birlikte, Kıbrıs konusunda da bazı beklentiler gündeme gelmiştir. Bu beklentilerin kaynağında yatan neden ise
1950 Haziran’ında G. Papandreou’nun “Bugün Yunanistan, biri İngiltere
diğeri ABD olan iki ciğerle nefes almaktadır. Bu nedenle Kıbrıs konusu
yüzünden nefessiz kalarak boğulmaya dayanamaz” diyerek kaygısını dile
getirmiştir. (Akmaral, 2004: 17-18)
1950 yılında enosis hareketleri artmıştır. Yunan başbakanı Sophokles Venizelos, 16 Şubat 1951 yılında Parlamento’da yaptığı bir konuşmada Kıbrıs’ın
anavatanla birleşme isteğini resmen açıklamıştır. Bu durumun sonucunda
1954 yılından sonra enosis hareketleri tedhiş eylemlerine dönüşmüştür. Bu
amaç çerçevesinde EOKA adıyla bir yer altı örgütü kurmuşlardır. Tedhiş
eylemlerin gittikçe genişlemesi ve Türklere de yönelmesi neticesinde 1957
yılında Türk Mukavemet Teşkilatı adıyla bir karşı örgüt kurulması zarureti
doğmuştur. Bu gelişmelerden sonra artık Kıbrıs Türkleri de Türkiye ile birleşmek istiyordu.(Türk, 2003: 5-6) 1957 yılında Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinde
bombalama, ateşe verme, pankart asma, sabotaj, öldürme ve gasp gibi kanun
dışı hareketler ile Türklere karşı sindirme hareketleri yoğunlaşmıştır. Buna
karşılık Kıbrıs Türk halkı enosise karşı mücadeleye girişmiştir.
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Rumların enosis taleplerine karşı, Türk halkı her yolla self-determinasyon hakkına sahip çıkmıştır. İki zıt görüş karşısında (Enosis-Taksim)
orta yol olarak adanın bağımsızlığı fikri doğmuştur. Bu çerçevede 11 Şubat
1958’de Zürih Antlaşması ve 19 Şubat 1959’da Londra Antlaşması imzalanmıştır. Böylece Kıbrıs, iki halkın ortak egemenliğinde ve yönetiminde, iki
toplumlu bir cumhuriyet olarak doğmuştur. Bu iki antlaşmaya göre cumhurbaşkanı Rum yardımcısı Türk, bakanlar kurulu 7 Rum 3 Türk, temsilciler meclisi 35 Rum 15 Türk üyeden oluşacaktır. (İsmail, 1998: 52)
Problemler çözülmüş gibi görünüyor olmasına rağmen, antlaşmaların
imzalanmasından hemen sonra Rum tarafında KEM (Kıbrıs İlhak Cephesi) adında gizli bir örgüt kurulmuştur. Bu örgütün ana hedefleri Kıbrıs’ın
ilhakı ve Kıbrıs Türklerini yok etmek üzerine olmuştur. Makarios enosisin
önündeki engelleri kaldırmak istemiş, bu amaçla Türk halkına söz hakkı
veren anayasanın 13. maddesini değiştirmek için plan hazırlamıştır. Bu plana göre, söz konusu maddenin değiştirilmesi Türklere teklif edilecek, teklifin reddedilmesi halinde zorla empoze edilmesi yoluna gidilecekti. Karşı
konulduğu taktirde de “Türkler hükümete isyan etti” diye olay dünyaya
duyurulacak “asilerin ezilmesi” Kıbrıs hükümetinin bir iç meselesi olarak
sunulacaktır.(Somuncuoğlu, 2003: 30)
6 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy mevkiini savunma maksadıyla oraya gelen Tük gençlerini, “barış gücünü tatbik ediyoruz” diye kandırarak
katletmişlerdir. Dünya tarihine Erenköy katliamı olarak geçen olay, Türk
hükümetinin havadan yaptığı müdahale ile durdurulabilmiştir. Türk ve
Yunan başbakanları arasında yapılan çeşitli uzlaşma ve görüşmelerden Yunanların enosiste ısrarlı olmaları nedeniyle bir sonuç alınamamıştır. Aslında bu barış görüşmeleri, Rumların yeni saldırılara hazırlanmaları için
bir oyalama taktiği oluyordu. Nitekim 15 Kasım 1967 tarihinde Geçitkale
ve Boğaziçi’nde katliamlar yapılmış, Türk Hükümetinin müdahale kararı
ABD tarafından önlenmiştir.(Güzel, 2002: 893)
Yunan Hükümeti 15 Temmuz 1974 tarihinde adadaki Yunanlı subayların komutası altında askeri bir darbe düzenledi. Makarios bu saldırılardan
canını zor kurtarıp önce Baf ’a oradan da İngilizlerin yardımıyla Londra’ya,
oradan da ayrılıp 18 Temmuz’da New York’a gitmiştir. BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmasında Kıbrıs’ın Yunan işgali altında olduğunu belirtmiştir.(Gazioğlu, 2002: 963) Yapmış olduğu 26 dakikalık konuşmasında
“Kıbrıs Yunanistan tarafından istila edilmiştir ve bundan hem Türk hemde
Rum cemaatleri zarar görecektir. Kıbrıs’taki darbenin bir iç mesele olarak
nitelendirilmesine imkan yoktur. Adanın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü
ortadan kaldırılmıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin eski rejimine dönmesi için yardımları şarttır (Milliyet Gazetesi, 20.07.1974: 6) demiştir.
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Kıbrıs Adası’nın Jeostratejik Önemi
Kıbrıs adasına mevki olarak en yakın ülke 70 km uzaklıkta bulunan
Türkiye’dir. Kıbrıs adasının yüzölçümü 9283 km2 olup 800 km Yunanistan’a,
120 km Suriye’ye uzaklık mesafesindedir.(Yılmaz, 1998: 272) Günümüzde
adanın yalnızca % 35’i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kontrolündedir.
(Polat, 2006: www.ekonomist.... )
Kıbrıs adası Asya ve Avrupa’yı ayıran boğazlar ile Asya ve Afrika’yı ayıran Süveyş Kanalı arasında yer almakla birlikte Avrasya-Afrika bağlantısının en önemli su havzaları, Körfez ve Hazar havzaları ile Aden ve Hürmüz
suyollarının nabzını tutacak sabit bir üs ve uçak gemisi konumundadır.
(Kızılyürek, 2014: www.yeniduzen...) Kıbrıs Ortadoğu, Doğu Akdeniz,
Ege, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz bölgelerin hepsine öylesine dengeli bir uzaklıktadır ki, her birini doğrudan etkileyecek önem arz etmektedir.(Davutoğlu, 2004: 180) Kıbrıs, Türkiye’nin güney limanlarını tamamen, kontrol
etmenin yanında Orta Doğu’ya hâkim olma emelinde olanlar için anahtar
durumundadır. Ayrıca Kıbrıs, Amerika’nın, ve AB’nin hayat alanı denebilecek bölgeye yakınlığı ve stratejik konumu nedeniyle de önem kazanır. Çünkü dünya enerji kaynaklarının yaklaşık % 70’i hayat alanı bölgesindedir.
Çevreye olan etkisi nedeniyle Kıbrıs adası, Mersin ve İskenderun limanlarına giriş ve çıkışları etkili bir şekilde kontrol edecek konumda olup,
Suriye ve İsrail liman sahillerinin güvenliği için ciddi bir öneme haizdir.
Aynı zamanda Ortadoğu petrolleri ile petrol nakliyatının kontrolü bakımından ihmal edilemeyecek derecede bir stratejik konuma sahiptir. Ege
Denizi’nde, Yunan adaları ile kuşatılmış Türkiye’nin güneyden de Kıbrıs
Rum kesimi ile çevrilmesi, Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarını önemli
ölçüde sınırlandırmış olacaktır. (Oskay, www.academia.edu.....)
Kıbrıs adasının Türkiye açısından en önemli stratejik özelliği ise coğrafi
konumundan gelmektedir. Askeri strateji bağlamında tartışılmaz bir öneme
sahip olan coğrafi konum, deniz gücü ile bir araya getirildiğinde tartışılmaz
bir üstünlük sağlayacağı da kesindir. Denizlerin önemini Alfred Mahan’ın jeostratejik teorisi gözler önüne sermektedir. Bu teoriye göre denizlere hakim
olanın dünyaya hakim olacağı belirtilmiştir. (Keser, t.yok: 116) Buda Kıbrıs
adasının ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gözler önüne sermiştir.

Kıbrıs Barış Harekatı Hazırlıkları ve Harekat Planlarındaki
Stratejik Noktalar
Ankara’ya darbenin ilk haberi gelir gelmez, Garanti Antlaşmasına uygun
şekilde adaya askeri müdahale için hazırlıklara başlanmıştır. Başbakan
Bülent Ecevit 17 Temmuz tarihinde Londra’ya gidip diğer garantör ülke olan
İngiltere ile ortak hareket etme girişimlerinde bulunmuştur.(Armaoğlu,
1999: 82-83) İngiltere birlikte hareket etmeyi reddedince Türkiye’nin tek
başına müdahalesi kaçınılmaz olmuştur.
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ABD Ankara Büyük elçisi Joseph Sisco beraberinde 14 uzmanla Esenboğa hava alanına Bülent Ecevit’le görüşmek amacıyla gelmiştir.(Milliyet
Gazetesi, 20.07.1974: 10) İnsani sorunlara değinerek, siyasi bir formülün
bulunmasına yardımcı olmak üzere askeri harekatla ilgili kararı 48 saat
ertelenmesini önermişti. Bülent Ecevit ise harekatı ertelemenin olanaksız
olduğunu belirtmişti.(Sonyel, 2014: 88) Hollanda Dışişleri Bakanı Max Van
Der Stoel İran’a yaptığı ziyaretten dönerken Başbakan Ecevit’le görüşmek
için Ankara’ya gelmiş. Muhabirlerin Kıbrıs’la ilgili sorularına “Bizim görüşümüz açıktır, Zürih Antlaşmasının ruhuna tarafların sıkı sıkıya saygı
göstermesi gerekmektedir. Kıbrıslıların kendi geleceklerini tayin etmelerini
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak engelleyecek hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır şeklinde açıklama yapmıştır.(Milliyet Gazetesi, 20.07.1974:
10) Harekât gerçekleşmeden önce hazırlanan harekat planlarında hem
Rumların hem Türklerin stratejik noktaları dikkate alarak planlarını hazırladıkları görülmektedir. Turan Güneşe göre ilk hedef adadaki iki limanı
güvence altına almak üzerine olmalıydı. Bu noktalar Girne, Lefkoşa, Limasol, Larnaka, Magosa ve Lefke olarak karşımıza çıkaktadır.
20 Temmuz 1074 günü Başbakan Bülent Ecevit Kıbrıs’a Müdahale konusunu aşağıdaki tezkere ile meclise sunmuştur.
“Dış siyasî olayların ortaya çıkardığı ağır şartlar sonunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.3.1964 günü ve 93 sayılı 17.11.1967 gün ve 148 sayılı kararıyla verilen izne dayanılarak Kıbrıs’a yapılan indirme ve çıkarma
harekatının meydana getirmesi muhtemel ihtilaflar karşısında gerekliliği,
sınırı ve miktarı hükümetçe taktir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine Anayasanın 66. Maddesi uyarınca
izin verilmesi karar ittihazını arz ve teklif ederim.
Saygılarımla” (TBMM Tutanak Dergisi, 20.07.1974: 8)
DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli ise Kıbrıs’taki olaylar karşısında hükümetin ciddiyetten uzak olarak bazı temaslara giriştiğini, bir oyalanma
içinde olduğunu bildirmiş, bu oyalama taktiği karşısında DP’nin hükümetle uyum halinde olmayacağını söylemiştir. Bozbeyli DP olarak TBMM’nin
gizli oturumunu ertelemeye karşı olduklarını açıklamış “Hükümetin bugün için Kıbrıs’a müdahale için yetkisi tamdır. Meclisten yetki isteneceği
yolundaki beyanlar ciddiyetten uzaktır. Kıbrıs açıkça Yunan hakimiyetindedir. Tedbir alınmamakta ve müdahalede geç kalınmıştır. Hala faydasız
teşebbüs ve görüşmelerle oyalanma durumu devam ediyor. Biz DP olarak
hükümeti ciddi kesin kararlı bir tutumu olursa destekleme kararındayız demiştir. (Milliyet Gazetesi, 20.07.1974: 10)
Başbakan tarafından verilen tezkere gizli oturumda oylanıp ittifakla kabul edilmiştir. Oylamanın ardından söz alan Başbakan Bülent Ecevit, kararın oybirliğiyle alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip,
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bu harekatın aslında bir savaş olmanın dışında bir barış harekatı olduğunu,
adaya bir bakıma barış getirmek üzere girişilmiş bir harekat olduğunu belirtmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, 20.07.1974: 10)

Rum Harekât Planları
Kıbrıs Rumlarının iki hareket planı bulunmaktaydı. Bunlar Festos Planı
ve Afrodit Planlarıdır. Festos Planı tamamen iç güvenlik konularını kapsamakta olup Kıbrıs adasındaki Türkleri tamamen imha etme üzerine oturtulmuştur. Afrodit Planı ise Kıbrıs Adasına yapılacak çıkarma ve indirmelere karşı savunma ve koruma amaçlıdır. Rumların planlarına göre Türklerin
Mağosa-Boğaz, Larnaka, Omofro, Girne, Baf ve Poli bölgelerine çıkarma
yapacağını düşünmektedirler.(Koç, 2005: 214) Bu bölgelerin önemi açısından Rumlar bölgeyi korumak amacıyla ikinci dereceden de planlar yapmışlardır. Bu planlar Leon Planı, Aetos Planı ve Velos Planı’dır. Leon Planına
göre eğer Türk çıkarması Magosa bölgesine yapılırsa plan uygulamaya geçilecektir. Leon Planının uygulanışı ise kuzeyden güneye doğru Tank Alayı,
1. Piyade Taburu, 2. Piyade Taburu ve 12. Piyade Alayı taarruz kademesinde, Yunan Kontejan Alayı ihtiyatta olmak üzere Magosa Körfezine çıkan
Türk birliklerine taarruzu ön görmektedir. Aetos Planı, Türklerin Omofro
körfezine çıkarma yapmaları düşüncesine karşı hazırlanmıştır. Güneyden
kuzeye doğru Tank Alayı (AMA), 1. Piyade Taburu, 2. Piyade Taburu taarruz kademesinde, Yunan Kontejan Alayı Yılmazköy bölgesinde ihtiyatta
olmak üzere taarruzla Türk birliklerini imha edecektir. Son olarak Velos
Planı hazırlanmış ve plana göre Türk birlikleri Girne bölgesinden çıkarma
yaparsa belirtilen plan uygulamaya geçilecekti. Batıdan doğuya doğru 9.
Piyade Alayı, Tank Alayı (AMA) ve 12. Piyade Alayı taarruz kademesinde
Yunan Kontejan Alayı Ayvasıl bölgesinde ihtiyatta olmak üzere taarruzla
Girne bölgesine çıkan Türkleri imha edecektir. Koç, 2005: 214, 215, 216)

Türk Harekat Planları
Kıbrıs Barış Harekatı, Konya’daki II. Ordu Komutanı Orgeneral Suat
Aktulga’nın sorumluluğuna verilmişti. II. Ordu Komutanlığına bağlı VI.
Kolordu’nun Kıbrıs’a gönderilmesi kararlaştırıldı. VI. Kolordu Komutanı
Nurettin Ersin’in emrine verilen birlikler şu şekildedir; Çakmak Özel Görev Kuvveti, Komando Tugayı, Hava İndirme Tugayı, 39. Piyade Tümeni,
28. Piyade Tümeni, Kıbrıs Türk Alayı ve Bayraktarlık emrindeki Kıbrıs Mücahitleriydi. (Artuç, 1989: 167-168)
Türk Genelkurmay Başkanlığı, Kıbrıs adasına müdahale amacıyla beş
adet plan geliştirmiştir. Bunlar Yıldız 70 Harekat Planı, Yıldız Atma 1, Yıldız
Atma 2, Yıldız Atma 3, Yıldız Atma 4’tür. Yıldız 70 Planı Magosa yöresinde,
Yıldız Atma 1 Lefkoşa yöresinde uygulanacaktır. Yıldız Atma 2 Planı ise günümüze kadar gizli kalmıştır. Yıldız Atma 3 Kıbrıs Türklerinin zor durum-
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da kalmalarına mani olmak için havadan ikmal sağlamak üzerine olmuştur.
Yıldız Atma 4 ise Girne sahilleri ve Gönyeli Ovasına indirme yapılması üzerine hazırlanmıştır. (Özçelik 2012: www.dho.edu.....) Oysa incelenen diğer
kaynaklarda bu planlara ek olarak iki plan daha görülmektedir. Bu planlar
KTKA Planı ve TMT Planıdır.

Birinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın Başlaması
Makarios’u devirmek maksadıyla Afrodit-3 Harekatı, 15 Temmuz 1974
saat 08.00’de “Makarios Hastaneye Girdi.” mesajıyla başlatılır. Makarios’u
ortadan kaldırmak, Nikos Sampson’u “Kukla Başkan” yapmak için başlatılan hareketin hedefi, Enosis’e yönelik olarak Makarios’tan kurtulup adanın
Yunanistan’a bağlanmasını sağlamak ve adada yaşayan Türklerin yok edilmesidir. Kıbrıs adası Yunanistan tarafından fiilen işgal edilmiş durumdadır
ve bu durum BM raporlarıyla da tespit edilmiştir.
Türk hareketi kaçınılmaz olmuştur. Başbakan Bülent Ecevit 20 Temmuz
sabahı saat 06.10’da yaptığı radyo konuşmasında “Biz aslında savaş için değil,
barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz”(Ayşe Tatile Çıksın: www.tarihintaniklari...) diyordu. Rauf Denktaş
da 20 Temmuz sabahı Bayrak radyosunda yaptığı konuşmada müdahalenin
amacının adaya barış getirmek olduğunu söylüyordu: “Bu bir istila değildir.
Kıbrıs’ın bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini yeniden tesis etmek
için girişilen ve sadece bu gayeye matuf sınırlı bir polis harekâtıdır. Hepimizin vazifesi, bu harekâtı hedefinden saptırmamak, kan akmasını önlemek,
bir an evvel Kıbrıs’a barış getirmektir. Zafer, bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin
savunucusu, Tüm Kıbrıslılarındır.” (Yeni Düzen Gazetesi: www.yeniduzen....)
Türkiye, diplomatik yollardan adadaki Yunanlı subayların çıkarılması
için mücadele etti. Bu girişimler ise Yunanistan tarafından reddedildi. Bu
girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine de Türkiye, bütün diplomatik, politik yollar denendikten sonra, Garanti Anlaşmasının 4’üncü maddesindeki
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, bu antlaşmadan aldığı müdahale
yetkisini kullanmaya mecbur kalmıştır. (Uçarol, 1995: 769)
Avrupa basınının Kıbrıs Barış Harekatı konusundaki tutumu ise dönemin Milliyet gazetesi şu şekilde satırlarına taşımıştır; BBC “Türkiye’nin Tak
başına Harekete Geçmesi Hakkıdır” haber başlığı altında BBC Radyosunun
“Bu sefer Kıbrıs Anayasasının çiğnendiğine şüphe götüremez” denilmiştir.
Böyle bir durumda garantör devletlerden biri olarak Türkiye’nin öteki garantör devletlerle veya tek başına harekete geçmesi ve Kıbrıs’ta meşruiyeti
sağlaması hakkıdır. (Milliyet Gazetesi, 20.07.1974: 7)
Londra’da yayınlanan Daily Express gazetesi ise Türkiye ve Yunanistan
arasındaki gerginliğin giderilmesi Henry Kissinger için yeni bir görev olacağını belirtmiştir. ABD Basını ise olayı şu şekilde kaleme almıştır. New York
Times Gazetesi, Amerikan Hükümeti’nin Kıbrıs konusunda izlediği politi-
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kayı şiddetle eleştirmiştir. Kıbrıs’taki Ulusal Muhafız Gücü başındaki Yunanlı subayların emriyle ayaklanmıştır. Makarios darbeden dokuz gün önce
bu subayların geri çekilmesi istemiş. Herkesin bildiği bu durumu bir kararla
kınaması gereken güvenlik konseyinin bu yolda bir karar almasını Amerika
niye engellemiştir? (Milliyet Gazetesi, 20.07.1974: 7)
20 Temmuz 1974 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri adadaki anayasayı yürürlüğe sokmak ve düzeni yeniden sağlamak üzere Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlattı.
Kıbrıs’a yapılacak bir amfibi harekâtta, çıkarmanın yapılacağı bölgenin
ve bu bölgedeki plajların seçimi, harekâtın başarıya ulaşması üzerinde hayati olan bir etkendi. Kıbrıs’ın kıyılarında en ideal plajlar, Ada’nın doğusunda,
Magosa Körfezi’nde Zafer Burnu (Abostolos Andreas) ile Poyraz (Greko)
arasında bulunuyordu. Magosa ve Güzelyurt Körfezlerine yapılacak bir çıkarma harekâtıyla yeterli manevra alanı bulan birlikler geçitlere tabi olmadan süratle Lefkoşa bölgesine el atabilecekti.
Çıkarmaya en uygun plaj Girne’nin doğusunda bulunan Altı Mil Plajı
idi. Bu plajın hemen güneyinde birlikleri içine alacak büyüklükte bir alan
mevcut olup; plaj, sahile paralel olarak uzanan ana yola zemini sert bir yolla bağlanıyordu. Plaja çıkan birlikler ve araçlar, bu yolla, kıyıbaşına intikal
etme imkânı bulabileceklerdi. Bununla beraber, plaja mücavir arazinin topografik yapısı tehlikeli bir engel karakteri taşıyordu. Burada bulunan derin
vadiler, sahile çıkan birliklerin araçlarının dağılmasına olanak sağlamadığı
gibi, düşmana gizleme ve örtü sağlıyordu. Ayrıca, Beşparmak tepesinden
geçen Girne-Magosa yolu, çıkarma plajına kadar geniş bir görüş ve ateş imkânına sahip bulunuyordu. Altı Mil Plajı’na çıkacak kuvvetin, Girne Boğazı
ve Beşparmak tepesinden yapılacak bir taarruzla tıkanma riski oldukça büyüktü. Anılan plajın doğusundaki plajlara yapılacak bir çıkarma, nihai hedef
olarak kabul edilen Lefkoşa’dan uzaklaşmış olacağından tercih edilmemiştir.
(Çetiner, 2007: 53)
Pladini (Yavuz) Plajı’nın üst kısmındaki düzlükte, çıkan birlikler ile araçların tertipleneceği oldukça geniş bir alan vardı. Burası, düşmanın biri Girne’de,
diğeri Lambusa’da bulunan garnizonlarından uzakta bulunuyordu. Çıkan birlikler sahile paralel olarak uzanan ana yola ulaştığı zaman, doğu ve batı istikametlerinde ilerleme imkânına sahip oluyorlardı. Bir kısım birlikler doğuda
Girne’ye ve bir kısmı da batıda, Beşparmak Dağları üzerindeki çok önemli
bir geçit olan Panagra’ya (Geçitköy) yönelebileceklerdi. Bütün bunlar dikkate
alındığında Pladini (Yavuz) Plajı, çıkarmanın yapılacağı en uygun yerdi.
20 Temmuz sabahı erken saatlerde Türk askeri, hava kuvvetlerinin himayesinde Girne plajlarına çıkarken, aynı zamanda da Lefkoşe-Girne yolu
üzerinde Lefkoşe yakınlarındaki Hamitköy - Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine de havadan indirme yapıldı. Kıbrıs ve Yunan kuvvetlerinin sert
mukavemeti dolayısıyla şiddetli çarpışmalar oldu. (Armaoğlu, 1999: 803)
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Denizden çıkarma, Deniz Piyade Tugayı’na bağlı askerlerce Karaoğlanoğlu
(Pentemili) plajına yapıldı.
Saat 05.50’de Lefkoşa’da kısa aralıklarla duyulan silah seslerinden sonra
şehirde yine sükûnet başlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekâtının başlamasından bir saat kadar sonra, saat 06.00’da Rum Radyosu “Kilise İlahisi”
ile yayına başladı. Ayinden hemen sonra Rum Radyosu “Genel Seferberlik”
ilan edildiğini bildirerek, eli silah tutan tüm Rumları silah altına çağırıyordu.
06.50’de Limasol’dan telefonla alınan haberlere göre, Limasol’da Rumlar,
Kıbrıs ve Yunan Bayraklarını indirmişlerdi. Birçok Rum evlerine Türk Bayrağı asılmakta olduğu bildiriliyordu. Saat 07.20’de Kırnı’daki Rum birlikleri,
karargâh damlarına ve Karargâh gönderine “Beyaz Bayrak” çekmişti, Girne
Bölgesindeki bazı RMMO birlikleri de teslim olmak için müracaat ediyorlardı. (Bekçi, 2014: Hiç Ölümü…..)
50. Piyade Alayı Muharebe Grubu 20 Temmuz 1974 günü saat 12.00 sularında plaja (Panağra Boğazı) çıkmıştır. Girne istikametine yönelerek, biran önce Girne Boğazına ulaşmaya çalışmıştır.
Diğer yandan Rumların karşı taarruzu 20 Temmuz akşamından 21 Temmuz sabahına kadar sürmüş, fakat Rum birlikleri başarı sağlayamamış Türk
kuvvetleri mevzilerini korumayı başarmıştır. Ertesi gün tekrar ilerlemeye
devam eden 4. Paraşüt Taburu, Rum birlikleri tarafından saldırıya uğrayan
Kıbrıs Türk Alayı ile birleşerek Lefkoşa Havalimanı ve Kaymaklı bölgesine
taarruza başladı. 2. ve 3. Türk Komando Taburları da Zeytinli istikametinde
ilerlemeye başladı. 22 Temmuz’da 3. Paraşüt Taburunun taarruzu sonucu,
Deliktepe’nin ele geçirilmesiyle, Türk birlikleri önce Girne’ye girdi, daha
sonra da Lefkoşa’ya yöneldi. Ateşkes başlamadan Girne-Lefkoşa hattı birleşti. (Haber Türk Gazetesi: 22 Temmuz 2014) Yapılan müdahalenin ardından,
Yunan cuntası ve Sampson yönetimi sona ermiş, yerine Klerides geçmiştir.
Bu gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak
toplandı ve 353 sayılı kararı kabul etti. Bu karar;
1. Tüm devletleri, Kıbrıs’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak
bütünlüğüne saygı göstermeye,
2. Çatışmaya taraf olan bütün devletleri, birinci adım olarak ateşkese
davet etmek,
3. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Birinci Paragrafa aykırı olan tüm askeri
müdahalelere son verilecek
4. Uluslararası antlaşmaların ön gördüğü askeri personel dışındaki
tüm diğer askeri personeller Kıbrıs Cumhuriyet’inden geri çekilecek
5. Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’yi bölgede barışı için yeniden
görüşmeler yapmaya çağırmış.
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6. Tarafların, BM barış gücünün, Ada’daki görevini yerine getirmesine
yardımcı olmaya çağırmakta
7. Durumu devamlı olarak inceleme altında bulundurmaya ve Genel
Sekreter’den konuyla ilgili rapor istemeye karar verildi.(Özersay,
2002: 96)
22 Temmuz akşamı Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararını
kabul etti. Türk müdahalesi sonucu Yunanistan’daki cunta idaresi ve onun
Kıbrıs’taki kuklası Nikos Sampson Hükümeti’de yıkılmıştır. (Özmen, 2005:
291)
Ateşkes kararından sonra 25 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları I. Cenevre Konferansı çalışmalarına
başlamıştır.

I. ve II. Cenevre Konferansları
Birinci konferans 25 Temmuz tarihinde başlamış olup 30 Temmuz gününe kadar sürmüştür. Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Turan Güneş temsil etmiştir. Konferans boyunca Türkiye, adadaki Türk toplumunun
güvenliğinin sağlanması, Türk toplumunu Türk Yönetimi Başbakanı R.R.
Denktaş’ın temsil etmesi, her iki toplumun geçici olarak otonom yönetim
biçimi ile yönetilmesi, Türk yerleşim bölgelerine karşı herhangi bir eylemde bulunulmaması üzerinde durmuştur.
31 Temmuz günü I. Cenevre Antlaşması imzalanmış, Kıbrıs’ın bağımsızlığının teminatçısı olan üç ülkenin imzaladığı anlaşmaya göre, adada iki
otonom yönetimin varlığı kabul edilmiştir. Kıbrıs Rumları ve Türk birlikleri arasında BM Örgütü tarafından bir güvenlik bölgesi oluşturulmuştur.
Rumlar işgal ettikleri bölgelerden çekileceklerdi. Karma köylerin güvenliğini BM Barış Gücü sağlayacaktı. (Koç, 2005: 228)
Birinci Cenevre görüşmelerindeki kararların Rumlar tarafından uygulanmaması neticesinde 8 Ağustos 1974 tarihinde II. Cenevre görüşmelerine başlanmıştır. Türk tarafı bu görüşmelerde I. Cenevre görüşmelerinde
alınmış olan kararların derhal uygulanması gerektiğini savunmuştur. Oysaki Yunan ve Rum tarafı sürekli oyalama taktiğine başvurmuştur.
Türk köylerinde yaşayan halk Rum-Yunan kuvvetlerinin ağır baskısı
altında insanlık dışı koşullarda sürekli taciz altında yaşanmaya zorlanmıştır. Türk ordusu bu durum karşısında hazırlıklarını tamamlamış ve Cenevre’den gelecek işareti beklemeye koyulmuştur. (Koç, 2005: 231) Dönemin
Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in “Ayşe Tatile Çıksın” (Milliyet Gazetesi 20
Temmuz 1995) işaretiyle 2. Barış Harekatının başlaması için yeşil ışık yakılmıştır.
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İkinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın Başlaması
Cenevre’de görüşmelerin kesilmesinin ardından 14 Ağustos 1974 günü
İkinci Harekat başlatılmıştır. (Topur, 2002: 142) Türk ordusu önceden belirlenen harekat planlarındaki hedeflere süratle ilerleyerek halen iki taraf arasındaki sınırı oluşturan hatta kadar gelmişlerdir. (Somuncuoğlu, 2002: 92)
39. Piyade Tümenine bağlı, 14. P. Alayı Kara Tepeyi ele geçirip Serdarlı’yı
almıştır. 49. P. Alayı ise Yeniköy’ü ele geçirmiştir. 28. Piyade Tümenine bağlı, Gös. Tat. Alayı ve 230. Piyade Alayı Timbu Havaalanını, Paşa Köy’ü, Magosu’nın Türk kesimini ve Maraş’ı kurtardı. Komando Tugayına bağlı, 3. 4.
Paraşüt Taburu ve 28. Piyade Tank Taburu hava kuvveti desteği sağlamıştır.
2. Komando Taburu Akdeniz ve Kocamacit Köylerini almış. 1. Komando
Taburu ise Lefke’yi ele geçirmiştir. (Koç, 2005: 232-235) 14 Ağustos 1974
tarihinde başlanmış olup 16 Ağustos 1974 tarihinde (üç gün) sona eren 2.
Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda bir taraftan Magosa’ya diğer taraftan Lefke’ye varılarak Türk tarafının sınırları çizilmiş oluyordu. (Özmen, 2005: 292)

SONUÇ
Kıbrıs Barış Harekatıyla Kıbrıs’ta yıllardır devam eden Rum işkencesi
sona erdirilmiş, Türklerin insanca yaşayabilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Yunan-Rum ikilisi tarafından Kıbrıs’ın Türkiye tarafından haksız
yere işgal edildiği fikri dünyaya propaganda edilmeye çalışılmıştır. Oysa
Atina Mahkemesi 21 Mart 1979 tarihinde aldığı kararla Türkiye’nin müdahalesinin, Garanti Antlaşmasının IV. maddesine göre yasal olduğunu onaylamıştır. Avrupa Konseyi de 29 Temmuz 1974 tarihinde almış olduğu 873
sayılı karar ile Türkiye’nin müdahalesinin yerinde olduğunu kabul etmiştir.
(Özmen, 2005: 293)
Kıbrıs Harekatı, Türkiye’nin gerektiğinde milli menfaatleri ve hakları
çerçevesinde silahlı kuvvetlerini kullanarak bu hakları koruyacağını tüm
dünyaya göstermiştir. Kendisini güneyden kuşatacak olan ülkelere gözdağı
vermiş, Türk Milleti’nin gücü düşmanlar tarafından tekrar hatırlanmıştır.
En önemli sonuç ise Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs’ta güvenlik ve özgürlük içinde, kendi geleceklerini kendileri tayin edebilecek bir vatana ve bir devlete
kavuşmuşlardır. Bu durum 1 Kasım 1974 tarihinde BM Genel Kurulunun
aldığı 3212 sayılı kararla 117 olumlu oyun alınmasıyla gerçekleşmiştir. Türkiye de oylamada bulunmuş ve olumlu yönde oy kullanmıştır.
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BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVİ BELGELERİNDE
ERMENİ BASIN YAYIN FAALİYETLERİ (1928-1948)
ARMENIAN PRESS BROADCASTING ACTIVITIES IN
THE PRIME MINISTRY REPUBLICAN ARCHITECTURE
DOCUMENTS (1928-1948)
Ebru GÜHER1
ÖZET
Günlük, haftalık veya aylık güncel olaylara ilişkin bilgileri içeren yayınların
bütününe basın adı verilmektedir. Tarih süresi boyunca ve günümüzde basın yayın
önemli bir güç merkezi olmuş; bu önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.
Osmanlı Devleti’nde uzun yıllar “Sadık Millet” olarak yaşayan Ermeniler o
dönemde en fazla basın yayın faaliyetlerinde bulunan milletlerin başında gelmiştir.
Bu çalışmada 1928-1948 yılları arasında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine yansıyan, İstanbul’da ve yurtdışında Ermeni kaynaklı neşriyatlar, yürüttüğü faaliyetler, Türkiye hakkında çıkan çeşitli yazılar ile hükümetin tutumu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Basın- Yayın, Ermeniler, Türk Hükümeti.

ABSTRACT
All publications containing daily, weekly or monthly information on current
events are given the press name. Throughout history and nowadays, the press has
been an important center of power and has never lost its importance.
Armenians who lived as “Loyal Nation” for many years in the Ottoman Empire were among the leaders of the nations that had the
most press release activities at that time. This work is reflected in the
Prime Ministry Republican Archives from the years 1928-1948, Armenian-source
publications in Istanbul and abroad, activities carried out, the attitude of the government and the various articles about Turkey were discussed.
Keywords: Press Broadcasting, Armenians, Turkish Government.

1 Doktor Öğretim Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü, ebrugur@osmaniye.edu.tr.
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GIRIŞ
Osmanlı Devleti’nde “Millet-i Sadıka” olarak nitelendirilen Ermeni toplumu diğer milletler gibi Anadolu topraklarında huzurlu bir şekilde yaşamıştır. Bu özgürlük ortamında basın yayın faaliyetlerinde bulunan Ermeniler, Cumhuriyet döneminde de devletin sağladığı imkânlardan faydalanarak
yayınlarına devam etmiştir.
Ermeniler 18. yüzyıldan itibaren basın yayın faaliyetlerine başlamışlardır.
Ermenice ilk süreli yayın 1794-1796 yıllarında Hindistan’da basılan bilimsel
ve edebi bir içerik taşıyan “Aztarar” (Haberci)’dir. ( Mildanoğlu,2014:15)
Osmanlı Devleti’nde en fazla gazete ve dergi yayınlayan toplumlardan biri
de Ermenilerdir.( Polatel, 2012: 839). Türkiye’de Ermenice ve Ermeni harfleriyle Türkçe gazetelerin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nde Ermeni basın tarihi, Takvim-i Vakayi’den birkaç ay sonra yani 1832’de
başlamıştır. O tarihten bu yana İstanbul’da 350, İzmir’de 38, 20’ye yakın il ve
ilçede de 70 kadar Ermenice gazete ve dergi yayımlanmıştır. Ermeni harfleriyle Türkçe yayınlanmış gazete ve dergilerin sayısı da 20’nin üzerindedir.
(Topuz, 2006: 50-51).1850-1890 yılları arasında sadece İstanbul’da Ermeniler
tarafından çıkarılan 100 kadar süreli yayın mevcuttur. (Pamukciyan,2002:18).
Türkiye’de yayımlanmaya başlanan ilk Ermenice gazete, “Takvim-i Vakayi”’nin, “Lro kir” (Gazete) (1832-1840) adıyla çıkmaya başlayan Ermenice
sayısıdır. Doğrudan Ermenilerin çıkardıkları ilk gazeteler ise; “İştemaran Bidani Kidelyats” (Gerekli Bilgi Topluluğu) (1839), “Arşalus Araradyan” (Ararad Şafağı) (1840-1887), “Astarar Püzantyan” (Bizans Gazetesi) (1840-1841),
“Haydarar Kir Lro” (1840-1842), “Şapatagan Asdğ” (Haftalık Yıldız)(1841),
“Hayrenaser” (Yurtsever)(1843-1846), “Hayasdan” (Ermenistan) (18461852), “Haydarar Lrakir” (1846-1849), “Panper Bardizagyan” (Bahçecik)
(1847), “Püzantion” (Bizans) (1848), “Surhantag Püzantyan” (Bizans Postası)
(1849-1850), “Hayrenaser”(1850-1853),“Masis” (1852),“Jamanak”(1863),“Hayrenik” (1870) gazeteleridir. (Girgin, 2009: 36; Pamukciyan, 2002:15-20).
Ermenice ilk mizah gazeteleri ise “Meğu” (Arı) (1856), “Zıvarcahos”
(Hoşsohpet) (1856), “Punch” (1860-1907), “Por Aravodyan”(Sabah Borusu)
(1870), “Por Aravelyan” (1872), “Mamul” (Basın) (1876-1877)’dır. (Topuz,
2006:51).
Osmanlı Devleti’nde 1863’de Ermeni Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle
beraber Ermeni basınını da yeni bir evreye girmiş, özellikle Ermeni siyasi
hareketlerinde derin izler bırakmıştır. (Pamukciyan,2002:24-27).
Ermeni basınının en parlak dönemi II. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte
1909-1910 yılları ve Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesindeki dönemdir.
(Polatel, 2012: s.839). Ermeni basını, Ortodoks, Katolik, Protestan kiliselerine mensup olanlar, laikler ve daha sonra da devrimci ve anarşist takımları
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izleyenlere uygun olarak çok çeşitlilik göstermiştir. Fakat 1908’den sonra çoğunlukla Orta ve Doğu Anadolu’da yayınlanan 46 Ermenice gazete ayrılıkçı
bir tutum politikası izlemiştir (Koloğlu, 2006: 41).
İstanbul’da yayınlanan Ermenice gazeteler özellikle Anadolu’dan gelen
haberlere büyük yer vermiştir. 1910’lardan itibaren Ermenice gazetelerden
“Aravelk”, “Azadamard”, “Jamanak”, “Nor Aşklor”, “Puzantiyon” Ermenilerin
doğuda işkencelere maruz kaldığını, Müslümanların eziyet ettiğini iddia
ederek dünya kamuoyunu etkilemeye yönelik haberler yapıyordu. (Sarınay,
2007: 103-131).
Ermeni toplumu Osmanlı Devleti döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de basın yayın hayatına devam etmişlerdir. Mevcut gazetelerini yeni şartlara uygun olarak çıkarmanın yanında yeni gazeteler de
çıkarmışlardır. Cumhuriyet döneminde yayınlanan başlıca Ermeni gazeteler şunlardır: Jamanak (Zaman) (1908-devam), Verçin Lur (Son Havadis)
(1914-1924), Cagadamard (Kavga) (1918-1924), Jogovurti Tzayn (Halkın
Sesi)(1920-1924), Nor Lur (Yeni Haber)(1924-1943), Aztarar (Haber Veren)
(1927-1937), Arevelk (Doğu)(1931-1940), Marmara (1925-devam). Bazı
önemli Ermeni dergileri ise; Carakayt(Işın), Luys (Işık), Aysor (Bugün), Tebi
Luys (Aydınlığa Doğru), Arşav (Saldırı)’dır.( Mazıcı, 2007:166-167).

1. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belgelerine Göre İstanbul’da
Ermeni Basını
1.1.İstanbul’da Ermeni Basınına Genel Bir Bakış
Bahsettiğimiz dönem itibariyle arşiv belgelerine yansıyan İstanbul’da
Ermenice yayımlanan gazete ve dergiler şunlardır: (B.C.A., 49.01.00 Yer
No: 608.110.12)
Sahibi: A.Koçunyan
JAMANAK
GAZETESİ

Yazı İşleri Müdürü: Kirkor Hüdaverdian.
Hakkında: Günlük siyasi gazetedir. Hükümet taraftarıdır.
Tahmini tirajı 3500-4000 kadardır.
Sahibi: Süren Şamlıyan

MARMARA
GAZETESİ

Yazı İşleri Müdürü: Şamlıyan
Hakkında: Muhalif ve solcudur. Sansasyonel haberlere geniş
yer verir. Her gün çıkar. Tahmini tirajı 1500-2000 kadardır.
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NOR-LUR
GAZETESİ

CARAKAYT
GAZETESİ

GAVROŞ
GAZETESİ

BARDEZ
DERGİSİ

KULİS
DERGİSİ

Sahibi: Vahan Toşikyan
Yazı İşleri Müdürü: Vahan Toşikyan
Hakkında: Günlük tarafsız gazetedir. Daha çok patrikhanenin
haberlerini yayar. Tahmini tirajı 750-1000 kadardır.
Sahibi: Haçik Amiryan
Yazı İşleri Müdürü: Nubar Azaroğlu
Hakkında: Haftalık siyasi gazetedir. Solcudur. Tahmini tirajı
1000-1500 kadardır.
Sahibi: Onnik Çatalyan
Yazı İşleri Müdürü: Bağos Artun
Hakkında: Haftalık mizah gazetesidir. Tahmini tirajı 1000
kadardır.
Sahibi: Ararat Gezüroğlu
Yazı İşleri Müdürü: Ararat Gezüroğlu
Hakkında: Haftalık çocuk mecmuasıdır. Tahmini tirajı 10001500 kadardır.
Sahibi: Agop Ayvaz
Yazı İşleri Müdürü: Agop Ayvaz
Hakkında: 15 günde bir çıkar. Sinema ve tiyatro mecmuasıdır.
Tahmini tirajı 1000 kadardır.

İstanbul’da “Marmara” isimli Ermenice gazetenin sahibi Suren Şamlıyan hakkında Başvekâlet Müsteşarlığı Yüksek Makamına Hırant Kurabyan
tarafından yapılan şikâyette; Şamliyan’ın gazete sahibi ve neşriyat müdürü
olmak için hiçbir suretle kanuni vasıfları taşımadığını yüksel tahsil görmediği ifade edilmiştir. Kurabyan yazısına şu sözlerle devam etmiştir:
1. Suren Şamlıyan bizce meçhul vasıtalarla makamatı aldatmak suretiyle
“Marmara” gazetesini neşre başlamıştır. Etrafına sözde hükümetin
maddi ve manevi desteğini görüyor intibaını bırakarak ötekine,
berikine gazetesiyle tecavüz ve tehditlerde bulunmaktadır. Erbabı
namustan birçok kimseler bu vaziyete tahammül etmemekle beraber,
makamatı bu kabil adi meselelerle meşgul etmemek için şikayette
bulunmamaktadırlar.
2. Mütarekede gazetelerde vatanımız aleyhine namı müstearla yazı
yazan Suren Şamlıyan’ın 1931’de neşrettiği “Şarjum” adındaki
gazetesi 24/12/1931 tarihinde, gerek yukarıda yazdığım sebeplerle ve
gerekse gazete neşrine vaziyeti kanuniyesi olmadığından hükümetçe
kapatılmıştır. Halbuki Suren Şamlıyan bugün “Marmara” isminde bir
gazete neşretmektedir.
3. Son matbuat kongresi münasebetiyle Ankara’da verilen bir ziyafette her
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nasılsa tesadüfen Başvekilimizin yakınında oturduğu halde fotoğrafı
çekilmiş olup bunu gazetesinde neşretmek suretiyle, büyüklerimiz ile
sözde samimi münasebette bulunduğunu halka inandırarak, vakaları
şahsi menfaatleri uğrunda kullanan ve diğer taraftan gazetesinin
3.sayfasında “Vaziyet” başlığı altında her gün yazdığı makalelerle
apaçık Alman propagandası yapan Suren Şamlıyan bu suretle
bozguncu faaliyette bulunmaktadır.
4. Suren Şamlıyan 1934’de karısı ile Paris’e ve oradan Belçika’ya
gitmiş. Belçika’da bir Musevi ile ortak olarak “Belgo-Türk” isminde
bir mecmua çıkarmış ve bu esnada ortağını dolandırarak savaşıp
Türkiye’ye gelmiştir. Hakkında vukubulan şikayet üzerine polis
tarafından tahkikat yapılmış ve mesele vekalete yazılmış olduğu da
istihbarattadır.
5. Suren Şamlıyan eskiden Rus, şimdi ise Alman ve Japon sefateraneleri
ile temasta bulunmaktadır. Bu hususatı İstanbul zabıtasından tevsik
etmek mümkündür.
6. Suren Şamlıyan’ın evinde ani bir araştırma yapılırsa belki daha başka
birçok şeyler meydana çıkar kanaatindeyim.

İşbu beyanatımı Yüksek Makamınıza arz eder ve namuslu vatandaşları
bu adamın şerrinden kurtaracağınıza itimadı tamme ile derin saygılarımı
sunarım. Hırant Kurabyan (B.C.A., 30.10 .01. 02 Yer No: 85.561.11)
“Jamanak”, “Marmara”, “Nor Lur”, “Carakayt” ve “Aysor” gazetelerin
Aralık 1947 yayınları hakkında Ermeni mütercimi tarafından tanzim olunan rapor, 11.02.1948 tarihinde Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Sunulan raporda gazetelerin neşriyat alanındaki faaliyet ve takip
ettikleri politikalar tetkik edilmiştir. Adı geçen gazeteler hakkındaki mütalaalar şöyledir:
“Jamanak” gazetesinin dış politika tesirlerinden ve siyasi hava değişikliklerinden tamamen bağımsız bir şekilde memleket menfaatlerine uygun
ve müspet neşriyatına devam ettiği belirtilmiştir.
“Marmara” gazetesinin gerek dış politika durumuna gerek yurt içindeki
siyasi cereyanlara ayak uydurmayı ve daima kuvvetli gördüğü tarafa temayülü prensip edinen bir gazete olduğu, dış politika olaylarına ait haberlerde
daima Sovyet görüşlerini benimsediği ifade edilmiştir. Bundan başka Türkiye’deki Ermeniler arasında Ermeni milli duygu ve kültürünü kuvvetlendirmek, geliştirmek yolunda devamlı ve sistemli neşriyat yaptığı, yabancı
memleketlerdeki Ermeni kolonilerinde meydana gelen her türlü siyasi, kültürel, cemaat işleriyle ilgili hareket ve faaliyetlerden Türkiye Ermenilerini
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günü gününe haberdar ettiği bu alandaki neşriyatına geçen yıllarda olduğu
gibi 1947 yılında ve bu yılın son ayında da aynı hız ve aynı hassasiyetle devam ettiği belirtilmiştir.
”Marmara” gazetesi Ermeni millî birlik ve koloniler arası beraberliği
sağlamak yolunda kendisine yardım göstermeyen Patrik vekili K. Arslanyan’a şiddetle karşı geldiği, cemaat işlerinin geniş yetkili bir meclis tarafından idare olunduğu ve hükümet müdahalesinin; bu müdahaleyi içine alan
tek mütevelli usulünün ortadan kaldırılması lüzumunu açıkça ileri süren
yazılar neşrettiği sunulan raporda yer almıştır.
“Carakayt” gazetesinin her yıl olduğu gibi Sovyet propaganda neşriyatına aynı hızla devam etmekte bulunulduğuna işaret edilmiştir. Sütunlarında
Türkiye ile ilgili konulara dair yazı ve haberlere hiç yer verilmediği; başmakale ve makalelerinde ele aldığı, iktisadî ve sosyal konularda özellikle
Sovyet görüşlerine tercüman olunduğu, olayları komünist ideolojisi çerçevesinde ele aldığı, bu ideoloji ve görüşe uymayan hareket ve olayları şiddetle eleştirdiği, bu vesile ile Sovyet görüş ve emellerini tam bir Sovyet organı
şeklinde olduğu dile getirilmiştir. Gazetenin bu son ay içindeki yazılarının
özetlerini şu şekilde raporlanmıştır:
3.12.1947 tarih ve 30 sayılı nüshasının ikinci sayfasında “Cemaat İdare
Heyetinin Teşebbüsü” başlıklı yazıda Ermeni milletinin mukadderatını ve
sukutu sebeplerini tetkik ve kaydetmenin çok acı bir iş olduğuna işaret etmiş; sonra Türkiye’deki Ermeni cemaatinin durumu ele alınarak, 1914’de
felâkete uğrayan memleketlerdeki milletler arasında bugüne kadar sadece
Ermeni cemaatinin, yeni günlerin siyasî bir nazariyesi karşısında yalnız,
şaşkın ve mütereddit durumda kalmış olduğu iddia ederek şu yorumlara
yer vermiştir:
“Diplomatik bir görüş, harbin doğurduğu bütün güçlükleri kuvvet ve
menfaate uygun bir şekilde halletti ve Lozan’da akdolunan bir muahede ile de
gerçekleştirdi. Fakat akdolunan bu andlaşmanın ruhunu tedricen ihlâl için
de hemen vesileler ihdas etti. Bazı devletler birbirlerine karşı hasım vaziyeti almış oldukları gibi, sadece özel menfaatler lehine bir takım değişiklikler
yapılmakla kalmayıp, aynı zamanda ekalliyetlere ait hüküm ve şartlar da
ancak zahirî bir hak muhafaza edercesine muvakkat oyalanma temin etti.
Medeniyetin büyük öncüleri, aç ve sefil kalan milletlere yardım telâşı arasında ekalliyetlerin hukuku bahsinde ikinci derecede bir rol bile almamışlardır.
Cemaatlerin ananelerine bağlılık duygusuna hürmet hususunda ise bir nazariyenin lûtufkârlığına sığınmak, teslim olmak lâzım. İşte cemaatimiz de bu
sınıfa dahil olarak kalmıştır. Son 35 sene içinde iki defa patlak veren müthiş
ve muazzam harpler Ermenilik âleminin bünyesini derinden sarsmış ve cemaat işlerimizin aldığı acıklı halin artık islâhı yolunda cemaat idare heyetinin hükümet nezdinde yaptığı teşebbüs, bize uykudan uyanan bir adamın
beklenmedik bir hareketi his ve intibaını vermekte bulunmuştur. Vakıflar Ka-

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Çalışmaları

421

nunu yürürlüğe girmezden evvel, ne basın ve ne de cemaatten her hangi bir
ferd resmen itirazda bulunmadı. Halbuki bu kanun bizim nizamsever ruhumuzu değiştirdi. Evet, bugün bozguna uğramış, mahvolmuş bir durumdayız.
Nizam ve intizamı yeniden kurmak için vakit geçirmeden teşkilâtlanmağa
ihtiyacımız vardır. Bizim görüşümüze göre bugün mesele (millet veya cemaat
olarak) bizim tarihî varlığımızın şerefi meselesidir”.
Sunulan raporda, gazetenin “Rus Ermenicesi” denilen Kafkas Ermenilerinin diyalekti ile yazılmış yazı ve şiirleri yayımlamaya başlamış olmasının Erivan’a bağlılığı derecesini gösterdiğinin yanında Sovyet Ermenistan halkının
lehçesini Türkiye Ermenilerine tanıtmak istemesi olduğu öne sürülmüştür.
“Aysor” gazetesi hakkında sunulan raporda ise, gazetenin tanınmış komünist muharrirlerden Avedis Aliksanyan tarafından yayınlandığını aynı
fikirdeki yazılarıyla tanınan Ermeni muharrirlerinden Zaven Biberyan’ın da
yazılarını yayınladığını, manzara itibariyle tam bir komünist organı şekil ve
mahiyetini arz etmiyorsa da, yazıları kapalı bir komünist propagandasını ihtiva ettiği belirtilmiştir. Buna örnek olarak ise gazetenin 6.12.1947 tarih ve
21 sayılı nüshada başlayıp, 20.12.1947 tarih ve 23 sayılı nüshada sona eren
“Satılmışlar” ve “Satılmış Basın” başlıklı başmakalelerde; Türkiye’deki Ermeni
cemaatinin durumu acıklı gösterildiğini ve buna bir takım “Satılmış” kimselerin sebep olduğunun kaydedildiği belirtilmiştir. Gazetenin 27.12.1947 tarih
ve 24 sayılı nüshada da “Yarın” başlıklı bir yazıda, yeni yılın dünyaya saadet
getireceği ümitlerinin boş olduğu ileri sürülmektedir. Sunulan raporda gazetenin bu ve buna benzer yazılarıyla halkta bezginlik, kötümserlik ve sosyal
nizama karşı nefret uyandırmak istediğinin altı çizilmiştir.
“Nor Lur” gazetesinin yurt haberlerine ve memleket meselelerine ait
yazılara sütunlarında hiç yer vermediği halde, Sovyet Ermenistan haberleri için birinci sayfada sütun ayırdığı, Sovyet Ermenistan’daki iktisadi ve
içtimai hareketlerde bahseden yazıların yazıldığı belirtilmiştir. Gazetenin
diğer sütunlarında sadece Ermenilik âlemine ve cemaat işlerine ait yazı ve
haberleri ihtiva ettiği; komünist propagandasının yapıldığı ifade edilmiştir
(B.C.A.,30.10.0 Yer No:101.626.6).

1.2. İstanbul’da Ermeni Basınının Olumsuz Faaliyetleri ve
Hükümetin Tutumu
Bahsedilen dönem içerisinde arşiv belgeleri incelendiğinde İstanbul’da
bulunan bazı Ermeni gazetelerin kanunlara göre hareket etmediği, bölücülük propagandası yaptığı tespit edilmiştir. Yeni kurulan cumhuriyet idaresi
de milli birlik ve beraberliğin bozulmaması için bu tür yayınlara karşı her
zaman hassasiyetle yaklaşmış ve gereken tedbirleri almıştır.
İstanbul’daki bazı Ermeni matbaalarının kanunlara aykırı davranışlarda
bulunulduğunu “Ceride-i Havadis” ve “Saadet” gazetelerinin sahibi Ahmet
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Fethi Bey dile getirmiştir. Ahmet Fethi Bey, hükümetin devlet matbaalarının birleştirmeye gerek görmesinin ne derecelere kadar elzem ise özel
matbaaların da birleştirilmesinin memleket lehine olacağını ifade etmiştir.
İstanbul’da mevcut matbaaların yüzde seksen beşinin sahibinin Ermeniler
olduğunu vurgulayan Ahmet Fethi Bey, Rum matbaaların ancak yüzde beşini Türk matbaaların da yüzde onunu teşkil ettiğini söylemiştir.
Ahmet Fethi Bey sözlerine Ermeni basını hakkında bilgi vererek devam
etmiş ve hükümeti şu sözlerle uyarmıştır: “Yalnız İstanbul cihetinde Ankara
caddesinde ve Cağaloğlunda Agop, Marifet, Sebat, Keteon, Penik, Teshilât, İskon, Hakkâk Kirkor, Ressam Agop, Yervant, Hakkâk Ütüciyan, Hakkâk Dökmeciyan, Leon, Kader, Güzeliş, Süslüagop Hıraçya, Asadoryan matbaalarından başka isimleri henüz tespit edilmemiş Ermeni matbaaları daha olduğu gibi
Vezirhanı, Çakmakcılarda Büyük Yenihan, Mahmutpaşa’da Kürkçü hanında
birçok Ermeni matbaaları vardır. Matbaa namını alan ve resmi ruhsatı almaları gereken bu yerlerden çoğunun yalnız küçük bir pedal ve bazılarının da iki
ya da üç pedal makineleri vardır. Diğer bir kısmında yalnız birkaç kasa hurufatı olup tertip ettikleri kitap ve saireyi diğer bir makinesi olan matbaalarda
basarlar. Bu matbaalar her çeşit kitap vesaireyi tertip ve basmak ve bastırmak
kabiliyetindedirler. Harf inkılabından sonra büyücek sayılan ve piyasa mahallinde bulunan diğer matbaalarda bütün kanunlar Arap harfleriyle basılmıştır.
Bu suretle muhalifi kanun harekâtta bulunanlar yalnız kanunları değil belki
sair memnu evrak dahi basmak cüretinde bulunacaklarına şüphe yoktur.
Matbaa namını taşıyan bu yerler daimi surette teftişe tabi tutulması icap ederken teftiş ve murakabeden vareste bulunmaktadırlar. Bu kadar kesretle bulunan
ve hergün hepsi az ve çok faaliyette olan bu matbaalar ufak büyük birçok kitap ve
evrakı saire tabeyledikleri halde acaba ikişer nüsha ve adedinin müdde-i umumluğa ve Matbuat memurluğuna vermişler midir, bu cihetin tetkiki icap eder.
İkinci derece itibar edilen matbaalarda gazate matbaaları hariç; İktisat,
Cezrî, Kurtuluş, Cemal Azmi, hüsnü Tabiat, Sanayii Nefise, Amedi ve Kader
matbaalarında mebzulen eski Arap harfleri mevcuttur.
Son İcra ve İflas Kanunu’nu arap harfleriyle basan ve satılığa çıkaran matbaalar: Cezrî, Kurtuluş, İktisat, Cemal Azmi matbaalarıdır. Bu babda İstanbul
Polis Müdiriyeti’ne ihbar edilmiş ve mütecasirleri hakkında takibatta bulunulduğu da gazetelerde görülmüştür. Matbaacılığın ve matbaaların bu derece ihmal edilmesi caiz olamayacağından teftiş ve kontrolün kolay ve esaslı bir surette
ifrağı elzemdir.
Türk namı altında görülen bazı matbaalarda Ermenilerle müşteken çalışmaktadır. Mesela; Nuruosmaniye’de eski Tanin matbaası binasında Sanayii
Nefise matbaası namıyla bir matbaa vardır. Bu matbaanın sahibi Abidin Bey
bundan birkaç sene evvel müşkül vaziyette kalmış ve Ankara caddesinde hurufatçı Haçik Efendiye ikibin lira kadar borcu varmış. Tabii verememiş. Tazyik edilmiş. Nihayet Haçik Efendinin oğlu Hayik Efendi Abidin Beye bir şerik
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bulacağını ve bundan sonra daha hurufat ve lazım olursa para dahi vereceğini
beyan ve kendisiyle Letafet matbaası sahibi Tekfur Efendiyi şerik olarak teklif
etmiş Abidin Bey de kabul etmiştir. Tekfur Efendi derhal alât ve edevatını buraya nakl ile işe başlamışlardır. Abidin Bey yalnız matbaada ismen mevcuttur.
Matbaanın idaresi Hayik ve Tekfur Efendilerdedir.
Geçen sene matbaanın bir odasında gizli olarak Dikran namında bir baş
mürettibin nezareti altında eski harflerle Arapça ve Farisçe olarak Taşnaksütyon komitası namına bir kitap tertip ve tabetmişlerdir. Kitap provaları burayı
tashih Takfur vasıtasıyla Hayik Efendi’nin dökümhanesine götürülmüş ve badettashih basıldıktan sonra kitapların aynı adam vasıtasıyla ve Hayik Efendi
delalatşyle sahiplerine teslim olunmuş gerek provalar ve gerek makinede çıkan
bozuklar yakılarak imha edilmiştir.Hayik Kimdir?: Mütareke esnasında babasının mutasarrıf olduğu yeni postane arkasında Aşır Efendi sokağındaki hanı
İnzibat dairesi iken Fransızlara müracaat ederek İnzibat zabiti Cemal Bey’e
yirmidört saat zarfında binanın tahliyesini tehdit ile icbar ve tahliye ettirmiştir.
Yine mütareke esnasında Arnavutköyünde Ermenilerin bir toplantısında
“Alçak Türkler” diye bağırmış ve “Türklerin kanını ben içeceğim” demiş. Yine
mütarekede İstanbul’dan kaçarak Erivan’a, Açmiyazin’e, Rusya’ya, Mısır’a gitmiş. Mısır’da bir hurufat dökümhaneleri vardır. Tekrar İstanbul’a gelmiş. Polis
meseleden haberdar olmuş, tahkikata başlamış. Eski Umumi Belediye Meclisi
azasından Hayriye matbaası sahibi Hayri Bey’in delâletile tahkikat akim bıraktırılmış ve bu hizmetine mükâfaten 120-150 lira maaş tahsis edilerek dökümhaneye alınmış. Hayri Bey elyevm dökümhanede müstahdemdir. Hayık
bütün işlerini Hayri Bey kanalından geçirmek suretiyle yapmaktaymış. Hayık
ve babası Haçik Kiğokyan’ın daima komitalarla temasta bulundukları ve hatta
300-700 lira kadar para verildiği polis tahkikatıyla da tespit edildiği söyleniyor…” (B.C.A.,30.10.00 Yer No: 144.31.5).
İstanbul’da çıkarılan Ermenice “Nor-lur” gazetesi 29.11.1934 tarihindeki
bir haberinde New York’taki cemaat ve kiliseye milli kilise denileceği kararının alınması üzerine devlet tarafından incelemeye alınmıştır. Söz konusu
haberde Newyork’ta Taşnaklar tarafından oluşturulan “Cemaat Genel Meclisi”nde şu kararlar verilmiştir:
1. Newyork’taki cemaate ait kiliseye bundan böyle milli kilise denilecektir.
2. Katoğikosluk makamının, cemaat idare işlerine karışma yetkisi yoktur.
3. Katoğikosluk tarafından, papazlıktan tardedilmiş olan Nartugesyan’nın piskoposluğa terfi edilecektir.
4. 4.Martugesyan’ın merasimle piskoposluğa terfisi yapıldıktan sonra
merhasalığa getirilecektir (B.C.A.,30.10.0.0 Yer 108.717.5).
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İstanbul’da Ermenice olarak çıkarılmakta olan “Aztarar” gazetesinin, devletin iç ve dış siyasasını bozacak zararlı yazılar yazdığı anlaşıldığından, Matbuat Kanunu’nun 50.maddesine geçen adı geçen gazetenin muvakkaten tadili
Dâhiliye Vekâlet’inin 27.1.1937 tarih ve 647 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi
üzerine İcra Vekilleri Heyetince 27.1.1937’de onanmıştır (B.C.A., 30.18.01.02
Yer No:71.6.9).
İstanbul’da çıkarılan Ermenice “Nor-lur”, “Arevelk”, “Jamanak”, Rumca “Apoyevmatini” gazetelerinin 7/8/1938 tarihli numaralarının hükümetin siyasetine dokunur mahiyette neşriyatı ihtiva eylediği görüldüğünden
10 Ağustos’tan itibaren onar gün müddetle tatilleri; Dahiliye Vekilliği’nin
9/8/1938 tarih ve 3853/33 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine matbuat
kanununun 50.maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyeti’nce 10/8/1938 tarihinde onanmıştır. (B.C.A., 30.18. 01.02 Yer No:84.73. 12).
Ermeni casusluk faaliyetlerinde bulunan bazı kişiler de propaganda amaçlı basın yayın organlarını kullanıyordu. Örneğin Taşnaksutyun Komitesi’ne
mensup Beyoğlu’nda Postane Sansür Müdürlüğü’nde çalışan Burc (Berc) Saatçiyan ismindeki bir Ermeni Adom takma ismiyle “Azadamrd” gazetesine
yazılar yazmıştır. (Lüleci,2014: 259).

2. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Belgelerine Göre Yurtdışında
Ermeni Basını
2.1.Yurtdışında Bazı Ermeni Gazetelerin Türkiye Hakkındaki
Çeşitli Yazıları
Yurtdışında çıkan Ermeni basını incelediğimiz dönemde Türkiye’yi meşgul eden belli başlı meseleler hakkında yazılar yazmıştır. Arşiv belgeleri incelendiğinde başlıca yazılar; Türkiye’nin iç politikaları, mevcut hükümetin
faaliyetleri, Dersim Olayları, Hatay meselesi çerçevesinde şekillenmiştir.
Amerika’da Ermenice yayımlanan “Baykar” gazetesi 10.9.1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet fırkası hakkında yorum yapmıştır. Adı geçen gazete
Serbest fırkanın teşekkülünden itibaren meydana gelen olayları tahlil ederek,
Fethi Bey’in yeni bir adam olmadığını beyan ederek “Türkiye’nin hakiki maksadı Avrupa’dan büyük bir istikraz kopartmaktır. Siyasi ve iktisadi sebeplerden
dolayı İsmet Paşa’nın bu işi başa çıkarmayacağını gören Türkiye bu defa Fethi
Bey’i ortaya attı. Bu şerait tahtında Fethi Bey’den Ermeniler lehine müsait şerait etmek fuzulidir. Ermeniler ve azınlıklar hakkında Fethi Bey’in son beyanatları da sırf ecnebi devletler üzerinde tesir icra etmek için sarf edilmiş sözlerdir”(B.C.A., 30.10.00 Yer No:108.712.17).
Bükreş’te Avadikyan tarafından çıkarılmakta olan “Araz” isimli Ermenice
gazete; Türk muhaliflerinin Paris’te yayımlanan “Larepüblik Anşene” gazetesinden alıntı yaparak yayımladığı yazıda; “Kemalistler iktisadi ve siyasi noktasından içinden çıkılmaz bir vaziyettedirler. Tarz-ı idareyi tebdil etmek teşeb-
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büsünü kendilerine bir gaye edinmiş olan ordu zabıtanı arasında mükerrer bir
asabiyet mevcuttur. Bunlar memleketin istihlasini selametini taklibi hükümette
olduğuna kanidirler. Diğer taraftan Moskova Hükümeti’nin Türkiye iç işlerine
müdahalesi gün be gün adeta tecavüz derecesine varmaktadır. İsmet ve Tevfik
Rüştü’nün körü körüne bu müdahaleye itaatları kamuoyunu tehyiç etmektedir.
Kemalist Türkiye önemli olayların başlangıcında bulunuyor” şeklinde yorumlar yapmıştır (B.C.A., 30.10.00 Yer No:84.552.17).
Kahire’de çıkan Ramgavar partisinin yayın organı olan Ermeni “Arev”
gazetesi Hatay meselesiyle ilgili olarak yazdığı yazıda “Ermenilerinin hiçbir
zaman taraf teşkil etmeyip bütün unsurlarla dost geçinerek daima tarafların
muvazenesini temin eden bir unsur mevkiinde bulunmaları lazım geldiğini”
ileri sürmüştür (B.C.A., 30.10.00 Yer No:222.501.26).
Dersim meselesi konusunda bazı Ermeni gazetelerinde çıkan yazılarda;
“Arev” gazetesinin sayfasının yarısından fazlasını işgal eden büyük puntolarla yazılı “Türkiye’de Kürt İsyanı”, “İsyan Edenler Yalnız Dersim Kürtleri
Değil, Mardin ve Urfa Havalisindeki Kürt ve Araplar da Ayaklanmışlardır”,
“Asiler 7000 Kurban Verdiler”, “Atatürk İsyan Mıntıkasına Gidiyor”, “Ermeni
ve Arap Müsellâh Çeteleri Kürtlere İltihak Ettiler” başlıkları altında haberler
vermiştir. Arev gazetesi “Yeni Kürt İsyanı” başlıklı baş makalesinde Ermenilerin tutumunu“…bazı Ermeniler, kendi hayat ve mevcudiyetlerini de tehdit
eden tehlikeyi huduttan öteye sürmek için bu harekete şahsen iştirak edebilirler
ve bu da yalnız makul değil aynı zamanda insani bir harekettir. Fakat Kürt
harekâtına Ermenilerin iştirakini öteden beri yersiz ve münasebetsiz bir sergüzeşt addederiz. Bahusus bunların arkasında türlü siyasal oyunları da gizlemiş
olabilirler. Mazide bu oyunların zararını çok çektik” şeklindeki sözlerle ifade
etmiştir (B.C.A., 30.10.00 Yer No:111.745.10).

2.2 Yurtdışında Propaganda Amaçlı Ermeni Gazeteleri ve
Hükümetin Tutumu
Ermeniler 18.yüzyıldan başlayarak özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru
yurtdışında Türkiye aleyhine yaptığı lobi faaliyetleriyle dünya kamuoyunu
etkilemeye çalışmıştır. Dış destekli bu faaliyetlerin başında ise o dönemde
kitleleri en fazla etki altına alan vasıtalardan biri olan basını kullanmışlardır.
Türkiye aleyhine Yunan ve Ermeni propagandası Avrupa ve Amerika’da
oldukça etkiliydi. Bunun sayesinde batılı devletlerin kamuoyu ve dış politikalarının şekillenmesi sağlanıyordu. (Öztoprak,2014: 19). Avrupa’nın dışında
özellikle Amerika’da yayımlanan Ermeni gazeteleri Yunanlı gazeteler ile ortak
hareket edip Türkler aleyhine yazılar neşretmişlerdir. (Öztoprak,2014:19-20).
İncelediğimiz dönemde bölücü amaçlı Ermenilik faaliyetlerinin daha ziyade yurtdışı kaynaklı olduğu göze çarpmaktadır. Yurtdışında bölücü yayın
yapan bazı Ermeni gazetelerinin Türkiye’ye sokulması yasaklanmıştır. Bu
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anlamda ilk yasaklama kararı 1928 yılında Ermeni Taşnak komitesi tarafından Paris’te Ermenice neşredilmekte olan “Haraç” gazetesi adına alınmıştır. Gazete uydurma bir “Kürt İstiklal Komitesi” ortaya atıp fotoğraflarıyla beraber yayımladığından dolayı, Bakanlar Kurulu’nun 11.11.1928
tarihli toplantısında adı geçen gazetenin yurda sokulması yasaklanmıştır.
(B.C.A.,30.18.1.1 Yer 1.1.14)
Taşnak Ermeni Komitesi tarafından Paris, Suriye, Atina, Kahire ve Kaliforniya’da çıkarılmakta olan “Haraç”, “Aztak”, “Noror”, “Hüsaper” ve “Mişak” ismindeki gazetelerin Türkiye’de Ermenilik ve Kürtçülük gibi ayrılıkçı
hareketlere hizmet ettiği gerekçesiyle zararlı yazılarına binaen Türkiye’ye
sokulmaması Bakanlar Kurulu’nun 3.1.1932 tarihli toplantısında tasvip ve
kabul olunmuştur. (B.C.A.,30.18.1.2 Yer 25.2.19). Yine aynı komiteye hizmet
eden ve Paris’te çıkan Ermenice “Mardgost” (B.C.A.,30.18.1.2 Yer 36.33.6.)
ve “Hayrenik” (B.C.A.,30.18.1.2 Yer 35.30.3.) gazetesinin de yurda girişi aynı
gerekçelerle yasaklanmıştır.
“Boston”da çıkarılan “Baykar” gazetesinin Türklük aleyhinde zararlı yazılar yazdığı anlaşıldığından Matbuat Kanunu’nun 51.maddesine göre Türkiye’ye sokulmasının yasak edilmesi; Bakanlar Kurulu’nca 17.11.1934 tarihinde
kabul olunmuştur (B.C.A., 30.18.01.02 Yer No:49.77. 15).
Kahire’de Ermenice çıkarılan “Arev” gazetesinin, zararlı yazılar taşıdığı
anlaşıldığından, Matbuat Kanunu’nun 51.maddesi hükmüne göre Türkiye’ye
sokulmasının ve satışının yasak edilmesi Bakanlar Kurulu’nca 10.2.1936 tarihinde onanmıştır (B.C.A., 30.18.01.02 Yer No:61.10.15).
Ermeniler tarafından Beyrut’ta çıkarılan ve yazıları Türkiye için zararlı
görülerek toplattırılmış olan “Ararat” adlı Ermenice gazetenin yurda sokulmasının yasak edilmesi; Matbuat Kanunu’nun 51. Maddesine göre Bakanlar
Kurulu’nca 31 Ağustos 1939 tarihinde kabul olunmuştur (B.C.A., 30.18. 01.
02 Yer No:88.83.15).
Türkiye için zararlı neşriyatta bulunan Amerika’da müteşekkil “Yeprat”
adlı Ermeni Cemiyet’inin yayın organı olan “Hayastan Goçnak” isimli mecmuanın Türkiye’ye sokulmasının yasak edilmesi; Matbuat Umum Müdürlüğü’nün 28.1.1941 tarih ve 442/464 sayılı tezkeresi ile yapılan teklifi üzerine,
Matbuat Kanunu’nun 51.maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 5 Şubat 1941 tarihinde kabul olunmuştur (B.C.A., 30.18.01.02 Yer No:93.129. 20).

2.3. Yurtdışında Propaganda Amaçlı Basılan Ermenice Diğer
Yayınlar ve Hükümetin Tutumu
Sivaslı Karabet Tapikyan tarafından kaleme alınarak 1924 tarihinde
Amerikan’ın Boston şehrinde ve Hayrenik Matbaası’nda basılan “Küçük
Ermenistan ve Onun Payitahtı Olan Sivas”, “Tehcirde Sivas’tan Halebe Kadar Gördüklerimiz”, “Ermeni Çocuklarına Hatıra” adlı kitaplar 10/9/1934
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tarihinde (B.C.A., 30.18.01.02 Yer No:46.49.5), Viyana’da Franz Werfel tarafından kaleme alınan “Musa Dağ’da Kırk Gün” isimli kitap 13/1/1935 tarihinde (B.C.A.,30.18.1.2. Yer 90.12.7), Mısır’da basılan “Arti Hayistani”
(Bugünkü Ermenistan) isimli kitap (B.C.A.,30.18.1.2. Yer 51.4.4), Ermenistan’da çıkarılan Ermenice “Eserler Mecmuası”, “Emma”, “Hayat Hasreti”
adındaki kitaplar 13/3/1935 tarihinde (Fon No:30.18.01.02 Yer No:52 .19
.17) zararlı yazıları ve propagandaları ihtiva ettiği görüldüğünden Türkiye’ye sokulmaması kabul edilmiştir.
İzmir Amerikan Koleji’nden mezun Marie S. Banker tarafından yazılan
ve Şikago’da bastırılan “Sevgili Ermenistan” (My Beloved Armenia) adlı İngilizce eserin zararlı yazıları taşıdığı anlaşıldığından Matbuat Kanunu’nun
51.maddesine göre Türkiye’ye sokulmasının ve satışımın yasak edilmesi;
Dahiliye Vekilliği’nin 5724/33/AII sayılı ve 2/9/1937 tarihli teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu’nun 28/9/1937 tarihli toplantısında onanmıştır (B.C.A.,
30.18 .01.02 Yer No:82.14).
Maşeh Seropyan tarafından yazılarak Beyrut’ta basılmış olan “Ermeni Meselesi” adındaki Ermenice kitap 11/5/1939 tarihinde,(B.C.A.,
30.18.01.02 Yer No:86.40.18). Paul de Veou tarafından yazılmış olan “Musa
Dağında Tehlikede Kalan Hıristiyanlar” isimli kitap 37/2/1940 tarihinde
zararlı yazılar taşıdığı anlaşıldığından yurda sokulması yasaklanmıştır. (B.
C.A.,30.18.1.2. Yer 90.12.7)
Kahire’de Sehag-Mesrop matbaasında basılan “Bahçecik ve Bahçecikli” adlı Ermenice kitap 10/7/1941 tarihinde (B.C.A., 30.18. 01. 02 Yer
No:95.60.3), “Mufassal Ermeni Tarihi” adlı kitap 4/7/1944 tarihinde (B.
C.A.,30.18.1.2. Yer 105.47.6), Halep’te yayımlanan “Yıkılmış Bir Şehrin Tarihi Urfa” isimli kitabın (B.C.A.,30.18.1.2. Yer No: 118.98.20) Türkiye için
zararlı görüldüğünden Türkiye’ye sokulmasının ve dağıtılmasının yasak
edilmesi kabul olunmuştur.
Marsilya’da çıkan Ermenice “Pamper” mecmuasının 17/10/1938 tarihinde, (B.C.A., 30.18. 01 02 Yer No: 85.91.10), “Armeniens Peuple Tragique” mecmuası (B.C.A., 30.18.1.2. Yer No: 86.30.18), Amerika’da “Yeprat”
isimli Ermeni derneği tarafından yayınlanan “Hayatsan Goçnak” dergisi
5/2/1940 tarihinde (B.C.A., 30.18.1.2. Yer 93.129.20) ve Erivan’da “Sovyet
Ermenistan” isimli dergi (B.C.A.,30.18.1.2. Yer No: 118.100..18), zararlı yazıları taşıdığı anlaşıldığından memlekete sokulmasının ve satışının yasak
edilmesi kararlaştırılmıştır.
Leipzig’de basılan Türkiye sınırlarını Pontus ve Ermenistan şeklinde
gösteren haritalar içeren, milli birliğe aykırı “Der Brockhaus” isimli haritanın yurda sokulması ve satışı 18/3/1938 tarihinde yasaklanmıştır. (B.C.A.
30.18.1.2. Yer No: 82.18.18)
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SONUÇ
Ermenilerin Osmanlı Devleti döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döneminde de matbaalarında birçok gazete, kitap, dergi ve yayınevi bulunuyordu.
Devlet aleyhine bir tutum göstermedikleri sürece basın yayın faaliyetlerine
devam etmişlerdir.
Ermeni basın yayın faaliyetlerinin kanuna uygun neşredenlerin yanında
bazı Ermeni yayınlarının gerek “Büyük Ermenistan” ideali için, gerek yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yıpratmak için propaganda yaptıkları gözlenmektedir. Türkiye aleyhine yapılan bu propagandalar özelikle dış
devletlerin çıkarları doğrultusunda büyük destek almıştır. Çeşitli kitaplar,
dergileri gazeteler yayımlamak suretiyle propagandanın geniş kitlelere yayılmasına öncülük etmişlerdir.
Milli Mücadele’nin büyük bir zaferle kazanılmasının ardından Türkiye
Cumhuriyeti Devleti sağlam temeller üzerine kurulmaya çalışılmıştır. Bu
noktadan hareketle devlet almış olduğu çeşitli tedbirlerle ülke içindeki bütünlüğü sağlamaya çalışmıştır. Bunlardan en önemlisi de hiç şüphesiz basın
ve yayın yoluyla ülke aleyhine oluşturulmak istenen kamuoyuna karşı aldığı tedbirlerdir. Bu türden propagandalara karşı devlet çeşitli tedbirler almış,
vatandaşları bilinçlendirmeye çalışmıştır. Çalışmamızda isimleri verilen,
içerikleriyle özellikle Ermeni meselesi konusunda Türkiye’nin politikalarına
zararlı Ermeni basın yayın faaliyetleri dikkatle takip edilmiş tercüme edilerek
raporlar hazırlanmıştır. Gazete başta olmak üzere diğer yayınların baskılarının durdurulmaları ülke içine sokulmasının ve satışının yasak edilmesi gibi
kararlar Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır.
İncelediğimiz dönem Türkiye’nin gerek iç politika gerekse dış politika temellerinin atıldığı hassas bir dönemdir. İç siyasi sorunlar, inkılaplar, Dersim
olayları, Hatay meselesi gibi önemli tarihsel olayların yaşandığı bu zamanda
Ermeni basınının Türkiye’deki iç ve dış politika haberlerine yakın ilgi gösterdiği gözlenmektedir. Bu konularda Ermeni basını tarafından yapılan haberler de hükümet tarafından titizlikle takip edilmiş; Türkiye hakkında çıkan
yazılar gerekli görüldüğü hallerde ilgili birimlere rapor halinde sunulmuştur.
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LATIN HARFLERI İLE YAYINLANAN İLK GAZETE;
"TÜRKÇE GAZETE" 1
FIRST NEWSPAPER PUBLISHED IN LATIN LETTERS;
‘TURKISH NEWSPAPER’
Derya ÇİNİ ŞİMŞEK2
ÖZET
Türkler tarih boyunca; geniş bir coğrafyada, değişik toplumlarla, farklı inanç ve
kültürlerin etkisinde çeşitli alfabeler kullanmışlardır. İslamiyet kabulü sonrasında
kullanılmaya başlayan Arap harflerini Türkçe ses sistemine uyarlayarak benimsemişlerdir. Kurtuluş Savaş’ı günlerinde Arap harflerini terk edip, Latin harflerini
kabul etmek ve Batı ile yakınlaşmak düşüncesindeki Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyetin ilanına yakın bir dönemde, 1923’te I. İzmir İktisat Kongresi’ne katıldığı
dönemde Latin harflerinin değiştirilmesi konusunda tartışma ortamı sağlamıştır.
1 Kasım 1928 tarihinde de 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun”un kabul edilmesi ile Osmanlı Alfabesi’nin yerine, Latin Alfabesi’ne
geçilmiştir.
Latin Alfabesi ‘ne geçilmesi ile 1 Ekim 1928 tarihinde Yeni Türk Harfleri ile
yayınlanan İlk Türk Gazetesi; ‘Türkçe Gazete’ yayın hayatına başlamıştır. Pazartesi
ve Perşembe olmak üzere haftada iki sayı olarak dört sayfa şeklinde yayınlanan
gazetenin müdürü Behçet Bey olup basımı İstanbul’da yapılmıştır. Türkçe Gazete
ilk sayısından itibaren üç aya yakın süre yayın hayatına devam etmiş ve yirmi beş
sayı çıkarmıştır. Türkçe Gazetede yeni harflerin önemini ve özelliklerini anlatan
yayınlara yer vermiştir. Gazetede bu haberler dışında; fıkralara, şiirlere, şarkılara,
hikâyelere, bulmacalara yer vererek halkın ilgisi çekilmeye çalışılmıştır. Türkçe
Gazete 24 Aralık 1928 tarihinde ismini ve içeriğini değiştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe Gazete, Alfabe, Harf, İnkılâp

ABSTRACT
Turks throughout history; in a wide geography, different cultures, different
beliefs and cultures were influenced by the use of various alphabets. After the
adoption of Islam, the Arabs started to use Turkish letters adopted by adapting
to the audio system. War of Independence in the days of Arab letters abandon the
Latin alphabet, accept, and with the West to get closer in the thinking of Mustafa
1 Bu çalışma Cumhuriyet Dönemi’nde Yeni Türk Harfleri İle Yayınlanan İlk Türk Gazetesi;
‘Türkçe Gazete” ismiyle, 3rd International Conference on Language and Literature "Turkish in Europa"’da sunulan bildirinin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş metnidir.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ATAMER), dsimsek@baskent.edu.tr
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Kemal Pasha, the declaration of republic as recently as 1923 I. İzmir Economy
Congress attended at the time of the Latin alphabet on changing debate has
provided. On November 1, 1928, with the adoption of the “Law on acceptance
and application of new Turkish letters” numbered 1353, the Ottoman alphabet was
replaced by the Latin alphabet.
The first Turkish Newspaper published with New Turkish Letters on October
1, 1928 with the passage of the Latin alphabet; ‘Turkish Newspaper’ has started
its publication life. Mr. Behçet Bey, the director of the newspaper, published four
times a week, two times a week, Monday and Thursday, was published in Istanbul.
Since the first issue of the Turkish newspaper, the newspaper has continued to
live for nearly three months and has drawn twenty-five numbers. Turkish Gazete
included publications describing the importance and features of new letters. Apart
from these reports, fıkralara, şiirlere, şarkılara, stories, puzzles by giving place to
the public interest was tried to withdraw. The Turkish newspaper changed its name
and content on 24 December 1928.
Keywords: Turkish newspaper, alphabet, letters, Revolution

GIRIŞ
Yazı dili olarak en az 1300 yıllık geçmişe sahip Türkçenin konuşma dili
tarihi çok daha öncelere uzanmaktadır. İlk yazılı kaynaklardan olan Orhun
Yazıtları’nda kullanılan dilin işlekliği, akıcılığı, dildeki soyut kavramlar
için kullanılan sözlerin özellikleri Türkçenin dört-beş bin yıllık bir konuşma dili tarihine sahip olduğu gerçeğini göstermektedir.3 Türkler bugün kullandıkları Latin kaynaklı yeni Türk alfabesinden önce; Göktürk, Orhun,
Sogd, Mani, Brahmi, Süryani, Arap, Grek, Ermeni, İbrani, Latin ve İslav
kaynaklı alfabeleri kullanmışlardır.4 Selçuklular döneminde İslamiyet seçen Türkler; dinin de etkisiyle Orta Asya devletlerinden başlayarak, Uygur
yazısı yerine Arap alfabesini benimsemişlerdir. Büyük Selçuklu, Anadolu
Selçuklu, Mısır-Suriye, Altınordu ve Osmanlı Devleti egemen oldukları
topraklarda yüzyıllar boyunca Arap yazısını kullanmışlardır.5
XIX. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı Devleti içerisinde, Arap alfabesinin ıslahı ve öğretim yöntemleri hakkındaki tartışmalar başlamıştır.6
Arap alfabede, geç dönem yazılı Osmanlıcanın dörtte üçünü oluşturan
Arapça ve Farsça söz varlığına uygun olmasına karşın, Türkçe söz varlığındaki seslerin ifade edilmesinde son derece elverişsiz kalmaktaydı. Arapça
sessiz harfler bakımından zengin olmasına karşın sesli harflerden yana çok
3 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 2000, s.13.
4 Bilal N.Şimşir, “Türk Harf Devrimi’nin Türkiye Dışına Yayılması: Bulgaristan Türkleri
Örneği” , Harf Devrimi’nin 50. Yılı Sempozyumu, TTK Basımevi Ankara, 1991, s.12.
5 M. Şükrü Ülkütaşır, Atatürk ve Harf Devrimi, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara,
1971, s.16.
6 S. Bulaç “Osmanlı Devrinde Alfabe Tartışmaları”, Harf Devriminin 50. Yılı Sempozyumu,
TTK Basımevi, Ankara, 1981, s.46.
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fakirdi, oysa Türkçe ise bunun tam tersiydi.7 XIX. yüzyıla gelinceye kadar
birkaç şair, yazar ve düşünür dışında pek fazla kişinin dikkatini çekmeyen dil ve alfabe konusu, Tanzimat ile birlikte en fazla tartışılan konuların
başında gelmiştir. II. Mahmut döneminde başlayan eğitimde modernleşme hareketi Tanzimat döneminde de devam etmiştir.8 Tanzimat, toplum
ve devlet hayatımıza getirdiği yenilikler kadar, dilimize ve özellikle edebiyatımıza da yenilikler getirmiş, kültür hayatımızda yeni bir çığır açmıştır.
Edebiyatımızın bu dönemine adını da veren Tanzimat, Türk kültüründe
Batıya yönelişin başlangıcıdır. Batı uygarlığının etkisi değişik alanlarda görüldüğü gibi dil alanında da kendisini göstermiştir. Arap harflerinin ıslahı
ve değiştirilmesi hakkındaki ilk teşebbüsler, Tanzimat’ın ilanı ile ortaya çıkmıştır. Konuyla ilgili olarak, Münif Efendi’nin (1862) ve Ahundzade Mirza
Feth-Ali’nin (1863) ortaya koydukları çalışmaların ve önerilerin alfabe ıslahı konusundaki ilkleri teşkil ettiği bilinmektedir.9
Osmanlı devletinde dil sorunu ilk defa en cid
dî biçimde, Kanun-ı
Esasî’nin hazırlanışında ve Heyet-i Mebusan’da (Birinci Meclis-i Mebusan)
resmî makamların gündemine gelmiştir. Devletin bünyesine yeni bir kurum
olarak katılacak Heyet-i Mebusan, ülkenin değişik yörelerinden gelecek mebuslardan oluşacaktır. Üç kıtaya yayılmış bulunan Memalik-i Devlet-i Osmaniye’nin farklı uluslardan oluşan tebaasını temsil edecek bu mecliste farklı
dilleri konuşan insanların bulunacağı gerçeğinin ortaya çıkması ile farklı
dilleri konuşan mebusların mecliste nasıl anlaşacağı, yasama işlevini hangi dille yerine getirecekleri önemli bir sorundu. Bu nedenle, Kanun-ı Esasî
hazırlanırken kanunun 18. ve 68. maddeler devletin diline ayrıldı. Kanun-ı
Esasî’nin 18. maddesinde “Tebaa-i Osmâniyenin hidemât-ı devlette istihdam
olunmak için devletin lisân-ı resmîsi olan Türkçeyi bilmeleri şarttır.”10 denilerek hem devletin resmî dilinin Türkçe olduğu belirtilmiş, hem de devlet
kadrolarında görev alacak kişilere Türkçe bilme şartı getirilmiştir. Heyet-i
Mebusan’a kimlerin seçilemeyeceği de 68. maddede sıralanırken “...Türkçe
bilmeyen mebus olamaz” ifadesi kullanılmıştır.. Bu maddenin son cümlesi,
dört yıl sonra yapılacak seçimlerde mebus olabilmek için Türkçe okumak
ve yazmak şartı aranacağı “Dört seneden sonra icra olunacak intihaplarda
mebus olmak için Türkçe okumak ve mümkün mertebe yazmak dahi şart
olacaktır.” Cümlesi ile ifade edilmiştir.11 Osmanlı devletinin Tanzimat ve
Birinci Meşrutiyet dönemlerinde ortaya çıkan ve giderek artan dil tartışmaları, İkinci Meşrutiyet döneminde ve ardından gelen dönemlerde de hararetli bir biçimde devam etmiştir.12
7 E.Jan Zürcher, Modern Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993, s.273-274.
8 Enver Ziya Karal, “Tanzimat’tan Sonra Türk Dili Sorunu”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Türkiye Ansiklopedisi, C. 2, İletişim yayınları, İstanbul, 1995, s.314.
9
Makbule Sarıkaya, “Türkiye’de Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde ‘Türkçe Gazete’”
Atatürk Dergisi, Ankara, 2003, s.237.
10 Suna Kili, Türk Anayasaları, Tekin Yayın Evi, 2. Baskı, İstanbul, 1982, s.11.
11 Age, s.18.
12 Bilâl N. Şimşir, Türk Yazı Devrimi, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara, 1992, s.44.
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1. Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkçe; Yazı ve Dil İnkılâbı
Konusunda Yapılan Çalışmalar
1 . 1 . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Millî Mücadelenin kazanılması ve 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in
ilan edilmesiyle, Osmanlı Devleti’nden farklı olarak modernleşme çabaları gereği, Türk toplumunun siyasi, sosyal, hukuki ve ekonomik yapısını değiştirecek
inkılâp hareketleri içerisine girilmiştir. Bu inkılâp hareketleri içerisine dil ve
kültür alanı da dâhil edilmiş ve bu anlayışla yaşanan değişim sürecinin topluma
hızlı bir şekilde benimsetilmesi, başlıca yöntem olmuştur. Millî kültürün iki
temel unsuru olan dil ve tarih konularında bilimsel araştırmalar yapmak, Türk
tarihinin köklü geçmişini ve Türk dilinin derinliğini, zenginliğini ortaya koymak Atatürk’ün iki büyük kültür davası olmuş ve hayatının son yıllarında vaktini en çok bu konulara ayırmıştır. Osmanlı Devleti’nden yeni Türkiye’ye miras
kalan eğitim anlayışı, Cumhuriyet ideolojisiyle bağdaşmamaktaydı. Okullarda
Cumhuriyet rejiminin gerektirdiği ve yeni Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nesiller
yetiştirmek gerekmekteydi.13 Bu sebeple Atatürk, Osmanlı Devleti’nden kalan
sorunlara çözüm getirmek laik, modern ve milli bir toplum yaratmak çabalarına girmiş,14 daha Milli Mücadele devam ederken, 16 Temmuz 1921’de Ankara’da Maarif Kongresi’ni toplamış, eğitim konusunu tartışmaya açmıştır.15
Atatürk, 1 Mart 1924’te meclis açılışında “Milletin arayı umumiyesinde tespit olunan terbiye ve tedrisatın tevhidi umdesinin bila ifateian tatbiki
lüzumunu müşahade ediyoruz.”16 sözleriyle Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
süratle uygulanmasını dile getirmiştir. 2 Mart 1924’te Halk Fırkası gurubu,
mecliste Atatürk’ün üzerinde durduğu konuları ele alıp, bu doğrultuda hazırladıkları önergeyi, meclis başkanlığına sunmuştur.17 Sunulan bu önerge
içerisinde; Halifeliğin kaldırılması, Osmanoğulları soyundan olanların yurt
dışına çıkarılması, Şerri’ye ve Evkaf Vekâleti ile Erkânı Harbiye-yi Umumiye
Vekaleti’nin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili yasa tasarısı yer almıştır.18 Tevhid-i Tedrisat Kanunu hakkındaki kanun teklifi, 3 Mart
1924’te mecliste kabul edilmiş19 kabul edilen bu yasalar ile Tevhid-i Tedrisat
Kanunu’nu sadece mektep-medrese ikiliğini ortadan kaldırmak için çalışılmamış, aynı zamanda yabancı okulları ve cemaat okullarını denetim altına
alma yönünden de yararlanılmıştır.20
13
14
15
16

Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegam Yayınları, Ankara, 2006, s.311.
Zürcher, age,s.252.
Osman Ergin, Maarif Tarihi, C.5, Osman Bey Matbaası, İstanbul, 1997, s.1634.
Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.I, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, s.347.
17
Seçil Akgün, Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik( 1924 -1928 ), İstanbul, Temel
Yayınları 2006, s.196 .
18 TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Zabıt Ceridesi,1968: 17
19 TBMM Zabıt Ceridesi,1968: 25–27.
20 , İlhan Tekeli, “Osmanlı İmparatorluğundan Günümüze Eğitim Kurumlarının Gelişimi”,
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,(CDTA), Cilt:3, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985,
s.660.
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Tevhid-i Tedrisat kavramı içerisinde millilik, laiklik ve çağdaşlık vurgusu
yapılarak “ Osmanlılık” kavramından “Milliliğe”, dini eksendeki eğitim anlayışından, laik eğitime, geleneksel anlayıştan, çağdaş anlayışa geçilmiştir. Alınan kararla eğitimin ve devletin laikleşmesi için önemli bir adım atılmıştır.
1924’te ortaöğretim kurumları üçer yıllık olmak üzere iki basamağa ayrılmıştır. Bunların ilk devresi “ortaokul” ikinci devresi ise “lise” olarak adlandırılmıştır.21 1924’te kızlarla erkeklerin aynı eğitim sistemine dâhil edilip, aynı
sınıflarda okutulması istenmiştir22 22 Mart 1926’da Tevhid-i Tedrisat Kanunu
ışığında hazırlanan, Maarif Teşkilatı Kanunu ile eğitim ve öğretimde köklü
değişikliklere gidilmiştir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni olmadan hiçbir okulun açılamayacağı belirtilmiş, okulların müfredat programları
değiştirilmiş, çağdışı dersler programdan kaldırılmıştır. 1926’dan itibaren,
kız ve erkek çocuklarının aynı programlarda eğitim görmeleri sağlanmıştır.
Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla eğitimde laikleşme atılımları, müfredat programlarına da yansımıştır.23
1930 tarihli Lise ve Orta Mektepler Talimatnamesinde öğretmenlerden,
Cumhuriyet eğitimi vermek için programların dışında her fırsatı değerlendirmeleri istenmiştir. Bu amaçla Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi, Sosyoloji,
Felsefe dersleri, Cumhuriyet eğitiminin üzerinde durduğu önemli dersler olmuştur. Tarih dersleri için Tarih Kurumunca hazırlanan 4 ciltlik kitap, Vatandaşlık için Atatürk’ün fikir ve telkinleriyle, Afet İnan tarafından yazılan
“Medeni Bilgiler” kitabı derslerde okutulmuştur.24 5 Şubat 1937’de Atatürk’ün
Türk Devrimleri’nin temelini oluşturduğu, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik,
Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık ve Laikçilik ilkeleri anayasaya girmiştir.
Böylelikle okul müfredat programları, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesiyle hazırlanmıştır.25

1. 2. Harf İnkılâbı
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yazı ve dil sorunu, Osmanlıdan genç
Cumhuriyet’e miras kalmış ulus-devlet olmanın gereği, dilde millileşme yoluna gidilmek istenmiştir. Ancak Cumhuriyet döneminde, dil sorunundan
çok, Latin harfleri meselesi gündemde yer almıştır. Bu dönemde dil sorununu, ilk defa Tunalı Hilmi Bey tarafından meclise taşınsa da, gerekli yankıyı
bulamamıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte hızla modernleşme sürecine giren Türkiye, Harf İnkılâbı’na yönelik çalışmalarını beklemeye almıştır. Tanzimat döneminde yazının din sorunu olmayıp, okuryazar oranını artırmak,
tabana yaymak ve uygarlık sorunu olduğu dile getirilmiş,26 bu konu yeni
21 Ergin, Osman,( 1997),age, s. 1635–1638.
22 TBMM Zabıt Ceridesi,1968:826.
23 Ayten Sezer, Atatürk Dönemi Milli Eğitim Politikası ( 1923–1938 ), Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, HÜ, AİİTE, Ankara, 1985, s.43.
24 Akyüz, age, s.367.
25 Sezer, age, s.56.
26 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, s.548.

440

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

dönemde de tekrar edilmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği 1923–1924 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin nüfusu 11–12 milyondur. Bu nüfusun %10’u
ve kadınların sadece %3’ü okuryazardır. Bu yıllarda Türkiye’de 4.894 ilkokul,
72 ortaokul, 23 lise, 64 meslek okulu, 9 fakülte ve yüksekokul olmak üzere
toplam 5.062 öğretim kurumu vardır. Bu okullarda görevli olan öğretmen ve
öğretim üyesi sayısı ise toplam 11.918’dir. Savaşlarda kaybedilmiş olan öğretmenlerin yanı sıra mevcut eğitimcilerin mesleki formasyonu yetersizdir ve
öğretim programları çağdaş bir anlayıştan yoksundur. Okul binalarının durumu ve ders araç-gereçlerinin eksikliği ve eğitimle alakadar olacak merkez
ve taşra örgütünün idari teşkilatlanmasındaki sorunlar Türk eğitim sisteminin mevcut durumunu yansıtmaktadır.27
Bu sorunların giderilmesi için dil konusunda sadeleşme tartışmaları,
1923’te İzmir İktisat Kongresi toplandığında kendisini göstermiştir. İzmirli
Nazmi ile iki arkadaşı Latin harflerinin kabulü konusunda önerge vermiş,
bu durum, şiddetli tepkilere yol açmıştır.1926 yılına kadar tartışmaların dışında kalan Atatürk, 1927’de Latin harflerini gerçekleştirmek isteği düşüncesini, 23 Mayıs 1928 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısında, Milli Eğitim
Bakanı’nın da görüşünü alarak dile getirmiştir. Bu doğrultuda alınan kararla, Türkçenin yapısına uygun bir alfabenin hazırlanması için “ Dil Encümeni’nin” kurulması kararlaştırılmıştır.28
Maarif Vekâleti içinde Başbakanlığın 20 Mayıs 1928 tarihli emri gereğince, Haziran ayı ortalarında “Dil Encümeni” kurulmuştur. Encümen’de; Mehmet Emin (Erişirgil), Mehmet İhsan (Sungu), Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref
(Ünaydın), İbrahim Necmi (Dilmen), Ahmet Rasim, İbrahim Grandi gibi
üçü milletvekili olan yazar ve uzmanlar görevlendirilmiştir.29 Dil Encümeni,
ilk toplantısını 26 Haziran 1928 tarihinde Mustafa Kemal’in başkanlığında
yapmış “Alfabe değiştirmek doğru mudur, değil midir tartışmasına” son verip
yeni alfabe harflerini seçmekle işe başlamış30 ve Ağustos başında 41 sayfalık
“Elifba Raporu”nu Atatürk’e sunmuştur.31 Komisyon, 24 harften oluşan Latin
alfabesini olduğu gibi kabul etmemiştir. Türkçenin özelliğine uygun olmayan
ve Latin alfabesinde bulunan “Q, X ve W” harflerini almamayı uygun bulan
alfabe komisyonu, Latin alfabesinde olmayan “Ç, Ğ, J, Ş” gibi sessizlerle, “I, Ö,
Ü” gibi sesli harfleri eklemeyi zorunlu görmüştür. Böylece yeni Türk alfabesi,
8’i sesli, 21’i sessiz olmak üzere 29 harften oluşturulmuştur. Dil Encümeni
üyeleri, Latin alfabesinde Türk dilinin bütün seslerinin bulunmadığını, bu
sesleri ifade etmek için ya çift harflerin kabulü veya bazı harflere işaretler
eklenmesi gibi tartışmalı durumlarda Atatürk’e danışmıştır.32
27 Bahattin Demirtaş, Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler, Gazi
akademik Bakış, Cilt 1, Sayı 2, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2008, s.156-157.
28 Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkiler, Başnur Matbaa, Ankara, 1972, s.250.
29 Ülkütaşır, age, s. 60–61.
30 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul, 1984, s.439.
31 Ülkütaşır, age, s.60–63.
32 Zeynep. Korkmaz, Atatürk ve Türk Dili; Belgeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara,
1992, s.159.
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Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Atatürk; 1 Kasım 1928 de III. Dönem TBMM’nin ikinci çalışma yılını açılış konuşmasında;33 “ Aziz arkadaşlarım; her şeyden evvel her inkişafın ilk yapı taşı olan meseleye temas etmek isterim. Her vasıtadan evvel büyük Türk milletine onun bütün emeklerini kısır
yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lâzımdır…
Büyük Türk Milleti, cehaletten az emekle kısa yoldan ancak kendi güzel ve
asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma yazma anahtarı
ancak Lâtin esasından alınan Türk alfabesidir... Basit bir tecrübe Lâtin esasından Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun olduğunu şehirde ve köyde
yaşı ilerlemiş Türk evlatlarının bu kadar kolay okuyup yazdıklarını güneş gibi
meydana çıkarmıştır. Büyük Millet Meclisi’nin kararıyla Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet kazanması, bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı
başına bir geçit olacaktır… Hiçbir muzafferiyetin hatlarıyla kıyas kabul etmeyen bu muvaffakiyetin heyecanı içindeyiz. Vatandaşlarımızı cehaletten kurtaracak bir sade muallimliğin vicdan-ı hazzı mevcudiyetimizi işba etmiştir…
Aziz arkadaşlarım; yüksek ve ebedi yadigârınızla büyük Türk milleti yeni bir
nur âlemine girecektir.” Sözleri ile “Yeni Türk Harfleri”nin kabul edilmesiyle
elde edilecek sonuçları özetlemiş ve yasallık kazandırılmasını istemiştir.
Atatürk’ü ve Latin harflerini destekleyen İsmet İnönü, Meclis’te şöyle bir
konuşma yapmıştır:34 “…Büyük Reisicumhur Hazretlerinin de işaret buyurdukları gibi, Türk harfleriyle Büyük Türk Milleti yeni bir nur âlemine girecektir. Biz buna samimiyetle ve vicdani bir itimatla inanıyoruz. Teşebbüs,
esasen milleti cehaletten kurtarmak teşebbüsüdür. Tecrübelerimizle gördünüz ki, Türk alfabesi ile milletin okuma yazma mücadelesine girmesi her tarafta büyük bir açılma, büyük bir kolaylık vermiştir…” Ardından, TBMM’ne
Erzincan Milletvekili Saffet, Tekirdağ Milletvekili Cemil, Afyon Milletvekili
Ali Bey’in imzaladıkları Yeni Türk harfleri ile ilgili bir önerge verilmiş; önerge
ile hükümet tarafından ertelenmesi mümkün olmayan yeni Türk harflerinin
kabulüne ilişkin yasa teklifinin hükümetçe hazırlanması ve Meclis’te görüşülmesi istenmiştir. Bu önerge Meclis’te kabul edilmiştir.35

2.Türkçe Gazete
2.1.Türkçe Gazete’nin Yayınlanması
Mustafa Kemal Atatürk’ün de yakından takip ettiği Dil Heyetinin çalışmaları sonucunda yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin yasa teklifinin
hükümetçe hazırlanmış ve mecliste yasalaşmıştır. ‘Yeni Türk Harflerinin
Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’’un dördüncü maddesinde; hususi ve
resmi bütün gazete, mecmua ve risale gibi süreli ve süresiz yayınların Aralık 1928 tarihinden itibaren yeni Türk Harfleri ile basılması ve yazılması
33
34
35

TBMM Zabıt Ceridesi,5,1928:4.
TBMM Zabıt Ceridesi,5,1928:7–9.
TBMM Zabıt Ceridesi,5,1928:7–9.
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mecburiyeti kabul edilmiştir. Ancak daha kanun kabul edilmeden çok daha
önce Türk basınında bir ilki gerçekleştiren ve yeni Türk harflerinin uygulanmasında gösterdiği gayretleriyle adından söz ettiren “Türkçe Gazete”,
1 Ekim 1928’de yayın hayatına başlamıştır.36 Bu tarihte “Türkçe Gazete”
ismiyle yayın hayatına başlayan gazete, pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki sayı olarak yayınlanmakta olup dört sayfadan oluşmaktadır. Basımı İstanbul’da Resimli Ay matbaasında yapılan ve mesul müdürü
Behçet Bey’dir.37 Gazete, l Ekim 1928 tarihli ilk nüshasında amacını şu
şekilde ifade etmiştir; “Bu gazete yeni harfleri öğrenen herkese bir nevi
kıraat vazifesi görecektir. İçeriği o suretle hazırlanmıştır, okuyucu bıkmaksızın, yorulmaksızın ve büyük bir alaka ve merakla bütün gazeteyi baştanbaşa okuyabilir.38 Ayrıca Türkçe Gazete’nin ilk sayısında; yeni harflerin
önemini ve öğretimini gerçekleştirmek için her yayınlanan sayıda küçük
bir hikâye, muhtelif fıkralar, resimli yazılar, meraklı memleket ve dünya
olaylarının neşredileceği bilgisi.39

2.2. Türkçe Gazete’nin Harf İnkılâbı’nı Tanıtma Çalışmaları
Türkçe Gazete, yeni Türk harflerinin tanıtılmasına, kolaylıklarını ve okuma-yazmanın yararlarını, Türk imla kurallarını, dil encümenin son çalışmalarına, harf seferberliğini (fotoğraflarla destekleyerek) geniş bir yer vermekle birlikte, yurt dışındaki gelişmeleri özellikle de bilimsel icat, keşif, sergi
haberlerini ve bilimsel şahsiyetlerin biyografilerini de yayınlamaya özel bir
önem vermiştir. Türk harflerinin kabulü konusundaki görüşme ve çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bir zamanda yayın hayatına devam eden
Türkçe Gazete, yeni Türk harfleri ile yayınlanan ilk Türk gazetesidir. Türkçe
Gazete’nin ilk sayısında Mehmet Zekeriya tarafından kaleme alınan sunuş
niteliğindeki yazıda; “Yeni Türk Harfleri ile çıkan ilk gazetedir.” ibaresinden
sonra şimdilik küçük olan bu gazetenin ilerleyen zamanlarda tam bir mecmua
olması hedefi belirtilmiş ve yeni harflerle basılan ilk gazetenin neşri şerefinin kendilerine verilmesinden duyulan memnuniyeti dile getirilmiştir.40 “Dün
çocuklar okuyordu, bugün bütün millet okuyor” başlıklı ilk sayıda gazete
manşetinde yer alan resimde; kabul edilecek yeni Türk harflerinin yer aldığı
büyük bir kitap, büyük küçük herkesin ilgiyle ve büyük bir sevinçle incelemesi- görüntüsü verilmiştir. Resmin altında ise ; “Gazinin her başladığı iş gibi
yeni harflerin kabulü de memleketin her tarafında umumi ve büyük bir alaka
uyandırdı.” İfadesi yer almıştır.
Türkçe Gazete’nin, 25 Ekim 1928 tarihli 8. sayısında: “Ben yeni harfleri
öğrendim şimdi sıra senin” başlığı ile verilen haberde, yeni harflerin her tarafa
süratle yayıldığını; hükümetin açmak teşebbüsünde bulunduğu millet mek36
37
38
39
40

Türkçe Gazete,1Teşrinievvel (Ekim) 1928, Sayı: 1, s.1.
Türkçe Gazete, 1Ekim 1928, Sayı: 1, s.1; Sarıkaya, age, s. 239–240.
Sarıkaya, age, s.239–240.
Türkçe Gazete, 1Ekim 1928, Sayı: 1, s.1; Sarıkaya, age, s. 239–240.
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tepleri sayesinde Türk milletinin okuma yazmada sürat kazanacağını yazmaktadır. Yeni harflerin yaygınlaşması amacı ile gazetenin bahsettiği ve hazırlıkları süren Millet Mektepleri 1 Ocak 1929 günü resmen açılmıştır. Kadın erkek,
genç yaşlı demeden herkesin Millet Mekteplerinde yeni yazıyı öğrenmesi
amaçlanmış, Millet Mekteplerine bir ay içinde 856.000 kişi kaydolmuştur. Beş
yıl içinde 2.305.924 kişi bu okullardan mezun olmuştur. Okul çağındaki öğrenciler ve devlet dairelerinde çalışanlar, bu sayıya dâhil değildir.41

Türkçe Gazete’nin, 29 Ekim 1928 tarihli 9. sayısında: “Mekteplerde Yeni
Harflerle Tedrisata Başladılar”, başlığı altında; ‘beş on gündür yeni harflerle
öğretime başlayan Türk çocukları, artık eski mektebin Hiyeroglife benzeyen yazılarını öğrenmek için kafa yormaya mecbur değildir… Onlar için
yeni bir ufuk yeni bir âlem açılmıştır’ denilerek yeni yazıyı kolaylıkla ve
süratle öğrenmek mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bütün öğrencileri
kısa sürede yeni harfleri öğrenen Samsun Kız Mektebi örneğini, öğrenci
resimleri ile birlikte, vermektedir.

41

Şimşir, age, s.234.
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Türkçe Gazete’nin, 1 Kasım (Teşrin-i sani) 1928 tarihli 10. Sayısında
“Halk Uzak Mesafeden Gazi Hazretlerini Dinlerken” başlığı altında; Gazi’nin, İstanbul’da verdiği tarihi nutuklardan birinin, hem İstanbul’un belli
başlı meydanlarında, hem de Türkiye’nin her tarafında, halk toplulukları
tarafından dinlendiği, bu olayın Gazi’nin nutkunda yer verdiği harf inkılâbı
kadar yeni ve büyük bir inkılâp olması yanında, cumhuriyetin, fenni cihazlara verdiği önemi gösterdiği belirtilmektedir.
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Türkçe Gazete, 8 Kasım 1928 tarihli 12. sayısında: “Fennin Hazırladığı
Yarınki Hayattan İki Sahne”, resim altı başlığı, geleceğin elektrik santrallerinden biri ile yine gelecekte güneş ışığından çok faydalanılmak üzere inşa
edilen evlerden biri resmedilmiştir.

İlk sayısından itibaren ilerleyen sayılarında da yeni harflerin önemini ve
özelliklerini anlatan yazılara ve açıklamalara yer veren gazetede, resimlerin
ağırlıkta olduğu ve okuyucuların ilgisini çekebilecek haberlere yer verdiği
görülmektedir. Yeni alfabe ile ilgili, 9 Ağustos 1928 tarihinde Cumhuriyet
Halk Partisi’nin Sarayburnu’nda tertip ettiği gecede Mustafa Kemal Paşa:
“Arkadaşlar, bizim ahenktar, zengin lisansımız yeni Türk harfleriyle kendini
gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak,
bunu anlamak mecburiyetindesiniz. Anladığınızın asarına yakın zamanda bütün kâinat şahit olacaktır. Buna katiyetle eminim.” sözleri bu konuşmadan daha sonraki tarihte yayın hayatına başlayan Türkçe Gazete de yer
bulmuştur.42 Sarayburnu’ndaki bu tarihi konuşmanın ardından tüm memlekette bir alfabe seferberliği başlatılmıştır. Gazete de bu seferberliğe büyük
ilgi göstererek gayretli çalışmalarla bu seferberliğe katkıda bulunmuştur.43
Ulu önder de 14 – 21 Eylül tarihleri arasında Amasya, Sivas, Kayseri illerini
içine alan harf inkılâbı gezisine çıkmıştır. Dolayısıyla Türk toplumu bu yeni
inkılâp için hazırlanmış, kamuoyu oluşturulmuş, dil encümenlerinin hazırlamış olduğu taslak alfabe; halka, derneklere, okullara ve resmi dairelere
42
43

Atatürk, age, s. 272.
Türkçe Gazete, 11–19 Kasım, 1928.
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ulaştırılmıştır.44 Mustafa Kemal Paşa’nın yeni harfleri öğretme seyahati ile
gittiği yerde açık alanda, kara tahta üzerinde halka yeni harfleri öğreterek,
kamuoyunu değişikliğe hazırlamıştır.45 Mustafa Kemal Paşa’nın bu seyahati
Türkçe Gazete’de geniş yer bulmuş; harf seferberliği ile ilgili bilgiler il il ele
alınmış ve konuyla ilgili kişi ve grupların faaliyetlerine ilişkin fotoğraf ve
açıklamalar gazete aracılığı ile geniş bir çevreye duyurulmuştur.46
Türkçe Gazete’nin, 22 Ekim 1928 tarihli 7. sayısında “Yeni Harflerle Yeni
Bir Medeniyetin Temelini Kuran Büyük Gazi İlim Seferber Ordusunun Başında” başlıklı yazının kapak resminde Mustafa Kemal’in kara tahta başındaki bu fotoğrafını kullanarak yeni harf seferberliğini halka duyurmuştur.
Gazete’nin, 4 Ekim 1928 tarihli 2. sayısında yeni alfabe ile okuma yazmada
sağlanan kolaylık belirtilirken, yeni Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşılmasında önemli bir araç olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda Türkçe
Gazete’nin de Türk toplumunun batılılaşma hareketinde önemli bir misyonu olduğu görülür. Türkçe Gazete, ilk sayısından itibaren yeni Türk harflerinin tanıtılması ve benimsetilmesi konusuna büyük bir önem göstererek
gayretli çalışmalarda bulunmuştur. Yatanın büyük ve genel bir mektep, bütün milletin talebe haline geldiğini ve bunu tarihin belki kaydetmediğini
belirten gazete, Türk harf inkılâbını, bu yönüyle tarihte kaydedilen ilk hadiselerden biri olarak değerlendirmekte ve herkesin bu inkı1abın gönüllüleri
olduğunu belirtmektedir.47
8 Ekim 1928 tarihli 3. sayısında Mehmet Zekeriya, Hükümetin hazırladığını yeni bir kanun ile Türkiye dâhilinde yaşayan bütün insanların okuma-yazmaya mecbur tutulacağını belirtmektedir. Yazıda, herkesin okuma
yazma öğrenmesi amacıyla Maarif Vekâleti’nin faaliyete başladığı, memleketin her tarafına seyyar öğretmenler göndereceği, seyyar dershaneler
açılacağı ve okuma yazma bilen herkesin bilmeyenlere öğretmeye mecbur
tutulacağı bilgisi verildikten sonra bunun bir tür fikir seferberliği olduğu
ifade edilmektedir. Yazıya devamla, memleketin bütün aydın gençlerinin,
memleketi okutmak göreviyle çalışacağı; şehir, kasaba ve köylerde herkesin
gece açılacak derslere devama mecbur tutulacağı ve bir sene sonra okuyup yazma bilmeyenlerin birçok haklarından mahrum edileceği bildirilmektedir. Yazı, yeni Türkiye’nin bu yeni hamlesi ile asırlarca cahil kalmış
bir milletin bir sene içinde okuryazar hale getirilmesinin heyecan verici ve
muhterem bir seferberlik olduğu sözleriyle bitirilmiştir.48 Bahsedilen yasa
3 Kasım 1928 günü, Resmî Gazetede yayımlanan “Türk Harflerinin Kabul
44 Selami Kılıç, II. Meşrutiyetten Cumhuriyet Türkiye’sine Türk İnkılâbının Fikir Temelleri,
Erzurum Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1998, s.140.
45 Afet İnan, “Atatürk ve Türk Tarih Tezi”, Belleten, C.III, TTK Basımevi, Ankara, 1939, s.184.
46 Türkçe gazetedeki harf seferberliği ile ilgili olarak yer alan yazı ve resim örnekleri;
Türkçe Gazete’nin 19 Kasım 1928, Sayı 15, s. 4; sayı: 17, s. 4; 26 Kasım 1928, Sayı: 19 s. 4; 3
Aralık 1928, Sayı: 21, s. 4.
47 Türkçe Gazete, 4 Ekim, sayı 2, s. 1.
48 Türkçe Gazete, 8 Ekim 1928, sayı 3, s.2; Sarıkaya, age, s. 244.
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ve Tatbiki Hakkındaki Yasa”dır. Bu yasa; getirdikleri sınırlı olan, belirli olayları veya kişileri konu alan herhangi bir yasa değildi. Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 1 Kasım 1928 günkü oturumunda görüşülerek kabul edilen ve 3
Kasım 1928’de yürürlüğe giren yeni Türk harfleriyle ilgili yasa, toplum hayatında yeni ufuklar açacak, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak, milletçe aydınlanmasını sağlayacak bir yasaydı. 3 Kasım 1928’de ise yürürlüğe giren bu yasayla bir millet topyekûn alfabe değişikliğini birkaç ay gibi
kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmiştir. Bu kadar kısa sürede ve topluca yapılan alfabe değişikliğinin başarıyla gerçekleşmesinin ardında Gazi Mustafa
Kemal’in kararlılığı, azmi ve kültür konusuna verdiği önem bulunmaktadır.
Yasanın çıkarılmasından sonra yasa hükümleri hemen işletilmeye başlandı.
Yasada devlet dairelerinde 1 Ocak 1929’dan itibaren eski yazının kullanılmasına son verileceği bildiriliyordu. 1 Ocak 1929 tarihinde bütün devlet dairelerinde yeni Türk yazısının kullanımına başlandı. Yeni yayımlanacak kitapların
yeni Türk yazısıyla yayımlanması mecburiyeti getirildi. 1929 yılının Haziran
ayında tapu senetleri, nüfus ve evlenme cüzdanları, askerlik belgeleri yeni
Türk yazısıyla işlendi. Devlet dairelerindeki daktilolar süratle değiştirildi. Basın kuruluşları da 1 Aralık 1928 günü bütün Türkiye’de yeni Türk harfleriyle
yayın yapmaya başlamıştı. Gazeteler, dergiler artık yeni harflerle basılmış bir
şekilde okuyucusuna ulaşıyordu ki bu tarih Türkçe Gazete’nin yayınından
çok sonra olmuştur.49
Yeni kanunun kabulünden sonra, hükümetin halkı okutmak ve harfleri
tamim etmek için yeni bir mücadeleye girmiş bulunduğunu belirten Türkçe
Gazete, “ herkesin vazifesi” başlıklı yazısında; bu mücadelede bütün münevver
sınıfın hükümetle el ele verip birlikte çalışmak mecburiyetinde olduğunu belirtmiştir. Yazının devamında ‘öncelikle muallimlerin bir taraftan mekteplerde yeni nesi okutmakla uğraşırken bir taraftan da halk dershanelerinde halka
mahsus dersler vererek onlara da rehberlik edeceklerini belirtmektedir. Aynı
zamanda Öğretmenlerle birlikte bütün aydınların ve okuma bilen herkesin
işe seferber olması gerektiğini, taşrada vilayet ve kaza merkezlerinde memurların vali, kaymakam, jandarma kumandanı, tahrirat müdürü gibi okumuş
kişilerin, köylere kadar giderek bütün her yerde yeni harfleri öğrenmeyen
kimse bırakmamaya çalışmaları’ gerektiğini vurgulamaktadır. Yazı, her münevver Türk gencinin, yeni fikir ve ilim irfan harbinde cepheye koşmak ve
kendisine verilen vazifeyi yapmakla görevli olduğu sözleriyle bitirilmiştir.50
Türkçe Gazete’nin 12 Kasım 1928 tarihli sayısında yer alan başka bir yazısında, yeni harflerin faydalarından ve insanların okuma hevesinden bahsedilmektedir. Bu yazıda; Türkçe Gazete’nin, yeni harflerden sonra özellikle
ecnebi (yabancı) gençlerin ilgisini çekmesi ile yeni bir okuyucu sınıfı kazandığı, bunun yanında şimdiye kadar Arap harflerini öğrenemedikleri için
Türkçeye ve Türk edebiyatına yabancı kalmış olan yabancıların şimdi yeni
49
50

Şimşir, (1992), age, s.230–233.
Türkçe Gazete, 8 Kasım 1928, Sayı 12, s. 2.
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harflerle yazılan Türk eserlerini okuyabildikleri belirtilmektedir. Yazıda değinilen diğer olumlu bir gelişme ise, yeni neslin eski nesle hocalık etmesi durumudur. “Evlerde annelere, ihtiyarca babalara yeni harfleri öğreten küçük
mektep çocuklarının gayreti, bir milletin hayatında ilk defa görünen heyecan
verici bir durum olmakla birlikte Türkiye’nin yeni bir hayata girdiğinin ve yeni
bir varlık vücuda getirdiğinin de kuvvetli bir örneğidir.,,”51 değerlendirmesine
yer verilmektedir. Türkçe Gazete ilk sayısında hedeflediği şekilde; tam ve mükemmel bir mecmua olma amacına ve okul öğrencisinden ecnebi (yabancı)
unsurlara kadar geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığını belirtmiştir. Başka bir
yazısında; evlerde ve mekteplerde genç neslin kültürel ve bilimsel gelişmesini sağlamak ve okuma kabiliyetini arttırmak için amaca uygun içeriğe sahip
faydalı yazılara yer verildiğini açıklamaktadır. Gazete, “artık şimdiden sonra
mektepli gazetesi olmaya çalışacağını belirterek, öteden beri çocuklara yönelik
yayın yapan gazete sahiplerinin şimdi gazeteyi ilk mektepli gazetesi haline koymayı amaçladıklarım” yazmaktadır. Türkçe Gazete’nin bundan sonra da faydalı, nezih bir surette eğlenceli ve her itibariyle aile içine girebilecek bir mecmua
olacağı, bu yeni şekliyle Türkçe Gazete’nin yeni bir ihtiyacı tatmin etmiş olacağı, evlerde mekteplerde yeni harflerle okuma kabiliyetini arttırmak için herkes
tarafından kolaylıkla okunabileceği amacına yer verilmektedir.52
Mehmet Zekeriya’nın 11 Ekim 1928 ve 15 Ekim, 1928 tarihli yazılarında
yeni harflerle okuyup yazmanın şu an göremediğimiz faydalarının zamanla
ortaya çıkacağı açıklamasından sonra, halkın anlayamadığı bazı kelimelerin
kullanılmasının meydana getirdiği güçlükler örneklendirerek bu durumun,
bir zihniyeti göstermesi itibariyle halledilmesi gereken bir mesele olduğu
belirtmiştir. Harf inkılâbının faydalarından birini de şu şekilde değerlendirmiştir: “Arap ve acem kelimeleri lisanımıza hâkim olduğu zaman bir sınıf
türemişti. Bu sınıf bu güne kadar yaşamıştır ama artık ölümü yaklaştı ve bir
daha da dirilemez... Bu gibi hokkabazlıktan yazımız kurtuldu... Memleket,
millet bundan zarar görmüştür... Eski cehalet, taassup değerlerine ait bütün
heyulaların, korkunç hayaletlerinin yıkıldığı bir devirde ona hayat hakkı yoktur. Harf inkılâbının bu faydasını şükranla kaydetmeliyiz.53
5 Kasım tarihli Türkçe Gazete’de yer alan diğer bir yazısında; Yeni harflerin tatbikine başlandığı tarihten itibaren basında yeni bir hayatın başlayacağını belirterek, artık gazetelerin şimdiki gibi uzun çıkamayacağını ifade
etmiştir. Şimdiye kadar uzun yazılardan oluşan makalelerin artık özetleneceği ve gazetelerin doğrudan doğruya okuyucunun ihtiyacı olan yazılar ile
doldurulacağı, haber ve hikâyelerin artık kısa yazılacağı beklentisindedir. Yazıya devamla, yeni harflerin bize fikir ve edebiyat alanında yeni bir hayatın
kapısını açtığı ve bu kapıdan geçinceye kadar belki biraz sarsılacağı ama yeni
bir âleme girileceği düşünceleriyle bitirilmiştir.54
51
52
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Türkçe gazete ismini ve yayın içeriğini değiştirdiği 24 Aralık 1928 yılına
kadar yayınladığı 25 sayısında; ikinci sayfasında fıkralara, musahabelere (konuşma, sohbet), üçüncü sayfasında; Bunu okudunuz mu? Başlığı ile faydalı
bilgilere, şiir ve şarkılara, hikâyeciklere, bulmacalara, bilimsel bilgilere ve teknik gelişmelere ilişkin yazılara ve haberlere yer vermekte ve toplumun her kesiminin ilgisini çekmeye çalışmıştır. Gazetenin “Hikâyecik” başlığı dâhilinde
Türk yazarların, halkın her kesiminin rahatlıkla anlayabileceği ve kendinden
bir şeyler bulabileceği çeşitli hikâyelerine ve “Hoş Fıkralar” kısmında ise ağırlıklı Nasreddin Hoca fıkralarına yer verildiği görülmektedir. Türkçe Gazete’de
konular öz ve anlaşılır bir şekilde, kısa cümleler ile ifade edilmekte konuyla
ilgili ilgi çeken resim, fotoğraf ve çizimlere de yer verilmektedir. Böylelikle
yeni alfabenin halka benimsetilmesinde etkin rol üstlenen Türkçe Gazete’nin
çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atan genç Türkiye Cumhuriyeti toplumunun bilgi ve kültür seviyesini arttırmayı da hedeflediği, daha ilk sayısından itibaren yayınladığı yazılandan anlaşılmaktadır. Gazete’nin modem
Türk toplumunu şekillendirmede de bazı hedefleri olduğunu yazılarındaki,
muaşeret ve görgü kurallarına yer vermesi, Medeni kadın ve erkeğin özelliklerini ele alması örneklerinden anlamaktayız.55 Gazetede yer alan “Faydalı
Malumat” başlığı altında tabiat olaylarından bilimsel açıklamalara ve dünyadaki ilginç olaylardan muaşeret kurallarına varıncaya kadar geniş bir bilgi sunulduğu, “Bunları Okudunuz mu?” başlığı altında ilk sayıda bu başlık altında
şu yayını yapacağını duyurmuştur:” Her nüshada eski edebiyatımızdan bazı
müntahap parçalar konacaktır. Bu parçalar yeni harflerle okumayı ilerletmiş
olanlar için faydalı bir kıraat vazifesini görecektir” denilerek “Nevres-i Cedîd,
Nevres Efendi” olarak da bilinen 19. yüzyıl divan şairlerinden olan Osman
Nevres’in56 bir şiirini yayınlamıştır.57
Şiir dışında beşeri bilimlerden, sağlık bilgilerine ve Türkiye’de dünyada
olan güncel olaylara ve haberlere yer verildiği ve bu şekilde okuyucuların bilgi ve kültür seviyelerini arttırmaya katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu
amaçla modem ve çağdaş bir toplumun ihtiyacı olan birçok alandaki bilgi,
edebiyat, kültür, sanat ve mimari konularında açıklamalara yer veren gazete,
modem ve bilgili bir toplumun yaratılmasında her sayısında eğitsel ve görsel
materyaller sunmuştur. Türkçe Gazete’de yer alan hikâye, şiir ve güzel sözlerde ağırlık Türk şair ve yazarlarına verilmekle birlikte her sayıda, “Büyük
Adamlar” başlığı altında dünyaca ünlü düşünür, edebiyatçı, müzisyen ve bilim adamlarının hayatları ve eserleri hakkında tanıtıcı bilgilere de yer verilmiştir. Yeni harflerin benimsetilmesi konusunda gazetenin hemen her sayıda
“Müsabaka” başlığı altında ödüllü bulmacalara ve oyunlara yer verildiği ve
bu bulmacaları çözmede yeni harfleri ve imla kurallarını iyi bilmenin çok etkin olduğu görülmektedir. Gazetenin 1 ve 8 Ekim tarihlerindeki yayınların55 Sarıkaya, age, s.241–242.
56 Sümeyye Yıldız, ‘ Osman Nevres’in Güzelliğe, Şiire ve Şaire Bakışı’ Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 21, Bahar, 2012, s.240.
57 Türkçe Gazete, 1 Ekim1928, Sayı: 1, s.3.
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da yeni harfler ve imla kurallarının herkese duyurulması ve benimsetilmesi
konusundaki gayretini bünyesindeki reklamlardan da anlamak mümkündür.
Reklamlarda genelde; yeni alfabe, imla lügati, yeni harflerle yayınlanan ilk kitap ve mecmualar tanıtılmıştır. Gazete’de Dilbilgisi ve imla kurallarına oldukça özen gösterildiği anlaşılmakla birlikte günün mevcut şartlarından dolayı
bazı farklı kelime yazılışlarının da kullanıldığı görülmektedir.58
19 Kasım 1928 tarihli 15. Sayısında gazete çocuklara yönelik yayın
yapma kararının sinyallerini vermiştir. Aldıkları bu kararın amacını da; ‘İlk
mektepliler için neşriyatta yetersiz kalındığı düşüncesiyle ilk mekteplere yönelik yayınlara ağırlık verme’ şeklinde gazetede yayınlamıştır.59 Gazetenin
26 Kasım 1928 tarihli 17. sayısında kapakta yer alan çocuk resmindeki yazı
“yarından itibaren bizim devir başlıyor” başlığı ile bundan sonraki yayının
çocuklara yöneleceği mesajını açıkça vermekle birlikte, çocuklara yönelik
yayına geçiş ancak 25. sayı ile 24 Aralık 1928 yılında geçebilmiştir. Türkçe
Gazete, 24 Aralık 1928, 25. Sayısında artık isminin ve içeriğinin değişeceği haberini; “Türkçe Gazete Yeni Şekli” başlıklı yazı ile duyurmuştur. Yazıda
Türkçe Gazete’nin yayın amacı bir kez daha tekrarlanarak; harf inkılâbının ilk
günlerinde halkı etkin şekilde okumaya alıştırmak olduğu belirtilmiş, yayın
dönemlerinde de bu konuda başarılı olduğu görüşüne yer verilmiştir. Şimdiki amaçlarının ise; ilk ve orta mektep talebesini kıraate alıştıracak ve muhtelif
mevzularla okumak ihtiyaçlarını tatmin edecek bir çocuk mecmuasının yokluğundan dolayı bu ihtiyacı karşılamak üzere bir çocuk mecmuası olarak yayınlanacağı şeklinde halka duyurmuştur.60 Türkçe Gazete’nin son sayısındaki
kapakta, “Türkçe Gazete haftaya çocuk gazetesi olacaktır” ifadesi ve “Türkçe
Gazete’nin gelecek pazartesinden itibaren bir çocuk gazetesi olarak çıkacağı,
dolayısıyla Perşembe günkü nüshasının çıkmayacağı ve artık sekiz sayfalık ve
haftalık yayınlanacağı bilgisi de bulunmaktadır.61
Daha milli mücadele döneminde başlayıp Harf inkılâbı ile devam eden
eğitim mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar devam etmiştir.
Böylece on beş yıllık bu dönemde eğitim alanında önemli adımlar atılmıştır.
1923–1938 arasında Türkiye nüfusu %38 oranında artarken, ilköğretimdeki
öğretmen sayısı da %154’lik bir artış göstermiştir. Özellikle kadın öğretmen
sayısındaki %352’lik artış ile kız öğrencilerdeki %323’lük ortaokullardaki öğrencilerde %1.255 ve liselerdeki öğrenci sayısındaki %1.692’lik artış dikkat
çekici olmuştur. Diğer taraftan yeni açılan ilkokul sayısı %137, ortaokul sayısı
%194 ve lise sayısı %296’lık bir artış göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında
yükseköğretimde hiçbir kadın öğretim üyesi olmamasına rağmen, 1938 yılında üniversitelerde 99 kadın öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca %189’luk
58 Örnek: Tiyatro-tiatro, değil-deyil, hiddet-hittet, Newyork-Nuyork, v.b. Ayrıca Gazete,
aralıklarla gramer ve dilbilgisine ilişkin bütün gelişmeleri detaylı ve örneklerle anlaşılır
şekilde “Yeni Harflerimiz” başlığı altında ele almıştır. Bkz. Sarıkaya, age, s. 242–244.
59 Türkçe Gazete, 19 Kasım 1928, sayı 15, s. 2.
60 Türkçe Gazete, 24 Aralık 1928, sayı 25 s. 2.
61 Türkçe Gazete, 24 Aralık 1928, sayı 25, s.1.
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bir artış gösteren bu kurumlardaki öğrenci sayısı da %328 artmıştır.62 Daha
Latin Harfleri resmen kabul edilmeden ilk kez Türkçe olarak 1 Ekim 1928 de
yayın hayatına başlayan ‘Türkçe Gazete’’, 24 Aralık 1928 de yayın hayatına
ismini de değiştirerek bir çocuk gazetesi olarak devam etmiştir. Türkçe Gazete kesintisiz devam ettiği üç aylık yayın hayatı süresince 25 sayı çıkarmış
ve aynı gayretle ve yeni ismiyle yayın hayatına devam etmiştir. İlk sayısından
itibaren yeni Türk harflerinin tanıtılması ve benimsetilmesi konusuna büyük
bir önem göstererek gayretli çalışmalarda bulunmuştur. 25. Sayıdan itibaren
Türkçe Gazete’nin adı “İlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete” olmuştur.63

SONUÇ
Gerek Tanzimat, gerek Servet-i Fünun, gerek Millî Edebiyat döneminde
yapılan dil tartışmaları Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra da sürmüş, bu tartışmalar Mustafa Kemal Atatürk’ün dil konusundaki en büyük
atılımı yapmasına zemin hazırlamıştır. Hiç kuşkusuz, gerek yazı konusunda,
gerek dil konusunda en etkili, en kararlı ve sonuç alıcı adımları Atatürk atmıştır. Cumhuriyetin İlanı’nın ardından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile değişik niteliklerde öğretim yapan bütün eğitim
kurumları yeni sisteme göre yeniden düzenlenmiştir. 1920–1928 yılları arası Türk inkılâbının sosyal ve kültürel olarak yeni, dil inkılâbının da hazırlık
dönemi olarak görülmüştür. Ülkede yenileşme çalışmaları devam ederken
bunlardan en önemlilerinden bir tanesi olarak görülen harf inkılâbının gerçekleştirilmesi için ‘Dil Heyeti’ adını taşıyan bir kurulun oluşturulması kararlaştırılmış, Dil Heyetince bu konuda yapılacak hazırlıkların harf inkılâbının
gerçekleşmesinde işlerin kolaylaştırılmasının devletin genel siyasetine uygun
düşeceği belirtilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de yakından takip ettiği
Dil Heyetinin çalışmaları sonucunda Latin Harflerinin kabulü gerçekleşmiştir. Harf devriminden sonra dilde bir birlik konuşma dili ile yazı dili arasındaki farklılıklar azalmış, okuma-yazma oranında büyük artış görülmüştür. Dil
ve yazının anlaşılır olması, bilgi ve kültürün gelişmesinde yeni Türkiye’nin
çağdaş toplum seviyesine ulaşması amacında önemli bir etkendir. Daha milli
mücadele döneminde başlayıp Harf inkılâbı ile devam eden eğitim mücadelesi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar devam etmiştir. Böylece on
beş yıllık bu dönemde eğitim alanında önemli adımlar atılmıştır.
Latin Alfabesi’ne geçilmesi ile bütün basın yayın organlarındaki yazılar
ve resmi yazışmalar yeni Türk alfabesi ile yapılaması kararı alınmıştır, ancak
daha kanun kabul edilmeden çok daha önce 1 Ekim 1928 tarihinde Yeni
Türk Harfleri ile yayınlanan İlk Türk Gazetesi; ‘Türkçe Gazete’ yayın hayatına
başlamıştır. Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada iki sayı olarak dört sayfa
şeklinde yayınlanan gazetenin müdürü Behçet Bey olup basımı İstanbul’da
yapılmıştır. Türkçe Gazete ilk sayısından itibaren üç aya yakın yayın hayatına
62
63

Demirtaş, age, s.166.
İlk Çocuk Gazetesi Türkçe Gazete, 3 Ocak 1929, sayı 1, s. 1.
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devam etmiş ve yirmi beş sayı çıkarmıştır. Türkçe Gazete, 1 Ekim 1928 tarihli
ilk yayınında amacını açıklamış ve ilk sayısından sonra yayınlanan yirmi beş
sayıda yeni harflerin önemini ve özelliklerini anlatan yayınlara yer vermiştir.
Gazetede bu haberler dışında; fıkralara, şiirlere, şarkılara, hikâyelere,
bulmacalara yer vererek halkın ilgisi çekilmeye çalışılmıştır. Türkçe Gazete
24 Aralık 1928 tarihinde ismini ve içeriğini değiştirmiştir. Bu süre içerisinde
gazete; yeni Türk harflerinin önemini ve özelliklerini anlatan yazılara yer
vermiş, yeni Türk harfleri ile ilgili yapılan çalışmaları halka ulaştırmıştır.
Yirmi beş sayısı incelendiğinde Türkçe Gazete’nin ilk sayısındaki hedeflerine
ulaştığı, halkın yeni Türk harflerini benimsemesinde ve bilgi ve kültür
birikimini arttırmasında önemli katkılarda bulunduğu söylenebilir. Harf
inkılâbını halka benimsetmek yolunda atılan gayretli ve önemli adımlardan
biri olarak nitelendirebileceğimiz Türkçe Gazete, anlaşılır dili, kısa ve etkin
cümleleriyle oluşturduğu ilgi çekici konular aracılığı ile yeni harflerin hızla
ve zevkle okunmasına yardım etmiş ve halkın bilgi ve kültür birimini de
arttırmayı hedeflemiştir.
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CUMHURIYETIN İLK YILLARINDA TÜRK
DENIZCILIĞINDE YAŞANAN GELIŞMELER VE
ATATÜRK’ÜN CUMHURBAŞKANI OLARAK TRABZON’A
YAPTIĞI İLK ZIYARET1
DEVELOPMENTS IN THE TURKISH MARITIME IN THE
FIRST YEARS OF THE REPUBLIC AND THE FIRST VISIT
TO TRABZON BY THE PRESIDENT OF ATATÜRK
Derya ÇİNİ ŞİMŞEK2
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 1923 tarihinden, Kabotaj Kanunu’nun kabulü olan 1926 tarihine kadar olan dönemde denizciliğimizin alt yapısı
oluşturulmuştur. Bir taraftan yabancıların imtiyazında olan limancılık, fenercilik,
kurtarmacılık ve hatta kılavuzculuk satın alınıp, milli kimliğe büründürülürken
diğer taraftan da eğitim faktörüne özel bir önem verilerek ticaret ve savaş gemilerine yetenekli denizciler yetiştirilmiştir. 1929–1936 döneminde ise deniz gücümüz
gerçek anlamda yapılandırılmıştır. Kabotaj Kanunu ile sahiplenilen denizlerimizde milli anlamda teşkil olunan kuruluşlar, bilgi, sermaye ve tecrübe birikimleri ile
kendilerini kabul ettirmiş, Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin Türk Boğazları üzerindeki egemenliği ve kontrol yetkisi yeniden tesis edilmiştir. Atatürk’ün
aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938’de Türk Donanması Akdeniz ve Karadeniz’de
barış için bir güç haline gelmiş, anılan bölgedeki ülkelerle dostluk ittifakları yapılmış, uluslararası paktlarda (Balkan Paktı, Sadabad Paktı, Milletler Cemiyeti...)
ülke siyaseti sağlam zeminlere oturtulmuştur. Türk denizciliğinin gelişmesine büyük önem veren Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı koşullarında ve özellikle savaşı kazandıktan sonra hemen yurt gezilerine yönelmiştir. Atatürk, Kurtuluş
Savaşı’nın kazanılmasından sonra ise bu gezilerini, cumhuriyet rejimini yerleştirme, eğitim, sağlık, ekonomi gibi sorunları aşma ile yapılan ve yapılacak olan
devrimlerin altyapısını oluşturmaya yönelik olarak yapmıştır. Bu gezilerinde, iç ve
dış kamuoylarını oluşturma yönünde önemli mesajlar vermiştir. Mustafa Kemal
Atatürk, Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yurtiçi gezisini Hamidiye kruvazörü
ile yapmıştı. Atatürk’ün en uzun süreli bu yurt gezisi, 1924 yılında 29 Ağustos’tan
18 Ekim’e kadar 51 gün sürmüştür. 15 Eylül 1924 Pazartesi günü Trabzon’a gelen
Cumhurbaşkanı, 17 Eylül tarihinde Trabzon’dan ayrılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türk Denizciliği, Yurt Gezileri, Trabzon
1
Bu çalışma; yazarın “Atatürk Dönemi Türk Denizciliğinde Yaşanan Gelişmeler
ve Atatürk’ün Cumhurbaşkanı Olarak İlk Kez Hamidiye Gemisi İle Trabzon’a Yaptığı
Ziyaret” başlığı ile IV. Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu"unda sunduğu bildirinin
genişletilmiş ve gözden geçirilmiş halidir.
2 Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(ATAMER), dsimsek@baskent.edu.tr
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ABSTRACT
The 1923 date of establishment of the Republic of Turkey, Cabotage Law’s
adoption of the infrastructure of our seamanship in the period up to 1926 was
established. While portals, fenery, rescue and even guiding were bought from one
side and the privilege of strangers was purchased, national identity was given to
them, and on the other hand, special importance was given to the education factor
and skilled mariners were trained on trade and war ships. During the period of 19291936, our sea power was structured in a real sense. Cabotage Law and constitute
a national meaning in our owned marine owned enterprises, knowledge, have
established themselves with capital and experience of the Montreux Straits Turkey
by the Convention on sovereignty over the Turkish Straits and control authority
has been restored. On November 10, 1938, when Atatürk left us, the Turkish Navy
became a force for peace in the Mediterranean and the Black Sea, and friendship
alliances with the countries in the region were made. In international pacts (Balkan
Pact, Sadabad Pact, Nations League ...) It is seated. Mustafa Kemal Ataturk, who
gave great importance to the development of Turkish maritime, immediately went
to the dormitories in the conditions of the War of Independence and especially
after winning the war. After winning the War of Independence, Ataturk made
these trips in order to create infrastructures of the revolutions that were made and
to be done by overcoming problems such as placement of the republican regime,
education, health, economy. In these trips, he gave important messages to create
inner and outer public spaces. Mustafa Kemal Ataturk had made his first domestic
tour with Hamidiye cruiser after he was President. Ataturk’s longest domestic tour
lasted 51 days from 29th August to 18th October 1924. The President, who arrived
in Trabzon on Monday, September 15, 1924, left Trabzon on 17 September.
Keywords: Atatürk, Turkish Shipping, Home Trips, Trabzon

1.GIRIŞ
Selçuklu Türklerinin1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından gerçekleştirdikleri fetihler ile3 Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olmasıyla başlayan Türk Denizcilik geleneği zamanla gelişmiştir4. İlk Türk donanması, bir
Türkmen Beyi olan Çaka Bey tarafından, 1081 yılında İzmir’de Beyliğini ilan
etmesinden sonra, İzmir ve Selçuk’ta kurduğu tersanelerde yaptırdığı kürek
ve yelkenle hareket edebilen 50 parça gemiden oluşmuş 1081 yılı, Türk deniz
3 Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, 1.Baskı, D.K.K., 2002, s. 2; Muhsin
Kadıoğlu, Türkiye’de Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul, 1997 (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), s. 2.
4 Ali İhsan Gencer, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, Türkiye Denizcilik
Sendikası, İstanbul, 1986, s.11
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kuvvetlerinin de resmî kuruluş tarihi olarak kabul edilmiştir5. Çaka Bey’in
donanmasıyla Sakız Adası civarında Bizans donanmasına karşı 19 Mayıs
1090’da kazandığı “Koyun Adaları Muharebesi” ilk Türk deniz zaferi, Çaka
Bey de ilk Türk Amirali olarak Türk denizcilik tarihine geçmiştir6.
1096 yılından 1272 yılına kadar süren Haçlı Seferleri, Selçuklu Türklerinin deniz ile olan bağlantısına büyük bir darbe indirmiştir7. Anadolu
Selçuklu Devleti’nin Moğol baskısına dayanamayarak 1308 yılında parçalanmasından sonra özellikle Batı Anadolu’da kurulan uç beylikleri Türk denizciliğini yeniden canlandırmışlardır8.
Balıkesir ve çevresinde kurulan Karesi Beyliği (1302–1361) döneminde
denizlere büyük önem verilmiş; Edincik’te bir tersane kurularak, gemi inşasına başlanmıştır. Bu gemiler hem Marmara’da hem de Kuzey Ege’de Bizans
donanmasının hareket serbestliğini kısıtlamış; bölgedeki deniz güçleri için
ciddi bir rakip olmuştur. Osmanlı deniz gücünün ilk çekirdeğini de bu Beylik oluşturmuştur9. Türk denizciliği XVI. Yüzyılda doruk noktasına erişmiş
ve Türkler’ in, tarihin en güçlü ve uzun ömürlü deniz imparatorluğu kurmalarına amil olmuştur10.
Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz tarihi, Donanma Komutanı’na verilen unvana göre, 3 ana döneme ayrılmıştır: Derya Beyleri dönemi (1324–
1390), Kaptan-ı Derya/Kaptan Paşalar dönemi (1390–1867), Bahriye Nazırlığı dönemi (1867–1922)11. Osmanlıların denizle tanışmaları Marmara
kıyılarına kadar genişlemesi Orhan Bey zamanında, İznik’in kuşatılması
sırasında Karesi Bey’den yardım isteği ile olmuştur. Aynı yıl Karamürsel’de
ilk Osmanlı tersanesi kurulmuştur12. Osmanlı denizciliğindeki zirve dönemi, Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Barbaros Hayreddin Paşa’nın
“Kaptan Paşalık” makamına getirilmesiyle başlamıştır. Yine bu dönemde
yetişen büyük Türk denizcisi Piri Reis, hazırladığı deniz haritası ve ‘Kitab-ı
Bahriye’ isimli kılavuz kitabıyla dünya denizciliğine büyük katkıda bulunmuştur. Kanuni’yi takip eden hükümdarların deniz meselelerine aynı ilgiyi
göstermemeleri ve Kaptan Paşalık makamına saraya yakın olarak bilinen
karacı paşaların getirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz hâkimiyeti dönemini söndürmüştür. Nitekim bunun neticesi olarak ilk yenilgi
5 Bkz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı internet sayfası: www.dzkk.tsk.mil.tr.
6 Ali İhsan Gencer, “Türkiye’de Denizcilik ve Türklerin Denizciliğe Verdiği
Önem”, İkinci Denizcilik Gücü Sempozyumu, s. 11–24, İstanbul, Harp Akademileri
Basımevi, 1999, s. 13; Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, s. 2.
7 . Necmettin Olgaç, Türk Denizciliğine Umumi Bir Bakış, İstanbul, Dz. K. K.,
T.C. Deniz Basımevi, 1952, s. 15.
8 Gencer, a.g.m, s. 15.
9 Olgaç, a.g.e., s. 22–24.
10 Gencer, a.g.e, s. 11.
11 Olgaç, a.g.e., s. 18-24.
12 A.g.e.,, s. 24.
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1571’deki İnebahtı Deniz Muharebesi’nde alınmış, Osmanlı donanmasının
büyük bir kısmı Haçlı donanması tarafından yok edilmiştir13. Türk denizciliği, XVIII. yüzyılın özellikle ikinci yarısında denizcilik mesleği ile hiç ilgisi
bulunmayan kimselerin yönetiminde gerilemeye başlamış, Osmanlı donanması’nın 1771 yılında Çeşme’de, Baltık Denizi’nde ilk defa oluşturulan
Rus donanması tarafından yakılması da bunun bir göstergesi olmuştur14.
Bu yenilgiler sonrasında tersaneler yeniden düzenlenerek çağın tekniğine uygun gemi inşa edebilecek bir duruma getirilmeye çalışılmıştır. Tersanede, İngiliz kalyonları ayarında savaş gemileri yapılır hale gelmiş bunun yanında çağdaş bilgilerle donatılmış deniz subayları yetiştirmek üzere
1773’te “Mühendishane-i Bahri Hümayun” adıyla Batı tarzında bir okul
açılmıştır15. Sultan III. Selim ile birlikte donanmada bilinçli bir ıslahat politikası izlenerek harp gemileri yeni sisteme göre tanzim edilmiş, tersane bakıma tutularak 45 adet küçük-büyük harp gemisi yapılmış, Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi gibi çeşitli mahallerde bulunan gemi yapım alanları
canlandırılmıştır16. XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’da Sanayi Devrimi başlamış; bu gelişme Osmanlı Devleti ile Batı arasındaki mesafeyi iyice açmıştır.
Avrupa, 1804 yılında buhar makineli gemileri devreye sokmuş, Osmanlı
donanması bu yeniliği de, uzun süren bir gecikme ile takip edebilmiştir17.
Sultan Abdülaziz, Sanayi Devrimi sonrasında meydana gelen gelişmelerle askerî denizciliğin, devletin geleceği için arz ettiği hayati önemden hareketle denizcilikle ilgili bir nezaretin kurulmasını kararlaştırmıştır. Böylece, 1867 yılında 1922 yılına kadar sürecek olan “Bahriye Nazırlığı” makamı
kurulmuştur18. Sultan II. Abdülhamit tarafından otuz yıl Haliç’te çürümeye
bırakılmış olan donanmayı ve Türk denizciliğini modernleştirmek amacıyla 1908’den sonra büyük fedakârlıklar yapılmış, ancak Trablusgarp ve Balkan Savaşları yüzünden tersaneyi geliştirmek mümkün olamamıştır. Dolayısıyla modern donanması ve modern tersanesi olmayan Osmanlı Devleti,
bu savaşlarda çok zor duruma düşmüştür19.

2.Atatürk Dönemi Türk Denizciliği
İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan oluşan
Türk Boğazları, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle siyasi, askeri ve ekonomik açıdan tarihin her döneminde, özellikle büyük denizci devletlerin
ilgi odağı olmuştur. Türk Boğazları dünya politikasındaki bazı dengelerin
13 Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, s. 4–12.
14 Olgaç, a.g.e., s. 19.
15 Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, s. 4.
16 Kadıoğlu, a.g.e, s. 15.
17 Olgaç, a.g.e.,, s. 20.
18 Şakir Batmaz, II. Abdülhamit Devri Osmanlı Donanması, Kayseri, 2002
(Yayınlanmamış Doktora Tezi- Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü),s. 4–6.
19 Kadıoğlu, a.g.e, s. 18.
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belirlenmesi, sürdürülmesi ve işletilmesi bakımından da belirleyici rol oynamıştır. İstanbul’un 1453 yılında fethinden sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altına giren boğazlar, 1453–1809 yılları arasında yabancı
ticaret ve savaş gemilerine kapalı tutulmuştur. Osmanlı’nın Karadeniz’deki
egemenliğini kaybetmeye başlaması ile birlikte, Türk Boğazlarının hukuksal statüsü 1809–1841 döneminde iki taraflı antlaşmalarla, 1841 sonrasında
ise çok taraflı antlaşmalarla düzenlenmiştir20.
Milli Mücadele’nin başarıyla sonuçlanmasının ardından 11 Ekim
1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi’nde donanma ile ilgili bir husus
bulunmadığından Donanma ancak 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan
Antlaşması’ndan21 sonra 6 Ekim 1923’te İstanbul’un kurtuluşu ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin emrine girmiştir22.

2.1.Lozan Boğazlar Sözleşmesi
4 Şubat 1923 günü kesilip 23 Nisan 1923 günü tekrar başlayan Lozan
görüşmeleri başarıyla devam ettirilmiştir23. Lozan Konferansı’nın birinci
bölümünde taraf tüm devletlerin kabul ettiği nokta, Boğazların tüm ticaret
gemilerine barış ve savaşta açıklığı ilkesi olmuştur. Savaş gemileri bağlamında tartışmalar olmuş, bu tartışmalarda Sovyetler Birliği ile İngiltere karşılıklı
20
Yüksel İnan, Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi, Turhan Kitapevi,
Ankara, 1995, s.7–22.
21
Lozan Antlaşması’nda yer alan denizcilikle ilgili hükümler ve Türk tarafının
kazanımları şunlar olmuştur:
•İmroz, Bozcaada ve Tavşan adaları Türkiye’ye bırakılır. Ege Denizi’nin Türk egemenliği
altındaki kıyılarından 3 mil içeride kalan adalar da Türkiye’ye aittir.•Antlaşmanın iki tarafça
imzalanmasının ardından bu adalar Yunanlılar tarafından derhal boşaltılacaktır.•İmralı
Adası hariç bütün Marmara adaları, İmroz, Bozcaada, Tavşan adaları ve Boğazların iki
tarafında tehdit edilmiş olan bölgelerin gayri askeri durumda tutulması kararlaştırılır.•Yunan
hâkimiyetine bırakılan Midilli, Sakız, Sisam ve Nikarya adalarının gayri askeri halde
tutulması kararlaştırılır.•Astropalia, Rhodes, Calki, Scarpanto, Casso, Tilos, Misyros,
Calimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Symi, Kos ile bunlara tabi adacıklar ve Castellorizo
Adası üzerindeki İtalyan hâkimiyeti tanınır.•Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest
bırakılır. Savaş gemilerinin geçişini ise “Boğazlar Komisyonu” adıyla bir komisyonun idare
etmesi kararlaştırılır. Buna göre komisyon başkanı Türkiye olacak, Fransa, İngiltere, İtalya,
Japonya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Yunanistan ve Sırp-Hırvat-Sloven (Yugoslavya)
Hükümetleri komisyonda üye bulunduracak, Birleşik Amerika da bir temsilci ile komisyona
katılacaktır.•Türkiye’nin İstanbul’da bir tersane ve üs kurma isteği kabul edilir.
• Antlaşmanın onaylanmasından sonra altı hafta içinde İstanbul ve civarında bulunan
İtilaf Devletleri kuvvetleri geri çekilecektir.
• Kabotaj ve liman hizmetlerinin yürütülmesi yalnızca Türk bandıralı gemilere
bırakılır.•Yavuz Muharebe Kruvazörü dâhil tüm Türk harp gemileri ve bunlara ait silah,
cephane ve malzeme Türkiye’ye teslim edilecektir. Bkz. S. Şahin, Kurtuluş Savaşı’nda Türk
Bahriyesinin Deniz Harekât ve Faaliyetleri, Yüksek Lisans Tezi, s. 105-106.
22 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları 1920–1945, C.I, Türk Tarih Kurumu
Yayınları, Ankara, 1989, s.151.
23 Şahin, a.g.t., s. 105-106.
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taraflar olarak yer almışlardır. Lozan Konferansı’nın ikinci bölümünde İngiltere’nin savunduğu ilke olan boğazların tüm ticaret ve savaş gemilerine
seyrüsefer serbestliği kabul edilmiştir. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan
Barış Antlaşması’nın 23. madde hükmüne göre Boğazlar terimi Çanakkale ve
İstanbul Boğazı ile Marmara Denizini içermiştir24. Boğazlar bölgesi, Lozan
Antlaşması’nın boğazlar rejimiyle ilgili sözleşmesi gereği özel bir komisyon
(Boğazlar Komisyonu) tarafından idare edilen, tarafsız, güvenliği ve statüsü
Milletler Cemiyeti güvencesi altına alınmış ve silahtan arındırılmış bir bölge
halini almıştır25. Komisyon, Boğazlardan geçecek savaş gemilerinin durumu,
Türkiye’nin savaşa girmesi halinde veya savaş tehlikesi karşısında Boğazlar
durumu ile ilgili hükümleri belirlemiştir26.
Lozan Barış Anlaşmasının Ticaret gemileri ile ilgili maddelerini şu şekilde belirlenmiştir; “Bayrak ve yükleri ne olursa olsun, sağlığa ilişkin hükümler
saklı olmak üzere Boğazlardan geçiş hakkına sahiptirler. Kılavuz kaptan almak isteğe bağlıdır. Savaş zamanında Türkiye tarafsız ise barış zamanındaki
şartlar geçerlidir. Türkiye savaşan ise, tarafsız devletlerin gemileri ve askeri
olmayan uçakları Türkiye düşmanı olan ülkelere yardım etmemek koşuluyla
serbest geçiş hakkına sahiptirler ancak Türkiye’nin denetleme hakkı vardır”27.
Savaş gemileri ile ilgili maddelerine göre ise;” Kuvvetlerinin tutarına ilişkin
kısıtlamalar saklı olmak üzere savaş gemileri, barış zamanında geçiş hakkına
sahiptirler. Ancak savaş zamanında; Türkiye tarafsız ise savaş gemileri barış
zamanı hakkına sahiptirler, Türkiye savaşan ise tarafsız devletlerin savaş gemileri düşmana yardım etmemek koşuluyla geçiş hakkına sahiptirler”28. Türkiye’nin yetkilerini sınırlandıran ve boğazlar rejiminin güvencesiyle ilgili olan
hükümler ise şu şekildedir; “Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının iki kıyısı ve
kıyıdan itibaren 15–20 km.lik alan askersizleştirilecek ve bu bölgede hiçbir
askeri donanım veya üs bulunmayacaktı. İstanbul ve çevresinde 12.000’den
fazla askeri kuvvet bulunmayacaktı. Ayrıca savaş gemilerinin ve askeri uçakların hükümlere uyup, uymadıklarını denetlemek ve Milletler Cemiyeti’ne
rapor vermek üzere Boğazlar Komisyonu’nun kurulması ön görülerek, sözleşmenin 18. Maddesi gereğince Boğazlar için bir güvence mekanizması
kurulacaktır. Bu çerçevede Boğazların güvenliğini tehdit eden herhangi bir
gelişmede (savaş ya da savaş tehdidi) sözleşmenin tarafları ve her durumda
Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Milletler Cemiyeti’nin kararlaştıracağı tüm
önlemleri yerine getireceği ifade edilmiştir.”29.
24 Sibel Turan, “Geçmişten Günümüze Boğazlar Sorununa Bir Bakış: Jeostratejiden
Ekostratejiye” Balkan Araştırmalar, Trakya Üniversitesi, Balkan Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yayını, Edirne, 1998, s.195.
25 Oral Sander, Siyasi Tarih, C.I, İmge Kitabevi, Ankara, 1989, s. 294.
26 Sander, a.g.e., s.294-295.
27 Kudret Özersay, Türk Boğazlarından Geçiş̧ Rejimi, Mülkiyeliler Birliği Vakfı
Yayınları, Ankara 1999, s. 54.
28 Özersay, a.g.e., s.55.
29 Özersay, a.g.e., s.57.
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2.2. Bahriye Vekâleti Dönemi (1924–1927)
Bahriye Vekâleti’nin teşkili hakkındaki 29 Aralık 1924 tarih ve 539 sayılı
kanun 14 Ocak 1925 gün ve 82 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle Bahriye Vekâleti (Denizcilik Bakanlığı) kurulmuştur30. Bahriye Vekâleti,
Milli Müdafaa Vekâleti’nden ayrı bir kuruluş olarak görev yapmaya başlamış
ancak, eğitim, tatbikat, denetleme gibi alanlarda Bahriye Erkânı Harbiye’si
(Deniz Kurmay Başkanlığı) ile Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği (Genelkurmay Başkanlığı)’ne bağlanmıştır. Bahriye Vekâleti ayrıca, Ticaret-i
Bahriye Müdürlüğü’nü de bünyesine alarak denizcilik işlerini iki başlılıktan
(askeri ve sivil) kurtarmıştır.31. Bahriye Vekâleti oluşturulduktan sonra donanma oluşturma için uzun vadeli bir program yapmış, program şu şekilde
belirtilmiştir32;
“Yavuz Zırhlısı’nın onarılması, donanmanın; Turgut Reis Zırhlısı, Hamidiye Zırhlısı, Mecidiye kruvazörü, Pey-i Şevket, Berk-i Satvet torpido
kruvazörü, Samsun, Bafra, Taşoz gemilerinden meydana gelecek şekilde
yapılandırılması, iki adet denizaltı gemisi temini, Gölcük’te bir tersane kurulması ve yabancı bir heyet rehberliğinde personele nitelik kazandırılması
planlanmaktadır.”
29 Aralık 1924 – 21 Ocak 1928 tarihleri arasında faaliyet gösteren Bahriye Vekâleti döneminde; Yavuz zırhlısının onarımı ve yenileştirmesinin
yanında, dış ülkelerde 3 hücumbot, 4 denizaltı ve 4 muhribin insanları,
Gölcük’ün bir deniz üssü haline getirilmesi sağlanırken, eğitim için Almanya’dan ekipler temin olunmuştur33. Almanya’dan gelen subaylar Türk Donanması’nı kısa sürede eğitmiş ve 1926 yılından itibaren Ege ve Akdeniz’e
çıkabilecek seviyeye getirmişlerdi. Bahriye vekâleti kuruluşu sırasında yapmayı hedeflediği konulardan biride Lozan’da kararlaştırılan “Kabotaj Hakkımız” için alt yapı oluşturmaktı. Nitekim denizcilikle ilgili pek çok kurum
ve kuruluşlarda radikal yapılanmalar bu dönemde olmuş, Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) 11 Nisan 1926 günü kabul ettiği 815 sayılı kanunla “Kabotaj Hakkımızın 1 Temmuz 1926 tarihinden itibaren kullanılmasını karara bağlamıştı. Bu arada eğitimleri pekiştirilen donanmamız kanun
uygulamaya geçilişinden kısa bir süre önce; 12–20 Mayıs 1926 tarihlerinde
Marmara ve Ege’de su üstü atışları, eğitim ve tatbikatlar yapmış, Ayvalık,
İzmir ve Kuşadası Limanları ziyaret edilmiştir34.
30 Arif Büyüktuğrul, Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Türkiye İş Bankası Yayınları,
İstanbul, 1966, s.108
31 Büyüktuğrul, a.g.e, ss. 108–190.
32 Mustafa Hergüner, Cumhuriyetimizin Başlangıç Yıllarındaki Denizciliğimize
İlişkin Bir İnceleme, Deniz Ticaret Odası Yay., İstanbul, 2003, s. 25-28.
33 Hergüner, a.g.e, s. 25–26.
34 Mustafa Hergüner,” Atatürk Döneminde Denizciliğimiz”, Türk Dünyası
Araştırmaları, , Aralık 2011, s.26
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Bahriye Vekili’nin Yavuz Zırhlısı’nın onarımı ile ilgili olarak icra vekilleri
heyeti kararına aykırı davrandığı gerekçesiyle, Bahriye Vekâleti, İnönü’nün
önergesi35 üzerine, 27 Aralık 1927 tarihinde lağvedilmiştir. Ancak vekâletin üç yıl gibi kısa görev süresi içinde Türk deniz kuvvetlerinde büyük ve
önemli şu gelişmeler yaşanmıştır:
.Yavuz Zırhlısı’nın tamiri için bir havuz yaptırılmış ve Gölcük’te onarımına başlanmış, Hollanda’ya iki denizaltı gemisi yaptırılmış,.Turgut Reis
Zırhlısı, Hamidiye Zırhlısı, Mecidiye kruvazörü, Pey-i Şevket, Berk-i Satvet
Samsun, Bafra, Taşoz gibi gemilerin onarım ve bakımları yapılmış,.Kasımpaşa havuz ve tersaneleri 27 Aralık 1927’de Seyr-i Sefain İdaresi (Deniz Ticaret
Yolları)’ne, İsareis tipi gambotlar ise gümrük idaresine devredilmiş,.Alman
danışman heyeti getirilmiş, Talimnameler ve donanma emirnameleri oluşturulmuş, Yurt dışına kursa personel gönderilmiş,.1 Temmuz 1926 tarihinde
kabotaj hakkı sağlanarak, modern ve güçlü Türk donanması yolunda büyük
adımlar atılmıştır. Hamidiye savaş gemisi Odessa’ya gönderilmiştir.
.Bahriye Vekâleti tarafından 22 Ekim 1926’da Türk-İngiliz Muhtelit
Mahkemelerinde I. Dünya Savaşı öncesinde ya da sırasında parası ödenmiş
ancak teslim alınamamış gemi silah mühimmatı ile ilgili olarak 6 dava açılmış, ancak hiçbirisi kazanılamamıştır36.

2.3.Deniz Müsteşarlığı Dönemi (1927–1938)
16 Ocak 1928’de çıkarılan bir yasa ile Bahriye Vekâleti’nin Milli Müdafaa Vekâleti’ne bağlı bir Müsteşarlık olması kabul edilmiştir37. Bu dönemde
donanma, ana unsurları ile Gölcük’te faaliyet göstermiştir. Hollanda’ya sipariş verilen I. İnönü ve II. İnönü denizaltıları da 1928 yılında deniz kuvvetlerimize katılmıştır. 1928 yılında bütün sualtı üniteleri ve denizaltıların
kendisine bağlandığı bir “Denizaltı Gemileri Komutanlığı” kurulmuştur.
Ekim 1929’da ise Karadeniz Bahriye Komutanlığı lağvedilmiştir38.
Denizci subay ve astsubay yetiştirilmesinde, askerî okullara ilaveten
deniz subaylarının yabancı ülkelere eğitim, staj maksadıyla gönderilmesi
yoluyla da eğitilmesi sağlanmıştır. En az bu eğitimler kadar faydalı bir başka eğitim faaliyeti ise; küçük rütbeli deniz subaylarına, ülkenin ekonomik
35 İnönü, 5 Kasım 1927’de T.B.M.M.’de hükümet programı hakkında bilgi verirken Bahriye Vekâletinin lağvedilme gerekçesini; “Cumhuriyetin kuvvetlerinde emir ve kumanda bir
erkân-ı harbiye-i Umumiye’de birleşince, idari ve siyasi cihazların da bir vekâlet makamında
müteaddit müsteşarlarla birleşmesini en müsmir teşkilat zannediyordu. Bahriye Vekâleti bu
teşkilat içine kalp ve meze edilmekle bahrî ordunun memleket müdafaası ve millet mecmuasındaki vazife ve vesaitini daha iyi tanzim ve techiz edeceğimizi ümit ediyoruz” şeklinde
açıklamıştır. İnönü’nün Söylev ve Demeçleri, T.B.M. Meclisi’nde ve CHP Kurultaylarında
(1919–1946), TDEY Yayınları no 2, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1946, s.159.
36 Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, s. 21–24.
37 A.g.e.,, s. 24.
38 Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, s. 24, 27.
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durumu sebebiyle uzun süreli denizde kalamamalarından ötürü denizcilik
eğitimi alamayan genç subayların Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de posta seferi
yapan Seyr-i Sefain İdaresi vapurlarında “Kıyı Tanıma Eğitimleri” yaptırılmasıdır39. Donanma, İstanbul’dan yeni üssü olan Gölcük’e 1929’da, Haliç’te
bulunan tesis ve tezgâhlar da 1930 yılında taşınmıştır. Böylece İstanbul Tersanesi artık Gölcük’te faaliyete geçmiştir. 1935 yılına gelindiğinde, donanmanın mayın gücü yetersiz görüldüğünden bu ihtiyacı giderecek bazı yapılanma
değişiklikleri olmuştur. Aynı yılın bir diğer önemli olayı, denizaltıcılıkta yaşanan gelişmeler olmuştur. Denizaltı Gemileri Komutanlığı; Denizaltı Filotilla
Komodorluğu adıyla Donanma Komutanlığı’na bağlanmış, Almanya’dan satın alınan ve “Gür” ismi verilen denizaltı ile “Erkin” isimli denizaltı gemisi
donanmaya katılmıştır. Almanya ve Türkiye arasında denizaltıcılığın geliştirilmesi hususunda bir işbirliği sağlanmış, bu kapsamda Alman denizaltı personeli eğitimlerini Türk denizaltılarında yapmaya başlamıştır40.
1936 yılına gelindiğinde Boğazlar ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştır.
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan
Boğazlar sözleşmesi Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlayıcı hükümler
içeriyordu. Türkiye o dönemde kabul etmek durumunda kaldığı bu hükümlerin değiştirilmesini istiyor, bu amaçla uygun bir ortamın oluşmasını bekliyordu. Böyle bir ortam 1930’ların ortalarında doğdu: Almanya ve İtalya’nın
Ortadoğu ve Akdeniz’de etkili olma çabaları, Lozan’ın iki karşıt devleti olan
İngiltere ve Türkiye’yi birbirine yaklaştırmıştı. Türkiye bu ortamı değerlendirerek 11 Nisan 1936’da Lozan Boğazlar sözleşmesine taraf olan devletlere
birer nota vermiş ve Boğazların silahtan arındırılması ile Boğazlardan geçişi
denetleyecek uluslar arası bir komisyonun kurulmasını öngören sözleşme
hükümlerinin değiştirilmesini istemiştir. İtalya dışındaki, bütün taraf devletler bu notaya olumlu cevap vermiştir. Bunun üzerine Türkiye’nin değişiklik
isteklerinin görüşülmesi amacı ile 22 Haziran 1936’da İsviçre’nin Montreux
kentinde bir konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır41.
Montreux Boğazlar Konferansı’na Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ne taraf olan İtalya dışındaki tüm devletler katılmıştır. Konferans sırasında,
Karadeniz devletlerinin orta doğudaki İngiliz çıkarlarını tehdit eden bir
güç odağı olmasını engellemeye yönelik İngiliz tezi, Japonya’nın desteğini
alırken; Karadeniz’e kıyısı olan devletler ve Fransa Türkiye’yi desteklemiş
ve Konferans Türkiye’nin tezinin kabulü ile sonuçlanmıştır. 29 maddelik
ana metin, bu ana metne ilişkin 4 ek ve bir de Protokol’den oluşan Montreux Boğazlar Sözleşmesi, konferansa katılan Bulgaristan, Büyük Britanya,
Fransa, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan tarafından 20 Temmuz 1936 yılında imzalanmış ve Sözleşme’nin 26.
madde/3 hükmü gereği, Türkiye’nin de onama belgesini içeren altı onama
39
40
41

Hergüner, a.g.e, s. 70.
Cumhuriyet Dönemi Türk Deniz Kuvvetleri, s. 31.
Hamza Eroğlu, Türk İnkılâp Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, ,İstanbul, 1982, s.363.
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belgesinin tamamlanmasıyla birlikte, 9 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Boğazların Türkiye tarafından yeniden askerleştirilmesine ilişkin
uygulama ise, Protokol’ün 1. madde hükmü gereği, ana Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden önce 15 Ağustos 1936 tarihinde başlamıştır42.
Sözleşme’ye taraf olan ülkelerin bir kısmı zaman içinde değişmiştir.
Montreux Boğazlar Konferansı’na katılmamış olan İtalya, Sözleşme’nin
27. madde hükmü çerçevesinde 3 Mayıs 1938 tarihinde, katılma yoluyla
Sözleşme’nin taraf ülkelerinden biri konumuna gelmiştir43. Japonya ise; II.
Dünya Savaşı sonrasında Müttefiklerle imzaladığı, 8 Eylül 1951 tarihli San
Francisco Analaşması’nın 8. madde hükmü ile Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nden çekilmiştir. Almanya, 1936 yılının sonlarına doğru, Japonya,
Montreux Boğazlar Sözleşmesi yapıldığı esnada Milletler Cemiyeti üyesi
olmayan tek devlet idi, Milletler Cemiyeti’nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi’nin özellikle 19. ve 25. maddeleri çerçevesindeki yükümlülüklerine
muhatap olmamak için, Sözleşme’ye çekince koymuştur. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin Türk Boğazları üzerindeki egemenliği ve
kontrol yetkisi yeniden tesis edilmiştir. Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ne göre
kurulmuş ve yetkileri belirlenmiş olan ‘Uluslararası Komisyon’, Montreux
Boğazlar Sözleşmesi’nin ile ortadan kaldırılmış ve komisyon’un tüm yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir44. Montreux Boğazlar Sözleşmesinde ticaret
gemilerinin geçiş düzenlemeleri şu şekilde belirlenmiştir;
Sözleşmenin ilk maddesinde; “Taraflar, Boğazlarda denizden geçiş ve
gidiş-geliş (ulaşım) özgürlüğü ilkesini kabul ederler ve doğrularlar denilmektedir. Barış zamanında, ticaret gemileri, gündüz ve gece, bayrak ve yük
ne olursa hiçbir işlem olmaksızın, Boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım)
tam özgürlüğünden yararlanacaklardır. Bu gemiler, Boğazların bir limanına uğramaksızın transit geçerlerken, Türk makamlarınca, alınması gereken vergilerden ve harçlardan başka, bu gemilerden hiçbir vergi ya da
harç alınmayacaktır45. Savaş zamanında, Türkiye savaşan değilse, ticaret
gemileri, bayrak ve yük ne olursa olsun, Boğazlardan geçiş ve gidiş-geliş
özgürlüğünden yararlanacaklardır. Savaş zamanında, Türkiye savaşan taraflardan biri ise, Türkiye ile savaşta olan bir ülkeye bağlı olmayan ticaret
gemileri, düşmana hiçbir biçimde yardım etmemek koşuluyla, Boğazlar ‘da
geçiş ve gidiş-geliş özgürlüğünden yararlanacaklardır”. Sözleşmede savaş
gemilerinin geçiş düzenlemeleri ise; “Savaş gemileri Barış zamanlarında;
Geçiş izni elde etmek izlenecek usul 13. maddede belirtilmiştir, Hafif su
üstü gemileri, küçük savaş gemileri ve yardımcı gemiler, ister Karadeniz’e kıyıdaş olan ister olmayan devletlere bağlı bulunsunlar, bayrakları
42 Hüseyin Pazarcı, Uluslar arası Hukuk Dersleri, C .II, Turhan Kitapevi, Ankara,
2003, s.350.
43 İnan, a.g.e.,s. 47.
44 Eroğlu, a.g.e., s.363.
45 Feridun Cemal Erkin, Türk Sovyet İlişkileri ve Boğazlar Meselesi, Başnur Matbaası,
Ankara, 1968, s.103.
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ne olursa olsun, Boğazlar’a gündüz ve aşağıdaki 13. ve sonraki maddelerde
öngörülen koşullar içinde girerlerse, hiçbir vergi ya da harç ödemeksizin,
Boğazlar’dan geçiş özgürlüğünden yararlanacaklardır46. Savaş zamanında,
Türkiye savaşan değilse, savaş gemileri 10. maddeden 18. maddeye kadar
olan maddelerde belirtilen koşullarla aynı koşullar içinde, Boğazlar ‘da tam
bir geçiş ve gidiş-geliş özgürlüğünden yararlanacaklardır”47.
Uçakların Geçiş düzenlemesi ise; “Sivil uçakların Akdeniz ile Karadeniz arasında geçişini sağlamak amacıyla, Türk Hükümeti, Boğazların yasak bölgeleri dışında, bu geçişe ayrılmış hava yollarını gösterecektir; sivil
uçaklar, Türk Hükümetine, ara sıra yapılan uçuşlar için üç gün öncesinden
bir ön-bildirim ile düzenli servis uçuşları için geçiş tarihlerini belirten genel bir ön bildirimde bulunarak, bu yolları kullanabileceklerdir. Genel Hükümler Boğazlar rejimine ilişkin 24 Temmuz 1923 tarihli Sözleşme gereğince kurulmuş olan Uluslararası Komisyonun yetkileri Türk Hükümetine
aktarılmıştır48.Son Hükümlerde ise sözleşmenin onayı, Sözleşmenin süresi
ve tadili ile ilgilidir49.
Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türk Boğazları ülkemiz hâkimiyetine
teslim olunmuş, Eylül 1937’de imzalanan Nyon Antlaşması ile Akdeniz sorumluluğuna Türkiye dâhil olunmuştu. 5 Temmuz 1938’de ise Akdeniz’in
bir önemli kapısı Hatay-İskenderun Körfezi ülkemize teslim olunmuş, Türk
Donanması Akdeniz ve Karadeniz’de barış için bir güç haline gelmiştir50.

3. Atatürk’ün Cumhurbaşkanı Olarak Trabzon’a Yaptığı İlk
Ziyaret
Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon’ u da içine alan Karadeniz gezisine Hamidiye Gemisi ile çıkmıştır. Hamidiye zırhlısı Balkan Savaşı’ndan başlayarak
Osmanlı İmparatorluğu’na çeşitli cephelerde hizmet vermiş ve daha sonraki
dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin de hizmetine girmiş bir savaş gemisidir. 1903 yılında İngiltere’de inşa edilen gemi Osmanlı donanmasına ilk geldiği dönemde Abdülhamit olarak isimlendirilmesine rağmen daha
sonra İkinci Meşrutiyet’le beraber Hamidiye olarak adlandırmıştır. Hamidiye gemisi ile ilgili en önemli özellik ise geminin Mustafa Kemal Atatürk tarafından yurt gezilerinde ilk defa kullanılmış olması ve 1924 yılı Eylül ayında
Karadeniz gezisine çıkarmasıdır51. Mustafa Kemal Paşa, Cumhurbaşkanı
olduktan sonra bu ilk yurtiçi gezisini Hamidiye kruvazörü ile yapmıştır52.
46 Erkin, a.g.e., s.108.
47 Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, Ankara, A.Ü. Siyasal
Bilgiler Basım Evi, 1973, Takım II, cilt 2, s.8; Erkin, a.g.e., s.113.
48 Soysal, a.g.e, s.498.
49 Erkin, a.g.e., s.103-104.
50 Hürgüner, a.g.m.,s.37.
51 Ulvi Keser, “Hamidiye Zırhlısı: 1924 Karadeniz ve 1938 Kıbrıs Gezileri”, SAÜ FenEdebiyat Dergisi 2008-I, Sakarya, s.302.
52 Raşit Metel, Atatürk ve Donanma, Deniz Basımevi, İstanbul, 1966, s. 52–72.
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Hamidiye gemisi Cumhuriyet döneminde genç Türkiye Cumhuriyeti
devletini özellikle yurtdışı gezi programları yardımıyla tanıtmak ve dost
ülkelerle olan ilişkileri geliştirmek yönünde önemli bir misyon da üstlendiğinden bu gemi sıradan bir askeri gemi olarak değerlendirilmez ve bu gemiyle ilgili neredeyse bütün faaliyetler bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal
Atatürk tarafından denetlenmiştir53. 1924 yılı özellikle genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayakta kalma mücadelesi verdiği, Atatürk devrimlerinin
Anadolu coğrafyasına yavaş yavaş nüfuz ettiği bir dönemdir. Milli Mücadele
döneminin ardından ülkede yeni bir sayfa açılmış, bu noktada Mustafa Kemal Atatürk genç Türkiye devletinin sosyal konumunu daha yakından takip edebilmek ve Türk halkıyla dertleşebilmek amacıyla 29 Ekim 1924-18
Ekim 1924 döneminde yaklaşık 50 gün kadar devam edecek olan ve Ankara’dan başlayarak Dumlupınar, Bursa, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun,
Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Sarıkamış, Kars, Karahisar, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir54 üzerinden yine Ankara’da bitecek olan Karadeniz ve
Doğu Anadolu bölgelerini içine alan bir yurt gezisine çıkmıştır55.
Daha önce Akdeniz bölgesini de içine alacak şekilde planlanan bu seyahat, Mustafa Kemal’in Trabzon’u ziyaret ettiği sırada Doğu Anadolu
bölgesinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle değişikliğe uğramış
ve gezi programına Akdeniz yerine Doğu Anadolu bölgesi eklenmiştir56.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon seyahati, Hamidiye gemisinin 15 Eylül
1924 Pazartesi günü Trabzon’a gelerek limanda demir atması ile başlamıştır.
Trabzon Milletvekillerinden Abdullaf ve Rahmi ile Vali Cemal Beyler, Bölge Komutanı, Belediye Başkanı, Halk Partisi ve Ticaret Odaları Başkanları
Hamidiye gemisine saat 10.00 da Trabzonlular adına hoş geldin ziyaretinde
bulunulmuştur. Bu grup ile birlikte Atatürk, eşi Latife hanım ve kendilerine
eşlik eden Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali Bey, İstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Bey, Yozgat Milletvekili Salih Bey, Rize Milletvekili Rauf Bey,
Cumhurbaşkanlığı Başkatibi Tevfik Bey, Başyaver Nasuhi ve Ankara Polis
Müdürü Dilaver bey Hamidiye’den ayrıldıkları sırada Hamidiye ve Peyk’i
Şevket Gemileri’nden ve Trabzon şehri tarafından 21 pare topla selamlama
atışları yapılmıştır57.
Atatürk ve beraberindekilere tahsis edilen köşkte Trabzon Belediye Başkanı Kazazzade Hüseyin Efendi tarafından halk adına 30 kişilik bir akşam
yemeği verilmiştir58. Bu yemeğe ilin sivil ve askeri ileri gelenleri ile Trabzon halkı katılmıştır. Yemek süresince köşkün bahçesine getirtilmiş bulunan Hamidiye’nin Bandosu da güzel parçalar çalarak yemeğe eşlik etmiştir.
53 Keser, a.g.e., s.302.
54 Büyüktuğrul, a.g.e, s. 99.
55 Metel, a.g.e., s. 53–54.
56 Nuri Onat, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Sonbahar Gezileri,
İstanbul, 1984, s. 73.
57 Metel, a.g.e., s. 58-63.
58 Metel, a.g.e., s. 60.
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Ziyaret sırasında Halk Partisinden Belediye Başkanı Avukat Faik Bey bir
konuşma yapmıştır59. Bu konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Trabzonlulara hitaben şu konuşmayı yapmıştır60;
“Trabzon ve Trabzonluları temsil eden yüce şahsınızla bir sofrada bulunduğumdan pek büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle bugün yaptıkları ateşli karşılamadan, gösterdikleri gerçek samimiyet ve sevgiden dolayı, sunmayı görev bildiğim gönülden teşekkürlerimi yüksek kişiliklerine
söylemeye fırsat kazandığımdan çok mutluyum.
Efendiler hemen bütün Trabzon halkını yekpare bir samimiyet kitlesi
halinde gördüm. Kadınlarının, çocuklarının, yaşlılarının gözlerinde yaş
gördüm. Bu ne aşırı duygulanma, bu ne şefkat, bu ne yüksek soyluluktur.
Açıkça söylemem gerekir ki, bugünkü yaşadık ve gördüklerimin bu kıymetli memleket ve saygıdeğer halkı hakkında bende oluşturduğu düşünceleri, bugüne kadar hiçbir şey bu derecede sağlayamamıştı. Güvenebilirsiniz
ki Trabzon’u ve saygıdeğer Trabzonluları ziyaret etmek yıllardan beri bende
bulunan büyük bir istek ve derin bir özlemdi. Beni bu mutluluktan bugüne kadar alıkoyan bildiğiniz durumlar ve şartlar idi. Bugün çok mutluyum
çünkü beni sevdiklerimi görmekten alıkoyan bu şartlar, tamamen yok edilmiştir. Çok arzu ederim ki birçok telgrafla beni görmek isteğini gösteren
Trabzon’a katılmış yerleri ve halkını da ziyaretle şereflenmek isterim. Fakat
o kadar zaman ayırmaya imkân olmayacaktır. Yine üzücü ki onları şimdilik
yalnız saygıyla anıp, selam ve sevgilerimi sunmakla yetinmek zorundayım.
Arkadaşlar, beş yıl önce ilk defa Samsun’a ayak bastığım zaman bana
gönül gücü veren vatandaşlarımın ilk safında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşında, Üçüncü tümen ile
yetişen Trabzon çocuklarının savaş alanında gösterdikleri fedakârlıkların
kıymetli anısı daima aklımda işlenmiş kalacaktır. Bu vatanperver halka, o
kahraman çocuklara sahip olan bu kıymetli memleketimizi bir Ermenistan
kapısı veya hayal edilen bir Pontus Krallığı ülkesi yapmak istek ve tehditleri
ne uğursuz idi. Şüphesiz o kâbuslar sonsuza dek hayal olmuştur. Efendiler,
vatanın birliğini, hürriyet ve kurtuluşunu sağlayan milletimizi Cumhuriyet yönetimine kavuşturan inkılâbımız; iktisadi huzur ve mutluluğumuzu,
çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri de sağlayacaktır. Bu verimli, halkı zeki,
girişken, çalışkan olan Trabzon’umuzu az zamanda içeriye trenle bağlanmış, güzel rıhtım ve limanlarla donatılmış görmek son anda bile isteğim59 Belediye Başkanı Avukat Faik Bey, Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben şu konuşmayı
yapmıştır; “Trabzon halkı senelerden beri ayrı oldukları şahsınıza kavuştuklarından ötürü
sevinç içindedirler. Halkın tezahüratını bizzat gördünüz. Fakat bu tezahürat, kalplerdeki
saygı ve muhabbet ve samimiyetin belki yüz binde biridir. Türklerin bir duası vardır, onunla
sözüme son vereceğim. Allah Büyük Gazimizi başımızdan eksik etmesin amin.” Bkz. Onat,
a.g.e., s.75-76.
60
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri (Bugünkü Dille), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu; Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara,2006, s.619–620.
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dir. Trabzon Türk toplumunda Cumhuriyet’in zengin, güçlü, duygusal ve çok
önemli güven kaynaklarından biridir. Böyle bir Cumhuriyet şehri gelecekte
gerektiği bütün mutluluk ve ilerleme araçlarına sahip olacaktır. Sözlerime
son verirken saygıdeğer Trabzonlulara sevgi ve saygılarımın, gösterdikleri içten duygularından dolayı teşekkürlerimin ulaştırılmasına aracı olmanızı rica
ederim.” 16 Eylül Salı öğle saatlerine kadar ziyaretçileri, kabul eden Cumhurbaşkanı, öğleden sonra saat 14.20 de Hükümet Dairesi’ne gitmiş; Eğitim,
Vakıflar, Defterdarlık, Ziraat ve Nüfus Daireleri’nin Müdürleri ile görüşmüştür. Ardından, Adliyenin Ağır Ceza Başkanı ve Savcısından İlin adli durumu
hakkında bilgi almış ve sonra da Vali ile birlikte 16.30 da Kavak Meydanı’ndaki liseye gitmiştir. Burada öğretmenlerle birlikte çay içerek sohbet ettikten sonra İpek Dokuma Fabrikasına giderek, durumunu incelemiş, gelişme
ve büyümesi için emirler vermiştir61. Fabrika ziyaretinden sonra, Memleket
Hastanesi’nde hastaları da ziyaret eden Cumhurbaşkanı, bir sene önce açılan
Ticaret ve Erkek Öğretmen Okullarını ve Kültür Müzesini gezdikten sonra
okulun hatıra defterine aşağıdaki yazıyı yazmıştır62:
“24.Kanunevvel, 1335 tarihinde Fevzi Paşa Hazretleri’nin dikkatini çeken
öğrenci sayısı 25 bugün 16 Eylül 1340 da 176, yedi misli olmuş, geçen senelerin ürünü olduğu şartlar ve şerait nazarı dikkate alınırsa memnun olmak
lazım, fakat memleketin muhtaç olduğu muallim iktarı düşünülerse bunun
daha yüz misline çıkması icap eder. Kemiyet noksanı yetişen muallimlerimizin kıymet ve faziletteki yüksekliği ancak kabili telafidir. Ziyaretimdeki
meşhudatım bu emniyeti bana bahşetmektedir. Bundan dolayı müdür ve heyeti talimiyeye teşekkür eder ve yeni neslin en büyük cumhuriyetçilik dersini
bugünkü muallimler heyetinden ve onların yetiştirecekleri muallimlerden
alacaktır, onu da hatırlatırım.”
Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından, Balık Pazarı’ndan sahile açılmış
ve “Gazipaşa Caddesi” ismini taşıyacak olan yolu açmıştır. En sonunda Askeri Komutanlığı ziyaret ettikten sonra kendisine ayrılan ikametgâha dönerek63,
aynı günün akşamı saat 21.00’da Halk Partisi Tiyatrosunda parti tarafından
şerefine verilen yemeğe katılmıştır64. Cumhurbaşkanı yemek sırasında yaptığı konuşmada şunları söylemiştir65;“Saygıdeğer Arkadaşlar!
Trabzon’u, temiz kalpli Trabzonluları şahsen gördüğümden, onların temsilcileriyle şahsen tanıştığımdan çok mutluyum. Cumhuriyet hükümetimizin büyük partisinin Trabzon heyetiyle parti ortamında bir arada bulunmak
fırsatını bana kazandırdığınızdan dolayı mutluluğum sonsuz olmuştur. Arkadaşlar, Halk Partisi, memleket ve millet her türlü güvenden yoksun bırakılarak felakete atıldığı uğursuz kargaşada bütün milleti kadrosu içine alarak
61
62
63
64
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Onat, a.g.e., s.77-78.
Metel, a.g.e., s. 62.
Onat, a.g.e., s.78.
Onat, a.g.e., s.78.
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kuvvet ve iktidar yapan, dış düşmanlarını kovan, iç düşmanlarını yok eden,
halka özgürlük ve egemenlik sağlayan kutsal bir cemiyettir. Halk Partisi hiçbir yalana bakmadan Türk Cumhuriyeti’ni kuran inkılâpçı bir ruhun bütün
memleketlerde ortaya çıkması ve şekillenmesidir. Halk Partisi, Türkiye’yi
uygar dünyaya sokan ve orada yükseltmeyi üzerine alan kararlı bir partidir.
Onun için Başbakanımız muhterem İsmet Paşa’nın fiilen yönettiği ve başkanlık ettiği Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı benim için övünme nedenidir.
Arkadaşlar; bu nedenle bir Cumhurbaşkanı’nın parti başkanlığıyla ilgili
yönünü ikide bir tekrar edenler ve bütün dünya bilsin ki benim için bir taraflık vardır: Cumhuriyet taraftarlığı, düşüncede ve sosyal hayatta inkılâp taraftarlığı, Halk Partisi’nin ideali, gerçek dayanağı olan bu noktada, yeni Türkiye toplumunda bir ferdi bile dışında düşünmek istemiyorum. Onun için
Cumhurbaşkanlığında bulunduğum halde Partimizin genel başkanlığını da
şerefle koruyorum. Böylece yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti’nin
destek ve sağlamlaştırılmasına hizmet etmekte olduğum düşüncesindeyim.
Saygıdeğer Arkadaşlar,
Fikir, düşünce ve sosyal hayatımızdaki inkılâpta bana verdiğiniz kuvvet ve cesarete içten teşekkür ederim. Cemiyetimiz, partimiz, millet içinde
milletle beraber vatan ve istiklali kurtarmakta önder olduğu gibi, fikri ve
sosyal inkılâpta da yol göstericiliğini yapacak ve mutlaka başarılı olacaktır.
Partimizin kararlılık noktası milletin yüce çıkarı ve hayatıdır. Bugüne kadar
bütün izler ve olaylar bunu ispat etti. Arkadaşlar, milletin sevgi ve güveninden emin olarak üzerinde bulunduğumuz medeniyet, yükselme ve yenilenmenin yolunda kararlı, şüphe etmeden yürüyelim.” Cumhurbaşkanı’nın
Trabzon’a gelişi münasebetiyle “Yeni Yol” isimli günlük gazete kurulmuş ve
birinci sayısı 16 Eylül 1924 günü çıkartılmıştır66. 17 Eylül 1924 Çarşamba
sabahı Mustafa Kemal Atatürk, saat 09.00’da Boztepe’ye kadar otomobille
bir gezinti yapmış ve dönüşte Sanatkâr ve Esnaf Cemiyetleri temsilcilerini,
kendisini davete gelen Polathane Halk Partisi Başkanı ile Sürmene Halk
Partisi Başkanı Şükrü Bey’i ve Belediye temsilcilerini kabul etmiştir. Giresunlular adına Halk Partisi Başkanı Emin Salih Bey, İl Genel Meclisi adına
Hacı Hasan Bey, Belediye adına İsmail Bey, Ticaret Odası adına Fahri Bey,
Esnaf Cemiyetleri adına Mustafa Bey, Ziraatçılar adına Feridun Bey, İsmail
Bey ve eşraftan Tireli Hasan Beylerden kurulu bir heyet saat 10.30’da Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler,
17 Eylül günü saat 13.15’te kalabalık halk kitlesinin sevgi gösterileri altında
iskeleden şehrin kalesinden atılan ve Hamidiye’ye varışlarında da Hamidiye’den atılan top sesleri içinde gemiye ulaşmış, Kruvazör saat 13.30’da Trabzon’dan ayrılmıştır67.
Cumhurbaşkanı 11–24 Eylül 1924 tarihleri arasında yaptığı bu tarihi
gezi sırasında doğudaki en uç liman Rize’ye kadar gitmiş, Trabzon, Gire66
67
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sun, Ordu ve Samsun gibi Karadeniz’in 5 büyük liman kentini ziyaret etmişti. Samsun’a dönüşte Başbakan İsmet (İnönü) Paşa’ya çektiği şu telgraf,
O’nun yaptığı bu gezinin, tesadüfî olmayıp denizlerimizi tanımaya yönelik
olduğunu ifade etmektedir. Telgrafta68: Bugün öğleyin Samsun’a çıkarak
savaş gemisinden ayrıldık. Samsun’dan hareket tarihim ayrıca bildirilecektir.
Hamidiye ve Peyk-i şevket’in seyahatim esnasında gösterdikleri intizam (düzen) ve vazifeperverliği yüksek şahsınıza arz ve edayı teşekkürü bir vecibe
addederim. Bahriye ile temastan çok müstefit oldum (faydalandım). Bu iki
gemi pek ziyade tamire muhtaçtırlar, İstanbul’a dönüşlerin de esaslı bir şekilde tamirleri ve noksanlarının ikmali için icap edenlere emir buyrulmasını
rica ederim efendim. Bahriyemiz hakkında yeni düşüncelerimi dönüşümde
belirteceğim, hâlihazırda mevcut deniz teşkilatı, malik olduğumuz denizcilik
kurumları ve vasıtalar yeni baştan incelenmeğe ve düzenlenmeğe ihtiyaçları
vardır. Gereksiz ve faydasız gemi / birimler vardır.”
Bu arada Hamidiye Gemisi’nde bir ilk yaşanmış ve daha önce Türk
gemilerinde yapılmayan hatıra defteri uygulamasına da Mustafa Kemal Atatürk‟ün önderlik etmesiyle geçilmiştir. Bu deftere 20 Eylül 1924 tarihinde
Cumhurbaşkanı şu notu düşmüştür69; Hamidiye Kruvazöründe20 Eylül
1924 Cumartesi,Hamidiye kruvazörü maziden yadigâr kalan Donanma akşamı içinde Türk Cumhuriyeti’nin denizlerde faaliyete geçen ilk gemisi oldu.
Beş seneden beri mütehassisi olduğum deniz hayatını bana yaşatan bu sefine
oldu. Türk Donanması kumanda ve zabitan heyetini bu gemide ve buna refakat eden Peyk- i Şevket kruvazöründe tanıdım. Temas ettiğim ruhu genç,
mefkûresi genç bu istikbal kumandan ve zabıtan bize Bahriye’miz için kuvvetli ümitler hâsıl etti. Bu kıymetli, şedit arzulu heyeti yadig mazi olan bu
gemi içinde bırakmakla iktifa olunamaz. Onları, müstait ve müstahak oldukları kadar inkişafa mahzar edebilmek için bugünün icabatına kavuşturmak
lazımdır. Hudutlarının mühim ve büyük aksamı deniz olan Türk devletinin
donanması da mühim ve büyük olmak gerektir. O zaman Türk Cumhuriyeti
daha müsterih ve emin olacaktır. Mükemmel ve kadir bir Türk donanmasına
malik olmak gayedir. Bunun ilk azimet noktası sefain-i Harbiye tedarikinden
evvel onları muvaffakiyetle sevk ve idareye muktedir kumandanlara, zabitlere, mütehassıslara malikiyettir. Hamidiye’de ve Peyk i Şevket’te tanıdığım
arkadaşlar gayeye yürüyebileceğimizin canlı ve kıymetli delilleridir. Bugün
için bu güzide heyet büyük alâka ile muhafaza olunacaktır. Mevcut büyük,
küçük gemilerimizden yalnız kabili istifade olanlar tefrik ve ihya edilebilir.
Donanmamız heyeti umumiye sinde faal ve nafi unsurlardan mütevazı bir
bari cüz-ü tam vücuda getirmek imkânına kani oldum. Bunun için Hükümet-i Cumhuriyetinin tedbir ve teşebbüsleriyle şahsen alâkadar olacağım.
Esaslı ve kıymetli bir nokta-i azameti bulduktan sonra ondan muazzam ga68 Saim Besbelli, “Atatürk ve Türk Denizciliği”, Atatürk Konferansları V. 1971–1972,
TTK, Ankara, 1975, s. 313–314.
69 Keser, a.g.e., s.310.
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yeye yürümek ve ona vasıl olmak elbette müyesser olacaktır. Gazi Mustafa
Kemal” Atatürk, Trabzon’u 1924–1937 yılları arasında üç kez ziyaret etmiştir. Atatürk’ün Trabzon’u ikinci ziyareti Ege Vapuru ile 27 Kasım 1930’da
olmuştur70. Üçüncü ve son olarak 10 Haziran 1937’de gelmiştir. İzmir Vapuru
ile gelen Atatürk yine büyük coşku ile karşılanmıştır. Karşılayanlar arasında
bölge valileri, kalabalık halk bulunmuş ve bir bakıma Doğu Karadeniz olarak karşılanmıştır. Bu gelişinde Soğuksu’daki köşkünde kalmıştır71. Burada
11 Haziran 1937 günü tarihi bir karar veren Atatürk, bütün mallarını millete
bağışlamıştır. Yanındakilere, “Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime bağışlamakla ferahlık duyacağım. Ben büyük milletime daha çok şey
vermek isterim” diyerek bütün çiftliklerini ve mallarını millete bağışladığını
açıklamıştır72. Durumu bir telgrafla Başbakan İsmet İnönü’ye bildirmiştir.
Atatürk bu son Trabzon gezisinde bölgenin yetkilileri ile görüşmeler yapmış,
sorunları dinlemiş ve alınması gereken önlemler üzerinde durmuştur. Bölgede büyük ilgi gören Atatürk, kamuoyu üzerindeki etkinliğin en güzel örneğini vermiş ve görmüştür. Ayrıca malları konusunda burada vermiş olduğu
kararla Türk kamuoyu üzerinde çok derin sevgi ve takdir uyandırmıştır.

SONUÇ
Birinci Dünya Savaşında, Osmanlı donanması çok sınırlı imkânlarla, başarılı sonuçlar elde etmiş, Çanakkale muhaberelerinde kara ordusunun işbirliği ile düşman kuvvetlerinin Boğaz’dan geçmesini engellemiştir. Kurtuluş
Savaşı’nda lojistik desteği deniz yoluyla birkaç ufak tekne ile yapan Türkiye
Cumhuriyetinin ilk yıllarında denizcilik alanında büyük atılımlar yapmıştır.
1926 yılında Kabotaj Kanunu’nun kabulüne kadar olan ilk dönemde denizciliğimizin alt yapısı oluşturulmuş, 1926- 1929 yıllarında bir taraftan yabancıların imtiyazında olan limancılık, fenercilik, kurtarmacılık ve hatta kılavuzculuk satın alınır veya milli kimliğe büründürülürken diğer taraftan da
eğitim faktörüne özel bir önem verilerek ticaret ve savaş gemilerine yetenekli
denizciler yetiştirilmiştir. Yine bu dönemde Türk donanması dışarıdan alınan gemilerle güçlendirilerek, 1929–1936 yıllarında deniz gücümüz gerçek
anlamda yapılandırılmıştır. Kabotaj Kanunu ile sahiplenilen denizlerimizde
milli anlamda teşkil olunan kuruluşlar, bilgi, sermaye ve tecrübe birikimleri
ile kendilerini kabul ettirmişlerdir. Yavuz zırhlısının onarımı ile bir taraftan
donanmamız güçlenirken diğer taraftan, Gölcük tersane ve bir deniz üssü
70
Utkan Kocatürk, Doğumundan ölümüne kadar kaynakçalı Atatürk günlüğü,
Türkiye İş Bankası Ankara,1992, s.308.
71 Özel İdare’ye ait bulunan köşk, Atatürk’ün Trabzon’u ziyaretinden sonra Trabzon
Belediyesince satın alınarak Atatürk’e hediye edilmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra,
Trabzon Belediyesi, Atatürk Köşk’ünü Atatürk Müzesi olarak ziyarete açmıştır. Bkz. Mehmet
Önder, Atatürk evleri –Atatürk Müzeleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu;
Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1993, s.42–43.
72
Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi kronolojisi 1918–1938,
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara, 1988, s. 603.
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haline getirilmiştir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türk Boğazları, ülkemiz hâkimiyetine teslim olunmuş, Eylül 1937’de imzalanan Nyon Antlaşması
ile Akdeniz sorumluluğuna Türkiye dâhil olunmuştu. 5 Temmuz 1938’de ise
Akdeniz’in bir önemli kapısı Hatay-İskenderun Körfezi ülkemize teslim olunmuştur. Atatürk aramızdan ayrıldığı 10 Kasım 1938’de Türk Donanması Akdeniz ve Karadeniz’de barış için bir güç haline gelmiş, anılan bölgedeki ülkelerle dostluk ittifakları yapılmış, uluslararası paktlarda (Balkan Paktı, Sadabad
Paktı, Milletler Cemiyeti...) ülke siyaseti sağlam zeminlere oturtulmuştu. Daha
da önemlisi İngiltere, Almanya ve Rusya gibi devletlerle devamlı ve kalıcı bir
barış atmosferi meydana getirilmiştir. Türkiye 1936’dan itibaren yüklendiği
Türk Boğazları deniz trafiği ile İskenderun Körfezi sorumluluklarını II. Dünya
Savaşı süresince Atatürk’ün belirlediği stratejik temeller üzerinde uygulamış ve
başarılı olmuştur. Türk denizciliğinin gelişmesine büyük önem veren Mustafa
Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı koşullarında ve özellikle savaşı kazandıktan
sonra hemen yurt gezilerine yönelmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra ise bu gezilerini, cumhuriyet rejimini yerleştirme, eğitim,
sağlık, ekonomi gibi sorunları aşma ile yapılan ve yapılacak olan devrimlerin altyapısını oluşturmaya yönelik olarak yapmıştır. Bu gezilerinde, iç ve dış
kamuoylarını oluşturma yönünde önemli mesajlar vermiştir. Mustafa Kemal
Atatürk, Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yurtiçi gezisini Hamidiye kruvazörü ile yapmıştır. Atatürk’ün en uzun süreli bu yurt gezisi, 1924 yılında 29
Ağustos’tan 18 Ekim’e kadar 51 gün sürmüştür. 15 Eylül 1924 Pazartesi günü
Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı, 17 Eylül tarihinde Trabzon’dan ayrılmıştır.
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MAKEDONYA’DA BULUNAN TEK KUBBELİ OSMANLI
CAMİLERİMİZ PLAN AÇISINDAN BENZERLİK GÖSTEREN
YAPILAR
OUR MOSQUES OF OTTOMAN ARCHITECTURE IN
MACEDONIA BUILDINGS WHICH HAVE SIMILAR PLAN
			

Sevil BÜLBÜL1
ÖZET

Balkan Yarımadası’nın güneyinde bulunan Makedonya, ilk fetihlerin başladığı
1371 yılı Meriç Savaşından sonra 1912 yılına kadar beş yüzyıl gibi geniş bir zaman dilimi içerisinde Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Bölgenin fethedilmesinden sonra sistemli bir iskân politikası uygulanmıştır ve bunun neticesinde hızla
Türkleşen bölgede yapılan imar faaliyetleri ile şehirler, Anadolu kenti görünümünü kazanmıştır. Başta Üsküp, sonra Manastır, İştip, Kalkandelen, Ohri gibi önemli
merkezlerde inşa edilen çok sayıda cami, mescit, medrese, han ve hamam gibi eserler, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Makedonya’da Osmanlı Dönemine ait
dini yapıların arasında camiler büyük çoğunluktadır. Bu camilerin büyük kısmını
tek kubbeli camiler oluşturur. Osmanlı geleneğinde inşa edilen camiler, mimari ve
süsleme açısından değerlendirildiğinde, Anadolu’daki Osmanlı camilerinin geleneğinde yapılmış oldukları görülür. Çalışmamızın ana konusu Makedonya’da bulunan tek kubbeli camilerden, planı açısından benzerlik gösteren yapılardır.
Anahtar Kelimeler: Makedonya, Osmanlı, Manastır, Hamza Bey Camii, İştip,
Hüsameddin Paşa Camii;

ABSTRACT
Located in the south of Balkan Peninsula Macedonia; after Meriç War in 1371
on which the first conquests had begun, remained under Ottoman domination
within a wide time range such as five hundred centuries until 1912. Following the
conquest of the region, a systematic settlement policy had been applied and the
cities had gained the appearance of Anatolian city. Significant centers like Skopje
at first place and then Bitola, Stip, Tetovo, Ohrid have a great among of mosques
from Ottoman Age. Major part of these mosques is single-dome mosques erected
in form of Ottoman tradition; it is seen that they were constructed in tradition of
Turkish Islam mosques in Anatolia.
Keywords: Macedonia, Ottoman,Bitola, Hamza Bey Mosque, Stip, Hüsameddin
Pasha Mosque;
1 Doç.Dr. / Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği Bölümü Gölbaşı/Ankara (sevilbulbul@gazi.edu.tr) tel: 0530 662 09 99
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1.GIRIŞ
Balkanlar tarih boyunca Roma ile Bizans veya Doğu ile Batı dünyası arasında ticaret, kültür ve sanat yolunun köprülüğünü yapmış tarihi geçmişi
çok eski çağlara kadar dayanan önemli bir yerleşim merkezidir.(İbrahimgil,2008:2)Bu nedenle bu bölgelerin Osmanlıların fetih ve iskân siyasetinde
önemli yeri olmuştur. Osmanlıların Balkanlara ilerlemesini kolaylaştıracak
en önemli etken bölgede siyasi sahnede yaşanan iç karışıklıktır.2Kısa sürede fethedilen bölgede sistemli iskân ve imar faaliyetleri sürdürülmüştür.
Osmanlılar tarafından dini ve sivil yapıların inşa edilmesiyle yeni bir şehir
dokusu gelişmiştir ve Balkanlarda ilk Osmanlı şehirleri doğmuştur.
Makedonya’da Osmanlı Dönem’inde inşa edilen ve günümüzde en iyi
korunabilmiş yapı türü kuşkusuz camilerdir. Büyük çoğunluğu tek kubbeli
olan bu camilerle ilgili3 bazı kaynaklar yayınlanmıştır. Fakat ele alınan çalışmaların çok az4 olması sebebiyle bu konu her daim araştırmalara açıktır.
Bu çalışmamız ile planları açısından benzerlik gösteren iki mimari eserimize dikkatinizi çekmek istiyoruz. Söz konusu yapılar, Manastır’da bulunan Hamza Bey Camii ve İştip’te bulunan Hüsameddin Paşa Camii’dir. Bu
camilerin mimari açıdan ortak özelliği planlarındaki çıkıntı yapan mihrap
bölümleridir. Camilerin bu özelliği bazı araştırmacılar tarafından yerel Bizans etkisi (Pavlov,2008:122) olarak görülse de buna benzer plan uygulamalarını Osmanlı Döneminde de görmekteyiz.

2. YAPILARIN TANIMI
2.1.Hamza Bey Camii
Hamza Bey Camii5,Manastır şehrinin güneybatı bölgesinde “Petso Bojinovski” ve “Solunska” caddelerinin kesiştikleri noktanın kenarında bulunmaktadır.(Resim No 1)
2 Osmanlıların Balkanlara ve Makedonya’ya ilerlemesiyle ilgili bkz., H.Oruç,(1997).
Makedonya’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Ankara. İ.H.Uzunçarşılı,
(1982). “Osmanlı Tarihi”, Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, C.I. 4.baskı, Ankara.
3 E.H.Ayverdi, (1981) Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri Yugoslavya, C.II, 3.Kitap, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul. Mehmet İbrahimgil,(1997) ”Kalkandelen(Tetovo)Alaca Camii”,Vakıflar Dergisi, XXVI, s.249-266.Lidiya Kumbaraci-Bogoyeviç, (2008) Üsküp’te Osmanlı
Mimari Eserleri, İstanbul, Mas Matbaacılık, İstanbul. Mustafa Özer, (2006) Üsküp’te Türk
Mimarisi,(XIV.-XIX. Yüzyıl), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara.
4 Zoran Pavlov (2001), Makedonya’da Tek Kubbeli Camiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Ankara. Mehmet
Z.İbrahimgil,(1994) Makedonya’da Türk Kültür Mimarisi, Balkanlar’da Türk Kültürü,11,s.13-15.
Mehmet Z.İbrahimgil,(1997) Makedonya’nın Sosyal –Kültürel Yapısı ve Türk Eserlerinin Bugünkü Durumu, İzmir-Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları,2,s.120-130.
5 Arşiv kayıtlarından Hicri 1306-7/Miladi 1889 tarihli Manastır Salnamesi’nde caminin
dışında Hamza Bey Mektebi’nin kaydı da yer almıştır.Bununla ilgili bkz., Manastır Vilayeti’ne
Mahsus Salname, H.1305:243. Mehmed Tevfik cami ve mektebin dışında medrese ve tekke
yapılarından da bahsetmiştir.Bkz., Mehmed Tevfik,(1933)Kratka İstorija Bitolskog Vilajeta,
Bratstvo XXVII, Beograd,s.214.
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Caminin6 inşaat kitabesi yoktur. Fakat avlu girişinde yer alan bir onarım
kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabede hicri 1273/miladi 1856-57 tarihi
yazılıdır.
Hamza Bey Camii, Osmanlı Dönem’inden sonra ilk olarak I.Dünya Savaşı sonraları, 1943, 1993,1999 yıllarında ve en son 2002 yılında7 onarılmıştır.
Bu yapı moloz taşla örülmüş bir avlu duvarı ile çevrilidir. Cami kare
planlı, kübik bir gövdeye sahiptir ve kuzey tarafındaki son cemaat yeri ile
birlikte kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planla uzanır. (Çizim No1)
Harim kütlesi, kübik bir gövdenin sekizgen prizmal kasnağı üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür. Harim kısmının güneyinde dikdörtgen planlı
ve zeminden biraz yüksek mihrap bölümü bir çıkıntı oluşturmaktadır. Bu
bölüm aynalı tonozla örtülüdür. Caminin tek minaresi harim kısmının kuzeybatısında yer alarak poligonal bir kaidesi ve gövdesi vardır.
Cami tuğla ve kaba yonu taşla inşa edilmiştir. Beden duvarları yatay
dizilmiş dört sıra tuğla ve bir sıra taş ile örülmüştür. Taşların arasına dikey yerleştirilmiş iki tuğla konularak her taşın dört tarafından tuğlalarla
çerçevelenmiş bir görüntüye sahip olmasını sağlar. Ayrıca, kubbede, geçiş
elemanlarında, kemerlerde ve minarede tuğla kullanılmıştır. Minare kaidesinde ise taş ve tuğla kullanılmıştır.
Cepheler, son cemaat yerinin bulunduğu kuzeydeki hariç zeminden kubbe örtüsüne kadar üç kademe halinde algılanır. Cephelerde benzer düzenleme vardır. Alt sırada dikdörtgen biçimli ve düz lentolu ikişer pencere bulunmaktadır. Pencere açıklıkları üç dilimli sağır kemerlerle sonuçlanmaktadır.
Üst sırada ise dikdörtgen biçimli ve sivri kemerli birer pencere açıklığı vardır.
Kasnak yüzeyinde ise batı, doğu, kuzey ve güney eksende olmak üzere birer
pencere açılmıştır. Pencereler dikdörtgen biçimli ve sivri kemerlidir.
Batı cephedeki pencere taksimatında minareden dolayı farklılık görülür. Bu cephede üst sıradaki pencere, alt sırada yer alan iki pencere ekseninin ortasında olması gerekirken kuzeybatı pencerenin üzerinde yer
almıştır. Batı cephenin kuzey köşesine yerleştirilen minare kaidesindeki
6
Makedonyalı bir araştırmacıya göre, bu yerde Kaygas isimli şifalı bir su kaynağının
bulunması nedeniyle, Hamza Bey Cami’sinin eskiden “Tanrının Hekimleri” anlamına
gelen “Aziz Vraçi” adında bir kilisenin üzerinde inşa edilmiştir. Bkz. R. Momidik, (1988).
“Hamza Beg-Uç Şeihler Camiya vo Bitola”, Zbornik na trudovi, Bitola, s. 95. Aynı kaynakta,
neye dayanarak belirtildiği belli olmayan bir cümlede yapının Üş Şeyhler olarak da bilindiği
yazılmıştır. Mehmed Tevfik’e göre, Halveti tarikatına mensup bu Üç Şeyhin, Hamza Bey isimli
mahallede bulunan bir evde defnedildiklerini ve daha sonra bu yerde bir cami yaptırdıklarını
belirtmiştir.(Tevfik,223). Her iki kaynakta bu bilgi kanıtlanmadığı için Hamza Bey Camisi’nin,
Üç Şeyhler Cami’sinin yerinde yapılmış olduğu bir olasılık olarak kalmaktadır.
7 Yapıların onarım tarihleri ile ilgili bilgiler Makedonya Cumhuriyeti Tabiat ve Kültür
Varlıklarını Kortuma Enstitüsü’nden alınmıştır.
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duvar tekniği cephelerde uygulanan duvar tekniğinin aynısıdır. Minare kaidesinin boyu batı cephedeki üst sıra pencere ekseni ile son bulur ve prizmal bir üçgen kuşakla minare gövdesine geçilir. Minare gövdesi tuğladan
yapılarak üstü harçla kapatılmıştır. Gövdenin üçgen kuşağa ve şerefeye yakın yüzeylerinde birer bileziği vardır. Şerefe altı mukarnaslı olan minarenin
korkuluğu yan yana dizilen taş plakalarla yapılmıştır. Petek gövdede olduğu
gibi düz tuğla sıralarıyla örülmüştür ve konik külah örtü sistemi ile kurşun
levhalarla kaplanmıştır. Tepesine âlem yerleştirilmiştir.
Güney cephe dışa taşmış olduğundan dolayı, doğu ve batı yanlarına
dikdörtgen biçimli ve düz lentolu birer pencere yerleştirilmiştir. Pencere
alınlıkları üç dilimli sağır kemer şeklindedir. Güney cephenin yüzeyindeki
düzenleme, caminin doğu cephesinde uygulanan düzenlemenin tekrarı gibidir. Sekizgen prizmal kasnağın ve cephelerin üst sıralarındaki saçakların
tamamı bir sıra düz ve bir sıra testere dişli tuğla dizisi ile elde edilmiştir.
Son cemaat yerinin aslı tamamen yıkıldığı için, bugünkü sundurma görünümlü kısım yakın geçmişte ilave edilmiştir. Bu bölüm kiremit kaplı çatı
ile örtülmüştür.
Harim kapısının bulunduğu niş derinliğine iki kademe şeklinde oluşturulmuştur. Dıştan yuvarlak kemerli bir niş, içten ise beş dilimli bir kemer
açıklığı biçimindeki yüzeyin merkezine yerleştirilen taçkapısı basık kemerlidir. Kapı kanatları, düz ahşap panolardan oluşturulmuş ve yüzeylerinde
uzunlamasına dikdörtgen biçimli madeni kuşaklar tutturulmuştur.
Hamza Bey Camii’nin iç mekânını örten kubbeye geçiş, tromplarla
sağlanmıştır. Dört yönde sivri kemerlere oturan kubbe eteği, trompların
arasında yerleştirilen sağır sivri kemerler ile hareketlendirilmiştir. Kubbe,
tromplar ve duvar yüzeylerinde herhangi bir süsleme unsuru olmadan sıvanarak beyaz badana yapılmıştır. Bazı kaynaklarda bu işlem öncesinde
kubbe eteğinde, tromp yüzeylerinde ve trompların arasındaki yüzeylerde
bulunan ve barok tarzında işlenmiş bitkisel kompozisyonların fotoğrafları
verilmiştir. (Momidiç-Petkova,104-105;Pavlov,2001:76;Tomovski,54)
Pencere açıklıkları, dış görünüşlerine paralel olarak üst sıradakiler ve
kubbe eteğindekiler sivri kemerli, alttakiler ise düz lentoludur.
Harim kısmının kuzeyinde tamamı ahşap konstruksyonlu olan mahfil
kısmı bulunmaktadır. Mahfile batı ve doğu köşelerinde yerleştirilen merdivenlerden çıkılır.
Harim kısmının güney duvarında sivri kemerli bir açıklıktan enine dikdörtgen bir bölümü oluşturan mihrap önüne geçilir. Mihrap nişi, güney duvarın eksenine yerleştirilerek altı kenarlı bir gövdeye sahiptir.(Resim No 4)
Mihrap nişinin kavsarası mukarnaslıdır. Mihrap yüzeyi beyaz sıvayla sıvanarak mukarnas ve altı köşenin konturları yakın geçmişte yeşille vurgulanmıştır.
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Minber, harimin güneybatı köşesinde bulunmaktadır. Minberin gövdesi taştan, şerefe ve kapı kısımları ahşaptan yapılmıştır. Minber gövdesinin
yan aynalıklarında birer sivri kemerli açıklık ve ikişer süpürgelik açıklığı
yer almaktadır. Yan aynalıklarda ayrıca taş levhaların üzerinde üçgen ve
baklava dilimi motifli kabartmalar yer alır. Şerefe kısmı baldaken tarzında
yapılarak konik külahla sonuçlanmaktadır. Ahşap kapı ve şerefe yüzeyleri
mihrap nişinde olduğu gibi yeşile boyanmıştır ve tarihi değeri olmayan geometrik motifli süslemeye sahiptir.
Kürsü, doğu duvarın ekseninde bulunmaktadır. Kürsü taştan yapılmış dikdörtgen planlı bir kaidenin ve yarım daire planlı prizmal bir gövde üzerine
yerleştirilen ahşap korkuluklardan oluşturulmuştur. Kürsü kaidesinde baklava, yarım daire planlı gövdesinde ise bitkisel kabartmalar bulunmaktadır.

2.2. Hüsamettin Paşa Camii
Cami, İştip şehrinin merkezine yakın Otinya nehrinin sol yakasında
bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Yapının kitabesi mevcut olmadığından
dolayı kesin inşaat tarihi8 bilinmemektedir. Ancak, 1570 ve 1573 tarihli
Tahrir Defterlerinde yapı adının ve aynı adı taşıyan mahallenin kaydı bulunmaktadır.(Turski Dokumenti, 1995:74-75) Camiyle ilgili bazı bilgilere
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde rastlıyoruz. Çelebi, bu caminin kurşunla kaplı kubbesi olduğunu ve kutsal bir mekân üzerinde inşa edildiğini
yazmıştır. (Çelebi,1957:100)
Yapı 1950 yılında onarılarak kısa süreliğine sergi salonu olarak hizmet
vermiştir.1978 yılında Makedonya Cumhuriyeti Tabiat ve Kültür Varlıkları
Koruma Enstitüsü tarafından caminin restore edilmesi için bir proje hazırlanmıştır fakat gerçekleşmemiştir.1998 yılından bu yana devlet tarafından
kültür varlığı ilan edilmiştir. (Resim No 5)
Günümüzde ibadete kapalı olan cami kare planlı, kübik gövdeye sahiptir
ve kuzey tarafındaki son cemaat yeri ile birlikte kuzey-güney doğrultusunda
dikdörtgen planla uzanır. (Çizim No 2)Minaresi harim kısmının kuzeybatı
köşesinde bulunarak sadece kaidesi ayaktadır. Minare ve caminin beden duvarı arasında sonradan taşla doldurulmuş 30 cm civarında bir boşluk bulunmaktadır. Harim kütlesi, kübik gövdenin üst köşelerde pahlanmasıyla elde
edilmiş sekizgen prizmal bir kasnak üzerine oturan tek kubbe ile örtülüdür.
Kuzey tarafında yer alan son cemaat yeri üç bölümlüdür. Her bölüm, harim
kubbesinden daha küçük çaplı birer kubbe ile örtülmüştür.
Camide, inşa malzemesi olarak sarımtırak düzgün kesme taş, tuğla ve
kolay ufalanan yeşilimsi kumtaşı kullanılmıştır. Beden duvarları, kubbe
kasnağı, son cemaat yerindeki kemerlerin arasındaki yüzeylerde ile minare
8 Halk arasında caminin kutsal sayılan Aziz İliya kilisesi üzerinde inşa edildiğine dair bir
inanç vardır. Bu nedenle caminin anahtarı kilisede tutularak bu azize ait yortu günlerinde
Hıristiyan halkına yönelik dini ibadet için açılmaktadır.
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kaidesinde sarımtırak düzgün kesme taş kullanılmıştır. Kubbelerde tuğla,
minarenin prizmal geçiş kuşağında kumtaşı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra
çok az bir miktarda mermer kullanılmıştır. Son cemaat yerindeki sütunların ikisi beyaz diğer ikisi ise yeşil mermerden yapılmıştır.
Doğu, batı ve güney cephe üç kademe olarak algılanır. İlk kademe, minare kaidesinin bittiği eksende son bulur. İkinci kademe, kübik kütlenin üst
köşelerde pahlanmasıyla ortaya çıkan, üçgen biçimlerine ait saçak frizlerinde son bulur. Bunlar arasında yükselen sekizgen prizmal kasnak ve kubbe ise üçüncü kademeyi oluşturur. İlk kademenin bittiği sıra silme saçak
ile çerçevelenmiştir. İkinci ve üçüncü kademenin son bulduğu sıralarda da
yine silme saçak uygulanmıştır.
Doğu (Resim No 6)ve batı cephelerde(Resim No 7) pencere düzeni aynıdır. Bu cephelerde üstte birer, ortada ve altta ikişer pencere bulunmaktadır.
Alt sıra pencereleri dikdörtgen biçimli, sağır sivri kemerli ve düz lentoludur. Her iki cephede sağır sivri kemerlerin aynalıkları kabartma biçimlidir.
Orta ve üst sıra pencere açıklıkları sivri kemerli birer açıklık biçimindedir.
Caminin güney cephesi beş köşeli bir çıkıntı oluşturur. Bu cephede altta
iki, ortada ve üstte üçer pencere açıklığı yerleştirilmiştir. Alttaki pencereler
dikdörtgen biçimli, sağır sivri kemerli ve düz lentoludur. Orta ve üstteki
pencereler sivri kemerli pencere açıklıklarıdır. Orta sıra pencereler sonradan taşla doldurulmuştur. Ayrıca, sekizgen prizmal kasnakta dört yönde
birer pencere yerleştirilmiştir. Bu pencereler dikdörtgen biçimli ve yuvarlak kemerlidir.
Kuzey cephedeki son cemaat yeri(Resim No 8) revaklı düzenlenmiştir.
Bu bölümün ön tarafı dört sütun arasına yerleştirilen kemerlerle profillendirilmiştir. Revaklar kuzey cephenin üst sırasında yerleştirilen sağır sivri
kemerler ile uyum içerisindedir. Sütunların, yuvarlak ve silme bilezikli bir
kaidesi vardır ve silindir gövdelidir. Doğu ve batı köşelerde yer alan uç sütunların başlıkları baklava dilimi motiflidir. Ortadaki iki sütunun başlıkları
ise mukarnaslıdır.
Kuzey duvarının merkezinde bulunan caminin taçkapısı hafif dışa taşmış
bir dikdörtgen nişini teşkil eder. Bu nişin dış kademesini oluşturan hafif sivri
kemerli açıklığın merkezinde sonradan ilave edilen demir kapı kanatları bulunmaktadır. Kapının üzerindeki dikdörtgen niş içerisinde yer alan kitabesi
de günümüzde yerinde yoktur. Giriş kapısının her iki tarafında dikdörtgen
biçimli, sağır sivri kemerli ve düz lentolu pencere açıklıkları bulunmaktadır.
Giriş kapısı, yanlardaki sağır kemerler ve son cemaat yerinin orta kemeri kırmızı ve beyaz olmak üzere iki renkli taşla hareketlendirilmiştir.
Caminin harim kısmı kübik ve kubbeyle örtülü bir hacimden ibarettir.
Dört yönde birer sivri kemere oturan kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır. Kubbe eteği oldukça dar bir kuşak biçimindedir. Kubbe, pandantiflerde ve duvar yüzeylerinde herhangi bir süsleme unsuru bulunmadan

Sanat Tarihi Çalışmaları

483

yüzeyler sıvanarak beyaz badana yapılmıştır. Pencere açıklıları dış cephelere paralel olarak alt sıradakiler düz lentolu, sağır kemerli, orta ve üst sıradakiler ise sivri kemerlidir. Sadece güney duvarı üzerindeki pencere açıklıkları
kapatılarak dışarısı ile bağlantısı yoktur. İç mekândaki mahfil ve minber unsurları günümüzde yoktur. Güney duvarının ekseninde bulunan mihrap nişi
yuvarlak kemerli bir açıklık şeklindedir.(Resim No9) Aslı görüntüsünden çok
kaybetmiştir. Günümüzde kilise törenlerinde sunak olarak kullanılmaktadır.

DEĞERLENDIRME VE SONUÇ
Hamza Bey Camii ve Hüsameddin Paşa Camii ülkemizin sınırları dışında bulunan tarihi değerlerimizdir. Bu iki yapı bulundukları bölgedeki
diğer Osmanlı camileri ile kıyaslandığında planı ve mimari unsurlarındaki
benzer ve farklı özellikleri şöyledir:
Her iki yapı kare planlı ve kübik gövdeye sahiptir. Harim mekânları tek
kubbe ile örtülmüştür. Bu bölüm örtüsünün geçiş sisteminde, Hamza Bey
Camisinde tromplar, Hüsameddin Paşa Camisinde ise pandantifler kullanılmıştır. Hamza Bey Camisinin son cemaat yerinin asli görüntüsünü bilmiyoruz fakat Hüsameddin Paşa Camisinin son cemaat yeri eş büyüklükte
kubbelerle örtülmüş revaklı bir düzenlemeye sahiptir.
Türk mimarisinde kare planlı bir harim mekânına sahip ve bu kısmın
tek kubbeyle örtülmüş olan camileri, Osmanlı döneminin ilk yıllarından
başlayarak daha sonraki dönemlerde de görmekteyiz. Bu tür camilerin
Anadolu’da olan ilk örnekleri Konya bölgesinde görülür. Bunların arasında Akşehir Ferruh Şah Mescidi(1224), Konya Beşarebey Mescidi(1213)
Beyhekim Mescidi(13.yy),Küçük Karatay Mescidi(1248),Sırçalı Mescit(13.
yy ikinci yarısı) önemli sayılabilecek örneklerdir.(Kuban,2007:123;Katoğlu,1967:81-100) Beylikler ve Erken Osmanlı döneminde tek kubbeli camilerin sayıca artmaları görülür ve bazı farklılıklarla Selçuklu geleneğini
devam ettirirler. Bu yapıların, harim mekânlarında büyüme ve bunun sonucunda son cemaat yerlerinde yaygın bir kullanım söz konusu olmuştur.
XIV. yüzyıl başlarında inşa edilen tek kubbeli camilerin en önemli örnekleri arasında Bursa Alâeddin Bey, İznik Hacı Özbek ve Gebze Orhan Bey
Camileridir.(Kuran,1968:31) Ayrıca Bursa Arab Mehmed Camisi(XV. yy)
(Ayverdi,1983:67), tarihi bilinmeyen Hersek-Hersekzade Ahmed Paşa
Camisi(Ayverdi,1983:149), Edirne Selçuk Hatun Mescidi(XV. yy)(Ayverdi,1973:216), İstanbul Yavaşça Şahin Mescidi(XV. yy)(Ayverdi,1973:532)
gibi birçok yapı bu özellikleri taşımaktadır.
Manastır Hamza Bey Camisinin harim mekânında, geçiş sisteminde
tromplar uygulanmıştır. Tromp uygulaması bölgede sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak İştip Hüsameddin Paşa Camisinin harim mekânında kubbeye
geçişi sağlayan pandantif uygulaması daha seyrek görülür. Bu nadir örnekler arasında Manastır Hacı Mahmud Bey Camisi (XV. yy) ve Manastır Paf-
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talı Camii, Üsküp Mustafa Paşa Camisi(XV. yy) ile Üsküp İshak Bey Camisi
(XV. yy) (Özer,2006:72) örnek gösterilebilir. Bu özelliği ile Hüsameddin
Paşa Camisi, Manisa Gölmarmara nahiyesindeki Şahuban Camisi(XV. yy)
(Aslanapa,1986:74),Priştine Fatih Camisi(XV. yy)(Vırmiça,1999:596), Saraybosna Gazi Hüsref Bey Camisi(XVI. yy)(Andrejeviç,1984:31) gibi birçok Osmanlı camisi ile benzemektedir.
İştip Hüsameddin Paşa Camisinin son cemaat yeri revaklı düzenlemesi ile XVI. yy eserleri olan Foça Alaca Camisi (Andrejeviç,1984:35),
Mostar Karagözbey Camisi (Andrejeviç,1984:49), Banya Luka Ferhadiye Camisi (Andrejeviç,1984:40), İznik Mahmut Çelebi Camisi (XV. yy.)
(Aslanapa,1986:66), İstanbul Firuz Ağa Camisi(XV. yy)(Kuran,1968:46),
İstanbul Eyüp Cezeri Kasım Paşa Camisi(muhtemelen (XVI. yy) (Aslanapa,1986:160) eserleriyle benzerdir.
Manastır Hamza Bey ve İştip Hüsameddin Paşa camileri özellikle planlarındaki çıkıntı yapan mihrap bölümleri ile benzerdir. Bu yönleriyle Makedonya’da tek kubbeli camilerin arasında günümüze kadar korunabilen iki
eserimizdir. Ancak mihrap önü kısmının bir çıkıntı şeklinde uygulandığını Osmanlı döneminde özellikle imaret tipi yapılarının birçok örneğinde
görmekteyiz. Örneğin, Üsküp İshak Bey Camisi(XV.yy),İstanbul Davud
Paşa Camisi(XV. yy) (Kuban,2007:211),Tire Yeşil İmaret(XV. yy) (Aslanapa,1986:65), Edirne Beylerbeyi Camisi(XV. yy)(Aslanapa,1986:62), Serez
Mehmed Bey Camisi(XV. Yy) (Ayverdi,1982:361), Serez Zincirli Camisi(tarihi belli değil), (Ayverdi,1982:365) Prizren Sinan Paşa Camisi(XVII. yy)
(Vırmiça,1999:428) benzer plan uygulamalarını göstermektedir. Bunun
yanı sıra, Nevşehir Damat İbrahim Paşa(XVIII.),Kaymaklı Kurşunlu(XVIII. yy) ile Gülşehir Karavezir Mehmet Paşa(XVIII. yy) camilerinde de
aynı uygulama görülmektedir.(Ekiz,2006:195)
Sonuç itibariyle, Manastır Hamza Bey Camii ve İştip Hüsameddin Paşa
Camii ülkemizin sınırları dışında kalmış birer Osmanlı mimari eseridir.
Görünüşleriyle plan, örtü sistemi ve dış kütle düzenlemeleriyle dönemlerinin mimari özelliklerini sergileyen yapılardır. Ancak, mihrap bölümleri
itibariyle bulundukları bölgede diğer tek kubbeli camilerden farklıdır. Bu
iki camiden ise İştip Hüsameddin Paşa Camisi bakımsızlıktan dolayı git
gide harabeye dönüşmektedir. Dileriz ki yurtdışında bulunan bu iki kültür
varlığımıza gereken önem ve ilgi verilir.
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Resim No 1 – Hamza Bey Camii, kuzeydoğudan bir görüntü;

Resim No 2- Hamza Bey Camii, güneybatıdan bir görüntü;
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Resim No 3-Hamza Bey Camii, güney cephe(onarım öncesi);

Resim No 4- Hamza Bey Camii, İç Mekânı;
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Resim No 5- Hüsameddin Paşa Camii, kuzeybatıdan bir görüntü;

Resim No 6- Hüsameddin Paşa Camii, doğu cephe;
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Resim No 7- Hüsameddin Paşa Camii, güneybatıdan bir görüntü

Resim No 8 –Hüsameddin Paşa Camii, son cemaat yeri;
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Resim No 9 – Hüsameddin Paşa Camii, İç mekân;

Çizim No 1-Hamza Bey Camii, plan (Tomovski’den)
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Çizim No 2 – Hüsameddin Paşa Camii, plan Makedonya Cumhuriyeti Tabiat ve
Kültür Varlıkları Koruma Arşivi’nden alınmıştır.)
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ÇANKIRI MERKEZ İLÇEDEKİ FARKLI YAPI
TİPLERİNDEN ÖRNEKLER
Uğur DEMİRBAĞ1
ÖZET

Tarih boyunca Çankırı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medeniyetler arası ilişkiler sonucunda kültürel ve sanat yönünden oldukça çeşitlilik arz
etmektedir. Çankırı’yı mimari yönünden değerlendirecek olursak başta cami
olmak üzere birçok tipte yapı ortaya çıkmıştır. Bu yapıların kendilerine özgü
plan ve üst örtü gibi farklı türde işlevsel fonksiyonları bulunmaktadır. Yapılan
bu çalışmalarda mevcut yapıların mimari boyutları merkez ilçeye ve köylere
göre değişiklik göstermektedir. Mimarinin yanı sıra mevcut eserlerin süsleme özellikleri de dikkatle incelenmiştir. Çankırı’daki mevcut yapıları birtakım
kaynaklardan gözden geçilerek tespit edilmiş ve bu eserler yerinde incelenmiş
gerekli kayıtlar tutulmuştur. Kaynaklardan eserlerin tarihi, konumu ve onarımlarından yararlanılmıştır. Bu yapılar için fotoğraflar yerinde çekilerek bilgisayar
ortamında resmedilmiştir. Yaptığımız bu çalışmamızda öncelikle yapılar belli
bir kronolojiye göre sıralanmış olup, her yapı tipi kendi türünün içerisinde
belli bir kronoloji ışığında değerlendirilmiştir. Bu sıralamada yapılar Selçuklu
Dönemi’nden başlanarak ele alınmıştır. Selçuklu Dönemi’nden önce olan eserler
günümüze pek gelmemiştir. Bunlar sadece incelenen kaynaklarda geçmektedir.
Çalışmamızda yenilenen bazı yapılar değerlendirmeye girmemiştir. Bazı yapılar
da kaynaklarda geçmiş olmakla birlikte bunlar günümüze gelmemiştir. Bu yapılar hakkında incelediğimiz kaynaklardan birtakım bilgiler edinilmiştir. Ayrıca
bazı yapı türleri çalışmamızın dışında kalmıştır. Kervansaray ve zaviye türü
yapılar günümüze gelmeyip bunlar konumuzun dışında tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çankırı, Osmanlı, Külliye, Mimari, Cami, Medrese,
Türbe.

ABSTRACT

Çankırı the advanced and sophisticated city it, has hosted many civilizations
throughout the history. As a result of intercivilization communications,
Çankırı offers a considerable degree of variety in terms of culture and art.
If we would examine Çankırı architecture wise; a number of structure types,
1 Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ugur.demirbaggenco@
hotmail.com
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mosques in particular will rise to the surface. Those structures have their own
unique plans and operational functions, cover coats to name a few.
The
architectural demensions of the existing structures in these, for the lack of
better word somewhat limited studies Show differences depending on two
factors. The central main cities and villages. The architectures alongside the
ornamental features of the existing building structures have been throughly
and carefully taken under scrutiny. The existing buildings on Çankırı have
been reviewed and identified by previous records held about them, not to
mention a number of sources. Those sources benefitied from the historic
background location, and the renovations of the buildings, pictures have
been taken to further suppurt their views. In this study of mine, first and
foremost; I have arranged the buildings in a certain coronological order and
in it’s light; I have examined every building type. Following this pattren; and
sticking to this order, I have started with handling the building types from
the Seljukian era, The building types that belong to periods to the Seljukian
era have not mentioned in between the texts of my study mainly because
the have not survived to see the light of our days. Those alongside some
of the renovated buildings are excluded from my study and there are some
buildings mentioned by the source, literally; because the have fell victim
to the test of time, thus mentioned just as in those sources, also there are
various informations have been provided about those buildings from the
sources have been reviwed by me. In addition, some of the building types
like caravanseria and zawiya have been disqualified from my study because
they did not survive the test of time.
Keywords : Çankırı, Ottoman, Complex Architectural, Mosque, Madrasah,
Tomb.

		

GIRIŞ
Çankırı tarih öncesinden günümüze gelinceye kadar uzun bir geçmişi olan şehrimizdir. Tarihsel süreçte toplumların birbirleri ile olan
etkileşimi Çankırı’nın dönemler itibari ile farklı adlarla anılmasına
sebep olmuştur. Bunun dışında farklılaşan toplum yapısı farklı yapı
tiplerini ortaya çıkarmıştır. Toplumun kültür yaşantısıyla birlikte kendine özgü unsurlarını, formlarını mimariye yansıtmışlardır. Çankırı şehir
merkezinde 11. yüzyıl sonrası Türk Mimarisi adlı çalışmamda bu toplumların kendilerine özgü farklı beğenilerini üstün kıldıkları kültürel
unsurları ortaya çıkarmıştır. Bölgenin coğrafi konumu, tarihi ve mimari yapıları ayrıntılı bir şekilde çalışması yapılmıştır.
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ÇANKIRI ŞEHİR MERKEZİNDE 11. YÜZYIL SONRASI
TÜRK MİMARİSİ
Çankırı’nın Coğrafi Konumu
Çankırı, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünde yer
alan, doğusunda Çorum, güneyinde Ankara, kuzeyinde Kastamonu ve
batısında ise Bolu ile çevrili olan bir ilimizdir. Çankırı ilini matematik formu olarak arazisi güneydoğuda yer alan ve kuzeybatıya doğru
çarpraz bir şekilde uzanan bir ikizkenar üçgene benzemektedir. Alanı
8.451 km, il merkezinin denizden yüksekliği ise 723 m’dir. Çankırı ilinin
en güney noktası Kızılırmak İlçesi’ne bağlı Halaçlı köyündeki Boztepe
(1041m)’dir. Boztepe 40 16ˈ kuzey enleminde yer almaktadır. İlin en
kuzey noktası ise Kastamonu sınırında yer alan Ilgaz İlçesi’nin Yenice
(Mülayimyenice) köyü sınırları içindeki Pilav Tepe’dir. Bu nokta 41
40ˈ kuzey enleminde bulunmaktadır. İlin batısında yer alan Çerkeş
İlçesi’nin Göynükçukuru Köyü en batıda yer alan köy olup, buradaki
Batanset Tepe 30 34ˈ dakika boylamındadır. İlin en doğusu ise yine
Kızılırmak İlçesi’nde yer almaktadır. Çorum İli sınırında yer alan
Cacıklar köyündeki Kızıltepe 34 08ˈ ile en doğu uçta bulunmaktadır.
Kent Kırıkkale’ye 106 km, Kastamonu’ya 114 km, Ankara’ya 131 km,
Çorum’a 156 km, Karabük’e 195 km, İstanbul’a da 497 km uzaklıktadır
(Gökmen, 2007: 5). İl toprakları Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz
Bölümü ile Orta Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü arasında
bölünmüştür. Merkez ilçeyle birlikte toplam 12 ilçeden oluşmaktadır.
Ayrıca iki işlevsiz bucak ve toplam 364 köy bulunmaktadır (Şahin,
1981: 216). İlde 31 adet kentsel yerleşme ile 729 adet kırsal yerleşme
vardır (Can & Akçel 2014: 1).

Resim.1 Çankırı Türkiye Haritası
		İçerisindeki Yeri

Resim.2 Çankırı’nın İlçeleri
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Çankırı’nın Adı ve Tarihi
Çankırı Bölgesi Paflagonya olarak geçmekte, etrafında Pontos, Firig,
Galatya, Bitinya bölgeleri bulunmaktadır. Gangra adı Paflagonya dilinde
tiftik veya keçi anlamına gelmektedir. Bölgede çok sayıda tiftik keçisi
olması sebebiyle bu adın verildiğini düşünebiliriz. Galatlar döneminde
Gangrea olarak verilmiş, daha sonraları Cancari ve Cancaris şeklinde
belirtilmiştir (Kankal, 2009: 5). Çankırı adının tarihsel gelişimini özetleyecek olursak Paflagonlar döneminde Gangra. Romalılar döneminde
Germanikapolis. Bizanslılar döneminde Germanicopolis, Kangıra, Gangıra. İslam kaynaklarında Demir Kale anlamına gelen Hısn el Hadid
olarak geçmektedir (Can & Akçel, 2014: 15). Arap kaynaklarında Kangari, Kangen, Kangarı, Kangar. Klasik batı kaynaklarda Kangra, Kankora,
Kankıra, Kengiri, Kengürü, Gankaris, Gangora, Gangares,11 Selçuklular
döneminde Kenkir, Gangrakale olarak geçmiştir. Osmanlılar döneminde Gangra, Kengiri, Kanglı, Kangırı, Kengari, Kangrı, halk arasında ise
Kangırı, Çengürü, Çengiri, Çangırı, Çankır, Çungara, Ganpara, Cangra,
Cancara ve Hancara şeklinde söylenmiştir.
Günümüzden 6000 – 5500 yıl önce Çankırı’da, Gasgaslar hakimiyet
kurmuştur (Ateşsoy, 1981: 61). Yerleşim sınırları kesin olarak bilinmemektedir. Kuzeyde Karadeniz, güneyde Tuz Gölü, batıda Bolu ve
doğuda Erzurum’a kadar uzanan bir topografyada varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Anadolu’da 4500 – 4000 yıl önce Hattiler’in varlığı
bilinmektedir. Hattiler Hattuş’u başkent yapmışlar, Karadeniz, Akdeniz,
Bolu ve Erzurum arasındaki bölgede varlıklarını devam ettirmişlerdir
ve Gasgaslar’la uzun süren mücadele içerisine girmişlerdir. Hititlerden
sonra Pafloganlar Çankırı’ya hakim olmuştur. Pafloganlar’ın Çankırı
bölgesine gelişleri Hititlerin son dönemlerine denk gelmektedir. 5. yy’da
Çankırı Roma’nın Galatla vilayetine bağlanmıştır. Bu dönemde Çankırı
Germanikopolis adı ile anılan önemli bir merkez olup Gracella parası
burada basılmıştır (Elibol, 2008: 8). Bizans döneminde Çankırı başkenti
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi olan Pilaimenes Teması adı verilen yerel yönetimlere bağlıdır. Çankırı bu dönemde dini bir merkezdir. Aynı
zamanda burası bir askeri üs olarak kullanılmıştır.
1071 yılı tarihte önemli bir yere sahiptir. Malazgirt Savaşı Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük bir rol oynamıştır. Buraya yerleşen
Türkler ile mevcut Anadolu halkı kaynaştıktan daha sonraki zamanlarda örgütlenmişlerdir. Bu zaferle birlikte Kızılırmak’a kadar ilerleyen
Alparslan, daha sonra Anadoluyu Türkmen beylerine bırakmıştır. Bu
emirler de daha sonra birer beylik haline gelmiştir. Bu beyliklerden
biri Danişmentlilerdi. Çankırı şehri 1072’de Danişmentli Beyliği topraklarına katılmışsa da şehir kuşatılmış fakat alınamamıştır. 1082 yılında şehir tamamen ele geçirilmiştir.
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Çankırı Selçuklular döneminde en parlak günlerini yaşamıştır. 1219
– 1234 yıllarını rastlayan bu devir Aladdin Keykubat dönemi olarak
bilinmektedir. Bu dönemde Aladdin Keykubat lalası olan Cemaleddin
Ferruh’u Çankırı’ya vali olarak göndermiştir (Ayhan, 2007: 85). Çankırı’nın Osmanlı topraklarına verilme tarihi olarak Batılı kaynaklar 1390
Sultan I. Beyazıt dönemi ile I. Murat 1392 – 1395 zamanında gerçekleşmiş olduğunu kaydeder. I. Murat zamanında Çankırı ve çevresi Osmanlı topraklarına katıldı. 1903 yılı verilerine göre Çankırı Kastamonu’ya
bağlı olan bir yönetim yeridir.2 Çankırı, Cumhuriyetin ilanından önce
Kastamonu vilayetine bağlı bir sancağın merkezi idi. Kurtuluş Savaşı
sırasında İnebolu üzerinden İstanbul’dan Ankara’ya yapılan malzeme
ve insan naklinde Çankırı önemli bir aracı merkez rolünü oynamıştır.
Cumhuriyet döneminde il merkezi haline getirilmiştir.

Resim.3 Çankırı Genel Görünümü (Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Arşivi)

Çankırı Şehir Merkezinde 11. Yüzyıl Sonrası Türk Mimarisi
Atabey Cemaleddin Ferruh Şifahanesi ve Türbesi
Çankırı şehrinin güney batısında, Kuruçay kenarında, Hıdırlık Tepesi’nin güneyinde küçük bir tepe üzerinde kurulmuştur. Meslek Yüksek
Okulunun karşısında yer alır. Atabey Cemaleddin Ferruh Şifahanesi
ve Türbesi, Selçuklu hükümdarı I.Aladdin Keykubad’ın isteğiyle saray
nazırı olan Cemaleddin Ferruh tarafından H. 633, M. 1235’de Şifahane olarak yaptırılmıştır (Ateşsoy, 1988: 55). 1242’de yapıya Darülhadis
2

ATEŞSOY Yaşar, A.g.k, 1988, s. 62.
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kısmı eklenmiştir. 1892’de Mevlevihane şeyhi Nuri Dede tarafından üç
hücre, semahane ve bir adet şeyh dairesi ilave edilmişti (Ayhan, 2009:
32). Atabey Cemaleddin Ferruh Şifahanesi ve Türbesi küçük bir tepe
üzerine, eğimin fazla olduğu bir kod üzerinde inşa edilmiştir. Yapı
iki bölümden meydana gelmektedir. Birincisi şuan üzerinde hiçbir kalıntısı kalmayan Darülşifa, ikincisi ise onun kuzeyinde yapılmış olan
Darülhadis kısmıdır. Yapı dikdörtgen planlıdır. Doğu ve batı tarafında
olmak üzere iki eyvanı bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesinde ana
giriş kapısı vardır. Burası iki katlı olarak planlanmış ve kesme taştan
yapılmıştır. Yıkılan Darülşifa ise moloz taştan yapılmıştır (Can & Akçel
2014: 176). Alt kısım mumyalık olarak yapılmıştır. Darülhadis kısmına
iki taraftan merdivenlerle çıkılmaktadır. Yapıyı tuğladan pandantiflere
oturmuş tuğladan yapılmış bir kubbe ile örtmektedir. Yan kısımlarda
ise beşik tonozlar vardır. Yapının taş duvarları oldukça kalın tutulmuştur. Batı cephesinde kare kaideli yuvarlak gövdeli bir istinat kulesi
mevcuttur. Yine bu kısımda ön cepheye benzer şekilde bir pencere ve
bunun altında bir kapı açılmıştır. Buradan moloz taşlarla inşa edilmiş
beşik tonozlu, örtülü, küçük bir odaya girilmektedir. Kapı üstündeki
pencere odayı aydınlatmaktadır. Batı cephesinde kare kaideli yuvarlak
gövdeli bir istinat kulesi mevcuttur. Yine bu kısımda ön cepheye benzer şekilde bir pencere ve bunun altında bir kapı açılmıştır. Buradan
moloz taşlarla inşa edilmiş beşik tonozlu, örtülü, küçük bir odaya
girilmektedir. Kapı üstündeki pencere odayı aydınlatmaktadır. Güney
cephe ise malzeme olarak moloz taşlardan yapılmıştır. Bu cephe aynı
zamanda pürüzsüz bir şekilde ve yer yer sıva kullanımıyla yapılmıştır.
Bu cephede ortada bir kapı ve bunun iki yanında birer pencere vardır.
Pencereler simetrik bir biçimde ele alınmıştır. Batı cephede üstte basit
bir dikdörtgen pencere ve bunun altında zemin kattaki mezar odasına
ışık veren bir mazgal pencere vardır.
Türbe süsleme özellikleri bakımından yapının kuzey cephesi taş
malzeme kullanılarak yapılmıştır. Giriş cephesinde ana binaya göre
daha önde yer alan konsol taşlarından yapılmış iki kollu merdiven yer
almaktadır. İki katlı olan bu kısım alt tarafta kül rengi kırmızı, üst
kısım ise gri beyaz kesme taştan yapılmıştır. Merdivenlerin bitiminde
ise Selçuklu profilleriyle çevrelenmiş mukarnaslı niş içerisinde bir kapı
bulunmaktadır. Bunun alt kısımında ise üçgen basamakların ortasında,
üst kapının olduğu konuma denk gelecek bir biçimde yapılmış üsttekine göre daha küçük boyutlarda olan bir diğer kapı bulunmaktadır.
Cümle kapısı düz lentolu ve iki parçadan oluşmaktadır. Bu taş ortada
çifte kırlangıç kuyruğu biçiminde bir kilit taşı ile bağlanmıştır. Ancak
bu kilit taşı düşmüş, bugün yeri boş bırakılmıştır. Bunun iki yanında
simetrik olarak planlanmış altıgen şeklinde iki geçme motif kabartma
yer alır. Bu kısımdan daha yukarda mukarnaslı bölümün altında yapı-
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nın orijinal kitabesi vardır. Dikdörtgen kapı çevresini dolanan geometrik motifle işlenmiş bir profil ile mukarnasların arasında kalan köşe
boşlukları arasında iki adet kabartma yapılmıştır. Batı cephesinde üstte
ön cephenin benzeri olarak tasarlanmış, silmeli bir pencere yer almaktadır. Bu pencerenin altında bir kapı bulunur. Kapı, ahşap malzemeden
yapılmıştır. Güney cephe bu kısım moloz taşlardan yapılmıştır. İtinasız
bir görüntü vermektedir. Cephenin tam ortasında bir kapı yer almaktadır. Kapının iki tarafında birer pencere bulunmaktadır. Pencerelerin
söve ve lentoları kesme taştan yapılmıştır. Kuzey cephe daha önce belirttiğimiz gibi iki katlı olarak yapılmıştır. Bu alt kısmın girişinin üst
kısmında iki adet figürlü parçadan oluşan bir kabartma yer almaktadır.
Bu kabartmada iki yılan motifi görülür.

Planı.1 Atabey Cemaleddin Ferruh
Türbesi Şifahanesi ve Türbesi (V.B.M.
arşiv işlerinden)

Resim.4 Atabey Cemaleddin Ferruh
Şifahanesi ve Şifahanesi ve Türbesi

Çizim.1 Atabey Cemaleddin
Ferruh Şifahanesi ve Türbesi
(E.Altuntaş)

Resim.5 Atabey Cemaleddin
Ferruh Şifahanesi ve Türbesi

Ali Bey Cami
Çankırı Merkez ilçe Ali Bey Mahallesi’nde bulunan bir yapıdır.
Yapı Karataş Hamamı’nın hemen arkasında bulunmaktadır. Ali Bey
Mahallesi’nde bulunan yapının ilk yaptıranı bilinmemektedir. Beylikler
dönemi eserleri arasındadır. 1297 yılında yapılan eski caminin yerine
halk tarafından yenisinin yapıldığı, hayırseverler tarafından minaresi
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yıktırılarak yeniden inşa edildiği, çok sayıda onarım gördüğü belirtilmektedir (Ayhan, 2012: 10). 1609 yılında Mütesellim Ali Bey tarafından
camiye bir medrese eklenmiştir. 1888 yılında şair Zahmi camiyi tamir
ettirmiştir. 1908 yılında cami depremden dolayı zarar görmüştür. İlk
yapının tamamen yıkılarak sonradan yeniden yapıldığı bilinen cami,
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilmiştir. Minaresi 1953
– 1957 yılları arasında yıktırılarak hayırseverlerce tamir edilmiştir.
13.71 x 13.32 m boyutunda olup kare planlı bir yapıdır. Beden duvar
kalınlığı 0.72 m dir. Cami 12 x 12 m. boyutundadır (Ayhan, 1988: 225).
Giriş kısmında son cemaat yeri olarak tanımladığımız yer sonradan yapılmıştır. Yapının orijinal kısmı son cemaat bölümü hariç diğer kısımlar
caminin harim kısmıdır. Caminin giriş tarafı Ali Bey Mahallesi’ne
bakıp, kıble kısmı caddeye bakmaktadır. Sağ tarafında eğimi aşağıya
doğru azalarak inen bir yol uzanmaktadır. Üst örtüye bakıldığında bütün alanı kapsayacak şeklinde kurşun kaplı bir kubbe bulunmaktadır.
Kubbede sekiz pencere açıklığı vardır. Kubbenin sağ alt köşesinde
yukarıya doğru uzanan bir minare bulunmaktadır. Sonradan yapılan
son cemaat yeri bölümünün üst örtüsü ise düz çatılı olup, kiremit kaplıdır. Caminin giriş kısmında ortada bir giriş kapısı bulunmakta olup,
kapının sol tarafında iki ve sağ tarafında dört olmak üzere altı adet
pencere bulunmaktadır. Caminin kuzey kısmındaki orijinal bölümüne
göre daha alçak yapılan son cemaat yerinin üst kısmı ile kubbe arasındaki bölümde beş adet pencere yer alır. Karataş Hamamı’na bakan
bölümünde üçer sıralı altlı üstlü pencere dizilimi bulunmaktadır. Üst
pencereler basık kemerli olup, alt sırada yer alan pencereler dikdörtgen
planlıdır. Yapının batı kısmında da yine aynı şekilde pencere uygulaması mevcuttur. Kıble kısmında ise, üst sırada üç, alt sırada iki sıra
olacak şeklinde pencere uygulaması vardır.
Cami genel olarak değerlendirildiği zaman, oldukça sade yapıldığı göze çarpar. Süslemeye yer verilmemiştir. Yapı genel hatlarıyla taş
malzemeden yapılmıştır. Son cemaat yeri sonradan yapılmış, duvarları
sıvalıdır. Caminin orijinal kısmının duvarları sıvasızdır. Üst örtü kubbe
ile örtülü olup dış yüzeyi kurşun malzeme ile kaplıdır. Sağ alt köşede
yer alan minare alt kısmı kaidesi taş malzemeden yapılmış olup, üst
kısmının gövdesi tuğla örgülüdür.
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Planı. 2 Ali Bey Cami
(V.B.M. arşivinden)

İmaret Cami
Çankırı şehir merkezinin Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir yapıdır. Genel olarak şehrin eğimin azaldığı alçak bir kodda yer almaktadır. Candaroğlu Beyi Kasım Bey tarafından 1397 yılında yaptırılmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyeti altında olan İmaret Cami
XVII. yüzyılda Levent hizmetlileri tarafından tahrip edilmiş, 1916 ve
1924 yıllarında onarım görmüştür (Şimşek, 2012: 33). 1952’de tamamen
yenilenmiş ve özgün özelliğini kaybetmiştir.
Cami dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Üst örtüde ahşap ve kiremit
malzemelerin kullanıldığı düz çatı tercih edilmiştir. Caminin girişi
kuzeydeki kapıdan sağlanır. Giriş ksımında dikdörtgen planlı bir kapı
bulunmaktadır. Kapının üst kısmında yan yana dizilmiş iki adet pencere yer alır. Kapının her iki yanında da birer pencere bulunmaktadır.
Yapının batı cephesinde beş pencere bulunmaktadır. Üç cephe önde
yer alır ve basık kemerlidir. Yapının doğu cephesinde üst kısımda basık
kemerli üç pencere alt kısımda dikdörtgen söveli üç adet pencere bulunmaktadır. Güney cephesinin yarısını yapıya bitişik bir konut kaplar.
Yapı oldukça sade bırakılmış ve süslemesizdir.

Resim.7 İmaret Cami

Planı.3 İmaret Cami (H.Çetin)
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Sultan Süleyman Cami
Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan yapı Ulu Cami, Büyük Cami ve
Kanuni Sultan Süleyman Cami adları ile de bilinmektedir. Yapının Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 1522 yılında yapımına başlanmış olup,
1558 yılında Mimar Sinan’ın kalfalarından olan Sadık Kalfa tarafından
inşası tamamlanmıştır.
Kare planlı cami üzerinde tam ortada büyük bir kubbe yer alır. Bu
kubbenin üç tarafında birer yarım kubbe bulunmaktadır. Bu kubbeler
dört paye ve duvarlar arasındaki kemerlere oturmaktadır. Dışarıdan bakıldığında merkezi kubbe, yükseltilmiş bir kare kaide üzerinde, sekizgen
kasnağa oturmaktadır. Kubbenin eteğine eşit mesafede yer almakta olup,
sekiz pencere bulunmaktadır. Merkezi kubbenin doğu, batı ve güney
taraflarında üç yarım kubbe bulunmaktadır. Kuzey cephede son cemaat
yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri beş birimli olup, ortada yüksekçe
oval şekilli bir kubbe bulunurken, onun iki yanında birer kubbe ve onun
yanında birer eksedra bulunmaktadır. Son cemaat yerinde yanlardaki
küçük kubbelerin altına denk gelecek şekilde iki alçı sıvalı mihrabiye
yer almaktadır. Her iki mihrabiyede beşer kenarlı bir niş ve altışar sıra
mukarnaslı birer kavsara mevcuttur.
Kuzey cephenin ortasında düz lentolu ana giriş kapısının iki tarafında, ikişer sütun bulunmaktadır. Bu sütunların başlıkları ve kaide kısımları kabartma yumurta dizisiyle bezenmiştir. İç kısımda yer alan sütunların
alt kısımları yivlendirilmiştir. Doğu ve batı cephelerde birbirine benzer
bir uygulama mevcuttur. Bu cepheler dörder payanda ile hareketlendirilmiş, kuzey uçlarındaki iki payandanın arasına birer kapı yerleştirilmiştir.
Düz lentolu kapıların üzeri birer sundurma ile kapatılmıştır. Güney
cepheye beş payanda ile hareket kazandırılmışlardır. Bu cephede iki katlı
bir pencere uygulaması vardır. Her iki kattaki pencerelerin sayısı dörttür.
Camide farklı renkte kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Resim.8 Sultan Süleyman Cami
			

Planı.4 Sultan Süleyman Cami
(A.A.Bayhan)
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İmaret Medresesi
Çankırı şehir merkezinde, Cumhuriyet Mahallesi, Vali Ayhan Çevik
Caddesi’nde yer alan bir medresedir. Medrese eğimsiz düz bir alanda
yer almaktadır. İmaret Medresesi’nin XV. yüzyılda yapıldığı tahmin
edilmektedir (Ayhan, 2009: 40).
Medrese cami ile birlikte aynı avluyu paylaşmaktadır. Avluyu üç
yönden U şeklinde dolanmaktadır. Yapı dikdörtgen planlı bir yapıdır.
İki katlı görünüme sahiptir. Medreseye cadde üzerinde yer alan kapıdan girince sağ ve solda yukarıya çıkış merdivenleri bulunmaktadır.
Fevkanî olan medresede alt katta çeşitli dükkan sıraları mevcuttur. Üst
katı ise eğitim verilmektedir.

Buğday Pazarı Medresesi
Çankırı şehir merkezinde, İncili Çeşme Mahallesi, Buğday Pazarı
Sokağı’nda yer almaktadır. Medrese Buğday Pazarı Camisi ile birlikte
aynı avluyu paylaşmaktadır. Medrese tarihsel olarak 17. yüzyılda yapılmıştır. 19. yüzyılda faaliyette olan medresenin 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır. Günümüzde
medrese Çankırı Belediyesi Yerel Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak kullanılmaktadır.
Medrese ile cami aynı avluyu paylaşmaktadır. Medrese boyut olarak
dikdörtgen planda olup, iki katlı bir yapıdır. Üst örtü olarak içte düz
tavan üzerine dış yüzeyi ise kiremit dört yöne eğimli veya kırma çatı
ile kapatılmıştır. Buğday Pazarı Medresesi genel anlamda sade, süssüz
ve yalın bir şekilde düzenlenmiştir.

Resim.9 İmaret Medresesi

Resim.10 Buğday Pazarı Medresesi

Çivitçioğlu Medresesi
Çivitçioğlu Medresesi, Çankırı şehir merkezinde Mimar Sinan Mahallesi, Uncu Sokak’da bulunmaktadır. Şehrin eski yerleşim yerinde bulunan medrese, Büyük Cami’nin doğu cephesinin karşısında yer almaktadır. Medrese Çivitcizâde el-Hâc Mehmet Efendi tarafından 1850’li
yıllarda yapılmıştır.
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Çivitçioğlu Medresesi dikdörtgen planlıdır. Medresede iki katlı bir
düzenleme uygulanmıştır. Üst örtü içten düz ahşap kaplama, dıştan
ise kiremit kaplı kırma çatıdır. Saçaklar geniş tutulmuş ve saçak altları
ahşap çıta ile kaplanmıştır.

Resim.11 Çivitçioğlu Medresesi

Resim.12 Emir Karatekin Bey Türbesi

Emir Karatekin Bey Türbesi
Çankırı İli, Kale İçi, Karatekin Mahallesi’nde bulunmaktadır. Türbe,
kaleye girildikten sonra 500 m ileride yer almaktadır. Türbenin ilk yapılışı Danişmendliler döneminde XIII. yüzyıl başlarına tekabül etmektedir.
Emir Karatekin Bey Türbesi 5 x 5 m boyutlarında, kare planlı, tek
katlı, düz ahşap tavan örtülü ve üzeri kiremit kaplı kırma çatıyla örtülüdür (Ayhan, 2007: 40). Çatının saçakları dışarıya taşkındır. Kuzey
cephesinde kapının yanında yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır.
Doğu cephesi sade bırakılmış sadece saçağın altında küçük bir mazgal
pencere açıklığı vardır. Batı köşesinde benzer doğrultuda kuzey cephesinden daha büyük yapılmış iç içe geçmiş iki yuvarlak kemerli bir
niş ve üst kısımda bir küçük mazgal pencere açıklığı yer almaktadır.
Güney cephe düz sağır bırakılmış üst kısmında bir küçük mazgal pencere ve içerden iç içe geçmiş yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır.

Karataş Çeşmesi
Çankırı şehir merkezinde, Karataş Mahallesi Karataş Çeşme Sokağı’nda bulunmaktadır. Karataş Çeşmesi 1801 yılında inşa edilmiş bir yapıdır.
Karataş Çeşmesi dikdörtgen formlu, üstünde profil kornişli, yanlarında
kolonları bulunan ve yalağı dikdörtgen şeklinde olan bir çeşme yapısıdır.

Karataş Hamamı
Çankırı Merkez ilçede, Ali Bey Mahallesi’nde, Hamam Sokağı’nda
bulunmaktadır. Karataş Hamamı, Ali Bey Cami’nin hemen yanında yer
almaktadır. Ali Bey Cami’nin hemen yanında bulunan hamam, 1609
yılında Çankırı mütesellimi Ali Bey zamanında yapılmıştır.
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Karataş Hamamı mimari açıdan dikdörtgen planlı bir çifte hamamdır. Kubbeler sekizgen kasnak üzerine oturtmuştur. Üst kısım yarım
kubbeli olup, ortada dört köşe göbek taşı üzerinde kubbesi bulunmaktadır. Soğukluk bölümüne yuvarlak kemerli bir kapıdan geçilmektedir.
Soyunmalık bölümünden daha dar fakat yüksekçe yapılmış dikdörtgen
planlı ılıklık mekanına geçilmektedir. Ilıklık mekanının orta kısımları
birer kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır.
Ilıklık mekanının doğu ve batı bölümleri erkekler bölümünde tromplu
yarım kubbelerle, kadınlar bölümü ise beşik tonozla örtülmüştür. Ilıklık mekanından yuvarlak kemerli bir şekilde oluşan kapıdan sıcaklık
mekanına geçilmektedir. Sıcaklık birimi dört eyvanlı ve dört halvetli
bölümlerden oluşmaktadır. Orta mekanlar ve halvetler birer kubbeyle,
eyvanlar ise beşik tonozla örtülmüştür. Yapı basit ve yalın bir görünümeye sahiptir.

Taş Mektep
Çankırı şehir merkezinde Cumhuriyet Mahallesi, Vali Ayhan Çevik
Caddesi’nde yer alan bir yapıdır. Taş Mektebin yapımına 1886’da başlanmış, 1893 yılında bitirilmiştir. Günümüzde mektep Ahmet Mecbur
Efendi Bilim ve Sanat Merkezi olarak kullanılmaktadır. Taş Mektep, dikdörtgen planlı, iki katlı ve üzeri kırma çatılı kiremit ile örtülüdür. Yapıya
kuzey ve güney yönünde bulunan yuvarlak kemerli birer kapıyla içeriye
girilmektedir. Cephelerinde yuvarlak kemerli pencereler dışa taşkın yer
almaktadır. Kuzey cephenin önünde yuvarlak kemerlerle dört adet sütuna oturan giriş kısmı bulunmaktadır. Güney cephenin orta bölümü geniş
tutularak her iki katta da çıkmalı olarak inşa edilmiştir.

Çamaşırhane
Çankırı şehir merkezinde, Cumhuriyet Mahallesi, Çamaşırhane Sokağı’nda yer alan bir yapıdır. Yapı Osmanlının son dönemlerinde
yapılmıştır. Günümüzde Çankırı Belediyesi tarafından kültür ve sanat
galerisi olarak kullanılmaktadır. 14 x 20 m ölçülerinde dikdörtgen planlı yapının sokak cephesinde çeşme ve yazıt, iç kısımında ise; çeşme,
ocaklar ve çamaşır yıkama sekileri bulunmaktadır.276 İçinde dört
büyük ocak ve sekiz çamaşır taşı bulunmaktadır. Çamaşır sekilerinin
üzerini kaplayacak şekilde yapılan ve alaturka kiremitle örtülen çatı,
avluya doğru eğimli olup, orta kısmının üzeri açık bırakılarak bir iç
avlu oluşturulmuştur. Çamaşırhane’de herhangi bir süsleme öğesi bulunmamaktadır. Dış cephedeki çeşmenin üst seviyesine kadar moloz taş
kullanılmış, üst kısımları ise ahşap çatkı arası kerpiç dolgu ve sıvalı
olarak yapılmıştır.
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Resim.13 Karataş Çeşmesi

Resim.14 Karataş Hamamı

Resim.15 Taş Mektep

Resim.16 Çamaşırhane

SONUÇ
Anadolu’nun eski yerleşim yerlerinden biri konumunda olan Çankırı tarih öncesinden başlayarak günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 1071 yılında Türk toprakları durumuna
gelen bu bölgede Danişmendli Beyliği bir süre egemenliğini sürdürmüştür. Çankırı Selçuklular döneminde en parlak dönemini yaşamıştır.
Bu dönemde yapılmış en önemli yapı Atabey Cemaleddin Ferruh
Şifahanesi ve Türbesi olarak bilinir. Osmanlılar döneminde Sultan Süleyman Cami yapılmıştır. Bu cami şehrin en önemli ve anıtsal bir
yapısıdır. Çankırı şehir merkezinde inşa edilmiş mimari eserler cami,
medrese, türbe, hamam, olmakla birlikte Cumhuriyet döneminde de
yapılmış çeşitli tipte yapılar bulunmaktadır. Bu dönemde kamu yapıları
ön plandadır. Şehir merkezinde Taş Mektep ve Eski Halk Sineması bu
dönemde yapılmış olan yapıların birkaçıdır. Bölgede bulunan mimari
yapıların çoğu günümüze gelmemiştir. Bölge bir deprem kuşağı üzerinde yer aldığı için bu durum tarihi yapılar üzerinde olumsuz etkiler
oluşmuştur. Çankırı’nın en önemli yapısı hiç şüphesiz şehir merkezinde
bulunan Sultan Süleyman Camisidir. Yapı gerek plan gerekse iç mekan
düzenlemesi olarak klasik dönem özelliklerini gösterse de, süsleme ve
cephe düzeni bakımından ise Batılılaşma dönemi özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır.
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19. YÜZYILDA MUHABİR RESSAMLAR: FREDERICK
MONTAGU O’REILLY VE KIRIM SAVAŞI İZLENİMLERİ
REPORTER PAINTERS IN THE 19th CENTURY: FREDERICK
MONTAGU O’REILLY AND HIS IMPRESSIONS OF THE
CRIMEAN WAR
Nurdan S. KÜÇÜKHASKÖYLÜ1
ÖZET
Kırım Savaşı (1853-1856) yıllarında; İngiltere’de gazeteler, yayınevleri ve
savaş ortamına resmi görevle gönderilen sanatçılar savaşın görsel ve yazınsal
tarihini yaratmıştır. Dolayısıyla savaş propagandasının yapıldığı en önemli araç
haline gelen gazeteler İngiliz hükümetinin gücünü, büyüklüğünü ve yayılmacı
anlayışını yansıtmıştır. Savaşı özellikle The Illustrated London News gibi resimli
gazetelerden takip eden meraklı İngiliz okuyucusu görsellerin gerçeğe yakınlığına
önem vermiştir. Bu nedenle gazeteciler, sanatçılar, fotoğrafçılar savaşı yerinde
izlemek üzere muhabir olarak görevlendirilmiş, savaşın doğrudan içini yansıtmak
çabalamışlardır. Bu araştırmada, muhabir ressamların oynadığı rolün anlaşılması
için amatör asker ressam Frederick Montagu O’Reilly’nin (1822-1888) Kırım
Savaşı’nda görevliyken yaptığı Türkiye’ye ilişkin eserleri değerlendirilmiştir.
Hakkında monografik bir kaynak bulunmayan Montagu O’Reilly’nin etkinlikleri,
eserleri ve ressam yönü tanıtılırken, özellikle 1856 yılında basılan Twelve views
in the Black Sea and the Bosphorus başlıklı albümü incelenmiştir. Onun burada
örnekleri sunulan eserleri, The Illustrated London News’de basılan çizimleri
ve albüm resimleri İngiltere’nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya gibi diğer
ülkelere de ulaşmış, Kırım Savaşı’nın -dolayısıyla da dünya tarihinin- önemli
görsel imgeleri olmuştur. Diğer ressamlardan farklı olarak, O’Reilly gibi asker
ressamların yaptıklarının her alanda tüketilmesinde ve ilgi gösterilmesindeki
asıl önemli unsurun, -ressam olarak ünlenmeseler de- savaşın gerçek tanıkları
olarak izlenimlerini görsellere aktarmalarının etkili olduğu anlaşılır. Sonuç olarak,
onun ve çağdaşlarının yaptığı çizimler savaşın algılanmasında İngiliz halkı için
yönlendirici, merakı tatmin edici, bilgilendirici bir rol üstlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Frederick Montagu O’Reilly, Kırım Savaşı, Osmanlı,
Muhabir Ressamlar, 19. yüzyıl, İngiliz Ressam.

ABSTRACT
During The Crimean War (1853–1856), newspapers, publishing houses, and
artists who were sent to the war zone on official duty shaped the visual and literary
1 Dr. Öğr. Üyesi, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
nkucukhaskoylu@anadolu.edu.tr
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history of the war. Hence, newspapers, which had become the most important
instrument for war propaganda, reflected the power and greatness of the British
government as well as its expansionist mindset. Curious British readers who
were following the war from illustrated newspapers, particularly those such as
The Illustrated London News, started to attach importance to the visual accuracy
of the images. Therefore, journalists, artists, and photographers were assigned as
reporters to see the actual site of war and they made efforts to reflect the heart of
the war. In this research study, amateur soldier Frederick Montagu O’Reilly’s (18221888) works on Turkey, which he produced while he was on duty in The Crimean
War, were reviewed and discussed in order to uncover the role played by reporter
painters. Activities, works, and the artistic side of Montagu O’Reilly, on whom
there is no monograph, are introduced and his album Twelve Views in the Black Sea
and the Bosphorus, published in 1856, is investigated in particular depth. His works
featured in this research study, drawings published in The Illustrated London News,
and photograph albums have reached countries such as France, Italy, and Austria,
and have thus become important images of the Crimean War and world history.
It has been found out that, unlike other painters, the most significant aspect of
the consumption and giving consequence to the works of soldier painters such as
O’Reilly in every field -even though they have not become famous as painters- is
the fact that they have passed on their impressions via images as real witnesses of
the war. As a result, drawings of O’Reilly and his contemporaries played a directive,
satisfactory, and informative role in the comprehension of the war by the British
public.
Keywords: Frederick Montagu O’Reilly, The Crimean War, Ottoman, Reporter
painters, 19th century, British painter.

GIRIŞ
İngiltere’de endüstri devrimi sonrası yaşanan gelişmelerle birlikte okuryazar oranları yükselmiş, yayınevleri çeşitlenmiştir. Ülkede alınan kararlarda kamuoyunun etkisinin artmasıyla basının önemi artmış, dolayısıyla
güncel gerçekçi haberler isteyen çoğunluk, gazete piyasasını büyük oranda
etkilemiştir. Bunun en önemli örneklerinden biri Kırım Savaşı’nın (18531856) yansımalarıdır ki Victoria dönemi İngiltere’sinde -dönemin koşullarına göre- neredeyse canlı yayın gibi gazeteler üzerinden takip edilmiştir.
Henüz fotoğrafın yeni yaygınlaşmaya başladığı bu yıllarda fotoğrafçılar
yeni tekniğin sunduğu olanaklardan ilk kez bu savaş ortamında yararlanmışlardır.2 Diğer yandan sanatçıların yanı sıra, savaşın içinde olan amatör
asker ressamlar İngiliz halkına savaşın görsel haberlerini/raporlarını ulaştırmıştır.
Kırım Savaşı yıllarında; gazeteler, yayınevleri ya da krallığın resmi görevle gönderdiği çok sayıda sanatçı dönemin görsel ve yazınsal tarihini yaratmıştır. Savaş resimleri yayıldıkça, Illustrated London News gibi resimli
2 Jane Carmichael, First World War Photographers, London, New York: Routledge, 1989, s.3.
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gazetelerde ve/veya albümlerdeki görsellerin gerçeğe yakınlıkları İngiliz
halkı tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Bu nedenle gazeteciler, sanatçılar, fotoğrafçılar savaşı yerinde izlemek üzere muhabir olarak görevlendirilmiş -yeni veya eski araçlarla- savaşın doğrudan içini yansıtmak, her
detayı atlamadan kaydetmek ve raporlamak için çabalamışlardır.3 Diğer
yandan savaş raporları niteliği taşıyan bu görseller zaman zaman yazılardan
daha çok şey anlatan ve/veya daha etkili kullanılan bir araç haline gelmiştir.
Mayıs 1842’de kurulan dünyanın ilk resimli gazetesi The Illustrated London News, yüksek kaliteli gravürlerinin etkisiyle savaş yıllarında haftalık
okuyucu sayısını iki katına çıkarmış, İngiltere’de en popüler gazete haline
gelmiştir. Ardından -gazete vergisi kaldırıldığında- ucuz gazete sayısında
artış olmuştur.4 İngiliz İmparatorluğu’nun genişlemesi, çatışmalar, başarılar, savaşa ilişkin her türlü ayrıntı ve hikayeler gazeteler üzerinden -İngiltere dışından da- takip edilmiştir. Ayrı basım gravürler (ya da ek gravürler),
yayınevlerinin çıkardığı seriler, albümler ve sergiler ile panorama tiyatroları da İngiliz halkının basının yanı sıra savaşın görsellerini izledikleri yerler
olmuştur. Bu çalışmada, bu tür görsellerin yaratıcılarından biri olan amatör
asker ressam Frederick Montagu O’Reilly’nin Kırım savaşında görevliyken
yaptığı Türkiye’ye ilişkin eserleri değerlendirilmiş ve bu kapsamda muhabir
ressamların oynadığı rolün anlaşılması amaçlanmıştır. Diğer yandan, hakkında monografik bir kaynak bulunmayan O’Reilly’nin etkinlikleri, eserleri
ve ressam yönünün tanıtılması da önem taşımaktadır.5

Savaş Muhabirleri
İngiliz basını ve okuyucuları savaş ortamında bulunan muhabirlerin izlenimlerine her şeyden önce görgü tanığı oldukları için önem göstermiştir.
Bir yandan devlet görevlileri ve ordu mensupları resmi raporlarını gönderirken diğer yandan muhabirler savaşa ilişkin izlenimlerini her açıdan yansıtmaya çalışmış ve öznel yorumlarıyla birlikte -basında yeniden işlenmek
üzere- göndermişlerdir. Savaş ortamından ulaşan eserler ve raporlar okuyucuya göre şekillendirilerek, düzenlenerek, zaman zaman abartılarak yeniden yazılmıştır. Özellikle savaş görselleri okuyucu için ayrı bir ilgi odağı
olmuştur. Okuyucuya göre şekillenen bu eserler bitmez bir öğrenme iştahına sahip İngiliz halkı için gazeteleri daha da çekici hale getirmiş ve satışları
hızlandırmıştır. Tasvir edilen olayların üzerinden haftalar geçse bile ilgi3 “Drawn on the spot: War artists and the illustrated press”, https://www.nam.ac.uk/
explore/illustrated-press Erişim tarihi: 12.12.2017 (War artists, 2017).
4
George Ripley-Charles Dana, The American Cyclopaedia: A Popular Dictionary of
General Knowledge, v.X, New York-London: D. Appleton, 1875, s.335.
5 O’Reilly ve çalışmaları hakkında monografik bir kaynak bulunmamaktadır. Söz konusu
gazetede ve diğer yayınlarda birbirini tekrar eden çok kısa özgeçmiş bilgilerine yer verilmiştir.
Söz konusu veriler The Dictionary of Australian Artists: painters, sketchers, photographers and
engravers to 1870 (Ed. Joan Kerr, 1992) sözlüğünde de tekrar edilmiştir.
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nin her zaman taze kaldığı bu haberler yapılırken, zaman zaman editörlere
kamuoyunun ilgisine göre yayınlayacaklarını şekillendirilebilecek zamanı
sağlamıştır.6
Kırım Savaşı’nın başlamasından önce, Gustave Doré gibi sanatçılar
fotoğraf ve raporlardan görüntüler oluşturmak için gazetelerde istihdam
edilmişlerdir.7 Doré’nin illüstrasyonları dramatize edilmiş romantik savaş tasvirleri olarak öne çıkmıştır. Fakat, savaş imgeleri için bu tür hayali
tablolar, gravürler yetersiz kalmıştır ve halkı tatmin etmemiştir. Savaş alanındaki özel muhabirlerin sunduğu gerçekçi görüntülere ilgi gösterilmeye
başlanınca basın tarafından ressamlar istihdam edilmiş, savaş ressamları
(war illustrators / military painters) çoğalmıştır. Önce, The Illustrated London News, Kırım Savaşı’nın doğrudan gözlemcisi olarak Eylül 1853’te suluboya ressamı Joseph Archer Crowe, Edward Goodall ve Constantin Guys’ı
göndermiştir. Crowe, Goodall gibi sanatçılar, savaşın yakınında patlamaların içinde yaşamış, ordugahta bulunmuş, tehlikeli bölgelerde yaptıktıkları
gözlemlerini çizimlerine aktarmışlardır.8 Yine P. & D. Colnaghi şirketi tarafından suluboya resim serisini yaratmak için 1854’te Kırım’a gönderilen
William Simpson, Thomas Jones Barker, fotoğrafçı Roger Fenton savaşla
ilgili gazetelere ve diğer basın şirketlerine görsel imgeler göndermişlerdir.9
The Times gazetesi tarafından 1854’te gönderilen gazeteci William Howard
Russell ve diğerleri de ilk gerçek savaş muhabirleri olarak savaşı yansıtma
görevine başlamışlardır.10 Gazetelere ulaşan eskizler, resimler gravüre hazırlanması için ara ressamlar ve gravürcülerin elinden geçtikten sonra bir
nevi yeniden üretilmiş ve daha da dramatize edilmiştir. Örneğin Kırım’ı
iyi gözlemleyerek resmeden Korgeneral Henry John Wilkinson’ın yaptığı
çalışmalar Illustrated London News tarafından yeniden üretilerek / değiştirilerek bir dizi olarak yayımlanmıştır. 11 Diğer yandan, fotoğraflar basında
kullanılmaya başlasa da, özellikle savaş gravürlerinin okuyucu üzerinde
güçlü bir etkisi olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmalar savaşta kahramanlık
ve fedakârlık gösterenleri yansıtan dramatik sahnelere odaklanmış propaganda eserleri haline gelmiştir. Bu araştırmanın konusu olan O’Reilly gibi
askerlerin yaptıkları ise -belki de diğer İngiliz ressamlarının yakalayamayacağı/yansıtamayacağı bir gerçeklik duygusu içerdiklerinden dolayı- ilgi
çekmiştir. Bu nedenle savaş boyunca, silahlı kuvvetler mensuplarının re6
7

War artists, 2017, https://www.nam.ac.uk/explore/illustrated-press
Laurel Brake, Marysa Demoor (Ed.) Dictionary of Nineteenth-century Journalism in
Great Britain and Ireland, 2009, London, Academia Press, s.176.
8 Michael Paris, Warrior Nation: Images of War in British Popular Culture, 1850-2000,
London, Reaktion Books, 2000, s.34; War artists, 2017, https://www.nam.ac.uk/explore/
illustrated-press
9 Peter Harrington, British Artists and War: The Face of Battle in Paintings and Prints
1700-1914, London: Greenhill Books, 1993 s.147; http://www.iln.org.uk/iln_years/histiln1967.htm (Erişim tarihi: 12.12.2017).
10 War artists, 2017, https://www.nam.ac.uk/explore/illustrated-press
11 War artists, 2017, https://www.nam.ac.uk/explore/illustrated-press
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simli gazetelerde birçok çizimi yayınlanmış ve söz konusu eserlerin tüketicisi / izleyicisi fazla olmuştur.12

Savaşın İçinde: Muhabir ressam Frederick Montagu O’Reilly
Osmanlı’nın Rusya’ya karşı 23 Ekim 1853 günü başlattığı ve Fransa, İtalya, İngiltere ve Sardunya krallığı ile ittifak yaptığı 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı süresince, İngiliz deniz subayı amatör ressam O’Reilly
savaş gözlemlerini İngiliz basınına ulaştırmıştır. Bu noktada öncelikle değinmek gerekir ki, askeri okulların eğitim programında (kuşatma planları,
çevre görünümleri, coğrafi özellikler, haritacılık gibi konularla ilişkili olarak…) yer verilen teknik resim derslerinden dolayı asker kökenli çok sayıda ressam ya da amatör ressam yetişmiştir. İngiliz Kraliyet donanmasında
eğitim alan ve daha sonra önemli görevler üstlenen Frederick Montagu
O’Reilly (1822-1888) de bu ressamlardan biridir.13 Kendisi gibi asker olan
babası John O’Reilly onu Şubat 1835’te İngiliz Kraliyet Donanma Koleji’ne
(Royal Naval College) göndermiştir. 14 Öğrenciliği sürerken gönüllü olarak 1838-1839 yıllarında HMS Pelorus’a15 (Majestelerinin gemisi) katılan
O’Reilly Avustralya sularında görev yapmıştır. Bu sırada yaptığı -Pelorus’u
betimlediği- suluboya çalışmaları muhtemelen görevinin bir parçası olmaya başlamıştır. Örneğin, Port Essington’da demirlediklerinde gerçekleşen
bir kasırgada (26 Kasım 1839) gemileri tahrip olmuş ve mürettebattan
ölenler olmuştur. O’Reilly, The Habitation of the Crew of H.M.S. Pelorus,
after She Had Been Wrecked … Nov. 26, 1839 adlı eserinde bu felaketi konu
edinmiştir. 16
1841 yılında, Henry Smith komutası altındaki HMS Druid’de Çin savaşlarında görev yapan O’Reilly, sonrasında Portsmouth’a geri dönmüş ve
okulunu tamamladıktan sonra topçu gemisi Excellent’a atanmıştır. Bu gemiyle Afrika sahillerinde görev yapmış, bu sırada Lily gemisinin teğmeni
12
Kırım Savaşı’nı tablolarına aktaran ünlü ressamlar hakkında özenli bir çalışma
yapılmıştır: Yasemin Dora, Resim Sanatında Kırım Savaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), (Danışman:
Prof. Dr. Zeynep İnankur), İstanbul 2016.
13
Frederic Montague / Commr Montagu O’Reilly RN / Capt. Montagu O’Reilly /
O’Reilley şeklinde de geçmektedir. “R.N.” Royal Navy (Krallık donanması)’nin kısaltmasıdır.
14 Joan Kerr (Ed.) The Dictionary of Australian artists: painters, sketchers, photographers
and engravers to 1870, Oxford University Press, 1992, s.597; https://www.daao.org.au/bio/
montagu-frederick-oreilly/biography/ (Erişim tarihi: 12.12.2017)
https://www.daao.org.au/search/?q=montagu&advanced=false (Erişim tarihi: 12.12.2017)
http://trove.nla.gov.au/people/1484896?c=people (Erişim tarihi: 12.12.2017)
15 Her Majesty’s Ship (Majestelerinin Gemisi) kısaltımı olarak gemi isimlerinin önünde
kullanılmıştır.
16 Kerr, 1992, s.597; https://www.daao.org.au/bio/montagu-frederick-oreilly/biography/
(Erişim tarihi: 12.12.2017)
http://trove.nla.gov.au/people/1484896?c=people (Erişim tarihi: 12.12.2017)
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olmuştur. Daha sonra HMS Bellerophon’da hizmet etmiştir. 17 1853-1854
yıllarında HMS Retribution’nın komuta kademesinde yer almış, Kırım savaşı nedeniyle Türkiye’ye gelerek bir süre İstanbul, Çanakkale ve Sinop’ta
bulunmuştur.18 1856’da deniz yarbaylığına yükselen O’Reilly 1862’de tuğamiral olarak geçmektedir.19 The London Gazette’de yer verilen bir habere
göre 20 Mayıs 1888’de ölmüştür.20
Ressam, suluboya ressamı, savaş ressamı olarak anılan O’Reilly Kırım Savaşı sırasında askeri birlikler, gemiler ve savunma hattındaki yapıları, çevre
bölgelerin çizimlerini yapmıştır. Bu çalışmaları 1854-1856 yılları arasında
Illustrated London News gazetesinde basılmıştır. Savaş süresince muhabirler haberleri telgraf yoluyla hızlıca iletirken, onun gibi ressam muhabirler
İngiltere’ye haftalık raporlar / çizimler göndermiştir.21 Gazetenin artan baskıları sayesinde; deniz subayı O’Reilly’nin yaptığı filo şemaları, limanlar,
savaş gemileri, savaş görünümleri, Karadeniz, Sinop, Çanakkale ve İstanbul
gibi savaşın izlendiği şehirler ve odak noktası olan bölgelerin manzaraları
geniş bir kesime ulaşmış, Kırım Savaşı’nın -dolayısıyla da dünya tarihininönemli görsel imgeleri olmuştur.

O’Reilly’nin Albümü
Resimli gazeteler dışında, yayınevlerinin savaşa ilişkin seri baskı gravürleri ve albümleri de okuyucular tarafından ilgi görmüş, savaşa ait görsel
tarihin önemli bir parçası olarak sıkça basılmıştır. Bu kapsamda Komutan
Montagu O’Reilly’nin Kırım Savaşı eserlerinin gravürleri 1854 yılının Haziran ayında Londra’da yayınlanmaya başlanmıştır. Örneğin, Londra’da P &
D Colnaghi & Co firması resimlerinin birçoğunu (zaman zaman renklendirilmiş litografiler olarak da) basmıştır.22 1856 yılında ise bunlardan seçi17 Kerr, 1992, s.597; https://www.daao.org.au/bio/montagu-frederick-oreilly/biography/
(Erişim tarihi: 12.12.2017); http://trove.nla.gov.au/people/1484896?c=people (Erişim
tarihi: 12.12.2017)
18
Filiz Işık, Sultan Abdülmecid Döneminde (1839-1861) Osmanlı İmparatorluğu’na
Gelen İngiliz Ressamlar: Victoria & Albert Müzesi Searight Koleksiyonu, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2004, s.180.
19 http://www.npg.org.uk/collections/search/portrait/mw255514/Montagu-FrederickOReilly
20 20 Temmuz 1888 The London Gazette’de 20 Mayıs 1888’de ölen merhum Amiral
Montagu Frederick O’Reilly’nin vasiyeti ve mallarına ilişkin bir haber yer almaktadır: The
London Gazette, July 20, 1888, p.3968;
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/25839/page/3968 (Erişim tarihi: 12.12.2017)
21 Katie Hornstein, Episodes in Political Illusion the Proliferation on War Imagery In
France, 1804-1856, PhD diss., University of Michigan, 2010, s.245.
22
Colnaghi’nin otantik serisinin (Colnaghi’s Authentic Series) bir parçası olarak
basılmıştır (Paul & Dominic Colnaghi & Co, 13 & 14 Pall Mall East); http://collections.
rmg.co.uk/collections/objects/155725.html?_ga=2.189955631.583930416.1508238047752283791.1508238047 (Erişim tarihi: 12.12.2017)
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len bir grup Twelve views in the Black Sea and the Bosphorus başlığı altında
Day & Son tarafından albüm haline getirilmiştir.23
O’Reilly’nin 1856 tarihli albümünde -kapak sayfasındaki gravür dahil
olmak üzere- toplam 13 gravür basılmış ve baskı ustası/taşbasmacı olarak
(lithographer) olarak Joseph Needham çalışmıştır. Albümün ilk dört sayfasında resimlerin ayrıntılı açıklamalarına yer verilmiş ve 19.yüzyıl İngiliz
şairlerinin -konularla ilişkilendirilen- şiirlerden alıntı yapılmıştır. Gravürlerin altında “Commr Montagu O’Reilly RN delt -J. Needham lith.”, “Day &
Son, Lithrs to the Queen”, “London Published Nov 1st 1856 by Day & Son,
Lithographers to the Queen, Gate Street, Lincoln’s Inn Fields” şeklinde kısa
açıklamalar yazılmıştır. O’Reilly Albümü’nde yer alan resimler sırasıyla
şunlardır:
Kapak gravürü: Brass 24-pounder gun
1. Sweet waters of Asia; (Figures Araba, etc.)
2 Turkish Grave-yard (Bosphorus)
3. Beikos Bay and Fleet (Bosphorus)
4. View of the Bosphorus (from Sultan’s valley)
5. Ghelendijik Bay (Coast of Circassia)
6. Site of the Treaty of Unkiar-Skelessi (Bosphorus)
7. Baltschik Bay (Declaration of War)
8. Monastery of St George (Crimea)
9. Cape Kara-Bournou (Black Cape, Roumelia)
10. Kustendjeh (Bulgaria)
11. Balaklava Harbour (Crimea)
12. The Castle of Roumili Hissar (Bosphorus)

23 Commander Montagu O’Reilly R.N., Twelve views in the Black Sea and the Bosphorus,
(Commander Montagu O’Reilly R.N.) A Series of twelve views from water-colour sketches
made on the spot, during the period of service of H.M.S. Retribution in the Black Sea and the
Bosphorus, with a short account of each drawing, London, Day & Son, November 1856.
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Resim 1: Montagu O’Reilly, Brass 24-Pounder gun, O’Reilly Albümü Kapak
gravürü (O’Reilly, 1856).

Resim 2: Montagu O’Reilly, Brass 24-pounder gun / Montagu O’Reilly RN / Havan
Topu, Sinop 1853, , Victoria & Albert Museum, Prints, Drawings & Paintings
Collection, Env. no: SD 708, Suluboya, 30.9 x 47.5 cm. © The Trustees of the
Victoria & Albert Museum.

Albümün kapak resminde O’Reilly’nin Brass 24-Pounder gun / Havan
topu adlı eserine yer verilmiştir (resim 1). Bu eserin orijinali büyük olasılıkla Victoria & Albert Museum’da bulunan eser olmalıdır (resim 2). Zira
söz konusu esere “6-7 Aralık 1853 tarihinde Her Majesty’s Ship (HMS
Retribution) Sinop kıyılarında iken yapıldığı” notu yazılmıştır.24 Ayrıca bu
24 O’Reilly, 1856, s.1; Işık, 2004, s. 345; http://collections.vam.ac.uk/search/ (Erişim
tarihi: 12.12.2017) Victoria & Albert Museum, Searight koleksiyonunda o’Reilyy
albümünden dört eser bulunmaktadır (Işık, 2004, kat. no. 118-121).
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pirinç havan topu Osmanlı filosuna ait Nagainiah adlı gemiden Amiral
Hüseyin Paşa tarafından 30 Kasım 1853 yılında patlatılmıştır’ bilgisine
yer verilmiştir. Albümde de, Sinop körfezinde görülen 60’lık havan topunun atıldıktan sonra yamulmuş hali görünmektedir açıklamasına yer verilmiş ve havan topu için“yıkımın üzücü kalıntıları” şeklinde bir tanımlama
yapılmıştır. Demek ki Montagu 6-7 Aralık 1853 tarihinde Sinop’tayken
Sinop Muharebesi’nin kalıntılarını resimlemiştir.25
O’Reilly’nin Sinop Muharebesi ile ilgili başka çizimleri de vardır: 30
Kasım 1853’de Ruslar tarafından bozguna uğratılan Türk donanmasına
ait gemi enkazını gösterdiği suluboya çalışması26 ve 4 Şubat 1854 tarihli
Illustrated London News’de yer verilen Sinop panoraması eserleri bunlar arasındadır. Söz konusu panoraması hakkında gazetede “muharibimiz
Lieutenant Montague O’Reilly tarafından sağlanmıştır” bilgisine yer verilmiştir. 27
Albümün ilk levhasında -o yıllarda sıkça anlatılan ve resimlenen konular arasında olan- gezinti yapan, ‘ağaçların gölgesinde’ dinlenen Türk
kadınları gösterilmiştir (resim 3). Sweet waters of Asia (Figures, Araba,
& c.) / Asya’nın tatlı suları, (Figürler, Araba vs) başlıklı bu eserin girişteki açıklama kısmında “…Şenlik dönemlerinde, özellikle de bayramlarda,
ağaçların gölgesinde halılara yaslanıp uzanan Türk haremlerinin kadınları” ndan söz edilmiş 28 ve konuyla ilişkilendirilen bir şiirden alıntı yapılmıştır. 29

25 Türk ve Rus filoları arasında Sinop’ta yaşanan muharebede Osmanlı Donanması’na
ait 7 fırkateyn, 3 korvet ve 2 buharlı gemi batırılmış ve Sinop mahalleleri bombalanmıştır
(Sir Adolphus Slade, Müşavir Paşa’nın Kırım Harbi Anıları, (çev.Candan Badem), İstanbul:
İş Bankası Yayınları 2012, s.166-167; https://canakkalemuharebeleri1915.com/makale-ler/
okan-kozanoglu/427-mesudiye-zirhlisi) (Erişim tarihi: 12.12.2017).
26 Victoria & Albert Museum, SD 711, 1854, Karakalem ve suluboya, 48.1x70.9 cm;
Işık, 2004, s. 348. Esere ‘By Lieutenant M. O’Reilly of H.M.S. Retribution 1854’ ifadesi
kaydedilmiştir.
27 Illustrated London News, Saturday 04 February 1854, s. 8, 9.
28 O’Reilly, 1856, s.1.
29 Söz konusu şiirin “Sunset thoughts” adlı şiir olduğu anlaşılmıştır (Alaric Alexander
Watts, The Poetical Album: And Register of Modern Fugitive Poetry, vol. 1, Hurst, Chance,
and Company, London, 1828, s.222).
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Resim 3: Montagu O’Reilly, Sweet waters of Asia (Figures, Araba, & c.) / Asya’nın
tatlı suları, (Figürler, Araba vs), (O’Reilly, 1856, levha 1).

Albümün Turkish Grave-Yard (Bosphorus) / Boğaziçi’nde Türk mezarlığı
başlıklı ikinci levhasının açıklaması şöyledir (resim 4): “Boğaz’ın Avrupa
yakasındaki Büyük Türk Mezarları Alanı’nı temsil eder ve Sultan Meydanı
Dolmabahçe Sarayı’ndan Pera’ya uzanır. Mezar çok sayıdadır ve selvi
ağaçlarının koyu yaprakları karanlık ve kasvetli bir görünüm verir… Bazı
mezarlar ve anıtlar çok güzel: beyaz mermerden yapılmış, Kur’an ayetleri
açık mavi veya kırmızı bir zemin üzerine yaldızla yapılmış, ölen kişinin adı
yazılmıştır ve oyulmuş mezar taşı rütbeleri belirtmektedir. Lotus yaprağı
kadın mezarlarında görülür, bazı mezarların ortasında gül ve diğer çiçekler
büyütülür… Burada sürekli yaşlı anne ya da dul eş ve çocuğu, yakınlardaki
yabani otları özenle kaldırırlar…” 30 Bu açıklama, resimde görülen
ayrıntılarla örtüşmektedir ve söz konusu mezarlık muhtemelen AyaspaşaGümüşsuyu’ndan Fındıklı’ya kadar uzanan diğer taraftan da Pangaltı
yönüne yayılan mezarlık alanı olmalıdır. 31 İlk iki levhadan anlaşıldığı gibi
O’Reilly, bir süre kaldığı İstanbul’da dönemin birçok gezgini tarafından
ilgi gösterilen konuları da resmetmiş ve -sayısız yayında yapıldığı gibiyerleşmiş bir beklentiyi karşılamıştır.32
30
31

O’Reilly, 1856, s.1.
Necdet İşli, “Ayas Paşa Türbesi”, İslâm Araştırmaları Ansiklopedisi, Türk Diyanet
Vakfı, İstanbul, cilt 4; 1992, s.204. Bu levhanın açıklaması bir İngiliz şiirinden (Georgian)
alıntıyla tamamlanmıştır. Şiir için bkz. William Stanley Braithwaite, The book of Georgian
verse, 1878-1962, New York: Brentano’s, 1909, s.166.
32
Mezarlık ve mesire alanlarının görünümlerine özellikle 18. yüzyıldan itibaren
yaygınlaşan albümlerde, gravür serilerde sıkça yer verilmiştir (Neclâ Arslan, Gravür ve
seyahatnamelerde İstanbul: 18. yüzyıl sonu ve 19. Yüzyıl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1992, s.36).
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Resim 4: Montagu O’Reilly, Turkish Grave-Yard (Bosphorus) / Boğaziçi’nde Türk
mezarlığı (O’Reilly, 1856, levha 2).

O’Reilly başka mezarlık resimleri de yapmıştır. 29 Kasım 1856
tarihli Illustrated London News’de yayınlanan Üsküdar Türk Mezarlığı
(Turkish Burial-Ground At Scutari) ve Ermeni mezarlığı (The Armenian
Cemetery) konulu çizimleri bunlar arasındandır. Gazetede Türk mezarlığı
hakkında: “…Bu engin ormandaki selvi ve mezarların etkileyici sessizliği,
sahnenin güzelliğine katkıda bulunur ve insanlık yokluğu konusunda
yüce bir ders verir.” denilmiştir. 33 Diğer açıdan Kırım savaşını yakından
takip eden okuyuculara yönelik bir yayın olarak tanıttığımız bu albümde
mezarlıklara yer verilmesi savaşın izlerini taşıdığı için de önemli olmalıdır.
Zira, savaş sırasında kullanılan bu mezarlıklara birçok gezgin ve o yıllara
tanık olan ressamlar da ilgi göstermiştir. Örneğin, Constantine Guys,
William Simpson gibi sanatçılar İngilizlerin gömüldüğü Haydarpaşa
İngiliz Mezarlığı’nı resimleyenlerdendir.34

Resim 5: Montagu O’Reilly, Üsküdar Türk Mezarlığı (sol) ve Ermeni Mezarlığı
(sağ), Illustrated London New, Saturday 29 November 1856, p. 15, 16.
33
34

Illustrated London News, Saturday 29 November 1856, p. 16.
Dora, 2016, s.56-57.
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Albümün üçüncü levhası Beikos Bay and Fleet (Bosphorus) başlıklı
Beykoz limanında sıralanmış filoların gösterildiği panoramadır (resim 6).
Açıklama kısmında bu bölgenin uzun süre müttefik filolarının demir yeri
olarak kullanıldığı, Beykoz köyündeki büyük çeşmenin çok iyi ve saf bir
suya sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca; ‘Sultan Vadisi’ girişinde Sultan için
yapılan yeni yazlık saray körfezin batı noktasını sona erdirir… ve Joshua’nın
(Yuşa) olağanüstü hali, kale surları (Yoros kalesi) görülür bilgisine yer verilmiştir.35

Resim 6: Montagu O’Reilly, Beikos Bay and Fleet (Bosphorus) / Beykoz
Limanı ve Filolar (O’Reilly, 1856, levha 3).

08 Kasım 1856 tarihli Illustrated London News’de ‘Buyukdere Valley, and
Beicos Bay’ başlıklı benzer konulu başka bir eserinin gravürüne yer verilmiştir (resim 7): Dolayısıyla bu konunun filoların demir attığı yer olması
bakımından önemli olduğu anlaşılmaktadır.36 Yine özel bir koleksiyonda
bulunan 1855 tarihli View of the entrance of the Bosphorus from the Giant’s
Grave (Boğaziçi girişinde Dev’in mezarlığı) adlı eseri de bu bölgeye ilişkin
eserlerinden biridir (resim 8)37 ve gezginler tarafından sıkça resimlenen /
35
36

O’Reilly, 1856, s. 3.
Illustrated London News, Saturday 08 November 1856, p. 4. Komutan Montagu
O’Reilly’nin bu eseri hakkında gazetede ‘bu resim tarihsel ya da röportaj niteliği nedeniyle
kusurlara sahip olabilir’ açıklaması yapılmıştır. Beykoz kampından yazılmış bir mektup için
bkz. Susan Morris, ‘Letter from the Crimean War’, 2015 http://debrettancestryresearch.com/
tag/battle-of-inkerman/ (Erişim tarihi: 12.12.2017)
37 http://www.artnet.com/artists/lt-montagu-oreilly/past-auction-results (Erişim tarihi:
12.12.2017)
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yazılan -albümde bahsettiği- Yuşa tepesinden bir görünüme yer vermiştir. 38

Resim 7: Montagu O’Reilly, ‘Buyukdere Valley, and Beicos Bay’ (Illustrated
London News, Saturday 08 November 1856, p.4).

Resim 8: Montagu O’Reilly, View of the entrance of the Bosphorus from the Giant’s
Grave (Boğaziçi girişinde Dev’in mezarlığı).39

38
İstanbul Anadolu yakasında, Beykoz’da bulunan Yuşâ Tepesi (Dev dağı /Giant’s
Grave), Boğaziçi’ne geldiğine ve burada öldüğüne inanılan -Hıristiyanların ve Yahudilerin
Yeşu olarak andığı- Hz. Yuşâ’nın Türbesi ve Camii’nin bulunduğu mekândır. Yüzyıllar
boyunca kutsal bir yer olarak kabul edildiği için sıkça ziyaret edilmiş, çeşitli mabetler
yapılmıştır. Ressamlar tarafından da bu bölgeye ilgi gösterilmiştir. George Scharf ve James
Fuller Boxer’ın Yuşâ Tepesi resimleri için bkz. Victoria & Albert Museum, SD 131 ve SD
927.
39 http://www.artnet.com/artists/lt-montagu-oreilly/past-auction-results (Erişim tarihi:
12.12.2017).
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View of the Bosphorus (from Sultan’s valley) başlıklı dördüncü levhada,
üçüncü levhada bahsedilen Beykoz ‘Sultan vadisi’ girişindeki yeni yazlık
saray’dan görülen bir Boğaziçi manzarası yer alır (resim 9). Bu son iki levhanın açıklamasında bahsedilen yeni yazlık saray ise bugün Beylerbeyi Sarayı bahçesinde yer alan Mermer Köşk olmalıdır. Bu levhanın açıklama
kısmında: Sultan Vadisi’nden Boğazın manzarası: Bu eskiz, Asya tarafında
Göksu vadisinde yer alan yeni mermer köşkten alınmıştır; Bu görkemli yaz
köşkü, Abbas Paşa tarafından Sultan’a hediye olarak inşa edilmiştir. Bu noktadan Boğaz’ın çok geniş bir görünüşü elde edilir: Burada, su kenarına inen
evlerin, çok sayıda bağ ile çevrili olan Yeniköy’ün güzel köyü görülebilir… Buraya, Büyükdere Körfezine demirleyen Türk ve Mısır filolarına emir iletmek
amacıyla bir telgraf hattı yapıldı; 40 daha aşağıda, Rumeli Hisarının kalesi,
boğazın cazibe merkezine giden Türk mezarlığı ile sınırları vardır; sol nokta,
çoğunlukla zengin Ermeni bankacılar tarafından yaz mevsiminde yaşayan,
onları çevreleyen üzüm bağları ve çiçek bahçeleri lezzetin mükemmel çiçek
kombinasyonunun kanıtı olan Kanlıca’dır. Evleri havadar, büyük bir rahatlık ve şıklığa sahiptir. Ermeni nüfusu, kendilerini aile gruplarına dönüştürüyor…41 Bu açıklamalar -Lord Byron’a (1788-1824) ait olduğu anlaşılan- kısa
bir şiirle sonlanmıştır.42 O’Reilly’nin bunlarında dışında Boğaziçi manzaraları da vardır. Bunlardan biri Victoria & Albert Museum’da bulunan Mayıs 1854 tarihli Therapia, Bosphorus (Tarabya, Boğaziçi) konulu suluboya
eseridir ki (resim 10), O’Reilly’nin Mayıs 1854’te İstanbul’da bulunduğunu
göstermektedir.

40 1853’te başlayan Kırım Harbi sırasında ilk telgraf hattı İstanbul-Varna-Kırım hattı
olarak döşenmiştir (Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu’na Elektrikli Telgrafın
Gelişi (çev.D. M. Burak), OTAM: Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi, Sayı 14, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s.352).
41 O’Reilly, 1856, s.2.
42 Tony Tanner, Venice Desired, Harvard University Press, 1992, s.36. “Filled with the face
of Heaven, which from afar, Comes down upon the waters; all its hues, From the rich sunset to
rising star, The magical variety diffuse: and now they change; a paler shadow strews, Its mantle
o’er the mountains; parting day, Dies like the Dolphin, whom each pang imbues, With a new
colour, as it gasps away, The last still loveliest, till,‘tis gone, and all is gray.” Lord Byron
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Resim 9: Montagu O’Reilly, View of the Bosphorus (from Sultan’s valley) / Sultan
Vadisi’nden Boğaziçi Manzarası, (O’Reilly, 1856, levha 4).

Resim 10: Montagu O’Reilly, Therapia Bosphorus / Boğaziçi, Tarabya, 20 Mayıs
1854, Victoria & Albert Museum, Prints, Drawings & Paintings Collection, Env.
no: SD.709, Karakalem üzerine suluboya, 22.8 cm x 32.3 cm. © The Trustees of
the Victoria & Albert Museum.

Ghelendijik Bay (Black Sea - Coast of Circassia) / Gelenjijik Koyu (Karadeniz - Çerkesya kıyıları) başlıklı beşinci levhanın açıklamasında şu bilgilere
yer verilmiştir (resim 11):43 “Bu Eskiz, Çerkesya kıyısındaki Ghelendjik köyünü temsil eder, bu köy Ruslar tarafından havaya uçuruldu ve boşaltıldı. Arka
planda Tchiangoti’nin güzel ormanlı vadisi, çevredeki dağlarla gizlenmiş. Ghelendjik Koyu, oval bir formdadır, kasaba körfezin iç kısmında kıyıya sınırlan43 O’Reilly, 1856, s.2. Gelencik, Rusya’nın Krasnodar Krayı’nda bulunan bir şehirdir ve
Karadeniz’in Gelencik körfezi buradadır.

524

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

mış ve inşa edilmiştir... Kasaba kalıntılarını bulduk ve kalıntıların bir kısmının
üzerinde hala duman tütüyordu… Çerkezlerle meşgul olduk, birçoğu çok içten
teklif ederek keçi, tavuk, sebze getirdi…” O’Reilly’nin yaşadıklarına ilişkin bu
notlar Thomas Campell’ın -konuyla ilişkilendirilen- bir şiiri ile tamamlanmıştır.44

Resim 11: Montagu O’Reilly, Ghelendijik Bay (Black Sea - Coast of Circassia) /
Gelenjijik Koyu (Karadeniz - Çerkesya Kıyıları) (O’Reilly, 1856, levha 5).

Albümün, Hünkâr İskelesi’ni gösteren Site of the Treaty of Unkiar-Skelessi45 (Bosphorus) (Boğaziçi / Hünkâr İskelesi Antlaşması Yeri) başlıklı altıncı
levhasının (resim 12) açıklamasında Hünkâr İskelesi antlaşmasından söz
edilmiş ve: ….bu noktada Ruslar, kritik dönemde, Hünkâr İskelesi anlaşmasnıı imzaladı ve bu antlaşmaya göre hareket edildiğinde Rusya’ya Boğaziçi
ve Çanakkale Boğazı’nın komutası verilecekti, ancak hiçbir zaman yürürlüğe
girmedi... “A Treaty founded on the basis of deception.” (Aldatmadan hareketle kurulan bir antlaşma.”) bilgilerine yer verilmiştir. 46
44 “Oh! Heaven!” he cried, “my bleeding country save! Is there no hand on high to shield
the brave? Yet though destruction sweep these lovely plains, Rise, fellow-men! our country yet
remains! By that dread name, We wave the sword on high! And swear for her to live !-with
her to die! ” O’Reilly, 1856, s.2; George Crabbe, The British Poets of the Nineteenth Century,
Broenner, 1828, s.407.
45 O’Reilly, 1856, s.3.
46 Bu resmin açıklamasında da anlaşılacağı gibi 8 Temmuz 1833’te imzalanan Hünkâr
İskelesi Antlaşması İngiltere’yi rahatsız etmiştir. İstanbul’un Hünkâr İskelesi semtinde
Osmanlı’nın Rusya ile imzaladığı karşılıklı yardımlaşma ve saldırmazlık antlaşmasının
gizli bir maddesine göre boğazlar bir harp durumunda diğer devletlere kapalı ancak
Rus donanmasına açık olacaktı. Fransa ve İngiltere antlaşmanın imzalandığını öğrenir
öğrenmez antlaşmayı protesto etmişlerdir Konuyla ilgili bkz. Fatih Gencer, “Hünkâr
İskelesi Antlaşması’nın Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Yansımaları”, Ankara Üniversitesi, Tarih
Araştırmaları Dergisi (TAD), C. 34/ S. 58, 2015, s.629-650, s. 631-632, 634-635.
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Resim 12: Montagu O’Reilly, Site of the Treaty of Unkiar-Skelessi /(Boğaziçi /
Hünkâr İskelesi Antlaşması Yeri (O’Reilly, 1856, levha 6).

Resim 13: Montagu O’Reilly, Baltschik Bay (Declaration of War) / Baltık Körfezi
(Savaş Bildirgesi) (O’Reilly, 1856, levha 7).

Baltschik Bay (Declaration of War) / Baltık Körfezi / Savaş Bildirgesi
başlıklı yedinci levhada (resim 13): “Bu Eskiz,; Rusya’ya karşı heyecanla
kabul edilen savaş bildirgesine kulak verilen Bulgaristan kıyılarındaki Baltık
Körfezi’ni sunar. Burada İngiltere, Fransa ve Türkiye’nin birleşik filoları
demirlemiştir” bilgisine yer verilmiş ve filolardaki silah sayılarından söz
edilmiştir. Ayrıca, birliklerin düzen ve disiplinlerine dikkat çekilerek açık
denizde kaza yapmadan uzun süre (250-300 mil) ilerlediklerinden söz

526

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

edilmiştir.47 Monastery of St George (Crimea) başlıklı sekizinci levhada
Balaklava yakınlarındaki Aziz George Manastırı görülmektedir (resim
14). Açıklama kısmında kısaca manastırdan ve güzel görünümünden söz
edilerek İngiliz şair William Cowper (1731-1800)’ın bir şiirinden alıntı
yapılmıştır. 48 O’Reilly’nin bu manastırı yaptığı başka çizimleri de vardır.
Bunlardan biri albüm yayımlanmadan önce 30 Aralık 1854 tarihinde
Illustrated London News gazetesinde basılmıştır (resim 15):49

Resim 14: Montagu O’Reilly, Monastery of St George (Crimea) / Aziz George
Manastırı (Kırım) (O’Reilly, 1856, levha 8).
		

47
48

O’Reilly, 1856, s.3.
http://www.hymntime.com/tch/htm/f/a/r/farworld.htm (Erişim tarihi: 12.12.2017).
Bu albümde yer verilen şiirler bahsedilen konularla ilişkilendirilmeye çalışılarak bütüncül
bir paragraf oluşturulmaya çalışılmıştır. Şairlerin adı ise verilmemiştir. Saptadığımız
isimlerin İngiliz edebiyatından olduğu anlaşılmıştır.
49
30 Aralık 1854 tarihli Illustrated London News gazetesinde O’Reilly tarafından
yapılmış Aziz George Manastırı’nın eskizlerinden birine yer verilmiştir: Illustrated London
News, Saturday 30 December 1854, p.9.
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Resim 15: Crimean War, Monastery of St George near Balaclava / Balaklava
Yakınındaki Aziz George Manastırı, Illustrated London News, Saturday 30
December 1854, p.9.

Cape Kara-Bournou (Black Cape, Roumelia) / Karaburun-Rumeli başlıklı dokuzuncu levhanın (resim 16) açıklamasında50 Karadeniz girişinden
Boğaziçi’ne kadar uzanmakta olan Karaburnu’ndan ve buradan geçen ticaret gemilerinden söz edilerek William Falconer’a ait bir şiirden alıntı yapılmıştır. 51 Onuncu levha ise Kustendjeh (Bulgaria) / Köstence (Bulgaristan)
manzarasıdır (resim 17):52 “Bulgaristan’ın deniz kıyısında küçük bir kasaba olan Köstence; önemli bir nokta üzerine kurulmuştur… Bu şehir savaşın
son dönemlerinde buharlı fırkateynler tarafından ziyaret edilmiştir; H.M.S.
Retribition, Siolon, Firebranol ve Fransız fırkateyn Magellan. Hatırlanması
gereken şey, H.M.S. Fifrebrand bu yeri ziyaret ettiğinde, Trajan’s Duvarı’na
yakın sahilde bir teknede, -kasabaya giren ve sakinlerin birkaçını yağmalayıp katleden Kazaklar tarafından kötü yaralanan- iki küçük Bulgar çocuğu
bulundu. Bu çocuklar ağır yaralı diğerleriyle birlikte gemiye alındı ve kısa
süre sonra Tuna Soulina ağzında öldürülen kaprisli Hyde Parker tarafından
dikkatli ve nazikçe bakıldı…” Bu bilgiler William Collins’a (1721-1759) ait
şiirle tamamlanmıştır.53
50
51
52
53

O’Reilly, 1856, s.3.
William Falconer, The Shipwreck: And Other Poems, C. Whittingham, 1821, s.87.
O’Reilly, 1856, s.4.
“How sleep the Brave” http://www.bartleby.com/101/458.html (Erişim tarihi:
12.12.2017).
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Resim 16: Montagu O’Reilly, Cape Kara-Bournou (Black Cape, Roumelia) /
Karaburun-Rumeli,, (O’Reilly, 1856, levha 9).

Resim 17: Montagu O’Reilly, Kustendjeh (Bulgaria)/ Köstence (Bulgaristan)
O’Reilly, 1856, levha 10.

Kırım savaşında önemli bir bölge olan Balaklava Harbour (Crimea)
/ Kırım Balaklava Limanı ve bu limandaki gemiler albümün onbirinci
levhasında gösterilmiş (resim 18) ve levha açıklamasında burada demirleyen
H.M.S. Retribution ve diğer gemilerden söz edilerek Alfred Tennyson’ın

Sanat Tarihi Çalışmaları

529

(1809-1892) bir şiirinden alıntı yapılmıştır. 54

Resim 18: Montagu O’Reilly, Balaklava Harbour (Crimea) / Balaklava (Kırım)
(O’Reilly, 1856, levha 11).

O’Reilly’nin Balaklava limanı ile ilgili üç ayrı eseri daha bilinmektedir:
Bunlardan biri Paul & Dominic Colnaghi tarafından 13 Kasım 1854 tarihinde basılan, Balaklava Savaşı sırasında Balaklava köyü ve limanındaki
93. dağ kampının (Town And Harbour of Balaklava / From The Camp of
The 93rd Highlanders) bir görünümüdür (resim 19). Balaklava’ya bakan bir
tepede dinlenmekte olan subaylar, çadırlar, arkada kasaba, liman ve gemiler
görülmektedir.55 Yine Colnaghi tarafından 1 Mart 1855 tarihinde yayınlanmış bir eserinde de Balaklava körfezinde14 Kasım 1854 tarihinde yaşanan
şiddetli fırtına resimlenmiştir.56 Balaklava yakınındaki Lord Raglan kumanda merkezini gösteren bir O’Reilly çizimine de 30 Aralık 1854 tarihli
Illustrated London News’de yer verilmiştir.57
54 O’Reilly, 1856, s.4; http://www.ram.org/contrib/the_charge_of_the_light_brigade.
html (Erişim tarihi: 12.12.2017).
55 Published November 13th 1854 by Paul & Dominic Colnaghi & Co, 13 & 14 Pall
Mall East. http://www.alamy.com/stock-photo-town-and-harbour-of-balaklava-fromthe-camp-of-the-93rd-highlanders-66579229.html (Erişim tarihi: 12.12.2017) ; http://
www.worldcat.org/title/town-and-harbour-of-balaklava-from-the-camp-of-the-93rdhighlanders/oclc/497309464; http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-33962/ (Erişim
tarihi: 12.12.2017).
56 March 1st 1855 by Paul & Dominic Colnaghi & Co, 13 & 14 Pall Mall East, “Colnaghi’s
Authentic Series” (Colnaghi’nin otantik serisinden); http://www.artnet.com/artists/ltmontagu-oreilly/past-auction-results (Erişim tarihi: 12.12.2017).
57 Illustrated London News , Saturday 30 December 1854, p.1.
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Resim 19: Montagu O’Reilly, Town And Harbour of Balaklava, From The Camp
of The 93rd Highlanders / Balaklava köyü ve limanı, 93. dağ kampı, 13 Kasım
1854.58

Albümün son levhasında İstanbul Rumelihisarı’na yer verilmiş59 ve kale
hakkında sunulan kısa bilgiler Lord Byron’ın şiirinden bir alıntı ile tamamlanmıştır (resim 20).60 O’Reilly’nin bu çizimi Illustrated London News de
de yayınlanmıştır:61 Ayrıca söz konusu gazetede O’Reilly’nin “On İki Manzaralı Güzel Karadeniz ve Boğaziçi Dizisini” yeni yayınlandığı duyurusu
yapılmıştır. Rumelihisarı hakkında gazetede verilen bilgiler ise albümün
açıklamalar kısmından alınmış ve “bu illüst/rasyonu Kaptan’a borçluyuz’
bilgisi verilmiştir.

58 National Army Museum, London: https://www.nam.ac.uk/explore/illustrated-press
(Erişim tarihi: 12.12.2017).
59 O’Reilly, 1856, s.4.
60 George Gordon Byron, The Complete Works, Baudry’s European Library, 1835, s.109.
61 Illustrated London News, Saturday 22 November 1856, p. 16.
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Resim 20: Montagu O’Reilly, The Castle of Roumili Hissar (Bosphorus)/ Boğaziçi
Rumalihisarı (O’Reilly, 1856, levha 12).

Resim 21: Montagu O’Reilly, The Castle of Roumili Hissar (Bosphorus) / Boğaziçi
Rumalihisarı (Illustrated London News, Saturday 22 November 1856, p. 16).

Sultan Abdülmecid ile Buluşma ve Sivastopol Resmi Üzerine
23 Ekim 1853 günü başlayan savaşta, Ruslar tarafından 30 Kasım
1853’de Sinop’un bombalanmasının ve Osmanlı donanmasının batırılmasının ardından Osmanlı hükümetiyle ittifak halinde olan Fransız ve İngiliz donanmaları önce Çanakkale’ye, sonrasında Karadeniz’e gelmiş ve
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Rusya’nın Karadeniz Filosunun üssü olarak kullandığı Sivastopol’e baskın
yapmak için hazırlanmışlardır.62 Bu süreçte Komutan O’Reilly’nin HMS
Retribution’da görevdeyken yaptığı çizimlerinden biri 6 Ocak 1854 tarihli
Sivastopol (Sevastopol/ Sebastopol) panoramasıdır. Ünlenen bu eserinin
çeşitli baskıları yapılmış ve elle renklendirilmiş örnekleri yayılmıştır. P &
D Colnaghi şirketi, komutanlığın izni ile bu panoramayı From the Panoramic Sketch başlığıyla 10 Haziran 1854 tarihinde basmıştır. O’Reilly’nin
6 Ocak 1854’te, Retribution gemisinin Sivastopol kalesini ziyaretine ilişkin
yaptığı söz konusu eser Captain Drummon ve H.M.S. Retribution mürettabatına adanmıştır. Sebastopoli başlıklı, denizden Sivastopol’daki limanın
ve surların betimlendiği bu görünüm, sağında 22 maddeli anahtar bir levha
ile limanın planını içermektedir ve İtalyan kartograf Benedetto Marzolla
(1801-1858) tarafından elle renklendirilmiş bir örneği Eylül 1854’te Napoli’de yayınlanmıştır (resim 22). Gravürün üzerindeki not şu şekildedir: Binbaşı O’Reilly, Kırım Savaşı sırasında kentin kuşatılmasından önce Sebastopol’ün kutsal görüntüsünü çok iyi betimlemiştir.63 Yine bu görünüm, 1854’te
Almanya Braunschweig’de de basılmıştır.64 O’Reilly’nin çiziminin Almanya
ve İtalya gibi ülkelerde basılması bu savaşa diğer ülkeler tarafından ilgiyi gösterildiğini ve merak uyandıran Sivastopol’un imgelerinin yayıldığını
göstermektedir.65

62
Kırım savaşı hk bkz. Hikmet Süer, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri
Osmanlı-Rus Kırım Harbi Kafkas Cephesi Harekatı (1853-1856), Ankara, 1986; Candan
Badem, “The” Ottoman Crimean War: (1853 - 1856), London: Brill, 2010.
63 Sebastopoli da un Disegno Esguito Sopra Luoga Dal Tenente Montague O’Reilly in
Occasione Dell Memorable Visita Fatta Alla Fortezza Dalla Frecata Inglese La Retribution
Il 6 Gennaio 1854 başlıklı gravür için bkz. Ulrich Keller, The Ultimate Spectacle: A Visual
History of the Crimean War, New York, 2013, fig. 43; https://www.raremaps.com/gallery/
detail/38189?view=print (Erişim tarihi: 12.12.2017)
64
https://www.raremaps.com/gallery/detail/38189?view=print (Erişim tarihi:
12.12.2017)
65 W. Telbin ve John Brandard’ın yaptığından yararlanılmış olan ve Michael Hanhart ile
Nicholas Hanhart tarafından gravürlenen bir örnek daha bilinmektedir: http://collections.
rmg.co.uk/collections/objects/157361.html (Erişim tarihi: 12.12.2017) http://collections.
rmg.co.uk/collections/objects/157361.html#kX3IM8cug4o2M7Hz.99
(Erişim
tarihi:
12.12.2017)
https://www.raremaps.com/gallery/detail/38189?view=print (Erişim tarihi: 12.12.2017)
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Resim 22: Sebastopoli (Sivastopol), Elle renklendirilmiş gravür, Benedetto
Marzolla.66

O’Reilly tarafından yapılan Sivastopol’ün ilk illüstrasyonuları Haziran
1854’te The Illustrated London News’da çıkmıştır.67 İngiltere, Fransa
ve Osmanlı İmparatorluğunun ittifak içinde Rusya’ya karşı Karadeniz
kıyılarında savaştığı Kırım savaşında Teğmen Montague O’Reilly tarafından
komuta edilen HMS Retribution -bu gravürlerin yansıttığı gibi- 6 Ocak
1854’te şehrin güneyindeki sularına bir keşif ziyareti gerçekleştirmiştir.
Bu sırada yaptığı detaylı eskizler belki de Kırım Savaşı’nın en önemli
belgeleri olmuştur.68 Sivastopol limanının göründüğü eserinin altında 22
önemli yerin tanıtıldığı yukarıda sözü edilen anahtar bilgiyle şehri daha
önce görmemiş olanlar için bir klavuz oluşturulmuştur. İstanbul’daki
yetkililer de O’Reilly’nin çizimlerden etkilenmiştir. Zira, O’Reilly eserini
göstermek için “seyrek olarak ziyaretçi kabul eden” Sultan Abdülmecid ile
görüşmüştür.69 Bu buluşmaya 21 Ekim 1854 tarihinde Illustrated London
News’de yer verilmiş ve görüşmenin -Sultan Abdülmecid’e çizimlerini
anlatırken betimlendiği- bir illustrasyonu yayınlanmıştır (resim 23).70

66
Keller, 2013, fig. 43; https://www.raremaps.com/gallery/detail/38189?view=print
(Erişim tarihi: 12.12.2017)
67 National Army Museum, London, https://www.nam.ac.uk/explore/illustrated-press
(Erişim tarihi: 12.12.2017)
68
https://www.raremaps.com/gallery/detail/38189?view=print
(Erişim tarihi:
12.12.2017)
69
Keller, 2013, fig. 43; https://www.raremaps.com/gallery/detail/38189?view=print
(Erişim tarihi: 12.12.2017)
70 Illustrated London News, Saturday 21 October 1854, p.11.
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Resim 23: Majestelerinin gemisi Retribution’dan Teğmen O’Reilly’nin özel
görüşmesi, Teğmen O’Reilly (sağdan üçüncü), elindeki -yaklaşık 5 m olançizimini Sultan Abdülmecid’e (en sağda) açıklıyor (The Illustrated London News,
21 October 1854; Keller, 2013, s.55).

Sivastopol kuşatmasında müttefikler, 17 Ekim 1854 ve 9 Nisan, 6 Haziran,
17 Haziran, 17 Ağustos ve 5 Eylül 1855 tarihlerinde şehirde altı bombardıman
gerçekleştirmiştir. O’Reilly’nin bununla ilgili bir çizimi 17 Ekim 1854 saldırısına ilişkindir ve 12 Aralık 1854’te Paul & Dominic Colnaghi tarafından
Kraliçe Victoria’ya En Mükemmel Majesteleri’ne, 17 Ekim 1854’de Sebastopol
saldırısında İngiltere, Fransa ve Türkiyenin birleşik donanmalarının sunumu
başlığıyla yayınlanmıştır. Bu eserde dumanlar içindeki filoların panoramik
görüntüsüne yer verilmiş ve gemilerin isimleri yazılmıştır.71 Sivastopol’e
ilişkin diğer bir eseri Victoria &Albert Museum’dadır ve Rus donanmasını
göstermektedir (resim 24). 72 Bu şehirle ilgili başka çizimler de yapmıştır ve
bunlardan bazıları Illustrated London News’de basılmıştır.73 O’Reilly’nin Retribution’ın Sivastopol’e yaptığı ziyareti sırasında çizmiş olduğu söz konusu
eserlerinde kombine filoların çeşitli panoramik taslaklarını yapmıştır.74
71 Colnaghi’s Authentic Series (Colnaghi,13 & 14 Pall Mall East ) ve aynı tarihte Day &
Son, (Lithographers to the Queen, Gate Street, Lincoln’s Inn Fields) ile Fransa’da Goupil & Co
tarafından da yayınlanmıştır. https://www.raremaps.com/gallery/detail/38189?view=print
(Erişim tarihi: 12.12.2017).
72 Ayrıca bkz. Işık, 2004, s.347.
73 Illustrated London News, Saturday 25 November, 1854, p.7; Illustrated London News,
Saturday 02 December 1854, p.8, 9, 10.
74
Illustrated London News, Saturday 03 June 1854, p.23; Illustrated London News,
Saturday 25 November 1854, p.7.
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Resim 24: Montagu O’Reilly, Sivastopol’de Rus donanması, ‘Sivastopol, Rus
gemilerinin pozisyonu, 22 Eylül 1854, sabah 7.30’. Victoria & Albert Museum,
Prints, Drawings & Paintings Collection, Env. no: SD.712, 1854, suluboya, 16.2x
36.7 cm. © The Trustees of the Victoria & Albert Museum.

O’Reilly, savaş için önemli noktalardan biri olan ve görevi dahilinde
yakından görme imkanı bulduğu Çanakkale’yi de (Kilitbahir Kalesi) resimlemiştir. Bunlardan biri Victoria & Albert Museum koleksiyonunda yer
almaktadır (resim 25). Söz konusu eserinin üzerine ‘HMS Bellerophon, November 1849’ ve ‘HMS Retribution, June 15 1853’ ‘Montagu O’Reilly No.8,
April 1854’ ifadeleri kaydedilmiştir.75 Bu bilgiler, onun bu eserini gerçekleştirdiği Nisan 1854 ayından çok daha önceki (Kasım 1849 ve 15 Haziran
1853’teki) top atışlarının anısına Çanakkale Kalesi’ni yaptığını göstermektedir. Yine, Çanakkale civarındayken çizdiği Çanakkale Boğazı konulu bir
eseri Londra’ya ulaşmış ve Illustrated London News’de basılmıştır.76

Resim 25: Montagu O’Reilly, Çanakkale, Victoria & Albert Museum, Prints,
Drawings & Paintings Collection, Env. no: SD.710, 1854, Suluboya, 15x40.6 cm.
© The Trustees of the Victoria & Albert Museum.

75
76

http://collections.vam.ac.uk/search/ (Erişim tarihi: 12.12.2017).
Illustrated London News, Saturday 08 October 1853, p.14.
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O’Reilly’nin Eserleri Diaroma’da
O’Reilly’nin eserleri Illustrated London News’de ağırlıklı olarak 18531859 yılları arasında basılmıştır. Diğer yandan meraklı izleyicilerin yoğun
ilgi gösterdiği panorama, diaroma gibi tiyatro ve gösterilerde de kullanılan
resimleri savaşla eşzamanlı takip edilmiştir. 18. yüzyıl sonundan itibaren
İngiltere’de keşfedilen söz konusu gösteriler savaş çıkınca halkın savaşa ilişkin önemli noktaları özellikle canlı tanık gibi izleme imkanı verdiğinden
dolayı ilgi odağı olmuştur.77 Örneğin Karadeniz ve Tuna Nehri’ne ilişkin
gösterilerde O’Reilly’nin nadir çizimleri kullanılmıştır. Yine İngiliz halkı,
gazetelerden isimlerini ve faaliyetlerini bildikleri (Bellorophon, Retribution gibi…) gemileri onun çizimleriyle söz konusu gösterilerde görme fırsatı
bulmuştur. Dolayısıyla O’Reilly’nin çizimleri halkın savaşla ilgili merakını
gidermede kullanılan önemli araçlardan biri olmuştur.78 Sivastopol çiziminin 15 Temmuz 1854’te Royal Gallery of Illustration, Regent Strett 14’te
sergilendiğine ilişkin bir duyuruya gazetelerde sıkça yer verilmiştir.79 Ayrıca
Eğlence başlığı altında sıkça O’Reilly’nin çizimlerinden söz edilmiş, (İstanbul, Malta, İstanbul, Sivastopol, St. Petersburg, Çanakkale gibi…) bunlardan yararlanarak gösteriler hazırlandığı belirtilmiştir.80 Bu tür resimler savaşın geçtiği mekanları, yaşananları tanıtmakla birlikte, gazetelerden aşina
olunan bölgeleri ayrıntılı seyre sunmak ve izleyiciyi etkilemek/propaganda
yapmak için de kullanılmıştır. Tüm bu veriler O’Reilly’nin çizimlerinin,
hareketli panoramalar ve müziklerle desteklenen tiyatrovari gösterilere de
ulaştığını, savaşın görsel hatırlatıcıları olarak dünya tarihi açısından önemli
bir yeri olduğunu göstermektedir.81

Sonuç: Muhabir Ressamlardan Yansıyanlar
Görev yaptığı savaşı çizimlerine yansıtan O’Reilly’nin burada örnekleri
sunulan eserleri, albümü ve The Illustrated London News’de basılan çizimleri; filo şemaları, limanlar, savaş gemileri, savaş görünümleri, Karadeniz,
Sinop, Çanakkale ve İstanbul gibi savaşın izlendiği şehirler, savaş kalıntıları
ile söz konusu yıllarda odak noktası olan bölgelerin manzaralarını içermektedir. O’Reilly’nin albümünde görülen bazı sahil ve limanların panoramik
görünümleri ile çeşitli pitoresk görünümlerin de yine savaşı hatırlatan ve/
77 Bu tür gösteriler hakkında bkz. Stephan Oettermann, The Panorama: History of a
Mass Medium, New York: Zone Books, 1997.
78 Illustrated London News, Saturday 12 April 1856, p.3-4; Illustrated London News,
Saturday 12 April 1856, p.6; Illustrated London News, 28 January 1854, p.4; http://www.
artnet.com/artists/lt-montagu-oreilly/past-auction-results;
http://prints.rmg.co.uk/
artist/30797/montagu-frederick-oreilly (Erişim tarihi: 12.12.2017).
79 Illustrated London News, Saturday 15 July 1854, p.15.
80 Illustrated London News, Saturday 08 April 1854, p.15.
81 Illustrated London News, Saturday 10 June 1854 , p.14. Yine benzer ilanlar için bkz.
Illustrated London News, Saturday 17 June 1854 , p.15; Illustrated London News, Saturday 01
July 1854, p.13-14; Illustrated London News, Saturday 08 July 1854, p.14-15 .
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veya askeri birliklerin kamp alanları olarak sıkça adı geçen bölgeler olması, savaşa ilişkin bütüncül bir görsel okuma olarak sunulduğunu ve önemli
görsel belgelerin bir araya toplanmış olduğunu gösterir. Diğer yandan savaşın tanıklarının iyi bildiği söz konusu bölgelere ilişkin aktarılan bilgiler İngiliz halkının her detaya ulaşmasını sağlayacak niteliktedir. Ayrıca -örnekleri sunulduğu gibi- zaman zaman savaş sırasında başından geçen olayları
anlatarak -ve İngiliz edebiyatından şiirlerle ilişkilendirerek- okuyucuların
albümü -dolayısıyla savaşı- içselleştirmesini sağlayacak bir dil yaratmıştır.
Onun yaptıkları İngiltere’nin yanı sıra Fransa, İtalya, Almanya gibi diğer ülkelere de ulaşmış, Kırım Savaşı’nın -dolayısıyla da dünya tarihinin- önemli
görsel imgeleri olmuştur.
Kırım Savaşı sırasında, savaş propagandasının yapıldığı en önemli araç
haline gelen gazeteler İngiliz hükümetinin gücünü, büyüklüğünü ve yayılmacı anlayışını yansıtmıştır. Savaş illüstratörleri ve savaşı görmeden hayal
gücünden yeniden yaratanlar çoğalırken, okuyucular savaşla ilgili çıkan
ayrıntılara, gerçekçi görsellere, savaş haberlerine daha da merak göstermiştir. Bu nedenle basının cepheye giden muhabirlere gereksinimi artırmıştır.
Diğer yandan askerler, silahlı kuvvetleri mensupları da bu talebi karşılayan
eserleriyle ve yazılarıyla muhabir olarak öne çıkmıştır. Kırım savaşında asker olarak görev yapan İngiliz O’Reilly savaşın içinden amatör bir ressam
olarak muhabirlik yapmış, savaşa ilişkin detayları, yıkımın ve savaşın kalıntılarını, filoları İngiliz halkına ve diğer uluslara ulaşmıştır. Gazetedeki resimlerine “bu resim tarihsel veya röportaj olduğu için kusurlara sahip olabilir” ve “correct” notları düşülürken,82 bunlarda asıl önemli unsurun savaşın
içinden /gerçek tanıklardan, askerlerden gönderilen izlenimler/ görseller
olmasının vurgulandığı anlaşılır. Onun -ve çağdaşlarının- yaptığı çizimler
savaşın algılanmasında İngiliz halkı için yönlendirici, bilgilendirici, merakı
tatmin eden önemli görsel imgeler haline gelmiştir.
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HALEB EYYÛBÎ MELİKİ EL-ZAHİR GIYASEDDİN GAZİ’NİN
SİKKELERİ
COINS OF ALEPPO AYYUBID MALIK AL-ZAHIR
GIYASEDDIN GAZI
Ramazan UYKUR1
ÖZET
Salâhaddîn Eyyûbî’nin (566-589 / 1171-1193) oğlu olan el-Melik el-Zahir
Gazi 568 (1172) yılında Kahire’de doğmuştur. Sikkelerinde yazan ismi, lakabı ve
şeceresi el-Melikü’z-Zâhir Gazî bin Salâhaddîn Yûsuf bin Eyyûb’dür. Salâhaddîn
Eyyûbî 579 (1183) tarihinde çok stratejik, zengin ve kalabalık bir belde olan
Haleb’i2 Imadeddin Zengi’den teslim aldı. Haleb’in yönetimini oğlu el-Melik elZahir Gazi’nin idaresine bıraktı. el-Melik el-Zahir Gazi zamanında müreffeh bir
şehir haline gelen Haleb bir ilim ve kültür merkezi oldu. el-Melik el-Zahir Gazi
ticari hayatın gelişmesi için büyük gayret sarf etmiş ve bu amaçla 604 (1207-08)
yılında Venediklilerle bir anlaşma yapmıştır. Haleb ve Lazkiye gümrüklerinden
elde ettiği gelirlerle güçlü bir ordu kurmuştur. İmar faaliyetlerinde de bulunan elMelik el-Zahir Gazi 613’te (1216) vefat etmiştir. Liyakatli devlet adamlarını, âlim,
şair ve düşünürleri önemsemiş ve himaye etmiştir. el-Herevî tarafından 602 (1206)
yılında tamamlanan, et-Tezkiretü’l-Hereviyye fi’l-hiyeli’l-harbiyye isimli eseri elMelik el-Zahir Gazi için yazılmıştır.
Bu çalışmada Mardin Müzesi sikke koleksiyonu içinde el-Melik el-Zahir Gazi’ye
ait olan 7 sikke ele alınmıştır. Sikkelerden beş tanesi gümüş (dirhem), ikisi bakır
(fels) malzemedir. Sikkelerin malzemesine göre bir ayrıma tabi tutularak iki çeşit
geometrik tasarımla bezendiği anlaşılmıştır. Gümüş sikkelerin tamamı altı kollu
yıldız, bakır sikkeler ise sekiz kollu yıldız bezemelidir. Dirhemlerin ve felslerin
tamamı Haleb’te, 600 (1204) ve 601 (1205) yıllarında darp edilmiştir. Sikkelerin
merkezinde Abbasi halifesi Nasır Ahmed ve Eyyûbî meliki el-Adil Ebu Bekr’in
isimleri ve unvanları yazılmış, köşelerinde ise dini ibare olarak Kelime-i Tevhid
yer almıştır. Tespit edilen sikkelerin malzeme, süsleme formu ve yazıtlardaki
ilişki bakımından bazı ortak özellikleri görülmüştür. Bunların tamamı metnin
değerlendirme kısmında ve sonunda ayrıntılı olarak ele alınmış, kendileriyle ve
dönemsel benzerleriyle karşılaştırılmıştır. Müzede çok daha uzun bir zaman
diliminde yapılacak olan çalışmalarda çok daha fazla örnekle karşılaşılma imkânı
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: el-Melik el-Zahir Gazi’nin sikkeleri, Eyyûbîler, Haleb
1 Öğretim Üyesi Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, el-mek:
reuykur@gmail.com
2 Şehrin ismi sikkeler üzerinde Haleb (  ) حلبbiçiminde yazıldığı için metnin tamamında
bu şekilde yazılması tarafımızdan tercih edilmiştir.
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ABSTRACT
Al-Malik al-Zahir Gazi, being the son of Salâhaddîn (Saladin) Ayyub (566589 / 1171-1193) was born in Cairo in year 568 (1172). His name, cognomen and
pedigree, as being written in his coins, are as al-Malikü’z-Zâhir Gazî b. Salâhaddîn
Yûsuf b. Ayyub. In year 579 (1183), Salâhaddîn Ayyub has taken over Aleppo,
being a very strategical, rich, and crowded city, from Imadeddin Zengid. He left
management of Aleppo to his son al-Malik al-Zahir Gazi. Aleppo, which became a
prosperous city during the period of al-Malik al-Zahir Gazi, turned into a science
and cultural center. Al-Malik al-Zahir Gazi, has put in great efforts with the aim
to develop commercial life and for this purpose he has signed an agreement
with Venetians in year 604 (1207-08). He has established a strong army with the
revenues he generated from the customs of Aleppo and Latakia. Al-Malik al-Zahir
Gazi, who has also realized construction activities, has died in year 613 (1216).
He has given importance to capable state men, scientists, poets, and philosophers
and he has protected them. The work being titled as ‘Et-Tezkiretü’l-Hereviyye fi’lhiyeli’l-harbiyye’, which was completed by al-Herevî in year 602 (1206) was written
for al-Malik al-Zahir Gazi.
In this study, 7 coins belonging to al-Malik al-Zahir Gazi and being part of
Mardin Museum Coin Collection, were evaluated. Five pieces of the coins were
made of silver (dirham) and two of them were made of copper (fels). As the coins
were made subject to classification according to their materials, it is understood
that they were made with two different geometrical designs. All of the silver coins
are decorated with six pointed star and copper coins are decorated with eight
pointed star. All of the dirhams and fels were minted in Aleppo in the years of
600 (1204) and 601 (1205). At the center of the coins, names and titles of Abbasid
Khalifa al-Nasır Ahmed and Ayyubid malik al-Adil Abu Bakr were written and at
their corners as a religious inscription, the wording of Kalime-i Tavhid was written.
It is seen that the identified coins had certain common features relating with the
materials, ornament form, and inscriptions. All of these have been discussed in
detail in the assessment part of the text and at the conclusion section and they
have been compared with themselves and the similar ones of that period. During
the studies to be conducted at the museum for a much longer time, there will be
opportunity to make comparison with more number of examples.
Keywords: Coins of al-Malik al-Zahir Gazi, Ayyubids, Aleppo

GIRIŞ
Salâhaddîn Eyyûbî’nin (566-589 / 1171-1193) oğlu olan el-Melik el-Zahir 568 (1172) yılında Kahire’de doğmuştur (Tekindağ, 1978: 683.). Sikkelerinde yazan ismi, lakabı ve şeceresi el-Melikü’z-Zâhir Gazî bin Salâhiddîn
Yûsuf bin Eyyûb’dür. Salâhaddîn Eyyûbî 579 (1183) tarihinde “Şehirlerin
Anası” adıyla anılan stratejik, zengin ve kalabalık bir belde olan Haleb’i kuşattı. Bunun üzerine buranın sahibi olan Imadeddin Zengi ve ordu kuman-
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danı Toman Yaruki, Salâhaddîn Eyyûbî ile anlaşmaya karar verdiler. Müzakerelerden sonra, Imadeddin Zengi’nin Haleb’i teslimine karşılık: Sincar,
Habur, Seruc ve Nusaybin’i alması, Salâhaddîn Eyyûbî’ye tabi bir hükümdar
olarak kalması, Frenklere karşı yapılan gazalarda askerlerini Salâhaddîn
Eyyûbî’nin emrine vermesi kararlaştırıldı. Salâhaddîn Eyyûbî de Haleb’in
yönetimini el-Melik el-Zahir Gazi’nin idaresine bıraktı (Şeşen, 1987: 80-81;
Özaydın, 2004: 83). Salâhaddîn Eyyûbî Haleb’i alınca Mısır’daki naibi ve
kardeşi el-Melik el-Adil ona müracaat ederek Mısır’daki bütün haklarından vazgeçmesi karşılığında Haleb’in kendisine ikta edilmesini istedi. Bu
istek üzerine Salâhaddîn Eyyûbî Haleb’i oğlu el-Melik el-Zahir’in elinden
alarak kardeşi el-Adil’in yönetimine verdi. Ancak Salâhaddîn Eyyûbî 582
(1186) yılında Harran’dan, Dimaşk’a dönünce büyük merkezlerdeki idarecilerin arasında yeni bir düzenlemeye giderek, Mısır’a ikinci oğlu el-Aziz’i
tayin etti. Mısır naipliğine kardeşi el-Adil’i getiren Salâhaddîn Eyyûbî aynı
zamanda atabey olarak görevlendirdiği kardeşini oğlu el-Aziz ile birlikte
Mısır’a gönderdi. el-Adil’den boşalan Haleb’in yönetimine ise yeniden oğlu
Melik el-Zahir’i atadı (Tekindağ, 1978: 683; Şeşen, 1987: 84).
Salâhaddîn Eyyûbî 589 (1193) tarihinde Dimaşk’ta vefat ettiğinde devletin sınırları Trablusgarp’tan Hemedan ve Ahlat’a, Yemen’den Malatya’ya
kadar uzanıyordu. Güney ve Doğu Anadolu’da, Irak’ta adına hutbe okunup
para bastırılıyordu. Musul, Ahlat, Artuklu beylikleri ona tabi idiler. Büyük
merkezlerden Dimaşk’ta veliahtı ve büyük oğlu el-Melik el-Efdal Ali, Kahire’de ikinci oğlu el-Melik el-Aziz Osman, Haleb’te üçüncü oğlu el-Melik
el-Zahir Gazi, Yemen’de kardeşi Tuğtegin, Ürdün ve el-Cezire’de kardeşi I.
el-Melik el-Adil, Hama’da Takıyyüddin Ömer’in oğlu el-Melik el-Mansür,
Humus’ta II. Şirküh, Balebek’te Ferruh Şah’ın oğlu Behram Şah, Erbil’de
Muzafferüddin Kökböri, Trablusgarp’ta Şerefeddin Karakuş yönetime hâkimdi (Şeşen, 1987: 192, 193; Şeşen, 1995: 21).
Fakat çok geçmeden Salâhaddîn Eyyûbî’nin oğulları el-Melik el-Efdal
Ali, el-Melik el-Aziz ve I el -Melik el-Adil arasında taht mücadelesi başladı. el-Melik el-Aziz Dimaşk’a yürüyüp şehri kuşattı. Bunun üzerine el-Melik el-Efdal, el-Melik el-Adil ve diğer Eyyûbî meliklerinden yardım istedi.
el-Melik el-Zahir Gazi onlar arasında barışı sağlamak için ara buluculuk
yaptı ve anlaşma sağlandı. Dimaşk, Taberiye ve Gavr Melik Efdal’e, Cebeleve Lazkiye el-Melik el-Zahir’e verildi. Mısır da Melik Adil’e iade edildi (590
/ 1194) (Tekindağ, 1978: 683, 684; Özaydın, 2004: 83).
el-Melik el-Zahir Gazi’nin Haçlılara karşı mücadele verdiğini de görüyoruz. Daviyye ve İsbitariyye (Templier ve Hospitalier) şövalyelerinin 1204
(1207-08), 1205 (1208-09) yıllarında Cebele, Lazkiye ve Hama’ya karşı yağma akınlarında bulununca, el-Melik el-Zahir Gazi harekete geçip Haçlıların elindeki Merkad Kalesi’ni ve Trablus Kontluğunun hâkimiyetindeki
toprakları yağmaladı. Kilikya Ermeni hâkimi I. Leon’a karşı III. Bohemund
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ile anlaşarak onun Antakya’ya saldırmasına engel oldu, daha sonra Leon ile
sekiz yıllık bir antlaşma imzaladı. Haçlıların Humus’a saldırması üzerine
Esedüddin Şirküh’a yardım edip şehri Haçlı istilasından kurtardı (Özaydın,
2004: 83).
el-Melik el-Zahir Gazi zamanında müreffeh bir şehir haline gelen Haleb
bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. el-Melik el-Zahir Gazi ticari hayatın
gelişmesi için büyük gayret sarf etmiş ve bu amaçla 604 (1207-08) yılında Venediklilerle bir anlaşma yapmıştır. Haleb ve Lazkiye gümrüklerinden
elde ettiği gelirlerle güçlü bir ordu kurmuştur. İmar faaliyetlerinde de bulunan el-Melik el-Zahir Gazi 613’te (1216) vefat etmiştir (Tekindağ, 1978:
684). Haleb’te kendisi tarafından yapımı başlatılan ve ölümünden sonra
616 (1219-20) yılında bitirilen kendi adıyla anılan Zahiriyye Medresesini
de inşa etmiştir (Şeşen, 1995: 31). Liyakatli devlet adamlarını, âlim, şair ve
düşünürleri himaye etmiştir (Özaydın, 2004: 83-84). el-Herevî tarafından
602 (1206) yılında tamamlanan, siyasilere öğütler ve savaş taktiklerini içeren et-Tezkiretü’l-Hereviyye fi’l-hiyeli’l-harbiyye isimli eseri el-Melik el-Zahir Gazi için yazılmıştır (Yalçın ve Kaymak, 2016: 39-56).

1. el-Melik el-Zahir Gazi’nin Sikkelerinde Görülen Süsleme ve
Yazıtların Değerlendirilmesi
Mardin Müzesi sikke koleksiyonu içinde el-Melik el-Zahir Gazi’nin bastırdığı 7 sikke saptanmıştır. Çok daha uzun bir zaman diliminde yapılacak
olan çalışmalarda daha fazla örnekle karşılaşılma imkânı bulunmaktadır.
Tespit edilen sikkelerin malzeme, süsleme formu ve yazıtlardaki ilişki bakımından bazı ortak özellikleri görülmüştür. Bunların tamamı metin kısmında ve sonunda ayrıntılı olarak ele alınmış, kendileriyle ve dönemsel
benzerleriyle karşılaştırılmıştır.
Sikke1. Sikkenin ön yüzünde bir inci dizili ve bir düz iki daire içinde üç
sıralı altı kollu yıldız düzenlemesi bulunmaktadır. Üç sıralı yıldızın ortasındaki altı kollu yıldız inci dizilerinden, yanlardaki diğer ikisi düz çizgilerden
meydana gelmiştir. Yıldızların merkezinde dört satır yazı içinde Abbasi halifesi el-Nasır Ahmed ve Eyyûbî meliki el-Adil Ebu Bekr’in isimleri ve unvanları birlikte yazılmıştır. Yazıt şöyledir: ( ) االمام ا لناصراحمد الملك العدل ابوبكر
el-İmam’ün-Nasır Ahmed el-Melik’ül-Adil Ebu Bekr. Yıldızın çevresine ise (
 محمد/  هلل/  االا/  الاله/ ..../ …. / ) Lâ ilâhe illallâh Muhammedün (Resûlullâh)
şeklinde Kelime-i Tevhid yerleştirilmiştir.
Sikkenin arka yüz tasarımı ön yüz ile aynıdır. Yıldızların merkezinde
dört satır yazıda el-Melik el-Zahir Gazi’nin adı, unvanı ve şeceresi ( الملك
 ) الظاهرغازى ابن يوسف بن ايوبel-Melik’üz-Zahir Gazi ibn Yusuf bin Eyûb olarak yazılmıştır. Yıldızın köşelerinde (  مائة/  ست... / .... / … بحلب. ) ….. bi-Haleb …/… / sittemie yazılmak suretiyle sikkenin 600 (1204) yılında Haleb’te
darp edildiği belirtilmiştir.
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1. Müze envanter numarası 574, Gümüş (Dirhem), 600 (1204), Haleb,
2.70 gr, 20 mm, Kûfi

االمام

الملك

الناصراحمد

الظاهرغازى

الملك العدل

ابن يوسف بن

ابوبكر

ايوب

Çevresinde:

Çevresinde:

/…. / ....../  محمد/  هلل/  االا/ الاله

 مائة/  ست/.... / .... /  بحلب/ ….

Sikke 2. Oldukça iyi durumda olan sikkenin ön yüz süslemesi 1 numaralı sikke ile aynı geometrik tasarıma sahiptir. Yıldızların merkezinde Abbasi
halifesi el-Nasır Ahmed ve Eyyûbî Meliki el-Adil Ebu Bekr’in isimleri ve unvanları (  ) االمام ا لناصراحمد الملك العدل ابوبكرel-İmam’ün-Nasır Ahmed el-Melik’ül-Adil Ebu Bekr biçiminde bir arada görülmektedir. Yıldızın çevresinde
ise ( /…. / ....../  محمد/  هلل/  االا/  ) الالهLâ ilâhe illallâh Muhammedün (Resûlullâh) şeklinde Kelime-i Tevhid yazılmıştır.
Sikkenin arka yüzünde görülen geometrik tasarım, ön yüzde olduğu gibi
1 numaralı sikke ile aynıdır. Yıldızın merkezinde el-Melik el-Zahir Gazi’nin
adı, unvanı ve şeceresi (  ) الملك الظاهرغازى ابن يوسف بن ايوبel-Melik’üz-Zahir
Gazi ibn Yusuf bin Eyûb olarak yazılmıştır. Yıldızın köşelerinde ise sikkenin
601 (1205) yılında Haleb’te basıldığı belirtilmiştir. Yazıt ( /  سنة/  بحلب/ ضرب
 مائة/  ست/ ) احد وDuribe bi-Haleb sene ahade ve sittemie şeklindedir.
2. Müze envanter numarası 575, Gümüş (Dirhem), 601 (1205), Haleb, 2.90
gr, 21 mm, Kûfi

االمام

الملك

الناصراحمد

الظاهرغازى

الملك العدل

ابن يوسف بن

ابوبكر

ايوب

Çevresinde:

 هللا/  رسو ل/  محمد/  هلل/  االا/ الاله

Çevresinde:

 مائة/  ست/ احد و/  سنة/  بحلب/ ضرب
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Sikke 3. Kısmen silik olmasına rağmen iyi durumda olan sikkenin ön
ve arka yüz geometrik tasarımı ve yazıtları 1 numaralı sikke ile aynıdır.
Ancak yazı ve süslemede kalıp baskısından kaynaklanan küçük farklar
bulunmaktadır. Ön yüzde altı kollu yıldızların merkezinde Abbasi halifesi
el-Nasır Ahmed ve Eyyûbî Meliki el-Adil Ebu Bekr’in isimleri ve unvanları
ile yıldızın çevresinde Kelime-i Tevhid yazılmıştır.
Sikkenin arka yüzünde yıldızın merkezinde el-Melik el-Zahir Gazi’nin
adı, unvanı ve şeceresi yazılmıştır. Yıldızın köşelerinde ise sikkenin darp yeri
ve yılı vurgulanmıştır. Ne yazık ki aşınmadan dolayı yazıların bazı kısımları
okunamamaktadır. Okunabilen kısımlarda Haleb’te basıldığı yazmakta ancak
darp tarihi yazan kısımda yalnızca yazıyla altı yüz (  مائة/  ست/ ) rakamı
okunabilmektedir. Böylece benzerlerinden yola çıkarak sikkenin 600 (1204)
veya 601 (1205) yılında basılmış olduğunu tahmin edebilmekteyiz. Yazıt (
 مائة/  ست/ ... /  بحلب/  ) ضربDuribe bi-Haleb …… sittemie şeklindedir.
3. Müze envanter numarası 2085, Gümüş (Dirhem), 6.. (12..),
Haleb, 2.70 gr, 20 mm, Kûfi

االمام

الملك

الناصراحمد

الظاهرغازى

الملك العدل

ابن يوسف بن

ابوبكر

ايوب

Çevresinde:

/…. / ....../  محمد/  هلل/  االا/ الاله

Çevresinde.
 مائة/  ست/ ... /  بحلب/ ضرب

Sikke 4. Sikkenin ön yüz tasarımı 1 numaralı sikke ile aynıdır. Oldukça
bozuk darp edilmiştir. Yıldızın merkezinde iki sıra yazıtta Halife el-Nasır’ın
unvanı (  ) االمام الناصراحمدel-İmam’ün-Nasır, yıldızın çevresinde ise okunabilen
kısımlardan anlaşıldığına göre (…/…/  محمد/  هلل/  االا/  ) الالهLailâhe İllallâh
Muhammedün (Resûlullâh) şeklinde Kelime-i Tevhid yazılmıştır.
Sikkenin arka yüzünde 1 numaralı sikkede olduğu gibi geometrik
yıldız tasarımı yer almıştır. Yıldızın merkezinde iki sıra yazıtta: ( الظاهر
 ) الملكel-Melik’üz-Zahir yazılmıştır. Yıldızın çevresinde ise sikkenin darp
tarihi ve basım yeri belirtilmiştir. Sikkenin yazıtları silindiği için yazılar
tam okunamamaktadır. Okunabilen kısım (  مائة/  ست/ .... / .... / ) ضرب
duribe /… / ….. / sittemie şeklindedir. İ. ve C. Artuk kataloğunda sikkenin
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bir örneği bulunmaktadır. Böylece okunmayan kısımları bu örnekten
tamamlamak mümkün olmuştur. Buna göre sikke Haleb’te 601 (1205)
yılında darp edilmiştir (Artuk ve Artuk, 1970: 242, no 764). Yıldız içindeki
yazıt şöyledir: (  مائة/  ست/ احد و/  سنة/  بحلب/  ) ضربDuribe bi-Haleb sene
ahad ve sittemie.
4. Müze envanter numarası 244, Gümüş (Dirhem), Haleb, 601 (1205),
1.50 gr, 16 mm, Kûfi
االماما

الملك

لناصر

الظاهر

…... /  هلل/  االا/ .….

 مائة/  ست/ .... / .... / ضرب

Sikke 5. Sikkenin ön ve arka yüz tasarımı 1 numaralı sikke ile aynıdır.
Sikkenin kullanımından ve kolozlanmadan meydana gelmiş aşırı bozulma
görülmektedir. Sikkenin ön yüzünde altı kollu yıldızın merkezinde iki sıra
yazıtta Halife el-Nasır’ın unvanı (  ) االمام الناصرel-İmam’ün-Nasır yazılmıştır.
Yıldızın çevresindeki yazılar aşınmadan dolayı okunamamaktadır. Benzer
örneklerinde ise Kelime-i Tevhid yazdığı görülmüştür.
Sikkenin arka yüzünde yıldızın merkezinde iki sıra yazıtta el-Melik
el-Zahir Gazi’nin sadece adı (  ) الملك الظاهرel-Melik’üz-Zahir yazılmıştır.
Yıldızın çevresinde silinmeden kaynaklı olarak yazılar okunamamaktadır.
5. Müze envanter numarası yok, Gümüş, (Dirhem), 1,50 gr, 15 mm, Kûfi
االماما

الملك

لناصر

الظاهر

Sikke 6. Sikkenin ön yüzünde görülen geometrik düzenleme, inci dizili
bir daire ile dairenin içinde iç içe iki sekiz kollu yıldız tasarımından meydana
gelmiştir. Sekiz kollu yıldızlardan dıştaki düz, içteki inci dizilerinden
oluşmuştur. Yıldızın merkezinde Halife el-Nasır’ın ismi (  ) االمام الناصرelİmam’ün-Nasır, yıldızın çevresinde ise (  هللا/  رسو ل/  محمد/  هلل/  االا/ ) الاله
Lailâhe İllallâh (Muhammedün Resûlullâh) şeklinde Kelime-i Tevhid
yazılmıştır.
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Sikkenin arka yüzünde görülen geometrik düzenleme ön yüzle
tamamen aynıdır. Sekiz kollu yıldızın merkezinde iki sıra yazıtta el-Melik
el-Zahir Gazi’nin adı (  ) الملك الظاهرel-Melik’üz-Zahir yazılmıştır. Yıldızın
çevresinde sikkenin Haleb’te 600 (1204) yılında basıldığı yazılmıştır. Yazıt
şöyledir: (  مائة/  ست/  سنة/  بحلب/  ) ضربDuribe bi-Haleb sene sittemie.
6. Müze envanter numarası 17845, Bakır (Fels), 600 (1204), 4.50 gr, 24
mm, Kûfi
االماما

الملك

لناصر

الظاهر

Çevresinde:

Çevresinde:

 هللا/  رسو ل/  محمد/  هلل/  االا/ الاله

 مائة/  ست/  سنة/  بحلب/ ضرب

Sikke 7. Sikkenin ön ve arka yüzünde görülen geometrik düzenleme altı
numaralı sikke ile tamamen aynıdır. Her iki yüzde de sekiz kollu yıldızların
merkezinde yer alan yazılar okunmakta, yıldızın çevresindeki yazılar ise
silinmiştir. Sikkenin ön yüzünde Halife el-Nasır’ın ismi (  ) االمام الناصرelİmam’ün-Nasır, Sikkenin arka yüzünde el-Melik el-Zahir Gazi’nin adı (
 ) الملك الظاهرel-Melik’üz-Zahir yazılmıştır.
7. Müze envanter numarası yok, Bakır, (Fels), 4.20 gr, 21 mm, Kûfi
االماما

الملك

لناصر

الظاهر

SONUÇ
Yapılan araştırmada Haleb Eyyûbî meliki el-Zahir Gıyaseddin Gazi’ye
ait yedi sikke tespit edilmiştir. Sikkelerden beş tanesi gümüş (dirhem), ikisi
bakır (fels) sikkedir. Sikkeler malzemelerine göre bir ayrıma tabi tutulduğunda, iki çeşit geometrik tasarımın kullanıldığı tespit edilmiştir. Gümüş
sikkelerin tamamı altı kollu yıldız, bakır sikkeler ise sekiz kollu yıldız bezemelidir. Dirhemlerin ve felslerin tamamı Haleb’te, 600 (1204) ve 601 (1205)
yıllarında darp edilmiştir. Dirhemler 1.50-2.90 gr ağırlığında, 15-21 mm
çapında; felsler ise 4.20-4.50 gr ağırlığında, 21-24 mm çaplarında değişen
ölçülerde basılmıştır. Bütün sikkelerin yazı karakteri kûfidir.
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Dirhemlerin hepsinin ön ve arka yüzlerinde altı kollu yıldız süslemesi
bulunmaktadır. 1-3 numaralı dirhemlerdeki yıldızın merkezinde Abbasi halifesi el-Nasır Ahmed ve Eyyûbî meliki el-Adil Ebu Bekr’in isimleri
ve unvanları yazılmıştır. 4 ve 5 numaralı sikkelerin ön yüzünde ise Halife el-Nasır’ın sadece unvanı yazılmış ismi belirtilmemiştir. Eyyûbî meliki
el-Adil Ebu Bekr’in ismi de yazılmamıştır. Yıldızların köşelerinde ise dini
ibare olarak Kelime-i Tevhid yer almıştır. Sikkelerin arka yüzünde; 1-3 numaralı sikkelerde yıldızın merkezinde el-Melik el-Zahir Gazi’nin adı, unvanı ve şeceresi; 4 ve 5 numaralı sikkelerde ise el-Melik el-Zahir Gazi’nin
yalnızca adı yazılmıştır. Yıldızın köşelerinde darp yeri ve yılı belirtilmiştir.
5 ve 6 numaralı felslerin ön ve arka yüzünde sekiz kollu yıldız tasarımı
bulunmaktadır. Sikkenin ön yüzünde Halife el-Nasır’ın ismi, arka yüzünde
el-Melik el-Zahir Gazi’nin adı yazılmıştır.
İ. ve C. Artuğ’un tarihçi Cemaleddin Muhammed ibn Salim ibn Vasıl’dan
naklettiğine göre: 593’te (1197) el-Melik el-Zahir Gazi ve kardeşi el-Melik
el-Aziz arasında barış yapmak maksadıyla Kadı Bahaeddin ibn Şeddad ve
Gurseddin Kılıç Mısır’dan Haleb’e gitmiştir. Barış yapılınca el-Melik el-Zahir Gazi Haleb’te, el-Melik el-Aziz adına hutbe okutulup, sikke kestirmiştir
(Artuk ve Artuk, 1970: 242). Ancak adını verdiğimiz sikke kataloglarında
görülen, iddia edildiği gibi el-Zahir Gazi’nin değil, kardeşi el-Melik el-Aziz’in sikkelerinde ikisi adına basılmış ortak sikkelerinin olduğudur.
Araştırmamızda yalnızca 600 (1204) ve 601 (1205) yıllarında darp edilmiş
örnekler bulunmuştur. Çeşitli çalışmalarda ise adı geçen tarihlerden daha erken ve daha geç basılmış örneklere rastlanmıştır. Eyyûbî sikkeleri hakkında
bilinen ilk çalışmayı yapan Numismat I. Pietraszewski, el-Zahir Gazi’nin iki
adet bakır sikkesini tanıttığı eserinde, 589 (1193) yılında darp edilmiş en erken tarihli örneğini yayınlamıştır (Pietraszewski, 1843: 120, no 436).
İkinci en erken tarihli çalışmayı yapan H. Lavoix, el-Melik el-Zahir Gazi’ye ait çok sayıda sikkeyi yayınlamıştır. Kataloğunda yayınladığı gümüş
sikkelerin en erken tarihlisi 591 (1195), en geç tarihli olanı ise 614 (1218)
yılında basılmıştır. Yayınladığı bakır sikkelerin en erken tarihli olanı ise
589 (1193) yılında darp edilmiştir (Lavoix, 1896: 197-210).
Doğu coğrafyası sikkeleri hakkında kapsamlı çalışmalar yapan S. L. Poole, el-Zahir Gazi’ye ait on tanesi gümüş, on bir tanesi bakır sikke yayınlamıştır. Gümüş sikkelerin en erken tarihli olanı 590 (1194), bakır sikkelerin
ise 599 (1203) tarihli olduğu görülmüştür (Poole, 1879: 80-86).
Son dönemlerin en kapsamlı sikke araştırması olan İ. ve C. Artuk kataloğunda el-Melik el-Zahir Gazi’nin bastırdığı dört gümüş ve bir bakır sikke
bulunmaktadır. Gümüşlerin en erken tarihli olanı 593 (1197), en geç tarihli
olanı 601’dir (1205). Bakır sikkenin darp yılı ve yeri silinmiştir (Artuk ve
Artuk, 1970: 241-243).
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Sikkelerin ön ve arka yüzlerinde karşımıza çıkan altı ve sekiz kollu yıldız
tasarımları Selçuklular ve onlara bağlı Türkmen devletleri arasında yoğun
şekilde kullanılmakla birlikte bütün İslam coğrafyasında sevilen motiflerdir.
Örneğin Artuklu dönemine ait bakır ve gümüş sikkeler üzerinde de
altı kollu yıldız motiflerini sıklıkla görmekteyiz. Motif Hüsâmeddin Yuluk
Arslan’nın 580-597 (1184-1200), Nâsıreddin Mahmud’un 597-619 (12001222) ve Nâsıreddin Artuk Arslan’ın 597-637 (1200-1239) bakır sikkelerinde karşımıza çıkmaktadır. Artuklu çağı bakır sikkelerde genellikle ön
yüzde bir büst bulunurken, altı kollu yıldız uygulaması sikkenin arka yüzünde gerçekleştirilmiştir. Artuklu melikleri Nâsıreddin Artuk Arslan ve
I. Necmeddin Gazi’nin 637-658 (1239-1259) gümüş sikkelerinde ise motif
sikkenin her iki yüzünde de uygulanmıştır (Uykur 2017) (Fotoğraf 1-4).
Altı kollu yıldız tasarımları Eyyûbîler dönemi sikkelerinde Salâhaddîn
Eyyûbî’nin (1171-1193) ve Ebu Bekir Seyfeddin el-Melik el-Adil’in bastırdığı
gümüş sikkelerin ön ve arka yüzlerinde de uygulanmıştır (Fotoğraf 5, 6).

Fotoğraf 1. Hüsâmeddin
Yuluk Arslan’ın
sikkesi(Uykur 2017)

Fotoğraf 2. Nâsıreddin
Artuk Arslan’ın sikkesi
(Uykur 2017)

Fotoğraf 3. Nâsıreddin
Mahmud’un sikkesi
(Uykur 2017)

Fotoğraf 4. I. Necmeddin
Gazi’nin sikkesi (Uykur
2017)

Fotoğraf 5. Salâhaddîn
Eyyûbî’nin sikkesi
(Mardin Müzesi)

Fotoğraf 6. el-Adil’in
sikkesi (Mardin Müzesi)
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Anadolu Selçuklu dönemi geometrik motif çeşitliliği içinde yıldız bezemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Taş süslemede kırık çizgilerin birbirine
bağlanması suretiyle oluşturulmuş yıldız kompozisyonları görülmektedir.
Özellikle Kubad Abad Sarayı’nda ele geçen çini buluntular arasında sekiz
kollu yıldız çinilerinin çokluğu dikkat çekmektedir.

Kubad Abad Sarayı çinileri (Arık 2000)

el-Melik el-Zahir Gazi’nin babası Salâhaddîn Eyyûbî’nin bastırdığı sikkelerde yoğun bir geometrik bezeme programı görülmüştür. Genellikle
sikkelerin dış sınırlarını çevreleyen bir veya iki daireden oluşan dairesel şeritler bulunmaktadır. Bu şeritler bazen inci dizili dairelerden, bazen de düz
dairelerden meydana gelmiştir. Sikkelerde bu dairesel şeritler içinde kare,
altıgen ve altı kollu yıldız tasarımlarına yer verilmiştir (Lavoix, 1896: 188189; Poole, 1879: 71, 72; Butak, 1947: 104; Artuk ve Artuk, 1970: 221 vd).
el-Zahir Gazi’nin sikkelerinde babası Salâhaddîn’in sikkelerinde karşımıza
çıkan figürlü örnekler bulunmamaktadır.
el-Zahir Gazi’nin sikkeleri görüldüğü gibi dirhem ve felsden oluşmaktadır, dinara rastlanmamıştır. Fakat el-Zahir Gazi’nin babası Salâhaddîn İskenderiye ve Kahire’de altın dinarlar bastırmıştır. P. Balog üzerinde Abbasi
halifesi el-Müstedi Bi-emrillah’ın ve el-Nasır Li-Dinillah’ın adı yazılı cam
sikkelerin de (jetonların) Salâhaddîn tarafından basıldığını ileri sürmüştür
(Balog, 1966: 245-247). el-Zahir Gazi’nin ise cam sikkesi bulunmaz.
el-Melik el-Zahir Gazi’nin altın sikke bastırmamış olmasının sebebi
ülkede oluşan altın sıkıntısından olmalıdır. Salâhaddîn döneminde
Haçlılara karşı verilen savaşlar nedeniyle madenler işleyemez hale gelmiş,
ticaretin bozulmasıyla koşullar kötüye gitmiş ve altın ve gümüşün
büyük miktarda Batıya kaçmasına neden olmuştu (Baadj, 2014:121-138;
Ehrenkreutz, 1956: 178-181; Makrizi, 1946: 57). Bu sorunları gidermeye
çalışan Salâhaddîn 583 (1188) yılında çıkardığı bir emirle halkı zarara
uğratan bütün paraları tedavülden kaldırarak ekonomide reform yapmıştı (Makrizi, 1946: 58).
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KATALOG

Sikke 1

Sikke 2

Sikke 3

Sikke 4
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Sikke 5

Sikke 6

Sikke 7

KAYNAKÇA
ARTUK İbrahim ve C. Artuk (1970), İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki İslami
Sikkeler Katalogu, Cilt I, MEB, İstanbul.
BAADJ Amar (2014), “The Political Context of the Egyptian Gold Crisis during
the Reign of Saladin”, The International Journal of African Historical Studies,
Vol. 47, No. 1, pp. 121-138. Erişim: http://www.jstor.org/stable/24393332
(23-02-2018)
BALOG Paul (Dec. 1966), “The Ayyūbid Glass Jetons and Their Use”, Journal of
the Economic and Social History of the Orient, Vol. 9, No. 3, (Dec.,1966), pp.
245-247. Erişim: http://www.jstor.org/stable/3595944 (23.02.2018)
BUTAK Behzad (1947), XI. XII. ve XIII. Yüzyıllarda Resimli Türk Paraları, Pulhan
Matbaası, İstanbul.

554

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

EHRENKREUTZ Andrew S. (Jul.-Sep. 1956), “The Crisis of Dinâr in the Egypt of
Saladin”, Journal of the American Oriental Society, Vol. 76, No. 3, pp. 178181. Erişim: http://www.jstor.org/stable/596289 (22.02.2018)
LAVOIX Henri (1896), Catalogue des Monnaies Musulmanes, Egypte Et Syrie, III,
Paris.
MAKRİZİ (1946), Eski ve İslami Paralar, Çev. İbrahim Hakkı Konyalı, Gavsi
Ozansoy Basımevi, İstanbul.
PIETRASZEWSKI Ignatius (1843), Numi Mohammedani, Fasciculus I, Berolini.
POOLE Stanley Lane (1879), Catalogue of Oriental Coins in the Biritish Museum,
The Coinage of Egypt: The Fatimee Khaleefehs The Ayyoobees, and The
Memlook Sultans Vol. IV, Classes XIV-XVI, Printed by Order of the
Trustees, Forni Editore, London.
ÖZAYDIN Abdülkerim (2004), “el-Melikü’z-Zâhir, Gāzî”, DİA, C. 29, s. 83-84.
RÜÇHAN Arık (2000), Kubad Abad, Türkiye İş Bankası kültür Yayınları, İstanbul.
ŞEŞEN Ramazan (1987), Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, İstanbul.
ŞEŞEN Ramazan (1995), “Eyyûbîler, (Siyasi Tarih, Medeniyet Tarihi)” DiA, C. 12,
s. 20-31.
TEKİNDAĞ M. C. Şehâbeddin (1978), “Melik-üz-Zâhir Gazi”, İA, C. 7, İstanbul,
s. 683-684.
UYKUR Ramazan (2017), Madenden Yansıyan Tarih Artuklu Sikkeleri, Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara.
YALÇIN M. Fatih ve Suat Kaymak (2016), “Ebü’l-Hasan ‘Alî El-Herevî ve etTezkiretü’l-Hereviyye fî’l-Hiyeli’l-Harbiyye İsimli Eseri”, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi V, s. 39-56.

Sanat Tarihi Çalışmaları

555

ROMANTİK RESİMDE DİNSEL YANSIMALAR
RELIGIOUS REFLECTIONS ON ROMANTIC PAINTING
Huriye ALTUNER1
ÖZET
Sanatsal üretim, insanın yaratılışının vazgeçilemez bir gerekliliğidir. Sanatın
şekillenmesinde; sanatçının yaşamı, içinde yaşadığı toplumun yapısı ve toplumsal
değerleri, tarihsel olaylar etkilidir. Ancak bütün bu etkenlerin ana belirleyicisi
dindir.
Dinsel yaklaşımlar, toplumlara, yüzyıllara göre değişmekte, sanat da buna
bağlı olarak anlamlandırılmaktadır. 18 ve 19 yüz yıl Avrupa toplumlarındaki bir
takım siyasi ve ekonomik koşullardaki değişiklikler, düşünce hayatındaki teolojik
eğilimler, sanatta yeni bir söylem oluşmasına neden olmuştur. Romantizm, bu
süreçte ve daha sonraki aşamalarda, birçok açıdan sanata bakış açısını değiştirmiştir.
Hıristiyanlığa ait konu ve semboller modern sanatta yerini almış, insan kendini ve
doğayı farklı biçimlerde sorgulamış, İsa, Mesih olarak tasvir edilmiştir. Yeni üslup
ve tekniklerle, sanatta dışavurumculuk önemli hale gelmiştir.
Batı sanatında İncil tasvirleri, dinin toplumlara öğretilmesi konusunda bir araç
olarak kullanılırken modern sanatla birlikte, bu tasvirlerin altında yatan anlamların
işaret edildiği sembolik bir anlama kavuşmuştur. William Blake, C. David
Friedrich, F. V. Eugène Delacroix, P. Otto Runge gibi sanatçılar da bu sembolizmden
yararlanmışlardır. William Turner gibi bir grup sanatçı, doğa tasvirlerini
kullanırken yine aynı doğrultuda dinsel bir yaklaşım sergilemişler, yaratıcının
gücün varlığını ve insanın bu güç karşısındaki duygularını yansıtmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Romantizm, Romantik Resim, Sanat ve Din, Sanat ve
Felsefe

ABSTRACT
Artistic production is the essential requirement of human being. Life of the
artist and the structure and values of the society the artist lives in, and historical
events influence the embodiment of art. However, the main determinant of these
factors is religion.
Religious approaches vary based on the societies and centuries, and art is
interpreted accordingly. Several changes in political and economic circumstances
of the European societies in the 18th and 19the centuries and the theological
tendencies in the world of thoughts led to formation of a new discourse in art. The
perspective of romanticism on art in many aspects changed in this continuum and
1 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNV., FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SANAT
TARİHİ BÖLÜMÜ huriyealtuner@gmail.com
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at later stages. Subjects and symbols of Christianity took their places in modern
art. Human questioned himself and nature in different ways. Jesus was depicted
Christ. Besides, expressionism became significant in art with the new touches and
techniques.
In western art, depictions in Bible was used as an instrument for teaching
religion to societies. Nevertheless, modern art made such depictions gain a symbolic
meaning which points out their core meanings. The artists such as William Blake, C.
David Friedrich, F. V. Eugène Delacroix and P. Otto Runge utilized this symbolism.
A group of artists including William Turner used descriptions of nature as they
exhibited a religious approach in that vein. They reflected the presence of the
creative power and the emotions of human being in the face of this power.
Keywords: Romanticism, Romantic Painting, Art and Religion, Art and
Philosophy

ROMANTIZM VE DIN
Modern sanatın başlangıcı olarak görülen 19. yüzyıl, bir önceki yüzyıldan itibaren yaşanan büyük toplumsal değişimlerin sonucunda, birey açısından oldukça sancılı ve bunalımlı bir süreç olmuştur. Buna karşılık, sanatın ve düşünce hayatının yönünü değiştirecek birçok yenilik bu dönemde
yaşanmıştır. Romantizm, ‘akıl’ın üstünlüğüne karşın, insanı ve insani duyguları ön plana çıkaran tavrı ile toplumun bütün alanlarında etkili olmuş,
zamanla toplumsal bir tavra, yaşam biçimine dönüşmüştür.
Toplumları geniş çapta etkisi altına alan Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi gibi olaylar, Romantik düşünce ve Romantik teolojinin şekillenmesinde
önemlidir. 19.yüzyılda, Roma Katolikliğinin tarzının değişmesi, Katolik Kilisesi içinde Papalığın rolünü yüceltilmesi ve İngiltere Kilisesi’nde, 1830’ların Oxford Hareketi (Bebbington, 1990: 9-10), Alman düşünür ve yazarların, tanrı kavramı üzerindeki arayışları, dinsel bakış açısının oluşumunda
etkili olan diğer önemli unsurlardır
1820’lere kadar yaşanan, Alman düşünürlerin teolojik yaklaşımları ve
Fransa’daki dini iklimi de değiştirmiştir. Romantik teolojiler, Barok dönemin teorilerine paraleldir ve tanrı insan için bir kurtuluştur. Liberal ilkeler,
dini sanat konuları ve sembolleri üzerinde geniş kapsamlı bir etkiye başlamış ve sanatçılar, daha dogmatik veya kutsal temalar yerine, insanlığı ve
Hıristiyan erdemini vurgulayan, “İsa-Mesih” tasvirlerine odaklanmışlardır.
1830’lara gelindiğinde, işçi sınıfları, “İsa” figürünü, “yoksulların kurtarıcısı” veya “İyi Çoban” olarak tercih etti; siyasi aktivistler ve liberaller, ezilen kitlelerin lideri olarak “İsa” imgesini popülerleştirdiler. Seçkin, eğitimli
burjuvazi bu imgeyi, Zeytindağı’nda dua eden ve acı çeken, tek kahraman
olarak tercih ettiler (Polıstena, 2009: 27).
Bundan sonraki süreçte, modern sanat içinde “İsa” tasvirleri defalarca
aynı duyguyla tekrarlanmıştır. Toplum hızla gelişip değişmekte, Fransız
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İhtilali gibi özgürlük, milliyetçilik, bağımsızlık söylemleri yeni ulusların
doğmasına, buna karşılık birçok savaş ve acının yaşanmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan hızla sanayileşen kentlerin kalabalıklığı içinde insanlar
manevi duygulardan uzaklaşarak yalnızlaşma sürecine girmektedir. Büyük
kitleleri etkisi altına alacak olan I. ve II. Dünya Savaşları da toplumun bu acılarını perçinleyecek ve birey-sanatçı kurtarıcı bir güç olarak dine sığınacaktır.
Sanatçı, doğal olarak, ilk dine-aracısız olana, geçmiş değerlere, doğaya
ve kendine yönelmiştir. Yaşanan gerçeklerden kaçış, hayaller ve mistik olanın önemini artırmıştır. Ortaçağ gelenekleri içinde şekillenen sanat eserleri
ve ortaçağ Hıristiyanlık inancı özlemle karşılanmıştır.
Bu süreçte, düşünce hayatında yaşanan değişiklikleri yansıtan, Rousseau, bir arkadaşına yazdığı mektuptaki ifadeleri ilgi çekicidir;
“Madam! Kimi kez çalışma odamda tek başıma kalıp ellerimle gözlerimi sıkı sıkıya kapadığımda ve gece karanlığında,
Tanrı’nın olmadığını sanıyorum. Fakat bakınız: güneşin yeri
örten pusları dağıtarak ve doğanın şaşırtıcı parlak görünümünü açığa vurarak doğuşu aynı anda ruhumdaki bütün bulutları dağıtıyor. İmanımı, Tanrı’mı ve O’na olan inancımı yeniden
buluyorum. O’na hayran olup tapıyor ve secdeye kapanıyorum”
(Russell, 32).
Ulaştığı noktada, düşünen her insanın kendinden ve yaşadıklarından
yola çıkılırsa tanrıya inanmamanın mümkün olmayacağını gören Rousseau, “Tanrı’ya, başka bir doğruluğa inandığım ölçüde kuvvetle inanıyorum.
İnanıp inanmamak, dünyada bana bağlı en son şey” demiştir. Aklın egemen
olduğu bir çağda Rousseau, insanı ön plana almış ve onu duyguları, korkuları, özlemleri ile bir bütün olarak görmüştür. Duyguları olan insan bu yolla
gerçeği kavrayacaktır. İnsani duyguların temelinde ise dinsel inanç vardır
(Russell, 1997: 32).
Rousseau’nun, Emile adlı eserinde, “Savoy’lu Rahibin İmanı Üzerine İtirafnamesi” adlı bölümünde, belli kurallara ve aracılara ihtiyaç duymadan,
insanın, yaşamın ve doğanın izlenmesi sonucunda oluşan “doğal din” den
bahseder. İnsan, gözlemleriyle kendi içinde Tanrı’nın varlığını hissedecektir (Russell, 1997: 32,34). Aracısız ve doğal din, aynı zamanda yalın, doğal
ve ‘ilk’ dindir. İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki dindir. İnsan, doğaya yöneldiğinde, aklı ve duyguları, onu bu gerçeğe götürecektir.
Rousseau, “İtirafları” (1782-89) ve “Yalnız Yürüyenlerin Sicilleri” (1782)
adlı eserleri, birey ile Tanrı arasındaki samimi ilişkinin romantik fikirlerini öngörür. Yalnızlık ve teoloji arasında, tanrı ile iletişeme geçen figür
paradigması ile bağlantı kurar. Rousseau, romantiklere, insanın doğayla iyi
olduğunu, ancak toplum tarafından bozulduğu fikrini sunar. “Doğal insan” doğaya yakın olan ve sosyal kurumlar tarafından bozulmamış olandır.
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Doğa, tanrı ile insan ruhunu birleştiren bir mistik bir bağ ve ilahi kendinden geçişin aracıdır (Kaur). Dolayısıyla Romantikler için doğanın anlamı
da yeni bir boyut kazanmıştır.
Romantizmde tanrı, insanın benliğinde ve doğada her yerdedir. Tanrı
ve evreni bir gören (Dorman, 2011: 17) Panteizm, özellikle romantik dönemden beslenmiş ve daha sonra onun belirleyici bir özelliği haline gelmiştir. Geleneksel dini inançlardan beslenen Romantikler, doğaya, Tanrı’nın
yaşadığı yer olarak bakmışlardır.
Romantik dönemi oluşturan düşünsel yapının içinde Yeni-Plâtoncu anlayış büyük ilgi görmüştür. Plotinos’un mistik felsefesiyle2, Platon3 ve Aristoteles4 öğretilerinin kaynaşmasından oluşan, felsefenin dinselleştiği, Tanrı
kavramının ön plana çıktığı Yeni Plâtonculuk (Yeni Eflatunculuk), Romantizmin dine bakış açısını büyük ölçüde etkilemiştir. Tanrı kavramı ön plana çıkmış, toplumların dünya görüşünün yanı sıra sanat anlayışında da bu
yönde gelişmeler olmuştur. Dönemin önemli düşünürlerinin, din ve tanrı
konusundaki sözleri, dünyayı algılayış biçimleri, Romantizm sanat anlayışını belirlemiştir.
Romantik teolojini en önde gelen isimlerinden biri İmmanuel Kant
(1724-1804), romantiklere, teolojik ve estetik arasındaki bağlantı için yeni
bir dil sağlar. Romantik teoloji, Romantik benlik fikrine ve benlikteki ilahi içkinliğe dayanmaktadır. Kant’ın, “The Critique of Practical Reason”
(1788) ve “The Critique of Judgement” (1790) adlı eserlerindeki Tanrı’yı
algılama becerisi hakkındaki argümanları Romantikler üzerinde derin etkiler yaratır (Kaur).
Kant, kuramsal usun (aklın) diktalarına karşı yüreğe, duygulara yönelmiştir. Kant, Tanrı varlığı konusunda, salt zekâsal ispatların tümünü yıkmak istemiştir. Tanrı’nın varlığını, salt usla, Ontolojik, Kozmolojik, Fiziko-teolojik olarak kanıtlarken, salt usun kullanılmasının yanlışlıklara yol
açacağını belirtir. Tanrısal varlığın, aynı zamanda pratikle, ahlaki tavırla
anlaşılacağını söyler. Ahlaksal yasa, adaleti, yani erdemle orantılı mutlulu2
Mısır’lı düşünür Plotinos (İ.S. 203 – 270) Plotinos’a göre insanın amacı, Tanrı’ya
benzemek olmalıdır. Tanrı, salt iyiliktir. Erdem, Tanrı’dır; insan, Tanrı’ya benzemeye
çalışmakla erdeme ulaşabilir. İnsan da evren gibi, Tanrı’dan gelir, Tanrı’ya döner. Varlığın
ilkesi tektir. Bu ilke, birliktir, başka bir deyişle Tanrıdır ve her şeyin ölçüsüdür. İlk varlık
da son varlık da Tanrı’dır. Plotinos’un töresine (ahlak) göre insanları Tanrı’ya götürecek üç
yol vardır; sanat, sevgi, felsefe ve bunlar insanı “Erdem”e ulaştırır (Hançerlioğlu,2007: 115).
3 Platon dini, ahlâkın korunması ve varlığını devam ettirmesi için bir ön şart olarak
düşünür. Din ile iyilik idesi arasında yakın bir ilişki kuran Platon, dini, idealara götüren bir
yol olarak da nitelendirir. Tanrı canlı olan ve var olan her şeye de nüfûz etmiştir. Platon,
hayatın ve her şeyin nedeni olan ruhu din ile özdeş saymakta ve dini var kılan bir neden
olarak görmektedir (Erdem,2004:7-8).
4 Aristoteles, varlığın yoktan yaratılışını bulmak değilse bile, ilk hareket ettiren, ancak
kendisi hareket etmeyen ve maddi olmayan bir başlangıcın varlığını yani Tanrı’nın varlığının
kaçınılmazlığını ifade etmiştir (Önal, 2013: 48).
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ğu gerektirir. Bunu ise sadece Tanrı sağlayabilir. Erdemim olması için Tanrı ve gelecek bir yaşantı vardır, bu şekilde özgürlüğe ulaşılacaktır (Russell,
1997: 49, 55-56).
Kant’a göre “deha”, “estetik fikirler” üreten yetenektir. Bu estetik fikirlerin, “güzel sanatları” farklılaştıran ruhun gelişimi üzerinde büyük etkisi vardır. Estetik fikir, herhangi bir içerikle ya da dille anlatılamayacak bir fikirdir
ve bu yüzden, açıklanamayan ifadeler, deneyim ve duygu olarak tanımlanmıştır (PAR,http://www2.hawaii.edu/~freeman/courses/ phil330/14.%20
Romanticism).
Panteizmin izleri, Hegel’de ve dönemin birçok düşünürlerinde de görülmektedir. Friedrich Hegel (1770-1831), 19 yüzyılın sonunda sadece
Almanya’da ki değil, Amerika ve Büyük Britanya’daki ileri gelen akademik
filozofu etkilemiş, birçok Protestan tanrıbilimci onun öğretilerini kabul etmiştir. Felsefenin, dine olan yakınlaşması, Hegel’in şu sözlerinde ifadesini
bulur; “… büyük (halk) yığınlarının duyusal bir dine sahip olması gerektiğini işitiyoruz. Salt büyük yığınlar değil, filozoflar da duyusal bir dini gereksinmektedir. Gereksindiğimiz şey, aklın ve yüreğin tek-tanrıcılığı ve imgelem
gücünün ve sanatın çok tanrıcılığıdır ” (Kula, 2009:138).
Romantik dünya görüşü; akıl ve duygunun ulaştığı bir gerçeği, ilahi
olanı işaret etmektedir. İlahi güç, doğaya veya yaşantımıza baktığımızda
ortada olan bir gerçektir ve filozoflar dâhil bu gücün yadsınması mümkün
değildir. Akıl ve duyularımız bizi “tek” olan gerçeğe götürmektedir. Hegel,
sanatın çok tanrıcılığından bahsederken aslında dünya üzerindeki görüntüleri tuvaline taşıyan sanatçının, eserindeki her bir unsurun ilahi bir yansıma olarak görülmesinden ve sanatçının yaratıcı gücünden bahsetmektedir.
Her sanatçının bakış açısı, dolayısıyla resmettikleri farklıdır. Bu da sanatın, ne olduğu sorunsalı üzerinde düşünmeye yönlendirir. Hegel, için sanat,
ancak kendisini din ve felsefe ile aynı alan içerisine yerleştirildiği zaman;
ilahi olanı, insanlığın en derin ilgilerini ve tinin en kapsamlı hakikatlerini
zihinlerimize getirdiği zaman sanat olur. Sanat eserlerinde, milletlerin, en
zengin iç sezgilerinin ve fikirlerinin izleri yer almaktadır. Bu nedenle sanat, çoğu kez milletlerin felsefesini ve dinini anlamanın anahtarı olmuştur.
Sanat, dinin bir parçası olması ile bir doyum sağlamaktadır. Sanat, Tanrısal
niteliklerin güzellik olarak yansıdığı görünümlerinin tasviridir, yaratıcının
dünya üzerindeki güzelliklerinin duyumsal olarak ifadesidir. Sanat ile din
ayrılmaz bir bütündür ve “sanatın alanı dindir”. Din, sanatla, felsefe arasında yer almaktadır (Arıcan, 2006: 206, 218-19).
Romantik sanat anlayışına, yön veren diğer düşünür de Friedrich Schelling (1775- 1854)’dir. Schelling, özellikle romantik sanatçının, doğaya bakışındaki tinsellik üzerinde durmuştur. Doğaya ve Tine ait olanın birliğini
ilke olarak, Idea olarak görmüştür. Schelling’e göre sanat, ‘Tin’in en üstün ve
en yetkin bir biçimde kendini gösterdiği alandan doğadan beslenir. “Doğa”
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yada daha genel ifade ile “Kosmos” ve içinde küçük bir ayrıntı olan insan,
ilahi düzenin bir parçasıdır. Evren, “dahi akıl”dan “salt dehayı” ve estetik,
entelektüel sezginin bir türü olan “hakiki bilgiyi” türetir. Ona göre güzellik
hakikat ile özdeştir. Bu hakikat, rastlantısal, yetkin olmayan, sonlu ve zamanlı, insana bağlı olan değil, evrensel, yetkin, öncesiz ve sonrasız, Tanrı’ya
bağlı olan hakikattir (Bozkurt, 292-293). Schelling, doğada, bireyde ve sanatta yaratıcı gücün varlığını ifade eder.
Natüralist Realistlerden başlayarak değişen doğaya yöneliş, Romantizmle birlikte, gerçeğin, “görünenle yansıtılması” algısından uzaklaşarak,
mistik, gizemli ve felsefi bir doğa algısına dönüşmüştür. Doğa, ilahi olanın
yansıdığı alandır. Birey, yüce yaratılış içinde, küçük bir ayrıntı olarak kendini görür ve yaratılışın mucizevî sürecini kendinden başlayarak sorgular.
Romantizminde, Schlegel kardeşlerden August Schlegel (1767 – 1845),
1809-11 Viyana konferanslarında, “romantizm” terimini kullanarak sanata yeni bir yaklaşım kazandırmıştır. Romantizmi, modern sanat ile klasik
sanatı birbirinden ayırt etmek için kullanmıştır. Schlegel, romantik şiiri ve
sanatı, sonsuz bir çaba olarak tanımlar. Bu çaba, Hıristiyan sanatında yansıtılır ve doyurulamayan bir özlemdir (PAR, http://www2.hawaii.edu/~freeman/courses/phil330/14.%20Romanticism.pdf).
Friedrich Schlegel (1772-1829) ise çağdaşlarının romantik fikir ve düşüncelerini kavramlar içine almağa, sistematik hale getirmeğe çalışmıştır.
Schlegel, bunun için her şeyden önce, geçmişteki değerlere yönelmiş, hareket noktası olarak eski Yunan Klâsizmini görmüştür. Geçmişe yönelişle
birlikte, tabiat ve kültür, hayat ve ruh üzerindeki sorgulamalarla romantizmin ilkelerini belirlemeye çalışmıştır. Geçmişi özlemle anmak, toplumdaki
bireyin yalnızlığının ve çare arayışının da bir sonucudur. Modern insanın
geçmişine sahip çıkmasıyla, birlik ve bütünlük şuuru yeniden canlanacak
ve kaybolmuş ahenk yeniden yakalanabilecektir. Ayrıca geçmişin dini-felsefi yaklaşımı da toplumu canlandıracak, doğaya bakışı farklık kazanacaktır. O’na göre, Rousseau’nun basit fakat mesut tabiat durumu ve algılayışı
yeterli değildi. “Yüksek ve temiz bir insanlık” a Yunan kültürüyle ulaşmak
mümkündü. Eski Yunan’ın tabiat anlayışı, Yeni Platoncu yaklaşım, modern sunîliğe bir tezat olarak ele alınarak Romatizm’in teorisini oluşturdu
(Özgü, 1944: 734). Tanrıdan gelen kutsallık, ışık, doğayı ve insanı sarmıştır
ve artık “deha” sahibi olan sanatçı bunu görmektedir. Kendini ifade, insanı
tanrıya yaklaştırır hatta ideal olarak Tanrı’nın varlığına ulaştırır (Kaur).
Dünyayı, kâinatı hisle, duygu ile sarmak, her sonlu olanda sonsuzu
görmek, Schlegel gibi Schleiermacher için de geçerliydi. Friedrich Schleiermacher (1768 – 1834), aklın üstün kılındığı düşünce yapısı içinden çıkarak romantik dinsel felsefi alanda arayışlara girmiştir (Mamedova, 2011:
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4). “Schleiermacher’de, sonsuzluk, dinî denilen bir hadise ile beraber hüküm
sürüyordu. Bu hadisenin alanı, “his”di. Dünyayı, kâinatı hisle, duygu ile sarmak; onu her sonlu olanda görmek, ona karşı bir bağlılık duymak ve bağlılığını bilmek, işte dinin mahiyeti burada idi. Sonluluk içinde sonsuzlukla bir
olmak ve her anı ebedileştirmek,,, dinin ölmezliği işte bu idi” (Özgü, 1944:
735-736).
Romantik dönem sanat anlayışında dinsel yaklaşımların ön plana çıkması görüldüğü üzere öncelikle düşünsel boyuttaki değişimlerden kaynaklanmıştır. Bahsi geçen filozofların yanı sıra Fichte, Schiller, Schopenhauer,
Nietzsche, William Blake, Samuel Taylor Coleridge, Novalis, William Wordsworth gibi yazar ve düşünürler, romantik teolojiye katkıda bulunmuşlardır.

Romantik Resimde Dini Tasvirler
Blake ve Novalis’in sanatı, teolojik estetik açıdan ortaya çıkan, ilahi
ifade, Tanrıya ulaşma aracı olarak görülür. William Blake (1757-1827),
edebi eserlerinin yanı sıra, gravürcü ve ressam olarak, geçmiş kültürlerden,
Hıristiyanlık ikonografisinden ve mitlerden beslenerek gerçekleştirdiği
eserleriyle çağdaşlarını büyük ölçüde etkilemiştir. Adeta soyut fikirlere,
felsefi alegorilere ve gizemlere görsel form vermiştir. Michelangelo’nun
genelde olağanüstü, kahraman figürleri, Blake’in saf düşünce ve simgesel
sınırları boyunca yüzen devasa sembolik yaratıklarının çoklu prototipleri
olmuştur. Yalın dünyevi algıları taklit etmekten, keskin konturlu figürler ve
şaşırtıcı derecede basit kompozisyonlar kurarak kaçınmıştır (Rosenblum,
1972: 23, 28).
William Blake’in, Michelangelo’nun Sistina Şapeli fresklerini anımsatan
figürleri, geçmişle modern sanat arasında beliren sembolik unsurlardır.
Bu sembolizm ve geçmişe duyulan özlem romantik tavrın ürünüdür ve
kaynağını İncil’den almaktadır. “The Ancient of Days” adlı eseriyle insanın
yaratılışına kadar inen bir süreci işaret etmektedir. Kırmızı, karanlık bulutlar
üzerinde bir ışık belirmekte ve Tanrı ışığın ortasında yeryüzünü yaratmak
için adeta ilk kıvılcımı yollamaktadır. Aynı zamanda bu kıvılcım ya da ışık
İsa tasvirlerini başı üzerinde yer alan, Ortaçağ Hıristiyan resimlerinde
sıklıkla kullanılan, tanrının ruhunu simgeleyen ışıktır. Bu, aynı zamanda
Tanrının nurun (varlığının) bütün canlılar üzerine yayıldığını düşünen,
doğa ile Tanrı’nin birliğini işaret eden düşüncenin görselleşmiş halidir.
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Görsel 1. William Blake, “The Ancient of Days”, 1794, (https://artforus.
wordpress.com/2013/05/01/ancient-of-days/).

Blake için İsa, kutsallık (İlahiyat) ile insanlık arasındaki hayati ilişkiyi ve birliği simgelemektedir: “her şeyden önce bir dil ve bir din vardı: bu
İsa’nın dinidir, sonsuz İncil’dir, Antik İsa İncilidir” (http://www.agdc.ac.in/
pdf/resource/william_blake.pdf). Dönemin özlemi olan İncil; ilk döneme
ait bozulmamış İncil, İsa’ya gelen İncil ve İsa haça gerilmeden önceki İncil,
insanların bu kadar zalim olmadıkları döneme ait İncil’dir.
“The Angels Hovering Over the Body of Christ in the Sepulchre”, adlı
eseri de diğer birçok çalışması gibi bu arayışı gösteren bir çalışmadır. Sanatçı geçmiş kültürden gelen tasvir unsurlarını kendi yorumuyla 1905 tarihli
eserinde bir araya getirmiştir. Mesih, ölü bedeni öylece yatmakta ama meleklerle birlikte saçılan ışık bu ölüm karanlığını yok etmektedir. Yaşanan
karanlık günler “Mesih”le yok olacaktır...
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Görsel 2. William Blake, “The Angels Hovering Over the Body of Christ in the
Sepulchre”, 1905, (https://prezi.com/ycc8e2_rq0vj/william-blake/).

Romantik resim sanatında iki türlü “doğa ve Tanrı” anlatımı ya da “doğa
ve din” anlatımı söz konusudur. Birincisi, William Blake gibi sanatçılarda
görülen dini unsurların, sembollerin yer aldığı anlatım; diğeri de Turner
gibi sanatçılarda olduğu gibi, hırçın, dramatik, sonsuz, insanı düşündüren,
sorgulatan ve ilahiyatı işaret eden doğa tasvirleri ile anlatım. Bazı sanatçılar
ise her iki tavrı da barındırmaktadır.
İnsanın, doğanın mucizevî güzelliği ve ilahi düzen içindeki yerinin sorgulanması, duygusal ve tinsel bir eğilime yol açmıştır. William Turner’ın
(1775-1851) çalışmalarında mistik hal bu yüzdendir. Turner’ın doğası, insanı ezen, fırtınalı bir doğadır. “Northumberland Wreckers Sahili” ve “Fır-
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tına” adlı eserinde olduğu gibi; hayal ve gözlemin ürünü olan tasvirlerde,
yoğun fırça vuruşları, duyguların, izleyiciye etkili bir dille aktarılmasını sağlamaktadır. Yaratıcının büyüklüğünü, güzelliğini gösteren ilahi bir doğa ve
bunun büyüklüğü karşısında ayrıntı olan insan; yaratılışın güzelliğini taşıyan
ancak kimi zaman yaşadıkları yüzünden acı çeken melankolik insan.

Görsel 3. William Turner, “Northumberland Wreckers Sahili”, 1834, (https://
www.william-turner.org/Wreckers-Coast-Of-Northumberland.html).

Görsel 4. William Turner, “Fırtına”, 1840-45, (http://www.william-turner.org/).
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Romantizmde, tarih ve doğa kavramlarını bütünlüğünden çıkan ilahi
duygu yoğunluğu vardır. Dağlarda, denizde ve dramatik manzaralarda
esrarlı bir romantizm söz konusudur. Sarp kayalar, fırtınalı gökyüzü,
hırçın dalgalar, uçsuz bucaksız manzara görüntüleri içinde insan küçük bir
ayrıntıdır (Bebbington, 1990: 9-10).

Görsel 5. William Turner, “The Evening Star”, 1830 (https://www.nationalgallery.
co.uk/).

Doğadaki verilerden yola çıkarak insanlık trajedisi ve hikâyesi duygusunu dile getiren sanatçı bu açıdan Friedrich’le örtüşmektedir. Turner’ın
“The Evening Star” adlı eseri, Friedrich’in, “Monky by the Sea” adlı eseri
aynı duygular üzerinden bir arayıştır. Denizin ve gökyüzünün sınırsız genişliklerinin, yarı dini gizemleri üzerine bir Romantik meditasyonun göstergesidir. Karanın kenarında, ölçülmez bir manzaranın eziciliğinin içine
izleyiciyi de çekilmektedir (Rosenblum, 1972: 33).
Claudon’un dediği gibi; Caspar David Friedrich’in (1774-1840) tabloları, yaşam ve ölüm; insan, Tanrı ve doğa arasındaki ilişkilerin monologlarıdır. Peyzajlarında doğaüstü bir anlayış vardır. Peyzaj, metafizik, trajik
bir boyut kazanarak zamandan bağımsız bir dekora dönüşmüştür ve doğa
güçleri karşısında insanın büyük yalnızlığını, bunun sonucu olan yıkımı
dile getirir. İnsan varlığını ve önemsizliğini anımsatarak tinsel bir boyut kazandırır (Claudon, 1994: 51-52). Tasvir edilen, yaratıcı gücün büyüklüğü,
sonsuzluğu, buna karşın, doğan ve ölen yani sonu olan insandır.
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Caspar David Friedrich, “Monky by the Sea”, 1809, (http://www.tate.org.uk/
context-comment/articles/whispering-zeitgeist)

Friedrich ve Turner’ın doğa tasvirlerinde, bu dünyanın maddeselliği
üzerinden öbür dünyanın, maneviyatın anlatımı gibi bir metafor vardır.
Her iki sanatçıda, deniz kenarı, kayıklar, deniz yolculuğu gibi temalarla;
doğa ve doğaüstü, yaşam ve ölüm, başlangıç ve bitiş gibi kavramlar üzerinde durmaktadır (Rosenblum, 1972: 33-34). İnsan, dünya üzerinde gelip
duraklayan ve bir müddet sonra giden bir yolcu gibidir. İnsan hayatı ve doğal düzen bu algıyla yorumlanır. Kalıcı olan, sonsuz olan ise yaratıcı güçtür.
Sanatçının, “Mountain with Rising Fog” ve “The Wanderer Above The
Mists” adlı eserleri, Rousseau’nun şu sözlerini hatırlatmakta; “…güneşin
yeri örten pusları dağıtarak ve doğanın şaşırtıcı parlak görünümünü açığa
vurarak doğuşu aynı anda ruhumdaki bütün bulutları dağıtıyor. İmanımı,
Tanrı’mı ve O’na olan inancımı yeniden buluyorum. O’na hayran olup tapıyor ve secdeye kapanıyorum…” (Russell, 32). Çalışmalarında, bu şaşkınlığı,
hayranlığı ve sorgulamayı bulmak mümkündür. Salt aklın üstün kılındığı
bir dönemde akıl bile doğada yaratıcının varlığını kavramaktadır. Kant’ın
dediği gibi sadece akıl yeterli değildir, yüreğe ve duygulara yönelmek gerekir. Romantik sanatçı bunu yapmıştır. Gördüğü ve tuvaline yansıttığı şey,
doğayı ve insanı saran kutsallıktır.
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Caspar David Friedrich, “Mountain with Rising Fog” , 1819-20, (https://www.
the-athenaeum.org/art).

Caspar David Friedrich, “The Wanderer Above The Mists”, 1817-18, (http://www.
caspardavidfriedrich.org/)

Friedrich’in, dinsel temaları açıkça kullandığı çalışmaları da vardır. Yine
mucizevî bir doğa fakat içinde bir kilise, bir haç ya da her ikisi bir arada
bulunmaktadır. “Neubrandenburg” adlı eserinde olduğu gibi, doğa içinde
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ayrıntı olan insan ve bir kilise tasvir edilmiştir. Önde çayırlık bir alan, arkada dağlar, ufukta Baltık kentinin sisli, küçük silueti gibi bir görüntü ve köy
kilisesi yer almaktadır. Sanki Kudüs’ün, göksel kentin, müthiş mekânsal
atmosferi tasvir edilmiştir.

Görsel 11. Caspar David Friedrich, “Neubrandenburg”, 1816 (http://www.
caspardavidfriedrich.org/Neubrandenburg-c.-1817.html).

Sanatı, ilahi bir yansıma olarak gören Hegel kaynaklı söyleme bağlı kalan
romantikler, dini konuları ve Hıristiyanlık simgelerini doğrudan çalışmalarına dâhil etmişlerdir. Caspar David Friedrich’in “Tetschen Altarı (Dağdaki
Haç)” adlı panosu manzara resimlerine getirdiği yeniliğin bir manifestosu
gibidir. Benzer özellikler Philipp Otto Runge’da bulunmaktadır. Doğal unsurlara derin dini anlamlar veren ayrıntılar katmaktadır (Bailey, :5). Bu
resim için Friedrich şunları demiştir;
“İsa haçta, yüzü batan güneşe, baba tarafından verilen sonsuz
yaşama dönük. Mesih’in öğretisi, İsa ve Baba’nın direk hareket
etiği eski dünyaya ait olan ölümle ilgilidir. Güneş battı ve
dünya daha fazla ışığı tutacak durumda değil. Akşamın altın,
yumuşak ışıkları, haçtaki, en saf olan en asıl olan kurtarıcının ve
dünyanın üzerine yansımaya başlamış. Haç kayanın üzerinde,
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İsa, Mesih inancımız gibi dimdik durmakta. Haçın etrafında
Köknar ağaçları, her zaman yeşil, bütün zamanlarda var olan
sonsuz bir şekilde tıpkı insanlığın ona bağladığı umutları gibi,
haça gerilmiş olana” (Bailey, :6).
Bu anlatım sanatçının, “Morning in the Riesengebirge”, “Morning Mist
in the Mountains in Rudolstadt”, “Cross and Cathedral in Mountains in
Düsseldorf ”, “Cross in The Forest in Stuttgart” gibi diğer çalışmalarını da
açıklamaktadır. Friedrich’in eserlerindeki sembolizmin kökleri Ortaçağ
tasvir geleneğine kadar gitmektedir. “Tetschen Altarı (Dağdaki Haç)” adlı
eseri form olarak da geçmişin atlar pano formlarının benzeridir. Oymalı
altın yaldızlı, yuvarlak bir kemer içine kompozisyon yerleştirilmiştir.

Caspar David Friedrich, “Tetschen Altarı (Dağdaki Haç)”, 1807 (Passeron, 1990:
101).
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Caspar David Friedrich, “Morning in the Riesengebirge”, 1810/11 (http://www.
bc.edu/bc_ org/avp/cas/his/CoreArt/art/rom_fri_mornin.html).

Caspar David Friedrich, “Cross and Cathedral in Mountains in Düsseldorf”,
1812, (https://www.wga.hu/html_m/f/friedric/2/205fried.html).
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Caspar David Friedrich, Cross in The Forest in Stuttgart, 1820, (www.
casperdavidfriedrich.org).
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Thomas Cole (1801 -1948), “Günbatımında Haç”, 1848, (https://www.sfxparish.
com/go-therefore/).

Modern sanatta “haç” ve “haça gerilmiş İsa” tasviri, Friedrich’in kendi
ifadesinde de yer aldığı gibi, Hıristiyanlığa ve İsa’nın Mesih olarak görülmesine bağlılığın; kendi peygamberini haça gerecek kadar kötü olan insanın ve kötülüğüne rağmen insanı kurtaracak olan dinin simgesidir. Bu
bakış açısı Delacroix’in dini konuları çalışmalarını da şekillendirmiştir.
Duyularımız bizi bu gerçeğe götürmektedir ve dünya üzerindeki görüntüleri tuvaline taşıyan sanatçının, eserindeki her bir unsur, Hegel’in dediği
gibi ilahi bir yansımadır (Arıcan, 2006). Bu bakış açısı, Ferdinand Victor
Eugène Delacroix’in eserlerinde de söz konusudur ve mucizevî yaratılışın,
güzelliğin simgesi olan doğa seçtiği konular arasında yer alır.
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Görsel 8. Eugène Delacroix, Gemi Kazası, 1862 (http://www.eugenedelacroix.
org/).

Delacroix, 19 yüzyılın tarihi ve siyasi olaylarıyla ilgili resimleriyle ve
oryantalist tavrı ile ön plana çıksa da geleneksel dini konuları işlediği birçok eseri vardır. Almanya’dan sonra Fransa’da hızla yayılan Romantik Teoloji’nin etkileri sanatçının eserlerinde de görülmektedir. Dönemin dinsel
canlanışı, maneviyata yöneliş ve İsa’nın Mesih olarak, ezilenlerin kurtarıcısı
olarak görülmesi fikrinin yanında yer almıştır. Modern-dini sanat sitilinde çalışan Delacroix için din, sanatçının hayal gücünü besleyen sürekli bir
kaynaktır (Polıstena, 2009: 26, 27).
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Görsel 8. Eugène Delacroix, “Pieta”, 1850, (https://www.eugenedelacroix.org/
Pieta-1850.html)

Sanat Tarihi Çalışmaları

575

Görsel 8. Eugène Delacroix, “Çarmıhta İsa”, 1847 (http://art.thewalters.org/
detail/16288/christ-on-the-cross/).
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Görsel 8. Eugène Delacroix, Mesih Bahçede, 1826-1827, (http://www.
thearttribune.com/spip.php?page=docbig&id_document=34)
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Görsel 8. Eugène Delacroix, İsaya Ağıt ,1848 (https://www.pubhist.com/w22575)

“… Tüm dinlerin, hayal gücü ve aynı zamanda insanın en derin hislerine
olan itirazını sunması gerektiğini düşündüm ...” diyen Delocroix’in dini resimlerini, Romantik iç gözlemin sonucunda ortaya çıkan ruhsal işaretlerin
estetik ifadesi olarak tanımlamak mümkündür (Polıstena, 2009). Katolik
kültüre ilgi duyan Delacroix’in bu çalışmalarında, toplumsal maneviyat,
insancıl değerler ve Tanrı ile daha yakın ilişki kurma çabası ifadesini bulmuştur. Aynı yaklaşım, Philipp Otto Runge’un çalışmaların da söz konusudur. Runge’nin çalışmaları, Delacroix’e göre daha Ortaçağ geleneğine bağlı
yapısal özellikler taşır.
Philipp Otto Runge (1777-1810), Caspar David Friedrich gibi Protestan
yaklaşımı benimsemiştir ve her ikisi de Panteizme varan bir görüşle manzara resimleri yapmışlardır. Onlar için doğa, tanrının ve dinsel duyguların
bir yansımasıdır. 19 yüzyılın bütün sanatçıları gibi her ikisi de dönemin
siyasi olaylarından ve çalkantılarından etkilenmişlerdir. Yaşanan istilalar ve
yaklaşan savaşa karşı “Tanrı” ve “anavatan sevgisi” ortak tutumlarının bir
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başka örneğidir. Bu dönemde romantik milliyetçilik kavramı sürekli evrim
geçirmiş ve yeniden gözden geçirilmiştir (Miesel 1972: 38-39).
Runge’un kullandığı derin ve gizemli semboller, antik Hıristiyan kültürden kaynaklanmaktadır. Örneğin “Morning adlı çalışması Ortaçağ yazmalarındaki sayfalara benzemektedir. Runge, hem Hıristiyan hem de klasik,
hem de kutsal birçok tarihsel kaynağın bulunduğu özel sembolleri, doğal
dünya verileri ile birleştirmiştir (Rosenblum, 1972: 28 )

Görsel 8. Philipp Otto Runge, “The Morning”, 1808, (http://12koerbe.de/
phosphoros/runge.htm)
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Amacı, doğanın görünenleri altında gizlenen gizemlere ulaşmaktı bu
nedenle, ilahi güçleri canlandıran organik enerjiler resimlerinde adeta titreşmektedir. Runge’un, şafak, ışık, saflık gibi çoklu sembolik katmanlarında, “The Morning” adlı çalışmasında olduğu gibi bebek İsa yeşillikler ve
çiçekler içindedir. Mistik, çarpıcı bir dil ile Kudüs ve Mesih’in gelişi tasvir
edilmiştir (Rosenblum, 1972: 29 ).

Görsel 8. Philipp Otto Runge, “Mısır’a Seyahat Dinlenme”, 1805
(Claudon,1994: 52).

Benzer şekilde “Mısır’a Seyahat Dinlenme” adlı çalışmasında, doğa görüntüleri ile birleşen gizemli mistik bir dünya tasvir edilmiştir. Runge’nin
doğası gerçek gözlemlerden ve incelemelerden ortaya çıkan bir doğadır ve
Hıristiyanlık kaynaklı simgesellikle birleşmiştir (Rosenblum, 1972: 29 ).
Geleneksel dinsel öğreti kalıpları, modern bir üslupta sanatçının üretiminde yerini almıştır.
Romantik çağda daha birçok sanatçı dinsel temalar üzerinde çalışmalar
yapmıştır ve Romantizm sonrasında, birçok sanat anlayışında, din, vazgeçilmeyen unsur olarak sanatsal üretimi şekillendirmiştir.
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SONUÇ
Din, sanatı şekillendiren en önemli unsurdur. İnsan yaratılışı gereği, tarihöncesi çağlardan itibaren, bilinmeyen bir güçten medet ummuştur. İnsan,
gördükleri ve yaşadıklarını açıklayacak, anlamlandıracak bir düzen aramıştır.
Kimi zaman gökyüzündeki, kimi zaman yeryüzündeki cisimler, olaylar onun
tapınma ve güç elde etme ihtiyacı için kullanılmıştır. Dinin bir peygamber
vasıtasıyla insanlara bildirilmesi süreciyle bu arayış doyuma ulaşmıştır ancak
aracılar, yorumlar ve yanlış ifadeler, ilk dine olan özlemi artırmıştır.
Yaratıcının insana bildirdiği din “tek din” dir ve Avrupa ülkelerinde modernleşme sürecinin başlamasıyla birlikte toplumlar bunun önemini anlamışlardır. Aslında toplumun bütün kademelerinde gerçekleşen bir arayış
değildir. Daha çok elit ve okumuş bir çevre, toplumun düşünce önderleri
arasında bir sorgulama başlamıştır. Dinin, siyasi ve ekonomik bir güç olarak kullanılmasına karşı çıkış, düşünce ve sanat alanında yeni yaklaşımları
doğurmuştur.
Bu süreçte 18 yüzyıl sonları ve 19 yüzyıl boyunca sanat alanında hızlı bir
yenilenme ve başkalaşım süreci başlamıştır. Sanatçı, artık birey olarak vardır
ve özgürdür. Bu bağımsızlık, ona yeniliklerin kapısını açsa da bir yandan genel sanat zevkine aykırı tutumu ile eleştirilmesine, yalnız kalmasına ve maddi
sıkıntılar çekmesine neden olmuştur. Bu rağmen sanat alanında modernleşme bu sancılı süreçte ortaya çıkmıştır. Neo-Klasizm, Romantizm, Natüralist
ve Toplumsal Realizm, Empresyonizm, Sembolizm gibi sanat akımları dönemi ve sonraki sanat anlayışını şekillendirmiştir.
Batı sanatının kökleri, antik dönem klasizmi ile başlar ve Rönesans’la şekillenir. Barokla sanat farklı bir yola girer ve Erken Ortaçağda mevcut olan
dinsel eğilimleri yeniden güç kazanır. İşte 19 yüzyılın modernleşen toplum
yapısındaki sancılar, bu anlayışı yeniden gözden geçirmeye itmiştir. Sanat, bu
dünyanın nesnelliği ile manevi dünyanın birleştirildiği bir ifadeye kavuşur.
Kaçınılmaz olan ise sanatın, modernleşme sürecinde yeni teknik ve bakış
açısına sahip olmasıdır. “İzm” lerin ortaya çıktığı bir dönemde sanatçılar, ortak
söylemlerle, yeni resimsel teknik ve üsluplarla sanatsal ifadeyi zenginleştirmişlerdir. Batı sanatının başlangıcından günümüze kadar gelen süreçte, ortak olan
ki bu ortaklık, sanatı üretenle, yani sanatçıyla bağlantılı olan “din” dir.
Din, Bizans mozaiklerinde, öğretici tasvirler olarak ifadesini bulurken,
Romantizm ve sonraki süreçte kurtarıcı ve güçlü bir sembolik anlatım aracı
olarak tasvirlerde yerini almıştır. Romantizm, bir taraftan toplumsal olayları,
rüyaları, hayalleri, özlemleri anlatırken bir taraftan da temeli felsefi alanda
şekillenen, dinsel yaklaşımı sunmaktadır.
Romantizm için; Ortaçağa dönüş, eksotik bir aşk, kişisel bir isyan ve intikam, bireysel kurtuluş, bilimsel metotlara karşı bir tepki, Panteizmin ve İde-
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alizm yeniden canlanması, Katolikliğin güç kazanması, sanatsal kuralların
reddi, duygusallığa ve doğaya yeniden dönüş diyebiliriz. Romantizm, hayal,
doğayla organik bağlantı içinde olan, mitlerden, dini sembollerden beslenen
bir anlayıştır. Romantizm hareketi, Avrupa’nın entelektüel ve sanat alanında
yaşanan, katılımcıların tarihsel ve devrimcilikleriyle bağlantılı büyük bir harekettir (Peckham,1951: 6-7, 14).
Romantik sanatçı, üretimleri ile ruhsal bir doyum elde etmiş ve sanatı,
dışavurum aracı olarak kullanılmıştır. Sanatın, dışavurumcu yanı Ekspresyonizm’de, ruhsal bir doyum ve rahatlama aracı olarak kullanımı ise Sürrealizm’de sistematik bir hale gelmiştir.
Romantik sanatçı, doğayı izlerken, hayal ve özlemlerinin, duygusal, mistik ve dinsel arayışlarının peşine düşmüştür. Doğa, onlar için gerçeğin kendisidir, yaratıcı gücün varlığının ispatı ve onun güzelliğinin yansımasıdır.
Mucizevî kozmos içinde insan, mikro kozmostur ve önemlidir. Romantik
sanatçı doğayı izlemekte, incelemekte ve duygularının süzgecinden geçirerek
tuvaline ilahi güzelliği yansıtmaktadır. İlahi güzelliğin bireydeki yansıması
olarak görebileceğimiz sanatçı ise Kant’ın dediği gibi estetik fikirler üreten
“deha” olarak tanımlanmaktadır.
Romantizm’de sanat, artık bir yansıtma değil ifade aracı olarak kullanılmaktadır. Aslında sanatçı, sanatsal üretimi sırasında kendini, doğayı, dini,
toplumları sorgulamakta ve beğenilmeme pahasına büyük bir arayışın içine
girmektedir. Romantizm için sanat, Hegel’in tanımıyla; Tanrısal niteliklerin
güzellik olarak yansıdığı görünümlerinin tasviridir, yaratıcının dünya üzerindeki güzelliklerinin duyumsal olarak ifadesidir. Sanat ile din ayrılmaz bir
bütündür ve “sanatın alanı dindir” (Arıcan, 2006: 218-19).
19 yüzyıl sanat akımlarının birçoğu Romantizm gibi devrimsel ve düşünsel hareketlerin içinde filizlenmiştir. Alman, İngiliz, Fransız düşünür ve yazarlar, yüzyılın dünya görüşünü değiştirmiştir. Aydınlanma’nın kazanımlarını büyük ölçüde benimsenerek, yeni bir kuramsal yaklaşım geliştirmişlerdir.
Bu düşünür ve yazıncılar, Aydınlanma’nın ihmal ettiği bireysel öznelliğe ve
metafizik öğelere de yer veren yeni bir bakış açısı getirmişlerdir. Romantik
yazın üretimi ve kuramını etkileyen yeni yaklaşımla, post-modernizm ile
bağlantılı görülen modernizm, dinselleşme, ulusçuluk gibi kavramların ortaya çıkmasına neden oluşturmuştur (Kula, 2009:136).
Almanya’da Immanuel Kant kaynaklı, gerçeğin, akıl yoluyla kavranacağı
söylemi sonucunda elde edilen ‘bilgi’ romantik dönemde, sezgi sonucu elde
edilen olarak algılanmaya başlandı (Bebbington, 1990: 9-10).
Birey önemli ve özgürdür, gerçek sadece akıl yoluyla elde edilmeye çalışıldığında yanıltıcı ve eksik kalabilmektedir, duyusal algılar ön plana çıkarılmalıdır. Duygu ve akıl yoluyla insan, çevresine, doğaya baktığında ilahi düzeni
kavrayacaktır. Bu düzen, insanın var olma sorunsalını çözecek, yaşamına anlam verecek, olumsuzluklara karşı direnme gücünü arttıracaktır.

582

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

KAYNAKÇA
ARICAN, Kazım (2006). “Hegel’in Estetik/Sanat Anlayışı ve Din İle İlişkisi
(Hegel’in Güzel Sanat Felsefesinden Din Felsefesine Geçişi)”, Cumhuriyet
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı X/2, s. 199-221. Sivas (http://
eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/ 1384.pdf) (Aralık, 2016).
BEBBİNGTON, D.W. (1990). “Evangelical Christianity and Romanticism”, İssue of
Crux, (March), Nol. XXVI, No.1, pp.9-15 (https://theologicalstudies.org.
uk/pdf/crux/26-1_009.pdf) (Mart, 2018).
BAİLEY, Colin J., “Religious Symbolism in Caspar David Friedrich”, Edinburg
College of Art, pp. 5-20, (https://www.escholar.manchester.ac.uk/api/
datastream) (Şubat, 2018).
BOZKURT, Nejat. “Hegel Estetik’ine Genel Bir Bakış”, (file:///C:/Documents%20
and %20Settings/User /Belgelerim/Downloads/17738-38980-1-SM%20(2).
pdf) (Haziran, 2016).
CLAUDON, Francis (1994). Romantizm Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi
Kitapevi.
DORMAN, Emre, (2011). Modern Bilim: “Tanrı Var”, Evren’in ve Yaşamın
Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: İstanbul
Yayınevi (http://www.allah.web.tr/wp-content/uploads/2011/07/ModernBilim-Tanr%C4%B1-Var-Dr.-Emre-Dorman.pdf) (Ocak, 2018).
ERDEM, Hüsameddin (2004). “Platon’un Din Anlayışı”, Necmettin Erbakan
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s 18, ss.7-15, (http://dergipark.gov.
tr/download/ article-file/184387) (Ocak, 2018).
HANÇERLİOĞLU, Orhan (2007). Düşünce Tarihi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
PECKHAM, Morse (1951). “Toward a Theory of Romanticism”, PMLA,Vol.66,
No.2 (March), Modern Language Association Stable, pp.5-23(http://www.
jstor.org/stable/459586 Accessed: 20-07-2015 14: 28 UTC).
KAUR, Jaslen, “God and Religion in Romantic Era” (https://www.academia.edu/
11053600/God_and_Religion_in_Romantic_Era) (Şubat, 2018).
KULA, Onur Bilge (2009). “Hegel’in ‘Alman İdealizminin En Eski Dizge
Programı’ ve Romantik Yazın Kuramı”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, C 26,s.1,s. 135-143.
MAMEDOVA, Аfag (2011). “Romanticism as The Cultural-Historic Epoch
in The History Of Social And Philosophic Conception”, Journal of
Education and Practice - Vol 2, No 2 , ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN
2222-288X (Online),The International Institute for Science, Technology
and Education (IISTE) (http://www.iiste.org/Journals /index.php/JEP/
article/view/128/22) (Şubat, 2018)

Sanat Tarihi Çalışmaları

583

MİESEL, Victor H. (1972), “Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich and
Romantic Nationalism”, Yale University Art Gallery Bulletin, Vol. 33, No.
3, pp. 37-51, USA: by: Yale University (Stable URL: http://www.jstor.org/
stable/40514139, Accessed: 23-10-2017 12:52 UTC).
ÖNAL, Mehmet (2013). “Aristoteles’in Metafizik’inde İlahiyatın Yeri ya fa Felsefenin
ve Dinin Ortak Alanı İlahiyat”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, S. 30, ss.47-57.
ÖZGÜ, Melâhat (1944). “Alman Romantizminde Sanat Anlayışı”, A.Ü. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: II, Sayı: 5, ss. 731-741, Ankara,
Temmuz-Ağustos.
ÖZYURT, Cevat (2014). “Hegel’in Din Yorumunun Sosyolojik Analizi: Dinin Tin İle
İmtihanı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 14, Sayı 2,ss.
137 -174.
PAR, “Philosophy of Art Romanticism” (http://www2.hawaii.edu/~freeman/
courses/ phil330/14.%20Romanticism) (Şubat,2018)
PASSERON, Rene (1990), Sürrealizm Sanat Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi
Kitapevi.
POLISTENA, Joyce C. (2009). “The Unknown Delacroıx”, The Religious
İmagination of a Romantic Painter, June 8–15, pp.26-29. New York:
America Press, Inc.
ROSENBLUM, Robert (1972), “German Romantic Painting in International
Perspective”, Yale University Art Gallery Bulletin, Vol. 33, No. 3,
Correlations between German and Non-German Art in the Nineteenth
Century (Oct., 1972), pp. 23-36, Yale University, http://www.jstor.org/
stable/40514138 ,(12-02-2018)
RUSSELL, Bertrand (1997). Batı Felsefesi Tarihi, Yeniçağ (Çev. Muammer
Sencer), İstanbul: Say Yayınları.

http://12koerbe.de/phosphoros/runge.htm
https://www.pubhist.com/w22575
http://www.thearttribune.com/spip.php?page=docbig&id_document=34
http://art.thewalters.org/detail/16288/christ-on-the-cross/
https://www.eugenedelacroix.org/Pieta-1850.html
http://www.eugenedelacroix.org/
https://www.sfxparish.com/go-therefore/

584

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

www.casperdavidfriedrich.org
https://www.wga.hu/html_m/f/friedric/2/205fried.html
http://www.bc.edu/bc_ org/avp/cas/his/CoreArt/art/rom_fri_mornin.html
http://www.caspardavidfriedrich.org/Neubrandenburg-c.-1817.html
https://www.the-athenaeum.org/art
http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/whispering-zeitgeist
https://www.nationalgallery.co.uk/
http://www.william-turner.org/
https://www.william-turner.org/Wreckers-Coast-Of-Northumberland.html
https://prezi.com/ycc8e2_rq0vj/william-blake/
http://www.agdc.ac.in/pdf/resource/william_blake.pdf
https://artforus.wordpress.com/2013/05/01/ancient-of-days/

Türk İslam Sanatı Çalışmaları

Türk İslam Sanatı Çalışmaları

587

HASSA BAŞ MİMARI KAYSERİLİ MEHMED AĞA VE GÖREV
YAPTIĞI YILLARDA İSTANBUL’DA İNŞA EDİLEN YAPILAR
STRUCTURES BUILT IN ISTANBUL DURING THE YEARS
WHEN AND HASSA CHIEF ARCHITECT KAYSERILI
MEHMED AGHA
Mert AĞAOĞLU1
ÖZET
Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı arayışlara girdiği bir dönem olan XVIII.
Yüzyıl’da Sultan III. Ahmed (1703-1730) ve Sultan I. Mahmud (1730-1754)
devirlerinde Hassa Baş Mimarı olan Kayserili Mehmed Ağa, ilk kez 1705 yılında
getirildiği bu vazifeyi aralıklarla toplam 9 kez 1740 yılında vefatına kadar
sürdürmüştür. Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yapılan araştırmalar
sonucu Hassa Baş Mimarı Kayserili Mehmed Ağa’nın görev yaptığı yıllar tespit
edilmiş, onun döneminde yapılan İstanbul’daki eserler mimarî özellikleriyle
tanıtılarak özgün bir çalışma olması ve alanına katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, XVIII. Yüzyıl, Sultan III. Ahmed, Sultan I.
Mahmud Hassa Baş Mimarı, Kayserili Mehmed Ağa

ABSTRACT
Looking for different opportunities, which is a period when the Ottoman
Empire XVIII. Century Sultan III. Ahmed (1703-1730) and Sultan I. Mahmud
(1730-1754) was the chief architect of Hassa, Mehmed Agha Kayserili, for the first
time in 1705 brought in this task at intervals until his death in 1740 total 9 times. In
this study, as a result of the researches carried out in the Prime Ministry Ottoman
archive, the years in which the Chief Architect of Hassa Kayserili Mehmed Agha,
was appointed were determined, and the works that were made during his time in
Istanbul were introduced with architectural features and aimed to contribute to
his field.
Keywords: Istanbul, XVIII. Century, Sultan Ahmed III, Sultan Mahmud I,
Hassa Chief Architect, Kayserili Mehmed Agha
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GİRİŞ
Osmanlı mimarlık tarihinde Hassa Baş Mimarları ile ilgili münferit
çalışmaların genellikle Mimar Sinan hakkında yapıldığı, diğer mimarbaşıların hayatlarının ve eserlerinin yeterince ve detaylı bir biçimde araştırılmadığı bilinmektedir. Tarihçi Muzaffer Erdoğan tarafından 1962 yılında
yayımlanan Lale Devri Baş Mimarı Kayserili Mehmed Ağa adlı çalışmada,
Mehmed Ağa’nın görev yaptığı yıllar ve onun mimarbaşı olduğu yıllarda
yapılan eserler tam olarak ortaya konulamamıştır. Ayrıca, M.Erdoğan’ın kitabında ölüm tarihi 1742 olarak belirtilmesine rağmen 1740 yılında vefat
ettiği tarafımızca belgelenmiştir. Bu sebepten çalışmamızda, Osmanlı arşiv
vesikaları taranarak Kayserili Mehmed Ağa’nın Hassa Baş Mimarı olarak
göreve geliş-gidiş yılları ve o yıllarda İstanbul’da inşa edilen, günümüze özgün olarak gelen mevcut yapılar kronolojik olarak sıralanarak özgün bir
yayın olması amaçlanmıştır.

KAYSERİLİ MEHMED AĞA’NIN HAYATI VE GÖREV YAPTIĞI
YILLAR
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki bir vesika sayesinde kendisinin 15
Şubat 1704 tarihinde sermimar Mustafa Ağa’nın yerine Hassa Baş Mimarı
olduğu ve Mustafa Ağa’nın da Osmanlı saray teşkilatında mühim bir yeri
olan Kapıcıbaşılık vazifesine getirildiği öğrenilmektedir(B.O.A. AE.SMST.
II./84-9057, H.9 Şevval 1115). Ebubekir Ağa bu vazifesini bir yıl sürdürmüş, 1705 yılı Şubat ayında yerine Kayserili Mehmed Ağa atanmıştır(Çobanoğlu 2002: 309). Şevval 1117-Ocak-Şubat 1706 tarihinde mimarbaşılık
vazifesine El-Hac İbrahim Ağa getirilmiş ve iki yıl görev yapmıştır. İbrahim Ağa 1707 yılından(B.O.A.C.MH./144-7165, H.28.06.1119) 1708 yılı
sonlarına kadar görevini sürdürmüş, yerine Halil Ağa atanmış,(B.O.A.
C.DH./248-12366, H.29.10.1120) Halil Ağa bu görevinde bir yıldan az
kalmış, 3 Şubat 1709 tarihinde yerine Kayserili Mehmed Ağa getirilmiştir
(B.O.A. MAD./9899-108, H.23.11.1120). 1713 yılında Mehmed Ağa azledilmiş, yerine El-Hac İbrahim Ağa getirilmiştir. 1716 yılı başlarında tekrar bu makama getirilen Mehmed Ağanın yerine 1717 yılında Hassa Baş
Mimarlığına tekrardan El-Hac İbrahim Ağa getirilmiş ve Unkapanı’nda
yenilenen bir caminin masraf defterini hazırlamıştır(B.O.A. C.EV./1447187,H.04.11.1129). İbrahim Ağa, 26 Haziran 1719 tarihinde ise Keşan
Mimarlığı’na Yusuf adlı bir mimarı atamıştır(B.O.A. AE.SAMD.III/484777, H.08.08.1131). 1720 yılında ise tekrardan Kayserili Mehmed Ağa mimarbaşı olmuştur(B.O.A.C.MF./127-6350, H.09.10.1132). Kasım 1720’de
Hassa Baş Mimarı olarak Ebubekir Ağa’nın adına rastlanmaktadır(B.O.A.
MAD,7829-2, H.16.01.1133). Lakin, Şubat 1721’de yeniden Mehmed Ağa
mimarbaşılıkla vazifelendirilmiştir(B.O.A. MAD./7899-2,H.12.01.1133).
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El-Hac İbrahim Ağa 1722 yılında son kez mimarbaşılık makamına getirilmiş,(B.O.A. C.DRB./19-945, H.11.08.1134) bu görevde 1724 yılına kadar
kalmış ve yerine Kayserili Mehmed Ağa mimarbaşı olarak vazifelendirilmiştir(B.O.A. AE.SAMD.III/165-16185, H.25.01.1137). 17 Haziran 1706
tarihli bir Bebek semtinde Hûmayunabad Kasrı çevresinde yapılacak hamam, çeşme v.s. yapıların inşaatıyla ilgili bir vesikada Hassa Baş Mimarı Vekili olarak Hüseyin Ağa görülmektedir(B.O.A. MAD./8947-207, H.
16.09.1138). 20 Temmuz 1727 tarihli bir suret tezkiresinde Hassa Baş Mimarı olarak Kayseri Mehmed Ağa’nın adı geçmektedir(B.O.A. AE.SAMD.
III/39-3773, H.01.12.1139). Patrona Halil İsyanı esnasında görevde olan
Kayserili Mehmed Ağa isyandan üç gün sonra 1 Ekim 1730 tarihinde
yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle azledilmiştir. Kayserili Mehmed Ağa’nın
yerine o tarihlerde Şehreminliği vazifesinde olan Ebubekir Ağa getirilmiştir(B.O.A. AE.SAMD.III/222-21412,H.18.03.1143). Ebubekir Ağa bu
vazifesinde uzun süre kalamamış,1731 yılı ortalarında yeniden Kayserili
Mehmed Ağa’nın görev yaptığı vesikalardan anlaşılmaktadır(B.O.A. İE.
BH./17-1535, H.29. 12.1143).
Kayserili Mehmed Ağa, 1148 yılı Receb ayında (Kasım 1735) Surre
Eminliği vazifesi ile görevlendirilmiş ve Hacca gitmiştir. Yerine El-Hac
Mustafa Ağa vekaleten atanmıştır(Erdoğan 1962: 3). Ağustos 1736’da ise
Kayserili Mehmed Ağa Hassa Baş Mimarlığına geri dönmüştür(B.O.A.
MAD./10335-164, H.25.03.1149). Hicrî 3 Safer 1153-Miladî 30 Nisan 1740
tarihli bir evrakta Kayserili Mehmed Ağa olarak da bilinen mimarbaşı Mehmed Ağa’nın vefat ettiği ve mirasçısı olmadığından muhallefatının devlete
intikal edeceği belirtilmektedir(B.O.A.C.ML./716-29260,H.03.02.1153).
Kayserili Mehmed Ağa’nın ölümünden sonra mimarbaşılık makamına vekaleten Molla Ebubekir Ağa’nın getirildiği görülmektedir(B.O.A.
C.AS./322-13306, 22.05.1153). 28 Rebiülevvel 1154-13 Haziran 1741 tarihli
tamirat masraflarını gösteren defterde, mimarbaşı olarak El-Hac Mustafa
Ağa’nın adı geçmektedir. Böylelikle, Hassa Baş Mimarlığına El-Hac Mustafa Ağa’nın asaleten atandığı anlaşılmaktadır(B.O.A. AE.SMHD.I/107-7657,
28.03.1154).
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Hassa Baş Mimarı

Görev Yılları

Dönemin Padişahı

Ebubekir Ağa

1704-1705

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1705-1706

Sultan III. Ahmed

El-Hac İbrahim Ağa

1706-1708

Sultan III. Ahmed

Halil Ağa

1708-1709

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1709-1713

Sultan III. Ahmed

El-Hac İbrahim Ağa

1713-1716

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1716-1717

Sultan III. Ahmed

El-Hac İbrahim Ağa

1717-1719

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1719-1720

Sultan III. Ahmed

Ebubekir Ağa

1720-1721

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1721-1722

Sultan III. Ahmed

El-Hac İbrahim Ağa

1722-1724

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1724-1726

Sultan III. Ahmed

Hüseyin Ağa (Vekaleten)

1726-1727

Sultan III. Ahmed

Kayserili Mehmed Ağa

1727-1730

Sultan III. Ahmed

Ebubekir Ağa

1730-1731

Sultan I. Mahmud

Kayserili Mehmed Ağa

1732-1735

Sultan I. Mahmud

El-Hac Mustafa Ağa (Vekaleten)

1735-1737

Sultan I. Mahmud

Kayserili Mehmed Ağa

1736-1740

Sultan I. Mahmud

Tablo1: 1704-1740 Yılları Arasındaki Hassa Baş Mimarları

Türk İslam Sanatı Çalışmaları

591

KAYSERİLİ MEHMED AĞA’NIN GÖREV YILLARINDA
İSTANBUL’DA İNŞA EDİLEN ESERLER
Yemiş Odası
Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde yer alan yapı, kitabesine göre
H.1117-M.1705 tarihlidir. Kareye yakın plandadır(Plan 1). Duvarlarında
klasik dönemde görülen çiniler yerine ahşap panolarla bölümlenmiştir(Fotoğraf 1). Bunların üzerinde natüralist, hacimli vazodan çıkan çiçek ve
sepet içinde meyve motifleri görülmektedir(Sezer 1992: 26).

Valide Kethüdası Mehmed Efendi Medresesi
Galata’da bulunan medrese Bereketzade Medresesi adıyla da bilinmektedir. Giriş kapısı üzerindeki kitabede H.1117-M.1705 tarihi bulunmaktadır.
Kesme taşla yapılmış, kubbeyle örtülü (Fotoğraf 2) kare planlı dershane(Plan 2) ve L planlı taş-tuğla ile inşa edilmiş hücrelerden oluşmaktadır(Şahin
2008: 286).

Valide Kethüdası Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi
Fevkanî sıbyan mektebi, aynalı tonozla örtülü dikdörtgen planlı(Plan 3)
iki birimden oluşmaktadır(Fotoğraf 3). Almaşık duvar örgüsü kullanılan
yapının dikdörtgen taş söveli pencerelerinde sivri tahfif kemerleri görülmektedir.

Cedid Mehmed Efendi Medresesi
Kitabesi olmayan yapının vakfiyesi H.1117-M.1705 tarihli olduğundan
muhtemelen bu tarihte inşa edilmiştir. Yapı, Kabasakal Medresesi olarak
da bilinmektedir. Bir külliyeye bağlı olmayan müstakil bir medresedir.
Taş-tuğla malzeme ile inşa edilen medresede kare planlı (Plan 4) dershane-mescid aynalı tonozla ve L şeklinde dizilmiş hücreler ise kubbelerle örtülmüştür(Ahunbay 1994: 392-393). Sivri kemerli revakların, beşik tonozlarla örtülmüş olması farklılık arz etmektedir(Fotoğraf 4).

Valide-i Cedid Külliyesi
Üsküdar’da bulunan külliye, H.1120-1122-M.1708-1710 yılları arasında
inşa edilmiştir. Banîyesi Sultan II. Mustafa ve Sultan III. Ahmed’in valideleri Emetullah Gülnuş Sultan’dır.

Camii
Kare planlı(Plan 5) şadırvan avluya sahip caminin son cemaat yeri
beş birimlidir. Yüksek bir subasmana oturan kare planlı caminin yüksek
kasnaklı kubbesi (Fotoğraf 5), sekiz ağırlık kulesiyle taşınmaktadır(Kuban
2016: 386). İkişer şerefeli iki minareye sahiptir.
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Türbe
Sekizgen planlı (Plan 6) açık türbenin köşe sütunları sivri kemerlerle
birbirine bağlanmıştır. Türbe metal dilimlerden oluşan dilimli bir kubbe ile
örtülmüştür(Fotoğraf 6). Türbede, Emetullah Gülnuş Sultan yatmaktadır.

Sıbyan Mektebi
Külliyenin cümle kapısı üzerinde yer alan almaşık örgü tekniğinde inşa
edilen sıbyan mektebi dikdörtgen planlı iki birimden oluşmaktadır(Plan
7). Her iki birim de aynalı tonozla örtülmüştür. Yapıda, sivri hafifletme kemerli pencereler mermer sövelidir(Fotoğraf 7).

Sebil
Türbe ve çeşme ile bitişik olan çokgen planlı (Plan 9) sebilin üstü kubbeyle örtülmüştür. Beş açıklıklı sebil pencerelerin üzerinde sivri kemerli
sağır alınlıklar yer almaktadır(Fotoğraf 6).

İmaret
Üç bölümden oluşan imaret almaşık örgü tekniğiyle inşa edilmiştir(Fotoğraf 8). Girişte sağda bulunan mutfak aydınlatma fenerine sahip iki kubbe ile örtülmüş, dikdörtgen planlıdır (Plan 8). Soldaki dikdörtgen planlı
fırın ise iki aynalı tonozla örtülmüştür. İmaretin yemekhane kısmı da dikdörtgen plana sahiptir.

Damad İbrahim Paşa Külliyesi
Şehzadebaşı’nda yer alan külliye, H.1132-1133-M.1719-1721 yılları arasında Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Medrese
Medrese, kare planlı (Plan 10) kubbeyle örtülü dershane-mescid ve L
şeklinde dizilmiş kubbeyle örtülü hücrelerden oluşmaktadır(Fotoğraf 9).
Ayrıca aynalı tonozla örtülü üç hücre daha bulunmaktadır.

Kütüphane
Dershane-mescid ile simetrik plana (Plan 11) sahip kütüphane zeminden yükseltilmiştir. Kare planlı ve kubbelidir(Fotoğraf 10).

Sebil
Yuvarlak planlı (Plan 12) kubbeyle örtülü sebilde beş pencere açıklığı
yer almaktadır. Sütun başlıklarında mukarnas görülmektedir. Sebil, dilimli
kemerin görüldüğü ilk yapılardandır(Fotoğraf 11).
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Ahmediye Külliyesi
Üsküdar’da bulunan külliye, H.1134-M.1721-1722 yıllarında Tersane
Emini El-Hac Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Camii
Kare planlı, (Plan 13) kubbeye geçişin tromplarla sağlandığı cami moloz
taşla (Fotoğraf 12) inşa edilmiş olup son cemaat yeri özgün değildir. Minare
ise kesme taştan yapılmıştır(Yüksel 1989: 169-170).

Türbe
Altıgen planlı, (Plan 14) kubbeyle örtülü türbede, sivri kemerlerle birbirine
bağlanan sütun başlıklarında baklava motifi kullanılmıştır(Fotoğraf 13).

Medrese
Sekizgen planlı, (Plan 15) kubbeyle örtülü dershane hücrelerden ayrı
tutulmuştur. Hücreler L şeklinde dizilmiş ve kubbeyle örtülüdür(Fotoğraf
14). Hücre revaklarının sütun başlıkları baklava motifli olarak düzenlenmiştir.

Kütüphane
Zemin kat üzerinde yükselen konsollarla taşınan kare planlı, (Plan 16)
kubbeyle örtülü kütüphane, kesme taşla inşa edilmiştir(Fotoğraf 15).

Sebil
Poligonal planlı (Plan 17) sebilin üç açıklığı bulunmaktadır. Cephesi
mermer malzeme ile kaplı sebilde alınlıklarda istiridye kabuğu motifi görülmektedir(Fotoğraf 16).

Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi
Aksaray’da bulunan yapının banîsi Çavuşbaşı Ebubekir Ağa’dır. Giriş
kapısının üzerinde bulunan kitabesine göre H.1136-1137-M.1723-1724 yıllarında inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı, (Plan 18) almaşık örgü tekniğinde inşa edilmiş sıbyan mektebinin üzeri aynalı tonozla örtülüdür (Fotoğraf
17). Dikdörtgen, taş söveli pencerelerin üzerinde sivri tahfif kemerleri yer
almaktadır.

III. Ahmed Kütüphanesi
Eminönü Yeni Camii Külliyesi’nin türbesine bitişik olan yapı, H.11371724-1725 yılında yapılmıştır. Kitapların rutubetten zarar görmemesi için
bir bodrum kat üzerinde yükselen taş-tuğla malzemeyle inşa edilmiş kü-
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tüphane, kare planlı (Plan 19) ve kubbeyle örtülüdür(Fotoğraf 18). Dikdörtgen-taş söveli pencereleri bulunan yapıda hafifletme kemerleri sivri
kemer şeklinde düzenlenmiştir.

Damad İbrahim Paşa Külliyesi
H. 1138-M.1725-1726 yıllarında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilen külliyenin sıbyan mektebi, sebil ve hamamı günümüze
gelememiş, medrese de oldukça harap bir biçimde ulaşmıştır.

Medrese
Acımusluk Medresesi olarak da adlandırılan Bahçekapı’da yer alan yapı,
yol kotundan oldukça aşağıdadır. Bir avlu etrafında U şeklinde dizilmiş
kare planlı, (Plan 20) kubbeyle örtülü hücrelerden(Fotoğraf 19) ve dershaneden oluşmaktadır(Eyice 1994:539). Kare planlı, aynalı tonozla örtülü
dershane kısmı bulunan(Plan 21) sıbyan mektebinin sadece zemin kat duvarları günümüze gelebilmiştir.

Damad İbrahim Paşa Hanı
Kitabesi bulunmayan hanın, İbrahim Paşa’nın sadaret döneminde 17181730 yılları arasında yaptırıldığı düşünülmektedir. Çuhacı Han olarak da
bilinmektedir. Eğimli bir arsada bulunan, simetrik olmayan plana (Plan
22) ve tonozlarla örtülü odalara (Fotoğraf 20) sahip han iki katlıdır(Güran
1978: 117).

Damad İbrahim Paşa Maksemi
H.1141-M.17271728 yılında yapılmıştır. Üsküdar-Doğancılar’da bulunan maksem, sekizgen planlı, taş-tuğla malzeme ile inşa edilmiş olup kubbeyle örtülüdür(Fotoğraf 21). Şerefabad Kasrı için getirilecek suyun taksimi için yapılmıştır(Şahin 2008: 308).

Süleyman Halife Sıbyan Mektebi
Fatih-Horhor semtinde bulunan yapı Kalemiye sınıfına mensup EL-Hac
Süleyman Efendi tarafından yaptırılmıştır. H.1141-M.1728-1729 tarihlidir.
Fevkanî sıbyan mektebinin dershane kısmı kare planlı (Plan 23) olup aynalı
tonozla örtülmüştür. Dershane taş konsollarla çıkma yapmaktadır(Fotoğraf
22). Almaşık örgü tekniğinde inşa edilen mektebin dikdörtgen pencereleri
taş söveli, sivri tahfif kemerlidir.

III. Ahmed Meydan Çeşmesi ve Sebili
Topkapı Sarayı’nın birinci kapısı olan Bab-ı Hûmayun önünde yer alan
çeşme kitabesine göre H.1141-M.1728-1729 yılında inşa edilmiştir. Ortasında sekizgen bir su haznesi bulunan çeşme kübik bir kütleye sahiptir(P-
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lan 24). Her yüzünde sivri kemerli birer çeşme, her köşesinde de yuvarlak
planlı birer sebil mevcuttur. Dalgalı, geniş saçağa sahip yapı kırma bir çatıyla örtülüdür(Fotoğraf 23). Ortada ve sebillerin üstünde yüksek kasnaklı
birer kubbe bulunmaktadır. Osmanlı mimarlığında birden çok sebilin kullanıldığı ilk ve son örnektir(Tansuğ 1965: 94).

III. Ahmed Meydan Çeşmesi
Üsküdar’da bulunan çeşme, kitabelerinde H.1141(M.1728-1729) tarihi
yer almaktadır. Üst örtüsü özgün olmayan yapı, kare planlı, (Plan 25) köşeleri pahlanmış dört yüzüne yerleştirilmiş birer çeşmeden oluşmaktadır(Fotoğraf 24). Çeşmeler sivri kemerli olarak düzenlenmiştir(Şahin 2008: 310).

Sultan I. Mahmud Kemeri
Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy’ün güney kısmında yer alan bu kemer
Sultan I. Mahmud tarafından inşa ettirilmiştir. 1730 yılı sonlarında başlayan inşaat Ekim 1731’de tamamlanmıştır(Erdoğan 1962: 12). Kemer yaklaşık 400 metre uzunluğunda, 11 metre yüksekliğinde ve 3 metre kalınlığındadır. (Plan 26). Kesme küfeki taşından inşa edilmiş ve sivri kemerli 21
göze sahiptir(Fotoğraf 25).

Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi
Karaköy’de bulunan yapı Kemankeş Mustafa Paşa Camii’nin dış avlusundadır. H.1145-M.1732 tarihinde inşa edilmiştir. Almaşık örgü tekniğinde inşa edilen, konsollarla dışa taşkın mektebin dershane kısmı dikdörtgen
planlı ve aynalı tonozla örtülüdür(Plan 27). Dikdörtgen şeklindeki pencerelerin tahfif kemerleri sivri kemer şeklinde düzenlenmiştir(Fotoğraf 26).

I.Mahmud Meydan Çeşmesi
Tophane’de yer alan çeşme, H.1145-M.1732 yılında yapılmıştır. Üst örtüsü özgün olmayan köşeleri pahlanmış çeşme, kare planlıdır(Plan 28).
Dört yüzünde de sivri kemerli birer çeşme yer almaktadır(Fotoğraf 27).

Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi
H.1145-M.1732 yılında inşa edilen çeşme Kabataş’ta bulunmaktadır(Fotoğraf 28). Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa tarafından inşa ettirilmiştir.
Özgün örtüsü günümüze gelmeyen, kare planlı yapının(Plan 29) iki tarafında sivri kemerli çeşmeler yer almaktadır(Şahin 2008:312).

I.Mahmud Maksemi
Kitabesine göre H.1145-M.1732 yılında inşa edilen maksem, suların
taksim edildiği yapı olduğu için Taksim semtine ismini vermiştir. Sekizgen
planlı, (Plan 30) piramidal çatıyla örtülü olan maksem kesme taştan yapılmıştır(Fotoğraf 29).
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Saliha Sultan Meydan Çeşmesi ve Sebili
H.1145-M.1732 tarihinde inşa edilen yapı Azabkapı’da yer almaktadır.
Sultan I. Mahmud’un validesi Saliha Sultan tarafından inşa ettirilmiştir.
Kare planlı bir su haznesi ile haznenin bir kenarındaki sebilin ve iki kenarında birer çeşmenin bulunduğu üçgen planlı bir yapıdır(Plan 31). Haznenin diğer üç tarafında da musluklar vardır(Şahin 2008: 313). Hem sebil
hem de su haznesinin üzerinde yüksek kasnaklı kubbe bulunmaktadır(Fotoğraf 30).

Hekimoğlu Ali Paşa Külliyesi
Kitabesine göre H.1146-1147-M.1734-1735’te yapılmıştır. Kocamustafapaşa semtinde bulunan külliye yapılarından camii, sebil, türbe ve kütüphane özgün olarak günümüze gelebilmiştir. Banîsi Sadrazam Hekimoğlu
Ali Paşa’dır.

Camii
Merkezî kubbeli-altı destekli plan şemasına sahip caminin son cemaat yeri
beş birimlidir(Plan 32). Yapı, düzgün kesme taşla inşa edilmiştir(Fotoğraf
31). Mihrabın içinde bulunduğu kısım dörtgen şeklinde dışa taşkındır.

Türbe
Türbe, yan yana iki kare birimden oluşan dikdörtgen bir plana sahiptir(Plan 33). Her iki kısım da kubbeyle örtülmüştür. Birinde Hekimoğlu Ali
Paşa ve ailesi, öbüründe ise külliye yakınındaki Abdal Yakup Tekkesi’nin
şeyhleri yatmaktadır. Taş söveli ve sivri kemerli pencerelerin üzerlerinde
sivri tahfif kemerleri yer almaktadır(Fotoğraf 32).

Kütüphane
Külliyenin giriş kısmının üstünde tonozlu bir geçidin üstünde bulunan,
konsollarla çıkma yapan dikdörtgen planlı(Plan 34) kütüphanenin ana
mekanı aynalı tonozla örtülüdür. (Fotoğraf 33) Yapı, Almaşık örgü tekniğinde inşa edilmiştir.

Sebil
Dışa taşkın, yuvarlak planlı (Plan 35) sebilin üzeri kubbeyle örtülüdür(Fotoğraf 34). Dilimli kemerlere sahip beş açıklıklı sebilin sütun başlıklarında mukarnas görülmektedir(Çobanoğlu 1998: 172).

Carullah Veliyüddin Efendi Kütüphanesi
Edirne Kadısı Carullah Veliyüddin Efendi tarafından Fatih’te
H.1147-M.1734-1735 tarihinde medresesi ile birlikte inşa edilmiştir. Medrese günümüze gelememiştir. Kütüphane, dükkanlar üzerinde yükselmekte
ve kare planlı, kubbeyle örtülüdür. (Plan 36) Almaşık örgü tekniğiyle yapı-
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lan kütüphanedeki pencereler dikdörtgen, taş söveli ve sivri tahfif kemerlidir(Fotoğraf 35).

Hacı Beşir Ağa Külliyesi
Eyüp-Nişanca’da bulunan külliye Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa tarafından H.1147-M.1734-1735 yılında yaptırılmıştır.

Medrese
Kare planlı, kubbeyle örtülü dershane-mescid ve L şeklinde dizilen dikdörtgen planlı, aynalı tonozla örtülü hücrelerden(Fotoğraf 36) oluşmaktadır (Plan 37).

Sıbyan Mektebi
Harap vaziyetteki mektebin dikdörtgen planlı (Plan 38) dershanesi aynalı tonozla örtülüdür. Moloz taş-tuğa ile yapılan mektebin pencereleri dikdörtgen ve sivri tahfif kemerlidir (Fotoğraf 37).

Rehabula Kadın Sebili
Vefa’da bulunan sebilin yanında banîyesinin mezarı yer almaktadır. Mezar taşında H.1147-M.1734 yazılı olduğundan bu tarihte veya daha önce
yapıldığı düşünülmektedir. Üç açıklıklı, yuvarlak planlı sebil (Plan 39) oldukça sadedir (Fotoğraf 38).

Hacı Beşir Ağa Sebili
Kapalıçarşı Mercan kapısı yakınındadır. Sebil, kitabesine göre H.1151M.1738’de inşa edilmiştir. Sivri kemerli, üç açıklıklı sebil(Fotoğraf 39) dışa
taşkındır(Plan 40). Sütun başlıkları mukarnaslıdır (Canca 1999: 224).

Hacı Beşir Ağa Hanı
Kitabesi bulunmayan han, Kızlarağası Hanı olarak da adlandırılmaktadır. İki katlı, simetrik olamayan dikdörtgen planlı hanın alt katı depo,
üst katı ikamet için kullanılmıştır(Plan 41). Taş ve tuğla düver örgülü han
revaklarında(Fotoğraf 40) sivri kemer kullanılmıştır (Güran 1978: 127).

I.Mahmud Kütüphanesi
Ayasofya’da bulunan yapı H.1153-M.1740 tarihinde yapılmıştır. Ayasofya’ya güney yönünden bitişik olan kütüphane, üç kısımdan meydana gelmektedir. Esas kütüphane kısmı iki birimden oluşmaktadır. Biri aynalı tonoz diğeriyse kubbeyle örtülüdür(Plan 42). Diğer kütüphanelerden en önemli farkı
zeminden yükseltilmemiş olmasıdır(Fotoğraf 41). Bu sebepten, rutubetli ve
kitapların muhafazası açısından kullanışsızdır(Şahin 2008: 319).
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DEĞERLENDİRME
Sultan III. Ahmed ve Sultan I. Mahmud döneminin mimarî süsleme
anlayışına bakıldığında, vazolara yerleştirilmiş çiçekler ve sepet, kase içinde meyveler göze çarpmaktadır. Vazolara yerleştirilmiş çiçeklerin öncüsü,
1699 tarihli Anadoluhisarı’ndaki Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı divanhanesinde bulunmaktadır(Ögel 2010: 166). Bu motiflerde, stilizasyona gidilmeyerek natüralist bir üslup kullanılmıştır(Bates 1995: 296). Topkapı
Sarayı birinci kapısı yakınındaki III. Ahmed çeşmesi, Üsküdar’da yer alan
aynı adlı çeşme, III. Ahmed kütüphanesi ve Topkapı Sarayı hareminde
yer alan Yemiş Odası, bu motiflerin görüldüğü devrin önemli yapılarındandır. Bab-ı Hûmayun önündeki III. Ahmed çeşmesi inşa edildiğinde,
mimarlar üç gün süreyle nümayiş yapmışlar, yapının abartılı süslemesini
eleştirmişlerdir(Cansever 1998: 166). III. Ahmed devri yapılarında, özellikle çeşme ve sebillerde yüzeysel nişlere oturtulmuş vazo içindeki çiçekler
ve kase içindeki meyveler, bunların cephe düzeninde bölümlere ayrılarak
nişlere yerleştirilmesi, sebil ve çeşmelerde görülen dilimli kemerler, Babür
(Hint-Moğol) sanatının Osmanlı sanatına etkisi olarak yorumlanmaktadır.
XVII. yüzyıl Hint-Moğol sanatında bu dekorasyon öğesinin adı “Çinihane”dir. Bu düzenin iç mekana yansıdığı başlıca örnek, 1705 tarihli Yemiş
Odası’dır(Saner 1999: 36). Sarayın birinci kapısı yakınında bulunan III.
Ahmed Çeşmesi’ndeki akantus kuşağı Hint-Moğol mimarlığında görülen
bir özelliktir. Karşılaştırmalar ve çağrışımlar bu çeşmenin tasarımını büyük
oranda Hint-Moğol mimarlık geleneğine bağlamaktadır(Saner 2008: 34).
XVIII. yüzyılın başlarından 1740 yılına kadar olan devirde Osmanlı mimarlığındaki değişimin kökeni genellikle Doğu (Hint-Moğol) mimarîsidir.
Osmanlı sanatçısı bu yüzyılda Doğu’dan da etkilenmekte idi(Cerasi 2000:
41). 1740 yılından itibaren ise değişimin kökeni Batı mimarîsi olmuştur.

SONUÇ
İstanbul’da barok-rokoko tasarımlı mimarî örnekleri, Sultan I. Mahmud
devrinde (1730-1754) 1741’den itibaren görülmeye başlamıştır. Bu devir,
sanat tarihçileri ve mimarlık tarihçileri tarafından “Türk Baroğu” veya “Osmanlı Baroğu” olarak adlandırılmaktadır. Osmanlı mimarları Batı’dan rokoko ve barok öğeleri almış ve adı geçen unsurları klasik Osmanlı mimarî
üslubuyla sentezlemişlerdir. Rokay, C-S kıvrımları, kıvrımlı rozetler, barok
kartuşlar, iç bükey-dış bükey yüzeyler, korint ve kompozit sütun başlıkları,
sık görülen süsleme motifleri olmuştur. Bu devirde mimarîde sükunetin
yerini hareket almıştır. Batı kaynaklı süsleme motiflerinin yer aldığı, bütününde barok-rokokonun hakim olduğu en eski örnek Dolmabahçe’de bulunan Hacı Mehmed Emin Ağa Sebili’dir. Sebil H.1154-M.1741-1742 yılında
inşa edilmiştir.
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Kayserili Mehmed Ağa’nın mimarbaşılığı döneminde inşa edilmiş yapılarda herhangi bir Batı etkisi bulunmamaktadır. Yapılarda klasik
plan şemaları, sütun başlıklarında klasik dönemdeki mukarnas ve baklava motifi kullanımı, sivri kemerli revaklar,tahfif kemerleri gibi pek çok
klasik unsur devam etmiştir. Bu yüzden, 1705-1740 tarihleri arasında inşa
edilmiş bu yapılarda klasik döneme göre farklı olan unsurlar, Batı’dan değil
Doğu’dan Babür’den gelen etkilerle yapılmıştır. Herhangi bir Batı etkisine, plan şemasına,motifine, rastlanılmayan bu dönemin, klasik devir mimarlığının Babür (Hint-Moğol) etkisiyle harmanlanmasıyla oluşturulduğu
görülmektedir.
Osmanlı arşiv vesikalarında Hassa Mimarlar Ocağı’nın başında bulunan
mimar için hassa baş mimarı, mimar ağa, sermimar, ser mimaran-ı hassa,
reis-i mimaran-ı dergah-ı ali, mimarbaşı, baş mimar gibi ünvanlar kullanılmıştır. Hassa Baş Mimarları XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehir
ve eyalet mimarlarının ortaya çıkmasıyla ve XVIII. yüzyılda taşrada ayanların yaygınlaşmasıyla eserlerini payitaht İstanbul ölçeğinde vermeye başlamışlardır. Taşradaki yapılar ayanlar tarafından şehir mimarlarına yaptırılmıştır. Bu çalışmada, Kayserili Mehmed Ağa’nın mimarbaşılığı döneminde
yapıldığı arşiv vesikalarıyla belgelenmiş lakin kesin olarak onun yaptırdığına dair bir belgeye ulaşılamamıştır. Fakat, mimarbaşının padişah ve hanedan mensuplarının yaptırdığı eserleri bizzat kendisinin inşa ettiği, ayrıca
Osmanlı devlet teşkilatında mühim bir rolü olan, teşrifatta ilk sıralarda yer
alan üst düzey devlet ricalinin (Sadrazam, Şeyhülislam, Darüssaade Ağası,
Babüssaade Ağası, Kaptan-ı Derya gibi) özellikle payitaht İstanbul’da bina
ettirdiği yapılarla da doğrudan ilgilendiği bilinmektedir. Bu sebepten, adı
geçen mevkideki kişiler tarafından yaptırılan eserlerin onun tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Kayserili Mehmed Ağa inşa ettiği yapılarla klasik devir
mimarî özelliklerini devam ettirmiş ama Babür (Hint-Moğol) etkisini de
bu özelliklerle sentezlemiştir. Böylelikle, Osmanlı mimarlığında başlayan
bu yeni dönemin ilk mimarı olma vasfını kazanmıştır.
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PLANLAR

Plan 1. Yemiş Odası

Plan 2. Valide Kethüdası Mehmed Efendi Medresesi
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Plan 3. Valide Kethüdası Mehmed Efendi Sıbyan Mektebi

Plan 4. Cedid Mehmed Efendi Medresesi
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Plan 5. Emetullah Gülnuş Valide Sultan Camii
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Plan 6. Emetullah Gülnuş Valide Sultan Türbesi
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Plan 7. Emetullah Gülnuş Valide Sultan Sıbyan Mektebi
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Plan 8. Emetullah Gülnuş Valide Sultan İmareti
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Plan 9. Emetullah Gülnuş Valide Sultan Sebili
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Plan 11. Damad İbrahim Paşa Kütüphanesi (Şehzadebaşı)
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Plan 12. Damat İbrahim Paşa Sebili (Şehzadebaşı)
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Plan 13. Ahmediye Camii
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613

614

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-I

Plan 15. Ahmediye Medresesi

Plan 16. Ahmediye Kütüphanesi
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Plan 17. Ahmediye Sebili
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Plan 18. Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi

Plan 19. III. Ahmed Kütüphanesi
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Plan 20. Damat İbrahim Paşa Medresesi (Bahçekapı)
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Plan 21. Damat İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi (Bahçekapı)
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Plan 22. Damat İbrahim Paşa Hanı (Mahmudpaşa)
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Plan 23. Süleyman Halife Sıbyan Mektebi
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Plan 24. III. Ahmed Meydan Çeşmesi ve Sebili (Bab-ı Hümayun)

Plan 25. III. Ahmed Meydan Çeşmesi (Üsküdar)
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Plan 26. I. Mahmud Kemeri

Plan 27. Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi
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Plan 28. I. Mahmud Meydan Çeşmesi (Tophane)
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Plan 29. Hekimoğlu Ali Paşa Meydan Çeşmesi
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Plan 30. I. Mahmud Maksemi
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Plan 31. Saliha Sultan Meydan Çeşmesi ve Sebili
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Plan 32. Hekimoğlu Ali Paşa Camisi
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Plan 33. Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi
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Plan 34. Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi
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Plan 35. Hekimoğlu Ali Paşa Sebili

Plan 36. Carullah Veliyüddin Efendi Kütüphanesi
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Plan 37. Hacı Beşir Ağa Medresesi (Eyüp)
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Plan 38. Hacı Beşir Ağa Sıbyan Mektebi (Eyüp)
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Plan 39. Rehabula Kadın Sebili

Plan 40. Hacı Beşir Ağa Sebili (Kapalıçarşı)
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Plan 41. Hacı Beşir Ağa Hanı (Kapalıçarşı)
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Plan 42. I. Mahmud Ayasofya Kütüphanesi
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SARIKÇIBAŞI VE SARIK ODASI (REVAN KÖŞKÜ)
SARIKCIBASI AND SARIK CHAMBER (REVAN PAVILION)
Mert AĞAOĞLU1
ÖZET
Topkapı Sarayı teşkilatı içerisinde yer alan Osmanlı İmparatorluğu’nun en üst
düzeyde eğitim-öğretim kurumu olan Enderun’a bağlı Has Oda görevlilerinden
sarıkçıbaşı yüzyıllar boyunca padişahların sarıklarını sarmak ve muhafaza etmekle
görevli olmuştur. Bu çalışmada, XIX. yüzyılda Batılılaşma hareketleri ile birlikte
başlayan büyük dönüşüm sonucunda ortadan kaldırılan Has Oda ağalarından
sarıkçıbaşı ve sarık odası arşiv vesikaları, ruznameler gibi birincil kaynaklar ve
yayınlarla anlatılarak özgün bir yayın olması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Topkapı Sarayı, Has Oda, Sarıkçıbaşı, Sarık Odası,
Batılılaşma

ABSTRACT
Sarikcibasi, one of the most senior education and training institutions of the
Ottoman Empire within the Topkapı Palace organization, has been responsible for
covering and preserving the sarikcibasi of the sultans for centuries. In this study, it
is aimed to be an original publication by explaining the Has room aghas, sarikcibasi
and sarik chamber archive documents, primary sources and publications such as
journals, which started with the Westernization movements in the XIX century.
Keywords: Topkapi Palace, Has Oda, Sarikcibasi, Westernization

GİRİŞ
Saray-ı Hûmayun’un (Topkapı Sarayı) üçüncü kapısı olan Bâbüssaade’den
girildikten sonra sarayın üçüncü avlusunda bulunan Enderun, Osmanlı
İmparatorluğu’nda devlet ricalinin yetiştirilmesi için ihdas edilmiş bir eğitim-öğretim müessesesidir. Çeşitli odalardan yani kademelerden oluşmaktadır. Has Oda; “Osmanlı Saray Akademisi” ya da “İmparatorluk Okulu” olarak adlandırılabilecek Enderun’un en üst kademesini oluşturmaktadır. Has
Oda’nın Yavuz Sultan Selim dönemine kadar 32 olan mevcudu, bu dönemde
1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, magaoglu@
sakarya.edu.tr
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40 kişiye çıkarılmış ve kaldırılana kadar bu mevcut devam etmiştir. Diğer
kademeler ise, Hazine Odası, Kiler Odası, Seferli Koğuşu, Doğancı Koğuşu,
Büyük ve Küçük Odalardan oluşmaktaydı. Küçük ve Büyük Odalardaki iç
oğlanları dolama denilen bir kıyafet giyerler, ancak bir üst mertebe olan
Doğancı Koğuşu’na geçtiklerinde kaftan giyme hakkı elde ederlerdi. Burada eğitim gören iç oğlanları bedergah yahut çıkma denilen bir yöntem ile
çeşitli devlet vazifelerine atanırlardı.
Osmanlı İmparatorluğu’unda seyfiye sınıfındaki devlet ricali “paşa”
veya “bey”, ilmiye ile kalemiye sınıfındakiler “efendi” yahut ”çelebi” ünvanlarıyla anılırken saray teşkilatındaki görevliler genellikle “ağa” ünvanıyla
zikredilirlerdi. Bu çalışmada; şimdiye kadar hakkında müstakil bir yayın
yapılmamış olan Osmanlı Saray Teşkilatı’nın en önemli birimlerinden
olan Has Oda’nın ağalarından Sarıkçıbaşı ve sarık çeşitleri, arşiv vesikaları,
ruznameler, minyatürler ve yayınlarla desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca
sarıkların tutulduğu Sarık Odası (Revan Köşkü) da mimarî özellikleriyle
kısaca tanıtılmıştır.

SARIK VE SARIKÇIBAŞI
Sarık; kavuk, külah, takke ve fes gibi bir başlık üzerine sarılmış ince
uzun tülbent veya şaldan meydana gelmektedir. Sarığa, Arapça’da imame,
Farsça’da ise destar denmektedir. Başı sıcaktan muhafaza etme ve vücut ısısını koruması sebebiyle gündüzleri sıcak, geceleri de soğuk olan karasal iklimin görüldüğü çöl ülkelerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda sarık kelimesi yaygın olmakla birlikte, destar kelimesinin
de kullanıldığı bilinmektedir (Bozkurt, 2009: 152).
Sarıkçıbaşı; padişahın sarıklarını hazırlamakla görevli, onun özel hizmetinde bulunan Has Oda mensuplarındandır (Emecen vd. 1994: 151).
Has Oda aynı zamanda padişahın özel dairesidir (Yerasimos, 2010: 216).
Padişahın özel hizmetinde bulunan görevliler sır katibi, sarıkçıbaşı, kahvecibaşı gibi Has Oda mensupları arasından seçilirdi(Saydam, 2015: 89). Sarıkçıbaşı, on dördüncü mansıbı2 tutmaktadır. İlk dört sırada sırasıyla Hasodabaşı, Silahdar, Çuhadar, Rikabdar yer almaktaydı. Bu dört kişi padişaha
doğrudan arzda bulunma yetkisine sahip oldukları için “arz ağaları” olarak
da adlandırılmışlardır. Hazine-i Hûmayundan, sarıkçı yamakları görevlendirildikten sonra bu sanatın tam ehli biri Has Oda’ya alınarak kendisine
sarıkçıbaşılık payesi verilirdi (Cenkmen, 1948: 129). Vazifesi, padişahın sarıklarını sarmaktı.
Sarıkçıbaşı, padişahın beğenisine, dönemin modasına ya da siyasî,
askerî, diplomatik mesajlara uygun düşecek sarık biçimlerini hazırlardı
2 Mansıb: Osmanlılar’da devlet hizmeti yerinde kullanılan bir tâbirdir. Mehmet
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M.E.B. Yayınları,
İstanbul, 1983, s. 406.
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(Sakaoğlu, 2002: 180-181). Bu sarıkların, örfî (Resim 1),(Resim 2), yusufî,
selimi (Resim 3), kallavi (Resim 2), düzkaş, kalensuve, serdengeçti, kalafat, zaimî, silahşorî, paşayî, katibî (Resim 2), dardağan, çatal ve mücevveze
(Resim 2) gibi çeşitleri bulunmaktaydı (Cenkmen, 1948: 129). 1579 Yılında Seyyid Lokman’ın yazdığı, Nakkaş Osman’ın resimlediği Şemailname
adlı yazma eserde örfî sarıkla resmedilmiş olan Fatih Sultan Mehmed Han
görülmektedir. Nakkaş Levnî tarafından resimlenen, Sultan III. Ahmed’in
şehzadeleri için gerçekleştirilen sünnet düğünü merasimlerini anlatan Surname-i Vehbi adlı minyatürlü yazmada bu sarık çeşitlerinden pek çoğu
görülmektedir. Kabul Merasimi adlı sahnede tahtta oturan sorguçlu katibî sarık giymiş olan Sultan III. Ahmed, yanında kallavî sarık ile Sadrazam
Nevşehirli Damad İbrahim Paşa, onun yanında mücevveze sarık ile siyahî
Kızlar Ağası (Darüssaade Ağası) Hacı Beşir Ağa ve arkasında katibî sarıklarıyla kara ağalar görülmektedir. Önde, yeşil örfî sarığıyla Nakibüleşraf Seyyid Mehmed Zeynelabidin Efendi yer almaktadır. (Hz. Hasan’ın soyundan
gelenler “şerif ”, Hz. Hüseyin’in soyundan gelenler ise “seyyid”, her ikisinin
soyundan gelenlerse “sadat” olarak adlandırılmaktadır. Bunların temsilcisi
olan Nakibüleşraf adlı görevli Osmanlı teşrifatında mühim bir yere sahipti.
Yeşil sarık takma hakkı sadece Nakibüleşraf ile diğer şerif, seyyid ve sadatlara tanınmıştır). Aynı sahnede yer alan kapıcıbaşılar ise selimî sarık ile
resmedilmişlerdir. Sultan III. Murad’ın şehzadesi Mehmed için 1582’de yapılan sünnet düğününü anlatan, Nakkaş Osman’ın resimlediği, Surname-i
Hûmayun adlı minyatürlü eserde, sarıkçı esnafının geçit törenine katıldığı
görülmektedir(Resim 4).Yusufî sarık giymiş olan sarıkçılar, dükkânlarını
araba üzerine kurmuş ve maharetlerini sergilemektedir(Atasoy, 1997: 90).
Evliya Çelebi bu sarıkçı esnafının çoğunlukla dilsiz olduğunu belirtmektedir (Evliya Çelebi, 2011: 611).
Padişahlar genellikle beyaz kumaştan burma sarık takarlardı. Osmanlılar’ın kullandığı en eski başlıklardan olan mücevveze otuz santimetreyi geçen silindirik mukavva üzerine beyaz tülbent sarılarak yapılırdı (Bozkurt,
2009: 153). Beyaz tülbentten olan bu sarıklar, gümüş ve altın kaplamalı
şimşirden sarıklıklar üzerinde dururdu (Uzunçarşılı, 1988: 326). Bu sarıklar kullanıma hazır bir şekilde sıra ile dizilir ve hazır tutulurdu (Koçu, 1960:
136). Sarıkçıbaşı ve sarıkçılar padişahın giyeceği sarığı her gün değiştirirler
ve cülus edecek olan padişaha yeni bir sarık yaparlardı. Emin Cenkmen, bu
yeni sarığın şeklinin, tüylerinin ve taşlarının bir daha değiştirilemeyeceğini
söylese de diğer kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlanmamaktadır (Cenkmen, 1948: 129). Eskiyen sarıklar, hazine başkullukçusu ve kaftanî tarafından yenilenirdi (Pakalın, 1983: 129). Sarıkçıbaşı, başına beyaz renkli, önü
kırmızı şeritli kavuk, içine hırka, arkasına yaldız şemseli yeşil biniş, beline
renkli kuşak, kırmızı şalvar, sarı yemeni ve mest ayakkabı giyerdi (Cenkmen, 1948: 129).
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Sarıkçıbaşılarla ilgili ulaşabildiğimiz en erken tarihli arşiv belgesi 968
(1560-1561) tarihli bir vakıfnamedir. Bu vakıfname, Sarıkçıbaşı Davud
Ağa’nın Amasya’daki Hacı Budak Camii’ni yeniden bina etmesini, Gence, Karaman, Azerbaycan ve Ahıska’daki emlakını ve Gence’deki bir cami,
medrese ve türbeye vakfettiğini göstermektedir (T.S.M.A. 69680001/d.).
1106 (1694-1695) tarihli bir belgede sarıkçıların şehzadeler için de sarık
hazırladıkları bilgisi yer almaktadır (T.S.M.A. 23670009/d.). 29 Zilhicce
1114 (16 Mayıs 1703) tarihli Harc-ı Hassa defterinde (T.S.M.A.1087/d.)
ve 1142 (1729-1730) tarihli ihsanı-hümayun tevzii defterinden, sarıkçıbaşı kullarına beray-ı ıydiye (bayramlık) olarak 4000 akçe verildiği tespit
edilmektedir(T.S.M.A.21100128/d.). 1754 yılında Sulta III. Osman’ın tahta
çıkışı sebebiyle, padişaha yapılacak olan sarık için, sarıkçıbaşına 30 kuruş
ile sorguç, gündüzlük ve gecelik kavuk verildiği 1168 tarihli harc-ı hassa
defterinde mevcuttur (T.S.M.A.104900011087/d.). 25 Safer 1171 (8 Kasım
1757) tarihli bir diğer harc-ı hassa defterine göre, Sultan III.Mustafa’nın
1757 yılında tahta çıkmasıyla, Has Oda’ya nakledilen her ağaya bir kürk,
kaftan, entari, çakşır, şal kuşak, kavuk verilmiş; sarıkçıbaşı ve neferlerine
270 kuruş ihsan olunmuştur (T.S.M.A. 240800021099/d.). 1178 tarihli bir
belge Sarıkçıbaşı Mustafa için bir adet sarı, bir adet de pembe şal kürk kabı
verildiğini göstermektedir (T.S.M.A.24090015/d.). Topkapı Sarayı Müzesi
Arşivi’ndeki 1183 (1769-70) tarihli bir Ceyb-i Hûmayun masraf defterinden, sarıkçıbaşılara Cuma Selamlığı’nda zer-i mahbub (altın para) ihsan
edildiği öğrenilmektedir (T.S.M.A. 24140066/d.). Yine Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan 1186 (1772-73) tarihli hesap defterine göre sarıkçıbaşıların bayram bahşişi aldığı görülmektedir. Bu belgede, sarıkçıbaşıya
bayram parası olarak 33 kuruş ihsan olunmuştur (T.S.M.A. 24170030/d.).
1204 (1789-1790) tarihli teşrifat defterinde, bayramlarda sarıkçıya verilecek
bahşişin miktarı 15 kuruş olarak belirtilmektedir (T.S.M.A. 27960001/d.).
Enderun’dan yetişerek, önce sarıkçıbaşı sonra rikabdar-ı şehriyarî
olan Sarıkçı Mehmed Paşa, Hicrî 1083 yılında (1672-73) Kars beylerbeyi,
1093’te (1682) vezirlik payesi ile Karaman valisi ve 1094’te (1683) Varat
mufahızlığı ile görevlendirilmiş aynı yıl Avusturya muharebesinde şehit olmuştur (Mehmed Süreyya, 1996: 1096). 1074 yılında (1663-64) sarıkçıbaşılığa yükselen Sarıkçı Mustafa Paşa aynı zamanda padişah musahibliğinde
de bulunmuştur. 1077’de (1666) vezirlik ihsanı ile vezir-i sanî (ikinci vezir)
olmuştur (Mehmed Süreyya, 1996: 1096). Sultan II. Mahmud döneminde
hicrî 1241 (1825-1826) yılında da Sarıkçı Arif Ağa, Has Oda’nın üçüncü
ağası olan çuhadarlığa tayin edilmiştir (Hafız Hızır İlyas Ağa, 2016: 384).
Bu örnekler göstermektedir ki, Has Oda’dan bedergah (çıkma) olan diğerleri gibi sarıkçıbaşılar da mühim devlet vazifelerine tayin edilmektedir.
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SARIK ODASI (REVAN KÖŞKÜ)
Sarıkçıbaşı, emrinde çalışan on beş kadar sarıkçı yamağı Sarık Odası
denilen bir odada hizmet verirdi. Adı geçen oda, Topkapı Sarayı’nın Revan
Köşkü’dür (Ortaylı, 2008: 128). Bu sarıklar, Sarık Odası’nın iç tarafında, kapının sağındaki Boğaziçi’ne bakan sarık mahfilinde saklanırdı. Topkapı Sarayı olarak adlandırılan Saray-ı Cedid’in (Yeni Saray), dördüncü avlusunda
yer alan bu oda, Osmanlı mimarlığının XVII. Yüzyıl’da meydana getirdiği
öne çıkan eserlerdendir. Kuzeydoğuya doğru inen arazide, sarayın en kutsal mekânlarından olan Hırka-i Saadet Dairesi’nin önünde ve buradaki havuzun yanında inşa edilmiştir (Eyice, 1994: 319-320). Sultan IV. Murad’ın
1635 ‘de Revan (Erivan) kalesini fethetmesi hatırasına sefer dönüşü yapılan
Revan Köşkü, 1636’da tamamlanmıştır. Mimarbaşı Kasım Ağa bu dönemde
mimarbaşı olduğuna ve bizzat padişahın yaptırdığı bir yapı olduğuna göre,
onun tarafından inşa edilmiş olmalıdır.
Köşke, Sarık Odası denmesinin nedeni, padişahın sarıklarının sarıkçıbaşı tarafından burada muhafaza edilmesidir. Sultan I. Mahmud köşkte has
odalılar için son derece zengin ve tarih ağırlıklı bir vakıf kitaplık meydana
getirmiştir (Şimşirgil, 2005: 142). Eyvanların aralarında yer alan dolaplarda
eskiden elyazması kitaplar yer almaktaydı. Ancak bu dolaplardan ikisinin
kütüphane haline getirilmelerinin, kanatları üzerindeki Arapça beyitlerden
1733-34’te Sultan I. Mahmud tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
İçlerinde çok değerli eserler olan bu kitaplar, Topkapı Sarayı Müzesi’nde bir
kütüphane kurulduğunda burada toplanmıştır (Eyice, 1994: 319-320).
Sarık Odası’nda (Revan Köşkü) meydana gelen en önemli olay; 1730
yılında bir ayaklanma ile Sultan III. Ahmed’i tahttan indiren Patrona Halil ile avanelerinin bu köşkte öldürülmeleridir. Ayaklanmadan iki ay kadar
sonra duruma hâkim olmaya kararlı olan Sultan I. Mahmud, Patrona ve
arkadaşlarını vezirlik vereceğine inandırarak Sarık Odası’na çağırtmıştır.
İsyancılar, Sünnet Odası ve Sarık Odası’na önceden gizlenen Pehlivan Halil
Ağa ve adamları tarafından burada infaz edilmişlerdir (Eyice, 1985: 32).
Revan Köşkü; plan ve süsleme bakımından Bağdat Köşkü’nün küçük bir
örneğidir. Sekizgen planlı olan yapının içerisi üç eyvanlı olarak düzenlenmiştir. (Plan 1) Köşkün havuz ve padişah dairelerine bakan cephelerinde,
Memlûk tarzı mermer panolar görülmektedir. Bu mermer panoların üzeri
saçak altına kadar çinilerle kaplanmıştır. Lale Bahçesi’ne bakan tarafında
ise terasın üstünde bir kameriye bulunmaktadır (Şimşirgil, 2005: 142).
Köşkün iç dekorasyonu XVII. yüzyılın karakteristik mimarî süslemeleriyle bezenmiştir. Renkli camlarla süslü pencereleri, sedef ve bağa kakmalı
kapıları, dolap kapakları ve çinileri üstün bir sanat değeri taşırlar (Şimşirgil,
2005: 142).
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Dördüncü eyvanın bulunması gereken yönde üzeri altın yaldızla süslü
bronzdan güzel bir ocak vardır (Resim 5). Dıştan, alt kat pencerelerinden
saçaklara kadar çini kaplama, altta renkli mermer süslemeli duvarlar ve sütunlar üzerine kemerli bir revakla, zengin bir görünüşe sahip olan köşk, tavanlarda malakarî alçı süslemeler ve kubbedeki kalem işleri ile XIX. Yüzyıl
özelliği gösterirler. Altında dar bir kapıdan girilen mahzen, devamlı serin
olduğundan padişahların cenaze törenlerine kadar cesetlerinin muhafaza
edilmesi için bir çeşit soğuk hava deposu gibi kullanılmıştır. Bahçedeki fıskiyeli havuz aslında buraya ait olmayıp kıyıdaki sahil sarayları yıkıldıktan
sonra getirtilmiştir (Eyice, 1985: 32).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 19 Cemaziyelahir 1332 (15 Mayıs1914) tarihli Sarık Odası ve Sünnet Odası tamir keşif defterinde Sarık Odası’nın yanında Avadancı Odası’nın bulunduğu görülmektedir
(B.O.A.HH/d-27096.).[Avadancı; sofa ocağı eskilerinden olup, sünnet ve
sarık odalarıyla bunların sofasını süpürmek, sünnet odası hamamını yakmak, padişahın abdestçiliğini yapmak ve ibriğini saklamakla görevliydi
(Pakalın, 1983: 112).]

SONUÇ
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan II. Mahmud döneminde, geleneksellik yavaş yavaş bırakılmaya başlanmış, Batılılaşma hareketleri hız kazanmıştır. Sultan II. Mahmud kendi portresini devlet dairelerine astırmış,
1826’da Vaka-i Hayriye ile birlikte tüm Kapıkulu Ocakları’nı kaldırmış ve
imparatorluğun en üst seviyedeki eğitim-öğretim kurumu olan Enderun’u
lağvetmiştir. 1829 yılında gerçekleştirilen kıyafet değişikliği ile birlikte tüm
devlet ricali için ceket ve pantolon gibi Batılı kıyafetler benimsenmiştir.
Ayrıca Hüsrev Paşa, başlık olarak Tunus’ta gördüğü fesi Osmanlı’ya getirmiştir. Ulema sınıfı bu düzenlemelerin dışında tutulmuştur. Fes dışında,
padişahın kıyafetinin Habsburg imparatorundan veya Fransa kralından
farkı kalmamıştır. Gerçekleştirilen bu Batılılaşma hareketleri neticesinde,
Osmanlı saray teşkilatı içerisinde yer alan Enderun’a bağlı Has Oda ve sarıkçıbaşılık ilga edilmiş sarık odası işlevsiz kalmış; böylelikle bu saray müessesesi tıpkı diğerleri gibi Batılılaşma uğruna ortadan kaldırılmıştır.

Türk İslam Sanatı Çalışmaları

Resim 1: Şemailname TSM, H. 1563.
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Resim 2: Surname-i Vehbi, 20b, TSM H. 3593.

Türk İslam Sanatı Çalışmaları

Resim 3: Surname-i Vehbi, 20b, TSM H. 3593.

Resim 4: Surname-i Hûmayun, TSM H. 1344.
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Plan 1: Sarık Odası (Revan Köşkü)

Resim 5: Sarık Odası (Revan Köşkü)

Türk İslam Sanatı Çalışmaları
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