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MÂTÜRÎDÎ DÜŞÜNCENİN TEŞEKKÜLÜNDE SOSYOJEO-POLİTİK BAĞLAM: MÂVERÂÜNNEHİR
(SEMERKAND VE BUHARA) ÜZERİNE ANALİZLER
Recep ÖNAL *
Giriş
Hz. Muhammed’in vefatından IV./X. asra kadar geçen zaman
dilimi, İslam dinini anlama ve yorumlama konusunda İslam’ın
siyasî, itikadî ve fıkhî mezheplerinin doğuş ve gelişme dönemi
olmuştur. Bu zaman zarfında en başta tarihî, siyasî ve sosyal olaylar
gibi çeşitli sebeplerle çok sayıda farklı kelam ekolleri ortaya
çıkmıştır. İslam düşüncesinin gelişmesinde önemli rol oynayan söz
konusu bu ekoller, İslam’ın bünyesinden neşet etmesi nedeniyle
İslam mezhepleri diye anılmışlardır. Klasik sınıflandırmayla bu
mezhepler Ehl-i Sünnet (Selefiyye, Mâtürîdiyye, Eş‘ariyye) ve Ehl-i
Bid‘at (Hâriciyye, Şîa, Mürcie, Cebriyye, Cehmiyye, Kaderiyye,
Mu‘tezîle) şeklinde iki gruba ayrılarak değerlendirilmiştir (İzmirli,
1981, s. 30).
Hz. Muhammed’in vefatından sonra Müslümanlar arasında
yaşanan siyasî çatışma ve tartışmalar Ehl-i Bid‘at olarak
değerlendirilen Hâriciyye, Şîa ve Mürcie gibi ilk siyasî mezheplerin
ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır (Şehristânî, ts., 1: 6; Emin,
1976, 363, 367). Bunların dışında İslam dünyasında çeşitli itikadî
mezhepler de ortaya çıkmıştır. Bunda İslamî fetihlerin
genişlemesiyle farklı din, kültür ve medeniyetler arasında dinî, ilmî
ve kültürel alanda etkileşimin olması, Hint, İran ve Yunan
kültürlerine ait temel eserlerin tercüme edilmesi neticesinde dini
anlamada felsefî, kelamî, batınî ve zahirî birçok yeni fikirlerin neşet
etmesi gibi çeşitli amiller önemli rol oynamıştır. Öte taraftan
Müslüman âlimlerin, farklı din mensuplarına İslâm’ı anlatma ve pek
çok düalist ve inkârcı akımların İslâm’a yönelik saldırı ve
ithamlarına karşı onu savunmaya çalışmaları da bunda etkili
*
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olmuştur. Neticede tüm bu iç ve dış amiller İslâm toplumunda
Cebriyye, Cehmiyye, Kaderiyye, Mu‘tezîle, Selefiyye gibi çeşitli
itikadî mezheplerin ortaya çıkmasına zemin teşkil etmiştir
(Taşköprüzâde, 1985, 2: 144, 148; Ebû Zehra, ts. 98). Ayrıca
tercüme yoluyla Hint, İran ve Yunan meşeili düşünce tarzının İslamî
tefekküre girmesi İslam çatısı altında Gulat-ı Şîa, Sebeiyye,
Keysâniyye, Zenâdıka ve Şuûbiyye gibi bâtınî mezheplerin de
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Mustafizürrahmân, 1993, s. 3;
Dûrî, 1991, s. 122 vd).
IV/X. yüzyıla gelindiğinde ise Ehl-i Bid‘at olarak kabul edilen
fırkalara karşı Ehl-i Sünnet görüşünü temsil eden Mâtürîdiyye ve
Eş‘ariyye kelam ekolleri ortaya çıkmıştır. Bu iki ekolün kurucuları
olan Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944) ve Ebü’l-Hasen el-Eş‘arî
(ö. 324/935-36) Ehl-i Sünnet’in temel inanç prensiplerini tespit
etmede önemli rol oynamaları sebebiyle Sünnî düşüncenin iki
önemli temsilcisi kabul edilmiştir (Taşköprüzâde, 1985, 2: 133, 135;
Zebîdî, 2002, 2: 5-6).
Mâverâünnehir bölgesinin önemi de burada karşımıza
çıkmaktadır. Çünkü Mâtürîdîyye mezhebinin ortaya çıkıp sistematik
hale gelmesi çeşitli din, inanç, ideoloji, mezhep, felsefe, kültür ve
medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyada gerçekleşmiştir.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1114) de bu duruma dikkat çekmiş,
Mâtürîdî mezhebinin bu bölgede ortaya çıktığına işaret ederek,
Semerkand, Horasan, Merv, Belh ve diğer şehirlerin tamamında
yayıldığına dikkat çekmiştir (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 2004, 1: 468).
Öte yandan Kur’an’ın Mekke’de indiği, Mısır’da okunduğu,
İstanbul’da yazıldığı ve Maveraünnehir bölgesinde, özelde de
Semerkand’da anlaşıldığı ifade edilerek bu bölgenin İslam
düşüncesinin teşekkül sürecinde oynağı önemli role dikkat çekilmiş,
Şam, Endülüs, Bağdat ve İstanbul’un yanı sıra Semerkand’ın da
İslam’ın medeniyet başkentlerinden biri olduğu ifade edilmiştir
(Düzgün, 2011, s. 11).
1. Mâverâünnehir’in Jeo-Politik Durumu
Mâverâünnehir bölgesine İslâm öncesi dönemde Turan,
Türkistan, Eftalitlerin ya da Haytalların yurdu gibi çeşitli isimler
verilmiştir. Emevî Devleti’nin Horasan valisi Kuteybe b. Müslim (ö.
96/715) liderliğinde Müslüman Araplar tarafından fethedilince,
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bölgeye İslâm tarihçileri ve coğrafyacıları Arapça asıllı bir terkip
olan ve “nehrin arkasında, nehrin ötesinde bulunan yer” anlamına
gelen Mâverâünnehir ismini vermişlerdir. Bölge bundan sonra da
günümüze kadar hep bu isimle anılır olmuştur (Makdîsî, 1906, s.
284; Hamevî, 1977, 5: 45; Usta, 2007, s. 24).
Coğrafî bir terim olarak Mâverâünnehir, Seyhun ile Ceyhun
nehirleri arasında kalan bölgeye karşılık gelir. Müslümanların
bölgeyi isimlendirme ve sınırlarının tespit edilmesinde bugünkü
Türkistan sınırları içerisinde bulunan Ceyhun nehri önemli rol
oynamıştır. Nitekim Ceyhun nehri esas alınarak, nehrin doğu
tarafındaki bölge için Mâverâünnehir, batı tarafı için de Horasan
ismi kullanılmıştır (Barthold, 2004, s. 55; Togan, 1981, 1: 36).
Ayrıca tarihî süreç içerisinde bölgenin sınırlarında her dönemde
değişiklikler olduğu için klasik İslâm coğrafyacılarının eserlerinde,
coğrafî sınırlarının nereye kadar uzandığına ilişkin birbirinden farklı
bilgiler verilmiştir. Bununla birlikte bölgeyi çok yakından tanıyan
el-İstahrî’nin (ö. 346/957) belirtmiş olduğu sınır diğerlerine göre
daha belirgin ve dikkat çekicidir. Ona göre Mâverâünnehir: Doğuda
Hotel’i içine alan Famir (Pamir) ve Raşt’tan bir hattı müstakim
üzere Hint topraklarına dayanan; batıda Guz (Oğuz) ve Karluk
(Hazluc) ülkelerinden başlayarak kavis halinde Taraz (Talas)
sınırından geçerek Fârab, Biskent, Semerkand, Buhara ve Hârizm de
dâhil olmak üzere Aral gölünde biten, kuzeyde bir çizgi halinde
Karluk Türklerinden, yani Fergâna’nın en uzun mıntıkasından
başlayarak Talas’a kadar devam eden ve güneyden düz bir
doğrultuda Bedehşan’dan itibaren Hârizm (Harzem) gölüne (Aral
gölü) kadar uzanan Ceyhun nehrinin kuşattığı bölgedir (İstahrî,
1961, s. 161). Bu bölge günümüzde Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tâcikistan, Türkmenistan, İran ve Afganistan arasında
paylaşılmış durumdadır.
Mâverâünnehir’in en önemli yerleşim merkezleri arasında
Semerkand, Buhara, Tirmiz, Nesef (Nahşeb), Taşkent (Şâş), Fergana
ve Nesâ şehirlerini sayabiliriz. Bu şehirler, Horasan’ın şehirleri ile
hem ilmî ve fikrî olarak, hem de sosyal hayatın gereksinimleri
açısından devamlı bir ilişki içinde bulunmuştur. Bu nedenle
Mâverâünnehir, muhtemelen Ceyhun sınır alınmak suretiyle,
müstakil bir coğrafî bölge telakki edilmesine rağmen siyasî açıdan,
güney-batı komşusu Horasan ile birlikte düşünülmüş hatta ona dahil
edilmiştir. Nitekim Mâverâünnehir bazı müellifler tarafından,
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coğrafî açıdan da Horasan’ın bir bölgesi olarak kabul edilmiştir.
Bununla birlikte Horasan bölgesi daha çok İran’ın doğusundan
başlayarak Ceyhun Nehri’ne uzanan bölge olarak tanımlanmıştır.
Buna göre bölge batıda sınırı İran’ın doğu sınırını teşkil eden
Cürcân ile başlar, güneyde İran ve Horasan Çölü, kuzeyde Harezm,
doğuda Sind ve Sicistan, kuzey doğuda ise Maveraünnehr’e kadar
uzanır. Ayrıca bu günkü Afganistan ve Doğu Türkistan’ın bir
kısmını da içerir. Bölgenin en önemli yerleşim merkezlerini ise
Merv, Herat, Belh, Rey, Nîşâbur, Faryab ve Cürcân şehirleri
oluşturmaktadır (Hamevî, 1977, 2: 350; 5, 45; Huard, 1964, 5: 560).
Mâverâünnehir bölgesi ilk çağlardan beri Türklerin anayurdu
olan Türkistan’ın en önemli stratejik parçasını oluşturmaktadır.
Bölgedeki şehirlerinin neredeyse tamamı İslâm dünyasının en
önemli ilim ve kültür merkezi olarak Müslüman topluma hizmet
etmiştir. Eski çağlardan itibaren tarımsal hayatın izlerini taşıyan bu
coğrafya ılıman iklimi ve tarıma elverişli topraklarıyla yoğun bir
nüfusa sahiptir. Tabiat güzellikleri, bereketli toprakları, temiz suyu
ve hoş havası ile yaşamaya uygun cazip bir bölgedir (İbn Havkal,
1992, s. 384; a.mlf., 1872, s. 335-336). Kaynaklarda da şehrin
tarımda ileri gittiği, hatta son derece zengin bir tarım kültürüne
sahip olduğu, her türlü tarım ürününün bol miktarda yetiştirildiği,
her tarafın bağlık bahçelik olduğu ifade edilir. Tarım alanında
görülen bu çeşitliliğin en önemli nedeni olarak da özellikle
Mâverâünnehir’de gelişmiş olan kanal sisteminin mevcudiyeti
gösterilir (İbn Havkal, 1992, s. 385; Schaeder, 1980, 10: 469). Bu
coğrafyanın önemli bir bölümünü ise Velid b. Abdülmelik (705715) zamanında fethedilen Soğd bölgesi oluşturur. Bu bölge,
Mâverâünnehir’nin en önemli tarım ve ticaret merkezini teşkil eder
ve Buhara’nın doğusundaki Debûsiye’den Semerkand’a kadar
uzanan coğrafyayı içine alır. Soğd bölgesi günümüzde
Özbekistan’ın sınırları içerisindedir. Bölgesinin en önemli ilim ve
kültür merkezleri arasında Semerkand, Buhara, Nesef, Baykent ve
Belh gibi şehirler gelir (Barthold, 1964, 10: 737; Minorsky, ts., 7:
925).
Mâverâünnehir, doğulu ve batılı seyyahlar tarafından “cennet”
diye telakki edilen bir mevkide bulunmanın yanında tarihî bakımdan
da eski bir geçmişe sahiptir (Hamevî, 1977, 5: 47). Bölge, Türk
ülkelerinden yapılan köle ve hayvan ticaretinin önemli
noktalarından birini teşkil etmesi, Hindistan, Orta Asya ve Çin’den
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gelen tarihî ticaret yollarının ana güzergâhı üzerinde ve batıya
açılma noktası olması sebebiyle İslâm dünyası için de her zaman
büyük bir öneme sahip olmuştur (Barthold, 1990, s. 88; Usta, 2007,
s. 25). Söz konusu ticaret yolları, dinlerin yayılmasında, birçok
yabancı kültür ve medeniyetin yerleşmesinde ve bölge insanının
iktisadî refah ve ekonomik kalkınmasında önemli derecede rol
oynamıştır. Bu ticaret yollarından en önemlisi Çin’in ipeğini ve
diğer ticarî ürünlerini batıya sevk eden ünlü İpek Yolu’dur. Bu yol
üzerinde bulunan Semerkand, Buhara, Cüzcan, Fârab, Hârizm,
İsficab, Merv, Nesef, Taşkent ve Kaşgar gibi birçok şehir bu ticaret
yolu sayesinde ticaret merkezi haline gelmiştir (Foltz, 2006, 13, 23;
Usta, 2007, s. 487). Hatta bazı kaynaklarda Semerkand ve Buhara
şehirleri için “İslâm’ın Kubbesi”, dünya cennetlerinin en önde
geleni” şeklinde övücü ifadeler kullanılmıştır (Hamevî, 1977, 5: 47;
Özgüdenli, 2003, 28: 178). Mâverâünnehir’de ticaretin gelişmesi,
doğal olarak şehirleşmenin gelişmesine de imkân vermiştir. Söz
konusu şehirler özellikle Sâmânîler döneminde (M. 874-999) birer
ilim ve kültür merkezi haline gelmiş; yollar, kaleler, camiler,
okullar, hamamlar, kervansaraylar, mescidler, ribatlar, tekke ve
zaviyeler ile çeşitli hayır kurumları inşa edilmiş, buralarda sosyokültür hayat canlılık kazanmıştır (Günay- Güngör, 2007, s. 282).
Mâverâünnehir’in siyasî tarihi bölgeye dışarıdan yapılan
müdahale ve istilâlara bağlı olarak gelişmiştir. M.Ö. II. binyılda Arî
kavimlerin göç ve iskânına sahne olan bölgeye önce M.Ö. IV.
yüzyılda Pers Devleti, daha sonra Büyük İskender’in kısa süreli
hâkimiyetinin ardından Baktriya Krallığı hâkim olmuştur. M.Ö. II.
yüzyılın başlarından itibaren Orta Asya’dan gelen kavimlerin
istilâsına uğrayan bölge, Kuşan Devleti’nin hâkimiyetinde girmiştir.
M.S. VI. yüzyılın ortalarına kadar Eftalitler (Akhunlar), bu devletin
yıkılmasının ardından M.S. 565 yılında da Batı Göktürk Devleti’ne
bağlanmıştır (Özgüdenli, 2003, 28: 178). Bölge Müslümanlar
tarafından fethedilmeden önce sınırlı bir alanda hüküm süren yerel
hükümdarların hâkimiyeti altında kalmıştır. Göktürk egemenliğinin
zayıfladığı bir dönemde fetihlere başlayan Müslümanlar, bu yerel
hükümdarlarla karşılaşmış ve savaşmıştır (Özbayraktar, 2014, s. 13).
Aslî unsurunu Türklerin oluşturduğu Semerkand, Buhara,
Taşkent, Baykent, Uşrusene, Fergâna vb. şehirlerle, etraflarında
bulunan küçük devletleri içinde barındıran Mâverâünnehir bölgesine
farklı zamanlarda Müslümanlar tarafından akınlar düzenlenmiştir.
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Bu nedenle Müslüman Araplarla Türkler arasındaki ilk ilişkiler de
askerî yönden olmuştur. Dört halife döneminden itibaren başlayan
fetih hareketi, Türklerle Arapların ve dolayısıyla da bölgede
İslâm’ın tanınmasına ve yayılmasına imkân vermiştir ki ilk planda
bu, savaşlar yoluyla gerçekleşmiştir (Günay-Güngör, 2007, s. 250).
Bilindiği üzere Müslümanların ilk doğu seferleri Hz. Ebû Bekir
döneminde M. 633 yılında olmuştur. Hz. Ömer döneminde (M. 637)
ise Kadisiye (M. 636), Celûla (M. 637) ve Nihavend (M. 642)
savaşlarında Sâsânîler’le yapılan mücadelede Müslümanlar galip
gelmiş, bunun neticesinde Sâsânî İmparatorluğuna son verilmiştir.
Adı geçen devletin yıkılmasıyla bütün İran toprakları, Horasan ve
Mâverâünnehir topraklarının fethi için İslâm ordularının önündeki
engel ortadan kaldırılmıştır (Usta, 2007, s. 40). Müslümanların fetih
hareketleri Nihâvend meydan savaşında Sâsânîlerin yıkılması
üzerine, Hemedân, Kazvîn, Rey, Azarbeycân, Merv, Belh ve
Nîsâbur dahil bütün Horasan’ın fethiyle devam etmiştir (M. 641642). Kirman, Mekrân ve Sîstân da yine Halife Hz. Ömer
zamanında (M. 643) fethedilmiştir (Palabıyık, 2007, s. 91). Bu
şehirlerin İslâm topraklarına dâhil edilmesi ile İslâm devletinin
doğudaki sınırları Mâverâünnehir’e kadar uzanmıştır. Bu fetihler
neticesinde Türkler ile Araplar arasında ilk ilişkiler Hz. Ömer
zamanında M. 644 yılında İslâm orduları komutanı el-Ahmed b.
Kays’ın Ceyhun nehri etrafına düzenlemiş olduğu akınla başlamıştır.
Bu fetih hareketleri Halife Hz. Osman zamanında da devam etmiştir.
Ancak Müslümanların Mâverâünnehir’i fethetmesi ise Emevîler
döneminde gerçekleşmiştir. M. 705-715 yılları arasında Semerkand,
Buhara ve Fergana gibi şehirler fethedilmiş (Öztuna, 1989, 1: 80,
108; Palabıyık, 2007, 91-92), Muâviye döneminde söz konusu
fetihler bütün Horasan ve Mâverâünnehir’in İslâm hâkimiyetine
girmesiyle sonuçlanmıştır. Türkler ile Araplar arasındaki asıl
münasebetler de bu dönemde başlamıştır (Turan, 2002, 4: 294;
Yıldız, 1999, s. 27).
Emevîler dönemi İslâm ordularının Mâverâünnehir ve
dolaylarına sık sık akınlar yaptıkları bir dönem olmuştur. Çünkü bu
bölge, yukarıda da kısmen ifade edildiği üzere mahallî
hükümdarların hâkimiyeti altındaydı. Siyasî birlik ve etkili bir
önderlikten yoksun idi. Bu nedenle İslâm ordularına doğal bir hedef
teşkil ediyordu. Bölgeye yönelik İslâm fetihleri, VII. yüzyılın son
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çeyreğinde hız kazandı ve ancak bir sonraki yüzyılın ortalarında
tamamlanabildi (Golden, 2002, s. 460).
Mâverâünnehir halkının fetihlerden önceki hayatının esas
özelliği, arazi sahibi aristokratların hâkimiyetine karşı İran’da
olduğu gibi dengeyi sağlayacak bir taht bir mabed ittifakının, yani
kuvvetli bir monarşik güç ile ruhban sınıfı nüfuzunun olmamasıydı.
Mahalli hükümdarlar ileri gelen asilzadelerden meydana geliyordu.
En kuvvetlileri bile, tebaaları gibi dihkan diye anılıyordu (Barthold,
1990, s. 195). Ayrıca bölgenin büyük ticaret şehri olan Semerkand,
Buhara, Kuça, Kaşgar ve Hotan’da kabileler halinde göçebe hayatı
süren Türkler, Soğdlular, Rumlar, Yahudiler ve Çinlilerden oluşan
kozmopolit bir halk bir arada yaşıyordu (Golden, 2002, s. 460;
Demirci, 2007, s. 79). Bölgede Türkler hâkim unsuru oluşturmakla
beraber aralarında siyasî bir birlik mevcut değildi. Küçük beylikler
halindeydiler ve müstakil hareket ediyorlardı. Üstelik ülke, hem
etnik ve hem de din bakımından bir birlik arz etmiyordu. Böyle bir
siyasî teşkilat altında kelimenin tam manasıyla bir devlet dininden
de bahsedilemezdi. İran’da olduğu gibi Mâverâünnehir’de de hâkim
sınıfın dini Zedüştîlik olduğu halde İran’da cezalandırılan
Mecûsîlik, Maniheizm ve Mazdeizm gibi din ve mezheplere bağlı
olanlar ile Budizm’e, Yahudiliğe ve Nestûrî Hıristiyanlığına mensup
cemaatler de Mâverâünnehir’de emin bir sığınak buluyorlardı
(Barthold, 1990, s. 195; Günay-Güngör, 2007, s. 253, 258).
Bölgenin bu kadar dağınık bir manzara arz etmesinin başlıca
sebepleri, Göktürk Devleti’nden sonra bir daha bütün Türkleri bir
siyasî birlik halinde birleştiren devletlerin kurulamamış olması;
sahanın genişliği ve çeşitli din ve kültürlerle ayrı ayrı temaslarda
bulunmaları ve nihayet Türklerin bütün dinlere karşı gösterdiği
müsamaha ile izah edilebilir. Göktürk Devleti’nin yıkılışından sonra
Türk dünyasının şark ve garp uçlarında ancak Uygurlar ve Hazarla
küçük bir siyasî varlık olarak mevcudiyetlerini muhafaza
edebilmişlerdi (Turan, ts., s. 21; a.mlf., 2002, 4: 293). Her
halükârda, İslâm orduları bu bölgelere geldiklerinde, böylesine
farklı dinlere mensup insanlar onlara karşı dinî bakımdan organize
bir tepki gösterememişlerdi (Günay-Güngör, 2007, s. 258).
Görüldüğü gibi Müslümanlar bölgeye geldiklerinde karşılaştıkları
güçler, gerek siyasî ve gerekse dinî bakımdan birbirinden ayrılan ve
devamlı olarak birbirleriyle savaşan çeşitli küçük emirliklerden
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ibaretti. Bu durum bölgenin İslâm ordusu tarafından fehmedilmesini
kolaylaştırmıştır (Barthold, 1990, s. 197; Kurt, 1998, s. 105-106).
İslâm ordularının Orta Asya’daki esas başarıları Horasan
valiliğine atanan Kuteybe b. Müslim’in döneminde (M. 705-715)
gerçekleşmiştir. Bir dizi savaşlar neticesinde Mâverâünnehir’i
tümüyle ele geçirmeyi başaran Kuteybe’nin yaptığı fetih
hareketlerine rağmen, bu dönemde Türkler arasında İslâm dini çok
itibar görmemiştir (Barthold, 2004, s. 40; Togan, 1981, 1: 55). Buna
rağmen Kuteybe b. Müslim ile birlikte bölgenin Müslümanların
eline geçişi, hem Türk hem de İslâm tarihi için adeta bir dönüm
noktası olduğu söylenebilir.
Bu döneme topluca bakıldığında Emevîler dönemi boyunca
sürdürülen fetih siyaseti, bölgeden daha çok ganimet elde etme ve
Arap milliyetçiliği üzerinde odaklandığından bu dönemde İslâm’ın
bölgede ve özellikle Türkler arasında yayılışının olumsuz biçimde
etkilendiği söylenebilir. Nitekim bu dönemde Türklerin İslâm’ı
kabulü büyük gruplar halinde değil münferit ihtidalar veya küçük
toplulukların Müslüman olması şeklinde gerçekleşmiştir (Günaltay,
2003, s. 114; Foltz, 2006, s. 128-129; Yazıcı, 2009, s. 57). Şüphesiz
bunda Emevî idarecilerinin, özellikle de Horasan’a gönderilen
Emevî valilerinin izlediği baskıcı, ezici ve müsamahasız bir tarzda
devam eden tutumlarının önemli rolü olmuştur (Turan, 2002, 4:
294). Çünkü Emevî idaresinin takip ettiği siyaset ve valilerin haksız
uygulamaları bölge halkı üzerinde büyük bir menfi tesirin
oluşmasına neden olmuştu. Mâverâünnehir bölgesinde ve diğer
bölgelerde İslâm’ı kabul etmiş insanlardan cizye ve haraç alınımına
devam edilmesi, Arap olmayanlara karşı ikinci sınıf insan
muamelesi ve ordu içerisinde ayırım yapılması gibi hususlar bu
isyanın nedenleri arasında sayılmaktadır (Wellhausen, 1963, s. 236).
Diğer taraftan fethedilen yeni bölgelerde İslâm’ı kabul eden Arap
olmayan unsurlar, hem yöneten kesim, hem de Arap kamuoyunda
mevâlî olarak adlandırılmış ve idarî, siyasî, ekonomik ve sosyal
olarak hayatın her alanında ikinci sınıf vatandaş gibi görülmüşlerdi
(Aydınlı, 2003, s. 6). Emevîlerin mevâlîye uygulamış oldukları
ekonomik politika ve Arap üstünlüğüne dayalı bu tutumları, onlara
karşı başlatılan muhalefeti güçlendirmiş, Emevîler’in yerine
Abbâsîler’i iktidara getirmiştir. Abbâsîlerin iktidara gelmesi ise,
gerek haksızlığa ve zulme uğrayanlar gerekse din kardeşleriyle eşit
seviyede olmayı arzu eden mevâlî için bir umut ışığı olmuştu.
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Netice olarak İslâm tarihinde Emevî yönetimi, birçok milleti
(Fars, Türk, Deylem vb.) hükmü altına almışsa da, yukarıda
zikredilen sebeplerden ötürü bunlar arasında gerçek bir bağ kurmayı
başaramamış, Müslümanlar arasında eşit hak ve sorumluluklara
dayanan bir idare oluşturamamıştı. Abbâsîler ise izledikleri politika
sayesinde diğer Müslüman milletlerin desteğini alarak Emevîlere
karşı üstün başarı sağlamıştı. Bu başarılarının temel nedeni ise
Emevîler’in Arap milliyetçiliğine dayanan bir yönetim anlayışına
sahip olması; Abbâsîler’in ise bunun aksine halkı Arap olmayan
vilâyetler ile halkı Arap olan vilâyetleri eşit haklara sahip kılacak bir
yönetim kurmayı amaç edinmiş olmalarıydı (Barthold, 2008, s. 126;
Yazıcı, 2009, s. 61).
Abbâsîler’in başa geçmesiyle de artık İslâm dünyasında yeni
bir devir açılmıştı. Çünkü Abbâsîleri iktidara getiren devrim,
yalnızca siyasal bir değişiklik değil aynı zamanda yeni bir zihniyet
yapısını da ifade ediyordu (Golden, 2002, s. 463). Bu nedenle
hilâfetin Emevîler’den Abbâsîlere geçişini yalnızca bir hanedan
değişikliği olarak düşünmek ve hilâfet merkezinin Şam’dan
Bağdat’a taşınması gibi telakki etmek, Abbâsîlerin devletin temel
politikasında yaptığı değişiklikleri görmemek anlamına gelir.1
Emevîler yönetimine tepki biçiminde ortaya çıkan Abbâsîler ile
birlikte İslâm devletinin iç ve dış politikasında önemli değişiklikler
olmuştu. Her şeyden önce Emevîlerin takip ettiği politika terk
edilmiş ve onun yerini Müslüman olan herkese eşit haklar tanınmış,
idaredeki olumsuzluklar olabildiğince giderilmeye çalışılmıştı
(Yıldız, 1999, s. 28; Yazıcı, 2009, s. 61). Yeni dönemde, Arapların
dışındaki diğer milletlere uygulanan siyaset değişmiş, Türk
bölgelerine yapılan akınlar yavaşlamış, bazen tamamen durmuştu.
Müslüman olanlardan cizye alınması kaldırılarak adaletsizlik

1

Bernard Levwis konuyla ilgili olarak şöyle der: “İslam dünyasının başına
Emevîlerin yerine Abbâsilerin geçmesi daha çok hanedan değişmesi olarak farz
edilir. Fakat aslında bu kesin bir dönüm noktasının ifade eden bir ihtilaldir. İhtilaller
bir saray entrikasının neticesi değil, önceki idareden memnun olmayan halkın ileri
gelenlerinin temsil ve izhar ettiği yoğun bir propagandanın, bir teşkilatlanmanın
etkin hale gelmesidir. Memnun olunmayan düzeni değiştirmek isteyen çoğunluğun
menfaatlerinin birleştiği bir koalisyondur. Bunun bir koalisyon olduğu, ihtilalden
hemen sonra iyi bir şekilde görülmüş ve menfaat için bir araya gelen gruplar
hemen ayrılmaya yüz tutmuşlardır.” (Lewis, 2000, s. 111).
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önlenmişti. Bu olumlu gelişmeler neticesinde özellikle Türk-Arap
ilişkileri düzelmiş, iyi bir mecraya girmiş, bu suretle de Türkler
arasında İslâm’ın yayılması daha da hızlanmıştı. Ancak şunu da
belirtmek gerekir ki tüm bu olumlu gelişmelere rağmen bu dönemde
Türk yurtlarında kitle halinde İslâm’a giriş pek olmamıştır. Türkler
arasında İslâm’ın yayılarak geniş kitlelerin ihtidasına dönüşmesi
ancak Orta Asya’da İranlı Samanoğulları’nın hâkimiyet döneminde
(M. 874-999) gerçekleşmiştir (Barthold, 1990, s. 227; GünayGüngör, 2007, s. 282.).
Abbâsîler’in gelişiyle, İslâm tarihinde gerçek manada Arap
devleti son bulmuş ve Abbâsîler adı altında, Arap olmayan
Müslümanların hâkim olduğu yeni bir devlet başlamıştı. Halife
Emin devrine kadar (M. 809-813) Arap unsurun elinde kalan
saltanat, bu dönemden sonra nüfuz planında da el değiştirmişti.
Abbâsi halifesi Me’mûn devrinde (M. 813-833) İranlıların,
Mu’tasım’dan (M. 833-842) sonra da Türklerin eline geçmişti.
Yaklaşık iki asır Türk unsurunun tesiri altında kalan Abbâsi devleti,
yıkılışına yakın tarihlerde yeniden Şiî-İran nüfusuna girmişti
(Aydınlı, 2003, s. 11). Merkezî idare üzerindeki bu tesir, özellikle
uzak eyaletlerdeki siyasî çözülmeye neden olduğundan, halifeler
zaman zaman devletin topraklarını buraların valilerine tevdi etmek
zorunda kalmışlardı.
Abbâsîler dönemini siyasî yönetim bakımından iki ana devreye
ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, merkezî otoritenin yönetime tek
başına hâkim olduğu devredir. IX. yüzyılın ortalarından itibaren
başlayan ikinci dönem ise, merkezî otoritenin ve bu arada Hilâfetin
giderek zayıflaması ve özellikle de merkezden uzak yörelerde
siyasal kopmalarla birlikte yeni bir takım hükümdarlıkların
oluşmaya başladığı bir evredir (Günay-Güngör, 2007, s. 280).
Türklerin Müslüman olmasında bir dönüm noktasını teşkil eden
Talas meydan muharebesi (M. 751) bu ilk dönemde gerçekleşmişti.
Talas savaşında Türkler, Abbâsîler tarafını tutmakla yalnız
muharebenin neticesini değil tarihlerinin istikametini de
değiştirmişlerdi. Artık Türklerin yüzü İslâm dünyasına dönmüştü.
Talas zaferi Orta Asya’nın kaderinde bir dönüm noktası olmuştu. Bu
zaferle Orta Asya’nın din ve kültür bakımından Çinlileşmesi yerini
giderek İslâmiyet’e bırakmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Talas
zaferiyle Türkler ile Müslüman Araplar arasında yıllardan beri
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devam eden savaşlar yerini sulh devresine terk etmişti. İki millet
arasında sıkı ticari münasebetler kurulmuş ve bu sayede İslâm dini
Türkler arasında yavaş yavaş tanınıp yayılma imkânına kavuşmuştu.
Örneğin savaş esnasında Müslüman olduklarını açıklayan Karluk
Türklerinin arkasından İslâmiyet hızla Türk boyları arasında
yayılabilmişti. Siyasî yönden son derece istikrarsız olan
Mâverâünnehir’de de İslâm artık süratle yayılarak kökleşmeye
başlamış, zaman içerisinde özellikle de bölgede hüküm süren
Samanoğulları döneminde Türkler kitleler halinde Müslüman
olmuşlardı (Roux, 2002, s. 41; Turan, 2002, 4: 294).
Abbâsî Devleti, ülke içinde yaşanan çeşitli siyasî isyanların ve
dinî çatışmaların neticesinde İslâm coğrafyası üzerindeki siyasî
hâkimiyetlerini M. 815’ten sonra kaybetmiştir. Devleti’nin
zayıflaması sonucu merkezî idarenin nüfuz alanı parçalanmış, İslâm
coğrafyası çeşitli hükümdarların idaresi altında bölünmüştü (Mez,
2000, s. 11-12).Halifelerin görevlendirdiği valiler de zamanla
güçlenerek kendi özerkliklerini kurmalarıyla, ülke artık dağılma
sürecine girmiş ve birçok devletçiğe ayrılmak zorunda kalmıştı.
Yukarıda bahsettiğimiz bu siyasî karışık durum Mâverâünnehir
bölgesi için de geçerli olmuştur. Müslümanlar tarafından M. 711’de
fethedilen Mâverâünnehir, fethinden Abbâsî halifesi Me’mûn
dönemine kadar, hilâfet merkezine bağlı bir valilik olarak varlığını
devam ettirmişti. Ancak Me’mûn, M. 819’dan itibaren
Mâverâünnehir ve özellikle de Semerkand valiliğini, İranlı bir sülale
olan ve Sâmân-Hudât’ın soyundan gelen Esed b. Sâmân oğullarına
vermişti. Bu soydan gelen İsmail b. Ahmed, devletin zayıflamasını
bir fırsat bilip, M. 900 yılında Sâmânî Devleti’ni kurmuştu (Lewis,
2000, s. 130; Schaeder, 1980, 10: 469; Bartholad, 1990, s. 88).
Bunun dışında Me’mûn’un kumandanlarından İranlı Tâhir b.
Hüseyin 820’de Horasan bölgesinde Bağdat’ın doğusunda kalan
eyaletleri içine alan Tâhirîler devletini; diğer bir Abbâsi valisi
Yakup es-Saffâr ise 867’de İran, Horasan, Sistân ve Kirman’ı içine
alan Saffârî hanedanlığını; Alevî Zeydîler de Cürcân ve
Taberistan’da kendi devletlerini kurduklarını ilan etmişti (Hitti,
1995, 3: 725-726; Yıldız, 1994, 7: 50-51; Togan, 1981, 1: 56).
Yine bu dönemde Sünnî İslâm dünyasını tehdit eden çok
önemli bir başka oluşum da, Bağdat halifeliğine karşı yeni bir hilâfet
kurulmuş olmasıydı. Yeni kurulan bu devlet, Mısır ve Kuzey
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Afrika’yı mesken tutmuş olan ve İslâm dünyasını egemenliği altına
almaya çalışan Fâtımîlerdi (M. 909-1171). Sadece dünyevi iktidar
sahibi değil, aynı zamanda peygamberin gerçek halifeleri de olmak
isteyen Fâtımîler, M. 909 senesinde Kayravan’ı fethettikten sonra
halife unvanını da üzerlerine almışlardı (Mez, 2000, s. 12). Şiî
mezhebine mensup olan Fâtımîler, kendi soylarını Hz. Hüseyin’e
nispet etmişler, bu suretle İslâm dünyasına kendilerini kabul
ettirmeye çalışmışlardı. Onların tek amacı doğuya doğru yayılmak
suretiyle İslâm dünyasına egemen olabilmekti. Abbâsîler döneminde
yaşanan bu parçalanmalar Şiî Büveyhîlerin, M. 932-1062 yılları
arasında bir buçuk asra yakın bir zaman Doğu İslâm dünyasına
egemen olmalarına neden olmuştur. İslâm dünyasında egemenliğin
Şiî idarenin eline geçmesiyle X. yüzyıl boyunca bilhassa Bağdat’ta
Sünnîlerle Şiîler arasında önemli olaylar yaşanmıştı. Nitekim Bağdat
gibi Sünnî İslâm dünyasının başkenti dâhil, tüm Horasan binlerce
Müslümanın ölümüyle sonuçlanan mezhep kavgalarına sahne
olmuştur. Bilhassa başta Herat, Serahsî, Nesâ, Belh, Cürcân, Rey
gibi önemli şehirlerde mezhep kavgalarının savaşlara dönüşecek
kadar büyük boyutlara ulaştığı bilinmektedir (Kara, 2007, s. 380381, 383). Siyasî ve dinî karışıklığın oldukça yoğun olduğu bu
dönemin tek olumlu gelişmesi, Türklerin İslâm dünyası ile sıkı
temaslarının başlaması, İslâm’ın Türklerin arasında asıl yayılması ve
Türklerin kitleler halinde Müslüman olmasıdır.
Mâtürîdî mezhebinin ortaya çıktığı Mâverâünnehir bölgesi
stratejik öneme ve son derece verimli araziye sahip olması
nedeniyle, tarihi süreç içinde sürekli olarak dışarıdan yapılan işgal
ve istilalara maruz kalmış, irili ufaklı birçok devletin sürekli
mücadele ettiği bir yer olmuştur. Bu nedenle bölgenin siyasî tarihî
ve yapısı devamlı değişmiş, bölgede sürekli siyasî çatışma ve
istikrarsızlık yaşanmıştır (Özgüdenli, 2003, 28: 178). Söz gelimi
bölge önce Tâhirîler (M. 820-873), Saffârîler (M. 867-1003) ve
Sâmânîlerin (M. 874-999) hâkimiyeti altına girmiş, daha sonra
Karahanlılar (M. 840-1212), Gazneliler (M. 963-1186), Büyük
Selçuklu Devleti (M. 1040–1157), Karahitaylar (M. 1124-1211) ve
Harzemşahlar
(M.
1097-1231)’ın
idaresine
geçmiştir.
Harzemşahların bölgedeki hâkimiyetleri ise Cengiz Han
yönetimindeki Moğolların bölgeyi işgal ve istila etmesine kadar (M.
1220) devam etmiştir (Lewis, 2000, s. 130; Barthold, 2004, s. 55;

51

17-21 Ekim 2018-BUHARA

Togan, 1981, 1: 56-65). Bu işgalden itibaren de İlhanlı Devleti (M.
1220-1350) hâkimiyeti altına girmiştir.2
2. Sosyo-Kültürel Bağlam: Mâverâünnehir’in İlim ve
Kültür Havzasına Dönüşmesi
Mâverâünnehir bölgesinde yaşanan bu siyasî, askerî ve iktisadî
istikrarsızlıklara
rağmen
bölge
bünyesinde
medreseler,
kütüphaneler, ribatlar gibi seçkin kurumları barındırması, ilmî ve
kültürel faaliyetleri, yöneticilerin ve zenginlerin ilim adamlarını
himaye etmesi gibi faktörler sayesinde ilim, kültür ve medeniyet
merkezi haline gelebilmiştir. Bilhassa İslâmî ilimlerde kaydedilen
gelişme ve ilerleme sayesinde İslâm dünyasının en önde gelen ilim
ve kültür merkezlerinden biri olabilmiştir. Böylece, bu coğrafyada
birçok büyük âlim, filozof, edip ve düşünür yetişebilmiştir.
Bölgeye hâkim olan mezkûr devletler içinde, ekonomik,
kültürel ve ilmi bakımdan en ciddi gelişmesi ve ilerlemesi hiç
şüphesiz İran asıllı hanedan mensuplarının kurduğu Sâmânî
Devleti’nin (874-999)
döneminde
yaşanmıştır.
Bölgenin
İslâmlaşması ve halk arasında (bilhassa Türkler arasında)
İslâmiyet’in yayılması yine bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu nedenle
Sâmânîler dönemi özellikle IV/X. yüzyıl Müslümanların
Mâverâünnehir’de altın çağını yaşadıkları yıllar olarak kabul
edilmiştir (Barthold, 1990, s. 227; Turan, 2006, s. 163). Bu yüzyıllar
Abbâsî Devleti’nin batı kısmında (bilhassa Irak-Bağdat çevresi)
birtakım dinî, mezhebî, fikrî, ilmî ve siyasî birtakım karışıklıkların
ve çalkantıların yaşandığı ve bunların neticesinde ilmî ve kültürel
faaliyetlerin gerilemeye başladığı bir döneme rast gelir. Özellikle
Abbâsî Halifesi Mütevekkil (847–861) döneminde akılcılığa karşı
bir tepki başlamış, ifratın yerini tefrit almış; mantık ve kelâm
yasaklanmış, her türlü dinî ve fikrî münakaşa bid‘at sayılmıştır
(Durant, 2004, s. 21; Hitti, 1995, 2: 661). Kelâm ilmi yerine hadis
ilmine ağırlık verilmiş, kelâmcılar itibar kaybetmiş, hadisçiler ise
devlet nezdinde büyük itibar görmeye başlamış, halifenin emriyle
halk teslimiyete ve taklide zorlanmıştır. Hadis âlimleri ise sadece
hadis nakletmekle yetinmiş, kelâm ilmiyle uğraşanları da zındıklıkla
2

Bölge 20. Yüzyıldan itibaren Sovyetler Birliği (SSCB) himayesi altında kalmış, bu
devletin 1991’de dağılması ile Özbekistan devleti himayesi altına girmiştir. Bugün
hala Özbekistan’ın idare altındadır.
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suçlamışlardır (Abdülhamid, 1994, s. 127). Bu dönemde kelâma
karşı sergilenen bu olumsuz tavır Halife Kadir zamanında (9911031) öyle bir noktaya ulaşmıştır ki bu ilmin kurucusu kabul edilen
Mu‘tezile yasaklı mezhep haline gelmiş, bağlıları halife fermanı ile
mezhebi terk etmeye zorlanmıştır (Karadaş, 2013, s. 88-89).
Sergilenen bu tutum ve uygulamalar Abbâsî hilafetinin merkezî
otoritesinin sarsılmasına neden olmuştur. Bu sebeple ülkenin batı
kısmında hem siyasî alanda hem de ilmî ve kültürel alanda bir çeşit
duraklama dönemi yaşanmıştır. Buna mukabil her türlü fikrin
özgürce tartışılabildiği hilâfetin doğu kesimi (Mâverâünnehir ve
Horasan) ise huzurun, sükûnetin, güvenliğin ve istikrarın hâkim
olduğu bir bölge olmuştur. Bu da hilâfetin doğu kesiminde ilmî,
fikrî, kültürel ve iktisadî faaliyetlerin yoğun bir şekilde
yürütülmesine imkân sağlamıştır. Dolayısıyla hilâfetin batı kısmında
yaşanan bu sarsılma ve zayıflama neticesinde İslâm bilim ve
düşüncesinin gelişiminde önemli rol oynayan ve en önemli ilim
merkezi olan Bağdat, bu özelliğini kaybetmiş, yerini hem siyasî hem
de kültürel bakımdan Semerkand, Buhara, Horasan, Harezm,
Fergana ve Soğdiana’yı da içine alan Mâverâünnehir bölgesine
bırakmıştır.
Mâverâünnehir bölgesinin ilmî, fikrî ve iktisadî canlılık
bakımından öne geçmesinin birçok sebepleri olmakla birlikte bunlar
arasında rol oynayan en önemli etken bölgenin Hindistan, İran ve
Türk egemenliği altındaki bölgelerden gelen tarihî İpek Yolu ve
Hint Baharat Yolu’nun birleştiği bir mevkide ve oldukça verimli
topraklar üzerinde kurulmuş olmasıdır (Makdisî, 1906, s. 260 vd.;
İbn Hallikân, 1994, 5: 159-160; İstahrî, 1961, 161). Çünkü bu
konum sayesinde bölgede ticaret, uluslararası düzeyde çok gelişmiş,
ticaret yolları yıldız biçiminde dört bir yana uzanarak İran ve
Irak’taki merkezlere, doğuda Çin’e, güneyde Hindistan’a, Avrasya
steplerine ve kuzeybatıda Volga boylarına kadar uzanmıştır (GünayGüngör, 2007, s. 282).
Öte yandan Sâmânî hükümdarları, ticaret yollarının bu önemli
rolünden dolayı, bu yolları korumak ve kervanların güvenliğini
sağlamak amacıyla hudut boylarında ribatlar inşa etmişlerdir
(Nerşâhî, 1965, s. 27). Ribatlar, ülkeyi düşman hücumlarına karşı
korumakla görevli süvari birliklerine mahsus hudut boylarındaki
karakollar olarak inşa edilmekle birlikte İslâm dininin bölgeye iyice
yerleşmesiyle yeni bir kimlik kazanmıştır. Önceleri askerî amaçla
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kurulan bu ribatlar,3 eğitim ve ticaret faaliyetleri için de hizmet
vermeye başlamıştır (Usta, 2007, s. 488; Kurt, 1998, s. 63). Bölgenin
ticarete dayalı sosyo-ekonomik yapının oldukça yüksek olması,
bölge halkının refah düzeyini yükseltmiştir. Ticaretle sağlanan bu
zenginlik sayesinde çocuklar daha iyi bir eğitim alma imkânı elde
etmiş, bu sayede parlak bir ilmi başarının ortaya çıkması
sağlanmıştır (Kara, 2007, s. 78).
Mâverâünnehir’in ilim ve kültür havzası haline dönüşmesinde
rol oynayan ve bölgeye canlılığını kazandıran en önemli
özelliklerden biri de yukarıda kısmen işaret edildiği üzere çeşitli din,
mezhep ve felsefelerin birbirleriyle etkileşim içinde bulunmasıdır.
X. yüzyılda Mâverâünnehir ve Horasan halkı, çoğunluğu Müslüman
olmak üzere Mecûsîlik, Budizm, Maniheizm, Yahudilik ve
Hıristiyanlık gibi çeşitli dinlere mensup insanlardan oluşmaktaydı.
Bu çeşitlilik, bölgenin sosyal hayatında canlılığı beraberinde
getirmekte, adeta dinî geleneklerin kaynaştığı bir pota görünümünü
vermekteydi (Foltz, 2006, s. 19). Bunda bölgeden geçen ticaret
yollarının rolü önemli rol oynamıştır. Çünkü bölgenin ticaret
yollarının kesiştiği bir yer olması çeşitli din, inanç, ideoloji, kültür
ve medeniyetlerin kaynaştığı kozmopolit bir yapıya dönüşmesini
sağlamıştır. Bölge, ilk çağlardan beri bu çok kültürlü ve çoğulcu
olma özelliğini her zaman koruyabilmiştir. Bunun birçok sebebi
olmakla birlikte bunlar arasında rol oynayan en önemli etken
yukarıda da işaret edildiği üzere ticaret yollarıyla gerçekleştirilen
beşerî münasebetler ve misyonerlik faaliyetleridir. Zira ticaret
yollarının ve rotalarının merkezi konumunda olan bölge, bu
özelliğiyle yüzyıllarca ticaret malları ve kervanlarının eşliğinde
dinleri, felsefeleri, sanatsal modelleri, antik el yazmalarını ve gezgin
misyoner keşişleri de Doğu’dan Batı’ya, Güney’den Kuzeye
taşıyarak yayılmasına, karşılaşmasına ve birbirlerini etkilemesine
neden olmuştur. Bu bakımdan bölge, kervanlar vasıtasıyla dışarıdan
taşınan farklı inanç ve felsefelerin burada zengin ve canlı bir

3

İstahrî ve İbn Havkal bölgedeki ribatların sayısının 10.000’i bulduğunu
söylemektedir (İstahrî, 1961, s. 161; İbn Havkal, 1992, s. 386). İslam coğrafyacısı
Nerşâhî (ö. 348/959), Makdîsî (ö. 388/988) ve Hamevî (ö. 626/1228) Baykent’te
zenginler tarafından binden fazla ribat yapıldığını zikrederler. Semânî (ö. 562/1167)
ise bu sayıyı üç bin olarak nakleder (Nerşâhî, 1965, s. 34; Hamevî, 1977, 1: 533;
Makdîsî, 1906, s. 281-282; Sem‘ânî, 1984, 2: 374).
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düşünce ve bilim ortamının oluşmasında çok önemli rol oynamıştır.
(Demirci, 2007, s. 80).
Mâverâünnehir’in çok kültürlü ve çoğulcu bir yapıya sahip
olmasının bir diğer sebebi de bölgede siyasî dengeyi sağlayacak bir
yönetim ile dinî hayatı kontrol edecek bir devlet dininin mevcut
olmamasıdır. Zira bu özelliği sebebiyle bölge, hem etnik hem de din
bakımından bir birlik arz etmeyen, aksine farklı dinlere ve kültürlere
sahip kimseleri bünyesinde barındıran, siyasî, sosyal, kültürel ve
dinî faaliyetler bakımından oldukça canlı olan bir konuma sahip
olmuştur. Buna ek olarak başta İran ve çevresi olmak üzere Bizans,
Çin ve Hindistan gibi bölgelerdeki Seneviyye, Maniheizm, Budizm,
Brahmanizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi çeşitli din
mensuplarının, cezalandırılıp baskılara maruz kaldıklarında,
düşünce ve inanç farklılığının özgürce yaşandığı Mâverâünnehir’e
gelip, burayı emin bir sığınak olarak görmüşlerdir. Bu da bölgenin
çok dinli ve çok kültürlü olmasında önemli rol oynamıştır (Barthold,
2004, s. 55-56). Nitekim M. III. ve IV. yüzyıldan itibaren Hindistan
ve Çin’den gelen Brahmanizm ve Budizm; İran’dan gelen
Zerdüştîlik, Manihezim ve Nastûrîlik; Kafkas yolundan Yahudilik;
İran ve Kafkas yollarından İslâm gibi çeşitli din mensupları, bölgeyi
emin bir sığınak olarak görmüşler ve buraya göç edip, yerleşmişler
ve kendi cemaatlerini oluşturabilmişlerdir (Ülken, 2009, s. 70;
Barthold, 2004, s. 55-56). Özellikle, kültürel geçiş yolu üzerinde
bulunan Mâverâünnehir, bu tür dinî faaliyetlerin mihverini
oluşturmuştur. Çünkü bu yolları ticaretle uğraşanların yanı sıra,
gezginci rahipler de kullanmıştır. Çeşitli dinlerin rahipleri de bu
coğrafî bölgede dolaşarak dinlerini yaymaya çalışmışlardır (GünayGüngör, 2007, s. 168). Nitekim bu bölgelerde farklı inanç ve
felsefelerin ne denli yaygın olduğunun en güzel delillerinden birisi,
Aurel Stein tarafından bir Budist manastırında bulunan yazmalarda
görülebilir. Bu eserlerin bir kısmı Budistlere, fakat esas önemli kısmı
Maniheistlere, Hıristiyanlığın Nastûrî koluna ve Yahudilere aitti.
Yazmalarda dikkat çekici olan nokta ise bu eserlerin on yedi ayrı
dilde yazılmış olmalarıydı. Bu durum bile kendi başına Asya’nın
ortasında yer alan bu alanın kültürel ve felsefî bakımdan ne kadar
renkli, müsamahakâr ve canlı olduğun göstermeye yeter. Ayrıca Orta
Asya’nın başka yerlerinde bulunan arkeolojik ve yazılı belgeler, dinî
metinler ve resimler, Hıristiyanlık, Budizm, Helen Felsefesi ve
Zerdüştîlik’ten gelen fikirlerin etkileşimini de kanıtlar mahiyettedir
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(Demirci, 2007, s. 80-81). Bu durum özellikle Orta Asya’nın doğu
kısmının din ve felsefelerin kaynaştığı bir pota olduğunu gösterir. Bir
diğer ifadeyle bu coğrafya başta Mecûsîlik olmak üzere Menâniyye,
Sâbiîlik, Maniheizm, Deysâniyye, Merkûniyye, Mâneviyye,
Dehriyye, Sümeniyye (Budizm), Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm
gibi dinlere tarihsel olarak her zaman beşiklik ettiğine, birlikte
yaşamalarına, gelişmelerine ve yayılmalarına imkân tanıdığına
delalet eder (Hizmetli, 2012, 3: 1484). İşte bu özellikleri sebebiyle
bölge, hem etnik ve hem de din bakımından bir birlik arz etmemiş,
aksine farklı dinlere ve kültürlere sahip kimseleri bünyesinde
barındıran, siyasî, sosyal, kültürel ve dinî hareketliliğin oldukça
canlı olduğu bir konuma sahip olmuştur.
Öte taraftan Mâverâünnehir’de hüküm süren Samânî
Devleti’nin farklı inanç gruplarına müsamahalı davranması ve
birtakım imtiyazlar vermesi bölgenin farklı yerlerde baskı gören
siyasî, dinî ve felsefî pek çok mezhepler için cazip hale gelmesini
sağlamıştır. Çeşitli dinlere bağlı misyonerler ve dinî cemaat
önderleri verilen bu imtiyazları, kendi lehlerine kullanarak bölgede
rahat yayılma ve gelişme imkânını bulmuşlardır (Kaplan, 2006, s.
45; Kitapçı, 2004, s. 193). Özellikle Semerkand, Buhara ve Baykent
İslâm dininin bölgeye gelmesinden önce başta Maniheizm,
Zerdüştîlik ve Budizm olmak üzere Menâniyye, Deysâniyye,
Hrıstiyan Nestûrîler ve Yahudilik gibi çeşitli dinlerin bölgesi
olmuştur (İbn Nedîm, 1971, s. 400-403; Barthold, 2004, s. 55-56).
Dolayısıyla bölgede gelişen dinî düşünce, İslâm dünyasının daha iç
bölgeleri olan Suriye, Mısır ve Hicaz’da gelişen dini düşünceye göre
daha esnek, daha felsefî, daha tartışmaya açık ve daha çok
evrensellik iddiası taşımıştır. Bu farklılıklar içinde gelişen bilim ve
düşünce de başka din ve felsefelere hoşgörü ile bakabilen bir
gelenek oluşturmuştur. Bu yönüyle bölge, antik çağın dinî ve felsefî
bakımdan en renkli bölgelerinden birini oluşturmuştur. Çeşitli din
mensupları ve felsefeciler burada tartışarak bir senteze ulaşmışlardır
(Demirci, 2007, s. 82).
Söz konusu bu bölgelerde tarih boyu hiçbir yerde tutunamayan
ve çeşitli baskılara maruz kalan pek çok Yahudi ve Hıristiyan ile
Deysâniyye, Markûniyye, Maniheizm gibi dualist inanç mensupları
kendi inançları üzere yaşamaya devam etmişlerdir. Dahası, bu
topraklarda Hint kökenli Sumeniyye (Budizm) dahi ortaya çıkma
imkânı bulabilmiştir (Mağribî, 2004, s. 129). Bölgede farklı din ve
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inançlara sağlanan bu özgür ortam, bir taraftan bilim ve düşüncenin
gelişebileceği uygun bir zemin oluştururken, diğer taraftan da
dinlerin rasyonel ve kalıplaşmış anlayışlarının dışındaki aykırı
yorumlarını benimseyen anlayışların buralara sığınmasına da yol
açmıştır. Bu da bölge inanç ve felsefî bakımdan bir zenginleşmeye
gitmiştir. Bu durumun farkında olan Richard Foltz, İpek Yolu
Dinleri eserinin bir bölümünde yerinde bir tespitle, “Mu‘tezililer
İçin Sığınak: İpek Yolunda Nastûrîler ve Maniheistler” başlığını
uygun görmüştür (Foltz, 2006). Gerçekten de konu yakından
incelendiği zaman ortaya çıkmaktadır ki Mâverâünnehir bölgesi
buraya nüfuz etmiş bütün dinlerin daha çok rasyonel yorumunu ve
felsefî açıklamasını yapan anlayışlarının kolay yayıldığı bir alan
olmuştur.
Diğer taraftan bu bölge, İslâm çatısı altında ortaya çıkan itikadî
ve siyasî mezhepler için de emin bir sığınak vazifesi görmekteydi.
Bilindiği üzere M. VIII-X. yüzyıllar gerek milletler gerekse
devletler düzeyinde Türklerin İslâm ile tanıştıkları, Müslümanlar
safına katıldıkları dönemlerdir. Ancak, İslâm dini Orta Asya
coğrafyasına girdiğinde, yukarıda ifade edilen din ve mezhepler ile
felsefi akımlar değişik boyutlarda ve farklı topluluklar arasında
varlığını sürdürmekteydi. Örneğin, Güney Kazakistan, Yedisu ve
Doğu Türkistan bölgelerinde totemcilik, Budizm, Hıristiyanlık ve
Düalizm mensupları; Sır-derya boylarında Zaroastra dinine
inananlar ile Dualistler, Mazdekiler ve Deysânîler; Taraz ve
doğusundaki yerlerde ise Maniheistler ve Hıristiyanlar
bulanmaktaydı (Hizmetli, 2012, 3: 1511). Orta Asya’nın
İslâmlaşmaya başlaması ile Mu‘tezile, Ehl-i Hadis, Şîa, İsmâiliyye,
Hâriciyye, Zeydiyye, Mürcie ve Kerrâmiyye gibi hemen her İslâmî
grup Mâverâünnehir ve Horasan’a yerleşmişler ve bu bölgeleri
kendileri için faaliyetlerini rahatça yapabilecekleri önemli bir
merkez haline getirmişlerdir. Özellikle Buhara, Semerkand ve
Baykent gibi şehirleri İpek Yolunun sağladığı emniyet ve yol
güvenliğinden yararlanarak bir uğrak yeri haline getirmiş, buralarda
medreseler inşa ederek taraftar kazanmaya çalışmıştır (Kitapçı, 2008,
s. 197). Bu mezhepler arasında zaman zaman siyasî, itikadî ve fikrî
münakaşalar da yapılmaktaydı. Dolayısıyla Mâverâünnehir ve
Horasan aynı zamanda İslâm mezhepleri arasında dinî münakaşa ve
tartışmaların özgürce yapıldığı bir bölge olmuştur.
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Bölge halkının çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği
Mâverâünnehir ve Horasan’a İslâm’ın gelişi M. VIII. yüzyılda
başlamakla birlikte, bölge halkının geniş kitleler halinde İslâm’ı
kabul etmeleri X. yüzyılın ikinci yarısında başlamış ve bölgenin
İslâmlaşma süreci ise XV. yüzyıla kadar devam etmiştir (Sarıkaya,
2002, 5: 499). Bu süreçte İslâm çatısı altında ortaya çıkan Ehl-i
Sünnet, Mürcie, Kerrâmiyye, Şîa, Mu‘tezile gibi çeşitli itikadî ve
siyasî mezhepler bölgenin İslâmlaşmasında önemli rol oynamıştır.
Dolayısıyla söz konusu her bir mezhep bölgede tebliğ faaliyetlerinde
bulunurken
taraftar
toplayarak
kendi
cemaatlerini
de
oluşturabilmişlerdir. Bu durum bölgedeki Müslümanların kendi
aralarında çeşitli mezheplere bölünmelerine de neden olmuştur. Bu
sebeple Horasan ve Mâverâünnehir çevresine mezheplerin varlığı ve
dağılımı açısından bakıldığında söz konusu bölgelerin homojen bir
yapı arz etmediği görülür. Nitekim bir şehirde çoğu zaman birden
fazla Hanefî, Şâfi‘î, Mâlikî, Hanbelî ve Caferî (Şîa) gibi fikhî
mezhepler olduğu gibi, birden fazla itikadî ve siyasî mezhepler de
bulunabilmiştir. Yine bu mezhepler arasında birden fazla Ehl-i
Hadis, Selefiyye, Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye gibi Sünnî mezhepler
olduğu gibi Ehl-i Bid‘at (Şîa, Hâriciyye, Mu‘tezile vs.) mezhepleri
de var olabilmiştir. Bununla birlikte Horasan ve Maveraünnehir’de
Hanefîlik ve Şâfî‘îlik diğer fıkhî mezheplere göre daha yaygındır
(İzmirli, 1981, s. 127, 134; Kara, 2007, s. 99-100). Özellikle
İsfahan, Merv, Harizm, Cürcan, Taberistan, Belh, Nişâbur, Serah
gibi Horasan şehirleri ile Buhara, Semerkand ve Şâş gibi
Mâverâünnehir şehirlerinde Hanefîlik ve Şâfî‘îlik çok yaygındır.
Ancak Hanefîlik, M. XII. ve XIII. yüzyıllarda bu bölgelerde
Şâfî‘îliğe göre daha baskın konuma gelmiştir (Kara, 2007, s. 58, 7273).
Bölgedeki ilk mezhep hareketini Hâricîlikle başlatmak
mümkün görünse de Mürcie, Şîa ve Mu‘tezîle’nin de erken
dönemde faaliyetlerine başladığını söyleyebiliriz. Ayrıca Zeydiyye
ve İsmâiliyye mezhepleri de daha sonraki dönemlerde faaliyetlerine
başlamışlardır (Kutlu, 2002, s. 157-158; Usta, 2007, s. 454).
Bununla birlikte bazı kaynaklarda, IX. yüzyılda Türkistan’da ilk
önce İslâmiyet’i yayanların Hz. Ali’nin oğullarından Muhammed b.
el-Hanefiye’nin evladı Baba İshak, Baba Abdurrahim, Baba İlyas
gibi kişiler, ilk yayılan dinî anlayışın/akımın da “Mübeyyidiye”
olduğu, daha sonra Keysâniyye, İsmâîliyye, Karmâtiyye, Bâtıniyye,
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Mürcie ve Kerrâmiyye’nin yayıldığı belirtilir. Bunların dışında
Hanefî ve Şâfiî gibi sünnî fıkıh mezhepleri ile Mâtürîdiyye ve
Eş‘ariyye gibi itikadî mezheplerin de bölgede birçok mensubun
olduğu da ifade edilir (Hizmetli, 2012, 3: 1512). Diğer taraftan
Fârâbî (ö. 339/950), İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve Tûsî (ö. 887/1482)
gibi filozofların öncülük ettikleri felsefi düşünceler ile Ahmed
Yesevî (ö. 562/1166), Abdülkâdir Geylânî (ö. 562/1166),
Abdülhâlik Gucdüvânî (ö. 575/1179 veya 617/1220), Necmeddin
Kübra (ö. 618/1221)’nın temsil ettiği Yesevîlik, Kâdirîlik, Hâcegân
(Nakşibendîlik) ve Kübrevîlik gibi tarikatlar da Orta Asya’ya
yayılma imkânı bulabilmiştir (Kafesoğlu, 1999, s. 382; Tosun, 2012,
1: 491-492; Yıldırım, 2012, 1: 67).
Yukarıda zikredilen mezhepler arasında bölgede hâkim
konumda olan mezhep ise genelde Ehl-i Sünnet özelde ise HanefîMâtürîdî mezhebi olmuştur. Bunun en önemli sebeplerinden biri
dönemin Samânîlere mensup devlet adamlarının Sünnî inanışı
yaymak suretiyle bid‘at akımlarıyla mücadele etmeyi görev bilen
kimseler olmasıdır. Devlet adamları tarafından bu amaçla
saraylarında kurulan ilim meclislerinde çeşitli meselelerde
münazaralar yapılmıştır.4 Bu sayede devlet tarafından himaye gören
âlimler, ilimlerin her dalında tartışma ve münazaralara
katılmışlardır. İlmî ortamın müsait oluşu nedeniyle münakaşa ve
cedeller daha çok kelâm ve fıkıh konularında yapılmıştır. Bu
münakaşalar, fikirlerin gelişmesinde, mezheplerin daha belirgin hale
gelerek sistematize edilmesinde de önemli rol oynamıştır (Işık,
1980, s. 13; Özervarlı, 1998, s. 23-24). Samânî hükümdarları dinî ve
ilmî tartışmaların özgürce yapılmasına imkân tanımakla birlikte
geleneksel olarak da Hanefî âlimleri desteklemiş ve onları resmî
makamlara atamışlardır. Bu âlimler başta Semerkand ve Buhara
olmak üzere Mâverâünnehir’in diğer şehirlerinde yanlış inançların
yayılma tehlikesine karşı Sünnî inancının amentüsünün tespiti ve
yorumu görevini5 üstlenmişlerdir (Aslan, 2007, s. 478). Bilindiği
4

Makdisî, Sâmânî hükümdarlarının her sene Ramazan ayının Cuma gecelerinde
âlimleri sarayda toplayarak ilmî toplantılar yaptıklarını söylemektedir. Sarayda
toplanan âlimler, hükümdarlarının ortaya attığı bir mesele üzerinde görüşlerini
bildirerek birbirleriyle münazaralarda bulunurlardı (bkz. Makdîsî, 1906, s. 339).
5
Rivayete göre geleneksel olarak Hanefî ulemayı destekleyen Sâmânîler’in
hükümdarı İsmail b. Ahmed (275-295/892-907) Semerkand, Buhara ve diğer
Mâverâünnehir kapsamlarındaki âlimleri toplayarak onlardan sapıklığın yayılma
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üzere Sâmânî hükümdarları Nasr b. Ahmed’in İsmâilîler ile iyi
ilişkiler içinde olduğu dönem dışında Hanefi-Sünnî mezhebine
mensuptular. Bu durum Mâverâünnehir’de Hanefîliğin baskın
mezhep olmasında önemli rol oynamıştır. Hanefîliğin dışında
Şâfi‘îler ve Hanbelîler gibi diğer Sünnî mezheplere mensup olanlar
da bulunmaktaydı. Sözgelimi Cürcan halkının çoğu ile Taberistan’ın
bir kısmı Hanefîler ile Hanbelî ve Şâfi‘î mezhebine mensup
kişilerden oluşmuştu. Ayrıca Buhara’da da Şâfi‘îler bulunmaktaydı
(Karataş, 2006, 83-84; Özen, 2003, 53; Usta, 2007, s. 454.).
Bilindiği üzere Ebû Hanîfe’nin yetiştirdiği şahsiyetler, Belh,
Buhara, Semerkand, Horasan ve Irak’a yönelmişler ve kendi dinî
geleneklerini buralarda sürdürmeye devam etmişlerdi (Yörükan,
1952, 4: 76). Özellikle Semerkand, Buhara ve Mâverâünnehir
bölgesinde belirleyici olan Hanefîler medreselerde Hanefî kelâmıyla
hadis ve fıkıh öğretilmesinde büyük rol oynamışlardı (Aslan, 2007,
s. 480). Bu sayede söz konusu şehirlerde pek çok Hanefî otorite
ortaya çıkmıştı. Bunların ilk temsilcisi hiç şüphesiz sünnî kelam
ekolünün kuruculardan biri olan İmam Mâtürîdî ve yetiştirdiği
öğrencileridir. Hanefîliğin itikâdî görüşleri de, Mâtürîdî ve talebeler
tarafından sistemleştirilmiştir. Daha sonra onun izini takip eden ve
Hanefî-Mâtürîdî geleneği içinde yetişmiş olan Ebü’l-Muîn enNesefî, Necmeddin Ömer en-Nesefî ve Ebü’l-Berekât en-Nesefî gibi
âlimler de bu geleneği devam ettirerek günümüze kadar ulaşmasında
ve yayılmasında etkili olmuşlardır.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin kayıtlarına göre de Mâverâunnehir,
Horasan yörelerinin bütünü, Merv, Belh gibi şehirler, baştan beri
usûl (itikad) ve furû’ (fıkıh) bakımından Ebû Hanîfe’nin mezhebi
üzerindedir. Ebû Hanîfe’nin görüşlerini ilgili bölgeye taşıyan isimler
hakkında da bilgi veren Nesefî, Hanefî-Mâtürîdî geleneği içinde yer
alan ilim adamlarının özellikle Mu‘tezilî fikirlere karşı mücadele
eden, usûl ve fürû‘da yetkin kimseler olduğunu belirtir (Ebü’l-Muîn
en-Nesefî, 2004, 1: 470). Dolayısıyla Mâverâünnehir bölgesinin

tehlikesine karşı Sünnî inancı açıklamalarını istemişti. Bu âlimler de Sünni
amentüsünün prensiplerinin tespiti ve yorumu görevini Hanefî âlimi Ebü’l-Kasım
İshak b. Muhammed el-Hâkim es-Semerkandi’ye (ö. 342/953) vermişlerdi. Görevin
yerine getirilmesinden sonra bu eser emir ve ulema tarafından resmen onaylanmıştı.
Böylece Sevâdü’l-A’zâm ismiyle meşhur olan eser Sâmânîler döneminde resmi
ilmihal haline gelmiştir (Özen, 2003, s. 55).
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İslâm düşünce tarihi bakımdan en önemli özelliği İslâm inancını
sistemleştirip, aklî yollarla temellendirerek Mâtürîdîlik adıyla
kelâmî bir sistemi üretmiş olmasıdır. Zira Mâtürîdîlik ile ilgili
literatürün çok önemli bir kısmı burada ortaya çıkmıştır (Yıldırım,
2012, 2: 649) Yine Mâtürîdî kelâmının yükselme dönemine ait
kelâm kaynaklarının büyük bir kısmı, yine bu coğrafyada Samanîler,
Karahanlılar ve Selçuklular döneminin ilmi ve kültürel ortamında
kaleme alınmıştır. Bu coğrafyanın her tarafında Mâtürîdîliği
savunan ve onun görüşlerini destekleyen çok sayıda eser, şerh ve
haşiyeler yazılmıştır (Yıldırım, 2012, 2: 665). Özellikle Sâmânîler
döneminde halkın çoğunluğunu Hanefî-Sünnî Müslümanlar
oluşturmuş, Mâtürîdiyye’nin kurucusu İmam Mâtürîdî de bu
dönemde yaşamış, kendi kelâm ekolünü kurarak, Sünnî akîdenin
tespit edilmesi, gelişmesi ve yayılmasında çok önemli rol
oynamıştır.
Bilindiği üzere Mâtürîdî, ilim hayatı oldukça ileri seviyede
bulunan ve yaşadığı asırda İslâm kültür merkezi olarak tanınan
Semerkand’da tahsiline başlamıştır. Onun yetiştiği dönemde
Semerkand’da Ebû Hanîfe’nin itikadî ve fıkhî fikirlerinin felsefî ve
teolojik temellerinin tartışıldığı “Dârü’l-Cüzcâniyye” adıyla bilinen
önemli bir medrese vardı (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 2004, 1: 468-469;
Kuegelgen-Mumınoz, 2003, s. 262). Hanefî çizgide asırlarca
derslerin okutulduğu ve zamanla önemli bir eğitim merkezi haline
gelen bu medrese, Ebû Hanîfe’nin en yakın arkadaşlarından ve
öğrencilerinden biri olan Ebû Mukâtil es-Semerkandî (ö. 208/823)
tarafından kurulmuştu. Semerkandî bu eğitim merkezini kurmakla,
hocasından öğrendiklerini Semerkand uleması ve yerli halkın
istifadesine sunmayı ve Semerkand’da Ebû Hanîfe’nin fıkhî ve
itikâdî görüşlerini yaymayı amaçlamıştı (Kitapçı, 2008, s. 44).
Dolayısıyla Semerkand ve Buhara gibi şehirlerdeki medrese ve
eğitim yuvalarında fıkıh ve kelâm dersleri, Hanefî fıkhı ve Ebû
Hanîfe’nin görüşleri doğrultusunda okutulmuştur. Bütün bunlar,
Hanefî mezhebinin Mâverâünnehir’de kurumsallaşması, yayılması
ve fikrî bir ekol haline gelmesinde önemli ölçüde rol oynadığını
göstermektedir (Kitapçı, 2008, s. 44-45; Ak, 2006, s. 85 vd.).6

6

Bu gerçeği W. Madelung bize şöyle açıklamaktadır: “Hanefî mezhebinin
merkezleri Mâverâünnehir’in büyük kasabalarında inkişaf etti. Semerkand, önemli
rakibi Buhara ile birlikte Sâmâniler’in ilk dönemlerinde Doğu Hanefî mezhebinin
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Semerkandî tarafından inşa edilen bu medreseye daha sonra
Ebû Süleyman el-Cüzcânî (ö. 200/816) ve Ebû Bekr Muhammed b.
İshak el-Cüzcânî (ö. 250/864) sahip çıkmış ve ona çok büyük bir
işlerlik kazandırmış ve bu ilim literatürüne “Dârü’l- Cüzcâniyye”
olarak geçmiştir (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 2004, 1: 468-469; Leknevî,
1906, s. 23). Mâtürîdî de bu medresede eğitim görme fırsatı bulmuş,
zamanın en önemli ve meşhur âlimleri ile tanışarak onların ilim
halkalarına katılmış, hocası Ebû Nasr el-İyâzî’den sonra eğitim
merkezinin başına geçmiştir (Kutlu, 2003, s. 18; Madelung, 2003, s.
369).
Kaynaklarda Mâtürîdî’nin ders aldığı bu medresedeki hocaların
Hanefî ekolüne bağlı olduğu ifade edilmiştir. Mâtürîdî’nin derslerine
katıldığı hocalarının arasında, Ebû Bekir Ahmed b. İshak b. Subh
el-Cüzcânî (ö. 200/815), Muhammed b. Mukâtil er-Râzî, (ö.
248/862), Ebû Nasr Ahmed b. Abbas b. Hüseyin el-Iyâzî (ö.
260/874), Nusayr b. Yahya el-Belhî (ö. 269/881), Ebû Bekir
Muhammed b. Ahmed b. Recâ el-Cüzcânî (ö. 285/898) gibi fakih ve
kelâm âlimlerini saymak mümkündür (Taşköprüzâde, 1961, s. 56;
Beyâzîzâde, 1996, s. 23; Zebîdî, 2002, 2: 5). Bunlardan özellikle
Muhammed b. Mukâtil er-Râzî ile Nusayr b. Yahya el-Belhî
Horasan’ın başta gelen fakihleri arasında yer almaktadır. Ayrıca söz
konusu âlimler Ebû Hanîfe’nin (ö. 150/767) talebeleri olan İmam
Muhammed (ö. 189/805) ve İmam Ebû Yusuf’dan (ö. 182/798) ders
alan Süleyman el-Cüzcânî’nin öğrencileridir (Ebü’l-Muîn en-Nesefî,
2004, 1: 468-469; İmamoğlu, 1991, s. 17). Dolayısıyla ilmî silsilesi
bu hocaları vasıtasıyla Ebû Hanîfe’ye ulaşan Mâtürîdî, bu
medresede Hanefî âlimlerinden ders alarak, ilmî bakımdan Ebû
Hanîfe ve öğrencileri ile bağlantı içerisinde olmuş, bu sayede Ebû
Hanîfe’nin görüşlerini çok iyi anlama ve yorumlama imkânı
bulmuştur (Topaloğlu, 2009, s. 22; Huleyf, 1974, s. 317). Bu bilgilere
göre, Mâtürîdî’nin şahsiyetinde ve fikir dünyasında önemli etkide
bulunan manevî hocalarının en başında Ebû Hanîfe’nin geldiğini
söyleyebiliriz. Zira
Mâtürîdî’nin eserleri incelendiğinde,

önde gelen medresesinin merkezi oldu. Daha sonraki dönemde Harzem ve belli
ölçüde Cürcan, Hanefî eğitimi veren başarılı bir medreseye ev sahipliği yapmaya
başladı. Bu mahallî medreseler hep birlikte gelişti ve farklı kimliklerini sürdürdü.
Onlar, bir grup olarak, İslâm dünyasının merkezî eyaletlerinden farklı olan bir doğu
Hanefî geleneği oluşturdular.” (Madelung, 2003, s. 369).
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görüşlerinin çoğunu onun fikrî temelleri üzerine oturttuğu
görülmektedir.
İlmî kabiliyetini Dârü’l-Cüzcâniyye Medresesi’nde göstererek
âlimler arasında mümtaz bir mevki elde eden Mâtürîdî, burada ve
değişik yerlerde verdiği dersler sayesinde ilmî birikim ve
tecrübelerini, görüşlerini ve metodunu sonraki asırlara ulaştıracak;
İslâm düşüncesine hizmet edecek, çok değerli talebeler
yetiştirmiştir. Kendi döneminden itibaren görüşlerini takip eden,
yorumlayan ve yaymaya çalışan bu talebe ve takipçilerin sayesinde
onun düşünce sistemi ve görüşleri günümüze kadar ulaşmıştır.
İlmî yönüyle Mâtürîdî’yi takip eden öğrencileri ile daha sonra
oluşturduğu sistemin yerleşmesine önemli katkılarda bulunan
âlimlerin başında talebeleri Ebü’l-Kâsım İshak b. Muhammed b.
İsmâil es-Semerkandî (ö. 342/954), Ebü’l-Hasan Ali b. Saîd erRüstüfeğnî (ö. 345/956), Ebû Muhammed Abdülkerim b. Mûsâ elPezdevî (ö. 390/1000), Ebû Ahmed el-İyâzî (ö. IV./X. asrın başları)
gelmektedir (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 2004, 1: 470-471; Leknevî,
1906, s. 195; Gâlî, 1989, s. 49-50).
Bunların dışında Mâtürîdî’den sonra fikirlerini takip edip
yaymak suretiyle Mâtürîdiyye mezhebinin esasları çerçevesinde
Ehl-i Sünnet kelâmına katkı sağlayan kelâmcıların arasında, Ebü’lYüsr el-Pezdevî (ö. 493/1100), Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115),
Ömer en-Nesefî (ö. 537/1142), Sirâceddîn Ali b. Osman el-Ûşî (ö.
575/1179), Nureddin es-Sabûnî (ö. 580/1184), Ebü’l-Berekât enNesefî (ö. 710/1310) ve İbnü’l-Hümam (ö. 861/1457) gibi
kelâmcıların isimleri zikredilebilir. Söz konusu bu âlimler, başta
Mâverâünnehir olmak üzere Türkistan, Kazan, Afganistan, Pencap
ve Kaşgâr dolaylarında Hanefî-Mâtürîdî mezhebinin yayılmasına
katkıda bulunmuş, bu bölgelerde yaşayan müslümanların itikatta
mezhebi haline gelmesinde, ilmî ve fikrî yapılanmaları üzerinde
derin izler bırakmış ve bu suretle Türk İslâm düşüncesinin
şekillenmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Öte yandan hem
İslâm’a hem de toplumsal yapıya zarar veren İslâm dışı din ve
akımların yanı sıra Ehl-i Bid‘at mezheplerine karşı da mücadele
etmişler, sünnî akidenin savunulmasına ve yayılmasına büyük katkı
sağlamışlardır.
Esasen Mâtürîdiyye diye adlandırılan bu yeni kelâm ekolü, her
ne kadar Mâtürîdî tarafından oluşturulmuş olsa da, bu ekolün çatısı
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ve temel değerleri yukarıda kısmen ifade edildiği üzere büyük
ölçüde içinden çıktığı Hanefîlik’e aittir (Karadaş, 2006, s. 99).
Diğer bir ifadeyle Mâtürîdîlik, Ebû Hanîfe’nin usulde (itikad) ve
fürûda (fıkıh) attığı fikrî temeller üzerine tesis edilerek ortaya
çıkmış bir kelâm ekolüdür (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 2004, 1: 468). Bu
nedenle kelâm âlimleri, bu ekolün asıl kurucusunun Ebû Hanîfe
olduğunu, Mâtürîdî’nin ise onun vaz’ettiği esasları aklî ve naklî
delillerle tahkik ve tafsil ettiğini söylerler (Beyâzîzâde, 1996, s. 23;
Zâhid el-Kevserî, 2004, s. 6, 8-9; Macdonald, 1956, 7: 405).
Mâtürîdiliğin Hanefî mezhebinin yaygın olduğu bir coğrafyada
genel kabul gördüğüne dikkat çeken Ebü’l-Muîn en-Nesefi,
Mâtürîdî düşüncesinin söz konusu bölgelerde Ebû Hanefî’ye kadar
uzanan bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek Mâtürîdiliğin
Hanefî mezhebine mensup olanların teşebbüsleri sayesinde ortaya
çıktığına işaret eder (Ebü’l-Muîn en-Nesefî, 2004, 1: 468). Yine bu
bağlamda Taşköprüzâde de, Mâtürîdî’nin Hanefî mezhebinin
görüşlerini temsil ettiğini belirtir (Taşköprüzâde, 1985, 2: 133).
Diğer taraftan hem Mâtürîdî’nin hem de hocalarının akâid ilminde
Ebû Hanîfe’nin risalelerini okuyup tetkik ettiklerine dair
kaynaklarda verilen bilgiler de Mâtürîdiliğin Ebû Hanîfe’nin fikrî
temelleri üzerine kurulduğunu destekler mahiyettedir (Ebü’l-Muîn
en-Nesefî, 2004, 1: 469-470; Beyâzîzâde, 1996, s. 23). Kaynaklarda
zikredildiğine göre Ebû Hanîfe’nin yetiştirdiği talebelerinin birçoğu
Horasan ve Türkistan’dan gelmişlerdir. Söz konusu bu talebeler,
daha sonra yurtlarına dönerken yanlarında Ebû Hanîfe’nin Akâid
Risaleleri’ni götürmüşler (Zâhid el-Kevserî, 2004, s. 6, özellikle
İslâm âleminin Belh, Semerkand, Horasan, Irak, Suriye ve Mısır
gibi değişik bölgelerine gitmişler ve bu bölgelerde Ehl-i sünnet
akidesini müdafaa ederek yaymışlardır. Buradaki âlimler, Sünnî
akideyi açıklayan temel eserler olarak kabul edilen bu risaleler
(Huleyf, 1974, s. 318; Yörükan, 1952, s. 76; Işık, 1980, s. 16)
sayesinde Ebû Hanîfe’nin görüşlerini daha yakından öğrenme fırsatı
elde etmişlerdir. Mâtürîdî de, söz konusu bu Hanefî âlimlerden bir
kısmına talebelik yapmış, bu sayede Ebû Hanîfe’nin görüşlerini
yakından öğrenme fırsatı bulmuştur. Mâtürîdî, özellikle Ebû
Hanîfe’nin itikâda dair fikirlerini anlamaya yönelmiş, başta elFıkhu’l-ekber olmak üzere, el-Fıkhu’l-ebsat, er-Risâle ve el-âlim
ve’l-müte’allim, el-Vasiyye gibi risalelerini tetkik edip yeniden
yorumlamaya çalışmıştır. Bu çabaları neticesinde, mezkur risalelerin
içerdiği inanç esaslarını soyut akîde esasları olmaktan çıkararak aklî
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ve naklî delillerle kuvvetlendirmiş ve onları kelâm eserleri haline
dönüştürmüştür (Huleyf, 1974, s. 318; Topaloğlu, 23). Bu nedenle
kaynaklarda kendisinden, “Ebû Hanîfe mezhebinin ilk mütekellimi”
olarak bahsedilmiştir (Leknevî, 1906, s. 195; Taşköprüzâde, 1961, s.
56).
Diğer taraftan Mâtürîdî, özellikle inanç konularının kapsamı,
ele alınış biçimi ve yöntemi bakımından Ebû Hanîfe’den oldukça
istifade etmiş, kendi görüşlerini onun fikirleri ile temellendirmeye
çalışmıştır. Nitekim onun, eserlerinde hem itikadî hem de fıkhî
meselelerde Ebû Hanîfe’den bazen ismen “Ebû Hanîfe dedi ki”
şeklinde bazen de “Bizim ashabımızın görüşü şudur” şeklinde
dolaylı olarak pek çok yerde bahsedip, eleştiride bulunmadan
iktibaslar yapması Ebû Hanîfe’nin görüşlerini temel dayanak noktası
olarak kabul ettiğini gösterir mahiyettedir.
Bu bilgilerden anlaşıldığına göre Mâtürîdî, Ebû Hanîfe’nin
itikada dair temel görüşlerini yeniden yorumlamış, kurucusu olduğu
Mâtürîdiyye mezhebini de bu görüşler üzerine bina etmiştir. Bu
sebepledir ki, aslında Ebû Hanîfe’nin attığı temeller üzerine tesis
edilen Mâtürîdiyye mezhebi, asıl kurucusuna olduğu kadar, ona
nihai şeklini veren ve başarılı kılan şârihine yani Mâtürîdî’ye
atfedilmiştir (Mustafizürrahmân, 1993, s. 34; Ali, 1990, 1: 309).
Öyle ki, artık Hanefîlik sadece fıkhî alanda kullanılır olmuş, kelâmî
sahada ise Mâtürîdîlik adı geçer olmuştur (Bağçeci, 1990, s. 30;
Yörükan, 1952, s. 80). Ebû Hanîfe ve Hanefîlik ile olan bu yoğun
ilişkiden dolayı her iki ekol “Hanefîlik-Mâtürîdîlik” şeklinde anılır
olmuştur. Bu açıdan bakıldığında Mâtürîdîliğin, Mâverâünnehir ve
Horasan bölgelerinde yaklaşık iki yüzyıldan beri devam eden Hanefî
ilim geleneğini temsil ettiğini söyleyebiliriz.
Öbür taraftan Mâverâünnehir bölgesinin dikkat çeken bir diğer
özelliği de M. X. yüzyıldan itibaren bölgede Hanefî-Mâtürîdî
geleneğinin önem verdiği aklî ve felsefî ilimlerin ön plana çıkmış
olmasıdır (Durant, 2004, s. 21). Bu nedenle kelâm ve felsefe gibi
aklî ilimlerde, bölgede bulunan Buhara ve Semerkand gibi şehirler
tercih edilmiştir. Nitekim Osmanlıların ilk zamanlarında,
Anadolu’da yetişen âlimler, sahalarında özellikle kelâm ve felsefe
gibi aklî ilimlerde derinleşmek için genellikle bu şehirlere
yönelmişlerdir (Çiftcioğlu, 2008, s. 162-165). Bu, daha o
zamanlarda bu bölgede aklî ve felsefî bir geleneğin, diğer bir
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ifadeyle dinî ilimler ve düşünce alanında akıl ve re’yi ön planda
tutan Hanefî-Mâtürîdî eğilimin hâkim olduğunu göstermektedir.
Mâverâünnehir bölgesinin en önemli ilim ve kültür
merkezlerinden biri olan Nesef şehri de Hanefî-Mâtürîdî
geleneğinde önemli bir yer işgal etmiştir. Çünkü Mâtürîdî kelâm
geleneğinin en önemli temsilcileri ve düşünürleri bu ilim
merkezinde yetişmişlerdir. Özellikle Nesefî sülalesi yetiştirdiği
önemli âlimler ile bu konuda ön plana çıkmıştır. Örneğin bu
sülaleden İbrâhim b. Ma‘kel b. Muhammed en-Nesefî (ö. 294/906),
Ebû Ahmed Îsâ b. Hüseyin en-Nesefî (ö. 385/995), Ömer b.
Muhammed en-Nesefî (ö. 414/1023), Ebü’l-Abbâs Ca‘fer b.
Muhammed el-Müstağfirî en-Nesefî (ö. 432/1040); Ali b.
Muhammed en-Nesefî (ö. 482/1089), Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö.
508/1114) ve Necmeddin Ömer en-Nesefî (ö. 538/1142) gibi
alanında otorite kabul edilen birçok âlim yetişmiş, İslâm
düşüncesine önemli katkılar sağlamıştır. Yine bu sülaleden gelen
Burhaneddin Muhammed b. en-Nesefî (ö. 686/1287) ve Ebü’lBerekât en-Nesefî (ö. 710/1310) gibi birçok âlim Moğol istilasına
rağmen bu bölgede yetişebilmiştir.
Mâverâünnehir ve Horasan’da Sünnîliğin (Hanefî-Mâtürî ve
Şâfiî-Eş‘arî) yanında Mu‘tezile, Mürcie, Kerrâmiyye, Hâriciyye,
Cebriyye, Müşebbihe, Mücessime, Şîa ve onun kolları İsmâiliyye,
Zeydiyye gibi Ehl-i Sünnet dışı ekoller de belli ölçüde taraftar
bulabilmişlerdir (Sarıkaya, 2002, 5: 501; Yıldırım, 2012, 2: 649).
Bölgeye genel olarak bakıldığında bu mezheplerden Hâriciyye
Kirman, Herat ve Sistan’da; Şîa Keşan, İsfehan, Kum ve Rey’de;
Zeydiyye Cürcan ve Taberistan’da; İsmâiliyye batı İran, Rey ve
daha sonra Horasan’da; Bâtıniyye Kirman; Mu‘tezile Tirmiz,
Cürcân, Harizm, Rey, İstahr, Ermeniye, Azerbeycan ve Kirman;
Neccâriyye Rey; Kerrâmiyye Cürcân, Nişâbur, Sicistan, Herat ve
Deylem; Cehmiyye Tirmiz’de varlıklarını sürdürmüşlerdir (Kutlu,
2002, s. 157-158; Usta 2007, s. 454; Kara, 2007, s. 92-95).
Fıkıhta Hanefîliği benimseyen Mu‘tezile bu coğrafyada
muhtemelen Abbâsîler döneminde görülmeye bağlamıştır ve
özellikle Harezm’de etkili olmuş ve kendilerine özgü kelâmî bir
edebiyat geliştirmiştir (Yıldırım, 2012, 2: 669). Bu bölgede yetişmiş
en önemli Mu‘tezile âlimi Ebü’l-Kâsım el-Ka’bî (ö. 319/931) ile
Harezmli Zemahşerî’dir (ö. 538/1144). Bu iki âlim bölgede
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Mu‘tezile’nin yayılmasında etkili olmuşlardır (Günay-Güngör,
2007, s. 198; Sarıkaya, 2002, 5: 499, 501). Bir diğer önemli
Mu‘tezilî âlim ise Kâdı Abdülcebbâr (ö. 415/1025)’dır. Büveyhî
veziri Sâhib Abbâd’ın teşvikiyle Rey’e yerleşen Kâdı Abdulcebbâr,
burada Mu‘tezilî fikirleri yaymıştır. Söz konusu bu âlimlerin
gayretleriyle Mu‘tezile M. XI. asırdan itibaren Harezm ve
Horasan’da varlığını koruyabilmiştir. Hatta M. XII. yüzyılda
bölgede hâkim duruma bile gelebilmiştir. Mu‘tezile muhtemelen
Moğol istilasına kadar müstakil bir mezhep olarak varlığını
koruyabilmiştir. Daha sonra Şiî fırkalar içinde özellikle Zeydiyye
fırkasının altında varlığını bölgede sürdürmeye devam ettirmiştir
(Kara, 2007, s. 95; Kutlu, 2002, s. 167-168; Sarıkaya, 2002, 5: 499).
Mürcie M. VIII. asrın başlarından beri bölgede kabul
görmüştür. Mürcie’nin bir alt kolu olan Kerrâmiyye ise Horasan ve
çevresinde İslâm’ın yayılıp, kökleşmesinde önemli rol oynamış, bu
gayretleri sebebiyle belli dönemlerde Gazneli Devleti’nin desteğini
kazanmıştır. Kerrâmiyye Nişâbur, Belh, Merv, Herat ve Gur gibi
Horasan bölgesinin önemli şehirlerinde yayılabilmiştir (Bağdâdî,
2007, s. 215; Margoliouth, 1977, 6: 595)
Şîa önce Emevîler sonra Abbâsîler tarafından siyasî nedenlerle
takip ve baskı altında tutularak, muhalif bir anlayışla ve illegal
olarak devlet merkezine uzak Kuzey Afrika, Mısır, İran
coğrafyasında faaliyet göstermiştir. Şîa’nın bir alt kolu olan
Zeydiyye de Taberistan, Cüzcan ve Deyleman gibi bölgelerde
taraftar bulabilmiştir. Hatta Hasan b. Zeyd (ö. 168/785) liderliğinde
kendi devletini bile kurabilmiştir (Sarıkaya, 2002, 5: 501-502).
Mâverâünnehir bölgesinin ön plana çıkmasının bir diğer önemli
sebebi de yukarıda kısmen ifade edildiği üzere takip edilen devlet
politikasıdır. Çünkü Sâmânî hükümdarları ilim ve sanata büyük
önem vermişler, ilim adamlarını, şair ve sanatçıları maddî ve manevî
olarak desteklemişler, ülkenin hemen hemen her yerinde geniş çaplı
bir ilmî hareket ve araştırma faaliyetleri başlatmışlar, bunun devamı
için ellerinden geleni yapmışlar ve özellikle İslâmî ilimlere çok
büyük hizmetler vermişlerdir (Makdisî, 1906, s. 260; İbn Hallikân,
1994, 5: 159-160; İstahrî, 1961, s. 161). Hükümdarlar hem âlimleri
el üstünde tutmakla onlara sahip çıkmışlar hem de bilginin
zenginlerin olduğu kadar fakirlerin de emrinde olması gerektiğini
düşünerek zengin-fakir ayrımı gözetmeksizin eğitim imkânını
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herkese sağlamaya çalışmışlardır.7 Gerçekten o devirde olabildiği
ölçüde çevre illerden en fakir köylülerin çocukları bile tahsil
yapmak için bir ilim ve medeniyet merkezi olan Semerkand,
Buhara, Belh, Nesef, Nîşâbur, Taşkent ve Tirmiz gibi şehirlere
gitmişlerdir (Roux, 2006, s. 230; Barthold, 2008, s. 149). Zira bu
şehirler, medeniyet bakımından dönemin en parlak zamanını
yaşayan, birer ilim, sanat ve öğretim merkezleri olarak hemen
hemen İslâm dünyasının kültür ve sosyal aktiviteler açısından en
gelişmiş şehri kabul edilen Bağdat’ın parlaklığını söndürecek
seviyeye ulaşmıştır (Usta, 2007, s. 503). Hükümdarların bu
gayretleri sayesinde Mâverâünnehir bölgesi İslâm’ın kültür ve
medeniyet merkezi konumuna gelebilmiş, bilim, kültür, felsefe ve
sanat alanlarında yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle en parlak devrini
yaşayabilmiştir. Mâverâünnehir’de bu şekilde cereyan eden ilmî ve
ticarî faaliyetler sayesinde İslâm dini, Orta Asya bozkırlarında
yayılma imkânı bulmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, Sâmânîler,
ülkelerinde geniş çapta bir ilmî hareketin başlamasında ve devam
etmesinde büyük bir katkıda bulunmuşlar ve bunu bütün
imkânlarıyla desteklemişlerdir.
İstahrî (ö. 346/957), İbn Havkal(ö. 367/977) ve İbn Hallikân (ö.
681/1282) özellikle Mâtürîdî’nin yaşamış olduğu bu dönemin siyasi,
dini, kültürel ve ilmi hayatının canlılığını ve cazibesini ayrıntılarıyla
anlatmışlardır. Nitekim Sâmânîler döneminde Mâverâünnehr’i
ziyaret eden Makdisî, Mâverâünnehr ve Horasan hakkında şu
bilgileri verir: “Bu bölge, ilim ve âlimleri en çok olan bir bölgedir.
İlmin ve hayrın hazinesidir. İslâm’ın muhkem dayanağı olan bir
kalesidir. Bölgenin hükümdarları; hükümdarların en hayırlısı,
ordusu da orduların en hayırlısı ve en seçkinidir... Burada fakihler,
hükümdarlar seviyesine ulaşmıştır. Halkı da fakihlere en çok hürmet
eden, ilme rağbet eden, dinleri bütün kimselerdir.” (Makdisî, 1906,
s. 260).
İstahrî de bu durumu şöyle tasvir eder:
“Mâverâünnehir’deki zenginlerin büyük bir kısmı, mallarını Allah
yolunda harcarlar, ribatlar, yol ve köprüler yaparlar, din uğrunda

7

İbn Hallikân, Sâmânî hükümdarları hakkında şu bilgileri verir: Mâverâünnehr ve
Horasan’daki Sâmânî hükümdarları, ahlâk ve iyilik yönünden başta gelen
kimselerdi. Hükümdar olan kimseye “sultanların sultanı” adı verilir ve bu lakaptan
başka isimle asla anılmazdı. Bunlar adâlet, bilgi ve dinî vecibeleri yerine getirme
yönünden en üstün bir dereceye ulaşmışlardı (İbn Hallikân, 1992, 5: 159-160).
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cihadı teşvik ederler. Ancak onlardan çok az bir kimse, servetlerini
eğlenceye harcamaktadırlar...” (İstahrî, 1961, s. 161). İbn Havkal
ise bölgenin yeryüzünün en meskûn ve hayrı en bol iklimlerinden
biri olduğuna, yöre insanının da kendilerini hayra ve iyiliğe adamış,
cömert ve misafirperver olduklarına dikkat çekmiştir (İbn Havkal,
1992, s. 384; a.mlf., 1872, s. 335-336). İbn Hallikân ise bu görüşe
paralel olarak şu bilgileri verir: “Mâverâünnehr ve Horasan’daki
Sâmânî hükümdarları, ahlâk ve iyilik yönünden başta gelen
kimselerdi. Hükümdar olan kimseye “sultanların sultanı” adı verilir
ve bu lakaptan başka isimle asla anılmazdı. Bunlar adalet, bilgi ve
dinî vecibeleri yerine getirme yönünden en üstün bir dereceye
ulaşmışlardı.” (İbn Hallikân, 1994, 5: 159-160).
Mâverâünnehir ve Horasan, dinî ve felsefî sahada en olgun
meyvelerini Samânîler döneminde vermiştir. Hiç şüphesiz
Sâmânîler dönemde Mâverâünnehir şehirleri arasında yıldızı
parlayan ve ön plana çıkan ilim merkezlerinin başında Semerkand
ve Buhara’yı saymamız gerekir. Zira bu iki şehir, X. asrın ilk
yarısında Samânî hükümdarı II. Nasr (913-942) ve I. Nuh (942-954)
döneminde parlak ve zengin bir ilim, kültür ve sanat merkezi haline
gelmiştir (Hitti, 1995, 2: 727; Barthold, 1963, s. 47-48). Bununla
birlikte Mâtürîdî düşüncesinin teşekkülüne beşiklik eden Semerkand,
başkent Buhara olmasına rağmen, nüfus ve büyüklük bakımından her
zaman Mâverâünnehir’in birinci büyük şehri olmuş, İslâm kültür ve
medeniyetinin merkezi konumuna gelmiştir. Şehrin bu konuma
gelmesinde coğrafî konumu ve Hindistan’dan (Belh üzerinden),
İran’dan (Merv üzerinden) Türk egemenliği altındaki bölgelerden
gelen ticaret yollarının birleştiği noktada bulunması oldukça etkili
olmuştur (Bartdhold, 2008, s. 411; a.mlf., 1990, s. 88). Öte yandan
pek çok bilginin yetişmesine merkezlik etmiş, İslâmî ilimlerden
başka tıp, matematik, astronomi, felsefe, fizik, kimya, tarih ve
coğrafya gibi aklî ve tabiat ilimleri alanlarında büyük bilginlerin
yetişmesine ortam hazırlayarak bütün Mâverâünnehir’e damgasını
vurmuştur.
Mâverâünnehir’in ikinci önemli ilim ve kültür merkezi olan
Buhara ise zaten değişik dinler ve kültürlere ev sahipliği yapmış
olmasından dolayı bilimsel gelişmeler için uygun zemini önceden
oluşturmuş bir şehirdir. Zira “Buhara/Vihârâ” kelimesinin; Uygur ve
Hıtaylar arasında “Puthane”, Mecûsîler arasında “Öğrenim Merkezi”
(Kurt, 1998, s. 282), Sanskrikçede “Budist Medresesi”, Özbek
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kaynaklarınca da “Manastır, İbadethane, Harem” anlamlarına
geldiğine dayanılarak, Buhara’da İslâm’ın ve İslâmî ilimlerin hızla
gelişmesinin bu medeniyetlerden kalan ananeye bağlı olduğu
yorumlarının yapılması (Seâlibi, 1983, 4: 115; Coşkun, 2007, s. 283)
bu görüşü destekler mahiyettedir.
Samânîler döneminde Semerkand ve Buhara’ya özel ilgi
gösterilmiş, bu iki şehir başta olmak üzere ülkenin neredeyse her
tarafına dönemin en önemli eğitim-öğretim kurumlarından birini
oluşturan ribatlar inşa edilmiştir. İslâm âleminde medrese adı ile
tanınan bu eğitim kurumları, İslam kültüründe ilk yükseköğretim ve
eğitim müesseselerini temsil etmiştir. Sâmânî hükümdarları
tarafından ilk etapta sınırlarını korumak ve kervanların güvenliğini
sağlamak amacıyla hudut boylarına inşa edilen bu ribatlar, daha
sonra aklî ve naklî ilimlerin okutulduğu eğitim yuvalarına
çevrilmiştir (Lombart, 2002, s. 66; Kurt, 1998, s. 62-63). Bunun
dışında camiler ve yeni kurulmaya başlayan hângâhlar da eğitimöğretim faaliyetlerinin yapıldığı en önemli mekânları oluşturmuştur.
Bilindiği
üzere
İslâm
dünyasındaki
eğitim-öğretim
faaliyetlerinin merkezini hiç şüphesiz medreseler oluşturmuştur. İlk
medrese örnekleri ise M. IX. yüzyılın sonlarına doğru yukarıda da
ifade edildiği üzere Mâverâünnehir’de inşa edilmiştir (Demirci, 2007,
s. 83; Usta, 2007, s. 510). Medreselerin doğuşunda, Budist “Buyan”
veya “Vihârâ”ların8 büyük etkisi olduğu tahmin edilmektedir.
Bilindiği gibi Türkistan ve Mâverâünnehir’de Zerdüşt, Buda, Mani
ve Nestûrî Hıristiyanlığı gibi dinler arasında en çok tesir eden din
Budizm olmuştur (Turan, 2002, 4: 292; a.mlf., 2006, s. 82). Çünkü
Budizm bölgeye M.Ö. II. asırda girmeye başlamış ve zamanla
bölgede yerleşerek kökleşmiş ve Budist inancına bağlı kurumlar
köklü bir geleneğe sahip olmuştur (Kaya, 2007, s. 83; Demirci,
2007, s. 83). Her ne kadar Budizm İslâm tesirine karşı koyamayarak
bölgede kaybolduysa da biraz izi kalmıştır. İslâm mezhep ve
tasavvuf cereyanları üzerindeki bu tesiri de ilk defa İslâm âleminde
8

Budizmin, dini ve sosyal hayatla ilgili en önemli yapılarını, Budist tapınakları ve
manastırları teşkil eder. Vihârâ kelimesi tapınağı, manastırı veya herhangi bir
Budist türbesini içine alan önemli bir kelimedir. Vihârâ denilen yapılar genelde bir
külliyeyi oluştururlar. Bu yapılar daha çok manastırda yaşamaya karar verenlerin
ihtiyaçları göz önünde tutularak inşa edilmektedir (Aydın, 2008, s. 127; Gündüz,
1998, s. 384).
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kurulan medreseler üzerinde olmuştur (Turan, 2002, 4: 292). Çünkü
medreseler büyük bir ihtimalle Budist Vihârâları örnek alınarak
kurulmuştur.9 Bu gibi medreselerin ortaya çıkışı ve yayılma grafiği
de ortaya koymaktadır ki, ilk medreseler özellikle Budizm’in en
yoğun olarak bulunduğu bu bölgelerde belirmeye başlaması da
Budizm’in etkisini göstermektedir.
X. yüzyıl içinde başta Semerkand ve Buhara olmak üzere Belh,
Nişabur ved Merv gibi büyük şehirlerde otuza yakın medrese inşa
edilmiştir. İslâm’da medreselerin ilk defa Mâverâünnehir bölgesinde
kurulması (Kaya, 2007, s. 84; Usta, 2007, s. 510, 628) ilme verilen
önemin de bir işaretidir. Eldeki bilgilere göre Mâverâünnehir’de
olan medreseler İslâm’ı yaymak için en etkili vasıta olmuştur.
Bunlar bu hususta İslâm hükümetlerinin denetim ve siyasetinden
bağımsız idiler. O asırda hilâfetin hudutları ötesindeki İslâmiyet
yayılması bölgede İslâm dünyasının diğer hiçbir yerinde
görülmeyen bir başarı ile ileri gitmişti ki bu durum bu medreselerin
hizmetleri ile açıklanabilir (Barthold, 2004, s. 56). Dolayısıyla
Mâverâünnehir bölgesinde İslâm’ın girmesinden kısa bir zaman
sonra camii, ribat, türbeler ve dini ilimlerin öğretildiği medrese tipi
müesseselerin hızla gelişmesi, hem bilim tarihi bakımından erken
sayılacak bir devirde çok sayıda ilim adamının yetişmesine hem de
İslâm’ın çabuk yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Söz konusu bu medreselerde tefsir, hadis, fıkıh, kelâm gibi
İslâmî ilimler yanında riyâziye, tıp, felsefe, matematik, cebir,
geometri, astronomi gibi fen bilimleri, tıp hekimlik eczacılık ve
baytarlık gibi insan ve hayvan sağlığı bilimleri okutulmuştur
(Kitapçı, 2008, s. 112-113). Uluslararası bir üniversite görünümünde

9

Her ne kadar ilk medreselerin bu bölgede açılmasının sebeplerini farklı şekillerde
açıklayanlar olmuşsa da, bunu tek sebebe bağlamak oldukça güçtür. Fakat eski
Uygur Türklerine ait Budist Vihârâ’larının (külliye) medreselerin bu bölgede ortaya
çıkmalarında etkili olduğu tezi çağdaş pek çok araştırmacı tarafından da ileri
sürülmektedir. Barthold ve E. Esin’e göre “külliye” kavramını Türkler Budizm’den
İslâmiyet’e getirmişlerdir. Bu görüş Diez, Godard, Creswell, Erdman ve Litvinski
tarafından da desteklenmiştir. Nitekim Buhârâ şehrinin Budistlerce kullanılan
adının “ilmin toplandığı yer” anlamında kullanılan Vihârâ kelimesini dönüştürerek
Buhârâ olarak kullanıldığı, Uygurların da mabetlerine Vihârâ adı verdikleri
bilinmektedir. Bu gün daha güçlü antitezler çıkmadığı sürece Budist Vihârâ’larının
medreselere model oluşturduğu artık ilim dünyasında genel kabul görmüştür. Daha
geniş bilgi için bkz. Barthold, 2004, s. 56; Turan, 2002, 4: 292.
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olan bu medreselerde sayısız İslâm âlimleri yetişmiştir. Özellikle
hükümdarların destekleri ve gayretleri sayesinde siyâsî mücadele ve
çekişmelerden uzak, farklı fikir ve görüşlerin özgürce ifade edildiği
ve tartışıldığı özgür bir ortam oluşturulan Semerkand ve Buhara gibi
ilim merkezleri, bu sayede İslâmî ilimlerden tefsir, fıkıh, hadis,
kelâm, felsefe, tasavvuf; aklî ve tabiat ilimlerinden dil, edebiyat,
felsefe, matematik, tıp, kimya, fizik, astronomi, tarih ve coğrafya
gibi alanlarda âlimler yetiştirmiştir. Buralarda yetişen ve temel
İslâm bilimlerinin en klasik eserlerini vücuda getiren fakih, kelâmcı,
mutasavvıf, muhaddis, müfessir gibi birçok âlim başta İslâmî ilimler
olmak üzere tıp, matematik, astronomi gibi pozitif ilimlerde çok
kıymetli eserler telif etmişler ve pek çok talebe yetiştirmişlerdir.
Nitekim bazı kaynaklarda Buhara’da yetişen âlimlerin
çokluğuna ve inşa edilen medrese ve ribatlarına dikkat çekilip,
onlardan övgüyle bahsedilerek şehrin bu özelliğine vurgu
yapılmıştır (Nerşâhi, 1965, s. 18; Barthold, 2008, s. 61). Ayrıca Nerşâhî
(ö. 348/955) Buhara’nın İslâmî ilimlerde kaydettiği bu
gelişmelerden ve İslâm âlimlerini çokluğundan şöyle bahsetmiştir:
“Eğer biz sadece Buhara’da yetişen âlimler ve yalnız onların
isimlerini bir bir yazmaya kalkışmış olsaydık, bunun için birçok
defterleri doldurmamız gerekirdi...” (Nerşâhî, 1965, s. 18). Öte
yandan bazı kaynaklarda Mâverâünnehir’de sadece fıkıh alanında
üçyüz kadar âlimin yetiştiğine işaret edilmesi de, bu bölgenin ilmî
geleneklerinin derinlerinde yatan itici gücü anlamak bakımından
oldukça dikkat çekicidir (Demirci, 2007, s. 77). Buna ek olarak
Buhara’da büyük bir kütüphanenin kurulup bu sayede pek çok
edebiyatçı ve ilim adamların bir araya gelmesinin sağlanması da burada
birçok âlimin yetişmesini daha da anlamı kılmaktadır (Barthold, 2008,
s. 61; Lombart, 2002, s. 75).
Mâverâünnehir’in farklı ilim merkezlerinde özellikle de dinî
ilimlerde ön plana çıkan âlimler arasında Tefsir’de Dahhâk b.
Müzâhim (ö. 105/723), ez-Zemahşerî (ö. 538/1144) ve Fahreddin erRâzî (ö. 606/1210); Kelâm’da İmam el-Mâtürîdî (ö. 333/944),
Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115), Ömer en-Nesefî (ö. 537/1142)
ve Ebü’l-Berekât en-Nesefî (710/1310); Hadis’te el-Buhârî (ö.
256/870) ve ed-Dârimî (ö. 255/869); Fıkıh’ta Ebü’l-Leys esSemerkandî (ö. 656/1258); Felsefe’de el-Kindî (ö. 252/866), elFârâbî (ö. 339/950) ve İbn Sînâ (ö. 428/1037)’yı sayabiliriz. Bu
dönemde yetişen ve çeşitli ilim dallarında meşhur olan bilim
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adamları yaşadıkları çağa ve daha sonraki yıllara ışık tutmayı
başarabilmişlerdir.10
Sâmânîler döneminde Mâverâünnehir’de ilmî, iktisâdî ve ticarî
faaliyetlerin gösterdiği bu gelişme, bölgenin (Semerkand ve Buhara)
İslâm medeniyetinin beşiği mesabesinde bulunan Mezopotamya
(özellikle Bağdat) ile rekabet edecek bir seviyeye erişmesini
sağlamıştır. Öyle ki İslâm âleminde başta İmam Mâtürîdî gibi
otoritesi tanınan birçok âlimin vatanını bu coğrafya oluşturmuştur.
Öte yandan bu coğrafya kültürel, ilmî, dinî ve felsefî sahada en
olgun meyvelerini yine bu dönemde vermiştir (Barthold, 1963, s.
47-48). Burada yetişen âlimler sayesinde tefsir, hadis, fıkıh ve
Kur’ân ilmi altın devrini yaşamış, Kur’ân-ı Kerim Türkçe ve
Farsçaya çevrilmiştir. Ayrıca kelâm, tevhid ilmi ve İslâm felsefesi
de altın devrini yaşamıştır.11
Mâverâünnehir’de yaşanan bu huzur ve istikrar ile medeniyet,
kültür ve ilim alanındaki tüm gelişme ve ilerlemeler Sâmânîlerin
zayıflamasıyla yerini istikrarsızlığa ve siyasî çatışmalara terk
etmiştir. Bu bakımdan Sâmânîler dönemini iki kısımda
değerlendirmek gerekir. Bunlardan ilki huzur ve sükûnun hâkim
olduğu dönem olup, bu süre, III./IX. asrın ikinci yarısına kadar
devam etmiştir. Kaynaklarda Semerkand ve Buhara gibi şehirlerde
IV./X. asrın başlarına kadar uzun süre huzur ve sükûnun hâkim
olduğu bir ilim merkezi olarak gösterilmektedir. Zira o zaman
bölgede istikrarlı ve güvenli bir yönetim bulunmaktaydı. İkinci
dönem ise kargaşa ve kaosun hâkim olduğu bir dönemdir ki bu
dönem, Sâmânî sultanı II. Nasr’ın (913-943) mücadelelerle geçen
saltanat dönemine tekabül etmekle birlikte IV./X. asrın neredeyse
tamamını kapsamaktadır. II. Nasr’ın uzun süren saltanat dönemi
yeni fethedilen yerlerle birlikte, önceden ele geçirilmiş yerlerin elde
tutulması için yapılan mücadeleler ve iç isyanlarla uğraşmakla
geçmiştir (Usta, 2007, s. 115). Bu dönemde Sâmânîler, bir taraftan
10

Mâverâünnehir ve horasanda yetişen ünlü din âlimleri için bkz. Bursalı, 1896, ss.
3-42; Kitapçı, 2008, ss. 174-284; Yıldırım, 2002, ss. 681-69; Usta, 2007, ss. 602-604.
11
Bu dönemde Kur’ân’ın Arapça dışında başka bir dile tercümesi meselesi de
gündeme gelmiştir. Samanoğulları’ndan Mansur b. Nuh döneminde (350-365/961975) Kur’ân’ın Farsça’ya tercüme edilmesi teşebbüsünde bulunulmuştur. Mansur b.
Nuh, Kur’ân’ın Farsça’ya tercümesinin caiz olup olmadığı konusunda Horasan ve
Mâverâünnehir bilginlerinden fetva almıştır. Tercüme komisyonunda Türk bilginler
de bulunmuştur (Bkz. Abdulkerim 2007, s. 533; Kitapçı, 2008, s. 161).
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Batınî ve Karmatî hareketlerle uğraşmış, diğer taraftan ise, aynı
tarihlerde kurulan Şiî Fâtimî ve Büveyhî devletlerinin siyasî baskısı
altında kalmıştır. Özellikle İran’ın batısında Şiî hanedanının ortaya
çıkması, Sünnî olan Sâmânîler için bir tehlike oluşturduğundan, Nasr
b. Ahmed döneminden Sâmânîlerin son zamanlarına kadar devlet,
bütün gücünü batı sınırını korumaya hasretmişti. Bu arada
Büveyhilerin ortaya çıkışı ve bilhassa 333/944’te Bağdat’ı almaları,
batıdaki tehlikeyi daha da artırmıştır (Roux, 2002, s. 187; Yıldız,
1994, 7: 65).
Sâmânîler döneminde Kuzey Afrika’da devlet kurmayı başaran
ve Abbâsî halifeleriyle rekabete girerek kendilerini halife lanseden
İsmâili-Fâtimîler, kurdukları “dâilik” sistemiyle kendi fırkalarını ve
imametlerini İslâm ülkelerine propaganda ediyorlardı. Özellikle IX.
asrın ortalarından itibaren Nişabur şehri başta olmak üzere Horasan
ve Mâverâünnehr’e dâiler gönderilmeye başlanmıştı (Sarıkaya,
2002, 5: 502). Bu dâiler, Sâmânî devletinin önemli mevkilerini işgal
eden kişileri Şiîliğe sokmayı başarmıştı. Hatta rivayete göre II. Nasr,
bu propagandalardan etkilenerek İsmâilî mezhebine temayül edince
durumdan rahatsız olan Sünnî ulama, Türk hassa ordusunun
komutanına müracaat etmiş, bunun üzerine II. Nasr tahttan indirilmiştir
(Barthold, 1990, s. 262). Yerine geçen oğlu Nuh (943-954) ise
alelacele ülkeyi İsmâili mezhebi taraftarlarından temizlemeye
girişmiştir (Golden, 2002, s. 481). Fakat tün bu çabalar Samânî
Devleti’nin yıkılmasını (999) önleyememiştir.
Mâverâünnehir, Sâmânîler’den sonra Karahanlılar, Gazneliler,
Selçuklular, Harzemşahlar ve Moğollar arasında yaşanan siyasî
mücadele ve çatışmalara sahne olmuş, özellikle XIII. yüzyılın
başlarında gerçekleşen Moğol istilası ile birlikte Moğolların
hâkimiyetine girmiştir (Özgüdenli, 2003, 28: 179). Bununla birlikte
Sâmânîler dönemindeki kadar olmasa da Karahanlılar, Gazneliler ve
Büyük Selçuklu Devleti döneminde de ilim ve kültür alanında
birtakım ilerlemeler kaydedilmiştir. Fakat Harzemşahlar döneminde
ise bu gelişme ve ilerlemelerin yerini siyasî mücadele ve çalkantılar
ile askerî istila ve çatışmalar almış, bölgede tam bir istikrarsızlık
hüküm sürmeye başlamıştır. Bunun en önemli sebebi hiç kuşkusuz
yukarıda da ifade edildiği üzere XIII. yüzyılın başlarında Cengiz
Han yönetimindeki Moğolların Mâverâünnehir’i istila edip, yakıp
yıkması ve yöre halkını katletmesidir. Bilindiği üzere Moğollar
1216 yılında İslâm dünyasının doğu bölgelerini işgal etmeye
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başlamış, 1231 yılına kadar Mâverâünnehir ve çevresi dahil olmak
üzere bölgenin neredeyse tamamını ele geçirmişlerdir. Diğer taraftan
1258’te İslâm dünyasının bir diğer önemli ilim ve kültür merkez
bölgesi Bağdat’ı da işgal etmişlerdir. Bu işgaller neticesinde İran,
Mezopotamya ve Mâverâünnehir’in tamamı Moğolların himayesi
altına girmiştir (Barthold, 1963, s. 61; Sezgin, 2012, 1: 165).
Moğollar işgal ettikleri bu bölgelerdeki birçok şehri yağmalayıp,
yakıp yıkmışlardır. Bir kasırga gibi İslâm âlemini sarsan ve İslâm
medeniyetini yıkan bu Moğol istilasının en büyük ve şiddetli
tahribat ve yıkımları hiç şüphesiz Horasan ve Mâverâünnehir gibi
bölgelerde olmuştur. Çünkü bu istila hareketi büyük ordular vasıtası
ile toptan yağmalama, tahrip etme, yıkma ve kitleleri öldürme
şeklinde bir devlet idaresinde resmi olarak gerçekleştirilmiştir
(Turan, 2006, s. 199-201). Bu istilalar İslâm dünyasını sadece
ekonomik ve siyasî açıdan değil ilmî ve kültürel açıdan da zedelemiş
ve gerilemesine neden olmuştur. Ayrıca bu bölgelerde İslâm’ın
yayılma hızını da azaltmıştır. Nitekim Moğol istilası neticesinde
İslâm medeniyetinin başlıca medeniyet, kültür ve ilim
merkezlerinden olan Semerkand, Buhara, Belh, Tûs, Harezm
Nişâbur, Kâşgar, Balasagun Nesef, Tirmiz, Rey, Hemedan, Sicistan
Merv gibi şehirler yağmalanıp, tahrip edilmiş; medrese, kütüphane,
câmi ve sarayların neredeyse tamamı yakılıp yıkılmış, ilmî ve edebî
eserlerin çoğu yok edilmiştir. Bölge halkı, kadın-erkek, çocukihtiyar ayrımı gözetilmeksizin katledilmiş, bu kıyamdan kaçan
birçok ünlü âlim bölgeyi terk etmek zorunda kalmış ve siyasî
göçmen olarak Suriye, Mısır ve Hindistan gibi daha güvenli olan
şehirlere sığınmışlardır (Barthold, 1990, s. 482; Turan, 1969, s. 403,
406, 414). Bu istila neticecinde Mâverâünnehir, daha önceden sahip
olduğu ilmi ve medeni kazanımlarını hemen hemen kaybetmiştir.
Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki Moğol istilasına
kadar bölgeye hâkim olan Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklu
Devleti ve Harzemşahlar döneminde ilim ve kültür alanında belli bir
oranda ilerleme ve gelişme yaşanmıştır. İslâm medeniyetinin başlıca
ilim ve kültür merkezleri olan Semerkand ve Buhara gibi şehirler
gelişmeye ve büyümeye kısmen devam etmiştir. Mâverâünnehir
bölgesinin hemen hemen tüm şehirlerinde çok sayıda medrese, ribat,
kütüphane, kervansaray, cami, mescid ve hastane gibi sosyal,
kültürel, iktisadî ve dinî müesseseler kurulmuştur. Dolayısıyla bu
dönemlerde bölge yüksek bir ilim, kültür ve ticaret merkezi olarak
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gelişmeye devam etmiştir. Böylece ilmî faaliyetlerin ve özellikle
İslâmî ilimlerin gelişimine paralel olarak hemen hemen her şehirde
bilginler yetişmiş ve neticesinde diğer İslâm coğrafyalarında olduğu
gibi, bu coğrafyada bulunan bazı şehirler önemli ilim merkezleri,
meşhur âlimlerin büyük çoğunluğunun nispet edildiği şehirler haline
gelmiştir. Bunların en önemlileri Buhara, Semerkand, Tirmiz, Şâş,
Nesâ, Nesef, Büst, Herat, Belh, İsferâyîn, Tûs, Merv ve Nîşâbur’dur.
Söz konusu şehirlerde çeşitli ilim alanlarında söz sahibi bilginler
yetişmişlerdir. Özellikle fıkıh, hadis, kelâm, tefsîr, tasavvuf gibi
İslâmî ilimlerde meşhur olan pek çok bilgin yine bu şehirlerde
yetişmiş ve bu ilimlerin gelişmesine çok emek ve gayret sarf
etmişlerdir (Yıldırım, 2012, 2: 647).
Bu gelişmeler Harzemşahlar döneminde de devam etmiştir.
Özellikle ülkenin başkenti Gürgenç, ilim ve sanat merkezi olarak
Horasan’ın büyük şehirleri ile rekabet edebilecek seviyeye
yükselmiştir. Moğol istilası önce Herat, Belh ve Nişâbur gibi
Horasan’ın başlıca merkezlerinde de ilmi ve kültürel faaliyetler
yoğun bir şekilde devam etmiştir (Yazıcı, 2009, s. 385 vd.; Barthold,
2008, s. 91-100). Ancak söz konusu bölgede kaydedilen bu kültürel
ve ilmî gelişme ve ilerlemeler uzun sürmemiş, Moğol istilasının bir
sonucu olarak bölgenin ilim ve kültür merkezleri daha önceden
sahip olduğu bu ilmî, kültürel ve medeni kazanımlarını neredeyse
tamamen kaybetmiştir. Özellikle Moğol istilası öncesi Semerkand,
Buhâra, Nesef, Belh, Tirmiz, Merv ve Nişâbur gibi kadîm bir
geçmişe sahip olan ve yıllarca İslâm âlemine ilim ve kültür alanında
hizmet etmiş birçok şehir istila sonrası yağmalanmış, medreseler
yakılıp yıkılmış, pek çok ilmî eser yok edilmiştir.
Vardıkları her yerde taş üstünde taş bırakmayan Moğollar,
tarihte misli görülmemiş bu tahrip ve imha hareketi ile işgal ettikleri
bölgelerin ilmi ve kültürel hayatını yok etmişlerdir. İslâm
dünyasının en önemli ilim, kültür ve ticaret merkezlerini sahneden
silmişlerdir (Hodgson, 1993, 3: 759-760). Tahrip edilen bu şehirler
imar gayretlerine rağmen eski haline dönememiş, sonraki süreçlerde
de onların benzerleri bir daha kurulamamıştır (Turan, 1969, s. 414;
Hodgson, 1993, 2: 312). Moğolların bu işgalleri XIV. yüzyıla
gelindiğinde sona ermiş, istiladan geri kalan yıkım ve tahripler telafi
edilmeye çalışılmıştır. Fakat bunda çok fazla ilerleme
kaydedilememiştir (Bathold, 1963, s. 61). Örneğin bu felâketten
sonra Buhara, Tûs ve Harezm gibi şehirler kısmen imar edildiyseler
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de bir daha eski durumlarını kazanamamışlardır (Spuler, 1988, s.
168-182; Turan, 1969, s. 400-420). Dolayısıyla Mâverâünnehir
halkının üzerine kara bulut gibi çöken Moğol istilasının sebep
olduğu bu yıkım ve tahribatlar bölgede telafisi mümkün olmayan
derin izler ve yaralar bırakmıştır (Barthold, 1990, s. 482). Bununla
birlikte Semerkand, Buhara ve Nesef gibi şehirler, söz konusu bu
istilanın tüm olumsuzluklarına rağmen sahip olduğu ilmî ve kültürel
mirasıyla birbirinden değerli pek çok âlim yetiştirebilmiştir. Bunun
en canlı örneği de Ebü’l-Berekât en-Nesefî’dir.
Sonuç
İslam düşüncesine fikrî ve itikadî anlamda önemli katkıda
bulunan Mâtürîdî düşünce sistemi dinî, felsefî ve siyasî mezheplerin
ortaya çıktığı ve İslam inancına zararlı ve yıkıcı düşüncelerin
sokulmaya başlandığı bir dönemde ve tarihî süreçte çeşitli din,
inanç, kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Maveraünnehir
bölgesinde teşekkül etmiştir. Düşünce ve inanç farklılığının özgürce
yaşandığı bu bölge İran, Bizans, Çin ve Hindistan gibi bölgelerdeki
çeşitli din mensuplarının, baskılara maruz kaldıklarında, gelip
yerleştikleri bir sığınak olmuştur. Bu nedenle Mâverâünnehir
bölgesi tarih boyunca Samî ve Arî dinler ile felsefî akımlara beşiklik
etmiştir. Ayrıca Mâverâünnehir bölgesi İslamî fırkaların ortaya
çıkmasından sonra da Ehl-i Sünnet ve Şîa, Havâric, Mu’tezîle,
Mürcie ve Kerrâmiyye gibi Ehl-i Bid‘at mezheplerine de ev
sahipliği yapmıştır. Ayrıca özellikle Samânîler döneminde Türklerin
İslâm dinini benimsemelerinde, Türk-İslâm kültürünün temellerinin
atılmasında önemli rol oynamıştır.
Semerkand ve Buhara gibi kültür merkezlerinde dinî ve aklî
ilimlerde kaydedilen gelişmelerle, X. yüzyıldan itibaren İslâm
dünyasının parlayan yıldızı haline gelen bu bölge, İslâm
medeniyetinin kuruluşunda ve sonraki dönemlerde Sünnîliği
müdafaa eden pek çok ilim adamlarıyla da müstesna bir mevkie
sahip olmuştur. Yetiştirdiği bu âlimler sayesinde bölgede hâkim
konumda olan mezhep genelde Ehl-i Sünnet özelde HanefîMâtürîdîlik olmuş, dinî ilimler Ebû Hanîfe’nin fikrî temeller üzerine
inşa edilmiştir. Özellikle Semerkand ve Buhara’da belirleyici olan
Hanefîler, medreselerde sonraları Mâtürîdî kelamına temel teşkil
edecek Hanefî inanç esaslarının öğretilmesinde büyük katkı
sağlamışlardır. Bu bakımdan bu coğrafyada Sünnî kelâm,
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Semerkand ve Buhara merkezli olarak Hanefîler tarafından temsil
edilmiştir. Onlar sayesinde bu topraklarda pek çok Hanefî otorite
ortaya çıkmıştır. Bunların ilk temsilcileri de Sünnî kelamının
kurucularından İmam Mâtürîdî’dir. Böyle bir çevre içinde yetişen
Mâtürîdî, özellikle Arap, Yunan, Fars ve Hind kültürünü yakından
tanıma fırsatı bulmuş, bu fırsatı değerlendirerek dönemindeki dinî
ve felsefi akımları iyi tanımaya çalışmıştır. Bu gayretleri de onun
kendi fikirlerini olgunlaştırmasına ve sistematik hale getirmesine
yardımcı olmuştur. Öte yandan Kitâbü’t-tevhîd ve Te’vilâtü’lKur’an gibi telif ettiği eserleri ve yetiştirdiği talebeleriyle HanefîSünnî akidenin teşekkülüne, sistemleşmesine ve yayılmasına
öncülük etmiştir. Bu coğrafyada yetişen ve ilmî yönüyle Mâtürîdî’yi
takip edip, onun düşünce sistemi çerçevesinde Ehl-i Sünnet
kelâmına katkı sağlayan âlimlerin arasında Ebü’l-Kâsım esSemerkandî, Ebü’l-Hasan er-Rüstüfeğnî, Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî,
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Ömer en-Nesefî, Nureddin es-Sabûnî, Ebü’lBerekât en-Nesefî (ö. 710/1310) gibi kelâmcıları zikredebiliriz. Söz
konusu bu âlimler, başta Mâverâünnehir olmak üzere Türkistan,
Kazan, Buhârâ, Afganistan, Pencap ve Kaşgâr dolaylarında HanefîMâtürîdî mezhebinin yayılmasına katkıda bulunmuş, bu bölgelerde
yaşayan müslümanların itikatta mezhebi haline gelmesinde, ilmî ve
fikrî yapılanmaları üzerinde derin izler bırakmış ve bu suretle Türk
İslâm düşüncesinin şekillenmesine önemli katkılar sağlamışlardır.
Öte yandan hem İslâm’a hem de toplumsal yapıya zarar veren İslâm
dışı din ve akımların yanı sıra Ehl-i Bid‘at mezheplerine karşı da
mücadele etmişler, sünnî akidenin savunulmasına ve yayılmasına
büyük katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan bu coğrafyanın en temel
özelliklerinden biri İslâm inancının sistemleştirilmesinde hayati
öneme sahip olan Mâtürîdî Kelam Ekolü’ne ev sahipliği yapmış
olmasıdır. Bölgenin bir diğer özelliği ise bu coğrafyada yetişen
âlimlerce Hanefî-Mâtürîdî geleneği savunmak amacıyla yazılan
temel eserlerin önemli bir kısmının yine burada yazılmasıdır. Bu
eserler,
Hanefî-Mâtürîdî
mezhebinin
bölgede
yaşayan
Müslümanların mezhebi haline gelmesinde ve Türk İslâm
düşüncesinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.
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YUNUS EMRE’NİN ŞİİRLERİNDE SOSYAL AHLÂK
VE ELEŞTİRİ
Ayşe YÜCEL ÇETİN
Giriş
XIII. Yüzyılın sonu XIV. Yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan
Yunus Emre, Moğol istilasının etkilerinin kuvvetle sürdüğü, sosyal
ve siyasi bunalımların yaşandığı bir dönemde fikrî, felsefî ve edebî
yönüyle öne çıkan bir şahsiyettir. Fuad Köprülü’nün ifadesiyle
“Türk edebiyatının ilk mutasavvıfı”dır.
Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli roller
üstlenen mutasavvıf şeyh ve dervişler Türk insanının iman anlayışı,
terbiyesi ve ahlâkî yapısında model olmuşlardır. Türkistan’da
Ahmed Yesevî ile başlayan, Anadolu’da Yunus Emre, Hacı Bektaş
Veli, Mevlana; fert-cemiyet-devlet ilişkilerinin tanzimi, sosyal
ahlâk, yeni toplumun inşası, yeni bir medeniyetin kurulmasında
müessir olmuş şahsiyetlerdir.
İnsanı Allah’ın halifesi, yaratılmışların efendisi, dolayısıyla da
kâinatın esası olarak kabul eden Kur’an-ı Kerim, insanın mükemmel
oluşuna da dikkat çeker. Bu anlamda insanın sözleri, fiilleri
yaratılışa uygun, mükemmel olmalıdır. Bir ahlâk dini olan
İslamiyet, âyet ve hadislerle bireysel ve toplumsal ahlâkın önemine
de dikkat çeker. Hz. Muhammed’in bir hadisinde ; “Ben ancak
güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” (Irakî, İhya Kenarı,
II,157) ifadesi ve “sizin en yararlınız ahlâkı en güzel olanınızdır”
(Buharî, Edeb, 38,39) hadisi ile iyi ve güzel ahlâk sahibi olmak
hedeflenir. Bu anlayış beraberinde her iki dünya için de huzur ve
saadeti beraberinde getirir. İnsan, yalnızca bir fert değil, cemiyet
içinde bir fert, cemiyetin bir uzvu olarak kabul edilirse –ki öyledirahlâk uyulması gereken normlar, kurallar olmasının ötesinde bir
değerler sistemi (Yücel Çetin 2012:21) olarak kabul edilir.
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Ferdin içinde yaşadığı toplumun ahlâk anlayışı ve kabulü de
yalnızca tâbi olunması gereken kurallardan ibaret olmayıp fert ile
cemiyeti buluşturan değerler sistemidir. Bu anlamda da ilahî
dinlerin ahlâk anlayışı ve değerler sisteminin de inanç temeli üzerine
bina edildiği görülür. “İslam güzel ahlâktır” ifadesi ile Hz.
Muhammed’in karısı Aişe tarafından; “O’nun ahlâkı Kur’an idi”
sözleri İslam ahlâkının mahiyetini ifade etmektedir. Bütün bunlar
İslamî ahlâk sisteminin söz ve fiillerle “iyi”, “hayırlı” ve yaratılış
mucibince “mükemmel” insanı hedefleyerek ruhî ve ahlâkî terbiye
ile insanı yüceltmesine de işaret eder.
Türk insanına manevî liderlik yapan, yaşadıkları dönemde
cemiyetin terbiyesi ve iman anlayışlarını şahsiyetlerinde yaşatan ve
bunları eserleri yoluyla topluma aktaran şahsiyetlerden birisi olan
Yunus Emre, sosyal yapının inşasında önemli rol oynamıştır.
Yunus Emre’nin yaşadığı dönemin ahlâk anlayışı, İslamî hayat
anlayışının hakim kılınmaya çalışıldığı ve ancak bu sayede
toplumun ahenkli bir yapıya kavuşabileceği düşüncesi üzerine bina
edilmiştir. Agah Sırrı Levend’in ifadesiyle “Ümmet Çağı Ahlâk
Kitapları” olarak adlandırılabilecek Risaletü’n- Nushiye adlı eser ile
Divan’da yer alan şiirleri hem fert hem de toplumun ahlâkî
unsurlarını vurgulayan, olumlu ve olumsuz davranışlarını yaratılış
gayesi, temel değerlerinin, genel ahlâk kurallarını değerlendirmek
üzerine bina edilmiştir. İnsanın söz ve davranışlarını yaratılış gayesi
ve İslamiyet’in yüklediği sorumlulukla değerlendiren Yunus Emre,
kendini bilerek, yaratanını bilerek ve varlığın mahiyetini bilme
şuuru ile yaşamaya dikkat çeker. Zira insan, Allah’ın halifesi, vekili
olarak gönderilmiştir( Bakara Suresi, Â.30).
Eşref-i mahlûk olan insanın en önemli vazifesi de yaratıcısın
bilmek “nefsini bilen, Rabbini bilir” hadisinden mülhem kendinin
farkına varmak, benliğinden haberdar olarak iyi-kötü ayırımının
şuurunda, yaratılışının idrakinde bir hayat sürmek mecburiyetidir.
Yunus Emre’nin fikirleri vahdet anlayışıyla asıl varlığın
mahiyetinin araştırılması ve bilinmesi esasına dayanır. Diğer
taraftan hakikat şuuru ile nasıl bir hayat yaşaması gerektiğine işaret
eder (Bayraktar 2014:552). İnsan-kâinat ve Tanrı arasında varlığın
birliği ile varlıktaki cevherden hareketle insanın kendini bilme
mecburiyeti vardır. Yunus; “Bir ben vardır benden içeri” ile iç ben,
gönlü ifade eder. Maddi varlığı dış beni, dolayısıyla nefsi temsil
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eder. Bu anlamda mutasavvıfların esas gayeleri de nefsi terbiye
etmektir. Zira insanın esas düşmanı kendi nefsidir. Kur’an-ı Kerim
mükemmel yaratılan insanın davranış ve yaşayışının da buna uygun
olmasını ister.
Yeryüzüne Allah’ın halifesi olarak gönderilen “Hanı Rabbin
meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti (Bakara:
â.39) ifadesiyle esasen insanın zahiri yönüyle âlemin, cevher olarak
nitelendirilen özüyle de Allah’ın temsilcisi olmasına dikkat çekilir.
İnsan vücudu dış beni maddeye, maddî ihtiraslara, beşerî zaaflara
bağlı olması yönüyle mutlak hürriyetten yoksun bırakır. Bu yüzden
cihad-ı ekber olarak nitelendirilen nefisle mücadele Yunus Emre’nin
fikri yapısının temelini ifade eder.
Yunus Emre’nin şiirlerinde özellikle Risaletü’n- Nushiye adlı
eserinde hem kendini hem de yaşadığı dönemi, sosyal yapıyı irdeler,
İslam’ın ahlâkî değerler sistemine dikkat çeker. “İslam güzel
ahlâktır” hadisi ile İslam ahlâkının mahiyeti ifade edilmiş olur.
Kur’an ahlâkının, sosyal yapının içinde insanlar tarafından
uygulanması bizzat Hz Muhammed’in yaşantısıyla gösterilmiştir.
Ahlâkî hükümlerin uygulanabilirliği somutlaştırılarak yalnızca tâbi
olunması gereken kurallardan ibaret sayılmayıp fert-cemiyeti
buluşturan değerler sistemi olarak anlaşılmaktadır.
Eserleriyle Türk insanının ahlâkî değerler sistemini ortaya
koyan Yunus Emre, İslamiyet’i referans gösterir. Bir ahlâk dini olan
İslamiyet, insanın yaratılış itibariyle kendini bilen, iyi ve kötüyü
ayırt edebilecek kabiliyette ve sorumluluklarından haberdar
edildiğini belirtir. Yunus Emre, insanın olumlu ve olumsuz
davranışlarının mensubu olduğu toplumun ve inanç sisteminin genel
ahlâk kuralları, dolayısıyla İslâmî çerçevede gelişen tasavvufî temel
ve değerler üzerine bina etmiştir.
Mutasavvıflar, dinin ve aklın reddettiği bütün kötü huyların ve
çirkin davranışların kaynağının nefis olduğunu ifade etmişler, nefse
karşı verilen mücadelenin ruhen ve ahlâken olgunlaşma olarak
açıklamışlardır (Çağırıcı 1989:8). Yunus’un Risaletü’n- Nushiyye
adlı mesnevisinde sembolik olarak tahkiye edilen nefis mücadelesi
benlikten kurtulup birliğe varmanın, dolayısıyla kâmil insanın da
ifadesidir. Zira nefsi terbiye etmek; benlik, gurur, kibir, kin, hırs,
öfke, haset gazap, tamah, riya gibi insanı aşağılayan huylardan
kurtulmaktır. Nefsiyle olan mücadelesini savaş sahnesiyle tasvir
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eden Yunus Emre, soyut kavramlar arasındaki çatışmayı kötü
ihtiraslar ile manevî değerler olarak belirler. İnsan ruhunu bir
ülkeye benzeten Yunus, onu ele geçirmek isteyen rahmanî ve
şeytanî leşkerleri savaş tasviri ile hem fert hem de sosyal yapının
nasıl olması gerektiğini de ortaya koyar. İnsandaki kötü unsurlarla
sembolize edilen Şeytani leşker atları daima eğerli dokuz bin kişidir.
Nefsin dokuz oğlu bulunmaktadır ve en büyüğü tamadır.
Ulu oglı tama’ öğüt işitmez
Cihân mülki anun olursa yitmez (Risaletü’n- Nushiyye
1991:34)
Tam bir savaşçı olarak tasvir edilen tama’ çerileri dünyayı ele
geçirmeye çalışırlar. “Neyi sever isen imanın odur” diyen Yunus
Emre, dünyayı sevenlerin doymak bilmeyen yapısına dikkat çeker:
Neyi sever isen imanın oldur
Nice sevmeyesin sultanın oldur.
İnsan, bütün kötülüklerin merkezi olan tamadan ancak kanaat
ile kurtulur. Böylece kıtlık, yokluk, âfet ortadan kalkar, herkes rahat
ve huzura kavuşur (Risaletü’n- Nushiyye 1991:37-419)
Yunus Emre kibir ve tevazu ile ilgili benzetmeler yaparak kibri
dağ başındaki haramilere benzetir. İnsana tepeden bakan, bencillik
fikri ile davranan mağrur insanlar kendilerine yabancı olan, hakikati
bilmeyen, âciz, yalnız ve huzursuz kişilerdir.
Özinden özge kimseyi beğenmez
Yüce yirde turur aşağı inmez (Risaletü’n- Nushiyye 1991:45)
Birçok kaynakta geçen ve toplumda kabul gören; "Hemen
ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecek gibi dünya için çalış"
mevzuu hadisi, hem dünya işlerini gereği gibi yapmak, kendine ve
içinde yaşadığı topluma faydalı olmak, ancak bunları yaparken
manevî alanı, inanç alanını ihmal etmemek gereğine işaret eder.
Yunus Emre, manevî âlemi bir yana bırakıp sadece yaşadığı
dünyaya bağlı olan, dolayısıyla nefsine esir olan insanı ikaz ederken
yaratılmışlara örnek olan Hz. Muhammed’i işaret eder:
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Kanı Muhammed Mustafâ hüküm itdi Kâf'dan Kâf'a
Dünye kime kıldı vefâ aldanuban kalanı gör
Aldanma mâla davara kulluk eyle Hakk'a yara
Seviyile bile vara bâkî yoldaş olanı gör (Divan 1991:56 )
Yunus Emre’nin yaşadığı dönem, Türk toplumunun Bozkır
hayatından yerleşik hayata geçtiği erken dönemdir. Bu dönem
karışıklık, toplumsal hareketliliğin, toplum içinde farklılığın,
ekonomik yapı olarak da zaman zaman eşitsizliğin olduğu bir ortam
olmalı ki Yunus bir şiirinde varlıklı olmanın gereği olarak çevreye
yardım edilmesi gereğini işler;
Korkarısan sen Tamu'dan (gel) alçak olgıl kamudan
Ol güni ince köpriden (bil) kamular geçmek gerek
Geçüp gitmek dilerisen yâ düşmeyeyin dirisen
Şol kazandugun mâlunı Tanrı'yıçün virmek gerek
Kazandugunı virüben yoksulları hoş görüben
Hak hazretine varuban oddan o kurtulmak gerek (Divan
1991:117)
Dönemin problemlerinden olan toplumun iç huzursuzluğu,
toplumsal çalkantılar, toplum ve kişilerin birbirinden şikayet
etmeleri, çatışmanın nefrete, düşmanlığa kadar gitmesi, Yunus
Emre’nin düşünce ikliminde kabul görmez ve topluma öğüt
vermenin gereğini duyar:
İyi tanı, kara yüzlüdür bunlar,
Nefret ve şikâyet nereye kadar.
Aman ha aman, bunlardan uzak dur!
Yazılmasın nefs defterine kusur.
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Toplumsal kinlerin öfkeye, öfkenin savaşa yol açtığını bilen
Yunus Emre, toplumdaki bu rahatsızlığı gidermenin yolu olarak
soyut kavramları somutlaştırmak suretiyle döneminde anlaşılır bir
yolla, tahkiye yoluyla meramını ifade eder:
Buşu dirler bana benem bahadır
Düzenlik bozmağa her yirde hazır.
……
Sakıngıl buşudan ol gizlenüpdür
Nerede sizmesen anda turupdur. (Risaletü’n- Nushiyye
1991:64-65)
Haset, kıskançlık beraberinde öfke, hiddeti,
kavga ve
çekişmeyi yaratır. Yunus Emre, kişinin içinde yaşadığı toplumun
huzurunda sorumlu olmasına dikkat çekerek gafletten uyanarak
nefsini kötü huylardan arıtmayı hatırlatır.
Buşu kimdeyse imanı gider
İman gerekise varını gider (Risaletü’n- Nushiyye 1991:65)
Toplumsal yapıyı, düzeni bozan hiddet akılla, sabırla iyilik ve
dostluğa ulaşır. Sabra sosyal bir mana ve değer yükleyen Yunus
Emre, toplumsal huzurun, dirlik-düzenin ancak sabırla
gerçekleşeceğini ifade eder (Kaplan 1991:217).
Sosyal hayatta; söze, konuşmaya kıymet veren Yunus Emre(Bu
cihan cehennemini, sekiz uçmağ ide bir söz), söz söyleyenin
sorumluluklarına dikkat çeker. Zira toplum psikolojisini olumsuz
etkileyen dedi-kodu, yalan yanlış aktarmalar, anlatmalar söz
konusudur. Bu bakımdan gıybet, kötü söz, başkalarının kusurunu
söyleyerek toplumda fitne ve kargaşaya sebep olanları şiddetle
eleştirir.
Kogıl ayruk sözi sen seni izle
Senin suçunıla sen seni gözle
……
Ayruk söyleyen özin unıdur
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Dimegil ayrugı kim âsi hûdur (Risaletü’n- Nushiyye 1991:127128)
İnsanın gıybet, dedikodu ve kötü sözle kendinden uzaklaşıp
yabancılaşacağına dikkat çeken Yunus Emre, susmayı tercih ettiğini
söyler.
Terk eyle kıl u kâli dosta vergil mecâli
Yokluktadır

visâli kamudan

güzer

gerek

(Divan

1991:116)
Yunus Emre, toplumun ancak bilgi ile yüceleceği, refah ve
huzura kavuşacağı inancındadır. Bunun temel şartının iyi bir eğitim
olduğunu belirtir. İslâmî terbiyenin ve gerekli olan tasavvufî bilgi
ve davranışın, döneminin eğitim kurumu olan medreseler tarafından
verilmesi gereğine işaret eder. Bu eğitim kurumundaki aksaklıklara
temas eden Yunus, özellikle müderrislerin eksik bilgilenmelerine
dikkat çeker.
Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi
Şöyle kaldılar ‘âciz bilmediler ne bâb durur (Divan
1991:69)
Dönemin medrese ve müderrislerinden şikayetçi olan Yunus
Emre, tasavvufî bilgiye yeterince vâkıf olmayan, toplumda derviş
sıfatıyla tanınan bazı insanların samimiyetsiz söz ve davranışlarını
eleştirir. Bu insanların derviş olmanın gereğini yerine
getirmediklerini ifade eder.
Dervişlik didükleri dilde haber degüldür
Hak ile Hak olana anda menzil düzile
Ben dervişim diyenler yalan da’vi kılanlar
Yarın Hak dîdârını görmeyiser göz ile (Divan 1991:72)
Kişinin kendisiyle, kişilerin birbirleriyle ve kişinin
toplumla uyumu ahlâkın amacını oluşturur. Dolayısıyla bireysel
zaaflar sosyal yapının da zaafı olur toplumun bozulmasına yol açar.
Yaşadığı döneme bu yönüyle eleştiriler yapan Yunus Emre, âlimleri,
hocaları, hacıları, müftüleri, kadıları, beyleri hatta sultanları
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doğrudan hedef alır O’na göre bütün salih kişiler gitmiş cihanı fesat
tutmuştur.(Kurnaz 1997:15) Toplumdaki çatışmayı kadıların,
beylerin ve sultanların sorumluluklarını yerine getirmemelerine
bağlar.
Yunus Emre’nin yaşadığı dönem Türk toplumunun Türkistan
coğrafyasından Batı’ya aktığı, Bozkır hayat tarzından yerleşik hayat
tarzına, hayvancı toplumdan tarım toplumuna geçmeye çalıştığı bir
dönemdir. Kolonizatör dervişler olarak Yunus Emre ve muassırları
yaşadıkları toplumda kendilerine verilen veya kendilerine görev
edindikleri faaliyetlerin içinde bulunmuşlardır.
Toplumu
aydınlatmak, İslamî kuralları, özellikle İslam ahlâkını toplumda
yaygınlaştırmaya çalışmak, dolayısıyla yaşadıkları dönem içinde
mensup oldukları inanç çevresinde insanlara yeni bir hayat vaad
eden bu dervişler dolayısıyla Yunus Emre, dünyadan elini eteğini
çekmiş, münzevi bir hayat yaşamış şahsiyetler değildir. Onların
mücadelesi yalnızca nefsiyle değil, toplumda gördükleri aksaklıkları
tenkit ederek(Oğuz1991:59)
giderilmesi için de gayret
göstermişlerdir. Türk ve İslam unsurlarının terkibini Türk dili ile
ifade eden Yunus Emre, cemiyetin sosyal yapısını, düzenini uyumlu
kılan manevi liderler olmuştur.(Çetin1991:64) Bunun için birinci
derecede toplumun aksaklıklarını tespit ve aksaklıkların kaynağını
bulmakla da teşhis etmişlerdir. Tespit ve teşhisten sonra tedavi
yolunu izleyen mutasavvıf Yunus, faaliyette bulunduğu tekke veya
zaviyesinde sadece tasavvufî konularla değil, içinde yaşadığı
toplumun problemleriyle de, yani sosyal yapıyla da ilgilenmiş, onu
irdelemiş, tenkit etmiş ve toplumsal düzenin sağlanması için inanç
merkezinde tavsiyelerde bulunmuştur.
Kaynakça
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TÜRKİYE’DE LİSE EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE ALİ
ŞİR NEVAÎ VE ESERLERİ
İsmet ÇETİN *
Giriş
Türklerin 9. Yüzyılda itibaren İslamiyet’i kabul etmeleriyle
birlikte, Müslüman olan toplumların medeniyet dünyalarıyla da
tanışır ve hayatın her alanında yeniliklere açılır. İnanç alanındaki
değişiklik hayat tarzında, hayatı algılayış ve yaşayışta da büyük
değişikliklere vesile olur. Başta dil olmak üzere Türk kültür kodları
sabit kalarak yeni kültürel unsurları bünyesine alan Türk kültürü,
daha zenginleşerek yeni ürünler verir. Arap ve Fars kültürel
alanından aldığı ödünçleme kültür unsularından edebiyat alanı
bunlardan biri, Türk toplumunun hayatı algılayış ve yaşayışını
yansıtması münasebetiyle edebiyat alanı önemlidir
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i ile yeni bir toplumsal yapı
öğütlenirken, Edip Ahmed’in Atabet’ül Hakayık’ı ile kitabî –dinî
bilgiler doğrudan topluma verilmeye çalışılır. Ahmed Yesevî’nin
hikmetlerindeki lirik söyleyiş, yaşanılan Türk hayatı ve zihniyet
dünyası ile dinî alan bir terkip halinde aktarılmaya gayret edilirken,
Türk toplumu İslam dünyasında egemen olmaya başlar ve Kaşgarlı
Mahmud’un Divan ü Lügati’t-Türk’ü ile Türkçenin öğrenilmesi
gerektiği sebepleriyle muhataplarına açıklanır. Bundan sonra Türk
kültür alanı dışarıdan aldığı ödünçleme kültür unsurlarını yeniden
yorumlamış, yeni bir tarzda kendine özgü bir yapı kazandırmıştır.
Türk edebiyatı da çevre kültürlerden aldığı unsurlarla terkibe
varmış, tercüme, adapte ve nihayet telif yoluyla Türk zihniyet
dünyasına uygun Türkçe eserler vermiştir.
15. yüzyıla gelindiğinde Doğu ve Batı Türk dünyası, döneminin
bütün bilgi alanlarını tanımış, bilgi üretmiş ve bir Türk Çağı
oluşturmuştur. Bu dönemde Türkistan’da Sulta Hüseyin Baykara ve
O’nun çevresinde bulunan ya da himaye ettiği bilim adamı,
mütefekkir, şâir bulunmaktadır. Bunlardan biri edebiyat alanını
değişik türlerinden eser veren Ali Şîr Nevaî’dir.
*
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Ali Şîr Nevâî, 844 (1441) tarihinde Herat'ta doğdu. Uygur
kabilelerinden bir aileden gelen Nevâî’nin babası Gıyâseddin
Kiçkine Bahâdır (Kiçkine Bahşı), Ebu'l-kasım Bâbûr Şâh'ın
hizmetinde bulunmuştur, anne tarafından dedesi de Baykara
Mirzâ'nın Uluğ Beyi (beylerbeyi) olarak hizmet vermiştir.
Bu münasebetle Nevâî çocukluğundan itibaren aristokrat bir
çevrede büyür. Hüseyin Baykara ile birlikte öğrenime başlayan
Nevâî, henüz altı yaşında iken çıkan karışıklar dolayısıyla ailesiyle
birlikte Herat’tan Bağdat’a gider.
Horasan bölgesindeki karışıklığın sona ermesiyle Kiçkine
Bahâdır, tekrar Horasan'a döner ve Bâbûr'un hizmetine girer. Bâbür
Hüseyin Baykara ile birlikte Nevâî'yi himayesine alır. Bu iki genç
adam Bâbûr Şah’tan gördükleri ilgi ve teşvik ile küçük yaştan
itibaren şiirler yazmaya başrlar. Bâbûr’ün ölümünden (Meşhed
1457) sonra da Ali Şîr ise Meşhed'de kalan Ali Şîr Nevâî, burada
tahsiline devam etti ve Kemal Türbetî, Derviş Mansûr gibi İranlı
birçok âlimle ve şâirle tanışıp ders aldı.
Nevâî, Meşhed'den Herat'a dönerek (1464) Ebû Sâid Mirzâ'nın
hizmetine girer. Bir müddet sonra Semerkant'a giden Nevâî, burada
tahsiline devam eder. İki yıl burada kaldıktan sonra tekrar Herat’ta
dönen Nevâî, yeniden Semarkant’a geçer, burada Riyâzî, Ulâ-i Şâşî
ve Yûsuf Bediî-i Endicânî gibi dönemin ünlü şairleriyle tanışır.
Sultan Hüseyin Baykara Herat'ı alarak tahta çıktıktan sonra
(873-1469) Ali Şîr Nevâî sütkardeşinin yanına Herat'a döner. Nevâî
burada devlet işleriyle de ilgilenmeye başladı ve ölünceye kadar
sadâkatle Baykara'ya hizmet etti.
Bağlılığının nişanesi olarak Mecâlisü'n-Nefâis adlı tezkiresinin
sekizinci bölümünü Hüseyin Baykara’ya ayırmıştır. Eserlerinde sık
sık Hüseyin Baykara'dan bahseden Ali Şîr Nevâî, eserlerinin bir
kısmını onun adına yazmıştır.
Bir süre Esterâbat'a vali olarak görev yapan Nevâî, burada
edebiyatçıları ve sanatçıları etrafına toplar. Ancak görevinden affını
isteyerek Herat’ta dönmek ister ve on beş ay valilikten sonra Herat'a
döner.
Nevâî, kardeşi Derviş Ali'nin Hüseyin Baykara’ya isyanından
sonra 1490 yılında divan beyliğini bırakarak görevinden ayrıldı ve
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"Mukarreb-i Hazret-i Sultan" sanıyla Baykara'nın nedimi olarak
kalır. 31 Aralık 1500'de Hüseyin Baykara'nın Esterâbâd dönüşünde,
kendisini karşılamaya çıkan Nevâî, kalp krizi geçirerek 3 Ocak
1501’de vefat eder.
Eserleri: Hazâyînü'l-Me'ânî, Garâ'ibü's-Sıgâr, Nevâdirü'şŞebâb, Bedâyi'ü'l-Vasat, Fevâyidü'l-Kiber, Farsça Divanı, Hayretü'lEbrâr, Ferhâd u Şirîn, Leylî vü Mecnûn, Seb'a-i Seyyare, Sedd-i
iskenderî, Mecâlisü'n-Nefâis,
Nesâ'imü'l-Mahabbe, Risâle-i
Mu'ammâ, Mîzânu'l-Evzân, Muhâkemetü'l-Lugateyn, Münâcât,
Çihil Hadîs, Nazmu'l-Cevâhir, Lisânu't-Tayr, Sirâcü'l-Müslimîn,
Mahbûbu'l-Kulûb, Tarih-i Enbiyâ vü Hükemâ, Tarih-i Mulûk-ı
Acem, Zübdetü't-Tevârih, Hâlât-ı Seyyid Hasan Erdeşîr, Hamsetü'lMütehayyirîn, Hâlât-ı Pehlevân Muhammed, Vakfiyye, Münşeât
(Merhan 2007;Çetindağ 2002:1-21).
Nevâî’nin hayatı ve verdiği eserlere bakıldığında Bütün Türk
edebiyatı tarihinde hiç şüphesiz başta gelen kurucu sanatçı olduğu
müşahede edilir. O, fikrî ve edebî yönü itibariyle sadece Türk
dünyasında değil, Türk dünyası sınırları dışında da bilinen bir
şahsiyettir (Türkmen 2002).
Vahit Türk,
Nevâî’nin kurucu yönüyle ilgili olarak
yaratılışından gelen özel bir yeteneğe sahip olduğu düşüncesindedir.
“O, yalnız Doğu Türk edebiyatının değil bütün Türk edebiyatının
en büyük şahsiyetidir. Sanatkâr, bu haklı sıfatı hem yazmış olduğu
eserlerle, hem de kendisinden sonraki devirlere uzanan etkisiyle hak
etmiştir. Nevâî, yazdığı eserlerle “kuruculuk” vasfını da layıkıyla
hak etmiş bir kişidir. O, yalnızca edip ve şair değil, yetenekli bir
devlet adamı, büyük bir hayırsever ve devri için çok önemli bir
eğitimcidir. Bir insanın kısa sayılabilecek bir ömürde bu kadar çok
vasfa sahip olabilmesi için özel yeteneklerle donatılmış olması
gerekir ki, Nevâî tam da böyle bir kişilik yani, özel yeteneklerle
donatılmış bir sanatçıdır. Eserlerine bakıldığında edipliği, şairliği ve
kuruculuğu açıkça görülecektir. Nevâî’nin şâir, edip ve devlet
adamlığının ötesinde “kuruculuk” vasfı taşıması, Batı Türk
sahasında da etkisini göstermiştir. I. Selim, Seydi Ali Reis, Cemili,
Azmi, Hafız Acem Şükrî, Nazmî, Niyazî, Samî, Salahî, Nedim,
Sonra Şeyh Galib gibi şâirlerin şiirlerinden de anlaşılacağı gibi
Çağatay Batı Türk şairlerinde Doğu Türkçesi ile şiir yazma
geleneği, Nevâî’den önce başlamış, Nevâî’nin Batı Türklerince
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tanınmasıyla bu gelenek yüzyıllar boyu devam etmiştir
(Sertkaya:1970; 2001). Hatta Batı Türklerince yazılan bu nazirelerin
dışında batı Türklerinin Nevâî’yi okuyup anlayabilmeleri için
Abuşka gibi madde başları Çağatay Türkçesi, açıklamaları eski
Türkiye Türkçesi olan sözlükler hazırlanmıştır (Türk 2010).
Nevâî’nin hayatı etrafında çeşitli anlatılar oluşmuş ve Türk
dünyasında yaygınlık kazanmıştır (Türkmen 2002; Uzun 1995 ).
Doğu ve Batı Türk dünyası arasındaki kültürel birliktelik, bu
kültürel birlikteliğin Türk coğrafyalarının tamamında hâkim olması
düşüncesi her dönem olmuştur. Ancak 19. Yüzyıldan itibaren
özellikle Osmanlı aydınları arasında bu düşünce daha da
belirginleşmiştir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda
etkili aydınlar, millî sınırlar içinde, yüzü Batı'ya dönük çağdaş bir
ülke yaratmak emelindeydiler. Mustafa Kemal ve arkadaşları daha
Meşrutiyet yıllarında millî ve çağdaş fikirlerle beslenmişlerdi.
Dolayısıyla yeni kurulan devletin okulları ve diğer müesseseleri de
bu düşünceler etrafında şekillendi… Önce Türkiyat Enstitüsünün,
sonra Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinin açılması, 1931'e kadar Türk Ocaklarının, o
tarihten sonra Halk Evlerinin faaliyetleri, tarih ve edebiyat
derslerinin programları ise devletin millî temeller üzerine oturmasını
sağlayacak olan adımlardır.
Meşrutiyet döneminde Türkçülük akımının önderliğini yapan
aydınlar, Atatürk döneminde de önemli görevler aldılar.
Türkçülüğün teorisyeni Ziya Gökalp, Türk millî eğitim sisteminin
ana stratejisini belirleyen ve dönemin Talim-Terbiye Kurulu sayılan
Telif ve Tercüme Komisyonunun başkanı oldu (Ercilasun 2000).
Fuad Köprülü’nün de içinde bulunduğu 1924 yılında hazırlanan
Türk Edebiyatı müfredatı da Türk kültür ve medeniyet tarihi ile
edebiyatı tarihinin öğretilmesi ve öğrenilmesi bakımından dikkat
çekçidir. Özellikle Batı Türk dünyası edebiyat coğrafyasının
sınırlarıyla sınırlandırılmış müfredatta, Hazar ötesi Türk dünyasına
da temas edilmekte ve tarihî dönemler itibariyle Türk edebiyatının
öğretilmesi/öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Ali Şir Nevâî ve eserleriyle ilgili bilgilerin verilmesi de bu
maksatla edebiyat müfredatına konulmuştur. Aynı zamanda Batı
Türk sahası edebiyatının teşekkül ve tekamülüne tesiri ve mukayese
maksadıyla konulduğunu söylemek de mümkündür.
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Türkiye’de lise ve dengi okullarda okutulacak Türk Dili ve
Edebiyatı ders müfredatı ilk defa, merkezi hükümet tarafından
ülkenin tamamında uygulanması esasıyla planlı olarak 1924 yılında
düzenlenmiştir.
Edebiyat alanında ders kitabı olarak okutulan ilk kitap Ali
Canip (Yöntem)’in hazırladığı Edebiyat kitabıdır (Özerdim, 1998,
41) ve bu kitap, dönemin edebiyat anlayışını da ifade etmektedir.
Fuad Köprülü’nün ve Şahabettin Süleyman ile hazırladıkları “Yeni
Osmanlı Tarih-i Edebiyatı” adlı eser ile Köprülü’nün Türk
Edebiyatı Tarihi adlı eserleri, Ali Canip’in hazırladığı Edebiyat
kitabı başta olmak üzere Süleyman Şevket Tanlı’nın, Güzel Yazılar;
Ali Canip’in Türk Edebiyatı Antolojisi; Saadettin Nüzhet’in
Tanzimat’a Kadar Muhtasar Türk Edebiyatı kitabı Türkiye’de
okutulan ilk kitaplardandır. Kitap, Şahabeddin Süleyman ve
Köprülüzâde Mehmed Fuad’ın birlikte yazdıkları Malûmat-ı
Edebiye adlı ders kitabının planı örnek alınarak yazılmıştır (Filizok,
2001).
1924 yılından hazırlanıp uygulamaya konulan edebiyat
müfredatında edebiyatı dönemler itibariyle tasnifinde Ali Şir Nevâî
bulunmamakta. Bunun sebebi, Son yüzyılını savaşlarla geçiren
Türkiye’de okutulan edebî parçaları anlayacak birikime sahip genç
nüfusun bulunmamasıdır. Zira gençler cepheden dönmezler!
1934 müfredatında; lise 2. Sınıflarda Divan Edebiyatı bahsi
okutulacağı ve bu bahiste Ali Şir Nevâî’nin de öğretileceği karara
bağlanmıştır.
1935-1936 Eğitim - öğretim döneminde Maarif Vekaleti’nce
“Kitapların Talebeye Ne Yolda Okutulacağı Hakkında Notlar”
bahsinde Ali Şir Nevâî, “15. Asır Türk Edebiatı Bahsi” başlığı
altında Çağatay Edebiyatı Kısmında toplu bilgi verildikten sonra
örnek olarak Ali Şir Nevâî, hayatı, eserleri ve edebiyatımızda
değerleri etraflı izah oluncaktır” notundan sonra ders kitabında yer
alan Nevâî’nin gazellerinden iki örnek verilmektedir. Bu metinlerin
talebelere izah edilceği, ancak örnek metinlerin ifade ettiği genel
fikirlerin talebeye sorulmayacağı yazılmaktadır.
1949-1952 yıllarından itibaren uygulama konulan Türk Dili ve
Edebiyatı Müfredatı’nda “Anadolu dışında Türk Edebiyatının
gelişmesi hakkında bilgi verilerek Çağatay Lehçesi örneği olarak Ali
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Şir Nevâî’den örnek seçilmesi ve bu örnekten hareketle öğrenciye
bilgi verilmesi yer almaktadır.
1957 ve 1960, 1987 ve 1992 müfredatlarında; lise 2. Sınıflarda
Divan Edebiyatı bahsi okutulacağı ve bu bahiste Ali Şir Nevâî’nin
de öğretileceği karara bağlanmıştır.
1991 yılında Lise I. Sınıflar için yazılan Türk Edebiyatı tarihi
kitabında Ali Şir Nevâî,’ye oldukça geniş yer verilmiştir.
Hazırlık Çalışmalarında, Ali Şir Nevâî hakkında kısa bilgi
verildikten sonra hayatı ile edebî yönü hakkında Muhakemetü’lLügateyn merkez alınmak suretiyle bilgi verilmiş, eserlerinin
adlarından sonra Muhakemetü’l-Lügateyn-‘den örnek metin alınmış
ve metin altı sorularda Türkçe dil bilgi ve bilinci hakkında sorular
sorulmuştur.
Liseler için yazılan Türk Dili ve Edebiyatı/ Türk Edebiyatı
kitaplarında genellikle “gönlüm” ve “yok” redifli gazelleri örnek
metin olarak verilmiştir.
Bahar boldu ve gül meyli kılmadı gönlüm
Açıldı gönce ve lîkin açılmadı gönlüm
Yüzün hayâli bile vâlih erdi andak ki
Bahar kelken ü kitkenni bilmedi gönlüm
Yüzün nezâresi de mahv u mest idi yani
Ki gül çağıda zamanı ayılmadı gönlüm
Nevâi gönce tilâp gönlüm ağzın etti –heves
Eğerçi tapmadı lîkin yanılmadı gönlüm
Yârdın ayru gönül mülki durur sultânı yok
Mülk kim sultânı yok cismi durur kim canı yok
Cismdin cansız ve hâsıl ey Müselmanlar kim ol
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Bir kara tofrag dik dur kim gülü reyhanı yok
Bir kara tofrag kim yoktur gül ü reyhan ana
Ol karangu gice dik dur kim meh-i lâbânı yok
Ol karangu kiçe kim yoktur mehi taban anga
Zulmetîdur kim anıng bir çeşme-i hayvanı yok
Ey Nevâî bar ana mundak ukubetler ki bar
Hecrdin derdi vü lîkin vasldın dermanı yok
1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan
“Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı-Edebiyat-2” kitabında S.
Kemal Karaalioğlu’nun Resimli Milli Türk Edebiyatı Tarihi’nden
sadeleştirilerek “Muhakemetü’l- Lügateyn”den parça verilmiştir.
Türkçe bilgi ve bilincinin verilmesinin hedeflendiği parça ve
parçayla ilgili hazırlık çalışmaları, açıklama ve metin altı sorularda
da aynı yönde bilgi verilip sorular sorulmuş, ödev verilmiştir. Ancak
Ali Şir Nevaî hakkında bilgi verilmediği gibi, öğrencinin bilgi
edinesini sağlayacak çalışmayı teşvik edici bir görev verilmemiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda 1927 yılına
kadar Türkiye dışındaki Türk dünyasını içine alan kültür politikası,
bu yıldan itibaren dünyadaki siyasî gelişmelere bağlı olarak
değişiklik gösterir ve Türkiye bu yönüyle adeta içine kapanır.
Zaman zaman bilgilendirmek, Türkçe ve Türk edebiyatının tarihî
dönemler itibariyle genel yapısı gösteren bilgiler verilirken Ali Şir
Nevaî’ye temas edilmiştir. Ancak bunu yeterli saymak mümkün
değildir.
Türkiye’de uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı programları
ışığında yazılan Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Türk
Edebiyatı Tarihi gibi lise ve dengi okullarda okutulan ders kitapları
vasıtasıyla Türkiye dışında kalan Türk edebiyatı örnekleri içinde en
fazla tanınan Ali Şir Nevaî’dir. Ali Şir Nevaî şahsında ise Türkiye
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dışı Türk edebiyatının tanınırlığın da söylemeliyiz. Özellikle 1990
yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması, arkasından Türk
devletlerinin bağımsızlıklarının kazanmalarıyla Türkiye’de Türkiye
dışı Türk edebiyatları konusunda yapılan çalışmalar hız kazanmış,
bu çerçevede başta Ali Şir Nevaî olmak üzere her sahanın
temsilcilerinden örnekler kitaplarda yer almıştır.
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BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE, FARKLI
DEMOĞRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN YÖNETİCİ
GÜVEN DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Mustafa KALE *
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Giriş
Baş döndürücü bir şekilde devam eden değişim hem insanı
hem de örgütleri bu değişime ayak uydurmaya mecbur etmektedir.
Bu süreçlerde insanların birbirleriyle iyi iletişim kurabilmeleri,
bulundukları ortamlara uyum sağlayabilmeleri, etkili bir şekilde
üretime katkı sunmaları ve içinde bulundukları örgütlerin amacına
ulaşmasına katkıda bulunmaları beklenmektedir. Bunların
başarılabilmesi için gerek çalışanların kendi aralarında gerekse
çalışanlar ve yöneticiler arasında güvenin sağlanmış olması çok
büyük katsı sunacaktır. Örgütlerin hayatta kalmaları ve amaçlarını
gerçekleştirmelerinde örgütsel güven oldukça önemlidir. O halde
güvenin ne olduğu ortaya konabilirse, şüphesiz güvenin
oluşturulmasına katkı sunacaktır.
Güvenle ilgili literatürün gözden geçirilmesi pek çok farklı
tanım olduğunu göstermiştir (Tschannen-Moran ve Hoy, 1998).
Tanımların çoğu birey ya da grupların karşılarındaki kişi yada
kişilere en iyi şekilde davranacağı görüşüne dayanmaktadır. Güven
ile ilgili literatür değişkendir, ancak yine de bireyler, örgütler ve
toplum odaklı olsun ya da olmasın bazı ortak özellikler içermektedir
(Hoy, ve Tschannen-Moran, 2003).
Güven, bir tarafın ilgisinin diğerine güven olmaksızın
oluşmayacağı anlamına gelen birbirine bağlılık temeline dayanır
(Rousseu, Sitkin, Burt ve Camerer, 1998). Birbirine bağlılık olmazsa
güvene gerek yoktur. Bir ilişkideki birbirine bağlılık savunmasızlığı
doğurur ve savunmasızlık pek çok güven tanımının ortak özelliğidir
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(Bigley ve Pearce, 1998; Mayer, Davis ve Schoorman,1995; Mishra,
1996). Güvenle ilgili olarak, çoğu sosyal bilimcinin (Deutsch, 1962;
Fukuyama, 1996; Kramer ve Tyler, 1996; Mishra, 1996; TschannenMoran ve Hoy, 1998; Zucker, 1986) üzerinde anlaştığı genel
özellikler şöyle sıralanabilir: Çoklu düzey (Multiple levels,
exp:birey, grup), farklı rolleri referans alma (Different referent roles,
in school, teachers, students), çok boyutluluk ( Multiple facetsbenevolence, realibility, competency, honesty and openness),
dayanışma (interdependence), beklentilerden emin olma (confident
expectation), risk ve savunmasızlık (vulnerability) (Forsyth, Adams
ve Hoy, 2011).
Güven konusunda yapılan çalışmalarda ve incelemelerde en
çok üzerinde durulan güven bileşenlerinin; doğruluk-dürüstlük,
yetenek-beceri, tutarlılık-uyum, bağlılık-yardımseverlik, açıklık
olduğu görülmektedir (Hosmer, 1995; Hoy ve Tschannen-Moran,
1999; Goddard, Tschannen-Moran ve Hoy, 2001; TschannenMoran, 2003). Daha sonra bu beş boyuta riske karşı savunmasızlık
boyutu eklenmiştir (Hoy ve Tschannen- Moran, 1999; Goddard ve
diğer, 2001; Tschannen-Moran, 2003). Tüm bu güven bileşenleri
okuldaki
sosyal
etkileşimin
önemli
özellikleri
olarak
gösterilmektedir (Hoy ve Tschannen-Moran, 1999; Goddard ve
diğer, 2001).
Örgütlerde güven ortamının yaratılabilmesi ve sürdürülmesi
açısından, yöneticilere büyük sorumluluklar düşmektedir. Eğitim
örgütleri olan okullarda da genel güven atmosferinin
oluşturulmasında yöneticinin davranışları oldukça önemlidir
(Tschannen-Moran ve Hoy, 2000).
Öğretmenlerin meslektaşlarına ve yöneticilerine olan
güveninin, öğretimin niteliği ve okulun etkililiği ile ilişkili olduğu
söylenebilir (Hoy, Tarter, ve Witkoskie, 1992; Tarter, Sabo ve Hoy,
1995). Bazı araştırma sonuçları (Kratzer, 1997; Short ve Greer,
1997) üst düzeyde güven duygusunun paylaşıldığı okullarda,
öğretmenlerin mesleki bazı sırlarını, başarılı öğretim stratejilerini,
derslerde kullandıkları etkili materyalleri paylaşmaya istekli
oldukları belirlenmiştir. Benzer biçimde okul merkezli yönetim,
katılımcı karar alma ve öğretmenlerin yetkilendirmesi, ailelerin okul
yönetimine katılması gibi yeni yönetim biçimleri ve yaklaşımları
güvene dayanmaktadır. Bununla birlikte işbirlikçi öğrenme ve proje
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temelli öğrenme gibi öğrenme yaklaşımları da üst düzeyde güven ve
dayanışma gerektirmektedir (Tschannen-Moran ve Hoy, 2000).
Ülkemizde son dönemlerde yapılan eğitim reformları göz önünde
bulundurulduğunda, bu reformların gerçekleştirilmesi açısından
okullarda güven ortamının oluşturulması oldukça önemlidir (Özer,
N., Demirtaş, H., Üstüner, M. ve Cömert, M., 2006).
Üniversite eğitimi açısından olaya bakıldığında da
öğrencilerin, yönetici ve öğretim elemanlarına güven duyguları,
yaşadıkları eğitim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların
aşılmasında kendilerine verilen destek, olumlu çabalar ve karşılıklı
ilşkilerin bir sonucu olarak şekillenmektedir. Yönetici ve öğretim
elemanlarının uzmanlıkları, yaptıkları işi en iyi şekilde yapıp
yapmadıkları, tutarlı olup olmadıkları,
zorluklar karşısında
öğrencilerine yardım edip etmedikleri, daima açık ve dürüst olup
olmadıkları ve risklere karşı koruyup korumadıkları öğrencilerin
güven duygusunu kazanıp kazanamamalarını belirlemektedir.
Yönetici ve öğretim elemanlarına güvenin olduğu üniversiteler
eğitim süreçlerinde bu davranışları doğru olarak ortaya
koyabilenlerdir (Kale, 2013). Her yönetici öğrencilerin güvenini
kazanma yolunda kendi üzerine düşeni yaptığı oranda onların hem
örgütsel güven hemde yöneticilerine güven anlayışlarına olumlu
katkı sağlayabilir.
Araştırmanın amacı
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin yöneticilerine
(Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı ve Ana Bilim Dalı
Başkanları) güven düzeylerini farklı demografik değişkenler
açısından incelemeye odaklanmaktadır. Bu araştırma kapsamında
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. Öğrencilerin cinsiyetine göre yöneticilere güven’e ilişkin
algıları arasında anlamlı fark var mıdır?
2. Öğrencilerin okudukları öğretmenlik proğramına göre
yöneticilere güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
3. Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine göre yöneticilere
güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
4. Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine göre yöneticilere
güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
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5. Öğrencilerin aile gelirlerine göre yöneticilere güven
düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Yöntem
Araştırma genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde
okuyan öğrenciler, örneklemini ise bu eğitim fakültesinde okuyan
öğrenciler arasından küme örnekleme ve seçkisiz eleman örnekleme
yöntemi kullanılarak seçilen 290 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler
Forsyth, Adams ve Hoy (2011) tarafından geliştirilen, Kale (2013)
tarafından Türkçeye uyarlanan “Student Trust in Principal (STPScale)” ölçeği ile (araştırmacıların izni alınarak) toplanmıştır.
Yönetici Güven Ölçeğinin (STP) Türkçeye uyarlanan
versiyonunda tüm boyutlar (openness, honesty, benevolence,
competence, and reliability) tek faktör altında toplanmış ve
maddelerin (12 madde) faktör yük değerleri .55 ila .71 arasında
bulunmuştur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans ise % 62.73’dür.
Cronbach’s alpha güvenirlik katsayısı .95’dir. Elde edilen bu
değerler orijinal ölçek değerleriyle uyumludur.
Toplanan veriler farklı istatistiksel yöntemler (Aritmetik
Ortalama, Standart Sapma, Frekans, Bağımsız Örneklemler t-Testi
ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ) kullanılarak analiz
edilmiştir.
Aritmetik ortalamalar 1.00-1,75 Asla güven duymaz, 1,762,50 Bazen güven duyar, 2,51-3-25 Genellikle güven duyar ve 3,264,00 Her zaman güven duyar şeklinde yorumlanmıştır.
Bulgular ve Yorum
1. Öğrencilerin cinsiyetine göre yöneticilere güven’e ilişkin
algıları arasında anlamlı fark var mıdır?
Öğrencilerin cinsiyetine göre yöneticilerine güvene (STP)
ilişkin algılar arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını anlamak
için yapılan t testi sonuçları tablo 1`de verilmiştir. Analiz sonucuna
göre, STP (t(283)=1.529, p>.05) ilişkin kadın ve erkeklerin
görüşleri arasında anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Kadın
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ve Erkeklere ait aritmetik ortalamaların birbirine oldukça yakın
oldukları görülmektedir (Tablo 1).
Table 2. Öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin T-testi sonuçları.

STP

Cinsiyet

f



SD

df

t

p

Kadın

231

2.84

.62

283

1.529

.127

Erkek

54

2.69

.67

*P<0.05
2. Öğrencilerin okudukları öğretmenlik proğramına göre
yöneticilere güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretmenlik programına
göre yöneticilerine güvene (STP) ilişkin görüşler arasında anlamlı
bir farkın olup olmadığını anlamak için yapılan tek yönlü varyans
analizi sonuçları tablo 2`de verilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına
göre, STP’ye (F(7,277)=.912, p>.05) ilişkin algılar arasında
istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlik
programlarının yöneticilere güvene (STP) ilişkin aritmetik
ortalamaları (  (2.60-2.91)) arasında değişmektedir (Tablo 2).
Table 2. Öğrencilerin okudukları öğretmenlik proğramına ilişkin
ANOVA sonuçları.

STP

Öğretmenlik Programı

f



SD

PDR

21

2,91

,598

7

İngilizce

52

2,75

,735

277

Okul Öncesi

26

2,76

,493

Sınıf öğretmenliği

65

2,87

,545

Sosyal Bilgiler

31

2,69

,655

Almanca

31

2,86

,736

Arapça öğretmenliği

22

2,60

,602

Türk Dili-Edebiyat

37

2,91

,636

*P<0.05
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3. Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine göre yöneticilere
güven düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre
yöneticilerine güvene (STP) ilişkin görüşler arasında anlamlı bir
farkın olup olmadığını anlamak için yapılan tek yönlü varyans
analizi sonuçları tablo 3`de verilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına
göre, STP’ye (F(2,282)=1.527, p>.05) ilişkin algılar arasında
istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlik
programlarının yöneticilere güvene (STP) ilişkin aritmetik
ortalamaları (  (2.73-2.89)) arasında değişmektedir (Tablo 3).
Table 3. Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine ilişkin ANOVA
sonuçları.

STP

Sınıf
Düzeyi

f



SD

df

F

p

2.Sınıf

109

2,89

,632

2

1,527

,219

3.Sınıf

102

2,77

,603

282

4.Sınıf

79

2,73

,667

*P<0.05
4. Öğrencilerin yaşadıkları yere göre yöneticilere güven
düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yerine göre yöneticilerine güvene
(STP) ilişkin görüşler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını
anlamak için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları tablo 4`de
verilmiştir. Varyans analizi
sonuçlarına
göre,
STP’ye
(F(2,282)=1.467, p>.05) ilişkin algılar arasında istatistiki olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim
yerine göre yöneticilere güvene (STP) ilişkin aritmetik ortalamaları
(  (2.75-2.89)) arasında değişmektedir (Tablo 4).
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Table 4. Öğrencilerin yaşadıkları yerleşim yerine ilişkin ANOVA
sonuçları.
Öğrencilerin
yaşadığı Yerleşim
Yeri

f



SD

df

F

p

İl

162

2,75

,634

2

1,467

,232

İlçe

90

2,89

,630

282

Köy

33

2,83

,626

STP

*P<0.05
5. Öğrencilerin aile gelirlerine göre yöneticilere güven
düzeyleri arasında anlamlı farklılık var mıdır?
Öğrencilerin aile gelirlerine göre yöneticilerine güvene
(STP) ilişkin görüşler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını
anlamak için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları tablo 5`de
verilmiştir. Varyans analizi
sonuçlarına
göre,
STP’ye
(F(4,280)=.771, p>.05) ilişkin algılar arasında istatistiki olarak
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin aile gelirlerine göre
yöneticilere güvene (STP) ilişkin aritmetik ortalamaları (  (2.712.88)) arasında değişmektedir (Tablo 5).
Table 5. Öğrencilerin aile gelirlerine ilişkin ANOVA
sonuçları.

STP

Yerleşim

f



SD

df

F

p

0-1700

43

2,88

,582

4

,771

,545

1701-2700

74

2,73

,602

280

2701-3700

89

2,84

,595

3701-5000

43

2,86

,680

5001Tl
üzeri

36

2,71

,778

*P<0.05
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Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulguları incelendiğinde, genel ortalamaların
“genellikle güven duyar” düzeyinde olduğu, bu durumun yöneticiler
ve üniversite açısından olumlu olduğu görülmektedir. Kadın ve
erkek öğrencilerin bu konudaki görüşleri arasında anlamlı farkın
olup olmadığını anlamak için yapılan t-testi sonuçlarına göre
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kadın ve erkek öğrenciler benzer
düşüncelere sahip ve ortalamalarının yine “genellikle güven duyar”
düzeyinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okudukları
öğretmenlik programı, okudukları sınıf düzeyi, yaşadıkları yerleşim
yeri ve ailelerinin gelir düzeyine ilişkin anlamlı fark olup olmadığını
anlamak için yapılan Varyans analizi (ANOVA) sonucuna göre bu
değişkenlerden hiçbirinde de anlamlı fark bulunamamıştır. Yine tüm
bu değişkenler açısından aritmetik ortalamalarına bakıldığında
“genellikle güven duyar” düzeyinde olduğu görülmektedir.
Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında yönetici güven
düzeyinin oldukça iyi olduğu ve bu durumun ele alınan değişkenler
açısından da farklılık göstermemesi üniversite açısından oldukça
olumlu değerlendirilebilir. Fakat bu güven düzeyinin yeterli olduğu
düşünülmemeli ve “Her zaman güven duyar” düzeyine çıkarılması
adına çaba sarf edilmelidir. Bu çabalar kapsamında eğitim kalitesini
artırmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik
çalışmalar ve fiziksel kapasite artırımı yapılabilir.
Kaynakça
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TÜRK CUMHURİYETLERİ DEVLET ADAMLARININ
TBMM GENEL KURULUNDAKİ KONUŞMALARINDA
İŞLEDİKLERİ TEMEL KONULAR
Nurettin GÜLMEZ12
Giriş
TBMM genel kurul tutanaklarında Özbekistan ve Buhara adı
yüzlerce defa geçmektedir. 1991 sonrası Türk Cumhuriyetleri ve
Rusya Federasyonu içinde kalan Türk toplulukları, TBMM’nin
gündeminden hiç düşmemiştir. TBMM’de Özbekistan’ın konu
edinildiği birkaç örneğe bakıldığında şunlara dikkati çekmektedir:

Burdur Mebusu Soysallı İsmail Suphi Bey, Moskova,
Petersburg, Kazan, Orenburg, Taşkent, Buhara’dan elde edebildiği
Rusça ve Türkçenin Çağatay, Kazak, Tatar şivelerinde kitaplar
toplayıp getirmiştir. Bu kitaplar içerisinde, bilhassa Petrograt
ulemasından Oldenburg, Bartul, Radlof gibi birtakım büyük
âlimlerin eserleri vardır. Kazak ve Tatar kitapları vardır. Buhara
kitapları da vardır. Bunları Büyük Millet Meclisinin Kütüphanesine
takdim etmiştir. Yani, bilimin, edebiyatın, dilin ve tarihin
kaynakları, eski köklerde aranmıştır. Bu köklerden bir yer de
Buhara’dır.13

Üçüncü toplantı senesinin açılışı münasebetiyle TBMM
Başkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa yaptığı konuşmada; Buhara Halk
Sovyet Cumhuriyeti’nin de Ankara’ya kasıtlar/temsilciler
göndererek, mevcut kardeşlik bağlarının şekil olarak da tespitini
arzu etmiş, bu arzunun yerine getirilmesine Türkiye’nin sevinçle
yardımcı olmuştur.14 Çünkü varlığınızın ve bağımsızlığınızın
başkaları tarafından kabulü çok önemlidir.

1920’de Buhara Emirliği’nin aldığı bir kararla
Anadolu’da Millî Mücadele’ye destek olmak için Sovyetler Birliği
üzerinden büyük miktar külçe altın göndermiştir. 15
12

Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, El-mek: gulmeznurettin@gmail.com.
TBMM Tutanakları, 24 Nisan 1922, birleşim 33, oturum-1, s.360.
14
TBMM Tutanakları, 1 Mart 1922, birleşim 1, oturum-1, s.10.
15
TBMM Tutanakları, 10 Şubat 2015, birleşim 53, oturum-1, s.49.
13
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Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Kültür ve Turizm
Bakanı’na yönelik olarak bu konuyu şöyle bir soru sormuştur:
“Kurtuluş Savaşı esnasında, Orta Asya’daki Buhara ve Semerkant
Türkleri yardım olması amacıyla ülkemize bir miktar para, üç tane
kılıç, bir de altın varak kaplamalı yazma Kur’an-ı Kerim
göndermişlerdir. Altın varak Kur’an-ı Kerim Atatürk tarafından
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine, üç tane kılıcın bir
tanesi kendisine, bir tanesi İsmet İnönü’ye, bir tanesi de İzmir’e
giren, İzmir’in kurtuluşunu sağlayan komutana verilmişti. Benim
arzım odur ki bu üç tane kılıcın şu anda nerede olduğu belli değil.
Ama şu anda Kur’an-ı Kerim Türkiye Büyük Millet Meclisi
Kütüphanesindedir. Kur’an-ı Kerim ve üç tane kılıçla beraber, o
Kur’an-ı Kerim’in arka sayfasında niçin gönderildiğine dair bir yazı
da vardır Bu gönderilerin ortaya çıkartılarak Anıtkabir’deki
Kurtuluş Müzesine bunlar konulamaz mı?”16 Kültür ve Turizm
Bakanı Ertuğrul Günay da bunların kendilerinde bulunmadığı
cevabını vermiştir.17

Türkçe ve ortak alfabe ve lehçe kullanımı konusunda
çalışma yapılması, ortak coğrafya olarak ortak kültürün
oluşturulması ve kültürel birlikteliklerimizin siyasi birlikteliğe,
ekonomik, ticari birlikteliğe dönüştürülmesi, Kırgızistan’da kurulan
Turan Bankasının Türk dünyasına yayılması, altyapısının, parasının,
emeğinin, insan gücünün birleştirilmesi,18 gibi kültürel ve ekonomik
konular ele alınmıştır.

Şangay Beşlisi’nin durumu,19 Türk dünyasının mihenk
taşlarından olan Özbekistan’ın Türk mallarına sınırlama
uygulaması20, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının,
Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi ile Türkiye Büyük Millet
Meclisi arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasına
ilişkin tezkeresi,21 dolayısıyla uluslararası teşkilatlar ve ticaret
merkezli değerlendirmeler yapılmıştır.
16

TBMM Tutanakları, 22 Şubat 2012, birleşim 69, oturum-1, s.41.
TBMM Tutanakları, 22 Şubat 2012, birleşim 69, oturum-1, s.44.
18
TBMM Tutanakları, 17 Aralık 2014, birleşim 32, s.133.
19
TBMM Tutanakları, 19 Aralık 2014, birleşim 38, s.38.
20
TBMM Tutanakları, 12 Ekim 2012, birleşim 8, s.15; 8 Ocak 2015, birleşim 40,
s.31.
21
TBMM Tutanakları, 20 Ocak 2015, birleşim 44, s.1 ve 17.
17

115

17-21 Ekim 2018-BUHARA


1990’lı yıllarda Türkiye’nin yeni bağımsız olan
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan’da
yapması gereken ve yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi,22 bu
ülkelerini öneminin vurgulanması, mutlaka bu devletlerle
Türkiye’nin iyi ilişkiler kurması,23 zaman zaman bu ilişkilerin
kopma noktasına gelmesinin nedenlerinin tartışılması,24

Ahıska Türklerinin Stalin zamanında Kazakistan,
Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgünleri ile ilişkili olarak, Ahıska
Türklerine sahip çıkılması25 istenmiştir.

TİKA’nın Türklerin yaşadığı ülkelerde, Orta Asya Türk
cumhuriyetlerinde ve akraba topluluklarda ekonomik ve siyasi
bütünleşme alanları oluşturması gerektiği, çeşitli dini grupların eline
bırakılmasının doğru olmadığı ve bu yüzden başta Özbekistan olmak
üzere birçok ülkede TİKA’ya ciddi kuşku ve mesafeyle
bakılmasının doğru anlaşılması tartışmaları,26 TİKA’nın hizmetleri27
tartışılmıştır.

Bölgedeki en büyük akreditasyon kuruluşu olan
TÜRKAK’ın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirirken aynı
zamanda Balkan ülkeleri, Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya ve
Kuzey Afrika’daki ülkelerin akreditasyon kuruluşlarına da tecrübe
aktarımı, eğitim ve danışmanlık desteği vermesi, ayrıca
TÜRKAK’ın İran, Özbekistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi
bölge ülkelerindeki kuruluşların akreditasyonunu gerçekleştirmekte

22

TBMM Tutanakları, 12 Aralık 2014, birleşim 27, s.32; 28 Kasım 2013, birleşim 23,
s.64.
23
TBMM Tutanakları, 28 Kasım 2013, birleşim 23, s.67; 12 Aralık 2013, birleşim 29,
s.25, 123.
24
TBMM Tutanakları, 10 Şubat 2015, birleşim 53, s.49.
25
TBMM Tutanakları, 17 Kasım 2011, birleşim 20, s.8; 13 Aralık 2011, birleşim 36,
s.37; 12 Ocak 2012, birleşim 51, s.60-61; 26 Şubat 2013, birleşim 70, s.46; 19 Mart
2013, birleşim 79, s.82, 85; 22 Ocak 2014, birleşim 50, s.12; 3 Mart 2015, birleşim
68, s.54-55;
26
TBMM Tutanakları, 19 Mart 2013, birleşim 79, s.80; 13 Kasım 2013, birleşim 16,
s.71;
27
TBMM Tutanakları, 12 Aralık 2012, birleşim 38, s.42.
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olması,28 ilişkilerin iyi olarak devam ettiğine kanıt olarak
sunulmuştur.

Türk
birliği
düşüncesinin
emperyalizme
karşı
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve
diğer Türk devletlerinin beraber hareket etmesi ve Türk milletinin
bir bütün olarak daha rahat ve huzur içinde yaşaması olduğu,29 Türk
dünyasının birlikte kalıcı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı
yakalayabileceği vurgulanmıştır.30

Türkiye’nin Türk dünyasına daha fazla ilgi göstermesi
gerektiği,
Azerbaycan’la,
Türkmenistan’la,
Kırgızistan’la,
Kazakistan’la ve Özbekistan ile sorunlarını acilen çözmesi 31
istenmiştir.

Türk ve İslam dünyasından gelen hastaların tedavilerinin
yapılması için gerekli yatırımların yapılması,32 Özbekistan’da bir
yeni doğan ünitesinin kurulması33 sağlık alanındaki işbirliğine bir
örnek olmuştur.

Pamuk üretimi ve Özbekistan,34 Avrupa Komisyonu
tarafından Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan hükûmetlerinin
katılımı ile Brüksel’de düzenlenen konferansta, bu ülkelere ticareti
ve ulaştırmayı güçlendirmek ve uluslararası ekonomiyle
bütünleşmelerini
sağlamak
için
yapılan
çalışmalar35
değerlendirilmiştir.

28

TBMM Tutanakları, 15 Aralık 2012, birleşim 41, s.84; 13 Aralık 2013, birleşim 30,
s.43;
29
TBMM Tutanakları, 13 Aralık 2013, birleşim 30, s.61; 2 Nisan 2013, birleşim 86,
s.81.
30
TBMM Tutanakları, 20 Mart 2013, birleşim 80, s.11.
31
TBMM Tutanakları, 10 Aralık 2011, birleşim 33, s.34; 2 Nisan 2012, birleşim 88,
s.17; 18 Nisan 2012, birleşim 96, s.126; 6 Haziran 2012, birleşim 116, s.32;
32
TBMM Tutanakları, 2 Ocak 2014, birleşim 42, s.39.
33
TBMM Tutanakları, 9 Ocak 2013, birleşim 50, s.8; 16 Nisan 2013, birleşim 92, s.5
ve 77; 21 Mayıs 2013, birleşim 107, s.5, 66 ve 71.
34
TBMM Tutanakları, 15 Şubat 2012, birleşim 66, s.15-16; 27 Şubat 2013, birleşim
71, s.11; 8 Mayıs 2013, birleşim 101, s.35;
35
TBMM Tutanakları, 24 Nisan 2013, birleşim 96, s.43.
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Bütün ülkelerden Türkiye adına yarışacak sporcuların
toplanmasının36 Türk sporuna yapacağı katkı olup olmadığı
tartışılmıştır.

Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti,
İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız
Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti,
Tacikistan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan
Cumhuriyeti’nin üye olduğu Ekonomik İş Birliği Teşkilatının
parlamenter boyutunun kurumsallaştırılması çalışmaları kapsamında
meclis başkanları tarafından Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
Parlamenter Asamblesi, 11 Şubat 2013 tarihinde Pakistan İslam
Cumhuriyeti’nin
başkenti
İslamabad’da
kurulması37
kararlaştırılmıştır.

Orta Asya Türk devletlerinden başlayarak Türkiye
üzerinden Avrupa’ya geçmesi planlanan Türkmenistan, Özbekistan
ve Kazakistan’daki doğal gazların geçiş hattı olan Nabucco Projesi,
Trans Hazar Projesi’nin son durumu 38 üzerinde durulmuştur.

Türk dünyasına çok büyük hizmetler yapmış, aksakallı
birisi olan özellikle Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve
Kazakistan’da çok önemli hizmetleri bulunan Prof. Dr. Turan
Yazgan’ın ölümü üzerine39 değerlendirmeler yapılmıştır.

Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 20. yılı
vesilesiyle “Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar ve İnşa Edilen
Kimlikler” başlıklı proje kapsamında Azerbaycan, Kazakistan,
Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan başta olmak üzere
Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nda yaşanan
siyasal ve toplumsal değişmelerin, bu ülkelerdeki devlet ve millet
inşa süreçlerinin tartışılması40 söz konusu olmuştur.

Özbekistan’daki
Türkiye
Büyükelçiliği
Ekonomi
Müşavirinin, Türkiye’den gelen heyetlerle ilgilenmemesi ve “Aman,

36

TBMM Tutanakları, 16 Aralık 2012, birleşim 42, s.61.
TBMM Tutanakları, 26 Şubat 2014, birleşim 70, s.59.
38
TBMM Tutanakları, 6 Mart 2013, birleşim 74, s.72.
39
TBMM Tutanakları, 22 Kasım 2012, birleşim 28, s.52.
40
TBMM Tutanakları, 11 Aralık 2012, birleşim 37, s.99.
37
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buraya gelmeseniz iyi olur.” Diye yanlış yönlendirmesi,41 bir
özeleştiriyi ifade etmektedir.

Özbekistan’da tutuklu bulunan Türk vatandaşları ile ilgili
bir soru önergesi42 verilmiş ve Özbekistan ile ilişkiler masaya
yatırılmıştır.

2010 yılında Kırgızistan’ın güneyinde meydana gelen ve
iki kardeş halkın çatıştığı, Kırgız ve Özbeklerin birbirini
öldürdükleri, Türk’ün Türk’ü, kardeşin kardeşi vurduğu,
Müslüman’ın Müslüman’ın kanını döktüğü trajedik olaylar üzerine,
sadece Türkiye’nin değil, diğer Türk cumhuriyetlerinin de sağlam,
ayakta durması, ekonomik yönden gelişmiş ve güçlü devletler
olması için Kırgızistan’ın da, Özbekistan’ın da güçlü olması isteği,43
temenni edilmiştir.

Özbekistan
tarafından
1997’de
imzaya
açılan
“Antipersonel
Mayınların
Kullanımının,
Depolanmasının,
Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhasıyla
İlgili Sözleşmenin” imzalanmaması,44 Avrasya’nın ve Türk
dünyasının stratejik önemi,45 Özbekistan’ın ve Türkmenistan’ın
Türkiye
vatandaşlarına
vize
uygulaması,46
ABD’nin
Özbekistan’daki askeri varlığı ve Orta Asya’daki “böl-yönet”
politikası47 ele alınmıştır.

Kubbelerin çokluğundan dolayı, Buhara’ya “Kubbet-ül
İslam” unvanı verildiği bilgisi paylaşılmıştır.48

Bütün bağımsız Türk devletleriyle Türkiye’nin
ilişkilerinin mutlaka geliştirilmesi ve sorunların çözülmesi gerektiği,
Türk Cumhuriyetlerindeki insanlardan, topraklardan, Taşkent’ten,

41

TBMM Tutanakları, 12 Aralık 2012, birleşim 38, s.30.
TBMM Tutanakları, 27 Mart 2012, birleşim 83, s.36; 23 Nisan 2012, birleşim 97,
s.19.
43
TBMM Tutanakları, 12 Ocak 2012, birleşim 51, s.36-37.
44
TBMM Tutanakları, 2 Nisan 2012, birleşim 88, s.15.
45
TBMM Tutanakları, 27 Ekim 2011, birleşim 13, s.47; 3 Ocak 2012, birleşim 46,
s.93.
46
TBMM Tutanakları, 27 Ekim 2011, birleşim 13, s.64.
47
TBMM Tutanakları, 12 Ocak 2012, birleşim 51, s.46.
48
TBMM Tutanakları, 26 Mart 2015, birleşim 84, oturum-1, s.9.
42
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Buhara’dan, Semerkant’tan
belirtilmiştir.49

vazgeçme

şansının

olmadığı


Kars Milletvekili Sabri Aras, Azerbaycan’daki Ermeni
saldırılarından ve katliamlarından söz ederken konuyu Türk
dünyasına getirmiş ve şöyle demiştir: “Aynı dili konuşan, aynı
uygarlığı ve tarihi paylaşan, aynı milliyet bilincine sahip, örf ve
âdetleri, inançları bir olan, Türk olan, Müslüman olan insanları
bölmek; Özbek, Türkmen, Kalmuk, Karakalpak, Terekeme, Azerî
Tatar ve Kazak gibi isimler takarak birbirinden ayırmak, Türk
birliğini bozmak isteyen dış güçlerin oyununa gelmektir.”50
1991 yılından itibaren Türk kökenli cumhuriyetlerin ortaya
çıkmasıyla birlikte Türk dünyası, TBMM’nin gündemine çok etkili
bir şekilde girmeye başlamıştır. TBMM’de milletvekilleri, konu
üzerinde yüzlerce defa söz almış ve konuşmuşlardır. TBMM’deki
birçok oturumda Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan
ve Türkmenistan adına rastlamak mümkündür. Türkiye’nin dış
politikadaki birinci konusu, Sovyetlerin dağılması sonrası ortaya
çıkan Türk Cumhuriyetleri ve özerk Türk toplulukları olmuştur.51
Türk Cumhuriyetlerine, Türkiye Cumhuriyeti yönetici ve
milletvekilleri yüzlerce defa ziyaretlerde bulunmuşlardır. Hızlı ve
çalkantılı bir şekilde, kardeşliği hatırlama dönemi başlamıştır. Dış
politikada karşılıklı ve ölçüsüz yanlışlıklara rağmen, bir hasret
giderme ve yakınlaşma yaşanmıştır. Egemen güçleri ve
emperyalizmi dikkate almayan politikalar, başarısızlığa mahkûm
olmuştur. “Adriyatik’ten Çin Denizi’ne” söylemleri, Türkiye’nin
boğazında bırakılmıştır. Kardeşlere verilen sözler tutulamamış,
Türkiye’de etnik ayrılıkçı terörün hızlanmasıyla Türkiye kendi

49
50
51

TBMM Tutanakları, 12 Aralık 2013, birleşim 29, oturum-1, s.25.
TBMM Tutanakları, 22 Mart 1988, birleşim 39, oturum-1, s.11.

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_yonlendir?v_meclis=1&v_do
nem=19&v_yasama_yili=
1&v_cilt=&v_birlesim=&v_sayfa=&v_anabaslik=S%D6Z+ALANLAR&v_altbaslik=&v_
mv=&v_sb=&v_ozet=%D6zbekistan&v_kelime=%D6zbekistan&v_bastarih=&v_bitt
arih=
(et:08.09.2018);
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/td_v2.sayfa_getir?sayfa=609:611&v_mec
lis=1&v_donem=20&v_yasama_yili=&v_cilt=5&v_birlesim=054, (et:08.09.2018).
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başının derdine düşmüş ve kardeşlerini bir kez daha unutmak
durumunda kalmıştır.
Son dönemlerde tekrar kendine gelen Türkiye, dış politikada
ses getiren söylem, eylem ve duruşuyla dosta güven, düşmana korku
salmıştır. Türkiye’nin diklenmeden dik duruşu, egemen güçlerin ve
emperyalizmin dünyayı sömürü politikalarına karşı duruşu, yirmi
birinci yüzyılda, insanlık adına bir ümit kaynağı olmuştur.
Bu çalışmada Türkiye’ye gelen ve TBMM’de konuşma yapan
Türk cumhuriyetlerinin devlet ve meclis başkanlarının konuşmaları
analiz
edilmeye
çalışılmıştır.
Konuşmalarındaki
konular
incelenmiştir.
Tablo-1: Konuşmaların uzunluk durumu
Konuşmacı

Sayfa Sayısı

Sözcük
Sayısı

1

Ebulfeyz Elçibey,

2

850

2

Haydar Aliyev,

9

3.637

3

Haydar Aliyev,

14

6.840

4

Haydar Aliyev,

10

4.480

5

İlham Aliyev,

4

1.670

6

İlham Aliyev,

6

2.273

7

Abdildin Serikbolsun,

5

1.631

8

Nursultan Nazarbayev,

3

789

9

Askar Akayev,

4

1.419

10

Almazbek Atambayev,

3

1.243

11

Sahad Muradov,

3

766

12

Gurbanguli
Berdimuhammedov

3

822
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Tablo-1’e
bakıldığında;
TBMM’de
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in en uzun konuşmaları yaptığı
görülmektedir. En kısa konuşma da Türkmenistan Cumhuriyeti
Meclis Başkanı Sahad Muradov’a aittir. Haydar Aliyev’in
konuşmalarının uzun olmasının haklı gerekçeleri de vardır. Çünkü
Azerbaycan, bağımsızlık aşamasında dışarıda Ermenistan ve içeride
darbecilerle mücadele etmek zorunda bırakılmıştı. Zorlu süreçlerden
sonra, ancak istikrarlı bir ülke haline gelme yolunda ilerlemektedir.
Onun içim TBMM’de konuşurken hem dertleşmiş, hem de
kardeşine ve milletine hesap vermiştir. Haydar Aliyev,
konuşmasında “kardeşine hesap verdiğini” bizzat ifade etmiştir.
1. AZERBAYCAN
1.1. Ebulfeyz Elçibey
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilk konuşma yapan Ebulfeyz
Elçibey oldu. 26 Haziran 1992 tarihinde, Başbakan Süleyman
Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü idi. Bu konuşmada
yer alan temel konular arasında şunlar vardır:

TBMM’de konuşuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti
ifade ederek söze başlayan Ebulfeyz Elçibey’in, “bütün kardeşlerim,
kendimi çok mutlu sayıyorum,” oldukça dikkat çekicidir. Kardeşlik
vurgusu önemlidir.

İdeallerinin, Mühammed Emin Resulzade’nin ideali olan,
“Türk milletinin kendini bilmesi” olarak ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi, Hazreti
Peygamberin övgüsüne mazhar olması ve dünyanın Osmanlı önünde
baş eğmesine vurgu yaptı. Osmanlı Devleti’ni çökertmek için Batı
ülkelerinin birlikte çalışmasına işaret etti. Osmanlı’nın çöküşü
sonrası
Mustafa
Kemal
liderliğinde
kurulan
Türkiye
Cumhuriyeti’nin “Türk’ün sesini” dünyaya duyurduğunu belirtti.

Rus komünizminin çöküşünü ve dağılmasını, ortaçağ
kalıntısı imparatorlukların çöküşü olarak değerlendirdi. Çin’in de
çökmesiyle birlikte Çin’de ve Hindistan’da yaşayan Türklerin de
özgürleşeceği umudunu ortaya koydu.52

52

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları, 26.06.1992, birleşim-89, oturum-1,
s.177.

122

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı


Türkiye’nin demokratik yapısıyla bütün Doğu dünyasına
örnek olduğunu söyledi. Kendileri için de Mustafa Kemal’in
yolundan gitmenin ve çağdaş bir cumhuriyet kurmanın idealleri
olduğunu, Mustafa Kemal’in dediği gibi, “Çağdaş bir cumhuriyet
kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca
yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir,” sözünü
gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Demokrasi devleti kurmayı hedeflediklerini belirtti.
Demokrasinin Türk’ün ruhunda bulunduğunu ifade etti. Türklerde
köle devlet anlayışının bulunmadığını, binlerce yıllık tarihinde ve
ordusunda demokrasi bulunduğunu, “Sağda oturan sağ beyler, solda
oturan sol beyler, ortadaki inağlar! Benim sözüm size. Duralım,
yürüyelim, hakkımızı alalım” demelerinin demokrasi örneği
olduğunu kaydetti. Avrupa ve Asya’yı birleştiren Anadolu
Türklüğünün, demokrasi ve Meclis işleri konusunda örnek olacağını
söyledi.53
1.2. Haydar Aliyev
TBMM’de gündem dışı konuşmalar kapsamında Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna
ilişkin Genel Kurula hitaben konuşması 9 Şubat 1994 tarihinde
gerçekleşmiştir. Türkiye’de DYP-SHP koalisyon hükümeti vardır.
Başbakan Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’dür.

“Dostlar ve kardaşlar” diye TBMM’yi selamlayan
Haydar Aliyev, TBMM’ye davet edilmesinden dolayı teşekkür etti.
Türkiye halkına, Azerbaycan halkından, samimi, kalpten gelen
selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini ve hürmetlerini bildirdi.54

Türkiye Cumhuriyeti’ne, Mustafa Kemal Atatürk’e ve
Türk halkına duyduğu hayranlığı ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’ni,
temelleri sağlam, büyük ve dünya çapında bir devlet olarak
tanımladı. Türkiye’de Cumhuriyetin kurulması, Türkiye’nin bütün
yabancı ülkelerin işgalinden kurtulması, istiklâl mücadelesinin
başarıyla sonuçlanması, Türkiye’de demokratik ve laik bir devlet
oluşturulmasını, Müslüman bir ülkenin demokrasiyi benimsemesini
çok önemli buldu.55

53

BMM Tutanakları, 26.06.1992, birleşim-89, oturum-1, s.178.
TBMM Tutanakları, 9 Şubat 1994, birleşim-69, oturum-1, s.14.
55
TBMM Tutanakları, 9 Şubat 1994, birleşim-69, oturum-1, s.15.
54
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Azerbaycan ile Türkiye’yi, tarihin, milli köklerin,
ananelerin ve âdetlerin birbirine sıkı sıkıya bağladığını, şimdiye
kadar, asırlar boyu, tarihin çeşitli merhalelerinde yaşananların bu iki
devleti birbirinden hiçbir kuvvet ayıramadıysa bundan sonra da
hiçbir kuvvetin bu milleti ayıramayacağını iddia etti.

1918’de Azerbaycan’ın ilk defa bağımsızlığın,
demokrasinin ve cumhuriyetin tadını aldığını belirtti. Bu dönemde
Türk halkının, Ermeni Taşnaklarının zulmünden Azerbaycan’ın
kurtulması için yaptığı yardımların unutulmadığını, Sovyetler Birliği
döneminde, Azerbaycan’ın bağımsızlığının alınmasının Azerbaycan
halkına büyük bir darbe olduğunu, 70 yıllık Sovyetler Birliği
döneminde Azerbaycan halkının, öz millî benliğini, dilini ve hatta
dinini yitirmediğini söyledi.

Sovyetler Birliği döneminin imkânlarından istifade eden
Azerbaycan halkının, eğitim ve öğretimini, medeniyetini
geliştirdiğini; büyük bilim insanları, büyük yazıcılar, büyük şairler,
büyük mimarlar, büyük ressamlar, büyük bestekârlar ve müzikçiler
ile dünya medeniyetine ve bilimine büyük katkılar yaptığını;
Azerbaycan halkının bilinç düzeyini yükselttiğini açıkladı.

Yeni kurulan Azerbaycan, bağımsız bir ülke olarak
demokratik bir hukuk devleti olma ve liberal ekonomi yolunda
ilerledi.

Çok partili hayat, dil, din, vicdan, düşünce ve basın
özgürlüğü, siyasi çoğulculuk, pazar ekonomisi ve demokrasi
yolunda ileniyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve reform
süreci örnek alındı.56 Bir ekonomik ve sosyal sistemden bir başka
ekonomik ve sosyal sisteme geçiş, Türk İnkılabında olduğu gibi
aşama aşama gerçekleştirilecek. Azerbaycan halkının hayatını çok
sarsmadan yapılacak.

Azerbaycan Ermenistan’ın saldırısına uğradı. Onun için
savaş şartları devam etti. Azerbaycan da kendini savunmak için
bütün kaynaklarını vatan savunmasına ayırdı. Bir milyon
Azerbaycanlı kendi evinden ve toprağından uzak düştü.

Azerbaycan Türkiye’yi kendisi için en yakın dost, kardeş
ülke biliyor. Türkiye de Azerbaycan’ın durumunu ne kadar düzgün,
doğru bilirse, o kadar Türkiye ile arasındaki ilişkilerin daha hızlı

56
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gelişeceğine
ve Türkiye’nin tecrübesinden yararlanacak,
Türkiye’nin de yardımı Azerbaycan’a faydalı olacaktır.

Kasım 1992’de Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk
devlet, Türkiye oldu.57

1987 sonrasında Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı
üzerine Türkiye’nin Azerbaycan’a çok yardımları oldu.
Azerbaycan’da iç iktidar mücadelelerinin yaşanması, Ermeni
saldırılarını kolaylaştırdı. Azerbaycan ordusu kurulamadı.
Azerbaycan topraklarının yüzde 20’den fazlası Ermeni Silahlı
Kuvvelerinin işgali altında kaldı.

“Bugün, Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur,
müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne
olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı
Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde
sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir
dengeye ulaşabilir. İşte o zaman, Türkiye ne yapacağını bilmelidir.
Bizim, bu dostumuzun idaresinde, dili bir, özü bir kardeşlerimiz
vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o
günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna
nasıl hazırlanır? Manevî köprülerini sağlam tutarak. Dil bir
köprüdür, inanç bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların
böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların, yani dış
Türklerin bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara
yaklaşmamız gerekli.”58

Bağımsızlık sonrası Türkiye’nin dostluk ve kardeşliğine
daha fazla ihtiyaç var. 59

Dış politikamız barış üzerine kuruludur. Dış politikada
Türkiye örneğimizdir.

Bağımsız Devletler Birliğine girmek, bağımsızlıktan vaz
geçmek değildir.60

Türkiye ile Azerbaycan arasında iktisadi, ticari, ilmi,
medeni, eğitim ve bütün başka alanlarındaki işbirliği, özel bir
57

TBMM Tutanakları, 9 Şubat 1994, birleşim-69, oturum-1, s.18.
TBMM Tutanakları, 9 Şubat 1994, birleşim-69, oturum-1,
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/
tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=3968&P5=B&page1=7&page2=7,
(et:01.09.2018).
59
TBMM Tutanakları, 9 Şubat 1994, birleşim-69, oturum-1, s.19.
60
TBMM Tutanakları, 9 Şubat 1994, birleşim-69, oturum-1, s.20.
58

s.19;
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karakter taşıyacaktır. Çünkü biz, “dostuz ve kardeşiz.” Türkiye’nin
gelişmesi, Türkiye’nin güçlenmesi, Türkiye’nin büyümesi,
Azerbaycan için destek demektir.61

Haydar Aliyev, “Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu!”
diyerek konuşmasını tamamladı.62
1.3. Haydar Aliyev
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in daveti üzerine 6 Mayıs
1997’de, resmî bir ziyaret için Türkiye’ye gelen Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Sayın Haydar Aliyev’e Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde ikinci kere konuşma fırsatı verilmiştir. Bu ziyaret
sırasında başbakan Necmettin Erbakan ve başbakan yardımcısı
Tansu Çiller idi. Haydar Aliyev, konuşmasına selamlama ile başladı.

Türkiye’de yapılan görüşmeler ve imzalanan antlaşmalar,
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliği
pekiştirecektir.

Türkiye, Doğu’da Müslüman bir ülke olarak, Asya ile
Avrupa’nın, Doğu ile Batı’nın kavşak noktasında, demokratik
prensiplere, kanunlara ve hukuka sahip bağımsız bir devlettir. Onu
kuran, Mustafa Kemal Atatürk’ün gayretleridir.63

“Azerbaycan’ın tarihî kökleri, sizin için de bizim için de
azizdir. Bizim için Yunus Emre de, Dede Korkut da, Manas da,
Fuzulî de, Nizamî de azizdir. Bizim için, 20. Asırda yazmış
şahsiyetler de azizdir. O cümleden, Tevfik Fikret de, Reşat Nuri de,
Abdülhak Hamit de azizdir. 20. Asırda Azerbaycan halkının yitirdiği
büyük yazıcılar, şairler, bestekârlar, âlimler de azizdir” diyerek,
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki birliğe dikkat çekti.64

Azerbaycan, 1918-1920 arasında Bakü petrollerini ele
geçirmek isteyen devletlerin büyük baskısı altında en ağır yaraları
aldı. O yıllarda, Baku’da, Gence’de, Karabağ’da, Nahçıvan’da ve
Azerbaycan’ın başka yerlerinde Ermeni kırgınları yaşandığı zaman
Türkiye’nin Kafkas ordusu, Azerbaycan’a geldi. Azerbaycan halkını
birçok yerlerde Ermeni kırgınlarından kurtardı.
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19 ve 20. Asırların çetin yıllar olmasına rağmen
Azerbaycanlılar, öz anadilini ve öz İslam Dinini yaşattı. Millî
ananelerini, millî değerlerini de yaşattı. Ama aynı zamanda yüksek
tahsil aldı. İlme ve medeniyete koştu. Azerbaycan halkı, bugün,
yüksek medeniyete, yüksek ilme, yüksek bilgiye sahip bir halktır.
Onun için de Azerbaycan, bugün millî bir ülkedir. Aynı zamanda
laik bir ülkedir.

Birleşmiş Milletler üyesi oldu.

Bağımsızlığımızı, gözbebeğimiz gibi koruyacağız.65

1988 sonrası Ermenistan’ın saldırısı, Dağlık Karabağ’ın
işgali ve bir milyon Azerbaycanlının göçmen durumuna düşmesi ve
Türkiye’nin yardımları, bu konuşmada bir kez daha vurgulandı.
Ermenistan’ın büyük Ermenistan hülyasına işaret edildi. Bu sorunda
Türkiye’nin ve Türk halkının, Azerbaycan’ın yanında olmasından
duyulan memnuniyet ifade edildi.66 Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğünü tanıması, Azerbaycan içinde Dağlık Karabağ’a
yüksek statülü otonomi verilmesi, Dağlık Karabağ halkına güvenlik
garantisi sağlanması gibi konular üzerinde duruldu. Azerbaycan’ın
kuruluş aşamasında devlet içinde yaşanan çatışmalar ve 1993’teki
devlet buhranından Ermenilerin faydalanması ve iç çatışmalar
anlatıldı. Bu şartlar altında Haydar Aliyev, Nahçivan’dan Bakü’ye
çağrıldığını ve yönetime geçtiğini söyledi. Haydar Aliyev,
Azerbaycan’da yaşanan iç çatışmaları, Ebulfeyz Elçibey ile arasında
yaşananları, Suret Hüseyinov’un, Rahim Gaziyev’in, El Ekrem
Hümbetof’un amaçlarını, Albay Polkovnik’in Kopenhag’daki
suikast girişimini, iki defa yaşadığı darbe teşebbüslerini, Muttalibov,
Tofik Kasımof, Ferman Demirkol, Kenan Gürel gibi birçok Türkiye
vatandaşının da darbe girişiminde ellerinin olduğunu anlatmasının
nedenini, “dost ve kardeş ülkenin meclisine hesap verme” olarak
belirtti. “Bizim derdimiz, bir Ermeni tecavüzü değil; derdimiz,
içimizde olan dertti”, diyen Haydar Aliyev, Türk dünyasının ortak
sorununa işaret etti. Yani kardeş kavgasına vurgu yaptı.

Azerbaycan’da hukuku, demokratik dünyevi (laik) devlet
kurmak prensiplerini özünde aksettiren bir anayasa, 1995’te kabul
edildi. Bu anayasada, kişi, düşünce, basın, vicdan, din hürriyeti ve
çok partili sistem garanti altına alınmıştır. Azerbaycan’da 30’dan
65
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fazla partinin ve 600’den fazla gazetenin bulunduğunu, demokratik
devletin kuruluşunu yasal olarak tamamladıklarını, serbest piyasa
ekonomisine geçiş çalışmalarının sürdüğünü, özelleştirmelerin
sürdüğünü, bütün toprakların özel mülkiyete devredildiğini,
hayvancılığın özelleştirildiğini belirtti.67

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin
artmasını, petrollerin çıkarılması ve petrollerin taşınması için boru
hatlarının kurulmasını, Türkiye’nin bütün petrol ve boru hattı
antlaşmalarında olacağını, boru hatları konusunda iç ve dış güçlerin
baskılarının bulunduğunu, Azerbaycan’ın büyük, zengin petrol
yataklarından Türkiye’nin de faydalanmasını istediklerini belirtti.
“Türkiye bizim için bir dost ve kardeş ülkedir. Biz Türkiye ile
emektaşlık edeceğiz.”68

Rusya’nın Ermenistan ve Gürcistan’da askeri üslerinin ve
askerlerinin bulunması, Ermenistan’a gelişmiş silahlar vermesinin
bölge açısından tehlikelerini anlattı.

Barışçı dış politika, fakat Azerbaycan’ın toprak
bütünlüğünün sağlandığı bir politika izlediklerini, Ermenistan’ın
topraklarında gözlerinin olmadığını, “Yurtta sulh, cihanda sulh”
ilkesiyle hareket ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ve
laik devlet yapısının, bütün Türk dilli devletler için örnek olduğunu
söyledi.

Teşekkür ve Azerbaycan halkının sevgi ve muhabbetlerini
tekrar ederek sözlerini tamamladı.69
Haydar Aiyev, TBMM’den milletvekillerin ayakta alkışlarıyla
karşılandığı gibi ayak alkışlarıyla uğurlandı. 70
1.4. Haydar Aliyev
13 Mart 2001’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in
davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Haydar Aliyev, üçüncü defa
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne hitap etti. Dönemin başbakanı
Bülent Ecevit, başbakan yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut
Yılmaz idi. Selamlama ile konuşmasına başladı. Azerbaycan
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halkının Türkiye halkına selamlarını iletti. TBMM’ye tekrar hitap
etme fırsatı bulduğu için teşekkür etti.

Türkiye - Azerbaycan stratejik ortaklık seviyesine geldi.
Bu, devletlerarası ortaklıktır. Ancak, halklar arasındaki ortaklığın
tarihî de çok büyüktü. Çünkü aynı köklere mensup olan, aynı millî
ve manevî değerleri paylaşan, aynı dili konuşan, aynı dine mensup
olan ve bir kökten gelen insanlarız, dedi.71

Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet
oldu. Yetmiş yıl birbirimizden ayrı düştük. O dönemlerde hep
Türkiye’yi izledik. Türkiye’yi sevdik. Türkiye’ye kavuşma isteği ile
yaşadık. On yıl önce kavuştuk.

TBMM’ye, onun bağımsızlık mücadelesine ve yenileşme
hareketlerine, Türkiye’nin ekonomik gelişmişliğine, güçlü bir devlet
olmasına, demokratik, hukuk ve laik bir devlet olmasına
hayranlığını ifade etti. Türkiye’nin kendileri için örnek olduğunu
vurguladı.

Bütün Türk dünyasının büyük şahsiyeti, büyük oğlu, beşer
tarihinin meydana çıkardığı en büyük insanlardan biri olan Mustafa
Kemal Atatürk’ün iradesiyle 1923’te kurulmuş olan Türkiye
Cumhuriyeti, güçlü bir temel üzerine kurulmuştur. Türkiye
Cumhuriyeti’ni, Türk ordusunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ü
övmüştür.72

1988’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a başlayan saldırıları
altında bağımsız olduklarını, Dağlık Karabağ’ın işgal edildiğini, bir
milyon Azerbaycan vatandaşının göçmen durumunda olduğunu,
Sovyetler Birliği’nden ayrılan devletlerde istikrar varken
Azerbaycan’da istikrar olmadığını, onun için zor günler
geçirdiklerini anlattı. Ermeni diasporası ve bütün Ermenilerin
birleştiğini, fakat Azerbaycan’ın bu milli davada birleşemediğini
söyledi. 1988-1993 arasında dört defa iktidar değişti. Azerbaycan’da
silahlı kuvvetler, topraklarını savunmak yerine, parçalanıp iktidar
mücadelesine girişti. Azerbaycan’da ayrı ayrı silahlı birlikler,
birbiriyle vuruşmaya başladı. Bundan da Ermenistan yararlandı.
Azerbaycan’ın güneyinde Dalışlar ve kuzeyinde Lezgiler,
parçalanma yolunda adımlar attı. İçerdeki darbe girişimlerini anlattı.
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Birleşmiş Milletler Teşkilatının Güvenlik Konseyi karar
kabul ediptir ki, Ermenistan, işgal olunmuş Azerbaycan
topraklarından çıkmalıdır, dediği halde Ermeniler, bu kararı
uygulamadığı, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Minsk Grubu’nun
bu sorunun çözümü için kurulduğunu, ancak bir şey yapmadığını,
ABD’nin Azerbaycan’a ambargo uyguladığını, buna karşılık
Ermenilere yardım ettiğini, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan
çıkmadığını belirtti.

Azerbaycan bağımsız, din, vicdan, düşünce ve basın
özgürlüğüne sahip, demokratik, laik bir hukuk devleti olma yolunda
ilerliyor. Ekonomik, hukuki, sosyal, siyasi reformlar devam ediyor.
Serbest piyasa ekonomisine geçiliyor.

Petrollerin işlenmesi ve taşınması, Bakü-Tiflis-Ceyhan,
Bakü-Supsa, Bakü-Novorosisk boru hatları konusunu anlattı.
Türkiye’nin bu boru hatlarındaki payını yükselttiklerini söyledi.
Doğalgazda da Türkiye’ye pay ayırdıklarını ilave etti. Şahdeniz
doğalgazını Türkiye’ye ihraç ettiklerini, Türkiye’nin doğalgaz
ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabileceklerini, Azerbaycan’ın
hızla kalkındığını, 850 milyon dolarlık bütçeden beş yıl içinde 6
milyar dolarlık yatırım alır hale geldiğini ve ekonominin
canlandığını belirtti.

Savaş şartlarından çıkabilseler, Dağlık Karabağ
kurtulunsa ve göçmenler evlerine dönebilseler, Azerbaycan’ın çok
daha hızlı gelişeceğine dikkat çekti.73 Fakat bu sorunları çıkaranların
tam da bunun için çıkardıklarını unutmuş gibi yaptı.

Aliyev; Azerbaycan halkının hayat standardını istenilen
seviyeye çıkartamadıklarını, çok yoksul ve çok ağır maddi şartlarda
yaşayanların bulunduğunu söyledi.74

Ermeni sorunu, hem Türkiye’nin ve hem Azerbaycan’ın
sorunudur. Ermeniler, hem Türkiye’de ve hem de Azerbaycan da
soykırım yaptı. Fakat şimdi, kendilerine soykırım yapıldığını iddia
ediyorlar. Ermeniler, propaganda yapıyor. Türkler susuyorlar.75

Haydar Aliyev; “Türkiye-Azerbaycan dostluğu ebedîdir,
sarsılmazdır. Yaşasın Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi! Yaşasın
Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Büyük Atatürk’ün yoluyla giden
73
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Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti!”, diyerek sözlerini tamamladı.
Milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.76
1.5. İlham Aliyev
İlham Aliyev, 14 Nisan 2004’te TBMM’de ilk kez konuştu. Bu
tarihte Türkiye’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’dı. Selamlama ile sözlerine başlayan Aliyev;
TBMM’de konuşmaktan memnuniyet duyduğunu, TürkiyeAzerbaycan dostluk ve kardeşlik münasebetlerinin devam ettiğini,
geliştiğini ve güçlendiğini ifade etti. Türkiye-Azerbaycan
münasebetlerinin, Azerbaycan’ın öncelikli meselesi bulunduğunu,
Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletin Türkiye olduğunu,
Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında ve dayanağı olduğunu belirtti.
“Bizim gücümüz bizim birliğimizdedir. Türkiye'nin gücü
Azerbaycan’ın gücüdür, Azerbaycan'ın gücü Türkiye’nin gücüdür,”
diyerek büyük alkış topladı.77

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması döneminde
Ermenistan’ın saldırılarına maruz kalındığı, bağımsızlık sonrası iç
kargaşa ve darbe girişimleri yaşandığını, Haydar Aliyev’in
Cumhurbaşkanı olmasıyla sorunların aşıldığını belirtti.

1996-2003 yılları arasında, Azerbaycan’ın ortalama %10
büyüdüğünü, enflasyonunu %7 civarında tutulduğunu, kişi başına
düşen milli gelirin yükseldiğini, serbest piyasa ekonomisine
geçildiğini, toprakların ve sanayi kuruluşlarının özelleştirildiğini,

Sosyal adalet anlayışından da taviz verilmediğini,

Azerbaycan’ın çağdaş, demokratik ve laik bir ülke
olduğunu,

Avrupa
Konseyi
üyesi
olduklarını
belirterek,
Azerbaycan’ın iç durumu hakkında bilgi verdi.78

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının, bölgeye istikrar ve
güven getireceğini, Azerbaycan’ı Türkiye ile daha da sıkı
bağlayacağını, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın dünyadaki
mevkilerinin daha da güçleneceğini ilave etti.

Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattının ilerlediğini ve bu
hattın Batı ülkelerine kadar ulaştırılacağını söyledi.
76
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Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesini
işgal altında tuttuğunu, bir milyon Azerbaycanlının göçmen
durumuna düştüğünü, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün
tanınması gerektiğini, hukuk kurallarının uygulanmasını, Dağlık
Karabağ’ız Azerbaycan toprağı olduğunu ifade etti. Bu konuda
AGİK ve Minsk Grubu’ndan olumlu sonuçlar beklediğini belirtti.

Türkiye-Azerbaycan’ın tarihî köklerinin ve menşeinin bir
olduğuna işaret eden İlham Aliyev, Haydar Aliyev’in “bir millet, iki
devlet ve gücümüz de birliğimizdedir”, sözünü tekrar etti.

Yaşasın ebedî Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği!
Yaşasın Büyük Türkiye Cumhuriyeti! Diyerek sözlerini tamamladı
ve ayakta alkışlarla uğurlandı.79
1.6. İlham Aliyev
6 Kasım 2008’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün resmî davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TBMM’de
milletvekillerinin ayakta alkışları arasında kürsüye çıktı. Bu
dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan idi.

Selam ve saygılarını sunarak konuşmasına başlayan İlham
Aliyev, Ekim 20008’de Azerbaycan’da yapılan seçimlerde
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı.
Türkiye-Azerbaycan münasebetlerindeki samimiyeti, dürüstlüğü ve
kardeşliği, dünyaya örnek gösterdi. Tarihi kökler üzerine kurulan
dostluk, birlikte yaşamanın meyveleriyle sağlamlaştı. Çeşitli
nedenlerle bir süre ayrı düşseler de bağımsızlığın ilanından sonra
ilişkiler hızla gelişti. Türk şirketler Azerbaycan’da, Azerbaycan
şirketleri Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Bugün Türk
yatırımcıların
Azerbaycan’daki
sermayesi
Azerbaycan’ın
ekonomisini güçlendirdi. Son dönemlerde Azerbaycan şirketleri de
Türkiye’ye yatırım yapmaya başladı.80

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, önemli bir işbirliğinin
göstergesi oldu. Artık Doğu-Batı enerji yolu ve enerji güvenliği
meseleleri,
Türkiye-Azerbaycan’ın
iştiraki
olmadan
çözülemeyeceğini kanıtladı Hazar Denizi kaynakları ve özellikle
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doğalgaz, Şahdeniz Projesiyle Türkiye pazarına geldi. Bu
politikalarla iki devlet birbirini güçlendirmiş oldu.

Bakü-Tiflis-Erzurum ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu,
Avrupa’yı Asya ile Türkiye-Azerbaycan üzerinden birleştirmeyi ve
Türkiye’nin Azerbaycan’la demiryoluyla birleşmesini sağlamayı
amaçladı.

Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki gelişmelere daha ciddi
ve yakından müdahalede bulunmalı. Çünkü bu müdahalelerin sadece
olumlu sonuçları olabilir. Buna büyük ihtiyaç var.

Güney Kafkasya’daki en büyük tehlike kaynağı
Ermenistan-Azerbaycan
Dağlık
Karabağ
anlaşmazlığıdır.
Ermenistan, Azerbaycan’a karşı işgalci bir etnik temizleme siyaseti
izledi. Bunun sonucu olarak Azerbaycan topraklanın yüzde yirmiden
fazlası işgal altına düştü. Bir milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı
kendi topraklarında göçmen durumuna düştü.81 Birleşmiş Milletler
Meclisi’nde Türkiye'nin desteğiyle kabul edilen Ermeni silahlı
kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından çıkmasını öngören karar,
Ermenistan tarafından uygulanmadı.82

Türkiye ve Azerbaycan’ın güçlenmesi; iktisadi ve siyasi
potansiyellerinin artması, Hazar Denizi ve Karadeniz işbirliği
çerçevesini genişletmesi, enerji güvenliği ve nakliyat güvenliği
meseleleri açısından önemli oldu.

Azerbaycan’daki iç gelişmeler hakkında da bilgi veren
İlham Aliyev; Azerbaycan’ın geliştiğini, çağdaşlaştığını, siyasi ve
ekonomik yeniliklerin kendilerini güçlendirdiğini belirtti. Ekonomik
bağımsızlığı olmayan milletlerin siyasal bağımsızlıklarının
olamayacağını ifade etti. Demokratikleşme yolunda ilerlendi. Petrol
ve doğalgaz, Azerbaycan’ın gelişme kaynakları oldu. Sanayi
üretimi, son beş yıl içerisinde üç kat arttı. Maaşlar yükseltildi.
Sosyal ödemeler, on kat artırıldı. Yoksulluk %49’dan %16’ya
düşürüldü. Petrol ve doğalgaz gelirleri, adaletli paylaştırıldı.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan ettikten sonraki süreçte
yaşanan iç karmaşanın ise çok ağır etkiler yaptığını söyledi.

“Türkiye-Azerbaycan münasebetlerinin dostluk, kardeşlik
üzerinde gelişecektir. Bizim halklarımıza barış, güven ve huzur
getirecektir. Türkiye-Azerbaycan münasebetleri gelişecek. Yaşasın
81
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Türkiye-Azerbaycan
dostluğu
ve
kardeşliği!”
diyerek,
milletvekillerine teşekkür etti. Milletvekilleri de İlham Aliyev’i,
konuşmasının sonunda yine ayakta alkışladılar.83
2. KAZAKİSTAN
2.1. Abdildin Serikbolsun
23 Nisan 1992’de Kazakistan Yüksek Şûrası Başkanı Abdildin
Serikbolsun, TBMM Başkanı Başkan Cindoruk’un davetlisi olarak
Türkiye’ye geldi. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Turgut Özal,
Başbakan Süleyman Demirel ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü
idi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
TBMM’nin davetlisi olarak, yabancı ülkelerden gelen misafir
parlamenterler adına Abdildin Serikbolsun’a konuşma fırsatı verildi.
Abdildin Serikbolsun, kendisine konuşma fırsatı verildiği için
teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki
en önemli tarihî değişim olan TBMM’nin 72. kuruluş yıldönümünü
ve Çocuk Bayramını kutladı.

Türkiye ve Kazakistan halklarının kardeşliğine, tarih ve
köken birlikteliğine dikkat çekti. Türkiye için olduğu kadar,
Kazaklar içinde çok büyük öneme sahip mutasavvıf ve filozoflardan
El-Farabi ve Hoca Ahmet Yesevi gibi Türk büyüklerini hatırlattı.
Kardeş iki halk arasına asırlar boyu süren ayrılıklar getiren çeşitli
olumsuzluklara
rağmen,
Kazakistan’ın
bağımsızlığına
kavuşmasından sonra Kazaklar ve Türkler arasında, kökleri bir
olması
münasebetiyle,
dostluk
duyguları
kendiliğinden
güçlenmesine işaret etti.84

Türkiye’nin, Kazakistan’da bulunan ortak kültürel ve
tarihî mirasın restore edilmesinde gösterdiği samimi yardımlara
teşekkür etti.

Atatürk’ün; “Halihazırda dünya milletleri, büyük bir
bütünün parçaları olan kardeşlerdir. Bu yüzden, herkes, dünya
milletlerinin barış içinde yaşamaları ve mutlu olmaları için kendi
milletleri adına nasıl gayret sarf ediyorlarsa, öyle gayretle
çalışmalıdırlar” sözünü, dünya barışını sağlamak için yönlendirici
bir ilke olarak sundu.
83
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın
Kazakistan ziyareti ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in Türkiye ziyareti, iki kardeş ülkenin dostluğunun
simgesi olarak gösterildi.

Türkiye, Kazakistan
tanıyan ilk ülke oldu.

Cumhuriyeti’nin


Türkiye, Kazakistan’ın ekonomisi
geliştirmesine elden gelen bütün yardımı esirgedi.

bağımsızlığını
ve

kültürünü


1930’lu yıllarda Kazakistan’dan ayrılmak zorunda kalan
ve çeşitli ülkelerden geçerek Türkiye’ye iltica eden Kazak
vatandaşları için de teşekkür etti.85

Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM’nin kendileri için örnek
olduğunu söyledi.

Demokratikleşme konusunda yolun başında olduklarını
belirtti.86
Serikbolsun; iki kardeş halkın mutluluğunun daha da gelişip
güçleneceğine olan inancını, güler yüzlü, sıcak ve samimî
görüşmelerden duyduğu memnuniyeti belirterek sözlerini
tamamladı.
2.2. Nursultan Nazarbayev
22 Ekim 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
milletvekillerine hitap eden Nur Sultan Nazarbayev; selamlamadan
sonra87, Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi TBMM’den
yönetmesine, “Benim en büyük eserim” dediği Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşun sağladığına ve Atatürk’ün “Türk
devletlerinin günün birinde bağımsızlıklarına kavuşacağını büyük
bir öngörüşle ifade etmesine” değindi.88 Bu tarihte Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan idi.
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Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk olarak tanıyan ve o
dönemdeki Türk dünyasının tek bağımsız devletinin Türkiye
olduğunu çok iyi bildiklerini ve bunu sonsuza kadar
unutmayacaklarını belirtti.

Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği yönetimi altında
yaklaşık 150 yıl yaşamak zorunda kalan Kazaklar, dinlerini, dillerini
ve kültürlerini kaybetme noktasındaydı. Büyük tarihleri, onların yok
olmasını engelledi. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla bağımsızlıklarını tekrar kazandı.

Yeni bir devlet kurmanın ve halkı dönüştürmenin
zorluklarına değinen Nazarbayev, bu zorlukları aştıklarını belirtti.
Kazakistan, temeli sağlam, ekonomisi gelişmiş, dünyada kendisine
saygın yer edinmiş bir devlet hâline geldi.

Türklerle Kazakların kardeş olduğuna vurgu yaptı.

Başkenti Astana’ya taşıdıklarını,89

Astana’da Esil Nehri’nin kıyısında Mustafa Kemal
Atatürk’ün büyük bir heykelini merasimle açtıklarını, bu heykelin
Kazak halkının Türkiye’ye olan kardeşlik duygularının bir tezahürü
olduğunu söyledi.

Sonra Kazakistan’ın içinden geçtiği ekonomik süreci ve
ekonomik sistem değişikliğini, yüzde iki binlere varan enflasyonla
mücadelelerini, serbest piyasa ekonomisine geçiş sıkıntılarını, 95
milyar dolarlık dış, 100 milyar dolarlık da iç kaynakları kullanarak
kişi başına düşen millî geliri 700 dolardan 8.500 dolara
yükselttiklerini anlattı.

Rusya ve Çin'le Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde
dostluk ilişkilerini geliştirdi.

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, İslam dünyası
ülkeleriyle de siyasi, ekonomik ortaklıklar kurabildi.

Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Başkanlığına
seçildi.

Kardeş Türkiye’ye güvendi ve desteğini gördü.

Türkiye ekonomisinin dünyada 17. ve Avrupa’da ise 6.
sıraya yükselmesine, küresel siyasette özel bir konumu olmasına ve
kendi bölgesinde de büyük bir gücü olan ülkeye dönüşmesine
sevindiklerini söyledi.
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Orta Doğu sorunu, İran, Irak, Afganistan, Kafkasya’daki
çatışmaların çözümünde Türkiye’nin rolünün önemli olduğunu,
Türkiye’nin Avrupa Birliğine üye olmasını desteklediklerini,
bununla birlikte Doğu’daki akrabalarını unutmamasını hatırlattı.

Rusya ile stratejik ortaklık geliştirilmesi, Çin ile dengeli
bir siyaset yürütmesi Türkiye’nin itibarını yükselttiğini,

Türk dünyasındaki iş birliğinin hiç kimseye karşı
olmadığını, Türklerin kendi arasında bir güç birliği yapması halinde
Türk medeniyetini dünyaya tanıtabileceğini, Türkçe Konuşan
Devletlerin Parlamenterler Asamblesi ve Aksakallılar Konseyini,
Türk Dili Konuşan Devletler İşbirliği Konseyini önemsediğini ifade
etti.

Türk Akademisinin kurulmasını teklif etti.

Türk dünyasını gerçek manada UNESCO’ya dönüştürmek
gerekir.90

Nahcivan'da Azerbaycan ve Türkiye tarafından “Türksoy
Vakfı”nın kurulması hakkındaki teklifi çok yerinde bir gelişme
olarak değerlendirdi.

Atalarımız Farabî’nin, Yesevî’nin, Mevlânâ’nın Türk
halkını, genel olarak tüm insanlığı özgür olmaya, barış içinde
yaşamaya davet etmeleri boşuna değil.

Türkiye’nin Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler
Konseyi’ne başkanlık etmesi önemlidir.

Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" prensibi ile hareket
ettiklerini, nükleer silahlardan kendi istekleriyle vaz geçtiklerini,
kırk yıl boyunca kendi topraklarındaki Sovyet nükleer silah
denemelerinin olumsuz etkilerinden acı çektiklerini vurguladı.

Binlerce genci, yükseköğrenim için yurt dışına
gönderdiklerini, Turgut Özal ve Süleyman Demirel dönemlerinde,
binlerce genci ücretsiz eğitim almak üzere kardeş Türkiye’nin
itibarlı üniversitelerine de gönderdiklerini ve göndermeye devam
ettiklerini,

Türk dünyasının iki büyük ülkesi olarak Kazakistan ve
Türkiye’nin birlikte yapacak çok işleri olduğunu, Kazakistan ve
Türkiye arasındaki ticaret hacminin büyüklüğünün 3 milyar dolara
ulaştığını, Türkiye’nin Kazakistan’a 1993 senesinden beri yaptığı
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yatırımların tutarı 800 milyon doları, Kazakistan’ın da Türkiye’ye
yaptığı yatırımlar 1,1 milyar doları geçtiğini,91

Bakü-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nı ve Samsun-Ceyhan
Petrol Boru Hattı Projesi’ne Rusya ile birlikte katılmaya hazır
olduklarını, Kazakistan’ın petrollerinin de aynı yollarla taşınmasını
düşündüklerini,

Kazakistan ve Türkiye arasındaki Stratejik Ortaklık
Anlaşması’nın önemli olduğunu, Türk iş adamlarını Kazakistan’a
çağırdıklarını sözlerine ekledi.92
Bütün sivil toplum kuruluşlarını da karşılıklı iş birliğine davet
eden Nazarbayev, milletvekillerine teşekkür ettikten sonra,
“Halklarımızın arasındaki dostluk ebedî olsun. Yaşasın Kazakistan,
Yaşasın Türkiye!” diyerek sözlerini tamamladı. Milletvekilleri
tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı.
3. KIRGIZİSTAN
3.1. Askar Akayev
13 Ekim 1994 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller ve
Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın idi. Türkî cumhuriyetler
zirvesine katılması için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’in daveti üzerine, resmî bir ziyaret için geldik
gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev, TBMM’de
kendisine konuşma fırsatı tanınmasına teşekkür ederek sözlerine
başladı.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki görüşmeleri, iki büyük
milletin, iki kardeş milletin görüşmesi olarak kabul etti.93 Bu
ziyaretlerle kaybolan bağları yeniden kurduklarını ve kesilen
ilişkileri yeniden canlandırdıklarını, böylece bir amaç birliğimizi
oluşacağını söyledi. Türkî cumhuriyetler zirvesi ile aralarındaki
işbirliği ve kardeşliği pekleştirmek istediklerini ilave etti.

Bu birlikteliğin herhangi bir memlekete karşı olmadığını,
tam tersine dünyadaki entegrasyon işlemlerine katkıda
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bulunabileceklerini ve Avrasya bölgesinin olanaklarını daha da üste
çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Dünyada barış için, artık yalnız ortak Avrupa yetmiyor,
ortak Avrasya gerekiyor.

Türkiye, kendi ulusal değerlerini Avrupa değerleriyle
zenginleştirdi. Onun için biz, sizin bu zengin tecrübelerinizden
faydalanmayı düşünüyoruz ve bu tecrübelerinize büyük bir ilgi
duyuyoruz.

Kırgız ve Türk halkları arasındaki çok taraflı ilişkiler
günden güne gelişti. Kırgızistan’ın serbest piyasa ekonomisine geçiş
döneminde, Türkiye’deki işadamlarının tecrübelerinden de
faydalanmak istediklerini ve bu ilişkiler sonucunda, Kırgızistan’daki
ortak firmaların sayısının artmasını beklediklerini ve Türk
firmalarının, Türkiye’deki, en ileri teknolojiyi Kırgızistan’a
getireceğine inandıklarını belirtti.94

Demokratik, serbest piyasa ekonomisine sahip,
özgürlükçü, çağdaş ve hukuk devleti olma yolunu seçtiklerini ifade
etti.

Bağımsızlığın tadını aldıklarını ve bir daha bağımsızlıktan
taviz vermeyeceklerini söyledi.

Kırgızistan’da komünist sisteme dönmeyi amaçlayanlar
bile var.95

Anayasa, hukuk ve seçim sisteminde yenilikler yapılarak
demokrasiyi yerleştirmeye çalıştıklarını, ekonomik sorunların
çözümünde Türkiye’nin rehberliğine ihtiyaç duyduklarını ilave etti.
Askar Akayev, Türkiye-Kırgızistan kardeşliğine vurgu yaparak
ve milletvekillerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 96
3.2. Almazbek Atambayev
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Kırgız Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 15 Ocak 2012 tarihinde
TBMM’de bir konuşma yaptı. Bu konuşmasına milletvekillerine
yönelik bir selamlama ile başladı. Bu dönemde Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan idi.
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Türkiye’yi çok sevdiğini ve tarihini iyi bildiğini söyleyen
Atambayev, Misak-ı Milli’nin İstanbul’da toplanan Osmanlı Meclisi Mebusanı tarafından ilan edildiğini, bu meclisin kapatılması ve
milletvekillerinin tutuklanması üzerine97 Ankara’da TBMM’nin
toplandığını, Mustafa Kemal’i Meclis Başkanı seçtiğini anlatarak,
Türkiye’nin tarihini bildiğine dair örnekler verdi.

Tarih bilgisine bir de Kırım’dan örnek verdi. Kırım’daki
Kul Oba Kabristanı’nda birbirlerine sırtlarını dayayan ve
düşmanlarına yay ile ok atmakta olan iki Türk askerinin taşın
üzerine çizilmiş resmini hatırlattı. Eski Türklerin her zaman
birbirlerinin sırtlarını koruduklarını, bu nedenle sadece iki kişi
kalsalar bile teslim olmadıklarını, “arkadaş” sözünün buradan
geldiğini söyledi. İşte bu anlayışla Göktürk Devleti’nin
kurulduğunu, kardeş kavgası sonucu yıkıldığını, Osmanlı
Devleti’nin kuruluş yıllarında İznik’in fethi sırasında, Kırgız
askerlerinden yardım alındığını, İznik’in demirlerle kaplı kapılarını
bütün Kırgız askerlerinin şehit olmasına rağmen açtıklarını ve
İznik’in fethedildiğini, Orhan Gazi’nin binlerce askerinin şehit
düşmesine karşılık sadece Kırgız askerleri için türbe inşa ettirdiğini,
bu türbenin, şu anda İznik’teki Kırgızlar Türbesi olduğunu, İzmir ve
Türkiye’nin diğer toprakları işgal edildiğinde Kırgızlar da dâhil,
başka Orta Asya Türk halklarının kardeşlerinin yardımına
koştuğunu, Orta Asya Türklerinin 10 milyon altın topladığını ve
Sovyet Hükûmeti aracılığıyla bu altınları Türkiye’ye gönderdiğini,
Türkiye’yi birlikte koruduklarını anlattı.

Kırgızlar için Türkiye’nin geceleyin gökyüzünde uzakta
parlayan bir yıldız durumunda olduğunu, gökyüzü bulutlarla kaplı
olsa bile bulutların arkasında bir yıldızın parladığını bildiklerini
belirtti.

Sonra 2010 yılında Kırgızistan’ın güneyinde meydana
gelen ve iki kardeş halkının çatıştığı, Kırgız ve Özbeklerin birbirini
öldürdükleri, Türk’ün Türk’ü, kardeşin kardeşi vurduğu,
Müslüman’ın Müslüman’ın kanını döktüğü trajedik olayları örnek
gösterdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un da dediği
gibi burada hedef, Kırgızistan ve Özbekistan’ı birbirlerine
düşürmekti.98
97
98

140

TBMM Tutanakları, 12 Ocak 2012, birleşim-51, oturum-1, s. 357.
TBMM Tutanakları, 12 Ocak 2012, birleşim-51, oturum-1, s. 358.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı


Kırgızistan’ın yirmi yıl önce bağımsızlığını ilan ettiğini,
ancak bunun tam bir bağımsızlık olmadığını, ekonomik ve teknik
yönden güçlü ülkelere bağımlı olduklarını itiraf etti. Petrol yatakları
olduğu halde işletecek kimse olmadığını, her sene büyük zorluklarla
başka ülkelerden akaryakıt ithal ettiklerini, doğal kaynaklarının
ülkelerinden neredeyse bedavaya alınıp götürüldüğünü, sadece
Kumtor altın madeninden son on yıl içerisinde 10 milyar Amerikan
dolarından fazla tutardaki altının ülkeden çıkarıldığını ve bunun
sadece yüzde üçünün Kırgızistan’ın hazinesine girdiğini,
Kırgızistan’ı kredi ve maddi destek karşılığında dizüstü çökertmek
istediklerini söyledi. “Ancak biz Türk’üz, biz eski Türk’üz. Ve hiçbir
zaman köle olmayız. Çünkü her bir Türk için dik başlı ölmek, diz
çöken kölelik yaşamından daha iyidir,” diyerek bir duruş gösterdi.

Parlamenter demokrasiyi yolunda ilerlediklerini,

Vladimir Putin’in Kırgızistan’ı desteklediklerini ifade
eden Atambayev, Çağdaş Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuştuktan
sonra Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye olduğunu, bu toplulukta
Rusya’nın hâlen önemli rol oynadığını, Rusya’da yarım milyondan
fazla Kırgız’ın yaşadığı ve çalıştığını, Rusya’nın stratejik ortakları
olduğunu belirtmek ihtiyacını hissetti. Türkiye ve Rusya arasındaki
ortaklık ilişkilerinin gelişmesinin Kırgızistan’a güven verdiğini,
Kırgızistan-Rusya ve Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gelişmelerden
bu ülkeler halkının kazançlı çıkacağını ilave etti.

Demokratik ve güçlü bir devletin kurulmasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin kendileri için örnek olduğunu ifade etti.
Demokratik ve ekonomik yönden güçlü bir Türkiye’nin kendilerinin
parlak geleceğine ümit verdiğini belirtti.

“Eski Türk’üz biz. Bizler en eski sözleri, örf ve âdetleri,
gelenekleri ve Türklerin özlüğünü muhafaza ettik. Tabii ki, Türkiye
anavatandır, bizim anavatan Türkiye. Anadolu’ya gelmek üzere
atalarımızın yola çıktıkları yer, ata vatan yani ata mekândır. Orası
Kırgızistan’dır,” diyerek Türklük vurgusu yaptı.

“Tarih bize bir fırsat daha tanıdı. Ulu Türk kağanlığını
kuramasak bile, en azından, Türk devletlerinin kardeşliğini
pekiştirebiliriz. Kuvvetli bir Türk birliğini kurabiliriz,” diyerek bir
projeksiyon oluşturdu.99

99

TBMM Tutanakları, 12 Ocak 2012, birleşim-51, oturum-1, s. 359.
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“Allah hepimize yardımcı olsun” dedi ve teşekkür ederek
sözlerini tamamladı. Atambayev, TBMM’de yer alan milletvekilleri
tarafından ayakta alkışlandı.
4. TÜRKMENİSTAN
4.1. Sahad Muradov
23 Nisan 2000 tarihinde, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin açılışının 80. yıldönümü dolayısıyla Türkiye’ye davet
edilen Türkmenistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sahad Muradov,
TBMM’de milletvekillerine hitap etti. Bu tarihte Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan
Bülent Ecevit idi.
Sahad Muradov, Türkiye’de ve TBMM’de olmaktan
mutluluk duyduğunu belirterek sözlerine başladı. Sonra
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı’nın tebriklerini iletti.

23 Nisan 1920’de Atatürk’ün liderliğinde, Türk halkının
kaderini belirleyecek yeni Meclisin temelinin atıldığını, bu tarihten
sonra Türkiye’nin çağdaşlaşma yolunda ilerlediğini, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temelinde Türk halkının kanla, terle ulaştığı millî
egemenliği olduğunu, “Türk Halkının Büyük Oğlu Atatürk’ün
‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün çok büyük değer
taşıdığını söyledi.

“Bağımsızlık, her devlet için çok önemlidir. Onun kan
damarıdır, kalbinin atmasıdır. Ama bu, yeni bağımsızlığın,
özgürlüğün tadına varan devletler için daha da önemlidir”, diyerek
bağımsızlığın kendileri için de önemli olduğunu vurguladı.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni bağımsız olan devletlerden
biri olan Türkmenistan’ın bağımsızlığını ilk olarak tanıyan Türkiye
Cumhuriyeti oldu.

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki işbirliğini,
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşı’nın “Biz,
bir millet, iki devletiz” sözleriyle pekiştiren Muradov, dünyanın, her
şeyden fazla dostluğa ve kardeşliğe muhtaç olduğunu belirtti. Bu
dostluk ve kardeşliğe, Türkmenistan-Türkiye işbirliğini örnek
gösterdi.

Türkmen halkının, 21. Yüzyıla “Türkmenlerin altın asrı”
dediğini, halkın sosyal durumunun, medenî seviyesinin, yolların,
binaların, konutların altın asrın kaynağı olduğunu söyledi.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanlarında olduğunu
vurguladı.100 Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük tecrübesinden
yararlanmak istediklerini ilave etti.

Dış politikada, Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh”
ilkesini, vasiyet olarak kabul ettiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler’e girildi.101
“Hepimizin amacı, çocuk kalbi gibi temiz bir geleceği
hazırlamaktır”, diyen Sahad Muradov, sözlerini milletvekillerine
teşekkür ederek tamamladı ve alkışlarla uğurlandı.

4.2. Gurbanguli Berdimuhammedov
29 Şubat 2012 tarihinde Türkmenistan Devlet Başkanı
Gurbanguli Berdimuhammedov, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
milletvekillerine hitap etti. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Babakan Recep Tayyip Erdoğan
idi. Berdimuhammedov, selamlamadan sonra, Türkmenistan’ın
bağımsızlıktan sonraki gelişmesine Türkiye’nin verdiği ve vermekte
olduğu desteğe teşekkür etti.

Türkiye ve Türkmenistan’ı stratejik ortak olarak
nitelendirdi.

Türkmenistan ve Türkiye’nin birlikte hareket ettiğini,
Türkmenistan’ın siyasi ve enerji politikaları açısından her zaman
Türkiye ile beraber olarak olduğunu söyledi.102

2012 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3
milyar 650 milyon dolara ulaştığını ve bunun artarak gelişeceğini,
Türkmenistan’da 600’den fazla Türk şirketinin çalıştığını, bu
şirketlerin sanayi, inşaat, ticaret, tekstil, hizmet, yeniden işleme
sektörü ve ulaştırma alanı başta olmak üzere pek çok alanda iş
yaptıklarını, Türk şirketlerinin yatırımının 16 milyar doları aştığını
belirtti.

Ankara Türkmenistan Parkı’nda, büyük düşünür
Mahtumkulu Firakı’nın heykelinin bulunmasından duyduğu
memnuniyeti ifade etti.
100

TBMM Tutanakları, 23 Nisan 2000, birleşim-85, oturum-1, s. 513.
TBMM Tutanakları, 23 Nisan 2000, birleşim-85, oturum-1, s. 514.
102
TBMM Tutanakları, 24 Şubat 2012, birleşim-72, oturum-1, s. 267.
101
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Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarında Türkmenistanlı
öğrencilerin lisans, eğitimi görmelerinin önemine değindi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukun üstünlüğü alanında
örnek alınacak işler yaptığını, Türkiye’nin tecrübelerinden
yararlanacaklarını,103 Türkmenistan’da insanlık değerlerini göz
önünde bulunduran mevzuat ve hukuk çalışmalarının devam ettiğini
belirtti.104
Gurbanguli Berdimuhammedov; Türkmenistan ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bundan
sonra daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu, milletvekillerine
teşekkür ederek sözlerini tamamladı ve ayakta alkışlarla uğurlandı.
Sonuç
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan
gelen devlet ve meclis başkanları, TBMM’de toplam on iki konuşma
yapmışlardır. Bu konuşmaların altı tanesi Azerbaycan’dan gelen
devlet başkanlarına aittir. Diğer altı konuşmanın ikisi Kırgızistan,
ikisi Kazakistan ve ikisi Türkmenistan temsilcilerine aittir.
Özbekistan devlet veya meclis başkanları bugüne kadar TBMM’de
konuşma yapmamışlardır. Bu da Özbekistan’ın Türkiye ile olan
ilişkilerini, mesafeli tuttuğu biçiminde yorumlanabilir. Kardeş
devletler ve topluluklar arasında mesafe olması, çözülmesi gereken
sıkıntıların ve sorunların varlığına işaret etmektedir. Ancak bu
durumlarda, sorunun oluşmasına neden olan dış etkenleri ve hatta
ikincil sebepleri irdelemek gerekebilir. Sorunları çözmenin yolu,
oturup konuşmak olduğu unutulmamalıdır.
En duygusal konuşma, Ebulfeyz Elçibey’e aittir.
En hamasi ve samimi konuşma, Haydar Aliyev tarafından
yapılmıştır.
En

diplomatik

konuşmayı

Nursultan

Nazarbayev

yapmıştır.
En tarih bilgisi dolu konuşma, Almazbek Atambayev
tarafından gerçekleştirilmiştir.

103
104
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TBMM Tutanakları, 24 Şubat 2012, birleşim-72, oturum-1, s. 268.
TBMM Tutanakları, 24 Şubat 2012, birleşim-72, oturum-1, s. 269.
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En
özlü
ve
Berdimuhammedov’a aittir.
En
yapılmıştır.

temkinli

özet

konuşma,

konuşma,
Askar

Gurbanguli

Akayev

tarafından

En kardeşçe konuşma, İlham Aliyev’in konuşmasıdır.
Türk cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen ve TBMM’de
konuşma yapan devlet ve meclis başkanlarının değindiği konular,
bize gelecek için bir vizyon oluşturabilir.

Gurbanguli Berdimuhammedov

Sahad Muradov

Almazbek Atambayev

Askar Akayev

Nursultan Nazarbayev

İlham Aliyev

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TBMM’de konuşmaktan duyulan
memnuniyet ifadesi

X

X

X

X

Türklük vurgusu, kök birlikteliği

X

X

X

Türkiye’nin rol model oluşu

X

X

Mustafa Kemal’in büyük liderliği, Türk
dünyasının büyük şahsiyeti, Türk
dünyasına örnek olması

X

Demokrasi

X

Türkiye-Azerbaycan kardeşliği

Abdildin Serikbolsun

İlham Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Ebulfeyz Elçibey

Tablo-1: Türk cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen ve
TBMM’de konuşma yapan devlet ve meclis başkanlarının değindiği
konular105

X

X
X

X

X

X

X

X

X

105

1-Ebulfeyz Elçibey, 2-Haydar Aliyev, 3- Haydar Aliyev, 4- Haydar Aliyev, 5- İlham
Aliyev, 6- İlham Aliyev, 7- Abdildin Serikbolsun, 8- Nursultan Nazarbayev, 9- Askar
Akayev, 10-Almazbek Atambayev, 11-Sahad Muradov, 12-Gurbanguli
Berdimuhammedov.
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Türkiye-Kazakistan kardeşliği

X

Türkiye-Kırgızistan kardeşliği

X

X

Türkiye-Türkmenistan kardeşliği

X

Bağımsız, demokratik, hukuk devletine
dayalı, serbest piyasa ekonomisi
içerisinde ilerlemesi

X

Çok partili hayat ve seçimler

X

Dil, din, vicdan, basın ve düşünce
özgürlüğü

X

1988 sonrası Ermenistan’ın saldırısı,
Dağlık Karabağ’ın işgali ve bir milyon
Azerbaycanlının göçmen durumuna
düşmesi ve Türkiye’nin yardımları

X

Bağımsızlığı tanıyan ilk devlet olma

X

Bağımsızlıktan taviz vermemek
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Gurbanguli Berdimuhammedov

Sahad Muradov

Almazbek Atambayev

Askar Akayev

Nursultan Nazarbayev

Abdildin Serikbolsun

İlham Aliyev

İlham Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Ebulfeyz Elçibey
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X

X

Bağımsız Devletler Topluluğuna girmek,
bağımsızlıktan taviz değildir.

X

Sovyetler Birliği döneminde dil, din, milli
benliğin unutulmaması, aynı zamanda
eğitim ve öğretim seviyesinin
yükseltilmesi

X

X

X

X
X

X

X

Dış politikada barış ilkesi, Yurtta sulh,
cihanda sulh

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

İki devlet tek millet vurgusu

X

Petrollerin çıkarılması ve boru hatlarıyla
taşınması

X

Birleşmiş Milletler üyesi olmak

X

Azerbaycan içinde yaşanan çatışmalar ve
darbe girişimleri hakkında TBMM’ye
bilgi verme

X

X

X

Kardeş kavgası

X

X

X

X

X
X

X
X

X

Laiklik

X

X

X

Özelleştirmeler

X

X

X

Türkmenistan doğal gazının Batı’ya nakli

X

Kazakistan petrollerinin taşınması

X

Ermenistan ve Gürcistan’da Rusya’nın
askeri üslerinin, askerlerinin bulunması,
Ermenistan’a silah satışları

X

Gurbanguli Berdimuhammedov

Sahad Muradov

Almazbek Atambayev

Askar Akayev

Nursultan Nazarbayev

Abdildin Serikbolsun

İlham Aliyev

İlham Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Ebulfeyz Elçibey
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X

X

Ermeni sorununun, hem Türkiye’nin ve
hem de Azerbaycan’ın sorunu olduğu

X

X

Türkiye-Azerbaycan ticareti ve stratejik
ortaklık

X

X

Türkiye-Kazakistan ticareti ve stratejik
ortaklık
Türkiye-Türkmenistan ticareti ve stratejik
ortaklık

X

Bakü-Tiflis-Ceyhan, Samsun Ceyhan,
Bakü-Supsa, Bakü-Novorosisk boru
hatları

X

X

Azerbaycan halkının hayat standardını
henüz istenilen seviyeye çıkaramadıkları
özeleştirisi

X

X

Bakü-Tiflis-Kars ve Bakü-Tiflis-Erzurum
demiryolu projeleri

X

X

Yükseköğrenim için Türkiye’ye öğrenci
gönderme

X

Türksoy Vakfı’nın, Türk Akademisinin,
Türkçe Konuşan Devletlerin
Parlamenterler Asamblesi ve Aksakallılar
Konseyinin, Türk Dili Konuşan Devletler
İşbirliği Konseyinin,

X

Ortadoğu, Kafkasya, Asya’da Türkiye’nin
barışa katkıları

X

Shangai İşbirliği Örgütü

X

X
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AGİK

X

Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği
yönetimi altında yaklaşık 150 yıl yaşamak
zorunda kalmanın zararları

X

Ortak kültürün filozofları El-Farabi ve
Hoca Ahmet Yesevi

X

Türkiye’nin yardımları

X

1930’lu yıllarda Kazakistan’dan
Türkiye’ye göç edenlere kucak açılması

X

Türkiye-Kırgızistan birlikteliğinin başka
ülkelerin aleyhine olmadığı

X

Türkiye’nin tarihini bilme ve tarih bilinci

X

2010 Özbek-Kırgız çatışmasının amacı

X

Kırgızistan’ın ekonomik ve teknik yönden
güçlü ülkelere bağımlı olduklarını itiraf

X

Türk için dik başlı ölmek, diz çöken
kölelik yaşamından daha iyidir

X

Kuvvetli bir Türk birliği kurmak

X

21. Yüzyıl “Türkmenlerin altın asrı”
olacak

X

Tablo-1’den de anlaşıldığı gibi aslında bütün konuşmacılar, kök
birlikteliğine, kardeşliğe, stratejik ortaklığa, Türkiye’nin kendileri
için örnek ve model oluşuna, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk
dünyasının lideri olduğuna, bağımsızlıktan ödün verilmeyeceğine,
demokratik bir yönetim istendiğine, piyasa ekonomisine,
Türkiye’nin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülke olduğuna ve dış
politikada barış ilkesine bağlı olduklarına vurgu yapmışlardır.
Bazı yöneticiler konuşurken Rusya Federasyonu’na atıfta
bulunarak, birlikte hareket edileceğine işaret etmişler ve bölgedeki
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Gurbanguli Berdimuhammedov

Sahad Muradov

Almazbek Atambayev

Askar Akayev

Nursultan Nazarbayev

Abdildin Serikbolsun

İlham Aliyev

İlham Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev

Ebulfeyz Elçibey
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Rus etkisine karşı kendilerini korumaya almışlardır. Yani diplomatik
davranmışlardır.
Bazıları, Sovyetler Birliği yönetimine de tam dokundurmadan
ve bu yönetimin de iyi yanlarının bulunduğuna, bütün halkın okuma
yazma bilir ve eğitimli hale gelişine değinmişlerdir.
Konuşmacılar, bir taraftan Türkiye’ye sıcak mesajlar verirken,
bir taraftan da emperyalist güçleri kızdırmamaya özen
göstermişlerdir. Türk dünyasının birliğinin ve stratejik ortaklığının,
kimseye karşı olmadığı anlatılmıştır.
Petrol, doğalgaz, altın ve diğer yer altı kaynaklarının
çıkarılması, tüketiciye ulaştırılması, Türkiye’nin bu konulardaki
desteği ve her konuşmacı kendi iç sorunları hakkında bilgiler de
sunmuştur.
Türk devletlerinin kardeş kavgası sonrası yıkıldıklarına dikkat
çekilmesi ve bütün sorunlar karşısında kardeşlik vurgusunun
yapılması, çözümün demokratik, laik ve hukuk devletinde aranması
dikkat çeken konulardır. Konuşmacıların bazılarının tarih bilgisinin,
çok üst seviyede olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak bütün konuşmalardan anlaşılan, kardeşlik,
dayanışma, birlik ve 21. Yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağı ümididir.
Bu olumlu bir gelişme ve olumlu bir beklentidir. Bu beklentiler
gerçek olursa Türk dünyasının geleceği de parlak demektir.
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TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE ANADOLU’DA
ÖZBEK İSİMLİ KÖYLERİN SOSYAL VE EKONOMİK
DURUMU
Ertan GÖKMEN
Giriş
Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Maliye Varidat
fonunda bulunan dört Özbek köyüne ait temettuat defterleri
doğrultusunda bu köylerin XIX. yüzyıl ortalarındaki sosyal ve
ekonomik durumu ele alınacaktır. Bilindiği üzere Tanzimat Fermanı
ile herkesin sahip olduğu mala, mülke ve kazanca göre
vergilendirilmesi prensibi kabul edilmiştir. Kabul edilen bu ilke
doğrultusunda önce 1840’ta daha sonra da 1844-1845 yıllarında
kişilerin sahip olduğu menkul ve gayrimenkuller ile her türlü
kazançlarının sayımına başlanmış ve böylece temettuat defterleri
dediğimiz defter serileri oluşturulmuştur. Bu defterlere şahısların
sahip olduğu taşınır ve taşınmaz malları, büyük ve küçükbaş
hayvanları ile gelirleri, yük ve yolcu taşımada kullanılan hayvanlar,
dükkân, han ve hamamlar, işletilen değirmenler ve diğer ticari
tesisler, şahısların yaptıkları hizmetlere karşılık elde ettikleri
kazançlar, ekilen, ekilmeyen, nadasa bırakılan, kiraya verilen ve
kiralanan arazilerin dönümleri, ekilen ürünlerin neler olduğu ve ekili
arazilerden ne kadar ürün elde edildiği ve bunların parasal
karşılığının ne olduğu kaydedilmiştir. Bunun yanında defterlerdeki
bilgiler sayesinde yazımın yapıldığı yerleşim yerinin tahmini nüfusu
ile şehirdeki halkın hangi iş kollarında çalıştığı tespit
edilebilmektedir. Bu çalışmada, zengin bir içeriğe sahip bu defterler
kullanılarak Kocaili sancağı Akhisar-ı Geyve kazası Özbek
köyünün,106 yine aynı sancağın Kandıra kazası Özbek köyünün,107
Erzurum Ovası köylerinden Özbek köyünün108 ve Kangırı sancağı
Nallı kazası Özbek köyünün109 sosyal ve ekonomik yapısı hakkında
bilgi verilecektir. Anadolu’da gerek Osmanlı döneminde gerekse


Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, El-mek: ertan.gokmen@cbu.edu.tr.
BOA. ML. VRD. TMT. d. 3708 (29 Aralık 1845).
107
BOA. ML. VRD. TMT. d. 39/66 (29 Aralık 1845).
108
BOA. ML. VRD. TMT. d. 6917 (29 Aralık 1845).
109
BOA. ML. VRD. TMT. d. 883 (29 Aralık 1845)
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Cumhuriyet döneminde kır iskân yerleri arasında Özbek isimli
yerler dışında değişik etnik yapılara işaret eden yerleşim alanları
vardır. Bu yerlere Boşnakköy, Boşnakkesikkavak, Boşnaklı,110
Çerkez,
Çerkezuşağı,
Çerkeztaşköprü,
Çerkezsultaniye,
Çerkezmahmudiye, Çerkezsöğütlü,111 Acemler,112 Gürcübey,
Gürcüler, Gürcülü, Gürcü, Gürcüatik,113 gibi köyler örnek olarak
verilebilir. Anadolu’da Özbek isimli yer adlarına erken tarihlerden
itibaren rastlanmaktadır. Çalışmamıza kaynaklık eden Özbek
köylerine ait temettuat defterlerinin içeriğine geçmeden önce
Osmanlı coğrafyasında ve özellikle Anadolu’da Özbek ismini
taşıyan köy, mezra, yaylak, tekke ve mahalle adlarına değinilecektir.
I-Anadolu Coğrafyasında Özbek İsmini Taşıyan Köy,
Mahalle, Mezraa, Yaylak ve Tekkeler
Osmanlı topraklarında Özbek varlığına işaret eden yerler
sadece temettuat defterleri bulunan dört köyden ibaret değildir. Bu
köyler dışında Anadolu’da Özbek/Özbey/Özbeğ ismini taşıyan pek
çok köy, mezra, mahalle ve yaylak ismine tesadüf edilmektedir.
Yayınlanmış olan tahrir defterlerinde ve tahrir defterlerine dayalı
olarak yapılmış çalışmalarda Özbek ismini taşıyan pek çok yer
ismine rastlanmıştır. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nın
yayınlamış olduğu defterlerde Anadolu tarafında Kocaili livası
Gebze kazasında Özbek mezrasına (Hâsıl: 400 akçe)114, aynı livanın
İznikmid kazasında Özbey köyüne (9 hane ve 1 imam, hâsıl 941
akçe),115 yine aynı livanın Kandıra kazasında Özbey köyüne (23
hane ve 18 mücerred),116 Kangırı livasında Özbek mezrasına (hâsıl
500 akçe),117 Sultanönü livasında Seyyidgazi’de Özbey mahallesine

110

Köylerimiz, 1 Mart 1968’e Kadar 2. Cilt, TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968, s. 623,
111
Köylerimiz, C. 2, s. 634.
112
Köylerimiz, C. 2, s. 596.
113
Köylerimiz, C. 2, s. 663.
114
438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) II, Haz. Ahmet
Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi
Daire Başkanlığı, Yayın Nu. 20, Ankara, 1994, s. 789.
115
438 Numaralı Muhasebe-i…. C. II, s. 763.
116
438 Numaralı Muhasebe-i…. C. II, s. 774.
117
438 Numaralı Muhasebe-i…. C. II, s. 705.
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(37 hane, 6 mücerred),118 Hüdavendigar livası Akhisar kazasında
Özbey mezrasına (13 hane, 11 mücerred, hâsıl 514 akçe),119 Biga
livası Biga kazası Özbek köyüne,120 Karesi livası Boğaz Hisar
nahiyesinde Özbek köyüne,121 Saruhan livası Menemen nahiyesinde
Özbek köyüne,122 Aydın livasında Özbek köyüne,123 Niğde livası
Ürgüp kazasında Özbeyi mezrasına,124 Aksaray livası Koçhisar
kazasında Özbek kışlasına,125 Bayburd livası Erzurum kazası MürsKulu nahiyesinde Özbey köyüne,126 Dârende livası Darende kazası
Ayvalu nahiyesinde Özbek mezrasına127 rastlanılmıştır. Rumeli’de
ise sağ kol kazalarından Filibe kazasında Özbey isminde bir
yaylağa128 tesadüf edilmiştir.
Yusuf Halaçoğlu’nun Anadolu’daki aşiretlere dair yapmış
olduğu çalışmadan anlaşıldığına göre 1523 tarihinde İznikmid
sancağı Kandıra nahiyesinde Özbek köyünde Yiva boyuna bağlı
Özbek cemaatine, 1584-1585 tarihinde Niğde sancağı Develi
nahiyesinde Oğlakçı mezrası ziraat yerinde Yiva boyuna bağlı
Yahyalu taifesinden Özbek cemaatine, 1551 tarihinde Halep
sancağında Bayat boyuna bağlı Halep Türkmenlerinden Özbeğ

118

438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) I, Haz. Ahmet
Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı Yayın Nu. 20, Ankara, 1994, s. 142..
119
166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530), Haz. Ahmet
Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı Yayın Nu. 27, Ankara, 1995, s. 85.
120
166 Numaralı Muhâsebe-i… s. 225.
121
166 Numaralı Muhâsebe-i… s. 283.
122
166 Numaralı Muhâsebe-i… s. 318.
123
166 Numaralı Muhâsebe-i… s. 400.
124
387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) I, Haz.
Ahmet Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu. 32, Ankara, 1997, s. 178.
125
387 Numaralı Muhâsebe-i… C.I, s. 144.
126
387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530) II, Haz.
Ahmet Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı
Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu. 36, Ankara, 1997, s. 869, 872.
127
387. Numaralı Muhâsebe-i … c. II, s. 971.
128
370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rum-İli Defteri (937/1530) I, Haz. Ahmet
Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı Yayın Nu. 55, Ankara, 2001, s. 96.
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cemaatine rastlanmıştır.129 Özbek cemaatinin bağlı olduğu boylardan
Yiva130 ve Bayat’ın131 yirmi dört Oğuz boyundan biri olduğu
bilinmektedir. Yine İçel ve Alaiye sancaklarına iskânları
kararlaştırılan Yörük taifesinden Kara-Hacılu cemaatine bağlı
oymakların 1701 yılı baharında Yahyalu bölgesine gelerek ahalisine
zulmettikleri yerler arasında Köşk, Numan, Sülayman Fakihlü ve
Saruca köyleri yanında Özbeğ köyü de bulunmakta idi.132
Cevdet Türkay’ın Başbakanlık Arşiv belgelerine dayalı
olarak Osmanlı Devleti’ndeki aşiret, oymak ve cemaatlere dair
hazırladığı eserde Yörükân taifesinden Özbek/Özbekler/Özbekobası
cemaatine Bursa kazasında (Hüdavendigâr sancağı), Balıkesri
kazasında (Karesi sancağı), Menemen kazasında (Saruhan sancağı),
Denizli sancağında (Kütahya sancağı) tesadüf edilmiştir.133
Yukarıda belirtilenler dışında Osmanlı Arşivi’nde yaptığımız
taramalarda Özbek ismini taşıyan köy adlarına rastlanmıştır. Bu
vesikalara göre 1565 yılında İznikmid kazasında,134 1738’de
Kandıra nahiyesinde,135 tarihsiz bir belgede Aydın sancağı
Sultanhisarı nahiyesinde,136 1574’te ve 1793’te Pertek sancağında,137
1787’de Sivas sancağı Sorgun nahiyesinde,138 1802’de ve 1837
Erzurum’da,139 1849’da Lefke kazasında,140 1899’da ve 1917’de
Biga kazasında,141 1861’de Florina kazasında,142 1918’de Urla
129

Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), C. IV,
Togan Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 1840.
130
Faruk Sümer, Tarihleri-Boy Teşkilatı Destanları Oğuzlar (Türkmenler), Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı, 5. Baskı, İstanbul, 1999, s. 348-356.
131
Sümer, age., s. 241-254.
132
Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, s. 48.
133
Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğunda
Oymak Aşiret ve Cemaatler, Tercüman Kaynak Eserler Dizisi, İstanbul, 1979, s. 622
134
BOA. A.DVNSMHM.d 6/1097, (28 Nisan 1565).
135
BOA. AE.SMMD.I, 228/18214, (26 Şubat 1738).
136
BOA. AE:SMMD.IV. 20/2255.
137
BOA.A. DVNSMHM.d. 25/533 (7 Şubat 1574); BOA. AE. SSLM.III. 46/2684, (7
Ağustos 1793)
138
BOA. C. EV. 200/9979, 31 Mart 1787).
139
BOA. C. MF. 59/2948 (25 Temmuz 1837); BOA. ML. 311/12719 (1 Ekim 1802).
İlk belgeden anlaşıldığına göre bu köyde Haydar Şeyh Zaviyesi bulunmaktadır.
140
BOA. İ. MVL. 132/3556 (14 Ocak 1849).
141
BOA. ŞD. 2690/57, (7 Mart 1899); BOA. DH.ŞFR. 657/34 (5 Kasım 1917).
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kazasında143 ve 1761’de Tırhala sancağı Yenişehir nahiyesinde144
Özbek/Özbey isimli köylere tesadüf edilmiştir.
Osmanlı döneminde tesadüf edilen Özbek isimli bu köyler
yanında Türkiye Cumhuriyeti idari taksimatı içerisinde Çanakkale
merkezde, İzmir’in Torbalı ilçesinde, İçel’in Tarsus ilçesinde,
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, İzmir’in Urla ilçesinde, Maraş’ın
Pazarcık ilçesinde, Mardin’in İdil ilçesinde Özbek isminde köyler
bulunmaktadır. Bu köylerden İzmir Torbalı’da bulunanın eski adının
Özbey,145 İçel’de bulunanın Kürtmusa, Diyarbakır’da bulunanın
Şeyhbuban, Mardin’de bulunanın Telsakan olduğu “Köylerimiz”
adlı eserde belirtilmiştir.146
Osmanlı belgelerinde tesadüf edilen ve çalışmamıza konu
olan köylerden bazılarının Türkiye Cumhuriyeti idari taksimatı
içerisinde yer aldığı görülmektedir. Kocaili sancağının Akhisar
kazasında bulunan Özbek köyü günümüzde Sakarya ili Pamukova
ilçesinde; Kocaili sancağı Kandıra kazasında bulunan Özbek köyü
de Kocaeli vilayeti Kandıra ilçesi içerisinde yer almaktadır.
Temettuat defterlerinde Erzurum Ovası köylerinden olduğu
zikredilen Özbek köyünün Erzurum’un merkez ilçesi Ilıca bucağına
bağlı Özbek köyü olduğunu düşünmekteyiz. Bu köyün Düzcü
köyünün yarım saat batısında bulunduğu ve köyde Özbek Baba
isminde bir Türk evliyasının mezarının ve zaviyesinin bulunduğu,
bundan dolayı Özbek ismi ile anıldığı kaynaklarda
zikredilmektedir.147 Günümüzde Çankırı ili Şabanözü ilçesinde bir
Özbek köyü148 bulunmakta ise de coğrafi uzaklık sebebiyle
temettuat defterlerinde zikri geçen köyün Ankara sancağı Nallıhan
kazasındaki Özbek köyü ile aynı olma ihtimali bulunmamaktadır.
Bugün Şabanözü ilçesinde bulunan Özbek köyünün buraya göç

142

BOA. MVL. 922/11 (9 Ocak 1861).
BOA. ŞD. 1456/45. (27 Ağustos 1918).
144
BOA. AE. SMST.III, 28/1902, (1 Ağustos 1761).
145
Köylerimiz, 2. Cilt, s.737.
146
Köylerimiz, 1 Mart 1968’e Kadar 1. Cilt, TC. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968, s. 440-441.
147
Abdürrahim Şerif Beygu, Erzurum Tarihi, Anıtları ve Kitabeler I, İstanbul, 1936, s.
173-174.
148
Köylerimiz, 1. Cilt, s. 438-439.
143
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etmiş bir Özbek cemaati tarafından kurulmuş olma ihtimali
bulunmaktadır.
Anadolu’da ve Osmanlı coğrafyasında Özbek ismini taşıyan
köy, mezra ve yaylaklar dışında Özbeklere ait tekkeler de
bulunmaktadır. Osmanlı Arşivi’nde bu tekkelerin varlığına delalet
eden birçok belge bulunmaktadır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre
İstanbul Üsküdar’da Sultan Tepesi’nde,149 Sultanahmet’te Mehmet
Paşa Yokuşu’nda Mehmet Paşa Camii yakınında,150 Eyüp’te,151
Bağdat’ta,152 Antakya’da,153 Adana’da,154 Mekke’de,155 Halep’te,156
Mısır’da,157 Medine’de,158 Kudüs’te,159 Bursa’da,160 Karahisar-ı
Sahip’te161 ve Drama’da162 Özbeklere ait tekke bulunmakta idi.
Nakşibendi tarikatına ait olduğu belirtilen bu tekkelerde Nakşibendi
tarikatının öğretileri öğretilmekte ve bu tarikatın dini ayinleri icra
edilmekte idi. Dini öğretiler yanında bu tekkelerde fakir dervişler ve
misafirler barınmakta idi. Bunun yanında bu tekkelerde Buhara’dan
elçi olarak gelen kişiler misafir olarak kalmakta idi.163 İstanbul’a
gelen elçiler yanında Buhara ahalisinden olup İstanbul’a ve
Mekke’ye gelmiş olanlar bu şehirlerdeki Özbeklere ait tekkelerde

149

BOA. AE.SMST.II, 86/9210, (18 Aralık 1722); BOA.C.EV. 661/33348 (29 Ağustos
1791); BOA. EV., 104/5157, (22 Ocak 1792); BOA.İ. DH. 121/6150 (24Nisan 1846);
BOA. BEO. 2691/201800, (23 Ekim 1905); BOA. İEV. 45/11, (22 Ağustos 1907).
150
BOA. C. EV. 39920220, (16 Nisan 1800); BOA. C. EV. 324/16497 (5 Nisan 1822);
BOA. İ. MVL 335/14416 (9 Temmuz 1855); BOA. C. EV. 242/12061 (11 Nisan 1882);
BOA. ŞD. 3174/26, (22 Ekim 1922).
151
BOA. C. EV. 230/11472, (6 Ağustos 1776); BOA. C. EV. 101/5036, (1 Aralık 1837);
BOA. C. EV. 242/12095, (23 Şubat 1837); BOA. MVL, 495/87(10 Mayıs 1866); BOA.
A. MKT. MHM. 429/53, (10 Aralık 1868).
152
BOA. A. MKT.NZD. 13/39, (27 Ağustos 1850); BOA. ŞD. 174/32, (1 Mayıs 1906).
153
BOA. AE. SMST. III. 231/18235 (6 Mayıs 1769); BOA. 226/11291 (8 Kasım 1802).
154
BOA. C.EV. 40/2059 (11 Ağustos 1754); BOA. 252/12773 (20 Ekim 1801).
155
BOA. C. EV. 120/5995, (7 Ocak 1837); BOA. MVL. 549/91, (20 Ekim 1867).
156
BOA. C. EV. 644/32466 (17 Temmuz 1795).
157
BOA. 56/2752 (4 Mart 1840); BOA. A. MKT. MHM. 461/6, (30 Temmuz 1873).
158
BOA. İ. DH. 88/4381, (21 Haziran 1844); BOA. MVL. 549/91, (20 Ekim 1867).
159
BOA. AE. SAMD. III. 88/8836, (31 Ocak 1727); BOA. HR. SYS. 411/3, (11.9.1861).
160
BOA. C. EV. 477/24106, (15 Şubat 1719).
161
BOA. C. EV. 118/5875 (26 Kasım 1867).
162
BOA. BEO. 342/25610, (13 Ocak 1894).
163
BOA. C. HR. 12/5600, (18 Kasım 1867); BOA. A. MKT. MHM. 395/8, (3 Aralık
1867).
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barınıyorlardı.164 Bu tekkeler ve köyler yanında Bolu sancağı
mahalleleri arasında Özbekistan şehirlerinden Semerkand’ın ismini
taşıyan bir mahalleye tesadüf edilmektedir. Bu mahallede
Semerkandü’l-Buhara ve Aktaş türbeleri bulunmakta idi.165
Yukarıda Özbek yerleşimlerine dair verilen bilgilere göre
çalışmamıza konu olan Kocaili sancağındaki Özbek köylerine XVI.
yüzyılda rastlanmaktadır. Kocaili sancağı Kandıra kazasındaki
Özbek köyünün yirmi dört Oğuz boyundan Yiva boyuna bağlı
Özbek cemaati olduğu görülmektedir. 1530 tarihinde Çankırı
kazasında bir Özbek mezrasına rastlansa da bunun Nallı kazasındaki
Özbek köyünün ilk yerleşim yeri olduğu belli değildir. Yine aynı
yıllarda Bayburd livası Erzurum kazası Mürs-Kulu nahiyesinde
tesadüf edilen Özbey köyünün incelememize konu olan köylerden
olduğu kesin değildir. Erzurum’da 1802 ve 1837 yıllarında Özbek
isimli köye tesadüf edilse de bu köyün nerede olduğu
belirtilmemiştir. Ancak bu köyün içinde Özbek Baba zaviyesinin
bulunduğu Özbek köyü olma ihtimali kuvvetlidir. Yukarıda
zikredilen bilgilerden Anadolu’da tesadüf edilen Özbek köylerinin
Yörükân taifesinden olduğu ve Özbek/Özbeğ cemaatine mensup
oldukları anlaşılmaktadır.
II-Özbek Köyleri Temettuat Defterleri
Çalışmada kullandığımız temettuat defterleri Anadolu’nun
farklı bölgelerinde bulunan Özbek köylerine aittir. Bu durum aynı
tarihte Anadolu’nun farklı yerlerindeki köylerin sosyal ve ekonomik
durumunu yansıtması bakımından önemlidir. Temettuat defteri
bulunan dört Özbek köyünden ikisi Marmara Bölgesi’nde, biri İç
Anadolu’da bir diğeri de Doğu Anadolu’da bulunmaktadır. Bolu
eyaleti Kocaili sancağı Kandıra kazasında bulunan Özbek köyü
hariç değer köylere ait temettuat kayıtları müstakil defterlere
yazılmıştır. Kandıra kazasında bulunan Özbek köyü Özbek
Divanı’nda bulunmaktadır. Dokuz haneli Özbek köyü de dâhil bu
divanda beş haneli Saraçoğlu, on haneli Duraklı, beş haneli Zîr
Kumlu, sekiz haneli Yukarı Kumlu, üç haneli Gölbaşı, iki haneli
Türkmen, on haneli Nebioğlu köyü ile yedi haneli Kıpti tâifesi
164

BOA. DH. MKT. 1027/35, (4 Aralık 1905); BOA. A. MKT. NZD. 379/57, (20 Kasım
1861).
165
Mehmet Süme, Bolu Nüfus Defteri 1840, Kriter Yayınları, İstanbul, 2018, s. 19.
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bulunmaktadır.166 Şu halde Özbek Divanı’nda toplam 59 hane
yaşamaktadır. Özbek karyesi bu divanda kaydedilen ikinci köy
durumundadır. Özbek Divanı temettuat defteri 21 sayfadan
oluşmakta olup defterin sonunda Özbek Divanı’nın imam ve
muhtar-ı evvelinin mührü bulunmaktadır. Bolu eyaletinin Kocaili
sancağı Akhisar-ı Geyve kazasında bulunan Özbek köyünün ise
müstakil defteri mevcuttur. Defter on bir sayfadan müteşekkildir.
Defterin sonu Özbek köyü imamı, muhtar-ı sânisi ve beş azası
tarafından mühürlenmiştir.167 Ankara eyaleti kazalarından Kangırı
kaymakamlığı dâhilinde yer alan Nallı kazası köylerinden Özbek
karyesi temettuatlarının yazıldığı defter on bir sayfadır.168 Defterin
sonunda herhangi bir mühür ve imza bulunmamaktadır. Erzurum’da
olduğu belirtilmekle birlikte hangi sancak ve kazaya bağlı olduğu
zikredilmeyen Özbek köyü temettuat defterinde “Erzurum ovası
kurâlarından” şeklinde tavsif edilmiştir. Köye ait temettuat defteri
müstakil olarak tertip edilmiş olup beş sayfadan müteşekkildir.
Defterin sonu köyün imamı ve muhtarı tarafından mühürlenmiştir.
III-Özbek Köylerinin Demografik Yapısı ve Ahalilerinin
Mesleki Durumu
Temettuat defterleri verileri yerleşim yerlerinin tahmine
dayalı nüfuslarının belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Bu
defterlere erkek nüfus ile kazancı olan kadınların tümü yazılmıştır.
Bu defterlere dayalı nüfus hesaplamaları yapılırken genel olarak beş
katsayısı kullanılmıştır. Özbek köyleri için de bu katsayıyı
kullandığımızda dokuz haneli Kandıra kazası Özbek köyünün 45, 59
haneli Özbek Divanı’nın 295, 21 haneli Akhisar-ı Geyve kazası
Özbek köyünün 105, 64 haneli Nallı kazası Özbek köyünün 320 ve
17 haneli Erzurum Özbek köyünün 85 tahmini nüfusa sahip olduğu
sonucuna varılabilir.
Temettuat defterleri şehirde ve kırsal alanda yaşayan
mükelleflerin uğraş alanları hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgiler
sayesinde o yerleşim yerindeki kişilerin hangi iş kollarında faaliyet
yürüttükleri tespit edilebilmektedir.

166

BOA. ML.VRD.TMT.d.3966, s. 3-21.
BOA. ML.VRD.TMT.d.3708.
168
BOA. ML.VRD.TMT.d. 883.
167
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Köylere ait defterler incelendiğinde Kandıra kazası Özbek
köyünde yedi çiftçi, bir gülcü ve bir de mesleği belirtilmeyen kişi
yaşamaktadır. Akisar-ı Geyve kazası Özbek köyünde ise 19 erbâb-ı
ziraat, bir amelimande olan imam ve bir muhtar ve ashâb-ı ziraat
olan kişi yaşamaktadır. Nallu kazası Özbek köyünde 43 ziraatçı,
dokuz erbâb-ı ziraat, bir ziraatçı ve çulha, bir hizmetkâr, bir sâi, bir
kömürcü, bir ziraatçı ve sâî, dört çoban, üç tane de daha önce
ziraatçı iken şimdi hizmetkâr oldukları belirtilen şahıslar
bulunmaktadır. Erzurum ovası Özbek köyünde ise sekiz ashâb-ı
çiftlik, üç ashâb-ı çiftlikât, üç erbâb-ı ziraat, iki çoban, bir
hizmetkâr, bir sığırtmaç ve bir de arabacı bulunmaktadır. Köylerin
dördüne ait meslek bilgileri değerlendirildiğinde mükelleflerin
büyük kısmının ziraatla uğraştığı, çok azının çobanlık ve
hizmetkârlık yaptığı görülmektedir. Ziraatçı olmayan kişilerin Nallu
kazası Özbek köyünde ve Erzurum Özbek köyünde ikamet ettikleri
görülmektedir.
IV- Özbek Köylerine Ait Vergiler
a-Vergi-yi Mahsûsa
Tanzimat’a kadar tarım ürünlerinden öşür, koyunlardan
âdet-i ağnâm ve gayrimüslimlerden cizye vergisi alınmakta idi. Pek
çok çeşidi ve tahsil şekli olan örfi vergiler 1840 yılında vergi-yi
mahsûsa adı altında birleştirilmiştir.169 Bu vergi yerel meclislerce
halkın mali durumuna göre hane başına (an-cemaatin) tevzi
edilmekte idi.170 An-cemaatin vergi her kazanın çeşitli isimler
altında bir senede vermekte olduğu vergi tutarı ile bu tutardan bazı
indirimler yapılmasından sonra kazalardan tahsil ediliyordu. Bu
verginin tahsilinde muhassıllar görevli idi.171 Temettuat
defterlerinde şahıslara ait kayıtlarda “sene-i sâbıkada vergi olarak
bir senede vermiş olduğu”,172 “sene-i sâbıkada vergi-yi mahsûsadan
i’ta”,173 “geçen altmış senesi vergi-yi mahsûsadan bir senede vermiş

169

Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı Mali Tarihi, İstanbul, 2016, s. 680.
M. Macit Kenanoğlu, “Vergi”, DİA, C. 43, İstanbul, 2013, s. 56.
171
Tabakoğlu, age., s. 681.
172
BOA. ML.VRD.TMT.d.33966, s. 3.
173
BOA. ML.VRD.TMT.d. 3708, s. 2.
170
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olduğu”174 ve “sene-i sâbıkada vergi-yi mahûsadan bir senede
vermiş olduğu”175 şeklinde zikredilmektedir.
Ele aldığımız köylerin verdikleri vergi-yi mahsûsa
miktarlarına gelince Kandıra kazasında bulunan Özbek köyündeki
ahalinin ödediği vergi-yi mahsûsanın 76-375 kuruş arasında
değiştiği görülmektedir. Köydeki herkes bu vergiyi ödemiştir. Köy
ahalisinin toplam vergi-yi mahsûsa miktarı 2.193 kuruştur. Akhisar-ı
Geyve kazası Özbek köyünde ise köyün imam ve muhtarı hariç
herkes bu vergiyi vermiştir. Bu köyde ödenen vergi-yi mahsûsa
toplamı 5.700 kuruş olup en düşük vergi-yi mahsûsa miktarı 175
kuruş, en yüksek ise 400 kuruştur. Erzurum ovasındaki Özbek
köyünde ise meslek kazançları ile geçinen sığırtmaç, çoban,
hizmetkâr ve arabacı gibi kimseler hariç diğer mükellefler bu vergiyi
ödemişlerdir. Bu köyde bu verginin en düşük miktarı 15, en yüksek
ise 50 kuruştur. Köydeki ahalinin toplam vergi miktarı 410 kuruştur.
Nallı kazasındaki 64 haneli Özbek köyünde iane ile geçinen iki kişi
hariç herkes vergi-yi mahsûsa ödemiştir. Köyün toplam vergisi 7293
kuruştur. Şahısların ödediği vergi miktarı 14 kuruş ile 293 kuruş
arasında değişmektedir. Dört köye ait vergi-yi mahsûsa miktarları
göz önüne alındığında en düşük verginin Erzurum’daki Özbek köyü
halkına ait olduğu görülmektedir.
b-Öşür Vergisi
Şerî bir vergi olan öşür hasat zamanında arazi
mahsullerinden alınmaktadır. Arazi şayet yağmur ve dere suları ile
sulanıyorsa tam, dolap, makine ve diğer aletlerle sulanıyorsa yarım
öşre tabi tutulmaktadır.176 Alınan öşrün miktarı toprağın verimine,
sulama şartlarına, ürün çeşidine, mahalli örf ve adetlere göre
değişiklik arz edebilmekte idi. Tanzimat sonrasında bu vergi
üreticinin yaptığı masrafa bakılmaksızın gayrisafi hasılat üzerinden
onda bir olarak tahsil edilmeye başlanmıştır.177 Erzurum’da ortak
ekilen arazilere ait gelir kayıtlarından bu verginin %10 olarak tahsil
edildiği anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tablolarda kazalardaki Özbek

174

BOA. ML.VRD.TMT.d. 883, s. 2.
BOA. ML.VRD.TMT.d.6917, s. 2
176
Abdurrahman Vefik, Tekâlif Kavâidi, Birinci Tab’, Kader Matbaası, Dersaadet,
1327, s. 15-16.
177
Ahmet Tabakoğlu, “Öşür”, DİA, C. 34, İstanbul, 2007, s. 101. (100103).
175
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köyleri halkının her bir ürün için ne kadar öşür ödeyeceği
gösterilmiştir.
Tablo-1 Kazalara Ait Özbek Köylerinde Üretilen
Ürünlerden Alınan Öşür Miktarı ve Bunun Parasal Değeri
Akhisar-ı Geyve
Kazası Özbek
178
Köyü

Kandıra Kazası
179
Özbek Köyü

Erzurum Ovası
180
Özbek Köyü

Nallı Kazası
181
Özbek Köyü

Hınta

1973 Krş. (164 Kile)

310 Krş. (31
Kile)

645 Krş. 8
(Somar182=128
183
Kod )

555 Krş (46
kile)

Şair

328 Krş. (54 Kile)

40 Krş. (13,3
Kile)

316 Krş. (9,4
Somar=150,4 Kod)

332 Krş. (41,5
Kile)

Çavdar

213,5 Krş (30 Kile)

Alef

-

Üzüm

89,5 Krş.

Pembe

810,5 Krş.

Kapluca
Gendüm

-

44 Krş. (4,4
Kile)

6 Krş.
12 Krş 4 Kile
63 Krş. 3,7 Kile

Burçak

5 Krş. (Bir kile
184
bir hak )

Bostan

23 Kuruş Maktu

178

Akhisar- Geyve kazası Özbek köyünde üretilen ürünlerin birim fiyatları: Hınta,
kilesi 12 kuruş; Şair, kilesi 6 kuruş; Çavdar, kilesi 7 kuruştur. Üzüm ve pembe için
birim fiyat verilmemiştir.
179
Kandıra kazası Özbek köyünde üretilen ürünlerin birim fiyatları: Hınta, kilesi 10
kuruş; şair, kilesi 3 kuruş; alef, kilesi 4 kuruş; kapluca, kilesi 3 kuruş; gendüm, kilesi
17 kuruştur.
180
Erzurum Özbek köyünde üretilen ürünlerin birim fiyatı: Hınta, somarı 80, kodu 5
kuruş; şair, somarı 33,6, kodu 2 kuruştur.
181
Nallı kazası özbek köyünde ürünlerin birim fiyatı: Hınta, kilesi 12 kuruş; şair
kilesi 8 kuruştur.
182
Somar: Bir tahıl ölçeğidir. Erzurum ve Erzincan ve Amasya yöresinde kullanılan
bir nevi kiledir. Erzurum yöresinde kullanılan somar 8 İstanbul kilesine denk
gelmektedir. Erzurum kilesi karşılığı ise dört kiledir. Somar ayrıca Erzincan
yöresinde 16 ölçek tohum ekilebilen sekiz dönümlük araziye denilmektedir. M. Ali
Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2011, s. 623
183
Kod: Somar’ın 1/16’sına tekabül etmektedir. Bir kod yarım İstanbul kilesidir.
Ünal, age., s. 623.
184
Kilenin dörtte biri değerinde tahıl ölçüsü birimi.
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Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere Özbek köylerinde
hınta, şair, çavdar, burçak, alef, pembe, üzüm ve kapluca185
yetiştirildiği görülmektedir. Öşür gelirlerine bakıldığında en yüksek
miktarın Akhisar-ı Geyve kazasında bulunan Özbek köyüne, en
düşük miktarın ise Kandıra kazası Özbek köyüne ait olduğu
görülmektedir. Her yerleşim yerinde ürünlerin birim fiyatlarının
farklı olduğu dikkat çekmektedir. Bu farklılık o yerleşim yerinde
kullanılan ölçü birimlerinin miktarı ile ilgili olmalıdır. Erzurum
yöresinde Anadolu’nun pek çok yerinde rastlanılmayan somar ve
kod isimli tahıl ölçü birimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu
birimlerin ne olduğu dipnot 76 ve 77’de gösterilmiştir.
c-Ağnam Resmi
Şerî bir vergi olan ağnam resmi, resmi ganem, âdet-i ağnam,
âdet-i zekat gibi isimlerle anılmakta idi. Bu vergi genellikle koyun
yavruladıktan sonra nisan ve mayıs aylarında alınırdı. Ağnam resmi
koyun besiciliği yapan konar-göçer Türkmen ve Yörükler için
önemli idi. Tanzimat sonrası yapılan vergi düzenlemelerinden sonra
da bu verginin alınmasına devam edildi, ancak verginin ayni olarak
alınması usulü terk edildi. Artık her koyun ve keçiden beşer kuruş
ve yirmi beşer para alınması kararlaştırılmıştır.186
Ele aldığımız Özbek köyleri içerisinde Nallı kazasında
bulunan Özbek köyünde bu resmin alındığı görülmektedir. İlgili
kayıtlarda bu vergi “ağnâm rüsumu” olarak zikredilmiş olup kıl
keçilerinden elde edilen yıllık gelirin onda biri ağnam resmi olarak
alınmıştır.187 Nallı kazası Özbek köyünde toplam 163 kıl keçisi
mevcut olup bunlarda alının ağnâm resmi toplamı 80 kuruştur. Bu
miktarın on katı alındığında toplam 800 kuruş ağnam geliri
oluşmaktadır.
V-Özbek Köylerinde Arazilerin Kullanımı
Temettuat defterlerinde halkın elinde bulunan ve ziraat için
kullanılan araziler hakkında hayli bilgi bulunmaktadır. Defterlerde
şahısların ellerinde bulunan arazilerin dönüm olarak miktarı
verilmesine rağmen bu arazilerin ne kadarının hangi ürün ziraatı için
185

Taneleri ufak bir cins buğday. Türk Dil Kurumu Tarama Sözlüğü.
Feridun Emecen, “Ağnâm Resmi”, DİA, C. 1 İstanbul, 1988, s. 478.
187
BOA.ML.VRD.TMT.d. 883, s, 2.
186
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ayrıldığı belirtilmemiştir. Dolayısı ile bu arazilerde hangi ürünlerin
ziraatının yapıldığı öşre dair verilen bilgiler sayesinde
anlaşılmaktadır. Köylere ait araziler, mezru, gayr-i mezru, devriyle
mezru, bağ, dut bahçesi, mezru pembe tarlası, müstecir olunan arazi
ve bostan tarlası şeklinde tavsif edilmiştir. Bu arazilerden Özbek
köylerinde ne kadar bulunduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo-2 Kazalarda Bulunan Özbek Köylerinde Arazilerin
Kullanım Şekli

Mezru
Gayr-i Mezru

Akhisar-ı
Geyve Kazası
Özbek Köyü

Kandıra
Kazası Özbek
Köyü

Erzurum
Ovası Özbek
Köyü

Nallı
Kazası
Özbek
Köyü

240 Dönüm

87,5 Dönüm

160 Somar188
2 Kod

123
Dönüm

53 Dönüm

36 Dönüm
87 Somar189

113
Dönüm

(Devriyle Ziraatta)
89 Dönüm

Gayr-i Mezru
Bağ

16,5 Dönüm

Dut Bahçesi

5,5 Dönüm

Pembe

142 Dönüm

Müstecir Olunan

1 Dönüm
34
18 Dönüm

Bostan
Toplam

457 Dönüm

246 Dönüm

247 Somar 2
Kod

255
Dönüm

Yukarıdaki tabloda Erzurum ovası Özbek köyündeki arazilerin
büyüklüğü somar ve kod cinsinden yazıldığından diğer Özbek
köyleri ile karşılaştırmak mümkün olmamıştır. Öşür vergilerinin
yüksek olduğunu gördüğümüz Akhisar-ı Geyve kazasındaki Özbek
188

Bir Somar 8 İstanbul kilesine eşittir. 160 somar 1280 İstanbul kilesinin ekim
yapıldığı arazidir.
189
87 Somar 696 İstanbul kilesinin ekim yapıldığı arazidir.
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köyünün arazi miktarının Kandıra ve Nallı kazasındaki Özbek
köylerindeki arazilerden fazla olduğu görülmektedir. Nallı ve
Kandıra kazası Özbek köylerinin arazi miktarı birbirine yakındır.
Bağ ve dut arazilerine sadece Akhisar-ı Geyve kazasında, pembeye
ise Akhisar-ı Geyve ve Nallı kazası Özbek köyünde rastlanmıştır.
Arazi kiralayarak ziraat yapan kişiye ise sadece Kandıra kazası
Özbek köyünde tesadüf edilmiştir. Kandıra ve Akhisar-ı Geyve
kazasında nadasa bırakılan araziler için “devriyle ziraatta” tabiri
kullanıldığından bu arazilerin bir yıl ekildiği bir yıl nadasa
bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ortak ziraî faaliyet ise Erzurum Özbek
köyünde gerçekleştirilmektedir. Köydeki iki hane 60 somar 8 kod
araziyi ortak ekmişlerdir.
Kandıra, Akhisar-ı Geyve ve Nallı kazasında şahısların
ellerinde bulunan arazilerin en büyüğü 17 dönümdür. Nallı kazası
Özbek köyünde diğer kazalardaki köylere kıyasla daha küçük
araziler bulunmaktadır. 64 haneli köydeki en büyük arazi altı
dönümdür. Bağ arazisi sadece Akhisar-ı Geyve kazası Özbek
köyünde mevcut olup bağ arazilerinin büyüklüğü 0,5 ile 1,5 dönüm
arasında değişmektedir. Aynı kazada dut bahçeleri olmasına rağmen
ahalinin gelirleri arasında ipeğe dair kayda rastlanmamıştır. Nallı
kazası Özbek köyünde bazı kişiler kudretleri olmadığı gerekçesi ile
arazilerini “halî” bırakmışlardır.190
Nallı kazası Özbek köyünde bazı kişilerin köyden firar
ettikleri defterlerdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Köyden firar eden
bu kişilerden bazısının arazisi olup bunu ekmeğe kudreti olmadığı
gerekçesi ile firar ettiği belirtilmiştir. Bu kişiler hanesi ile birlikte
köyden başka şehirlere gitmişlerdir. Firar eden bu kişilere dair
bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

190
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Tablo-3 Nallı Kazası Özbek Köyünden Firar Eden Ahali
Defter No.
BOA. ML.
VRD.
TMT.d

Adı ve Unvanı

Mesleği

Nereye Gittiği

Elindeki Mal
Varlığı

Davudoğlu Hasan

Ziraatçı

Hanesiyle
Sivas
sancağına

3 inek, 1
dönüm bostan.

883, s. 3

Karakülahoğlu
Ahmed

Ziraatçı

Hanesiyle
Sivas
sancağına

Kudreti
olmadığından
2 dönüm tarlası
hâli

883, s. 3

Durkayaoğlu
Halil

Ziraatçı

Çorum
sancağına

Gayr-i mezru 6
dönüm tarla

883, s. 4.

Delimehmedoğlu
Mustafa

Ziraatçı

Hanesiyle
Sivas
sancağına

Gayr-i mezru 2
dönüm

883, s. 4

Değirmencioğlu
Kasım

Ziraatçı

Hanesiyle
Çorum
sancağına

Gayr-i mezru 6
dönüm tarla

883, s. 5

Horozoğlu
Mustafa

Ziraatçı

Terk-i evtân ile
Çorum
sancağına

-

883, s. 7

Bayatoğlu Ahmed

Ziraatçı

Ayaş’a

Gayr-i mezru 2
dönüm tarla

883, s. 7

Karaisaoğlu
Mustafa

Ziraatçı

Hanesiyle terki evtân ile
Çorum’a

Gayr-i mezru 2
dönüm tarla

883, s. 7

Otağanoğlu
Hüseyin

Ziraatçı

Hanesiyle
Çorum
sancağına

Gayr-i mezru 3
dönüm

883, s. 8

Hacıoğlu Hasan

Ziraatçı

Sivas
sancağına

Gayr-i mezru 4
dönüm

883, s. 11

Kenanoğlu
Mustafa

Çoban

Çorum
sancağına

Hanesi dışında
mülkü yok

883, s. 11

Tombakoğlu Halil

Ziraatçı

Bursa’ya

Gayr-i mezru 6
dönüm, beş
senedir hâlî

883, s. 11
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Nallı kazası Özbek köyü 64 haneden ibaret olup yukarıda isimleri
yazılı 12 kişi ekilebilecek küçük de olsa arazileri olduğu halde
haneleriyle birlikte yaşadıkları köyü terk etmişlerdir. Bu kişilerin
biri hariç diğerleri ziraatçıdır. Bu kişilerin ekmedikleri arazileri
dışında gelire konu malları yoktur. Göçler Sivas, Çorum, Bursa ve
Ayaş’a yapılmıştır. Göç edenlerin dördü Sivas’a, beşi Çorum’a, biri
Bursa’ya, bir diğeri de Ayaş’a gitmişlerdir. Karakülahoğlu
Ahmed’in iki dönümlük arazisini ekmeğe kudreti olmadığı
gerekçesi ile Sivas’a göç ettiği belirtilmiş olmakla birlikte, diğer
hanelerin de benzer sebeplerle veya ektiği arazilerden istenilen
verimi alamadığı gerekçesi ile göç etmiş olabileceği düşünülebilir.
VI-Özbek Köylerinde Hayvancılık
Çalışmamıza konu olan Özbek köylerinde halkın geçim
kaynaklarından birinin de hayvancılık olduğu defterlerde yer alan
bilgilerden anlaşılmaktadır. Köylerde hem büyükbaş hem de
küçükbaş hayvanlara rastlanmaktadır. Köylere ait hayvan sayıları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-4 Özbek Köylerinde Hayvan Varlığı
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Nallı
Kazası
Özbek
Köyü (64
Hane)

Akhisar-ı
Geyve Kazası
Özbek Köyü
(21 Hane)

Kandıra
Kazası Özbek
Köyü
(9
Hane)

Erzurum
Ovası Özbek
Köyü (17
Hane)

Sağman
Camus

16 (13 hanede,
hayvan başına
gelir 60 kuruş)

2 (2 hanede,
hayvan başına
gelir 25 kuruş)

-

-

Sağman
İnek

7 (7 hanede,
hayvan başına
gelir 30 kuruş)

23 (10 hanede,
hayvan başına
gelir 15 kuruş)

21 (11 hanede,
hayvan başına
gelir 30 kuruş)

70 (34
hanede,
hayvan
başına gelir
12 kuruş)

Dölsüz
İnek

-

-

2 (2 hanede)

-

Sağman
Manda

-

-

5 (4 hanede,
hayvan başına
gelir 60 kuruş)

-

Dölsüz
Manda

-

-

1

-
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Erkek
Manda

-

-

2 (1 hanede)

-

Yavru
Manda

-

-

2 (2 hanede)

-

Düve
Manda

-

-

2 (2 hanede)

-

Dişi Düve

-

-

8 (7 hanede)

1

Tosun

-

-

4 (2 hanede)

-

-

-

13 (9 hanede)

-

191

Mozik

Camus
Öküzü

15 (7 hanede)

4 (2 hanede)

Karasığır
Öküzü

22 (11 hanede)

21 (7 hanede)

Koşum Öküzü
36 (11 hanede)

65 (33
hanede)

76 (10 hanede,
hayvan başına
gelir 12 kuruş)

19 (2
hanede,
hayvan
başına gelir
5 kuruş)

Sağman
Ağnam

-

17 (4 hanede,
hayvan başına
gelir 6 kuruş)

Dişi
Ağnam

-

-

Erkek
Ağnam

-

3 (1 hanede,
hayvan başına
gelir 1,5 kuruş)

Toklu

-

Kuzu

-

11 (2 hanede)

2 (1 hanede)

5 (1 hanede)

-

-

-

13 (3 hanede)

-

54 (10 hanede)

-

Sağman
Kıl Keçi

-

-

-

133 (20
hanede,
hayvan
başına gelir
5 kuruş)

Yoz kıl
Keçi

-

-

-

30 (2
hanede)

Arı Kovanı

-

4 (4 hanede,
kovan başına
gelir 10 kuruş)

-

191

-

Bir yaşındaki sığır.
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Kısrak

Katır

Merkeb

-

3 (3 hanede)

-

-

-

60

Küçükbaş
Toplamı

12 (10
hanede,
hayvan
başına gelir
20 kuruş)

-

-

-

38 (32
hanede,
hayvan
başına gelir
10 kuruş)

-

15 (15 hanede)

Tay
Büyükbaş
Toplamı

3 (3 hanede)

2 (2 hanede,
hayvan başına
gelir 60 kuruş)

2 (2 hanede)

-

50

96

138

31

144

194

Yük
Hayvanları

18

3

2

50

Toplam
Hayvan

78

84

242

382

Tablodaki bilgilere göre köyler içerisinde en fazla hayvan
varlığı 64 haneli Nallı kazası Özbek köyüne aittir. Bu köydeki
hayvan varlığının %50,7’sini küçükbaş, %36’sını büyükbaş
hayvanlar, kalanını da binek hayvanları oluşturmaktadır. Nallı
kazasındaki küçükbaş hayvanların %84’ünü kıl keçileri
oluşturmaktadır. Nallı kazasındaki merkeplerin her biri için 10
kuruşluk gelir kaydı mevcuttur. Bu Batı Anadolu’da ve diğer Özbek
köylerinde görülmeyen bir gelir kaydıdır. Hayvan sayısı bakımından
ikinci sırayı Erzurum Özbek köyü almaktadır. Bu köydeki 242
hayvandan %59,5’ini küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. Kandıra
ve Akhisar-ı Geyve kazası Özbek köylerindeki hayvan varlığı
birbirine yakındır. Akhisar-ı Geyve kazası Özbek köyünde hiç
küçükbaş hayvana rastlanmamıştır. Özbek köylerinde gelir getiren
aynı cins hayvanların farklı miktarda gelir getirdiklerini
göstermektedir. Mesela Akhisar-ı Geyve kazasında sağman
camusun her biri için 60 kuruş gelir kaydedildiği halde aynı hayvan
cinsi için Kandıra kazasında 25 kuruş gelir yazılmıştır. Yine sağman
karasığır ineği için Akhisar-ı Geyve’de 30, Kandıra’da 15,
Erzurum’da 30 ve Nallı kazası Özbek köyünde 12 kuruş gelir
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kaydedilmiştir. Tabloda belirtilen hayvan sayılarının belirtilen
köyde kaç hanenin elinde olduğu parantez içinde belirtilmiştir. Bu
bilgiler hayvanların belli hanelerin elinde toplanmadığını
göstermektedir. Arı kovanına ise sadece Kandıra kazası Özbek
köyünde tesadüf edilmiştir.
VII-Özbek Köyleri Temettuat Gelirleri
Temettuat defterlerinde vergilendirmeye esas alınacak gelirler
şahısların isimlerinin alt kısmına yazılmıştır. Burada mükellefin
sahip olduğu arazilerden 1260 yılında elde ettiği ve 1261 yılında
tahminen elde edeceği kazancı yazılmış ve bu iki yıla ait gelir
toplamı altta verilmiştir. Nallı kazası Özbek köyü hariç diğer Özbek
köylerinde hayvan gelirleri için sadece bir yıllık gelir yazılmıştır.
Yine aynı köyde iki kişinin ortak olarak işlettiği bir değirmene
rastlanmıştır. Değirmen Sakalluoğlu Abururahman ile Sakalluoğlu
Hüseyin’e aittir. Her iki kişinin değirmenden elde ettiği toplam gelir
700 kuruştur.192 Mükelleflerin gelirleri sadece arazilerden ve
hayvanlardan elde edilen gelirlerden oluşmamaktadır. Şahısların icra
ettikleri mesleklerden elde ettikleri kazançlar da defterlere
kaydedilmiştir. Bazen şahısların elde ettikleri kazançlar için
“zuhûrâttan temettuatı” şeklinde belirtilmiş ancak bu gelirin nereden
elde edildiği belirtilmemiştir. Aşağıdaki tabloda her köye ait
temettuat gelirleri verilmiştir.
Tablo-5 Akhisar-ı Geyve Kazası Özbek Köyü Temettuat Gelirleri
Toplam
Temettuat
(Kuruş)

Kazancın Ne Kadarının
Nasıl Elde Edildiği

Toplam
Temettuat
Kuruş

Kazancın Ne
Kadarının Nasıl Elde
Edildiği

200

313 Kuruşu zuhurattan

2800

38 Kuruşu
Rençperlerinden

250

1500

377 Kuruşu zuhurattan

2800

2300

154 Kuruşu zuhurattan

1250

301 Kuruşu zuhurattan

1050

129 Kuruşu zuhurattan

3000

500 Kuruşu oğlu
Ahmed’e ait

2500

138 Kuruşu zuhurattan

1500

123 Kuruşu zuhurattan

3000

192

BOA. ML.VRD.TMT.d. 883, s. 10.
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600

411’i Rençberliğinden

1300

140 Kuruşu zuhurattan

2250

78 Kuruşu zuhurattan

1250

101 Kuruşu zuhurattan

3000

1500

120 Kuruşu zuhurattan

1250

2000

95 Kuruşu zuhurattan

300

48 Kuruşu zuhurattan

Köyün Toplam Temettuatı: 35.600 Kuruş

Yukarıdaki tabloda sol sütundan aşağıya doğru temettuat gelirleri hane sırasına göre
verilmiştir. Mükelleflerin hayvanlarından ve arazilerinden elde ettikleri gelirler
dışındaki kazançları zuhurat olarak verilmiştir. Bunların toplam miktarı köyün
toplam temettuatının %8,6’sını oluşturmaktadır. Köydeki en düşük temettuat 250,
en yüksek 3000 kuruştur. Köyde temettuatı olmayan kimse bulunmamaktadır.

Tablo-6 Kandıra Kazası Özbek Köyü Temettuat Gelirleri

Toplam
Temettuat
Kuruş

Kazancın Ne
Kadarının Nasıl Elde
Edildiği

Toplam
Temettuat
Kuruş

Kazancın Ne
Kadarının Nasıl Elde
Edildiği

2435

1953 Kuruşu
arabacılıktan ve sâirden

1472

1199 Kuruşu
arabacılıktan

2435

1353 Kuruşu
arabacılıktan

2150

1236 Kuruşu
arabacılıktan

1315 Kuruşu

829 Kuruşu
arabacılıktan

1400

850 Kuruşu
arabacılıktan

750

350 Kuruşu
arabacılıktan

550

1410

1053 Kuruşu
arabacılıktan

Toplam Temettuat:13.917 Kuruş

Kandıra kazası Özbek köyündeki dokuz mükelleften sekizi
tarım ve hayvancılık yanında arabacılık da yapmaktadırlar. Köy
halkının arabacılıktan toplam temettuatı 8.823 kuruş olup bu miktar
toplam temettuatın %63’ünü teşkil etmektedir.
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Tablo-7 Erzurum Ovası Özbek Köyü Temettuat Gelirleri
Toplam
Temettuat
Kuruş

Kazancın Ne
Kadarının Nasıl
Elde Edildiği

1102,5

300

Hiçbir şeyi yok 300
kuruş çobanlıktan

1042

400

Hiçbir şeyi yok 400
kuruş çobanlıktan

746

265,5

734

331,5

672

300

293

419

412,5

1395

Toplam
Temettuat
Kuruş

Kazancın Ne
Kadarının Nasıl Elde
Edildiği

300

Hiçbir şeyi yok 300
kuruş hizmetkârlıktan

1209

400

Hiçbir şeyi yok 400
kuruş arabacılıktan

1158

400

Hiçbir şeyi yok, 400
kuruş sığırtmaçlıktan

1127

Toplam Temettuat: 13.007

Erzurum Özbek köyünde tabloda da görüleceği üzere beş mükellefin
icra ettikleri mesleklerden elde ettikleri kazançlardan başka gelirleri
yoktur. Bu kişilerin arabacılık, sığırtmaçlık ve çobanlıktan elde
ettikleri yıllık gelir 300 ile 400 kuruş arasında değişmektedir.
Köydeki en düşük temettuat 265, en yüksek 1.395 kuruştur.
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Tablo-8 Nallı Kazası Özbek Köyü Temettuat Gelirleri
Toplam
Temettuat
Kuruş

Kazancın Ne
Kadarının Nasıl Elde
Edildiği

244

210

571

199

432

260

100

2 Dönüm tarlası,
ekmeğe kudreti yok,
100 kuruşu ayak
ticaretinden

400

398

420
6 Dönüm tarlası var,
Çorum’a firar

Kazancın Ne Kadarının
Nasıl Elde Edildiği

207

100

000

271

403

306

262

100

197

142

120 Kuruşunu
hizmetkârlıktan

582

000

3 Dönüm tarlası var,
Çorum’a firar

537

400 Kuruşunu ayak
ticaretinden

72

310

115

105 Kuruşunu kömür
ticaretinden

326

000

Evinden başka nesnesi yok

468

100

Tamamını çobanlıktan

306

408

150

100 Kuruşunu
çobanlıktan

100

174

Toplam
Temettuat
Kuruş

292
583

000

Ayaş’a firar

207

000

Çorum’a firar

753
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150

Tamamını çobanlıktan

533

496

50

149

100

152

130 Kuruşunu
hizmetkârlıktan

400
000

95
000

4 Dönüm tarlası var,
ekmeğe kudreti yok.

Hanesinden başka nesnesi
yok.

İâne ile geçiniyor

98
4 Dönüm tarlası var,
Sivas’a firar

503

000

431

287

400

000

Evinden başka nesnesi
yok

374

000

6 Dönüm tarlası var, arazi
boş, Bursa’ya firar.

110

193

182

553

Toplam Temettuat:15.144 Kuruş

Altmış dört haneli köyde evinden başka nesnesi olmayan ve
hiçbir temettuatı bulunmayan kişiler bulunmaktadır. Temettuat geliri
olmayan kişilerden bir kısmının elinde arazisi bulunduğu halde bu
tarlayı kudreti olmadığından ekemeyip Bursa, Çorum ve Sivas gibi
yerlere göç etmişlerdir. Köyde ayak ticareti yapan iki kişi
bulunmaktadır. Yine köyde çobanlıktan, hizmetkârlıktan, kömür
ticaretinden temettuat gelirleri bunanlar mevcuttur. Köydeki en
düşük temettuat geliri 50 kuruş en yüksek ise 753 kuruştur. Bunun
yanında köyde dokuz kişinin hiçbir geliri bulunmamaktadır.
Temettuat geliri köyün hane sayısına bölündüğünde hane başına
ortalama 236 kuruşluk bir temettuat söz konusudur. Bu rakam 21
haneli Akhisar-ı Gevye kazasındaki köyde ortalama 1695 kuruş,
dokuz haneli Kandıra kazası köyünde 1546 kuruş, 17 haneli
Erzurum’daki köyde 765 kuruştur. Dört Özbek köyünde temettuatı
bulunmayan mükelleflerin yaşadığı tek köy Nallı kazasındaki Özbek
köyüdür.
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VIII. Özbek Köylerinde İsimler, Unvanlar ve Lakaplar
Temettuat defterleri yerleşim yerlerinde kullanılan isimler
ve lakaplar yanında şahısların unvanları hakkında da bilgiler
vermektedir. Bu bilgiler sayesinde yerleşim yerinde yaşayan
kişilerin sosyo-kültürel durumları hakkında bilgi sahibi
olunabilmektedir. Aşağıda verilen tabloda dört farklı köyde
mükelleflerin baba adları da dâhil kullandıkları isimlere dair bilgiler
verilmiştir.
Tablo-9 Özbek Köylerinde Kullanılan İsimler
Akhisar-ı
Geyve Kazası
Özbek Köyü

Kandıra
Kazası
Özbek
Köyü

Erzurum
Ovası Özbek
Köyü

Abdullah

2

Abdurrahman

1

1

Ahmed

8

1

2

6

Ali

1

2

1

8

Behcet (kadın)
Bekir

1
1

-

Bektaş

1

David

1

Ebubekir

1

Elize

1

Emin

1

-

Hamza

1

Halil

1

3

1

4

Hasan

-

2

1

6

Hızır

1

Hüseyin

1

3

6

İbrahim

3

-

1

İsmail

1

-

Kasım
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Kerim

1

-

Kıymi?

1

Maho

1

Mehmet

5

Mehmet Emin

3

1

7

1

Musa

1

Mustafa

4

3

Osman

8

-

4

Ömer

1

Reyhan

1

9

Salih

1

Satılmış

3

Süleyman
Timur

2

-

1

1

1

Yahya

1

Yunus

1

Yusuf

1

Yukarıda tabloya göre toplam 111 hanenin yaşadığı dört
köyde 36 farklı ismin kullanıldığı görülmektedir. Kullanılan
isimlerin büyük kısmı Hz. Muhammed’e, torunlarına, dört halifeye
ve Kur’an’da ismi geçen peygamberlere aittir. Ahmed, Mehmed,
Ali, Mustafa, Osman ve Hüseyin köylerde fazlaca kullanılan
isimlerdendir.
İsimler yanında temettuat defterlerinden kişilerin kullandığı
unvanlara dair bilgiler tespit edilebilmektedir. Bu bilgilere göre
Akhisar-ı Geyve’deki Özbek köyünde bir imam, bir efendi, bir ağa,
üç hacı ve bir mollaya rastlanmıştır. Kandıra kazasındaki köyde ise
sadece bir dervişe tesadüf edilmiştir. Erzurum’daki köyde ise bir
efendi ve bir molla bulunmaktadır. Nallı kazasında da iki molla, bir
efendi, üç bey ve iki hacı mevcuttur. Köylerde fazlaca hacıya
rastlanmaması köylerin ekonomik durumunun iyi olmadığının da bir
göstergesidir. Şeyh ve hâfız gibi dini görevlere işaret eden unvanlara
köylere rastlanmamıştır.
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Toplumda kişilerin birbirinde ayırt edilmesini sağlayan
tanımlamalardan biri de lakaplardır. Bir kişinin lakap kazanması için
onun herhangi bir çaba göstermesine gerek yoktur. Kişinin sahip
olduğu huyu, memleketi, mesleği, bedeni arızası, baba ve dede
adları, rengi, becerileri, etnik yapısı, dini inanışı o kişiye lakap
olarak takılabilmektedir. Defterlerdeki bilgilere göre;
Akhsar-ı Geyve kazası Özbek köyünde; Çetinoğlu,
Tokatoğlu, Yayıkoğlu (2), Karazeybekoğlu, Kerimoğlu, Çakıroğlu,
Abazaoğlu (3), Sabak, Ayvalıoğlu, Hafızoğlu ve Emir lakaplarına,
Kandıra kazası Özbek köyünde Çobanoğlu
Karamakoğlu (2), Sarıhasanoğlu, Dervişoğlu (2), Candikoğlu,
Erzurum
Ovası
Küçükosmanoğlu ve Livaeri?,

Özbek

köyünde

(3),

İmamoğlu,

Nallı
kazası
Özbek
köyünde
Abdurrahmanoğlu,
Ahmedoğlu, Ağzıyukarıoğlu, Almalısıoğlu, Bayatoğlu (2),
Beytullahoğlu, Bolkanoğlu (2), Davudoğlu (3), Davidoğlu (3),
Değirmencioğlu, Delimehmedoğlu (2), Durkayaoğlu (2),
Ebehasanoğlu, Eyüboğlu, Gazioğlu, Gazoğlu, Hacıoğlu (3),
Hanifeoğlu, Horosoğlu, Hüseyinkethüdaoğlu,
İbrahimoğlu,
Kalenderoğlu, Karaisaoğlu, Karakülahoğlu, Karasolakoğlu,
Kenanoğlu, Kırıkalioğlu, Köleğezoğlu (3), Kürtoğlu, Nallıoğlu (3),
Otoğanoğlu, Reşidoğlu, Sakalluoğlu (2), Sarımustafaoğlu, Sarıoğlu,
Taşkıranoğlu (5), Tombakoğlu, Topalköleoğlu, Uzunkulakoğlu,
Velibeyoğlu, Yunusoğlu ve Zeybekoğlu lakaplarına rastlanmıştır.
Lakaplar içerisinde şahısların Orta Asyalı yani Özbek olduklarına
delalet edecek herhangi bir takma ada rastlanmamıştır. Köylerde
aynı lakabı kullanan ve akraba oldukları anlaşılan kişilerin sayıları
parantez içerisinde verilmiştir. Zikredilen bu lakaplara bakıldığında
köylerde homojen bir yapının olduğu söylenebilir.
Sonuç
Türkler Anadolu’yu fethi sonrasında yerleşmeye başladıkları
yerlere ya yeni bir isim ya da eski ismini değiştirerek yeni ad
vermişlerdir. Bir yere isim verirken genel olarak tabi oldukları boy,
oymak ve cemaat adını veya başlarında bulunan komutan ve
liderlerin adını kullanmışlardır. Bazen de yerleştikleri yere o yerin
coğrafi özelliğine, bir başka yerin konumuna, iklimine ve bitki
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örtüsüne, su ile olan bağlantısına, yönüne, viran, ören ve kale ile
olan ilişkisine göre isimler vermişlerdir.
Çalışmamıza konu olan Özbek köylerinin de Oğuzların Yiva
ve Bayat boyuna bağlı cemaat oldukları anlaşılmaktadır. Yine bazı
kaynaklarda Özbeklerin Yörükân taifesinden oldukları ifade
edilmiştir. Tahrir defterlerindeki bilgilere göre, Anadolu’nun
muhtelif yerlerinde Özbek isimli mezra, yaylak ve köy isimleri
bulunmaktadır. Bu köylerin daha çok Anadolu’nun batı taraflarında
olduğu görülmektedir. Arşiv belgeleri bu köylerin daha sonraki
yüzyıllarda da varlığını koruduğunu, hatta bu köylere yenilerinin
eklendiğini göstermektedir. Osmanlı döneminde karşılaştığımız bazı
köylerin Türkiye Cumhuriyeti idari taksimatı içerisinde de var
olduğu görülmektedir. Mesela, kandıra ve Akhisar-ı Geyve
kazasında bulunan Özbek köyleri halen varlıklarını korumaktadırlar.
Kocaili sancağı Kandıra kazasında ve aynı sancağın
Akhisar-ı Geyve kazasında, Erzurum ovasında ve Kangırı sancağı
Nallı kazasında bulunan Özbek köylerinin XIX. yüzyıl ortalarına ait
temettuat defterleri bulunmaktadır. Köylere ait bu defterlere göre bu
dört Özbek köyünden en büyüğü Nallı kazasında bulunan 64 haneli
Özbek köyüdür. Diğer üç köyün haneleri 9 ile 21 hane arasında
değişmektedir. Kandıra kazasında bulunan Özbek köyü Özbek
Divanı’na bağlı dokuz köyden biridir. Köylerde genel olarak tarım
ve hayvancılık yapılmaktadır. Bu köyler içerisinde en fazla arazi
Akhisar-ı Geyve kazasındaki Özbek köyünde bulunmaktadır. Köyler
arasında ekonomik durumu en zayıf olan yer Nallı kazası Özbek
köyüdür. Bu köyde birkaç dönüm arazisi bulunduğu halde bunları
ekmeye gücü olmadığı gerekçesi ile Sivas, Çorum, Bursa ve Ayaş
gibi yerlere haneleriyle birlikte göç eden kişiler bulunmaktadır. Bu
köyde ekilebilir arazilerin en büyüğünün altı dönüm olması dikkat
çekmektedir. Kıl keçisi Nallı kazası Özbek köyünde önemli bir gelir
kaynağıdır. Erzurum ovası Özbek köyünde tarlaların dönümlerinin
değil, bu tarlaya ekilen ürünün miktarının verilmesi dikkat
çekmektedir. Bölgesel bir ölçü birimi olduğu anlaşılan somar ve
kodun tahıl ölçüsü olarak Erzurum’da kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Yine Erzurum’da büyükbaş hayvanlar arasında görülen mozik de
Batı Anadolu’da görülmeyen bir isimlendirmedir. Defterlerde
köylerde yaşayanların Orta Asyalı ve Özbek olduklarını yansıtacak
bir lakaba da rastlanmamıştır. Sosyal statü belirten unvanlara fazlaca
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rastlanmaması köylerin ekonomik durumunu zayıf olduğunun bir
göstergesidir.
Kaynakça
Başbakanlı Osmanlı Arşivi
BOA. ML. VRD. TMT. d. 3708; 339/66; 6917; 883.
BOA. A.DVNSMHM.d 6/1097.
BOA. AE.SMMD.I, 228/18214.
BOA. AE.SMST.II, 86/9210.
BOA. AE.SSLM.III. 46/2684; 28/1902; 231/18235.
BOA. AE.SMMD.IV.20/2255.
BOA.A. DVNSMHM.d. 25/533.
BOA. ML. 311/12719.
BOA. İ. MVL. 132/3556; 335/14416
BOA. ŞD. 2690/57; 1456/45; 3174/26; 174/32.
BOA. DH.ŞFR. 657/34.
BOA. İ. DH. 121/6150.
BOA. BEO. 2691/201800.
BOA. İEV. 45/11.
BOA. C. EV. 39920220; 324/16497; 242/12061; 230/11472;
101/5036; 242/12095; 40/2059; 120/5995; 644/32466; 477/24106;
118/5875; 200/9979; 59/2948; 661/33348; 104/5157.
BOA. A. MKT. MHM. 429/53.
BOA. A. MKT.NZD. 13/39.
BOA. 226/1129;. 252/12773; 56/2752.
BOA. MVL. 549/91; 549/91; 495/87; 922/11.
BOA. A. MKT. MHM. 461/6.
BOA. İ. DH. 88/4381.
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BOA. AE. SAMD. III. 88/8836.
BOA. HR. SYS. 411/3.
BOA. BEO. 342/25610.
BOA. C. HR. 12/5600,.
BOA. A. MKT. MHM. 395/8.
BOA. DH. MKT. 1027/35.
BOA. A. MKT. NZD. 379/57.
438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530)
I, II, Haz. Ahmet Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu. 20, Ankara,
1994.
166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri
(937/1530), Haz. Ahmet Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu. 27,
Ankara, 1995.
387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri
(937/1530) I, II, Haz. Ahmet Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu.
32, 36, Ankara, 1997
370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rum-İli Defteri (937/1530)
I, Haz. Ahmet Özkılınç vd, TC. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu. 55, Ankara,
2001.
Beygu, Abdürrahim Şerif, Erzurum Tarihi, Anıtları ve Kitabeler I,
İstanbul, 1936.
Emecen M. Feridun, “Ağnâm Resmi”, DİA, C. 1, İstanbul, 1988,
s. 478-479.
Halaçoğlu, Yusuf, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar
(1453-1650), C. IV, Togan Yayıncılık, İstanbul, 2011.
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Halaçoğlu, Yusuf, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun
İskân Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu,
Ankara, 1991.
Köylerimiz, 1 Mart 1968’e Kadar, 1. Cilt, TC. İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968.
Köylerimiz, 1 Mart 1968’e Kadar, 2. Cilt, TC. İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1968.
Kenan, M. Macit, “Vergi”, DİA, C.43, İstanbul, 2013, s. 52-58.
Süme, Mehmet, Bolu Nüfus Defteri 1840, Kriter Yayınları,
İstanbul, 2018.
Sümer, Faruk, Tarihleri-Boy Teşkilatı Destanları Oğuzlar
(Türkmenler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 5. Baskı, İstanbul,
1999.
Tabakoğlu, Ahmet, Osmanlı Mali Tarihi, İstanbul, 2016.
Tabakoğlu, Ahmet, “Öşür”, DİA, C. 34, İstanbul, 2007, s. 101103.
Türkay, Cevdet, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı
İmparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatler, Tercüman Kaynak
Eserler Dizisi, İstanbul, 1979.
Ünal, M. Ali, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları,
İstanbul, 2011.
Vefik, Abdurrahman, Tekâlif Kavâidi, Birinci Tabb Kader
Matbaası, Dersaadet, 1327.
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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA
ÖĞRENCİLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bekir BULUÇ*
Mustafa KALE*
Giriş
Örgütsel bağlılık, bireylerin çalışmakta oldukları işlerine karşı
tutum ve davranışlarını açıklamaya çalışan bir kavramdır (Mathews
ve Shepherd, 2002). Örgütsel bağlılık çağdaş örgütlerde çalışanların
performanslarını artırmada önemli bir kavram olarak görülmektedir.
Araştırmacılar, Porter, Steers, Mowday ve Boulian
(1974)örgütsel bağlılık kavramını, üç temel bileşen çerçevesinde
açıklamışlardır. Bunlar;
1.Örgütün amaç ve değerlerini kabul ve güçlü bir bağlılık.
2. Örgüt adına çaba göstermeye istekli olma,
3. Örgütsel üyeliği sürdürmeye yönelik güçlü arzu.
Örgütsel bağlılık konusu üzerinde çalışan diğer önemli
araştırmacıların ise Meyer ve Allen olduğu görülmektedir. Meyer ve
Allen 1984 yılında Porter ve arkadaşları (1974) tarafından
geliştirilen modele, duygusal ve devam bağlılığı konularını
ekleyerek yeni bir model geliştirmişlerdir (Meyer ve Allen, 1984).
Araştırmacılar daha sonra modellerine normatif bağlılık boyutunu
da ekleyerek (Allen ve Meyer, 1990), örgütsel bağlılığı; duygusal
bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç bileşen
çerçevesinde incelemişlerdir.
Balcı’ya (2003) göre ise örgüte bağlılık, özünde bireyle örgüt
arasındaki takasa dayalı olarak gerçekleşir. Birey örgütten belli ödül
ya da çıktılar sağlarsa, karşılığında kendini örgüte adamaktadır.
Diğer bir anlatımla, birey ve örgüt arasındaki değişimde, birey

*
*

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, El-mek: buluc@gazi.edu.tr.
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kendini örgüte adaması karşılığında belli beklentilere sahip
olmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, ön lisans ve lisans eğitimi gören
öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak, farklı demografik özelliklere
göre öğrencilerin örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemektir.
Alt Problemler
1. Öğrencilerin örgütsel bağlılığa ilişkin görüşleri hangi
düzeydedir?
2. Cinsiyet değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında
anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Medeni durum değişkenine göre öğrenci görüşleri
arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
4. Yaş değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
5. Sınıf değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında anlamlı
bir farklılık var mıdır?
Yöntem
Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemi
uluslararası bir devlet üniversitesinde uzaktan eğitim ile öğrenim
gören 308 ön lisans ve lisans öğrencisinden oluşmaktadır.
Araştırmada veriler, Porter, Steers, Mowday ve Boulian (1974)
tarafından geliştirilen ve Buluc (2009) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Örgütsel Bağlılık” anketinin yine Buluc (2017)
tarafından öğrenci versiyonu olarak düzenlenen formu ile
toplanmıştır.
Örgütsel bağlılık anketi toplam 13 maddeden oluşmuş olup iki
faktörlü bir yapı göstermiştir. Birinci faktör tutumsal (8 madde),
ikinci faktör ise davranışsal bağlılık (5 Madde) olarak
adlandırılmıştır. İki faktöre göre anketin kümülatif varyansı
açıklama oranı %53.91 bulunmuştur. Anketin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı ise .88 olarak bulunmuştur.
Araştırmada verilerin analizinde istatistiki işlemlerden aritmetik
ortalama, frekans, yüzde, bağımsız t Testi ve tek yönlü varyans
analizi tekniklerinden yararlanılmıştır.
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Bulgular
Araştırmada öncelikle katılımcıların Örgütsel Bağlılık ölçeğine
verdikleri cevaplara ilişkin ortalama ve standart sapmalar boyutlara
ve genele göre hesaplanarak sonuçlar Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1.
Örgütsel Bağlılığa İlişkin Betimsel Veriler.
Örgütsel Bağlılık

n

Bağlılık 1. Boyut

308

3.60

.71

Bağlılık 2. Boyut

308

3.81

.73

Bağlılık Toplam

308

3.68

.66

Aritmetik
Ortalama

s

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde katılımcıların
görüşlerinin hem birinci ve 2. Boyutta hem de genelde
“Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar
öğrencilerin örgütsel bağlılık düzeylerinin oldukça yüksek olduğu
şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmada sonraki aşamada katılımcıların cinsiyet
değişkenine göre görüşleri bağımsız t Testi ile boyutlara ve genele
göre sınanarak sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2.
Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız t Testi Sonuçları
Boyutlar

Cinsiyet

n

Bağlılık
1. Boyut

Erkek

268

Kız

Bağlılık
2. Boyut
Bağlılık
Genel

Aritmetik
Ortalama

s

t

p

3,60

.72

-.032

.975

40

3,61

.63

Erkek

268

3.81

.74

-.179

.868

Kız

40

3.83

.61

Erkek

268

3.68

.67

-.097

.923

Kız

40

3.69

.55
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Tablo 2’de yer alan sonuçlar, cinsiyet değişkenine göre
katılımcı görüşleri arasında alt boyutlara ve genele göre anlamlı bir
farklılık olmadığını (p>.05) göstermektedir.
Araştırmada medeni durum değişkenine göre katılımcıların
görüşleri bağımsız t Testi ile sınanarak sonuçlar Tablo 3’de
sunulmuştur.
Tablo 3’de yer alan veriler bağımsız t Testi ile analiz
edildiğinde medeni durum değişkenine alt boyutlar ve genele göre
evli öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu durum evli öğrencilerin örgütsel bağlılıklarının
bekar öğrencilere göre daha yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 3.
Medeni Durum Değişkenine Göre Bağımsız t Testi.
Boyutlar

Medeni
Durum

n

Aritmetik
Ortalama

s

t

p

Bağlılık
1. Boyut

Evli

198

3.70

.62

3.124

.002*

Bekar

110

3.44

.82

Bağlılık
2. Boyut

Evli

198

3.88

.70

2.173

.031*

Bekar

110

3.69

.77

Bağlılık
Genel

Evli

198

3.77

.61

2.99

.003

Bekar

110

3.53

.72

Araştırmada sonraki aşamada katılımcıların görüşleri arasında
yaş değişkenine göre bir farklılık bulunup bulunmadığı tek yönlü
varyans analizi ile sınanarak Tablo 4’de özetlenmiştir.
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Tablo 4.
Yaş Değişkeni ile ilgili Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları.

Bağlılık
1.
Boyut

Bağlılık
2.
Boyut

Bağlılık
Genel

Gruplararası

Kareler
Toplamı

df

Kareler
Ortalaması

F

p

Farklar

4.450

3

1.483

2.961

.033

2-4
3-4

Grup İçi

152.301

304

Toplam

156.751

307

Gruplararası

1.541

3

.514

Grup İçi

163.425

304

.538

Toplam

164.965

307

Gruplararası

2.319

3

.773

Grup İçi

132.712

304

.437

Toplam

135.031

307

Yaş: 1: 30 Yaş ve altı
4: 51-60 yaş

.501

2: 31-40 yaş

.955

.414

1.771

.153

3: 41-50 yaş

5: 61 ve üstü

Tablo 4’te yer alan veriler incelendiğinde yaş değişkenine göre
katılımcıların görüşleri arasında örgütsel bağlılığın birinci alt
boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu ikinci alt boyut ve genele
göre ise görüşler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Birinci alt boyuta ilişkin farkların ise 31-40 yaş ve 4 1-50 yaş
grupları ile 51-60 yaş grupları arasında olduğu görülmüştür. Bu alt
boyutta 51-60 yaş grubunda olan öğrencilerin örgütsel bağlılığa
ilişkin puanlarının ortalamasının 2.75 olduğu, diğerlerinin ise
sırasıyla 3.65 ve 3.86 olduğu görülmüştür.
Araştırmada son olarak katılımcıların görüşleri arasında sınıf
değişkenine göre bir farklılık olup olmadığı sınanarak sonuçlar
Tablo 5’ te özetlenmiştir.
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Tablo 5.
Sınıf Değişkeni ile İlgili Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları.

Bağlılık
1.
Boyut

Bağlılık
2.
Boyut

Bağlılık
Genel

Kareler
Toplamı

df

Kareler
Ortalaması

F

p

Farklar

Gruplararası

4.912

3

1.637

3.278

.021*

1-4

Grup İçi

151.839

304

.499

Toplam

156.751

307

Gruplararası

2.131

3

.710

1.326

.266

Grup İçi

162.834

304

.536

Toplam

164.965

307

Gruplararası

3.596

3

1.199

2.772

.042*

Grup İçi

131.435

304

.432

Toplam

135.031

307

1: birinci Sınıf
Üçüncü Sınıf

2: İkinci Sınıf
4: Dördüncü Sınıf

1-4

3:

Tablo 5’de sınıf değişkeni ile ilgili olarak yapılan analizler
incelendiğinde örgütsel bağlılığın birinci alt boyutu ve genelinde
öğrenci görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür.
Anlamlılıkların hangi sınıflar arasında olduğuna ilişkin yapılan LSD
testi sonuçları ise birinci alt boyutta, birinci sınıfa devam edenlerle
(3.71), dördüncü sınıfa devam edenler arasında (3.38); genelde ise
yine birinci sınıfa devam edenlerle (3.78) dördüncü sınıfa devam
edenler (3.50) arasında olduğu görülmüştür.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma sonuçları incelendiğinde, ölçeğin geneli ve alt
boyutlarına göre katılımcıların görüşlerinin oldukça yüksek düzeyde
(katılıyorum düzeyinde) olduğu görülmüştür. Bu durum hem
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katılımcılar hem de eğitim kurumu için oldukça sevindirici bir
durumdur.
Cinsiyet değişkenine göre öğrenci görüşleri arasında anlamlı
bir fark bulunup bulunmadığı bağımsız t testi ile sınandığında
öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, hem
kız hem de erkek öğrencilerin örgütsel bağlılıklarının yüksek
düzeyde olduğu görülmüştür. Medeni durum değişkenine göre ise
hem alt boyutlar hem de ölçeğin genelinde katılımcıların görüşleri
arasında fark bulunduğu, evli öğrencilerin örgütsel bağlılıklarının
bekar öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yaş değişkenine göre sonuçlar analiz edildiğinde ise,
katılımcıların görüşleri arasında örgütsel bağlılığın birinci alt
boyutunda (tutumsal bağlılık) görüşler arasında anlamlı bir farklılık
olduğu, ikinci alt boyut ve genele göre ise görüşler arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı görülmüştür. Sınıf değişkenine göre ise birinci
sınıf öğrencileri ile dördüncü sınıf öğrencilerinin örgütsel bağlılık
düzeyleri arasında ölçeğin birinci alt boyutu ve genelinde anlamlı
farklılıklar bulunduğu, birinci sınıf öğrencilerinin örgütsel bağlılık
düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirme
yapıldığında öğrencilerin örgütsel bağlılık düzeylerinin oldukça
yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Ancak Örgütsel bağlılığı
yüksek düzeyde tutmak için bazı düzenleyici faaliyetlere ihtiyaç
duyulduğu da görülmektedir. Bu amaçla örgüt yönetiminin bazı
önlemler alması ve uygulamaya koymasının önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle; Öğrencilerin okulla bağlarını
güçlendirici sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, okul ve
öğrenci arasındaki iletişimin güçlendirilmesi önerilmektedir.
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OYUNLARDA YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ
Aytürk KELEŞ *
GİRİŞ
Yapay zekâ ve oyunlar birlikteliği uzun bir geçmişe sahiptir.
Oyunlarda AI kullanımı üzerine yapılan pek çok araştırma, öğrenme
bileşeni olsun veya olmasın oyun oynama için araçlar tasarlamaya
odaklanmıştır. AI bir alan olarak tanınmadan önce bile bilgisayar
bilimlerinin öncüleri bilgisayarın “zeka”gerektiren problemleri
çözüp çözemeyeceklerini test etmek için oyun-oynama programları
yazdılar. Yapay zekanın mucitlerinden Alan Turing bu maksatla
“Minimax” algoritmasını yazdı ve onu satranç oyununda
kullandı(725). Bir oyunu yönetmeyi başaran ilk yazılım A.S.
Douglas tarafından 1952’de geliştirilmiş Tic-Tac-Toe oyununun
dijital versiyonudur. Douglas bu oyunu doktora tezinin bir parçası
olarak programladı. . Daha sonra Arthur Samuel kendi kendine
dama oynamayı öğrenen program ile makine öğrenmenin ilk
formunu olan “takviyeli öğrenme” algortimasını ortaya koydu[591].
1960’lar
SpaceWar ilk bilgisayar oyunu olarak bilinir. Daha sonra
bilgisayara karşı oynanan masa üstü oyun satranç geliştirildi.
1970’ler
İlk video oyunu Atari 1972’de Nolan Bushnell tarafından
geliştirildi. Daha sonra ilk salon oyunu Pong geliştirildi. 1970’lerde
YZ oyunlara girmeye başladı. İlk uygulamalarından Space Invaders
Tomohiro Nishikado tarafından geliştirilen ve 1978'de yayımlanan
bir salon oyunuydu ve farklı hareketlere sahip nesneler
tasarlanmıştı. Daha sonra daha kompleks ve çeşitli düşman
hareketlerinin yer aldığı Galaxian oyunu Namco tarafından 1979'da
geliştirildi. Bu oyunlarda YZ, CPU zamanının 1-2%’sini
kullanmaktaydı.
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1980’ler
Dövüş oyunlarının piyasaya çıkığı yıllardır. İlk olarak siyah beyaz
ve tek tip vuruş hareketinin yer aldığı “Heavyweight Champ” boks
oyunu geliştirildi. 8 yıl sonra 1984’de Data East tarafından
geliştirilen “Karate Champ” ise antreman ve farklı vuruş tekniklerinin
de yer aldığı ve senaryosu olan ilk renkli dövüş oyunuydu. Bu oyun
“Heavyweight Champ” den sonra o yıllarda gelişen teknolojiyi ve
oyun sektöründeki değişimi de gözler önüne koymaktaydı.
1983’de ilk kez bir YZ satranç oyunu BELLE satranç
turnuvalarında master derecesine ulaştı.
Yine 1980’lerin popüler Pac-Man oyunu Namco tarafından
1980 de yapılmıştır. Bu oyunda oyuncu, labirent içinde hareket
ederek önüne çıkan nesneleri yiyerek bitirmeye çalışır.
1990’lar
Farklı spor dalları için geliştirilen spor oyunları hayatımıza
girmeye başladı. “Madden Football” oyunu ilklerdendir. Bu yıllarda
hayatımıza “First Person Shooter-FPS” oyuncunun gözünden oynan
oyunlar ve “Real Time Strategy-RTS” gerçek zamanlı strateji
oyunları girmeye başladı. Ancak RTS oyunları beraberinde
çözülmesi gereken yol bulma ve karar problemlerini de beraberinde
getirdi. Dune II 1992 yılında üretilen ilk gerçek zamanlı strateji
oyunudur. RTSoyunları “Warcraft” oyunu ile çok daha iyi hale
geldi. Çünkü bu oyun çok geniş bir alanda yol bulma uygulaması
olan ilk oyundu.
Sonlu durum makineleri ve sinir ağları uyguları oyunlarda
kullanılmaya başladı. Bu oyunlardan ilki Battlecruiser 3000AD
1996’da piyasaya çıktı. 1997’de IBM tarafından geliştirilen Deep
Blue satranç şampiyonu Gary Kasparov’u yendi. Oyunlarda YZ’ya
harcanan CPU zamanı %10-35’lerdeydi.
2000’ler
Bu yıllarda çok daha fazla oyun sinir ağlarını kullanmaya
başladı. 2001’de çıkan Black&White ve Collin McRae Rally 2
oyunları bunlardan biridir. Hyper-Threading, fiziksel olarak tek
işlemcinin mantıksal olarak iki işlemciymiş gibi işlem yapabilmesine
olanak sağlayan Intel teknolojisinin adıdır. Dijital ortamdaki görüntü
ve videoların düzenlenmesi ile ilgili uygulamalarda render ve diğer
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düzenleme işlemleri için çok fazla iş parçacığı olduğu için işlemci
için oldukça ağır bir yüktür. Bu tip uygulamalarda da yine HyperThreading teknolojisi oldukça büyük bir performans kazancı sağlar.
Bu yüzden eş zamanlı olarak dahafazla gerçekçi 3D çevreleri
oluştururken çok daha sofistike YZ motorları bu teknolojiyi
kullandı. Çift çekirdekli işlemciler daha fazla karmaşık YZ
motorlarını kullanmaya olanak sağladı.
Oyunlarda kullanılan Yapay Zeka
Oyuncu olmayan karakterlere (Non Player Character) anlık
ihtiyaca göre davranış yazabilmek için kullanılan YZ metotları “Adhoc behavior authoring” başlığı altında yer alır. Bu metotlar sonlu
durum makineleri (Finite state machines), davranış ağaçları
(behavior trees) ve utility-based AI’dir.
Oyun
teknolojilerindeki
ve
bilgisayar
donanım
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde bugün nerdeyse gerçek
düzeyde görüntü kalitesine sahip video oyunlar görmekteyiz.
Bununla birlikte oyunların kalitesine etki eden en önemli faktör YZ
kullanımıdır. Oyuncular oyun içinde sadece belirli hareketler
sergileyen NPC ler ile değil onlara sanal âlemde gerçek bir
mücadele veya deneyim hissi verecek zeki karakterlerle etkileşimde
olmak istemektedir. Bu yüzden artık geliştirilen oyunların
kalitesinde YZ kullanımına harcanan kaynak ve emek de belirleyici
olmaktadır. Oyunlarda kullanılan en temel YZ teknikleri şu şekilde
sıralanabilir:
1- Sonlu Durum Makineleri
3-Genetik Algoritma
4-Yapay Yaşam
5-Yapay Sinir Ağları
6-Birim Davranışları
1. Sonlu Durum Makineleri
FSM'ler YZ alanında uzman bilgi sistemlerinin konusudur ve
grafik olarak temsil edilmektedir. Bir FSM grafiği, geçişli
tasarlanması/temsil edilmesi gereken olguların özellikleri veya
eylemleri, olaylar, semboller ve nesnelerin birbirine bağlı kümesinin
soyut bir temsilidir. Özellikle grafik, bazı matematiksel
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soyutlamaları içeren düğümleri (durumları) ve düğümler arasındaki
koşullu ilişkiyi temsil eden kenarları (geçişleri) içerir. FSM, her
seferinde sadece bir durumla temsil edilir. İlgili geçiş koşulu
gerçekleştiğinde mevcut durum diğerine dönüşür. Özet olarak, bir
FSM üç ana bileşen ile tanımlanır:
1)Durum: Bir görevle ilgili bilgileri saklayan bir dizi durum.
Örnek: keşif durumu
2)Geçiş: Bir durumun değiştiğini belirten ve yerine getirilmesi
gereken bir durumla tanımlanan durumlar arasındaki geçişlerdir.
Örnek: Bir patlama sesi duyulursa alarm-uyarı durumuna geçilir
3)Eylem: Her durumda takip edilmesi gereken bir dizi
eylemdir. Örnek: Arama durumunda karakter rastgele hareket eder
ve rakipleri arar.
Sonlu durum makineleri (FSM) [230] ve onun varyasyonları
olan hiyerarşik FSM’ler oyunlarda (Non Player) karakterlerin
kontrol ve karar verme süreçlerinde 2000'lerin ortalarına kadar
oyunlarda baskın kullanılan YZ yöntemi olmuştur ve hala pek çok
gelişmiş oyunda da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Oyunlarda
bir NPC için kullanılan olası durumlar aşağıdaki şekilde ifade
edilebilir:
a) Boşta: Bu durumda, varlık pasif bir şekilde ayakta ya da
belirli bir yol boyunca yürür. Algılar düşüktür. Oyuncu sesleri
genellikle kontrol edilmez. Ancak, eğer bu varlık bir oyuncuya
doğrudan saldırırsa ya da bir oyuncuyu “doğrudan görürse” durumu
daha yüksek bir farkındalık seviyesine geçecektir.
b) Farkında:. Bu durumda NPC davetsiz misafirleri aktif
olarak arar. Oyuncu seslerini sık sık kontrol eder ve başı boş bir
varlıktan daha uzağı görür yani geniş bir görüşe sahiptir. NPC açık
kapılar, bilinçsiz bedenler veya kullanılmış mermi kovanları gibi
yerinden çıkmış bir şeyi yada kontrol edilmesi gereken bir şeyi fark
ederse, İlgi durumuna geçecektir.
c) İlgili: Bu varlık bir şeylerin olduğunun farkındadır. Bu
davranışı göstermek için, normalde yaptığı işi veya yolunu bırakıp
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yukarıda bahsedilen açık kapılar veya yapılar gibi ilgi alanlarına
hareket edecektir. Varlık bir oyuncu görürse, uyarı durumuna geçer.
d) Uyarılmış: Bu durumda, varlık oyuncudan haberdar
olmuştur ve oyuncuyu avlamak için eyleme geçer; bunun için saldırı
menziline girebilir, diğer gardiyanları uyarabilir, alarm verip giriş
yolu arar. Varlık düşmanın menzilinde girdiğinde saldırı duruma
geçer.
e) Saldırgan: Düşmanın oyuncuyla savaştığı durumdur.
Varlık oyuncuya saldırdığında saldırır ve saldırı atakları (saldırılara
ya da yeniden yüklemelere dayanarak) arasında arama yapar. Eğer
düşman öldürüldüyse (normale döner), düşman atış menzilinin
dışına çıkarsa (Uyarı durumuna döner) veya varlık ölürse (Ölü
durumuna geçer), ancak bu şartlarda varlık bu durumdan ayrılır.
Varlığın sağlığı yada canı azalırsa, belirli bir varlığın cesaretine
bağlı olarak kaçma durumuna geçebilir.
f)
Kaçan: Bu durumda, varlık savaştan kaçmaya çalışır.
Oyuna bağlı olarak, varlığın ikinci amacı sağlık bulmak veya oyun
alanından ayrılmak olabilir. Varlık sağlık bulduğunda, Uyarı
durumuna dönebilir ve savaşa devam edebilir. “Ayrılan” bir varlık
sadece silinir.
g) Ölü: Bazı oyunlarda ölüm durumu tamamen boşta
olmayabilir. Ölü ya da ölmekte olan varlık, yakındaki varlıkları
uyaran “ağlamak” ya da daha sonra bir sağlık görevlisi tarafından
yeniden canlandırılabildiği bir nakavt durumuna girebilir ve sonra
uyarı durumuna geri döner.
Şekil 3’de tüm durumlar ve aralarındaki geçişler grafiksel
olarak gösterilmiştir.
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FSM’lerde NPC karakterlerin kesin tahmin edilebilir
davranışlar sergilemesi onu doğallıktan uzaklaştırmakta ve kısmen
dezavantaj oluşturmaktadır. Bu yüzden bu problememin üstesinden
gelebilmek için geçişlerde belirsizliği temsil edecek bulanık kurallar
[532] veya olasılıklardan [109] faydalanılmaktadır. Bunun için
FSMlerin farklı bir versiyonu olan “Bulanık Sonlu Makine-FFSM”
ler de oyun geliştirmede kullanılmaktadır.
Bu tip sonlu durum makinelerinin biraz daha “akıllı” örnekleri
bulanık sonlu durum makineleri ile kendini göstermiştir. Burada ise
durumlar arası geçişleri sağlayan eylemler oyunun ve oyuncunun
davranışına göre farklılık gösterir. Yani durumlar arası geçiş
parametreleri kesin mantıksal ifadelere bağlı olmayabilir. Bu da
karakter davranışını biraz daha tahmin edilemez ya da insan
mantığına uygun hale getirir. Buradaki handikap ise bu geçiş
parametrelerinin çok iyi ayarlanması gerekliliğidir. (Bulanık durum
makineleri Unreal oyununda yaratık davranışını ifade etmek için
yoğun biçimde kullanılmıştır)
Bulanık durum makinelerinde durumlar arasındaki geçiş
parametreleri kesin ifadelere bağlı değildir. Bu da karakterin ne
zaman hangi davranışı sergileyeceğini tahmin etmeyi güçleştirir.
İnsan davranışlarının doğasındaki belirsizlik FFSM’ler aracılığı ile
NPC karakterlere kazandırılmaya çalışılır. Burada en dikkat
edilmesi gereken husus geçiş parametrelerinin çok iyi ayarlanması
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gerektiğidir. FFSM’ler özellikle UNREAL ile geliştirilen oyunlarda
yaratık davranışlarının tasarımında sıkça kullanılmıştır.

2. Genetik Programlama
Genetik programlamada amaç evrim teorisinden esinlenerek
oluşturulan genetik algoritmaları problem çözümünde kullanmaktdır.
Nils Aall Baricelli Genetik genetic algoritmayı ilk olarak 1954’de
evrim simülasyonları üzerine çalışırken kullandı. Genetik
algoritmalar 1970’li yıllarda optimizasyon problemlerinin
çözümlerinde kullanılmaya başladı. Öyleki evrimsel stratejilerin
kompleks mühendislik problemelerinin çözümünde kullanılması
başarılı sonuçlar verdi. Daha sonra geliştirilerek ağaç tabanlı genetik
programlama ortaya çıktı. Bilgisayarların artan işlemci gücü ile
genetic programlamanın kullanım alanıda genişledi. Günümüzde
kuantum heaplama, oyun programlama, arama gibi pek çok alanda
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada özellikle oyunlarda önemli bir problem teşkil eden
yok bulma problemlerine nasıl bir çözüm getirdiğinden
bahsedilecektir. Genetik programlamanın metodolojisi ile ilgili daha
geniş bilgi için kaynaklara bakılabilir. Kısaca işleyiş şekli şöyle
ifade edilebilir: Genetik programlama Darwin'in evrim teorisinden
esinlenilerek ortaya koyulmuş genetik algoritmaları kullanmaktadır.
Problem evrimsel süreç kullanılarak çözülmeye çalışılır. Algoritma,
populasyon adı verilen ve kromozomlarla temsil edilen bir çözüm
kümesi ile başlar. Bir populasyonda elde edilen çözümler yeni
populasyonları üretmek için kullanılır. Yeni üretilen populasyonların
önceki atalarından daha iyi çözüm sunacağı Kabul edilmektedir.
Yeni populasyonda çözümler uyguluklarına göre seçilir ve tekrar
üretilmek için daha fazla şansa sahiptirler. Bu süreç elde edilmek
istenen sonuca varılıncaya kadar tekrar edilir.
Strateji oyun türünün ortaya çıkışı ile en önemli problemlerden
biri yol bulma haline geldi. NPC’ler bilgisayarın veya oyuncunun
isteği doğrultusunda bir konumdan baka bir konuma giderken yol
bulması gerekiyordu. Temel arama algoritmalarından olan A * yani
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A star algoritması 1972'de robot navigasyonu için icat edilmişti
[247]. Bu algoritma yol bulmak için 2Doyunlarda başarı ile
kullanıldı. Ancak iş 3D oyunlara gelince algoritmanın geliştirilmesi
gerekiyordu. Bu algoritmanın üç boyuta uygulanması ile D*
algoritması türetildi. Pek çok oyunda yaygın olarak kullanılmıştı.
Daha sonra video oyunlarına YZ sistemlerinin uygulanasında
GA'ların kullanımına yönelik bazı araştırmalar yapılmıştır. Cole ve
diğ. [4] Counter Strike adlı oyunda bot davranışına ince ayar
yapmak için GA'ları kullandılar. Counter Strike, popüler bir first
person shooter-FPS oyunudur ve oyunun YZ’si bot davranışını
belirlemek için bir dizi sabit kodlanmış parametreler (eşikler) ile
kural tabanlı bir sistem kullanır. Parametre kümesi ne kadar geniş ve
kapsamlı ise, bot davranışı da o kadar daha gerçekçi olur ancak bu
parametrelerin hassas bir şekilde ayarlanması deneme ve hataların
olduğu zor bir süreçtir. Bu yüzden bu süreçte oyunun stratejisi
hakkında kapsamlı bilgi gerekir[4]. Oyunda Bot silah seçimi ve
saldırganlık ile ilgili parametrelerin ince ayarını yapmak için bir GA
uygulandı ve manuel olarak ayarlanmış parametrelere sahip olan
robotlar ortaya çıktı [4]. Myers ve Rylander [5] ise mesafe ve
engellere ek olarak yüksekliği hesaba katacak bir bir şekilde 3D
alanda iki uç nokta arasındaki en uygun yolları bulmak için GA'ları
kullanmışlardır. Ortaya çıkan yollar, daha sonra, Age of Empires 2
gibi strateji oyunları tarafından yaygın olarak kullanılan A *
algortimaları ile elde edilen yollardan daha gerçekçiydi[5]. Kendall
ve Spoerer [6], popüler 90'lı bir bulmaca oyunu olan Lemmings'in
küçültülmüş bir sürümünde çeşitli sahne haritalarını çözmek için
kullanılan komut dosyalarını geliştirmek için GA'lardan yararlandı.
GA’lar diğer yol bulma algoritmalarına göre çok daha başarılı
sonuçlar vermiştir.
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LOZAN’DAN SONRA KIBRIS’TAN ANADOLU’YA
YAPILAN GÖÇLERİN KIBRIS’IN SOSYO EKONOMİK YAPISINA ETKİSİ
Cemile ŞAHİN
Giriş
İnsanlık tarihi, bazen bir yurt edinmek, bazen düşman
istilasından, tabii afetlerden korunmak ve bazen de eski yurtlarından
anavatana kavuşmak gibi çeşitli amaçlarla yapılan göçlere sahne
olmuştur. Her ne sebeple olursa olsun ya da hangi millet veya din
mensubunun başına gelirse gelsin bir insanlık dramı olarak kabul
edilen göç hareketi; kişinin tabii, iktisadi, siyasi ve benzeri
mecburiyetler karşısında, yaşadığı cemiyeti ve sosyal çevreyi
değiştirmesi, bir başka bölgeye, yabancısı olduğu çevre ve insan
topluluğuna katılması şeklinde tanımlanabilir (Ağanoğlu, 2001: 25).
Göç hareketi, doğal afetlerden ve kıtlıktan korunmak,
verimsiz toprakları terk ederek daha iyi yaşama imkânlarını
araştırmak gibi doğal sebeplere bağlı olduğu gibi, aynı zamanda
siyasi veya dini baskı ile iktisadi şartlar gibi sosyal sebeplere de
bağlıdır. Özellikle savaşlarda, dini ve siyasi göçlerde bir otorite söz
konusu iken, isteğe bağlı göçlerde daha ziyade doğal, sosyal,
ekonomik ve psikolojik etkenler hâkimdir (İpek, 2006: 19).
Türkiye’nin yetmiş kilometre güneyinde, Akdeniz’in
doğusunda yer alan, tarihsel süreç içerisinde birçok millete ev
sahipliği yapan, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin izine rastlanılan
Kıbrıs; kıtlık, kuraklık, deprem, salgın hastalıklar gibi doğal afetler
ve ekonomik şartlar, savaş, istila veya siyasi, dini ve sosyal
sebeplerden ve sahip olduğu özelliklerden dolayı, tarih boyunca
sürekli olarak göç alan ve göç veren önemli bölgeler arasında yer
almıştır. Kıbrıs’ta çok renkli bir mozaiğin oluşmasında, buraya
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yapılan göçlerin büyük önemi vardır. Kıbrıs’ın tarihi incelendiğinde,
adada yaşanan nüfus hareketliliğinin, bazen adadan çevre ülkelere
göç verme şeklinde tek yönlü, bazen de hem göç alma hem de göç
verme şeklinde çift yönlü olduğu görülmektedir.
Kıbrıs’ta Nüfus Dengesi ve Göç Hareketleri
Osmanlı hâkimiyeti döneminde Kıbrıs’taki nüfus dengesini
muhafaza edici bir politika takip edilmiş, ayrıca adadaki
Gayrimüslim ahalinin de nüfus sayısının düşmemesi için eldeki
imkânlar olabildiğince kullanılmıştır. Örneğin, adadan göç eden
reaya geri çağrılmış, vergi indirimlerine ve muafiyetlere gidilmiş,
yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımlar yapılmış, ziraatçılara
tohumluk dağıtılmış, hatta Gayrimüslim ahalinin göç etmesine sebep
olan Kıbrıs Valisi dahi görevinden azledilmiştir.193 Ancak, Osmanlı
Devleti’nin 19. asırda geçirmiş olduğu siyasal, iktisadi, mali ve
askeri bunalımlar, yüzyılın son çeyreğinde değişen Avrupa güç
dengesi, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne son verme girişimleri gibi
gelişmeler neticesinde, devletin bekası ve güvenliği uğruna Kıbrıs, 4
Haziran 1878 tarihinde geçici bir üs olarak İngiltere’ye bırakılmak
zorunda kalınmıştır. Diğer yandan, 12 adanın da geçici olarak
İngiliz idaresine girmesi, Kıbrıs’ta nüfus dengesinin giderek Türkler
aleyhine bozulmasına neden olmuştur. Bu süreçte adada nüfus
dengesinin Türkler aleyhine bozulmasının nedenlerini genel olarak,
tanassur ve göç olmak üzere iki şekilde açıklamak mümkündür
(Şahin vd., 2013: 604-605).
Tanassur yani Hıristiyanlaştırma faaliyetleri, adanın İngiliz
idaresine girmesinin ardından ortaya çıkmış ve hızla
yaygınlaşmıştır. Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin içerisinde bulundukları
zor koşullardan yararlanmak isteyen Hıristiyan papazlar, adada köy
köy gezerek Türkleri İslamiyet’ten Hıristiyanlığa geçmeye ikna
etmek için yoğun bir propaganda izlemeye başlamışlardır. Osmanlı
Devleti’nin çöküş sürecine girmiş olması ve Kıbrıs adası ile
yeterince alâkadar olamaması, Hıristiyan papazlara büyük bir fırsat

193

Konuyla ilgili Arşiv belgeleri için bkz: Sadaret, Meclis-i Vala Evrakı, 142/89;
Hariciye Nezareti, Mektubi Kalemi, 340/61; Sadaret, Nezaret ve Devair Evrakı,
296/50; Dahiliye, Mektubi Kalemi, 615/22.
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sunmuştur. Adanın köylerinde yaşayan Türklerin çoğunun eğitim ve
öğretim olanaklarından yoksun oluşu, yetişmiş ve yeterli sayıda
müderris, muallim ve vaizin bulunmayışı, ayrıca buralarda
Rumcanın yaygın dil olarak kullanılması, Müslüman Türklerin,
Hıristiyan papazlar karşısında savunmasız kalmasına yol açan
etkenlerin başında gelmiştir (BOA, Yıldız, Mütenevvi Maruzat,
180/177). Hıristiyan papazların, özellikle merkezden uzak
köylerdeki, İslam bilgisi ve Türkçesi zayıf ya da Türkçe bilmeyen
Müslüman Türkleri hedef seçtikleri anlaşılmaktadır.
Kıbrıs’ta nüfus dengesinin Türkler aleyhine değişmesinin
ikinci nedeni ise göçtür. 1831 tarihli nüfus sayımına göre adanın
toplam erkek nüfusu 45.365 kişidir. Bu sayının 29.780’i
Gayrimüslim, 15.585’i de Müslümandır (Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Yay., 2000: 93). Nüfus
oranına baktığımızda genel nüfus içerisinde Gayrimüslimlerin
oranının % 65.6, Müslümanların oranının ise % 34.4 olduğu
görülmektedir. Yani 1831 tarihli nüfus sayımına göre ada nüfusunun
üçte birini Müslümanların yani Türklerin oluşturduğu söylenebilir.
Kıbrıs’ın İngiliz idaresine geçmesinin ardından yapılan ilk resmi
nüfus sayımına göre ise, adanın Türk nüfusu dörtte bire (Sir J. T.
Hutchinson, 1907: 56-57), İngiliz egemenliğinin sonuna doğru ise
yaklaşık beşte bire gerilemiştir (Heinz A. Richter, Lefkoşa, 2011: 9).
Kıbrıs’taki Türk nüfusunun giderek azalması, Kıbrıs’ın İngiltere
idaresine bırakılmasının, adada yaşayan Türk halkı üzerinde ciddi
bir travma yarattığını göstermektedir. Çünkü İngiliz idaresi ile
birlikte Kıbrıslı Rumların, adayı Yunanistan’a ilhak yani Enosis
çalışmaları ile Osmanlı egemenliğinden çıkan ve üzerinde çok
sayıda Müslüman Türkün yaşadığı topraklardaki acı tecrübe
birleşince, Kıbrıslı Türkler çok ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı
karşıya kalmışlardır. Bu güvenlik sorununu aşmak için ise önlerine
iki seçenek koymuşlardır. Bunlardan birincisi Enosise karşı durmak
ve adanın tekrar Osmanlı idaresine bırakılması için mücadele etmek;
İkincisi ise, birinci seçeneğin ortadan kalkması durumunda
Anadolu’ya göç etmek. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde
“Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı için Hıristiyanların yapmakta
oldukları nümayişlerden rencide olan ada Müslümanlarının adanın
Hükümet-i Seniyye'ye iadesi ve yahut kendilerinin Devlet-i
Aliyye'ye hicretlerine müsaade edilmesi...” yönünde çok sayıda
belge bulmak mümkündür.
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Her ne kadar Osmanlı yetkilileri ve Kıbrıs’ın önde gelenleri
Kıbrıs Türk halkına Enosis’in gerçekleşmeyeceği yönünde güvence
vermiş olsa da, gerek Balkanlar ve Kafkaslardaki Müslümanlara
yönelik zulüm ve şiddetin boyutunun her geçen gün artmasının
yankılarının Kıbrıs’a ulaşması, gerekse de Enosis yönündeki
propagandaların yoğunlaşması, Kıbrıslı Türklerin göçünü
tetiklemiştir. Tüm bunların neticesinde çok sayıda Kıbrıslı Türk,
başta Silifke, Antalya, Adana gibi Anadolu’nun güney sahil şeridi
olmak üzere Anadolu’nun çeşitli yerlerine göç etmek zorunda
kalmıştır.
Lozan’dan
Sonuçları

Sonra

Kıbrıs’tan

Yapılan

Göçler

ve

Yirminci asrın başlarında yaşanan ve Osmanlı Devleti’ne
ciddi toprak kayıpları yaşatan savaşlar, Kıbrıslı Türklerin gelecek ve
güvenlik kaygılarını daha da şiddetlendirmiştir. Özellikle I. Dünya
Savaşı’nın çıkması ve İngiltere’nin, Kıbrıs adasını ilhak ettiğini
açıklaması, Kıbrıs Türklerini daha da bir açmazın içine
sürüklemiştir. I. Dünya Savaşı ile birlikte Kıbrıslı Türkler bir kez
daha yoğun bir şekilde adadan ayrılmanın yolunu tutmuş ve bunun
neticesinde çok sayıda Türk Anadolu’ya gelmiştir. Yaşanan bu
yoğun göç üzerine, “Osmanlı memleketine gelen Kıbrıslıların
Osmanlı tebaasına geçirilip194 sicil-i nüfus kayıtlarının ona göre
yapılmasına dair” birçok tamim çıkartılarak vilayetlere talimat
verilmiştir (Konuya ilişkin bazı belgeler şunlardır: BOA, Dahiliye,
Memurin Kalemi, 68/35; BOA, Dahiliye, Hukuk Müşavirliği,
30/135; BOA, Dahiliye, Sicill-i Nüfus Tahrirat Kalemi, 64/44;
BOA, Dahiliye Evrak Odası Kalemi, 22/74-A; BOA, Dahiliye,
Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti Belgeleri, 123/134; BOA,
Dahiliye, Mebânî-i Emîriye ve Hapishâneler Müdüriyeti Belgeleri,
155/42). Ancak bu süreçte Kıbrıs’tan ne kadar Türkün göç etmiş
olduğu tam olarak bilinmemektedir.

194

Kıbrıs’tan gelecek/gelmiş olanların Osmanlı tebaasından sayılmalarının lüzumu,
İngiliz hükümetinin 4 Mart 1915 tarihinde aldığı bir kararla, 4 Kasım 1914
tarihinden itibaren Adadaki tüm Osmanlı uyruklarının İngiliz tabiiyetine geçmiş
olduğunu ilan etmesinden kaynaklanmaktadır.

202

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Kıbrıslı Türkleri adadan bir kez daha kalıcı olarak ayrılmaya
iten sebeplerden bir diğeri de, adadaki Türk toplumunun geleceğinin
şekillendiği Lozan Antlaşması olmuştur. Bilindiği gibi Lozan
Antlaşması’nın 16., 20. ve 21. maddeleri Kıbrıs’la ilgilidir.
Antlaşmanın 20. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, İngiltere’nin
5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs’ı ilhak kararını resmen tanımıştır.
Lozan Antlaşması’nın 21. maddesi ise şu şekildedir;
Madde 21– “5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasında
yerleşmiş olan Türk uyrukları, yerel yasanın belirlediği koşullara
göre; İngiltere uyrukluğuna geçecek ve böylece Türk uyrukluğunu
yitireceklerdir. Bununla birlikte bu Türkler, isterlerse, bu
Antlaşma’nın yürürlüğe konulmasından başlayarak iki yıllık bir süre
içinde, Türk uyrukluğunu seçebileceklerdir. Bu durumda, seçme
haklarını (hakk-ı hıyar) kullandıkları günü izleyen on iki ay içinde
Kıbrıs adasından ayrılmak zorunlu olacaktır. İşbu Antlaşma’nın
yürürlüğe giriş tarihinde Kıbrıs adasında yerleşmiş bulunup da,
yerel yasanın belirlediği koşullara uyularak yapılan istem üzerine, o
gün İngiltere uyrukluğunu edinmiş ya da edinmek üzere bulunmuş
olan Türk uyrukları da bu nedenle Türk uyrukluğunu yitireceklerdir.
Şurası da kararlaştırılmıştır ki, Kıbrıs Hükümeti, Türkiye
Hükümeti’nin izni olmaksızın Türk uyrukluğundan başka bir
uyrukluğu edinmiş olan kimselere İngiltere uyrukluğu tanımayı
reddetmek yetkisine sahip olacaktır” (Meray, 1972: 128; Soysal,
2000: 99-100; Gürel, 1984: 111).
Antlaşma metninde de açık bir şekilde görüldüğü gibi,
Kıbrıs Türkleri iki seçenekten birini seçmek zorunda kalmışlardır.
Birinci seçenek, İngiltere tabiiyetine geçmek ve Türk
uyrukluğundan vazgeçmek; İkinci seçenek ise Türk uyrukluğunu
seçmek ve on iki ay içinde adadan ayrılmak. Böylece tarihte ilk
defa, Kıbrıslı Türkleri adadan göç etmeye zorlayan uluslararası bir
antlaşma metni kaleme alınmıştır. Madde metninde yer alan “hakk-ı
hıyar” bu zorunluluğu ortadan kaldırmış ve yerine bir tercih sistemi
koymuşsa da, hem Türk tabiiyetinde hem de vatanı konumunda olan
Kıbrıs’ta kalmanın önünü kapattığı için, Kıbrıslı Türklere zımnen
aile olarak bir karar alma mecburiyeti getirmiştir. Örneğin, reşit aile
üyelerinden birisi Türk tabiiyetini tercih ederse, ailesini terk etmek
zorunda kalacaktır. Maalesef bu uygulama birçok Kıbrıslı Türk
ailenin parçalanmasına neden olmuştur. Belgelere yansıdığı
kadarıyla Lozan Antlaşması gereğince, 9.327 kişi Türk
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vatandaşlığını seçmiştir. Fakat Kıbrıs’tan Londra’ya iletilen
raporlarda, kural gereğince adadan yaklaşık 5.000 Kıbrıslı Türkün
ayrılıp Türkiye’ye göç ettiği belirtilmektedir (Demiryürek, 2003;
Çakmak, 2008; Öksüz, 1999: 35-38; Keser, 2006:107). Başka bir
kaynakta ise 1923-1925 arasında göç eden Kıbrıslı Türklerin
sayısının 8.000 civarında olduğu söylenmektedir (Gürel, 1984: 184).
Diğer yandan, İcra Vekilleri Heyeti’nin, göçmenlerin belirlenen
şartlara göre kabul edilmeleri ve uygun mahallerde
yerleştirilmeleriyle ilgili olan 2 Aralık 1924 tarih ve 1188 sayılı
kararnamesine ek olarak çıkarılan 7 Aralık 1925 tarihli kararnameye
göre, tahminen 20.000 Kıbrıslı Türkün195 göçe hazırlandığı
belirtilmiştir. Bunlardan; 3 bin kişinin Adana, 3 bin kişinin Kozan, 3
bin kişinin Osmaniye, 3 bin kişinin Muğla, 2 bin kişinin Mersin, 3
bin kişinin Silifke ve 3 bin kişinin Antalya’ya yerleştirilmeleri
öngörülmüştür (Uzman, 2018: 215-216). Ancak bu bölgelerin
dışında; Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Muğla gibi bölgelerde de
Kıbrıslı Türkler iskân edilmiştir (Emgili, 2013: 119).
Bu tarihten sonra, özellikle Lozan Antlaşması’nı izleyen
1924-1926 yılları arasındaki iki yıl süresince Türkiye
Cumhuriyeti’nin de Kıbrıs’tan göçü teşvik edici politikalar takip
ettiği görülmektedir. Özellikle Bakanlar Kurulu’nun çıkarmış
olduğu 2 Aralık 1924 tarihli 1188 sayılı kararname ve 7 Aralık 1925
tarihli 2871 sayılı kararnameler bu politikayı yansıtan tipik
örneklerdir. Ayrıca bu dönemde Kıbrıs’ta çıkan gazeteler de
Türkiye’ye göçü konu edinerek, Türkiye’nin Larnaka Konsolosu
Asaf Bey’in adadan göçü teşvik edici siyaset takip ettiğini
yazmışlardır (An, 1997: 75- 76; Emgili, 2013: 111). Ancak burada,
Lozan Antlaşması’ndan kaynaklanan ve Kıbrıslı Türklere tanınan
hakk-ı hıyar da göz ardı edilmemelidir. Zira Kıbrıs’ın Larnaka
195

BCA, 030.18. 01.01/ 016.77.6):“20.000 nüfus tahmin olunan Kıbrıs
Müslümanlarının, sevk ve iskân masrafları kendilerine aid olmak üzere, mülteciler
hakkındaki talimatnameye tevfikan merbut cetvelde muharrer mıntıkalarda
iskânları ve bunlardan bihakkın muhtac-ı muavenet olanların da imkân bulunduğu
takdirde ve hükümet için hiç bir kaydı tazammun etmemek ve mesakinin
derecesine göre bir veya yekdiğerine münasebet-i sıhriyeleri bulunan bir kaç
akrabaya tahsis edilmek şartıyla birer hane ve kâfi mikdarda arazi verilmek
suretiyle iskânları tevzi talimatnamesi mucibince hükümet emrindeki araziden
ma’ada arazi-i milliye, haliye, mahlule ve mevkufeden tedeyyün sureti ile arazi
itası..” şeklinde ifade edilmiştir.”
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şehrinde bulunan Türkiye Konsolosluğu’nun birinci vazifesi
şüphesiz, hakk-ı hıyardan istifade etmek için kendilerine müracaat
edenlerin resmi işlemlerini hızlandırmak ya da kolaylaştırmaktır.
Diğer taraftan aynı tarihlerde, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin, nüfus
ihtiyacını karşılamak için mübadele sözleşmeleri yoluyla, Osmanlı
bakiyesi Müslüman Türk nüfusu kendi topraklarına taşıdığı dikkate
alınırsa Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin göçüne yönelik yapmış
olduğu kolaylıklar anlaşılabilir bir tutumdur. Kıbrıslı Türklerin
Türkiye’ye göçü, hakk-ı hıyarın son bulmasından sonra da devam
etmiştir. Bilhassa, 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin adada yaratmış
olduğu ekonomik bunalım, 1931 İsyanı’nın getirmiş olduğu istibdat
ve Maarif meseleleri, ada Türklerinin Anadolu’ya göçünü teşvik
etmiştir. Kıbrıs’ta haftalık çıkan Ses Gazetesi’nin 29 Nisan 1935
tarihli haberine göre Kıbrıs’tan göçün başlıca sebebi, “Kıbrıs Türk
köylüsünün borç altında ezilmesi”dir (An, 2006: 59). Yine aynı
habere göre, Kıbrıs’tan yaklaşık 20.000 kişinin göç edeceği
rivayetlerinin de ada sathında dolaştığını öğrenmekteyiz (An, 2006:
59). Bu göç rivayetleri doğru olmalı ki, İngiliz yönetimini bile göçü
önleyici ya da zorlaştırıcı tedbirler almaya yönlendirmiştir. Örneğin,
İngiltere Koloniler Bakan Yardımcısı Dawes, 17 Mayıs 1935 tarihli
bir raporunda Kıbrıs Valisi’nin, adadaki Türk konsolosunun Türkleri
Kıbrıs’tan ayrılmaya teşvik ettiğini, bunun önüne geçebilmek adına
Türkiye’ye gitmek isteyenlere güçlükler çıkartılması gerektiğini,
pasaport almak isteyenlerden teminat alınmasını önerdiğini
yazmaktadır (Gürel, 1984: 185). Kıbrıslı Rumların Enosis hülyasını
gerçekleştirmede önemli bir gelişme olan adadaki Türk nüfusunun
azalması, Enosis’e karşı duran İngiltere’yi de endişelendirmiştir.
Çünkü, bir yandan Kıbrıs’tan Anadolu’ya yaşanan göç hareketi
sonucu binlerce Türk’ün adadan ayrılması, diğer taraftan Türk
Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’dan kaçan bazı Rum ve
Ermenilerin Kıbrıs’a gelip yerleşmeleri neticesinde adadaki nüfus
dengesinin Türklerin aleyhine bozulması (Hakikat 18 Ağustos 1923,
No: 148: 2) başlangıçta Türkiye tarafından kabul edilen bu göç
hareketinin, Kıbrıs’taki Türk varlığının korunması ve devamı
bakımından yanlış bir siyasete dayandırıldığını gözler önüne
sermiştir (Emgili, 2013: 116). Bu tarihten sonra İngiltere’nin adada
nüfus dengesini koruyucu politikalar izlediği anlaşılmaktadır. İleriki
yıllarda da görüleceği gibi İngiltere, Rumların ve Yunanistan’ın
Enosis isteklerine, adadaki Türk varlığını işaret ederek karşı
durabilmiştir. İngiltere’nin iç tedbirler yoluyla, pasaport için 10
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pound teminat istemesi ve göçü önlemeye yönelik politikasına, 14
Eylül 1938 tarihli konsolos raporundan anlaşıldığı kadarıyla (BCA,
030.10.124.887.3), Türkiye’nin de bir süre sonra Kıbrıs’tan göçmen
başvurularını kabul etmemeye başlayarak göçü önleme politikasına
destek verdiği görülmektedir. Ancak bu rapora göre, konsolosluğun
Türkiye’ye göçü önlemek adına her türlü önlemi almış olmasına
rağmen, birçok Kıbrıslı Türk’ün ada sahillerinden Anadolu
kıyılarına kaçak olarak kayıklarla geçmeye çalıştığı ve adadan
Türkiye’ye göç noktasında yapılacak küçük bir müsamahanın,
binlerce kişinin Türkiye’ye hicretini intac edecek vaziyette olduğu
anlaşılmaktadır (Şahin vd., 2013: 606).
Kıbrıs Türklüğü için adadan yapılan göçlerin en önemli
etkisi, şüphesiz genç, dinamik, üretken nüfusun adadan ayrılmış
olmasıdır. Sadece geçmişle ilgili olmayan bu durum günümüzde de
halen devam etmektedir. Kıbrıs’ta liseyi bitiren ve yüksek tahsil için
Türkiye’ye veya diğer ülkelere giden birçok Kıbrıslı Türk geri
dönmemiştir. Bugün beyin göçü olarak adlandırılan bu durum,
Kıbrıs Türklüğünün geçmişten günümüze en büyük sorunlarından
birini oluşturmaktadır. Kıbrıs’tan yapılan bu beyin göçünün
muhteviyatında, tahsilli kişilerin yanı sıra esnaf ve zanaatkârların da
olması Kıbrıs Türklüğünün iktisadi, sosyal ve hatta siyasal hayatta
geri kalmasının en önemli sebeplerinin başında gelmektedir. Bu
konu ile ilgili 14 Eylül 1938 tarihli konsolosluk raporunda şu
ifadeler yer almaktadır: “Yalnız diğer bir kısım muhacirler vardır ki
bunların hicretleri devam etmektedir. Bunlar da tahsillerini ikmal
için Türkiye’ye gidenlerdir ki hemen bilâ-istisna Türkiye’de
kalmakta ve yavaş yavaş Kıbrıs’la alakalarını fek eylemektedirler.
Tabii ırkdaşlarımızın okuyup münevver bir ferd olarak yetişmeleri
gerek kendileri için ve gerek memleketimiz için çok fâidelidir. Fakat
neticede Kıbrıs’ta münevver zümresinden kimse kalmamaktadır ki
ileride bu cihet, Kıbrıs Türklerinin yalnız esnaf ve köylüden ibaret
bir kitle olarak kalmalarını mucip olacaktır” (BCA,
030.10.124.887.3).
Konsolosluk raporunda, durumun vahametini ortaya
koymak adına, Kıbrıs Türklerinin yalnız esnaf ve köylüden ibaret bir
kitle olarak kalacağı söylenmesine rağmen, eksik olan taraf, Kıbrıs
Türklerinin yalnız esnaf ve köylüden mürekkep değil sadece
köylüden oluşacak olmasıdır. Çünkü aynı rapor, Kıbrıs Türklerinin
iktisadi vaziyetlerinin kötü olduğunu ve bunun sebeplerinin başında
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ada genelinde ticaretin Rumların elinde olduğunu belirtmektedir.
Demek ki, Kıbrıslı Türkler, hem tahsilli gençlerin yurtdışına göç
etmesi nedeniyle hem de ticarette rekabet edebilecek esnaf ve
zanaatkârların sayılarının yok denecek düzeyde olmasından dolayı,
toplumsal ihtiyaçların kendi kendine giderilmesi konusunda ciddi
seviyede insan kaynağı sorunuyla karşılaşmışlardır. İşte bu sorun
Kıbrıs Türklüğünün ekonomik, toplumsal ve siyasal hayatta geri
kalmışlığının temel sebebini oluşturmaktadır (Şahin vd., 2013: 607).
Aynı şekilde Söz gazetesi de, yaşanan göçler neticesinde
adada kalan Türk cemaatini;
Emlâk, arazi ve servet sahipleri;
Yüksek mevkide hükûmet dairelerinde çalışanlar; Serbest meslek
sahipleri, sanatkâr ve esnaf; Amele olarak çalışanlar olmak üzere
dörde ayırmıştır. (Söz, 7 Ağustos 1926, No: 247: 1). Söz gazetesine
göre, halkın çoğunluğunu oluşturan ve teşkilatlanamayan amele
sınıfı başta olmak üzere, halkın çoğunluğu muhtaç ve huzursuz bir
durumda varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Türklerin ancak
teşkilâtlanarak adada varlığını sürdürebileceği ortada iken, buna
karşılık İngiliz yönetimi özellikle 1931 ayaklanmasından sorumlu
tuttuğu Türk halkına yönelik birtakım kısıtlamalara giderek, onların
dinsel etkinlikler ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlardaki
haklarını ve örgütlenmelerini engellemeye çalışmıştır. Lozan
Antlaşması’yla birlikte Türkiye ile resmi olarak bağları kopan Kıbrıs
Türk halkının önüne her türlü engellemeler koyularak, bir yandan
arazi vergileri artırılıp, Türklerin işlerinden çıkarılması ve gerekli iş
imkânlarının sağlanmaması gibi yollarla ekonomik sıkıntıya
sokulurken, diğer yandan da milli kültürlerini yaşatacak
kurumlardan mahrum edilmişler, eğitim alanında önleyici
kısıtlamalara maruz kalmışlardır (Emgili, 2013: 120-131). 1927
Tarihli “Kıbrıs Ma’ârif Teşkilatı” hakkındaki rapor incelendiğinde,
adadaki Türk ve Rum kesiminin eğitim-öğretim bakımından
kesinlikle çok farklı noktalarda olduğu, Kıbrıs Türk ma‘ârifinin,
okul ve öğretmen sayısı ve niteliği, imkânları gibi birtakım
noktalarda, Rumlara göre kıyaslanamayacak kadar geride kaldığı
anlaşılmaktadır (BCA, 180.09.6.31). Bu durumda Türkiye, Kıbrıs
Türkleri için bir umut kapısı olduğundan, özellikle eğitim amacıyla
Kıbrıslı Türk gençleri Türkiye’yi tercih etmiştir. Bu şekilde Kıbrıs
Türklerinin adadan göç etmelerinden kaynaklanan iktisadi,
toplumsal ve siyasal travma, 20. yüzyılın ortalarından son çeyreğine
kadar derinleşerek devam etmiştir.
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1955–1974 arası dönemde adanın Türk nüfusu göç vererek
azalmaya devam ederken, yetişmiş insan gücü eski dönemlerden
farklı olmamıştır. 1955 - 1974 arası dönemin bir önceki yıllardan en
önemli farkı, Kıbrıslı Türklerin zar zor yetiştirdiği kalifiyeli insan
kaynağını, bu dönemde çatışmalarda kaybetmesi ya da toplumsal
ilerlemenin hizmetine koşamaması olmuştur. Mesela, 1964 yılında
Türkiye’de üniversite eğitimi gören yaklaşık beşyüz Kıbrıslı Türk,
savaşmak için Kıbrıs’ın Erenköy bölgesine gitmiştir (Mengüç,
2005). Özetle söyleyebiliriz ki, İngiliz idaresi ile birlikte çok sayıda
Kıbrıslı Türk, İngiliz yönetimin baskısı, Enosis korkusu, adanın
geleceğinin belirsizliği, ekonomik sıkıntılar, can ve mal güvenliği ile
Türk-Rum çatışması yüzünden Kıbrıs’ı terk etmek zorunda kalmış
ve bunun neticesinde adanın nüfus dengesi Türklerin aleyhine,
Rumların lehine değişmiştir. Kıbrıs olaylarının bir neticesi olarak
meydana gelen Kıbrıs Barış Harekâtı sonucunda ada, kuzey ve
güney olmak üzere ikiye bölünmüş ve Türkiye, adanın yaklaşık %
34’ünü kontrolü altına almıştır. Yapılan müzakereler, Kıbrıs’ta iki
toplumu bir araya getirecek bir sonuç vermeyince, bu defa gerek
Türkiye gerekse de Kıbrıs Türk Yönetimi, adanın kuzeyinde, Barış
Harekâtı neticesinde elde edilen topraklarda yeni bir idare kurma
yoluna gitmiş, bunun üzerine 1 Ekim 1974 tarihinde Otonom Kıbrıs
Türk Yönetimi kurulmuştur. Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve
sonrasında 13 Şubat 1975 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Federe
Devleti (KTFD), adadaki fiili durumu hukuki bir zemine
kavuşturarak, KTFD topraklarını yeniden üretime koşmak için
çalışmalarına başlamıştır. Bu dönemde KTFD’nin en çok ihtiyaç
duyduğu gereksinimlerin başında, her türlü insan kaynağı gelmiştir.
Bir taraftan 1955–1974 arası dönemde meydana gelen çatışmalar
nedeniyle Kıbrıslı Türklerin göçü, diğer taraftan da 1974 Savaşı
dolayısıyla adanın kuzeyinden güneyine göç etmek zorunda kalan
Rumlar, KTFD topraklarında ciddi bir insan gücü açığının
doğmasına neden olmuştur. Her ne kadar Viyana Sözleşmesi
gereğince, adanın güneyinde kalan Türkler kuzeye göç etmişse de,
bu değişim yine de ihtiyaç duyulan iş gücü açığını kapatmaya
yetmemiştir. Kıbrıs’ta azalan Türk nüfusu her zaman için Kıbrıs
Türk liderliğinin zihninde bir sorun olarak yer almış ve bu soruna
bir hal çaresi bulmak için zaman zaman çeşitli girişimlerde
bulunulmuştur. Bu girişimlerden birisi de, Türkiye’de yaşayan
Kıbrıslı Türkleri geri getirmektir. Konu ile ilgili olarak Denktaş’ın
önerisine göre, Türkiye’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, gizlice adanın
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Türk bölgelerine yerleştirilmeli ve böylece adadaki nüfus dengesi
korunmalıdır (Denktaş, 1997). Buradan açık bir biçimde
anlayabiliyoruz ki, Kıbrıs’a Türkiye’den nüfus nakli konusu, en
azından şimdilik, 1974 sonrasında birdenbire ortaya çıkmış bir konu
değildir. Bir diğer ifadeyle, 1960’lı yılların ortalarından itibaren,
Kıbrıs’ta azalan Türk nüfusunu yeniden çoğaltmak adına adaya
Türkiye’den nüfus göçürülmesi, hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ın
ilgili çevrelerinde tartışılmakta olup, eldeki kaynaklar her ne kadar
bu fikrin 1974 öncesi var olduğunu gösterse de, fiili durumun ancak
1974 sonrasında gerçekleştiği görülmektedir. 1974 sonrası Kıbrıs’a
yapılan göçlere bakıldığı zaman; tarım işgücü adı altında çok sayıda
insanın Türkiye’den geldiği görülmektedir (Şahin vd., 2013: 607608).
Sonuç
Türkiye’nin, Lozan Antlaşması’nın 16., 20. ve 21. maddeleri
ile İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhak kararını kabul etmesi ve ada
üzerindeki bütün hukuki haklarını kaybetmesinin ardından, Kıbrıs
Türkleri için yaşanan sıkıntılar artarak devam etmiştir. O güne kadar
Türk tebaası olarak kabul edilen Kıbrıslı Türklerden bir kısmı
İngiliz uyruğuna geçerek adada kalırken, çok sayıda Kıbrıslı Türk de
adadan göç etmek zorunda kalmıştır.
Kıbrıs Türklerine yönelik ekonomik, siyasi, sosyal, dini
kısıtlamalar başta olmak üzere, Rumların Enosis hayalleri gibi
çeşitli faktörlerin de etkisi ile Kıbrıs’tan, Türkiye’ye yönelik göçler
başlamıştır.
Adadan göç eden Kıbrıslı Türklerin içerisinde öğrencilerin,
öğretmenlerin ve yetişmiş nitelikli insan gücünün yer almasının
etkileri günümüze kadar uzanmakta olup, Kıbrıs Türklüğünün
ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta geri kalmasının da en önemli
sebeplerindendir. Kıbrıs Türklerinin adadan göç etmeleri neticesinde
ortaya çıkan iktisadi, toplumsal ve siyasal travma, 20. yüzyılın
ortalarından son çeyreğine kadar derinleşerek devam etmiştir.
Her ne kadar Türkiye, başlangıçta bu göçleri desteklemiş
olsa da, sonraki süreçte Kıbrıs’ta Türk varlığının devamlılığının
sağlanması ve Rumlarla etkin mücadele için göçü destekleme
siyasetinden vazgeçmiştir. İlerleyen süreçte, İngiltere de Kıbrıs
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Türklerini Rumlara karşı bir denge unsuru olarak görmüş ve göçü
önlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır.
Kıbrıs’tan Türkiye’ye yönelik göçleri önleme adına sonraki
süreçte gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen, yine de Kıbrıs
Türklerinin anavatan olarak gördükleri Anadolu’ya göç edebilmek
için çalıştıkları ve Türkiye’ye sığındıkları görülmektedir.
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FARABİ ve İBN SİNA’NIN VARLIK
ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
196

A. Kadir ÇÜÇEN

Felsefe ile dini kesin olarak birbirinden ayırma çabası
içindeki İslam filozofu Farabi (872-950), Aristoteles’in İslam
dünyası içindeki en büyük takipçisi olmuştur.197 Onun Tanrı
anlayışı, Aristoteles’in Hareket Etmeyen Hareket Ettiricisini ve
Plotinos’un südur öğretisini bir araya getirerek onları yeniden
yorumlanmasından oluşur. Evrenin yaratıcısı olarak Tanrı, İlk
Varlık olarak ‘vacib ül-vücud’ yani zorunlu varlıktır. Tanrı, özü
gereği zorunlulukla vardır. Özü gereği zorunlulukla var olmayan
tüm diğer varlıklar ise ‘mümkün ül-vücud’ yani olanaklı varlıklardır
ve varlıklarını Tanrı’ya borçludurlar. Çünkü olanaklı varlıklardaki
nedensellik zinciri bir tek Tanrı’da son bulur. Var olmak için başka
herhangi bir varlığa gereksinimi olmayan İlk Varlık, tüm diğer
varlıkların da nedenidir. Ezeli-ebedi olan Tanrı, ayrıca şekilsiz ve
maddesiz olmak durumundadır. “O’nun varlığı, her türlü madde
veya taşıyıcı özneden bağımsızdır. O’nun sureti de yoktur; çünkü
suret ancak maddede olabilir. Eğer O’nun sureti olsaydı, özünün

196

Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü, Bursa
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Bu bildiri benim yazdığım Çüçen, A. Kadir, Orta Çağ ve
Rönesans’ta Felsefe, Ezgi Yayınları, Bursa, 2010 kitabından
yararlanılarak hazırlanmıştır.
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madde ve suretten meydana gelmesi gerekirdi”.1 Tanrı’nın karşıtının
ya da benzerinin de bulunamayacağını söyleyen Farabi, O’nun
maddi yapıda olmamasından dolayı saf akıl olduğunu ve
bölünemeyeceğini ileri sürer. Farabi en nihayetinde O’nun bir
olduğunu ifade eder. O, olanaklı varlıklar için geçerli olan hiçbir
durumdan etkilenmez. Tanrı’dan daha yetkin bir varlığın olduğunu
düşünmek imkânsızdır. Tüm olanaklı varlıkların belirli bir amaç için
var olmalarına karşın Tanrı’nın bir amacı yoktur.
Onu tanımlamaya kalkışmak yetkinliğini sınırlandırmak olur.
Tanrı salt akıl olduğu için, öte yandan biz insanlar ise hem akıl hem
de bedenden oluştuğumuzdan, yani bizde Tanrı’da olmayan maddi
töz bulunduğundan, O’nu bilmemiz zorlaşır. Tanrı, kendisini
düşünebilen düşüncedir. İnsan aklı, düşünme gücü ile şekilleri ve
formları kavrar. Kavranan formlar; cisimsiz kavranan formlar ve
cisim nedeniyle kavranan formlar olmak üzere iki çeşittir. Ancak
insan aklının bunları kavrayabilmesi için bir ‘Fa’al Akıl’a
gereksinimi vardır. Tıpkı güneş ışığının varlıkları gözümüz için
görünür kılması gibi, Fa’al Akıl da varlıkların şekil ve formlarını
kavramamız için bize yardım eder. Fa’al Akıl, önce duyu verilerini,
sonra hayal gücünü ve en sonunda da kavrama gücünü
gerçekleştirir.
İlk neden olarak Tanrı’nın en tepede yer aldığı bir varlık
hiyerarşisi oluşturan filozof, en altta yer alan maddeye kadar
gerçekleşen bir südur sürecinden söz eder. İlk Varlık’tan taşma ile

1

Farabi, İdeal Devlet, (Çev. Ahmet Arslan), Vadi Yayınları Ankara,
1997, s. 34.
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gerçekleşen bu süreç sonunda Ay-altı âlem oluşur. Farabi’ye göre on
südurdan oluşan bu süreçte her adımda ortaya bir akıl çıkar. İlk
Varlık’tan taşan ikinci varlık da maddesiz bir töz olarak salt akıldır.
İkinci Akıl, uzak gök feleğini meydana getirir. Bu ikinci varlık hem
İlk Varlığı hem de kendisini düşünür. Bunun sonucunda ikinci
varlıktan üçüncü bir varlık taşar. Üçüncü varlığın kendini ve
kendinden önceki akılları düşünmesiyle ondan dördüncü bir akıl
türer. Bu şekilde sabit yıldızlar feleği oluşur. Bu taşma devam
ederek, onuncu südurda son bulur ve bu şekilde Ay-üstü âlem
oluşur. Onuncu akıl, Fa’al Akıl’dır. Fa’al Akıl’ın amacı insanı en
büyük mutluluğa ulaştırmak, onu en ileri olgunluk seviyesine
taşımaktır. Bu da ancak insan kendi özünü düşünüp Tanrı bilgisine
ulaştığında gerçekleşir. İlahi özü kavrayan insan, ebedi mutluluğa
ulaşmış olur. Fa’al Akıl, insan zihni için kendi kendini
düşünemeyen bitki ve hayvan gibi canlıları düşünülür kılar. Bunun
anlamı Fa’al Akıl’ın düşüncesinin Ay- üstü âlemden ziyade Ay-altı
âleme dönük olduğudur.
Bu şekilde Ay feleği oluşmuş olur. Ay feleği ile birlikte tüm
bir varlık alanı da oluşmuş demektir. En altta yer küre vardır. Buna
göre Farabi bütün bir varlık alanını Ay-altı ve Ay-üstü âlem şeklinde
ikiye ayırır. Ay-üstü âlemde yetkinlikten eksikliğe doğru giden bir
süreç karşımıza çıkarken; Ay-altı âlemde eksiklikten yetkinliğe
doğru giden bir varlık kavrayışı vardır. En alt düzeyde yer alan yer
kürede madde vardır. Ondan daha mükemmel olan dört temel
element ateş, hava, toprak ve su ikinci sırada yer alır. Üçüncü sırada
ise madenler bulunur. Dördüncü sırada bitkiler, beşinci sırada ise
hareket yetenekleriyle onlardan daha mükemmel olan hayvanlar yer
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alır. Ve akıllı varlık insan, Ay-altı âlemin en mükemmel varlığı
olarak en üst düzeyde yer alır. Böylelikle bütün bir evreni hiyerarşik
bir varlık sistemi içinde yorumlayan Farabi, İslam’ın Tanrı inancı ile
Plotinos’un “Bir’den ancak Bir çıkar” düsturuyla şekillenen südur
öğretisinin bir sentezini yapmıştır.
İbn Sina (980-1037), İslam filozofları içinde çok özel bir
konuma sahiptir. Hatta çoğu düşünüre göre İbn Sina İslam
felsefesinin ulaşmış olduğu en yüksek konumu simgelemektedir.
Felsefi anlamda derin bir kavrayışa sahip olan İbn Sina, özellikle
Aristoteles ile Platon arasında gerçekleştirmiş olduğu sentez
sayesinde İslam felsefesinde ayrıcalıklı bir yer edinmiştir.
Aristoteles ve Platon felsefelerini başarılı bir biçimde bir araya
getiren İbn Sina’nın bir başka başarısı da, tıpkı Aquinalı Thomas’ın
Hristiyanlık ile felsefe arasında sağlamış olduğu senteze benzer
biçimde İslam düşüncesi ile felsefeyi bir araya getirmesinde yatar.
Yani İbn Sina İslam dinini kendi felsefesi içinde çok başarılı bir
şekilde yorumlamış ve din ile felsefenin bir arada olabileceğini
gösterme çabası içinde olmuştur.
İbn Sina, Farabi’den miras aldığı Yeni-Platoncu türüm
öğretisiyle hiyerarşik bir varlık anlayışının savunuculuğunu
yapmıştır. Doğal olarak, Tanrı bu hiyerarşik varlık anlayışını en
tepesinde bulunan varlıktır. Metafizik işte bu varlık hiyerarşisinin
Tanrı’dan, yani tek zorunlu varlıktan, başlayarak açıklama
meselesiyle meşgul olur.
Klasik İslam teologlarından farklı olarak İbn Sina
hiçten/yokluktan çıkan bir yaratım, yani ex nihilo bir yaratımı
kesinlikle kabul etmez ve evrenin bir başlangıcının olmadığını ileri
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sürer. Evren ona göre tek bir Tanrının doğal mantıksal bir ürünüdür.
Ancak bu, evrenin zamansal olarak Tanrı’dan sonra hiçlikten
yaratıldığı anlamına gelmez. Evren zamansal olarak değil sadece
mantıksal olarak Tanrıdan sonra gelir İbn Sina’ya göre.
Bu düşünce İbn Sina’yı çok meşhur olmuş bir tanrı
kanıtlamasına götürür. Buna göre dünyada belirli türden bir varoluş
vardır. Bu varoluşu biz her gün deneyimleriz, fenomenal dünya
dediğimiz bu dünyadaki şeylerin varoluşu kesinlikle (mantıksal
açıdan) bir zorunluluk içermez. Zaten deneyimlerimiz bize şeylerin
varlığa gelip daha sonra da onların yok olduklarını gösterir. Bu
anlamda deneyimlediğimiz şeylerin varoluşu olumsaldır ve onların
yokluğu da mümkündür. İbn Sina’ya göre olumsal varlıkların ortaya
çıkması ancak “neden” ile mümkündür. Eğer bir şey onlara neden
olmuyorsa onların varlığı meydana gelmez. Açıktır ki olumsal olan
dünyamız da varolması için bir nedene ihtiyaç duyar. İbn Sina’ya
göre bu nedensellik zinciri sonsuza kadar geri gidemez ve bu yüzden
“neden”e ihtiyaç duymayan bir “neden”de durmak zorundayızdır.
“Nedeni” olmayan bu “neden” de İbn Sina’ya göre Tanrı’dır. İbn
Sina Tanrı’nın olumsal değil de, tam tersine zorunlu bir varlık
olduğunu ileri sürer. Tanrı zorunlu bir varlıktır, çünkü dünyadaki
olumsallık onu gerektirmektedir. Bu olumsal dünyanın açıklaması
ancak bu dünyanın nedeni olan zorunlu bir varlık ile mümkündür:
O da Tanrı’dır.198

198

Soheil Afnan, Avicenna: His Life and Works, George Allen &
Unwin Ltd., London, 1956.
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Zorunlu yegâne varlık olan Tanrı birdir, o her türlü
çokluktan bağışıktır. İbn Sina’ya göre Tanrı bir cisim de olamaz.
Herhangi bir cins’tür ilişkisinden de muaf olan Tanrı, bu sebeple
hiçbir şekilde tanımlanamaz ve herhangi bir sınıf altında
anlaşılamaz. Tanrı’nın başka bir özelliği de onun mutlak manada
basit olmasıdır. O dıştan gelen hiçbir şey içermez ve bu anlamda da
saftır. İbn Sina’ya göre Tanrı, zorunlu biricik varlık, en yetkin, en
güzel, en iyi ve de aslında tek gerçek varlıktır. Geri kalan her şey
varlığını ona borçludur.

Onun bilgisi mutlak olup, tümeller ve

düşünülebilir bütün şeyler tanrısal akılda bulunur. 199
Türüm teorisinin ayrıntılarına bakacak olursak, yukarıda da
belirtildiği gibi İbn Sina evrenin yokluktan değil de, bir türüm ya da
sudur sonucunda Tanrı’dan meydana geldiğini ileri sürer. İbn
Sina’ya göre evren, ancak zorunlu varlık olan Tanrı’nın kendi özüne
dair bir bilme gerçekleştiğinde ondan türemiştir. Ancak kendini
bilen Tanrı’nın evrene “neden” olduğunu söylerken şunu akıldan
çıkarmamalıyız: İbn Sina’ya göre Tanrı’nın kendini bilmesi onun
“çok” olmasına neden olmaz. Tanrı her zaman “bir” olduğu için,
“birden” de ancak “bir” çıkabilir. Bu yüzden ilk olarak Tanrı’nın
kendini bilmesinden dolayı ondan bir “akıl” sudur etmiştir. Bunu
akılda tutmak koşuluyla diyebiliriz ki türüm süreci tıpkı Farabi’de
olduğu gibi Tanrı’nın kendisine yönelik, kendi özüne yönelik bilgisi
ile başlamıştır. Kendi özü hakkında düşünen Tanrı böylece türüm
sürecine neden olmuştur. Ancak biraz önce de dediğimiz gibi,

199

Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Asa Kitapevi, 2001,
Bursa, ss.150.
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birden ancak bir çıkabileceğinden evrenin çokluğa gelişi de ancak
Tanrı’dan başka bir şeyden çıkmış olmalıdır. O yüzden İbn Sina’ya
göre çokluk Tanrı’dan sudur eden ilk şey olan “Akıl”dan, ya da İbn
Sina’nın deyişiyle ilk “akıl”dan doğmuştur. Çünkü ilk akıl
ken¬di¬ni bilirken artık doğası gereği bir ikililik gerektiğinden,
zorunlu varlık olan Tanrı’dan farklı olarak, çokluğa bir adım atılmış
olur.
Bu çokluğa geçiş İbn Sina’ya göre, artık ilk aklın kendi
üzerinde düşünmesi sonucunda üç ayrı şeyin meydana gelmesi ile
mümkün olur. O kendi yaratıcısını düşünürken ikinci bir akla neden
olur. İkinci olarak ilk akıl kendi üzerinde, kendi zorunluluğunu
düşünürken bir ruh sudur eder. Ve son olarak kendini mümkün bir
varlık olarak düşünen ilk akıl birinci feleği ya da diğer adıyla küreyi
meydana getirir. Aynı aşama İbn Sina’ya göre ikinci akıl için de
geçerlidir. O da daha alt düzeyde bir üçlünün varoluşuna neden olur.
Bu süreç üçüncü akıl için de geçerlidir ve İbn Sina’ya göre bu böyle
onuncu akıl’a kadar devam eder ve böylece bütün bir evren sonuç
olarak zorunlu varlık olan Tanrı’dan türemiş olur.
İbn Sina, İslâm ve Yunan düşüncesini uzlaştırmak istemiştir.
Varlığın ezelî ve öncesiz olduğunu ileri sürerek, evrenin de öncesiz
olduğunu iddia eder. Bu görüş Kur'an'a ters görünmektedir. Fakat
İbn Sînâ İslâm varlık kuramını reddetmez. Evren öncesizdir; çünkü
Allah öncesiz olanda da iradesini kullanmaktadır. Allah'ın
öncesizliği evrenin öncesizliğini getirmektedir. İbn Sînâ'nın bu
açıklaması insan ve gölgesi gibidir. Nasıl gölge geldiği kaynağa
bağlı ise, evren de geldiği kaynak olan Allah gibi öncesizdir.
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Eğer Tanrı evreni yaratmadan önce bir zaman içindeyse,
orada hareket olmalıdır. Hareket cisimlerin yer değiştirmesidir,
cisim ise evrenin bir parçasıdır.
Zaman

↔ Hareket ↔

Öncesiz ise ↔ Öncesiz ↔

Cisim

İç içelik

Öncesiz

Bir şey var olmadan önce üç haldedir. İbn Sînâ'ya göre var
olmanın üç türü vardır:
1. Olanaklı var olma: Eğer bir şey olanaklı ise, varlığı için
mekâna ihtiyacı vardır. Mekânda ancak cisimler var olabilir. Bu
nedenle cisimden önce cisim (mekân) olması gerekir, yani evren
öncesizdir.
2. Olanaksız (imkânsız) var olma: Eğer bir şey olanaksızsa,
olması çelişkidir.
3. Zorunlu var olma: Eğer evren zorunlu olarak varsa, aynı
zamanda zorunlu olarak da öncesizdir.
İbn Sînâ, Fârâbî'nin südur kuramını aynen kabul etmiştir.
Varlığın İlk Varlıktan südur ederek oluştuğunu ileri sürer. İlk varlık
nedensiz neden olarak öncesiz ve sonrasızdır. Her şey İlk Varlık
olan Allah'tan gelmektedir. Bu oluşa gelme bir zorunluluktur.
Zorunluluk, neden-sonuç ilişkisi yasasına göre gerçekleşir. Oluş
Allah'ın isteğine göre olmaz, çünkü zorunlu bir taşma olayı vardır.
Allah, evrenin varlığından öncedir ve evrenin varlığından ayrı
olarak vardır.
İslâm filozofları genellikle ruh kavramı yerine "nefs"
kavramını kullanırlar. İbn Sînâ, ruh kuramını varlık sırasına göre
açıklar.
1. Cansız maddeler
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2. Bitkiler: Büyüme, beslenme ve üreme güçleri vardır.
3. Hayvanlar: Bitkilerde var olanlardan başka aklın en az
olduğu fakat içgüdüyle hareket etme ve davranışta bulunma
özelliğine sahiptirler.
4. İnsanlar: Altındaki varlıkların tüm özelliklerine ilaveten
tümeli kavrama, düşünme, seçme ve idrak etme güçlerine
sahiptirler.
Ruh diye bir varlığın olup olmadığı şüphelerine karşın, İbn
Sînâ ruhun varlığını kanıtlamıştır. Bir bedeni boşluğu koyarak, tüm
duyu organlarından yoksun bırakalım, der. Acaba geriye bir şey
kalır mı? İbn Sînâ'ya göre, geriye kalan tek şey o bedenin kendi
varlığını düşünmesidir. Bu ise ruhudur. O halde, ruh vardır.
(Sanırım bu noktada Descartes'ın cogito'suna varıyor ve cogito'nun
varlığını kanıtlıyor.)
Beden ile ruh arasında bir kıyaslama yaparak, bedenin çok
çalışarak yorulduğunu fakat ruhun çok çalışmaktan yorulmadığını
öne sürmüştür. Bedenin bir organı olmasa da, insan düşünme
etkinliğine devam edebilir. Eli olmayan birisinin düşünme gücünden
bir şey eksilmez diyen İbn Sînâ, ruh ve bedenin bir biriyle eşit
tutulamayacağını kabul eder. Yaşlılıkta bedensel güçlerin azaldığını
fakat ruhsal güçlerin artığını ileri sürmüştür.
Ölümü ise ruh cevherinin beden cevherinden ayrılması
olarak açıklamıştır. Bu anlayışla insanı, ruh ve beden ikilisi olarak
algılamaktadır. İnsanın 40 yaşından sonra olgunlaştığını söyler;
çünkü bu yaştan sonra bedensel güçler azalmakta ve ruhsal güçler
artmaktadır. Bedenden önce ruh yoktur. Bedenin yaratılmasıyla
Tanrı ruhu da yaratmıştır. Beden ölümlü iken, ruh ölümsüzdür. Bu
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nedenle bedenden ayrılan ruh, ölümsüz olduğu için ahirette sonsuz
yaşama kavuşur.
Ruhun teorik ve pratik akıl gücü vardır. Bu iki gücün
insanlara dağıtılma durumuna göre; peygamber, lider veya filozof
olan insanları açıklamak olanaklıdır.
1. Sezgi güç çok, hayal gücü az.
2. Teorik güç çok, pratik güç az.
3. Teorik güç az, pratik çok.
4. Hem teorik hem de pratik gücü çok.
İbn Sînâ'ya göre, bu güçlerin dağılımdan dördüncü şık
peygamber ve liderin özelliklerini veren ruhun güç dağılımıdır.
Sonuç
Hem Fârâbî hem de İbn Sînâ, İlk Varlığı ele almışlar ve
varlığı kuramsal açıklamalar ile ussal belirlemelerle ortaya
çıkarmaya çalışmışlardır. Fârâbî, Aristoteles ve Platon arası bir
anlayışla felsefe ve dini uzlaştırmaya çalışmıştır. Bunun için vahiyle
gelen ile akılla elde edilen arasındaki ilişkiyi vahiyin Fa'âl Akılla
olan bağlantılarıyla açıklamaya çalışmıştır.
Her ikisi de Südur kuramını kabul etmiştir. İbn Sînâ,
Fârâbî'nin varlık kuramını takip ederek öz ve varlık sorununa
eğilmiştir. Öz bir şeyin ne olduğu, varlık (vücud) ise özün bir şeyde
gerçek durum kazanmasıdır. Her iki düşünürde de öz, gerçekliğini
varlıkta bulur.

222

Vücud (varlık)

↔

Öz

Madde

↔

Sûret (form)

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Zaman

içinde

varolan

tüm

varlıklara

öz

dışarıdan

verilmiştir. Vücuda öz verilerek varlık oluşturulmuştur. Öz ve
varlık, hem mantıksal hem de ontolojik ayrım olarak Fârâbî'nin ve
İbn Sînâ'nın mantığı ve metafiziğinde yer almaktadır. Her ikisi de
"zorunlu varlık kavramı" ile tüm varolanları açıklarlar. Başka bir
deyişle tüm varolanların kaynağına zorunlu varlığı koyarlar.
Fârâbî'nin Tanrı'nın varlığı kanıtlamaları, Anselmus ve Aziz
Thomas tarafından kullanılmıştır.
Fârâbî ve İbn Sînâ'nın ruh görüşlerinde pek çok ortak nokta
vardır. Mutluluk konusunu her ikisi de ele almıştır. Mutluluğu ruhun
teorik ve pratik yetkinliklerine atıfta bulunarak açıklamışlardır. En
yüksek mutluluk mertebesi peygamberlik olarak vahiyle elde edilen
mertebe olurken, Fârâbî özellikle yönetici ve filozof ikilisini
peygamberlik mertebesine yaklaştırarak, filozofun Fa'âl Akılla olan
bağlantısını ortaya koymuştur. Böylece Fârâbî'de akıl da üst
mertebede yer almıştır.
Her ikisi de ruh beden ilişkisini ele alarak ruhun iyi, bedenin
ise kötü olduğunu kabul etmişlerdir. Bedenden önce ruh yoktur, her
ikisi aynı anda vardırlar fakat ölümden sonra ruh yaşamaktadır. Her
iki filozof da ruhun çeşitli güçleri olduğunu öne sürmüştür.
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İMAM MÂTÜRÎDÎ’YE GÖRE İNSAN ONURU:
ALLAH’IN ÜSTÜN KILDIĞI VARLIK OLMANIN
ANLAMI
Prof. Dr. Hülya ALPER

Giriş
Bir Kur'ân yorumcusu olarak İmam Mâtürîdî’nin (ö.
333/944) kurduğu düşünce sistemi ve onun bir alt konusu teşkil eden
insan anlayışı, İslâm felsefe ve kelâm geleneği içinde yer alan pek
çok düşünce okulunda da görüldüğü gibi, Kur'ân-ı Kerîm
merkezinde

şekillenmiştir.

Bu

sebeple

Mâtürîdî

düşünce

dünyasında, Kur’ân vahyine uygun bir şekilde insanın özel bir
değeri ve yeri bulunmaktadır.
Esasen vahyin bildirimleri doğrultusunda bütün bir İslâm
düşüncesi içinde insana özel bir değer ve konum verildiği bilinen bir
gerçektir. Nitekim varlık hiyerarşisinde meleklerin insandan
üstünlüğünü savunan bir kısım felsefî ve Mu‘tezilî yaklaşımlar
dışarıda tutulursa, yaratılmışlar arasında insanın, en üst mevkie
yerleştirildiği görülmektedir. Her halükârda yeryüzünde yaşayan; bir
anlamıyla dünyevî nitelik taşıyan varlıklar içinde insanın, en üst
konumun sahibi kılındığı tartışmasız kabul edilen bir husustur.
Peki, ama insanın onurlu ve değerli olması ne demektir? Bu
onur ona ne gibi faydalar ve yükümlülükler getirmektedir? Her ne
kadar İslâm kültür ve medeniyeti içinde bu sorunun cevabı çok açık
ve anlaşılır ise de Batı medeniyeti ve değerleriyle hemen her yerde
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kendi köklerine yabancılaşma durumunda kalmış olan ‘çağdaş
insanla’ meseleyi yeniden gündeme alma gerekmektedir. Dahası
modern düşüncenin etkisi altında insanın tek boyutlu bir varlık
olarak algılanmaya başlandığı, kutsal ve kültürel bağlarının
koparıldığı; dolayısıyla insanın onurunu yitirdiği gerçeği karşısında
bu mesele, başka herhangi bir açıklamaya ihtiyaç duymayacak kadar
önemini gözler önüne sermektedir.
Diğer taraftan bu günün sorunlarına değinmeksizin, bu
günün

dünyasıyla

yüzleşmeksizin;

Mâtürîdî’nin

modern

zihniyetlerle ayrışan yönlerine ve uzanımlarına işaret etmeksizin salt
bir metin okuması yapmak da Mâtürîdî’nin 21. yüzyılda yeniden
anlaşılmasına ancak kısmî bir katkı sağlayabilir. Bu bakımdan
meseleleri doğru yerine oturtabilmek ve çağın zihnine hitap
edebilmek için karşılaştırmalı çalışmaların yapılması neredeyse bir
zorunluluk olarak görülmektedir. Böyle bir yaklaşımla bu tebliğde
Ehl-i sünnet kelâm düşüncesinin kurucu isimlerinden büyük Türk
düşünürü İmam Mâtürîdî’nin görüşleri en azından bazı atıflarla
çağdaş eğilimlere dikkat çekilerek çok yönlü bir şekilde ele alınarak
incelenmeye çalışılacaktır.
Bu bağlamda üzülerek işaret etmek istediğim başka bir
husus, giderek artan bir şekilde, bilhassa son yıllarda, İmam
Mâtürîdî üzerinde pek çok kitap ve makale yazılmasına, yüksek
lisans ve doktora tezleri yapılmasına rağmen onun insan tasavvuru
ve bu tasavvur etrafındaki görüşlerinin yeterince ele alınmamış
olmasıdır. Burada bu boşluğun da farkında olarak genel yaklaşımlar
yerine Mâtürîdî insan tasavvurunun bir alt başlığı olan ‘insan onuru”

226

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

düşüncesi üzerine odaklanılarak Mâtürîdî’yi anlama çabalarına katkı
sağlamak amaçlanmıştır.

A. Tanrının Yücelttiği Varlık Olmak
Kur'ân-ı Kerîm’in bütünü incelendiğinde pek çok âyetteki
ifadeler ve anlatımlar Allah Teâlâ’nın insana yeryüzünde üst bir
konum verdiği hükmünü doğrulamaktadır. Hatta bu hüküm genelde
müsellem bir önerme olarak kabul edilir. Her ne kadar vahyin
bütünü “delil-i mecmu‘ mantığıyla bakıldığında böyle bir hüküm
vermeyi doğrularsa da elbette tikel olarak buna delil olabilecek özel
âyetler de bulunmaktadır. Meselâ İsrâ Sûresi 70. âyette Allah
Teâlâ’nın

ademoğullarını

yücelttiği

açıkça

zikredilmektedir.

Nitekim Mâtürîdî bu âyeti yorumlarken Tanrı’nın yücelttiği varlık
olmanın anlamı üzerinde durmakta; çeşitli açılardan bu meseleyi
tartışmaktadır.
Mâtürîdî’nin değerlendirmelerine geçmeden önce âyet-i
kerimeyi zikretmek daha uygun olacaktır. Allah Teâlâ şöyle
buyurmaktadır: “Andolsun, biz Ademoğlunu yücelttik; onları karada
ve denizde taşıdık, temiz, güzel şeylerle rızıklandırdık ve
yarattıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık.”200
Bu âyette yüceltmenin karşılığı olarak “kerremnâ” fiili
geçmektedir. Râgıb el-İsfahânî’nin (ö. 502/1108) belirttiği üzere
genel olarak “kerem” Allah’ı nitelemek için kullanıldığında O’nun

200

el-İsrâ 17/70.
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açığa çıkan ihsanı, nimet ve lütuf vermesi mânasına gelmektedir.201
Ancak yukarıdaki âyetteki gibi tefil kalıbına geçtiğinde kelime
yüceltmek,202 onurlandırmak, hürmet ve tazim etmek203 gibi
anlamlar kazanmaktadır. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm meâllerinde de
kelime, üstün ve saygı değer kıldık; asâletli, şerefli ve saygıya lâyık
kıldık; ikrama lâyık gördük; şan ve şeref sahibi kıldık; üstün ve
onurlu kıldık; şerefli kıldık; onur verdik; üstün bir izzet ve şerefe
mazhar kıldık; çok ikram ettik; şereflendirdik; şerefli bir makam
verdik; onur ve üstünlükle donattık gibi birbirine yakın ifadelerle
Türkçe’ye çevrilmiştir.204
Bu âyet üzerine görüşlerini beyan ederken İmam Mâtürîdî,
ehl-i te’vilin âdemoğullarının diğer canlılara ve hayvanlara
üstünlüğünü insanın elleriyle yiyip içmesi, diğer canlıların ise
ağızlarını kullanması şeklindeki açıklamalarına atıf yapmakta; ancak
böyle bir yorumda büyük bir hikmet ve üstünlük olmadığını
düşünmektedir. Mâtürîdî kendisi Allah Teâlâ’nın insanı yücelttiği,
bir başka ifade ile onurlu kıldığı hususları sekiz madde halinde

201

Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân (nşr. Safvân Adnân
Dâvûdî), Dımaşk: Dârü’l-Kalem-Beyrut: ed-Dârü’ş-Şâmiyye 1412/1992,
“kerem” md.
202

İbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, Beyrut: Dâru Sâdır 2000, “k-r-m” md.

203

Fîrûzâbâdî, el-Okyânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kamûsi’l-muhît (trc. Asım
Efendi), İstanbul 1304-1305, “tekrîm” md.
204

http://www.kuranmeali.com/%5Cayetkarsilastirma.asp?sure=17&ayet=70.
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özetlemektedir.205 Onun sıralaması uyarınca aşağıda bu hususlar
teker teker ele alınacaktır.
1. Allah’ın insanı yüceltmesi onu en güzel şekilde (ahseni
takvîm) yaratması demektir.206 Nitekim Kur'ân-ı Kerîm’de insanın
en güzel şekilde yaratıldığı “Yeryüzünü sizin için bir dinlenme
yurdu ve göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren -çok da güzel bir
şekil veren- ve sizi hayatın tertemiz nimetleri ile rızıklandıran
Allah'tır.”207 âyetiyle ifade edilmekte; yine Kur’ân’da “Şüphesiz ki
biz insanı en güzel şekilde yarattık.”208 buyurulmaktadır. İmam
Mâtürîdî ilgili âyetlerin tefsirinde ‘en güzel’ oluşun muhtemel
anlamlarını tartışmıştır. Onun ilk yorumuna göre güzellik, Allah
Teâlâ’nın tek (vahdaniyet) ve rab oluşunu (rubûbiyyet) bilmeye
delâlet etmesi bakımından insanın sağlam ve muhkem bir şekilde
yaratılması anlamına gelebilir.209 Zira Allah Teâlâ âdemoğullarının
şeklini, birliği ve rablığı hakkında istidlâl etmeleri bakımından özel
kılmıştır. Yine Allah Teâlâ insanı, mârifetin özünü nefsine
yerleştirmek ve kendi kendine Allah’ın birliğine istidlâl edebilecek
bir yapıda yaratmakla özel kılmıştır.210 İnsanın fıtrat yani

205

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325-326.

206

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325-326.

207

el-Gâfir 40/64.

208

et-Tîn 95/4.

209

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XIII, 85; XVII, 264.

210

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XV, 190.
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mârifetullah

üzere

yaratılmış

olması211

da

bu

yorumu

desteklemektedir.
Tabii böyle bir yaklaşım bebeğin anne karnından hiçbir şey
bilmez bir şekilde çıktığı,212 dolayısıyla hiçbir bilgi sahibi
olmadığını beyan eden âyetle ilk anda çelişkili gelebilir. Bununla
birlikte Kur’ân’ın bütününü gözeterek görüşlerini ortaya koyan
Mâtürîdî, muhtemel bir yanlış anlaşılmanın önünü kesecek
açıklamalar yapmaktadır. Buna göre mârifetullah üzere yaratılmak,
Allah’ı bilir bir şekilde dünyaya gelmek anlamında değildir. Aynı
bebeğin herhangi bir öğrenime tâbi tutulmadığı halde annesinin
göğsünü emmesi gibi insanın Allah’ın birliği ve rablığını bilebilecek
bir yapıda yaratılması demektir.213 Üstelik Mâtürîdî “kendisine ilim
elde etme yolları verilene şüphesiz ilim de verilmiştir”214 şeklinde
bir prensip ortaya koymaktadır. O halde insanoğlu hiçbir şey
bilmezken dünyaya gelse de sahip olduklarıyla yeni bilgiler
edinebilir. Buna göre mârifetullah üzere yaratılmak, onu bilebilecek
bir yapıda oluş demektir.
Bir başka yönden ise en güzel şekilde yaratılmak, kendisi
dışındaki varlıkların aksine, sonsuz sevaba ve büyük bir onura nail
olacağı pek çok iyilikleri yapabilecek bir potansiyele sahip olmak

230

211

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XI, 185.

212

en-Nahl 16/78.

213

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XI, 186.

214

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 162.
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demektedir. Dolayısıyla insanın bu bakımdan temyiz ve mârifet ehli
kılınması kastedilmiş olabilir.215
Ayrıca Mâtürîdî âyetteki güzel oluşun, insanın terkibinin
güzel oluşu, yüz üstü olan diğer varlıkların aksine dik durabilmesi
şeklinde

de

anlaşılabileceğini

nakletmektedir.216

Mâtürîdî

insanoğlunun en güzel görülen bir şekle sahip olduğuna dair
vâkıadan hareketle psikolojik açıklamalar da yapmaktadır. Zira ona
göre hiçbir insan, başka bir varlığın şekline girmeyi, insan sûreti
dışında bir biçime sahip olmayı temenni etmez. Bizâtihi bu durum
insanın biçim bakımından güzelliğine delâlet eden bir husustur.
Diğer taraftan Mâtürîdî bu güzelliğin en sağlam ve muhkem
bir kıvamda yani ayar ve düzende yaratılış anlamına gelebileceğine
de dikkat çekmiştir. Zira Allah Teâlâ insanı nesneleri kendi
menfaatlerine uygun bir şekilde kullanabilecek; kendisine öğretilen
yollarla onlardan faydalanabilecek bir şekilde yaratmıştır.217
Aslında Allah Teâlâ yarattığı her şeyde en güzeli
yapandır.218 Kur’ân’da vurgulandığı gibi O en güzel yaratandır.219 O
zaman insan gibi bütün mahlukât da en güzel şekilde yaratılmış
demektir. Bu durumda insanı bu açıdan ayrıcalıklı kılan nedir diye
sorulabilir? Zira her canlı türü, kendi içinde en güzel olma niteliği

215

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVII, 264.

216

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XIII, 85.

217

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVII, 264.

218

es-Secde 32/7.

219

el-Mü’minûn 23/14.
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taşımakta; meselâ bir kedi, kedi olarak en güzel bir yaratılışa sahip
bulunmaktadır. Ancak insanoğlu insan cinsi bakımından güzel bir
yaratılışa sahip bulunduğu gibi, diğer varlıklarla kıyaslandığında da
daha güzel olarak nitelenir. Dolayısıyla Allah Teâlâ’nın yaratışının
güzelliği arasında herhangi bir fark bulunmasa da yaratılanlar
arasında güzellik bakımından farklılıklar vardır ki tam da bu
noktada insanoğlu ayrıcalıklı kılınmıştır.
2. İmam Mâtürîdî onurlu kılınmanın ikinci gerekçesi olarak
insana aklın verilmiş olmasını zikreder.220 Zaten Mâtürîdî aklı
insandaki en yüce (azîz) şey olarak niteler221 ki bu da insanın onuru
ile akıl arasında doğrudan bir ilişki kurduğunu gösterir. Nitekim
Mâtürîdî’ye göre “insan aklıyla övülen ve yüce görülen şeyleri
aşağılık olanlardan; iyi ve güzeli kötü ve çirkinden; hikmeti
sefehten, hayrı şerden ayırarak bilir.”222 Elbette bütün bu hususları
aklın doğuştan bildiği söylenemez. Mâtürîdî’nin vurguladığı üzere
akıl, dış dünyadaki eşya ve olayların değeri üzerinde bedîhî olarak
değil ama tefekkür yolunu kullanarak hakikate erişme imkânına
sahiptir.223 Onun yorumuna göre vahyin insana fücûrun ve takvânın
ilham edildiğini bildirmesi224 insan aklının bu ikisinin arasını ayırma

232

220

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325.

221

Mâturîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, II, 23.

222

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325.

223

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVII, 222.

224

eş-Şems 91/8.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

yeteneğine sahip kılındığı anlamına gelir.225 Dolayısıyla Mâtürîdî’ye
göre kişiyi doğruya götürecek olan, hiçbir zaman kötüyü iyi, iyiyi
kötü görmeyecek olan akıl yoludur.226 Bu sebepledir ki insanı onurlu
kılan niteliklerinden biri de akıldır.
3. Mâtürîdî insanın üstün kılındığı hususlardan bir diğerinin
de ‘lisan’ olduğunu belirtmektedir.227 Burada Mâtürîdî dilin anlamı
ve değerini hikmet üzerinden temellendirmiş; lisân ile hikmetin
konuşulduğuna, yine onunla hikmeti elde etme ve bir araya getirme
imkânı bulunduğuna dikkat çekmiştir.228
Sefehin zıddı olan, sözlükte isabet etmek anlamına gelen,
“her şeyi yerli yerine koymak” şeklinde açıklanan hikmet 229
Mâtürîdî düşünce sisteminin temel kavramalarından biri olarak
kuşkusuz insan onuruyla yakından ilişkili görülmektedir. Dilin
değerinin, hikmeti elde etmeye bağlanıp insanın onurlu kılındığı
hususlardan biri şeklinde sunulması da bu ilişkiyi açıkça ortaya
koymaktadır.
4. Mâtürîdî insanın başka canlıların aksine en temiz şeylerle
beslenmesini de bir üstünlük niteliği olarak görmektedir. Ona göre

225

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVII, 222.

226

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd (nşr. Bekir Topaloğlu-Muhammed Aruçi),
Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2003, s. 312; Te’vîlâtü’l-Kur’ân,
VI, 51.
227

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325.

228

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325.

229

Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 61, 152, 176, 266, 487; krş. Te’vîlâtü’lKur’ân, II, 78, 189; IV, 113; V, 107; VII, 364-365, 458; VIII, 104, 277.
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Allah Teâlâ insanoğlunun rızkını rızıkların en temizi yapmakla
insanı yüceltmiştir.230 O halde Mâtürîdî düşünce dünyasında temiz
gıdalarla beslenme de başlı başına bir onur sebebidir. Dolayısıyla
modern dünyanın yeme kültürünü yeniden gözden geçirmesi sağlık
açısından bir gereklilik olduğu gibi, insan onuru bakımından da bir
gereklilik olarak açığa çıkmaktadır. Bu bakımdan vahyin pis ve kötü
olduğunu açıkça beyan ettiği şeyler yanında katkı maddeleriyle dolu
“gıdamış” gibi şeylerle beslenmenin, zararlı ürünleri tüketmenin
Mâtürîdî felsefesinde ortaya konulan insan oluş onuruna ters
düştüğü söylenebilir.
5. İnsanın onurlu kılındığı bir başka husus ise yeryüzü ve
gökyüzündeki her şeyin insan için, onun faydalanması için
yaratılmış olmasıdır.231 Kur'ân-ı Kerîm’de “O Allah ki yeryüzünde
bulunan her şeyi sizin için yaratmıştır” buyurulmaktadır.232 Peki,
yeryüzündeki her şeyin insan için yaratılması ne anlama
gelmektedir? Mâtürîdî bu konuda ortaya konulan görüşleri
naklederek muhtemel cevaplar üzerinde durur. Mâtürîdî’nin
zikrettiği bir yoruma göre âyet“Nasıl oluyor da Allah’ı inkâr
ediyorsunuz?’233 sorusuyla başlayan bir önceki âyetle irtibatlı bir
şekilde açıklanmaktadır. Buna göre her şeyin insan için yaratılması;
her şeyin insanı Allah Teâlâ’nın birliğine götüren bir delil olması
demektir. Ayrıca Mâtürîdî burada yeryüzündeki her şeyin insana

234

230

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII, 325.

231

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, II, 512.

232

el-Bakara 2/29.

233

el-Bakara 2/28.
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nimet olduğu veya insanın imtihan için yaratıldığı gibi anlamların da
kastedilmiş olabileceğine dikkat çekmektedir.234
Mâtürîdî’nin muhtelif yerlerde yaptığı izahlara göre bütün
yer ve gök insanın faydası için yaratılmıştır. Zira Mâturîdî, bir şeyin
herhangi bir kimsenin faydası amaçlanmaksızın veya sırf yok
edilmek üzere yaratılmasının abes bir iş olduğunu söyler. Ona göre,
yer ve göklerin yaratılmasında bizzat kendilerine yönelik bir fayda
bulunmaması, yüce Allah’ın onları insanın faydası için yarattığına
bir delildir.235
6. Mâtürîdî bütün mahlûkatın insana musahhar kılınmış
olmasını da bir onur sebebi olarak ayrıca vurgulamaktadır. Bu
konuda ‘O, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini size musahhar
kıldı. Şüphe yok ki bunda, tefekkür eden bir topluluk için deliller
vardır.’236 âyetini zikretmekte; âdemoğlunun bütün mahlukâtın
yaratılmasının sebebi olduğunu ifade etmektedir. Burada ‘musahhar’
kılınmanın ne demek olduğu üzerinde durmak gerekir. Teshîr bir
şeyi özel bir amaca doğru zorla sevk etmek anlamına gelmektedir.237
Temelde

teshîr,

insanın

bütün

bunlardan

faydalanması

ve

ihtiyaçlarını gidermesi demektir.238 Mâtürîdî’nin de ifade ettiği üzere
bu tür âyetler Allah Teâlâ’nın insana olan nimetlerini hatırlatma

234

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, I, 68.

235

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, I, 512.

236

el-Câsiye 45/13.

237

Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü elfâzi’l-Kur’ân, “sahhara” md.

238

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XIII, 324.
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amacı taşıdığı gibi, bütün bunları boyun eğdirmeye kâdir olan
Tanrı’nın yeniden dirilişe de gücü yettiğine işaret etmektedir.
Konumuz açısından asıl önemlisi ise “musahhar kılınmanın”
nesnelerin insana boyun eğdirilmiş olması anlamı yanında, onlardan
faydalanma yollarının öğretilmesi şeklinde de yorumlanabileceğine
işaret etmesidir.239 Yani Allah Teâlâ insana menfaat göreceği çok
çeşitli şeyler bahşetmiştir. Üstelik insana karadan ve denizden
faydalanma yolları da öğretilmiştir. Böylece insan kendisinin boş
yere yaratılmadığını ve yeryüzünde terk edilmiş bırakılmadığını
bilir.240
Bu noktada zaten bu âlemde yaratılan her şey insan için
yaratıldığına göre bunun musahhar kılınma anlamına da geldiği;
dolayısıyla bu şekilde bir ayrım yapmakla tekrara düşüldüğü
zannedilebilir. Ancak musahhar kılmayla, insana yeryüzünde ve
gökyüzündekilerden

faydalanma

yollarının

öğretilmesinin

amaçlandığına dikkat edildiğinde aradaki fark açığa çıkar. Zira her
şeyin insan için yaratılmış olması, başka bir şeydir. Bu
yaratılanlardan nasıl faydalanacağını bilmesi ve faydalanma
yollarına vakıf olması, daha başka bir şeydir. İkincisi olmadan
sadece birincisinin varlığı bulunduğu bir durumda, insanın onlardan
tam olarak istifade etme imkânı bulunamayacaktır. Bu bakımdan
musahhar kılınma ayrıca zikredilmiştir.

236

239

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VII, 501-502.

240

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, IX, 404.
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7. Mâtürîdî’ye göre insanın, sema ve yer; güneşi ve ay;
deniz ile kara yanında bütün zor ve güçlü şeyleri kendi ihtiyaçları ve
menfaatleri için kullanabilecek bir şekilde yaratılması da yine bir
onur sebebidir. Böyle bir durum başka yaratılmışlar için söz konusu
değildir. Elbette bu yorum her şeyin insan için yaratılmış olması ile
yine insana musahhar kılınmasıyla irtibatlıdır. Ancak Mâtürîdî adım
adım mantıkî sıralamayı takip ederek her birini ayrıca belirtmiştir.
Zira bir şeyin insan için yaratılmış olması ve insanın hizmetine
sunulması, insanda onu kullanma imkânı bulunmadıktan sonra bir
anlam ifade etmez. Dolayısıyla bunlara ilâveten insanda onları
kullanabilecek bir yapı da bulunmalıdır. İşte Mâtürîdî’ye göre
insanın böyle bir yaratılışa sahip olması da esasen onun
onurlandırılması demektir.
8. Mâtürîdî bu maddeleri sıraladıktan sonra neticede
âdemoğullarının yüceltilmesinin âdemin yüceltilmesi anlamına da
gelebileceğine işaret etmektedir. Buna göre Hz. Âdem, melekler
kendisine secde ettiği için yücedir. Âdemoğulları da babalarından
dolayı onurlanmışlardır.

B. Vehbî ve Kesbî Onur
İmam Mâtürîdî herhangi bir toplum, grup ve şahıs
zikretmeden genel anlamıyla insan cinsinin yaratılmış varlıklar
arasındaki yüceliğini yukarıda yapılan açıklamalarda anlatıldığı
üzere sekiz maddede ortaya koymaktadır. Ancak bu onurun
kazanılmasında hiçbir insanın kendi dahli ve katkısı söz konusu
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değildir. Bu bakımdan insanoğlunun diğer yaratılmışlar arasındaki
bu seçkin konumunun ‘verili’ bir başka ifadeyle ‘vehbî’ olduğu
söylenebilir. Mâtürîdî’ye göre bu noktada bir insanın diğer bir
insana, bir grubun diğer bir gruba üstünlüğü yoktur. Allah Teâlâ
insanı bu şekilde yaratmıştır. Peki, insanın kendisinin bu onur
üzerinde herhangi bir etkisi yok mudur? Bir başka ifadeyle insan
onuru, verili olanla belirlenmiş ya da sınırlanmış mıdır?
Bu ve benzeri soruların cevabı Kur'ân-ı Kerîm’de
zikredilmektedir. Bilindiği üzere Hucurât Sûresi’nde “Allah katında
en yüce olanınız en takva sahibi olanızdır”

241

buyurularak esasen

ölçü konulmuştur. Bu âyetin tefsirinde Mâtürîdî, asıl fazilet ve
onurun

takva

olduğunu;

insanların

kendileri,

babaları

ve

kabileleriyle övünmesi olmadığını açıkça ifade etmektedir. Üstelik
Mâtürîdî herhangi bir fiili olmadığı halde onurlu bir babadan
dünyaya

gelmekle

faziletin

hak

edilemeyeceğini

de

vurgulamaktadır. Zira takva Mâtürîdî’nin açıkladığı üzere insanın
kendi fiilidir. Yani kesbî olandır. Mâtürîdî düşünce dünyasında
takva Allah’ın emir ve yasaklarına saygı göstererek taatları yapmak
ve günahlardan kaçınmaktır.242 Yine takva her türlü kötülüğü (şer)
terk etmek ve her türlü kötülüğü bırakmak; 243 helak edici şeylerden
sakınmak şeklinde de izah edilmiş, bundan sakınmanın ise iyilikleri
kazanmakla meydana geldiği belirtilmiştir. Bu anlamda takvanın tek
başına
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kullanıldığında

ihsan

anlamınıda

241

el-Hucurât 49/13.

242

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XIV, 77.

243

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, IV, 140.

içerdiğine

işaret
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edilmiştir.244

Ayrıca

muvahhidler olduğu

246

takvanın

İslâm

olduğu;245

muttakilerin

insanın helake götüren şeylerden kaçınması

anlamına geldiği de vurgulanmıştır. Bu da sözlü ve fiili olarak
emredilenleri yapmak ve yine sözlü ve fiili olarak nehyedilenleri
bırakmakla gerçekleşir.247 Dolayısıyla Mâtürîdî düşünce dünyasında
“ittika” Allah Teâlâ’nın bütün emir ve yasaklarına itaat etmek ve her
konuda bunların aksine davranmayı terk etmek demektir.248
Kuşkusuz

bütün

bunların

yapılabilmesi

için

neyin

emredildiği neyin de terk edilmesi gerektiğinin bilgisine sahip
olunması zorunludur. O halde muttaki olmanın bir bakıma ön şartı
da bilmektir. Bilginin olmadığı bir yerde takvadan da bahsedilemez.
O halde Mâtürîdî düşünce sistemi içinde tek tek her bir ferdi
konu edindiğimizde, insanın onura sahip olabilmesi için verili
onurun, kesbî bir başka ifade ile “kazanılmış” olanla desteklenmesi
gerektiği görülmektedir. Öyle ki insan insaniyetine uygun bir hayat
sürmez ve ona layık davranışlar sergilemezse değil yücelmek, tam
tersi verili olanı dahi kaybetme noktasına varabilir. Bu bakımdan
günümüzde Mâtürîdî ekolünün yeni mensuplarının, insan onurunu
vehbî/verili olan ile kesbî/kazanılmış olan şeklinde ikiye ayırarak
sınıflandırması mümkündür.

244

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XV, 263.

245

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVI, 28.

246

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVI, 84.

247

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XVII, 114.

248

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, II, 419.
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Aynı iman fıtrî ve kesbi şeklinde ikiye ayrıldığı gibi249
onurda vehbî ve kesbî şeklinde ayrılabilir. Gerçekten mümin
olabilmek için kişinin kesbî imana sahip olması gerektiği açıktır.
Aynı şekilde gerçekten insan oluş onurunu kuşanabilmek için de
kesbî olana sahip olmak gerekir. Dolayısıyla Mâtürîdî düşüce
sisteminde onurun varlığı kişinin iman ve davranışlarının varlığı ile
doğrudan ilişkilidir.

Değerlendirme ve Sonuç
Sonuçta önemine binâen insanın en özsel niteliği olan akla
tekrar vurgu yapmak uygun olacaktır. Zira Mâtürîdî’nin de ifade
ettiği üzere insanoğlu kendisine verilen en büyük nimet olan aklını
kullanmayıp, düşünmeyi terk ettiğinde esasen kendine verilen onuru
bırakmış demektir. Bu durumda Mâtürîdî’nin de vurguladığı gibi,
kendisi için her türlü kötülüğün kapısını da açmış olmaktadır. Bu
sebeple Mâtürîdî insana nazarın terk edilmesini güzel gösteren
şeyin, mutlaka şeytandan gelen bir vesvese (hâtır) olduğunu
düşünmektedir. İnsan bundan etkilenirse, aklın ürününü (semeretü’lakl)

asla

devşiremez.250

Halbuki

insanın

kurtuluşu

aklını

kullanmasına bağlıdır. Nitekim Mâtürîdî düşünce sistemi içinde,
Kur’ân’da

zikredildiği

gibi,

inkâr

edenler

aslında

aklını

kullanmayanlardır.
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bk. Ali el-Karî, Şerhu kitâbi’l-Fıkhi’l-ekber, Beyrut 1404/1984, s. 75.

250

Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 208.
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Dahası Mâtürîdî insanın toplum içinde ve diğer canlılar
üzerinde hâkimiyet kurmasının da yine akılla gerçekleştiği
belirtmektedir. Mâtürîdî’ye göre insan, aklıyla sadece iyiyi ve
kötüyü bilmez aynı zamanda diğer canlılardan üstün olduğunu da
bilir ve yine onunla bütün mahlûkatı yönetebilmek için gerekli
bilgiyi edinir.251
Mâtürîdî’nin

insan

olan

varlığın

insaniyetini

gerçekleştirmesini düşünme şartına bağlaması, insanın ‘düşünen
canlı’ (hayvân-ı nâtık) şeklindeki tanımının tabii bir sonucudur. Her
ne kadar düşünme insanı diğer canlılardan ayıran tek özsel nitelik
ise de bu günün insanın hesap yapan ölçüp biçen bir akılcılık dışında
akla veda ettiği görülmektedir. “Gerçekten de bugün, sadece
bölgesel değil, küresel olarak da büyük bir ‘düşünme problemi’yle
karşı karşıya kaldığımız aşikârdır. Hatta denilebilir ki, böyle bir
problem,

insanlığımızı

doğrudan

tehdit

eder

bir

konumda

bulunmaktadır. İnsan oluşumuz, düşünme eylemi karşısındaki
sorunlu

tavrımıza

bağlı

olarak

tehlikeli

bir

mecraya

sürüklenmiştir.”252
Böyle bakınca aklın yaratılış gayesine uygun bir şekilde
kullanılması, insanın aklıyla onurlandığının bilincine varılması
Frankfurt okulu mensuplarının dile getirdiği gibi ‘çelik kafes’ içine
hapsedilen insanın özgürleşerek tekrar insaniyetine dönmesi,
onurunu tekrar sahiplenmesi bakımından önem arz etmektedir.
251

Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 207.

252

Ömer Mahir Alper, “Araçsal Akıldan Aşkın Akla: Düşünmeyi Yeniden
Düşünmek”, Eskiyeni, XVII (2010), s. 28.
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Bu çerçevede günümüz sorunlarıyla yakın alakadar olduğu
için hassaten dikkat çekmek istediğimiz bir başka konu, yeryüzü ve
gökyüzünde olanların insana musahhar kılınması meselesidir. Her
ne kadar bu bir onur sebebi ise de Mâtürîdî düşünce sisteminde
unutulmaması gereken bir husus, insanın hiçbir şekilde kendi başına
tabiatın mutlak sahibi kılınmadığıdır. Bir başka ifadeyle insanın
yeryüzünün efendisi ve halifesi olduğu gibi söylemler hiçbir zaman
onun tabiatın tek hükmedicisi kılındığı anlamına gelmemektedir.
Aksine insana hatırlatılan, bunların hepsinin Tanrı’nın bir
lutfu ve nimeti olduğudur. Dolayısıyla ilâhi metinlerde dünyada
bulunan her şeyin insanın hizmetine verildiği bilgisine dayanarak
insanın tabiatın tek hâkimi kılındığı ve zevkine göre onu
biçimlendirmesine izin verildiği gibi değerlendirmelerin hiçbir
haklılık

zemini

yoktur.

Zaten

geleneksel

dönemde

bütün

yaratılmışların insana musahhar kılınması, insanoğlunun tabiata
tahakküm edeceği, çevresini gönlüne göre şekillendirebileceği
anlamına yorulmamıştır.253 Esasen bu metinler bütün halinde
okunduğunda görüleceği üzere, burada yeryüzünün insan için
yaratılması,

bütün

her

şeyin

insanoğlunun

yaşamasına

maslahatlarına elverişli bir donanıma sahip olması demektir

254

ve

ki bu

da başlı başına Allah Teâlâ’nın varlığının bir delilidir. Bu gün

253

Emine Şahin-Hülya Alper, “Çevre Sorunları Din ve Diyanet
(Sürdürülebilir Bir Yaşam Din ve Diyanet)”, IV. Din Şûrası Tebliğ ve
Müzakereleri, Ankara 2009, II, 444.
254

bk. Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l‘İlmiyye 1421/2000, XX, 5.
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“insancı ilke” ya da antropik ilke şeklinde ortaya konulan delil de bu
fikre dayanmaktadır.
Mâtürîdî’nin de sık sık işaret ettiği üzere insanın kendisiyle
birlikte âlemdeki bütün mahlukât, Allah’ın varlığının apaçık
âyetidir. Hakîm olan Tanrı bütün bu var olanları bir hikmet üzere
yaratmıştır. Yani yaratılan hiçbir şeyde herhangi bir bozukluk,
eksiklik, çirkinlik yoktur. Her şey bir ölçüye göre; denge içinde
yaratılmıştır. Kuşkusuz âlemdeki her şeyin yegâne sahibi olan Allah,
hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Dolayısıyla Allah’a inanan biri
hiçbir zaman doğayı alt etmesi gereken bir hasım şeklinde
algılamaz. “İnanan bir göz, tabiata ancak hayranlıkla bakabilir.”255
Bugün

içinde

bulunduğumuz

çevre

sorunlarının,

Aydınlanma sonrası oluşan zihniyet değişiminden kaynaklandığı
söylenebilir. Moderniteyle birlikte ortaya çıkan bu değişim
sonucunda batı dünyasında insanın kutsal ile irtibatı kesilmiş, insan
âdeta tanrılaştırılmış, hakikatin tek ölçüsü kılınmıştır. Bu süreçte
insan hem kendine, hem içinde bulunduğu topluma; hem de doğaya
ve Tanrı’ya karşı bir yabancılaşma sorunuyla yüz yüze kalmıştır.
Sonuçta tabiat ve içindekiler Allah’ın kendisine verdiği en güzel
lutuf ve nimet; O’nun varlığının delilleri olarak değil, insanın kendi
zevkine göre istediği gibi tüketip değiştirebileceği nesneler olarak
görülmeye başlanmıştır. Böyle bir zihniyetle doğa, teknolojinin

255

Emine Şahin-Hülya Alper, “Çevre Sorunları Din ve Diyanet”, II, 444.
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deney tahtası hâline getirilmiş; giderek artan tüketim çılgınlığıyla da
hoyratça kullanılmıştır.256
Bugün ekolojik dengenin bozulması, dünyanın çölleşme
sorunuyla karşılaşılması Kur’ân’ın ifadesiyle insanın kendi eliyle
yaptıklarının sonucudur. Rûm Sûresi’nde beyan edildiği üzere
insanın kendi eliyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesad
zuhur etmiştir.257 Mâtürîdî bu fesadın iki yorumunu vermektedir.
Buna göre fesad insanların küfür ve şirk içinde olmaları sebebiyle
yol kesme, hırsızlık, öldürme ve zülüm gibi çeşitli kötülüklerin
ortaya çıkmasıdır. Ya da fesad insanların şirki ve inkârı sebebiyle
kuraklık, darlık yağmurun azlığı ve şiddetli sıkıntıların ortaya
çıkmasıdır258 ki bu gün her iki fesadın da mevcut olduğu
görülmektedir.
Böyle bir fesadın ortaya çıkması insan olma onurunu
yitirmenin sonucu olarak da anlaşılabilir. Zira insanoğlu insaniyetine
uygun bir hayat sürmediği; kendisine büyük lutuflar bahşeden
Rabbini unuttuğu, O’nun hükümlerine sırt çevirdiği bir durumda;
esasen kendisine verilen onuru, yapıp etmeleriyle yok etmektedir.
Bu durumda da dünyasını ifsat etmekle kalmamakta aynı zamanda
ebedî hayatını da mahvetmektedir.
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Emine Şahin-Hülya Alper, “Çevre Sorunları Din ve Diyanet”, II, 445.

257

er-Rum 30/41.

258

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, XI, 203.
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MÜZENÎ’NİN İMAM ŞÂFİÎ’YE AYKIRI GÖRÜŞLERİ SARHOŞUN TALAKI ÖRNEĞİNasi ASLAN*
Mehmet Ali SEZER**
Giriş
Fıkhın en hızlı geliştiği dönemlerde birçok müctehid yetişmiş,
bunların yetiştirdiği öğrencileri de hocaları gibi kendi ve
kendilerinden sonraki dönemlere damgalarını vurmuşlardır.
Mezheplerin oluşmasında ve gelişmesinde mezhep imamları kadar
öğrencilerinin katkısının büyük ölçüde etkili olduğu bilinen bir
husustur. Öğrenciler, fikirlerin yaşanması ve yaşatılmasında çok
önemli vazifeler üstlenmişlerdir. Bir taraftan mezhebe ait görüşleri
tasnif ve tedvin ederken diğer taraftan farklı görüşler ileri
sürmüşlerdir. İmamlarına muhalefet veya mezhep içi yorum
farklılığı olarak ifade edilen bu durum, çoğu mezhepte görülmekte,
mezhebe geniş bir perspektif kazandırmaktadır.
Şâfiî mezhebinin oluşmasında ve sistematik yapıya
kavuşmasında ilk öğrencilerin etkisi ve katkısı inkâr edilemez. Bu
anlamda Irak’ta Zaferânî (ö. 260), Mısır’da ise Büveytî (ö.231),
Müzenî (ö.264) ve Rebi‘ b. Süleyman el-Murâdî (ö.270)’yi
sayabiliriz. Bu öğrenciler içerisinde Müzenî, önceleri kelâmî
konularla ilgilenirken İmâm Şâfiî’nin Mısır’a gelmesiyle fıkhî
konulara yönelmiştir. Dört yıl gibi kısa bir süre İmâm Şâfiî’ye
öğrencilik yapmıştır. Münazara ehli ve delil sunma becerisinin güçlü
olması gibi özellikleri ile İmam Şâfiî’nin beğenisini kazanmış ve
İmam Şâfiî tarafından mezhebin yardımcısı olarak görülmüştür.
İmam Şâfiî’nin vefatından sonra birçok eser yazmış ancak
“Muhtasarü’l-Müzenî” isimli eseriyle mezhepte şöhret bulmuştur.
Mezhebin oluşmasında önemli bir katkısı olan Müzenî’nin çoğu
meselelerde İmam Şâfiî ile mutabık olması yanında birçok konuda
*

Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi, El-mek: nasiaslan@cu.edu.tr
**
Dr., Adana İl Müftülüğü Vaizi.
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da İmam Şafiî’ye muhalefeti bilinmektedir. Bu muhalefeti, daha çok
yorum farklılığı olarak söyleyebiliriz. Çünkü İmam Şafiî’nin
görüşlerini aktarırken yorumlamaktan kaçınmamıştır. Muhalefetin
sonucu olarak ulaştığı görüşler, bir taraftan Şafiî mezhebinin ilk
dönemine ait olması bakımından önem arz ederken diğer taraftan
günümüzde fıkhî konularda yapılan tartışmalarda ortaya konulan
görüşlere önemli bir mesned teşkil etmektedir. Hiç şüphesiz farklı
görüşlere sahip olduğu konulardan birisi de sarhoşun talakı
konusudur. Sarhoşun talakı füru‘ bir mesele olduğu için aile hukuku
özelinde ele alınsa da usûl konularından biri olan ehliyet arızaları
içerisinde tartışılagelmiştir. Bu araştırmada konu tebliğ boyutları
içerisinde incelenecektir.
1. Müzenî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyyeti
Tam ismi Fâkih Ebû İbrahim İsmail b. Yahyâ b. İsmail b. Amr
b. İshâk el-Müzenî, el-Mısrî, eş-Şâfiî’dir. Müzeyne kabilesine
mensub olduğu için kendisine Müzenî denilmiş ve bu isimle meşhur
olmuştur. İsminin İsmail, künyesinin ise Ebû İbrahim olduğu
konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Kaynakların çoğunda
Müzeni’nin şeceresi: İsmail b. Yahyâ b. İsmail b. Amr b. İshâk
şeklindedir.259 Müzenî hakkında bilgi veren âlimler, Leys b. Sa‘d’ın
vefat ettiği h. 175 yılında doğduğunu ve h. 264(878) yılında vefat
ettiğini ittifakla söylemektedirler.260 Kahire’de vefat eden Müzenî,

259

Şirazi, Ebu İshak Cemaleddin İbrahim b. Ali b. Yusuf Firûzabâdî, Tabakatu’lfukâha, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1995, s. 97.
260
Mes’udî, Ebü’l Hasan Ali b. el-Hüseyn b. Ali el-Hüzelî, Mürûcü’z-zeheb ve
meâdinü’l-cevher, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamîd, Dârü’r-Recâ, Kahire
ty, IV, 145; İbn Nedim, Ebü’l-Ferec Muhammed b. İshak el-Verrâk (ö. 380), Fihrist,
Müessetü İntişarat-i Emir-i Kebir, Tahran 1971, s. 266; Sem’anî, Ebû Sa’d
Abdülkerim b. Muhammed b. Mansur et-Teymî, es-Sem’anî, el-Ensâb, nşr.
Abdurrahman b. Yahyâ el-Muallimî, Matbaatü Meclisi Dâiretü’l-Ma‘ârifi’lOsmaniyye, Haydarabad 1966, XII, 226; Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed
b. Osman, Siyeru alami’n-nübela, thk. Şuayb el-Arnaût ve Ekrem el-Bûşî,
Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 2014, XII, 492; Sübkî, Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhâb
b. Ali b. Abdülkâfî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, thk. Mahmud et-TanâhîAbdülfettâh Muhammed el-Hulv, Matbaatu İsa el-Babî el-Halebî, Kahire 1964, II,
93; Şirazî, Tabakâtü’l-fukâha, 97; Kehhale, Ömer Rıza, M‘ucemu’l-müellifin
teracimu musannifi’l-kütübi’l-arabiyye, Müessesetü’r Risale, Beyrut 1993, II, 299300.

247

17-21 Ekim 2018-BUHARA

Karâfetüssuğrâ’da bulunan İmam Şâfiî’nin türbesinin yakınına
defnedildi. Bugün kabri önemli ziyaretgâhlardan biridir.261
Müzenî, Abbasi hilafetinin altın çağı sayılan Harun Reşit
döneminde doğmasına rağmen on bir Abbasi halifesini görmüştür.
Ayrıca Ahmet b. Tolun h. 254 yılında Mısır’a hâkim olunca Müzenî,
orada yaşıyordu.262 Dolayısıyla Müzenî, Abbasilerin istikrar dönemi
sayılan ilk dönemi gördüğü gibi Abbasî hâkimiyeti altında bulunan
grup ve kabilelerin çekişmelerine sahne olan ikinci dönemine de
yetişmiştir. Mihne263 olaylarının yaşandığı bu dönemin baskıcı
atmosferinin altında yaşamıştır. Kaynaklarda mihne olaylarında
İmam Şâfiî’nin talebeleri arasında sadece Büveytî’nin sorgulanarak
tutuklanmasından söz edilmesi onun bu konuda fazla bir sıkıntı
çekmediğini göstermektedir.264
Müzenî hayatı boyunca Mısır’ın dışına çıkmamıştır. Doğal
olarak ilmî birikimi daha çok Mısırlı âlimlerden almıştır. Tarih
kitapları Müzenî’nin dört hocasından bahseder. Bunlar; Ali b.
Ma’bed (ö. 218), Asbağ b. Ferec (ö. 225) Nuaym b. Hammâd (ö.
228), ve İmam Şâfiî (ö. 204)’dir.265
Müzenî, Leys b. Sad’ın vefat ettiği sene doğunca doğal olarak
onun birikiminden istifade etti. O dönem Mısır’ın büyük
âlimlerinden olan Nuaym b. Hammâd’dan ders aldı. Mısır’da Hanefî
fıkıh çevresinden Ali b. Ma‘bed er-Rakkî ve Mâlikî fıkıh
çevresinden Asbağ b. Ferec’in öğrencisi oldu. Ancak onu en çok

261

Özen, Şükrü, “Müzenî”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 246.
İbn Hıbbân, Hâfız Muhammed b. Hıbbân b. Ahmed Ebû Hâtim et-Temimî elBustî, es-Sikât, Haydarabad 1973, II, 326-327; Zehebî, Siyeru âlami’n-nübelâ, IX,
286-295.
263
Mihne, “Mihen” kelimesinin tekilidir. Sultanın bir adama “sen şöyle şöyle
yaptın” şeklinde, yapmadığı bir şeyi ona mal edene kadar veya caiz olmayan sözü
söyletene kadar sorguya çekmesidir. Bkz. İbn Manzûr, Cemalüddîn Muhammed b.
Mukrim el-Ifrîkî el-Mısrî, Lisanû’l Arab, Beyrut h. 1444, XIII, 42.
264
Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II, 164; İbn Kesir, Ebü’l-Fida İmadüddin
İsmail b. Ömer, Tabakât li-fukahai’ş-şâfiîyyin, thk. Muhammed Zeynuhum
Muhamme Azab, Ahmed Ömer Haşim, Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Diniyye, Kahire
1993, I, 161.
265
Ganâim, Muhammed Nebil, el-Müzenî ve eseruhû fi’l-fıkhi’ş-Şâfiî, Dâru’l-Hidâye,
Kahire 1998, s. 47-49.
262
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İmam Şâfiî etkiledi.266 Yirmi üç veya yirmi dört yaşlarında iken
İmam Şâfiî ile Mısır’da tanıştı ve dört yıl gibi kısa bir süre ona
öğrencilik yaptı. Bundan dolayı İmam Şâfiî’nin öğrencisi olmakla
meşhur oldu.267
Müzenî, gençliğinde daha çok kelam ilmiyle uğraştı. Bunda
Hocası Ali b. Ma’bed er-Rakkî’nin etkisi olmuştur. Ancak İmam
Şafiî ile tanıştıktan sonra kelam ilmi ile uğraşmaktan vazgeçip fıkıh
ilmine yönelmiştir. Bütün mesaisini fıkıh ilmine tahsis ederek yetkin
bir konuma gelmiştir. Bunun için Ebû Abdullah İbn Abdülhakem ile
birlikte Mısır’ın önde gelen iki büyük âliminden biri kabul
edilmektedir.268
Müzenî’nin ilmî hayatı, kelâm ilmini araştırmakla başlamış ve
Şâfiî okulunun çizgisinde devam etmiştir. Bu da gösteriyor ki fıkıh
ve hadisin yanında diğer delil kaynaklarına da vâkıf biridir. Diğer
taraftan onun münazara yapan biri olması ve delil sunma becerisinin
fazla olması; mantık, beyan ve dil sahasında kendisini geliştirdiğini
göstermektedir. Bundan dolayı olsa gerek İmam Şâfiî, onun
hakkında çoğu zaman “Benim mezhebimin yardımcısıdır.” ve
“Şeytanla tartışsa onu yener.” demiştir.269
Biyografisini veren âlimler, Müzenî’nin birçok kitap tasnif
ettiğini söylemektedirler. Ancak âlimler isimlerinde bile ihtilafa
düşmüşler. Muhtasar hariç diğer eserleri hakkında isimlerinden
başka fazla bilgi bulunmamaktadır. Muhtevası derli toplu olarak
bildiğimiz tek eseri “Muhtasar”dır. İmam Şâfiî’nin el-Ümm adlı
eseriyle birlikte Şâfiî mezhebinin temel kaynakları arasında yer
almış ve ders kitabı olarak okutulmuş ve üzerinde birçok şerh

266

Zehebî, Tezkiretü’l-huffâz, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1419/1998, II, 458;
Nâsır, Muhyiddin Nâcî, el-İmâmü’l-Müzenî ve muhâlefetühû li’l-İmâmi’ş-Şâfiî fî
kitâbihi’l-Muhtasar, (Master Tezi), Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi, Şerîat ve İslâmi
Dersler Fakültesi, Fıkıh Usulu Dalı, Suudi Arabistan 1989, s. 135.
267
Mâverdî, Ebü’l-Hasen Ali b. Muhammed b. Habib el-Basrî, el-Hâvi’l-kebîr, nşr. Ali
Muhammed Muavvaz-Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Beyrut 1994I, 51; Nâsır, elİmâmü’l-Müzenî, s. 20.
268
Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, X, 25-26; Özen, “Müzenî”, DİA, XXXII, 246.
269
İbn Hallikân, Ebü’l-Abbâs Şemsüddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî
Bekr el-Bermekî el-İrbilî, Vefayâtü’l-ayan, thk. İhsan Abbas, Darü’s-sadr, Beyrut
1968, I, 217; Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, XII, 493; Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’lkübrâ, II, 94.
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yapılmıştır. Muhtasar dışındaki eserleri ise şunlardır: el-Câmiu’ssağîr,270 el-Camiu’l-kebir,271, Kitabü’l-‘akârib,272 el-Mebsût,273
Muhtasaru’l-Muhtasar,274 el-Muhtasaru’l-kebîr,275 el-Mesâilü’lmutebere,276 Mu‘tekâd/‘Akidetü Ahmed b. Hanbel, el-Mensûr,277
Kitabü’l-vesâik278 ve Kitabü’l-vesâil’dir.279
2. İmam Şâfiî’ye Aykırı Görüşleri
Müzenî, İmam Şafiî’nin görüşlerini aktarırken kendi
görüşlerine de yer vermiştir. Görüşleri daha çok açıklayıcı
mahiyettedir. Bununla birlikte görüşleri arasında İmam Şafiî’nin
görüşlerine aykırı olanlar da vardır. Aykırı görüşleri bazen İmam
Şafiî’nin görüşlerinden yapılan tahricler olarak sayılmış bazen de
kendine ait müstakil görüşler olarak kabul edilmiştir. Bununla
birlikte İmam Şafiî’nin görüşleri arasından tercihlerde bulunduğu
görülmektedir.280
Aykırı görüşlerine baktığımız zaman birçok hususu esas aldığı
görülmektedir. Bunların arasında en belirgin olanları şunlardır:

270

Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, XII, 493; Şirazî, Tabakâtü’l-Fukâha, 97; Sübkî,
Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II, 94; İbn İmâd, Şezerâtü’z-Zeheb, II,148; Kehhale,
Mu‘cemu’l-müellifin, II, 299-300.
271
Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, XII, 493; Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II,
94; Şirazî, Tabakâtü’l-Fukâha, 97; Kehhale, Mu‘cemu’l-müellifin, II, 299-300.
272
Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II, 94.
273
İbn Hidayetullah el-Hüseynî, Ebû Bekr b. Hidâyetillâh el-Kûrânî el-Merîvânî,
Tabakâtü’ş-şafiiyye, thk. Adil Nüveyhiz, Beyrut 1979, 20-21.
274
İbn Nedim, Fihrist, 266; Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II, 94, 106-107;
Şirazî, Tabakâtü’l-fukâha, 97.
275
İbn Nedim, Fihrist, 266.
276
Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, XII, 493; Şirazî, Tabakâtü’l-fukâha, 97; İbnü’lİmâd, Ebû’l-Felâh Abdulhayy b. Ahmed b. Muhammed el-Hanbelî, Şezerâtu’zzeheb fî ahbâri men zeheb, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut ty, II, 148.
277
Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, XII, 493; Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II,
94; Şirazî, Tabakâtü’l-Fukâha, 97; İbn Hidayetullah el-Hüseynî, Tabakâtü’ş-şafiiyye,
21; İbn İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, II, 148.
278
Sübkî, Tabakâtü’ş-şâfiiyyeti’l-kübrâ, II, 94; Şirazî, Tabakâtü’l-fukâha, 97; İbn
Hidayetullah el-Hüseynî, Tabakâtü’ş-şafiiyye, 21; İbn İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, II,
148; Ömer Rıza Kehhale, Mu’cemu’l-müellifin, II, 299-300.
279
İbn Hidayetullah el-Hüseynî, Tabakâtü’ş-şafiiyye, s. 21.
280
Bkz. Sezer, Mehmet Ali, Müzenî’nin İmam Şâfiî’ye Aykırı Görüşleri Ve
Mezhepteki Yeri, Doktora Tezi, Adana 2018, s. 165.
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1. İmam Şafiî’nin görüş belirtmediği yerlerde görüş belirtmesi.
Bu şekilde ortaya koyduğu görüş tahric olarak kabul edilmiştir.
2. İmam Şafiî, bir konuda birden fazla görüş nakletmiş ancak
hangi görüşün kendine ait olduğu veya tercih ettiği açıkça
belirtmemesi.281
3. Bazı konularda ilgili ayet ve hadisleri farklı yorumlaması.
4. İmam Şâfiî’nin yaptığı bazı kıyaslamaları tutarsız bulması
5. İstishaba göre hüküm vermesi, yakîni esas alması,
benimsemiş kurallara bağlı kalması ve mükelleflerin ve hükümlerin
içinde bulunduğu durumları esas alması.
6. Bazı konularda maslahatı öncelemesi.
7. İmam Şafiî’nin aynı durumu farklı meselelerde farklı
değerlendirmesi. Sarhoşun talakı meselesindeki ihtilaf bu tür
sebepten kaynaklanmıştır. Aklın işlev görmemesi eda ehliyetini
ortadan kaldırır. İmam Şafiî ile Müzenî bu konuda hemfikirdirler.
Ancak İmam Şafiî bilerek aklını işlevsiz hale getireni sorumlu
tuttuğu için bilerek sarhoş olanın talakını kabul ederken bilmeden
veya ikrah altında sarhoş olanın talakını ise kabul etmemektedir.
Müzenî’ye göre ise hangi yoldan olursa olsun kişinin aklı başında
değilse sorumlu tutulmaz. Çünkü sorumluluk aklı olana yüklenir.
3. Sarhoşun Talakı Konusunda İmam Şafiî’ye Muhalefeti
Sarhoşluk, sarhoş edici sıvı veya katı bir maddenin alınmasıyla
akıl ve iradenin gidip gelmesi veya yok olma, sarhoş edici maddenin
etkisiyle hezeyanda bulunma, sözlerin birbirine karışma, 282 kişinin
içki veya uyuşturucu madde alması neticesinde ayıldıktan sonra
sarhoş halindeki söz ve fiillerini bilemeyecek derecede aklî
melekelerinin kaybetme veya aklı izale eden hal olarak ifade
edilmiştir.283 Usul âlimleri sarhoşluğu, “aklı izâle etmeyen, fakat

281

Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, XVII, 330; Bkz. Sezer, Müzenî’nin İmam Şâfiî’ye Aykırı
Görüşleri, s. 157-158.
282
Tehânevî, Muhammed A‘lâ b. Alî b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî el-Fârûkī (ö.
11582’den sonra), Mevsûatü Keşşâfi Istılâhâti’l-Fünûn ve’l-Ulûm, Mektebetü
Lübnan, Beyrut 1996, I, 960-961.
283
Zeydân, Abdülkerim, el-Vecîz fî usûli’l-fıkh, Müessesetü’r-risâle, Beyrut 2004,
s.128.
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mâkul hareket etmeyi önleyen etkiye sahip bazı maddelerin vücuda
alınmasıyla aklî melekelere baskın gelen sürur ve organlarda
gevşemeyle birlikte oluşan gaflet hali” olarak görürken mezhep
imamlarından nakledilen tanımlarda ise daha çok sözlerde karışıklık,
düzensizlik ve saçmalamanın hakim olma halidir.284 Türk Ceza
Hukunda ise sarhoşluk, “Sarhoş edici maddelerden birinin
alınmasıyla insanın idrak ve muhakemesinde meydana gelen bir
karışıklıktır.”285
Sarhoşun tanımına gelince sarhoşluk halinden yola çıkılarak
yapıldığı için farklı tanımlar ortaya çıkmıştır. Mezhep imamlarından
nakledilen tanımlara göre sarhoş, gördüğü şeyleri birbirinden ayırt
edemeyen, sözlerinde karışıklık, düzensizlik ve saçmalama hâkim
olan, kendi sırlarını açığa çıkarır biçimde konuşan kişidir. Nitekim
Ebu Hanife sarhoşu erkekle kadını, yerle göğü ayırt edemeyen
olarak tarif ederken Evzâî, sarhoşu elbisesini diğer insanların
elbisesinden ayırt edemeyen kişi olarak görmektedir.286 İmam Şafiî,
sarhoşu aklının bir kısmını kaybeden bazen aklı gelip bazen giden,
sözleri birbirine karışan, sırrını ifşa eden şeklinde tarif eder. Müzenî
ise sarhoşu Ebu Hanife’nin tarifine benzer şekilde annesi ile eşini,
yerle göğü ayırt edemeyen kimse olarak ifade etmiştir.287
Bu ihtilaf, İmam Şafiî ile öğrencisi Müzenî arasında da vaki
olmuştur. Kavl-i kadiminde, kavl-i cedidinde, bütün kitaplarında ve
Müzenî dışında kendisinden nakilde bulunan öğrencilerinin
görüşlerinde İmam Şâfiî, sarhoşun talâkını ayık olan kişinin talâkı
gibi kabul etmektedir.288 Ancak Müzenî, kavl-i kadiminden aksi
yönde ikinci bir görüş naklederek sarhoşun talâkı geçersiz
saymaktadır. Buna göre sarhoşun talakı konusunda İmam Şâfiî’nin
kavl-i kadiminde iki görüş görülmektedir. Birinde sarhoşun talakı
geçerli, diğerinde geçersiz kabul edilmektedir.289
284

Dönmez, İbrahim Kafi, “Sarhoşluk”, DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 143.
Alacakaptan, Uğur, Sarhoşluk Halinde İşlenen Suçlarda Cezai Mesuliyet, Ajans
Türk Matbaası, Ankara 1961, s. 7.
286
Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, X, 424.
287
Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, X, 424; Suyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahman b.
Ebî Bekr, el-Eşbâh ve’n-nezâir fî kavâidi ve furûi fıkhî’ş-şâfiiyye, Darü’l-Kütübi’lilmiyye, Beyrut 1990, s. 217.
285

288
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Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, X, 419.
Müzenî, Muhtasar, s. 268.
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İmam Şâfiî, kendi fiili ve iradesiyle özürsüz olarak sarhoş
olanın talakını geçerli kabul eder.290 İmam Şâfiî’nin vardığı hükme
götüren deliller arasında şunları zikredebiliriz:291
1. Kitap, sünnette ve icmada sarhoştan sorumluluk kalktığına
dair bir hüküm bulunmamaktadır.
2. Üzerlerinden sorumluluğun kalktığını ifade eden “Akil baliğ
oluncaya kadar çocuktan, ayılıncaya kadar mecnûndan ve
uyanıncaya kadar uyuyandan sorumluluk kalkmıştır.” hadisinde
sarhoş zikredilmemiştir.
3. Sarhoş sefihlik ve aklını kullanamama yönüyle kısıtlılık
altında bulunan (mahcurun aleyh) kişiye benzemektedir. Mahcurun
aleyhin talâkı ve zıhârı geçerli olduğuna göre sarhoşun da geçerlidir.
4. İmam Şâfiî’nin döneminde fetva ehlinin çoğu bu görüştedir.
Nitekim diğer üç mezhebin görüşü Şâfiî mezhebinin görüşü ile
aynıdır.292
5. Sarhoş, akıl sağlığına zarar veren hastalığa yakalanan gibi
değildir. Çünkü içki içmekle günah işlemiştir. Yaptığından sorumlu
tutulur.293
Müzenî, ne şekilde sarhoş olursa olsun sarhoşun talakını geçerli
kabul etmez.294 Karşı çıkmasını gerektiren sebepler arasında şunları
söyleyebiliriz:295

290

Şâfiî, Ebû Abdillah Muhammed b. İdrîs b. Abbas, el-Ümm, nşr. Rif’at Fevzî
Abdülmuttalib, Darü’l-Vefâ, Kahire 2001, VI, 641.
291
Şâfiî, el-Ümm, VI, 641-642.
292
İbnü’l-Hümâm, Kemâlüddîn Muhammed b. Abdilvâhid b. Abdilhamîd es-Sivâsî
el-İskenderî, Şerhu Fethu’l-kadir, Mustafa el-Halebi, Mısır ty, IV, 85; Zeylaî, Ebû
Muhammed Fahruddîn Osmân b. Ali b. Mihcen b. Yunus, Tebyinü’l-hakâik şerhü
kenzü’d-dekâik, Bulak h.1313, III, 2, 174; Şeyhzâde Damat, Abdurrahman b.
Muhammed b. Süleyman, Mecmeu’l-enhur fi şerhi Mülteka’l-ebhur, thk.
Muhammed Hasen Tâlû vd, İstanbul 2015, I, 446; Desûkî, Şemsüddîn Ebû Abdillah
Muhammed b. Arefe, Haşiyetü Desûkî, Darü’l-ihyai kütübi’l-arabiyye, II, 439;
Buhûtî, Mansûr b. Yunus el-Hanbelî, Keşşâfü’l-kına‘,’Alemü’l-kütüb, Beyrut 1983, V,
372.
293
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1. İmam Şâfiî, mükrehin talâkını kabul etmez. Çünkü iradesi
yoktur. Sarhoş da aynı durumdadır.
2. İmam Şâfiî’ye göre sarhoş mürted olursa tövbeye davet
edilmez ve bundan dolayı da öldürülmez. Çünkü ne söylediğinin
farkında değildir. Buna göre talâkı da geçersiz olması gerekir.
3. “Ey İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar,
cünübken, yolcu olan müstesna gusledene kadar namaza
yaklaşmayın…”296 ayetinde ne yaptığını, ne söylediğini bilmeden
iradesiz kılınan namazın geçersiz olduğuna işaret etmektedir.
Dolayısıyla ne söylediğinin farkında olmayan sarhoşun talâkı
geçersiz olmalıdır.
4. Namazın farz oluşu sarhoşu bağlar. Sarhoşun talâkı geçerli
olması gerekir denilirse ona şöyle cevap verilir: Namazın farz oluşu
uyuyanı da bağlar onun da talâkı geçerli olmalıdır. Hâlbuki
uyuyanın talâkını kabul eden yoktur.297
5. Ma‘iz, zina ettiğini itiraf ettiğinde Allah Rasûlü’nün onda
delilik ve sarhoşluk olup olmadığını araştırmıştır.298
6. Şâfiî mezhebinde özürsüz bir şekilde kendi hür iradesi ve
fiiliyle sarhoş olanın talâkı geçerlidir.299 Bu konuda diğer üç
mezhebin görüşü Şâfiî mezhebinin görüşü ile aynıdır.
Müzenî görüşünde tek kalmıştır. Bu da böyle bir görüşün İmam
Şâfiî’ye ait olmadığını kuvvetlendirmektedir. Nitekim Mâverdî, bu
konuda Şâfiî âlimlerin ihtilafından bahsederek şöyle demektedir:
‘Bazıları Müzenî’nin güvenilir ve nakildeki sağlamlığından yola
çıkarak böyle bir görüşün sabit olduğuna karar vermişlerdir.
Diğerleri ise sabit görmemişlerdir. Çünkü onlara göre Müzenî,
güvenilir ve sağlam biri olsa da Şâfiî’nin eski öğrencilerinden
değildir. Bu görüşü İmam Şâfiî’nin kavl-i kadîmine nispet ettiğine
göre ya eski kitaplarından almış ya da eski öğrencileri nakletmiştir.
Böyle bir görüş eski kitaplarında bulunmadığı gibi Zehferânî,
Kerâbîsî, Ebû Sevr, Ahmed b. Hanbel, Hâris, İbn Süreyc, Kaffâl ve
296

Nisâ, 4/43.
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298
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299
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Ebû Abdurrahman eş-Şâfiî gibi âlimlerden de İmam Şâfiî’ye ait
böyle bir görüş nakledilmemiştir. Böyle bir görüşü İmam Şâfiî’ye
nispet etmesi doğru değildir. Eski öğrencilerinden duymuş ve ona
nispet etmiş olabilir. Nitekim Ebû Sevr’in kendi görüşü böyledir.
Buna göre İmam Şâfiî’nin hem kavl-i kadîminde hem de kavl-i
cedîdinde aynı görüşte olduğu görülmektedir.300
Sonuç
Sarhoşun talakı öteden beri ihtilaflı bir konudur. Sahabe ve
tabiundan geçerli sayanlar olduğu gibi geçersiz sayanlar da vardır.
Bu ihtilaf, İmam Şafiî ile öğrencisi Müzenî arasında da vuku‘
bulmuştur. İmam Şafiî, sarhoşun talakını geçerli kabul etmekte
Müzenî ise geçersiz kabul etmektedir. Müzenî görüşünde tek kalmış
ve mezhepte kabul görmemiştır.
Bu meseledeki ihtilaf, sarhoşun mükellef olup olmamasından
ileri gelmektedir. İmam Şafiî, yaptığı tanımda geçtiği üzere sarhoşun
tamamen aklını kaybettiğini kabul etmemektedir. Ona göre sarhoşun
aklı gidip gelmektedir. Dolayısıyla mükellefiyet düşmemektedir.
Bazen aklı tamamen gitse bile kendi iradesiyle yaptığı için yine de
sorumludur. Müzenî ise daha çok sarhoşun iradesinin olmayışından
hareket ederek onu mükellef görmemiştir. Nitekim yaptığı tanım ve
getirdiği delillerde görülmektedir. Ona göre ne şekilde sarhoş olursa
olsun irade sahibi olmadığından tasarruflarına hüküm bağlanamaz.
İmam Şafiî meseleyi sadece irade boyutunda ele almamıştır.
Çünkü sarhoşa verilen cezanın belirlenmesinde attığı iftira esas
alınmıştır. İradenin kalkması hususunda sarhoş, deli, bayılan ve
uyuyana benzese bile iradesini kendi eliyle yok etmesi onu
diğerlerinden ayırmaktadır. Ma‘iz’in durumunun araştırılması sarhoş
olması şüphesiyle haddi düşürmek içindir.
Sarhoşluk, cezayı düşürücü veya hafifletici sebep olarak kabul
edilmesi makul değildir. Hükmün sebebi olan tasarruf, sarhoş
tarafından meydana getirilince neticesi olan hüküm de meydana
gelir. Sarhoşluk, aklı gideren, ortadan kaldıran bir durum değil, onu
örten, bastıran ve insanı aklı kullanmaktan aciz bırakan bir
durumdur. Bu da gayr-i meşru bir sebeple meydana gelmiştir.
Dolayısıyla, mükellefiyetin düşmesi için özür sayılamaz.
300

Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, X, 419.
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Sarhoş halde namaza yaklaşmayı yasaklayan ayet namaz
sorumluluğunu kaldırmamakta bu şekilde kılınan namazın kabul
edilemeyeceğini bildirmektedir. Sarhoş halde namaz kılsa bile kaza
etmesi gerekir.
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DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ BAĞLAMINDA
NAKŞİBENDİLİK VE ORTA ASYA’DAKİ ETKİLERİ
Niyazi AKYÜZ*
İhsan ÇAPCIOĞLU**
Giriş
Din sosyolojisi, dini inanç, ibadet ve uygulamaları; bunların
zamanla hangi toplumsal koşullarda nasıl ve ne yönde değiştiğini ve
dini grupları inceleyen sosyolojinin alt dallarından biridir. Bu
özelliğiyle o, bir taraftan sosyolojiye, diğer taraftan ise din
bilimlerine bağlı olup bu alanları birbirine bağlayan bir köprü işlevi
görür.
Din
sosyolojisinin
söz
konusu
işlevselliğinin
gözlemlenebileceği alanların başında, kaynağını dinin kollektif
algılanma, anlaşılma ve yaşanma biçimlerinin kurumsallaşmasından
alan dini gruplaşmalar gelir. Esasen her din, öncelikle birey
tarafından algılanır; onun düşünce, söz ve edimlerine konu olarak
davranışlarına yön verir. Ancak hiçbir din, sadece bireylerin öznel
tecrübeleriyle sınırlı kalmaz ve zamanla bireyler arası ilişkilere
yansıyan boyutlarıyla gittikçe nesnelleşerek kollektifleşmeye başlar.
Bu anlamda, kollektifleşen dini tecrübenin gözlemlenebileceği
alanlardan biri de dini gruplardır.
Dini gruplar; inanç, ibadet, bilgi ve duygu boyutlarıyla birlikte
kollektif dini tecrübenin başlıca ifade biçimleri arasında yer alan
dinin sosyolojik boyutunu oluşturur. Esasen dinler topluluk
oluşturma potansiyelini bünyesinde barındıran mistik yapılardır. Bu
nedenle, neredeyse bütün kültürlerde mistik tecrübe ve eğilimlere
rastlamak mümkündür. Fakat bu durum her kültürde farklı şekillerde
tezahür etmektedir. İslam’ın mistik yönü ise tasavvuf olarak
isimlendirilmiş ve İslamiyet’in ortaya çıkışından günümüze kadar
meydana gelen değişimlere rağmen tasavvufi tecrübe mevcudiyetini
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korumayı başarmıştır. Yaşanan dine farklı bir yorum ve heyecan
verici bu çerçevenin maddi görünümünü ise tekke, dergâh gibi
isimler altında ortaya çıkan kuruluşlar oluşturmuştur. Böylece mistik
tecrübenin teorik prensiplerinin kurumlarla birlikte müesseseleşmiş
hali tarikatları meydana getirmiştir. İslam’da bu bağlamda birçok
tarikat yapılanmasından söz edilebilir. Bunların en önemlilerinden
biri ise, Nakşibendî Tarikatı’dır.
Tasavvufi Bir Tarikat Yapılanması Olarak Nakşibendilik
Nakşibendîlik, ortaya çıktığı günden bu yana, bir tarikat
yapılanması olarak yaklaşık 600 yıldır İslam düşüncesinin topluma
yayılması ve toplumun tasavvufi açıdan eğitilmesi konusunda başta
Orta Asya olmak üzere neredeyse tüm İslam dünyasına etki etmiş
mistik bir yapılanmadır. Bu çerçevede Nakşibendilik,
başlangıcından günümüze İslam’ın, silsileler halinde şeyh-mürittekke-irşat denklemine dayalı mistik yorumlar çerçevesinde, başta
Orta Asya olmak üzere Türk dünyası, Anadolu ve İslam dünyasının
çeşitli bölgelerinde yayılmasına ve toplumsal hayattaki
görünürlüğüne önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.
Nakşibendîlik, Bahâeddin Muhammed Nakşibend’e nispetle bu
adla anılmaktadır. Bilindiği gibi tarikat yapılanmalarında silsilelerin
büyük önemi vardır. Bu anlamda Nakşibendîlik, silsile olarak,
Abdulhâlik Gucdüvanî (ö.1179), Yusuf Hemedanî (ö.1140),
Bâyezid-i Bistamî (ö.848?) ve oradan da Hz. Ebu Bekir’e
dayandırılır. Diğer tarikatlar ve tasavvufi yapılar silsile olarak Hz.
Ali’ye dayanırken sadece Nakşibendîlik Hz. Ebu Bekir’e
ulaştırılmaktadır. Bu silsileden hareketle tarikat, Hz. Ebu Bekir’in
lakabına nispetle “Sıddıkiyye” ya da “Bekriyye”, Bayezid-i
Bistamî’nin Tayfur ismine nispetle “Tayfûriyye”, Gucdüvaniye’den
hareketle de “Hâcegan” isimleriyle anılmış, Nakşibend’den sonra ise
Nakşibendiyye olarak isimlendirilmiştir. Nakşibendîlik çatısı altında
silsilenin önemli isimlerinden sonra bu isimlendirme büyük pirlere
nispetle çeşitlenmiş bir nevi kollar diyebileceğimiz yeni isimler ve
yapılar oluşmuştur. Büyük Nakşibendî kolları diyebileceğimiz bu
kollar; Ubeydullah Ahrâr’a (ö.1490) nispetle “Ahr’ariyye”, Ahmed-i
Kâsânî’ye (ö.1490) nispetle “Kâsâniyye”, İmam-ı Rabbanî’ye
(ö.1624) nispetle “Müceddidiyye” ve Mevlana Hâlid-i Bağdadî’ye
nispetle “Hâlidiyye” olarak anılmıştır.
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Nakşibendî tarikatı, Orta Asya’da etkili olan iki önemli sûfî
geleneğinin Nakşibend tarafından değiştirilerek devam ettirilmiş
halidir. Bunlardan birincisi Nakşî tarikat yolunun ruhanî atası olarak
edilen Yusuf Hemadânî, diğeri ise Hemadânîye bağlı olarak
Nakşibendîliğe temel karakteristiklerini vermiş, aynı zamanda
tasavvufî doktrin ve pratiklerin de mimarı olan Abdulhâlik
Gucdüvânî’dir. Tarihsel olarak Gucdüvâni ile Hamedânî’nin
görüşmesi mümkün olmasa da, tasavvufta “üveysilik” denilen
cismani olarak birbiriyle görüşmemiş iki şahsın ruhani olarak
görüşüp irşat edilmesi anlamında, Gucdüvâni’nin Hemadânî’den
icazet aldığı ve halifesi olduğu söylenmektedir. Gucdüvâni’nin
oluşturduğu “Hâcegan” ekolü Nakşibendle birlikte Nakşibendîliğe
evrilmiş ve bu tarihten itibaren bu isimle anılmıştır. Hâcegan
geleneği Nakşibendîlik içinde devam etmiş ve yaşatılmıştır. Bundan
dolayı Hâcegan ekolü Nakşibendîliğe damgasını vuran temel
yapıdır. Muhammed Nakşibend, tarikatın yol ve erkânını temsil
eden “Kelimat-ı Kutsiyye” olarak isimlendirilen 11 temel prensibin
8’ini, “Zikr-i Hâfi” (sessiz zikir) ve “Hatm-i Hâcegan’ı”
Gucdüvâni’den almıştır.
Nakşibendî tarikatı diğer Sünni gelenekteki tarikatlar gibi
İslam’ın Sûfi geleneğine bağlıdır. Bu anlamda diğer tarikatlardan
ayrılarak Ehl-i Sünnet uleması tarafından temsil edilen Sünni
ortodoksinin beklentilerini neredeyse bütünüyle karşıladığı
söylenebilir. Nakşibend, Gucdüvâni’nin dini kurallara bağlı Sünni
tasavvuf geleneğini fütüvvet ve melâmet neşvesiyle birleştirme
çabalarını devam ettirmiştir. Bu durum tarikatın genel çerçevesini
özetlemektedir. Kur’an ve Sünnet’e bağlılığın sürekli vurgulanması
ve ısrarla öğütlenmesi, tarikatın İslam’da şer’î fıkıh geleneğini esas
alan çevrelerle yakınlaşmasına yol açmıştır. Bundan dolayı
Nakşibendîlik “ulema tarikatı” olarak da nitelendirilmiştir.
Nakşibendîlikte dini kaidelere uymak, takva sahibi olmak ve
ruhsatla değil azîmetle amel etmek önemlidir, çünkü velilik
mertebesine bu şekilde ulaşılabileceği düşünülür. Temelde iki konu
çok büyük önem taşır: iman esaslarına riayet ve dini farzları yerine
getirmek. Bu iki kanatta kusur varsa, Nakşîlik yolunda gidilemez.
Bu bağlamda Nakşibendîliğin üç temel üzerine inşa edildiği
söylenebilir. Birincisi ve en önemlisi iman esaslarının insanlara
kazandırılması; ikincisi, dini farzların ve sünnetin tarikat çizgisinde
yaşanmasının sağlanması; üçüncüsü ise, tasavvuf yoluyla derûni
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insan ihtiyaçlarının giderilip, kalp hastalıklarının tedavisinin
sağlanması ve kalben manevi yolculuk yapılmasıdır.
Tarikat yukarıdaki temelleri sağlamak için sohbete özel önem
vermektedir. Dini konular bu sohbetlerle halka anlatılarak, onların
irşat edilmeleri hedeflenmektedir. Nakşibendîlikte genel olarak cehri
zikir ve sema yoktur. Ayrıca el emeği ile çalışıp kazanmaya büyük
önem verilir, bu nedenle işsiz insanlar müritliğe kabul edilmez.
İntisap yoluyla kabul edilen kişileri dini tasavvufi çizgide
eğitmek düşüncesindeki tarikat, sohbet, zikirler, eğitim gibi
metotlarla bir irşad çizgisi oluşturmuş ve günümüzde de bu
geleneğini sürdürmektedir. Sünni geleneğe bağlılığından dolayı
dengeli bir yapılanma oluşturmaya çalışan Nakşibendîlik, toplumun
her kesiminde düşünce sistemini yaymayı başarmış ve toplumsal
karşılık da bulmuştur.
Nakşibendîler, İmam-ı Rabbâni’ye kadar tevhid görüşü olarak
daha çok İbn Arabî’nin vahdet-i vücut/varlığın birliği ilkesini
benimsemiştir. İmam-ı Rabbani’den sonra ise Nakşîlerin önemli bir
kısmı onun geliştirdiği vahdet-i şuhûd/görme birliği anlayışını
savunmuştur. Çoğu zaman her iki tevhid anlayışı arasında mücadele
yaşanmış olsa da, bu iki görüşü te’lif etmeye çalışan Şah
Veliyyullah Dihlevî gibi şahsiyetler de olmuştur.
Nakşibendîliğin Orta Asya’daki Etkisi ve Yayılması
Hâcegan tarikat geleneğinin yorumlanarak farklı formda
yenilenip devam ettirilmesi şeklinde ortaya çıkan Nakşibendîlik,
tarikat sistemine koşut bir şekilde büyüyerek yayılmıştır.
Nakşibendî’nin etrafındaki talebe ve müritleri kendisinden aldıkları
geleneği gittikleri yerlerde devam ettirerek tarikatın çeşitli
coğrafyalarda yayılmasını sağlamışlardır. Söz konusu büyüme ve
yayılmayı anlayabilmek için tarikat sistemini ve anlayışını bilmek
gerekmektedir. “Nakşibendiliğin Temel Doktrinleri” başlığı altında
anlattığımız özellikler içinde bahsi geçen intisap, silsile, rabıta ve
icazet kavramlarının tarikatta ve toplumdaki karşılığı söz konusu
yayılmayı anlamamıza yardımcı olacaktır. Günümüzde varlığını
sürdüren Nakşibendî tarikatının, silsile yoluyla tarikatın kurucusuna,
ilk şekline bağlaması ve oradaki geleneği bazı değişiklerle birlikte
devam ettirmesi, üzerinde durulması gereken önemli bir husustur.
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Geriye doğru gidildiğinde silsile halinde kopmaz bir bağla
bağlanan manevi yapı, merkezden dışa doğru gidildiğinde de benzer
bir özellik göstermektedir. Bunu silsileyi koparmadan
örneklendirirsek konu daha da anlaşılır olacaktır. Bahâeddin
Nakşibend’in birçok müridi vardır ve sohbetlerini dinleyen çok
sayıda taraftarı olmuştur. Bu müritlerinden en önemlileri olarak
adlandırılan ve Nakşibend’in varisleri olarak görülen, Muhammed
Parsa (ö.1420) ve Alâeddin Attâr (ö.1400) gibi önemli isimler, onun
geleneğini kitaplaştırıp yaymışlardır. Aynı şekilde bu isimlerin de
Ya’kub-i Çerhî (ö.1447) ve Nizâmeddin Hâmûş (ö.1449) gibi
önemli müritleri olmuştur. Hâmûş, Sadeddîn-i Kaşgarî’ye, o da
Alâeddin Âbîzî ve Abdurrahman-ı Câmî’ye (ö.1456) icazet
vermiştir. Câmî birçok eser vermiş önemli bir âlimdir. Onun Molla
Câmî isimli eseri Arap gramerinin en önemli eserlerinden biri olarak
medreselerde okutulmuştur. Çerhî’nin (ö.1447) en önemli halifesi
Ubeydullah Ahrâr’dır (ö.1490) ki Ahrâriyye diye anılacak
Nakşibendî ekolü onun üzerinden devam etmiştir. Ahrâr’ın önemli
üç halifesi olmuş, bunlardan biri olan Abdullah-ı İlahi Simâvî
tarikatın Anadolu’da yayılmasını sağlamıştır. Ahrâr’ın diğer önemli
müridi olan Muhammed Kâdî Semerkandî, Ahmet Kâsânî’ye (ö.
1542) icazet vermiş bu isim Kâsânîye adıyla anılan Nakşibendî
kolunun da kurucusu olmuştur. Bu ekol Orta Asya ve Doğu
Türkistan’da Nakşibendîliğin hızla yayılmasını sağlamıştır. Ahrâr’ın
diğer halifesi Muhammed Zâhid (ö.1529) halife olarak Derviş
Muhammed’i (ö.1562) bırakmış, o da oğlu Hâcegî İmkeneği
(ö.1600) halife yapmıştır. İmkeneğî Kâbilli Muhammed BâkîBillâh’a icazet vermiş, Bâkî-Billah da İslam tarihindeki en önemli
isimlerden İmam-ı Rabbanî, lakabıyla anılan Şeyh Ahmed-i
Sirhindî’yi (ö.1624) halife bırakmıştır. İmam-ı Rabbanî
Nakşibendîliğin en önemli kollarından biri olan Müceddidiyye
kolunu kurmuş ve bu kol günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
Bundan sonra sırasıyla Muhammed Mas‘um (ö.1668), Seyfettin
Sirhindî (ö.1685), Nur Muhammed Bedâyûnî (ö.1723), Mazhar Cânı Cânân (ö.1781), Gulâm Ali lakablı Abdullah ed-Dihlevî (ö.1824)
ve Dihlevî’nin en önemli halifesi de günümüz Nakşîliğinin en
önemli öncülerinden olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (ö.1827)’dir.
Söz konusu şahıslar, silsile olarak halife bırakarak birbirlerine
bağlanırlar.

263

17-21 Ekim 2018-BUHARA

Silsile sistemini ve yayılmayı göstermek amacıyla yukarıda
verdiğimiz örnek Nakşibendîliğin günümüze kadar nasıl devam
ettiğini ve yayıldığını göstermektedir. Her bir müridin icazet alıp
kendi bölgesine ya da bilinçli olarak bir yöreye gönderildiği ve
burada tarikat faaliyetlerini aynı şekilde devam ettirdiği
düşünüldüğünde, binlerce Nakşibendî şeyhi ve müridinin tüm İslam
dünyasındaki etkinliği daha iyi anlaşılmış olacaktır. Ayrıca üveysilik
esas alındığı için tarikat geleneğindeki her bir ferdin manen bir
önceki şeyhe, hatta Bahâeddin Nakşibend’e kadar irtibatlı olduğu
düşünüldüğünde aradaki silsile ile oluşan bağ daha iyi anlaşılmış
olacaktır.
Sonuç
Sünni tasavvufi İslam yorumunun yayılmasında Nakşibendi
tarikatının söz konusu yayılma sisteminin önemli rolü olmuştur.
Fıkhi geleneğe bağlı Sünni yorum, hem âlimler hem de idareciler
tarafından daha fazla kabul edilmelerini sağladığı için hem
yayılmaları kolay olmuş hem de faaliyetlerini daha rahat
sürdürmelerini sağlamıştır. Doktrinlerinin Sünni İslam anlayışının
pratiğine çok uygun olması, halkın deruni ihtiyaçlarına cevap
vermesi gibi nedenlerle halk arasında çok hızlı kabul edilmesine
imkân tanımıştır. Bu durum da tarikatın hızla yayılmasını
sağlamıştır. Nakşibendî tarikatının yetiştirdiği önemli âlimler,
yazdıkları eserler ve yaşadıkları döneme göre yaptıkları yorumlarla
Nakşî düşüncenin evrilmesine, en önemlisi de aradan 600 yıl geçmiş
olmasına rağmen günümüze kadar gelmesine önemli katkılarda
bulunmuştur.
Özetle belirtmek gerekirse; Nakşibendîlik, İslam tasavvuf
geleneğinde önemli yeri olan bir tarikat yapılanmasıdır. O, silsile
halinde Hz. Peygamber’den günümüze kadar manevi bağlılık
içerisinde kalbi bir irtibatla zincirleme birliktelik oluşturarak, 1400
yıllık İslami geleneği fert ve toplum bazında belli metotlarla
birbirine bağlamıştır. Nakşibendi tasavvuf geleneği, İslam’ın başta
Orta Asya olmak üzere dünya çapında yayılmasının yanı sıra,
bireysel ve toplumsal hayatta yaşanmasında da önemli bir etkiye
sahiptir. Tarihte ve günümüzde birçok dini tasavvufi düşüncenin
kaynağı olan Nakşibendîlik, Sünni İslam’ın hâkim yapısının
oluşması bakımından da işlevsel roller icra etmiştir.
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AHMED YESEVİ DÜŞÜNCESİ’NİN TÜRKLERİN DİN
ANLAYIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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İhsan ÇAPCIOĞLU**
Giriş
Hoca Ahmed Yesevi, tasavvufun bozkır Türkleri arasında
yayılmasını sağlayan Türk şeyhidir. Kendisine atfedilen menkıbe ve
hikmetleri tüm Türk dünyasında yankılanmış, hikmetleriyle
gönülleri fethetmiş ve onun öğretileri geniş kesimler tarafından
benimsenmiştir. Bice (2016: 15), Hoca Ahmed Yesevi’nin manevi
portresinin, Türkler arasında yerine getirdiği en önemli işlevin ilk
tasavvufi örgütlenmeyi sağlayarak nesiller boyu İslam’ın özünü
kavramaya çalışan sufilerin ve bu sufiler tarafından yetiştirilen
derviş-gazilerin, özel tanımıyla ‘alp-eren’lerin yetiştirilmelerinin
önünü açmak olduğunu belirtmektedir. Bazı araştırmacılar ise,
Ahmed Yesevi’nin Türk halk Müslümanlığının bilinen ilk mübeşşiri
olduğunu ifade etmektedir (Ocak, 2000: 466). Hatta ona bir düşünür
olmaktan çok, bir Türk İslam misyoneri gözüyle bakanlar bile
mevcuttur (İşcan, 2016: 321). Gerçekten de İslamiyet ile yeni
tanışmış Türk topluluklarında doktriner İslam’dan farklı, sufimanevi bir boyut kazanan bu din anlayışının mimarı Hoca Ahmed
Yesevi’dir. Onun öğretilerinin etkisi o kadar büyüktür ki,
günümüzde onun kabrinin bulunduğu ve bir zamanlar Yesi, bugün
Türkistan olarak adlandırılan şehir, dünyanın çeşitli yerlerinden
gelen ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Kuzey Türkleri arasında
yayılmış olan halk eserlerindeki menkıbeleri ve kerametleri
anlatılan, hakkında övgüler dizilen ve ilahiler söylenen Hoca Ahmed
Yesevi’nin kabrini ziyaret etmek, Türkler arasında önemli bir ritüel
olarak görülür. Bununla birlikte onun en büyük etkisi, bozkırlarda
yaşayan Türkler üzerinde olmuştur (Köprülü, 1981: 84-85).
*
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Türklerin İslam’la Tanışma Süreci
İslam’ın Türkler arasında yayılma süreci;
 bireysel olarak Müslümanlaşma (650-750),
 oymaklar halinde din değiştirme ve özellikle ilk Müslüman
devletlerde orduda görev alma (750-870).
 toplu olarak din değiştirme ve ilk Müslüman Türk
devletlerinin ortaya çıkması (870-950)
olmak üzere üç safhada ele alınmaktadır (Bice, 2016: 17).
Konumuzun sınırlılıkları çerçevesinde bu safhaların detayları
hakkında bilgi vermek yerine şu kadarı söylenebilir ki,
Maveraünnehir’deki Türklerin çoğunluğu, yerleşik hayata geçmiş,
medreselerde öğretilen ve kurulan irili ufaklı devletlerin din
politikası Ehli Sünnet çizgisinde gelişmiştir. Hanefi-Maturidi
anlayış birçok toplulukta hâkim konuma gelmiştir. Fakat Türkistan
coğrafyası Türk, Arap, Fars, Hind geleneklerinin at koşturduğu bir
arena haline gelmiştir. İran’ın Zerdüşt, Hindistan’ın Budist-mistik
kültürü, Yahudi-Hıristiyan mistik kültür kalıntılarını taşıyan Suriye
ve Mısır’daki eski Gnostik ve Maniheist eğilimlerin arz-ı endam
ettiği Mezopotamya coğrafyasının, bölgedeki etkisinden söz edenler
bile mevcuttur (Kutlu, 2011: 33-42). Dolayısıyla Orta Asya Türk
toplulukları arasında 10. yüzyılın ikinci yarısına doğru başlayan
İslamlaşma süreci devam ederken, 12. yüzyılda Ahmed Yesevi’nin
başlattığı hareket, Türk topluluklarından özellikle göçebe bozkır
menşeli olanlarının hayatına yeni bir anlam kazandırmıştır.
İslam’dan önce Şamanist, Budist, Maniheist ve Zerdüştlük’ten
mülhem mistik kültürleri tanımış Türk topluluklarının İslam’a
geçişlerinin yine mistik bir yolla olacağını keşfeden Yesevi, onlara
yabancı olmayan bir ifade tarzı geliştirmişti (Şimşek, Sürekli, 2018:
457).
İslam dünyasında 10. yüzyıldaki münferit sufilerin hayat
tarzının ortaya çıkmasıyla birlikte ilk teorilerin ayak sesleri
duyulmuş, iki yüzyıl içerisinde ise kurumsallaşma sürecine
girilmiştir. Böylece İslam dünyasında güçlenen bu tasavvufi
akımların Buhara, Semerkand ve Fergana gibi merkezlerden
bozkırlara doğru yayılmasında Hoca Ahmed Yesevi’nin büyük
etkisi olmuştur. Esasen ilk Müslüman Türklerin yaşadığı coğrafyalar
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birçok din ve kültürün bir arada yaşadığı ve birbirinden etkilendiği
Maveraünnehir bölgesi, Horasan, Buhara, Semerkand gibi yerlerdi.
Bu şehirler Türkistan bozkırlarına göre Fars etkisinin daha fazla
hissedildiği bölgelerden oluşuyordu. Buralarda hem sünni gelenek,
hem de sufi İslam, Fars kültüründen oldukça etkilenmişti. Horasan,
Fars etkisinin en fazla hissedildiği bölgeydi. Horasan, İslam ilim
merkezlerinden biri olduğu gibi, tasavvufi akımların da merkezi
konumundaydı. Maveraünnehir bölgesi, Horasan üzerinden ilk İslam
fatihleri tarafından İslamlaştırıldıktan sonra, İslam tasavvufu da
önce Maveraünnehir bölgesine, daha sonra da Türkistan bölgesine
ulaştı (Bice, 2016: 27-28).
Türklerin, coğrafi yakınlıktan dolayı, çok eski zamanlardan beri
Çin ve İran ile ilişkileri bulunuyordu. Bununla birlikte İran’ın, bu iki
medeniyetle etkileşim yoluyla İslam dinini kabul ettikten sonra,
Türkler üzerindeki nüfuzunun arttığı görülmüştür. Çin’in nüfuzu
altındaki Uygurlar üzerinde bile İran’ın etkisi, yeni bir dinle
güçlendikten sonra daha fazla görülmeye başlamıştır. Esasen Fars
kültürü, sadece diğer kültür ve medeniyetler değil, İslam dininin
anlaşılma ve yaşanma biçimleri üzerinde de etkili olmuştu.
Sözgelimi Abbasiler, devlet teşkilatı ve saltanat anlayışında, Sasani
hükümdarlarının çizgisini takip ediyordu. Horasan ve
Maveraünnehir, hilafet merkezine bağlı yerli Türk sülalelerin eline
geçtikten sonra bile Eski İran ruhu canlılığını sürdürmüştür. Eski
İran geleneklerini bağrında besleyen Horasan’da İslamiyet’in
yayılmasından sonra 4. yüzyıldan itibaren İran dili ve edebiyatı,
İslami bir formda yeniden yükselmeye başlamıştır. 5. yüzyılda
Arapların fetih edebiyatının İran edebiyatını etkilemesinden sonra
da yeni bir İran Edebiyatı oluşmuştur (Köprülü, 1981: 20-21).
Türkler, İslam’ın unsurlarının çoğunu, Araplardan değil
Acemlerden almıştır. İslam Medeniyeti Türklere, İran kültürünün
merkezi olan Horasan’dan Maveraünnehir yoluyla geliyordu.
Maveraünnehrin birçok büyük merkezinde bile İran rüzgârı
esiyordu. Bu sebeple Türklere, İslam’dan önce yabancı gelmeyen
İran eli değmiş düşünceler, İslam’a girmek için yol gösterici
olmuştu. Esasen bu durum, İran’ın Türkler üzerindeki etkisinin uzun
süre devam etmesini sağlayan temel faktördü. Türkler İslamiyet’i
kabul ettiği zaman yazıya ve kitaba yabancı değildi. Bu sebeple
Hicri 5. yüzyıldan itibaren, Türkistan bölgesinde İslam-İran
etkisinde Türkçe İslami eserler yazılmaya başlanmıştı. Bununla
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birlikte İslam merkezlerinde İran edebiyatının etkisi altında yazılan
bu Türkçe eserler, geniş kitlelere yayılamıyor, sadece medreselerde
İslam eğitimi alan Danişmendler arasında okunuyordu (Köprülü,
1981: 23-24). İslam’ın, Türk yurtlarında sözlü iletişimle yayıldığı bu
dönemde 11. yüzyıldan itibaren hem Türkçe hem de Arapça
dillerinde ilmi eserler yazılmıştı. Bu eserlerde Arap dilinden ödünç
alınmış kavramların yanında, Türk bölgelerinde İslam’ın yayılış
sürecinde karşılaşılan İran kültürünün etkilerine de rastlanıyordu.
Namaz, oruç gibi temel İslami kavramların, terim olarak
Arapçalarının değil, Farsça şeklinin benimsenmiş olması söz konusu
kültürel alış-verişin tipik örneklerinden biridir. Ayrıca İslami
kültürün ana merkezlerinden olan Horasan ve Irak’a daha yakın olan
Türkistan’ın batı bölgelerinde Arap-İran etkisinin yaygın olduğu
bilinmektedir (Bice, 2016: 33).
İslamlaşma Sürecinde Yesevi Öğretinin Rolü
İlk Müslüman Türkler’in İslam’la muhatap olduğu coğrafya,
birçok din ve kültürün bir arada yaşandığı Horasan, Buhara,
Semerkand ve Maveraünnehir gibi bölgelerden oluşuyordu.
Kuzeydoğu Türkistan bozkırlarının dışındaki bu bölgelerde hem
tasavvufi hem de İslami gelenek Fars kültüründen etkilenmişti. Bu
bölgelerden, eski İran geleneklerini de bünyesinde barındıran
Horasan, İslami ilimlerin olduğu gibi, tasavvufi akımların da önemli
merkezlerinden biriydi. Maveraünnehir, Horasan üzerinden gelen ilk
İslam fetihleri tarafından İslamlaştırıldıktan sonra İslam tasavvufu
da Maveraünnehir ve oradan da Türkistan bozkırlarına ulaşmış oldu.
Başlangıçta özgür düşüncenin kalesi olan Maveraünnehir
medreselerinde dogmatik bir zihniyet hâkim olmaya başlarken,
vakfedilen zengin kaynaklar ile kurumsallaşma yolunda büyük
mesafe kat eden sufi dergâhlarında fikir hürriyeti görülüyordu.
Türklerin, İslam’ı yeni kabul ettikleri, Ahmed Yesevi’nin de
yaşadığı bu dönemde İslam dünyasında şiddetli kelam tartışmaları,
itikadi ve ameli mezhep ayrılıkları baş göstermişti. Kelam ve fıkıh
âlimlerinin bu tartışma ve çekişmeleri şehirlerde bilinirken, bozkır
Türkleri bu çekişmelerin dışında bulunuyordu. Bozkır Türkleri,
kendi geleneklerine uygun olan ve ‘Baba’ denilen önderleri
tarafından telkin edilen sufi yaklaşımı kabul etmeye daha yatkındı.
Çeşitli kültür ve inançların etkisi altında kaldığı söylenen Türkler
arasında, eski inançlarının ‘Kam’ veya ‘Baksı’larının yerini, yeni
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dönemde “Ata” ve “Baba” gibi dini figürler almıştı (Bice, 2016: 2829).
Hoca Ahmed Yesevi’den önceki zamanlarda Türklerin
davranışlarını şekillendiren söylemler, Kutadgu Bilig ve benzeri
eserleri, güçlü birer İslam merkezi haline gelmiş olan Türkistan
şehirlerinde medrese görmüşler arasında okunarak oluşuyor, geniş
halk kitlelerinde ise bu ihtiyaçlar halk şairlerinin eserlerinden
besleniyordu. Bazılarının didaktik olmasından dolayı İslam’dan
önceki kültürel birikime dayanan ve ahlak düsturları olarak
değerlendirebileceğimiz bu ürünlerin Türkler üzerindeki etkisi
devam ediyordu. Bu eserlerde cimrilik ve hasedin yanlışlığından
bahsedilirken, ikram, cömertlik ve kahramanlık övülüyordu. Ayrıca
Allah’ın büyüklüğü, büyüklere ve ana babaya saygı ve itaat etmenin
zorunluluğu basit bir dille ifade ediliyordu. Bu eserlerde, İslam’dan
önceki zamanlara ait mitolojik hatıralar, İslamiyet’ten sonra dini
propaganda yapan derviş-şairler aracılığıyla İslami bir şekil
verilerek menkıbe halinde yaygınlaştırılıyordu (Köprülü, 1981: 24).
Eski İran geleneklerini bağrında taşıyan Horasan, İslamiyet’in
yayılmasından sonra sufi akımların merkezlerinden biri haline geldi.
Maveraünnehrin İslamlaşmasından sonra bu akımların Türkistan’a
da girmesi normaldi. 3. yüzyılda Herat, Nişabur, Merv’in
mutasavvıflarla dolması gibi, 4. yüzyılda Buhara’da ve Fergana’da
şeyhler ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki Fergana’da Türkler, kendi
şeyhlerine Bab, yani Baba namını veriyorlardı. Horasan’a giden
Türkler adeta mutasavvıf olup dönüyorlardı. Böylece Türkler
arasında tasavvufi akımlar güçleniyor, Buhara ve Semerkand gibi
İslam merkezlerinden Orta Asya içlerine doğru yayılıyor ve din
aşığı dervişler, göçebe Türklere yeni akideleri tanıtıyorlardı
(Köprülü, 1981: 17-18).
Sufiliğin halk katında iyice kökleşmesi, tekkelerin siyasi erkler
tarafından resmi kabul görmesi, büyük devlet adamları, hatta
sultanların şeyhlere tabi olmaları, onlara yüksek bir manevi nüfuz
sağlıyordu. Dini hükümlere sıkı sıkıya bağlı olan Karahanlılar,
İslamiyet’i aşkla savunan ilk Selçuklular şeyhlere ve âlimlere büyük
hürmet duyuyorlardı. Türk hükümdarları İslam akidelerine ve
Hanefi yoruma o kadar bağlı idi ki, onların bu yönelimi, İslam’ın
kendi içindeki ihtilafların, Rafıziliğin ve itizal eğilimlerinin
genelleşmesine engel oluyor, bunun tabii bir sonucu olarak da
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Türkler arasında gelişen tasavvufi düşüncelere ve şer’i esaslara
büyük bir uyum kendini gösteriyordu. İşte Hoca Ahmed Yesevi
tanınmaya başladığında o bölgede Türkler, uzun bir zamandan beri
sufi düşüncelere alışmış, mutasavvıfların menkıbe ve kerametleri
sadece şehirlerde yayılmamış, göçebelere bile ulaşmıştı (Köprülü,
1981: 17-19). Türkler, Allah rızası için halka iyilik eden, onlara
cennet ve mutluluk yollarını göstermek için ilahiler ve şiirler okuyan
dervişleri eskiden dini açıdan kutsallık atfettikleri ozanlara
benzeterek, onların söylediklerine inanıyor ve onlara derin saygı
duyuyorlardı. Böylece Türkler arasında eski ozanların yerini ata
veya bab ünvanlı dervişler almıştı. Menkıbelerde Hz. Peygamber’in
sahabeleri olarak gösterilen Aslan Bab ile Korkut Ata ve Çoban Ata
bunlardan birkaçıdır. Hoca Ahmed Yesevi yaşarken, göçebe Türkler
arasında, yani Sri Derya civarında ve bozkırlarda, basit bir Türkçe
ile halka hitap ederek İslam akidelerini onlar arasında yaymaya
çalışan birçok derviş olduğu ihtimal dâhilindedir (Şeker, 2010: 309;
Demirci, 1996: 88). Ancak Hoca Ahmed Yesevi’yi, kendisinden
önce gelen dervişlerden daha üstün kılan güçlü bir şahsiyeti
olduğunu kabul etmek gerekir. Bununla birlikte, kendisinden önce
gelen dervişler zemin hazırlamamış olsaydı, her halde onun başarısı
bu kadar büyük olamazdı.
Türklerin İslamlaşmasında Hoca Ahmed Yesevi’nin hikmetli
öğretilerinin etkisi yadsınamaz. Bu süreçte onun hikmetlerinin yer
aldığı Divan-ı Hikmet’in önemli bir rolü ve işlevi olmuştur. Bilindiği
gibi Divan-ı Hikmet’teki parçaların ele aldığı hususlar oldukça
basittir ve eser belli konular etrafında döner. Dervişlerin faziletleri
hakkında övgüler, ahlaki-dini sonuçlar çıkarılmış meşhur İslam
menkıbeleri, Hz. Peygamber’in hayatı ve mucizelerine dair çeşitli
parçalar, hikâyeler, dünya hayatından şikâyetler, kıyamet gününün
yakınlaşmasıyla ilgili yazılan şikâyetnameler, cennet-cehennem
halleri, zebaniler, huriler, gılmanlar, cennet bahçelerinden söz eden
basit fakat canlı destanlar… İslam’ın Türkler arasında yeni
yayılmaya başladığı zamanlarda, eski kültürün formlarından
kurtulamamış, iptidai ve basit zevkli bir halk için, bir mutasavvıf
tarafından yazılmış konu başlıkları ancak bunları içerebilirdi. Hoca
Ahmed Yesevi, hem İslam ilimlerine hem de İran edebiyatına
vakıftı. Çünkü tahsil hayatının bir kısmını İslam-Acem fikir
merkezlerinde geçirmişti. İslamiyet’i samimi fakat henüz yüzeysel
bir şekilde kabul etmiş, bununla birlikte kendi milli kültürlerinden
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kolay vazgeçmeyen bozkır Türklerine hitap ederken, onların
zevklerine, alışkanlıklarına uymak, manasını anlayabilecekleri basit
bir dil ile ve ahengine aşina oldukları bir ölçüyle hitap etmek
gerekiyordu. İşte bu sebeple Hoca Ahmed Yesevi, Acem
mutasavvıflarının işlenmiş, ahenkli aruz veznini değil, halkın
sevdiği, halk şairlerinin yüz yıllardan beri kullandığı milli hece
veznini tercih etti. Hikmetlerini de o ölçüyle ve yine halk
edebiyatından alınmış eski milli şekillerle yazdı (Köprülü, 1981:
145-146).
Hayatını güçlü ve samimi tasavvuf unsurlarıyla geçiren bu
büyük Türk Şeyhi, şiirlerini, Arapça ve Farsça tasavvuf eserlerini
anlayamayan bozkır Türklerini aydınlatma ve tasavvufi hakikatleri
takrir ve telkin maksadıyla yazmıştı. Onun tek amacı, halkı irşad ve
doğru yola sevk etmekti. Hz. Peygamberle ilgili yazdığı parçalarda
ahiret hallerinden söz ederek herkesi hidayete davet ederken, kendisi
de kusurlarından ve günahlarından af diliyordu. Erenlerin sözünü
dinlemek, Kur’an ve hadis hükümlerine uymak, şeriatla tarikatı
mezcetmek, boş dünyayı bırakmak, riyazet ve mücahede yoluna
girmek onun en fazla tavsiye ettikleridir. O, diğer mutasavvıflar gibi
bu dünya halinden şikâyet eder. Hanefi olduğu için İmam-ı A’zam
ve başka imamlar hakkında övgüler dizer. Fakat onun hikmetlerinde
hiçbir zaman ve yerde Şiiliğe ya da her hangi bir i’tizal şekline
rastlanmaz (Köprülü, 1981: 150-151).
Hoca Ahmed Yesevi, hikmetlerinde kendinden de bahseder. Bu
çerçevede o, Hızır’a nasıl arkadaş olduğunu, Arslan Baba’dan nasıl
feyz aldığını, küçük yaşında Aşk-ı İlahi’ye nasıl tutulduğunu basit
bir üslupla anlatır. Ona göre ruhlarından fışkıran feryatlarla şer’i
hükümlerin te’vilini düşünmeyen bir mutasavvıf âşık değildir. Hoca
Ahmed Yesevi, insanlara dini anlatırken, onların sosyal durumlarını
daima göz önünde bulundurmuştur. Bu nedenle, hitap ettiği
topluluğun fikri seviyesi ve ruh halini dikkate alarak derin felsefi ve
tasavvufi konulara girmemiştir. Ağır terimler kullanmadan, daha
ziyade şer’i ve ahlaki konuları nasihat üslubuyla anlatmaya çaba
göstermiştir. Bunlar arasında; dört halifeye övgüleri, zahidane derviş
öğütleri ve ahir zaman fenalıklarından şikâyetler sayılabilir
(Köprülü, 1981: 146-147).
Hoca Ahmed Yesevi’nin eserlerinde iki önemli özellik göze
çarpar:
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 İslami-tasavvufi unsurlar
 Milli unsurlar.
Gerçekte İslami unsur konu olarak daha güçlü olduğu halde,
milli unsur şekil ve ölçü bakımından daha baskındır. İslam dairesine
yeni giren ve bu yeni dinin esaslarını anlamaya büyük bir istek
gösteren Türkler, şekil ve ölçü olarak kendilerine hiç de yabancı
olmayan bu esere büyük değer veriyor; böylece eser, konuları
bakımından da kendilerini samimi bir şekilde ilgilendirdiği için
bozkır halkları arasında derhal kutsallaştırılıyordu. Hoca Ahmed
Yesevi’nin aynı zamanda tarikat kurucusu olması bu
kutsallaştırmanın dozunu artıran temel faktörlerden idi. Divan-ı
Hikmet-i okuyup ezberlemek, hatta onun gibi şiirler yazmak adeta
tarikatın esasları sayılıyordu. Zikir meclislerinde okunan hikmetlere
kutsal bir mahiyet atfediliyordu. Yüzyıllar boyunca zevk
değişmelerine rağmen, hikmetlerin aynen yaşaması, dervişler
arasındaki kutsal değerinden kaynaklanıyordu.
İkinci önemli unsur da, Divan-ı Hikmet’in hüküm sürdüğü
alanlarda asırlardan beri aynı hayat düsturları altında yaşayarak, bir
düşünce atılımı sergilenememesidir. Hoca Ahmed Yesevi’nin telkin
ettiği dini-tasavvufi ilkeler, halk arasında asırlardan beri değişmek
bir tarafa, aksine daha da genişlemiş ve derinleşmişti. 12. yüzyıldan
itibaren Türk ve acem şairleri, mutasavvıfları, kelam ve felsefe
âlimleri, fakihler büyük ve yeni bir şey ortaya koyamamışlar, belli
konular etrafında gereksiz teferruatla uğraşmışlar, düşünce
zaviyesini genişletecek yerde daha da daraltmışlar ve
sınırlandırmışlardı. Hoca Ahmed Yesevi’den sonra Yesevi tarikatına
mensup dervişler arasında bu tarz eserler yazmak gelenekleşmiştir.
Pirin açtığı yolda yürümek, şairliğe meyilli Yesevi dervişleri için
kutsal bir görev hükmünü almıştır. Uzun yüzyıllardan sonra aruz
vezni edebiyatta hâkim olunca, bazı şair mutasavvıflar aruz veznini
kullanmakta sakınca görmemiş, fakat aruzun etkisi diğerlerinin
üzerine hiçbir zaman çıkamamıştır.
Yeseviliğin Türklerin Din Anlayışı Üzerindeki Genel
Etkileri
Yesevi’nin üslubu da, dili de, din anlayışı da kendine özgüdür.
İslam kültüründeki diğer tarikatların bazıları gibi o da musikiden
yararlanılmasını yasaklamamıştır. Kendisinden esinlenen bozkır
Türklerinin Allah’a varma yolundaki heyecanının sazlarla ifadesi
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yolunda söylenen şiirler ve musiki, hatta dini rakslarla ifade
edilmesinin yolunu açmıştır (Demirci, 1996). Bu, Türklerin İslam
inancına karşı büyük bir yakınlık duymasını sağlarken, aynı
zamanda İslam’ı yeni kabul edenlerde görülen taassubu da geniş
ölçüde önlemiştir. İnsanı edep ve ahlaki olarak eğitmeye, önce kendi
nefsinden başlamayı telkin etmiştir. Anlamını öğrenmeye
çalışmadan, muhtevasına vakıf olmadan Kur’an’ı yüzeysel bir
şekilde okuyanları eleştirmiştir. Hz. Peygamber’in sünnetine tabi
olmaya, nefis muhasebesine büyük özen göstermiştir. Müslüman
veya kâfir olduğuna bakılmaksızın insanlara hoşgörüyle yaklaşmayı,
onlara güzel sözlerle hitap etmeyi ve güler yüzlü olmayı tavsiye
etmiştir. İnsanları incitmeden eğitmeye çalışmış ve çalışmayı teşvik
etmiştir. Döneminin diğer sufileri gibi şifreli konuşmamış, İslam’ı
halkın anlayacağı şekilde anlatmıştır. Bu sebeple zahir-batın
çatışmasına düşmemiştir. Şeriatı bilmeden tarikata girmeyi asla
tasvip etmemiştir. Cehaleti ve bilgiye kayıtsızlığı eleştirdi. Hatta
‘cehenneme giden yolda bile cahille beraber olmamayı öğütlemiştir.
Hoca Ahmet Yesevi, kendisi ilimle ameli birleştirdiği için her
zaman ahlaklı bir Müslüman olmuştur. Onun İslam anlayışı siyaset
merkezli değil, ahlak merkezliydi. Vatan ve millet sevgisiyle dolu
idi. Yesevi, olayları akılcı yorumlarla izah etmiş, sadece ‘nakilcilik’
yapmamıştır. Çünkü onun temel amacı, İslam’ın derin hakikatlerini
insanlara ulaştırmak ve Allah tarafından görevlendirildiği bilinciyle,
onların anlayacağı bir dille kendilerine hitap etmek olmuştur (Kutlu,
2011: 162-164).
Yesevi, din anlayışında dini olanla milli olanı birleştirmiş,
İslam’ın temel unsurlarını halk edebiyatının sade üslubuyla
harmanlamıştır. Bu harmanlama içinde, muhtevada İslami unsur,
şekil ve vezinde ise milli unsur göze çarpar. Onun din anlayışında
Peygamber sevgisi bu dinin köşe taşlarından biridir. Ona göre “Hz.
Peygamber’e layık bir ümmet olabilmek için Allah’ın kitabına ve
Hz. Peygamber’in sünnetine uymak ve bağlanmak gerekir. Çünkü
Şeriat ile tarikat birbirinden ayrı şeyler değildir. İmanın postu şeriat,
özü ise tarikattır. İnsan hakikati kendi başına bulamaz; bunun için
bir ‘Pir’e bağlanmak gerekir. Pir’in rızasını almak, Hakk’ın rızasını
kazanmak demektir. Gerçek Pir Hz. Peygamberdir”. O, diğer
mutasavvıfların çoğunun aksine ‘Panteizm’e kaymaz. Bu sebeple,
onun düşünce sisteminde farklı akidelerin kaynaştığı bir melezlik
görülmez. Ne kurucusunun şahsiyeti ne de geliştiği sahanın manevi
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ve fikri tarihi böyle bir şeye elverişlidir. Onun tasavvuf sisteminin
merkezinde bulunan dört kapı kırk makam anlayışı bu tutumun tam
bir yansımasıdır. İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini yazılı
kültürden uzak, göçebe Türk kavimlerinin kavrayacağı şekilde
sistemleştirmiş ve bu ilkeleri, onların hayat felsefesi haline
getirmiştir (Kutlu, 2011: 164-165).
“Yesevilik bir taraftan Horasan Melametiyesi’nin, diğer
taraftan Doğu Türkistan ve Seyhun civarındaki Şii-Bâtıni akımların
etkisinde oldukça geniş ve serbest bir tasavvuf felsefesi
geliştirmiştir. Ahmed Yesevi, propagandasını daha ziyade göçebe ve
köylü bozkır Türkleri arasında yoğunlaştırınca, onun tarikatı, ister
istemez buranın ortalama din anlayışına uyum sağlamıştır. Buradaki
Türkler samimi Müslüman olmakla beraber İslam anlayışları, doğal
olarak çok yüzeysel ve basitti. Bu yüzden Yesevilik bu göçebe Türk
evreninde zorunlu olarak eski Türk kabile gelenekleri ve
putperestlik kalıntıları ile iç içe geçti. Mesela zikir meclislerinde
kadınlarla erkeklerin bir arada bulunmaları böyle bir etkinin
sonucudur. Aslında bu uygulama, Türk göçebe hayatının kaçınılmaz
bir sonucuydu” (Kutlu, 2011: 170).
Hoca Ahmed Yesevi’nin yaşadığı dönemde bölgedeki Türk
unsurlar İslam’ı tanıma konusunda önemli mesafe kat etmişlerdi.
Başka bir ifadeyle onların, halkın İslam doktrinlerine karşı
hazırbulunuşluk düzeyi yüksekti. Fakat o dönemde bazı sosyal
sorunlar ortaya çıkmaya ve Büyük Selçuklu Devleti güç kaybetmeye
başlamıştı. Abbasi hilafeti zor durumdaydı. Ekonomik sıkıntılar
yaşanıyordu. Moğol tehdidi güvenlik sorunlarına yol açıyordu.
Başka bir ifadeyle Türkler arasındaki dayanışma zayıflamıştı ve
Türkler, gereksiz ihtilaf ve çekişmelerle birbirine zarar veriyordu.
Türk boylarının birlik ve beraberliğinin sağlanmasının yanında,
göçebe ve bozkır Türklerinin, menkıbelerle zenginleştirilmiş
kültürel bir İslam algısını, Kur’an ve sünnete dayalı bir din
anlayışına dönüştürmenin gereği de hissediliyordu. Yesevi’nin ve
müritlerinin faaliyetleri bu dayanışmayı güçlendirme, Türk
boylarının birliğini sağlamlaştırma ve onları bir ülkü etrafında
birleştirme konusunda önemli bir rol oynamıştır (Şimşek ve Sürekli,
2018: 457).
Türklerin İslam’ı benimsemesinde başta Hoca Ahmed Yesevi
olmak üzere Türkistan bölgesindeki tasavvuf geleneğinin ve
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sufilerin faaliyetlerinin etkisi büyük olmuştur. Bununla birlikte,
Hoca Ahmed Yesevi sahte dervişleri, kalpte hile, elde tespih, dilde
gıybet, ibadette riya, gönülde kibir ve benlik dolu şeyhleri de
şiddetle kınamaktadır. Hatta bu şeyhlerin insanlara dinde olmayan
şeyleri din diye öğrettiklerinden yakınan Yesevi, bu şeyhlerin
tasallutundan kurtulmanın gerekliliğini Divan’ında (Yesevi, 2016:
298) şöyle ifade eder:
Riya kılan şeyhi gördüm bizar oldum,
Zerre payı değdi bana hasta oldum,
Hak yolunda sermest idim huşyar oldum.
Yesevi’nin ileri görüşlülüğü, hikmetlerden yansıyan önemli bir
özelliktir. Bu anlamda ahir zaman şeyhleri Yesevi’den nasibini alır:
İman-İslam bilmeyen, ilim-amelden nasip almayan, mana fakiri,
kulak kuyruksuz eşek gibi, dünya malı yığan, kıyamette yüzü kara
olan, hayvanlardan daha kötü ‘şeyhler’. Bununla da yetinmez ileri
görüşlü ‘Şeyh’. Böyle şeyhlere (!) tabi olanların, kıyamet günü
şeyhinin günahından sorguya çekileceğini söyler (Bice, 2015: 287289).
Hikmetler, veli merkezli değil, Allah merkezli bir din anlayışını
telkin eder. Bazıları Türklerdeki atalar kültü ile veli kültü arasında
bir benzerlik görmeye çalışsa da bu doğru değildir. Çünkü atalar
kültünde ‘atalar’ı, “töre” yönetir. Lider de töreye uymakla
yükümlüdür (Zengin, 2016: 326). Hikmetlerde esas olan şeriattır.
Fakat bu durumu şeriatçılık olarak göremeyiz. Onun şeriat üzerinde
durması, disiplinli, kurallı hayatı ve ‘logosun hakimiyeti’ni, ‘velinin
hâkimiyetine tercih etmek içindir. Bu, ‘karizmatik lider’ kültüne bir
karşı çıkıştır (Zengin, 2016: 325).
Yesevi’nin din anlayışında bütünüyle hoşgörü ve insan
sevgisinin egemen olduğu söylenebilir:
“Sünnet imiş kâfir de olsa verme zarar.
Gönlü katı olandan, gönül incitenden Allah şikâyetçidir.
Allah şahit! Öyle kula siccin hazır.
Bilgelerden işittiğim söz budur.” (Zengin, 2016: 329).
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Hikmetlerde cimrilik, açgözlülük ve nefsin arzularının peşinden
koşma yerilirken, hoşgörü, tevazu ve sevgi örnek davranışlar olarak
tavsiye edilir. Yalan ve riya yerilir, dürüstlük ve açık sözlülük
övülür. Bütün bu davranışlar, insan ilişkilerini düzenleyen kurallarla
ilgilidir. Yesevi’nin hikmetleri yüksek düzeyde Peygamber
sevgisiyle doludur. Yesevi, Hz. Peygamber’in sünnetine sarılarak,
onun has ümmeti olmayı gaye edinmiştir. “Fakat aynı zamanda,
‘Muhammed’in bilin zatı Arap’tır, Tarikatın yolu bütün edeptir’
denmek suretiyle Hz. Muhammed’in Arap olmasının, dinin de Arap
olmasını gerektirmediği, dinin yolunun tamamen ahlaktan ibaret
olduğu adeta vurgulanmak istenmiştir. Arapça ile Arap örf ve
âdetleri arasındaki ilgi bilindiğinden;
‘Hoş görmez âlimler dediğiniz Türkçeyi
Ariflerden işitsen açar gönül ülkesini
Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur
Anlamına yetenler yere koyar börkünü’
denilmekte ve Türkçe, din dili olarak benimsenmektedir”
(Zengin, 2016: 330). Hikmetlerde aklın hâkimiyeti, kalbin hakikati
bulmadaki payı ve şeriatın düzeni bir arada değerlendirilmekte,
adeta bu yollar arasında bir sentez meydana getirilmek
istenmektedir. Hikmetler akıl, inanç ve iştiyakı bir arada
değerlendirmektedir. Buna göre dini yaşam, sadece akaid ya da
sadece mücerret ahkâm değildir. Dini yaşam aynı zamanda batıni
zevk veren ruhi bir yaşamdır. Bu durum Hikmetler’de sosyal
öznenin daha çoğulcu bir özellik sergilediğini de göstermektedir.
Bütün bunlardan dolayı Yeseviliği temsil edebilecek yetkinlikte
olduğu kabul edilen Divan-ı Hikmet’e bakıldığında, Türk
Müslümanlığının, rahat bir şeriat üzerinde temellenen, dinin insancıl
yayılmasını dikkate alan, şahıs karizmasından ziyade ‘hikmetin
karizmasını vurgulayan çoğulcu bir din anlayışı olduğu söylenebilir.
Ahmet Yesevi’nin temsil ettiği din anlayışı, İslam’ı cılız ve ruhsuz
unsurlara bağlamaktan çok, insan ruhunu kâinata derinden bağlayan
kuvvet üzerine temellenmiştir. Hikmetlerde insan ruhuna dönüş söz
konusudur… Ahmet Yesevi’nin din anlayışının köklerini de hesaba
katarak düşünecek olursak, Hikmetleri, adı ne olursa olsun, herhangi
bir mezhebin, meşrebin, tarikatın dar sınırlarına hapsetmenin bir
haksızlık olduğu görülür (Zengin, 2016: 331).
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Sonuç olarak Yesevi’nin kurduğu tarikatla ve hikmetleriyle
Türklerin hayatında meydana getirdiği tesirleri, Tezcan (1993:
5)’dan hareketle altı maddede özetleyebiliriz:

Tasavvuf yoluyla Türkler arasında düşünce birliği
oluşturmuştur. Üstelik bunu, İslam inançlarıyla Türk töresini
birleştirerek yapmıştır.

İlahi aşk ve sevgi temalarını, Türkleri etkileyecek
şekilde hayatının içine yerleştirmiştir.

Yesevilik tarikatı yoluyla hikmetlerin, örgütlü bir
toplum da ne kadar kolay yayılabileceğini göstermiştir.

Yaşadığı dönemde bir hayli yaygın olan Arapça ve
Farsça’yı tercih etmemiş, hem Türkçenin edebi yönünün gücünü
ispat etmiş hem de hikmetlerinin daha kolay yayılmasını ve
anlaşılmasını sağlamıştır.

Türk töreleri İslam’la ‘kültürleme ’yoluyla
kaynaştırılmış, böylece İslamiyet’in de kabulünü ve yayılmasını
kolaylaştırmıştır.

İbadette ve eğitimde kadın-erkek birlikteliğini
sağlamış, böylece Arap kültürünün aksine kadının güçlü konumu
korunmuştur. Ayrıca Yesevi, kadınlara haksızlık edenleri ve onları
küçük görenleri kınamıştır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA KAPSAMINDA
GELENEKSEL YÜZEY UYGULAMALARININ
TASARIMLARDA KULLANIMI “TAŞ BASKI ÖRNEĞİ”
Figen ÖZERE *
Birsen ÇİLEROĞLU **

1. GİRİŞ
Tüketim denilen olgu, tüm ekonomik sistemlerin ve pazar
denen arenanın varlık nedenidir. Günümüz de tüketim ise, fizyolojik
ihtiyaçları tatmin etmekten çok psikolojik tatmin, çevre ve dış dünya
ile kurulan bir iletişim aracı olarak görülmektedir(4). Sürekli
değişen dünya düzeni içerisinde farklılaşan tüketim eğilimine ayak
uydurma isteği, her koşulda yeni ve farklı olanı arzulayan tüketim
toplumlarını, moda dünyasında ise neredeyse altı aydan da kısa
süren trendleri gündeme getirmiştir. İhtiyaç dışı istek odaklı tüketim
eğiliminin sonucunda oluşan yeni dünya düzeninde kaynakların
azalması geleceğe dair büyük kaygılar oluşturmaktadır.
Dünyanın en eski ve en büyük sektörlerinden biri olan tekstil ve
moda endüstrisi, artan tüketim miktarları ile çevreye en fazla zarar
veren sektörlerden biri haline gelmiştir (2). Tüketicilerin hızlı moda
kavramı ile üretim kaynaklarının sınırsız olduğu varsayımıyla
hareket etmeleri bu etkiyi daha belirgin hale getirmiştir. Sektör hem
çevreye en çok zarar verenler içerisinde ikinci hem de, su
tüketiminde en büyük ikinci sanayi koludur. Sektörde giderek artan
bu sorunun çözümü için, sürdürülebilir malzemelerin ve üretim
yöntemlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (3).
Tekstil ve moda sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi
için geri dönüşüm, yeniden kullanılabilir malzemeler, tekrar
kullanılabilen ürünler, israfın minimuma indirilebilmesi gibi konular
önem kazanmıştır. Hammaddenin çevre dostu koşullarda üretilmesi,
kimyasalların çevreye zarar vermeyecek ürünlerden seçilmesi,
solunum, sindirim ve ter yoluyla insana zarar vermeyecek giysilerin
*
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üretilmesi, üretim atıklarının ve kulanım sonucu oluşan atık
giysilerin geri dönüşüm süreçlerinin gerçekleştirilmesi gibi konular,
Tekstil ve moda sektöründe, sürdürülebilirlik açısından
önemlidir(6). Sürdürülebilir moda da amaç, süresiz olarak devam
ettirilebilir sistemler oluşturmak ve çevrecilik ile sosyal sorumluluk
ilkelerine uygun hareket etmektir.
Sürdürülebilirlik, ekosistemindeki çeşitliliğin ve yenilenemez
kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi için, bugünkü neslin
kaynak kullanımını sınırlandırması ve ekosistem üzerindeki olumsuz
etkilerinin sistemin kapasitesinin üzerine çıkmayacak düzeyde
tutulması anlamına gelmektedir(1). Sürdürülebilirlik hem üretici
hem tüketici açısından kaynakların etkin kullanılmasında oldukça
önemli bir kavramdır. Bu yüzden ekonomik büyüme açısından
sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atmak, çevreye ve
topluma karşı sorumluluğunun bilincinde olmak, ülkelerin en temel
görevlerinden biri olmalıdır.
Sürdürülebilirliğin çevre, sosyal ve ekonomik olmak üzere 3
temel ayağı bulunmaktadır. Doğanın korunmasını esas alan ekoloji,
hammadde ve iş gücü israfının önlenmesini esas alan ekonomi,
insan hakları/işçi hakları ve insan sağlığıyla ilgili konuları esas alan
sosyal/etik olmak üzere 3 boyutundan bahsedilmektedir(8).
Moda ve sürdürülebilirlik birbiriyle çelişmektedir. Moda; hızlı
ve sürekli olarak tüketimi amaçlarken sürdürülebilirlik, ürün
ömrünün daha uzun olmasını ve daha yavaş bir döngüyü
savunmaktadır. Ancak bunlara rağmen tekstil ve moda sektöründe
sürdürülebilirlik önem kazanmıştır. Bu bağlamda konvansiyonel
üretim yöntemlerinin geleneksel ve çevre dostu yöntemlerle
değiştirilmesi ya da elişine ve geleneksel sanatların üretimine dayalı
yöntemlerin kullanımı ile değer algısı yüksek tasarımlarla uzun
sürelerde kullanım isteği oluşturulması sürdürülebilirliği
destekleyen içeriklerdir.
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TAŞ BASKI
Geleneksel el sanat ürünleri, insanlığın gelişim sürecinde,
geçmiş ile bugün arasında bağ kurmada katkısı olan unsurlar olarak
önemini korumaya devam etmektedir. Geleneksel dokumalardan ve
desenlerinden farklı kullanım alanlarında tasarımlar yapılarak
tanıtılması, geleneksel el sanatlarının devamlılığı ve gelecek
nesillere aktarılması, açısından oldukça önemlidir.
Taş Baskı geçmişten günümüze süregelen el sanatları içerisinde
önemli bir yer teşkil etmiştir. Kastamonu bu geleneksel sanatta öne
çıkan ilimizdir. Bu el sanatına halk arasında el baskısı, sofra bezi
veya Sini Bezi de denilmektedir.
Taş baskı sanatında beklenenin aksine baskı kalıpları taştan
yapılmamıştır. Net bir bilgi olmamasına rağmen, baskı esnasında
kullanılan kalıpların üzerine boyanın üst üste binerek zamanla
kalıbın görüntüsünü taş şekline getirmiş olabileceğinden bu ad ile
anıldığı düşünülmektedir(9).
Günümüz taş baskı el sanatında esas itibarı ile ağaç kalıpların
kullanıldığı uygulayıcılar tarafından ifade edilmiştir(10)
Ağaç baskı, tahta ya da ağaç kesiti üzerine aktarılan bir desenin
keskin aletler kullanılarak basılmayacak kısımlarının oyularak
çıkartılması ile elde edilen bir yüksek baskı tekniğidir.
Ağaç kalıp kullanarak baskı yapma tekniğinin ilk olarak nerede
kullanıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte
Mezopotamya'da tahta kalıpla kil üzerine baskı yapıldığı, Çin'de ise
ağaç kalıplarla mühür basıldığı bilinmektedir. 1964 yılında yapılan
arkeolojik kazılarda bulunan "mühür" şeklinde kalıplar Hititler' in
M.Ö. 7000 yıllarında kalıpla baskı yapımının uygulandığını
göstermektedir (11).
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Resimi.1: Hitit sanatına ait mühür örnekleri (11)
Taş baskı el sanatı, Kastamonu dokumacılığıyla aynı tarihlere
rastlamaktadır. İlk yapımı tam olarak bilinmese de; 17. yüzyılda
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kastamonu kumaşları ve bakır
eşyalarının meşhur olduğundan bahsetmesiyle sofra bezi tarihine de
ışık tutmuştur (9).
Ayrıca Kastamonu’da Beylikler döneminde yaygın olan taş
baskının yüzyıllar boyu Ermeni ustalar tarafından icra edilmiş
olduğu da kaynaklarda belirtilmiştir( 12).
Taş baskı yapımında kullanılan kalıplar, hem oymasının kolay
olmasından hem de boyayı çekme özelliğinden dolayı ıhlamur ve
armut ağacından yapılmaktadır. Tek renk ve özel olarak olarak
hazırlanan boyanın içine; çiriş, kökten yapılan analin, göz taşı
(güverçile) ve potasyum belli oranlarda katılarak hazırlanmaktadır.
Baskıda kullanılacak boya yaz ve kış aylarına özel
ayrı
hazırlanmakta ve boyanın bozulmaması için 2- 3 günde tüketilmesi
önerilmektedir(13).
Baskı işlemi keçe kaplanmış bir tezgâh üzerinde yapılır.
Kumaşın üzerine hangi desen basılacaksa ona göre bir kalıp alınıp
boyaya batırılır, bir defa silkelenir, sonra bezin üzerine basılarak 3-4
defa yumrukla kalıp üstüne vurulur. Baskısı biten kumaş kurumaya
bırakılır. Baskı rengi öncelikle açık yeşil olup kurudukça siyahlaşır.
Siyahlaşan ve kuruduğundan emin olunan örtü bir iki gün sonra
yıkanır, desenler sabitlenmesi amacıyla yıkama suyunda amonyak
kullanılır. Yıkanan ürünler kurutulduktan sonra ütülenerek
kullanılmaya hazır duruma gelir (9).
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Resim.3: Baskı Kalıbı İle
Resim.2: Baskı Kalıbını
Yapılan İşlem(16)
Yumruklama İşlemi (13)

Resim.4: Taş baskıda kullanılan kalıp örnekleri(11)
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Taş baskı sanatında Kastamonu’nun klasikleşmiş geçmişten
gelen sofra bezi figürleri kullanılmaktadır. Bunların başında tek
geyik, çift geyik (barış anlamına gelmekte) ve Hitit Güneşi geliyor.
Çember kalıbı, Hürrem Sultan’a hediye edilen ilk çiçek gazel,
mektup kuşları, Şerife Bacı kalıbı, tavus kuşu, çift kuşlar, Osmanlı
Lalesi gibi figürlerde sık kullanılanlar arasındadır(14).
Genellikle beyaz pamuklu bez üzerinde siyah olarak
oluşturulan taş baskı ürünler, sofra örtüsü, masa örtüsü ve kadın
başörtüsü olarak kullanılmıştır. Son yıllarda değişik uyarlamalar
yapılarak, kullanım alanları yaygınlaştırılmaktadır (15). Bu eğilim
dikkate alınarak uygulama zenginliği ve olanaklılığı açısından giysi
tasarımlarında kullanılabilirliği vurgulanmaktadır.
Bu çalışmada geleneksel el sanatlarımızdan Taş baskı
yönteminin, moda tasarım alanında yüzey tasarımlarında
uygulanabilirliği kapsamında özgün giysi tasarımı örnekleri
yapılmıştır. Bu sayede geleneksel el sanatlarımız ve kullanılan
desenlerin yaşatılması ve günümüz şartlarında sürdürülebilir nitelik
taşıyan tasarımlar ile tanıtılmasını sağlamak mümkün olabilecektir.
3. AMAÇ
Bu çalışmanın amacı taş baskı yönteminin yüzey tasarımı
uygulamaları ile moda ürün ve koleksiyonlarda, özgün ve
kişiselleştirilmiş tasarımlarla kullanılabilirliğini irdelemek ve örnek
tasarımlar sunmaktır. Böylece tüketimin ve farklılaşmanın
amaçlandığı moda sektöründe sürdürülebilirliğe katkı sağlanması
beklenmektedir.
Taş baskı motiflerinin farklı alanlarda ve tasarımlarda kullanımı
ile geleneksel taş baskı desenleri ve yönteminin değer algısı ve
katma değeri yüksek ürün gruplarında yaygınlaştırılmasına katkı
sağlayacağı düşünüldüğünden konu önemli bulunmuştur. Tasarımda
sürdürülebilirliğe yeni bir bakış açısı kazandırarak gelecek kuşaklar
için geleneğe dayalı değerler oluşturma çabalarına da katkı
sağlaması amaçlanmıştır.

285

17-21 Ekim 2018-BUHARA

4. TASARIMLAR
Taş baskı gibi geleneksel yöntemlerin moda ürün tasarım ve
üretim süreçlerinde tercih edilmesi ve yaygınlaşması ile günümüz
şartlarında sürdürülebilir nitelik taşıyan tasarımlar ile tanıtılmasına
yönelik unsurları barındıracak özellikte tasarımlar yapılmıştır.
Seçilen yöntemin kullanılması ile aynı taş kalıplarla farklı
tasarımların yapılabilmesi sonucunda çevresel atık oluşumunun
azalması, kişiselleştirme kapsamında özgün tasarımlara uyarlanarak
kullanım ömrü uzatılmış ürünlerin üretiminde kullanılabilirliği,
sürdürülebilirlikle ilişkilendirilmektedir. Taş baskı yöntemi ve
geleneksel motifler kullanılarak yeni tasarımların oluşturulması ile
çevre, sosyal ve ekonomik olmak üzere sürdürülebilirliğin 3 temel
özelliğine katkı sağlayabilecektir.
Çevre: Tasarımlardan bazıları elastik kabiliyeti yüksek,
uydurulabilir ve çıkarılabilir parçalı özelliklerde planlanmıştır. Bu
sayede tasarlanan ürün, daha uzun süre farklı şekillerde giyilerek
ürünün atık olma süresi uzatılacak ve çevre korunmasına dikkat
çekilecektir.
• Ekonomik: Tasarlanan ürünlerin uzun süreli kullanımı
(dayanıklılık ve modülerlik) nedeniyle kaynak kullanımı
azaltılacaktır. Ayrıca baskıda kullanılan kalıpların tekrar tekrar
kullanılabilmesi de ekonomi ve çevre konularına dikkat çekmede
önemli bir etkendir.
• Sosyal: Bu ürünlerin tanıtılması ile moda müşterilerinin
dikkati değer algısı yüksek ürünlerin tüketimine çekilerek
sürdürülebilirliğe dair farkındalık sağlanacaktır.
Tasarımlardan iki tanesi (1. ve 2.) tasarım yaklaşımlarında
önemi giderek artan ve tercih edilirliği farklı çalışmalarla da ortaya
konmuş (17), eklenip çıkarılabilen parçalı özelliklerle sahip modüler
özellikte tasarlanmıştır. Tasarımlarda geleneksel taş baskı sanatında
en çok tercih edilen ‘’ Hitit güneşi, tavus kuşu, geyik ve hayat
ağacı’’ motifleri kullanılmıştır
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1. Tasarım: Giysi tek
parça, boydan ve modüler
olarak tasarlanmıştır, kolları ve
ön etek kısmı çıkarılarak farklı
bir model elde edilecek şekilde
planlanmıştır. Giysi baskısında
‘hitit güneşi’ figürü tercih
edilmiştir.

2. Tasarım: Giysi iki parça
ve
modüler
olarak
tasarlanmıştır. Etek yan kısmı
çıkarılarak farklı bir model
edilecek şekilde planlanmıştır.
Giysi baskısında ‘tek geyik,
çember kalıbı ve tavus kuşu’
figürü tercih edilmiştir.
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3. Tasarım: Giysi iki
parça ve asimetrik olarak
tasarlanmıştır. Üst kısım sade
bırakılmıştır. Giysi baskısında
‘tek geyik, çember kalıbı, tavus
kuşu ve hayat ağacı ’ figürleri
tercih edilmiştir.

4.Tasarım: Giysi iki parça
ve
asimetrik
olarak
tasarlanmıştır. Giysinin belli
yerlerinde baskı kullanımı
planlanmıştır. Giysi baskısında
‘tek geyik, çember kalıbı, tavus
kuşu ve hayat ağacı’ figürü
tercih edilmiştir.
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5.Tasarım: Giysi iki parça
ve
asimetrik
olarak
tasarlanmıştır.
Baskı
etek
kısmında
bordür
şeklinde
planlanmıştır. Giysi baskısında
‘tek geyik, çember kalıbı, tavus
kuşu ve hayat ağacı’ figürü
tercih edilmiştir.

5. SONUÇ
Sonuç olarak; tasarım ve kültür ilişkisinin ayrılmaz bir bütün
içerisinde gelişim gösterdiğinden, bu yöntem ve amaçla yapılacak
çalışmaların çoğalması ile Türk kültür mirasının tanıtımı için daha
nitelikli ürünlerin ön plana çıkacağı kuşkusuzdur. Taş baskı gibi
bireysel uygulama zenginliği bulunan değer algısı yüksek moda
ürün tasarımlarına dair yazılı kaynak ve koleksiyonların çoğalması
gerektiği düşünülmektedir. Farklı geleneksel yüzey uygulamalarının
benzer çalışmalarda uygulamalı olarak ta kullanılması ve tasarım
eğitimi programlarının içeriklerine yansıtılması bu çalışmanın
gelecek araştırmalara önerileridir.
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HEDONİK ALGI AÇISINDAN MODA
PERAKENDECİLİĞİNDE GÖRSEL TASARIM
Birsen ÇİLEROĞLU *
Figen ÖZEREN **
1.Giriş
Günümüzde tüketici tercihleri ve eğilimleri sürekli olarak
değişim göstermektedir. Dolayısıyla işletmeler için hedef
pazarındaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını davranışlarını detaylı
bir şekilde analiz etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Çünkü
tüketicilerin davranışları çözümlenebildiği takdirde işletmenin
üretmiş olduğu mal ya da hizmet tüketici tarafından tercih edilebilir
hale gelecek ve pazarda bulunan diğer işletimlere karşı rekabet
üstünlüğü sağlanabilecektir (Koçoğlu, 2014:4).
Değişiklik gereksinimiyle toplum yaşamına giren ve kitleleri
peşinden sürükleyen geçici yenilik olarak tanımlanan moda, kişilerin
yenilikçi yapıları, farklı olma arzuları ve beğenilme dürtüsü ile ayrı
bir dinamik kazanmıştır. Bu dinamik yapı zamanla yaygınlaşmış ve
her kesimi farklı bir biçimde etkisi altına almayı başarmıştır. Moda
kavramı, yeni olanı benimseme ve kullanma gereksinimini ortaya
koyarak, tüketim hacmini genişletmekte ve ekonomik yapılar içinde
önemli bir yer tutmaktadır. (Crain, 2003).
Modern yaşamdaki tüketiciler gelir, eğitim, bireyselleşme,
yaşam tarzının büyük değişimiyle yüksek kalitenin önemli hale
gelmesi ve kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılımlarıyla
tüketimlerinde davranışlarında yeni ve çeşitli eğilimler
göstermektedir. Bu koşullarda, moda endüstrisinin müşterilerin
değişen davranış ve ihtiyaçlarını tahmin etmesi, pazardaki
ihtiyaçlara dönük yeni moda ürünleri görsel olarak sunması ve
piyasaya sürmesi temel bir adım halini almıştır (Ryou, 2001;
Kayabaşı ve Kiracı,2018:30).
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Modanın yeni olanı farklı hissettirme ve kullanma yada sahip
olma isteği oluşturma da bireylere vaad ettiği haz ve duygu hedonik
fayda kapsamında değerlendirilmektedir. Hedonik algı moda
müşterisinin üründen elde edilecek fiziksel fayda ve ürüne sahip
olma duygusunun ardından aynı zamanda; satın alma süreçleri,
mağaza ortamı, müşteri olarak karşılaştığı davranışlara dair elde
ettiği haz durumuna yöneliktir(Dursun vd.,2013:234).
En son moda trendlerini takip eden tüketiciler, modaya ve aynı
zamanda içgüdüsel (anlık ve plansız)satın almaya yüksek ilgi düzeyi
bulunan bireyler olarak nitelendirilmektedir. Farklı bir açıdan
bakıldığında, moda odaklı içgüdüsel satın alma sıklıkla olumlu
duyular
ve
hedonik
(hazsal)
tüketim
eğilimleriyle
ilişkilendirilmektedir. (Virvilaite vd., 2011; Kayabaşı ve
Kiracı,2018:32). Yenilikçi moda müşterileri ilk tüketen ve tüketimi
yönlendiren kişiler olarak bilinmektedir. Hedonik faydanın
tanımlanabilmesinde müşterilerin yenilikçilik düzeylerine göre
değerlendirmelerin yapılması ve görsel tasarım faaliyetlerinin
planlanması ve gerçekleştirilmesinde bu durumun etkili olacağı
düşünülmektedir. Moda endüstrisinin en büyük sektörü olarak öne
çıkan giyim sektörüne yönelik örneklerden faydalanılarak yapılacak
değerlendirme ve irdelemelerle; moda perakendeciliği stratejileri
geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.
2. Materyal ve Metod
Bu çalışmanın amacı moda perakendeciliğinde hedonik algı
açısından yenilikçi moda müşterisi odağında görsel tasarım
faaliyetlerini incelemektir.
Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmanın materyalini;
konuya ilişkin alan yazın ve farklı yenilikçi moda müşterilerine
yönelik yapılmış mağaza görsel tasarımlarına ait gözlemler
oluşturmaktadır.
“Hedonik
faydanın
tanımlanabilmesinde
müşterilerin
yenilikçilik düzeyleri etkilidir” hipoteziyle bu araştırmada moda
perakendeciliğinde görsel tasarım faaliyetleri yenilikçilik
düzeylerine göre irdelenmiştir.
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3. Moda Perakendeciliğinde Hedonik Tüketim ve Görsel
Tasarım
3.1. Hedonik Tüketim
Günümüzde değişen tüketim kültürü, yeni zevklerin
benimsenmesini, yeni hazların alınmasını bireyin hakkı ve kendine
karşı görevi olarak sunmakta böylelikle de hedonik tüketime
yönlendirmektedir. Hedonik tüketim, ihtiyaçlardan çok duyulara
dayalı göstergelerin öncelikte olduğu bir tüketim kültürünü ortaya
çıkarmıştır. Mutluluğun göstergesi daha fazla tüketebilme gücü ile
paralel hale gelmiştir (Yanıklar, 2006; Albayrak,2017).
Hedonik tüketim görüşü 1982 yılında Hirscham ve Holbrook
tarafından ileri sürülmüştür. Buna göre Hedonik tüketiciler, bir
ürünü tüketmekten duygusal olarak doyum bekleyen bir düşünce
şekli
olarak
benimseyen
tüketiciler
olarak
tanımlanmaktadır(Demirgüneş,
2016:248).
Hedonizm
ise
tüketimden ya da alışverişten sürekli haz almayı isteyen bir davranış
tarzı olarak ifade edilmektedir. Hedonizm her ne şekilde
tanımlanırsa tanımlansın, işletmelerin tüketicilerin hangi nedenlerle
daha hedonik davrandığını bilmeleri faydalı olmaktadır (Özdemir ve
Yaman, 2007,Albayrak,2017).
Yapılan araştırmalar içgüdüsel satın almanın da hedonik fayda
sağladığını, bu faydanın doğrudan tüketicileri mutlu ettiğini ve
onları heyecanlandırdığını ortaya koymuştur. Her ikisi de duyguları
harekete geçiren, heyecan ve eğlence gibi ortak noktalara sahip
tüketim biçimleri olarak adlandırılmaktadır (Aytekin ve
Ay:2015:146).
İçgüdüsel satın alma duygusal yönü olan bir satın alma şeklidir.
Beaty ve Ferrel (1998) tüketicilerin olumlu duygularıyla anlık satın
alma istekleri arasında bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Hausman
(2000) ise tüketiciyi anlık satın almaya iten nedenlerin yenilik,
eğlence vb. hedonik unsurlar olduğunu ileri sürmüştür. Gültekin ve
Özer (2012); macera yaşamak, sosyal ilişkiler kurmak, fikir edinmek
gibi hedonik güdülerin içgüdüsel satın alma üzerinde pozitif bir
etkiye sahip olduğunu saptamıştır(Aytekin ve Ay:2015:146).
Levy
(1959),
“insanların
ürünleri,
sadece
neler
yapabileceklerine göre değil, ne anlama geldiklerine göre de satın
aldıklarını” belirtmiştir. Aslında tüketici, bir ürüne sahip olmaktan
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çok onu satın alma sürecinde yaşadığı heyecanın tutkunu
olmaktadır. Bu durum, hedonist duyguların tüketimdeki etkisini
göstermektedir.
Arnold ve Reynolds (2003) tarafından yapılan çalışmada da,
tüketicileri hedonik tüketime yönlendiren nedenler macera yaşamak,
rahatlamak, sosyal ilişkiler kurmak, başkalarını mutlu etmek, fikir
edinmek, fırsatları yakalamak şeklinde ifade edilmiştir(Aytekin ve
Ay:2015:146).
Hirschman ve Holbrook (1982) tüketiciyi “problem çözen” ya
da “eğlence ve heyecan arayan” bireyler olarak tanımlamaktadırlar.
Buna göre tüketiciden beklenilen, hem bir amaç için satın alması
(Fischer ve Arnold, 1990) hem de eğlenmek için alışveriş
yapmasıdır (Babin vd., 1994;K.Demirgüneş, 2016 :249).
Hanzaee ve Rezaeyeh (2013)’e göre yakın zamanda pazarlama
literatüründe en çok faydalanılan boyutlar, hedonik ve faydacı değer
olmaktadır. Buna göre tüketicilerin değer ile ilgili algıları, hem
hedonik hem de faydacı beklentiler içermektedir (Babacan, 2001,
Mathewsvd., 2009). Faydacı değer, fonksiyonel olmakla birlikte
bilişsel bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Tasarruf sağlama, ürün
kalitesi, rahatlık gibi unsurlar, faydacı değer arasında
sınıflandırılmaktadır. Bunun aksine hedonik değer, çok daha
sübjektif ve duygusal olmakla birlikte, bir görevi tamamlamaktan
çok eğlence ve değişiklik isteğini içermektedir (Hirschman ve
Holbrook, 1982; Babin vd., 1994).
Hedonik tüketiciler üzerinde alışveriş merkezlerinin ve mağaza
ortamlarının özel bir yeri vardır. Kalite özelliğinin önemli olduğu bu
mekanlar, birçok ürününbir arada görülebileceği ve rahatça gezip
dolaşılabilecek huzurlu ve mutlu alanları temsil etmektedir (Chang,
2004:35). Bu anlamda mağaza atmosferi ve hedonik tüketici
arasındaki ilişkilerin bilinmesi ve bu ilişkilerin doğru olarak
değerlendirilmesi önemli görülmektedir(Dursun vd.,2013:234).
3.2. Moda Perakendeciliği ve Görsel Tasarım
Moda perakendeciliğinde 20. Yüzyılın ortalarından itibaren
farklılaşmaya ve çeşitlenmeye başlayan mağaza ortamları, doğrudan
moda müşterisinin ürünü sunulduğu ortamla birlikte toplam bir
değer olarak algılamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Moda
ürünlerin algılar üzerinden oluşturduğu değerlerin yönetilmesinde
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bir strateji unsuru olarak kullanılan görsel tasarım faaliyetleri ise
müşterilerin hedonik fayda beklentileri ile ilişkilidir. İçgüdüsel satın
almanın temelini oluşturan hedonik tüketimde, tüketicinin ürünle
kurduğu bağlar önemlidir.
Moda perakendeciliğinde işletmeler, satış ortamında
müşterilerinin duyularına hitap eden birtakım mağaza içi ve dışı
düzenlemelerle satış hacimlerini artırmaya çalışmaktadırlar.
Tüketiciler mağazaya girdikleri andan itibaren algılamalarını
etkileyebilecek birçok uyarana maruz kalmaktadırlar. Mağaza
içindeki görsel, işitsel, dokunma ve hissetme, koku, tat gibi beş duyu
aracılığıyla algılanan uyaranlar tüketicilerin mağaza tercihinde ve
satın alma karar sürecinde önemli bir rol oynamaktadır
(Bozpolat,2017:95).
Mağaza atmosferi; ürünlerin mağaza içindeki sunumu,
mağazada kullanılan renkler, ışıklandırma, havalandırma, koku,
müzik, satış personelinin görünümü ve iletişim şekli, ayrıca diğer
müşterilerin mağaza içi alışveriş alışkanlıkları gibi, müşterinin algı
çevresini etkileyen uyaranların yer aldığı ortam olarak
tanımlanmaktadır (Arslan, 2011;Bozpolat,2017:96).
Ballantine, Jack ve Parsons (2010)’un mağaza atmosferinin
hedonik deneyim üzerindeki etkisini araştıran çalışmada; interaktif
ürün teşhiri gibi çekici uyarıcıların etkin bir şekilde kullanılması
yanında, rahatlık ve ışıklandırma gibi tüketici açısından
kolaylaştırıcı uyarıcıların kullanılması da önerilmiştir. Bu bağlamda
hedonik tüketicilerin satın alma davranışını yönlendirmede görsel
tasarımı da kapsayan mağaza atmosferinin önemi ortaya
çıkmaktadır. (Turley ve Milliman, 2000; Aytekin ve Ay:2015:145).
Altunışık ve Çallı (2004) da, hedonik tüketim eğilimi gösteren
tüketicilerin satın alma kararlarında fiyat ve maliyetten çok
tüketimin görsel ve mesaj boyutuna önem verdiklerini saptamıştır.
Sarkar (2011) tarafından yapılan araştırma, yüksek alışveriş
güdüsüne sahip tüketicilerin online alışveriş yapmaktan
kaçındıklarını ortaya koymuştur. Bu tüketiciler, ürüne dokunmak ve
satış elemanıyla direkt etkileşim halinde olmak istemektedirler. Bu
nedenle hedonik algıyı önemseyen tüketici, herhangi bir web
sitesinden alışveriş yapmaktansa doğrudan mağazayı ziyaret etmeyi
daha çok tercih etmektedir(Aytekin ve Ay,2015:143). Bu sonuçlar
yine hedonik algıya sahip tüketicilerin satın alma kararı
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vermelerinde mağaza atmosferinin önemini vurgulamaktadır. Bu
nedenle moda perakendeciliğinde işletmelerin bu hedef kitle
özelliklerinin bilinmesi ve satın almayı sağlayan tüketici
değişkenlerinin anlaşılması gelecekteki mağaza düzenlemeleri için
büyük öneme sahiptir.
3.3. Yenilikçi Moda Müşterileri ve Hedonik Algıya Yönelik
Görsel Tasarım
Moda yenilikçileri, yeni bir moda akımı ya da stili ilk
benimseyen, satın alma eylemini diğer tüketicilerden çok daha önce
gerçekleştiren tüketicilerdir. Bu tüketiciler ürünlerin pazara
sürüldüğü ilk dönemde farkındalık oluşturmaları açısından ve yeni
bir modanın yoğun bir şekilde benimsenmesini etkileyen bireyler
olduklarından moda sektörü için oldukça önemlidirler(Kayabaşı ve
Kiracı,2018:31). Bu tüketim ürünleri arasında giyim en görünür
unsur olarak önemli bir yer teşkil etmektedir.
Moda müşterilerinin yenilikçilik durumları hedonik algı
açısından da iyi değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Yenilik
arayışı
hedonik
yenilikçiler
için
duygusal
anlamda
gerçekleşmektedir. Yenilikçiler için geçerli olan hedonik anlayış
moda ürünlerin benimsenmesi ve tercih edilmesi konusunda da
benzerlik göstermektedir(Erciş ve Türk,2012; Kayabaşı ve
Kiracı,2018:34).
Moda odaklı içgüdüsel satın alma davranışları giderek artan
oranda araştırılmaktadır. Phau ve Lo (2004) moda konusunda
yenilik arayışında olan tüketicilerin daha fazla içgüdüsel satın alma
davranışında bulunduklarını tespit etmişlerdir. Park ve diğerleri
araştırmalarında(2006), moda bilinci ve algısı yüksek, modaya
yönelik tutumu pozitif olan tüketicilerin hedonik güdü ile yeni moda
olan ürünleri hemen almak istediğini ve bu durumunda daha fazla
içgüdüsel alım yaptıkları sonucuna ulaşmışlardır. Han ve
diğerlerinin (1991) yaptığı çalışmada ise, tüketicilerin modaya olan
ilgi ve bağlılık seviyelerinin, içgüdüsel alışveriş davranışlarını
doğrudan etkilediği belirtilmiştir(Tüfekçi,2014:32).
Kayabaşı ve Kiracı(2018)’nın çalışmalarında, hedonik
tüketimin moda ürün satın almayı, modayı takip etmeyi ve moda
fikir liderliğini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca yenilikçi moda
müşterileri diğer tüketicilerden daha fazla alışveriş yapma
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eğiliminde ve görünüş/estetik için
yapmaktadırlar (Belleau vd.,2010:134).

daha

fazla

harcama

Modern tüketim toplumlarında tüketici davranışları, ihtiyaçları
karşılamanın ötesine geçerek duygusal veya hissi bir boyutun
önemli olduğu hedonik tüketim kültürünü ortaya çıkarmıştır. Bu
kapsamda, tüm pazarlama faaliyetlerinde, satın alma süreci, sahip
olma ve kullanmaya yönelik hazza dayalı duygusal anlam ve
sembolik değerlere ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Yu ve Bastin (2010) hedonik alışveriş değeri ile anlık satın
alma arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptamış ve hedonik
deneyimlerin daha çok anlık satın almaya neden olabildiğini ileri
sürmüştürAytekin ve Ay:2015:145).
Hausman (2000) tüketiciyi anlık ve içgüdüsel satın almaya iten
nedenlerin heyecan, yenilik, eğlence vb. hedonik unsurlar olduğunu
ileri sürmüştür. Gültekin ve Özer (2012); ise macera yaşamak,
sosyal ilişkiler kurmak, fikir edinmek gibi hedonik güdülerin
içgüdüsel satın alma üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu
saptamıştır.
Hedonik güdülerden anlık satın alma, mağaza içinde satın alma
kararı verme anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu tür satın
almayı mağaza içinde sunulan öneriler de etkilemektedir. Çünkü
mağaza içindeki uyarıcı tüketici için yeni bir ihtiyaç yaratmakta ya
da onun unuttuğu bir ihtiyacı hatırlatmaktadır. Mağaza içindeki
promosyon uygulamaları da tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamanın
yeni yollarını göstermektedir (Kollat ve Willett, 1967:29 ve
1969:81).
Alagöz ve Ekici (2011) tarafından yapılan çalışmada
katılımcılara, ne tür ürünleri anlık satın alma eğiliminde oldukları
sorulduğunda; çoğunlukla “vitrinde gözüme hoş görünen ürünler”
cevabı ,Youn ve Faber (2000)’in bahsettiği çevresel ve duyusal
boyuttaki işaretlerden “görsel unsurları” yansıttığını ve görsel
tasarımın moda perakendeciliğindeki etkisini belirtmektedir.
(Aytekin ve Ay,2015:142) Bu bağlamda hedonik davranış
sergileyen moda müşterilerini yönlendirmede mağaza görsel
tasarımının önemi ortaya çıkmaktadır.
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İçgüdüsel dolayısı ile hedonik satın alıcıların en sık aldığı
parçaların kozmetik, takı, ayakkabı ve giyimi kapsayan görünüme
ilişkin ürünler olduğu bazı araştırmalarda ifade edilmektedir. Bu
tüketicilerin satın aldıkları görünüme ilişkin ürünleri, kendi
imajlarını yükseltmek ve pekiştirmek amacıyla kullandıkları ifade
edilmektedir (Dittmar vd., 1996: Tüfelçi,2014:85). Bu sonuçlara
göre de görsel tasarımın oluşturacağı hedonik algının özellikle en
çok moda endüstrisi ürünlerinin satın alma süreçlerindeki etkisini
göstermekte, hedonik tüketim eğilimlerinin moda ürünlerle ilişkili
olduğu ifade edilmektedir (Miller, 2013). Ayrıca moda liderliği
boyutları; moda yenilikçiliği ve moda fikir liderliği ile alışveriş
tarzlarının ilişkisel olarak incelendikleri çalışmalarda, fikir edinme
amaçlı, maceracı, ve değer elde etmeye yönelik hedonik satın alma
ile moda yenilikçiliğinin ilişkili olduğu da belirlenmiştir(Kayabaşı
ve Kiracı,2018:46).
Özdemir ve Yaman (2007), hedonik algıya dayalı tüketimin
cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırdığı çalışmasında,
cinsiyetin anlamlı farklılıklar oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır.
Alışverişten haz alma davranışı erkek tüketicilerde daha rasyonel bir
satın alma davranışına dönüşmektedir. Babacan (2001)’in
çalışmasında da benzer şekilde, kadınların erkeklere göre daha
hedonist bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.
4. Sonuç
Moda perakendeciliğinde işletmeler, etkili bir şekilde dizayn
edilmiş mağaza ortamı ile tüketicilerin anlık alımlarını arttırabilmek
için alışverişin hedonik boyutunu da ön plana çıkarmaya
çalışmaktadırlar. Bu durum daha çok ihtiyaç ürünleri satın
almalarının gerçekleştirildiği mağaza görsel tasarımları ile yenilikçi
moda müşterilerinin hedonik beklentileri düşünülerek yapılmış
mağaza görsel tasarımlarının yazarların gözlemlerine dayalı
karşılaştırmalarından anlaşılmaktadır. Bu bağlamda mağaza
yerleşiminde kullanılan renkten, müziğe, ışıklandırmaya, mağaza
çalışanlarının kıyafetlerinden ve tavırlarından, mağaza içerisinde
kullanılan işaretlere, görsellere kadar pek çok farklı değişkenler ile
yapılan fiziki düzenlemelerin yenilikçi moda müşterilerinin hedonik
algılarına hitabettiği görüşü oluşmuş araştırmanın hipotezi literatür
bildirişleri ve gözlemlere dayalı olarak kabul edilmiştir.
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Yapılan görsel tasarım, hedonik tüketim ve moda yenilikçi
müşterileri
araştırmalarının
incelenmesi
ve
yapılan
karşılaştırmalarla; yenilikçi müşteriler için hedonik faydanın
oluşturulmasında görsel tasarım unsurlarından faydalanıldıgı ve bu
uygulamaların farklı mağaza görsel tasarımları ile de görünür
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ HABİTATLARIN
DARALMASI ÇEVRE SORUNUNA YÖNELİK ALGILARI
Mustafa YEL *
Osman ÇİMEN **
Giriş
Geride bıraktığımız yüzyıl, bilim ve teknolojide büyük
buluşların ve atılımların yapıldığı, insanlık tarihinde birçok küresel
değişimin yaşandığı, kentleşme, bilgi ve kalkınma yüzyılı olarak
tarih kitaplarında yerini almıştır. 21. yüzyılda belki de en dikkat
çeken olgulardan biri de insan ile doğa arasındaki mücadelenin,
çevre ile ekonomi arasındaki güç mücadelesine dönüşmesi ve tüm
bunların sonucunda insanın kendi türünü yok edecek aşamaya
gelmesi ile bu yüzyıla çevre sorunlarının damgasını vurmuş
olmasıdır (Atasoy ve Ertürk, 2008).
Doğal kaynakların hızla tüketildiği, küresel ısınmanın etkisinin
arttığı, iklimlerin değiştiği günümüzde, önceleri yerel ve küresel
olarak adlandırılan bu sorunlar şu an ülkelerin sınırlarını aşmış, tüm
dünyanın ortak sorunu olmuştur. Dünyanın geldiği bu noktada
çevrenin maruz kaldığı tahribatın en büyük etkeni insan faktörüdür
(Aksay, Ketenoğlu ve Kurt, 2008).
Çevre insan ilişkisi incelendiğinde bu etkileşimin insanın
doğada var olduğu günden bu güne kadar devam ettiği
görülmektedir. Giderek artan nüfus, teknolojide meydana gelen
gelişmeler ve toplumların değişen yaşam tarzı ile alışkanlıklarının
yol açtığı çevre sorunları, doğal kaynaklarda azalma ve bozulmalara
neden olmuş özellikle son yarım yüzyılda tüm yaşam sistemlerini
tehdit altına sokmuştur (Deniş ve Genç 2007).
İnsanların sebep olduğu çevre sorunlarından birisi de
habitatların daralması sorunudur. Habitat terimi; "bir canlının ya da
bir türün içinde yaşadığı karakteristik mekan ve ortamı ifade
*
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etmektedir" (Çepel, 1997:105). Günümüzde dünya nüfusunun hızla
artması, teknolojinin gelişmesi, insanoğlunun doğaya hükmetme
arzusu ve daha refah hayat sürebilme isteği insanları farklı arayışlara
yönlendirmiştir. Yaşam alanı olarak suya yakın yerlerin tercih
edilmesi, yaşamını idame ettirebilmesi için hem gelir sağlayan hem
de görsel güzellikler sunan ortamlara yerleşmek istenmiştir. Hep
alma isteği içinde olan insanların bu davranışları doğayı tahrip
etmiş, çoğu doğal kaynağın yok olmasına neden olmuştur. 21.
yüzyılın en büyük sorunu doğanın seri bir şekilde kirletilmesi ve
kaynaklarının tükenme derecesine gelmiş olmasıdır (Kardaş ve
Cebe, 2018).
Yapılan bir çok çalışma habitat tahribatının canlı türleri üzerine
olumsuz etkisinin olduğunu ortaya koymuştur (İnaç, Akay ve
Demirbağ, 2011; Öztürk ve Tabur, 2013; Çiçek, Mermer ve Ayaz,
2011).
Çevre sorunlarının giderilmesi için alınması gereken önlemler
düşünüldüğünde öncelikle insanların çevreyi nasıl gördükleri, çevre
ile ilgili algılarının neler olduğunun ortaya çıkartılması önemlidir.
İnsanların çevreye yönelik algılarının oluşmasını sağlayan
faktörlerden birisi de insanların çevre ile ilgili değerleridir. Çevreye
yönelik değerlerle ilgili Antroposentrik ve Ekosentrik olmak üzere
iki temel yaklaşımdan bahsedilebilir (Erten ve Aydoğdu, 2011).
Antroposentrik çevre yaklaşımında kişiler bitki ve hayvanları
insanların yaşam kalitesinin artırılmasında önemli rolleri olduğu için
korurlar. Ekosentrik çevre yaklaşımında ise kişi kendi çıkarlarını
hesaba katmadan ekolojinin korunması gerektiğine inanmaktadır ve
buna uygun şekilde davranmaktadır (Dunlap ve Van Liere, 1978).
İnsanların çevreyle ilgili algılarının önemli boyutlarından birisi
insanların çevreye yönelik değerleridir. İlgili literatür incelendiğinde
bu konuda sınırlı sayıda araştırmanın olduğu görülmektedir (Kayaer,
2013; Karakaya ve Çobanoğlu, 2012; Erten, 2007).
Canlıların yaşam alanlarının daralmasının en önemli sebebinin
insan ve insanla ilişkili faktörler olduğu düşünüldüğünde bu
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının habitatların daralması çevre
sorununa yönelik bakış açılarına ortaya çıkarmaktır.

306

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

YÖNTEM
Araştırmanın modeli
Araştırma tarama modeli şeklinde tasarlanmıştır. Tarama
modeli; geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli
ile betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 1998,
77).
Çalışma Grubu
Çalışma grubu Ankara'da Gazi Üniversitesinde öğrenim gören
65 biyoloji öğretmen adayından oluşmaktadır. Öğretmen adaylarının
%37’si erkek, %63’ü kadındır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen
habitatların daralması konusu ile ilgili gazete haberleri
kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bu haberlerde yer alan çevre
sorunlarını tanımlamaları ve bu sorunların giderilmesi için yapılması
gereken önlemler sorulmuştur.
Verilerin Analizi
Öğrencilerin cevapları içerik analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri
açıklayabilecek kavramalara ve ilişkilere ulaşmaktır. Betimsel
analizde özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik analizinde daha
derin bir işleme tabi tutulur ve betimsel yaklaşımla fark edilemeyen
kavram ve temalar bu analiz sonucu keşfedilebilir.
İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine benzeyen
verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek
ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:27). Verilerin analizinde
öğrenci cevapları tek tek kayıt altına alınmış, ekosentrik ve
antroposentrik değerlerle ilgili olarak kategoriler oluşturulmuştur.
İlgili kategorilerin yer aldığı temalar frekans ve yüzde olarak ifade
edilmiştir
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Bulgular
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular sunulmuştur.
Tablo 1 Öğretmen adaylarının gazete haberindeki çevre sorunu
tanımlama şekilleri

Tema

Frekans

%

Ayıların yaşam alanlarının daralması

28

40

Vahşi hayvanların insanların yaşam alanına girmesi

23

32

İnsanların hayvanların yaşam alanına girmesi

20

28

Ayıların besin bulamaması

20

25

Hayvanlara yeterince otlatılacak alan bulunmaması

15

21

Ormanların yok edilmesi

12

17

İnsanların saldırıya uğraması

7

10

Yabani hayat

5

7

Çevre sorunu yok

3

4

Tablo 1 incelendiğinde birinci gazete haberi ile ilgili çevre
sorunun tanımlanmasında sırasıyla “Ayıların yaşam alanlarının
daralması, vahşi hayvanların insanların yaşam alanına girmesi,
insanların hayvanların yaşam alanına girmesi” temalarının en çok
belirtilen tanımlamalar olduğu görülmektedir. “İnsanların saldırıya
uğraması, yabani hayat ve çevre sorunu yok” temaları da çalışma
grubu tarafından en az ifade edilen temalardır.
Tablo 2 Birinci gazete haberindeki çevre sorunun çözümüne
yönelik antroposentrik inançlar
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Tema

Frekans (f)

Yüzde (%)

Yerleşim yerleri koruma altına alınmalı

20

30

Ayılara yiyecek bırakılmalı

13

20

Saldırgan ayılar vurulmalı

11

16

Ayılar hayvanat bahçesine alınmalı

8

12

İnsanlar için güvenli bölgeler oluşturulmalı

7

10

İnsanlar kendilerini korumalı

5

7

İnsanlar taşınmalı

3

5

Yeni otlaklar bulunmalı

3

4

Ayılar yakalanmalı

2

3

Tablo 2’de birinci gazete haberindeki çevre sorununun çözümü
ile ilgili olarak; “Yerleşim yerleri korunmalı, ayılara besin
bırakılmalı, saldırgan ayılar vurulmalı” temaların öne çıktığı
anlaşılmaktadır. “İnsanlar kendini korumalı, insanlar taşınmalı”
temaları da en az ifade edilen çözümle ilgili antropesentrik
önerilerdir.
Tablo 3 Birinci gazete haberindeki çevre sorunun çözümüne
yönelik ekosentrik inançlar

Tema

Frekans (f)

Yüzde (%)

Habitatlar koruma altına alınmalı

17

26

Doğaya zarar veren insanlara ceza verilmeli

11

14

Bölge halkına doğa eğitimi verilmeli

10

13

Milli parklar oluşturulmalı

6

9

Cezalar arttırılmalı

5

7

Tablo 3’e bakıldığında birinci gazete haberindeki çevre
sorununun ekosentrik çözümü ile ilgili olarak; “Habitatlar koruma
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altına alınmalı, bölge halkına doğa eğitimi verilmeli, milli parklar
oluşturulmalı” temalarının öne çıktığı anlaşılmaktadır..
Tablo 4 İkinci gazete haberinde yer alan çevre sorunun
tanımlanmasına yönelik görüşler
Tema

Frekans

Yüzde

Ulaşım için bilinçsiz çözümler üretmek

18

27

Yol projesinin çevreye göre yapılmaması

13

20

Ekosistemlerin bozulması

10

15

İnsan çıkarları

10

15

İnsan bencilliği

10

15

İnsanların ekonomiyi ön planda tutmaları

8

13

Ormanların öneminin anlaşılmaması

5

7

Yeterli yol olmaması

4

6

Denetim yapılmaması

4

6

İnsan hayatını kolaylaştırma çabaları

3

5

İnsanların bilinçsizliği

3

5

Tablo 4 incelendiğinde ikinci gazete haberi ile ilgili çevre
sorunun tanımlanmasında sırasıyla “Ulaşım için bilinçsiz çözümler
üretmek, yol projesinin çevreye göre yapılmaması, ekosistemlerin
bozulması” temalarının en çok belirtilen tanımlamalar olduğu
görülmektedir. “Denetim yapılmaması, insan hayatını kolaylaştırma
çabaları” temaları da çalışma grubu tarafından en az ifade edilen
temalardır.
Tablo 5 Ormanların tahribatı gazete haberi ile ilgili
antroposentrik değerlere dayalı öğrenci görüşleri
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Tema

Yüzde (%)

Frekans (f)

Doğayla dost yollar yapılmalı

15

23

Ağaçlar taşınmalı

13

20

Canlılar taşınmalı

9

13

Yaşlı ağaçlar kesilmeli

5

7

Kesilen ağaç kadar başka yere ağaç dikilmeli

3

4

Tablo 5’te ikinci gazete haberi ile ilgili olarak “Doğayla dost
yollar yapılmalı, ağaçlar taşınmalı, canlılar taşınmalı” temalarının
antroposentrik değerlerle ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 6 ormanların tahribatı gazete haberi ile ilgili ekosentrik
değerlere dayalı öğrenci görüşleri

Tema

Frekans (f)

Yüzde (%)

Ağaçlar kesilmemeli

26

40

Yeni yol yapılmamalı

17

26

Toplu taşıma özendirilmeli

9

13

8

12

5

7

Yollar yerin altına yapılmalı
Ormanlar korunmalı

İnsanlara eğitim verilmeli
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Tablo 6’ya bakıldığında “Ağaçlar kesilmemeli, yeni yol
yapılmamalı, toplu taşıma özendirilmeli” temalarının en sık ifade
edilen ekosentrik yaklaşımlar olduğu görülmekedir.
Sonuç ve Tartışma
Araştırma sonunda birinci gazete haberinde yer alan ayı
saldırısı ile ilgili sonuçlara bakıldığında birinci gazete haberindeki
çevre sorunun tanımlanması ile ilgili olarak habitatların daralması ve
hayvanların insanların yaşam alanına girmesi tanımlarının öne
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu çevre sorunun çözümüne yönelik
görüşlerde ise insanı merkeze alan antroposentrik yaklaşıma dayalı
görüşlerin yoğunlaştığı görülmektedir .Köylerin korunması, ayıların
vurulması dikkat çekici çözüm önerilerindendir. Öğrencilerin insan
merkezli çözüm üretmeleri insandaki güvenlik kaygısı algısının
önemli bir etken olduğu şeklinde yorumlanabilir. Habitatların
korunma altına alınması ve insanlara eğitim verilmesi de ekosentrik
yaklaşımla ilgili çözüm önerileridir.
İkinci gazete haberi ile ilgili sonuçlara bakıldığında
“bilinçsizlik ve çevreye göre yol proje yapılmaması” temalarının
birinci gazete haberinin tanımlanmasında öne çıktığı görülmektedir.
Ağaçların taşınması, canlıların taşınması çözüm önerilerinin
antroposentrik yaklaşıma dayalı çözüm önerileri arasında en fazla
ifade edildiği anlaşılmaktadır. Yeni yol yapılmaması ve ağaçların
kesiminin durdurulması görüşleri ise ekosentrik anlayış içinde
belirtilmiştir.
Sonuç olarak öğrencilerin güvenlik tehditi gördükleri çevre
sorunları ile ilgili daha çok antroposentik yaklaşıma sahip oldukları,
kendi çıkarlarını birinci öncelik olarak algıladıkları anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte ekosentrik anlayışa sahip olan öğrenciler de
bulunmaktadır.
Kaynakça
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ABAY KUNANBAY’İN KARA SÖZLERİNİN
DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yücel GELİŞLİ *
Lazura KAZYKHANKYZY

**

GİRİŞ
Asıl adı İbrahim Kunanbay olan Abay 1845 yılının Ağustos
ayında Doğu Kazakistan bölgesinde Semey’e bağlı Şıngıstav
yakınlarındaki Kaskabulak’ta dünyaya gelmiştir. Abay’ın büyük
dedesi Irgızbay, dedesi Öskenbay ve babası Kunanbay kendi
dönemlerinin meşhur kişileri ve Tobıktı halkının yöneticileri
olmuştur. Babası Kunanbay, ata babalarından daha uzun süre
idarecilik yapmıştır. 1845 yılan yılında doğan Abay, 1904 tavşan
yılında 59 yaşındayken vefat etmiştir (Ayan, 2017: 9; Kibar, 2014).
Abay aile içinde almış olduğu terbiyenin kaynağı, yumuşak
huylu ve merhametli annesi Uljan ile ninesi Zere’dir. Gençliğinden
beri şiir ve hikâyeye merak salan Abay, ninesi ve annesinin anlattığı
hikâye ve masalları büyük bir hevesle dinlerdi. Kardeşlerinin
içerisinden Abay, kabiliyeti, akıl ve feraseti yönüyle babasının
dikkatini çekmiş ve onu kendi yerine hazırlamıştır. Okuma yaşına
gelen Abay, Abay ilk eğitimini köyün imamı Gabithan Molla’dan
aldı. Köy mollasının yanında ve kendi evinde okuma yazmayı
öğrenir. Buna ilaveten halk arasındaki hatiplerin maharetli dilleri,
kinayeli hikâyeleri, akınların, destancıların ve hikâye anlatıcılarının
sözleri Abay’ın çocukluk döneminde sanatsal hislerinin ve bu
geleneklere olan merakının temelini oluşturmuştur. Sekiz yaşına
gelen Abay, zekâsı ve maharetiyle babası Kunanbay’in dikkatini
çekmiş ve Kunanbay, oğlu Abay’ın kendi yolunu, geleneğini devam
ettirebilecek yeteneğe sahip olduğuna kanaat getirerek onu Semey’e
götürerek on yaşında Ahmet Rıza Medresesinde Molla
Gabduljappar’a teslim eder(Ayan, 2017; Kara, 2004; Kibar, 2014).
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Çok zeki olan Abay dersleri hocalarının ilk anlatışında kavrardı.
Böylece ders çalışmak için ayrıca bir zaman harcamazdı. Bu da
onun boş vakitlerini arttırıyordu. Abay ders dışı saatlerini, edebi
eserler okumakla değerlendirdi. Medrese kütüphanesindeki
Doğu’nun klasikleri olan Nizami, Nevai, Saidi, Hafız ve Fuzuli’nin
eserlerinden ne bulursa okudu. Gençlik döneminde yazdığı
şiirlerinden birinde şöyle demektedir: “Fuzuli, Şemsi, Seyhali
/Nevai, Saidi, Firdevsi /Hoca Hafiz – bu hemmesi /Medet ber ya
şairi feryad. Bu eserler insanlık düşüncesinin gerçekçi motifleriyle
Abay düşünce yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. Abay,
medreseler boyunca dinî bilgisini geliştirmekle kalmamış Arap, Fars
ve
Türk
dillerini
öğrenmiş
ve
doğu
klasiklerini
okumuştur(Ayan,2017; Kara, 2004; Kibar 2014).
Abay, bu eğitimi sırasında Rus dilini de öğrenmek istemiş, bu
niyetini de medrese eğitiminin son yılında Semey’deki “Prihodskaya
Şkol” (Manastır Mektebi)’a giderek göstermiştir. Burada üç ay
Rusça öğrenmiş ve Rus dilindeki eserleri de okuyarak Rusçasını
iyice geliştirmiştir. O dönem şartlarına bakıldığında bozkır yaşamı
için bu çok ileri bir eğitim seviyesidir. Bu nedenle babası Kunanbay,
Abay’ın eğitimini on üç yaşındayken tamamlatıp gelecekte yönetici
olabilmesi için idarecilik işlerine yönlendirdi. Yanında gezdirip halk
arasındaki davalara, tartışmalara tanık olmasını sağladı. Tanınmış
hatiplerin sözlerini dinletti, onların sanatsal sözlerini ve söz
kabiliyetlerini Abay’a tecrübe ettirip gönlüne işletti. Böylece
Abay’ın manevi ve sanatsal dünyasının gelişmesine imkân
sağladı(Ayan,2017; Kara, 2004).
İbrahim, genç yaşta “akıllı ve değerli” bir kişi olarak tanındı,
sözleri her dinleyene kıymetli geldi. Halk, bir süre sonra ona
“dikkatli, ihtiyatlı, ihlâslı, iyi niyetli ve samimi” anlamında “Abay”
diye hitap etmeye başladı(Kibar,2014).
Ünlü yazar Cengiz Aytmatov’un Goethe ve Tolstoyla
kıyasladığı Abay (İbrahim) Kunanbayoğlu, kendi halkını tüm
yönleriyle eserlerine yansıtabilen ender şair ve yazarlardan biridir.
Özellikle Kazak edebiyatında yeni bir çığır açmasıyla tanınan Abay
sadece Türk kültürüne değil, dünya kültürüne mal olmuş bir
şahsiyettir. Bu sebeple, 1995 yılı UNESCO tarafından bütün
dünyada “Abay Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu etkinlikler dünyanın
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bir çok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de kutlanmıştır(Kara,
2004).
Abay’ın eserlerinin temel kaynağı milli kültürdür, özellikle
içinde doğup büyüdüğü Kazak sözlü edebiyatıdır. Köklü bir geçmişe
sahip halk edebiyatında akınlar ve ozanların ruhundaki inceliği,
coşkuyu ve bilgeliği kendi kodlarına da almıştır. (Ayan,2017).
Abay, kitaplar vasıtasıyla, Kazakistan bozkırlarından hiç
çıkmamasına rağmen, dünyadaki siyasi ve sosyal gelişmelerden
haberdar olmuştu. Böylece Çarlık Rusya’sının yönetiminde halkının
çektiği sıkıntıları ve geri kalmışlıkları çok iyi anlamış bulunuyordu.
Özellikle halkının yerel yönetimler tarafından çok büyük
haksızlıklara uğratıldığını fark ediyordu. Abay, halkının uğradığı
haksızlıkları azaltmak maksadıyla yerel seçimlere de katıldı.
Konırkökşe ilçesindeki seçimleri kazanarak İlçe Başkanı (Bolıs)
seçildi. 1876-1878 yıllarında başarılı bir yönetim sergiledi.
Mazlumlara zulüm yapanlara yol vermedi. Hırsızlık ve gasp
yapanları şiddetle cezalandırdı. 1885 yılında Semey Vilayeti
Kazakları için ceza kanunları hazırlama komisyonuna başkan
seçildi. Abay’ın başkanlığındaki komisyon Kazak örf ve adetlerine
dayalı kanunları çok kısa bir sürede hazırladı. Bu durum bize
Abay’ın sadece bir düşünür ve yazar değil, aynı zamanda iyi bir
devlet adamı olduğunun bilgisini vermektedir(Kara, 2004).
XIX. yüzyılda ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlayan Kazak
yazılı edebiyatının kurucusu sayılan Abay Kunanbay modern Kazak
edebiyatının en önemli temsilcisidir. Hem edebiyat hem sosyal
hayatla İlgili yenilikçi düşünceleriyle kendinden sonraki Kazak
aydınlarının örnek aldığı bir kişi olmuştur. Üslûp ve konu
bakımından pek çok yenilik getiren Abay'ın eserleri Kazak
edebiyatının klasikleri arasına girmiştir. Sovyetler Birliği devrinde
birçok yazar ve şairin eserleri yasaklandığı halde Abay
yasaklamanın dışında tutulmuş, bu sayede XX. yüzyıl Kazak
edebiyatında önemli bir yere sahip olarak hakkında en çok araştırma
yapılan edebiyatçılar arasına girmiştir(www.tarihbilinci.com).
Çok iyi bir eğitim almış olan ve çok dakik gözlemlere sahip
bulunan Abay, kısa sürede halk arasında kabul görmeyi başarmıştır.
O Kazak Türklerinin hayatlarını tenkidi bir süzgeçten geçirerek lirik
şiirler yazmıştır. Yazdığı eserlerde Kazakları çağdaş bir eğitime
yönlendirip, onları göçebe hayat düzenlerini bırakarak yeni
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meslekler edinmeleri konusunda teşvik etmiştir. Kunanbay,
fikirlerini daha çok düz yazılarla ifade etmiştir. Kara Sözder adıyla
bir kitapta toplanan nesirlerinin çoğu 1890’lı yıllarda kaleme
alınmıştır. Abay, günümüzde de, hemen hemen bütün Kazak
Türkleri tarafından bilinmekte, şiirleri her yerde söylenmektedir
(Kaymak, 2007).
Kazak edebiyatının önde gelen temsilcisi olan Abay şair ve
düşünürdür. İki yüze yakın şiiri, üç destanı, kırk beş düzyazısı ve
ayrıca çevrileri vardır. Kazak edebiyatında “Abay’ın Kara Sözleri”
çok müstesna bir yere sahip olmuştur. Kara Sözler, tamamıyla
nasihat edici bir niteliktedir ve toplamda kırk beş sözden
oluşmaktadır. Büyük şairliği yanında o, Kazakistan'ın geçen
yüzyıllardaki toplum ve edebiyat yapısı hakkında bilimsel
araştırmalarda bulunan değerli bir araştırmacıdır. Adalet ve insanlık,
sanat ve bilim için mücadele etmiş, kadının toplum içindeki yeri ve
özgürlüğü, şiir ve bütün sanat verimlerinin değeri üzerinde önemle
durmuş, bu değerleri aydınlığa kavuşturma yolunda pek çok çalışma
gerçekleştirmiştir. Abay, şiirinde eski ile yeni ve çağdaş düşünceyi
yorumlama ve dile getirme gücünü göstermiştir. Onun, eski ile
yeniyi şiirinde birleştirme ve bunu Kazak geleneksel hayat tarzının
kendisine özgü unsurlarıyla süsleme başarısı, Abay'ı milli olmaktan
öte, evrensele de taşımıştır (Çınar, 1997; Öztürk, Senbi, 2017).
Abay’ın eserinde ise mizah olmakla beraber, yazarın
amaçladığı şey toplumu tahkir ederek onu kıymetten düşürmek
değildir. Eserdeki alaycı teknik toplumu yıkmayı, dışlamayı ona
zarar vermeyi hedeflemez. Yazar, eserinde genel manada mizahı ve
hususi bir teknik olarak ironiyi toplumsal kenetlemeyi sağlamak ve
toplumu eğitmek için kullanır. Bu bakımdan Abay’ın eserinde
kullandığı teknik daha çok hiciv türüne yakındır. Hiciv yani eleştiri,
doğru olanı tespit ve teklifte birinci derecede etkili bir düşünce
tarzıdır. Yine eleştirinin bu özelliği onda küçümsemenin, alayın,
suçlamanın bulunmasına manidir(Bacaklı,2017 ).
Abay’ın yazılarında felsefi düşüncelerini de ortaya koymuştur.
Sade ve etkili cümlelerle ve genellikle soru-cevap türünde kaleme
aldığı bu yazılarında çocuk terbiyesi ve psikolojisi, insanın tabiatı,
bilimin önemi ve yüce Mevla'nın buyruklarına uygun yaşamanın
gerekliliğine işaret etmiştir(Kaymak, 2007). Hayatının son
döneminde üstatlık, nasihatçilik yoluna düştüğünden, nasihat ile
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söylediği vasiyetlerini yazmaya başlamıştır(Kibar, 2014). Kara
Sözler kitabı da Kazak toplumunun düzelmesi, gelişmesi için
söylenmiş nasihatlerdir.
Bu çalışmanın amacı, Kazak âlimi ve mütefekkiri Abay
Kunanbay’ ın Kara sözler kitabının değerler açısından incelemektir.
YÖNTEM
Çalışma nitel araştırma modelinde olup, veri elde etme ve
çözümlemede betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma verileri
Abay Kunanbay’ın Kara Sözler kitabının Ekrem Ayan tarafından
Türkçe’ye çevirisinden elde edilmiştir. Çalışmada Eğitim- Terbiye,
bilim, adalet, çalışmak- tembellik, Arkadaşlık-Dostluk-Sevgi,
Doğru sözlü olmak, Yardım etmek iyilik yapmak, Akıllı olmak
temalarıyla Abay’ın Kara Sözlerinin betimsel analizi yapılmış,
belirlenen temalara göre nasihat ve görüşleri kodlanarak sayıları
çıkarılmıştır.
Ayrıca
nasihat
ve
görüşlerinin
eleştirel
değerlendirmesi yapılmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde Abay Kunanbay’ın Kara Sözler kitabında yer alan
nasihat ve görüşlerinin temalara göre incelenmesine yer verilmiştir.
Tablo 1’de Eğitimsel değerlerle ilgili temalarda yer alan kodlar ve
sayılar verilmiştir.
Tablo 1:
Kara Sözler Kitabında yer alan nasihatlerin eğitimsel
değerler açısından dağılımı
Tema
Eğitim- Terbiye

Kodlar

Sayı

Çocukları Eğitmek- Öğretmek-Okutmak

2
2

Öğrenmek, bilmediklerini öğrenmek

5
9

Eğitim, Terbiye, Okumak

4
3

Medrese eğitimi

2

Dini eğitim

5

Dil öğrenme (Arapça Farsça, Rusça)

6

Halkı eğitmek

2
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Rusça eğitim

7

Cahil insan, Bilgisiz insan

3
7

Toplam

1
83

Bilim

Dini İlim

4
3

Bilim

3
9

Araştırmak

2

Merak

1
5

Bilmek, Bilmek gerek

2
0

Toplam

1
19

Adalet

Adalet, hak

3
1

Çalışkanlık-Çalışmak-Tembellik

Gayret

2
8

Çalışmak

3
5

Tembel insan

1
0

Ahmak

1
3

Toplam

8
6

Arkadaşlık, Dostluk, Sevgi

Arkadaş

8

Dost

2
2

Sevgi

2
8

Toplam

5
8

Doğru sözlü olmak

Kurnaz

1
5
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Doğruluk, Doğru söz

5

Dürüst olmak

3
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Yalan - yalancılık

1
7

Toplam

4
0

Yardım etmek, iyilik yapmak

İyilik

2

Yardımsever

2

Cömert

7

Güzel huy

1
7

Toplam

2
8

Akıllı olmak

Akıllı, akılsız

8
1

Tablo 1’e göre, Kara sözlerde değerler ve değerlerle ilgili
kodları incelendiğinde Eğitim- Terbiye ile ilgili değerler 183, bilim
ile ilgili değerler 119, adalet ile ilgili değerler 31, Çalışkanlıkçalışmak- tembellik ile ilgili değerler 86, Arkadaşlık-Dostluk-Sevgi
ile ilgili değerler 58, Doğru sözlü olmak ile ilgili değerler 40,
Yardım etmek iyilik yapmak ile ilgili değerler 28, Akıllı olmak ile
ilgili değerler 81 kere yer almıştır.
Kara sözlerindeki nasihatlerin eğitimsel temaları sekiz başlık
altında verilmiş, aşağıya çıkarılmıştır.
1. EĞİTİM-TERBİYE
Tablo 1’e göre eğitim ve terbiye teması altında yer alan kodlar
incelendiğinde öğrenmek- bilmediğini öğrenmek kavramı 59 kere,
eğitim- terbiye- okumak kavramı 43 kere, cahil-bilgisiz insan
kavramı 37 kere, çocukları eğitmek-öğretmek-okutmak kavramı 22
kere yer almıştır. Abay’ın Kara Sözlerinde öğrenmek, bilmediğini
öğrenmek, eğitim, cahil –bilgisiz insan, okumak kavramları en çok
yer alan kavramlardır. Abay’ın, öğrenmenin ve bilmenin önemine
inandığı ve bu yönde nasihatlerde bulunduğu söylenebilir.
Abay kara sözlerinde eğitimle ilgili sıkça sözler söylemiş
önerilerde bulunmuştur. Genel olarak Kazak halkının eğitimi
üzerine durmuş çocuk eğitimi ile ilgili farklı zamanlarda farklı
görüşler ileri sürmüştür. Eğitim çocukluktan başladığı müddetçe en
güzel karşılığını alınabileceğini ifade eden Abay “Ağaç yaşken
eğilir” atasözünün gereğince küçük yaşlardan itibaren çocuk eğitime
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önem verilmesi gerektiğini söylemiştir. Ancak dönem itibariyle
Kazak toplumunun içinde bulunduğu zor şartların, kültürel ve
medeni gelişmeleri zora soktuğunu belirterek, yirmi beşinci sözünde
çocukların eğitimi için şu ifadeleri kullanmıştır: “Çocukları okutmak
önemli, sadece (Allah’a) kulluğu ve Türkü tanımayı düzgün öğrense
yeterli görmüştür.
Abay, çocuk eğitiminin çok önemli olduğunu, öğretim
faaliyetlerinin incelikleri olduğunu belirtmiştir. Kara sözlerin
birincisinde bundan sonra ne yapması gerektiğini sorgularken
eğitimin önemini de vurgulamıştır. Birinci sözünde “Çocukları
eğitmek mi? Hayır, bunu da yapamam. Eğitmesine eğitirim, fakat
eğitimin inceliklerini de bilmiyorum. Ne olması için eğiteceğim,
hangi topluma yönlendireyim, hangi davranışı öğreteyim?
Çocuklarımın kalan ömürlerinde eğitimlerinin faydasının huzur
içinde görecekleri bir yer bulmadım, “nereye gitmeleri” ve “ne
yapmaları” konusunda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne olmaları
için eğiteceğim? Onu da bilemiyorum”(1. Söz) diyerek eğitimcilik
yapamayacağını belirtmiştir.
O toplumun eğitilmesi gerektiğini söylemiş, Rusçanın, bilim ve
kültürünün çocuklara öğretilesinin önemini vurgulamıştır. Kara
sözlerin üçüncüsünde bolıs seçiminin öneminden bahsederken,
seçilecek kişinin Rusça eğitim almış saygın bir kişi olmasının
önemini vurgulamıştır(3.söz). Abay Rusça ve Rus eğitimine büyük
önem vermiştir. Kazakların geri kalmışlığını Rusça eğitim
almamaya bağlamıştır. Kazakların gelişmek istiyorlarsa bunu
yapmaları gerektiğini söylemiştir. “Rusça eğitim almak gerekir,
hikmet de, sanat da, ilim de, hepsi Ruslarda var. Onların zararından
korunmak, faydalarına ortak olmak için dilini, eğitimini ve ilmini
bilmemiz gereklidir. Çünkü onlar dünyanın dilini bildikleri için
böyle oldular. Sen de onun dilini öğrenirsen, gönül gözün
açılır”(25.söz). Kazakların eğitimsizliğini eleştiren Abay, çocuklar
eğitilse ne olacak sözü ile umutsuzdur ancak o toplumun
kurtuluşunu Rusların ilmini öğrenmeye bağlamıştır. Bu konuyla
ilgili 25. sözde yine “Böyle kötü sözü, Allah’tan korkmadan, kuldan
utanmadan söyleyen Kazakların çocukları eğitim görse bile,
onlardan ne çıkacaktır? Buna rağmen diğer Kazak çocuklarından
fazla öğrendiği nedir, neyi fazla öğrenmiş? Girdi, çıktı, aldı, döndü;
sonuna kadar tahsil görmüş çocuk da yoktur. Babası el parasıyla
isteksizce okutur, kendi parasını nasıl harcasın? Doğrusunu şudur ki,
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gerekirse çocuğunu evlendirme, miras bırakma, ancak tüm varlığını
ortaya koysan da, evladına Rusların ilmini öğret! Benim söylediğim
yol mal esirgeyecek yol değildir. Allah’tan kork, insanlardan utan,
çocuğun çocuk olsun istiyorsan, okut, malını esirgeme! Aksi
takdirde, serseri bir Kazak olduktan sonra, sana huzur vermez,
kendisi de huzur bulmaz, halka da huzur vermez”(25.söz). Rusların
ilmini öğrenmenin önemini bu sözlerle anlatmıştır.
Ülkenin Darül harp olduğunu belirterek çocukları çok fazla
eğitilmemesi gerektiğini söylemiştir. Çocukları okutmak yararlıdır,
ancak ibadet edecek kadar, Türkçe yazıları okuyabilecek kadar
eğitim vermelidir. Çünkü burası Dar-ül harp’tir, burada önce
geçimini kazanmak gerekir, sonra Arap, Fars dillerini öğrenmek
lazım olur. Aç kişinin zihninde açıklık, davranışlarında edeb ve
gönlünde ilme düşkünlük olur mu? Yiyecek ve içeceğinin olmaması
akrabaların düşmanlığına ve hırsızlık, zorbalık, kurnazlık gibi her
türlü kötülüklere alışmaya sebep olur. Maişet temin edilirse, karın
doyar (25.söz), çocukların eğitimine sınırlama getirir. Ancak bu
düşünce genel düşüncelerine aykırıdır. Kara sözlerin bir çok yerinde
eğitimin öneminden bahsetmiştir.
Onaltıncı sözde dini eğitimin önemini anlatır, ibadetin bilinçli
yapılması gerektiğini vurgular(16.söz), Kazakları din eğitimi
konusunda eleştirir. Dilini alıştırmak ve dinini iyi öğrenmek için
düşünmeye ve öğrenmeye gayret göstermez. “Bildiğim bu, artık
ihtiyarladım nasıl öğreneyim?” veya “Dini eğitim almadım değil,
ancak dilim dönmüyor, ne yapayım” der. Onun dili diğer
insanlardan farklı yaratılmış mı?(16.söz) diyerek yapılan din
eğitimini ve dinini öğrenmeyen Kazakları eleştirir.
Abay dönemindeki medrese eğitimini de eleştirmektedir.
Kazakistan’daki medreselerin eskidiğini, bu medreselerde yapılan
eğitimin faydalı olmayacağını, eğitimde yenileşme olması
gerektiğini savunmuştur. Mevcut medreselerde yapılan eğitimi
“uzun yıllarını boşuna geçirip, ilmi faydalanmayıp uzun
konuşmalarla günlerini geçirdiler, bu dünyada cahil, bilgisiz insanlar
var, yaptığı işler de faydasızdır, bu durumda insan avlamaya, insan
kandırmaya başladı. Çoğu zaman bu ahmakların nasihatı da etkisiz
olur”(38.söz) sözleriyle dini eğitimi eleştirmektedir. Ancak
Kazakların kurtuluşu içinde eğitimin şart olduğunu söylemektedir.
Bunun için de güçlü idareci ile çocukların aileden alınıp
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medreselerde bir çok ilim dalı üzerine eğitilmesi gerektiğini (41.söz)
söylemiştir. Özellikle kız çocuklarının İslami ilimleri öğrenmelerini
hatta daha sonra öğretmelerini söylemiştir(41. Söz).
Abay çocuk terbiyesi ile de doğrudan eleştiri getirerek sonuç
çıkarmaya yönelik eleştirel nasihatte bulunmuştur. Ailelerin
çocukların küçükken olumsuz davranışlarını hoş görmesini, onu
yapacağım, vereceğim diyerek kandırmasını eleştirmiştir. Bu tip
davranışların çocuğu ilerde kötü huylu yapacağını söylemiştir.
Onuncu sözde terbiye ile ilgili olarak Abay, “Önce, çocuğunu
kendin aldatacaksın: “İşte, onu vereceğim, işte bunu vereceğim’’
diyeceksin. Başlangıçta çocuğunu kandırdığına mutlu olacaksın.
Daha sonra çocuğun dolandırıcı olursa, kimi kabahatli bulacaksın?
“Küfür et” diyerek birine küfrettirip sonra da “Kereta afacan, ona
dokunmayın” diyerek onu iyice şımartırsın, tamamen yaramazlığa
alıştırırsın. Mektebe gönderdiğinde ise, hocanın en ucuzunu arayıp
okuma yazma bilse yeter dersin. Kurnaz ve uyanık ol ha, “filancanın
çocuğu senin arkandan iş çevirip kandırır, dikkatli ol” diyerek
kimseye güvenmeyen şüpheci bir kişi haline getirilmesini eleştirir.
Bu mu, senin vereceğin terbiye? Bu çocuktan sen hayır mı
bekleyeceksin?” (10 söz) gibi ailelerin bu tip davranışlarını
eleştirmiştir.
Abay bilgiye ve bilgili olmaya önem vermiştir. İnsanın bilgi ile
diğer varlıklardan üstün olduğunu, onun zamanında çocukların
öğrenme isteğinin çok olduğunu bugünün çocuklarının öğrenmek
istemediğini söyler. İnsanın bilmek için mücadele ettiğini hayvanın
bilmek istemediğini ifade eder. Bugünle karşılaştırmada “Bilsek de,
bilmesek de öğrenmek isteyen insanın evladıymışız. Şimdi bu günde
hayvandan da kötüyüz. Hayvan bilmez, bilmek için mücadele
etmez. Biz hiç bir şey bilmeyiz, ama biz de biliyoruz diyerek
cahilliğimizi bilgili olmaktan üstün görerek tartıştığımızda
ölürcesine
kendimizden
geçerek
şah
damarlarımızı
kabartırız”(7.söz) sözleriyle olumsuz durumu ortaya koymaktadır.
Cahilliğinde kötü olduğunu halkın neyin iyi neyin kötü
olduğunu ayıramadığını söyler. “Cahil halk sevinilmeyecek şeylere
sevinir, üstelik sevinirken ne söylediğini, ne yaptığını bilmeyecek
kadar aklı başından giderek bir sarhoşluğa kapılır. Ayrıca utananları
ise utanılmayacak şeylerden utanırlar, utanılacak şeylerden de
utanmazlar.
Bunların
hepsi
cahillik
ve
ahmaklığın
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sonucudur(26.söz). Cahilliği çok ağır eleştirmekte, cahillerin
davranışlarının doğru ve yanlışı ayırt edemeyecek kadar düşük
seviyeli olduğunu söylemektedir.
Abay Kazakların birbirine düşman olmasının, birisinin isteğine
bir başkasının destek olmamasının, doğru sözünün az olmasının,
makam mevkiye düşkün olmasının, tembel olmasının sebebini
araştırır ve tembelliğe bağlar. “Bütün tembel insanlar korkak,
gayretsiz olur; her gayretsiz kişi korkak ve kibirli olur; her kibirli
kişi korkak, akılsız ve cahil olur; her akılsız cahil ve hayâsız olur;
her hayâsız miskinden dilenci, açgözlü, mesleksiz ve hiç kimse ile
dostluğu olmayan kimseler çıkar” der. Kazakların ilim için adalet
için üzülmediğini mal, mülk kazanmak istediğini ifade eder, Abay
bu durumu eleştirir, öğrenmeye, çalışmaya önem verir(5.söz).
2. BİLİM-İLİM
Tablo 1’de Bilim teması incelendiğinde, Kara Sözler Kitabında
Dini İlim kavramı 43 kere, bilim kavramı da 39 kere, bilmek gerek
kavramı 20 kere yer almıştır. Abay’ın Kara Sözler kitabı bütün
olarak düşünüldüğünde Kazak toplumunun gelişimi için bilimin ne
kadar önemli olduğunu vurguladığı görülmüştür.
Abay bilim ve ilim birbirinden ayırmış dinle ilgili bilgileri ilim,
pozitif bilgilerle ilgili olanları bilim olarak tanımlamıştır. Hayatta ne
yapacağını sorgularken ilim sorgusu da yapmış, “İlim ile meşgul
olmak mı? Hayır, ilim meşguliyeti için ilim hakkında konuşacak
kimse yok. Bildiğini kime öğreteceksin, bilmediğini kimden
soracaksın? Uçsuz bucaksız ovada örtüyü yayıp eline değnek alıp
oturmanın ne faydası var. Dertleşip rahatlayacağın biri olmadıktan
sonra bilimin kendisi insanı tez yaşlandıracak bir derttir”(1.söz)
diyerek bilimle uğraşmamış ancak bilim ve dini ilimlerle ilgili
nasihatlerde bulunmuştur.
Abay normal eğitim verdikten sonra ilim öğretmek gerektiğini
(dini eğitim)söylemiş, bilim ve dini ilimleri öğrenmenin önemini
onuncu sözünde şu şekilde açıklamıştır. “İlimsiz ahiret de yok dünya
da yok. İlmiyle kılınmayan namaz, tutulmayan oruç, gidilmeyen
hac, hiçbir ibadet yerine ulaşmaz”. Malını ilim yolunda harcamanın
öneminden yine onuncu sözünde bahsetmektedir. Dinimizde de,
kendisine ilim verilip de, o ilim ile amel etmesini ve onu başkasına
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öğretmesini bilen kişilere
söylemektedir(10. söz).

yalnızca

gıpta

ile

bakıldığını

Abay bilimin kazak milletini ilerleteceğini eleştirel gözle ifade
etmiştir. Rus eğitimi gibi Rus bilim ve teknolojisini öğrenmenin
öneminden bahsetmiştir. Bunu şu şekilde örneklendirmiştir. “Şimdi
bakıyorum da Satlar’ın ekmediği ekini, yetiştirmediği yemişi yok,
tüccarlarının gezmediği yer, yapmadığı iş yok. Sadece kendi
işleriyle meşgul olup şehirleri birbirileriyle hiç savaşmamışlardır.
Rusya’ya tabi olmadan önce, Kazakların ölüsünün kefenini, dirisinin
elbiselerini onlar temin ediyordu. Babanın evladına vermeye
kıskandığı hayvanları onlar satın alıp götürürlerdi. Rusya’ya tabi
olduktan sonra Rusların bilim ve teknolojisini bize göre onlar daha
çok öğrendiler. Büyük zenginler de, büyük imamlar da, beceriklilik
de, incelik de, nezaket de hepsi onlarda. Nogaylara baktığımda
gördüm ki, asker olmaya da dayanıklı, yoksulluğu da dayanıklı, kaza
belaya da dayanıklı, hoca yetiştirip ve medrese açıyorlar ve dini
vecibelerini yerine getirmekte de dayanıklıdırlar. Çalışarak para
kazanmanın da yolunu biliyorlar, iyi yaşam ve güzellik de
onlarda”(2.söz). Kazakları sadece hayvan yetiştirdikleri başka bir
şey yapmadıkları için eleştirmiştir. 3. sözde “Bunların hepsi de dört
ayaklı hayvanlarını çoğaltmaktan başka bir düşüncesinin
olmamasından kaynaklanmaktadır, eğer bunun dışında tarım, ticaret,
sanat ve ilim gibi şeylere daha çok zaman ayrılsaydı, böyle
olmazdı(3.söz) sadece hayvan yetiştirmenin toplumu geri bıraktığını
ifade etmiştir. İlime daha çok zaman ayrılması gerektiğini
vurgulamıştır. Yine bilimin önemini 7.sözde “Dünyanın hem
görünen hem görünmeyen sırrını yoklayıp, hiç olmazsa deneyip
tecrübe etmezse, insanlıkla ilişkisi olmaz. Bunu yapmazsa, o can
insan canı değil, hayvan canı olur..…. Henüz gücü kuvveti yetersiz,
beyni gelişmemiş, şuursuz çocukluk zamanındaki “Bu nedir?” “O
nedir?” şeklinde bir şeyleri sorup öğrenme esnasında uyku ve
yemeğin de aklımızdan çıkıp gittiği arzumuzu, yetişkin olduktan
sonra yerli yerinde arayışlara, bilenlerden sorup öğrenmelere, ilim
bulmuşların yoluna niçin yöneltmiyoruz?”(7.söz) sözleriyle bilim
öğrenmenin gerekliliğini vurgulamıştır.
Abay ilim öğrenmenin öneminden de sıkça bahsetmiştir. İlimin
sadece Allahtan istemekle olmayacağını, bunun için insanın hem
çalışması hem de malını bu yolda harcaması gerektiğini söylemiştir.
“Hadi diyelim ki, mal kazandın, zengin oldun. O malı harcayarak
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ilim sahibi olmalısın. Kendin bunu yapmıyorsan, çocuğun yapsın.
İlimsiz ahiret de yok, dünyalık da yok. İlimsiz kılınan namaz,
tutulan oruç, gidilen hac, hiçbir ibadet yerine ulaşmaz (10.söz).
Yine, İlim elde etmek için güçlü bir arzu ve istek olmalıdır. İnsan
zeki olabilir ve diğer şartları da sağlayabilir, ancak ilme yönelik arzu
ve istekten yoksunsa başarılı olamaz. İlimde başarıyı elde etmek için
kişinin ilgi duyduğu bir alanda çalışma yapması gerekir. Abay da
32. sözünde “Bilime tutkun, arzulu olursan ve öğrenmenin kutsal
olduğunu fark edersen, gönlünde huzur hâsıl olur” demektedir.
Abay bilimin önemini her fırsatta vurgulamıştır, gayret, akıl ve
kalbin insan üzerindeki önemini tartışmış bunların üstünde ilim
olduğunu vurgulamıştır. On yedinci sözünde çalışmadan hiçbir şey
elde edilmeyeceğini ve sürekli öğrenmek gerektiğini ifade eder.
Akıl, iyilik, gayretin bir insanda olmasının ilimle olacağını bunu
sağlayan insanın da mükemmel insan olacağını 17. sözünde ifade
etmiştir.
İlim öğrenmenin ve özellikle Rus ilim ve sanatını öğrenmenin
önemini de vurgulayan Abay, ilim öğrenme için nasihatte
bulunmaktadır, “ ilim bilim öğrenmek isteyenlerin bilmesi gereken
şudur: Öğrenmenin kendine has bir şartları vardır. Onları bilmek
gerek, onları bilmeden öğrenmeye çalışsan da, sonuç alamazsın.
Rusların ilim ve sanatı, dünyanın anahtarı gibidir, bunları öğrenen
kişiye dünyada her şey kolay gelir.” Abay bu sözlerle gelişmenin
ancak ilim ve sanat öğrenmekle olabileceğini, özellikle zenginlerin
çocuklarının ilim ve sanatı okuyup Kazak halkına yaralı olması
gerektiğini savunmuştur. Kazakların Rus ilmini öğrenenlerin de
Kazaklara pek hayırları olmadığını ifade etmiştir(25.söz).
Abay insanın Allah’ı bilmesi ve ona kulluk etmesi gerektiğini
de dini ilim olarak ele almıştır. Allah’ın varlık hikmetini insanın
yaratılış özelliklerini ele alarak anlatmıştır. İnsanın yaratılış
özelliklerini ve duyuların fonksiyonlarını anlatırken Allah’ın
varlığını ortaya koymaya çalışmıştır. Abay duyularla ilgili olarak,
“Göz ve burnu ağza yakın yaratmış ki, yediğimiz ve içtiğimiz
şeylerin temizliğini görerek, kokusunu bilerek beslensinler diye.
Bize ihtiyaç olan fakat iğrenilecek özellikleri olan delikleri, bizim
aziz ve başımızdaki ilim organımızdan uzak yerde bir yerde
açmıştır. Bunların hepsi, insanın bir hikmetle bilinçli bir şekilde
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yaratıldığına delil değil midir?” ifadeleri ile Allah’ın varlığını ortaya
koymaya çalışmıştır(27.söz).
Yine 27. sözde insan ve hayvan karşılaştırması yaparak insanın
yaratılış amaçlarını ortaya koymaya çalışmıştır.
-Tamam, o zaman tüm canlılara bak, kendine de bak, canı
hepimize vermiş. Canın nurunu hepimize eşit olarak anlayacak bir
şekilde vermiş mi? İnsan geleceğini, geçmişini ve bugününü, üçünü
de etraflıca düşünür. Hayvan ise geçmişini ve şimdiki durumunu
yarım yamalak bilir, geleceğini araştırmayı hiç yapamaz. Hayvana
verilen vücuda bak, bir de insana verilen vücuda bak. İnsanın iki
ayağı üzerinde dik durup, dünyayı bütünüyle görmeye, bütünüyle
araştırmaya kabiliyeti var, ayrıca hayvanları kullanmayı ve onlardan
faydalanmayı da bilir. Hayvanlardan bazıları ayağına güvenir, başka
bir hayvanı kendi yararına kullanmasını bilmez. İnsan kendinden
emin olmasa, insanı da hayvan gibi yaratsa, hiçbir şeye yaramazdı.
Hayvana insanın aklını verse bu kadar ustalık, bu kadar cömertlik ve
ilim öğretecek üstünlük o vücuda uygun gelmezdi.
Mesela hangi öküz şehir inşa edebilir, silah yapabilir, çeşitli
aletler ustalıkla sanat ve zanaat yapabilir? Ama insanoğlunu ise, bu
mükemmel aklı yine mükemmel bir biçimde yaratılan vücuda
yerleştirerek, bu kadar yetenek sahibi yapması hikmetle hayvanlara
sultan etmesine delil değil midir? Öyleyse, insanoğlunu üstün
görerek, onun halini önceden Allah’ın kendisinin düşünerek
yarattığına da delil değil midir? O halde, insanoğlunun Allah’a
kulluk etmeye borçlu olduğu malum oldu mu?(27.söz)
Abay 32.sözünde ilim öğrenmenin yollarını ve ilim öğrenmenin
amacını belirtmiştir. Abay’a göre ilimin amaçları ve öğrenme
yolları;
Birincisi, ilim imkânı ortaya çıkarsa, şu veya bu işe
faydalanırım, dünyada ihtiyaç olan bir şeye gerek olur diye
öğrenmelidir. Onun için sadece ilim ve bilimin kendisine istekli
arzulu olup, sadece bilmenin kendisini bir hazine bilsen, her
bilmediğini öğrendiğin zaman gönlünde bir huzur ve ferahlık
hissedersin. Ondan bildiğini pekiştirme, bilmediğini yine onun gibi
öğrensem diyen bir arzu, bir aşk ortaya çıkar. O zaman her
duyduğunu, gördüğünü aklın daha iyi anlar ve onu aynen içine
sindirir.
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Eğer gönlün tümüyle başka bir şeyde olursa, ilmini sadece ona
sebep kılmak için öğrenirsen, öyle ilme gönlünün tutkusu üvey
annenin çocuğa tutkusu gibi olur. İnsanın gönlü tümüyle bağlansa,
ilim ve bilimin kendisi de insana bağlanır ve tez ele geçer. Yarım
tutku, yarım öğrenmedir(32.söz).
Abay’a göre bilim insana dünyadaki ihtiyaçlarını gidermek için
gereklidir. İnsan tam istekle öğrenmeye çalışırsa bilimi tam öğrenir.
Yarım istekle öğrenmek isterse yarım öğrenir. İnsan gönlünü
vererek öğrenmelidir. Bu düşünce günümüzdeki güdülenme
kuramlarına uygun düşüncedir.
İkincisi, ilmi öğrenirken, samimi bir maksatla öğrenmek
gerekir. Rekabet için öğrenmemelidir. Azıcık rekabet gönlü
heveslendirmek için zararlı da değildir, çok rekabet insanı teşvik bir
tarafa, bozar. Onun sebebi her rekabetçi insan sadece hakkı bulmak
için rekabet etmez, yenmek için de rekabet eder. Bu rekabet
çekememezliği büyütür, insanlığı büyütmez, belki de azaltır. Ayrıca
onun amacı bilimsel olmaz, insanoğlunu şaşırtıp, yalan söze
inandırmak olur. Bu gibi düşünceler kötü insanlarda olur. Doğru
yoldaki yüz kişiyi yolundan şaşırtan kişi, kötü yoldaki bir kişiyi
doğru yola sevk eden kişiye kurban olsun! Rekabetin kendisi de
ilmin bir yoludur. Fakat rekabette hırslanmak olmaz. Eğer
hırslanırsa, bencillik, gurur, övünme, hasetlik gibi hislerin esiri
olursa, öyle bir insan kendisine zarar veren yalandan da,
dedikodudan da, kavga dövüşten de uzak olmaz.
Abay ilimi maksatlı ve samimi olarak öğrenmek gerektiğini
rekabet için öğrenilmemesi gerektiğini söyler. Rekabetin fazlasının
zararlı olduğunu ancak azda olsa rekabetin öğrenme için gerekli
olduğunu söyler. Rekabetin bencillik duygularını ortaya çıkaracağını
bunun da insanın kendisine zarar vereceğini ifade eder.
Üçüncüsü, herhangi bir hakikate gayret edip içtihadınla tam
doğruluğuna kanaat getirirsen, onu tut, ölsen de bırakma! Eğer
öğrendiklerini kendin uygulamazsan, kime yarar? Kendinin hürmet
göstermediğin şeye, başkasından nasıl hürmet beklersin?
Abay üçüncü amaç olarak doğru bilgiyi saklamak gerektiğini
ve hayatında uygulamak gerektiğini söyler. Doğru bilgi insanın işine
yarayan bilgi olduğunu söyleyerek bilginin işe yararlılığını da
tartışmıştır.
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Dördüncüsü, ilim ve bilimi geliştirmek için iki araç vardır
insanın içinde: biri mülahaza etmek, ikincisi sağlam bir şekilde
muhafaza etmek. Bu iki aracı güçlendirme cihetinde olmak gerekir.
Bunlar güçlenmedikçe, ilim de güçlenmez.
İlimin araştırma ve doğru bilginin korunmasıyla gelişeceğini
söyler.
İlimin güçlenmesi araştırma ve korumayla mümkün
olacağını söyler.
Abay ilimin satılamayacağını söyler. Para ile ilim ve zanaat
öğrenilmesi gerektiğini savunur. Sanat paradır, sanatı öğrenmek de
iyiliktir. Fakat o sanat adaletten ayrılmasın, adil olsun, şeriata uygun
olsun. İnsanın kendi halince iyilik sahibi olması bir borçtur. Fakat
diğerlerinin iyiliğine dayanması doğru değil(38.söz).
Beşincisi, bu eserin on dokuzuncu babında yazılan akla zararı
olan dört şey vardır. Bundan kaçınmak gerek. Bunların içinde
kaygısızlık diye bir şey var. Canım, buna zinhar dikkat et. Çünkü o
öncelikle Allah’ın, ikincisi halkın, üçüncüsü devletin, dördüncüsü
ibretin, beşincisi aklın, edebin, hepsinin düşmanıdır. Onun olduğu
yerde bunlar olmaz.
İlimin gelişmesi için kaygının olması gerektiğini ifade eder.
Kaygısızlıktan özellikle uzak durulması gerektiğini, kaygısızlığın
akla zarar verdiğini ifade eder. Kaygı yüksek düzeyde olursa
güdülenmeyi ve öğrenmeyi engeller.
Altıncısı, ilmi ve aklı koruyan şahsiyet denen zırhı olur. Bu
şahsiyet bozulmasın! Her gördüğüne heves etmekle, hoppalıkla
birinin yersiz sözüne veya önüne çıkan eğlenceye takılıp kalırsan,
şahsiyetinin güzelliği ve sağlamlığı bozulur. Ondan sonra okuyup
öğrenmende fayda yok. Koyacak yerin olmadıktan sonra, onları
nereye koyacaksın? Dediğini yapanın, sözünde duranın şahsiyetli
kişinin çelinmez aklı, namusunu koruyan gücü ve kuvveti
olsun!(32.söz)
Abay insanın şahsiyetli olması gerektiğini, şahsiyet sahibi
insanların aklı ve bilimi koruduğunu söyler. Bugün için düşünürsek
bilim adamı karakterli, dürüst ve objektif olmalıdır. Eğer bilim
adamında bu özellikler yoksa bilimin gelişmesi ve korunması
mümkün değildir.
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Abay ilimin çocuğa öğretilmesi gerektiğini ifade eder,
başlangıçta çocuğa zorla yada merakını uyandırarak ilimi öğretmek
gerektiğini söyler. Abay’a göre “İlim ve bilimi çocuk evvela kendisi
araştırarak bulamayacağını, başlangıçta zorla veya kurnazlıkla
alıştırmak, merakını çekmek gerektiğini söyler. Çocuk ne zaman
çocuk ilim ve bilimi sevgiyle isterse, o zaman adam olacağını
söyler. Bu aşamadan sonra Allah-u Teâlâ’yı, kendini, dünyayı
tanıyacağını, farklı ilim ve bilimleri öğreneceğini söyler(38.söz).
Çocukların eğitiminde çoğu zaman ebeveynleri çocuklarına
küçükken zarar verdikleri için eleştirir. Çocukların mollalara
verilmesine karşı çıkar, mollaları eğitimde yetersiz görür. Bunu
zorbalık olarak değerlendirir, mollaların çocuklarda ne istek ne
heves ne bilim ne hoca hatta ne iman ne itikat bıraktığını
söyler(38.söz). Abay insanın bilimle ilgilenmesi gerektiğini söyler
ve bilimi Allaha giden yol olarak görür. İnsanın ilme, bilime,
hakikate, gerçeğe heveslenerek, her şeyin kökenini, hikmetini
bilmeye çalıştığını söyler. Bu Allah’ın ilmi değil, her şeyi bilen ilme
olan tutku, bu da insana kendince ilim verdiğini, buda Allah’a olan
sevgidir. İlim, Allah’ın bir görüntüsüdür, o hakikat, ona olan sevgi
hem hak hem de insanlıktır. Aksine para kazanmak, övünmek, izzet,
hürmet kazanmak gibi şeylerin sevgisi ile ilim ve bilimin hakikati
bulunamaz. Bütün insanoğlunu aşağılatan üç şey vardır der. Bu üç
şeyden kaçınmak gerekir. İlki bilgisizlik, cahilliktir. İkincisi
üşengeçlik, tembelliktir. Üçüncüsü zalimliktir. Cahillik, bilim ve
ilimin olmamasıdır, dünyadaki hiçbir şeyi onlarsız bilemezsiniz.
Bilgisizliği hayvanlık olarak görür(38.söz).
3. ADALET
Tablo 1’de Adalet teması incelendiğinde, Kara Sözler
Kitabında adalet – hak kavramları 31 kere yer almıştır. Adalet hak
kavramları toplumsal yapı içinde hem inanç boyutu ile hem de
sosyal sınıflar arasındaki ilişkiler temelinde eleştirel olarak
incelenmiştir.
Abay, Kazak toplumunun huzur için, ilim için, bilim için,
adalet için gam yemediğini, zenginlik için gam yediğini, fakat o
malı nasıl kazanacağını bilmediğini, tek bildiği zenginlerden ya
aldatarak veya överek aldığını vermediği durumda da düşmanlık
duygularının geliştiğini, varlıklı insanların ise, babasına dahi
düşman etmeyi ayıp görmediğini söyler. Hırsızlık, hilebazlık,
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dilencilik ve buna benzer hallerin hangisi olursa olsun birini
gerçekleştirip mal edinmenin insanlar arasında suç olarak görmemek
gerektiği gibi toplumsal bir yozlaşmadan bahseder(5.söz).
Zenginlerin gönüllerinin havada, gözlerinin gökyüzünde olduğunu,
zenginler için adaletin, insanlık, akıl, ilim, bilim hiçbir şey maldan
daha kıymetli olmadığını söyler. Adaletin bozulmasına verdiği
örnek oldukça önemlidir. Toplumun bozulduğunu örneklendirirken
zenginlerin neredeyse, Allah’a bile rüşvet verilerek mal elde
edilebileceğini söyler. Zenginlerin dini, ilahı, halkı, yurdu, bilimi,
namusu, akrabası; her şeyinin malı olduğunu söyler (8.söz).
İnsanların kalplerinin çok önemli olduğunu ve adalet, iyilik,
edep, haya ve insaf gibi duyguları kalbin iyi olmasına bağlamıştır.
Kalbi anlatırken;
“Bundan sonra kalp demiş ki: “Ben insan vücudunun
padişahıyım, kan benden dağılır, can beni mekân tutar, bensiz hayat
olmaz. Yumuşak döşekte, sıcak evde tok yatan kişiye yersiz yurtsuz
fakirin, üşüyen elbisesizin, yemeksiz insanın hali nedir diye
düşündüren, merhamet duygularını harekete geçiren, uykusunu
kaçıran, yatağında kıvrandıran benim. Büyüklere saygıyı, küçüklere
de sevgiyi eksik etmeyen benim. Ama beni temiz tutmazlarsa,
sonuçta rezil olurlar. Ben temiz olursam insanları ayırmam. İyilik
yapmak için heyecanlanıp sabırsızlanan benim, kötülükten iğrenip
öfkelenen benim, adalet, insaf, edep, hayâ, merhamet gibi
duyguların hepsi benden çıkar”(17.söz) cümleleri ile adalet, iyilik ve
merhamet gibi duyguları kalple ilişkilendirmiştir.
Abay adil olmayı Allah(c.c) ve İslam ile ilişkilendirmiş,
Allah’ın adaletini ve iyi bir Müslümanın adil olması gerektiğini
ayetler ve hadislerle açıklamıştır. Ona göre Müslüman adil ve
adaletlidir. Abay,
“……(Fakat öyle insanlar var, Allah’a iman ederler, iyi işler
yaparlar. Böylece görevlerini yerine getirirler, çünkü Allah zalimleri
sevmez) ayetine bakarsan, salih işler zulme karşı olur der. Öyleyse,
adil olmaya kimsenin adaleti olmazsa onun hayâsı yok, hayâsı
olmayanın imanı yok demek, peygamberimizin (S.A.V) hadis-i
şerifi “men la hayaun lahu ve la imanun lahu” (Kimin hayâsı yoksa
onun imanı yoktur) demesi bir delildir. Bellidir ki iman tek inançla
olmaz, yüksek adaletle olur. Salih ameller adaletli merhametli
olmaktır, tüm bedenle yapılan ibadetlerin hiçbiri adaletli merhameti
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vermez. Göz her gün görür namaz kılanların, oruç tutanların ne
durumda olduklarını, ona delil gerekmez”(38.söz).
Abay adaleti bütün iyiliklerin anası ve başı olarak görür. İnsaf,
hayâ ona göre adaletten doğar. Onun için adalet insanın gönlünden
gelir. O kendi gönlünde halk benimle beraberdir, der. Abay, zinhar
adaletten ayrılmayın, eğer ayrılırsanız iman da insanlığında
gideceğini söyler(38.söz). Bu terk-i dünyalılar, ya dünya lezzetine
kandırılıp ictihadım yarım kalır diye kendine inanmayanlar veya
dünya sevgisinden toplumun gönlünü soğutmak için, üzülmeye sabır
kılıp, kendini feda edip ben canımla dövüşürken, halk hiç olmazsa
nefsiyle dövüşsün, hevesten, her nefis arzusundan soğusun, adalet
ve merhamet sevgisine bakacak ümidiyle olsun demesi gerek. O
durumda, o da halka olan fazla sevgiye hesaptır. Fakat bu yol, çok
zor ve nazik bir yoldur. Bu yolda dürüst olan, hafif yol aramayan
kişi kemalâta erişecektir. Bu zamanda nadir olan, buna büyük ilim,
sıddık, büyük gayret, Allah sevgisi, halka ve âleme de en iyileri
bulunması gerek. Bunların toplanması çok zordur, belki fitne
çıkar(38.söz).
4. ÇALIŞKANLIK-ÇALIŞMAK-TEMBELLİK
Tablo 1’e göre çalışkanlık-çalışmak-tembellik teması altında
yer alan kodlar incelendiğinde çalışmak kavramı 35 kere, gayret
kavramı 28 kere, ahmak kavramı 13 kere, tembel insan kavramı 10
kere yer almaktadır. Abay’ın Kara Sözlerinde çalışmaya önem
verdiği tembelliği eleştirdiği gözlenmiştir.
Abay çalışamaya hayatın diriliği açısından önem vermekte
tembelliği ise eleştirmektedir. Tembelliği çalışmaktan, hizmet
etmekten kaçmak olarak görmektedir. Abay, alın teri ile tembellik
etmeden insanın çalışması gerektiğini yoksa güç bulamayacağını
söylemektedir (6.söz). Allah’tan mal mülk isteyince onu Allah’ın
verdiği güç kuvvet, akılla çalışarak elde edebileceğini, çalışmadan
hiçbir şey elde edilemeyeceğini öğütler. Abay’ın “Allah’tan mal ve
servet istiyorsunuz. Bu malı ne yapmak için istiyorsunuz? Önce
Allah’tan ister misin? İstersin. Allah verdi, ama verdiğini
almıyorsun. Allah-ü Teâlâ sana çalışıp kazanmak için güç kuvvet
verdi. O kuvveti helal kazanç için kullanıyor musun?
Kullanmıyorsun. O, kuvveti yerinde kullanıp doğru yerde sarf
etmeyi bilmen için ilim verdi. Onu okumuyorsun. O ilmi okursan,
onu anlayacak kadar akıl verdi. Lakin senin aklın nerede kim bilir?
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Üşenmeden çalışsa, bıkmadan arasa, uygun bir iş yapsa, kim zengin
olmaz? Sana bu lazım değil. Sen bazılarından korkutarak,
bazılarından yalvararak, bazılarından da aldatarak almak peşindesin,
aradığın bu”(10. söz) sözleriyle çalışarak, bilimi, akıl ve beden
kuvvetini kullanarak insanın dünyada elde etmek istediklerine
ulaşabileceğini, elde ettiği varlığı da olumlu kullanması gerektiğini
vurgulamıştır. Bunu ifade ederken de hiç tembellik yapmamak
gerektiğini(34.söz) belirtmiştir. Kazandığı mal,
mülk ile
yetinmemesi gerektiğini, varlığını korumak için sürekli çalışması
gerektiğini belirtmiştir. Zenginin evladı fakirleştiğinde hırsızlık
yapmaktan utanmıyor da zengin olmak için çalışmaktan neden
utanıyor?(40.söz) sözleriyle çalışmanın her insan için önemini
vurgulamaktadır. İnsanın sadece kendisi için çalışırsa, kendisi için
yayılan hayvan gibi olacağını, insanlık için çalışırsa Allah’ın sevgili
kullarından biri olacağını ifade eder(37.söz).
5. ARKADAŞLIK, SEVGİ, DOSTLUK
Tablo 1’e göre arkadaşlık, dostluk, sevgi teması altında yer alan
kodlar incelendiğinde sevgi kavramı 28 kere, dost kavramı 22 kere
ve arkadaş kavramı 8 kere yer almaktadır. Abay’ın Kara Sözlerinde
dostluğa arkadaşlığa büyük önem vermiştir.
Sevgi
Abay insanın sevgisinin kalpten geldiğini insanın büyüklere
saygı, küçüklere sevgi göstermesi gerektiğini insanın kalbinin iyiliği
ile ilişkilendirir, sevgi ve saygıyı kalbe bağlar. Büyüklere saygıyı,
küçüklere de sevgiyi eksik etmeyenin kalp olduğunu belirtir. Kalbi
insan vücudunun padişahı olarak görür, kalpsiz can olmayacağını
söyler(17.söz).
Abay insanlara sevgi sahibi olmalarını öğütler. “Ey, kalbimin
kuvveti, yavrularım! Size insanoğlunun huyları hakkında bir takım
sözler yazıp yadigâr bırakıyorum. Dikkatle okuyup, anlarsanız
içinize sevgi dolar. Sevgi, evvela insanın insanlığı, akıl, ilim
dedikleridir. Bunun bulunmasına sebepler, önce iyi huy ve can
sağlığı, bunlar doğduğun andan itibaren olur, kalanı iyi baba, iyi
anne, iyi arkadaş, iyi öğretmenden ibarettir. Talep, sevgi
kavramından çıkar” sözleriyle sevgi ilim ve akıl bağlar. İlim ve
bilime olan sevginin Allah’a olan sevgi olduğunu söyler. İlim,
Allah’ın bir görüntüsüdür, o hakikat, ona olan sevgi hem hak hem

334

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

de insanlıktır. Aksine para kazanmak, övünmek, izzet, hürmet
kazanmak gibi şeylerin sevgisi ile ilim ve bilimin hakikati
bulunamaz(38.söz). İnsan olmanın şartını sevgi ve sezgi olarak
görür. Sevgi ve sezginin olmadığı yer girmediği yer olmadığını
söyler. Adalet, sevgi, sezgi kimde çok ise o kişi âlim, bilgin
olacağını söyler(45.söz).
İnsanoğlunun mahşerde sorumlu tutulacağı şeylerin,
yaratılışındaki amacın adalet ve sevgi olduğunu söyler. Sevginin
Allah’tan kaynaklandığını söyler. İnsana yapılan her türlü hizmetin
sevgi olduğunu söyler. Abay’ın sevgi le ilgili sözlerinden bazıları
şunlardır;
“İnsanoğlunu böcek, kuş, diğer hayvanlar sıfatında yaratmayıp,
bu güzel sıfatı verip, yürüyecek iki ayak verip, başını dünyayı
görecek şekilde yukarıda yaratıp, hayvanlar gibi yiyeceğini kafasıyla
yedirmeyip, uygun iki elini hizmet ettirip, ağzına eli yemek verirken
ne içip ne yediğini bilsin diye, kokusunu alıp, lezzetini hissetsin diye
ağız üzerine burun koyup, onun üzerine temizliğini görecek iki göz
verip, o gözleri zarardan koruyacak göz kapağı verip, göz
kapaklarını açıp kapatırken zorlanmasın diye kirpik yapıp, alnından
teri gözüne akmasın diye kaş verip, yüzüne güzellik verip, birisinin
yapamadığı işi birlikte yapacak, düşüncesini birine iletecek diline
söz vererek yaratması sevgiden değil midir? Kim seni severse aynı
sevgiyi ona göstermen borç değil midir?”(38.söz).
Bu zamanda nadir olan, buna büyük ilim, sıddık, büyük gayret,
Allah sevgisi, halka ve âleme de en iyileri bulunması gerek.
Bunların toplanması çok zordur, belki fitne çıkar(38.söz).
Aygırının kısrağa sahip olmasında da sevgi ve sezgi var. Bu
adalet, sevgi, sezgi kimde çok ise o kişi âlim, bilgin olur. Biz
içimizden bilim yaratamayız. Yapılan şeyleri bilir göz ile görüp akıl
ile sezeriz(45.söz).
Saygı
Abay saygı gösterilecek insanın kim olması gerektiğini de
sorgular. Sevgi, saygı gösterecek zenginin olmadığını söyler.
Zenginlerin malını hak, adalet için dağıtmadıklarını, sadece
kendilerini korumak için bunu yaptıklarını söyler(22.söz). Abay
saygı gösterilecek insanın az olduğunu beylerin zenginlerin saygı
gösterilecek durumda olmadığını, muhtarların, yöneticilerin hakları
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ile seçilmediğini onların da saygı duyulacak kişiler olmadığını 22.
Sözünde ağır bir şekilde eleştirmektedir. Özellikle beyleri ve
zenginleri aşağıdaki sözlerle eleştirir;
“Beylere saygı göstermek istersen, toplumda bu zamanda saygı
duyulacak bey de yok. Malını saçan bey it sürüsü gibi çok. Bazıları
menfaat peşinde beylik taslamaktaysa, diğerleri kıçları tuza
batırılmış iyi keçileri geçirdikten sonra akılları başlarından gidip,
kendilerini bey zannedip önüne gelene hava atıp malını
dağıtmaktadır. Bolıs ve muhtara saygı göstermek istersen, kendi
emek ve kabiliyetleriyle kazanılmış bolıs ve muhtar aramızda yok.
Rüşvetle, dalkavuklukla ve el etek öperek elde edilen bolıs ve
muhtar unvanlarının hiçbir kıymeti yoktur”.
Güçlü birine saygı göstermek istersen, kötülük etmekte herkes
güçlü, ama iyilik etmekte güçlü olan kimse aramızda yoktur. Akıllı
olanı bulup ona saygı göstermek istersen, adalet, haya ve insaf
açısından akıllı kişi çevremizde yok. Kurnazlık, kötülük, üç
kağıtçılık ve hilekarlık açısından toplumun hepsi akıllıdır. Gariban
biçarelere saygı göstermek istersen, yerde yatan deveye bile
binemiyorsa, bu munislik sayılmaz. Eğer binme durumu olsa, bir
şeyleri yolunu bularak mutlaka halledecek imkana sahiptir. Şimdi
geriye kaldı kurnazlar ve kötüler; onlar da kendileri mahv olup yok
olmadan rahat yüzü görmüyorlar(22. Söz).
Abay insanların ikiyüzlü ilişkilerini de eleştirmektedir. Abay
kendi halkının dürüstlüğünü sorgular, insanların ölenleri iyi
görmesi, sağ olanların birbirini kötülemesini anlamıyor, bu durumu
ikiyüzlülük olarak görmektedir (40. Söz).
Dostluk, arkadaşlık
Abay arkadaşlığında önemli olduğunu ifade eder, iyi gün
dostunun her zaman bulunacağını ancak kötü günde kimsenin
dostunun yanında olmamasını eleştirir. Kötü arkadaşı gölge gibi
görür, iyi gününde başından gönderemediğini kötü günde yanında
olmadığından şikâyet eder (37.söz).
Abay’ a göre Allah-u Teâlâ dünyayı o kadar güzellikle
insanoğlunu yetişsin, gelişsin diye yarattığını, insanın bu yetişme
gelişme yolundaki insanın esas borcunun, arkadaşlarını çoğaltması
gerektiğini nasihat eder. Arkadaşlarını çoğaltmak, başkalarına
mümkün olduğu kadar dostluk gönlünü göstermektir. Dostluk
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dostluğu çağırır, birisine kendini başka göstereceğim diye ne dilinle
ne de davranışınla yanlışlık yapmaktan sakın (38.söz) diye öğüt
verir.
Zalimliği, insanoğlunun düşmanı olarak görür. İnsanoğlundan
düşman çıkarsa insandan ayrılır, yabani hayvanların sırasına eklenir.
Bunların tedavisi yaratana muhabbet, halka şefkat, gayretle, adaletle,
ilimle, bilimle yaptığı işin önünü arkasını bilmektir(38.söz).
Dostluk ve samimiyetin sahte olmasını da eleştirir. Bizim
halkımız içinde ölenlerin hepsi iyi oluyor da yaşayanların hepsi
neden bir birini kötülüyor? Gayreti biten gücü kalmayan ihtiyarlarla
gençlerin hepsi çok iyi anlaşıyorlarken ihtiyarlar her gün bir
arkadaşını
kaybederek
sayıları
azalırken
birbirleriyle
anlaşamamalarını nasıl açıklarız? Başka bir ülkede kendinden olan
birisini görünce akraba gibi davranırken eriyip dost görürken kendi
ülkelerine döndüklerinde havadan sudan konuştuktan sonra tekrar
birbirinden kaçar gibi uzaklaşmaları nedendir. Yabancı birisi ama
sıradan bir insanı gördüğünde “beyefendi” diyerek anlamsız bir
saygı ve hayranlık gösterip övmesi, kendi halkında ondan üstün
adamı tanımaması, değer vermesi nedendir? Bir yolcu uzak bir
sefere gitse, gittiği yerde kendi halkını övmek için yalan dolanlarla
sözünü süsleyerek anlatırken kendi memleketine döndüğünde o
gördüğü memleketi yine yalanlarla anlatmasının sebebi nedir(
40.söz)? Sorularını sorar. İnsanoğlu hangi yolda, hangi meydanda
yürürse, o yoldaki kişi ile sırdaş olur. Onun için başka yoldakilerden
“maşallah” denilmesini beklemez. Bana kim “maşallah” derse o
benle arkadaş, benle sırdaş diye düşünerek bunlara” maşallah” derdi.
İsteğin içinde insanoğlu kendine hürmet edilmesini isteğinde
bulunur. Birisi mal peşine düşer. Cimrilik ve haramzadelikle nasıl
olursa olsun mal bulsam diyerek “Mal mülk bulmuş kişinin günahı
yok”, “Mal mülk sahibinin yüzü parlar” denilen atasözlerine inanıp,
halkın yüzüne bakar, köpek de olsa kimse zengine sövemez deyip,
bu mal hem fayda hem haysiyet kazandırıyor, der (44.söz). Bu
sözlerle insanların dostlarının arkasından konuşmasını, samimi
olmamasını eleştirir, dürüstlüğü tavsiye eder.
Abay 40. sözünde gerçek dostun arkadaşının başarısı karşısında
mutlu olması gerektiğini fakat insanların neden bunu çekemediğini,
akrabaların neden birbirlerini kıskandıklarını, çekemediklerini
sorgulamaktadır. “Atını yarıştırdığında, seni destekleyen yakınların,

337

17-21 Ekim 2018-BUHARA

atının derece almasından sonra küsmelerinin sebebi nedir?”, “Çok
kişi dostunun başarılı olmasını istemez. Eğer dostu başarılı olursa,
niçin düşman gözüyle bakar?”, “Her gün sözünü dinlediğin
dostunun arada bir sözünü dinleyen düşmana ölecek kadar
yakınlaşması nedendir”(3.söz)? Demek ki aldatıcı şeytan dost olmak
için küçük bir şeyi vermiş gibi yapar, sonra şöyle yaparım, böyle
yaparım demesine tav olur(33.söz). İnsanı mal, mülk konusunda
şeytanın onu kandırdığını, düşman ettiğini söyler. İnsanoğlu
birbirine dost olduğunu olması gerektiğini de gerekçelendirir. Niçin
sorusu ile dostluğun gerekçesini açıklar. Dünyadayken akraban,
büyümen, karnını doyurman, acıkman, üzüntün, ölümün, vücut
şeklin, geldiğin yerin, gideceğin yerin, bunların hepsi aynıdır; ahiret
yolculuğuna çıkmak üzere ölmen, mezara konman, çürümen,
kabirde sorguya çekilmen hepsi aynıdır; iki dünyanın üzüntüsü ve
felaketine endişen, iki dünyanın güzelliklerine rahatın, bunlar da
aynıdır. Beş günlük ömrün var mı yok mu? Birbirinize konuksunuz,
kendin de bu dünyada konuksun, birinin bilgisiyle bilgisizi
kapıştırmak, birinin bahtına, malına kıskançlık etmek, göz dikmek
doğru mudur? Dileği Allah’tan istemeyip kuldan istemek, kendi alın
terimle çalıştığım emeğimi meyvasını ver demeden, filancanınkini
bana ver demek, Allah’a söylenecek söz müdür? Allah’ın biri için
diğerine zorbalık yapması layık mıdır? İki kelimeyi bir araya
getirebilecek ne aklı, ne de fikri olmasına rağmen, kendini haklı
çıkarmak için “Ah, Allah’ım ah” diyerek kapışmanın neresi hoştur?
Onun neresi insan(34.söz)? Dostu olmayanla sırlaş, dostu çok olanla
da selamlaş. Kaygısız insanlara karşı dikkatli ol, kaygılı olana da
yakın ol(37.söz). Abay insanların sır saklamalarını arkadaş sayısına
bağlıyor. Bir adamın dostu yoksa sırrını ver demesi onun da sırrı
paylaşması ile ilgili durumdur. İnsanın çok dostu olursa sırların sır
olmaktan çıkacağını bu sözleri ile anlatıyor.
Abay arkadaşların çok olmasını da istiyor. Ona göre,
arkadaşlarını çoğaltmak, başkalarına mümkün olduğu kadar dostluk
gönlünü göstermektir. Dostluk dostluğu çağırdığını, birisine kendini
başka göstereceğim diye ne dilinle ne de davranışınla yanlışlık
yapmamaktan gerektiğini söyler(38.söz). Bu ifadelerde insanın
dostuna karşı iki yüzlü olmaması gerektiğiyle ilgilidir.
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6. DOĞRU SÖZLÜ OLMAK, DOĞRULUK
Tablo 1’e göre doğru sözlü olmak teması altında yer alan
kodlar incelendiğinde yalan ve yalancılık kavramı 17 kere, kurnaz
kavramı 15 kere, doğruluk- doğru sözlü olmak 5 kere yer almıştır.
Abay’ın Kara Sözlerinde Yardım etmek, iyilik yapmayı öğütlemiş,
yalan ve yalancılığı eleştirmiştir.
Abay, dedikodu ve yalancı şahitlik gibi olumsuz davranışları
eleştirmektedir. Abay, halk arasındaki iyi insanların hepsinin
aleyhinde temelsiz ve yalan yere “çaldı, yağmaladı” diyerek her
türlü suçu isnat edip şikâyette bulunanları, bunlara soruşturma
başlatanları, yalancı şahitlik edenleri eleştirir. İyi insanların bu
durumlarla mücadele etmesi gerektiğini söyler. Abay, iyi adam
kendini kurtarmak için kötü insanlara yalvarırsa, onun da
insanlığının öldüğünü söyler (3.söz).
Yöneticilerin (bolıs) kurnazlık ve hileyle makama geldiklerinde
mazlum kişilere sahip çıkmadıklarını, kendileri gibi kötü ve
hilekârlara itibar ettiklerini, çünkü “dost olursam faydasını görürüm,
eğer düşman olursa, bana bir şekilde zarar vermek elinden gelir”,
diye ikiyüzlülüklerini, menfaatlerini öne çıkararak insanlarla
arkadaşlık kurmalarını eleştirir (3söz).
Kazakların birbirine düşman olmasının, birisinin isteğine bir
başkasının destek olmamasının, doğru sözünün az olmasının,
makam mevkiye düşkün olmasının, tembel olmasının sebebi nedir?
Sorusuyla sorgulayan Abay, doğru sözlü olmamanın, ikiyüzlü
riyakâr hayatı, toplumsal ve insan ilişkileri açısından zararlı
olduğunu anlatır(3.söz). Abay âlimlere dayanarak yaptığı yoruma
göre; bütün tembel insanlar korkak, gayretsiz olur; her gayretsiz kişi
korkak ve kibirli olur; her kibirli kişi korkak, akılsız ve cahil olur;
her akılsız cahil ve hayâsız olur; her hayâsız miskinden dilenci,
açgözlü, mesleksiz ve hiç kimse ile dostluğu olmayan kimseler
çıkar(3.söz).
Abay bir başka açıdan yüzeysel ilişkilerin oluşturduğu iyi ve
doğru sözlü olmayı da eleştirmektedir. Abay yüzeysel doğruları da
şu sözleriyle eleştirir; zinhar sizlere sormak istediğim bir şey var.
Bizim halkımız içinde ölenlerin hepsi iyi oluyor da yaşayanların
hepsi neden bir birini kötülüyor? Gayreti biten gücü kalmayan
ihtiyarlarla gençlerin hepsi çok iyi anlaşıyorlarken ihtiyarlar her gün
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bir arkadaşını kaybederek sayıları azalırken birbirleriyle
anlaşamamalarını nasıl açıklarız? Başka bir ülkede kendinden olan
birisini görünce akraba gibi sonra tekrar birbirinden kaçar gibi
uzaklaşmaları nedendir(3.Söz). Bütün bunların samimi olmayan
yüzeysel dostluk ve riyakârlık davranışları olduğunu söyler.
Abay seçim yoluyla seçilen insanların seçmene hoş
davrandığını, halka dürüst olmadığını söyler. Bunu gerekçe olarak
gösteren Abay tayin yoluyla atanan yöneticilerin geleneklere bağlı
olarak halkı yönetmesinin daha adil olacağını söyler. Abaya’a göre,
Tayin yoluyla atanan kişiler için soruşturma ve şikâyetlerin hiçbiri
dikkate alınmazsa yalan şikâyette bulunanlar azalır ve hatta yok
olurdu(3.söz).
Abay’a göre imanı korumak için korkmayan yürek,
vazgeçmeyen gönül, titremeyen ayaklar gerektir. İmanı var demek
için ilmi olmayan, taklidi imanı var demek için kararlılığı olmayan;
ya aldatana veya azdırana veyahut da menfaatine bakarak aka kara
diyen, karaya ak diyen, yalana gerçek deyip yemin eden kişilere ne
diyeceğiz? Diye sorgulayan Abay böylelerinden Allah korusun! Der.
Ona göre imana karşı gelen hiçbir insan, Allah-u Teâlâ’nın
merhametine sığınarak affedileceğini düşünmesin. Bu Allah-u
Teâlâ’nın affına ve Peygamberimizin şefaatine uymaz, bu mümkün
de değil. “Kılıcın önünde ant içilmez.” “Allah-u Teâlâ’nın
affetmediği günah yoktur” şeklindeki yalan sözlere sığınan bunun
gibi insanların Allah cezasını versin(13.söz).
İnsanların birbirlerinin yaptıkları işleri kıskanarak takip
etmemesi gerektiğini, dedikoduculuğun akraba ve arkadaş
ilişkilerini bozduğundan dedikodunun kötülüğünden bahseder. Abay
kendi halkını dedikodu ve diğer insanları takip konusunda zayıf
görür. Kazaklar arasında da hırsızlık, yalancılık, dedikodu ve
düşmanlıklar bırakılarak; zanaatı ve kazancı dışarıdan, yabancı
diyarlardan meşru yollardan kazanıp gelişeceğimiz günler olacak
mıdır acaba? Ah, nasıl olsun! Yüz sığıra iki yüz kişi göz dikiyor,
birbirlerini mahvetmeden, yok etmeden huzur bulabilirler
mi?(24.söz) sorusuyla yalancılık, dedikodu ve birbirinin malına göz
dikme davranışını eleştirir.
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7.YARDIM ETMEK, İYİLİK YAPMAK
Tablo 1’e göre yardım etmek, iyilik yapmak teması altında yer
alan kodlar incelendiğinde güzel huy kavramı 17 kere, cömert
kavramı 7 kere yer almıştır. Abay’ın Kara Sözlerinde yardım ve
iyilik yapmayı insan olmanın gereği olarak öğütlemiştir.
İyilik yapma duygusunu kalbin temiz olmasına bağlayan Abay,
kalp temiz olursa insanları ayırmayacağını söyler. İyilik yapmak için
heyecanlanan, sabırsızlanan, kötülükten iğrenip öfkelenenin, adalet,
insaf, edep, hayâ, merhamet gibi duyguların hepsinin kalp olduğunu
söyler(17.söz). Abay’a göre aslında insan insandan akıl, ilim, edep
ve güzel huy gibi meziyetlerle üstün olur. Onların dışında başka
şeylerle üstünlük taslamak ahmaklıktır(18.söz).
Abay arkadaş çevresinin insanı etkilediğini davranışlarını
olumlu ya da olumsuz yaptığını belirtir. Arkadaş çevresi kötü olan
insanların, bu kişilerle ile dolaşıp aynı işleri yapmaktan bir süre
sonra kötü yola girdiklerini söyler. İyi arkadaşı olanlar ise her
zaman ılımlı, sevecen, yardımsever ve hoşgörülü olduğunu belirtir.
İnsan beraber olduğu, zaman geçirdiği kimselerden etkilenir. Abay
arkadaşlık ilişkilerini ve yardımseverliği bir çok sözünde ele alır.
Abay saygı gösterecek güçlü biri olmadığını söyler, kötülük etmekte
herkes güçlü, ama iyilik etmekte güçlü olan kimse aramızda
yoktur(22.söz) diye ifade eder. İyi insanların güçlü olmamasından
böyle şikâyet eder.
Abay 38.sözde iyilik ve kötülüğü, insanın Allah’la ilişkisinde
ele alır, iyilik ve kötülüğün kaynağını yaratılışa bağlar. 38. Sözde
,“Herkes öleceğini bilir ve ölümün sadece yaşlanınca gelmediğini,
ölenin bir daha dirilmediğini. Kazaklar buna da mecburen inanır,
aklında ve düşüncesinde inceleyerek inanmaz. Ve her şeyi yaratan
bir Allah’ın varlığını, ahirette hesaba çekileceğini, kötülüğün
cezalandırılacağını, iyiliğin mükâfatlandırılacağını bilir. Allah’ın
cezalandırması da, mükâfatlandırması da insanın işine benzemez.
İyiliğe akıl almayacak kadar mükâfat, kötülüğe de akıl almayacak
ceza vereceğine inanır. Hayır, buna ben inanmıyorum. Onlar
inandım dese de, tam inanan kişinin korkmasına ne gerek var? Bu
ikisine uygun olan iyilikleri kendileri de bulabilir(34.söz). Allah-u
Teâlâ’nın kullarına gösterdiği yol hangisi? Bunu çoğu bilmiyor.
“Tefekkerü fi’al illahi”(Allah’ın verdiklerini düşün) hadis-i şerifi ve
“İnna Allahu yuhubbul maksitin” (Eğer sen Allah’ı seversen o da
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seni sever) dediği ayetlere kimsenin ihlası, gönülü ile ilminin
kavrayıp kabullendiğini görmedik. “Ata marru en-Nasa bi-l-birri ve
ahsanu. İnna Allaha yuhibbu-l-muhsinin” (Kişiye iyilik yap ve
kendin de merhametli ol, çünkü Allah iyilik edenleri sever), “Ve
allazina amanü ve amilu s-salihatil-alaika s-habul cannatihum fiha
halidun” (Böyle insanlar Allah’a iman ederler, iyi şeyler yapar,
bunların yeri cennettir) dediği ayetlerle Kuran’ın içi salih amellere
dolu olduğunu bilmiyoruz. “Ve ellezina amanü ve amilü s-salihati fe
yuaffihim ucurahum ve Allahu ve yuhbbuzalimin” (Fakat öyle
insanlar var, Allah’a iman ederler, iyi işler yaparlar. Böylece
görevlerini yerine getirirler, çünkü Allah zalimleri sevmez) ayetine
bakarsan, salih işler zulme karşı olur der. Öyleyse, adil olmaya
kimsenin adaleti olmazsa onun hayâsı yok, hayâsı olmayanın imanı
yok demek, peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellamın hadis-i
şerifi “men la hayaun lahu ve la imanun lahu” (Kimin hayâsı yoksa
onun imanı yoktur) demesi bir delildir. Bellidir ki iman tek inançla
olmaz, yüksek adaletle olur. Salih ameller adaletli merhametli
olmaktır, tüm bedenle yapılan ibadetlerin hiçbiri adaletli merhameti
vermez. Göz her gün görür namaz kılanların, oruç tutanların ne
durumda olduklarını, ona delil gerekmez”(38.söz)
Abay’a göre hem Müslüman hem de insan olunur. İyi insan
olmak üç şeyle olur: Doğruluk, samimiyet, akıl. Bunların içinden
doğruluk adaleti, samimiyet şefaati, akıl da bilgiyi doğurur(38.söz).
İki iyi insan bir toplumda uzun süre dost kalamıyor. Ancak bazı
huzursuzların iyi anlaşmaları nasıl açıklanabilir? Dostum diyerek
sen birisine at versen, senin düşmanında gidip ona tay verse neden
senden uzaklaşır(40.söz). Bütün bunların sebeplerini iyilik ve
kötülüğe dayandıran Abay kurtuluşun Allah yolu olduğunu
örneklerle açıklar.
8. AKIL
Tablo 1’e göre akıllı olmak teması altında yer alan kodlar
incelendiğinde akıllı- akılsız kavramı 81 kere yer almıştır. Abay’ın
Kara Sözlerinde akıllı – akılsız kavramlarının insan sağlığı gereği
olarak öğütlemiştir.
Abay, insanın aklını kullanarak sağlıklı olacağını söyler.
Kazak da âdemoğludur. Kazakların akılsızlığından yoldan
çıkmadığını, aklın sözünü tutacak yürekte cesaret, gayret ve sadakat
olmamasından kaynaklandığını söyler. Kötülüğe bir kapıldıktan
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sonra kendini toparlayıp ondan kurtulacak gayreti Kazaklarda
görmez(14.söz).
Abay, akıllı insan ile akılsız insanın, bildiğim kadarıyla, önemli
farklarını gördüm der. İnsanoğlu yaratıldıktan sonra dünyadaki
hiçbir şeyi merak etmeden durmadığını, Abay’a göre, merak ettiği
şeyleri aramakla geçirdiği zamanlar, onun hayatının en mutlu
zamanları olarak hafızasında yer eder. Bu sebeple akıllı insan yararlı
işlere ilgi duyarak büyük bir hevesle peşine düştüğünü ve her gün
söylense kulak, düşünse gönül bundan zevk alır. Abay’a göre,
akılsız kişi kendisine layık yerini bulmadan boş ve değersiz şeylere
ilgi gösterir, onlara kapılarak ömrünün mutlu ve kıymetli vakitlerini
boşu boşuna geçirir. Bundan dolayı her gün pişmanlık duyması
yarar sağlamaz. Gençlik zamanında sefadan sefaya koşan, gençliği
bitmeyecekmiş, hiç yaşlanmayacakmış yaşayan insanın sonunda
çaresiz kalacağını söyler(15. söz).
O zaman akıllı kişiler kendilerini kaybetmeden, bilinçli
davranarak halkın eleştirilerine duçar olmadan arayışlarını
sürdürürler. Akılsız kişiler eğer takımını bırakıp, börkünü düşürüp,
kaftanın etekleri atının kıçını örterek iki gözü gökyüzünde deli gibi
atını koşturmaya devam ederler. Eğer akıllı kişilerin arasında olmak
istersen, günde bir kez, ya da haftada bir kez, hiç olmazsa ayda bir
kez kendi kendinden hesap sor. İlk aldığın hesaptan bu yana hayatını
nasıl geçirdin? İlme, ahirete ve dünyaya faydalı, pişmanlık
duymayacağın, ne yaptın? Yoksa ömrünü nasıl geçirdiğini kendin de
mi bilmiyorsun(15.söz)?
İnsanın doğduğunda şuurlu olmadığını söyler. Abay’a göre
insan duyarak, görerek, tutarak, tadarak dünyanın iyi ve kötüyü
tanır. İşte böyle yaşadıkları ve gördükleri çok olan insan bilgili olur.
Akıllıların söylediği sözleri dinleyip uygulayan kişinin kendisi de
akıllı olur. Her bir akıl tek başına her zaman bir işe yaramaz. O
akıllılardan duyup öğrendiği iyi şeyleri dikkate alsa, kötülüklerden
sakınsa, o zaman akıl işe yarar, o zaman insan dese olur. Bu sözleri
duyduğunda umursamazsa, yararsız ve önemsiz görerek davranırsa,
anlamaya gayret göstermezse duyduğu sözlerin gerçekliğini fark
edip anlasa ve sonra unutursa dinleyip dinlememiş olmasının ne
faydası var? Böyle söz kıymetini bilmeyen topluluğa hitap
etmektense kendini tanıyan domuzu beslemek evladır demiş bir
bilge kişi(19.söz).
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Abay’a göre İnsanoğlu iki şeyden oluşmuştur: Biri ten diğeri
can. Abay’ın bu görüşü bedenin fizyolojisi ile ilgilidir. Abay burada
hem bedenin işlevlerini hem de aklın gücünü anlatmaya çalışmıştır.
Ten ile bedeni, Can ile aklı anlatmıştır. Teninin işlevlerinin
doğuştan geldiğini, can ile ilgili işlevlerin sonradan geliştiğini ve
elde ediğini söyler. Abay, bunu bilmek gerekir der. Yemek, su
içmek ve uyumak gibi fizyolojik ihtiyaçların doğuştan geldiğini
söyler. Aklın duyularla geliştiğini, öğrenmenin duyularla ve zihinsel
süreçlerle gerçekleştiğini söyler. Zihnin fizyolojik kapasitesinin
doğuştan olduğunu, akıl ve ilimin ise emek vermekle kazanıldığını
söyler. Gözle görüp, kulakla duyup, elle tutulup, dille tadıp, burunla
koklayıp dış dünyamızdan duyumlar(haberler) aldığımızı, bu
duyumların her birinin alındığı şekliyle gönlümüze (zihnimize)
yerleştiğini söyler. O gönle yerleştikten beş duyu organından
geçtikten sonra resmediliyor. Bunu canın doğuştan gelen gücü
olarak görür. İyi şeylerden iyi izler, eserler hâsıl olduğunu, kötü
şeylerden de gönle kötü izler, eserler hâsıl olduğunu ifade eder. Bu
kuvvetler başlangıçta küçük olduğunu, önemseyen insanın bunu
büyütüp, yüceltip gücünü arttırabileceğini söyler. Bu açıklamayla
aslında zekânın gelişebileceğini ifade etmektedir(43.söz).
Abay zihnin özelliklerine dayanarak akıllı insanı da
tanımlamaktadır. “Her kimse dışarıdan duyarak, görerek öğrenmeyi
arttırırsa, deneyerek yerine uygun mu değil mi hepsini biraz önce
bahsettiğimiz öğrenme yolundan hareketle bilebilir. Böyle davranan,
bunu akıl eden insanlara akıllı diyoruz.”(43.söz). Abay’a göre
zihnini etkili kullanan insan akıllı insandır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Abay’ın Kara Sözler kitabı Türklerde yaygın olarak görülen
siyasetname türünde eserdir(Kibar, 2014). Ancak klasik
siyasetnamelerden farklı olarak döneminde Kazak halkının Rus
işgali altında olması ve geri kalmışlığından dolayı halkını ilerletmek
için doğrudan Kazak halkına yönelik nasihatlerden oluşmaktadır.
Abay, toplumsal aksaklıkların doğru teşhisi ve neticesinde
sağlıklı bir çözüme kavuşturulması için şiirlerinde ve özellikle
yazılarında yöntem olarak eleştiriyi kullanır. Eleştiri yaparken
kendisini de dışarıda tutmayan yazar, eleştiri aracı olarak da daha
çok ironiden faydalanır. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre;
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 Abay çocuk eğitimini çok önemli görmüş, öğretim
faaliyetlerinin incelikleri olduğunu belirtmiştir. Abay eğitimle ilgili
sıkça tavsiyelerde bulunmuştur. Eğitim çocukluktan başladığı
müddetçe en güzel karşılığının alınabileceğini ifade eden Abay
“Ağaç yaşken eğilir” atasözünün gereğince küçük yaşlardan itibaren
çocuk eğitime önem verilmesi gerektiğini söylemiştir.
 Abay toplumun eğitilmesi gerektiğini sıkça sözlerinde ifade
etmiş, Rusçanın, bilim ve kültürünün çocuklara öğretilmesinin
önemini vurgulamıştır.
 İyilik ve kötülüğün Allahtan geldiğini söyler ve çocuklara
seslenir. Çocukların öğrenmesi gerektiğini, öğrenen insanların iyi
olacağını söyler.
 Tembelliği eleştirir. Çalışmayı teşvik eder. Çalışmanın
marifeti arttırdığını söyler. Bu yüzden de, Abay çalışmayı bütün
iyiliğin temeli, çalışmaya olan sevgiyi insan hayatının amacı esas
önemi sayar.
 Çocuklara artık öğrenin, yavrularım! Diye seslenir. Allah-u
Teâlâ’nın yolu ölçüsüz olduğunu, onun sonuna kimse ulaşamadığını
söyler. Abay’a göre kim kendine şart ederek o yolla yürümeye adım
attıysa, o tam bir Müslüman, tam bir insan demektir.
 Abay kötülüğe zalimliğe karşı çıkmıştır. Zalimlik ve
kötülüklerin temelini tembelliğe ve cahilliğe bağlamıştır.
 Abay adaletli olmayı öğütlemiştir. Halka şefkat, gayretle,
adaletle, davranılması gerektiğini öğütler.
 Abay, fakire karşı merhametsiz, kendini düşünen zenginlerle
mücadele etmek gerektiği fikrini de Kara Sözlerde işler. Zamanının
bu ekonomik ve siyasî halini gören ve anlayan Abay, çalışan halkı
bu halden kurtarma çarelerini de düşünür. Bu doğrultuda eserinde
zenginleri ve merhametsiz yöneticileri eleştirir (Uygur, 1997).
 Bilime önem verir. İlimle, bilimle yapılan işin önünün
arkasının bilindiğini söyler. Bilimin Allah yolunda olmasını
savunur. Allah’ın âlemi yarattığını ve insanlara güzel şeyler
verdiğini, insanın da iyilik binaları yapması gerektiğini söyler.
 Abay'ın bilimi gelişmiş milletlerin yönünü gösterir, bilimin
önemini vurgular. Kazak toplumunun da bilimle gelişeceğini söyler.
 Kazakların gelişmiş milletler seviyesine gelebilmesi için
Rus medeniyetini tanıması gerektiğini söyler. Fakat Kazaklar henüz
Rus medeniyetine girmek gibi bir düşünceye sahip olamadığını
belirtir(Erdem,2002). Abay Rus medeniyetini iki açıdan gerekli
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görür. Birincisi Kazak toplumunun göçebe hayatının yerleşik ve
medeni hayata geçişi, ikinci olarak ta ülkenin Darül harp olduğunu
özgürlüğe giden yolda zarar görmemek için bunu gerekli gösterir.
Ancak bu durum ne kadar doğrudur. Orta Asya’da yaşayan tüm
Türk Milletleri gibi Kazaklar ’da Rus hâkimiyeti döneminden
bağımsızlık sürecine kadar olan dönemde açlık, susuzluk, ölüm ve
yokluk gibi büyük acılar yaşamıştır (Kafkasyalı, 2012).
 Abay'ın yazılarında, halkının ekonomik ve kültürel yapısını,
sağlam bir yapının teşkili için verilmesi gereken mücadeleyi,
çalışmayı; halkı aydınlığa, bilime götürecek önerilerini
sıralamıştır(Çınar, 1997).
 Abay; değişen zaman, coğrafya ve ihtiyaçların
biçimlendirdiği toplumların da insanlar gibi bir terbiye sürecine tâbi
olduğunun farkındadır. Toplumların gelişebilmesi için de toplumu
var eden fertlerin akıl, ahlak ve gayret gibi temel insani prensiplere
bağlı bir hayat sürmesi gerektiğini düşünür. Yazar bütün bunlara
karşılık esası insan olan toplumların da yanlış beslenme, tembellik,
zararlı alışkanlıklar gibi sebeplerle bozulan insan bünyesine benzer
biçimde zararlı düşünceler ve davranış kalıpları sebebiyle ihtiyacı
olan gelişmeyi sağlayamadığına hatta geri kalabildiğine inanır. Abay
yazılarında bu toplumsal hastalığı teşhis etme ve düzeltme amacına
yönelik olarak öğütlerde bulunur(Hopaç,2013).
 Toplumu yeniden inşa etmek için sıradan bir nasihat
üslubunu tercih etmez. O, doğruların ne olduğunu anlatıp
durmaktansa yanlışları göstermeyi tercih eder. Gösterdiği yanlışlar
konusunda da kendisi açık bir hüküm vermektense sorular yoluyla
halkını düşünmeye zorlar. Hükmü o versin ve verdiği hükmün
gereğini yapsın ister(Hopaç,2013). Öğütlerini ironik bir dille yapar,
kullandığı dil çok ağırdır. Eleştiri yaparken kendisini de dışarıda
tutmayan yazar, eleştiri aracı olarak da daha çok ironiden
faydalanır(Bacaklı, 2017).
 İdealist bir düşünür olan Abay Kunanbayev, özgürlükleri
elinden alınmış Kazak halkının özgürlüklerinin yeniden kazanılması
için Kara Sözlerinde de bağımsızlık konusunu ele almıştır. Kara
sözlerde anlatılan olaylar, gelecekteki nesillerin yetiştirilmesi adına
önemlidir. Kazak gençlerine örnek model adam olmuştur.
 Abay’ın Kara Sözlerinde genel görüşlerinin yanında bazı
siyasi ve ekonomik konulara değinmiştir. Çarlık ve Komünist Rus
yönetim dönemlerinin çalkantılı olayları, Abayla birlikte daha
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sonraki Kazak aydınları ve halkı da etkisi altına almıştır. Her iki
dönemin acımasız Rus politikaları, Kazak dilinin, dininin,
kültürünün, örf ve adetlerinin, yok edilmesi amacına bina
edildiğinden, Kazaklar büyük sıkıntılar, zulümler, işkencelerle,
ölümle karşılaştılar. Beslenme problemleriyle ve hastalıkla baş başa
bırakılmış, Kazak milleti, büyük bunalımlar milyonlarca Kazak
ölüme terk edildi(Kafkasyalı, 2012). Halkın gıdaları, yok edilirken,
nükleer denemelerle Semey halkı radyasyona maruz bırakıldı. Yeni
nesillerde ortaya çıkan kanserlerin mimarları dönemin baskıcı ve
militarist yöneticileriydi. Bütün işkencelere ve özgürlük ihlallerine
rağmen Kazak aydınları, yok olmanın eşiğine getirilmiş bir halkı,
yeniden tarih sahnesinde yeşertmeyi başardılar. Kazak halkı, millet
olma idealini gerçekleştirme adına yapılan çalışmaları ve canlarını
verme uğruna yapılan fedakârlıkları unutmamak için, eğitim
kurumlarında
gerekli
çalışmaları
titizlikle
takip
etmektedirler(Hopaç,2013).
 Abay insanın şahsiyetli olması gerektiğini, şahsiyet sahibi
insanların aklı ve bilimi koruduğunu söyler. Abay’ın bilim adamı
tanımlaması bugünkü bilim adamı anlayışına uygundur.
 Abay dönemindeki medrese eğitimini de eleştirmiş,
Kazakistan eğitiminde yenileşme olması gerektiğini savunmuştur.
Abay dönemin din hocalarının yetersizliklerini de eleştirir, onları
fitneci ve yetersiz görür ve dine zarar verdiklerini söyler. Bunların
destekçileri cahiller, konuştukları yalan, delilleri tespihleri ile
sarıklarıdır, ondan başka bir şeyleri olmadığını söyler, bilimin
gelişmesinde yetersiz mollaları eleştirir.
Türk dünyasının, millileşme ve milli kimlik oluşturma
sürecindeki Kazakistan ve Kazak Türklerinin ortak değeri olan
İbrahim Abay’ın eserlerinin öncelikle doğru anlaşılması oldukça
önemlidir. Abay gibi şair ve düşünürlerin eserlerini incelenmesi,
tanıtılması tüm Türk devletlerinde kültürel birliğinin oluşumunda
ciddi katkılar sağlar. Abay ve onun öğüt ve ilkelerinin bugünkü
Kazak toplumunun geçmişte yaşadığı acıları bilmesi, tekrar
yaşamaması açısından oldukça önemlidir.
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TÜRK TARİH DERS KİTAPLARINDA ÖZBEKİSTAN
VE ÖZBEK TÜRKLERİ’NİN TEMSİLİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Nuri KÖSTÜKLÜ*
I- ÖZBEK
TÜRKLERİ’NİN
TARİHÇESİNE
VE
TÜRKİYE TÜRKLERİ’YLE İLİŞKİLERİNE KISA BİR
BAKIŞ
Bazı farklı görüşler olmakla birlikte, “Özbek” ifadesinin,
etnolojik bir kavram olmayıp, Cengiz Han’ın en büyük oğlu Cuci
Han’ın soyundan gelmiş olan Özbek Han’ın (1312- 1340) adına
izafeten verildiği yaygınca kabul edilir301. Fergana vadisinde tarihte
ilk Özbek devletinin kuruluşu da Özbek Han ile birlikte başlatılır.
Özbek Han’dan sonra Canibek Han (ölümü:1357), Birdebek Han
(ölümü 1361) görev yapmış302 ve esas 1428’de tahta çıkan Ebu’lHayr Han (1428-1468) ile birlikte Özbek Hanlığı büyük gelişme
göstermiştir. Ebu’l-Hayr Han Timurlu mirzaların taht kavgalarından
da faydalanarak devletin sınırlarını kısa sürede genişletmiş 1451
yılına gelindiğinde hemen hemen Türkistan’ın yarısına hakim
olmuş idi. Moğol saldırıları, zaman içerisinde Özbek Hanlığı’nı
yıprattı, Özbek birliği zarar gördü. Ancak, Ebu’l-Hayr’ın torunu
Muhammed Şeybani zamanında Özbek Türkleri’nin birliği yeniden
sağlandı ve 1500 lü yılların başında Buhara, Semerkant, Taşkent,
Harezm, Belh, Özbek Hanlığı’nın sınırlarına dahil oldu303. Özbekler
neredeyse Türkistan’ın birinci gücü haline geldiler.
Ancak bu sıralarda Safevî devletinin başında bulunan Şah
İsmail, Horasan’ın ele geçirmek ve Türkistan istikametinde Şiîlik
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propogandası ile yayılmak istiyordu. Muhammed Şeybani, Şiîliği bir
devlet politikası haline getiren Şah İsmail’i bu siyasetinden
vazgeçmesi hususunda uyardı, aksi takdirde Azerbaycan’a kadar
İran ülkesini işgal edebileceğini ihtar etti. Bir bakıma Sünnî-Şiî
mücadelesi diyebileceğimiz bu harekette Osmanlı Devleti de
Özbekler’in yanında yer aldı. Tam bu sırada ülkenin kuzeyinde
bulunan Kırgızlar, yönetime karşı ayaklandılar. Şeybani bu
ayaklanma ile meşgul olurken, bunu fırsat bilen Şah İsmail harekete
geçti ve Horasan’ı işgal etti. Şeybani hemen Horasan’a dönmüşse de
İsmail’e karşı başarılı olamadı ve 1510’da vefat etti. Şeybani
iktidarında parlak dönemini yaşayan Özbek Hanlığı, bir süre eski
gücünü kaybetmiş ve 1512’de Hive bağımsız bir hanlık olarak
Özbek Hanlığı’ndan kopmuştur. Şah İsmail’den sonra Safevîler’in
başına geçen Tahmasb döneminde de Horasan bölgesine baskılar
devam etmiş üstelik Babürlüler de fırsat buldukça bu ortamda
Özbeklere karşı saldırılarını sürdürmüştür304.
Böyle bir ortamda, Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Yavuz
Sultan Selim’in Safevîler’e karşı tavrı ve Ağustos 1515’de Özbek
Hanı Göçgüncü Han’a (1510- 1530) yazdığı mektupda bu tutumunu
ifade etmesi, Özbeklere moral verdi. Yavuz döneminde OsmanlıÖzbek dostluğunun samimi dayanışması her iki devletin yararına
sonuçlar doğurdu305. Yavuz’dan sonra tahta geçen Kanunî ise,
iktidarının ilk yıllarında siyasetini daha ziyade Batı’ya yönelttiği
için Türkistan’la beklenen düzeyde ilgilenemedi. Bununla birlikte
Özbek hanlarıyla ilişkinin önemini çok iyi biliyordu. Kanunî Sultan
Süleyman 1533’te Avusturya ile yaptığı barış antlaşmasından sonra
ancak Doğu’ya yönelebildi. İran’ın Anadolu ve Türkistan
istikametindeki düşmanca faaliyetleri Osmanlı Devleti ile Özbek
hanlarını birlikte hareket etmeye sevk etti. Kanunî Sultan
Süleyman’a; İran’a karşı yardım istemek amacı ile 1534 yılında
Özbek Han’ı Ubeydullah Han’dan, 1540’da Abdüllatif Han (15401551)’dan mektuplar geldi. Karşılıklı dostluk ve işbirliği içeren
mektuplaşmalar devam etti. Kanunî ile Özbek hanları arasındaki bu
dostluk, İran’a karşı askerî işbirliğine dönüştü. Kanunî 1554’de 300
304
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Sayı:1, s.99-100
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yeniçeri ve bir topçu takımından oluşan bir yardım kuvveti
gönderdi. Kanunî Sultan Süleyman dönemindeki İran ve Şiîlik
tehdidine karşı Özbekler’le olan bu dayanışma aynı hanedanın
Buhara hükümdarlarıyla da devam etti. Denilebilir ki Kanunî
döneminde özellikle İranlılarla yapılan Amasya Antlaşması’na kadar
Osmanlı- Özbek münasebetleri dostane ve başarılı olarak devam
etmiş, Osmanlı Devleti Amasya Antlaşması’ndan sonra yönünü
tekrar Batıya çevirmiştir306. Ancak III. Murad (1574-1595)
döneminde 1578’de başlayıp 12 yıl süren Osmanlı- İran savaşları
sırasında Osmanlı- Özbek ittifakının yeniden canlandığını
görmekteyiz. Özbek Han’ı II. Abdullah (1557-1598) ile olan
mektuplaşmalarda Şii-Safevî baskılarına karşı ve hac ve ticaret
yollarının emniyeti için karşılıklı dayanışma iradesi ortaya konmuş
ve bu irade başlangıçta faydalı sonuçlar doğurmuş idi. Ancak her iki
hükümdarın vefatından sonra şartlar değişmiş, İran’da şah olan
Abbas durumu Safevî Devleti lehine çevirmeye çalışmıştır307.
Özbek Hanlığı’nın 1599’da dağılmasını müteakip Buhara
hâkimi Baki Muhammed kendini Buhara Hanı ilan etti. Özbek
Hanlığı’nın vârisi olarak Buhara Hanlığı bazı iç karışıklıklara
rağmen Türkistan’da nüfuzunu sürdürdü. Sülalenin son hükümdarı
Ebu’l-Gazi (1758-1785)’den sonra Buhara Hanlığı’nda Moğol
Mangıt hanedanı dönemi başladı. Ancak 19.yy.ikinci yarısından
itibaren Türkistan’a doğru ilerleyen Rus yayılmacılığı karşısında
Mangıt Hanedanı 1868’de Rus himayesine girdi ve Hanlık 1920’de
Ruslar tarafından işgal edilerek Sovyetler içerisinde muhtar
cumhuriyete dönüştürüldü308. İç işlerinde serbest olan özerk Buhara
Cumhuriyeti’nin ilk ve son Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu’dur.
Osman Kocaoğlu’nun ifadesi ve T.C. Genelkurmay ATASE
Başkanlığı’nın yayınlarından anladığımıza göre Millî Mücadele
yıllarında Buhara Türk Cumhuriyeti’nden Ankara Hükümetine
teslim edilmek üzere ciddi miktarda yardımlar gönderildi. Fakat ne

306
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var ki bu yardımların büyük bölümü, Moskova tarafından
alıkonuldu ve az bir miktarı Türkiye’ye gönderildi309.
Milli Mücadele yıllarında Özbek Türkleri’nin tutum ve
davranışları sözkonusu olduğunda, özerk Buhara Cumhuriyeti gibi,
İstanbul’daki bazı Özbekler’in de Anadolu Türklüğü’nün
sıkıntılarına kayıtsız kalmadığını görüyoruz. Burada özellikle
Özbekler Tekkesi’nden bahsetmek yerinde olacaktır. Bir bakıma
Türkistan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki kültür köprüsüne
katkı sağlayan İstanbul’daki Özbek tasavvufi kurumlarının
17.yy.son çeyreğinden itibaren teşekkül etmeye başladığını
söyleyebiliriz. Bunlardan 1692-1693’de İstanbul Kadırga’da, Özbek
kökenli Nakşi şeyhler için, kaynaklarda Buhara Tekkesi, Buharî
Tekkesi olarak da adlandırılan tekke açıldı. Osmanlı sultanları,
XVIII. yy. sonlarından itibaren tekkenin şeyhlerini Özbek Türkleri
ve
Türkistan
hanlıklarıyla
münasebetlerde elçi
olarak
görevlendirdiler. Buhara’dan İstanbul’a gelen elçiler de bu tekkede
misafir edildiler. Üsküdar’da da Türkistan’dan gelen şeyhler için
1753 yılında bir tekke inşa edilmiş idi. Semerkantlı, Buharalı Özbek
kökenli şeyhlerin devam ettirdiği bu kurum da Özbekler Tekkesi
olarak bilinirdi. Bu tekkeler, Türkistan tasavvuf kültürü özellikle
Yesevîliğe has tasavvufi unsurların ve başta Özbek pilavı olmak
üzere Özbek Türkleri’ne ve Türkistan kültürüne ait değerlerin
Anadolu Türklüğü’ne tanıtılmasında birer köprü vazifesi
görmüşlerdi. Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi, Birinci Dünya Savaşı
ve İstiklal Savaşı’nda da önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Son
Post-nişîn Şeyh Ata Efendi, İstanbul’da işgal kuvvetlerine karşı bir
millî teşkilat olan ve Anadolu’ya silah kaçırılmasında önemli
vazifeler üstlenen Karakol Cemiyeti’nin üyesi idi. Özbekler
Tekkesi, bir müddet Kuva-yı milliyeciler için hastane olarak
kullanılmış, ayrıca İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane ile

309

Osman Kocaoğlu’nun ifadesine göre, Buhara Türk Cumhuriyeti, 100 Milyon altın
Rubleyi bağlı bulunduğu Sovyetler vasıtasıyla Anadolu’ya gönderilmek üzere
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içinde Sovyetlerden gönderilen paraların toplamı 11.028.012 Tl’yi geçmemiştir. Bu
konuda ayrıntılı bir değerlendirme için bkz., Nuri Köstüklü, “İstiklal Savaşının Mali
Kaynakları”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara
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gizlice geçmek istiyenler için önemli bir toplanma merkezi olarak
hizmet vermiş idi310.
Bilindiği üzere, Birinci Dünya Savaşı sırasında patlak veren
Rusya’daki Bolşevik hareketi, kendine destek bulmak için
başlangıçta Rusya dahilindeki Türk şubelerine özgürlük vaat etmiş,
Türk şubeleri de bu ümide güvenmişlerdi. Nitekim, yeni rejimin ilk
yıllarında, özerk veya bağımsız Türk devletleri kurulmuş idi.
Ancak, Sovyetler, yavaş yavaş rejimini yerleştirdikçe bağımsız veya
özerk Türk şubelerini tamamen hakimiyeti altına almaya başladı.
Millî cumhuriyetler kurma perdesi altında emirlik ve hanlıklar
zaman içerisinde yok edildi, bu süreçte Türkistan ülkesi parçalandı.
1924 yılında aşağı-yukarı bugünkü Özbekistan sınırlarında
Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 1926, 1936 ve
1957 yıllarında başkent, vilayet, şehir ve köylerle ilgili olarak bazı
idari değişiklikler yapıldı311. Sovyetler Birliği sisteminin çöküşüyle
birlikte, diğer Türk devletleri gibi, 31 Ağustos 1991 tarihinde
Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti.
Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan devlet oldu.
Türkiye ile Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, hızla gelişti.
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un Aralık 1991’de
Türkiye’ye yaptığı resmî ziyaret, ikili ilişkilerin başlangıcında
önemli bir yere sahiptir. Bu ziyaret sırasında 19 Aralık 1991
tarihinde imzalanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan
Arasındaki İlişkilerin İlke ve Amaçları Hakkında Antlaşma”312 her
iki ülke arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma çerçevesinde
gelişecek ilişkilerin kapısını açtı. Tarihin derinliklerinden güç alan
ve kardeşlik duygusu içinde kurulan ilk ilişkiler, zaman içerisinde
çeşitli alanlarda, dayanışma ve işbirliği yönünde devam etti.
Kerimov’un siyasî rakibinin Türkiye’ye gelerek faaliyetlerini burada
sürdürmesinin doğurduğu ilişkilerdeki soğukluk ve kesintinin
oluştuğu kısa bir dönemi kenara bırakacak olursak, genel mânâda
Özbekistan- Türkiye ilişkileri siyasi, kültürel, ekonomik alanda
ciddi gelişmeler gösterdi. 2015 yılı sonunda, Türkiye ile Özbekistan
310

Baha Tanman, “Özbekler Tekkesi”, TDV, İslam Ansiklopedisi, 2007, C.34, s.121123
311
Abdullah Muhammedcanov, “Özbekistan”, TDV, İslam Ansiklopedisi, 2007, C.34,
s.112.
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arasındaki dış ticaret hacmi 1,5 milyar dolara ulaştı. Özbekistan’da
faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısı 520 iken, Türkiye’de
faaliyet gösteren Özbek sermayeli firma sayısı 114 idi. Türk
firmaları Özbekistan’da 50 bin kişilik istihdam oluşturdu ve bunların
yatırım tutarları 1 milyar dolar civarına ulaştı313. Öteyandan
Cumhurbaşkanları düzeyinden başlamak üzere en üst düzey
karşılıklı ziyaretler ve antlaşmalar her iki ülke ilişkilerini gittikçe
geliştirdi314. 1993’den itibaren TİKA’nın Özbekistan’daki; sağlık,
eğitim, tarım ve hayvancılık, ekonomik-kültürel- kurumsal altyapı
hizmetlerinin
geliştirilmesi
yönündeki
faaliyetleri
asla
küçümsenmeyecek boyuttadır315. Bütün bu gelişmeler, Türkiye –
Özbekistan veya daha geniş anlamı ile Özbek Türkleri ile Anadolu
Türkleri’nin geçmişten günümüze ilişkilerini ortaya koymaktadır.
Buraya kadar yapılan değerlendirmelerden anlaşılacağı üzere;
Tarih içerisindeki bu ilişkileri 3 dönemde toplamak mümkün
gözükmektedir.
Birincisi; Osmanlı döneminde Osmanlı-Safevî ilişkilerinin
yoğunlaştığı Yavuz Sultan Selim ve özellikle Kanunî Sultan
Süleyman dönemindeki Özbek Türkleri ile mektuplaşmalar ve
yardımlaşma ve dayanışmalar. İkincisi; Birinci Dünya Savaşı ve
Milli Mücadele yıllarında Özbek Türkleri’nin Türkiye’ye yardım
yapma iradeleri ve Türkiye’deki
Özbek kökenli tasavvufi
kurumlarının faaliyetleri. Üçüncüsü ise; SSCB dağıldıktan sonra
bağımsızlığını kazanan Özbekistan Cumhuriyeti ile Türkiye
Cumhuriyleti arasındaki her alanda dostluk ve işbirliği ilişkileri.

313
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314
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar
Merkezi (ORSAM) tarafından 2012’de Trabzon’da düzenlenen Uluslararası
toplantıda, Türkiye ile Özbekistan arasındaki dostluk ilişkilerini rakamlar vererek
açıkladı.,
Ortadoğu
ve
Avrasya
Yaz
Okulu/Trabzon
2012,
s.21
(http://www.orsam.org.tr/files/Yazkisokulu/2012yaz/2012avrasya.pdf)
315
TİKA’nın Özbekistan’daki faaliyetleri hakkında ayrıntılı rapor için bkz., TİKA,
Özbekistan-Tika
Projeleri
Tanıtım
Kitapçığı,
Ankara
2018.
(https://www.tika.gov.tr/upload/2018/%C3%96zbekistan%20Bro%C5%9F%C3%BC
r/Ozbekistan.pdf) Erişim tarihi: 30.07.2018

355

17-21 Ekim 2018-BUHARA

Tarihi bir derinliğe sahip olan Türkiye- Özbekistan ilişkileri
günümüzde de gelişerek devam etmektedir.
ARAŞTIRMANIN AMACI:
Bu araştırmanın amacı, halen Türkiye’de okutulmakta olan lise
tarih ders kitaplarında Özbek Türkleri ve Özbekistan’ın nasıl temsil
edildiğini tespit etmektir.
II- PROBLEM:
Halen Türkiye’de okutulmakta olan Lise tarih ders kitaplarında
Özbek Türkleri ve Özbekistan nasıl temsil edilmektedir?
Probleme yönelik şu sorulara cevaplar aranmıştır;
1- Lise tarih ders kitaplarındaki metinlerde ve görsellerde
Özbek Türkleri ve Özbekistan ile ilgili kavramların tekrar sıklığı
nedir?
2- Lise tarih ders kitaplarındaki metinlerde ve görsellerde
Özbek Türkleri ve Özbekistan nasıl temsil edilmektedir?
III- METOD:
Problem cümlelerine yönelik olarak ders kitaplarında yer alan
veriler nicel ve nitel açıdan analiz edilmiştir.
IV- ÖRNEKLEM
Araştırmanın örneklemini; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulunca ders kitabı olarak kabul edilen ve halen yaygınca
okutulmakta olan lise tarih ders kitapları oluşturmuştur. Bunlar
şunlardır;
1- Komisyon,(Editör: M. Ali Kapar), Ortaöğretim Tarih 9.
Sınıf (Ankara, 2017)
2- Sami Tüysüz, Ortaöğretim Tarih 10 (Ankara, 2017)
3- Komisyon,(Editör: Akın Sever), Ortaöğretim Tarih 11
(Ankara 2017)
4- Mahmut Ürküt, Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük (Dördüncü baskı, Ankara 2017)
5- Komisyon, (Editör: Yunus Kurt), Ortaöğretim Çağdaş Türk
ve Dünya Tarihi (Ankara 2017)

356

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Ortaöğretim Tarih 9. Sınıf ve 11. Sınıf Tarih ders kitapları
Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları yayını, diğerleri Milli
Eğitim Bakanlığı’nca ders kitabı olarak kabul edilen
özel
yayınlardır.
V- BULGULAR VE DEĞERLENDİRME:
Yukarıdaki 1. problem cümlesine ait, lise tarih ders
kitaplarındaki metinlerde ÖZBEK TÜRKLERİ VE ÖZBEKİSTAN
ile ilgili kavramların tekrar sıklığına yönelik bulgular aşağıdaki
TABLO-1’de gösterilmiştir
TABLO-1: Türk lise tarih ders kitaplarındaki metinlerde ÖZBEK TÜRKLERİ VE
ÖZBEKİSTAN ile ilgili kavramların gözlenme sıklığı

9. Sınıf Lise Tarih Ders Kitabı

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Kurumlar

Ülke ve şehir

Diğer siyasi, kültürel vs.

Buhara (5)
Semerkant (5)
Taşkent (3)

10. Sınıf Lise Tarih Ders Kitabı

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Kurumlar

Uluğ Bey

Ülke ve şehir

Diğer siyasi, kültürel vs.

Semerkant (1)

11. Sınıf Lise Tarih Ders Kitabı

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Kurumlar
Uluğ Bey
Medresesi

Ülke ve şehir

Diğer siyasi, kültürel vs.

Semerkant (1)
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Buhara (1)
Özbekistan (1)

(12. Sınıf) Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Ders Kitabı

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Kurumlar

Ülke ve şehir

Diğer siyasi, kültürel vs.

Özbekistan (1)

(12. Sınıf) Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Kurumlar

İslam Kerimov
(1)

Şangay İş Birliği
Örgütü (1)

Ülke ve şehir

Diğer siyasi, kültürel vs.

Özbekistan
(16)

Özbek (ler) (1)

Semerkant (1)

Özbekçilik (1)

Taşkent (2)

Özbek Türkçesi (Özbekçe)
(2)

Siriderya (1)

Basmacı Hareketi (2)

Abuderya (1)
Aral Gölü (1)

Yukarıdaki 1. problem cümlesine ait, lise tarih ders
kitaplarındaki “ÖZBEKİSTAN VE ÖZBEK TÜRKLERİ” ile ilgili
görsellere yönelik bulgular aşağıdaki TABLO-2’de gösterilmiştir
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TABLO-2: Türk lise tarih ders kitaplarında ÖZBEK TÜRKLERİ VE
ÖZBEKİSTANile ilgili görseller ve gözlenme sıklığı

9. Sınıf Lise Tarih Ders Kitabı
Harita (doğrudan
veya dolaylı)

Coğrafi –
Şehir resimleri

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Diğer siyasi,
kültürel vs.

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Diğer siyasi,
kültürel vs.

Tarihî ve
siyasî şahsiyetler

Diğer siyasi,
kültürel vs.

Dolaylı (5)

10. Sınıf Lise Tarih Ders Kitabı
Harita (doğrudan
veya dolaylı)

Coğrafi –Şehir
resimleri

Dolaylı (6)

11. Sınıf Lise Tarih Ders Kitabı
Harita
(doğrudan veya
dolaylı)

Coğrafi –
Şehir resimleri

Dolaylı (1)

Uluğ Bey Medresesi
iç avlu resmi

(12. Sınıf) Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders
Kitabı
Harita (doğrudan
veya dolaylı)

Coğrafi –Şehir
resimleri

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Diğer siyasi,
kültürel vs.

Dolaylı (1)

(12. Sınıf) Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı
Harita (doğrudan
veya dolaylı)
Dolaylı (7)
Doğrudan (1)

Coğrafi –Şehir
resimleri
Taşkent (1)

Tarihî ve siyasî
şahsiyetler

Diğer siyasi,
kültürel vs.

İslam Kerimov’un
fotoğrafı (1)

Özbekistan Bayrağı
(1)

Şangay İş Birliği
Örgütü Devlet
başkanları fotoğrafı
(1)
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TABLO-1
ve
TABLO-2’deki
değerlendirmelere ulaşabiliriz;

bulgulardan

şu

1- Kavramlar tasnif edildiğinde TABLO 1’e yansıdığı üzere 4
ana kategoride yer aldığı görülmüştür. Bunlar; “Tarihî ve siyasî
şahsiyetler”, “Kurumlar”, “Ülke - Şehir”, “Diğer siyasi, kültürel
vs.” ana başlıklarında toplanmıştır. “Tarihî ve siyasî şahsiyetler” ve
“kurumlar” kategorisinde 2’şer farklı kavram toplam 2 defa
gözlenir iken, “Diğer siyasî ve kültürel vs” kategorisinde 4 farklı
kavram toplam 6 yerde gözlenmiştir. Esas yoğunluk “ülke- şehir”
kategorisinde olup 7 farklı kavramın toplam 40 yerde ifade edildiği
görülmüştür. Bu durum, Türk tarih ders kitaplarındaki
“Özbekistan” ve “Özbekistan Türkleri” algısının, tespit edilen
kategorilerle sınırlı olduğunu gösteriyor.
2- Sayı ve çeşitlilik olarak en fazla gözlenen kavramlar “ülkeşehir” kategorisinde olup gözlenme sıklığına göre; Özbekistan 18,
Semerkant 8, Buhara 6, Taşkent 5, Siriderya 1, Amuderya 1, Aral
Gölü 1 defa yer almaktadır. Bu kategoride yer alan kavramlar, 9.
sınıftan 12. sınıfa kadar her sınıfta okutulan tarih kitaplarında
bulunmaktadır. Öteyandan, diğer kategorilerden yalnızca biri veya
ikisi 9. – 11. sınıflarda çok sınırlı sayıda kavramla temsil
edilmektedir. Bu kavram ve rakamların verdiği sonuç şudur; Türk
tarih ders kitaplarında Türkiye- Özbekistan ilişkileri algısı,
daha ziyade “coğrafi” kavramlarla yansımaktadır.
3- Görseller tasnif edildiğinde; “Harita (doğrudan veya
dolaylı)”, “Coğrafi- şehir resimleri”, “Tarihî ve siyasi şahsiyetler”,
“Diğer siyasi-kültürel vs.” görseller olmak üzere 4 ayrı kategoride
toplandığı görülmüştür. 1 adet doğrudan ve geri kalanı dolaylı
olmak üzere 21 harita, 1 şehir resmi, “tarihî ve siyasî şahsiyetler” ile
ilgili olarak 2 fotoğraf ve “diğer siyasi ve kültürel vs.” kategoride
yer alan 2 görsel bulunmaktadır. Bu durum, görsellerin metin
içindeki kavram kategorileriyle yeterli oranda temsil edilmediği
anlamına gelmektedir.
4- Tablo 1 ve Tablo 2’deki kavram ve görsel dağılımına
baktığımızda, tasnif edilen 4 kategoride yer alan kavram ve
görsellerin ancak 12. Sınıf “Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya
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Tarihi” ders kitabında gözlendiğini görüyoruz. Bu durumun; 12.
Sınıftan önceki 9-11.sınıf öğrencilerinde “Özbek Türkleri” ve
“Özbekistan” algısının istenilen düzeyde oluşamaması sonucunu
doğurduğu söylenebilir.
2. Problem cümlesine yönelik olarak, incelediğimiz ders
kitaplarına baktığımızda şu tespitlere ulaşabiliyoruz;
Buraya kadar verilen bilgiler çerçevesinde 2. Problem cümlesi
olarak tespit ettiğimiz, “lise tarih ders kitaplarındaki metinlerde ve
görsellerde Özbekistan ve Özbek Türkleri’nin nasıl temsil edildiği?”
Sorusuna şu ana başlıklarda cevap vermek mümkün gözükmektedir;
1- Yukarıda da açıklandığı üzere, bir topluluğu ifade eden
“Özbek” kavramının tarih literatürüne girişi 14.yy.ortalarından
itibarendir.
Dolayısıyla, 14.yy.’a kadar tarihî konuların ve
gelişmelerin ele alındığı Lise tarih kitabında (Tarih 9), “Özbek”
kavramına rastlanılmaması tabiîdir.
2- Osmanlı tarihini ve dönemin diğer devletleri ve ilişkileri
içeren
10. Sınıf Tarih ders kitabına, Osmanlı- Safevî
mücadelelerinin yoğunlaştığı Yavuz Sultan Selim (1512- 1520) ve
Kanunî Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde Türkistan ve
Özbek Türkleri’yle olan ilişkiler hiç yansımamıştır.
3- 11. sınıfta okutulan Tarih-11 kitabı, başlangıçtan günümüze
kadar Türk devletlerinde ve toplumlarında; devlet geleneği, eğitim,
kültür, hukuk, sanat, sosyal hayat konularını ele almaktadır.
Türkistan ve Bugünkü Özbekistan coğrafyası, Türk eğitim ve kültür
tarihinde çok önemli izler bırakmasına rağmen, bu durum ders
kitabına sınırlı ifadelerle de olsa yansımamıştır.
4- 12. sınıfta okutulmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında “Türk dünyası haritası”nda
yer alan “Özbekistan” ifadesinin dışında Özbek Türkleri veya
Özbekistan ile ilgili herhangi bir kavrama rastlanılmamıştır.
5- Örneklemde yer alan kitaplar içerisinde gerek görsel, gerekse
metin açısından “Özbekistan” kavramının en fazla yer aldığı kitap,
12. sınıf ders kitaplarından “Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya
Tarihi” dir.
Burada, Sovyet Yönetiminde Türklerin Durumu
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başlığı316 altında Çarlık Rusyası’ndan Sovyet Rusya’ya geçiş ve bu
dönemde diğer bazı Türk şubeleri gibi önce bağımsız olan ve sonra
Sovyet idaresine dahil olan Özbekistan’dan ve Ruslar’ın, Özbekler
ve diğer Türk şubeleri üzerinde, “ayrı kimlikler oluşturularak”
Türkler arasında “birlik kurulmasının engelllenmesi” politikasından
kısaca bahsedilmiştir.
Öteyandan, “Özbekistan”
kavramının
kapsamlı olarak ele alınışı “Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlık
Süreçleri” başlığı317 altında yapılmıştır. Burada, Sovyetler’in
çözülmesinden sonra kurulan Türk cumhuriyetlerinden olarak
Özbekistan, ansiklopedik tanıtım bilgilerinin yanısıra, kuruluş süreci
ve bu süreçte yaşanan zorluklar, İslam Kerimov’un ilk
Cumhurbaşkanı seçilmesi ve yaptığı faaliyetler kısaca verilmiştir.
Yarım sayfayı geçmeyen bu bilgiler, Özbekistan bayrağı, İslam
Kerimov’un resmi ve Taşkent şehrinden bir görünüm görselleriyle
desteklenmiştir. Türkiye’nin “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri” ile
ekonomik ve eğitim-kültür ilişkilerini gösteren tablolarda,
Özbekistan’a verilen kredi ve Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen
öğrencilerin rakam olarak bilgileri yer almaktadır. Bunun ötesinde,
TİKA’nın Türk cumhuriyetlerine yönelik faaliyetlerinden ülke ismi
verilmeden genel ifadelerle bahsedilmiştir318.
6- Görsellere gelince; Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya
Tarihi ders kitabı haricindeki diğer ders kitaplarında,
“Semerkant’taki Uluğ Bey Medresesi iç avluya bakan derslikler” i
gösteren resmin dışındaki görseller, dolaylı haritalardır. Farklı
kategorilerdeki görseller Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
kitabında bulunmakta olup, sayı olarak sınırlıdır. Doğrudan
Özbekistan ile ilgili olarak; İslam Kerimov, Taşkent ve Özbekistan
bayrağı görselleri vardır319. Ayrıca dolaylı ilgili diyebileceğimiz
Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları toplu fotoğrafı ile birkaç
dolaylı harita görseli bulunmaktadır.

316

Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, s.20.
Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, s.198.
318
Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, s. 228-229.
319
Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, s.198.
317
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VI- SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır;
1Metinlerde ve görsellerde sıklık oranına göre en fazla,
Özbekistan, Semerkant, Buhara, Taşkent ve diğer coğrafî kavramlar
gözlenmiştir.
2Görsellerin büyük bölümü, çoğu dolaylı olmak üzere,
“haritalar”dan ibarettir. Görsellerin ve metinlerin tasnifinde ortaya
çıkan kategoriler, en fazla Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya
Tarihi kitabında yer almaktadır. Dolayısıyla 9,10,11. Sınıflardaki
ders kitaplarında “Özbek Türkleri” ve “Özbekistan” algısı
neredeyse hiç yoktur denilebilir.
3İlgili ders kitaplarında Osmanlı-Safevî ilişkileri ele
alınırken özellikle Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman
dönemlerinde var olan Türkistan ve Özbek Türkleri’yle olan
ilişkilere temas edilmemiştir.
4Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele döneminin
anlatıldığı konularda Türkistan ve Özbek Türkleri’nin Anadolu’ya
bakışları ve İstanbul’daki Özbek tasavvufi kurumlarının faaliyetleri
yer bulmamıştır.
5SSCB’nin çözülmesinden sonra kurulan Türk
devletlerinden olarak Özbekistan Cumhuriyeti, Ortaöğretim Çağdaş
Türk ve Dünya Tarihi kitabında ansiklopedik bilgilerle ve çok az
görselle tanıtılmıştır. Ancak bu süreçteki Türkiye- Özbekistan
ilişkileri Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle olan
ekonomik ve eğitim-kültür ilişkileri çerçevesinde oluşturulan
yalnızca iki tabloda Özbekistan ile ilgili rakamlara yer verilmiştir.
TİKA’nın Türk cumhuriyetlerindeki faaliyetleri ülke ismi
verilmeden çok genel bir-iki cümle ile dile getirilmiştir.
Bu sonuçlar çerçevesinde şu öneriler geliştirilebilir;
1- Görseller artırılabilir.
2- 9., 10., ve 11. Sınıf ders kitaplarının ilgili konularına Özbek
Türkleri ile ilgili kavram veya görseller konulabilir.
3- Ağırlıklı olarak Osmanlı tarihinin yer aldığı Ortaöğretim
Tarih 10 ders kitabının ilgili konularına özellikle Osmanlı-Safevi
ilişkilerinin işlendiği konulara bir-kaç cümle ile de olsa OsmanlıÖzbek yakınlaşması ve işbirliği yansıtılmalıdır

363

17-21 Ekim 2018-BUHARA

4- Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
kitabının Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı ile ilgili
konularında Türkistan ve Özbek Türkleri’nin tutum ve davranışları,
özellikle mali katkıları ve Özbek tasavvufi kurumlarının
desteklerinin
bir ders kitabının sınırları dahilinde yer almasının,
Türkiye’deki öğrencilerde “Özbek Türkü ve Özbekistan” algısının
doğru oluşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
5- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kitabında ansiklopedik
bilgilerle Özbekistan kavramı yer almaktadır. Ancak bu, “Özbek
Türkleri ve Özbekistan” algısı için yeterli değildir.
SSCB
dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan Özbekistan Cumhuriyeti
ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki, siyasî, ekonomik, eğitim-kültür,
vb. ilişkilerin ve özellikle son yıllarda TİKA’nın Özbekistan’daki
faaliyetleri görsellerle de desteklenerek ana hatlarıyla verilmelidir.
Ders kitaplarının ilgili konularında yer alması önerilen bu bilgilerin,
Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin doğru algılanmasına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir
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SULTAN II. ABDÜLHAMİT’İN MABEYİNCİSİ
MEHMET EMİN BEY’İN KALEMİNDEN ORTA ASYA
Alev SINAR UĞURLU
Giriş
Darugazade Mehmet (Ali) Emin Bey (1854-1925) Karakalpak
Türklerindendir. Ailesinin kökenleri bugünkü Özbekistan sınırları
içindeki Hive Hanlığı’na dayanır. Türkistan’ın tanınmış bir ailesi
olan Darugazadeler, Özbekistan’dan Dağıstan’ın Nohu (Şeki)
şehrine göç etmiştir. Babası Hindistan-Milano-Marsilya arasında
ipek kozası ticareti yapan Abdürrahim Efendi, annesi Dostu
Hanımdır. Mehmet (Ali) Emin Bey’in çocukluğu ve ilk gençliği
Marsilya’da geçer. Marsilya’da lise tahsilini sürdürürken babası
tarafından İstanbul’a getirilip Mekteb-i Sultanî’ye kaydedilir.
Ardından Hukuk-ı Şahane Mektebi’ne gider. İstanbul’da Ahmet
Vefik Paşa ve Ahmet Midhat Efendi ile tanışır. Onlar tarafından
himaye edilir. Namık Kemal ile dostluk kurar. Hukuk mektebinde
öğrenci olduğu dönemde sıla hasreti ile Dağıstan’a, baba evine
gider. Ölen annesinin ardından babası tekrar evlenmiş, kardeşleri
büyümüş, bir de yeni kardeş sahibi olmuştur. Baba ocağından
ayrılarak Türkistan’ı dolaşır, uzun bir seyahatten sonra İstanbul’a
döner. Bir taraftan Hukuk-ı Şahane Mektebi’ne devam eder, diğer
taraftan gazetecilik yapmaya başlar. Orta Asya izlenimlerini Ahmet
Mithat Efendi sayesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesinde tefrika
ettikten sonra yine Ahmet Midhat Efendi’nin önsözüyle kitap haline
getirir. İstanbul’dan Asya-yı Vusta’ya Seyahat adlı seyahat
izlenimleri Sultan II. Abdülhamit’in dikkatini çeker ve 1879 yılında
Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nin başına getirilir (Kerimzade, 2007:
xiv-xvii). Hukuk tahsilini yarıda bırakan Mehmet (Ali) Emin Bey
çalışkanlığı, başarısı ve sadakati dolayısıyla Mabeyin Dairesi’ne
atanır. Bey bir süre sonra Sultan II. Abdülhamit’in karine-i emini
olur. Asıl adı Mehmet Ali olan Darugazade’ye “Emin” adı Sultan II.
Abdülhamit tarafından karine-i emin mevkiine getirilince verilir
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(Çaykara, 2002; Kerimzade, 2007: xviii). 1879 yılında Sultan II.
Abdülhamit’in hizmetine giren Mehmet Emin Bey 1909 yılına kadar
30 yıl boyunca sadakatle padişaha ve devlete hizmet eder. Çok iyi
derecede Fransızca bildiği için II. Abdülhamit’in yabancı zevat, elçi
ve krallarla yaptığı görüşmeler sırasında padişahın özel
tercümanlığını üstlenir. Kaiser II. Willhelm’ın 1898 tarihinde
Osmanlı Devleti’ni ikinci ziyareti sırasında Alman kralına ve 1900
tarihinde Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden İtalya kralı I.
Umberto’nun oğlu veliaht Vittorio Emanuele ve eşi Karadağ
(Monténégro) Prensesi Elena’ya mihmandarlık yapar. İtalya kralı I.
Umberto’nun ölümünü ve kendisinin İtalya kralı olduğunu Vittorio
Emanuele’e bildiren ve ona ilk kez “Majesteleri” diye hitap eden
Mehmet Emin Beydir (Kerimzade, 2007: xxiii).
Çok iyi derecede Fransızca, Latince, İngilizce, İspanyolca,
Farsça bilen ve Türkçenin bir lehçesi olan Çağatay Türkçesine
hâkim olan Mehmet Emin Bey, Jules Verne’nin iki romanını
Merkez-i Arza Seyahat ve Beş Hafta Balonla Seyahat adıyla
Türkçeye çevirmiştir. Sultan II. Abdülhamit’e geceleri uyumadan
önce paravan arkasından Fransızca romanları anında Türkçeye
çevirerek
okuduğu
bilinmektedir
(http://www.acibademdergisi.com/2017/kategori/Mabeyinci-EminBey-KOskU.html;
http://www.gazetekadikoy.com.tr/yasam/kadikoyden-dunyayauzanan-bir-omur-muhibbe-darga-h12014.html ).
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayınladıktan hemen sonra
1295/1878 yılında Kırkanbar Matbaası’nda basılan İstanbul’dan
Asya-yı Vustaya Seyahat320, Mehmet (Ali) Emin Bey’in Rumi 1293/
320

Kitap İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat adıyla Rıza Akdemir tarafından
sadeleştirilerek 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları arasında çıkmıştır.
Bu kitabın 2000 yılında ikinci baskısı yapılmıştır. Ancak bazı cümle ya da
paragrafların atlandığı ve sadeleştirme çabası ile orijinal metinden uzaklaşılan bu
iki baskı akademik çalışmalar için sağlam bir kaynak değildir. Kitap, İstanbul’dan
Asya-yı Vustaya Seyahat adıyla İsmail Aka-Cahit Telci-Vehbi Günay tarafından yeni
harflere aktarılarak 1998 yılında İrfan Kültür ve Eğitim Merkezi’nde yayınlanmıştır.
Kitabın en sağlam baskısı, İstanbul’dan Asya-yı Vustaya Seyahat adını koruyarak
Mehmet Emin Bey’in torunu Prof. Dr. A. Muhibbe Darga tarafından Ahmet Mithat
Efendi ve İlber Ortaylı’nın önsözleri ile birlikte ve Mehmet Emin Bey’in kızı Hayriye
Kerimzade’nin babasının hayat hikâyesi hakkında verdiği geniş bilgiyle 2007 yılında
Everest Yayınları arasında çıkan baskıdır.
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Hicri 1294/ Miladi 1877 tarihinde ailesinin geldiği topraklara yaptığı
seyahat izlenimlerini içerir.
Mehmet Emin Bey, seyahatnamesinin içinde asker olmayı çok
istediğini ama fiziksel açıdan askerlik mesleğine elverişli olmadığı
için kâtipliği seçtiğini ancak masa başında çalışacak sabra sahip
olmadığı için seyahat etmeye ve gördüklerini yazmaya karar
verdiğini ifade eder (Mehmet Emin Bey, 1877: 167-168). Avrupa
seyahatleri ile Orta Asya seyahatini karşılaştıran Mehmet Emin Bey,
Batı’daki
teknolojik
gelişmenin
insan
hayatını
nasıl
kolaylaştırdığından söz eder ve dönemin diğer Türkçülük ve
İslâmcılığı savunan aydınları gibi, özellikle de İsmail Bey Gaspıralı
ve Mehmet Akif gibi321 19.yüzyıl Müslüman âleminin Batı’nın
teknolojisine kapılarını açarak geri kalmışlıktan kurtulmasını arzu
eder.
Kitap, Rus işgali nedeniyle ata toprakları olan Kafkasya’dan
ayrılmak zorunda kalmış bir annenin oğlu olan Ahmet Midhat
Efendi’nin önsözüyle yayınlanmıştır. Midhat Efendi önsözde iki
nokta üzerinde durur; birincisi seyahatin ve seyahatname kaleme
almanın önemi ikincisi Osmanlılık ile Orta Asya arasındaki
münasebettir. Ahmet Midhat Efendi, Osmanlı vatandaşlarının
Batılılara oranla seyahate pek az önem vermelerinden, kendi
memleket sınırları içinde dahi nadiren seyahat etmelerinden şikâyet
eder. Uzun uzadıya seyahatin kültürel, ticarî, siyasî önemini, ufuk
açıcılığını,
fikre
nasıl
genişlik
kazandırdığını
anlatır.
Seyahatnamelerin okuyucunun görgü ve bilgisini arttırıcı, farklı
coğrafya-iklim-gelenek-görenek
ve
kültürleri
tanıtıcı
fonksiyonundan bahseder. Seyahatin bir zahmet değil tam tersine bir
zevk ve lezzet olduğu hususunda telkinde bulunur, okuyucuyu
seyahate teşvik eder. Midhat Efendi’nin üzerinde durduğu diğer
nokta olan Osmanlılık ve Orta Asya bağlantısı Mehmet Emin Bey’in
seyahat amacıyla doğrudan bağlantılıdır. Midhat Efendi’nin Orta
Asya’ya yapılan seyahati Avrupa’ya yapılan seyahatlerden çok daha
fazla önemsediği anlaşılmaktadır. Zira Mehmet Emin Bey,
Osmanlının geldiği topraklara, Türklerin anavatanına gitmiştir:
321

Geniş bilgi için bkz. Alev Sınar, “Türk Dünyasının İki Önemli İsmi: İsmail
Gaspıralı-Mehmet Akif”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı
V, Ed. Fikret Türkmen-Gürer Gülsevin, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları
Enstitüsü, Ankara, 2007, s. 1905-1916
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“Cihan bilir ki Osmanlıların aslı Asya-yı Vusta’dır. Ancak
Osmanlılar henüz Asya-yı Vusta’yı bilmezler. Fransızların
“Merpatri” yani valide vatan dedikleri vatan-ı aslî bizim için Asyayı Vusta olduğu halde şimdi elimizde bulunan memalik-i Osmanîye
nev’ma Asya-yı Vusta’nın müsta’merât ve müstemlekât-ı
manevîyesinden addolunmak dahi bayağı lâzım gelir. (…) Asya-yı
Vusta’nın bizim için vatan-ı aslî olması gayr-ı münker bulunduğu
misillû böyle bir vatan-ı aslîye malik olmak bize bir de şeref verir.
Babalarımız, kardeşlerimiz olan Türkmenlerin tarih-i atiki enva-i
fazail ve kemalât-ı insanîye ve şeref ve şan ve meziyet-i askerîye ile
memlû olduğu gibi bugünkü hüsniyyâtı dahi hem kendileri hem de
kendilerine mensup olan milletler için medar-ı iftihardır.” (Mehmet
Emin Bey, 1877: 21-22)
Osmanlıların mensup olduğu milletin Türk milleti olduğu
bilinciyle bu önsözü yazan Midhat Efendi, Orta Asya’dan geldikten
sonra asırlar içinde aslımızdan uzaklaştığımızı, buna karşılık
Türkmenlerin
asıllarını
koruduklarını
vurgulayarak
bu
seyahatnamenin unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve
görenekleri, Türkmenlerin yaşantılarını yansıttığını, Orta Asya’daki
Türklerle bağımızı koparmamamız gerektiğini vurgulayarak sözü
İslâm birliğine getirir. Mehmet Emin Bey’in asıl maksadının bu
birliğin gerçekleşmesine katkıda bulunmak olduğunu belirterek
kendisinin de bu fikre katıldığını dile getirir.
Mehmet Emin Bey Batı dünyasını da Doğu dünyasını da iyi
bilir. Yunanistan-Fransa-Avusturya-Marsilya-İtalya-İsviçre gibi Batı
ülkelerini görmekle kalmayıp buralarda bir süre yaşamış olan
Mehmet Emin Bey’in Doğu dünyasına duyduğu ilgiyi Muhibbe
Darga’nın hazırladığı baskıya kısa bir önsöz yazan İlber Ortaylı
öncelikle 19.yüzyılın sonunda Avrupa’da yaygın bir eğilim olan
Oryantalizm ile açıklar:
“Bilgileri ve idealleri İstanbul’un bunaltıcı atmosferine
tahammül edemediğinden dış dünyaya açılmıştır. 19. yüzyılın son
çeyreğinde ve 20. yüzyılın başında bu yaygın bir eğilimdir.
Rusya’nın grandükleri Moskova’ya ve St. Petersburg’a lanet edip
Orta Asya’ya çekilmekte, İngiltere’nin en seçkin earllerinden
bazıları Lordlar Kamarası’nı elinin tersiyle bir kenara itip
Hindistan’da veya Doğu Afrika’da inzivasını ve kurtuluşunu
aramaktadır.” (Mehmet Emin Bey, 2007: xliv).
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Mehmet Emin Bey, çağının eğilimine göre hareket etmiş olsa
da Batılının yaptığı gibi sömürge topraklara değil hem kendisinin
doğduğu topraklara hem de milletinin ana yurduna bu seyahati
yapar. İlber Ortaylı, bu noktanın altını çizerek ondaki milli
duyguların ne kadar güçlü olduğuna dikkat çeker:
“Kafkasyalı bir ailenin çocuğu olan Darugazade Mehmet Emin
Efendi, Türklerin ana yurduna yönelmiştir. Bu ideal ve arayış çok
önemlidir. Daha evvel oryantalistlerin geçtiği yollardan, genç
milliyetçi bir Türk geçiyor.” (Mehmet Emin Bey, 2007: xliv).
Mehmet Emin Bey’in henüz 23 yaşındayken Avrupa’daki
şaşaalı şehirler ve eğlence merkezleri yerine Orta Asya’ya seyahati
tercih etmesi dikkat çekicidir. Kitap okunduğunda seyahatin son
derece zor şartlar altında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Torunu Prof.
Dr. A. Muhibbe Darga daima hüzünlü yüzüyle hatırladığı dedesinin
şair ruhlu, ince bedenli ve son derece zarif olduğunu, sportmen bir
yapıya sahip bulunmadığını belirtmekte, o günün şartları
düşünüldüğünde gerçekten çok zor olduğu anlaşılan böyle uzun bir
seyahate dedesinin nasıl dayandığına hayret etmektedir (Darga,
2007: viii). Mehmet Emin Bey, demiryolu ve deniz yolunu (mavnagemi-sal) da kullanmakla beraber coğrafyanın getirdiği mecburiyetle
seyahatin çok büyük kısmını at üzerinde veya yürüyerek yapmıştır.
Sadece çölde aralıksız 25 gün yürüdüğü anlaşılmaktadır. Susuzluk
çekerek, karşısına çıkan kuyulardaki acı suları içmek zorunda
kalarak, Demirkazık yıldızını kaybetmemeye çalışarak, saldırması
muhtemel Türkmen kabilelerine karşı tedbiri elden bırakmayarak,
hatta bazen saldırılara maruz kalarak yol alan Mehmet Emin Bey’in
iki de refakatçisi vardır. Krisnovodiska’dan itibaren rehber olarak
Rahmanverdi, hizmet etmek üzere de Âşıkverdi adlı iki Türkmen
ona eşlik eder. İstanbul’dan Karadeniz’e giden Rus gemilerinden
biriyle ülkeden ayrılan Mehmet Emin Bey’in güzergâhı Poti - Tiflis
- Gence - Şirvan - Bakü - Krisnovodiska - Çerken Adası - Hasan
Kulu - Yılanlık - Gümüştepe - Çöl - Harezm Ülkesi (Köhne-Ürgenc)
- Hilâlli - Eymur - Taşhavuz Kalesi - Çağatay Kalesi - Yeni Ürgenc
- Hive’dir. Hive’den sonra Dört-Gül (Aleksandro Petrofski) Taşkent - Hokant - Kaşgar - Afganistan ve Hindistan’a gidip
Hindistan’dan İstanbul’a dönen Mehmet Emin Bey kitabında
seyahatinin Hive’den sonraki kısmını anlatmamıştır. Torununun
verdiği bilgiye göre seyahatin bu kısmını anlattığı metin
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Kuruçeşme’deki yalıda çıkan yangın sırasında yanmıştır (Darga,
2007: viii).
Mehmet Emin Bey ile iki yoldaşı yol boyunca Tanrı misafiri
oldukları yerlerde izzet - ikram görerek, yollarda kavrulmuş et,
kurutulmuş balık veya peksimet yiyerek, un ve suyla yoğrulmuş
mayasız ekmeği kızgın kumun içinde pişirerek ya da yaban atı
avlayarak karınlarını doyururlar. Beraberlerindeki atların yemi ve
suyu da ayrıca önem taşır. Yolda pek çok badire atlatırlar.
Rahmanverdi ile Âşıkverdi kavga eder, Mehmet Emin Bey’in
güneşten korunmak için açtığı şemsiyeden ürken atı onu üstünden
atıp kaçar, Mehmet Emin Bey’in susuzluktan ölecek hâle geldiği
zamanlar olur, Teke Türkmenlerinin saldırısına uğramaktan son
anda kurtulurlar, yolu kaybederler, denizde mavna üstünde fırtınaya
yakalanırlar. Bu kadar sıkıntıya katlanmanın nedeni 23 yaşındaki bir
gencin macera tutkusu değildir. Zira seyahatname okunduğunda
Mehmet Emin Bey’in son derece aklı başında ve temkinli bir genç
olduğu, şair ruhlu olsa da asla maceraperest bir ruha sahip olmadığı
anlaşılmaktadır. Rus Çarlığı’nın egemenlik kurmaya çalıştığı
Müslüman topraklara, Hazar Denizi’nin doğusuna yapılan bu
seyahatin gerçekleştiği tarih de çok dikkat çekicidir. 93 Harbi
olarak bilinen 1877/1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında, Osman
Paşa’nın Plevne’de Çarlık Rusya’sının ordularıyla çarpıştığı bir
tarihte seyahatin yapılmış olması tesadüfî olmasa gerektir. Bu
seyahat sırasında gördüğü yerlerin coğrafyası, tarihi, inançları,
gelenek ve görenekleri, sosyal hayatı üzerinde geniş bilgi veren
Mehmet Emin Bey’in en dikkat çekici faaliyeti Türkmen
kabilelerinin aksakalları ve Hive Hanı Mehmet Rahim Han ile
yaptığı görüşmelerdir.
I-GÖRDÜĞÜ
ŞEHİR,
KASABA
KABİLELERİ HAKKINDA BİLGİ

VE

TÜRKMEN

A) BÂD-KÛY (BAKÜ)
Şehrin asıl adı olan Bâd-kûy’un yaz ve kış mevsimlerinde esen
poyraz rüzgârı dolayısıyla verildiğini belirten Emin Bey, 14 gün
kaldığı bu şehirde sokakların rüzgâr dolayısıyla toz duman içinde
olduğunu anlatır. Şehrin coğrafî konumundan, 150 yıl önce İran
hâkimiyetinde bulunduğundan, Rusya’nın hâkimiyetine geçtikten
sonraki ticarî gelişmesinden, demografik yapısından bahseder.
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B) KRİSNOVODİSKA (Şah-kadem)
Rus dilinde “krisno”nun kırmızı, “vodiska”nın su anlamı
taşıdığını belirten Mehmet Emin Bey, Türkmenlerin bu kasabadan
Kızılsu diye söz ettiklerini, Rusların da kelimeyi kendi dillerine
çevirerek isimlendirdiklerini ifade eder. Kasabanın Rusların eline
geçmeden önceki adı Şah-kadem’dir. Hazar Denizi’nin doğu
sahillerindedir. 4 gün kaldığı bu şehrin Ruslar için büyük askerî
önemi vardır. 40-50 dükkân ile birkaç evden ibaret olan ve kısa bir
sürede tamamını dolaştığı kasaba Rus hâkimiyetine geçince, 5-6
yıllık kısa bir sürede ilerleme kaydetmiştir. Kasabanın akarsuyu
olmayıp kazılan kuyulardan çıkarılan acı sularla halk idare etmiş,
Ruslar gelince bu suyu damıtarak tatlı su elde etmişlerdir. Şehrin
tarihçesine de yer veren Mehmet Emin Bey, Rus istilasından söz
eder. Orta Asya’yı ele geçirmek için 200 yıldır çabalayan Rusların
istila için hangi yolları kullandıklarını, Türkmenlerin ileri gelenlerini
nasıl kandırdıklarını, halkın güvenini kazandıktan sonra itibarlı
Türkmenleri katledişlerini, ırza saldırışlarını, eşya ve hayvanları
gasp edişlerini, Türkmenleri yıldırma politikası uygularken neler
yaptıklarını, çocukluktan itibaren Rus kültürüne göre yetiştirip
Ruslaştırdıkları Türkmenlere kendi yurttaşlarını Rusya tarafına
çekme görevi vermelerini uzun uzadıya anlatır.
Krisnovodiska dolayısıyla Rusların Orta Asya’yı Ruslaştırma
politikasından ve Türkmenlere yaptıkları zulümden bahseden
Mehmet Emin Bey’in tanık olduğu acı bir olay Rus zulmünün
somutlaştırılması bakımından önemli ve son derece yürek
parçalayıcıdır. Oyalanmak için ava çıkan Mehmet Emin Bey, Rus
askerlerinin yaşlı ve yoksul bir Türkmen kadına ait olan zayıf bir
sığırı dövdüklerine, üstelik korumasız bir hayvanı dövmekten zevk
aldıklarına tanıklık eder. Elinde silah olan bu gözü dönmüş askerlere
karşı tek başına hayvanı koruyamamanın acısıyla sığıra ve yaşlı
kadına yaklaşan, kadınla Türkmen şivesi ile sohbet eden Mehmet
Emin Bey’e kadıncağızın söylediği şu sözler çaresizliği,
himayesizliği, devletsizliğin ne demek olduğunu gözler önüne
sermektedir:
“Ben: Bîçâre hayvanı pek acınacak surette dövdüler.
Kadın: O da, ben de, biz böyle muamelelere alışmışız.
Ben: Bu yer sizin değil midir?
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Kadın: Bizde sizin, bizim olmaz. Her nereye kibitkamızı kursak
etrafı bizim olur. Zevcim bilmecburiye Rus hizmetine girmişti. Bu
muharebede Tekeliler zevcimi öldürmüşler. Beni himaye edecek
evladım dahi olmadığından işte Ruslar hem buralara sığırlarını
getiriyorlar, hem bizi dövüyorlar.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 57)
Mehmet Emin Bey sık sık Rus askerlerinin cehaleti, kalplerinin
kötülüğü, zalimliği, kibirliliği, ahlâkî bozukluğu, ırza tasallutu,
rüşvetçiliğinden bahseder.
C) ÇERKEN ADASI
600 avuldan oluşan Çerken Adası’nda geçimin İran tarafından
gelen gemilere neft-tuz ve balık satarak temin edildiğini belirten
Mehmet Emin Bey, Yemut kabilesinin Kara Çuhay aşiretinden olan
Çerken Türkmenlerini tanıtır.
Ç) HASAN KULU- GÜMÜŞTEPE
Düz bir arazi üzerinde yer alan Hasan Kuli, 3000 avul
kalabalığı kapsayan bir yerleşim birimidir. Halk yazları deniz
kenarındaki Gümüştepe’de ikamet eder. Aşur Adası’nın karşısında
bulunan Gümüştepe’de halkın geçim kaynağı balıkçılıktır.
Ermenilerle ticarî ilişkileri vardır. Mehmet Emin Bey, Ermenilerle
yapılan ticaret dolayısıyla Türkmenler arasında ahlâkî bozukluğun
başladığını, hile-yalan-aldatmanın ticaretle uğraşan kesimde
görülmeye başladığını Gümüştepe’de gözlemler.
D) TEKE TÜRKMENLERİ
Mehmet Emin Bey, orta boylu ve zeki olarak vasıflandırdığı
Teke Türkmenlerinin Rusların ateşli silah kullandıklarını görünce
benzer silahlar üretmiş olmalarını gururla anlatır. Cesaretlerinden,
gözlerini budaktan esirgemeyişlerinden ve hürriyetlerine
düşkünlüklerinden bahseder. Hiçbir hükümetin idaresine girmeyerek
İran, Buhara ve Rusya’ya karşı hürriyetlerini şerefle korumuşlardır.
Selçukluların aslının Teke Türkmenleri olduğunu belirtir.
Mahdumkuli adlı büyük bir ozan yetiştirdiklerini anlatır. Merv ve
Kızıl Arvat, Teke Türkmenlerinin merkezidir. Kırk bin avulları
vardır, toplam nüfus üç yüz bindir.
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E) KÖHNE-ÜRGENC
Mehmet Emin Bey, Harezm ülkesinin sınırlarına girip daha
uzakta Köhne-Ürgenç’i görür görmez rahatlar. Celaleddin
Harzemşah’ın saltanatlı devrini, sınırları Hindistan’dan Anadolu’ya
– Kafkasya’dan Sibirya’ya ve Çin’e uzanan büyük Harezm
Devleti’nin kudretini düşünür. Bu devletin baş şehirliğini yapmış
olan Köhne-Ürgenç içindeki cami, mescit, medrese yıkıntıları
yüreğini parçalar. Doğu dünyasının sönen heybeti karşısında
parıldamaya başlayan Batı dünyası Mehmet Emin Bey’i çok rahatsız
eder. Doğu medeniyetinin merkezi olmuş bu şehrin uzaktan gördüğü
harabe hali içini acıtır:
“Akkale’nin derununu ve saray ve devâir-i aliyyeyi görüp de ve
bu ihtişam-ı kadimi derhâtır eyleyip de insanın damarlarındaki kan
donuyor imiş gibi bir şeyler hissetmemesi mümkün müdür? Her gün
buradan etrafa evâmiri hâmil ne kadar tatarlar çıkar her biri
maiyeti halkıyla ne kadar büyük memurlar gider ve kezalik her gün
buraya memalik-i mütecavirenin vergisi veya emval-i ganimetten bir
çok hazâini hâmil ne kadar kervanlar ve düvel-i mütecavireden
mebus ne kadar elçiler gelir idi!. Burası bir mahşer idi! Lakin
izdihamı saltanat ve ihtişam izdihamı idi. Şimdi ise bûm ve gurâba
makam olmuş! ” (Mehmet Emin Bey, 1877: 212-213)
“Ya sınâat ve ticaretin o derece-i gayesi nasıl bir dereke-i
gayeye inerek bütün mahvoldu? Yalnız beş altı yüz tezgâh iğne
imaliyle meşgul olup burada çıkan kaliçeler ve sair akmişe-i gûnâgûn cihanın her tarafında nefaset-i sınaiyyece numune-nümûn olur
idi. Şimdi harabesini gördüğümüz kervansaraylar da gerçekten
birer karınca yuvası gibi fıkır fıkır adam kaynar idi. Şimdi
avazegâh-ı tuyûr ve vuhûş olan şu mesacid ve medaris harabâtı
pür-nukuşu içinde vaktiyle ne kadar müezzinler ve Kur’an-hâhlar
icra-yı nagamat-ı mukaddese eder ve nice erbab-ı ulûm, tedris-i
fünûn-ı gûna-gûn ile ziynet-i medeniyetini bir kat daha
revnaklandırır idi! Hatta henüz harabesi görülen minare ol kadar
yüksek idi ki üzerinde okunan ezan adeta aşağıdan işitilememekte
olmasıyla “Bu ezanı dahi ehl-i semavâta işittirmek için okuyoruz”
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denilmek haklı bir fahriye addolunabilir idi.” (Mehmet Emin Bey,
1877: 214-215)322
Şehrin girişinde “bâc-ger” yani gümrükçüler vardır ve şehre
dışardan gelenlerin beraberlerinde getirdiklerini (at, silah gibi) kayıt
alırlar. Divan Bey’i tarafından da eşyanın kırkta biri oranında
yolcudan vergi alınır. 5-10 kişinin aynı kâseden çay içmesi, resmen
haram olsa da kibar ve itibarlı sınıfın nargile içmesi, “çelim” denilen
nargileyi yine 5-10 kişinin birbirine ikramla keyiflenmesi dikkatini
çeker Emin Bey’in.
F) HİLÂLLİ- EYMUR
Ufak bir kasaba olan Hilâlli, Sart ve Türkmenlerden ibarettir.
Civarına Eymur ili kabilesi yerleşmiştir. Bağlık bahçeliktir. Göz
alabildiğine yeşildir. Türkmenlerin en cesur halkı Eymur ili
kabilesidir. Fakat sayıları azdır. Mehmet Emin Bey en çok şiir okur
gibi ahenkli konuşmalarını beğenir.
G) TAŞHAVUZ KALESİ
Şahâbad kanalı boyunca bağlar ve bostanlar arasında yeşile
doyarak yolculuk yapan Mehmet Emin Bey, bu kabilenin Sartlardan
oluştuğunu söyler.
H) ÇAĞATAY KALESİ
Mehmet Emin Bey, 500-600 hanelik Çağatay kalesi halkının
Osmanlının aslı olduğunu ve dillerinin Osmanlı Türkçesine
yakınlığını vurgular.
I)YENİ ÜRGENC
Hive Hanlığı’nın, Hive şehrinden sonra en kalabalık ticaret
şehridir. Orenburga ve Buhara gibi uzak yerlerden buraya kervanlar
gelir. Ahali çoğunlukla Sarttır ve Hive Hanlığı’nın en zengin
ahalisidir. Şehrin 16 mescidi, 2 büyük camii, 2 medresesi vardır.
Evler geniştir. Her evde bir değirmen vardır. Sokaklar eğri
büğrüdür.
322

Mehmet Akif de Süleymaniye Kürsüsünde’de, İslâm âleminin kültür ve
medeniyet merkezi olan, yüzlerce İbn-i Sina’nın yetiştiği Türkistan topraklarının,
Buhara ve Semerkand’ın 19. yüzyıldaki içler acısı durumundan söz eder. İlim ve
sanatın terkedilmesinden duyduğu acıyla cemaati uyanışa, milli birlik ve
beraberliğe çağırır.
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İ) HİYVE
Yeni Ürgenc’ten yaklaşık 25 kilometre uzaktadır. Yolda saatte,
hatta yarım saatte bir rastlanan çayhaneler vardır. Başşehir Hive,
ismini şehrin doğusundaki gölden alır. Hive’ye gelen yolcular da
Köhne-Ürgenc’te olduğu gibi Divan Bey’ine giderek kendini
kaydettirmek zorundadır.
II- TÜRKMENLER ARASINDA DİKKATİNİ ÇEKEN
GELENEK – GÖRENEKLER Mehmet Emin Bey’in en çok
üzerinde durduğu ve en beğendiği Türkmen geleneği
misafirperverliktir. Misafir ağırlayamaya uygun herhangi birinin
kapısını çalıp Tanrı misafiri olduğunu söylemek Türkmenler için
yeterlidir. Misafire candan ikramda bulunurlar. Misafirin karnını
doyurup günlerce ağırlar ve korurlar. Mehmet Emin Bey gittiği
kasaba, köy ya da kabilelerde genellikle Tanrı misafiri olarak kabul
edilmiştir. Misafirin önce uzun uzadıya, merasimle hatırını sorarlar.
Hatırı sorulan kişinin ayağa kalkarak “kulluk!” demesi âdettir. O da
diğerinin hatırını sorarak aynı cevabı işitir. Misafirin karnı
doyurulur, varlıklı birinin misafiriyse kuzu kesilir, havuç suyunda
pişen pilav ikram edilir. Sohbet ederek, musikiyle ya da saz
eşliğinde şiir okuyarak vakit geçirilir. Mehmet Emin Bey,
Âşıkverdi’nin okuduğu bir şiire de “bir numune-i edebiyye olmak
değil o tarafların eşârından bir örnek olmak üzere” kitabında yer
verir.
Türkmenlerin evlilik ve sünnet merasimlerine de katılmış olan
Mehmet Emin Bey düğünler sırasında uyulan gelenekleri de anlatır.
Erken yaşta evlenmek Türkmenler arasında yaygındır. Emin Bey,
erken yaşta evlendirmenin ilk sebebinin gencin cinsî ihtiyaçlarını
karşılamak için ahlâkı bozacak hallere düşmesini engellemek, ikinci
sebebinin de çok çocuk sahibi olarak kabile nüfusunu arttırmak
olduğunu belirtir. 11 yaşındaki bir erkek çocuğu babası münasip bir
kızla nişanlar ki bu âdete “Aytışma” derler. Kız, farklı bir kabileden
olabilir. Sadece birbirine düşman olan Yemut ve Teke kabileleri
arasında kız alıp vermek mümkün değildir323. Bir kızın mihr-i

323

Mehmet Emin Bey’e hizmetini görmek için eşlik eden Âşıkverdi’nin anlattığı
gerçek bir aşk hikâyesi hem çok dokunaklı hem de iki kabile arasındaki düşmanlığın
boyutunu göstermesi bakımından çarpıcıdır. Gönül rızası olmadan nikâhı kıyılan
Teke Türkmenlerinden Mehtap, Tekelilerin esir aldıkları Yemut Türkmenlerinden
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müecceli 9 devenin bedelidir. Dul kadına ödenecek bedel ise bunun
iki katıdır. Zira dul hatunlar Türkmenler arasında kıymetlidir.
Aytışma töreninden 3-4 sene sonra, yani her iki taraf da buluğ
çağına geldiğinde, düğün yapılmaya başlanır. Baba, oğluna yeni bir
avul yapmak zorundadır. Kızı baba evinden eğlenceyle alır ve
damadın evine getirirler ancak gelin damadın evinde sadece zifaf
gecesi kalır. Ertesi gün baba evine geri döner bir yıl boyunca
kocasının avulu için gerekli olan kilim, halı, seccade ve çuvalları
dokur. Bu süre içinde dokumayı bitiremezse kocasının yanında 1-2
ay kalıp yine baba evine dönerek dokumaları tamamlamaya çalışır.
Mehmet Emin Bey, bu âdeti anlatırken dokumayı bitirmeden gelinin
kocasının yanına gelememesini tasvip etmediğini de açıkça ifade
eder:
“Ama diyeceksiniz ki kız kocasının yanında otursa da tezgâhı
orada dokusa! Vâkıâ bendeniz dahi bu fikirdeyim. İhtimal ki yeni
gelin ile damat dahi tamamıyla bizim bu fikrimize tâbidirler. Hatta
bendenize kalsa idi zevcemin ameliyat-ı nesciyyesine ben dahi
yardım eder idim. Param varsa çulları, çuvalları para ile mübayaa
ederek karıcığıma hiç de bu zahmeti vermez idim. Lakin Türkmenler
bizim fikrimizde olmayıp bu babda gayet taassup gösterirler.”
(Mehmet Emin Bey, 1877: 97)
Bu sözleriyle Mehmet Emin Bey, kadın erkek eşitliğini
benimsediğini de ilan etmiştir. Gelinin dokumaları bitirmeden
saz şairi Niyazi’ye âşıktır. İki sevgili nikâhın kıyıldığı gece, Niyazi’yi akçasını
ödeyerek kurtarmaya gelen Niyazi’nin ağabeyi Âşıkverdi’nin yardımıyla kaçarlar.
Ancak Tekeliler, Yemut kabilesine saldırır. Mehtap ile Niyazi’yi teslim etmemek için
Yemut kabilesi savaşsa da yenilen taraf Yemutlular olur. Mehtap nikâhlı olduğu için
zina suçu işledikleri gerekçesiyle iki sevgili taşlanarak öldürülür. Bu hikâyeyi
Âşıkverdi’nin ağzından anlatan Mehmet Emin Bey, duyguları yakalamada ve
duyguların derinliğini dile getirmede çok başarılıdır. Metin bu noktada bir
seyahatnameden romantik bir hikâyeye dönüşür. Âşıkverdi’nin kardeşini
kurtarmadan tek başına kabilesine dönüşünde anne ve babasından gördüğü tepki,
kardeşini kurtarmak için yola çıkması, beklemediği bir durumla karşılaşması,
kardeşini bu tehlikeli kız kaçırma macerasından vazgeçirmeye çalışması, sonunda
kardeşlik bağının galebe çalmasıyla âşıklara yardım etmesi, heyecanlı kaçış, iki
kabilenin savaşı, Mehtap ile Niyazi’nin son kez görüşmeleri ve birlikte ölüme
gitmeleri edebî bir anlatıda olması gereken çatışma ve gerilime sahiptir. Birbirine
düşman iki Türkmen kabilesine mensup gencin hazin hikâyesi en az Romeo ve
Juliet, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin kadar etkileyicidir.
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damatla bir araya gelememesi Türkmenlerin kadına önem
vermedikleri anlamını taşımaz. Aksine Türkmen kabilelerinde kadın
son derece önemlidir. Mehmet Emin Bey, Türkmen kadınlarının
güzelliği, cesareti, bahadırlığından, fiziksel güçlerinden, sosyal
hayata serbestçe karışmalarından; kılıç ve hançerle kendilerini
korumalarından; namusa verilen değerden; kadınla erkek arasında
kaçgöç olmamasından; kadına kocası dışında hiçbir erkeğin cinsel
açıdan yaklaşmayı aklından bile geçirmemesinden geniş olarak
bahseder:
“Türkmen kadınlarının hüsn ü cemalini vasf ü tarife hâcet var
mıdır? Bunları Moğol ve Tatar cinsiyle kıyas etmemelidir. Türk
cinsi, Kafkas cinsinin daha mükemmelidir. Adana ve Halep
taraflarına gitmiş olanlar Osmanlıların asla bozulmamış olan ilk
halleri üzerine baki birtakım Türkler görürler ki her bir ferdi ayrı
ayrı birer insan güzelidir. İşte bu hüsn ü cemal Asya Türkmenleri
için hemân umumidir. Kadınlar ise bizim buralarda olduğu gibi
miskin, mestur, vahşi olmayıp gayet serbest bir hâldedir. Hele
şecaat ve bahadırlıklarına ve vücutlarında olan kuvvete hiç diyecek
yoktur.
Erkeklerle beraber bulunurlar. Bazı letâife kadar
müsaadeleri vardır. Hatta misafirin yattığı avulda bunlar dahi
yatarlar. Lakin ne mümkün ki kendilerine nazar-ı şehvetle bakılsın.
Veyahut takılmak vadisinde bir söz söylensin! (…) Bir kadına
hüsnünden, cemalinden bahsetmek yalnız kocasının hakkı olup
başka her kim buna dair bahis açsa taarruz etmek olur. Maazallah
biraz daha açılacak olur ise tehlikesi de vardır. Zira kadının da eli
kılıç ve hançer tutar.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 100-102)
Kadın ve erkeğin sosyal hak ve fonksiyonlarda eşit olduğunu
düşünen Mehmet Emin Bey, Türkmen kadınları vesilesiyle Osmanlı
toplumundaki kaçgöçü eleştirir ve kadın ile erkeğin kendilerine ait
dünyalarda yaşamalarının sakıncalarından söz eder. Kadın ile
erkeğin birbirlerinin hayata bakışlarını, isteklerini bilmeden
yaşamak zorunda bırakılmalarının cinsler arasındaki uyumu ortadan
kaldırdığını belirtir ve bu durumun kadını istismar ve saldırıyla karşı
karşıya bıraktığını vurgular. Kaçgöçü sağlıklı bir toplumun önünde
engel olarak görür:
“Zira kadınlar bizde olduğu surette bulunurlar ise cemiyet-i
medeniyemiz “harem” ve “selamlık” olarak birbirinden bütün
bütün başka iki âleme münkasım olur ve harem âlemi kendi
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dairesince bildiği gibi yaşamaktan ve selamlık âlemi dahi bu yolda
gitmekten geri durmaz. Çocuklar ise evvela haremlerde kadınlar
gibi terbiye görüp bade erkekler içinde yeniden terbiye görmeye
kalır. Farz edilsin ki yalnız delikanlılardan sekiz on adam bir yerde
içtima etmişlerdir. Yahut sekiz on kadın yalnız olarak akd-i encümen
eylemişlerdir. Bunlar neler konuşmazlar? Ne düşünmezler?
Birbirine neler öğretmezler? Fakat içlerinde bir erkek veya
erkeklerin yanında bir kadın olsa terbiyeleri dahi hüsn-i ahlâk
sahibi ve iffet erbabı milletler terbiyesinde olmak şartıyla zinhar
mugayyir-i edeb bir harf tekellüm ve bir hareket icra etmezler idi.
Söz açılmış iken şunu da söyleyeyim ki geçenlerde Ramazan-ı
şerif içinde erkeklerin kadınlara takıldıkları gazetelerde ta’yib
olunup zaptiyenin himmeti iltimas kılınmıştı. Zann-ı acizaneme
kalırsa zaptiyeden böyle bir iltimas cemiyet-i medenîyyemiz için asla
şan addolunamaz. Bunun asıl sebebi erkekler ile kadınların başka
başka birer mahlûk olup başka başka birer âleme mensup
bulunduklarıdır. Bizden başka hiçbir millet yoktur ki çarşılarda
kadınlara taarruz eylesinler.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 102- 103)
Türkmenler nazarında çok evlat sahibi olmak servetli ve
kudretli olmak demektir. Özellikle de erkek çocuk dünyaya
getirmek çok önemlidir. Erkek çocuk doğduğunda bahşı adı verilen
gezgin saz şairleri çocuğun kavim ve kabilesinin âdetine, ahlâkına
uygun şiirler söylerler. Ardından çocuğun bir bahadır olması için
dua edilir. Çocuğa isim vermek son derece önemlidir. Verilen
isimler babadan oğula ve toruna geçer. Çocuğa en büyük sevgi ve
saygı ona atasının ismini vermektir. Çocuğu çoğu kez ismiyle
çağırmayıp, çocuk ismini kimden almışsa, çocuğu onun canı sayıp
“ata can”, “baba can”, “dede can” diye çağırırlar. Emin Bey bu
âdeti yaşlı insanın ölümünden sonra isminin devam edeceğini
bilerek teselli olup rahatlamasıyla açıklar.
Beşikte değil salıncak ya da yatakta yatırıldıkları için
bebeklerin başlarının değirmi değil sivri ve oval olduğunu
gözlemleyen Mehmet Emin Bey, cesareti - bahadırlığı bütün
çocukların önce annelerinden öğrendiklerini ifade eder. Çocuk 6-7
yaşından itibaren at binmeye, silah kullanmaya, çöllerin tozuna ve
zahmetine alışmaya başlar ve bir alp olarak yetişir.
Göçebe yaşayan Türkmenlerin her kavim ve kabileye ait
mezarları yoktur. Ölüyü rastgele bir yerde kazdıkları derince mezara
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defnedip üstüne tepe şeklinde toprak yığarlar. Eğer ölen savaşta
hayatını kaybetmişse mezarın üzerine bir beyaz bayrak dikerler.
Ölenin arkasından cesareti, yiğitliği, güzel ahlâkı anlatılır ve feryatla
ağlanır.
Mehmet Emin Bey, Türkmenlerin saat hesabını yıldızların
doğuş ve batışına göre, yıl hesabını “sıçgan” (fare), “tavuşgan”
(tavşan), “ilan” (yılan) gibi hayvan adlarıyla, yön tayinini
yıldızlarla, mesafe hesabını deve yürüyüşü ya da kuyu aralıklarına
göre yaptıklarını anlatır.
III- TÜRKMEN KABİLELERİNİN AKSAKALLARI VE
HİYVE HANI İLE GÖRÜŞME – TÜRK İSLÂM BİRLİĞİ
ÇAĞRISI
Mehmet Emin Bey’in Orta Asya’ya seyahatinin en önemli
tarafı Türkmenlerle yaptığı görüşmelerdir. İslâm diyarının “kutlığ”
yani kutlu ve bahtiyar yerinden, İstanbul’dan, hilafet makamının
bulunduğu yerden geldiği için gittiği her yerde izzet ve ikramla
karşılanır. Osmanlı Devleti’ne mensup birinin Türkmen kabilelerini
ziyaret etmesi Türkmenler için son derece önemlidir. Pek çok
Türkmen kabilesinin gördüğü ilk Osmanlı vatandaşıdır Mehmet
Emin Bey. Büyük saygı görür. Bu saygı şahsına, ailesinin Orta Asya
toprağına mensup olmasına duyulan bir saygı değildir; halifeyeOsmanlı sultanına duyulan güvenden kaynaklanan saygıdır. Osmanlı
padişahının İslâm milletleri nezdinde itibarının ne kadar yüksek
olduğunu bizzat gören Mehmet Emin Bey Türkmen kabilelerine
Osmanlı Devleti’nin liderliğinde birleşme çağrısında bulunur. Bu
seyahatinin asıl amacı “İslâm’ı inanç, düşünce, ahlâk, siyaset, idare
ve hukuk bakımından hayata hâkim kılmak, Müslümanlar arasında
birlik ve dayanışmayı tesis ederek İslâm ülkelerini Batı karşısında
geri kalmışlıktan kurtarmak amacına yönelik bir çözüm arayışı”
(Türköne, 2001: 60) olarak ortaya çıkan İslâm birliğinin Orta Asya
Türkleri arasında gerçekleşmesi için katkıda bulunmak, Osmanlı
Devleti ile Türkmen kabileleri arasında köprü vazifesi görmektir:
“Tekrar ederim ki maksadım şu ittihad-ı İslâm binasına benim
dahi velev ki pek acizane olsun bir taşcağız vaz’ etmekliğimden
ibaret idi.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 180)
Mehmet Emin Bey’in bu düşüncesi II. Abdülhamit’in dış
politikasıyla, özellikle emperyalist devletlerin Endonezya, Hindistan
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ve Orta Asya Müslümanlarını Osmanlı Devleti liderliğinde bir İslâm
birliği etrafında bir araya getirme düşüncesiyle örtüşmektedir
(Diyadin, www.academia.edu).
Emin Bey, ilk görüşmeyi Krisnovodiska’ya beş saatlik yürüme
mesafesinde bulunan Şeyh kabilesinin aksakalı 80 yaşındaki
Muhammed Kurban Mahdum ile yapar. Ardından Gümüştepe eşrafı,
Taşhavuz kalesinde kasabanın Özbek ve Sart iki hâkimi, Eymur
kabilesinin aksakalları, Köhne-Ürgenc Divan Bey’i, Köhne-Ürgenc
civarındaki Türkmen avulunun hâkimi Hive Hanı’nın “Yasavul
başı”sı324, Hive’de kervansaray ahalisi, Hive Divan Bey’i ve Teke
emiri Nurverdi Han ile görüşür. Mehmet Emin Bey ve Nurverdi Han
karşılıklı hediyeleşerek, “temur”, yani “ahret kardeşi” olurlar. En
önemli görüşmesi olan son görüşmesi ise Hive Hanı Mehmet Rahim
Han ve onun kardeşleri ile olur.
Mehmet Emin Bey, görüştüğü her lidere Rusların Osmanlı
Devleti aleyhine giriştikleri faaliyetlerden, 93 harbinin gidişatından
söz eder. Osmanlı Devleti hakkında bilgi verir. Bütün Türkmen
kabilelerinin Osmanlı Rus Savaşı’nı ilgiyle takip ettiklerini ve
anlattıklarını dikkatle dinlediklerini görür. Osmanlı askerinin galip
olması için el açıp dua ettiklerine tanık olur. Mehmet Emin Bey’den
savaşla ilgili bilgi almak için etrafını sarıp ona sorular yöneltirler.
Osman Paşa’nın Plevne’de Ruslara büyük zayiat verdirdiği haberi
Emin Bey Gümüştepe’deyken gelir. Haberi duyan Gümüştepe
ahalisi çok heyecanlanır ve sevinçle Emin Bey’in etrafında
toplanırlar.
Emin Bey gittiği her yerde Türkmenlerin, Rusya
Müslümanlarının Ruslara karşı birleşmeleri gerektiğini anlatır.
Türkmenler de dağınık bir halde bulunduklarının ve lider
eksikliklerinin farkındadırlar. Bu nedenle de İran ve Rusya’dan
zulüm gördüklerini açıkça ifade ederler:
“Eyvah! Eyvah! Ruslar bütün memleketimizi istila edecekler.
Zira biz perakende ve perişanız. Bizi daire-i ittifaka sokacak
içimizde kimse yoktur. Biz Acemleri sevmeyiz. Eğerçi hasebü’l
İslâmiye onlar bize Ruslardan daha yakın iseler de mezhepçe bir
büyük ihtilafla beraber zulümleri bütün Türkleri kendilerinden tenfir
324

Mehmet Emin Bey, Yasavul başının Osmanlı Devleti’ndeki karşılığının Zaptiye
Nazırlığı olduğunu belirtir.
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ediyor. Hive ve Buhara’ya gelince bu hanlıklar murat etseler idi
cümlemizi daire-i ittifaka alarak Ruslara meram anlatabilirler idi.
Lakin Emir Muzaffer’in kibir ve gururu idare-i memleketin bilahare
nadan ve gaddar bir takım Acemler eline geçmesini mucip olarak
bizi bir kat daha perişan ettiler.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 74)
Üst yönetimde bulunanların siyasî hatalarının kendilerini
sevmedikleri Ruslara karşı dost görünmeye ittiğini belirtirler:
“Hive hakimi Mehmet Rahim Han’ın tedbirsizliği ve
pervasızlığı dahi o taraflara giden Türkmenleri bizar eyledi.
Rusların hükmüne razı olmak Türkmenler için ne kadar güç ve ağır
olduğunu tarife hacet yoğ ise de ne çare ki en ziyade kuvvetli Ruslar
olduğu cihetle müdaraya mecbur olduk.” (Mehmet Emin Bey, 1877:
75)
Orta Asya Müslümanları arasında Osmanlı Devleti’nin ve
Osmanlı sultanının itibarı çok yüksektir. Bu nedenle Osmanlı
Devleti’nin etrafında birleşmeyi Türkmenler samimiyetle arzu
ederler:
“Eğer bir imkân verilse de halimizi bilse Halife-i Müslimîn
hazretlerinin elbette bizi kurtaracağına şüphe edemeyiz.” (Mehmet
Emin Bey,1877: 75)
“Nurverdi Han bu tefrika ve nifakın kendi içlerinde bütün
kabileleri daire-i ittihada idhal eyleyecek adam olmadığı için bu
ahval-i müellemenin zuhura geldiğini dermeyan eyledi. Eğer Halifei Müslimîn ve İmam-ı Müminîn efendimiz hazretleri bu ittihada bir
teşebbüs buyuracak olsalar bütün akvam-ı İslamiyenin irade-i
şahanelerine itaat eyleyeceklerini ikrar etti. Zât-ı Hilâfetsemat-ı
Hazret-i Padişahî’nin milel-i İslâmiye nezdinde ne kadar âli
olduğunu anlamak için buraları seyahat eylemelidir.” (Mehmet
Emin Bey, 1877: 117)
“Tafsilden ihtirazen yalnız şu kadar söyleyeyim ki ittihad-ı
İslâm için buralarda gördüğüm istidad ecnebilerin bir halkı
alıştırmak için milyonlar fedasıyla ancak hasıl edebilecekleri
derecededir.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 231)
Orta Asya Müslümanlarının Osmanlı Devleti liderliğinde bir
birleşmeye hazır olduklarını müşahede eden Mehmet Emin Bey de
Hazar Denizi’nin doğusunda ulaşabildiği bütün Türkmen
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kabilelerine Türk-İslâm birliğinin önemini anlatır. Türkmen
kabileleri arasındaki husumetin sadece Rusların işine yaradığını,
Türkmenlerin birlik sağlamalarını ve Rusların karşısına büyük bir
güç olarak çıkmalarını engellediğini görmelerini ister. Rusların
Türkmen kabileleri arasındaki çatışmadan faydalanarak adım adım
bütün Orta Asya’yı hüküm altına aldıklarını fark ettirmeye çalışır.
Mehmet Emin Bey, önce kendi aralarında birlik sağlamaları
gerektiğini, milli birlik ve beraberliğin önemini anlatırken adeta
Mehmet Akif’in “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” mısralarının
açıklamasını yapar.
Türk milletini övmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan Mehmet
Emin Bey, Türkçülüğün bir fikir hareketi olarak ortaya çıkmadığı
bir dönemde okuyucunun Osmanlı Devleti’ni kuran milleti fark
etmesini ve mensup olduğu milletle gurur duymasını istemiştir:
“İşte millet-i Osmanîyemizin ilk maye-i teşekkülü olan Türkler
böyle müterakki ve mütemeddin ve mesud bir yerden Alp Kaya’nın
delaletiyle çıktılar. Böyle bir menba-ı medeniyetten çıktıkları için
değil midir ki muharren bunca milel-i muhtelifenin tevcidiyle
cihangirâne bir devlet yaparak cihana da bir medeniyet-i cedide
numunesini gösterdiler.” (Mehmet Emin Bey, 1877: 215)
SONUÇ
Hazar Denizi’nin doğusundaki Türkmen topraklarına yapılan
bu seyahat, Türkmenlerin coğrafyasını, folklorunu, gelenekgöreneklerini, tarihini, içinde bulundukları zor şartları ve Çarlık
Rusya’sının bu topraklar üzerindeki emellerini tam da 1877/1878
Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) esnasında duyurmayı hedeflemiştir.
Mehmet Emin Bey’in seyahatnamesi “Rusya-Sibirya Türklerinin
liderlerinden
seyyah,
yazar,
bilgin
bir
şahsiyet”
(www.muharrembalci.com) olan reformist İslâm düşünürü
Abdürreşit İbrahim’in Âlem-i İslâm adlı 1912’de basılan ve Orta
Asya Müslümanlarını yerinde görüp anlattığı meşhur kitabından 35
yıl önce yazılmıştır. Bu seyahatnamedeki ana düşünce olan İslâm
birliği eserin yayımlandığı tarihte devlet politikasıdır. Mehmet Emin
Bey seyahati gerçekleştirerek İslâm birliği çağrısını Orta Asya
Müslümanlarına, seyahat izlenimlerini kaleme alarak da pay-ı
tahttaki kamuoyuna duyurmuştur. Kamuoyuna geniş bir Müslüman
Türk dünyasının varlığından haber vererek ve Orta Asya
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Müslümanlarının Osmanlı Devleti’nin himayesini beklediklerini
bildirerek kitabın yayınlandığı dönemde çok önemli bir işlev
görmüştür. Bütün bunların dışında Mehmet Emin Bey’in
seyahatnamesinin en önemli tarafı henüz Türkçülük hareketinin
ortaya çıkmadığı bir dönemde hanedanın da mensup oluğu Türk
milletinin menşeini, anavatanlarını tanıtmak ve okuyucuya milli
bilinç kazandırmaktır.
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AHMET TEVFİK PAŞA HÜKÜMETLERİ’NİN SULH
HAZIRLIKLARI ( 11 KASIM 1918-3 MART 1919)
Gürbüz ARSLAN*
Giriş
Mondros Mütarekesini imzalayan ve mütareke hakkında
olumlu hisler besleyen Ahmet İzzet Paşa Hükümeti, işgaller
karşısında da mütareke hükümlerine uyma siyaseti izledi. Böylece
Osmanlı Devleti’nin çıkarlarını koruyacak bir sulh antlaşmasının
imzalanacağını düşünüyordu. Bu yüzden mütareke imzalandığında
Yıldırım Orduları Grup Kumandanı bulunan Mustafa Kemal
Paşa’nın mütarekenin daha ilk tatbikatı sırasında bazı maddelerin
İtilaf Devletleri’nce aleyhe yorumlanmak suretiyle tatbik olunduğu,
bu halin devleti çöküntüye götürebileceği yönündeki uyarılarına
kulak asmadı.325 Mütarekenin yürürlüğe girmesinden 3 gün sonra
Mondros‘ta aşılmaması gereken bir sınır çizilmemesinden istifade
eden İngilizlerin Musul‘u işgal etmek istemesi karşısında da ses
çıkarmadı. Bu yüzden Musul‘daki 6. Ordu komutanı Ali İhsan
Sabis, İstanbul‘dan aldığı mücadele etmemesi yönündeki direktiflere
uyarak İngilizlerin Musul‘u işgal etmelerine müdahale etmedi.326
Yine Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği
telgrafta, Amiral Calthorpe’nin İngiliz Hükümeti’nden aldığı emir
üzerine İskenderun şehrini, General Allenby tarafından bildirilecek
müddet içinde teslimini talep ettiğini ve kabul olunmazsa General’in
şehri cebren işgal edeceğini bildirdi.327 Mustafa Kemal Paşa ise
İngilizlerin İskenderun'da karaya asker çıkarmaları halinde
mukavemet edileceği cevabını verdi.328 Bunun üzerine hükümet,
* Dr. Öğr. Üyesi., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Elmek: arslan-gurbuz@hotmail.com
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Ansiklopedisi, Cilt 15, Ankara 2002, s.973.
327
Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Cilt I, İstanbul, s.67-68.
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İskenderun’un işgalinin büyük bir problem haline gelmesini
önlemek amacıyla 7 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Ordular Grubu
ile VII. Ordu karargâhını lağvetti. Daha sonra da İngilizlere karşı
koyabilecek güçten yoksun olunmasını sebep göstererek şehrin
teslim edilmesi gerektiği yönünde İskenderun'a telgraf çekti.
Böylece İngilizler, İskenderun şehrini mücadele etmeden teslim
aldı.329
Bu şekilde mütareke hükümlerine uygun bir siyaset izleyen
Ahmet İzzet Paşa Hükümeti, İngilizlerin İstanbul’a geleceğini
düşünen İttihat ve Terakki liderlerinin ülkeyi terk etmesi sonucu ağır
ithamlara maruz kalmaya başladı. Padişah Vahdettin de Ahmet İzzet
Paşa’ya, ittihatçı nazırlardan Cavit, Ali Fethi, Hayri ve Rauf
Beylerin görevden uzaklaştırılması yönünde baskı yaptı. Bunun
üzerine Ahmet İzzet Paşa, Padişahı, Kanun-ı Esasi'yi çiğnemekle
suçlayarak330 8 Kasım 1918'de istifa etti.331
1. Birinci Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti
Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine Padişah Vahdettin
tarafından hükümet kurmakla görevlendirilen Ahmet Tevfik Paşa,
11 Kasım 1918 tarihinde mütareke dönemindeki ilk hükümetini
kurdu.332 Hükümetin en büyük özelliği içinde hiçbir İttihat Terakki
mensubunu bulundurmamasıydı.333 Hükümetin kurulmasından iki
gün sonra İtilaf kuvvetleri İstanbul'a geldi.334 Bu sebeple hükümet,
daha önceki hükümetlerin yaşamadığı bir durumu yani mütareke
şartlarını ilk defa tecrübe edecekti. Mütareke şartlarının nasıl
uygulanacağı ve sulh hazırlıklarının nasıl yapılacağı hükümetin
önünde duran önemli bir sorundu. Gerek siyasi çevrelerde gerekse
basında hükümetin ilk işinin şerefli bir sulhun esaslarını belirlemek
olduğu dile getiriliyordu.335
329

Zekeriya Türkmen, “Mustafa Kemal Paşa ve Yıldırım Ordular Grup Komutanlığı”,
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330
Metin Ayışığı, “Ahmet İzzet Paşa”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 23, 2001, s.563-564.
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Sulh meselesinin öneminin farkında olan Ahmet Tevfik Paşa
Hükümeti, 18 Kasım'da Meclis-i Mebusan’da okunan hükümet
programında, “Devlet ve Milleti Osmaniye’nin şeref ve haysiyeti ile
kaabili telif bir sulh akdi esbabını istihsale sarfı mezidı gayret
edeceğiz” şeklinde sözler sarf etti. Böylece ilk amaçlarının Osmanlı
Devleti'nin çıkarlarına uygun bir sulh antlaşması yapmak olduğunu
bildirdi.336
1.1.Sulh Esaslarının Tespiti
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin sulh antlaşması yolunda
attığı ilk adım, Hariciye Nezareti bünyesinde bir komisyon kurmak
oldu. Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey başkanlığında kurulan
komisyonun görevi, Osmanlı topraklarının bütünlüğünü koruyan ve
Arabistan Vilayetine muhtariyet verilmek kaydıyla Osmanlı
Devleti’ne bağlılığını esas alan bir sulh çerçevesi tespit etmekti.337
Hariciye Nezareti bünyesinde kurulan komisyon, sulh haritasını
çizmek için çalışmalar yaparken hükümet, diğer birimlerin de sulh
konusundaki görüşlerini almak üzere başka komisyonlarda kurdu.
Bu kapsamda Maliye Nezareti bünyesinde kurulan komisyonun
başkanı Müsteşar Tahsin Bey olup, komisyonda muhasebe müdürü
Berberyan, Islahatı maliye komisyonu azasından Mihran, maliye
müfettişi Faik Nüzhet Beyler de bulunmaktaydı.338
Komisyonun başlıca görevleri, sulhtan sonra Osmanlı
Devleti'nin sınırları dışında kalan kısımlara ait arazi, nüfus ve gelir
oranlarını dikkate alarak bu yerlere karşılık gelen Düyun-ı Umumiye
borcunu tespite çalışmaktı. Kapitülasyonların kaldırılmasında ısrar
etmek suretiyle eşitlik esasına dayalı ticaret antlaşmalarının
esaslarını belirlemek ve tazminat-ı şahsiye hesaplarını yapmaktı.
İtilaf Devletleri Dayinler Vekilleri'nin gitmesiyle Düyun-ı
Umumiye’nin alacağı vaziyetin ne olacağı hususunda çalışmalar
yürütmekti. 339
336
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Ziraat ve Ticaret Nezareti bünyesinde oluşturulan komisyon ise
daha çok Osmanlı Devleti çatısı altında yaşayacak fertlerin ve
şirketlerin hukuk ve menfaatlerinin nelerden ibaret olacağı
hususlarını araştıracaktı. Sulh antlaşmasının imzalanmasına kadar
Osmanlı Devleti’nin ticari menfaatleri için İtilaf Devletleri’yle
yapılacak ticari muamelelerde kabul edilecek esaslar ile ilgili
teklifler hazırlayacaktı.340
Yapılan çalışmaların sonucunda Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti
sulh esasları konusunda 25 maddeden oluşan bir taslak metin
hazırladı. Bu esaslardan basına yansıyanlar şunlardı:
1-İstanbul ve Boğazlar ile Anadolu ve Rumeli'deki vilayet
idaresi Osmanlı’da kalacak.
2-Gümülcine ile Dedeağaç Bulgarlardan alınıp Osmanlı
ülkesine dâhil edilecek.
3-Batum, Kars ve Ardahan Osmanlı idaresine bağlanacak.
4-Irak, İngilizler tarafından tahliye edilecek, Musul, Bağdat ve
Basra'da muhtelif bir Arap, Türk ve Kürt idaresi teessüs edecek.
5-Bağdat Demiryolu hattı İngiltere idaresine verilecek.
6-Osmanlı Devleti Mısır ve Süveyş'ten feragat edip Akabe’ye
çekilecek.
7-Yemen tahliye edilecek.
8-Hicaz'ın istiklali tasdik olunacak.
9-Kapitülasyonlar lağvedilecek.
10-Kuvayı askeriyenin miktarı 50 bin nefere indirilecek.
11-İstanbul serbest liman olacak.
12-Şimendifer, maden ve liman gibi Nafia işleri Amerika,
Fransız, İngiliz, Belçika sermayedarlarına verilecek.
13-Gümrükler için ayrıca antlaşma yapılacak.
14-Ermenistan miktarı kâfi arazi üzerinde teşekkül edecek.
15-Filistin'de bir Musevi Arap Hükümeti kurulacak.
340
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16-Kıbrıs İngiltere'ye terk edilecek.
17-Nezaretlerde bir İngiliz, Amerikan müşaviri ile heyeti
vükelada bir İngiliz müşaviri bulunacak.341
1.2. İttihatçılığın Tasfiyesi
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin sulh hazırlıkları kapsamında
ikinci adımı özellikle muhalefetin de zorlamasıyla ittihatçılığın
tasfiyesi ve ittihatçıların yargılanmasını sağlayacak süreci başlatmak
oldu. Çünkü Osmanlı Devleti’nin çıkarlarının ittihatçılığın
tasfiyesiyle sağlanacağına dair bir inanç ortaya çıkmıştı. Zira
İttihatçıların tasfiyesi ve cezalandırılması sayesinde İtilaf
Devletleri’nin Osmanlı Devleti'ne karşı olumlu hisler besleyeceği
düşünülmekteydi.342
Bu kapsamda ilk önce Dâhiliye Nezareti bünyesinde Tetkik-i
Fecayi Komisyonu kuruldu. Tetkik-i Seyyiat adıyla da bilinen bu
komisyonun başkanı Mazhar Bey’di. Komisyon üyeliklerine ise
İstinaf Mahkemesi azasından Artin Efendi, Umur-ı Hukukiye
Müdüriyeti muavini Haralambus Efendi atanmıştı. Ayrıca
komisyonda Mülkiye Müfettişlerinden Emin ve Hüsnü Bey de görev
yapacaklardı.343
Komisyonun görevi I. Dünya Savaşı’nda Dâhiliye Nezareti
tarafından uygulanan tehcir esnasında işkence olayına karışanları,
görevini kötüye kullananları, şahsi menfaat sağlayanları ve
Ermenilerin eşyalarını ve mallarını gasp edenleri tespit edip, kanuni
işlem yapmaktı.344 Komisyon bunun dışında Rum ve Türklere
yönelik suiistimalde bulunan kişiler hakkında da işlem
yapabilecekti. 345 Bu arada ilerleyen günlerde aynı ad altında
Bahriye ve Harbiye Nezaretlerinde de birer komisyon kurularak
faaliyet alanı genişletilmişti.346
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Hükümetin İttihatçılığının tasfiyesi yolunda ikinci adım tehcir
meselesi ile ilgili Heyeti Tahkikiye Komisyonları kurmak oldu.
Komisyonların görevi tehcir esnasında yapıldığı iddia edilen
zalimlik ve yolsuzlukları yerinde inceleyerek, şikâyet sahipleri ile
görüşmekti. Komisyonlar kişilerin bulunduğu mevkie bakmaksızın
tehcir esnasında suç işlemiş veya göz yummuş kim varsa hepsi
hakkında gerekli araştırmayı yapacak ve bu kişileri kanuna teslim
edecekti.347
İttihatçılığının tasfiyesi yolunda atılan üçüncü adım ise Tetkik-i
Hesabat ve Seyyiat Komisyonu’nun kurulması oldu. Harbiye
Nezareti Müsteşarı Mirliva Hilmi Paşa‘nın başkanlığı altında
kurulan komisyonun görevi, I. Dünya Savaşı yıllarında Harbiye
Nezareti’nde meydana gelmiş olan suiistimalleri araştırmak ve
faillerini bulmaktı.348
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin ittihatçılığının tasfiyesine
yönelik attığı dördüncü adım da Tahsisat-ı Mestureyi Tetkik
Komisyonu kurmak oldu. Dâhiliye Nezareti bünyesinde kurulan
komisyonun başkanlığına Dâhiliye Nezareti Müsteşarı Hamit Bey
getirilmişti.349 Komisyonun görevi Dâhiliye Nezaretine verilmiş
olan gizli ödenekten kanuna aykırı bir şekilde sarf edilmiş olduğu
iddia edilen paranın kimlere ve ne maksatla verildiğini tetkik etmek
ve ortaya çıkacak yolsuzluklar ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını
sağlamaktı.350 Böylece İttihat ve Terakki Hükümetlerinin geçmiş
dönem harcamaları inceleme altına alınıyordu.351
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti kurduğu komisyonlar sayesinde
sulh esaslarını tespit etme, İttihatçı memurların savaş esnasında
yaptıkları uygulamaları inceleme çalışmalarını yürütürken İtilaf
Devletleri de Osmanlı topraklarındaki işgallerini genişletmeye
başlamıştı. Bu kapsamda İngilizler 6 Aralık’ta Kilis‘i, Fransızlar 7
Aralık‘ta Antakya‘yı, 9 Aralık‘ta Oğuzeli‘ni, 11 Aralık‘ta da
Ermenilerle birlikte Dörtyol Kasabası’nı işgal etti. Çoğu
Ermenilerden oluşan 1.500 kişilik bir Fransız birliği Mersin’e
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girmiş, 18 Aralık‘ta Tarsus ve Yumurtalık‘ı, 19 Aralık‘ta ise Bahçe,
Hassa, Islahiye, Mamure, Pozantı ve Adana‘yı ele geçirmişti. Yine
İngilizler 1 Ocak 1919‘da Antep‘e, 3 Ocak‘ta Cerablus Kasabası’na
asker sevk etmişti. İşgaller ile birlikte bölgedeki Müslüman halka
yapılan işkence ve zulümlerin şiddeti de giderek artmaktaydı.352
1.3. Hükümetin İstifası
Böyle bir ortamda İtilaf Devletleri’nin Ahmet Tevfik Paşa
Hükümeti’ni tehcire karışanları cezalandırma konusunda acele
etmemekle suçlaması, tehcir ile alakalı 36 kişilik bir liste verip
bunların tutuklanmasını istemesi, devlet işlerine müdahale etmeye
başlaması gibi etkenler hükümeti yıprattı.353 Hükümette bir değişim
ihtiyacı hâsıl olunca 12 Ocak 1919 tarihinde istifa eden Ahmet
Tevfik Paşa, ertesi gün ikinci kabinesini kurdu.354
2. İkinci Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti
2.1. İstihzarat-ı Sulhiye Komisyonu’nun Kurulması
Ahmet Tevfik Paşa’nın ikinci hükümetini kurmasından kısa bir
süre sonra yani 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı başladı.
Konferansın başlamasıyla birlikte hükümet sulh hazırlıkları ile esaslı
bir surette meşgul olmak üzere Hariciye Nazırı Reşit Paşa’nın
riyaseti altında 30 Ocak 1919'da geniş yetkilere sahip başka bir
komisyon daha teşkil etti.355 Komisyonun görevi devletin hangi
şartlar dâhilinde sulh yapacağına dâhil projeler hazırlamaktı.356
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti, bu şekilde çalışmalar yaparken
sulh görüşmelerinin yapılacağı Paris Barış Konferansı da 18 Ocak
1919 tarihinde başlamıştı.357 32 devletin katılımı ile başlayan
konferansa Osmanlı Devleti davet edilmediği gibi konferansta
Osmanlı Devleti’nin parçalanması sonucunu doğuracak birtakım
istekler de dile getirildi. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa Hükümeti,
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konferansta Osmanlı Devleti’nin aleyhine kararlar alınmamasını
sağlamak için harekete geçti.358
2.2. İtilaf Devletleri’ne Muhtıra Verilmesi
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin Osmanlı haklarını savunmak
ve bu istekleri etkisiz bırakmak için yaptığı ilk teşebbüs, 12 Şubat
1919’da İstanbul’daki Amerikan, İngiliz, Fransız ve İtalyan
temsilcilerine bir muhtıra vermek oldu. Muhtırada özellikle Wilson
ilkelerinin kabul edildiği, Boğazlardan geçisin serbest olacağı,
Anadolu, Halep ve Musul vilayetlerinde yaşayan halkın % 85’inin
Müslüman, % 9’unun Rum, % 5’nin Ermeni olduğu bildirildi.
Ermenilerin Rusların çekilmesinden sonra Anadolu'da korkunç
zulümler yaptığı, 1 milyonu aşan sayıda Müslümanı öldürdüğü
söylendi. Kafkasya’dan Kilikya'ya kadar olan alanda kurulması
düşünülen büyük Ermenistan hayalinin Wilson ilkelerine aykırı
olduğu üzerinde duruldu. Ermeni meselesinin çözümü konusunda
Kafkasya'daki Ermeni Cumhuriyeti’nin zorla tehcir edilmiş
Ermenileri de içine alacak şekilde genişletilmesini önerdi. Arap
kabileler arasında çatışma ortamının doğmaması için Arabistan'a
Osmanlı hâkimiyeti altında geniş bir muhtariyet verilmesi gerektiği
dile getirildi. Osmanlı Devleti’nin bütün sorunların müzakere
yapılarak çözülebileceğine, haklı ve sürekli sulhun ancak böyle elde
edilebileceğine inandığı vurgulandı.359 Lakin bu teşebbüs basın ve
millet tarafından alkışlanırken360 İtilaf Devletleri üzerinde hiçbir etki
yapmadı. Çünkü onlara göre “Türkler ya gerçeklere gözlerini
kapamış ya da yenilgilerinin kapsamını ve ortaya saldığı güçlerin
anlamını bilmiyordu.”361
2.3. Soruşturma Komisyonlarına Yargıç Daveti
Ahmet Tevfik Paşa Hükümetin Osmanlı Devleti’nin haklarını
savunmak adına ikinci teşebbüsü ise tehcir ile ilgili iddia edilen
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suçları araştırmak için komisyonlara tarafsız ülke yargıçlarını davet
etmek oldu. Hükümet bu sayede hem Ermeni tehcirini katliam
olarak gösteren propagandayı ortadan kaldırmak, hem de sulh
konferansında tehcir ile ilgili Osmanlı Devleti aleyhine yapılacak
olası faaliyetlerin önüne geçmek niyetindeydi.362
Hükümet söz konusu gerekçelerle 19 Şubat 1919 tarihinde
Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İspanya Devletleri
elçiliklerine başvuruda bulundu. Adı geçen ülkelerde bulunan
Osmanlı temsilciliklerine de talimat vererek, komisyonlarda görev
alacak ikişer yargıç gönderilmesini konusunda çalışma yapmalarını
istedi. Yapılan girişim karşısında gerek İngiliz gerekse Fransız
Hükümetleri harekete geçti ve bunu engellemeye çalıştı. İki ülkenin
girişimleri sonucunda İsveç ve İsviçre'ye gönderilen telgraflar yerine
ulaşmadı. Danimarka, Osmanlı Hükümeti'nin teklifini karşılıksız
bıraktı. İspanya Devleti ise Türk teklifini inceledikten sonra 28
Şubat'ta son olarak İngiltere'nin fikrini almak istediğinde, İngiliz
Hükümeti “Bu iş Sulh Konferansı'nın işidir” diyerek İspanya'yı
olumlu eğiliminden vazgeçirdi.363 Böylece Ahmet Tevfik Paşa
Hükümeti'nin bu girişimi başarısız oldu.
2.4. İngiltere ile Uzlaşma Girişimleri
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin Osmanlı Devleti'nin
çıkarlarına uygun bir sulh imzalanması yolunda yaptığı diğer bir
teşebbüs İngiltere ile uzlaşma imkânlarını araştırmak oldu.
Hükümet, Padişah’ında onayını alarak İngilizlerle uzlaşmak için
girişimlere başladı.364
Bu kapsamda 28 Şubat 1919 tarihinde Osmanlı Dâhiliye Nazırı
Reşit Bey ile Şurayı Devlet Reisi Mehmet Şerif Paşa, Paris’te Lord
Hardinge’i ziyaret etti. Ziyarette Osmanlı Heyeti, İngiliz
yönetiminden övgü ile bahsettikten sonra İngiltere'nin Mısır'dakine
benzer bir görev üstlenmesi için Babıâli bir ricada bulunacak olursa,
bunun olumlu karşılanıp karşılanmayacağını sordu. Buna karşılık
Hardinge, böyle bir görevin manda demek olacağını, kimin mandacı
362
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olacağının belli olmayacağını, fakat İngiltere'nin fazla meşgul
olduğunu söyledi. Bunun üzerine Reşit Bey, Sadrazam İstanbul'da
konuyu açtığında Yüksek Komiserliğin, talimat yok diye konuyu
kapatmaya kalkışmamasını istedi. Osmanlı Heyetinin yapmış olduğu
manda talebini değerlendiren İngiliz Dışişleri Bakanlığı, söz konusu
girişimi Yüksek Komiserin kati tavrını yumuşatmak ve müttefikler
arası kıskançlıkları körüklemek olarak yorumlayıp, karşılıksız
bıraktı.365
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin İngiltere ile uzlaşma yolunda
yaptığı ikinci girişim 6 Mart’ta 1919’da gerçekleşti. Eski Beyrut
valisi ile Arnavutluk Murahhas Heyetinin Başkanı Halil Paşa’dan
oluşan Osmanlı heyeti, İstanbul elçisi Mallet ile Paris'te bir görüşme
yaptı. Görüşmede Padişah ve Sadrazam’ın İngiltere'nin nüfuzunu
kullanarak Osmanlı Devleti’ni yıkımdan kurtardıktan sonra
İngiltere’nin himaye ve rehberliğini istedikleri dile getirildi. Mallet
ise Türkiye'nin geleceğinin Barış Konferansı’na düşen bir iş
olduğunu, Enver ile Talat Paşalar tarafından mahvedilen Osmanlı
İmparatorluğu’nu kurtarmak için çok geç kalındığını söyledi. İngiliz
Dışişleri de Paris, Roma, Washington elçilerine telgraf çekerek
Osmanlı Devleti’nin benzer teklifleri karşısında müttefik
hükümetlerin de aynı tavrı göstermeleri yönünde çaba
göstermelerini istedi.366 Böylece Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti'nin
daha iyi şartlarda bir sulh yolunda İngiltere ile uzlaşma girişimi de
başarısızlıkla sonuçlandı.
2.5. İtilaf Devletleri’ne Karşı Hoşgörü Politikası Takip
Etme
Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti’nin Osmanlı Devleti’nin
çıkarlarına uygun bir sulh antlaşması imzalama yolunda izlediği bir
başka yöntem ise İtilaf Devletleri’ne karşı hoşgörülü bir politikası
takip etmek oldu. Bu politika gereği işgaller karşısında sessiz kalındı
ve onların istekleri yerine getirildi. İzlenen politika sayesinde barış
konferansında Osmanlı Devleti lehine kararlar verileceği ümit
edildi.
Bu nedenle İngiltere 14 Ocak’ta Resulayn, Arappınar ve Şiftek
istasyonlarını, 1 Şubat’ta Turgutlu-Aydın demiryolunu, 22 Şubat’ta
365
366
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Maraş’ı, 24 Şubat’ta Urfa‘ya bağlı Birecik’i, Fransa 3 Şubat’ta
Akköprü ve Çiftehan‘ı, Yunanlılar 23 Şubat‘ta Edirne’ye bağlı
Karaağaç’ı işgal ettiğinde sessiz kaldı.367 İtilaf Devletleri’nin Ermeni
olayıyla ilgili gördükleri ve İngiliz esirlere kötü davrandıklarını ileri
sürdükleri kişileri tutuklaması, kapitülasyonları yeniden uygulamaya
başlaması, Düyun-ı Umumiye, Osmanlı Bankası ve Reji'de çalışan
yabancı uyrukların koruyuculuğunu ele alması karşısında da tepkisiz
kaldı. Yine İtilaf Devletleri’nin Edirne ve Trakya’da halkın
silâhlarını toplaması, basına sansür uygulaması, İstanbul ve
Anadolu'da beğenmedikleri yöneticileri değiştirmesi, İstanbul'daki
masraflarının bir kısmını Osmanlı Devleti'ne ödetmeye başlaması,
birçok yerde Türklerin işine son verip azınlıkları işe alması
karşısında sessiz kalmayı tercih etti.368
Hükümet, bunların dışında İtilaf Devletleri nezdinde şikâyet
konusu olan sorunların giderilmesi için de çaba harcadı. Bu
kapsamda Padişah’a sunduğu 28 Şubat tarihli kararnamede, Osmanlı
Devleti ile İtilaf Devletleri arasındaki olumlu ilişkileri bozmak
isteyen kişiler ile tehcir esnasında suç işleyenlerin öncelikle Divân-ı
Harb-i Örfilerde yargılanacağı ve cezalandırılacağını bildirdi.369
2.6. Hükümetin İstifası
Ahmet Tevfik Paşa yaptığı çalışmalarla ne Padişah
Vahdettin’in ne de İngiltere’nin takdirini kazanabildi. Padişah,
Ahmet Tevfik Paşa’ya, Başkâtibi aracılığıyla gönderdiği haberde,
dört aydan beri kabinesinin tembellik ve güçsüzlük içinde
bulunduğu söyledi. Yaptığı çalışmaları yeterli görmediğini
belirtti.370 İngiltere de Ahmet Tevfik Paşa’nın Paris Sulh
Konferansı’nı etkilemeye yönelik teşebbüslerinden rahatsız oldu. Bu
teşebbüslerin daha ileriye gitmemesi için hükümetin istifası yönünde
baskı yapmaya başladı.371 Tüm bunların sonucunda da Ahmet
Tevfik Paşa Hükümeti 3 Mart 1919 tarihinde istifa etti.372

367

S. Sonyel, a.g.m., s.1012-1014.
Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, İzmir 1984, s.114.
369
Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1984, s.186-187.
370
Lütfü Simavi, Osmanlı Sarayının Son Günleri, İstanbul, s.481.
371
N.Çavdar, a.g.m., s.31.
372
İkdam, 5 Mart 1335 (1919), s.1.; Sabah, 5 Mart1335 (1919), s.1.
368
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Sonuç
Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine 11 Kasım 1918 tarihinde
göreve gelen Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti bir önceki hükümet gibi
sadece mütareke hükümlerine uyularak Osmanlı Devleti’nin
çıkarlarını korumayı beklemedi. Osmanlı Devleti’nin çıkarlarını
koruyacak bir sulh antlaşması yapmak için bir dizi icraatta bulundu.
Bu kapsamda bir taraftan komisyonlar kurarak sulh esaslarını tespite
çalıştı. Bir taraftan İttihatçıların cezalandırılması sayesinde İtilaf
Devletleri’nin Osmanlı Devleti'ne karşı olumlu hisler besleyeceği
düşüncesiyle ittihatçılara karşı tasfiye süreci başlattı.
Hükümetin sulh esaslarının çerçevesini çizdiği ve görüşmelere
hazırlığı bir dönemde başlayan Paris Barış Konferansı’na davet
edilmemesi ise yapılan çalışmaları boşa çıkardı. Konferansta,
Osmanlı Devleti’nin parçalanması sonucunu doğuracak birtakım
isteklerin dile getirilmesi ise Ahmet Tevfik Paşa’yı Osmanlı
haklarını savunmak için yeni tedbirler almaya itti.
Bu kapsamda Osmanlı Devleti’nin nasıl bir sulh istediği
konusunda İtilaf Devletleri’ne muhtıra verdi. Tehcir ile ilgili kurulan
komisyonlara tarafsız yargıçlar davet edilerek tehcir konusunda
yapılan haksız propagandayı çürütmek istedi. Lakin her iki girişimi
de karşılık bulmadı.
Bunun üzerine Ahmet Tevfik Paşa, devletin menfaatlerini
korumak adına İngiltere ile uzlaşmak için çaba gösterdi. İtilaf
Devletleri’ne karşı hoşgörü politikası takip etti. İşgaller karşısında
sessiz kaldı ve onların isteklerini yerine getirmeye çalıştı.
Lakin yaptığı çalışmalar ile Padişah Vahdettin’in takdirini
kazanamadığı gibi İngiltere’nin de tepkisini üzerine çekti. Böylece
sulh yolunda yaptığı çalışmalardan hiçbir sonuç alamamış ve
İttihatçılara yönelik tasfiye sürecini de başlatmış bir şekilde 3 Mart
1919 tarihinde istifa etmek zorunda kaldı.
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II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE ve
POTSDAM KONFERANSI
Esra Müjgân KARATAŞ
Giriş
Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin bidâyetinden itibaren dış
politikada kendisine çizmiş olduğu rota; ülkesinin toprak
bütünlüğünü koruyarak, bağımsızlığından kat`î suretle taviz
vermeden
dostâne
ilişkilerini
sürdürmek
olmuştur.
Devletlerarasındaki diplomasi trafiğini yakinen takip edip, mevcut
fotoğrafları doğru okuyabilmek ve ona göre politikalarının istikamet
ve çehresini belirlemek, Türk Dış Politikası`nın karakteristik özelliği
olarak tebârüz etmiştir.373
Bu temel prensiplerden hareketle; II. Dünya Savaşı sürecinde
Türkiye`nin hassas bir “denge politikası” takip etmesi icap
edecektir.
I. Dünya Savaşı`nın çözümsüz bıraktığı veya getirdiği yeni
sorunlarla, bu sorunların neden olduğu gelişmeler, II. Dünya
Savaşı`nı hazırlayan ve başlatan etkenler olmuştur.
Almanya`nın 1 Eylül 1939 sabahı savaş ilân etmeksizin
Polonya`ya saldırması üzerine,374 İngiltere375 ve Fransa`nın376 3


Dr., Millî Eğitim Bakanlığı. El-mek: dr.esramujgan@gmail.com
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dış politikasında milletlerarası dostluk ve ahengin
tesisi esasını takip ederken sadakati daima şiar edinmiş, daha da önemlisi milletler
arası münasebetlerde dikkat ve teyakkuzu vazife bilmiştir. Aynı zamanda bu
duruşunu, akid ve imza ettiği; siyasî, hukukî, iktisadî ve idarî Muahedename,
Mukavelename ve İtilafnamelerle perçinlemiştir.” BCA, 490.01.0.0.580.2308.2.
374
Hitler, saldırı günü Alman ordularına hitaben neşrettiği, “Polonya, ihtilafın
sulhen halledilmesini reddetti. Silahla mukavemet ediyor. Mezâlime nihayet
vermek ve haklarımızı elde etmek için kuvvete kuvvetle mukabeleden başka çare
kalmadı. Alman ordusunun hayatî haklarını korumak için bu vazifeyi şerefle îfâ
edeceklerinden eminim.” beyanı ile aynı zamanda uluslararası platformda giriştiği
harekâtı kendince meşru zemine oturtmaya çalışmıştır., Akşam, 1 Eylül 1939
375
İngiltere, Hitler’e bir ültimatom vererek askerî harekâtın durdurulmasını
istemiş, aksi takdirde Polonya ile birlikte hareket edeceğini bildirmiş ancak bu
Hitler tarafından reddedilmiştir. Bunun üzerine İngiliz ve Fransız meclisleri
373
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Eylül 1939`da Almanya`ya savaş açması II. Dünya Savaşı’nı fiilen
başlatmıştır.377 Aslında İngiltere ile Almanya arasında; yani
Avrupa`nın en büyük denizci ve sömürgeci devletiyle en güçlü kara
devleti arasında dünya siyasetinin yürütülmesi bakımından doğrudan
doğruya bir anlaşmaya varılamamış olması, aynı zamanda Alman
askerî ve ekonomik gücünün diğer devletleri tehdit etmesi, II.
Dünya Savaşı`nın temellerini atmış ve savaşın altyapısını
hazırlamıştı.378
İşin aslına bakılırsa, Hitler`in plânlarında Polonya`ya saldırı
yoktu. Kendi kitabından öğrendiğimize göre, öncelikle Fransa`nın
Avrupa`daki üstünlüğü ortadan kaldırılacaktı ve orduları çok zayıf
olan İngiltere ile İtalya buna ses çıkaramazlardı. Tıpkı Bismarck gibi
iki cepheli savaş karabasanı altında Polonya ile 1934 yılında bir
saldırmazlık paktı imza etmişti.
Polonya, Fransa düştükten sonra nasılsa bir Alman uydusu
olacaktı. Halkı Alman olan Denzig, Versailles Antlaşması ile serbest
bir kent olmuştu ve Almanya ile Doğu Prusya`yı ayırıyordu. Hitler,
özellikle Alman generallerinin gözünde prestijini yükseltmek için
Denzig`i eline geçirmek istedi. Polonya`nın ileride Sovyetler`den ele
geçireceği Ukrayna`nın bir bölümü karşılığında bu duruma ses
çıkarmayacağını sanıyordu. Ancak, Polonya direndi. Bunun üzerine
Hitler`in alışılmış belirsiz tehditleri İngiltere`de panik yarattı.
1939 yılının kışında Almanya batıda bir askerî harekâtta
bulunabilirdi. Bu durumda ise, Polonya`nın doğuda ikinci cepheyi
toplanarak savaş kararı almıştır. Özellikle İngiltere savaşa yönelik hazırlıklarına hız
vermiş, 18 – 45 yaş arası herkesi silah altına çağırmış, parlamentosu 500 milyonluk
harp tahsisatını kabul etmiş ve bir de harp kabinesi kurmuştur., Akşam, 2 Eylül
1939, s.1- 4.
376
Türkiye, gelişmeleri yakından takip ederken, savaşa dâhil olmama kararının
altını çizercesine aynı günlerde Fransa ile Ticaret Anlaşması imzalıyor ve
anlaşmanın 4 Eylül 1939 tarihinden itibaren gümrüklere tebliğ olunacağını
duyuruyordu. Akşam, 3 Eylül 1939, s. 2.
377
Akşam 3 Eylül 1939, Gelişmeler hızla ilerlerken, aynı gün bir Alman
tahtelbahiri (denizaltı) bir İngiliz yolcu vapurunu batırmış, Mısır, İngiltere ile
arasındaki mevcut anlaşma gereği Almanya ile ilişkilerini kesme ve seferberlik
başlatma kararlarını duyurmuş, Fransız – İtalyan hududu açılmış, Varşova’daki
Amerika sefarethanesinin bahçesine bomba düşmüş, Japonya ise savaşın
başlangıcında bîtaraflığını ilan etmişti., Akşam, 4 Eylül 1939.
378
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994) , Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s.595.
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oluşturması gerekiyordu. İşte, İngiltere`nin Polonya`ya verdiği 31
Mart askerî güvencesinin asıl nedeni buydu. Hitler, savaş hazırlığı
yaptığı haberini İngiltere`ye uçurmuştu ve tıpkı Çekoslavakya`da
olduğu gibi, İngiltere`nin Polonya`ya baskı yapmasını
beklemekteydi. Ancak, bir sonuç çıkmadı.
Gerçekte İngiltere ile Fransa, Polonya`ya yardım
edemeyeceklerini biliyorlardı ve bu devletin kendiliğinden ödün
vermesini bekliyorlardı. Verdikleri güvenceye ters olarak baskı
yaparlarsa Çekoslavakya olayından sonra zaten azalmış olan
prestijleri sıfıra inecekti. Polonya ise, Almanya karşısında
gerilemedi; verdiği ödünler sonucu Çekoslavakya`nın başına
gelenleri çok yakından görmüştü.
Son derece mekanize altı tümen, birkaç hafta içinde
Polonya`nın işini bitirdi. Alman tanklarına karşı Polonya süvarisi
etkili olamadı. Sovyetler Birliği de 17 Eylül`de Doğu Polonya`yı
işgal etti.379 Bunun üzerine Almanya ile Sovyet Rusya 28 Eylül
1939`da Moskova`da ek bir anlaşma yaparak Polonya`yı aralarında
paylaştılar. Buna göre Polonya`nın doğusunu Sovyetler, Varşova
dâhil batısını Almanlar aldılar. Böylece Polonya bir kez daha
komşuları tarafından paylaşılarak ortadan kaldırıldı.380
TÜRKİYE`NİN DURUŞU VE TÜRKİYE`Yİ SAVAŞA
SOKMA ÇABALARI
1939 yılına gelindiğinde Türkiye ile Avrupa Devletleri
arasındaki ilişkiler dostâne zemine oturtulmaya çalışılmıştır. Bunun
yanı sıra Türkiye, Almanya`nın Polonya`yı yıldırım savaşıyla
istilâsını ve Polonya`nın iki totaliter devlet arasında paylaşılmasını
endişe ve dikkatle takip ederek, yürüteceği dış politikanın rotasını
belirlemek amacıyla, 23 Eylül 1939 tarihli Bakanlar Kurulu
toplantısında, Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu başkanlığında,
379

Oral Sander, Siyasî Tarih, Ankara Üni. Siyasal Bil. Fak. Yayını, Ankara 1987,
s.385-386., Polonya ordusu ile sınır geçen Sovyet ordusunun harbe başlaması
üzerine Almanya ve Rusya’ya yakın devletlerin seferberlik yaptığı, Polonya Hariciye
Nezareti’nin de 17 Eylül itibariyle Romanya’ya taşındığı gelen haberler arasında
idi., İkdam, 18 Eylül 1939.
8 Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s.596. Anlaşmadaki “İki devlet sulhun
tekrar teessüsünü ve İngiltere ile Fransa’nın Almanya’ya karşı kat’iyyen manasız ve
neticesiz harpten vaz geçmelerini arzu etmektedir.” maddesi de oldukça dikkat
çekicidir., İkdam, 30 Eylül 1939.
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Cevat Açıkalın, Feridun Cemal Erkin ve Abdullah Zeki Polar’dan
oluşan bir heyetin Moskova’yı ziyareti kararını almış ve 25 Eylül
1939 tarihinde bu ziyaret gerçekleşmiştir.381
Bu durum sözde iade-i ziyaret ve iki devleti ilgilendiren
meseleleri görüşmek içindi. İki devleti ilgilendiren meselelerden
kasıt, Türkiye`nin İngiltere ve Fransa ile yalnızca imza bekleyen
ittifakı ve Sovyetler`in Almanya ile yaptığı saldırmazlık paktı idi.
Çünkü 1925 Türk – Sovyet Antlaşması`na göre taraflar birbirine
danışmadan başka devletlerle ittifak yapamayacaklardı.
Bu görüşmelerde Türkiye`nin amacı İngiliz ve Rus dostluğunu
bağdaştırmaktı. Rusya`nın beklentisi ise buna taban tabana zıttı.
Diğer yandan Almanya ise, Türk – Sovyet müzakerelerini
yakından takip etmekteydi. Daha 5 Eylül 1939`da Almanya`nın
Moskova Büyükelçisi Von Der Schulenburg, Sovyet Dışişleri
Bakanı Molotov`dan Türkiye`nin tarafsızlığının sağlanması için
çalışılmasını ve Sovyetler`in menfaatleri için Türkiye`den boğazları
kapalı tutmasının teminini istemişti.382
Almanların isteğine uygun olarak, müzakere için üç hafta
Moskova`da bekletilen Saraçoğlu’na aşağıdaki Sovyet istekleri
iletilmiştir:
1)
“Boğazların ortak savunulmasına dair bir paktın
imzalanması.
2)
Türkiye ile imzalanacak antlaşmanın Sovyetler
Birliği`ni hiçbir şekilde Almanya ile silahlı bir çatışmaya
sürüklemeyeceğini öngören Almanya lehine bir ihtirazî kaydın
(çekincenin) antlaşma metnine eklenmesi.
3)
Montreux Sözleşmelerine, Karadeniz`de kıyısı olmayan
devletlerin savaş gemilerine Boğazların her zaman ve mutlak surette
kapatılmasını öngören bir değişikliğin getirilmesi.

381
382
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BCA, 030.18.01.02.88.93.10.
Olaylarla Türk Dış Politikası, A.Ü.S.B.F. Yayınları, C.2, Ankara 1987, s.141-142.

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

4)
Sovyetler Birliği`nin Besarabya`yı ve Bulgaristan383`ın
Dobruca`yı ellerine geçirmeleri karşısında Türkiye`nin tarafsızlığı.
Bu isteklerden başka, Sovyetler Birliği, müzakereler sırasında
şunu da açıkça belli etmişti ki; Türk Hükümeti`nin izlediği dış
politika Sovyet Hükümeti`ninkine uygun değildir. Çünkü Türkiye;
dostu Almanya`ya karşı savaşmakta olan İngiltere ve Fransa ile
birlikte görüntü arz ediyordu.”384
Saraçoğlu başkanlığındaki Türk Heyeti’nin Moskova’da
gerçekleştirdikleri müzakerelerden ne Türk tarafı ne de Sovyet tarafı
arzu ettiği neticeye ulaşamamış, fakat yine de bu ziyaretin yankıları
özellikle Amerikan ve Alman basınında büyük olmuştur. New York
radyosu, Almanya’nın Ankara elçisi Von Papen’in Türk
Hükümeti’ne müracaat ederek; Türk – Alman Saldırmazlık Paktı
imzalanmasını teklif ettiğini, akabinde Alman sefirin, İtalya’nın er
geç savaşa gireceğini, eğer bu pakt imzalanırsa Almanya’nın
Türkiye’ye karşı İtalya’nın tarafsızlığını temin edeceğini ifade ettiği
tarzında bir haber yayınlamış, bu haberden dolayı Alman basınında
adeta düşüncelerinin Amerika tarafından dile getirildiği hissi
uyandıran yaklaşım sergilenmiş ve Rusların arabuluculuğu ile bir
Türk Alman Saldırmazlık Paktı imzalanacağına olan inançlar dile
getirilmiştir ki, bu da Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sürecinde
Türkiye bağlamında karşılıklı güven atmosferi hissetmek istediğini
göstermektedir. Time Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde ise
Dünya harbine doğru gidilirken Türkiye’nin bu girişimlerle vakit
kazanmaya çalıştığı, nihayetinde harbe girmeye mecbur kalacağı,
zira hadiselerin Türkiye’yi harbe sürükleyeceği öngörüsü ileri
sürülmüş, bu yayınlanan haberler Türk İçişleri Bakanlığı tarafından
4 Ekim 1939’da Başbakanlığa rapor edilmiştir.385 Saraçoğlu`nun 17
383

Bulgaristan, 16 Eylül 1939 tarihinde gönderdiği bir nota ile uluslararası alanda
meydana gelen olaylar karşısında barışçı politikasını devam ettireceğini ve
tarafsızlığını koruyacağını bildirmiştir.
BCA, 030.10.0.0.243.642.25.
384
Cem SAR, Türk Dış Politikası, A.Ü.S.B.F. Yayınları, Ankara 1974, s.153., Olaylarla
Türk Dış Politikası, A.Ü.S.B.F. Yayınları, C.2, Ankara 1987, s.142.
385
Moskova’da cereyan eden müzakerelerden müspet bir netice çıkmayacağı,
Rusların Avrupa işlerine müdahalesiyle Balkanlardaki Rus nüfusunun arttığı.
Rusların Balkanlar üzerinde artan hâkimiyetinin ise Türkiye lehine bir netice
vermeyeceği değerlendirmesi, Time Gazetesi’nde muhabir Mavridis tarafından
kaleme alınmıştır.
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Ekim 1939`da Rusya`dan ayrılmasının akabinde ise 19 Ekim
1939`da Ankara`da bir Türk – İngiliz - Fransız ittifakı
imzalanmıştır.386
29 Şubat 1940 tarihinde Başbakan Refik Saydam, Ankara
Radyosu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin savaşa girme gibi bir
düşüncesinin olmadığını, eğer hükümet harbe karar verir ise bunu
TBMM’nin tasvibi ile yapacağını ifade ederek; özellikle toplumda
meydana gelen endişe ve tereddütleri gidermeye çalışmıştır.387
1940 Haziran`ına gelindiğinde ise İtalya`nın savaşa girmesi,
Türkiye için atmosferin değişmesine neden oldu. Çünkü İtalya`nın
savaşa girmesi, savaşın Akdeniz`e intikal etmesi anlamına

BCA, 030.10.0.0.268.804.17.
386
İttifak’ın muhtevası; 1-)Bir Avrupa devletinin saldırısı ile başlayan ve İngiltere
ile Fransa`nın katılacakları bir savaş Akdeniz`e intikal ettiği takdirde Türkiye,
İngiltere ve Fransa`ya yardım edecekti. Savaş Akdeniz`e intikal etmediği takdirde
taraflar istişarede bulunacaklar ve Türkiye böyle bir halde hiç değilse İngiltere ve
Fransa`ya karşı hayırhah bir tarafsızlık izleyecekti.
2 )Bir Avrupa devletinin saldırısına uğradığı takdirde İngiltere ve Fransa
Türkiye`ye yardım edeceklerdi.
3-)Türkiye, Romanya ve Yunanistan`a verdikleri garantilerin yerine getirilmesinde
İngiltere ve Fransa`ya yardım edecekti.
4-) Bunların dışında Türkiye, ittifak antlaşmasına ek 2 numaralı protokolle,
antlaşmadan doğan taahhütlerin kendisini Sovyetler Birliği ile savaşa
sürüklemeyeceği hakkında bir ihtirazî kayıt (çekince) koydu.
Türkiye`nin böyle bir ihtirazî kaydın (çekincenin) anlaşmaya konmasını istemesinin
sebebi, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini bozmak istememesidir.
Çünkü Sovyetler Birliği ile bir pakt imzalanmamış olmakla beraber, iki ülke
arasındaki ilişkiler görünüşte normal olmakta devam etti. Cem SAR, Türk Dış
Politikası, s.154., İttifak Anlaşması, Türk Dış İşleri Bakanlığı’nda Başbakan ve Dış
İşleri Bakan Vekili Dr. Refik Saydam, Fransız Büyükelçisi B. Rene Massigli ve
İngiltere Büyükelçisi Sir Hughes Knatchbull Hugessen arasında imza edilmiştir.,
Ulus, 20 Ekim 1939.
387
Başbakan’ın bu açıklamayı yapmasındaki asıl amaç, aylardan beri devam eden
savaştan ülkenin hem iktisadî, hem de müdâfaa bakımından korunması için alınan
tedbirleri içeren Millî Korunma Kanunu’nun Meclis’te kabul edilmesi idi. Ve
Başbakan Refik Saydam, Millî Korunma Kanunu’nun tatbikinin bir seferberlik
mukaddimesi veya bir harp hazırlığı olmadığını belirtmiştir. Tüm bu açıklamalara
rağmen Avrupa basınında, Kafkas hududunda Türk ve Sovyet askerlerinin
çarpıştığına dair gerçek dışı haberler çıkmış, yurt içinde ve dışarıda Türkiye ile ilgili
havayı bulandıran bu yayınların merkezinin, İstanbul’da bulunan Stefani Ajansı
muhabiri olduğu tespit edilmiştir. BCA, 030.10.0.85.559.4.
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geliyordu. Bu durum Türkiye`nin İngiltere ve Fransa ile akdettiği
ittifakın vecibelerini ortaya attı.
Şöyle ki; 13 Haziran 1940`da İngiliz ve Fransız Büyükelçileri,
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nu ziyaret ederek, Türkiye`nin,
İttifak Antlaşması`na uygun olarak savaşa girmesini istediler. İngiliz
Büyükelçisi`nin ifade ettiğine göre onlar bu istekte bulunurken on
gün önceki talimata göre hareket etmekteydiler. Fakat son on gün
içinde çok şey değişmiş, Fransa tam anlamıyla yıkılmış ve
Büyükelçilerin bundan haberi yoktu. Hâlbuki Türkiye`nin Paris
Büyükelçisi, merkezi devamlı gelişmelerden haberdar etmekteydi.
22 Haziran 1940`da Fransa, Almanya ile mütareke imza etti. Bu
durum şartların Türkiye için değiştiğinin sinyali idi. Savaştan
çekilen bir devlet diğer bir devleti savaşa girmeye nasıl
zorlayabilirdi? Bundan başka Türkiye`ye 1939 İttifakı ile vaad
edilen silahlar da verilmemişti. Türkiye girdiği takdirde savaş
Ortadoğu`ya yayılacaktı.
Fransa`nın çekilmesi ile yalnız kalan İngiltere, Türkiye`ye
yardımda bulunacak durumda değildi. Bu durumda savaş dışı bir
Türkiye, müttefikleri için çok daha elverişli olduğu gibi kendi
güvenliği de bunu gerektirmekteydi. İngiltere de gerçekçi bir
görüşle Türkiye`nin savaşa girmesi konusunda ısrar etmedi. Yalnız
başına Türkiye`nin savaş dışı durumu büyük stratejik öneme sahipti.
Çünkü Türkiye`nin Almanya`ya geçit vermesi ya da yenilmesi
halinde Suriye ve Süveyş, Alman tehdidine maruz kalabilir, Irak ve
İran petrolleri ile birlikte bütün Arap Yarımadası ve İran Körfezi,
Alman işgali altına girebilirdi.
Bundan başka Türkiye savaşa katıldığı takdirde İngiltere`den,
sağlamayacağı ölçüde malzeme ve silah isteyecekti. Oysa İngiltere,
1939’da Polonya’ya gönderirken Türkiye tarafından el konulup
Türk Kızılay Kurumu’na devredilen 500.000 adet gaz maskesinin
bedeli olan 71.454 Strelin 1 Şilin 4 Peni’yi evvela Şubat 1940’da
istemişti ki,388 gaz maskelerinin bedelinin peşini bırakmayan

388

Kendilerine Türk Ataşeliği tarafından, gaz maskelerinin Kızılay Kurumu’na
devredildiği ve mezkûr kurumun da istenen bedeli karşılayamayacağı, Türk
Hükümeti’nin meseleyi iki hükümet arasında konuşarak şartlara uygun bir şekilde
halletmek taraftarı olduğu cevabı verilmiştir. BCA, 030.10.0.0.52.341.15.
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İngiltere’nin girilecek bir savaşta Türkiye’ye ihtiyaç duyacağı askeri
yardımı yapmasını beklemek de ütopik bir yaklaşım olurdu.
Sovyetler Birliği`nin tutumu da Türkiye`nin savaşa
katılmamasında etkili olmuştur. Zira Sovyetler Birliği, savaşın
başından beri Türkiye`nin tavrından memnun görünmemiş, buna
mukabil Türkiye de, büyük kuzey komşusunu kışkırtmamaya
çalışmıştır. Çünkü Türkiye, batıda bir savaşa tutuştuğu takdirde,
Rusya`nın kendisine karşı hareket etmeyeceğinden emin değildi ve
böyle bir riski de göze alamazdı.389
Bu süreçte Türkiye’nin en büyük endişelerinden biri
Almanların Balkanlar’daki girişimleri olmuştur. Hitler bu durum
karşısında Türkiye’nin endişelerini gidermek ve aynı zamanda
müttefikler yanında savaşa girmesini önlemek için 28 Şubat 1941’de
İsmet İnönü’ye, Bulgaristan’da İngiltere’ye karşı bazı önlemler
alacağını ama bu harekâtın Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve siyasî
bağımsızlığına saldırı niyeti taşımadığını, ayrıca Alman birliklerinin
Türk sınırından belli uzaklıkta duracağını resmen bildirmiştir. 17
Mart 1941’de Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Hitler’in
mesajına; “…Türkiye, toprağına ve bütünlüğüne şu ve bu Devletler
grubu arasındaki siyasi ve askeri ittifaklar açısından bakamaz. Millî
toprağına vâki olacak her türlü tecavüze karşı koymaya
azimlidir…”390 şeklinde karşılık verilmiştir. Mevcut savaş sürecinde
Türkiye için en önemli nokta, topraklarına bir Alman harekâtının
olmaması ve buna dâir bir güvence almaktı ki, bu güvence de 18
Haziran 1941’de imzalanan Türk - Alman Dostluk Antlaşması ile
elde edilmiştir. 391

389

Cem SAR, Türk Dış Politikası, s.157-158.
II. Dünya Savaşı’nda Türkiye Üzerine Gizli Pazarlıklar (1939-1944) SSCB Dışişleri
Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanlığı Belgeleri, Örgün Yayınevi, İstanbul 2003, s. 262267.
391
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s. 637-638., Geçerlilik süresinin 10 yıl
olarak belirlendiği anlaşma Türkiye için büyük önem arz etmiştir., İkdam, 19-20-22
Haziran 1941., Türk - Alman Dostluk Antlaşması; “ Türk ve Alman hükümetleri,
doğrudan doğruya veya dolaylı birbirlerinin aleyhinde müteveccih her türlü
harekâttan ictinab edecekler. Anlaşma 10 seneliktir.” Temel prensibi üzerine imza
edilmiştir., Cumhuriyet, 19 Haziran 1941.
390
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TÜRKİYE`YE BASKI UYGULAMA DÖNEMİ
Türkiye`nin savaş dışı kalma isteği müttefikleri rahatsız eden
en önemli konu başlıklarından biri olmuştur. 22 Haziran 1941’de
Alman birliklerinin, “Barbarossa Harekâtı” diye adlandırılan
Sovyetler Birliği’ni işgali sırasında Bakanlar Kurulu derhal
toplanmış, Almanya ve Sovyetler Birliği arasındaki savaşta
Türkiye’nin tarafsız olacağı kararını almış ve bu karar
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü imzasıyla dünya kamuoyuna ilan
edilmiştir.392
Bu süreçte Türkiye`ye uygulanan baskılardan bahsetmeden
evvel Krom meselesine kısaca değinmekte fayda görüyorum.
Krom Meselesi
18 Haziran 1941’de Almanya ile saldırmazlık paktının
imzalanmasından sonra Türk kromu üzerinde büyük bir rekabet
başladı. Almanlar, çok miktarda Türk kromu elde etmek için ticari
heyetler gönderirken, İngiltere, 1939 yılında iki ülke arasında
imzalanmış bir anlaşmaya göre bütün Türk kromunu satın
almaktaydı. Ancak bu anlaşma kısa bir süre sonra sona erecekti.
Almanya`nın amacı İngiliz – Türk anlaşmasının uzatılmasını
önlemek ve bu yolla Türk kromuna sahip olmaktı.393 İngiltere ise,
anlaşmanın içinde bulunan yenileme maddesini ileri sürüyordu.
Zira; İngiltere`ye göre ancak bu şekilde Alman istekleri
reddedilebilirdi.
Almanya`nın Türk kromunu elde etmek için gösterdiği büyük
çabaların sonunda394 9 Ekim 1941`de 100 milyon liralık Türk –
Alman ekonomik anlaşması imza edildi. Türkiye 1942 yılının
sonuna kadar kromunu İngiltere ve Fransa`ya vermeyi taahhüt etmiş
392

BCA, 030.18.1.2.95.54.1.
Oysa Türk – Alman ekonomik ilişkilerini normale döndüren, 25 Temmuz 1940’ta
imzalanan Türk - Alman Ticaret Anlaşması’nda krom ve savaş malzemesi satışı
gelişmelerin dışında tutulmuştu ki; bu da, her iki ülkenin birbirine karşı güven
zafiyeti olduğunu göstermekte idi. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s.637.
394
25 Temmuz 1940 Tarihli Türk – Alman Ticaret Anlaşması’nın süresinin bitecek
olması üzerine yenisinin imzalanması ve işbirliğinin devamı noktasında taraflar
büyük çaba göstermiş, bu hususta Türk Hükümeti, Alman Büyükelçiliği ile nota
teatisi gerçekleştirmesi hususunda Dışişleri Bakanlığı’na tam yetki vermiştir. BCA,
030.18.01.02.95.68.19.
393
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olduğundan, imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye Almanya`ya yalnız
1943 ve 1944 yıllarında yılda 90 bin ton krom ve bunun yanında
diğer bazı maddeler verecek, Almanya`dan da buna karşılık çelik ve
savaş malzemesi alacaktı.395
Türkiye bu anlaşmayı imzalarken ittifakları açısından herhangi
bir sakınca görmemişti. Çünkü; Türkiye, Almanya`dan öteden beri
silah almaktaydı. İngiltere, kendisinin de savaşta olduğu
gerekçesiyle, Türkiye`ye silah yardımı yapmıyordu. Değil yardım
yapmak, gaz maskelerinin bedellerinden vazgeçmiş değildi.396
Almanya`dan alınan silahların içinde işlenmiş krom bulunduğundan
Almanya`ya ham krom vermesinde bir sakınca olamazdı. İngiltere
de, bunu anlayışla karşıladı.
Amerika,
Türk
–
Alman
Saldırmazlık
Paktı’nın
imzalanmasında olduğu gibi, Türkiye`nin Almanya`ya krom satışına
da tepki gösterdi. Büyükelçi Mc. Murray`ın Türkiye hakkında iyi
şahadeti ve İngiltere`nin Türkiye lehindeki müdahalesi bile
Washington`u yumuşatamadı. Ancak uzun tartışmalardan sonra
Dışişleri Bakanı Cordell Hull, Türkiye’ye yapacakları yardımın
İngiltere`nin aracılığıyla yapılmasına razı oldu. Yani Amerika,
Türkiye`ye yapacağı yardımı İngiltere`ye, İngiltere ise Türkiye`ye
verecekti.
Fakat Türkiye`nin 1 Haziran 1942`de imzaladığı yeni bir ticaret
anlaşması ile silah karşılığında olmak üzere Almanya`ya 45 bin ton
krom vermeyi taahhüt etmesi, Amerika`da tekrar kötü bir etki
yarattı. Bu sırada Amerika`da bulunan Hüseyin Cahit Yalçın Yeni
Sabah gazetesinde, bu konuda şunları yazmaktaydı: “Birleşik
Amerika`ya ayak basar basmaz krom meselesi ile karşılaştım.
Otelde hemen dinlenmeden bir gazete muhabiri elinde gazeteden
kesilmiş bir havadisi uzatarak mütâlaamı sordu. Bu, İstanbul`dan
gelmiş bir telgraftı. Almanlara silah mukabilinde krom vermek üzere
395

6 Ocak 1942’de, 9 Ekim 1941 tarihli Türk Alman Ticaret Anlaşması gereğince
oluşturulan bazı komisyonlar ile 25 Temmuz 1940 tarihli anlaşma gereğince
oluşturulan bazı komisyonlar birleştirilerek Almanlarla ekonomik işbirliği
çalışmalarının ivedilikle devamına gayret edilmiştir., BCA,030.18.01.02.97.109.14.
396
Zaman içinde bir gelişme olmayınca İngiliz Hükümeti, Sefareti aracılığı ile 1944
yılında meselenin âkıbetini Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan tekraren sorup, ödemeyi
talep etmiş, ancak Türk ekonomisindeki şartlar gereği kendilerine arzu ettikleri
cevap yine verilememiştir., BCA, 030.10.0.0.52.344.11.
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aramızda bir mukavele imzalandığını bildiriyordu. Bu mukavelenin
Amerika`da fena bir tesir yaptığı gittikçe meydana çıktı.” Bunlara
rağmen Türkiye 1942 yılı içinde “Ödünç Verme ve Kiralama (Lend
and Lease)” kanunundan faydalanmaya başladı.397
Baskı Dönemi
II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye`nin savaşan devletlerle
ilişkileri incelendiğinde ortaya çıkan en önemli problemin “savaşa
girmeme noktasında gösterilen direnç” ile ilgili olduğu
görülmektedir.398 Türkiye`nin bu ilkesini kabul ettirmek için
gerçekleştirdiği diplomatik çabalar, II. Dünya Savaşı boyunca
devam etmiş ve bu çabalar esnasında da Türkiye yoğun diplomatik
ataklarla karşı karşıya kalmıştır.399 Fiilen savaşa girmemesine
rağmen harp ekonomisinin bütün külfetini Millî Korunma
Kanunu’nu hayata geçirecek kadar hisseden, sosyal anlamda da
ciddi boyutlarda huzursuzluk yaşayan Türkiye’nin bu direnci son
derece yerinde idi.400
Türkiye`nin tarafsızlığı savaşan devletlerin menfaatlerine
uygun olmadığı için bu devletler, Türkiye`nin tarafsızlığını bozma
noktasında büyük çabalar göstermişlerdir.401 Hatta kendi aralarında

397

Olaylarla Türk Dış Politikası, s.159-160.
Türkiye, prensipte savaştan uzak durma kararı alırken, askerî teçhizat
noktasında teyakkuzda kalmış ve bu bağlamda 1 Mayıs 1943’ten beri Türk Hava
Kurumu’nda Motor Fabrikası Teşkilat Büro Şefi olarak çalışan Polonya teb’asından
Yüksek Mühendis Dziewonski Josef’i İngiltere’ye Gipsy motorlarının lisansı üzerine
tetkikat yapması için gönderme kararı almıştır., BCA, 030.10.0.0.133.958.8.
399
Türkiye, savaşa girmemek adına gösterdiği bu direncin yansıra savaşa karşı
teyakkuz halini de muhafaza etmiştir. Bu bağlamda İngiltere’den askerî
fabrikalarda kendilerinden istifade etmek üzere 9 aylık kadro ile Polonyalı
Uzmanların alınma kararı 12 Eylül 1941 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca kabul
edilmiştir., BCA, 030.18.01.02.96.80.13.
400
BCA, 030.10.0.0.133.959.11.
401
Türkiye’nin savaş dışı kalma istek ve kararlılığı, Türk Dış Politikası’nın dayandığı
prensipler, İstanbul’da yayınlanan haftalık Fransız menşe’li siyasî Les Nouvelles
Hebdamodaires gazetesinin 24 Mart 1945 gün ve 39 sayılı nüshasının birinci
sayfasında çıkan bir karikatürde rencide edilmiş. Basın ve Yayın Umum Müdürü
tarafından Başbakanlık’a müracaat edilerek, derginin Matbuat Kanunu’nun 50.
Maddesi gereği Bakanlar Kurulu’nca kapatılması talep edilmiştir. BCA,
030.10.0.0.86.572.7.
398
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gerçekleşen gizli yazışmalarda Türkiye öncelikli konu olma vasfını
büyük ölçüde korumuştur.402
Türkiye ile ilgili Müttefik devletlerin görüşlerini ortaya
koydukları, zaman zaman kararlar aldıkları politik ortamlardan biri
de konferanslar olmuştur. Özellikle Sovyetler Birliği`nin teşebbüsü
sonucu Türkiye`den hangi konularda yararlanabileceklerini tespit
etmek için gayret göstermişlerdir. Konferanslarda tartışılan bir
numaralı konu Türkiye`nin savaşa sokulması meselesidir. Ancak, bu
konferanslarda Sovyetler Birliği`nin Boğazlar konusundaki tavrı da
büyük önem kazanmıştır.
Söz konusu konferansları; “Savaşın yürütülmesi ve savaş sonu
düzeni ile ilgili konferanslar.” ve “Türkiye`yi savaşa sokma
çabalarını içeren konferanslar.” olarak sınıflandırmak yerinde
olacaktır.
SAVAŞIN YÜRÜTÜLMESİ VE SAVAŞ SONU DÜZENİ
İLE İLGİLİ KONFERANSLAR
Kazablanka Konferansı (14 – 24 Ocak 1943)
15 Ocak 1943 tarihli bu konferans, Roosevelt ile Churchill
arasında yapılmış, daha sonra bu iki devlet adamına Fas Sultanı ile
De Gaulle de katılmıştır.403 Müttefikler arasında yapılan bu
konferansta savaşın bütün stratejik ve diplomatik sorunları ele
alınmıştır. Başkan Roosevelt`in topyekün “kayıtsız şartsız teslim
konferansı” dediği toplantı sonunda; Sovyet Rusya üzerindeki
402

19 Eylül 1941’de Churchill’den Stalin’e gönderilen kişisel mesajda; “…Sizinle
askeri işbirliğini gerçekleştirebileceğimiz olası alanlar kurmaylarca incelenmiş
bulunmaktadır. Güneyde büyük ödül Türkiye’dir. Eğer Türkiye kazanılabilirse, bir
diğer kuvvetli ordu elde mevcut olacaktır. Türkiye, bizimle birlikte savaşa girmek
ister, ancak bir korkusu vardır, o da nedensiz değil. Türklerin yoksun bulunduğu
teknik malzeme ikmali ve önemli ölçüde İngiliz kuvveti konusunda söz
verilmesinin üzerinde kesin etki yapma olasılığı…”
24 Kasım 1942 – Yine Churchill, Stalin’e yazdığı gizli mektupta, “Türkiye
konusunda Başkan Roosewelt’e düşüncelerimi bildirdim. Onun da benden bağımsız
benzer görüşlere sahip olduğunu gördüm. Bana göre Türkiye’yi baharda bizim
yanımızda savaşa sokmak için yoğun çaba harcamalıyız. Bu amaçla Türkiye’nin
statüsünü, toprak bütünlüğünü güvence altına alan bir İngiltere – Sovyetler
antlaşmasına Birleşik Devletler’in de katılmasını isterim.” demektedir., II. Dünya
Savaşı’nda Türkiye Üzerine Gizli Pazarlıklar (1939-1944) SSCB Dışişleri
Bakanlığı, Alman Dışişleri Bakanlığı Belgeleri, s.77-94-95.
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baskıyı hafifletmek için Sicilya`ya çıkartma yapılması, Balkanlar`da
ikinci bir cephe açılması, bunun için de Türkiye`nin savaşa
katılmasını
sağlamak
üzere
hazırlıklara
girişilmesi
kararlaştırılmıştır. 404 Kazablanka Konferansı, Müttefik devletlerin
siyasi birliğini sağlayamamakla beraber stratejik yönden uyum
sağladıkları bir toplantı olmuş, ayrıca, Türk devlet adamlarına
Amerika’nın Türkiye’den yavaş yavaş elini eteğini çektiği ve
İngiltere’ye sömürgeci bir devlet gibi davranma hakkının tanındığı
gerçeklerini göstermiştir.405
Washington Konferansı (12 – 16 Mayıs 1943)
Roosevelt ile Churchill arasında Kuzey Afrika cephesinin
kapanması üzerine mevcut savaş sorunlarını müzakere etmek üzere
gerçekleşen bir konferanstır. Konferansta, İtalya`nın işgal edilmesi,
ikinci cephenin Fransa`da açılması, savaş sonrasında kurulacak
barışın korunması sorumluluğunun Amerika, İngiltere, Sovyet
Rusya ve Çin`e verilmesi kararlaştırılmıştır. Konferansın Türkiye ile
ilgili boyutu ise; Türk havaalanlarından faydalanılması konusunun
tartışılması olmuştur.406
Quebec Konferansı (11 – 24 Ağustos 1943)
1943 yılı ortalarına gelindiğinde savaşın seyrinin Müttefikler
lehine gelişmesi üzerine Roosevelt ile Churchill arasında
gerçekleşen bir konferanstır. Temelde savaş sonrasında
Almanya`nın konumu görüşülmüş ve Türkiye`nin savaş dışı durumu
değerlendirilmiştir. Konferansın bu anlamdaki orijinalitesi,
“Türkiye`nin Müttefikler yanında savaşa katılması için zamanın
erken olduğu” hususunda anlaşılmasıdır.407 Fakat belirtmek gerekir
ki; konferans öncesinde ve sürecinde ikinci cephenin Türkiye`de
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açılması düşünülmüş, konferans sonrasında ise bu ikinci cephenin
Fransa`da açılması karara bağlanmıştır.408
TÜRKİYE`Yİ SAVAŞA SOKMA ÇABALARINI İÇEREN
KONFERANSLAR
Adana Konferansı (30 Ocak- 1 Şubat 1943)
Adana Konferansı öncesinde Churchill`in, İnönü`ye verdiği
yazılı bir metnin içeriği dikkate şayandır. Bu metinde Churchill,
silah yokluğu sebebiyle Türkiye`nin savaşa girmemesini anladığını
fakat bu devreden sonra mutlaka Müttefikler safında savaşa
katılması gerektiğini, böyle bir durumda İngiltere ve Amerika`nın
Türkiye`ye askerî yardımlarını büyük ölçüye çıkaracaklarını
belirtmiş, ayrıca savaş sonrasında toplanacak barış konferansına
katılabilmenin şartının da savaşa fiilen katılmakla mümkün
olacağını ifade etmiştir.
Esasen Churchill, Sicilya işgali ile ilgili İngiliz plânlarının
Amerika tarafından kabul edilmesi karşısında iyice cesaretlenmiş,
bunun üzerine Akdeniz’deki stratejisinin kilit noktası olan
Türkiye’yi savaşa sokma plânlarını gerçekleştirmek için Türk devlet
adamlarını ziyaret etmeye başlamış, bu sebeple Adana’ya
gelmiştir.409 Bu bağlamda Adana Konferansı`nda iki önemli konu
başlığı, gündemi oluşturmuştur; ilki Türkiye`nin savaş sırasındaki
yeri, ikincisi ise Türk – Rus ilişkilerinin seyridir.
Churchill`in Adana`ya gelmeden evvel Roosevelt ve Stalin`den
aldığı mektuplar İnönü ile yaptığı görüşmelere yön vermiştir.
Özellikle Stalin`in gönderdiği mesajda “Türkiye`nin baharda bizim
tarafımızda savaşa katılması için mümkün olan her şeyin yapılması
arzu edilir. Hitler ve suç ortaklarının yenilgilerinin hızlandırılması
için bu çok önemlidir.” şeklindeki ifadeleri dikkat çekicidir.
Müzakerelerin sonucu askerî bir anlaşma kapsamı içine
alınmış410 ve Türkiye`ye, bir yıllık savaş ihtiyacı olarak savaş
408
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malzemesi, saldırıya uğraması muhtemel yerlerin korunması için bir
İngiliz uçak filosu ve Türk komutası altına verilebilecek olan belli
bir miktar uçaksavar ve tanksavar birliklerinin sağlanması
kararlaştırılmıştır. Bütün bunların bir sonucu olarak Adana
Konferansı`nda;
“Türkiye`nin
askerî
gücü
zayıftır
ve
güçlendirilmelidir ve Türkiye istediği gibi hareket etmede serbest
bırakılmalıdır.” şeklinde iki nokta açıkça ortaya çıkmıştır. Churchill,
2 Şubat’ta Stalin’e yazdığı mektup ile Adana görüşmelerinden
Rusya`yı haberdar etmiş, Türkiye`den Müttefikler yanında savaşa
katılmasını istemediğini, ancak bu yılsonuna kadar, belki de daha
önce savaşa katılacağını zannettiğini ifade etmiştir.
Adana Konferansı`nın son derece gizli yapılmasına gayret
edilmiş olmasına rağmen kısa zamanda duyulmuş ve özellikle
Almanya`da büyük yankı yapmıştır. Zira; Türkiye, İngiltere`nin
olduğu kadar Almanya`nın da plânlarında kilit bir rol oynamakta,
Türkiye`nin savaş dışı durumu Hitler`in korkulu rüyası olan
Balkanlar`da bir cephe açılmasını engellemekteydi.411 Adana
Konferansı sürecinde Churchill’in, Sovyetlerin Türklere karşı yalnız
iyi niyet besledikleri üzerine acemice direnişi, İngilizlerin
Avrupa’daki durumlarını güçlendirmek için, “Sovyetler ile ayrı bir

yeniden canlanan mütekabil emniyet, hüsnüniyet, sempati ve karşılıklı anlayıştan
gerek Büyük Britanya ve gerek Türkiye halkının istifade edeceklerinden şüphem
yoktur.” Ardından Rus zaferlerinden bahsetmiş ve bu zaferlerin Almanların Orta
Şarkı istilâ etmeleri tehlikesini uzaklaştırmış olduğunu kaydetmiştir. Şimalî
Afrika’daki harekâta da temas ederek, Sekizinci Ordunun Tunus’a gelmesi, Mihver
kuvvetlerinin Şimalî Afrika’dan atılmasında mühim yardımı dokunacağını söylemiş
ve sözlerine şöyle devam etmiştir: “Tunus’ta önümüzdeki aylar ve hattâ haftalar
zarfında çetin mücadeleler olacaktır. Fakat neticede İtalyanları ve Almanları Şimalî
Afrika’dan tamamen atacağımıza eminim.”, Akşam, 2 Şubat 1943
411
Görüşme sürecinde Türkiye, Rusya`nın Balkanlar`daki emellerinden rahatsız
olduğunu,
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sonrasında
muzaffer
bir
Rusya`nın
Balkanlar`ı
komünistleştireceğinden endişelendiğini yansıtmıştır. Churchill ise, Türkiye`nin
endişelerini anlamış, herhangi bir saldırıya karşı koyabilecek askerî güç
meselesinde vaadlerde bulunmuştur. Bu meyanda süren müzakere sonunda İnönü,
Türkiye`nin basiretli davranması gerektiğini söylemiş, Churchill ise cevap olarak,
savaştan sonra barış ve güvenliği koruyabilecek ve Milletler Cemiyeti`nden çok
daha kuvvetli bir Milletlerarası teşkilat kurulacağını, o nedenle kendisinin
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anlaşma”ya yanaşacakları korkusunu artırmıştır. Böyle bir anlaşma,
elbette Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen bir gelişme olacaktır.412
Moskova Konferansı (19 Ekim – 1 Kasım 1943)
Savaşta meydana gelen son gelişmeleri görüşmek, alınacak
önlemleri belirlemek ve aralarında uyum sağlamak üzere Amerika,
İngiltere, Sovyet Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, 19 Ekim 1943`te
Moskova`da, Kremlin Sarayı`nda toplandılar.413
19 Ekim günü konferansın ilk oturumunda Sovyet Dışişleri
Bakanı Molotov, Rusya`nın doğudan Avrupa`ya doğru ilerlemesini
kolaylaştırmak için Türkiye`nin bizzat savaşa katılması gerektiğini
ileri sürdü. Molotov`a göre Türkiye`nin savaşa girmesinin istenmesi
bir telkin şeklinde değil, bir emir şeklinde olmalıydı. Molotov,
savaşa katılmadığı takdirde Türkiye`ye savaş malzemesi
sevkiyatının durdurulmasını istedi. Ancak İngiltere ve Amerika`nın
düşüncesine göre Türkiye`nin savaşa katılması, Müttefiklerin
Türkiye`ye geniş silah yardımını gerektirecekti ki; 1944 Mayıs`ında
Batı Avrupa`ya büyük bir çıkarmanın hazırlıklarını yapmakta olan
İngiltere ve Amerika bu yardımı yapamazlardı.414 Bu yaklaşımda
haklılık payı vardır, ancak ilginç olan nokta bu konferansta
Sovyetlerin Türkiye’nin savaşa girmesindeki ısrarlarından Türk
halkının Kahire Konferansı sonunda haberdar olmasıydı.415
Konferansta, Sovyetler Birliği, Almanya`ya karşı nihaî zafere
kadar savaşacağı konusunda güvence verdi. Böyle bir güvence daha
önce yoktu ve bu devletin Almanya ile anlaşmasından
korkulmaktaydı. Böylece, Müttefikler arasındaki kuşkular da
silinmiş oldu. Sovyetler Birliği ayrıca savaştan sonra kurulacak olan
uluslararası kuruluşu destekleyeceğini söyledi. Aslında uzun bir süre
Milletler Cemiyeti`nin savaştan sonra da sürdürüleceği sanılmıştı.
Ancak, Milletler Cemiyeti artık uluslararası alandaki saygınlığını
yitirmişti. Amerika Birleşik Devletleri bu örgüte üye değildi ve üye
olacağı yeni bir uluslararası örgütün kurulmasını istiyordu.416
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Nihayetinde 1 Kasım günü yayınlanan ortak bildiriyle
sonuçlanan konferansta; Sovyet Rusya`nın da isteğiyle, İkinci
Cephenin önceden kararlaştırıldığı şekilde 1944 yılı ilkbaharında
açılması, Türkiye`ye hemen savaşa katılmayı kabul ettirmek için
baskı yapılması, savaştan sonra da barışı korumak için dört devletin
işbirliği yapması ve nüfuz alanı politikası gütmemesi
kararlaştırıldı.417 Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının dikkat
çektiği konferans kararları genel anlamda olumlu bir yankı
uyandırmıştır.418
I. Kahire Konferansı (5 – 6 Kasım 1943)
İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden, Moskova
Konferansı`nın kararlarına uygun olarak Türkiye`ye teklifte
bulunma imkânını hemen konferanstan dönerken buldu ve 5 – 6
Kasım tarihleri arasında Kahire`de Türk Dışişleri Bakanı Numan
Menemencioğlu ile görüştü. Aslında görüşme teklifi Türkiye`den
gelmişti. Eden, önce bu teklifi kabul etmek istememişse de İngiliz
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye`nin mevcut tutumunu değiştirmenin iyi
olacağını, ancak bu yol ile Balkan Devletleri’nin Rusya`nın nüfuzu
altına düşmesinin önlenebileceğini, aksi halde İngiltere`nin
Rusya`dan önce Balkanlar`a girmesinin mümkün olamayacağını
bildirince, Kahire`ye Numan Menemencioğlu `nu davet etti.
Eden, Kahire`de Türkiye`den İngiltere adına hava üsleri, üç
Müttefik hükümet adına ise yılsonuna kadar savaşa katılmasını
istemiş, Alman hava kuvvetlerinin Ege`deki üstünlüğünü kırmak
için İngiltere`nin Güney Batı Anadolu`daki hava alanlarına şiddetle
ihtiyacı olduğunu söyleyerek, Türkiye`nin savaşa katılmasından
doğacak avantajlar üzerinde durmuştur.
Eden`ın Kahire`deki bu istekleri Türk heyeti tarafından
benimsenmedi ve Müttefiklere hava üsleri vermenin savaşa girmeye
yol açacağı, bunun sonucu olarak Almanya`nın, İstanbul, İzmir ve
hattâ Ankara`ya karşı saldırıda bulunmalarını hiçbir kuvvetin
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durduramayacağı söylendi. Kısaca, Türk heyeti şunu açıkça ortaya
koydu ki; Türkiye bakımından; toprakları üzerinde Müttefiklere üs
vermekle savaşa katılmak arasında bir fark yoktur ve şu dönemde
Türkiye savaşa katılmak için hazır değildir.419
Birinci Kahire Konferansı`ndan çıkan tek sonuç Türk heyetinin,
İngiliz tekliflerini hükümete duyuracağına dair sözüdür. 15
Kasım`da Menemencioğlu, İngiliz Büyükelçisi Knatchbull –
Hugessen`i çağırarak Türkiye`nin, İngiltere`nin tekliflerini
reddettiğini bildirmiştir.420
Tahran Konferansı (28 Kasım – 1 Aralık 1943)
I. Kahire Konferansı`nın akabinde Amerika, İngiltere ve Sovyet
Rusya arasında gerçekleşen Tahran Konferansı`nın başlangıcında
Stalin, Türkiye konusunun hem siyasî hem de askerî bir sorun
olduğunu belirterek, “Türkiye İngiltere`nin müttefiki, S.S.C.B. ve
Birleşik Devletler ile de dostça ilişkileri var. Türkiye artık bizimle
Almanya arasında oynamamalı.”421 diyerek gergin bir ruh haliyle
konferansa başladığının sinyalini vermiştir.
Türkiye`yi savaşa sokmaya yönelik İngiliz baskısı Tahran
Konferansı`ndan sonra daha da ağırlaştı. Churchill, konferansta
Türkiye`nin savaşa katılma önerisini reddetmesi durumunda İngiliz
Hükümeti’nin artık Türkiye`nin toprak bütünlüğü ve özellikle
Boğazlar`daki hakları konusunda hassas davranmayacağını;
Türkiye`nin barış masasına oturma şansını kaybedeceğini ifade
etmiştir.
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Bu noktada Churchill, Stalin`in Türkiye`nin askerî malzeme
realitesi ile ilgili sorusuna; “Türklerin tüfekleri, oldukça iyi topları
var. Ama tanksavar topları, hava kuvvetleri, tankları yok. Biz
Türkiye`de askerî okullar örgütledik ama devam eden pek az.
Türklerin telsiz malzemesi kullanmada tecrübeleri yok. Ama Türkler
iyi savaşçılardır.”422 diye cevap vermesi mevzuyu ne denli
irdelediklerini göstermektedir. Hakikaten dönemin Bakanlar Kurulu
Kararları incelendiğinde çok sayıda İngiliz subayının Türk askerî
okul ve birimlerinde görevlendirildikleri görülmektedir.423
Konferans sürecinde Türk tarafının son defa görüşlerinin
alınmasını teklif eden Churchill`in bu konuda olumsuz cevap
alınması halinde İngiltere`nin Türkiye işinden şimdi ve savaştan
sonraki barış konferanslarında ellerini yıkayacağını424 belirtmesi
Türkiye`ye açıkça gözdağı vermesi anlamı gelmekteydi.
Tahran Zirve Konferansı`nın sonunda Türkiye ile ilgili olarak
“Türkiye`nin yılın sonuna kadar Müttefikler safında savaşa
katılmasının askerî bakımdan şayan-ı arzu olduğuna” ve Roosevelt
ile Churchill`in İnönü`yü Kahire`ye davet ederek savaşa katılmasını
istemelerine karar verilmiştir.425
II. Kahire Konferansı (3 – Aralık 1943)
Tahran Konferansı`nda alınan karara uygun olarak Churchill ve
Roosevelt, İnönü`yü Kahire`ye davet ettiler. İnönü, cevaben; Tahran
Konferansı`nda alınan kararların temeli üzerinde konuşulacaksa
gelemeyeceğini fakat davet Türkiye`nin ortak davaya hizmet
422
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edebilmesi için en iyi metodun serbestçe ve önceden alınan kararlara
dayanmadan tartışılması imkânı yaratmak için yapılacaksa
gelebileceğini bildirdi. Bunun üzerine İnönü`ye gerekli teminat
verildi426 ve toplantı hazırlıklarına başlandı.
Toplantının başlangıcında Roosevelt, Türkiye`yi Almanya`ya
karşı savaşan müstakbel Birleşmiş Milletler üyeleri arasında
görmekten memnun olacaklarını belirtmiş, ardından Churchill,
Türkiye`nin savaşa girmesiyle elde edeceği menfaatlerin sürekli
olacağını, barış masasında galiplerin yanında oturacağını, aksi
takdirde koridorda kalacağını, Bulgaristan savaşa katılırsa Sovyetler
Birliği`nin Bulgaristan`a savaş ilan edeceğini, dolayısıyla
Almanya`nın tehlike arz edecek durumunun kalmadığını ifade
etmiştir.427 Churchill, bu konuşmasıyla Türkiye`ye savaşa katılması
yönünde durum tahlili yaparak ısrar ederken, Almanya konusunda
da Türkiye`yi rahatlatmaya çalışmıştır.428 İnönü ise cevaben;
Türkiye`nin ancak muayyen bir askerî işbirlik plânı çerçevesinde
savaşa girebileceğini, bunun en önemli şartının da askerî hazırlığın
ve yardımın daha önceden tamamlanması olduğunu, hazırlıklar
tamamlanmadan Almanya`yı tahrik etmemek gerektiğini
belirtmiştir.429
Genel olarak bakıldığında Kahire toplantıları müzakerelerle
geçmiş, fakat net bir karar alınamamıştır. Aslına bakılırsa, Başkan
Roosevelt, Türkiye`nin savaş dışı durumunun devamında fayda
görmekteydi. Roosevelt`e göre; Türkiye`nin Akdeniz harekâtında
etkin bir rol oynayabilmesi için “Ödünç verme ve kiralama” kanunu
gereğince geniş çapta yardıma ihtiyacı vardı.430

426

Olaylarla Türk Dış Politikası, s.176.
Altıncı Askerî Tarih Bildirileri Semineri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1999,
s.40.
428
Bu gelişmelerden iki yıl sonra bir İngiliz Amirali, “Bu harpte Türklerin
müttefiklerine yardımı çok büyük olmuştur.” diyecektir. Çünkü Türkiye’nin
tarafsızlığı ve savaş dışı durumu bölgenin büyük ölçüde emniyetini de sağlamıştır.,
Vakit, 15 Ocak 1945
429
Altıncı Askerî Tarih Bildirileri Semineri, s.40-41.
430
Olaylarla Türk Dış Politikası, s.178.
427
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RUS TEHDİT ve ÜLTİMATOMLARI
19 Mart 1945 Sovyet Notası
19 Mart 1945`te Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov,
Sovyet Hükümeti`nin Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 17
Aralık 1925`te imzalanan ve süresi 7 Kasım 1945`te bitecek olan
Türk – Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması`nın, İkinci
Dünya Savaşı sırasında meydana gelen “derin değişiklikler”den
dolayı, 7 Kasım 1935 tarihli protokol hükümlerine uygun olarak
feshi hususundaki arzusunu Türkiye`nin Moskova Büyükelçisi
Selim Sarper`e bildirdi.431
Türkiye, 20 yıldır Türk Dış Politikası’nın temeli olan ve
dostluğun sembolü haline gelmiş bulunan bu pakta çok önem
vermekteydi. Bu sebeple Türk Hükümeti, 7 Nisan 1945`te verdiği
cevapta Sovyet Hükümeti`nin ne gibi teklifleri olduğunu sordu ve
her iki tarafın da menfaatlerine uygun bir diğer paktın
yapılabileceğini bildirdi.
Türk Hükümeti`nin bu mektubuna Haziran ayına kadar bir
cevap gelmedi. Haziran ayında Türkiye`nin Moskova Büyükelçisi
ile Sovyet Dışişleri Bakanı arasındaki bir görüşmede Molotov, yeni
bir paktın imzalanmasından önce iki ülke arasında; Türk – Rus
Doğu sınırlarında değişiklik, herhangi bir saldırı karşısında ortak
savunmayı sağlamak üzere Boğazlarda Sovyetlere üsler verilmesi ve
Montreux Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirilmesi prensibi
üzerinde iki hükümet arasında bir anlaşma gibi bazı meselelerin
çözümlenmesi gerektiğini söyledi. Türk Hükümeti, Rusya`nın ilk iki
isteğini reddetti. İngiltere ise, Rusya`nın bu isteklerini Potsdam
Konferansı`na kadar ertelemesini istedi.432
Sovyetler`in, 19 Mart 1945 tarihli nota ile Türkiye`den toprak
istemeleri karşısında Amerika’nın o andaki tutumunu, Başkan
Truman anılarında; “…Toprak verme sorununun Türk ve Rusların
kendi başlarına oturup çözmeleri gereken bir sorun olduğunu
söyledim…” şeklinde ifade etmiştir ki, bu da Türkiye`nin bazı

431

Akşam, 22 Mart 1945
Olaylarla Türk Dış Politikası, s.185., Cem Sar, Türk Dış Politikası, s.207-208., Oral
Sander, Siyasî Tarih, s.448.
432
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bölgelerinin Sovyetlere geçmesinin o günlerde
ilgilendiren bir konu olmadığını göstermektedir.433

Amerika’yı

Burada göz önünde tutmamız gereken bir başka nokta da, o
dönemde Sovyet Rusya’nın Orta Avrupa`da ve Balkanlar`da
kendisine bağlı bir devletler kuşağı oluşturma peşinde olmasıdır.
Batılılar bu durumdan oldukça huzursuzluk duymuşlar fakat engel
de olamamışlardı.434
Sovyetler Birliği`nin 7 Haziran 1945 Tarihli İstekleri
7 Haziran 1945’te Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim
Sarper, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov ile bir görüşme yapmış, bu
görüşme esnasında Molotov, Türkiye`nin Sovyetler Birliği ile yeni
bir antlaşma yapmak istediği takdirde; Kars, Ardahan ve Artvin
bölgelerinin
Sovyetler
Birliği`ne
verilmesi,
Montreux
Sözleşmesi`nin tadil edilmesi, Boğazlar`da Sovyetler Birliği`ne kara
ve deniz üssü verilmesi, Türkiye`nin İngiltere ile ortaklığı bırakması
ve Türkiye`nin Sovyetler Birliği ile Balkan peykleri arasında
yapılmış olan antlaşmaya benzer bir antlaşmayı kabul etmesi
gerektiğini belirtmiştir.
Selim Sarper, bu istekleri Ankara`ya bildirmeye lüzum dahi
görmeden reddetmiş, Montreux Sözleşmesi`nin yalnız Türkiye ile
Sovyetler Birliği`nin meselesi olmadığını, bunun bütün Karadeniz
sahil devletlerini ilgilendirdiği, Türk Hükümeti`nin de sınır
değiştirmeyi ve Boğazlarda üs vermeyi kabul etmeyeceğini
belirtmiştir. İki gün sonra Türk Hükümeti`nin Selim Sarper`e
verdiği resmî talimat da aynı şekilde olmuştur.
433

Ancak Truman, Türkiye Cumhuriyeti’nin 25. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle
gönderdiği ve Ankara Radyosu’nda yayınlanan kutlama mesajında; “… İlk
Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk’ün boyun eğmez önderliği altında Türk Milleti’nin
azimle yaptığı ilerleyiş mücadelesine biz, Amerika’da başından beri büyük bir
hayranlık duyduk…
Türkiye’nin siyasi bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, Birleşik Amerika’nın ve bütün
hürriyetperver milletlerin güvenliği bakımından büyük bir ehemmiyeti haizdir.
Türkiye ve Yunanistan’a yapılan yardımın genişletilmesini, Birleşmiş Milletler
Anayasası’nın maksat ve prensiplerine uygun olarak 12 Mart 1947’de Amerikan
Kongresi’ne tavsiye ettim. Bu program, 1949 Haziranı sonuna kadar uzatılmıştır…”
diyecektir. BCA, 030.1.0.0.101.624.13.
434
Altıncı Askerî Tarih Bildirileri Semineri, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1999,
s.147.
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Sovyetler Birliği`nin bu isteklerinden 1921 senesinden evvelki
statükoya geri dönmek ve yayılmak arzu ve kararlılığında olduğu
anlaşılıyordu.. Bu nedenle Türkiye, bu konuyu bir ölüm – kalım
davası olarak kabul etmiş ve Amerika ile İngiltere`nin diplomatik
desteğini aramıştır. Türkiye`nin İngiltere`den diplomatik destek
istemesi, İngiltere`nin Akdeniz`de halen sözünün geçtiği anlamına
gelmekteydi. İngiltere ise, Türkiye`yi desteklemek için bir Anglo –
Amerikan ortaklığının kurulmasını teklif etmiş, fakat Amerika yine
de Sovyetler Birliği`nin tutumuna karşı fikir birliği sağlayamayarak
bu konuyu Potsdam Konferansı`na bırakmıştır.435
Yalta Konferansı (4 – 11 Şubat 1945)
Yalta Konferansı, Müttefikler`in zaferi kazanacağının belli
olmaya, yani savaşın sonunun görünmeye başladığı dönemde,
gelecekteki barışın esaslarını saptamak üzere, Roosevelt,
Churchill436 ve Stalin arasında yapılmıştır.
4 – 11 Şubat 1945 tarihinde savaşa son verilmesi ve savaş
sonrası barış düzeninin saptanması amacıyla yapılmış olan Yalta
Konferansı sırasında Sovyetler Birliği, Türkiye ile ilgili iki sorunu
ortaya koymuştu. Türkiye`nin kurulacak olan Birleşmiş Milletler`e
üyeliği ve Boğazlar meselesi. 8 Şubat tarihli toplantıda Sovyetler
Birliği, Türkiye`nin Birleşmiş Milletler`e alınmasına karşı çıkmış,
fakat bu toplantı sonucunda, 1 Mart 1945 tarihinden önce mihver
devletlere karşı savaş ilân eden memleketlerin Birleşmiş Milletler`e
katılma hakkının olabileceğine karar verilmişti.
Bu karar Türkiye için belirleyici olmuş, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin 23 Şubat tarihli toplantısında, 401 üyenin oybirliği ile
Almanya ve Japonya’ya harp kararı alınmış,437 24 Şubat 1945’te ise
435

İkinci Dünya Savaşı`ndan Sonra Türk Dış Politikası, (Devlet Arşivleri Gn. Mdl. Yer
No: 913A4954), s.6-8.
436
Yalta Konferansı öncesinde Churchill, Moskova’da Stalin ile savaş sonrasında
nüfuz bölgeleri üzerine gizli bir anlaşma yapmış, anlaşma ile ilgili notları devlet
arşivine vermemiş, “Tolstoy” başlıklı bir dosyada toplayarak, Başbakanlık Özel
Arşivi’ne vermiştir., İlhan Tekeli, Selim İlkin, II. Dünya Savaşı Türkiyesi, İletişim
Yayınları, İstanbul 2013, s.353
437
Ulus, 24 Şubat 1945., Türkiye’nin, savaşın başlangıcından beri bîtaraflık
prensibine bağlı kalışı, önemli ve yerinde bir karardı. Zîrâ; Türkiye Cumhuriyeti
iktidar partisi olan CHP’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Ekonomimizin Durumu,
Sebepleri ve Sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede ortay çıkan durum şöyledir;
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Türkiye`nin Washington`daki Büyükelçisi, 1 Ocak 1942 tarihli
Birleşmiş Milletler Beyannamesi`ni imzalamıştır.438 Böylece
Türkiye, San Fransisco Konferansı`na katılabilmek ve Yalta
Konferansı`nda tespit edilmiş olan formalite şartlarına hukûken
uymak için resmen harbe girmeye karar vermişti.439 6 Mart 1945`te
ise Amerika’nın Ankara Büyükelçisi M. Steinhard, Türk Dışişleri
Bakanlığı`na, Türkiye`nin San Fransisco Konferansı`na davet
edildiğini haber verdi.440
Avrupa ve Amerika’da, hattâ bütün ileri memleketlerde harp dolayısıyla fiyatlarda
bir yükselme görülmüş ise de, bu yükselme % 10’dan % 50’ye kadar olmuştur.
Bizde ise, % 400 nispetinde bir geçim darlığı olmuştur.
Bu nispet, Suriye, İran, Irak ve Asya’nın diğer geri memleketlerine yakındır.
Özellikle buğday ve ekmeğin yükselmesi, işçi fiyatlarını yükseltmiş, bu durum da,
bütün maliyetlerin yükselmesine sebep olmuştur. İçeride eşya fiyatlarının
yükselmesi, dış ticareti menfi yönde etkilemiştir. Tüm bu sürecin en müspet yönü,
köylünün refah seviyesinin nispeten iyileşmesi olmuştur; buğday fiyatlarındaki
artıştan dolayı. (Böyle şartlar altında Türkiye’nin harbe girmesi, uzun süre varlık
mücadelesine
sürükleneceği
gerçeğini
ortaya
koymaktadır.)
BCA,
490.1.0.0.63.240.9.
438
Türkiye’nin bu kararı memnuniyetle karşılanmıştır. Özellikle Londra’da yapılan;
“Türkiye’nin Mihvere harp ilanı, Müttefik davasına karşı açıkça belirtilen
sempatinin en kuvvetli tezahürüdür.” Şeklindeki yorumlar dikkat çekicidir., Ulus, 25
Şubat 1945
439
Türkiye’nin savaş dışı kalma olgusu yorumlanırken, çoğu kez yanlış olarak
tarafsız kaldığından söz edilmektedir. Oysa Türkiye’nin bu dönemdeki politika
başarısında temel neden, doğru zamanda, doğru tarafı seçebilmesidir. Türkiye’nin
politikasının yenilikçi yönü, bir taraf seçmiş olmasına karşın, sıcak savaş dışı
kalmayı başarabilmesidir.
Türkiye’nin ordu içinde ve halk arasında Hitler sempatizanlığının yaygın olduğu bir
dönemde Mihver değil de, sonunda savaşı kazanacak olan Müttefikleri seçmesi,
tüm gidişatı Türkiye lehine değiştirmiştir ki, bu diplomatik bir başarıdır.
Ancak, taraf seçildikten sonra o tarafın yürüttüğü savaşa katılmanın kaçınılmazlığı
düşünülebilir. Taraf seçildikten sonra savaş dışı kalma, o tarafın diğer mensupları
bakımından kolay razı olunabilecek bir şey de değildir.
Eğer savaşın başında Sovyetler Müttefiklere katılmış olsaydı, Türkiye’nin savaş
dışı kalma gerekçesi bulması zorlaşırdı. Yahut Almanya, Rusya yerine Türkiye’ye
saldırsaydı, Türkiye’nin savaş dışı kalması söz konusu olamazdı. Ayrıca,
Türkiye’nin ordusunun ve toplumunun direniş gücü de Almanların Türkiye’ye
yönelik hesaplarını değiştirmiştir., İlhan Tekeli, Selim İlkin, II. Dünya Savaşı
Türkiyesi, s. 654-655.
440
Bu tarihi gelişme basında; “Dün öğleden sonra saat 6 da Amerika Büyükelçisi
M. Steinhardt Hariciye Bakanımızı ziyaret ederek, Türkiye'nin San Francisco
Konferansı’na Amerika dâhil dört devlet namına, Amerika Hükümeti tarafından
davet edildiğini bildirmiştir.” Başlığı ile yer bulmuştur., Ulus, 7 Mart 1945
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Boğazlar meselesine gelince; 10 Şubat 1945 tarihli toplantıda
Sovyetler Birliği, Montreux Sözleşmesi`nin tadilini teklif etmiş,
bunun nedenini ise; “Boğazlarda Japonya`nın Sovyetler Birliği`nden
daha üstün bir role sahip olması, Montreux Sözleşmesi`nin İngiltere
ile Sovyetler Birliği münasebetlerinin iyi olmadığı bir zamanda
imzalanmış olması, şimdi ise İngiltere`nin Japonya ile işbirlği
yoluyla Sovyetler Birliği`ni baskı altına almak niyetinde olmaması,
Sovyetler Birliği`nin Boğazlardan geçişinin kısıtlanmasına
tahammül edememesi…” şekilde açıklamıştı.
Amerika ve İngiltere, Sovyetler Birliği`ne Boğazlar`dan daha
geniş bir geçiş serbestisinin tanınmasını kabul etmiş, bunun
sonucunda, ileride yapılacak olan Dışişleri Bakanları Toplantısı`nda
bu sorunun ele alınmasına ve Türkiye`ye haber verilmesine karar
vermişlerdi.
Fakat Amerika ile İngiltere, Türkiye`nin egemenliği ve
bağımsızlığına karışma niyetinde değillerdi. Nitekim bu
konferanstan evvel Amerikan Deniz ve Savaş Bakanlıkları, yalnız
İngiltere ve Sovyetler Birliği birlikte teklif ettikleri takdirde,
Amerika’nın bir değişikliğe itiraz etmemesi hakkında fikir birliği
sağlamışlardı. Yalta`da üç lider, tüm bunların yanı sıra, Sovyetler
Birliği`nin Japonya`ya savaş açmasına ve buna karşılık Kuril
adalarını almasına karar verdiler.441
San Fransisco Konferansı ve Birleşmiş Milletler Örgütü`nün
Kurulması (25 Nisan – 26 Haziran 1945)
Savaşın sonu gelmiş olmakla birlikte henüz sürdüğü, Berlin’in
üçte birinin Ruslarda olduğu haberlerinin yazılı basında yer aldığı
sırada,442 yeni bir dünya güvenlik örgütü antlaşması düzenlemek
için, 25 Nisan 1945`te San Fransisco Konferansı toplandı.
441

Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s.622., Üç Müttefik tarafından Kırım
Konferansı’ndan sonra yayınlanan resmî tebliğ, bütün dünyada memnuniyetle
karşılanmıştır. İngiliz basını, Yalta’da hazırlanan plânların, gelecekteki dünya barışı
için bir ana program olduğu hususunda birleşmiştir. Times, küçük milletlerin üstün
kuvvetlere güvenmeleri ve büyük devletler tarafından verilecek bazı direktifleri
kabul etmeleri gerektiğini kaydetmekle beraber, bir dünya hâkimiyetini hedef
tutacak hareketlere müsamaha olunamayacağını belirtmiştir. Daily Telegraph,
halledilmemiş hiçbir mesele kalmadığını yazmış, Sovyet basını ise, üç büyük şefin
hiçbir demecini bu kadar hararetle karşılamamıştır., Ulus, 14 Şubat 1945.
442
Ulus, 25 Nisan 1945
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Konferansın resmî adı “Uluslararası Örgüt Oluşturmaya Mahsus
Birleşmiş Milletler Konferansı” idi.
Konferansa, Yalta Konferansı`nda varılan karar gereğince, dört
“Davetçi Devlet” olan Amerika, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin
adına Amerika, 46 devleti davet etmiş, bu devletlerden toplam 1.200
temsilci katılmış, ancak tarafsız devletler ile Birleşmiş Milletler
üyelerinden herhangi birisiyle savaş halinde bulunan devletler davet
edilmemişti. Bundan dolayı da bu konferans, galip devletler
konferansı niteliğini taşımıştır.
Konferansta, Amerika ile Sovyet Rusya arasında ilk
anlaşmazlık, Polonya`nın temsil şekli ve konusunda ortaya
çıkmıştır. Sovyetler, kendi denetimlerinde olan Polonyalıların,
Amerikalılar ise geçici Polonya Hükümeti`nin Polonya`yı temsil
etmesini istemiş, uzun tartışmalardan sonra Amerika’nın isteği
doğrultusundaki karar kabul edilmiştir. Diğer bir anlaşmazlık ise
Konferans Başkanlığı konusunda olmuştur. Başkanlığın, davet eden
ülkeye, yani Amerika Birleşik Devletleri`ne verilmesi gerekirken,
Sovyet Rusya443 eşitlik ilkesini öne sürerek buna karşı çıkmış, uzun
müzakerelerden sonra Konferans Başkanlığı’nın Amerika, İngiltere,
Sovyetler Birliği ve Çin tarafından sırayla yürütülmesi üzerinde
anlaşmaya varılmıştır.
Konferansta, iki büyük devlet arasında bu çekişmeler olurken,
Roosevelt`in 12 Nisan 1945’te ölmesi üzerine yeni Başkan olan
Truman, Stalin`e sert bir mesaj göndermiş ve Amerikan Dışişleri
Bakanı San Fransisco`da Sovyet Dışişleri Bakanı (Komiseri)
Molotov`a, Amerika’nın Sovyetler Birliği`ne karşı yeni tutumunu
şöyle açıklamıştır:
“Bundan böyle Rusya`ya Amerikan yardımı, bütünüyle
Amerikan milletinin düşüncesine ve duygusal durumuna bağlı
olacaktır. Bu konferans, Rusya`nın bizim yardımımıza liyâkatine bir
ölçü olacaktır. Roosevelt`in Rusya`yı yatıştırma politikası artık sona
ermiştir. Bundan böyle ilişkilerimiz (ver, al) esası üzerinde
443

Sovyet Heyeti’nin diğer katılımcı devletlerin heyetleri gibi konferansa tam
yetkiyle gönderilmemesi, büyük ehemmiyete haiz meselelerde olduğu gibi ikinci
derecedeki konularda dahi talimat almak üzere Moskova’ya müracaat etmeleri San
Francisco Konferansı’nın çalışmasını sekteye uğratmış, kimi görüşmeleri çıkmaza
sokmuştur. Hiçbir deklarasyon vaktinde neşredilememiştir., Vakit, 7 Haziran 1945
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yürüyecektir. Barış yararına hepimizin birlik halinde olmaklığımız
gerekiyor. Bu bakımdan (ver, fakat alma) sistemini bundan böyle
kabul etmeyeceğiz.”
Açıklamalardan anlaşılacağı gibi Amerika, San Fransisco
Konferansı sırasında, Sovyet Rusya`ya yapmakta olduğu yardımı,
Rusya`nın konferanstaki tutumunu da ölçü alarak keseceğini, daha
önemlisi Sovyet Rusya`ya karşı izlediği siyaseti değiştirdiğini
açıkça belirtmiştir. Bu da, iki büyük müttefikin, bundan böyle dış
siyasetlerinin farklı yönlerde gelişeceğini göstermiştir.
Birleşmiş Milletler Antlaşması, gerekli sayıda devlet tarafından
onaylandıktan sonra, 24 Ekim 1945 tarihinde yürürlüğe girmiştir.444
Türkiye ise, kendi topraklarında bu gelişmeleri tamamlar nitelikte
bir adım atarak, İçişleri Bakanlığı’nın 17.10.1946 tarihli ve 57681
sayılı yazısı üzerine “Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını ve Ana
Hürriyetlerini Sağlama ve Koruma Türk Grubu”’nun kurulması
kararını Bakanlar Kurulu’nun aynı gün yani 17.10.1946 tarihli
toplantısında almıştır.445
POTSDAM KONFERANSI (17 Temmuz – 2 Ağustos 1945)
Potsdam Konferansı446, II. Dünya Savaşı sonlarına doğru 17
Temmuz – 2 Ağustos 1945 tarihleri arasında Müttefik devletlerin
yaptığı son konferanstır ve Prusya devletinin kraliyet merkezi olan
Potsdam`da yapıldığı için bu isimle kayıtlara geçmiştir.
Konferansa Amerikan Başkanı Truman, İngiltere Başbakanı
Winston Churchill ve Sovyet lider Stalin katılmıştır.447 Ancak,
konferans sürerken İngiltere’de yapılan seçimlerde Churchill
444

Diğer taraftan, hukuk yönünden varlığı sürmekte olan Milletler Cemiyeti, Genel
Kurulu`nun 18 Nisan 1946`da yaptığı son toplantısında aldığı kararlar üzerine, 19
Nisan 1946 itibariyle ortadan kaldırılmış ve yetkileri Birleşmiş Milletler Örgütü`ne
devredilmiştir Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s.623-626., Birleşmiş Milletler
Yasası, San Francisco Konferansı’na katılan50 devletin temsilcileri tarafından
imzalanmış, akabinde bir konuşma yapan Amerika Başkanı Truman; “Yeni sulh
çatısı sağlam temeller üzerinde yükseliyor.” demiştir., Ulus, 27 Haziran 1945
445
BCA, 030.18.1.2.112.66.6.
446
Potsdam Konferansı’na daha sonra Berlin Konferansı adı verilmiştir., Tan, 21
Temmuz 1945
447
San Fransisco Konferansı’nda Konferans Başkanlığı konusunda anlaşmazlık
yaşanırken, Potsdam’ da Amerika Başkanı Truman , iki meslektaşı tarafından
konferansa başkanlık yapmaya davet edilmiştir., Ulus, 18 Temmuz 1945.
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iktidardan düşmüş, seçimi kazanan İşçi Partisi lideri Attlee yeni
Başbakan olarak Potsdam Konferansı`na katılmıştır.448
Büyük bir gizlilikle yürütülen Potsdam Konferansı’nın ilk
günlerinin çalışma konusu Almanya olmuş449 ve Sovyetler,
Almanya'nın siyasi ve iktisadi birlik halinde idare edilmesi fikrini
ileri sürmüştür.450 Sunday Times’ın özel muhabirinin, Sovyetlerin
konferansın ilk haftasında meşgul oldukları Almanya meselesinde;
“Almanya askerî sahada olduğu kadar ekonomik sahada da zararsız
hale getirilmelidir. Birinci Cihan Harbi’nde yapılan hatalar tekrar
edilmemelidir. Yani ne müttefikler ne de başka bir ülke Alman
sermayesini kullanmak suretiyle savaş sonu tamiratının malî
kısmına Almanya’yı dâhil etmemelidir. Yabancı sermayenin
Almanya’da işletilmesi yasaklanmamalıdır. Ki bu durum
Almanya’nın ziraat memleketi olacağı anlamına gelmez, Alman
endüstrisinin kemiyet ve keyfiyetçe asgari seviyeye indirileceğini
ifade eder. Almanya’da harp endüstrisi olmamalı, olacaksa da sıkı
bir nezaret altında tutulmalıdır...” çerçevesinde yaptırım ve
değerlendirme içeren dosyayı masaya koyduğunu, Amerika ve

448

Churchill’in iktidardan düşmesi, Amerika’da hayret, Sovyetlerde sevinç
uyandırmış, Attlee’in ilk demecin de; “Japonya harbine devam, bütün milletlerle
sıkı işbirliği ve dâhilde imar.” Olmuştur., Akşam, 27 Temmuz 1945, Türk basını ise
bu gelişmeyi; “Churchill hükümeti Moskova taleplerine ve ihtiraslarına karşı
mukavemette belki biraz tereddüde ve zorluğa uğrayabilirdi. Çünkü arkasında bir
muhalefet partisi vardı. Fakat şimdi o muhalefet partisi iktidar mevkiindedir. Ve o
parti karşısındaki kalp Sosyalistlere dayattığı zaman, arkasında bir muhalefetten
çekinmeyecektir.” Şeklinde okumuştur., Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin, 28 Temmuz
1945.
449
Başlangıçtan itibaren Potsdam Konferansı’nın toplanma gerekçesi hakkındaki
genel algı, “Almanya’da normal bir Alman hükümeti kurulması ve Avrupa’daki açlık
meselelerine çözüm aranması.” Şeklinde gelişmiştir. (Ancak Türkiye ve Boğazlar
gibi hassas konular ciddi gündem oluşturmuştur.), Akşam, 15 Temmuz 1945.
450
Potsdam Konferansı’nın büyük bir gizlilik içinde yapılması tepkileri de
beraberinde getirmiştir. Newyork Times gazetesinde Anna Mac Cormik, Potsdam
Konferansı genel sekreterine şiddetle hücum ederek diyordu ki: “Eğer bu zihniyet
Sovyet Rusya zihniyeti ise çok yazıktır, zira bu yüzden emniyet tamamıyla
sarsılmakta ve Rusya ile işbirliği imkânsız bir- hale gelmektedir. Basın hürriyeti
demokrasinin ana temelidir. Potsdam’daki "karartma" Çok vahim bir şeydir. Ulus,
20 Temmuz 1945
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İngiltere’nin de itirazının olmadığına dair haberi, içeriden sızan
bilgiler olarak yankı uyandırmıştır.451
Konferans’ın 22 Temmuz günü yapılan toplantısında Sovyetler
Birliği, Türkiye konusunda 1940 yılında Hitler`e yapılan fakat kabul
edilmeyen;
“Montreux Sözleşmesi`nin o zamanki duruma uygun olmadığı
nedeniyle feshedilmesi,
Karadeniz`de ticarî seyrüseferin serbestliğini ve güvenliğini
sağlayabilmek için Boğazlar rejiminin Türkiye ve Sovyetler
Birliği`nce yeniden belirlenmesi,
Boğazlar`ın Karadeniz`e sahildar devletlere karşı ve düşmanlık
gayesiyle başka memleketler tarafından kullanılmasının önlenmesi,
Karadeniz bölgesinin barış ve güvenliğini sağlamak için Sovyetler
Birliği`ne askerî üsler verilmesi.” gibi Rus isteklerini tekrarlamıştır.
İngiltere, bunun Türkiye`yi tehdit etmek anlamında olduğunu
ve Türk Hükümeti`nin de kabul etmeyeceğini söyleyerek bu istekleri
reddetmiştir.452 Amerika ise Türkiye`nin toprak bütünlüğü ve
bağımsızlığı hakkında tehditlere karşı olmasına rağmen, Sovyetler
Birliği`ne karşı fazla ileri gitmekten çekinmiş ve Türkiye ile
Sovyetler Birliği arasında sınır meselesinin kendilerini ilgilendiren
bir sorun olduğunu, ancak Boğazlar Meselesinin bütün dünya
memleketlerini ilgilendirdiğini söyleyerek, bütün ülkelerin serbest
geçişini sağlamak gayesiyle Boğazlar`ın uluslararası bir suyolu
olarak kabul edilmesini istemiştir. 23 Temmuz’daki Konferansı
gündeminde Türkiye’nin boğazları yine yer almış ama bu kez
konuyu gündeme Truman getirmiştir. İlginç olan nokta ise bu defa
da Stalin’in, Montreux’ün değiştirilmesini isteyen Truman’ın önerisi
karşısında, bu öneriyi etraflıca incelemek üzere sonraya bırakıp,
başka konulara geçilmesini önermesidir.453 Potsdam’da Truman ve
451

Ulus, 25 Temmuz 1945, Potsdam Konferansı’na bazı İngiliz gazetecileri
tarafından, Napolyon Harplerinden sonraki Viyana Konferansı’nda olduğu gibi
kayıtsızlık ve eğlence havası atfedilmiştir., Tanin, 20 Temmuz 1945
452
İngiliz Basını, konferansta Boğazlar meselesinin münakaşa edilmesini; “Türkiye,
büyük bir kıskançlıkla muhafaza ettiği Millî Egemenliğine halel gelmemesi için
elinden geleni yapacaktır.” şeklinde değerlendirmiştir.,
Tanin, 30 Temmuz 1945.
453
İlhan Tekeli, Selim İlkin, II. Dünya Savaşı Türkiyesi, s.378.
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ekibi Sovyetlere karşı biraz daha keskin tavır belirlemekle birlikte,
yine de Amerika, İngiltere ve Türkiye’nin istediği ölçüde ağırlığını
koyamamıştır. 17 Temmuz günü Amerika Dışişleri Bakanı Vekili
John Grew, Türkiye Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydır ile yaptığı
görüşmede Sovyet önerilerinin şimdilik dostane bir görüş teatisine
benzediğini, Türkiye’ye herhangi bir müşahhas tehdit
yöneltmediğini söylemiştir.454
Potsdam Konferansı sonunda alınan kararla her üç hükümet
(Amerika, İngiltere ve Sovyet Rusya), Montreux`da akdedilen
Boğazlar Hakkında Sözleşme`nin bugünkü şartlara uymadığını ve
bir tadilatın gerektiğini kabul etmiş, ikinci adım olarak da konuyu
ilgili üç hükümetin her birinin (ayrı olarak) doğrudan doğruya Türk
Hükümetiyle arasında yapılacak görüşmelerde bahis mevzuu
etmesinde mutabık kalmıştır.455 Ayrıca Alman harp kudretinin
tamamen imhası ve Almanya’nın bir daha dünya barışını tehdit
edemeyecek hale getirilmesi için bütün planların hazırlandığı da
kayıtlara geçirilmiştir.456 Ayrıca, bir Dışişleri Bakanları Konseyi
kurulması, Koenisberg ve havalisinin Sovyetlere, Dantzig’in
Polonya’ya verilmesi, Polonya’da serbest seçim yapılması,
İspanya’nın Birleşmiş Milletler’e üye olmayacağı alınan diğer
kararlar olmuştur.457
Görüldüğü gibi Potsdam Konferansı, daha çok Avrupa
sorunlarıyla uğraşmış ve Avrupa`ya Müttefikler`in istekleri
doğrultusunda bir şekil vermeye çalışmıştır. Bu bakımdan
Konferansın aldığı kararlar, özellikle Avrupa için siyasi, askerî ve
nüfus yapısı yönünden büyük öneme sahip olmuştur. Aynı zamanda

454

Amerikalılar, Sovyetler’in “Boğazlar ile birincil derecede ilgili olan Büyük
Devlet” olmalarını kabul ediyorlar, hattâ bu hoşgörülerini; “Boğazlarda Sovyetler
Birliği tarafından üsler tesis edilmesinde Amerikan hükümetince bir sakınca
görülmemektedir. Ancak, bu istihkâm ve üsler, Türkiye’nin özgürce verilen
onayına bağlıdır.” Şeklinde ilginç boyutlara vardırıyorlardı., Selim Deringil, Denge
Oyunu İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 2012, s.261.
455
İkinci Dünya Savaşı`ndan Sonra Türk Dış Politikası, Devlet Arşivleri Gn. Mdl. Yer
No: 913A4954, s.8-10.
456
Ulus, 3 Ağustos 1945
457
Tanin, 3 Ağustos 1945.,
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bu kararlarla, yapılacak olan barış antlaşmalarının temel koşulları ve
yönleri belirlenmiştir.458
Potsdam Konferansı, İkinci Dünya Savaşı`nın ve “Üç
Büyükler”in yaptıkları son büyük konferans olmuştur. Diğer yandan
bu konferans, Müttefikler arasındaki anlaşmazlığı şiddetlendirmiş ve
bunu açığa çıkarmıştır. Bununla da dünya, başlıca iki nüfuz alanına
ya da iki bloka ayrılmaya ve yeni bir döneme girmeye başlamıştır.
Potsdam Konferansı’nın sona ermesinden 6 gün sonra 8 Ağustos
1945’te müttefikler tarafından yapılan müracaat ve talep üzerine
Sovyetler Japonya’ya savaş ilan etmiş, Moskova’dan yapılan resmî
açıklamada barışı bir an evvel sağlamak için bu kararın alındığı
bildirilmiştir.459 14 Ağustos 1945’te, Japon İmparatoru’nun
müttefiklerin koşullarını kabul ederek teslim olduğunu açıklaması460
ile İkinci Dünya Savaşı sona ermiş461, ardında büyük bir yıkım
458

Potsdam Konferansı’na dair bir diğer değerlendirme de; “Amerika’da,
Sovyetlerle ancak Almanya muharebesinin neticelerinin konuşulabileceği, dünya
istikbalinin ise, büyük – küçük bütün milletlerin Amerika ile birlikte ve Amerika’yı
hayati hedeflerine ulaştırmaktan men etmeyi düşünmeyen bir zihniyetle çalışmaları
sonunda kurulabileceği ortaya çıkmıştır.” şeklindedir., Nizamettin Nazif
Tepedelenlioğlu, Potsdam Muamması, Osmanbey Yayınları, İstanbul 1945, s.16.
459
Ulus, 9 Ağustos 1945
460
Amerikan harp hava kuvvetleri kuruluşunun yıldönümüne tesadüf eden gün,
Japonya üzerine 6 bin ton yangın ve infilak bombası atılmıştır. Bu rakam şüphesiz
ki; bir tek akın sırasında uçaklar tarafından bir memleket üstüne atılan en ağır
bomba yükünü teşkil etmektedir. Ve Japonya’nın direncini kırıp teslim sürecini
hızlandırmıştır. Ulus, 3 Ağustos 1945, s.3.
461
Savaşın çıkmasında ve gelişmesinde başlıca rolü Almanya oynamıştır. Bu devlet,
1939 yılında 3.085.000 olan Silahlı Kuvvetler mevcudunu savaş içinde 9.480.000’e
kadar yükseltmiştir. Savaş sürecinde, doğrudan savaşın etkisiyle meydana gelen
Alman insan kaybı, 3.200.000′ i Silahlı Kuvvetlerden, gerisi halktan olmak üzere,
6.500.000 kişi kadardır. Ölü ve kayıpların yanı sıra yaralı veya sürekli savaş malûlü
sayısı da 2.010.000 asker ve sivildir. Almanya, savaş boyunca 113.515 uçak
üretmiş, bunun 71.965′ ini savaşta kaybetmiştir. Aynı süre içerisinde, 1.141′ i
denizaltı, diğerleri çeşitli tipte olmak üzere toplam 2.190 savaş gemisi inşa etmiştir.
1941 yılında 35 denizaltı kaybetmiş, buna karşılık da Müttefiklerin toplam
4.398.000 tonu bulan ticaret gemisini batırmıştır. Savaş süresince batırdığı
Müttefik ticaret gemisi ve balıkçı teknesi sayısı ise 21.194′ ü bulmuştur… Bunların
yanı sıra, savaş süresince Rusya′ nın insan kaybı, asker ve sivil olmak üzere
tahmînen12 ile 15 milyon kadar olmuştur. Diğer taraftan, kesin olmamakla birlikte,
Amerika Birleşik Devletleri 300.000 asker, Fransa 850.000 asker ve sivil, İngiltere
716.000 asker ve sivil, İtalya 450.000, Polonya 5.000.000, Çin 8.000.000, Japonya
3.600.000 dolayında insan kaybetmiştir. Diğer ülkelerle birlikte İkinci Dünya

429

17-21 Ekim 2018-BUHARA

bırakmıştır.462 Ancak yine de savaşın sona ermesi dünyanın birçok
yerinde olduğu gibi Türkiye’de de coşkuyla karşılanmıştır.463
Sovyetler, 7 Ağustos 1946 ve 24 Eylül 1946 tarihli notalar ile
Potsdam`daki iddialardan da ileri giderek; Boğazlar`ın statüsünün
yalnız Karadeniz`e sahildar devletler arasında tespit edilmesini ve
kendilerine üs verilmesini tekrar istemişlerdir. Amerika ve İngiltere
Sovyetlerin bu düşünce ve taleplerine başından beri karşı çıktığı için
Sovyetler, Türkiye’ye verdikleri birinci notanın bir suretini Londra
ve Washington’a da göndermişken ikinci notada buna lüzum
görmemiştir. Bu durum, Moskova Hükümeti’nin İngiltere ve
Amerika’yı boğazlar meselesiyle alakalı görmek istemediği ve
Potsdam kararlarına dayanarak meseleyi iki taraflı müzakere ile
halletmeye çalıştığı şeklinde okunabilir. Bu yaklaşımın farkına
varan İngiltere ve Amerika Türkiye’den evvel Sovyetlere birer nota
göndermiş, Sovyetlerin Potsdam kararlarını yanlış tefsir ettiğini
anlatmışlardır. Amerika notasında, Sovyetlerin meseleyi sadece
Türkiye ve Karadeniz devletleri arasında halledemeyeceğini,
Boğazlar üzerinde bir oldubitti vaziyeti tesisine çalışırsa Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi’nin harekete geçeceği ihtarında
bulunmuş ve notayı Türkiye ve İngiltere’den başka Fransa,
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’ya da göndermiştir.464

Savaşı′ nda tahminen toplam 40 milyondan fazla insan ölmüştür., Rifat Uçarol,
Siyasi Tarih (1789-1994), s.614-616.
462
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1994), s.613., Oysa bir ay öncesinde Japon
İstihbarat Dairesi sözcüsü Sadao İguchi düzenlediği basın toplantısında; “… Japonya
hükümeti ve halkı sonuna kadar savaşmak hususunda sarsılmaz bir karar almıştır.
Haklı ve reddedilmesi mümkün olmayan harp gayelerini elde edinceye kadar
savaşa devam edecektir.” demekteydi., Ulus, 14 Temmuz 1945, Sonunda
İmparator Hiro-Hito Potsdam kararlarını kabul etmiş, bütün Japon kara, deniz ve
hava kuvvetleri silahlarını Müttefiklere teslim etmiş ve Japonya’nın teslimini de
General Mac Arthur uhdesinde gerçekleşmiştir., Tanin, 15 Ağustos 1945.
463
Örneğin Konya Valiliği tarafından yayınlanan Konya Emniyet Müdürlüğü ve
Konya Müftülüğü’ne gönderilen yazıda; “Japonların müttefiklere teslimi ile İkinci
Dünya Harbi’nin bitmesi münasebetiyle 15-16 Ağustos 1945 günleri resmî ve
hususi binalar bayraklarla donatılacak ve mezkûr günlerin geceleri de tenvirat
yapılacaktır. Ona göre hareket edilmesini rica ederim.” denilmekte idi. BCA,
051.0.0.0.12.103.53.
464
Asım US, “Boğazlar Meselesine İngiliz ve Amerikan Müdahalesi.”, Vakit, 14 Ekim
1946
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Sovyetler Birliği aynı zamanda Türkiye’yi, 1942 ve 1943
yıllarında Alman seri çıkarma layterlerinin boğazdan geçmesine izin
verdiği ve Potsdam Konferansı kararlarını hesaba katmadan
Montreux Anlaşması’nın tadilini istediği gerekçesiyle tenkit
etmiştir. Türk Hükümeti de cevaben; Alman layterlerinin yardımcı
ve harp gemilerine has vasıflara sahip olmadıkları için boğazdan
geçtiklerini ve boğazlar meselesinde ise hiçbir vesikanın Montreux
Anlaşması’nın yerini tutmayacağına inanç ve kararlarının tam
olduğunu ifade etmiştir.465
Türkiye466, Sovyet Rusya`ya verdiği cevabi notalarda, Boğazlar
rejimini değiştirecek bir konferansı kabul ettiğini, ancak bu
konferansa Amerika’nın da katılacağını, Türkiye`nin egemenlik
haklarına ve güvenliğine aykırı hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini
bildirmiştir. Bir süre sonra da Amerika tarafından, “Birleşik
Amerika, Boğazlar rejiminin yalnız Karadeniz devletlerini
ilgilendirdiği mütalaasında değildir.” Mahiyetine haiz nota
Sovyetlere verilmiştir.467 Tabi bu noktada Amerika’nın asıl
gayesinin, Türkiye’nin güvenliğinden ziyade Sovyetlerin bölge
sularında hâkimiyet elde etmesinin önüne geçmek olduğunu
söylemek yerinde olacaktır.
Sonuç
I. Dünya Savaşı`nın çözümsüz bıraktığı ve getirdiği yeni
sorunlar ile bu sorunların neden olduğu gelişmeler sonucu patlak
veren II. Dünya Savaşı, hem dünya hem de Türkiye için ciddi bir
kırılma noktası olmuştur.
Savaşın başlamasını endişe ve dikkatle takip eden Türkiye’nin,
askerî, siyasî, ekonomik ve toplumsal realitesi, sıcak savaştan uzak
durmasını gerektiriyordu ki; Türkiye de, dış politikasını bu minval
üzere inşa etmiştir.
II. Dünya Savaşı boyunca Türkiye`nin Mihver ve Müttefik
devletlerle ilişkileri incelendiğinde ortaya çıkan en önemli
465

BCA, 030.1.0.0.60.368.8.
Türkiye, Ekim ayının başlarında Sovyet notalarına cevap hazırlığına başlamış, bu
çerçevede Dışişleri Bakanlığı Umumi Katibi Büyük Elçi Feridun Cemal Erkin’in İngiliz
Büyükelçisi, Sovyet ve Amerikan Maslahatgüzarları ile görüşmeler yaptığı ve
Boğazlar işine Amerika’nın fiilen müdahale edeceği, bu meselede Amerika’nın
Sovyetlere karşı Türkiye’yi destekleyeceği basında yer almıştır., Vakit, 3 Ekim 1946
467
Vakit, 12 Ekim 1946
466
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problemin, “Türkiye’nin sıcak savaşa girmeme noktasında
gösterdiği direnç.” olduğu görülmektedir. Türkiye`nin, bu ilkesini
kabul ettirmek için gerçekleştirdiği diplomatik çabalar, savaş
süresince devam etmiş ve bu çabalar esnasında Türkiye,
konferanslar kapsamında yoğun diplomatik ataklarla karşılaşmıştır.
Bu diplomatik ataklar önce Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya
ve Japonya’ya kağıt üzerinde savaş ilânını, ardından da bir anlamda
bunun ödülü olarak, Birleşmiş Milletler beyannamesini imzalaması
sonucunu doğurmuştur. Böylece Türkiye, savaş sonrasında
kurulacak olan yeni dünya düzenindeki yerini almıştır.
II. Dünya Savaşı sürecinde, özellikle Sovyetler`in Türkiye`ye
karşı soğuk harp tehdidi, Amerika’nın Ortadoğu ile ilgilenmesine
yol açmıştır. Amerika, Ortadoğu ülkelerinin egemenlik ve toprak
bütünlüklerinin baskı ve sızma yoluyla tehdit edilmesine karşı,
Sovyetler’e kapalı bir şekilde ihtarda bulunmuştur.
Sovyet Rusya`nın Boğazlar üzerindeki isteği ve baskısının
devamı, Türkiye bakımından önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu
sonuçlardan en önemlisi, ordusunu hâlâ savaş sırasındaki
mevcudunda tutmak zorunda olmasıdır. İktisadi gücü yeterli
olmayan Türkiye için bu durum karşısında tek çıkar yol, dış yardım
aramak olmuştur.
Türkiye ve Yunanistan`ı, genişleme emellerini açıkça ortaya
koyan Sovyet Rusya karşısında yalnız bırakmayan ve bu iki ülkeye
yardım etme kararı alan Başkan Truman, kendi adıyla anılan bir
mesajı 12 Mart 1947`de Meclis`te okumuştur ki; bu mesaj, daha
sonra “Truman Doktrini” olarak anılacaktır. Sovyetler karşısında
yalnız kalmış olan Türkiye’nin, Truman Doktrini ile kendisine güçlü
bir müttefik bulduğu, dış ticaret dengesinin bu doktrinin
uygulamaya geçmesiyle bozulduğu, askerî ve ekonomik olarak da
dışa bağımlılık temellerinin bu doktrin ile atıldığı da
unutulmamalıdır.
Potsdam Konferansı’nda ise, Sovyetler Boğazlarla ilgili
taleplerini yeniden gündeme getirmiş, fakat İngiltere Sovyet
isteklerinin Türkiye`yi tehdit etmek anlamında olduğunu, bunları
Türk Hükümeti`nin kabul etmeyeceğini söyleyerek reddetmiştir.
Boğazlar konusunda Montreux Anlaşması’nın devamlılığına karar
verilmesi de, Türk Dış Politikası’nın oluşturduğu ciddi çekincenin
ortaya çıkması bakımından önemlidir.
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Türkiye’nin savaş dışı kalma olgusu değerlendirilirken,
genellikle tarafsız kaldığından söz ederiz. Bizim de çalışmamızda
yer verdiğimiz gibi savaşın başlangıcındaki siyasi söylemler ve Türk
medyasında çıkan haberler de bu doğrultuda olmuştur. Ancak, savaş
süreci bir bütün olarak incelendiğinde görülmektedir ki; Türkiye, iç
ve dış güvenliği için Mihver Devletler’den gelebilecek tehlikelere
karşı imza ettiği anlaşmalar ve ikili müzakerelerle o cenahta
güvenliğini tesis etmiş ama yürüttüğü genel politika itibariyle
Müttefikler safında yer almış, diplomatik başarısıyla da, sadece
kendisini sıcak savaştan uzak tutmuştur. Dolayısıyla Türkiye’nin
konferanslar ve ikili müzakereler yoluyla maruz kaldığı baskıya
rağmen sıcak savaş dışı kalabilmesi de ciddi bir diplomatik
başarıdır.
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SOVYETLERİN DAĞILMA SÜRECİNDE 1989
FERGANA OLAYLARI VE TÜRK BASININA
YANSIMALARI
Fadime TOSİK DİNÇ

Giriş
Genellikle Fergana vadisi şeklinde anılan ve Tanrı dağları ile
Alay dağları arasında yer alan bölge toprakları 23.000 km2
yüzölçümünde ve kabaca 300 km. uzunluğunda, 70 km.
genişliğindedir; kuzeyden Tanrı dağlarının Çotkal silsilesi,
kuzeydoğudan Fergana dağları, güneyden Alay ve Türkistan
sıradağları ile çevrilmiştir. Batıda 7 km. genişliğinde bir geçitle
Açlık steplerine bağlı büyük bir çöküntü alanı olan vadinin önemli
bir bölümü tarım arazisi, orta kısımları ise çöldür. Verimli bir tarım
arazisi olan vadide pamuk, pirinç, meyve yetiştirilmektedir. Ayrıca
vadi yer altı kaynakları bakımından da zengindir. Vadi de kömür,
petrol, cıva, antimon, ozokerit gibi madenler çıkarılmaktadır.
Verimli topraklarından dolayı vadi Türkistan’ın en yoğun nüfuslu
yörelerinden biridir468.
Verimli topraklarından dolayı Fergana vadisi çok eski
dönemlerden itibaren yerleşim yeri olarak seçildiği gibi Çinliler ve
step medeniyetleri arasında batıya açılan kapı olarak görüldüğünden,
sürekli rekabet konusu olmuştur. Uzun yıllar Pers ve Helen
imparatorluklarının himayesinde kalan Fergana vadisi, 6-7.
yüzyıllarda birçok Orta Asya toprakları gibi Türk hâkimiyet sahası
içine dâhil edilmiş, doğuya akın eden pek çok Türk, bölgeye
yerleşmiştir. 8. yüzyıl başlarında bölgeye Arap fetihleri başlamışsa
da Arap hâkimiyeti bölgede ancak 9. yüzyılda kurulabilmiştir.
Bölgede Arap hâkimiyetinden sonra Samanilerin hâkimiyeti
başlamış ve bunu sırasıyla Karahanlılar, Kara Hitaylar,
Harzemşahlar, Moğollar, Timur, Şeybani, Buhara Hanlığı ve


Dr. Öğretim Üyesi, Gaziantep Üniversitesi, Araban Meslek Yüksekokulu, El-mek:
ftosikdinc@gantep.edu.tr
468
Tahsin Yazıcı, “Fergana” DİA, C. 12, s. 375. (375-377)
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Hokand Hanlığı takip etmiştir469. Vadi, 1860’lardan itibaren Rus
Çarlığının saldırılarına maruz kalmış ve 1876’da Rus hâkimiyetine
girmiştir. Bu tarihten sonra bölgede Ruslara karşı irili ufaklı sayısız
isyanlar olmuştur470. Bunlardan en önemlisi1918-1935 yılları
arasında aralıkları arasında devam eden “Basmacı Hareketi’dir471.
1924, 1936 ve 1955 yıllarında Sovyet yönetimi vadiyi
Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında paylaştırmıştı.
Özbekistan’ın doğu, Kırgızistan’ın güney ve Tacikistan’ın kuzey
bölgelerini içine alan Fergana vadisinin Özbek bölgesinde
Namangan, Andican ve Fergana; Kırgızistan bölgesinde Oş,
Celalabad ve Batken; Tacikistan tarafında ise Leninabad öne çıkan
büyük şehirlerdir. Bu paylaşımda etnik kaygılar dikkate alınmamış
ve Özbek yerleşim yerleri olan Oş ve Celalabad gibi şehirler Ruslar
tarafından Kırgızistan’a bırakılmıştır. Özellikle Stalin döneminde,
Türkistan’daki Türk topluluklarının etnik milliyetçiliklerinin
desteklendiği ve boylar arasında ortak noktalar yerine yerel dil ve
kültürel farklılıkların bilinçli olarak pekiştirildiği görülmektedir.
Böylece Rus kültürünün yerel kültürlerce direniş gösterilmeden
benimsenmesi sağlanmak istenmişti472.
Özbek, Kırgız Türkleri ile Tacikler ve diğer etnik grupların
yaşadığı Fergana bölgesine II. Dünya Savaşı sürecinde Volga
Almanları, Kırım Tatarları ve Ahıskalı Türkler yurtlarından
sürülerek yerleştirilmişlerdir. Fergana olayları öncesinde Fergana
‘da 16.000, Taşkent’te 44.000, Sır Derya’da 19.000, Semerkant’ta
18.000, Andican ’da 5.000, Namangan ’da 3.000, Kaşkaderya’da
2.800 kişi olmak üzere toplamda Özbekistan’da 109.000 Ahıskalı
Türk yaşamaktaydı473.
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T. Yazıcı, a.g.md., s. 376.; Zafer Canpolat, Avrasya’da Yeni Bir Bölgesel
Güvenlik Sorunu Olarak Fergana Vadisi
(Etnik Çatışmalar Ve Terörizm
Ekseninde), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Y. Lisan
Tezi), Ankara, 2012, s. 19-20.
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Füsun Kara, Özbekistan Tarihi (1917-1991), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ, 1999, s.35-36.; Enver Konukçu,
“Hokand Hanlığı”, DİA, C. 18, s. 215. (215-216)
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Abdülkadir Donuk, “Basmacı Hareketi”, DİA, C.5, s.107-108.
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1985 yılında SSCB’de Komünist Partisi Genel Sekreterliği
görevine gelen Mihail Gorbaçov 1987’de ülkede “Perestroika” ve
“Glastnost” politikasını uygulamaya başlamış bu politika
neticesinde Sovyetlerdeki halklar bağımsızlık için sloganlar atmağa
başlamıştı.
Özbekistan’da Rusları ve diğer azınlıkları hedef alan gerilim
1988 yılı sonlarından itibaren tırmanmaya başlamıştır. Fergana
Vilayeti Güvenlik Komitesinin şefi N. Leskov’un gizli raporunda
bunu görmek mümkündür. Raporda: “Ahalinin bir kısmı Ruslara
karşı eylem hazırlığı içindedir. Özbekistan’a sonradan gelmeler
günün birinde dışarı atılacaktır.” söylentisi dolaşmakta olduğu bütün
bu olayların başlangıcının da Eylül 1988 olduğu belirtilmektedir.
Margilan Emniyet Müdürlüğünün binasının duvarına büyük
harflerle “Özbekistan Özbeklerindir” yazılmış, Fergana Politeknik
Enstitüsünün düzenlemiş olduğu toplantıda öğrenciler “Biz Rusça
eğitime karşıyız, bu göçmenler canımızı sıkıyor” şeklinde slogan
atılmıştır.
Aralık 1988’de Taşkent’te düzenlenen binlerce Özbek’in
katıldığı mitingde ise: “Ruslar Rusya’ya, Kırım Tatarları da Kırım’a
defolsunlar” pankartları açılmıştır. Andican ‘da “Özbekistan’ın
yiğitleri, Ruslara acımayın… Aramızda onlara yer yoktur… Gelin
bir olalım, mücadele edelim.” yazılı bildiriler dağıtılmıştır. Şubat
1989’da Taşkent’te tramvaya saldıran ve yolcuları döven
göstericiler. “Rusları öldüreceğiz. Özbekistan’da hiç kimse Rusları
sevmiyor, onları elektrik direklerine asmak gerekiyor” diye slogan
atmışlardır. Özbekistan eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı E.
Diderenko Koaşkentkaya, Pravda gazetesine verdiği röportajda,
ülkede Perestroykaya karşı gizli örgütlerin geniş çaplı faaliyetlerin
olduğunu ve son 3 yılda 700 civarında yasadışı suç örgütü
mensubunun tutuklandığını belirterek “bunların elindeki silahlarla
bir tümeni tamamen silahlandırmak mümkündür” demiştir. Şubat
1989’da Fergana bölgesinde fabrikaların birçoğunda armatürden
mızraklar, el yapımı bombalar, Molotof kokteyli ve başka silahların
üretildiği anlaşılmaktadır. Olayların öncesinde ise Ahıskalı Türkleri
hedef alan bildiriler dağıtılmıştır. Bildirilerde, “Türkleri
öldüreceksiniz, yoksa cezalandıracaksınız… Eylemcilere yardımcı
olacaksınız… Haydi, gençler ayaklanın, köpeklerin arka bacağı
olmayın… Evinde oturan genç, kim olursa olsun taşla
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gebertilecektir… İnşallah Türklerin izi tozu kalmaz. İmza: Özbek
İttifakı” yazılmaktaydı474.
Yukardaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Özbekistan
patlamaya hazır bir bomba gibiydi. Ancak 1988 yılında Ruslara ve
diğer göçmenlere yönelik bir kamplaşma olduğu halde 1989 yılı
şubat ayından sonra hedefe Ahıskalı Türkler alınmıştır. Bunun
sebeplerinin iyi irdelenmesi gerekir. Sanırız bunun sebepleri
arasında Gürcistan’da Sovyet yönetimine karşı başlayan muhalif
hareketler ve özellikle de ülkenin Sovyetler Birliği’ne katılışının 68.
yıldönümü dolayısıyla 25 Şubat 1989 günü Tiflis’te yapılan ve
15.000 kişinin katıldığı büyük protesto gösterisi ve sonrası
gelişmeler önemli rol oynamaktadır. 25 Şubat’ta göstericiler
güvenlik kuvvetleri tarafından dağıtılarak Gürcü milliyetçiliğinin
temsilcisi durumunda bulunan Milli Demokrat Parti üyesi 500 kişi
tutuklanmıştır. Yaşananların ardından 4 Nisan 1989’da 150
milliyetçi açlık grevine başlatmıştır. İki gün sonrada 100.000 insan
onları desteklemek için yollara dökülmüştü. 9 Nisan’da yetkililerin
dağılın emrine rağmen dağılmayan kalabalığa Sovyet ordusu
müdahale etmiş ve 20 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olaydan sonra
Gürcistan’da bağımsızlık söylemi şiddetlenerek artmış olaylar inişli
çıkışlı bir seyir takip ederek 1989 kışına kadar devam etmiştir475.
Gürcistan’da bu gelişmeler olurken Özbekistan’da özgürlük
adına özellikle Rusları bölgeden kovmak adına önemli söylemler
başlamıştı. Her iki cumhuriyetin ortak meselesi ise, Ahıskalı
Türklerdi. Böylece KGB yönetimi her iki cumhuriyeti ilgilendiren
bu konuda kozu elinde tutarak hamleler planlamıştı. Çünkü 1989
Nüfus sayımına göre Özbekistan’da 110’un üzerinde etnik grup
bulunmaktaydı. 1988’de özellikle Ruslar hedef olarak seçilmişken
bu hedefin 1989 Şubatından sonra Ahıskalı Türklere yönlendirilmiş
olmasının en önemli izahı özgürlük hareketi başlatmış bu iki
cumhuriyetin ortak meselesinin Ahıskalı Türkler olmasıydı.
Ahıskalı Türklerin seçilmiş olması ile ilgili başka görüşler öne
sürülebilir. Bu görüşler; Özbekistan’daki Alman, Kırımlı Tatarlar,
Yahudi, Rus, gibi toplulukların arkasında güçlü devletlerin ve
474
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Politikasında Türkiye’nin Yeri (1991 - 2004)”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler
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lobilerin olması buna karşın Ahıskalı Türklerin arkasında hiçbir
siyasi gücün olmadığı gibi dış devletlerde onların sesini duyuracak
lobilerin de olmamasıdır. Ancak Gürcistan’da Rusya’ya karşı
başlayan tepkinin hemen sonrasında Fergana olaylarının olması
Gürcistan’a 1944’te sürdükleri Ahıskalı Türkleri tekrardan
bölgelerine yerleştirebileceklerinin sinyalini vererek bir gözdağı
verilmiş hem de Özbekistan’da 1988’den itibaren Ruslara karşı olan
tepkinin gazı alınmıştır.
Fergana olaylarının habercisi mahiyetinde gelişme pazar
yerinde Ahıskalı gençle çilek satan Özbek satıcı arasında başlayan
pazar kavgasıdır. Kavga büyüyerek Mayıs ayında ortamın
gerilmesine neden olmuştur. Resmi kayıtlara göre Özbeklerle
Ahıskalı Türkler arasındaki ilk çatışma 20 Mayıs 1989’da
Kuasay’da gençler arasında başlamış, olaylar büyümeden
yatıştırılmıştır. Ancak tartışmalar 23 Mayıs’ta yeniden alevlenmiştir.
Kuasay şehrinin Budyoni meydanında toplanan 200 Özbek ve
Ahıskalı gençlerin arasındaki tartışma Tacik kökenli İkram
Abdurrahmanov’un öldüğü, ikisi polis 58 kişinin yaralandığı
kavgaya dönüşmüştür. 24 Mayıs’ta şehrin merkezindeki meydanda
karşı karşıya gelen gençler tartışmaya başlamış olsalar da, devlet
yetkililerinin ve aksakallıların araya girmesi ile olaylar büyümeden
önü alınmıştır. Bundan sonra olayların büyüyeceğine kimse ihtimal
vermemişse de 3-4 Haziran’da olaylar şiddetli bir hal almış ve bu
olayların sonrasında Türk basını da Ferganadaki olaylar sayesinde
1921’den itibaren kendi kaderine terk edilen ve üstüne üstlük
unutulan Ahıskalı Türklerden haberdar olmuştur. Olaylar
neticesinde 64 Ahıskalı Türk, 17 Özbek, 1 Tacik toplamda 93 kişi
hayatını kaybetmiş 1.019 kişi de yaralanmıştır476.
1.Türk
Aktarımı

Basınında

Fergana

Olaylarının

Sebeplerinin

Taradığımız gazeteler olaylarla ilgili bilgileri TASS, Anadolu
Ajansı (AA), Associated Press (AP), Reuters, Agence France Presse
(AFP), Novosti Haber Ajanslarına, Rus televizyonu ve gazetelerinin

476
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haberlerine dayandırarak okuyucularına aktarmıştır. Ayrıca
gazetelerde konu ile ilgili köşe yazıları ve röportajlarda yer almıştır.
Milliyet, Cumhuriyet ve Tercüman gazeteleri olayların başlama
sebebi ile ilgili haberi 6 Haziran’da sütunlarına taşımışlar ve Halk
Temsilciler Kongresi’ndeki 5 Haziran’daki oturumunda Fergana’yı
temsil eden Rahmetullah Ahmedov’un açıklamalarına dayanarak
olayların başlama sebebini vermişlerdir. Ahmedov; “Olayların pazar
yerinde bir Mesket Türkü ile birkaç Özbek arasında tartışma ile
başladığını daha sonra büyüyerek yayıldığını şuanda Fergana
kentinde binlerce evin yandığını ve iki kişinin öldüğünü, ölenlerin
Özbek olduğunu ve birinin silahla vurulduğunu” ifade etmiştir.
Konuşmasının devamında Ahmedov, olayları çıkaranların ise “Aşırı
Türkler” olduğuna vurgu yapmıştır477. Özbekistan Cumhuriyeti
Komünist Partisi lideri Refik Nişanov, Moskova’da Milletler
Sovyet’inde yaptığı konuşmada, olayların “Önceki hafta, bir Mesket
Türkü, fiyatları çok yüksek diye, çilek satan bir kadının tezgâhını
yere devirdi. Özbeklerin bunu bir hakaret kabul etmesi üzerine,
kavga çıktı. Bu olay bir süre sonra yatıştı. Ancak aynı gün daha
sonra Mesketler, bir grup Özbek’e saldırarak, birini öldürdüler. Bir
hafta sonra, yani geçen hafta sonu 15-22 yaşları arasında büyük bir
Özbek grubu, Mesketlerin oturdukları evlere saldırdı. Sopalar,
zincirler ve baltalarla saldırıya girişen Özbekler, gördükleri
Mesketleri dövdüler, evlerini de ateşe verdiler. Büyüyen çatışmalar,
35’i Mesket, 50 kişinin ölmesiyle sonuçlandı.” demiştir478. Hürriyet
gazetesi de olayların sebepleri ile ilgili haberi 9 Haziran’daki
sayısında vermiştir. Gazete,“1944 yılında Gürcistan’dan göçe
zorlanarak Özbekistan’a yerleşen Mesket Türkleri ile Özbekler
arasında bir süreden beri devam eden gerginlik 23 Mayıs’ı 24
Mayıs’a bağlayan gece bir Özbek meyve satıcısı ile Mesket Türkü
müşterisi arasındaki çilek pazarlığının sertleşmesi sonucu birden
bire etnik çatışmaya dönüştü”479 şeklinde vermiştir. Gazete olayların
sebebini 11 Haziran’da konu ile ilgili olarak Sovyet televizyonunda
konuşma yapan Sovyet İçişleri Bakanlığı özel timlerinin komutanı
Yuri Şatalin’in açıklamasına dayandırarak verecektir. Şatalin,
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televizyonda yaptığı açıklamada Özbekistan’daki çatışmaların bazı
genç grupların milliyetçi eylemlerinin sonucu olmadığını “iyi
organize edilmiş ve siyasi hedefler bulunan gruplar” tarafından
başlatıldığını ileri sürmüştür. Şatalin konuşmasında reform
politikasının özellikle Özbekistan’da rahatsızlık yarattığını
vurgulamış ve kirli çamaşırların ortaya dökülmesine öfkelenenlerin
olay çıkardığını ima etmiştir480.
Olayların sebebini irdelemek amacıyla Cumhuriyet gazetesinin
Londra muhabiri Edip Emil Öymen, BBC’nin Doğu Avrupa ve
Sovyetler yorumcusu Haslett ile bir röportaj yapmıştır. Röportaj, 10
Haziran’da gazetede yayınlanmıştır. Röportaj ’da Haslett olayların
sebebi ile ilgili olarak “Misketlere 1 ay kadar önce Gürcistan’a
dönme izni verildiği öne sürülüyor. Ancak izin eski yurtlarına
dönmek için değildi. Radikal genç Misketlerin buna karşı çıktıkları
ve hırslarını Özbeklerden aldıkları anlaşılıyor. Aslında olaylara
Tacikler de karışmış Misketler 150 bin kişilik küçük bir azınlık.
Herhalde daha iyi eğitim görmüş ve atılgandılar. Bu da herhalde
yöre halkını öteden beri tedirgin ediyordu.”481 demiştir.
Türkiye gazetesi, 11 Haziran’da Özbekistan Birlik Hareketi
Başkanı’nın olayların sebebi ile ilgili yaptığı açıklamayı vermiştir.
Birlik Hareketi Başkanı demecinde kavganın asıl sebebinin geçmişe
dayandığını, Özbek Türkleri ile Meshiler arasında öteden beri kavga
olduğunu, bunun da 1972’de Moskova’daki Kurultay’da delegeler
tarafından açıklandığını, Özbekler, Meshileri çocuklarını Rus dili ile
eğitim yapan okullara göndermekle itham ederken, Meshiler de
Özbekleri kendilerini beğenmek ve onları kendi okullarına kabul
etmemekle suçladığını vurgulamıştır. Fergana olayları esnasında
kavganın ilk kıvılcımının ise Nisan ayındaki bir Meshi gencinin
Fergana Vadisindeki ”Kurasay” şehrinde yaşlı bir Özbek Türkünü
tabancayla öldürüp iki Özbek’i de yaralamasıyla yayıldığını da
sözlerine eklemiş ve olayın ise şu şekilde cereyan ettiğini
söylemiştir: “Fergana’nın 18 km kuzey doğusundaki Kurasay’da
Pazar yerinde meyve satan yaşlı bir Özbek Türküne 23 yaşındaki
Rus dili ile eğitim yapan bir okulda okumuş olan bir Meshi, yaşlı
ihtiyara ‘sattığın çilekler çok pahalı’ demiş, ona sataşmıştı. Meshi
gencine ‘Aksakala hürmet etmesi gerektiğini’ hatırlatmışlardı.
480
481
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Sinirlenen Meshi genci tabancasını çekerek rastgele ateş etmiş yaşlı
Özbek ölmüş, iki kişide yaralanmıştı.”482Gazete aynı günlü başka bir
haberinde “Kardeş Kavgası yeniden başlıyor” şeklinde bir başlık
atmış ve “Moskova’nın kabul ettiği bir kararla Meshilerin
anavatanlarına dönebilecekleri Fergana vadisine yayılıyor buna
inanan bazı Meshiler ’in evlerini Özbeklere satarak Namangan,
Fergana ve Andican’dan Karadeniz sahilindeki topraklarına
kavuşmanın sevinci ile yollara düşüyorlar. Fakat vatanlarına
geldiklerinde başlarını sokacak ev bulamıyorlar. Çünkü onlara yerli
şehir idaresi oturma müsaadesi vermiyor. Çaresiz yeniden
Türkistan’a dönüyorlar. Ve onların dönmesiyle de kardeş kavgaları
yeniden başlıyor. Sattıkları evlerden Özbekleri kapı dışarı ederek
evlerine yerleşiyorlar.” dedikten sonra gazete “Kavganın asıl sebebi
henüz aydınlanmış değil. Ancak, kavgayı başlatan kıvılcım gözle
görülür elle tutulur nitelikte”483 demektedir.
Milliyet gazetesi olayların sebepleri ile ilgili olarak yetkililerin
ve Rus gazetelerinin açıklamalarına yer vermeye devam etmiş ve
Sovyet İçişleri Bakanı Vadim Bakatin’in Sovietskaya Kultura
gazetesine verdiği demeci okuyucuları ile paylaşmıştır. Bakatin,
Özbekistan’daki olaylardan “kamyon ve otobüsle Fergana ’ya gelen
kişilerin” sorumlu olduğunu söylemiş ve “Bir şey gayet açık. Bu
olayların ardında istikrarı bozmak ve perestroykaya müdahale etmek
isteyen kötü güçler bulunuyor” demiştir. SSCB Komünist Partisi
yayın organı Pravda gazetesi, “Özbekistan’da olayları çıkaranların
iyi örgütlenmiş gruplar olduklarını, amaçlarının sadece
Özbekistan’da değil ayı zamanda bütün Sovyetler Birliği’nde
durumu bozmak ve halk arasında panik yaratmak olduğunu”
belirtmiştir. Bazı gazeteler ise, bu grupların SSCB Devlet Başkanı
Mihail Gorbaçov’un reform hareketi “perestroykaya düşman
oldukları için olayları çıkardıklarını yazmışlardır484. Olayları
soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulan 200 kişilik
soruşturma komisyonunun Başkanı General Viyaçeslav K. Pankin
ise, “olayların düzeni bozmak ve istikrarsızlık yaratmak amacıyla
tezgâhlandığını ve Mesket Türklerinin sadece bu amaca yönelik bir
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neden olarak kullanıldıklarını” belirtmiştir485. SSCB Başbakanı
Rişkov, Özbekistan’daki etnik kargaşayı “siyasi çıkar arayan zalim
ve acımasız çevrelerin işi” olarak tanımlamış ve “Bu şiddet olayları,
etnik düşmanlıkları, karanlık ekonomik ve siyasi çıkarları için
uygun ortam olarak görenlerin zalim ve acımasız ellerinin ürünüdür”
demiştir486. Yine Milliyet gazetesi 17 Haziran’da “Özbekistan
olayları bir birikimin sonucu” şeklinde başlık atılmış ve Milliyet
muhabiri Dinçer Güner’in Londra’da Londra Üniversitesi “Orta
Asya İncelemeleri Enstitüsü” öğretim görevlisi olan aslen
Bangladeşli Şirin Akıner ile yaptığı röportaja yer verilmiştir. Şirin
Akıner, Ahıskalı Türkler ile ilgili bilgi verdikten sonra Ferganadaki
olayların birikimin sonucu olduğunu söylemiştir487. Özbekistan
Başsavcısı Dimitri Usatov, olayların “rastlantı” olmadığını
söylemiştir. Bunun gerekçesini de saldırgan gruplardan şimdiye
kadar 5 binden fazla ateşli ve kesici silah toplanmasına
dayandırmıştır488.
Milliyet gazetesi 19 Haziran’da Arslan Bartu’nun Türkistanlılar
Kültür ve Sosyal Yardım Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahat Andican
ile yaptığı görüşmeyi sütununa taşımıştır. Andican, konuşmasında
SSCB’nin Özbekistan Cumhuriyeti’nin Fergana Vadisi’nde patlak
veren olayların, Sovyetlerin 1970’li yıllarda izlemeye başladıkları
küçük gruplardan millet yaratma, Türk ve Müslüman toplumları
birbirine kırdırtma politikalarının bir sonucu olduğu belirtmiş ve
Sovyetlerin milletleri birbirine kırdırma politikasının taktik
uygulama safhasını şöyle anlatmıştır: “Özbekistan Komünist Partisi
lideri Refik Nişanov, Tacik Türkü’dür. Özbek Cumhuriyeti’ne Tacik
bir lider. Bozuk ekonomi, Refik Nişanov ’un şahsında Taciklere
karşı infial uyandırıyor. Ayrıca Özbekistan’da birçok yerde, Mesket
Türkleri ve Volga Almanları, sorumlu görevlere getirilmişlerdir.
Mesela fabrikaların işe alma şefleri Mesket Türk’ü veya Volga
Alman’ıdır. Bu insanlar da Özbekleri işe almıyorlar. Ekolojik ve
ekonomik durumun bozulmasıyla, olaylar için en uygun zemin
yaratılıyor.”489

485

Milliyet, 16 Haziran 1989.
Milliyet, 17 Haziran 1989.
487
Milliyet, 17 Haziran 1989
488
Milliyet, 18Haziran 1989.
489
Milliyet, 19 Haziran 1989.
486

444

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Milliyet gazetesi 22 Haziran’da Özbekistan Cumhuriyeti
İçişleri Bakan Yardımcısı Eduard Didorenko’un ordu organı Kızıl
Yıldız gazetesine verdiği demece yer vermiştir. Didorenko,
Özbekler ve Mesket Türkleri arasındaki etnik olaylara İslami cephe
oluşturulmak istenmesini yol açtığını belirterek “Kutsal savaş
isteyen bazı çevreler, geçen sonbahardan bu yana bölgede İslami
cephe oluşturmak için kampanya başlattılar. Bu çevrelerin esas
amacı, ortaçağdan kalma duyguları yeniden canlandırarak,
Özbekistan’da yaşayan Avrupa kökenlileri dışarı atmaktı.”
demiştir490.
Olayların sebepleri ile ilgili en ilginç haber hiç kuşkusuz
Türkiye gazetesinde 22 Haziran’da Gürbüz Azak’ın Dürbün adlı
köşesinde “Meshetler ve Dış Türkler Bakanlığı” başlıklı yazısıdır.
Gürbüz Azak, Ahıskalı Türkler ve olaylar hakkında Almanya’nın
Münih şehrinden “Orta Asya Basın Ajansı” yöneticisi Ziyaeddin
Bey’i telefonla aramış onunla röportaj yapmıştır. Ziyaeddin Bey,
olayların çıkışında “İşin içinde kışkırtma var. Kışkırtma var.” demiş
ve sözlerine şöyle devam etmişti: “Orta Asya Türkleri son
Bulgaristan olaylarını yani sürgün hadisesini Moskova’ya gelerek
telin etmek istiyorlardı. Bu çok tesirli bir protesto olacaktı.
Moskova’da gerçekleşen en büyün protesto gösterisi olacaktı.
Türklerin birbirine düşürülmesi gösterilerin önlenmesi gerekiyordu.
Sebep budur.”491 Bu görüş tamamıyla diğer görüşlerden oldukça
farklıdır.
Haberlerden de anlaşılacağı gibi Türk basını Ahıskalı
Türklerden olaylarının başlaması ile haberdar olmuştur. Bu sebeple
“Ahıskalı Türkler” veya “Ahıska Türkleri” yerine “Mesket”,
“Misket”, “Meshi” ifadelerini kullanmıştır. Olaylar çıkmasında
Özbek yetkililerin ifade ettikleri gibi Pazar yerinde Ahıskalı Türk
bir gencin Özbek çilek satıcısı arasındaki tartışma olmadığı olayların
Sovyet yetkililerinde ifade ettikleri iyi organize edilmiş ve siyasi
hedefleri bulunan gruplar tarafından çıkarıldığı rahatlıkla
görülmektedir. Çünkü Sovyet İçişleri Bakanı Vadim Bakatin’in de
ifade ettiği olayları yaşayan Ahıskalı Türklerin de belirttiği gibi
Ferganadaki olaylar esnasında dışarıdan insanlar kamyon ve
otobüslerle getirilmiş ve Ahıskalı Türklerin canlarına ve mallarına
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kast edilmiştir. Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı
Eduard Didorenko’un belirttiği gibi olayların çıkmasında İslami
grupların rol alması beklenemez çünkü Ahıskalı Türklerde Özbekler
gibi Hanefi mezhebinde Sünni Müslümanlardır. Şirin Akıner ve
Ahat Andican’ın da işaret ettiği gibi olaylar bir birikimin sonucudur.
Bu birikimin ne olduğu sorusunu öncelikle sormak gerekir. Sanırız
cevabı Ahat Andican vermektedir. Ekonominin bozuk olması,
Özbekler arasında işsizliğin fazla oluşu, bunun sebebinin de Özbek
olmayanlara bağlanması, Özbekistan’da ekolojik dengenin
bozulması, pamuk fiyatlarındaki düşüklük ve diğer sorunlar
olayların çıkmasında ve geniş boyutlara ulaşmasında etkili olmuştur.
Ülkede pek çok dini ve etnik unsur varken neden Ahıskalı Türkler
hedef seçilmiştir. Sorusunu da sormadan geçemeyiz. Bu sorunun
cevabı SSCB’nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un “Perestroika”
ve “Glastnost” reformları uygulaması sürecinde Rusya’nın değişik
cumhuriyetlerinde çıkan ayaklanmalardır ki bu ayaklanmalardan biri
Gürcistan’da çıkmıştır. Ahıskalı Türkler hem Gürcistan’ın hem de
Özbekistan’ı ilgilendiren bir konudur. Bu olayla Gürcistan’a
Ahıskalı Türkleri vatanlarına geri döndürebiliriz mesajı verilmek
istenmiş, Özbekistan’da da 1988 yılından itibaren yabancılara ki
özellikle Ruslara karşı yükselen düşmanlık başka bir göçmen grubu
olan Ahıskalı Türklere kanalize edilmiştir. Gazetelerde de
belirtildiği gibi “Türk, Türk’e kırdırılmıştır.”
2. Türk Basınında Fergana Olaylarının Verilişi
Ferganadaki olaylar 3-4 Haziran 1989’da şiddetli bir hal almış
olmasına rağmen Türk basını ancak bu olayları dış haberler
sütununda 6 Haziran’dan itibaren vermeye başlamıştır. Bunun temel
nedeni ise gazetelerin ve AA’nın bölgede muhabirlerinin
bulunmamasıdır. Olaylar Moskova’da haber değeri taşıdıktan sonra
Rus televizyonu, gazeteleri ve Moskova’daki ajanslar haber
yapmışlardır. Böylece de Türk basını konuyu öğrenebilmiş ve haber
yapmıştır.
6 Haziran’da gazeteler haber aldıkları kaynaklara bağlı kalarak
Özbekistan’ın Fergana kentinde Özbekler ile Mesket/Misket
Türkleri arasında iki gündür olayların yaşandığı ve pek çok evin, iş
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yerinin ateşe verildiği, resmi binaların tahrip edildiği, en az iki
kişinin öldüğü haberini okuyucuları ile paylaşmışlardır492.
7 Haziran’da gazetelerin haberleri birbiri ile benzeşiyor
olmasına rağmen ölü, yaralı sayısı konusunda farklılık
göstermektedir. Milliyet, Türkiye ve Tercüman gazeteleri ölü
sayısını 50, Hürriyet gazetesi 67, Cumhuriyet gazetesi ise 56
vermektedir. Yaralı sayısı noktasında ise Milliyet 500’den fazla,
Cumhuriyet 521, Türkiye 800, Tercüman ise 200 kişinin
yaralandığını yazmıştır. Sovyet İçişleri Bakanlığına bağlı bölgeye
gönderdiği asker sayısı konusunda sadece Hürriyet 9 bin sayısını
yazarken diğerleri 6 bin sayısını yazmaktadır. Milliyet ve Tercüman
gazeteleri Orta Asya’daki Müslümanların lideri Müftü Muhammed
Sadık Mamayusupov’un bildiri yayınlayarak “herkesi soğukkanlı
davranmaya çağırdığını ve çatışmaların bir an önce durdurulmasını
istediğini” yazmışlardır. Cumhuriyet ve Tercüman olayların devam
etmesinden korkan Misketlerin kentin dışında İşçileri Bakanlığı’nın
gönderdiği askeri birliklerin üslendiği bölgedeki kampa
taşındıklarını yazmıştır493.
8 Haziran’da konu ile ilgili olarak Hürriyet ve Türkiye
gazeteleri haber yapmamışlardır. Diğer gazeteler ise ölü sayısını 67
olarak verirken, kentte gerginliğin devam ettiğini yazmışlardır.
Milliyet gazetesi,
Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin 7
Haziran’da okuyucuları ile paylaştığı Mesket Türklerinin
bulundukları bölgelerde tahliye edildikleri haberini vermiştir.
Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri 417 evin kundaklandığı kentte
sokağa çıkma yasağının hala devam ettiğini de yazmışlardır494.
9 Haziran’da gazeteler ölü sayısının 71’e yükseldiğini
yazmaktadır. Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet ve Türkiye gazeteleri
olayların Fergana’nın 50 km kuzey batısındaki Kokand495 kentine de
sıçradığını okuyucuları ile paylaşırken Milliyet ve Cumhuriyet
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Kokand’daki olaylardan 6 kişinin öldüğü 90 kişinin yaralandığının
da haberini yapmışlardır. Hürriyet, Türkiye ve Tercüman gazeteleri
Mesket/Misket
Türklerinin
Fergana
dışındaki
kamplara
yerleştirildiğini, Tercüman ve Hürriyet gazeteleri kamplardaki
duruma da dikkatleri çekmişler ve kamplarda yatacak yer, ilaç ve
giyecek sıkıntısı çekilmesine rağmen güvenliğin sağlanmış olmasını
başarı olarak verilmişlerdir496.
10 Haziran’da Milliyet, Cumhuriyet, Türkiye gazeteleri ölü
sayısının 80’e yaralı sayısının da 800’e çıktığını okuyucularına
duyurmuştur. Hürriyet gazetesi ise ölü sayısının 80’i bulduğunu
yazmış yaralı sayısı konusunda bilgi vermemiştir. Milliyet, Hürriyet,
Cumhuriyet Kokand’daki olayların devam ettiğini Özbeklerin
Mesket/Misket Türkleri için kullanmak amacıyla silah temini için
polis karakoluna baskın yaptıklarını ve silahları yağmaladıklarını,
kentte durumun gergin olduğunu yazmışlardır. Kokand’daki durum
ile alakalı olarak Hürriyet gazetesi olaylar sırasında silahlı 5.000
Özbek’in saldırısına uğrayan yaklaşık yüz kişinin yaralandığı
bildirilmiştir. Cumhuriyet gazetesi ise Kokand kentinde 10 binden
fazla Misket Türkü’nün kışlalara sığınmış olduğunu yazmıştır.
Türkiye ve Tercüman gazeteleri Kazakistan KP Birinci Sekreteri
Genadi Kolbin’in açıklamalarına yer vermiştir. Kolbin,
“Özbekistan’daki olayları görüşmek için Sovyet Halk Temsilciler
Meclisi’nin gizli bir toplantı yaptığını, toplantıda Özbek yetkililerin
bölgede olağanüstü hal ilan edilmesini istediği, bu durumun silahlı
kuvvetlere tam yetki verilmesi anlamına geleceği için kongrenin de
buna karşı çıktığını, şu anda bölgeye gönderilen İçişleri Bağlı
güçlerin sadece kendilerine yönelik saldırı durumunda ateş açma
yetkisi bulunduğunu” söylediğini yazmışlardır. Milliyet ve
Tercüman gazeteleri, Fergana’daki olaylardan sonra çok sayıda
Türk’ün Mihail Gorbaçov ile görüşmek için Moskova’ya geldiğini
ve gelenlerle AA muhabirinin yaptığı görüşmede “Şimdi bizleri her
yerde hor görüyorlar. Gürcüler, Gürcistan’daki topraklarımıza
yerleştiklerinden bizleri istemiyorlar. Özbekler ise, ‘ya
pasaportlarınıza Özbek yazdırırsınız ya da Özbekistan’ı terk
edersiniz’ diye baskı yaparak, bizi asimile etmeye çalışıyorlar.”
dediklerini yazmış ve ayrıca her iki gazete AA’nın Moskova
496
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temsilcisinin görüştüğü Misket Türkü Osman Şirinov ve Ferkuz
Kibaroviç’in konuşmalarına sütunlarında yer vermişlerdir497.
11 Haziran’da Tercüman gazetesi konu ile ilgili bir yazı
okuyucuları ile paylaşmamıştır. Milliyet gazetesi, Kokand kentinde
5 binden fazla Özbek’in kente dehşet saçtığını, göstericilerin
hükümet binalarına ve özellikle karakollara saldırdıkları, evleri,
araçları taşladıkları, yaktıklarını, Mesket Türklerine acımasızca
saldırdıklarını yazmıştır. Ayrıca gazete, Kokand ’da göstericilerin
tren istasyonunda üç lokomotifi işgal ederek, tutuklu Özbekler
serbest bırakılmadığı ve Mesket Türkleri bölgeden sürülmediği
takdirde yakıt tanklarını ateşe verme ve havaya uçurma tehdidini
savurdukları haberini okuyucuları ile paylaşmıştır498. Milliyet
gazetesinin Kokand ile ilgili bu haberine rağmen Hürriyet gazetesi,
Kokand kentinde Özbeklerle Mesket Türkleri arasında çıkan
çatışmalardan sonra durumun normale dönmeye başladığını kentte
devriye gezen askerlerin kontrolü ellerine geçirdikleri haberini
okuyucuları ile paylaşmıştır499. Cumhuriyet gazetesi ise, güvenlik
güçlerinin olayları bastırmakta yetersiz kaldığı olaylarda Özbeklerin
saldırılardan kaçan Misket Türklerinin kalabalık gruplar halinde
kışlalara sığınmaya devam ettiklerini yazmıştır. Ayrıca Cumhuriyet
gazetesi General Chataline’nin TASS haber ajansına verdiği demeci
sütununda paylaşmıştır. Chataline; “önceki gece 11 yerde daha
yangın çıktığını 17 kişinin tutuklandığını, 285 kişinin de sokağa
çıkma yasağını ihlal ettiğini, çatışmalar sonucu yaralanan 200
kişinin halen hastanelerde olduğunu, Kokand kentinde güvenlik
güçlerinin göstericiler karşısında zorlandıklarını, Özbek Türklerinin
Kokand kentindeki bir mahallede demiryoluna bir saldırı
düzenlediklerini ve bir ültimatom ile tutuklanan 400 Özbek serbest
bırakılmadığı, Misket Türklerinin bölgeden sürülmediği takdirde
demiryolunu ateşe vereceklerini bildirdiklerini” söylemiştir. Gazete
Fergana ‘da ise durumun kontrol altında olduğunu okuyucuları ile
paylaşmıştır500. Türkiye gazetesi ise, Özbekistan’da kanlı
çatışmaların devam ettiğini yazmıştır501.
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12 Haziran’da Milliyet, Türkiye ve Cumhuriyet gazeteleri ölü
sayısının 100’ü bulduğunu, Milliyet, Cumhuriyet ve Tercüman
gazeteleri Fergana bölgesindeki kamplara sığınan 2.500’ü çocuk
yaklaşık 10 bin Mesket/Misket Türk’ünün tahliyesine başlandığı
haberini okuyucuları ile paylaşmıştır. Türkiye gazetesi de resmi
Özbek yöneticilerinin açıklamalarına yer vermiş ve 500 kadar
Misket Türkünün Sovyet özel uçakları ile ülkenin çeşitli
bölgelerindeki tatil köylerine gönderildiklerini, bir askeri eğitim
kampında toplanmış 11 binin de özel birlikler tarafından saldırılara
karşı korunduğunu yazmıştır. Tercüman gazetesi ise 400 kişinin
tahliyesinin yapıldığını yazmıştır. Milliyet, Cumhuriyet, Hürriyet
gazeteleri durumun normale dönmeye başlamış olmasına rağmen
Özbek Türklerinin Mesket Türkleri üzerinde kurdukları baskının
yayılma eğiliminin henüz tamamen ortadan kalkmadığını, Türkiye
gazetesi ise çatışmaların birkaç bin Misket Türkünün bulunduğu
Tacikistan Cumhuriyetine sıçraması tehlikesine karşı iki cumhuriyet
arasındaki sınırda kontrol karakolların kurulduğunu yazmıştır.
Cumhuriyet gazetesi, Özbek Türklerinin Misket Türklerinin sınır
dışı edilmesini, pamuk fiyatlarının artırılmasını, kimyasal
fabrikaların kapanmasını istediklerini yazmıştır. Ayrıca gazete,
Perşembe ve Cuma günleri Kokand kentinde çıkan çatışmalarda 11
kişinin öldüğünü, 121 kişinin yaralandığını, 86 evin de tamamen
yakıldığını, gazetecilerin kente girmesine izin verilmediği haberini
de okuyucuları ile paylaşmıştır502.
13 Haziran’da Milliyet ve Hürriyet gazeteleri olayların
Namangan’a da sıçradığını, Milliyet, Cumhuriyet gazeteleri
çatışmada ölenlerin anısına Özbekistan’da ulusal yas ilan edildiğini,
Milliyet ve Türkiye gazeteleri Fergana’daki olayların diğer şehirlere
“karakter değiştirerek” sıçradığını yazmıştır. Türkiye gazetesi bu
konuda ayrıntılı bilgi vermezken Milliyet gazetesi, TASS’ın
haberini okuyucuları ile paylaşmıştır. TASS; “Fergana civarında
geçen hafta en az 87 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve Kokand
kentine de sıçrayan Mesket-Özbek çatışmasının, İslam bayraktarlığı
altında Rus düşmanlığına dönüşmekte olduğunu, Özbekleri Mesket
Türklerine saldırılarında, “Pisliklerden kurtulalım”, “Özbekistan
Özbeklerindir”, “Türklere ölüm”, “Rusları boğazlayalım” şeklinde
502

Milliyet, 12 Haziran 1989.; Hürriyet, 12 Haziran 1989.; Cumhuriyet, 12 Haziran
1989.; Türkiye, 12 Haziran 1989.; Tercüman, 12 Haziran 1989.

450

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

slogan attıkları ve yeşil bayraklar taşıdıklarını, böylece olayların
Mesket düşmanlığından Rus düşmanlığına kaymakta olduğunu ve
dini çehresinin iyice su yüzüne çıktığını” haber yapmıştır. Milliyet,
Cumhuriyet gazeteleri20 kadar Mesket Türkü’nün Orta Asya
dışındaki bir bölgeye acilen tahliye edilmeleri isteğiyle açlık grevi
başlattıklarını, Mesket Türklerinin temsilcilerinden Bedir oğlu
Abdülfaz’ın Sovyet televizyonuna yaptığı açıklamada Orta Asya’ya
gitmek
istemediklerini,
yetkililerden
kendilerini
Rusya
Federasyonu’nun herhangi bir yerinde iskân etmelerini istediğini
ifade ettiğini yazmışlardır. Milliyet gazetesi, Albay Y. Nacayev’in
olaylarla ilgili açıklamalarına yer vermiş ve Naceyev, “Mesket
Türklerinin sığındığı Kokand kentindeki kampa saldırmak amacıyla
400 kişilik bir grup önceki gece araba ve kamyonlardan oluşan bir
konvoyla yola çıktığını, orduya ait dört helikopterin konvoyun
yolunu kestiğini, bu sırada çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğünü,
çatışmada beş kişinin de yaralandığını, diğer göstericilerin
karanlıktan yararlanarak kaçtığını” bildirdiğini yazmıştır. Türkiye ve
Tercüman gazeteleri 17 bin Misket Türkünün nakliyesine
başlandığını ancak yeterli sayıda uçak olmadığı için nakliye işlerinin
uzadığını Rus televizyonuna dayandırarak okuyucuları ile
paylaşmışlardır503
14 Haziran’da Hürriyet gazetesi konu ile ilgili haber
yapmamıştır. Milliyet ve Tercüman gazeteleri Fergana bölgesindeki
17 bin kadar Mesket/Misket Türkünün tahliye edileceğini yazarken
Cumhuriyet ve Türkiye gazeteleri Fergana bölgesindeki 17 bin
Misket Türkünün uçaklarla Özbekistan sınırı dışındaki bölgelere
nakledildiğini yazmıştır. Ayrıca Cumhuriyet gazetesi, “Rusya’da
mülteci kamplarına yerleştirilen Misket Türklerinin yaşam
koşullarının can güvenliklerinin sağlanmış olması dışında oldukça
kötü olduğu,
Moskova’da bulunan Misket Türklerinin ise
soydaşlarının uğradıkları saldırıları protesto etmek yetkilileri acilen
köklü önlemeler almak içi sıkıştırmak üzere dünden beri açlık grevi
yaptıkları” haberini okuyucuları ile paylaşmıştır. Milliyet gazetesi 5
bin Mesket Türkünün Kazakistan’a nakledildikleri, Sovyet İçişleri
Bakanlığı Sözcüsü Boris Mihailov’un açıklamalarına yer vermiştir.
Mihailov; “Fergana ‘da can verenlerden çoğunun, Özbekler
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tarafından evlerine kadar izlenip öldürülen Mesket Türkleri
olduğunu, son belirlemelere göre ölü sayısının 90 olduğunu, halen
yakılıp yıkılmış evlerde cesetler bulunduğunu, ölü sayısının ise
sürekli değiştiğini ve durum karışıklığını koruduğunu” söylemiştir.
Ayrıca gazete, Özbekistan Komünist Partisi lideri Refik Nişanov
‘un, “Özbek halkı adına Fergana’dan çıkan ‘trajik’ olaylar nedeniyle
Mesket Türklerinden özür dilediğini” Tercüman gazetesi “Kapma
yerleştirilen Misket Türkünün açlık grevi başlattıklarını
gömleklerine ay yıldız çizerek ‘insan hakları için’, ‘doğru nerede’,
‘Türklere hürriyet’ pankartları astıklarını ve süratle güvenli yerlere
alınmak istediklerini” yazmıştır. Türkiye ve Tercüman gazeteleri
SSCB Başbakanı Nikolai Rijkov’un bölgede incelemelerde
bulunduğunu yazmıştır. Ayrıca Tercüman gazetesi, Sovyetler
Birliği’nde yaşayan Türklere ve diğer milletlere yönelik yayın yapan
Almanya’daki “Hürriyet Radyosu’ndan alınan bilgiyi okuyucuları
ile paylaşmıştır. Radyo, Özbeklerin kurduğu 150 bin üyeli “Birlik”
Misketlerin kurduğu “Vatana Dönüş Milli Hareketi” ve “Kırım
Tatarları Milli Hareketi’nin liderlerinin 8 Haziran’da olayları
kınayan ve kardeşkanı dökmemeye çağıran “Fergana halkına
müracaat” başlığıyla yayınladıkları ortak bildiriyi yayınlamıştır.
Bildiri de 1944’ten bu yana birlikte yaşayan ve aralarında hiçbir
melese bulunmayan Özbek ve Misket Milli hareketinin
güçlenmesini baltalamak için bir provokasyonla birbirlerine
düşürüldüğü belirtilerek şöyle denilmiştir: “Aziz kardeşler Özbek,
Tacik, Kırgız, Kırım Tatarları, Misket Türk kardeşler. Tarihimiz,
dinimiz, dilimiz bir idi. Fakirliğimiz, işsizliğimiz talihsizliğimiz bir
idi. Şimdi faciamız da bir oldu. Durum çekilmek için değil,
yenilmek için değil, düşünmek için durum. Durarak gerçek
fitnecileri bulalım. Bizim büyük yola çıkmış büyük kervanımızı
başka yola saptırmalarına fırsat vermeden kendi aramızda anlaşalım.
Bizim binlerce asırlık büyük tarihimiz tarihteki büyük atalarımızın
hatırası insan severliği ve zekâsına sadık kalalım. Ortak olan
Türklerimize kendimiz balta vurmayalım” denmektedir504.
15 Haziran’da Hürriyet gazetesi konu ile ilgili haber
yapmamıştır. Milliyet, Türkiye ve Tercüman gazeteleri Sovyetler
Birliği Başbakanı Nikolai Rijkov’un Fergana kenti dışında
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Mesket/Misket Türklerinin yaşadığı bir kampı ziyareti esnasında
yaptığı konuşmayı sayfalarına taşımışlardır. Rijkov konuşmasında
“Mesketyalıların keyfi ve kanunsuz yönetim yıllarında alınan
kararlarla sürüldükleri asıl yurtlarına dönme istekleri, Milliyetler
Meclisi’nde oluşturulacak özel bir komisyon tarafından ele
alınacaktır.” demiştir. Konuşmasının devamında “kanlı çatışmalara
aşırı dinci grupların sebep olduklarını” söylemiştir. Tercüman,
Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri, Mesket/Misket Türklerinin
Moskova’da yaptıkları basın toplantısını vermiştir. Haberde,
“Moskova’da basın toplantısı düzenleyen Ferganalı Mesket
Türklerinin kendilerine karşı bir baskı kampanyası yürütüldüğünü
dile getirmişler ve bu baskıyı ‘asimilasyon’ olarak nitelendirdikleri”
yazılmıştır. Yine gazeteler basın toplantısı boyunca Mesket
Türklerinin sık sık kendilerini, “vatansız Sovyet vatandaşları” olarak
tanımlamalarını, iki haftadır devam eden olaylarda yüz dolayında
kişinin öldüğü yönündeki açıklamalarının, yalnızca çatışmalarda
ölenlerin sayısını yansıttığını, olaylarda yaklaşık bin Mesket
Türkü’nün öldüğü, Özbekistan’da genellikle amelelik yaptıklarını
anlatarak “son olarak canımıza da göz diktiler” demişlerdir. Basın
toplantısında konuşan İsmail Gani, 44 yıldır Özbekistan’da
kendilerine “Bunca zamandır konuğumuzsunuz memleketinize ne
zaman döneceksiniz?” denilerek baskı yapıldığını hatırlatarak
sonunda da meselenin katliama dönüştüğünü söylemiştir. Basın
toplantısında konuşanlar arasında “Fergana ‘da olaylar çıktığından
beri 25 bin dolayında Türk’ün çadırlı kamplarda barındıklarını ve
kendilerine verilen suyun mikroplu olması yüzünden 5 bin kişinin
hastalandığını, hatta birkaç çocuğun öldüğünü”, “yaklaşık 500 bin
Mesket Türkü’ne kimsenin sahip çıkmadığını ve şimdi de küçük
gruplara bölünerek Rusya Federasyonu’nun çeşitli bölgelerine
dağıtıldıklarını belirterek, durumlarının Bulgaristan’daki Türk
azınlığın durumuna benzemeye başladığını ve Türk hükümetinden
destek beklediklerini” söylemişlerdir. Tercüman gazetesi basın
açıklaması ile alakalı olarak Misket Türklerinin, “Rijkov’un bir
formalite gereği Fergana ‘ya geldiğini savunmuşlar aynı günlerde
Ural dağları bölgesinde meydana gelen tren kazası için milli yas ilan
edilirken kendilerine karşı hükümetin sessiz kaldığını”
söylediklerini yazmıştır. Ayrıca Tercüman gazetesi Sovyet İçişleri
Bakanlığı Özel Müfettişi General V. K. Pankin’in TASS’a yaptığı
açıklamayı vermiştir. Pankin, “Fergana ‘da Misket Türklerine
yapılan saldırıların önceden iyi bir şekilde planlanmış olduğunu
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tespit ettiklerini, ‘Misketin imha edilen evleri daha önce iyice
incelenmiş’ olduğunu” söylediğini yazmıştır. Milliyet gazetesi Halk
Temsilcileri Kongresi üyesi, Ogonyok dergisinin Ukranyalı yazar,
şair ve editörü olan Vitaly A. Korotiç davetli bulunduğu Kudüs’teki
Hebrew
Üniversitesi’nde
Özbekistan’daki
olaylarla
ilgi
konuşmasına yer vermiştir. Korotiç konuşmasında “Bu bir İslam
devrimidir ve çok kötü bir şey. Bunu da atlatmamız lazım” demiştir.
17 bin Mesketya Türkü’nün bölgeden tahliyesiyle ilgili soruya da
Korotiç, “Bu yapılmamalı. Sorunlar Özbekistan’da halledilmeli”
cevabını vermiştir. Korotiç, “Özbekistan, Baltık Cumhuriyetleri ve
Gürcistan’da olanlar çoğunlukla milliyetçi bir mücadeledir. Fakat
aynı zamanda kötü yaşam koşullarına, gıda maddelerinin yokluğuna
bağlıdır ve zaman zaman da yerel bürokratlar tarafından
kışkırtılıyor” şeklinde konuşmuştur505.
16 Haziran’da Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Türkiye ve
Tercüman gazeteleri SSCB Başbakanı Nikolai Rijkov’un Fergana
Vadisi’nin kuzeyindeki Andızhan’da KP yetkilileriyle birlikte
yaptığı toplantıdaki konuşmalarını sayfalarına taşımıştır Konuşma
sırasında Rijkov, “İki hafta önce başlayan ve çoğunluğunu
Mesketyalıların oluşturduğu 100 kişinin ölümüne yol açan olaylara
Komünist Parti’nin yerel yöneticilerinin de katıldığını, şiddet
eylemlerini kışkırtan parti yöneticilerinin, saldırgan Özbeklere
ulaşım için benzin ve ayrıca gençlere votka dağıttıklarını, bu
eşkıyalara bunları verenler, Mesket Türklerinin nakledildikleri çadır
kentlere giderek bu insanların içinde yaşadıkları durumu
görmelidirler” diyen Başbakan Rijkov, “Katiller ve saldırganlar
cezalandırılacaktır. Ancak KP’nin itibarı ve Özbek halkının adını
lekeleyen yetkililer özel bir sorumluluk altındadırlar” demişti.
Milliyet gazetesi, İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulan 200 kişilik
soruşturma komisyonunun başkanı General Viyaçeslav K. Pankin’in
“olayların düzeni bozmak ve istikrarsızlık yaratmak amacıyla
tezgâhlandığını ve Mesket Türklerinin sadece bu amaca yönelik bir
neden olarak kullanıldıklarını” belirtmiş ve General Pankin,
“Olaylar sırasında Özbeklerin taşıdığı pankartlar arasında İran’ın
dini lideri Ayetullah Humeyni’nin dev posterlerini ve İslami
bayraklar taşıdıklarını” da söylemiştir. Cumhuriyet ve Tercüman
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gazeteleri, Rijkov’un açıklamaları dışında dış haberler sayfasında
İçişleri Bakanlığı üst düzey yetkililerinden General Anatoly
Anikiev’in konu ile ilgili açıklamalarına da yer vermiştir. Anikiev;
“Gözlerimle gördüklerim tam bir faciaydı” demiştir. Sözlerine şöyle
devam eden Anikiev, “Vahşice saldırıya uğrayan, işkence gören
yaşlılar ve çocuklar, tecavüz edilen kadınlar ve eylemciler tarafından
linç edilen Misket, Özbek ve öteki uluslardan nice insan gördüm
tanık olduğu acımasızlık ve insanlık dışı şeyler eşine az rastlanır
cinsten” demiş ve Özbekistan KP yönetimini olaylar karşısında
mütereddit davranmakla suçlayarak olayları soruşturan savcıların
“şiddet, kıyım ve katliamları örgütleyen” yüzlere kişiyi
tutukladıklarını söyledikten sonra General Anikiev, “bölgedeki
yetkililer, halkın paniğe kapılmasını önlemek için ellerinden geleni
yapıyorlar ve kasıtlı söylentiler hakkında da halkı aydınlatıyorlar”
demiştir. Cumhuriyet gazetesi Anikiev’in açıklamaları dışında
General Şatalin’in Fergana, Kokand kentlerinde karışıklık yaratmak
isteyenlere ateş açmak ve gözyaşı artıcı bomba kullanmak zorunda
kalındığı yolundaki açıklamalarına da yer vermiştir506.
17 Haziran’da Hürriyet, Türkiye ve Tercüman gazeteleri konu
ile ilgili haber yapmamıştır. Milliyet, Cumhuriyet gazeteleri, AA
Moskova muhabirinin Özbekistan’ın başkenti Taşkent sakinlerinden
İbrahim Mecidoğlu ile yaptığı telefonla görüşmesini vermiştir.
Mecidoğlu “Özbekistan’ın diğer bölgelerinde de Türk evlerinin
kapılarına geceleri, ‘üç gün içinde cumhuriyeti terk edin, aksi
takdirde sizin de sonunuz Fergana’dakiler gibi olur’ yazılı bildiriler
bırakıldığını” söylemiştir. Milliyet gazetesi, “Fergana olayları
sonrası geçici olarak kamplara yerleştirilen Türklerin uçak ve
helikopterle
Rusya
Federasyonunun
taşınması
işleminin
tamamlandığı, hava yoluyla götürülen Türklerin eşyalarını taşıyan
trenin bir katarına saldırı düzenlendiğini ve vagonların ateşe
verildiği, olayların çıkışından bu yana 7.718 silah ele geçirildiği, son
24 saat içerisinde yapılan kontrollerde de 157 ateşli silah ve 26
molotof kokteyli bulunduğunu, olayların başlamasından bu yana
bölgede 1000’den fazla evin yağmalanıp yakıldığını, enkazda iki
cesedin daha bulunduğu ve 1500’en fazla kişinin tutuklandığını” ile
ilgili haberleri okuyucularıyla paylaşmıştır. Ayrıca gazete, iç
506
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güvenlikten sorumlu Silahlı Kuvvetler Komutanı General Yuri
Şatalin’in konu ile ilgili açıklamalarına da yer vermiştir. Şatalin;
“Fergana bölgesinde çıkan olayların ciddiyetinden geç haberdar
oldukları için vaktinde önlem alınamadığını” söyledikten sonra
“olayların bölgeye binlerce asker gönderildikten sonra durulduğunu,
ancak havanın gergin olduğunu” belirtmiş ve “meselenin ciddiyeti
Özbekistan yöneticileri tarafından gizlenmiş ve bize çok geç
ulaşmıştır. Olayın toplu bir hesaplaşma niteliği taşıdığı hissediliyor”
demiştir507.
18 Haziran’da Cumhuriyet ve Tercüman gazeteleri konu ile
ilgili haber yapmamışlardır. Milliyet gazetesi “Moskova’da önceki
gün 100 kadar Mesket Türk’ü Gürcistan’a geri gönderilmelerini
sağlamak amacıyla Yüksek Prezidyum önünde gösteri yaptıklarını
yazmış ve göstericiler “kendilerine Gürcistan’a dönüş izni
verilmemesi halinde Türkiye’ye göç için çaba harcayacaklarını”
söylemişlerdir. Gorbaçov ile görüşmek isteyen Mesket Türkleri
“Yetkililerle Moskova’da son 45 yıldır sonuçsuz kalan 144 görüşme
yaptık. Son umudumuz Gorbaçov şeklinde konuştuklarını”
yazmıştır. Yine gazete, Özbekistan savcısı Dimitri Usatov ’un
Sovyet televizyonuna yaptığı açıklamalara yer vermiştir. Usatov;
“Bölgede yaşayan Özbeklerin Mesket Türklerine karşı giriştiği
katliamın, aynı zamanda çok iyi organize edildiğini ve olayların
önceden tasarlandığını, güvenlik güçlerinin şimdiye kadar 5 binden
fazla ateşli ve kesici silah ele geçirdiğini, Özbeklerin güvenlik
güçlerince alınan önlemleri de öğrenerek “karşı önlemler”
aldıklarını” söylediğini yazmıştır. Milliyet, Hürriyet ve Türkiye
gazeteleri İçişleri Bakanlığı Birlikler Komutanı General Yuri
Şatalin’in Moskova radyosunda yaptığı konuşmayı ortak haber
yapmışlardır. Şatalin: “Fergana trajedisinin tekrarlanmaması
amacıyla Namangan ve Andican bölgelerine iç güvenlik kuvvetleri
göndereceklerini, Fergana dolaylarında yeni olayları önlemek
amacıyla halen 12 bini aşkın güvenlik görevlisi bulunduğunu,
bölgeye yeni birlikler gönderilmesinin ana nedeninin, kritik kabul
edilen bu yerlerde de Fergana’dakine benzer trajedilerin tekrar
yaşanmamasıdır.” demiştir508.
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19 Haziran’da Milliyet gazetesi sadece olayların gidişatı ile
ilgili haber yapmıştır. Gazete “Fergana olaylarında Mesket
Türklerine yönelik saldırılardan sonra, Vehhabi hareketi yanlısı
Özbek gençlerden oluşan çetelerin tehditlerini Taciklere ve Ruslara
da yöneltmeye başladıklarını ve bu grupları da Özbekistan’ı terk
etmeye zorladıkları bildirildiğini, aşırı görüşlü grupların bölgeye çok
sayıda asker gönderilerek kontrolün yeniden sağlanması üzerine
taktik değiştirdiklerini ve toplum arasında terör, sabotaj ve söylenti
yayarak tedirginlik çıkarmaya çalıştıklarını, Mesket Türklerinden
oluşan silahlı bir grubun yakınlardaki barajı havaya uçuracağını
yayan aşırı dinci Özbek grupların böylece Mesketlere düşmanca
davranmayı ve katliamlara karışmayı reddeden Özbekleri etkilemeyi
planladıklarını” yazmıştır. Yine gazete “Silahlı grupların bölgede
oturan Rus ve Taciklerin evlerine de ya da iş yerlerine girerek
Özbekistan’da ayrılmaları yolunda uyarıda bulunduklarını ve ölümle
tehdit ettiklerini, şimdiye kadar bölgeden 15 bin Mesket Türkünün
tahliye edildiğini ve çoğunun geçici olarak Rusya Federasyonu’nda
iskân edildiğini, karışıklıkların 300 milyon ruble (480 milyon dolar)
hasara yol açtığını, 1.500 kişinin de olaylarla ilgili olarak
tutuklandığını” yazmıştır509.
20 Haziran’da sadece Milliyet gazetesi olaylarla ilgili haber
yapmıştır. Gazete, Özbekistan’da tahliye edilen yaklaşık 200 Mesket
Türkünün Mihail Gorbaçov ile görüşmek için SSCB’nin
parlamentosu
niteliğindeki
Yüksek
Sovyet
koridorlarını
doldurduğunu, ancak Mesket Türklerinin Gorbaçov ile
görüşemediklerini yazmıştır. Mesket Türklerinin temsilcileri
“Özbekistan’daki olayları ancak Gorbaçov’un düzeltebileceğini,
Gorbaçov’un kendilerini kabul ederek yerleşebilecekleri bir toprak
parçasını göstermesinden son derece memnun olacaklarını”
söylediklerini yazmıştır. Ayrıca gazete, “son Mesket Türkü’nün de
cumartesi gecesi uçakla Rusya Federasyonu’na nakledildiğini, 16
bin 282 Mesket’in Özbekistan’dan taşınmasıyla cumhuriyette
istikrar görülmeye başlandığını, Özbekistan’a 12 bin güvenlik
görevlisinin yollandığını, Mesket Türklerine yönelik şiddet
eylemlerine katıldıkları ve 100 kişinin ölümünde sorumlu oldukları
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sanılan 369 kişinin gözaltına alındığını” da okuyucuları ile
paylaşmıştır510.
21 Haziran’da gazetelerde Fergana olayları ve gelişmeleri ile
ilgili haber yapılmamıştır. 22 Haziran’da Cumhuriyet, Hürriyet,
Türkiye gazetelerinde olayların gelişmeleri hakkında bir haber
yapılmazken, Milliyet ve Tercüman gazeteleri, SSCBKP Polit
Bürosu’nun konu ile ilgili açıklamalarına yer vermişlerdir. SSCB
KP Polit Bürosu, Özbekistan’da Özbekler ve Mesket Türkleri
arasında çıkan kanlı olaylara bazı parti yöneticilerinin de karıştığını
bildirmiş ve sorumlularını sert şekilde cezalandırılmaları çağrısında
bulunmuştur. Ayrıca Polit Büro, “komünist unvanını kirleten parti
yetkililerinin kavuşturmaya tabii tutulmasını” istemiş ve yayınladığı
bildiride; “taşkınlık ve kıyımları hazırlayan ve yayan güçler açıkça
kınanmalı” görüşünü belirttiği her iki gazetede de haber
yapılmıştır511.
Konu ile ilgili gazetelerde haber sayısı azalmış ve 29
Haziran’da Hürriyet ve Türkiye gazeteleri “Moskova 40 bin Mesket
Türkünün Özbekistan’da tahliye edildiği” , haberini okuyucuları ile
paylaşmıştır. Ayrıca Türkiye gazetesi TASS’a bir açıklama yapan
Sovyet İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Boris Mikailov ’un
konuşmasını dış haberler sütununda vermiştir. Mikailov
konuşmasında Fergana ‘da durumun tamamen kontrol altına alınmış
olduğunu ancak durumun hala gerginliğini koruduğu bu sebeple
bölgedeki Misket Türklerinin tahliyesine devam edileceğini, yapılan
soruşturmalarda 66kişinin tutuklandığını ve polisin 9.367 adet silah
ele geçirdiğini söylemiştir512.
3.Türk Basınında Ahıskalı Türkler
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Türk basını “Ahıska”,
“Ahıskalı Türkler” veya “Ahıska Türkleri” ismini ilk defa
duydukları için yazılarında “Mesketya”, “Mesketyalılar”, “Mesket”,
“Misket”, “Meshi” ifadelerini kullanmışlardır. Tercüman gazetesi
Ahıskalı Türkler ile ilgili olarak 6 Haziran’da “Misket Türkleri”
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başlığı ile şu yazıyı paylaşmıştır: “Misketlerin anayurtları Kafkasya
ve Gürcistan bölgesidir. 17. Yy. başında Osmanlı’nın etkisi ile
Müslümanlığı kabul ederek Türkleşmişlerdir. 19.yy’da Rusya
çarlığına bağlanmıştır. Stalin 2. Dünya Savaşı sonunda Misketleri
“Türkiye’nin ajanları” oldukları iddiası ile anayurtlarından Orta
Asya içlerine sürmüştür. Daha sonra çeşitli yollardan eski
topraklarına dönen Misketler buraya yerleşen Gürcülerle devamlı
kavga halinde olmuşlardır. İçlerinde aşırı bir Türkiye sevdasını
taşıyan Misketler 1970’lerden itibaren Türkiye’ye göç etmek için
Sovyet yetkililer ile amansız bir mücadeleye girmişlerdir.” 9
Haziran’da Tercüman gazetesinde “Yorum” adlı köşesinde yazı
yazan Fahir Armaoğlu “Misket Türkleri” başlıklı yazısında Ahıskalı
Türkler ile ilgili olarak şunları yazmaktadır: “Misket veya tarihteki
adı ile Mtsker veya Mtşketa Gürcistan’ın başşehri Tiflis’in kuzey
batısında olup Tiflis’e yakın bir kasabadır. Fakat yüzyıllar önce
Gürcistan’ın başşehri olmuş ve 11. Yüzyılda Alparslan’ın burayı
fethetmesiyle bir süre Türk egemenliğinde kalmış ve 14. yüzyılda da
Timurlenk tarafından alınarak Moğol-Türk egemenliği altına
girmiştir. Lakin Kırım Türkleri gibi, Misket Türkleri de Sovyet
diktatörü Stalin’i rahatsız etmiş ve aynen Kırım Türkleri gibi Misket
Türkleri de 1944 yılında kitle halinde Özbekistan’a sürülmüşlerdir.
Kırım Türklerinin toplu göçe zorlaması bunların Alman orduları ile
işbirliği yaptıkları iddiasına dayanmakta idi. Fakat Misket Türkleri
için ileri sürülen sebep daha farklıdır. Belirtildiğine göre Stalin
Türkiye’ye saldırmayı planladığı içim, Misket Türk kitlesinin kendi
yolu üzerinde bulunmasını sakıncalı görmüş ve bunları da Orta
Asya’ya sürgün etmiştir. Kırım Türkleri gibi Misket Türkleri de
Stalin’in ölümünden beri kendi anayurtlarına dönmek için
uğraşmaktadırlar.”513 Demektedir.
7 Haziran’da Cumhuriyet gazetesi, “Misket Türkleri 2. Dünya
Savaşı sırasında Stalin yönetimi tarafından anavatanları Güney
Gürcistan’dan Özbekistan’a sürülmüşlerdi.
Sayıları 300 bine
yaklaşan Misket Türklerinin Türkiye Sovyetlere saldırdığı takdirde
Türkiye’yi
destekleyecekleri
gerekçesiyle
anayurtlarından
sürüldüklerini” yazmıştır514. 10 Haziran’da Cumhuriyet gazetesi
Londra muhabiri Edip Emil Öymen’in BBC’nin Doğu Avrupa ve
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Sovyetler yorumcusu Haslett ile yaptığı röportajda Edip Emil
Öymen Haslet’e “Misketler ’de Özbekler kadar Türk asıllı sayılmaz
mı?” diye bir soru yöneltmiştir. Haslet ise; “Misketler Türkleşmiş
Gürcü’dürler. Türkçeye yakın bir dil kullanırlar Gürcistan’da
Türkiye sınırına komşuydular. 1944’te Stalin’in emriyle Orta
Asya’ya göç ettirildiler. Nedeni de 2. Dünya Savaşı sırasında
Kafkasya’ya doğru ilerleyen Nazi ordusunun Kafkasya halklarında
ne tür bir etki yapacağının kestirilememesiydi. Türkiye’nin de
savaşta hangi tara kayacağı belli değildi. Stalin Kırım Tatarlarını,
Kuzey Kafkasya’dan İnguş ve Çeçenleri, Misketleri olası birer
işbirlikçi olarak göç ettirdi.” Demiştir515.
Milliyet gazetesi 9 Haziran’da T. Arslan Bartu’nun,
“Özbekistan’daki etnik kavga bir grup Türk’ü ortaya çıkardı
kaybolmuş bir halk MESKETYALILAR” yazısında Ahıskalı
Türklerin kim oldukları ile ilgili bilgiyi ilk defa okuyucuları ile
paylaşmıştır. Yazıda; “Özbekistan Cumhuriyeti’ndeki Fergana
Vadisi’nde Mesket Türkleri ile Özbekler birbirine girip en az 50 kişi
hayatını kaybetmeseydi, Güneybatı Gürcistan’da 1944 yılının son
aylarında sürgüne gönderilen bir grup insanın kaderi akademik
çalışmalarla sınırlı kalacaktı. Aslında ortalıkta bir karışıklıkta sürüp
gidiyor. Özbekler tarafından kırılanlar kimler?.. Anadolu Ajansı’nın
haber bültenlerinde olduğu gibi Mesket Türkleri mi, yoksa TRT
Türkçesiyle Misit Türkleri mi?. Kırım Tatarlarını, Türkmenleri,
Azerileri, Özbekleri biliriz ama bu Mesket mi, Misit mi Türkleri de
nereden çıktı?..” dedikten sonra 5 Ağustos 1970 tarihli “The Times”
gazetesinin “Mektuplar” köşesinde Robert Conquest imzalı yazıyı
okuyucuları ile paylaşmıştır. Bartu yazısında; “Robert Conquest
imzalı yazının başlığı şöyleydi: “Rusya’nın Mesketyalıları:
Kaybolmuş Bir Halk”. Conquest, yazısının bir bölümünde şöyle
diyor: “Kısaca anlatmak gerekirse, 200 bin kişilik milli bir grup olan
Mesketyalılar, 1944 yılında anayurtlarından toplu halde sürgüne
gönderildiler ve bu gerçek, Batı’da 1968 yılına ve ayrıntıları da şu
son birkaç aya kadar bilinmiyordu. Kabaca söylemek gerekirse,
İzlanda, Kuveyt veya Alaska’nın bütün nüfusunun hiç iz
bırakmadan kaybolması gibi bir şey.”

515

Cumhuriyet, 10 Haziran 1989.

460

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Kasım-Aralık 1944 yılında milli bir grup anayurtlarından
sürülüyor ve aradan tam 24 yıl geçtikten sonra Batı birden uyanıyor.
Batı uyanıyor tabii…
Mesketyalılar, büyük çoğunluğu Sünni Müslüman ve Hanefi
mezhebinden. Mesketyalı adı, Güneybatı Gürcistan ile
Ermenistan’ın kuzeyinde yerleşik Müslümanları tanımlıyor. 1944
yılının Kasım ve Aralık aylarında Orta Asya’ya sürgüne
gönderiliyorlar. Yerleştikleri bölgeler Özbekistan, Tacikistan ve
Kırgızistan. 1970 yılındaki sayımlarının 100-150 bin arasında
değiştiği tahmin ediliyor.
Mesketyalılar içinde ana grubu Türkler oluşturuyor. Türklerin
yanı sıra aynı grubun içinde, Kara papaklar, Hemşinliler ve Kürtler
var. Ayrıca Gürcistan’ın güneyinde yerleşik küçük bir Türkmen
grupla, Türkleşmiş Acaralar ile Müslüman Abhazların da aynı
grupla birlikte sürgüne gönderildikleri tahmin ediliyor.
MESKETYA TÜRKLERİ: Türk sınırındaki Gürcistan
Cumhuriyeti’nin Ahıska, Adıgeni, Aspinza, Ahılkelek ve
Bogdanovka bölgelerini içine alan Kura Vadisi’nde yerleşik Türkçe
konuşan Türkler, 1970 nüfus sayımının ilk bilgilerine göre sürülmüş
olan Meski Türkeri’nin sayısı, 79 bin olarak veriliyor ancak nerede
oldukları belirtilmiyor. Ayrıca, 1970 sayımı ile ilgili olarak
Moskova’da 1973 yılında basılan resmi yayında Meski Türkleri yer
almıyor. 1979 sayımında ise, Meski Türklerinin sayısı 92 bin 689
olarak verilirken, nerede yaşadıkları belirtilmiyor. Bu grubun içinde
başka grupların bulunup bulunmadığı da belli değil.” Bartu
Conquest’in makalesine devam ediyor. “Yazıda yazar yazısına
“Neden Sürüldüler?” başlığı atarak devam etmiştir. “Mesketyalıların
sürgüne gönderilme nedenleri açıklık kazanmış değil. Stalin
döneminde sürgüne gönderilen gruplarlar yönetilen “düşmanla
işbirliği” (Nazi Almanya’sı) suçlaması Mesketyalılara yapılmamış.
Conquest sürgünün nedeninin, düşmanın ulaşabileceği bir alanı
boşaltmak olduğunu belirtiyor. Ancak, sürgün döneminde Nazi
ordularının geriye çekilmekte olduğu da bir gerçek.
Conquest ve Sheehy, daha sonraki ortak çalışmalarında,
Stalin’in stratejik hudut bölgelerini Türk sempatizanlarından
temizlemek ve olası bir beşinci kol eylemini engellemek amacıyla
sürgün kararı aldığını belirtiyorlar
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Anlaşılan, dönemin Sovyet yönetimi için ilk planda önemli
olan, bu grubun Türklüğü ikinci planda ise, Kuzeydoğu Türkiye
üzerindeki Sovyet emellerine bu grubun karşı çıkabileceği kaygısı
idi. Bölge Türklerden temizlenince ortaya atılacak talepler güç
kazanacaktı.
Sürgün ve zorunlu yerleşim sırasında 50 bin kişiyi yitiren
Mesketyalıların artık tamamen bütünleştikleri anayurtlarına dönüş
için Kırım Tatarları ile birlikte mücadele ettikleri biliniyor.
Reuters ajansı kaynak belirtmemesine rağmen Özbekistan’da
160 bin Mesketyalının yaşadığını belirtiyor.” demektedir516.
17 Haziran’da Milliyet gazetesi Londra muhabiri Dinçer
Güner’in Londra Üniversitesi “Orta Asya İncelemeleri Enstitüsü”
öğretim görevlisi olan aslen Bangladeşli Şirin Akıner ile yaptığı
röportaja yer verilmiştir. Röportajda Akıner Ahıskalı Türkler ile
ilgili şunları söylemiştir; “2. Dünya Savaşı günlerinde 15 Kasım
1944’te sayıları 130 bin kadar olan Mesket Türk’ü Stalin yönetimi
tarafından Orta Asya’ya sürüldü. Yaklaşık üçte biri zorunlu göç
sırasında yollarda öldü. Mesket Türklerinin göçe zorlanmasının
nedeni Stalin yönetiminin Nazi Almanya’sına karşı savaş nedeniyle
bu topluma güvenlik açısından tehlike olarak kabul etmesiydi.
Mesket Türkleri 1956’dan beri ya Türkiye’ye ya da Gürcistan’ın
güneybatısındaki Mesketiye adlı yurtlarına dönebilmek için çeşitli
girişimlerde bulundular. Bu girişimler sırasında Türk Ulusal Hakları
Savunma Derneği adı altında bir örgüt de oluşturdular. Sovyet
yönetimine karşı değildiler. Sadece terk zorunda bırakıldıkları
yurtlarına ya da anayurt kabul ettikleri Türkiye’ye gitmek istiyor, bu
amaçla çaba harcıyorlardı. Nitekim1971’deMoskova’da yaptıkları
gösteri Türkiye Cumhuriyeti’nden hiçbir ilgi görmedi. Nihayet 1978
yılında bir bölümü Gürcistan’a dönebildi. Bu kez de Gürcülerle
aralarında sorunlar çıktı. Orta Asya’da kalanlar ise dönüş izni
istemekte direndiler. Dönüş isteklerinin yanı sıra daha fazla kültürel
bağımsızlık ve siyasi temsil hakkına sahip olma istekleri vardı.”517
21 Haziran’da Milliyet gazetesinde “Düşünenlerin Düşünceleri
Köşesinde” yazan Prof. Dr. Türkkaya Ataöv, “Mesket Türkleri”
516

T. Arslan Bartu, “Özbekistan’daki etnik kavga bir grup Türk’ü ortaya çıkardı
kaybolmuş bir halk MESKETYALILAR”, Milliyet, 9 Haziran 1989.
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başlıklı bir makale kaleme almıştır. Ataöv makalesinde; “Basında
Mesket Türkleri olarak adlandırılan grubun bu adı Gürcistan’ın
güneybatısında Türk Sovyet sınırına yakın dağlık Mesketya’nın
anayurtları olması gerçeğinden alırlar. Türkik ya da Türkleşmiş bir
gruptur demektedir. 1829 Edirne Antlaşmasıyla Mesketya’nın
güneyi Türklerin eline kalmış, kuzeyi de Çarlık Rusya’sına geçmişti.
Önemli bir kısmı, Özbekler gibi Sünni Müslümandır. Çok küçük bir
azınlık Doğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır ki, bunlar zaten Gürcü
gibi muamele görürler ve Gürcistan’ın güneybatısında yaşarlar.”
Ataöv makalesinin devamında “1926 Sovyet sayımında Mesketliler
Türk olarak gösterilmiştir. O zaman 137.921 kişiydiler. Ve
Gürcistan nüfusunun yüzde 5,2.’sini oluşturuyorlardı. O yıl ancak
yüzde 5,9’u okuma yazma biliyordu. Bu nedenle Türkçe ders veren
okullar açıldı. 1935-36’da ya pratik ya da siyasi nedenlerden ötürü,
eğitimleri Azericeye oturtuldu ve bundan böyle Azeri gibi muamele
görmeye başladılar. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra, 15
Kasım 1944’te hepsi bulundukları yerden alınarak Orta Asya’ya göç
ettirildiler. Mesketya’ya Almanlar ayak basamamışlardı. Yerlilerden
herhangi birinin düşmanla işbirliği yapmış olması da söz konusu
değildi. Bu yer değiştirme bir ceza değildi. Resmi açıklama onları
yaklaşan Almanlardan korumaktan ibaret kaldı. Oysa Stalin’in Türk
sınırına yakın bir yerde böyle bir Türk grubunun varlığından ilişkin
yorumlar da vardır. Savaş yıllarında, onlar gibi, Kırım Tatarları,
Volga Almanları, Çeçenler, İnguş, Kalmuk, Karaçay ve Balkar gibi
bazı başka etnik gruplar da zorunlu olarak yer değiştirmiştir.
Bunların içinde yalnız Kırım Tatarları, Volga Almanları ve Mesket
Türkleri anayurtlarına geri dönememiştir. Tatarlar 18 Mayıs 1944’te
düşmanla topluca işbirliği yaptıkları savıyla Özbekistan’a özellikle
Taşkent, Semerkant ve Fergana vadisine yollanmışlardı. Bu iddia
Eylül 1967’de geri alınmış, ancak Tatarlar Kırım’a geri
gönderilmemiştir. Mesket Türklerinin yerlerinin değiştirildiğinde
dünya uzun bir süre haberdar da olmamıştır. 1954’te yayınlanan
Büyük Sovyet Ansiklopedisi’nin ikinci baskısı onları hala
Gürcistan’da yaşıyor gösteriyor. Yer değiştirme olayının ilk kez, 30
Mayıs 1968 tarihli bir SSCB Yüce Meclis kararında sözü edildi. Dış
dünya olaydan böyle haberdar oldu. Şimdiki nüfusları herhalde 200
binden az değildir. Kendileri sık sık yarım milyondan söz ediyor.
1944’teki yer değiştirme olayında onlarla birlikte (gene Türk olan)
Kara papaklar, bazı Azeriler ve İslamlaşmış Ermeniler de
(Hemşinliler) Orta Asya’ya göç ettirildi. Bir kısmının yolda
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soğuktan ve açlıktan öldüğü ileri sürülüyor. Kayıplar için alt sayı 30
bin ve üst sayı 50 bindir. 1956 sonunda Mesket Türkleri artık geriye
dönmek istediklerini ifade etmeye başladılar. Stalin öleli üç yıl
olmuştu. Bir kısmının Azerbaycan’a yerleşebileceği söylendi. Kendi
topraklarına yakın olabilmek için dağlık Mugan steplerine gitmeye
razı olanlar da çıktı. 245 aile yasağı dinlemeyerek Gürcistan’a
gittilerse de, Temmuz 1960 ve Şubat 1961 arasında bir daha zorla
çıkarıldılar. Şubat 1964 yeni bir kampanya döneminin başlangıcıdır.
Enver Odabaşev adlı bir tarih öğretmeni ve savaş gazisinin
önderliğinde bir dernek kurulmuş, girişimin anti-Sovyet bir yanı
olmadığını göstermek için de toplantıya yetkililer çağrılmış,
söylenenlerin tüm zaptı parti ve hükümet temsilcilerine yollanmıştır.
Moskova’ya da 125 kişilik kalabalık bir temsil heyeti gönderilmişse
de bunlarla konuşacak yüksek rütbeli yetkililer çıkmamış, dört yıl
sonra yayınlanan bir kararname Kırım Tatarları, Volga Almanları ve
Mesket Türklerinin bulundukları yerlerde artık Kök saldıkları ifade
edilmiş, yani bir daha değiştirmeye gerek olmadığı söylenmiştir.
Temmuz 1968’de yedi bin kadar Mesket Türk’ü Tiflis’te bir toplantı
yapmış ve nihayet Mzhavanadze ile görüşme de sağlanabilmişti.
Gürcü yetkililer, Mesketya ’da onlar için artık yer olmadığını fakat
Gürcistan’ın başka bir yerinde her yıl yüz ailenin gelip
yerleşebileceğini söylemişlerdir. 1969’da beş yüz aile kıyıda
Kolcis’e yerleşmiştir de. Ancak bunlar da bir süre sonra trenlere
konulup uzaklaştırılmıştır. Türkiye’ye göç için başvuranlar da
olmuştur. 1971’de Birleşmiş Milletlere de başvurmuşlardır. Bu
arada bazı önderleri tutuklanmış, anayurda yerleşim bugüne değin
gerçekleşmemiştir.”518
Milliyet gazetesinin Hatay muhabiri Vasi Köse Kırıkhan’da
yaşayan Ahıskalı Türkler ile görüşmüştür. Bu görüşme gazetenin 24
Haziran’daki sayısında ilk sayfada manşette verilmiştir. Manşet
başlığı, “Sovyetler ’in kaynayan bölgesinden “vatan özlemi” dolu
satır .. Mesketlerden mektup vardır.” Gazete birinci sayfasında iki
fotoğraf paylaşmıştır. Birinci fotoğraf Kırıkhan’da görüşme yapılan
Mesket Türklerinin aile fotoğrafı diğeri ise bu aileye Rusya’da
bulunan akrabaları tarafından gönderilen mektuplara eklenen
fotoğraftır. Haberin içeriğinde; “2. Dünya savaşı öncesinde ve savaş
sırasında rejimin en acımasız baskıları altında bunalan Mesketlerin
518
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bir bölümü Sibirya’ya bir bölümü Özbekistan’a sürülmüşlerdir. Bir
yolunu bulup Türkiye’ye kaçmayı başarmış olanlar Kars, Ağrı, Muş
ve Hatay’da bulunan 15 bin kadar Mesket Türkü” denildikten
haberin devamında “kendilerine Ahıska Türkleri diyen” Mesketlerin
Kırıkhan kolunun en yaşlı üyesi Mayil Çakmak ile yapılan röportaj
verilmiştir. Röportajda Mayil Çakmak Vasi Köse’ye şunları
anlatmıştır; “Sibirya’da 10 yıl sürgün cezası çektikten sonra Ahıska
yakınındaki köyüme döndüm. Sur köyünde hep akrabaydık.
Hepimiz de Türk ve Müslümandık. Stalin döneminde bize çok baskı
yapılmaya başlandı. Mallarımız elimizden alındı. Yeniden
Sibirya’ya göndermek istediklerinde Türkiye’ye kaçtım. 1936
yılının 2 Ocak gecesi Posof yakınlarından Türkiye’ye girdim.
Kaçanlara Azerbaycan’daki Türkler çok yardımcı oldu. 500 kişi
kadar kaçan oldu.” Yine Vasi Köse, Türkiye’ye 1936 yılının 16
Eylül’ünde kaçanlardan Vardı ailesine mensup Orman, Çako, Bahşi
ve Zakoile de röportaj yapmıştır. Vasi Köse yazısının sonunda
Türkkaya Ataöv’ ün gazetede yayınlanan makalesinden alıntılar
yapmış ve Mesketler bunca yıllık çilelere karşın Türklüklerini
yitirmeyen bir grup olduğunu yazmıştır519.
Röportaj yazısında Vasi Köse Ahıskalı Türklere Mesket
Türkleri demeye ısrar etmiş olmasına rağmen röportaj yapılan
şahıslar kendilerini Ahıska Türkleri olarak ifade etmişler böylece ilk
defa Türk basınında Ahıska Türkleri ifadesi geçmiştir.
25 Haziran’da Milliyet gazetesi “Mesketlerden teşekkür” adlı
Vasi Köse’nin Kırıkhan’daki yazısı paylaşılmıştır. Yazıda
Kırıkhan’daki Ahıskalı Türkler seslerini duyurduğu için Milliyet
gazetesine teşekkür etmişlerdir. Vasi Köse yazısında “Türkiye’nin
çeşitli yerlerindeki Mesketler yayınımız üzerine bir araya gelerek
ortak tavır almayı düşündüklerini söylediler. 1933-35 yıllarında
Rusya’dan kaçarak Türkiye’ye gelip Kars, Ağrı, Muş ve Hatay’a
yerleşen 15bin kadar Mesket Türkü Bulgaristan’daki olayı 1936
yılında
yaşadıklarını,
canlarını
kurtardıklarını
belirterek
Bulgaristan’ın
soydaşlarımıza
yaptığı
tehciri
kınadılar.”
Demektedir520.
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Türkiye gazetesi Ahıskalı Türkler ile ilgili olarak 11 Haziran’da
Ahmet Ali Arslan’ın “Washington Mektubu ”nu vermiştir. Ahmet
Ali Arslan mektubunda; “Meshi Türkleri Karadeniz sahilinde şirin
ana topraklarından Stalin devrinde Orta Asya’ya sürülerek Fergana
vadisine yerleştirilmişlerdi. Yine aynı dönemde Kırım Tatarları da
toplu olarak kendi anayurtlarından Orta Asya’ya sürgün edilirken
binlerce masum Kırım Türkü yollarda hastalıktan ve hayvan
vagonlarında perişan olmuşlardır. Sağ kalanlar ise aradan geçen
yıllar geçtiği halde doğup büyüdükleri vatan toprağını unutamadılar.
Başta Mustafa Cemiloğlu olmak üzere binlerce Kırımlı Türk her
türlü Sovyet baskısına rağmen mukaddes mücadelesine devam
ediyorlar. Uzmanlar, kendilerini başlangıçtan beri Türk olarak kabul
eden ve bununla övüne Meshiler ‘in Türkistan’ın Fergana,
Namangan ve Andican şehirlerine yerleştirilmelerini onların
çalışkan oluşlarıyla değerlendiriyorlar. Doğup büyüdükleri ana
topraklarından sürgün edilerek Türkistan’a yerleştirilen Kırım
Türkleriyle yerli Özbekler arasında 1944’ten sonra başlayan kardeş
kavgaları Türk tarihinin en acı sayfaları olarak hatırlanacaktır.
Türkistan’da Özbeklerle Kırım Türkleri aynı tarihe aynı dile ve aynı
dine mensup oldukları halde kardeş kavgasına taraf olmaları
Kremlin’in “parçala yönet” planının eseri olarak gösteriliyor.
Özbeklerin ana topraklarını öz kardeşleri bile olsa bölüşemeyecek
kadar mücadeleci olduklarını kabul ederek meseleyi önce bu açıdan
bakmak lazımdır. Bunun ilk örneğini Özbeklerle Kırım’dan
Türkistan’a sürgün edilen Tatar Türkleri arasında başlayan kanlı
kardeş kavgalarında görmekteyiz.”521 Demektedir. Ahmet Ali
Arslan’ın mektubunda da anlaşılacağı gibi Ahıskalı Türklerin kimler
olduğu konusunda kafası karışıktır.
Türkiye gazetesi 22 Haziran’da Ahıskalı Türklerin kim
oldukları ile ilgili yeni bir bilgi paylaşılmıştır. Gürbüz Azak, Dürbün
adlı köşesinde “Meshetler ve Dış Türkler Bakanlığı” adlı yazısında;
“Hiç akılda yokken Meshet Türkleriyle Özbekler birbirine girdi. İşin
garibi “Meshet“ ismini duyanımız yoktu.” Demektedir. Çok doğru
bir tespitte bulunuyor. Çünkü Fergana olaylarına kadar Türk
basınında Ahıskalı Türkler ile ilgili bilgi sahibi olan hiç kimse
yoktu. Gürbüz Azak bilgi sahibi olabilmek için Almanya’nın Münih
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şehrinden “Orta Asya Basın Ajansı” yöneticisini telefonla aramıştır.
Telefon konuşmaları şöyle gerçekleşmiştir;
“-Şu Misket Türkleriyle ilgili bilgi edinmek istedim. Evvela
adları nedir burada radyo televizyon ve gazeteler kırk türlü isim
yakıştırdı nedir adları?
-Meshet efendim sonu t ile bitiyor.
-Peki bunlar Türk mü?
-Hayır Meshetler Müslüman olmuş Gürcü’dür. Ama kendilerini
su katılmadık Türk sayarlar
-Peki, Sünni midirler? Özbekler mi yoksa Meshetler mi Şia?
-İki taraf da Sünni’dir.
-İlk şaşkınlığım başlıyor. Oysa her ağızdan bir laf çıkmış bazen
Özbeklerin çoğu Sünni Meshetlerin Şia olduğu yazılıp çizilmiştir.
-Muhabere devam etti
-Peki, Ziyaeddin Bey, sizler bu konuda araştırma yaptınız mı?
-Yaptık ve üzüldük
-Anlamadım Ziyaeddin Bey… niye üzüldünüz?
-İşin içinde provokasyon var. Kışkırtma var. Bu Meshetler 120
bin kişi kadar. 17. Asırda Müslüman olmuşlar. Özbeklerle ise 40
senedir kardeşten öte bir yakınlık içindeler.” Dedikten sonra
Gürbüz Azak yazısının devamında daha önce Bülent Ecevit’in “Dış
Türkler Bakanlığı” kurulmalıdır teşhisinin doğruluğuna vurgu
yapmış ve kurulacak bu bakanlıkta Bulgaristan Yunanistan, Irak,
İran, Orta Asya şubeleri mutlaka bulunmalıdır demiştir. Gürbüz
Azak; “Nedir bu çektiğimiz? Komşularımızdan, yirminci yüzyıldan,
şüphesizliğimizden, içe dönük hallerimizden? Nedir bu çektiğimiz?
Türk
ve
Müslüman
olmaktan…
Yalnız
kalmaktan…
anlaşılmamaktan? Nedir çektiğimiz sahi? Kendi gücümüzün
dirayetimizin ağırlığımızın, haşmetimizin yabancısı olmaktan? “Dış
Türkler Bakanlığı”…Evet bu bir adımdır ve peşinden bin adım
getirecektir.”522
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İncelediğimiz süre içerisinde Türk basınının Ahıskalı
Türkler ve Özbekler konusunda oldukça habersiz olduğu
görülmüştür. Oysaki hiçbir zaman hayale kapılmayan, meseleleri
gerçekçi yaklaşımlarla çözmeye çalışan ve ne zaman hareket
edileceğini, ne zaman durulacağını çok iyi bilen Mustafa Kemal
Atatürk, Türkiye dışındaki Türkler ile dilde ve kültürde birliğin
devamından yana bir siyaset takip etmiştir. Bu sebeple de 1926
yılında Bakü’de yapılan Türkiyat Kongresi sonrasında Rusya’nın
Türkler için Latin alfabesine geçmesi üzerine dil ve kültür birliğinin
bağının kesilmemesi için Türkiye 1928 yılında Latin alfabesine
geçmiştir523. Ayrıca Türk tarihinin ve Türk dilinin incelenmesi
amacıyla da “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni 1931’de “Türk Dili
Tetkik Cemiyeti’ni ise 1932’de kurdurtmuştu524. Ayrıca Atatürk’ün
Türk dünyası ile ilgili pek çok nutku içinde görüşlerinin en önemlisi
hiç kuşkusuz Cumhuriyetin 10. yılı kutlamaları vesilesiyle 29 Ekim
1933 gecesi halk ile iç içe olduğu bir esnada, Zeki isimli bir gencin
“ideal olarak bize ne bıraktınız?” sorusu üzerine verdiği yanıttır.
Genç doktoru sormuş olduğu soru üzerine kalabalıktan genel müdür
odasına çeken Atatürk, duvarda asılı olan haritayı göstererek şu
açıklamayı yapmıştır: “… Düşün bir kere Osmanlı İmparatorluğu ne
oldu? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Daha dün,
bunlar vardılar, dünyaya hükmediyorlardı! Avrupa’yı ürküten
Almanya’dan bugün ne kaldı? Demek ki hiç bir şey sürgit değildir.
Bugün ölümsüz gibi görünen nice güçlerden ilerde belki pek az bir
şey kalacaktır. Devletler ve milletler, bu idrakin içinde olmalıdırlar.
Bugün Sovyet Rusya, dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir.
Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını
kimse kestiremez Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün
elinde tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya yeni bir
dengeye ulaşabilir! İşte o zaman Türkiye, ne yapacağını bilmelidir.
Bizim, bu dostumuzun yönetiminde dili bir, inancı bir, öz
kardeşlerimiz vardır. Onları arkalamaya hazır olmalıyız! ‘Hazır
olmak’ yalnız o günü susup beklemek değildir; hazırlanmak
lazımdır: Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevî köprülerini
sağlam tutarak! Dil bir köprüdür; inanç bir köprüdür; tarih, bir
523
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köprüdür! Bugün biz, bu kitlelerden dil bakımından, gelenek,
görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok uzağa düşmüşüz! Bizim
bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını
yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz;
bizim onlara yaklaşmamız gerekli… Tarih bağı kurmamız lazım.
Folklor bağı kurmamız lazım. Bunları kim yapacak? Elbette biz!
Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz ‘Dil Encümenleri’, ‘Tarih
Encümenleri’ kuruluyor. Dilimizi onun diline yaklaştırmaya,
tarihimizi ortak payda haline getirmeye çalışıyoruz. Böylece
birbirimizi daha kolay anlar hale geleceğiz. Bir sevgi parlayacak
aramızda; tıpkı bir vücut gibi, kaderde ve mutlulukta birbirimizi
duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaçladığımız gibi, ortak bir
tarih öğretimiz olması gerekli… Ortak bir mazimiz var, bu maziyi,
bilincimizle taşımamız lazım. Bu sebeple okullarda okuttuğumuz
tarihi Orta Asya’dan başlattık! Bizim çocuklarımız, orada
yaşayanları bilmelidirler. Orada yaşayanlar da bizi bilmeli. İşte bunu
sağlamak için de ‘Türkiyat Enstitüsü’nü kurduk. Kültürlerimizi
bütünleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunlar açıktan yapılmaz! Adı
konularak yapılacak işlerden değildir. Yanlış anlaşılabildiği gibi,
savaşlara da sebep olabilir. Bunlar devletlerin ve milletlerin derin
düşünceleridir. … Bu yaptıklarımız hiçbir millete düşmanlık
değildir. Barıştan yanayız, barıştan yana kalacağız. Ama durmadan
değişen dünyada, yarının muhtemel dengeleri için hazır olacağız.
Bunları sana akıllı bir genç olduğun için söylüyorum. Açıktan
söylemiyorum, kulağına söylüyorum. Sen bil, gerekçesini kimseye
söylemeden böyle davran; çevrenin de böyle davranması için
gerekeni yap! İdealler, konuşulmaz, yaşanır. İşte senin sorunun
karşılığını da böylece vermiş oldum.” demiştir525.
Sonuç
Fergana olaylarının verilişinde Türk basınında merkez yayın
yapan Milliyet ve Hürriyet gazeteleri, sağ düşünce de yayın yapan
Türkiye ve Tercüman gazeteleri ve bir de sol düşünce de yayın
yapan Cumhuriyet gazetesi taranmıştır. Bu taramalar da görülmüştür
ki Türk basını Ahıskalı Türklerden habersizdir. Oysaki Türkiye’de
1828 yılından 1944 sürgününe kadar geçen süre içerisinde çok
sayıda insan gelip yerleşmişti. Ayrıca Türk arşivlerinde Ahıska
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hakkında ve bölgedeki Türkler hakkında binlerce belge
bulunmaktaydı. Yine bu bölge hakkında çalışma yapan tarih
hocaları vardı. Bu hocalar içerisinde en fazla çalışmayı Prof. Dr.
Fahrettin Kırzıoğlu yapmıştı. Bunun dışında Yüksek Sovyet
Prezidyumunun 30 Mayıs 1968 tarihli kararnamesi ile dünya
kamuoyu Ahıskalı Türklerin sürgün edildiklerini öğrenmişti.
Ahıskalı Türklerin temsilcileri 15 Mayıs 1971’de Türkiye’ye göç
etmek isteyenlerin listesini Moskova’daki Türk elçiliğine
vermişlerdi. Yine Ahıskalı Türklerin temsilcileri 14 Ağustos
1972’de Başbakanı Ferit Melen’e başvuru mektupları
göndermişlerdi. Bir İngiliz gazetesi olan The Times’da 5 Ağustos
1970’de Robert Conquest, “Mektuplar” adlı köşesinde “Russia’s
Meskhetians-A Lost People” (Rusya’nın Mesketyalıları: Kaybolmuş
Bir Halk) imzalı bir yazı S. Enders Wimbush ve Ronald Wixman,
“The Meskhetians Turks: A New Voice in Soviet Central Asia”,
(Sovyet Orta Asya’sında Yeni Bir Seda: Mesketya Türkleri),
Canadian Slavonic Papers Vol. XVII, 293, 1975’te yayımlanmıştı.
Bu her iki yazıda Türk Dünyası Araştırmaları Dergisinin Ağustos ve
Ekim 1987 sayılarında Eşref Özbilen tarafından Türkçeye çevrilerek
yayınlanmıştı. Ancak bu çevrilen yazılar sadece derginin okurları
tarafından okunduğu için çok az bir kısım tarafından Ahıskalı
Türkler veya yazılardaki isimle Mesketya Türklerinden haberdar
olmuş ama Türk kamuoyu haberdar olmamıştı. Neden haberdar
olamamıştı? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün erken bir tarihten
vefat etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti kendi kabuğuna çekilmiş
özellikle SSCB’de yaşayan Türkler unutulmuş veya unutturulmak
istenmişti. Bu unutturulma siyasetinin oldukça başarılı olduğunu
Fergana olaylarında Ahıskalı Türklere Türk basınının yaklaşımında
rahatlıkla görülmektedir. Bu olaylar sonrasında ilk defa ismi
duyulmuş olan Ahıskalı Türkler yabancı araştırmacıların
söyledikleri ile kamuoyuna tanıtılmıştır. Yabancı araştırmacılar da
Gürcülerin Ahıskalı Türkleri Gürcüleştirmek için sürgün öncesi ileri
sürdükleri Müslümanlaşmış Gürcü tezini doğru kabul ettikleri için
Ahıskalı Türkleri Müslümanlaşmış Gürcü olarak göstermişlerdir.
Böylece Türk basını da okuyucularına Ahıskalı Türkleri
Müslümanlaşmış Gürcü olarak tanıtmışlardır.
Taradığımız basın içerisinde bu konuya en fazla değinen ve
konu hakkında en fazla haber yapan gazete Milliyet gazetesidir.
Hatta Milliyet gazetesi Kırıkhan’da yaşayan Ahıskalı Türkler ile
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röportaj yaparak onların sesini duyurmuş ve en fazla yayın yaptığı
için de Ahıskalı Türkler Milliyet gazetesine teşekkür mektubu
göndermişlerdir. Taradığımız gazeteler arasında en az yayını ise
Tercüman gazetesi yapmıştır.
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KARAHANLI TÜRKÇESİ EDEBİ ESERLERİNDE
TARİHSEL KİŞİLER
Akartürk KARAHAN
Giriş:
Karahanlılar, Maveraünnehir ve Doğu Türkistan’da 840-1212
yılları arasında hüküm sürmüş, Orta Asya’daki ilk müslüman Türk
devletidir. İslamiyetin geniş kitleler tarafından benimsendiği bu
dönemde Türk kültürüne, İslam kültür ve medeniyeti, Arap ve Fars
kollarından, etki etmiştir. Altay devlet sisteminde olduğu gibi
devlet, doğu ve batı şeklinde yönetilmiştir. Doğu’daki hükümdar
Arslan Kara Hakan/Kağan unvanını; Batı’daki hükümdar ise Buğra
Kara Hakan/Kağan unvanını taşımıştır. Doğu kısmı önceleri
Balasagun ve sonrasında Kâşgar’dan yönetilmiş; Batı kısmı ise
önceleri Taraz ve ardından Semerkant’tan yönetilmiştir. İslamiyeti
kabulden sonra Türkçe unvanların yanında İslami adlar da yer
almıştır. (Pritsak 1955: 252-253; Golden 2002: 178; Karahan 2013:
32).
Karahanlı döneminden günümüze ulaşan dil ve edebiyat
eserleri şunlardır: Kâşgarlı Mahmud’un Divanu Lugati’t-Türk
(DLT) adlı eseri, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i (KB), Edip
Ahmet Yükneki’nin Atebetü’l-Hakayık’ı (AH) ve Hoca Ahmet
Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’idir (DH). Bu bildiri ile, Karahanlı dil ve
edebiyat eserlerinde hangi tarihsel kişilere atıfların yapıldığı ve
dönem yazarlarının bilgisi dahilindeki dini, tarihi, efsanevi kişilerin
bir sıralaması yapılacaktır. Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı
Hikmet’i geç dönemde yazıya geçirildiği için ve Kur’an çevirileri
ise, tanrısal kaynaklı eserler olduğu için çalışmanın dışında
tutulmuştur. Buğra Han, Emir Dad Sipehsalar vb. gibi dönem
eserlerinin atfedildiği kişiler ve Karahanlılar zamanında yaşayan
kişiler de konu külliyatının dışındadır. Bu eserlerden DLT için
Ercilasun-Akkoyunlu (2015); KB ve AH için Eski Türkçe ve
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Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7-13. yy.) yayınları esas
alınmıştır.
Dönem eserlerine bakıldığında, eserlerde adları geçen kişilerin
peygamberler, dört halife, hükümdarlar, kumandanlar ve topluluk
ileri gelenleri olduğu görülmektedir.
1. Peygamberler: Karahanlı Türkçesinde “peygamber”
karşılığında Türkçe kökenli sawçı, yalawaç ve élçi sözcükleri
bulunmaktadır. Ayrıca Farsça kökenli peygamber terimi ise AH
21’de (Peygamberin medhi hakkında) başlık olarak geçmektedir.
Eski Türkçe sawçı < sav “söz” +çı addan ad yapım ekiyle türetilen
sözcük önceleri “sözcü, haberci” anlamlarındayken, Türklerin
İslamlaşmasıyla birlikte “peygamber, nebi” kavramını karşılayan bir
terim olmuştur (EDPT: 785a). Yine Karahanlılardan itibaren bu
kavramı karşılayan Eski Türkçe elçi ve yalawaç sözcükleri de
önceleri “diplomatik temsilci, elçi vb.” anlamlardayken
“peygamber” karşılığında İslami bir terime dönmüştür. Clauson
yalawaç’ın İrani bir sözcük olan “ses” anlamındaki –waç ile
türetildiğini, yala kısmının ise anlamının bilinmediğini
belirtmektedir (EDPT: 129a, 921a).
Kur’an-ı Kerim çevirisini dışta tutarak Karahanlı eserlerine
baktığımızda, tarih sırasıyla Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Süleyman, Hz.
İshak, Hz. İsa ve çoğunlukla da Hz. Muhammed’in adının geçtiğini
görürüz.
Hz. Adem: İslam inancına göre ilk insan ve ilk peygamber olan
Hz. Adem’in adı DLT’de Yalnguk / Yalınguk “Adem (sav)’in adı”
(417/327, 422/331, 612/505); KB’de Apa şeklindedir. Karahanlı
Türkçesinde yalnguk hem “insan” anlamıyla hem de özel ad yani
Hz. Adem’in adı olarak görülür.
apalı ḫavalı ajunḳa ilip / uruġ yaḍtı dünya içinde kelip (KB
6391) “Adem ve Havva yer yüzüne inip, dünya içinde neslini yaydı.
”
apa yazdı erse bayat ḳınadı / bu dünyaġ tünek ḳıldı erklig iḍi
(KB 3520) “Adem günah işlediğinde, Tanrı onu cezalandırdı; kadir
Tanrı bu dünyayı ona zindan yaptı.”
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apa uçmaḳ içre yidi kör ewin / arınġu ḳılındı bu dünya ewin
(KB 3522) “Adem cennet içinde buğday tanesi yedi; bu dünya evi
ona bir temizlenme yeri olarak yaratıldı. ”
Hz. Nuh: Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes’te peygamberler
arasında adı geçmektedir ve kendisine inanmayan kavmi bir tufan
ile helak edildiği bildirilmektedir. Kitab-ı Mukaddes’e göre Allah,
Nuh’a bir gemi yapmasını emretmiş; o da bir gemi yaparak inanlarla
birlikte her canlı türünden bir çift gemiye alarak tufandan sonraki
dünya yaşamının devamlılığını sağlamıştır. Nuh’un 950 yıl yaşadığı
da yine Tevrat’ta ve Kur’an-ı Kerim’de nakledilmektedir (Harman
2007: 225-226). Genellikle kaynaklarda Nuh Tufanı ile adı anılan
Hz. Nuh, KB’de sadece uzun ömrü ile konu edilmiştir: tükel nuḫ
yaşın men yaşadım yaşattım (KB 6548) “Tümüyle Nuh’ub yaşını
yaşadım ve yaşattım”
DLT 20’deki bir efsaneye göre Türklerin kökü Nuh
Peygamberin soyuna dayandırılır: “Türkler aslında, yirmi boydur.
Bunların kökeni- Allah aziz kılsın- Peygamber Nuh’un oğlu Yafes,
Yafes’in oğlu Türk’e kadar dayanır. Onlar- Allah aziz kılsınPeygamber İbrahim’in oğlu İshak, İshak’ın oğlu Iysu, Iysu’nun oğlu
Rum’a benzer. Her kabile sayısını ancak Allah’ın bildigi oymaga
sahiptir, Ben sadece büyük kabilelerden bahsedeceğim, küçük
olanlardan bahsetmeyeceğim. Yalnızca herkesin bilmesi gerekli olan
Oğuz-Türkmen kollarını ve hayvanlarına vurulan damgalardan
bahsettim.”
DLT 176-177’de de aynı şekilde Türklerin soyunun Nuh
peygambere dayandırıldığı görülür: “Türk, Nuh’un (s.a.) oğlunun
adı. Nuh’un oğlu Türk’ün oğullarına Yüce Allah tarafından verilmiş
bir isimdir. (İnsan üzerinden –insan olarak anılacak bir varlık
oluncaya kadar- uzun bir zaman geçmemiş midir?- 76-1) ayetinde
Adem aleyhisselam’ın adının “insan” olması gibi.... Aynı şekilde
burada da “Türk”, Nuh’un oğlunun adıdır, burada tekliktir. ....
Bunun gibi “Rum” da , İshak’ın (s.a.) oğlu İyşu’nun oğlu Rum’un
adıdır. Oğulları da o isimle adlandırılmıştır. .... (Peygamber) dedi
ki: Allah (c.a.) diyor ki “benim bir ordum vardır; onları Türk diye
adlandırdım ve doğuya yerleştirdim. Bir kavme kızdığım zaman
onları (Türkleri) onlara musallat ederim.” Bu, diğer bütün
insanlara karşı, onlar için bir üstünlüktür. Çünkü onların adını
bizzat O (c.a.) vermiş; onları en yüce ve yeryüzünde havası en güzel
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yere yerleştirmiş; onları kendi ordusu olarak adlandırmıştır. Bunun
yanında onlar; güzellik, tatlılık, aydın yüzlülük, edep, yaşlılara
hürmet ve riayet, ahde vefa, alçak gönüllülük, yiğitlik ve daha
sayılamayacak
birçok
meziyeti
hak
etmişlerdir.”
(Ercilasun&Akkoyunlu 2015: 151).
Hz. Süleyman: Hz. Dâvûd’un oğlu, İsrâiloğulları’na
gönderilen hükümdar - peygamberdir. Yahudilik’te ve
Hıristiyanlık’ta sadece kral, İslâm’da ise hükümdar - peygamber
kabul edilir. Ahd-i Atik’e göre, Süleyman babasından sınırları Fırat
nehrinden Mısır’a kadar uzanan bir krallık miras almış, bütün İsrâil
üzerinde kral olmanın yanı sıra bölgedeki ülkeleri vergiye bağlamak
suretiyle emri altına almıştır (Harman 2010: 56).
Kâşgarlı Mahmud, “keşmir” maddesinde “Türk bölgesinde bir
şehrin adı. Onu, Süleyman (Allah’ın bağışlaması üzerine olsun)
yaptı” şeklinde nakletmektedir (DLT 230/199).
Hz. İshak: Kâşgarlı Mahmud “Türk” ve “yungu” maddelerinde
Rum, adının İshak’ın (s.a.) oğlu İysu’nun oğlu Rum’un adından
geldiği ve daha sonraki nesillerin bu adla anıldığını bildirir. (DLT
177/151, 497).
Hz. İsa: Kur’ân-ı Kerîm’de Îsâ, İbn Meryem ve Mesîh şeklinde
zikredilen, kendisine İncil’in verildiği, Hz. Muhammed’i
müjdelediği bildirilen, “Allah’tan bir ruh ve kelime” olarak tavsif
edilen, ancak kul olduğu vurgulanan peygamberdir. Hz. İsa’nın
dünya yaşamı, onun Allah tarafından kendi katına yükseltilmesiyle
son bulmuştur (Harman 2000: 473-475). KB’de de Hz. İsa, göğe
çıkışına atfen konu edilmiştir: ya ‘isa bolup kökke aġdım taḳı men
(KB 6550) “veya İsa olup göğe çıktım.”
Hz. Muhammed: İslam inancına göre, Allah tarafından
gönderilen son peygamber Hz. Muhammed’dir. Allah’ın elçisi
(Resulallah) ve Allah’ın sevgili kulu (Habibullah)’dur. Karahanlı
metinlerinde de İslam terminolojisine uygun olarak Hz.
Muhammed’den sawçı, yalawaç, peygamber, habib, Muhammed
yalavaç diye söz edilmektedir. DLT 54’te yalavaç / yalawaç
“Peygamber”, DLT 634’te sawçı (Ercilasun&Akkoyunlu 2015: 40,
530).
ilahi ruzi ḳıl sewüg sawçı yüzin / yime tört éşiniŋ yüzini köreyi
(KB 6604)
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eşit emdi ḳaç söz habib fazlındın / uḳuş huş yititip sözümni aŋa
(AH 21-22)
sewüg sawçıḳa miŋ meniŋdin selam / tegürsün bayatım
kesüksüz ulam (KB 1348)
dürud ol ödürmiş resülka selam / yine işleringe selam hem
ulam (KB 007)
muhammed yalavaç halayık başı / kamug barçalarka ol ol köz
kaşı (KB 008)
KB Giriş kısmında da “takı sansız selam ü dürud halklarda yigi
yalavaçlarda ödrüntüsi ulug savcısı muhammed-i mustafa öze
bolsun takı ma anıng éşleri aziz agırlıg sahabeler öze rizvanu 'llahi
aleyhim ecma'in (KB Giriş 5-9) diyerek başlanır. Aslında
İslamiyetle birlikte Türk edebiyatında eserlere besmele, Tanrı’ya
hamd ve Hz. Muhammed’in övgüsü ile başlamak gelenek halini
almıştır. Mesnevilerde de “na’t” adı verilen bölümlerde Hz.
Muhammed’e özel bir yer ayrılmıştır. Kutadgu Bilig’in “Yalawaç
‘Aleyhi’s-Selam Ögdisin Ayur” kısmı da Hz. Muhammed’in
övgüsünü içermektedir:
sewüg sawçı ıḍtı baġırsaḳ iḍi
boḍunda talusı kişide keḍi (KB 34)
yula erdi halḳḳa ḳaraŋḳu tüni
yaruḳluḳı yaḍtı yaruttı sini (KB 35)
oḳıçı ol erdi bayattın saŋa
sen ötrü köni yolḳa kirdiŋ toŋa (KB 36)
atasın anasın yuluġ ḳıldı ol
tilek ümmet erdi ayu birdi yol (KB 37)
künün yimedi kör tünün yatmadı
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sini ḳoldı rabda aḍın ḳolmadı (KB 38)
sini ḳoldı tün kün bu emgek bile
anı ög sen emdi sewinçin tile (KB 39)
ḳamuġ ḳaḍġusı erdi ümmet üçün
ḳutulmaḳ tiler erdi raḫat üçün (KB 40)
atada anada baġırsaḳ bolup
tiler erdi tutçı bayattın ḳolup (KB 41)
bayat raḫmeti erdi ḫalḳı öze
ḳılınçı silig erdi ḳılḳı tüze (KB 42)
tüzün erdi alçaḳ ḳılınçı silig
uwutluġ baġırsaḳ aḳı kiŋ elig (KB 43)
yaġız yir yaşıl kökte erdi küsüş
aŋar birdi teŋri aġırlıḳ üküş (KB 44)
başı erdi öŋdün ḳamuġ başçıḳa
kiḍin boldı tamġa ḳamuġ sawçıḳa (KB 45)
köŋül badım emdi anıŋ yolıŋa
sewip sözi tuttum bütüp ḳavlıŋa (KB 46)
ilahi küḍezgil meniŋ köŋlümi
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sewüg sawçı birle ḳopur ḳopġumı (KB 47)
ḳıyamette körkit tolun teg yüzin
elig tuttaçı ḳıl ilahi özin (KB 48)
tümen miŋ selamım tegür sawçıḳa
ol eḍgü ḳulavuz köni yolçıḳa (KB 6519)
Her ne kadar aslında sözlük/gramer türünde bir eser olsa da,
DLT’nin başlangıç cümlesinde de Hz. Muhammed’in adı
atlanmamıştır: “Çok erdemli, güzel eylemli Allah’a hamd olsun! En
sağlıklının hasta, en doğru konuşanın kekre olduğu bir zamanda
(Kur’an’ı) indirerek bildirmek ve açıklamak üzere Muhammed’e
Cebrail’i O gönderdi. Onda açıklanmıştır haram ve helal. Odur yolu
gösterecek kılavuz ve meş’al. Allah’ın duası, tertemiz olan ve bütün
hayırları kendilerinde toplayan peygamber ve sülalesinin üzerine
olsun; selamet içinde olsunlar!” (Ercilasun&Akkoyunlu 2015: 1).
Atebetü’l-Hakayık’ta da “Peygamberin Medhi Hakkında” adlı
ikinci bölüm tamamen Hz. Muhammed’in övgüsü ve şefaatini
isteme konusundadır:
eşit emdi ḳaç söz habib fazlındın (AH 21)
uḳuş huş yititip sözümni aŋa (AH 22)
ol ol ḫalḳ talusı kişi ḳutluġı (AH 23)
törütmişte yoḳ bil aŋa tuş teŋe (AH 24)
rėsuller örüŋ yüz bu ol yüzke köz (AH 25)
ya olar ḳızıl eŋ bu eŋke meŋe (AH 26)
anıŋ ögdisindin tatır bu tilim (AH 27)
anıŋ mėdhı bolsa şėkėr şėhd aŋa (AH 28)
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bu kün tegsü mindin dürud ol yarın (AH 29)
elig tuttaçımḳa egirse muŋa (AH 30)
Hoca Ahmed Yesevi’nin “Hikmetler”inde Hz. Muhammed için
ayrı bir bölüm olmasa da, eserin tamamında peygamberin adı geçer
ve ona hitaben peygamber sevgisi dolu dizeler yer alır. Hikmetlerde
peygamberimizden Rasul, Mustafa, Hakk Mustafa, Muhammed,
Hakk Rasulü, Tanrı Rasulü vb. adlarıyla bahsedilir.
Garib, fakir, yetimleri Rasul sordu
O gece Mirac’a çıkıp Hakk cemalini gördü
Geri Gelip indiğinde fakirlerin halini sordu
Gariblerin izini arayıp indim ben işte (DH, 44).
Akıllı isen, Gariblerin gönlünü avla,
Mustafa gibi yurdunu gezip yetim ara (DH, 45).
Kâşgarlı Mahmud, Türk dilini öğrenmenin gerekliliğine dair
Hz. Muhammed’e ait bir hadis naklederek eserine başlar: Buhara
imamlarından ve Nişaburlu bir başka imamdan açıkça ve kesin
olarak işittim: Onlar, peygamber efendimize dayandırarak şöyle
rivayet ettiler. Oğuz Türklerinin çıkışını anlatırken dedi ki: ....
(Türklerin dilini öğreniniz, çünkü onların çok uzun sürecek
saltanatları vardır.)” (DLT 2-3/1). alkış maddesinde de yalavaçka
alkış birgil “Peygamber aleyhisselama salavat getir” örneği verilir
(DLT 61/48). özek “omurilik” maddesi açıklanırken Hz.
Muhammed’in bir sözünden bahsedilir: “Hayber, her yıl bize
devamlı düşmanlık etmekteydi; ta omuriliğin kesildiği o zamana
kadar” (DLT 48/34). ersek “orospu kadın” sözcüğü ersek erke
tegmes, iwek ewke tegmes “acele eden orospular acele ettikleri için,
çoğunlukla erkek bulamazlar” atasözü ile açıklanmıştır. Sonrasında
da acele etmeyle ilgili Peygamberin bir sözü hatırlatılır: “yolcu ne
yol kateder, ne sırt bırakır”. Yani acele eden yolcu, gideceği yere
varamadığı gibi bindiği hayvanın belini de kırar Bu söz acele
edenler için söylenmiştir. (DLT 64-65/51). böke “büyük yılan”
sözcüğü için Yabakuların büyüklerinden biri olan Böke Budraç
örneği verilir. Sonrasında da şu rivayet anlatılır: Gazi Arslan Tigin
bunlarla savaştığında Yüce Tanrı bunları bozguna uğrattı.
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Müslümanlar kırk bin idi; Böke Budraç ile olan kafirler ise
yetmişbin idi. Yapılan bir savaşta Yabakular bozguna uğramış.
Kâşgarlı Mahmud bu savaşta bulunan birine bunun sebebini sormuş.
Yanıt olarak “Davullar vurulup borular çalındığında başımızın
hizasında ufku kapatan yeşil bir dağ gördük. İçinde, hepsi de açık
olan ve bize kıvılcımlar fırlatan sayısız kapı gördük. Bundan dehşete
düştük ve böylece bizi yendiniz.” demişler. Kâşgarlı bu durumu “Bu
da
peygamber
(s.a.v)in,
Müslümanlar
arasında
kalan
mucizelerindendir” şeklinde yorumlamaktadır (DLT: 545-546/446).
Eserin en sonunda da Yüce peygambere duada bulunularak kitap
sonlandırılır: “Allah’a sonsuz övgüler; peygambere ve bütün soyuna
sonsuz dualar!” (DLT: 638/534).
2. Dört Halife (Hulefâ-yi Râşidîn):
İslâm tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından sonra sırasıyla
Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Osman ve Hz. Ali hilafeti devam
ettirmiştir. Bu sahabelere “Dört Halife” (Hulefâ-yi Râşidîn);
bunların dönemine de Dört Halife dönemi (Hulefâ-yi Râşidîn devri)
denilir. Hulefâ halîfe kelimesinin, râşidîn ise “doğru yolda olan,
doğruya ve hakka sımsıkı sarılan, kemale ermiş” anlamındaki râşid
kelimesinin çoğuludur (Fayda 1998: 324). Karahanlı Türkçesinde
Dört Halife için tört éş “dört dost” sıfat tamlaması kullanılmıştır.
KB’de tört éş için bunların Hz. Muhammed’in danıştığı, arkadaşlık
yaptığı kişiler olduğu ayrıca ikisinin kaynı ikisinin de damadı
olduğu; toplum içerisindeki en doğru ve iyi kimseler oldukları
belirtilir:
anıŋ tört éşi ol awıŋu körüp
kiŋeşçi bular erdi birle turup (KB 49)
iki ḳadın erdi küḍegü iki
bular erdi öḍrüm boḍunda iki (KB 50)
bular erdi din hem şeri‘at köki
bular yüḍti ḳafir münafıḳ yüki (KB 59)
bu tört iş maŋa tört tadu teg turur
tüzülse tadu çın tiriglik bolur (KB 60)
meniŋdin bularḳa üküş miŋ selam
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tegürgil iḍim sen kesüksüz ulam (KB 61)
olarnı meniŋdin sewindür tuçı
uluġ künde ḳılġıl elig tuttaçı (KB 62)
tözü işleriŋe yime ök aḍın
tegürsün selamım iḍim kesmedin (KB 1349)
tözü tört isiŋe meniŋdin selam
tegür ay bayatım tutaşı ulam (KB 6520)
Atebetü’l-Hakayık’ta da “Dört Sahâbenin Medhi” hakkındaki
bölümde tört éş’e selamlar gönderilerek başlanır:
yime tört éşiŋe ıḍur men sėlam
olardın usanmaḳ ḳaçan ol maŋa (AH 31-32)
kim erse bu tört éşke beḍ i‘tiḳad
tutar erse miŋ la‘n ıḍur men aŋa (AH 36)
Karahanlı metinlerinde Hz. Ebubekir için ‘Atiḳ, Hz. Ömer için
Faruḳ, Hz. Osman için ‘Usman veya zün-nurėyn, Hz. Ali için ‘Ali
veya Ḫaydar adları geçmektedir.
‘atiḳ birle faruḳ üçünç zün-nurėyn
‘ali törtilençi ol ersig toŋa (AH 33-34)
Yusuf Has Hacib, Dört Halife’nin hem dinin hem de şeriatın
kökü olduğunu, bunların İslamlığın ilk dönemlerinde kafir ve
münafıkların yaptığı eziyetleri çektiğini şu beytiyle ifade etmiştir:
bular erdi din hem şeri‘at köki
bular yüḍti ḳafir münafıḳ yüki (KB 59)
Hz. Ebubekir: KB’de gönlü dili bir, Tanrı’ya çokça ibadet
eden ilk halife olarak nitelenir. Ebubekir’in malını ve canını
peygamberin rızası için feda ettiğine de atıf yapılır:
‘atik erdi aşnu ḳamuġda oza
bayatḳa bütügli köŋül til tüze (KB 51)
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yuluġ ḳıldı malı teni canını
yalawaç sewinçi tiledi köni (KB 52)
Hz. Ömer, ikinci halifedir. KB’de faruḳ adıyla geçen Ömer,
insanların en seçkini, dili ve gönlü bir, doğru dinin temelidir ve
şeri’atın üzerinden örtüyü kaldırdığı yani adaletli yönetimi
sağlamıştır:
basa faruḳ erdi kişi öḍrümi
tili köŋli bir teg boḍun köḍrümi (KB 53)
bu erdi basutçı köni dinḳa kök
şeri‘at yüzindin kiterdi eşük (KB 54)
DLT 408-409’da bokuk “et bezi (tiroit)” sözcüğünü
açıklarken Fergana ve Şıknı bölgesinde birçok kişinin bu hastalığa
yakalandığını ve nesilden nesile bu hastalığın o yöre insanında
devam ettiğini bildirir. Bunun sebebini o bölgenin insanlarına
soruğunda şunu ifade etmişler: “Atalarımız gür sesli kafirler idiler.
Allah’ın elçisinin (s.a.) adamları onlar üzerine gaza ederken
atalarımız bunlara pusu kurdu. Seslerini yükseltip bağırdılar.
Seslerinden, Müslümanlar bozguna uğradı. Bu haber Ömer’e (r.a.)
ulaştı. O da bunlara beddua etti; sonra da onların boğazında bu
hastalık peyda oldu ve nesilden nesile intikal etti. Bugün onların
arasında gür sesli kimse hiç yoktur” (Ercilasun&Akkoyunlu 2015:
319).
Hz. Osman, sonraki halifedir. Kutadgu Bilig’de temiz ahlaklı
ve cömert oluşu ile tarif edilir. Malını ve kendisini feda ettiği ve
peygamberin ona iki kızını verdiği dile getirilir.
basa ‘usman erdi uwutluġ silig
kişide öḍürmiş aḳı kiŋ elig (KB 55)
fida ḳıldı barın neŋin hem özin
yalawaç aŋar birdi iki ḳızın (KB 56)
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Hz. Ali (Haydar): Son halife olan Hz. Ali, Karahanlı
metinlerinde Ali veya Haydar adlarıyla geçmektedir. Ali’nin seçkin,
akıllı, bilgili, yürekli, cömert ve takva sahibi olduğu anlatılır. KB
6549’da da Yusuf Has Hacib, özüm ḫaydar erse yaşın teg ḳılıçlıġ
ifadesiyle HZ. Ali’nin zülfikar adlı kılıcına atıfta bulunmuştur.
‘ali erdi munda basaḳı talu
kür ersig yüreklig meŋesi tolu (KB 57)
aḳı erdi elgi yüreki teḍük
biliglig saḳınuḳ kör atı beḍük (KB 58)
3. Din tarihinden diğer kişiler:
Hz. Havva: İlk kadın ve Hz. Adem’in eşi. Sadece KB’de ḫava
şeklinde Arapça’daki adıyla geçmektedir.
apalı ḫavalı ajunḳa ilip
uruġ yaḍtı dünya içinde kelip (KB 6391)
4. Hükümdarlar: Eserlerde bahsedilen hükümdarlar Emir
Nasr Tigin dışındakiler efsanevi kişilerdir. Bu hükümdar ve
kumandanlarla ilgili anlatılanlar halk arasındaki efsanelere
dayanmaktadır.
Şeddad u Ad: Rivayete göre, Yemen’de Ad kavminin
hükümdarıdır. Aden çöllerinde cennete benzer bahçeler; taşları altın
ve gümüşten, duvarları kıymetli taşlardan saraylar, köşkler ile dolu
son derece görkemli bir şehir yaptırmıştır. Çıkan bir kasırgayla Ad
kavmi ve bütün şehir kumlara gömülmüştür. Kur’an-ı Kerimde de
bu kavmin Hz. Hud’a inanmayarak yok olduğu ve şehirlerinin yerle
bir olduğundan bahsedilmiştir (Kırca 1988: 333-334). Doğu
edebiyatlarında “Cennet-i İrem”, “Bâğ-ı İrem” şeklindeki teşbihlerle
birlikte adı anılmıştır. KB’de de Şeddad u Ad’ın yeryüzünde bir
cennet yaptırdığına atıf vardır:
tutayın ya kisra ya ḳaysarça boldum
ya şeddad-u ‘ad teg taḳı uçmaḳ ittim (KB 6547)
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Sikender: MÖ. 356-336 yıllarında yaşamış Makedonya
kralıdır. İslam tarihinde daha çok efsanevi kişiliğiyle tanınır.
Hükümdarlığı sırasında, on iki yıl gibi kısa bir zaman içinde geniş
bir coğrafyadaki birçok ülkeyi fethederek buralarda büyük bir
imparatorluk kurmuştur. İskender’in göz kamaştıran zaferleri,
kendisinden sonra yazılan destanlara ve çeşitli menkıbelere konu
olmuştur. Hatta bu çaptaki başarıların ancak mânevî bir güçle ve
ilâhî bir destekle mümkün olacağını düşünenler giderek ona ruhanî
bir kişilik atfetmiş ve Kur’ân-ı Kerîm’de kıssası anlatılan (el-Kehf
18/83-99) Zülkarneyn ile aynı kişi olduğu sanılmıştır (Kaya 2000:
556).
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen Zülkarneyn ile (el-Kehf 18/83-99)
maceraları ve yaşadıkları bölge bakımından aralarında benzerlik
bulunan İskender’in hayatı İslâmî edebiyatlarda destanî-efsanevî
tarzda yer almış, onu ve maceralarını konu edinen müstakil kitaplar
yazılmıştır. Genelde tarihî eserlerle tefsirlerde Zülkarneyn’in
İskender-i Kebîr, İskender-i Ekber, İskender-i Himyerî;
Makedonyalı İskender’in ise (Alexandre the Great) İskender-i Rûmî
ve İskender-i Yunânî diye anılmasına rağmen edebî eserlerde bu
adlandırmalar tamamen birbirine karışıp Zülkarneyn’in kişiliği
İskender’in
hayatına
kuvvetli
biçimde
sindirilmiş
ve
“İskendernâme” adı verilen tür içinde de İskender neredeyse
tamamen Zülkarneyn kimliğine bürünmüştür. Anadolu’dan
başlayarak Hindistan’a kadar uzanan seferleriyle bu ülkelerde
yaşayan insanların hâfızalarında derin izler bırakmış olan
İskender’in kişiliği etrafında efsaneler doğmuştur (Ünver 2000:
557).
Kutadgu Bilig’de de İskender’in dünyanın büyük bir bölümünü
zaptetmesine atfen şu beyitte adı geçmektedir:
ajun bütrü tuttum sikender tutarça
tükel nuḫ yaşın men yaşadım yaşattım (KB 6548)
İskender ile ilgili en fazla atıf ise DLT’de görülür. Kâşgarlı
Mahmud, bazı (öge, tutmaç) sözcüklerin açıklamasında ve Uygur,
Çiğil, Türkmen etnik adlarının kökenleri konusunda İskender’e
atfedilen hikayeler nakletmiştir. Ancak İskender’e dayandırılan
köken açıklamaları halk etimolojisinden öteye gitmemektedir.
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Aşağıda görüleceği üzere, bu anlatılara göre İskender ve Türkçe
konuşmaktadır. Örnek olarak, öge “akıllı, yaşlı, işlerde denenmiş,
halktan insanların unvanı” sözcüğü tigin’in bir altındaki derece
olduğu ve bu adın kaynağı İskender’e dayandırılarak şu şekilde
anlatılır:
“İskender Çin’e ulaştığı zaman Türk hakanı, onunla savaşmak
üzere tamamen gençlerden oluşan bir birlik gönderdi. Vezir ona
“ona hep gençleri gönderdin; onların yanında savaşta tecrübeli ve
yaşlı birisi de olmalıydı” dedi. Hakan, “yaşlı mı?” anlamında öge
der. Vezir de “evet” diye cevap verir. Bunun üzerine yaşlı bir adam
gönderir. İskender’in öncülerine gece baskını yaparlar ve onları
yenerler. Türk askerlerinden biri, İskender’in askerlerinden birisini
kılıçla göbeğine dek yarar. Öldürülen adam, beline, içinde altınlar
bulunan bir kemer bağlamıştı. Kemer yarılır ve altınlar kana
bulanarak yere saçılır. Sabah olunca, Türk birliğindeki askerler,
kana bulanmış altınları görürler ve birbirlerine “bu nedir?” diye
sorarlar. Sonra altun kan derler; “altın ve kan” demektir. Bundan
dolayı oradaki ulu bir dağ, bu isimle adlandırılır. Etrafında çok
göçebe bulunan, Uygur yakınlarında bir dağdır. Daha sonra İskender
onunla barış yapmıştır (DLT: 58/44).
uygur “beş şehirden oluşan bir ülke” şeklinde açıklanırken de
buranın İskender tarafından kurulduğu şu şekilde nakledilir:
“İskender Uygur vilayeti yakınlarına geldiği zaman Türk
hakanı ona dört bin kişi gönderdi. Tolgalarının kanatları şahin
kanadı gibi idi. Oklarını öne nasıl atıyorlarsa, arkaya da öyle
atıyorlardı. İskender bunları görünce hayretler içinde kalarak i:na:n
xu:z xurend dedi; yani bunlar kendi kendilerini besleyebilirler;
başkalarının yiyeceklerine ihtiyaç duymazlar; çünkü av, onlardan
kaçamaz ve istedikleri an onu yiyebilirler. Bundan dolayı vilayet
Xuzhur adını aldı. .... O vilayet beş şehirdir; halkı, en şiddetli
kâfirler ve en iyi ok atıcılardır. Bunlar; İskender’in kurduğu Sülmi,
Koçu, Can Balık, Biş Balık, Yaŋı Balık”. (DLT: 68-69/54-55).
çigil maddesinde Çiğillerin etnik adlarının (etnonim) kökeni
İskender’in başından geçen bir olaya dayandırılır. Rivayete göre
Zülkarneyn (İskender) Argu ülkesine vardığında bardaktan
boşanırcasına yağmur yağdı ve yollar çamur oldu. Bunun üzerine
İskender Farsça olarak i:n çigil est “Nedir bu çamur, ondan kurtuluş
yok” demiş. Hemen bir bina yapılmasını emretmiş. Bir hisar
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yapılarak buraya Çiğil adı verilmiş. Daha sonra bu hisarda oturan
Türklere Çigili adı verilmiş ve bu isim yayılmıştır. (DLT: 198/170).
tutmaç adlı yemeğin adının köken açıklaması da İskender ile
ilişkilendirilmiştir. Kâşgarlı’nın naklettiğine göre;
“Zülkarneyn, karanlıklardan çıktığı zaman kavmin yiyeceği
azaldı; ona açlıktan şikayet ettiler ve şöyle dediler: Bizni tutma aç.
Anlamı ‘bizi buralarda aç bırakma ve serbest bırak ki vatanlarımıza
dönelim’dir. Hakimlerine danışarak bu yemeği meydana getirdiler.”
(DLT: 227/197).
Oğuzlara Türkmen adının verilmesinin hikayesi de İskender’in
Türk ülkelerine yaptığı sefer zamanına dayandırılır:
“Zülkarneyn, Semerkand’ı geçip Türk diyarına yöneldiğinde
Türklerin o zamanki hükümdarı Şu adlı bir genç idi. Büyük bir
ordusu vardı. Balasagun yakınındaki Şu kalesini fetheden o idi.
Suyab kalesinde bulunan ordusundaki beyler için her gün 360 kez
davul vurulurdu. Bu adamın –Zülkarneyn’i kastediyorumyaklaşmakta olduğu ona söylendi. ‘Onunla savaşalım mı? Yoksa
nasıl emir buyurursunuz?’ dediler. Şu, Hocend vadisinin kıyısına,
onun geçişini haber versinler diye öncü olarak kırk sipehsalar
göndermişti. Hükümdarın askerlerinin hiçbirinin haberi olmaksızın
öncüler geçmişti. Öncülerden dolayı hükümdarın gönlü rahattı.
Onun gümüşten bir havuzu vardı, seferde de onu yanında taşırdı.
Ona su doldururdu; içinde ördekler ve kazlar yüzerdi. Kendisine
‘Savaşalım mı?’ dendiğinde ‘bakın şu ördek ve kazlara, nasıl
dalıyorlar!’ diye cevap verdi. Etrafındakilerin kafası karıştı ve onun,
savaş için de savaştan uzak durmak için de hazırlıklı olmadığını
zannettiler. Zülkarneyn geçti ve öncüler geceleyin gelip onun
geçişini haber verdiler. Gece davul çaldı ve Şu da doğuya doğru
yürüdü. Halk sefer için hazırlıklı olmadan hükümdarlarının
yürüdüğünü görünce kavim arasına kargaşa düştü. Kim bir binek
hayvanı bulduysa kendini onun üzerine attı ve hükümdarla gitti. Bu,
onun hayvanını; o, bunun hayvanını almıştı. Sabah olunca
karargahları dümdüz, boş bir hale geldi. O zaman Tıraz, İspicab,
Balasagun vb. şehirler henüz yapılmamıştı. Bunların hepsi sonradan
yapılmıştır. Kavim, göçebe ve çadır halkı idi. Hükümdar
askerleriyle birlikte gittikten sonra bunlardan 22 kişi aileleriyle
birlikte kaldılar. ...... Zülkarneyn gelip saçları ve Türk alametleri ile
bu insanları görünce, soruşturmaksızın ‘Türk manend’ dedi; anlamı

487

17-21 Ekim 2018-BUHARA

‘bunlar Türklere benziyorlar’dır. Sonra bu isim onlar için günümüze
dek kaldı. Hükümdar Çin’e geçti; Zülkarneyn de ardından gitti.
Uygur yakınlarında ona yaklaşınca hükümdar ona bir öncü birlik
gönderdi. Gece savaştılar. Zülkarneyn’in öncüleri bozguna uğradı.
Savaş, Altun Kan’da olmuştu. Bu bir dağın adıdır; Bugün Altun Xan
diye adlandırılır. Daha sonra Zülkarneyn onunla barıştı ve Uygur
şehirlerini kurdu. Bir süre orada kaldı. Hükümdar Şu da daha sonra
dönüp Balasagun’a ulaştı ve hükümdarın adıyla Şu olarak
adlandırılan bu şehri kurdu; bir tılsım yaptırdı: Bugün leylekler bu
şehrin karşısına gelirler; fakat asla üzerinden geçmezler.” (DLT:
622-625/519-520).
Afrasiyab (Alp Er Tonga): İran millî destanında İran düşmanı olarak
gösterilen Turan hükümdarıdır. İranlıların Afrasiyab dediği bu efsanevi
hükümdarın adı Türkçe Alp Er Tonga olduğunu ve Karahanlıların (ya da
genel olarak Türklerin) atası kabul edildiğini Kâşgarlı Mahmud’dan
öğrenmekteyiz: “Türklerin büyüğü olan hükümdar Afrasiyab, Tonga Alp
Er olarak adlandırılır; anlamı “bebr526 gücünde olan kahraman adam”dır.
(Ercilasun&Akkoyunlu 2015: 496). Hatta İslam tarihçilerinin eserlerinde
Karahanlı devleti için kullanılan Âl-i Efrâsyâb et-Türkî , Beytü’l-Hâniyye,
Nebîre-i Efrâsyâb, Mülûk ve Selâtîn-i Efrâsyâbî, Ümerâ-yi Efrâsyâb,
Mülûk-i Türkistan ve Efrâsyâbiyân adları, Karahanlıların Afrasiyab
soyundan olduklarının büyük ölçüde kabul edildiğini göstermektedir. (bkz.
Özaydın 2001: 404; Pritsak 1955: 251; Golden 2002: 177; Karahan 2013:
31).

Kâşgarlı Mahmud, Karahanlıların kullandığı xan, katun, tarım
gibi bazı unvanların da Afrasiyab’ın soyundan olanlara verildiğini
aktarmıştır. Bu bilgiler de bize Karahanlı sülalesinin Afrasiyab
soyuna dayandığı yargısının o dönemde genel kabul gördüğünü
göstermektedir. Kâşgarlı’nın aktardıkları şu şekildedir: Afrasiyab’ın
oğullarından olanlar xan diye adlandırılır. (DLT: 513/412). tarım
tiginlere (şehzadelere), Afrasiyab’ın soyundan gelen, küçük büyük
bütün kadınlara kitap edilirken kullanılan hitap sözüdür. Bu söz,
Karahanlı (hanedanı) dışındaki bir kimse için, ne kadar yükselirse
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Hindistan ve Afrika’da yaşayan, kaplana benzer, üstü benekli, derisi pek makbul
tutulan, çok yırtıcı memeli hayvan [Halk ağzındaki şekli böbür’dür. Bâbür adı
ve böbürlenmek fiili buradan gelmektedir] (Kubbealtı Lugati).
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yükselsin, kullanılmaz. (DLT: 199/171). katun Afrasiyab’ın
soyundan gelen bütün kadınların unvanıdır. (DLT: 206/177).
Dönem
eserlerinde
Afrasiyab’dan
sadece
DLT’de
bahsedilmiştir. Diğer eserlerde ise hiç adı geçmemektedir. Eserin
birçok yerinde Afrasiyab’ın ya da çocuklarının yaptırdığı yerlerin
adları verilmiştir. Kâşgarlı’nın aktardıkları bilgilere göre; Barman
kasabasını, yuŋu ırmağının kenarına Afrasiyab’ın oğlu yaptırmıştır.
(DLT: 605/497). Afrasiyab, güzel havasından dolayı Kaşgar’da
otururmuş ve bundan dolayı burası için “ikamet edilen şehir”
anlamında Ordu kend denirmiş. (DLT: 173/149). barçuk
“Afrasiyab’ın kurduğu ve Buxtu Nassar’ın (Nebukadnezar) oğlu
Bizen’i hapsettiği şehirdir. (DLT: 234/203). Kaz suwı, Ila nehrine
dökülen büyük bir akarsuyun adı. Bu adın verilmesinin sebebi
Afrasiyab’ın kızının bu nehir kenarındaki zirveye bir kale
yaptırmasıdır. Buna (Kaz’a) nispetle bu adı almıştır. (DLT: 409).
barsgan Afrasiyab’ın oğlunun adıdır. Barsgan şehrini o kurmuştur.
(DLT: 625/521). kaz Afrasiyab’ın kızının adıdır. Kazvin şehrini
yaptırmıştır. Afrasiyab’ın kızı kaz, burada buraya sık sık gelip
avlanırmış. ... Burada, Afrasiyab’ın kızı Kaz’ın kocası olan Siyavuş
öldürülmüştür. Ateşperestler senede bir gün buraya gelip onun
öldürülmesinden dolayı ağlarlar; kurbanlar keserler ve kanlarını
onun kanına akıtırlar. Adetleri böyledir. (DLT: 509-510/409).
Kâşgarlı’nın ilettiği bilgilerden Afrasiyab’ın Kaz adlı bir kızının ve
Barsgan adlı bir oğlunun olduğunu da öğrenmekteyiz.
Ayrıca Kâşgarlı’nın ilettiği Afrasiyab için söylenen bir ağıt şu
şekildedir: begler atın argurup / kadgu anı torgurup / mengzi yüzi
sargarıp / kürküm angar türtülür “Beyler atlarını yordular, üzüntü
onları zayıflattı, yüzleri sanki safran ile boyanmış gibi oldu.” (DLT:
244/ 212).
El-Emir Nasr Tigin (Nasr b. Ahmed): Tam adı Ebü’l-Hasen
el-Emîrü’s-Saîd Nasr b. Ahmed b. İsmâîl es-Sâmânî olan 914-943
yılları arasında yönetimde olan Sâmânî hükümdarıdır. Onun
zamanında Sâmânîler en geniş sınırlarına ulaşmıştır. el-Emîrü’sSaîd lakabıyla da anılan Nasr b. Ahmed’in zamanı, içte ve dışta
yaşanan değişik problemlere rağmen, Sâmânî Devleti’nin altın çağı
sayılır. (Güner 2006: 412-413).
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h->Ø ses değişimini anlatır ve xemir sözcüğünün emir olmasını
örnek verir. Bu gramer açıklaması içerisinde de “Sâmânoğullarından
Türk diyarını fetheden atamızın adı El-Emir Nasr Tigin idi.” diyerek
yeri gelmişken adını anmaktan geri durmaz. (DLT: 69/521). DLT
dışında bu dönem edebi eserlerinde Türk hükümdarlarının adı hiç
geçmemiştir.
Rüstem: İran millî destanının en güçlü kahramanıdır. Rüstem-i
Zâl veya Zaloğlu Rüstem şeklinde kaynaklarda zikredilir. Aslında
Zaloğlu Rüstem’in Eşkânî ileri gelenlerinden bir kahraman olduğu
ve millî destana girmesiyle birlikte kendisine birtakım olağan üstü
efsanevî özellikler atfedildiği sanılmaktadır. (bkz. Yıldırım 2008:
294). Efsane kahramanı olarak dünyada tanınmış olan Rüstem’in
Kutadgu Bilig’de de şöhretine şu şekilde atıfta bulunulur:
özüm ḫaydar erse yaşın teg ḳılıçlıġ / ya rüstemleyü men ajunda
çawıḳtım (KB 6549). “Özüm kıvılcım gibi kılıçlı Haydar’ım ya da
Rüstem gibi dünyada ünlüyüm.”
Nuşin Revan: Adı kaynaklarda Enûşervân, Nûşîrevân,
Nûşervân şeklinde kaydedilen 531-579 yılları arasında hüküm
sürmüş Sâsânî hükümdarıdır. Klasik Arap, Fars ve Türk
edebiyatlarında Nûşirevân-ı Âdil şeklinde adı geçmektedir. Hikâye
ve mesnevilerde daha çok adaleti temsil eden kahraman bir
hükümdar olarak yer almıştır. Başarılı bir devlet adamı olduğu için
adı genellikle “devlet” kelimesiyle birlikte anılır (bkz. Albayrak
1995: 255). Yusuf Has Hacip de Nuşin Revan’ı kanunları doğru bir
şekilde uygulamasıyla, adaletiyle şu şekilde zikreder: ya nuşin revan
teg törü tüz yorıttım (KB 6550). Yine Kutadgu Bilig’de bilgili
olmanın insanı hem bu dünyada hemde diğer dünyada yücelttiği
anlatılırken, buna en iyi örnek olarak Nuşin Revan gösterilmiştir:
uḳuşun aġar ol biligin beḍür / bu iki bile er aġırlıḳ körür (KB
289) “akıl ile yücelir, bilgi ile büyür; bu ikisi ile kişi değer görür.”
muŋar bütmese kör bu nuşin revan / uḳuş közi birle yaruttı
cihan (KB 290) “Buna inanmazsan, Nûşin-Revan'a bak; o akıl gözü
ile dünyayı aydınlattı.”
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törü tüz yorıttı bayudı boḍun/ atın eḍgü ḳıldı ol eḍgü öḍün (KB
291) “Kanunu doğruluk ile yürüttü, halk zenginleşti; o iyi bir
devirde adını iyi yaptı.”
maŋar tegdi mundaġ biliglig sözi / tamudın yırar tip tamuluḳ
özi (KB 292) “Bilgilinin sözü şu şekilde ulaştı: kendisi cehennemlik
iken cehennemden uzaklaştı.”
Yukarıdaki hükümdarlar dışında sadece DLT’de adları
zikredilen hükümdarlar da vardır. Bunlar Arslan Tigin (el-Gazi)
Bekeç Arslan Tigin “Karahanlı Şehzadelerinden birinin adı” (DLT:
180/153, 227/197 421/330, 545/446); Azak “Oğuzların büyük
beylerinden birinin adı” (DLT: 45/31); Böke Budraç Budraç
“Yabaku ulularından birinin adı” (DLT: 83/74, 227/197, 545/446,
600/492); Cemşid Çangşı “Rivayete göre Hotan Beyinin adı”
(DLT: 609/502); Çoglan “Karluk büyüklerinin adlarından” (DLT:
223/192); Kadır Xan (DLT: 183/156); Kanglı “Kıpçaklardan büyük
bir adamın adı” (DLT: 609/502); Köl Bilge Xan “Uygur Hanı”
(DLT: 215/185); Salgur “Salgur boyunun atasının adı” (DLT: 40/57,
505/405, 624/520); Seçük / Selçük Sü Başı “Selçuklu sultanlarının
atası” (DLT: 240/208); Şu “Şu destanındaki Türk hükümdarın adı”
(DLT: 623/519, 623/520, 624/520). Ayrıca Kâşgarlı Mahmud, diğer
kaynaklarda adına hiç rastlamadığımız Kulbak adlı, Balasagun
dağlarını mesken tutmuş bir Türk zahidinin (DLT: 239/207,
478/382) ve Çuçu adlı bir Türk şairinden (DLT: 550/450) de
eserinde bahsetmektedir. Ancak bu kişiler, Karahanlı dönemine ait
diğer eserlerde yer almamıştır.
5. Halklar: Tarihte yaşadığı söylenen halklardan sadece
Ashab-ı Res’in adı Kutadgu Bilig’de geçmiştir. DLT’de
Karahanlılar dönemindeki halk, millet ve boylar konu edilmişse de
konumuzun sınırları dışında olduğu için burada incelenmemiştir.
Ashab-ı Res: Kur’ân-ı Kerîm’de küfür ve imansızlıkları
nedeniyle helâk edildikleri bildirilen eski bir halktır. Bunun dışında
haklarında fazla bilgi bulunmamaktadır (Harman 1991: 469). Yusuf
Has Hacip ise bu halkın demirden bir şehir inşa ettirdiğine eserinde
yer vermektedir: ya kençim tükel boldı ḳarun neŋi teg / ya asḫab- ı
res teg temür kend toḳıttım (KB 6551).
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Sonuç:
Karahanlı dönemi edebi eserlerindeki tarihsel kişileri ele
aldığımız bu bildiride, bu dönem ediplerinin bilgisi dahilindeki dini,
tarihi, efsanevi kişiler ortaya konmuştur. Dönemin eserlerinde;
 Türk ad bilimi (onomastik) ile ilgili en fazla veri Kâşgarlı
Mahmud’un eserinde bulunmaktadır. Divanu Lugati’t-Türk’te Türk
kişi adları, lakap ve unvanları olmak üzere 110 civarında kişi adı
tespit edilmiştir. (bkz. Amanoğlu 2000: 5). Bu adlar içerisinde
tarihte ve efsanelerde adı geçen kişiler de önemli yer tutmaktadır.
Dönemin diğer eserlerinde ise nispeten daha az tarihî ve efsanevi
kişiden bahsedildiği görülmektedir. DLT’de çok sayıda tarihî ya da
efsanevi kişinin adının geçmesi, Kâşgarlı’nın eseri yazış nedeni ile
doğrudan ilgilidir. Kâşgarlı bütün Türk yurtlarını dolaşarak
Türklerin dilini, kültürünü, efsanelerini ve bir çoklarını derlemiş ve
bir ansiklopedik sözlük düzeninde bunları aktarmıştır. Diğer
eserlerde bilgi verme amacı olmadığı için DLT’deki kadar Türk
tarihinden kişiler hakkında ayrıntı bulunmuyor.
 Kutadgu Bilig, Atebetü’l-Hakayık, Divan-ı Hikmet dini,
ahlaki, islami gayelerle yazıldığı için bu eserlerde, doğal olarak, Hz.
Muhammed’e özel olarak yer verilmiştir. Edebi eserlerde daha çok
peygamberin övgüsü ve mucizeleri dile getilirken; DLT’de
peygambere atfedilen hadisler, rivayetler aktarılmıştır.
 Eserlerde çoğunlukla dinler tarihinden kişilerden
bahsedilmiştir. Bu kişilerle ilgili bilgiler, büyük ölçüde İslam,
Yahudi ve Hristiyan kaynakları ile örtüşmektedir. Buradan, dönem
yazarlarının dinler tarihine vakıf olduklarını anlıyoruz.
 Eserlerde tarihî bilgiler yanında efsanevi anlatılar önemli
ölçüde dile getirilmiştir.
 Eserler, tarihsel kişiler bakımından karşılaştırıldığında,
KB’de 14, DLT’de 7, AH’de 5 tarihî şahsiyet, çeşitli yerlerde
referans olarak gösterilmiştir. Kâşgarlı Mahmud’un çoğunlukla
tarihi/destansı kişileri (Hz. Nuh, Hz. Süleyman, Hz. İshak, Hz.
Muhammed, İskender, Afrasiyab, Emir Nasr Tigin); Yusuf Has
Hacip’in destansı/dini kişileri (Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İsa, Hz.
Muhammed, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz.
Havva, Şeddad u Ad, İskender, Rüstem, Nuşin Revan, Ashab-ı Res)
ve Edip Ahmet Yükneki’nin sadece İslam dinindeki kişileri (Hz.

492

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Muhammed, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali)
referans gösterdiğini görmekteyiz.
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1.Giriş
Sönmez (2003), toplumların ilerlemesinin bilim ve
teknolojideki gelişmelere açık olması ile mümkün olabileceğini dile
getirmiş ve toplumların teknolojide ilerlemek ve birçok alanda
gelişmek için eğitime ve eğitim kurumlarına büyük bir önem
vermeleri gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda her ülkenin eğitim
anlayışı ve bu anlayış ile oluşturduğu amaçlar, o ülkenin hedeflerine
ulaşmada belirleyicidir. Eğitimin ve eğitim yoluyla ulaşılan bireysel,
toplumsal ve ekonomik sonuçların bu derece önemli bir unsur
olması nedeniyle eğitim kavramı farklı bakış açılarına göre farklı
şekillerde değerlendirilmiştir. Örneğin; eğitim gençlere kültürü
aktararak onları toplumsal yaşama hazırlama, bireyi yaşantılarını
inşa yoluyla yeniden yetiştirme, bireyi farklı yönlerde eğitme,
doğayı denetleyerek onu değiştirecek ve üretimde katkı sağlayacak
şekilde yetiştirme, bireyin olgunlaşmasını artırma ve onun bu
özelliğini sergilemesini sağlama süreci olarak ele alınmıştır.
Ertürk (1975) eğitimi, “bireyin davranışında kendi yaşantısı
yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci”
olarak tanımlamıştır. Fidan (1996) eğitimi, “insanları belli amaçlara
göre yetiştirme süreci” olarak tanımlamıştır.
İnsanın yaşam süreci doğumdan ölüme kadar farklı gelişim
dönemlerine ayrışmaktadır. Bu dönemlerde bireylerin gelişimi ile
ilgili belirli özellikler görülmektedir ve gelişim değerlendirmesi her
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yaş grubunda görülen bu özellikler doğrultusunda yapılmaktadır.
Gelişim dönemlerinde birçok bireyde ortak görülen özellikler
normal gelişim olarak adlandırılır (Dönmez, 2011, s.19).
Baykoç (2011, s.19)’un belirttiği üzere “normal gelişim
sınırlarının dışında görülen özellikler bireyin gelişiminin farklı
olduğunu gösterir. Gelişimi farklı olan bireyler için ise günümüzde
‘özürlü’, ‘engelli’, ‘özel gereksinimi olanlar’, ‘gelişim farklılığı
olanlar’, ‘öğrenme farklılığı olanlar’, ‘farklı gelişim gösteren
bireyler’ ve benzeri tanımlar kullanılmaktadır”.
Özgür (2008, s.3)’ün yaptığı tanımda ise “bireyin yaşadığı
sürece yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak
toplumda oynaması gereken rollerin yetersizlik yüzünden yerine
getirilememesi durumuna özür (engel) denilmektedir”. Ataman
(2011, s.15)’a göre ise “engel, yetersizliği ya da özrü olan bireyin
çevreyle etkileşiminde karşılaştığı problemi tanımlamaktadır”.
Baykoç & Dönmez (2011, s.20) “özel durumu olan ve farklı
gelişim gösteren çocukların eğitimleri için normal eğitimden farklı
olarak özel yetişmiş personel, özel geliştirilmiş programlar, özel
araç gereçler ve bazen özel düzenlenmiş çevre gerekmektedir. Bu
eğitim şekli ‘özel eğitim’, ‘özel gereksinimi olan çocukların eğitimi’
olarak adlandırılmaktadır” olarak özel eğitimi tanımlamaktadır.
573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (1997) tanımlar
başlığı altında 'özel eğitim', özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim
ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel,
geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve
özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitim olarak
tanımlanmıştır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde ise özel
eğitim, benzer bir bakış açısıyla özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak
yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri,
bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik
disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda
sürdürülen eğitim olarak tanımlanmıştır (Vuran, 2014).
Her çocuk gibi gelişimsel yetersizliği olan çocukların da
günlük yaşama uyum sağlayabilmek için birçok beceri ve kavramı
öğrenmeye gereksinimi vardır. Normal çocuklar bu becerileri ve
kavramları kendiliğinden ya da az bir yardımla öğrenirken,
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gelişimsel yetersizliği olan çocukların bu beceriler ile ilgili öğretim
almaları gerekmektedir. Ne var ki gelişimsel yetersizliği olan
çocuklar var olan eğitim olanaklarından, normal çocuklar kadar
yararlanamamaktadır (Gürsel, 1993; Varol, 1992).
Eğitim kurumlarında bulunan zihinsel yetersizliği olan
çocuklar, uygulanan testler sonucunda aldıkları zekâ bölümü
puanlarına göre eğitim kurumlarına yerleştirilmişlerdir. Buna göre,
zekâ bölümü 45-74 arasında olan çocuklar, ‘Eğitilebilir Zihinsel
Engelli’ zekâ bölümü 25-44 arasında olan çocuklar ise, ‘öğretilebilir
zihinsel engelli’ olarak adlandırılmışlardır. Ancak, 18 Ocak 2000
tarihinde çıkarılan ‘Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği’ ile bu sınıflamada değişiklik yapılmıştır.
Yönetmelikte, ‘eğitilebilir zihinsel engelli’ terimi yerine, ‘orta
düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan birey’, ‘öğretilebilir
zihinsel engelli’ terimi yerinede, ‘ağır düzeyde zihinsel öğrenme
yetersizliği olan birey’ terimi kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre,
ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan bireyler, eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezlerine yerleştirilmektedir
(Akgün, 2004, s.3).
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ortaöğretimlerini,
öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada
genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürebilecekleri gibi
özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan ortaöğretim
kurumlarında da sürdürebilirler (Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliği, madde 31, fıkra 1).
Zihinsel engelli öğrenciler için, resmi ya da özel olarak
çeşitli eğitim kurumlar hizmet sağlamaktadır. M.E.B. bünyesine her
ilde ve büyük ilçelerde özel alt sınıflar açılarak bu öğrencilere
eğitim verilmektedir. Özel alt sınıflara, öğrenci kayıtları 07-18 yaş
arası yapılmakta ve 22 yaşına kadar öğrenciler, bu programa devam
edebilmektedir (Akgün, 2004, s.3).
Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken
dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun
yöntemler ve araç-gereçler kullanılarak desteklenmesi, var olan
kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir.
Ayrıca bu bireylerin toplumca kendilerinden beklenilen rol ve
sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmeleri,
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kendilerine
en
uygun
özel
eğitim
hizmetlerinden
yararlanabilmelerine bağlıdır (Ersoy & Avcı, 2001, s.8).
Normal çocuklar, anne, baba ve arkadaşları gibi modeller ya
da onlara tanınan fırsatlar aracılığıyla tuvalet eğitimi, giyinme,
yemek yeme gibi öz-bakım becerilerini kazanabilmektedirler.
Zihinsel engelli çocuklar ise genellikle normal çocuklara tanınan
fırsatlara sahip olmamakta, ebeveynleri onların engelli olduğunu öne
sürmekte ve bundan dolayı da zihinsel engelli çocukların öz-bakım
gereksinmelerini karşılamakta ya da onları kendi başlarına
bırakabilmektedirler. Böyle olduğunda da zihinsel engelli çocuğun,
zihinsel yetersizlikle olduğu kadar anne, baba ve çevrenin olumsuz
tutumları ve sistemli yaşantıların sağlanamamasından dolayı özbakım becerilerini kazanabilmesi bir başka deyişle bağımsızlığa
adım atması gecikebilmektedir (Vuran, 1989).
Özel alt sınıflarında eğitim gören öğrencilerin günlük
hayatta yaptıkları bir takım işlerini bağımsız yapabilmeleri,
kendilerine olan özgüvenlerinin yerine gelmesi ve yaşıtları ile
hemen hemen aynı düzeye gelebilmeleri için okuma-yazma eğitimi
dışında giyinme, soyunma vs. gibi dersler de görmektedirler.
Toplumsal uyum becerileri dersi adı altında, öğrencilerin yaşıtlarının
yapabildikleri günlük hayat becerilerini bu ders içerisinde üniteler
şeklinde görmektedirler. Giyinme becerisi de toplumsal uyum
becerileri dersi içerisinde görülen bir ünite olup, çocukların
giysilerini giyinmelerini ve soyunmalarını, aksesuarlarını
kullanabilmeleri bağımsız hale getirebilmeleri için verilen eğitimler
ile ders işlenmektedir.
Giyinmek dördüncü bedensel fonksiyonumuzdur. Giyinmek,
nefes almanın, yemek yemenin ve uyumanın ardından insan
bedeninin hissettiği en temel hazlardan biridir (Watson, 2007).
Sözlük anlamı ‘giyilecek şey’ olarak açıklanan giyim; vücudu dış
etkenlerden koruyan zamanla değişiklik gösteren, kişinin vücuduna
uygun olarak hazırlanan giysi parçalarının bütünüdür (Alpan, 2005).
Giyinmek küçük yaşlarda öğrenilen, çocuklukta yardım
alınarak yapılan bir ihtiyaç halindedir. Giyinirken edinilen birçok
kavram bulunur, önünü arkasını ayırt edebilme, üst giysi ve alt
giysiyi ayırt edebilme, giysi aksesuarlarında kullanılan el becerileri
bunlardan bir kaçı olarak sayılabilir. Bu kavramlar ve beceriler
yardım almadan öğrenilemeyeceği gibi zihinsel engeli olan bireyler
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için bu durum daha da zorlaşmaktadır. Böyle bir durumda bağımsız
olarak giyinme becerisini meydana getiremeyen çocuklar bunun için
gerekli eğitim alırlar ve eğitim sonucunda çoğu birey bağımsız
giyinme becerisine kavuşabilir.
Zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde birinci sırada, sözlü
anlatım, model olma ve fiziksel yardım bulunurken; ikinci sırada,
drama, şiir ve müzik gibi etkinlikler kullanılmaktadır. Normal
öğrencilerde vurgulanan görsel eğitim, zihinsel engelli öğrencilerin
eğitiminde çoğu zaman göz ardı edilmekte ve öğrencilerin
öğrenmesi gereken, toplumsal yaşama katkılarını sağlayacak eğitim
süresi uzamaktadır. Bu sebeple toplumsal uyum becerileri dersinin
daha çok görsel materyaller ve birebir kullanılacak eşyalar ile
uygulamalı gerçekleştirilmesinin zihinsel engelli öğrencinin eğitimi
açısından büyük yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmayla devlet okullarında Özel Alt Sınıfında eğitim
gören hafif ve orta-ağır zihinsel engelli öğrencilerin bağımsız olarak
giysilerini giyinme becerisi, aynı zamanda giysi aksesuarlarını
kullanma becerisini gerçekleştirebilmeleri ve Toplumsal Uyum
Becerileri Dersi için hazırlanan Giyinme Becerileri Öğretim
Materyalinin becerisine etkisinin ölçülmesi ile iki yöntem arasındaki
kazanımların ortaya konması amaçlanmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle öğrenci tanıma formu
hazırlanıp grup hakkında temel bilgiler ortaya konmuştur. Çalışma
grubu ikiye ayrılarak birinci gruba, normal okul müfredatı içerisinde
ilerleyen Toplumsal Uyum Becerileri dersinden konu anlatımları
yapılarak giyinme becerisi ve aksesuar kullanma becerisi ölçülmüş;
ikinci gruba ise geliştirilen ceket- mont materyali üzerinden anlatım
ve yönlendirmeler yapılarak giyinme becerisi ve aksesuar
kullanabilme becerisi ölçülmüştür. Araştırmada yapılan ölçümler
kıyaslanarak, hazırlanan “Giyinme Becerileri Öğretim Materyalinin”
öğrenme becerisine etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır.
2.Yöntem
Araştırmada ortaokulda eğitim gören Özel Alt Sınıfı
öğrencilerinin toplumsal uyum becerileri dersinde edindikleri
giyinme becerileri konusuna giyinme becerisi materyalinin etkisini
ölçmek için deneysel bir araştırma yapılması amaçlanmıştır.
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Deneysel araştırmalar, araştırmacı tarafından oluşturulan
farkların bağımlı değişken üzerindeki etkisini test etmeye yönelik
çalışmalardır. Deneysel desenlerde temel amaç değişkenler arasında
oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmektir (Büyüköztürk, 2014).
Araştırma denek sayısı yönünden, denekli desenler sınıfına ait
gerçek deneysel desen sınıfına girmektedir. Araştırmada deneklerin
seçimi seçkisiz atama yöntemi ile seçilmiştir.
Deney grubu bağımlı değişken üzerinde etkisi test edilecek
olan işlemi alırken, kontrol grubu hiçbir işlem almaz ya da
karşılaştırma grubu farklı bir uygulama alır. Kontrol grubu ya da
karşılaştırma grubu, araştırmacının uygulamasının daha etkili olup
olmadığına ya da etkileri arasında fark olup olmadığına karar
vermesini kolaylaştırması bakımından önemli yere sahiptir
(Büyüköztürk, 2014).
Bu araştırmada aynı özelliklere sahip iki grup
oluşturulmuştur. Öncelikle her iki gruba da Öğrenci Tanıma Formu
uygulanmış ve çıkan sonuçlar tablolara işlenerek açıklama
yapılmıştır. Formlardan çıkan sonuçlarda öğrencilerin zihinsel
gelişimleri ve beceri düzeylerine ilişkin bilgiler saptanmış ayrıca
hangi becerilerde eksik oldukları da ortaya konulmuş ve eksik olan
beceriye ait sonuçlar doğrultusunda “ceket-mont öğretim materyali”
geliştirilmiştir.
Ayrılan iki gruptan birincisine, Toplumsal Uyum Becerileri
dersi müfredatı içerisinde yer alan giyinme becerileri ile ilgili
yönergeler öğrencilere normal ders işleyişi üzerinden anlatılmış ve
bunun sonucunda ortaya çıkan çalışma grubundaki ilerlemeler
Giyinme Becerisi Ölçme Aracına kaydedilmiştir. İkinci gruba ise,
geliştirilen ceket-mont giyinme öğretim materyali ile birlikte eğitim
verilerek ortaya çıkan beceri sonuçları aynen birinci grupta olduğu
gibi Giyinme Becerisi Ölçme Aracına kaydedilmiştir. İki gruptan
elde edilen bulgular kıyaslanmış ve yorumlanmıştır.
Ceket-mont materyalinin geliştirilmesinde çalışma grubunun
eksik becerileri göz önüne alınmış ve 4 çeşit ceket-mont materyali
oluşmuştur. Fermuar, ilik-düğme, çıt çıt ve cırt cırt kullanma
becerileri ceket-mont materyalinde kullanılmış ve bu beceriler
çalışma grubunun ihtiyacına göre şekillendirilmiştir. Ceket-mont
materyali oluşumu ve çeşitleri şöyledir;
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Ceket-mont kumaşı olarak kolay kullanım sağlayan patiska
kumaş tercih edilmiştir. Kollarda, etek ucunda ve yakada standart
bir ölçü üzerinden mont görüntü olması açısından renkli ribana
kullanılmıştır. Ceket-mont kalıbında standart bir ölçü kullanılmış
12-14 yaş arası çocuk ceket kalıbından faydalanılmıştır.
 Fermuarlı Ceket-Mont Materyali: Kolay çekilebilen, ince
dişli mont fermuarı kullanılmıştır.
 İlik-Düğmeli Ceket-Mont Materyali: Çalışma grubunun
küçük kas becerilerine göre orta boy düğme tercih edilmiştir. Ceketmontun ½’sine kadar enine ilik, diğer kalan kısmına boyuna ilik
çalışılmıştır.
 Çıt Çıtlı Ceket-Mont Materyali:Metal ve orta boy bastırmalı
çıt çıt kullanılmıştır.
 Cırt Cırtlı Ceket-Mont Materyali:Ceket-montun ½’sine
kadar dikey kesik parçalar halinde cırt cırt, diğer kalan kısmının ise
kesiksiz cırt cırt dikilmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini Özel Alt Sınıflarında örgün eğitim
gören hafif ve orta-ağır dereceli zihinsel engelli öğrenciler
oluşturmaktadır. Çalışma grubunu ise, bir ortaokulda örgün eğitim
alan 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri
oluşturmaktadır. Bir ortaokuldan örneklem seçilmesinin sebebi
araştırmacının Özel Eğitim Sınıfı öğretmenliği yapıyor olması,
deneklere ulaşmada sıkıntı yaşamayacak olması ve aile
görüşmelerinin daha kurumsal ortamda sağlanabilmesidir. Örneklem
olarak seçilen öğrenciler normal eğitime, derslere devam ederken,
ders programı içerisinde yer alan Toplumsal Uyum Becerileri
dersinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Aile görüşmeleri okul
saatleri dışında bir saatte yapılmıştır, öğrencilerin eğitiminin
aksamamasına dikkat edilmiştir.
Çalışma 10 günlük bir süreci kapsamıştır. Öğrenci Tanıma
Formunun uygulanma süreci ders saatleri dışında olduğu için
çalışma sürecine dahil edilmemiştir. 10 günlük süreç içerisinde
öğrenciler haftalık ders programları içerinde yer alan Toplumsal
Uyum Becerileri dersinde, yani 40 dakikalık ders süresi içerisinde
eğitime tabi tutulmuşlardır. 2 haftalık ders süreci içerisinde 10
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günlük ders programı için her gün bir ders saati olmak üzere toplam
10*40 dakikalık Toplumsal Uyum Becerileri dersi yer almaktadır.
İki gruba ayrılan öğrencilerin birinci grubu sabah 8:00'de derse
başlayıp 12:30'da dersi bitirirken, ikinci grup ise 13:00'da derse
başlayıp 17:30'da dersi bitirmektedir. Birinci grup ile son ders saati
11:50-12:30 arasında 40 dk Toplumsal Uyum Becerileri dersi
işlenirken, ikinci grup ile de son ders saati 16:50-17:30 arasında 40
dk Toplumsal Uyum Becerileri dersi işlenmiştir. Birinci grup ile
MEB' in kitabı ile ders işleyiş süreci devam ederken, ikinci grup ile
geliştirilen ceket-mont öğretim materyali ile Toplumsal Uyum
Becerileri dersi akışı sağlanmıştır. Örneklem araştırmada “çalışma
grubu” olarak ifade edilecektir.
Araştırma verilerinin toplaması amacıyla öncelikle çoktan
seçmeli ve likert tipi sorulardan oluşan Öğrenci Tanıma Formu
düzenlenmiş ve veliler ile birebir görüşme yapılarak öğrencilerin
demografik özelliklerine ilişkin veriler toplanmıştır.
İkinci veri toplama aracı olarak Toplumsal Uyum Becerileri
dersinde görülen giyinme becerileri ünitesinde normal ders akışında
öğrencilere öğretilen sistemin yani yönergeler ile öğrenciye giyinme
becerisi edindirmek için oluşturulan ceket-mont giyinme becerisi
yönergeleri çıkarılmıştır ve buna dayalı Giyinme Becerisi Ölçme
Aracı geliştirilmiştir. Giyinme Becerisi Ölçme Aracı hem yönergeler
ile yapılan eğitimden sonra hem de tasarlanan “Ceket-Mont
Giyinme Becerisi Materyali” ile yapılan eğitim sonrasında kazanılan
becerileri ölçmede kullanılmıştır.
Verilerin toplanması üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci
aşamada çalışma grubunu oluşturan öğrenci velilerine Öğrenci
Tanıma Formu uygulanmıştır. Form sonuçları bulgular kısmında
aktarılmış ve yorumlanmıştır.
İkinci aşamada, Toplumsal Uyum Becerileri Dersi ceketmont konusu yönergelerine bağlı kalınarak verilen eğitime ilişkin
veriler Giyinme Becerisi Ölçme Aracı ile toplanmıştır. Üçüncü
aşamada ise, geliştirilen ceket-mont giyinme becerisi öğretim
materyali ile eğitim verilmiş ve bu eğitim sonrasında da kazanılan
giyinme becerilerine ilişkin veriler Giyinme Becerisi Ölçme Aracına
aktarılmıştır.
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Çalışma grupları seçkisiz atama yöntemi ile ikiye ayrılmış;
araştırmanın yapılması planlanan eğitim kurumunda birinci çalışma
grubu 8:00-12:30 arasında eğitim alırken ikinci çalışma grubu
13:00-17:30 arasında eğitim almaktadır. Sabah gelen çalışma
grubuna yönergeler ile yani Toplumsal Uyum Becerileri dersinde
örgün eğitimdeki sistem ile ceket-mont giyinme, giysi aksesuarları
(fermuar, düğme, çıt çıt, cırt cırt) kullanabilme becerisi edindirmeye
çalışılmış, öğlen gelen gruba ise geliştirilen giyinme becerisi
materyali ile giyinme becerisi kazandırılmaya çalışılmıştır. Her iki
gruba da Giyinme Becerisi Ölçme Aracı uygulanarak ceket-mont
giyinme ile giysi aksesuarları (fermuar, düğme, çıt çıt, cırt cırt)
kullanabilme becerisine verilen eğitimlerin ne oranda katkı sağladığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Geliştirilen anket ve veri toplama araçları
2 haftalık bir çalışma planı ile kurumda denenmiştir, ortaya çıkan
veriler bu süreç içerisinde kayıt altına alınmıştır.
Veriler istatistik paket programı yardımı ile analiz
edilmiştir. Araştırmanın ilk safhasındaÖğrenci Tanıma Formu
düzenlenmiş ve toplanan veriler bu formlara girilerek sonuçları
istatistik programı ile analiz edilmiş ve tablolar ile aktarılmıştır.
Araştırmanın ikinci safhasında Giyinme Becerileri Ölçme Aracı
verileri toplanmış ve bu verilerde istatistik programına girilerek
sonuçlar tablolara aktarılmıştır.
3. Bulgular ve Yorum
Araştırmada çalışma grubunun öz bakım becerilerindeki
yeterliliğini belirlemek amacıyla aile görüşme formu kullanılmıştır.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Giyinme Sorunları
Her zaman
sorun
yaşıyor

Sıklıkla
sorun
yaşıyor

Sorun
yaşıyor

Hiç sorun
yaşamıyor

Nadiren
sorun
yaşıyor

Seçenekler
kErkek
Kız
%

CeketMont
Manto
Palto
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--

K
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%

%

KErkek

-16,7

1
6,7

-

-16,7

-

3
3,3

1
6,7

K Erkek
Kız %
%

Kız
%

3
3,3

3
3,3

%

1 50,0

33,3

- 66,7

50,0

6,7
1

6,7

K Erkek
Kız %
%
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Yelek

--

-

-

-

1

1 83,3

83,3

1 83,3

66,7

-

- 83,3

66,7

1

- 50,0

50,0

1 83,3

83,3

1 83,3

83,3

1 33,3

33,3

- 100,0

-

1 100,0

83,3

1 100,0

83,3

1 100,0

83,3

1 100,0

83,3

1 66,7

66,7

6,7
Süveter

--

-

1
6,7

Kazak

--

-

-16,7

1

-

--

3

3

-

6,7

3,3

3,3
Tişört

-

6,7

6,7
Gömlek

1

6,7

3
3,3

-

6,7
-

1
6,7

Sweatshirt

--

-

-

-

6,7
1

6,7
Pantolon

-16,7

-

3
3,3

3
3,3

6,7
3

3,3

6,7

Etek

--

-

-

-

-

Bady

--

-

-

-

6,7

Pijama

--

-

-

-

6,7

Atlet

--

-

-

-

6,7

Şort

--

-

-

-

6,7

Külot

--

-

1
6,7

Sütyen

1
6,7

1
6,7

6,7

3-

-

-

-

-

- 66,7

-

Şapka

--

-

-

-

-

- 100,0

100,0

Eldiven

-16,7

-1

1

3

1

- 50,0

50,0

5

-

- 16,7

-

5

-

- 16,7

-

3,3

6,7
Önlük

550,0

6,7
-

0,0
Ayakkabı

3
3,3

550,0
0,0

3,3

-

0,0
3

3,3

6,7

0,0

Araştırma grubunda yer alan bireylerin her birine öğrenci
tanıma formunun sonunda giysi kullanma becerileri ile ilgili sorular
sorulmuştur. Bu sorular çocuktan sorumlu olan veliye ya da annebabaya yöneltilmiştir.
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Araştırma grubunun büyük çoğunluğunun ceket-mont
giyinmede kızlarda %50,0, erkeklerde %33,3, palto giyinmede
kızlarda %33,3, erkeklerde 66,7, önlük ve ayakkabı giyinmede
kızlarda %50,0, erkeklerde %50,0 giyemediği görülmektedir. Her
zaman sorun yaşanılan giyinme becerisinin önlük ve ayakkabı da
çıkması çocuklarda bağcık bağlama becerisinin gelişmediğini
göstermektedir. Tablodan hareketle ceket-mont giyinme de
yaşanılan sorunlara istinaden Toplumsal Uyum Becerileri dersinde
kullanılabilecek bir materyal geliştirilmiş ve materyalin çözüm
odaklı olmasına özen gösterilmiştir.
Araştırma için seçilen ceket-mont materyali öğrencilerin en
çok kullandığı dış giysidir. Sürekli olarak gündelik yaşamda
kullanılan bu giysinin seçilmesi öğrencilerde bağımsızlık için belirli
bir aşama kaydetmelerini sağlayabilir. Ayrıca materyal üzerinde
fermuar, ilik-düğme, çıtçıt ve cırtcırt kullanılarak zihinsel engelli
öğrencilerin giysi aksesuarları kullanmakta yaşadığı sıkıntıların da
giderilmesi amaçlanmıştır.
Tablo 2. Toplumsal Uyum Becerileri Ders Kitabına Göre
Eğitim Verilen Çalışma Grubunun Ölçme Sonuçlarına Ait Bulgular
Seçenekler

Yapamadı

Kısmen yaptı

Giyinme becerileri

K

E

K

E

16,7

33,3

-

33,3

Fermuarlı ceket-montun bir kolunu giyer

Yaptı

K

E

1

-

1

-

6,7
Fermuarlı ceket-montun diğer kolunu
giyer

16,7

Fermuarı yerleştirip çeker

16,7

33,3

-

33,3
6,7

66,7

-

-

1
6,7

Fermuarı geri çekip açar

-

16,7

16,7

50,7

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

6,7
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Fermuarlı ceket-montun bir kolunu
çıkarır

16,7

Fermuarlı ceket-montun diğer kolunu
çıkarır

16,7

İlik-düğmeli ceket-montun bir kolunu
giyer

16,7

İlik-düğmeli ceket-montun diğer kolunu
giyer

16,7

33,3

-

33,3
6,7

33,3

-

33,3
6,7

33,3

-

33,3
6,7

33,3

-

33,3
6,7
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Düğmeleri iliklerden geçirir

16,7

66,7

16,7

-

-

-

Düğmeleri iliklerden çıkarır

16,7

66,7

16,7

-

-

-

İlik-düğmeli ceket-monttan kolunu çıkarır

16,7

16,7

-

50,0

1

-

1

-

6,7
İlik-düğmeli ceket-monttan diğer kolunu
çıkarır
Seçenekler

16,7

16,7

-

50,0
6,7

Ayırt
edemedi

Giyinme becerileri
Fermuarlı ceket-montun önünü ayırt
etme

6,7

Fermuarlı ceket-montun arkasını ayırt
etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun önünü
ayırt etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun arkasını
ayırt etme

6,7

Fermuarlı ceket-montun kolunu ayırt
etme

6,7

Fermuarlı ceket-montun yakasını ayırt
etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun kolunu
ayırt etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun yakasını
ayırt etme

6,7

Kısmen ayırt
etti

KE

K

E

1 33,3

-

33,3

Ayırt etti

K

E

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

6,7
1 33,3

-

33,3
6,7

1 33,3

-

33,3
6,7

1 33,3

-

33,3
6,7

1 33,3

-

33,3
6,7

1 66,7

16,7

-

1 33,3

-

33,3
6,7

1 50,0

-

16,7

n=12
Araştırmada ikiye ayrılan gruplardan birincisine Toplumsal
Uyum Becerileri dersi konularından olan giyinme becerisi konusu
çerçevesinde yer alan yönergeler ile eğitim verilmiştir. İkinci gruba
ise giyinme becerileri konusu için geliştirilen ceket-mont giyinme
materyali ile eğitim verilerek 2 haftalık normal ders işleyişi
sağlanmıştır. Çalışma grubuna uygulanan ölçme aracı ile
öğrencilerin giyinme becerisindeki ilerlemeleri kaydedilmiştir.
Birinci gruba uygulanan ölçme aracı sonuçlarının yüzdelik
dilimleri tablo ile verilmiştir. Tablodan çıkarılan sonuçlar;
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 2 hafta süren Toplumsal Uyum Becerileri dersi içerisinde,
ceket-mont giyinme becerisi konusu kapsamında işlenilen ders
sonucunda,
 Öğrencilerin giysilerin önünü ve arkasını ayırt etmede
kızlarda %16,7, erkeklerde%33,3, yakasını ve kolunu ayırt etmede
kızlarda %16,7, erkeklerde %50,0 oranla hala yetersiz,
 Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla giysi parçalarını
ayırt etmede daha iyi oldukları,
 Ceket-mont giyinmede kızların %16,7, erkeklerin ise %33,3
her iki cinsiyet grubunun da hala zorlandığı,
 Fermuar ve ilik-düğme kullanma becerisinde kızlarda
%16,7, erkeklerde %66,7 oranla her iki cinsiyet grubunun da
zorlandığı,
 Ceket-mont giyinme becerisinde kız öğrencilerin erkek
öğrencilere oranla çok az olumlu bir farklılık gösterdikleri,
 Fermuar ve ilik-düğme kullanma becerisinde kız
öğrencilerin erkek öğrencilere oranla çok fazla olumlu bir farklılık
gösterdikleri,
 Öğrencilerin elinde çıtçıtlı ve cırtcırtlı ceket-mont
bulunmadığı için ölçüm yapılamadığı görülmüştür.
Tablo 3. Toplumsal Uyum Becerileri Dersi Ceket-Mont
Giyinme Materyali Kullanılarak Giyinme Becerisi Eğitimi Verilen
Çalışma Grubu Ölçme Sonuçları
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Seçenekler

Ayırt
edemedi

Kısmen
ayırt etti

Ayırt etti

Giyinme becerileri

K

K

K

E

Fermuarlı ceket-montun önünü ayırt
etme

6,7

Fermuarlı ceket-montun arkasını
ayırt etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun önünü
ayırt etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun arkasını
ayırt etme

6,7

Çıt çıtlı ceket-montun önünü ayırt
etme

6,7

E

E

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3
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Çıt çıtlı ceket montun arkasını ayırt
etme

6,7

Cırt cırtlı ceket-montun önünü ayırt
etme

6,7

Cırt cırtlı ceket-montun arkasını
ayırt etme

6,7

Fermuarlı ceket-montun kolunu
ayırt etme

6,7

Fermuarlı ceket-montun yakasını
ayırt etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun kolunu
ayırt etme

6,7

İlik-düğmeli ceket-montun yakasını
ayırt etme

6,7

Çıt çıtlı ceket-montun kolunu ayırt
etme

6,7

Çıt çıtlı ceket-montun yakasını ayırt
etme

6,7

Cırt cırtlı ceket-montun kolunu ayırt
etme

6,7

Cırt cırtlı ceket-montun yakasını
ayırt etme

6,7

Seçenekler

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

33,3

-

1-

1 33,3
6,7

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

Yapamadı

Giyinme becerileri Çalışma Grubu

K

Fermuarlı ceket-montun bir kolunu
giyer

6,7

Fermuarlı ceket-montun diğer kolunu
giyer

6,7

Fermuarı yerleştirip çeker

Kısmen
yaptı

E

KE

K

E

1-

-

50,0

33,3

1-

-

50,0

33,3

1 33,3

33,3

-

50,0

33,3

50,0

33,3

16,7

Fermuarı geri çekip açar

Yaptı

6,7
1-

-

6,7
Fermuarlı ceket-montun bir kolunu
çıkarır

16,7

-

-
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Fermuarlı ceket-montun diğer kolunu
çıkarır

16,7

-

-

50,0

33,3

İlik-düğmeli ceket-montun bir kolunu
giyer

16,7

-

--

50,0

33,3

İlik-düğmeli ceket-montun diğer
kolunu giyer

16,7

-

-

50,0

33,3

Düğmeleri iliklerden geçirir

16,7

-

16,7

33,3

33,3

-

Düğmeleri iliklerden çıkarır

16,7

-

16,7

33,3

33,3

-

İlik-düğmeli ceket-monttan kolunu
çıkarır

-

-

33,3

-

33,3

33,3

İlik-düğmeli ceket-monttan diğer
kolunu çıkarır

-

-

33,3

-

33,3

33,3

Çıt çıtlı ceket-montun bir kolunu
giyer

16,7

-

-

50,0

33,3

Çıt çıtlı ceket-montun diğer kolunu
giyer

16,7

-

-

50,0

33,3

Çıt çıtları üst üste bastırarak birbirine
geçirir

-

-

16,7

33,3

50,0

-

Çıt çıtları kenarından tutup çeker, çıt
çıtları açar

-

-

-

-

66,7

33,3

Çıt çıtlı ceket-monttan bir kolunu
çıkarır

-

-

33,3

-

33,3

33,3

Çıt çıtlı ceket-monttan diğer kolunu
çıkarır

-

-

33,3

-

33,3

33,3

Cırt cırtlı ceket-montun bir kolunu
giyer

-

-

33,3

-

33,3

33,3

Cırt cırtlı ceket-montun diğer kolunu
giyer

16,7

-

16,7

-

33,3

33,3

Cırt bantları üst üste getirip birbirine
yapıştırır

-

-

33,3

-

33,3

33,3

Cırt bantları kenarından çekerek açar

-

-

-

-

66,7

33,3

Cırt cırtlı ceket-montun bir kolunu
çıkarır

-

-

-

-

66,7

33,3

Cırt cırtlı ceket-montun diğer kolunu
çıkarır

-

-

-

-

66,7

33,3
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Araştırmada ikiye ayrılan gruplardan ikincisine Toplumsal
Uyum Becerileri dersi konularından olan giyinme becerisi konusu
çerçevesinde yer alan yönergeler ve ayrıca araştırmacı tarafından
fermuarlı, ilik-düğmeli, çıtçıtlı ve cırtcırtlı olmak üzere 4 çeşit ceketmont materyali ile eğitim verilmiştir. Ölçme de Toplumsal Uyum
Becerilerinde yer alan yönergeler ve araştırmacı tarafından
geliştirilen materyaller ile birlikte 2 haftalık bir eğitim sağlanmış ve
öğrencilere uygulanan ölçme aracı ile öğrencilerin ceket-mont
giyinme becerisindeki ilerlemeleri kaydedilmiştir.
İkinci gruba uygulanan ölçüm sonuçlarının yüzdelik
dilimleri tablo ile verilmiştir. Tablodan çıkarılan sonuçlar;
 2 hafta süren toplumsal uyum becerileri dersi ceket-mont
giyinme becerisi dersi içerisinde materyal ile birlikte verilen
eğitimin sonucunda,
 Öğrencilerin giysilerin önünü, arkasını, yakasını ve kolunu
ayırt etmede kızların %16,7, erkeklerin %100’ünün 1. Gruptan çıkan
sonuca oranla daha iyi oldukları,
 Giysi parçalarını ayırt etmede kızların büyük çoğunluğunun
yapabildiği, erkeklerin de kızlara oranla daha iyi oldukları,
 Fermuar ve ilik-düğme kullanma becerisinde her iki cinsiyet
grubunun da daha olumlu gelişmeler sağladıkları,
 Çıtçıt ve cırtcırt aksesuarlarının kullanımında iki cinsiyet
grubunun da fermuar ve ceket kadar zorlanmadıkları ve neredeyse
öğrencilerin tamamının yapabildiği,
 Öğrencilerden ceket-mont getirmeleri beklenmeden
geliştirilen materyal ile verilen eğitim sayesinde çok sağlıklı
ölçümün yapılabildiği görülmüştür.
4.Tartışma
Öz-bakım becerilerinin kazandırılabilmesi, öğretilecek
beceri için öğretim materyallerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını
gerektirmektedir.
Öz-bakım
becerilerine
ilişkin
öğretim
materyallerinin
hazırlanması
ve
uygulanması,
çocuğun
yapabildiklerinin, uygun öğretim amaçlarının, öğretim tekniklerinin,
öğretimde
kullanılacak
etkili
pekiştireçlerin,
becerilerin
öğrenilmesini engelleyen istenmeyen davranışları azaltmaya ya da
ortadan kaldırmaya yardımcı olacak süreçlerin ve becerilere nasıl
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süreklilik kazandırılacağının belirlenmesinin öğretimde başarı
olasılığını arttırdığı belirtilmektedir (Özyürek, 1986).
Giyinme becerileri, dikkatle incelendiğinde karmaşık
beceriler olduğu görülmektedir. Bu durum öğretilecek giyinme
becerisinin az karmaşık olandan karmaşık olana doğru sıralanması
gerekmektedir. Özellikle zihinsel engelli çocuklar söz konusu
olduğunda, onların karmaşık becerileri bir anda öğreneceği
beklentisi, onlara hiçbir şey öğretilmemesine neden olabilir. Bu
nedenle, zihinsel engelli çocuklara giyinme becerilerinin
öğretiminde becerinin analiz edilmesi ve en karmaşık olan beceriden
öğretime başlanılması, başarı olasılığını arttırmaktadır. Ayrıca
becerilerin analiz edilmiş olması çocuğun yapabildiklerini
belirlemede, öğretime nereden başlanacağını göstermede ve öğretim
etkililiğini değerlendirmede yol gösterici nitelik taşımaktadır
(Vuran, 1989).
Öğretim materyalinden yola çıkılarak hazırlanan araştırmada
materyalin önemli farklılıklar getirdiği görülmüştür. Zihinsel engelli
bireylerde normal bireylere oranla zorlaşan eğitim farklılıkları göz
önüne alındığında, zihinsel engelli bireylerin somut malzemelere
daha çok ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. Soyut olan bilgiler ile
verilen eğitimlerin zihinsel engelli bireylerde eğitim sürecinden
olumlu sonuçların alınabilmesini uzattığı görülür.
Özel eğitim alt sınıflarında eğitim gören hafif-orta zihinsel
engelli öğrencilerin eğitim süreleri zarfında eğitim materyallerinden
daha ziyade normal öğrencilere sunulan eğitim anlayışından çokta
farklılık göstermediği görülmektedir.
Araştırma seçilen iki grup öğrencinin arasındaki
farklılıkların eşit tutulduğu varsayılırsa çıkan sonuçların materyalin
önemli bir farklılık gösterdiği gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra
öğrencilere sunulan materyallerin somut oluşu öğrenciler üzerinde
olumlu sonuçlar doğurur ve kalıcı bilgilerin edinilmesini de
sağlayabilir.
Kıyaslanan iki grup arasından ulaşılan tartışmaya açık
sonuçlar şöyle sıralanabilir;
 Araştırma sürecinde toplumsal uyum becerileri dersi
içerisinde, birinci grubun, materyal ile eğitim gören ikinci gruba
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oranla ceket-mont giyinme becerisinde ön ve arka bedeni ayırt etme,
yaka ve kolu ayırt etme konularında daha geri kaldıkları,
 Giysi parçalarının ayırt edilmesi konusunda verilen
eğitimlerin her iki grupta da olumlu sonuçlar göstermediği,
 Fermuar ve ilik-düğme kullanımında ikinci grup olan,
materyal ile eğitim gören çalışma grubundan daha olumlu sonuçlar
çıkarıldığı görülmektedir.
Öğrenci gruplarından olumlu sonuçlar çıkarılmasaydı dahi
eğitim materyaline ihtiyaç duyulmadığı anlamına gelmeyecekti.
Araştırmada çıkan olası sonuç beklenilenin dışında olsaydı bireyler
arasındaki farklılıklar da dikkate alınarak ölçümler çoğaltılabilirdi.
Öğretim materyallerinin etkililiği tartışmaya açık bir konu
olmasına karşın eğitim materyallerini irdeleyen araştırmalar
istenilen çoğunlukta değildir. Geliştirilen materyallerin düzenli ve
bilinçli olarak kullanılması da materyalden olumlu sonuç alınmasını
sağlayabilir ve eğitimin gerçekleşebilmesinde büyük rol oynar.
Araştırmada kıyaslanan iki grup arasındaki farklar araştırma
açısından olumlu sonuçlar doğurmuş ve ölçüm sonuçlarıyla da bu
sonuçlar desteklenmiştir. Birinci grupla sürdürülen Toplumsal
Uyum Becerileri dersinden alınan verim ile ilgili olarak, ders
işleyişin sıradan olduğu görülür bir gerçektir. Birinci grupta yapılan
ceket-mont giyinme becerisi öğrencilerde ilerleme hızı olarak
yavaşken ikinci gruptaki ceket-mont giyinme becerisi konusunda
daha hızlı ilerleme sağlanmıştır.
5.Sonuç ve Öneriler
Zihinsel engelli bireylerin eğitimlerinde en önemli amaç
olan tamamen bağımsızlıklarını kazanabilmeleri okulda aldıkları
akademik eğitimden daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü
bireylerden sorumlu olan anne-babalar ya da bakıcılar çocukların
kendi işlerini kendilerinin halledebilmelerini büyük bir istekle dile
getirmektedir. Ayrıca toplumda varlıklarını sürdürmek zorunda olan
zihinsel engelli bireylerin bağımsızlıklarını kazanabilmeleri kadar
daha önemli bir amaç yoktur.
Araştırma bulgularına göre, ceket-mont giyinme becerisi
için geliştirilen öğretim materyalinin uygulandığı Özel Eğitim Alt
sınıfındaki deney grubunda olumlu öğrenimler görülmüştür.
Materyalin uygulanmadığı grupta ise ölçüm sonuçlarına bağlı olarak
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gelişme sağlanmadığı sonucu çıkarılmıştır. Materyalin uygulandığı
2. Grup öğretim sonucunda büyük bir gelişme göstererek ceketmont giyinme de bağımsızlık kazanırken, öğretim materyalinin
uygulanmadığı sadece Toplumsal Uyum Becerileri dersi içeriğinde
giyinme becerileri konusunun işlenerek eğitim yapıldığı 1. Grubun
ilk ölçüm ve 2. Ölçümleri arasında olumlu farklılıkların
çıkarılmadığı araştırma sonuçlarındandır. Araştırmada gözetlenen
başka bir sonuç ise kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla
giyinme becerisine çok daha hazır olmaları ya da verilen eğitim
sonucunda daha olumlu sonuçların alındığı fark edilmiştir.
Ceket-mont giyinme becerisinin yanında giysi aksesuarları
kullanabilmeyi de hedefleyen materyal uygulandığı araştırma
grubunda fermuar, ilki-düğme, çıtçıt ve cırtcırt gibi aksesuarların
kullanılabilmesinde bağımsızlığı büyük oranda sağlayabilmiştir.
Materyalin uygulanmadığı birinci grupta ise öğrencilerin hiç birinin
fermuarlı ve ilik-düğmeli ceket-montları dışında başka bir ceketmontlarının olmadığı görülmüş ve bu da soyut bir ders işlenmesine
yol açmıştır. Somut olarak öğrenilmeyen çıtçıtlı ve cırtcırtlı ceketmont kullanımı materyalin de olmamasından kaynaklı ikinci
ölçümde sonuçların olumlu olmadığı gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak materyalin uygulanmadığı grup olan birinci
grubun ceket-mont giyinme becerisi edinmede, materyalin
uygulandığı ikinci gruba oranla daha az bağımsızlık sağladığı ve
zihinsel engelli bireylerde öz-bakım becerilerini kazanmada somut
materyalin önemliliğini göstermektedir. Ayrıca öz-bakım
becerilerinde bağımsızlığı sağlayabilmenin sistemli yaşantılar ve
materyaller ile desteklendiğinde olumlu sonuçların çıkabildiği
Vuran’ın araştırma bulgularıyla da desteklenmektedir. Materyal
kullanımı zihinsel engelli öğrencilere verilen öğretimlerde büyük
önem arz etmekte ve dikkate alınması gerekli olan bir sonuçtur.
Uygulamaya yönelik öneriler;
 Zihinsel engelli çocukların öğrenme düzeylerine dayalı
olarak diğer öz-bakım becerileri için de materyaller desenlenebilir.
 Zihinsel engelli çocuklara bağımsızlık kazandıracak
eğitimler düzenlenebilir.
 Zihinsel engelli çocuk ile çocuktan sorumlu bireyler
arasında bilgi alışverişinin daha sık olması desteklenebilir.
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 Temel öz-bakım becerilerini gerçekleştirme de öğrencilerle
birlikte materyaller oluşturulabilir.
 Her öğrencinin yapabildiğine dayalı eğitim materyalleri
hazırlanabilir.
İleri araştırmalara yönelik öneriler;
 Zihinsel engelli bireylere yönelik giysi kullanma becerilerini
geliştirecek materyaller tasarlanabilir.
 Okulöncesinde giysi kullanma becerileri için çok
fonksiyonlu beceri küpleri geliştirilebilir.
 Eğitim materyallerin zihinsel engelli bireylerde kişiye özel
olabilen fonksiyonlu seçenekliler geliştirilebilir.
 Özel eğitim sınıfları için tasarlanan eğitim materyallerinin
bütün etkileri araştırılabilir.
 Özel eğitim sınıflarında toplumsal uyum becerileri dersinde
kullanılan öz-bakım materyallerinin etkileri araştırılabilir.
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TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFA'A-İ HUKUK-I MİLLİYE
MERKEZ HEYETİ KARAR DEFTERİ
Veysi AKIN



Giriş: Milli Mücadele'de Cemiyetler, Kongreler ve Heyet-i
Milliyeler
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden itibaren vatanın son
noktasının düşman işgalinden kurtarıldığı ana kadar verilen
mücadeleyi "Milli Mücadele" olarak adlandırılmaktadır. Bu
döneminde "cemiyetler", "kongreler" ve "heyet-i milliyeler" veya
"merkez heyetleri"nin kurtuluş yolunda önemli görev üstlendikleri
bilinmektedir. Bu örgütlü yapıların ortaya çıkışını mütareke
ortamına
bağlamak
mümkündür528.
Mütarekenin
ileride
gerçekleşmesi muhtemel işgalleri kolaylaştırmak maksadını
güttüğünü anlayan vatansever, memleketin her bölgesinde
teşkilatlanarak bölgesel cemiyetler kurmuşlar, kongreler tertip
etmişler ve bölgelerinde direnişini organize etmek için heyetler
oluşturmuşlardı529.
Cemiyetlerin kuruluş gayeleri ve genel karakteristik özellikleri
incelendiğinde görülecektir ki; mahalli örgütlenmeler olarak ortaya
çıkmış olmalarına rağmen belli bir coğrafyanın veya toprak
parçasından ziyade topyekûn vatanın kurtuluşunu hedef almışlardır.
Öncelikle barışçı yollara müracaat ederek İstanbul Hükümeti ve
Sulh konferansı etkilemeye çalışacaklar, bu yolla vatanın bütünlüğü
içende kalmayı sağlayacaklardı. Bu yetersiz kaldığı takdirde
kongreler toplanacak ve silahlı direniş örgütlenmeleri
oluşturulacaktı. Başta Batı Anadolu ve Trakya olmak üzere
memleketin pek çok yerinde toplanan bu kongreler, milli direnişi
sürdürmek ve güçlendirmek için "heyet-i milliyeler" veya "merkez
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Cemil Öztürk, Mondros Mütarekesi, DİA, C. 30, s. 272-273.
Bu konuda bkz.: Veysi Akın, “Milli Mücadele Fikrinin Doğuşu”, Türk Yurdu,
XVII/122 (Ekim 1997), s. 7-11.
529
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heyetleri" oluşturmuşlardır. Bu heyetler, kongrelerden aldıkları
güçle kendi bölgelerinde yerel hükümetler gibi davranmışlar, vergi
almışlar, seferberlik ilan ederek cephedeki milli güçlere beşeri
kaynak temin etmişler, "iane" veya "yükümlülük" adı altında halktan
yardım toplamışlardır. Yurt içinde ve dışındaki hükümet
temsilcileriyle yazışmalarda bulunmuşlar, görüşmeler yapmışlar ve
bazı siyasi kararlar almışlardır530.
Bu yerel örgütlenmelerin yaşandığı günlerde Mustafa Kemal
Paşa da Anadolu'ya geçerek Amasya Tamimi Sivas’ta ulusal bir
kongre toplanması kararını vererek Milli Mücadele ateşini
yakmıştır. Erzurum ve Sivas kongreleri ile Milli Mücadelenin
umdeleri belirlenmiş, kurulan “Heyet-i Temsiliye” ile de bir
yürütme kurulu oluşturulmuştur. Bu heyet, Büyük Millet Meclisi'nin
açılışı ve Ankara'da bir hükümet kuruluncaya kadar ülke
mukadderatında yegâne söz sahibi bir kurul olarak çalışmıştır531.
1.1. Trakya Paşaeli Cemiyeti Kuruluşu ve Merkez Heyetleri
Milli Mücadele döneminde kurulan ilk teşkilatlardan biri de
Trakya Paşaeli Cemiyeti’dir532. Tüccar Yolageldili Kasım Efendi'nin
öncülüğünde Edirne Milletvekili Faik (Kaltakkıran), Edirne
Belediye Başkanı Şevket (Dağdevirenzade) Bey, Avukat Mehmet
Şeref (Aykut) Bey, Kasım Efendi'nin Küçük Kınacıyan Hanı'ndaki
yazıhanesinde 2 Kasım 1918'de bir araya gelerek "Trakya Müdafaa-i

530

Bülent Tanör, Türkiye Kongre İktidarları (1918-1920), YKY, İstanbul 1998, s. 150190.
531
Ahmet İlyas, "Heyet-i Temsiliye'nin Siyasal Yapılanması", Tarihin Peşinde, 5/9
(Nisan 2013), s. 17-35.
532
Bu fikrin ortaya çıkışında ve kurucuların bir an evvel harekete geçmesinde
İttihat ve Terakki lideri Talat Paşa'nın etkisi büyüktür. Bu husus Cemiyet ileri
gelenlerinin muhtemelen Kasım ayı (1918) ortalarında İstanbul'da Cağaloğlu'nda
Cemiyetin İstanbul Mümessilliği binasında gerçekleştirdikleri bir toplantıda ifade
edilmiştir. Bu toplantıda Talat Paşa'nın Avrupa'ya hareketinden evvel Trakyalılara
"Mukadderat sizi memleketten ayırıyor. Vaziyet vahimdir. Trakya müdafaası için
bir cemiyet kurunuz. Müdafaa tertibatı alınız" tavsiyesinde bulunduğu açıkça
söylenmiştir. Aynı telkin Hariciye Müsteşarı Reşad Hikmet Bey tarafından
Mütareke görüşmelerinin Meclis-i Mebusan'da devam ettiği esnada Edirne
Mebusu Faik Kaltakkıran'a yapılmıştır. Tevfik Bıyıklıoğlu, "Trakya Paşaeli Müdafaa-i
Heyet-i Osmaniyesi Nasıl Kurulmuştu?", Resimli Tarih Mecmuası, V/52 (1954), s.
3030.
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Hukuk Cemiyeti" adında bir cemiyet kurma kararı aldılar533. Avukat
M. Şeref Bey'in teklifiyle cemiyetin adına Trakya'nın eski bir Türk
memleketi olduğuna işaret etmesi bakımından "Paşaeli" kelimesi
eklenerek, küçük bir değişiklik yapıldı534. Cemiyetin kuruluş
toplantısının ikincisi 7 Kasım 1918 tarihinde şehrin ileri gelenlerinin
katılımıyla Edirne'de Belediye dairesinde gerçekleştirildi535.
Belediye binasının ikinci katındaki büyük salonda yapılan bu
toplantıya aşağıda isimlerini verdiğimiz kurucular kurulunda yer
alan ve ilk yönetimini oluşturan kişilerden başka, Teceddüt Fırkası
Kâtibi İbrahim Fuat, Lise Öğretmeni Kızanlıklı Muhsin, Muallim
Mektebi Müdürü Rıdvan Nafiz (Ertür) ve gazeteci Mustafa Neyyir
Beyler de katılmışlardı536. Katılımcıların ekseriyeti eski İttihat ve
Terakki üyeleri veya taraftarıydı. Az sayıda Hürriyet ve İtilaf
taraftarı da mevcuttu. Bu durum toplantıya katılanlar arasında
başlangıçta gerginlik yaratmış ise de bu teşekkülün milli bir hareket
olduğu ve bütün siyasi oluşumlardan bağımsız olduğunun
vurgulanması üzerine endişeler bertaraf edilmiş ve cemiyetin
kuruluş kararı alınabilmiştir537.
Bu toplantıda gerçekleşen
tartışmaların etkisiyle olsa gerek İstanbul toplantısında
kararlaştırılan "Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adı
Edirne Valiliği'ne verilen kuruluş dilekçesinde değiştirilerek
"Trakya-Paşaeli Müdafa’a-i Heyet-i Osmaniyesi538" şeklini almıştır.
Cemiyetin gayesi kuruluş programında "Trakya'nın Osmanlı
Padişahlığındaki rabıta ve tamamiyet-i mülkiyesinin temini" olarak
belirtilir ve hangi durumda fesh olunacağının açıklandığı kısımda
"makâsıd-ı cemiyet olan Trakya birliği ve tamamiyetinin husulüyle

533

Bıyıklıoğlu, "Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniyesi Nasıl Kurulmuştu?", s.
3027-3031.
534
Zekai Güner, Trakya- Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Kuruluşu ve
Faaliyetleri (1 Aralık 1918- 13 Mayıs 1920), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara
1998, s.13.
535
TTK Arşivi, TB 76 B: 228. "Ali Seyfi Tülümen'in 31.10.1954 tarihli mektubu".
536
Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara
1983, s. 128-133.
537
Mehmet Şeref Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi Malta Hatıratı ve Malta'da
Türkler, Alfa Yay., İstanbul 2010, s. 36-37.
538
Cemiyetin bu ismi hakkında bkz.: Güner, Trakya- Paşaeli Müdafaa- i Hukuk
Cemiyeti, s. 13, ayrıca bkz.: Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler 18591952, Arba Yay., İstanbul 1952, s. 478.
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cemiyet infisah edecektir539" denilerek, Trakya'nın bütünlüğü ve
Osmanlı camiasından ayrılmama esası vurgulanır. Bu hedefe
ulaşmak için de tuttuğu yolu "Cemiyet-i Akvam nazariyesinin
müessisi olan Wilson Prensiplerine riayetle memleketin hakk-ı
hâkimiyet ve tamamiyetini kanun dairesinde müdafaa ve istihsâldir"
şeklinde izah eder540. Cemiyetin yönetim merkezi Edirne olup
İstanbul'da da siyasi mümessillik bulundurduğu, bütün Doğu
Trakya'da teşkilatlandığı ve Batı Trakya için kurulan cemiyet ile
işbirliği yaptığı bilinmektedir. Cemiyetin faaliyetlerinin sürdürdüğü
1918-1923 yılları arasındaki tarihi incelendiğinde sık sık idari ve
yapısal değişikliklere gidildiği gözlenmektedir. Bu süreçte İstanbul
ve Ankara eksenli ilişkiler, esas alınarak veya yurt dışında temsiliyet
dikkate alınarak başkan değişikliklerine gidilmiş, Sivas Kongresi
kararları gereği ve Trakya'nın işgaliyle cemiyette yapısal değişim
yaşanmış, Lüleburgaz (31 Mart-1Nisan 1920) ve Edirne (9-13
Mayıs 1920) kongreleri ile de cemiyet bünyesinde idari değişimler
gerçekleşmiştir.
Cemiyetin kuruluş dönemine dair belge, bilgi ve hatıratlardan
hareketle yapılan araştırmalarda zikredilen kurucular kurulu ve ilk
yönetim listesine dair bilgilerde mutabakat sağlanmış değildirler.
Bilgi ve belgelerden hareketle yapılan araştırmalarda sayılarda
eksilme ve artma olmakla beraber umumiyetle birbiri ile örtüşen üç
liste karşımıza çıkmaktadır. Bu listeler aşağıda takdim olunduğu
gibidir.
Tablo: Kaynaklarda Kurucular Kurulu Olarak Öngörülen
Listeler
1. Liste541

539

2. Liste542

3. Liste543

Tevfik Bıyıklıoğlu

Zekai Güner

M. Şeref Aykut

Müftü Mestan Efendi

Müftü Mestan Efendi

Müftü Mestan Efendi

Belediye Reisi Şevket

Belediye Reisi Şevket

Belediye Reisi Şevket

(Dağdevirenzade) Bey

(Dağdevirenzade) Bey

(Dağdevirenzade) Bey

Trakya-Paşaeli, 2 Kânunuevvel 1334/1918, No: 1.
Trakya-Paşaeli, 6 Kânunuevvel 1334/1918, No: 2.
541
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 134.
542
Zekai Güner, Trakya-Paşaeli Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti, s. 16 dipnot 42, s. 146147.
543
Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, s. 39.
540
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Avukat Şeref (Aykut)
Bey

Avukat Şeref (Aykut) Bey

Maksutbeyzade Derviş
Bey

Maksutbeyzade Derviş Bey

Müftüzade Cemal Bey

Müftüzade Cemal Bey

Müftüzade Cemal Bey

Nazmibeyzade İsmail
Bey

Nazmibeyzade İsmail Bey

Nazmibeyzade İsmail Bey

Ali Seyfi (Tülümen) Bey

Ali Seyfi (Tülümen) Bey

Ali Seyfi (Tülümen) Bey

Kumanlızade Ömer Bey

Kumanlızade Ömer Bey
Yolageldili Kasım Efendi
Faik (Kaltakkıran) Bey

Avukat Şeref (Aykut) Bey
-

Yolageldili Kasım Efendi
-

Dr. Rıfat Osman
(Tosyavizade) Bey

Dr. RıfatOsman
(Tosyavizade) Bey

Mustafapaşazade Fethi Bey

Mustafapaşazade Fethi Bey

Mustafabeyzade Neyyir Bey

Münir Mustafa Bey
Cevdet Kazım Bey
Ahırköylü Ahmet Bey

Vilayete verilen kuruluş dilekçesi ortaya çıkmadığı müddetçe
kurucular kurulunun kimlerden olduğunu ve kaç kişiden ibaret
olduğunu teyit etmek mümkün görülmemektedir. Tevfik Bıyıklıoğlu
1950'li yıllarda bu belgenin peşine düşmüş ise de bir türlü
ulaşamamıştır. Bu sebeple meseleyi daha fazla uzatmamak adına,
tabloda verilen listelerdeki örtüşen isimleri kurucular kurulu ve
ikinci listeyi de ilk merkez heyeti olarak kabul etmek daha akılcı bir
yöntem olur. Çünkü 2 Aralık 1918 tarihli Trakya Paşaeli gazetesinde
yayınlanan “Trakya Paşaeali Müdafa’a-i Heyet-i Osmaniyesi
Programı"na göre; Cemiyetin bir “Başkan” ve 12 kişilik bir
"Merkez Heyeti" bulunması gerekmekteydi544. Programdan ayrı

544

Trakya-Paşaeli, 2 Kânunuevvel 1334/1918, No: 1, "Trakya-Paşaeli Müdafa'a-i
Heyet-i Osmaniyesi Programı". Mehmet Şeref Aykut’un listesinde yer alan farklı
isimler olan Kumanlızade Ömer Bey ile Ali Seyfi Bey’in vilayette memur olmaları
dolayısıyla kısa süre sonra yönetimden istifalarını müteakip, Cevdet Kazım Bey ve
Ahırköylü Ahmet Bey’in heyete katılmaları, Faik Bey’in yokluğunu ise İstanbul’da
murahhas olarak bulunması, Maksutbeyzade Derviş Bey’in listede yer almamasını
ise sehven yazılmayarak yerine istifa etmiş bulunan Ali Seyfi Bey’in yazılmış
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olarak cemiyete ait bir de “Tüzük” mevcuttur. Tüzüğe göre de
Cemiyetin Merkez Heyeti bir başkan ve 12 üyeden oluşuyordu ve
İstanbul'da 5 kişiden ibaret bir "Siyasi Heyet" bulundurabiliyordu.
Kendi aralarında yapacakları seçimle Cemiyetin bir başkanı, bir
başkan yardımcısı, bir temsilcisi, bir de sandık emini olacaktı545.
İlk Merkez Heyeti 13 kişiden oluşmuş, Cemiyet Başkanlığını
Müftü Mestan Efendi üstlenmiş, Başkan Yardımcılığına Şevket
(Dağdevirenzade) Bey getirilmiş ve Sandık Emini olarak da Ali
Seyfi (Tülümen) seçilmişti546. Cemiyetin İstanbul Mümessilliklerini
ilk dönemde Edirne Milletvekili Faik (Kaltakkıran) ve Kasım
(Yolageldili) üstlenmişlerdi547. İlerleyen dönemde Kasım Efendi'nin
Edirne'ye gelerek Merkez Heyeti çalışmalarına katılması üzerine -iş
yoğunluğu ve temsiliyet durumu dikkate alınarak- Galip Bahtiyar
(Göker) Bey, Hüseyin Sabri Bey, Nedim Bey ve Hüseyin Tahsin
Bey'in İstanbul Mümessilliğine tayini ile beş kişilik kadro
tamamlanmış oldu. Ayrıca Sofya (Şükrü Bey), Kırcaali (Cevdet
Bey) ve Mustafapaşa'da (Aziz Bey) da birer mümessil
bulundurulması kararlaştırılmıştır548.
Cemiyetin idarehanesi, günümüzde tören mahalli olarak
kulanılan ve Atatürk heykelinin bulunduğu alanın güneyinde kalan
işyerlerini oluşturan binalardan birisi olduğunu tahmin ettiğimiz
aynı zamanda Trakya Paşaeli gazetesinin de idarehanesi olarak da
kullanılan Eski Cami’nin ön tarafındaki bir bina idi. Cemiyet
idarehanesi 1919 yılı Eylül sonu veya Ekim başı itibarıyla o
günlerde Darülmuallimat (Kız Öğretmenokulu) olarak kulanılan
binanın yanındaki eskiden İttihat ve Terakki Kulübü’nün ve o
dönemde de “Cemaat-i İslamiye”nin kullandığı binaya

olması ile açıklayabiliriz. Ayrıca üçüncü listede yer alan Münir Mustafa ismi de
Mustafabeyzade Neyyir olmalıdır.
545
Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, s. 38-39. Bkz.: “Tüzük” Bu eserin
dipnotunda tüzüğün Trakya-Paşaeli gazetesinde yayımlandığı bilgisi varsa da henüz
bu gazetenin nüshasına ulaşmış değiliz.
546
Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, s. 39.
547
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 134.
548
Sofya Mümessilliğine önce İbrahim Bey görevlendirilmişse de mazeret beyanı
üzerine bu göreve Şükrü Bey getirilmiştir. Bkz.: Karar Defteri, 29 Haziran 1920; kara
no: 151.
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naklolunmuştur549. İlk başlardaki bütün olumsuzluklara rağmen
cemiyet, bütün Doğu Trakya'da teşkilatlanmayı başarmıştır.
Edirne'de kurulan merkez teşkilatı ile beraber Edirne, Tekirdağ,
Kırklareli, Gelibolu sancaklarının yanı sıra Çorlu, Lalapaşa,
Lüleburgaz, Malkara, Uzunköprü, İpsala, saray, Babaeski, Havsa,
Pavli (Pehlivanköy), Hayrabolu, Kavaklı (Meriç), Vize, Enez,
Pınarhisar, Çerkezköy, Keşan, Evreşe, İğneada, Sarayakpınar,
Ömerbey Maksudlu, Zaluf dâhil kaza ve nahiyelere varıncaya kadar
şubeler açılmıştır. Bu şubeler Merkeze bağlı olarak çalışmışlardır550.
Daha sonra teşkilatlanma sahasına Çatalca da katılmıştır.
Ayrıca cemiyet faaliyetlerini duyurmak ve halkı aydınlatmak
maksadıyla "Trakya-Paşaeli" adını verdiği bir de gazete
neşretmiştir551.
Cemiyetin ilk başkanı olarak Edirne Müftüsü İskeçeli Mestan
Efendi olarak görülmektedir. Yaklaşık olarak 8,5 ay görev yaptıktan
sonra rahatsızlığını ileri sürerek başkanlıktan ayrılmıştır. Cemiyetin
tarihi incelendiğinde İstanbul ve Anadolu ile ilişkiler ve kongre
süreçlerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak iç ve dış etkenlerle
cemiyetin çok sık başkan değiştirdiği gözlenir. Kuruluştan sonra
İstanbul hükümetleri ile ilişkiler esas alınarak Ferit Paşa'nın ikinci
kabinesi döneminde Müftü Hilmi Bey (10 Temmuz 1919) ve Ali
Rıza Paşa hükümeti zamanında ise Edirne Belediye Başkanı Şevket
Bey (16 Ekim 1919) cemiyet yönetimince başkan seçilmişlerdir.
Şevket Bey'in başkanlığı Edirne'nin işgaline kadar devam etmiştir.
Şevket Bey'in Yunan işgali evvelinde yaklaşık 9,5 ay görev başında
kaldığı varsayılırsa diğerlerine göre daha uzun süre başkanlık
yaptığı anlaşılmaktadır552.
549

Trakya Paşaeli, 2 Ekim 1919, No: 40, s.2. Mehmet Şeref Aykut, hatıratında bu
nakilden bahsetmeksizin İttihat ve Terakki binasını idare yeri olarak vermektedir.
Bkz.: Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, s. 42.
550
Trakya-Paşaeli, 30 Aralık 1918, no: 5 ve 6 Ocak 1919, no: 6 nüshaları.
551
Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, s. 40, s. 110-114. Gazetenin imtiyaz sahibi
ve mesul müdürü Mehmet Şeref Aykut Bey'dir. İlk sayısı için bkz.: Trakya-Paşaeli, 2
Aralık 1918. no: 1.
552
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 135-136. Tevfik Bıyıklıoğlu ve Zekai
Güner, Mestan Efendi'den birkaç ay sonra Cemiyetin yabancılarla temasını
kolaylaştırmak maksadıyla Dedeağaç Konsolosu Şükrü Bey'in getirildiğini yazmakta
iseler de, kronoloji takip edildiğinde bu mümkün görülmemektedir. Hilmi Efendi,
10 Temmuz 1919'da Müftü Mestan Efendi'nin sağlık sebebiyle istifası sonrasında
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Kuruluş döneminin şartlarına bağlı olarak Cemiyetin ilk
kurucuları ve yönetimi Edirnelilerden oluşmuştu. Ancak, ilerleyen
dönemlerde cemiyetin bütün Trakya'da şubeler açması ve Trakya
meselesinin hassasiyeti dolayısıyla sadece Edirne'den idare
edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine bütün Trakya'yı kapsayan bir
Merkez Heyeti oluşturulması karalaştırılmıştır553. Bu maksatla geniş
katılımlı bir istişare toplantısına gerek duyulmuştur. Trakya
kongresi adı ile merkez delegelerinin yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ
ve Gelibolu sancakları ile komşu sancak olan Çatalca delegelerinin
de katılımı ile 10 Temmuz 1919'da Edirne'de Muallim Mektebi'nde
gerçekleştirilen bu toplantıda, Trakya Paşaeli Heyet-i Osmaniye
Cemiyeti'nin o güne kadar yaptığı işler görüşülmüş ve Trakya'nın
tamamını temsil eden bir Merkez Heyeti teşekkül etmiştir554.
10 Temmuz 1919 Trakya Kongresi’nde gerçekleştirilen
yönetim değişikliğine göre Merkez Heyeti üye sayısı iki artırılarak
on dörde çıkarılmıştır555. Kongre heyeti tarafından Edirne Müftüsü
Hilmi Efendi, Belediye Reisi Şevket Bey, Şehbender Şükrü Bey,
Yakupefendizade Derviş Bey, Ahmedefendizade Cemal Bey,
Müftüzade Cemal Bey, Doktor Rıfat Osman (Tosyavizade),
Rasimbeyzade Hacı İbrahim Bey, Nazmibeyzade İsmail Bey,
Reşitbeyzade Ahmed Bey, Cezzarzade Şevki Bey, Avukat Şeref
Bey, Lüleburgazlı Avukat Şevket ve Bekirefendizade Hafız
Mehmed Efendi aza olarak seçildiler556. Bunlar arasında yapılan
seçimle bu defa Cemiyet Başkanlığı'na Müftü Hilmi Efendi
getirildi557. Bu değişimle İstanbul Hükümeti ile daha sıcak ilişkiler
kurabileceği düşünülen Müftü Hilmi Efendi'nin başkanlığa
getirilmesinin yanı sıra, heyet üyelerinin sayısı arttırılmış ve Edirne
merkez sancağından başka temsilciler de yönetime alınmıştır. Buna
göre; Yolageldili Kasım Efendi, Ali Seyfi (Tülümen),
Mustafapaşazade Fethi Bey, Mustafabeyzade Neyyir Bey, Cevdet
Kazım Bey ve Ahırköylü Ahmet Bey yeni yönetimde yer
almamakta, Şehbender Şükrü Bey, Ahmetefendizade Cemal Bey,
kongre heyeti tarafından yapılan seçim sonrasında halef-selef olarak başkanlık
görevini devralmıştır (V.A.).
553
Aykut, Trakya Milli Mücadele Tarihi, s. 75-80.
554
Trakya Paşaeli, 15 Temmuz 1919, no: 32, "Trakya Kongresi".
555
Güner, Trakya – Paşaeli Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti, s. 71-74.
556
Trakya Paşaeli, 15 Temmuz 1919, no: 32, "Trakya Kongresi".
557
Güner, Trakya – Paşaeli Müdafaa- i Hukuk Cemiyeti, s. 72.
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Rasimbeyzade Hacı İbrahim Bey, Reşitbeyzade Ahmet Bey,
Cezzarzade Şevki Bey, Lüleburgazlı Av. Şevket Bey,
Bekirefendizade Hafız Mehmet Efendi ve Yakupefendizade Derviş
Bey heyete girmiş bulunmaktadır.
Cemiyetin yapısı ve işleyişinde esaslı bir değişiklik de 4-11
Eylül 1919 Sivas Kongresi ile olmuştur. Her ne kadar TrakyaPaşaeli Cemiyeti bu kongreye temsilci göndermemişse de Kongre
kararı gereği558 bütün Milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli
Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmesi emrine
uyarak, 7 Ekim 1919'da Belediye binasında gerçekleşen toplantı
sonrasında adını Trakya-Paşaeli Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti'ne
çevirmiş gözükmektedir. Bu toplantıda Trakya işlerinin Cemiyet
üzerinden yürütülmesi kararlaştırılmış, bunun üzerine 16 Ekim
1919'da bütün vilayet liva, kaza ve nahiyelerinden katılan
delegelerle bir Trakya kongresi toplanması kararlaştırılmıştır.
Kongrede, Trakya işleri görüşülmüş, Batı Trakya'nın Yunanlılar
tarafından işgaline göz yumulamayacağı belirtilmiş ve Merkez
Heyeti seçimi yapılmıştır. Bu seçimde Merkez Heyeti üye sayısı bir
kez daha artırılarak 16'ya çıkarılmıştır559. Heyet üyeliğine kimlerin
seçildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber, Merkez
Heyeti Başkanlığını Belediye Reisi Şevket (Dağdevirenzade) Bey
üstlenmiş görünmektedir. Bu süreçten sonra cemiyetin durumunda
en önemli değişim 31 Mart - 2 Nisan 1920 Lüleburgaz Kongresi'nde
gerçekleşmiştir560. Lüleburgaz Kongresi öncesinde gerçekleşen
İstanbul'un işgali dolayısıyla Çatalca sancağı da bölge mücadelesine
katılmış ve cemiyetin bir şubesi burada açılarak teşkilatlanma
tamamlanmıştır. 31 Mart 1920'de Lüleburgaz Kongresi esnasında
gerçekleşen bir seçimle Trakya-Paşaeli Cemiyeti Merkez Heyeti'ne
beş liva adına her livadan ikişer olmak üzere on kişi seçilmiş ve her
livadan bireri kişi de yedek listeye alınmıştır. Ayrıca Trakya
mebusları ile Kolordu Kumandanı Merkez Heyeti tabii azasından
sayılmıştır. Buna göre; Şevket Bey (Edirne-Dağdevirenzade), Kasım
Efendi (Edirne-Yolageldili), İsmail Bey (Edirne), Şevket Bey

558

Kemal Atatürk, Nutuk, III, Vesikalar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1973, s.
1063-1065, vesika no: 130.
559
Atatürk, Nutuk, III, Vesikalar, s. 1266-67, vesika no: 297 (21 Ekim 1919 tarihi
yazışma).
560
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 137.
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(Lüleburgaz-Ödül), Müftü Mestan Efendi (Edirne), Ekrem Bey
(Gelibolu Fen Memuru-Demiray/Edirneli), (Süleyman) Şevket Bey
(Kırkkise/Kırklareli-Dingiloğlu), Ahmet Muhtar (Merter/EdirneAhırköylü) Bey, Mustafa Asım Efendi (Şarköy), Hafız Emin Efendi
(Keşan) asıl üye; Nazmi Bey (Malkara), Niyazi Bey (Çorlu), Murat
Bey
(Lüleburgaz),
Cemal
Bey
(Edirne),
Adil
Bey
(Tekfurdağı/Tekirdağ) de yedek üyeliklere seçilmişlerdi. Ayrıca
Trakya mebusları (Şakir Kesebir - Gelibolu, Galip Bahtiyar Edirne, Hayreddin Belli - Çatalca ve Kolordu Kumandanı (Cafer
Tayyar Eğilmez) heyetin tabii üyesi sayılmışlardı561. Lüleburgaz
Kongresi'nde seçilen Trakya Müdafa'a-i Hukuk-ı Milliye Heyet-i
Merkeziyesi kongreden hemen sonra çalışmaya başlamış ve 12
Nisan 1920 tarihli toplantıda Edirne Belediye Reisi Şevket Bey'i
başkanlığa, Kırklarelili Şevket Bey'i veznedarlığa ve Lüleburgazlı
Şevket Bey'i de kâtipliğe seçmiştir562.
Cemiyet ile ilgili yapısal ve idari bir değişim de Edirne
Kongresi sürecinde yaşanmıştır. Edirne Kongresi San Remo
Konferansı sonrasında toplandığı için Doğu Trakya'nın savunması
için daha radikal kararlar almak zorundaydı. Çünkü mezkûr
konferansta Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması kararlaştırılmıştı.
Kongrenin devam ettiği günlerde bu karar Paris'te bulunan Osmanlı
heyetine de bildirilmişti. Tarihi Türk yurdu Trakya'nın ellerinden
alınacağı endişesini taşıyan Trakyalılar, bu duygularla 9-13 Mayıs
1920 tarihlerinde Edirne'de toplandılar. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,
Gelibolu ve Çatalca livalarından gelen 236 delegenin katılımı ile
gerçekleşen ve beş gün süren Edirne Kongresi'nde, Reis Şevket
Bey'in önerisi üzerine tarafından "Trakya-Paşaeli Cemiyeti" ve
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" isimleri birleştirilerek, "Trakya-Paşaeli
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" unvanı kabul edilmiştir563. Ayrıca yeni
Merkez Heyeti oluşturulması kararlaştırılmıştır. Beş liva namına her
livadan üçer olmak üzere 15 kişi seçilmiştir. Yeni oluşturulan
Merkez Heyetine Edirne namına Belediye Reisi Şevket, Yolageldili

561

Zekai Güner, “Lüleburgaz Kongresi”, 81. Yılında Lüleburgaz Kongresi, Lüleburgaz
Belediyesi Yay., Lüleburgaz 2001, s.48-58. Ayrıca bkz.: Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli
Mücadele, C. I, s. 136.
562
Karar Defteri, 12 Nisan 1920 tarihli karar.
563
Bu konu hakkında tartışmalar için bkz.: Mustafa Toker, Trakya Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti'nin Kongre Tutanakları, TİTE Yay., Ankara 2016, s. 130-135.
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Kasım, Ahırköylü Ahmet, Tekirdağ namına eski mebuslardan Faik
(Özkan), Malkaralı Ali Nazmi ve Saraylı Ali Naki Beyler, Kırklareli
namına Lüleburgazlı Şevket Bey (Ödül), Kulelili (Babaeski) Hamdi
ve Kırklarelili Nazmi Beyler, Gelibolu namına Şakir (Kesebir),
Baha ve Ekrem Beyler, Çatalca namına da eski mebuslardan
Hayreddin Bey, Hasan Şevket ve Halil Sadi Beyler seçildiler. Milli
Kumandan Cafer Tayyar Bey de kongre kararı gereği heyet azası
sayıldı. Böylece Merkez Heyeti üyelerinin sayısı on altıya çıkmış
oluyordu564. Merkez Heyeti'nin 14 Mayıs 1920 tarihli toplantısında
kendi arsında yaptığı seçimle Riyasete Şevket (Dağdevirenzade),
Riyaset Vekâletine (Süleyman) Faik (Özkan), Kitabet-i Umumiye'ye
Şakir ve Ekrem, Muhasip ve Veznedarlığa Halil Sadi ve Nazmi
Beyler getirildiler565.
Bu dönemde Merkez Heyeti iş yoğunluğunu dikkate alarak
kendi arasında iş bölümü yapmış ve yedi komisyon oluşturmuştur.
Bunlardan Siyasiyat, Müdafa'a, Maliye komisyonları "Encümen-i
Esasi" olarak tanımlanmış, diğerleri de (Mubayaa, Tahkikat,
Muhaberat, İdare Memurluğu) idari işlerin daha kolaylaştırılması
için teşkil edilmiştir. 8 Temmuz 1920 tarihli toplantıda alınan 191
nolu karara göre kurulan komisyonlar şöyleydi566:
(Siyasiyat): Şakir Bet, Edirneli Şevket Bey, Hayreddin Bey,
Naki Bey, Şevket Bey Lüleburgazlı
(Müdafa'a): Hamdi Bey, Şevket Bey Kırkkilise, Ekrem Bey,
Ahmet Bey, Bahaeddin Bey
(Maliye): Kasım Efendi, Halil Sadi Bey, Hasan Şevket Bey
Çekmece, Nazmi Bey, Faik Bey
(Mubaya'a): Ahmed Bey, Hamdi Bey, Nazmi Bey
(Tahkikat): Faik Bey, Hayreddin Bey, Lüleburgazlı Şevket Bey
(Muhaberat): Şakir Bey, Ali Naki Bey, Hasan Şevket Bey,
Halil Sadi Bey
(İdare Memuru): Kırkkilise Şevket Bey, Kasım Efendi

564

Toker, Kongre Tutanakları, s. 145-146.
Karar Defteri, 14 Mayıs 1920 tarihli karar.
566
Karar Defteri, 8 Temmuz 1920 tarihli 191 nolu karar.
565
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Cemiyetin idari ve işleyiş bakımından değişimini sağlayan
diğer bir etken de Trakya'nın işgali olmuştur. 20-25 Temmuz 1920
tarihleri arasında Çatalca'ya kadar olan Doğu Trakya topraklarının,
25 Temmuz itibarı ile de cemiyet merkezinin bulunduğu Edirne'nin
Yunanlılar tarafından işgali üzerine Merkez Heyeti büyük bir
sarsıntı yaşamıştır. Başkan Şevket Bey (Dağdeviren) Edirne'de
kalmış, Şakir (Kesebir) Bey ve Hayrettin (Belli) Beyler İstanbul'a
geçmişler, İkinci Başkan Süleyman Faik (Özkan) bir hafta kadar
Edirne'de kaldıktan sonra bir yolunu bularak, İstanbul'a kaçmak
zorunda kalmıştır. Yöneticilerin önemli bir kısmı da mülki
idareciler ve ordu ileri gelenleriyle beraber Bulgaristan'a geçmiştir.
Bunlar arasında Kırklarelili Şevket (Dingiloğlu), Ahırköylü Ahmet
(Merter), Ali Seyfi (Tülümen) ve Kasım (Yolageldili) Beyler de
bulunuyordu. Merkez Heyeti üyelerinin bir kısmı da tutuklanarak
Yunanistan'a sürgüne gönderilmişlerdir. Sürgün edilenler arasında
işgal sırasında yakalanarak Atina'ya sevk edilen Milli Kumandan
Cafer Tayyar (Eğilmez) Bey'den567 başka Edirne'de kalanlardan
Belediye Reisi Şevket, Müftü Hilmi Efendi, Yakupefendizade
Derviş, Mustafapaşazade Fethi, Maksutbeyzade Derviş Beyler de
bulunuyordu568.
Cemiyetin Edirne ve Doğu Trakya'da faaliyet
gösterme imkânı kalmamıştı. Cemiyet merkezi İstanbul'a taşınmış
ise de kurucularının ve yöneticilerinin önemli bir kısmının
Yunanistan'da sürgün veya Bulgaristan'da bulunmaları sebebiyle
faaliyetlerini İstanbul üzerinden sağlıklı bir şekilde yürüttüğü
söylenemez. Bununla beraber cemiyet mensupları bulundukları
mahallerde ümitsizliğe kapılmadan Trakya davasına hizmete devam
etmişler, özellikle Batı Trakya, Bulgaristan ve Ankara'da önemli
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir569. Bu dönemde kendi aralarındaki
yazışmalara bakılırsa cemiyet varlığını Bulgaristan'da devam
ettirmiş ve başkanlığını da Kasım Yolageldili yürütmüştür. Ayrıca
teşkilat işlerinden kopmamak adına da 1921'de Ankara'da Trakya
Paşaeli Cemiyeti Ankara Heyet-i Faalesi'ni ve Haziran 1922'de de
Trakya Yurdu'nu teşkil etmişlerdir. Mudanya Mütarekesi (11 Ekim
1922) ile Trakya'nın kurtuluşu söz konusu olunca yeniden etkin hale

567

Veysi Akın, “Cafer Tayyar Paşa’nın Esir Alınışı ve Esaret Hayatı”, İlmi
Araştırmalar, I/1 (Ocak 1995), s. 31-38.
568
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 515, Not: 120.
569
Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, C. I, s. 379-381.
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gelen Trakya-Paşaeli Cemiyeti, Doğu Trakya ve Edirne'nin
kurtuluşu günlerinde yararlılıklar göstermiştir570.
Kurulduğu günden itibaren Edirne'nin işgali sonrası dağıldığı
ana kadar Trakya Paşaeli Cemiyeti Merkez Karar Heyeti üyelerinin
sayısı 10 ila 16 arasında değişiklik göstermektedir. Kurucu heyet
göreve 12 kişi ile başlamış, daha sonra bu sayı kongrelerde alınan
kararlara göre 14 olmuş, 10'a düşmüş veya 16'ya çıkmıştır.
Kuruluştan itibaren, listede devam eden isimler olduğu gibi, ara
verip yeniden seçilenler veya bir daha görev almayanlar da
mevcuttur.
1.2. Milli mücadele’de Karar Defterlerinin Önemi ve
Trakya Paşaeli Cemiyeti Merkez Heyeti Karar Defteri
Mütareke sonrası memleketin pek çok yerinde dernekler
kurulmuştu. Özelliklede işgal tehlikesi altında bulanan Ege ve
Trakya gibi bölgelerde cemiyetlerin kongreler topladıkları ve
kongrelerden aldıkları yetkilerle "Merkez Heyetleri" oluşturarak
düşmana karşı direniş hareketlerini destekledikleri veya yönettikleri
görülür. Bu heyetler iane veya çeşitli adlarla halktan para
toplamışlar, gönüllü veya yükümlülük karşılığı asker alarak cepheye
sevk etmişler, cephede savaşanlar için silah ve mühimmat temin
etmişler, cephe gerisindeki ailelerinin iaşesini sağlamışlar daha
birçok hizmette bulunmuşlardır.
Harcamalar için maddî kaynaklara ihtiyaç vardı. Özellikle de
TBMM’nin açılışı ve Ankara''da bir hükümet kuruluncaya kadar
tamamen yerel yönetimlerin desteğine bağımlı kalan "Kuva-yı
Milliye" güçlerinin düzenli bir gelirinin olmadığı düşünülürse
merkez heyetlerinin milli kuvvetlerin mali kaynakları konusunda
aldıkları kararlar küçümsenmeyecek derecede önemlidir. Yapılan
her iş "karar defteri" veya "vezne defteri" gibi muhtelif adlar verilen
defterlere not edilmiştir.
Karar defterleri incelendiğinde görülecektir ki; Kuvâ-yı
Milliye’nin gelir kaynakları öncelikle halkın kendisidir. Halktan
iane adı altında toplanan nakdî ve aynî yardımları, bazı bölgelerde
570

Doğu Trakya’nın anavatana katılmasından sonra Edirne’de tekrar faaliyete geçen
Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin evrakları için bkz.: TİTE Arşivi, Sıra: 1857, Gömlek: 95,
Kutu: 10.
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ihtiyacın önemine binaen özel olarak ihdas edilen "vergi" veya
"bedel-i nakdî"ye dönüşmüşlerdir. Halkın dışında gayrı kanunî
olarak el konulan Düyûn-ı Umumiye ve Reji İdaresi gelirleri, Mal
Sandıkları’nda ve banka şubelerinde bulunan nakitler de zaman
zaman "kuva-yı milliye"nin gelir kaynaklarını oluşturmuştur571.
Milli Mücadele döneminde merkez heyetleri tarafından tutulan
bu defterlerin sayıları çok fazla olmamakla beraber, günümüze
intikal edip de yayımlanan veya üzerinde inceleme yapılanların
sayısı konuya ışık tutması açısından yeterlidir. Onbeş civarında
olduğunu varsaydığımız bu defterlerin bir kısmı tarihçiler ve
muhtelif araştırmacılar tarafından incelenmiş veya günümüz
harflerine aktarılarak neşredilmişlerdir. Bunlar arasında en
önemlerinden ve ilklerden birisi Anadolu ve Rumeli Müdafa'a-i
Hukuk Cemiyeti veya Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliyesi'nin
kararlarını içeren defterdir. Bu kararlar, Bekir Sıtkı Baykal
tarafından "Heyet-i Temsiliye Kararları572" adı ile yayımlanmıştır.
Baykal'ın yayınladığı bu defter, TBMM Hükümeti'nin kuruluşuna
kadar Temsil Heyeti'nin Milli Mücadele'deki uygulamalar
bakımından önemlidir. Bu karar defteri incelendiğinde Mustafa
Kemal Paşa başkanlığında toplantılar yapan Temsil Heyeti'nin
bölgesel olarak sürdürülen milli mücadelenin birliği ve tek
merkezden yönetilmesi hususunda nasıl gayret sarf ettiği
görülecektir. Milli Mücadele'nin idari yapısını Temsil Heyetleri,
askeri kısmını da bu heyetlerin organize ettiği "Kuva-yı Milliye" adı
verilen Milli Kuvvetler oluşturmaktaydı573. Bilindiği gibi Kuva-yı
Milliye'nin en güçlü olduğu ve İstiklal Harbi'nin başlangıcına kadar
başarılı bir mücadele gösterdiği bölge Batı Anadolu illeridir. Batı
Anadolu teşkilatları genelde "Heyet-i Milliye" ve "Redd-i İlhak
Heyeti" adını taşımaktadırlar. Batı Anadolu direnişinde Balıkesir,
Aydın, Nazilli, Sarayköy, Denizli ve Uşak daha ziyade öne
çıkmıştır. Bu heyetlerden Sarayköy, Balıkesir ve Uşak'ın karar
defterleri günümüze intikal etmiş olup, araştırmacılar tarafından
571

Nuran Koltuk, "Kuva-yı Milliye'nin Mali Kaynakları", Yakın Dönem Türkiye
Araştırmaları Dergisi, XII/23 (2013/1), s. 54.
572
Bu husuta bkz.: Bekir Sıtkı Baykal, Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih
Kurumu Yay., Ankara 1974.
573
Şerafettin Turan, "Kuva-yı Milliye Örgütlenmesi ve Kavramının Kurtuluş
Savaşı'ndaki Rolü", Kuva-yı Milliyenin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası
Sempozyum Bildirileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yay., İzmir 2010, s.15-25.
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yayınlanmış bulunmaktadır. "Sarayköy Heyet-i Milliyesi Vezne
Defteri574", gerçekleştirilen işlerle ilgili alınan kararlardan ziyade
toplanan ianeler ve bunların nerelere sarf edildiklerini gösteren
kayıtlardan ibarettir. Bunun içindir ki; vezne defteri olarak
adlandırılmıştır. "Balıkesir Merkez Redd-i İşgal Heyeti Teşkilat
Encümeni Karar Defteri", 31 sayfadan ibaret olup, Batı Anadolu
Kongreleri sürecinde alınan 106 kararı içermektedir575. Batı
Anadolu'da benzer bir defterin Uşak Hareket-i Milliye Redd-i İlhak
Cemiyeti
Heyet-i
Merkeziyesi
tarafından
tutulduğu
anlaşılmaktadır576. Bu defter, İlhan tekeli-Selim İlkin ikilisi
tarafından "Alaşehir-Uşak Heyet-i Milliyesi Defteri" adıyla
yayımlanmış bulunmaktadır577.
Batı Anadolu dışında da Milli Mücadele dönemine dair
defterler tutulduğu bilinir. Bunlardan günümüze ulaşarak
yayınlanmış olanlar; "Mut Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti Karar
Defteri"578, Isparta Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Karar ve Yazışma
Defteri579, Develi Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Karar Defteri580,
Şarki Anadolu Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Heyet-i
Merkeziyesi Karar Kayıt Defteri581 adlarını taşımaktadırlar.

574

Veysi Akın, Sarayköy Heyeti Milliyesi ve Milli Mücadele'de Sarayköy, Atatürk
Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2009, defter için bkz.: s. 107-130 ve 171-198.
575
Engin Gülen, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Balıkesir, Balıkesir Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü YLT, Balıkesir 2007, s. 155. Rahmi Apak, İstiklâl Harbi'nde Garp
Cephesi Nasıl Kuruldu?, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1990, s. 52. Mediha
Akarslan, "Milli Mücadele Döneminde Balıkesir'de Kamuoyunun Oluşması ve
Heyet-i Merkeziye Karar Defteri", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Atatürk Yolu Dergisi, V/17 (1996), s.1-24.
576
Sadiye Tutsak, "Milli Mücadele'de Uşak", Tarih İncelemeleri Dergisi, X/1 (1995),
s. 296.
577
Selim İlkin-İlhan Tekeli, Ege'deki Sivil Direnişten Kurtuluş Savaşı'na Geçerken
Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Türk Tarih Kurumu Yay.,
Ankara 1989, s. 382-572.
578
Bu defter hakkında bkz.: Kemal Çevik, Mut Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti Karar
Defteri ve Milli Mücadele'de Mut, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2001.
579
Bu defter hakkında bkz.: Hasan Babacan, Isparta Müdafa'a-i Hukuk Cemiyetinin
Karar ve Yazışma Defteri, Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Isparta
2009.
580
http://remzikilic.com/develi.html?print=print
581
Bu karar defteri hakkında bir çalışma için bkz.: Ahmet Semerci, “Şarki Anadolu
Müdafa'a-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Heyet-i Merkeziyesi Karar Kayıt Defteri (14
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Milli Mücadele'nin önemli bir safahatı da Trakya'da
yaşanmıştır. Trakya, gerek coğrafî konumu ve gerekse İstanbul'a
yakınlığı bakımından Milli Mücadele'nin en talihsiz alanı olmuştur.
Örgütlenme ve kongreler bakımından Anadolu'da yürütülen
hareketlere benzerlik göstermekle beraber, güçlü bir "Kuva-yı
Milliye"nin oluşturulamayışı ve düşman işgali esnasında "ordu
kuvvetlerinin" direniş gösterememesi sebebi ile de farklıdır. Bu
durum başta Tevfik Bıyıklıoğlu'nun "Milli Mücadele'de
Trakya"adını verdiği iki ciltlik eser olmak üzere, çok sayıda
araştırmacının konuya dair yayınladığı kitap ve makalesinde ele
alınmıştır582. Trakya'da Milli Mücadele'nin bir bölümünü anlatan
önemli bir kaynak da "Trakya Paşaeli Merkez Karar Defteri"dir. Bu
defter günümüze kadar yayınlanmamış olup, Türk Tarih Kurumu
Arşivi'nde bulunmaktadır.
Defterdeki kararlar, 12 Nisan-22
Temmuz 1920 tarihleri arasındaki olayları kapsar. 20 Temmuz'a
kadar toplantılar, Merkez Heyeti'nin bulunduğu Edirne'de
gerçekleşmiştir. Aynı tarihte Edirne'ye Yunan taarruzu başladığı
için, heyet Kırklareli'ne taşınma kararı almış ve 22 Temmuz tarihli
son toplantı burada yapılmıştır583.
Defter 102 sayfadan ibarettir, kararların yazıldığı kısım 93
sayfadır, 7 sayfada Bulgaristan'da yapılan gelir-gider hesap
cetvelleri bulunmaktadır ve son iki sayfasında ise bir mektup
bulunmaktadır.
Defterde "varak" veya "sayfa" numarası
konulmamıştır, sadece kararlar ve tarihler yazılmıştır. Karışıklığa
sebep olmasını önlemek maksadıyla defter sayfa numarası verilerek
çalışılmıştır. Defter incelendiğinde bir düzen çerçevesinde
tutulmadığı görülecektir. 9'uncu sayfaya kadar kararlara numara
konulmamıştır, buradan itibaren ise 1'den başlayarak karar numarası
verilmiştir. Numaralandırılmış 217 karar bulunmaktadır. İlk başta
yer alan 11 adet numarasız karar da ilave edildiğinde defterde
Ağustos 1919-23 Ocak 1920)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C. 97,Sa: 197
(2011), s. 169-196.
582
Bu husuta bkz.: Tevfik Bıyıklıoğlu, Milli Mücadele'de Trakya, C.I-II, Türk Tarih
Kurumu Yay., Ankara 1983, Hüsnü Özlü, “İstiklal Harbi'nde Doğu Trakya'da
Teşkilatlanma Süreci, Lüleburgaz ve Edirne Kongreleri”, Uluslararası Avrasya Sosyal
Bilimler Dergisi, 3/6 (Mart 2012), s. 24-51, Zülal Keleş, “İstiklal Savaşı'nda Trakya
Bölgesi ve Başarısızlık Nedenleri (Ekim 1918-Temmuz 1920)”, Atatürk Araştırma
Merkezi Dergisi, XIX/57 (Kasım 2003), s. 1017-1043.
583
Karar Defteri; 20 Temmuz 1920 tarihli 216 nolu karar.
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toplam olarak 228 karar mevcuttur. Bazı kararlara mükerrer numara
verilmiştir, bazıları da üstleri karalanarak iptal edilmişlerdir. İlk
sayfalarda heyet üyelerinin imzalarının üzerinde "reis-i muvakkat",
"reis", "aza" gibi ibareler yazılmışken, bu usul daha sonradan terk
edilmiş, sadece imza atılmaya başlanmıştır. 5. sayfadan itibaren
kararların üzerine numara konulmadan sadece "karar" ibaresi
yazılmış ve bu durum 7. sayfaya kadar devam ettirilmiştir. 8.
sayfadan itibaren deftere bir düzen verilmeye çalışılmış, her bir
kararın üzerine 1'den başlatılarak "karar no" ve "tarihi" verilmiştir.
Daha öncekilerde ise tarih kararın sonuna yazılmıştır. Bu karışıklığı
gidermek için biz çalışmamız esnasında önce sayfa numarası verdik,
arkasından numarasız kararları Roma rakamları ile I-XIII olarak
numaralandırdık, diğerlerini de deftere sadık kalarak 1, 2, 3 diye
sıraladık.
Toplantıların bir kısmı gece yapılmıştır. Bu toplantıların
tarihleri 24/25 Mayıs 336 (1920) şeklinde atılmıştır. Kararlar
genelde katılımcıların oybirliği ile alınmış, karar kaşı çıkanlar
gerekçelerini altına muhalefet şerhi düşerek açıklamışlardır.
Harcamalar veya ödemeler rakamlardan doğabilecek karışıklıkları
önlemek maksadıyla genellikle yazı ile yazılmıştır. Cetvel şeklinde
olanlar rakamla yazılmıştır, toplamlarda kuruş hesaplamalarında
küçük hatalar görülmektedir.
Defterin sonundaki hesap cetvelleri Heyetin karar defteri
tutmadığı işgal sonrası 1337-1338/1921-1922 yıllarını kapsayan bazı
gelir ve giderleri göstermektedir. Mektup, 7 Mayıs 1921 tarihli olup
Cemiyet yöneticilerinin İstanbul'daki bazı görüşmeleri ve döneme
dair bilgiler içermektedir. Mektubun altındaki imzadan kime ait
olduğu anlaşılamamıştır.
Deftere göre Merkez Heyeti'nin gelirlerinin önemli bir kısmını
halktan toplanan yardımlar oluşturmaktadır. Her ay olmak üzere
hane başına halktan 5 kıyye zahire, 2 kıyye et, nakden 2 lira
toplanması kongrece kararlaştırılmıştır. Zahireler ambarlarda
biriktirilecek, etler köy ve kasabalar esas alınarak canlı hayvan
olarak toplanacak, nakit paralar ise Ziraat Bankasında açılan hesaba
yatırılacaktı. Ancak bunların toplanmasında zaman zaman sıkıntılar
yaşanmış ve düzenli olarak ödemeler yapılamamıştır. Ayrıca aşar
gelirlerinden de bir pay ayrılması kararlaştırılmıştır. Bu gelirlerin
miktarları deftere işlenmediği için mevcut toplam hakkında bir
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bilgiye sahip değiliz. Sadece gelirlerin neler olduğunu Kongre
kararları ve Merkez Heyeti kararlarından öğrenebiliyoruz, lakin
miktarı bilemiyoruz. Mesela Merkezi Hükümetten 500.000 lira
istendiğini alınan kararlardan anlıyoruz. Ancak bu paranın gelip
gelmediğine dair bir bilgi olmadığı gibi, Merkezi Hükümetten kasıt
İstanbul Hükümeti midir, yoksa Ankara TBMM Hükümeti midir?
Onu da bilemiyoruz. Lakin harcanmış olan 57.731 lira göz önünde
bulundurulacak olursa bu meblağın üzerinde bir giriş olması
gerekmektedir.
Kaynakların verdikleri bilgilere göre gelirlerin kaydedildiği bir
defter de mevcut idi. Cemiyet kurulduktan sonra Kasım Yolageldili
ilk toplantıda teşkilatın yaşatılması ve Trakya'ya tevsii edilmesi için
para lazım geldiğini söyleyerek kendisi ve kardeşi için 100'er lira
ianede bulunmuş ve diğerleri de güçlerine göre para vermişlerdir.
Bu paralar hemen orada deftere kaydedilmiştir584. Maalesef defterin
akıbeti hakkında bilgi sahibi değiliz. Lakin teşkilatlardan yapılan
yardımların deftere kayıt numara ve sayfaları Türk Tarih Kurumu
Arşivi Tevfik Bıyıklıoğlu evrakı içerisinde bulunmaktadır. Bu defter
ve makbuz numaralarından anlaşıldığı kadarı ile merkez ve kaza
teşkilatlarından 9 Temmuz 1920'ye kadar nakdi yardımı alındığı
görülmektedir.585.
Harcamaların her birisi karara binaen yapıldığı için düzenli
olarak deftere işlenmiştir. Bu sebeple harcamaların nerelere ve ne
kadar olduğunu, kimlere ne miktarda ödeme yapıldığını bu
kararlardan anlayabiliyoruz. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
Merkez Heyetine ödenen maaşlar, Heyetin kırtasiye ve malzeme
giderleri, Trakya Paşaeli gazetesinin kırtasiye ve basım masrafları,
Milli Kumandan Cafer Tayyar Paşa'nın maaşı, Kolordunun
masrafları,
Doğu Trakya ve Batı Trakya'daki müfrezelerin
masrafları, silah ve mühimmat ihtiyaçları, Gönüllü müfrezelerin
masrafları, Trakya davası için hizmet eden Bulgar çetelerinin
masrafları, Edirne'ye gelen Bulgar heyetlerinin iaşe ve ibate
masrafları, Bulgaristan'a giden Türk heyetlerinin yolluk ve
harcırahları ve Batı Trakya Hükümeti'nin zaruri masrafları gibi.
Kongreler sürecinden işgal dönemine kadar düzenli olarak defter

584
585
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tutulduğu zamanı ihtiva eden masraf ve ödemelerin miktarı
defterden tespit edebildiğimiz kadarı ile 58.531 lira 66 kuruştur.
Tespit edebildiğimiz kadarı ile ödeme ve harcamalar tasnifi ve
miktarları aşağıdaki gibidir:
Harcama
Yönetime Ödenen
Kolorduya Ödenen
Silah Teçhizat Alımı
Telgraf Bedeli
Birlik ve Gönüllü
Müfrezelere ödemeler
Kırtasiye Masrafları
Avrupa Heyeti İçin Ödenenler
İstihbarat işleri
Tercüme için ödenen

Lira

Harcama

5.991,37
16.420
4.935,95
52,38
24.229,77

Merkez Heyeti Teftiş İşleri

410

Toplanan Hayvanatın
Otlatılması

8,9

Şüheda Mevlidi

10

Ödüller

50

Trakya Paşaeli
Gazetesi masrafları

63,5

205,5

Alet Yapımı İçin
Fabrikaya Ödenen

100

2.020

Erzak ve Kişi nakliyeleri
ödemeleri

144

Sofya Mümessilliği

100

65
13,8

Merkez Heyeti Çalışanları
maaşları

45

50,6

Merkez Heyeti Matbaa İşleri

10
10

Bulgar Çete Reislerine
ödemeler

Lira

Bulgar Misafirlerin
konaklama ve ağırlanması

9,5

Telefon tamiri

Merkez Heyeti Odası
Masrafları

9,5

İlaç alımları

59

Kasa Kira ve Nakliye ödemeleri

22

Jandarma Teşkilatı İçin ödenen

500

Koğuş Tamiri
Kolordu Harita ve
Kırtasiye masrafları
Kolordu ısınma giderleri
Asker ve Gönüllü
Ailelerine Yardım

17,3
70
13,3

Batı Trakya Sivil memur maaşları
ve Yardım
Genel Toplam

7,79

2.245
58.531,66

İşgal sonrasında faaliyetleri ihtiva eden başka bir defter tutulup
tutulmadığı bilinmemekle beraber mevcut defterin sonuna yazılan
ve 1921-1922 senelerine dair “makbuzat” ve “medfuat”
ifadelerinden hareketle, büyük bir kısmı 1922 yılına ait olmak üzere
507.447 kuruş yani 5.074 lira daha harcama yapıldığı
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anlaşılmaktadır. Ayrıca bu dönemde 443.000 kuruş da (4.430 lira)
girdi gösterilmiştir. Bu girdilerin 1.500 liralık kısmının nereden ve
kimden alındığı belirtilmeksizin Hüseyin ve Mustafa Efendilere
verildiği kayıt edilmiş, 4.370 liralık kısmının ise 6 Ekim ve 4 Aralık
1922 tarihlerinde Mustafa Bey'den teslim alındığı yazılmıştır. Bu
dönemde TBMM Hükümeti'nin Doğu ve Batı Trakya işleri için
Trakya Cemiyeti azalarından bazı kişileri görevlendirdiği ve bu işler
için tahsisat ayırdığı bilinmektedir586. Acaba bu paralar bu
tahsisattan gelen gelirler midir? Harcamalar nerelere yapılmıştır? Bu
hususlar konuya dair bilgi ve belge bulunmadığı için henüz
bilinmemektedir. İleride yeni belgeler ortaya çıkarsa karanlıkta
kalan bu mevzuların da aydınlanması muhtemeldir.
Sonuç:
I. Dünya Savaşı'nda yenik düşen Osmanlı Devleti, Mütareke
uygulamaları ve hükümetlerin acizliği sebebiyle payitahtın güvenliği
bakımından önemli olan Trakya’nın işgaline boyun eğmek zorunda
kalmıştır. İşgal evvelinde Hükümetlerin çaresizliğini gören Trakya
vatanseverleri bir araya gelerek merkezi Edirne olmak üzere Trakya
Paşaeli Müdafa’a-i Heyet-i Osmaniyesi Cemiyeti’ni kurdular ve kısa
sürede bütün Trakya’da teşkilatlandılar. Cemiyet kurucuları,
başlangıçta Wilson ilkelerinden hareketle İtilaf Devletleri
Mümessileri, İstanbul Hükümetleri ve Sulh Konferansını etkilemek
için mücadele ettiler. Trakya’nın Türklüğünü ispat etmek için
demografik veriler hazırladılar, Trakya üzerindeki uygulamalar için
İtilaf Devletleri temsilcilerine protesto telgrafları çektiler, mitingler
tertip ettiler, Sulh Konferansı sürecini etkilemek için Paris’e heyet
gönderdiler, Avrupa’da temsilciler bulundurdular, İstanbul
hükümetleri ile yazıştılar ve çeşitli dönemlerde görüşmeler yaptılar.
Bu gayretleri karşılıksız kalınca da kongreler toplayarak, halka
müracaat ettiler ve Trakya’nın silahla savunulması kararını verdiler.
Trakya’da mevcut I. Kolordu ile işbirliği yaparak, halktan
topladıkları kuvvetlerle milis teşkilatı oluşturdular. Ordunun ve
milis kuvvetlerinin ihtiyaçlarını haklatan topladıkları ianelerle
gerçekleştirdiler. Ancak bütün bu çabalara rağmen Trakya’nın
Yunanlılar tarafından işgaline mani olamadılar. Bu çalışmada ana
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kaynak olarak kullandığımız “defter” Cemiyetin bu faaliyetlerinin
bir dönemine ışık tutmaktadır.
İşgal sonrası dağılan cemiyet, Bulgaristan ve Ankara’da
yeniden toparlanma imkânı buldu. Ankara Hükümeti ve Mustafa
Kemal Paşa’nın talimatları ile Trakya’nın kurtuluşu için
çalışmalarını sürdürdü. Trakya’nın kurtuluşu Anadolu’da
kazanılacak zafere bağlanmıştı. Anadolu’nun kesin zaferi üzerine
Mudanya Mütarekesi ile Trakya’nın kurtuluşunun şartları hazırlandı.
Mütareke hükümlerinin uygulanmaya konması ile Karaağaç hariç
Meriç nehrine kadar olan bütün Doğu Trakya TBMM Hükümeti
yönetimine geçmiş oldu. Bu süreçte Trakya Paşaeli Cemiyeti’nin
üstün gayretleri olmuştur.
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EXAMPLE OF A MISCHIEF “AL-FURQAN AL-HAQ, THE
TRUE FURQAN, THE 21st CENTURY QUR’AN” AND
MUSLIM REACTIONS.”
Harun ŞAHİN
Through ought the centuries, countless different approaches
to the Qur’an in terms of its source, content, and style by nonMuslims, have been witnessed. Although the Qur’an explicitly
proclaim that it is the pure word of God (Allah), and it is a mu’jiza
(inimitable) book that nobody can create even a chapter similar to
that of the Qur’an or similar to it (Sura 10:38; 2:23; 17:88), we have
seen in the history that some individuals tried to do so, but at the
end, not a single one would have produced a single one similar.
But when we came to our time, we are seeing something
similar to the previous attempts, but one of them is so different than
that of the previous attempts. A translation of the Qur’an called in
English: “The True Furqan” subtitled “The 21st Century Quran”
written in Arabic (“al-Furqan al-Haq) under a pseudonymous by “al
Saffee” and “al Mahdee”, “Evangelical Christian Group.”
Translated by Anis Shorrosh, a Palestinian Evangelical
Christian, into English, and printed in the United States of America
by Omega 2001 and Wine Press. Shorrosh says he intended to
challenge the Quran. He describes it as “a tool to evangelize
Muslims,” and it is similar to the Quran “in style and substance …
but contains the gospel message.”
It is a 368-page book composes of 77 “suras; while in the
Qur’an, it is 114), it includes al-Fatiha, al-Jana and al-Injil. Each
sura in this book begins with, “In the Name of the Father, the Word,
the Holy Spirit, the One and Only True God,” an echo of the
Koran’s “In the name of Allah, the Most Gracious, the Most
Merciful.” Instead of Bismillah, as we have seen, each surah begins
with a longer version of this by incorporating the Christian belief of
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the three spirits. And this so called “Qur’an" clearly opposes many
Islamic tenets.
The U.S. Information site published an article in April of
2005 which provides a lot of information about this book. The
Egyptian newspaper Al-Usbū’ claimed in its December 6, 2004
edition that “The True Koran [sic] was drafted with direct Israeli
participation and with direct instructions from U.S. President
George Bush. But the US State Department issued a statement that
strongly rejects allegations of any US government participation in
the creation of The True Furqan. Regarding any possible link to this
book Israel, the translator A. Shorrosh says that, “there was no
Israeli involvement in the preparation of the book.”
A Christian group, TBN, encouraged people to donate for
sending copies of this book to Iraq to be passed out by Christian
soldiers to local Iraqi civilians. It is a desperate measure to find
some way to convert and evangelize “infidel Muslims”.
SOME SUPPORTERS:
As Rafik Beekun pointed out that although it is a fake
“book”, it still has supporters; After reading the reviews below, a
reader will see and understand the purpose of those who “wrote”
this book very clearly:
 “The True Furqan has the potential to be the most
practical and powerful tool to share the message of the
True Gospel of Jesus Christ with the Muslim world.”
(Amazon.com review)
 “No literary document has surfaced in 1400 years to
challenge the Quran in style or substance like the True
Furqan.” (According to the Baptist Press)
 “…a better Quran, written in beautiful and
grammatically clear Arabic and forceful English…” (Dr.
Michael Brown, Professor of Semitic Languages)
 “The Gospel message is certainly present in the text…”
(Evangelical Mission Quarterly)


“The approach that The True Furqan has taken could be
a good way to tackle evangelism to Muslims.” (Billy
Graham Center for Muslim Studies)
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“The True Furqan represents much diligent work and
exhibits a creative way of communicating Biblical truth
to Muslims.” (A Middle East seminary president)”

In one of its “ayâts”, it describes having more than one wife
as fornication, divorce being non-permissible and it uses a new
system for the sharing out of the will (vasiyya), opposing the current
one. It also states that Jihad is Haram. The importation of the book
into India is prohibited. It is also reported that it is being distributed
to children in Kuwait in the private English schools!
SOME REACTIONS:
 “People listen! This is a fake Qur’an created by some
dumps. But be sure that our real Qur’an is existed in our
heart and minds and it's there everywhere just ask about
Muslims and read the Qur’an and see the difference…”
 “The Qur’an touches the heart of millions of Muslims
and non-Muslims alike in its content and it's fantastic
symphony; Muslims believe it was sent for the whole of
mankind. This book could never achieve that effect.”
 “Can’t take the Muslims astray no matter how hard you
try!”
 “Failed attempt to smear and "Christianize" the Quran.
Why only 77 of the full 114 chapters? Do not be fooled,
translations are not correct compared to the actual
Quran.”
 “ I read excerpts of it and I could not believe how goofy
and sad the whole thing is.”
--------------------------------------------------------------------
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Now, let’s begin with discovering and analyzing the
so called “True Furqan”
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Conclusion
As it is seen, it is not a translation of the Qur’an or even a
rewrite, but an attempt to confuse some people by giving the
Christian Gospel message the appearance of a Qur’anic style.
However, anyone who has read the real thing, the original or the
English translation will soon see that this thing does not have the
arrangement, the style, the confidence, nor the unique content found
in the original.
As we have seen, it is something that you put the cocaine
between two leaves of the bread and serve for the customer to get
him addicted to it. As Muslims, as long as we are weak in terms of
having enough knowledge about the Qur’an and the religion as
whole, we encounter many different attacks and attempts against the
Qur’an and the religion.
The most important thing is that, unfortunately, the most of
the Muslims don’t have enough knowledge about what the Holy
Qur’an contains, so when a Muslim encounters with this Fake
Qur’an, it will be almost impossible for him / her to differentiate
what the original Qur’anic verses are, and what the verses that were
taken from the Bible and inserted into that book are.
So, before complaining anything / anybody, as Muslims, we
have to educate our people about the religion and basic principles of
it and the Holy Qur’an and about what it says / teaches, so that they
could know and follow the true messages of Islam and don’t fall into
these kinds of traps as we have seen in this very example above.
By the way, Anis Sorroush has been put in Jail for igniting a
fire and create dangerous situation to his neighbors while he was
trying to set fire on tax documents!!!
(http://www.tubeislam.com/video/3296/Anis-ShorroshARRESTED)
Thank you for your patient and kindness!!!
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A STUDY ON THE MARRIAGE AGE OF AISHA,
A HADITH NARRATOR
Öznur ÖZDOĞAN*
Aisha is an important personality in the hadith literature.
Hadiths which were narrated by Hz. Aisha have been accepted as
confidential. Hz. Aisha made clarify many topics in the hadith,
Islamic law and history for Muslims. She understood Islamic
principle deeply and became a well-known hadith narrator. She was
a high intelligent and mature person. She even kept his mature and
wise attitude against the painful living events like ifq. She joined
Uhud War and Treaty of Hudaybiyyah and was being a living
witness many important event for Muslims. She asked a many
questions to Prophet Muhammed, wanted to understand abstract
religious subjects.
In addition, she is a well-known a narrator not only
abundance of hadith accounts but also could understand hadith
deeply. She also corrected many misunderstanding and wrong
explanations of Sahaba (companions of Prophet Muhammad) about
Prophet Muhammed’s speech and behaviour. Zerkeshi wrote a book
about the corrections of Aisha. Aisha has distinguished place in the
hadith literature because of her high intelligent ability and
trustworty. She could understand meaning of verses of Qur’an and
discussed them with Prophet Muhammed (Zerkeshi, 2017).
Cognitive Development and Mental Ability
There has been a big bias about marriage age of Aisha’s for
long times. In this paper, considering her ability on narrating of
hadith, her age will be examined in the light of cognitive
psychological theories.
To understand cognitive development, the taxonomy
Bloom’s is so helpful. It is a classification system developed
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education psychologist Benjamin in 1956. He categorized
intellectual ability. Bloom described three domains to explain
cognitive stages: 1. Cognitive (about knowing), 2. Affective (about
attitudes, feelings) and 3.Psychomotor (about doing) (See.
Anderson, 2018).,
1. Cognitive Domain: Bloom identified six different
cognitive levels: knowledge, comprehension, application, analysis,
synthesis, and evaluation. The highest cognitive level is evaluation.
Because evaluation stage requires sophisticated thinking.
Knowledge is ability of the recall of specific items.
Comprehension is ability of recall more than specific items like
paraphrasing or defining something. Application requires taking
information of an abstract subject and applying it in different
concrete situations. Analysis requires to organized different
information and revealing the relationships among them. Synthesis
means to pull together many disorganised elements and reach a
whole form. Evaluation requires to make judgements about the
value of informations, materials or methods.
2. Affective Domain: It relate attitudes and feelings and
has five stages. Receiving is realizing a particular phenomenon.
Responding means to response willingly and gladly. Valuing means
to accept worth of something. Organisation indicate values and
determines interrelationships; adjust behaviour to value system.
Characterisation generalises some values into controlling
tendencies; stresses on internal consistency and integrates these into
a total philosophy of life or world view.
3. Psychomotor Domain: The psychomotor domain
concerns about that people do physically. It has six different stages:
reflex, fundamental movements, perceptual abilities, physical
abilities, skilled movements, non-discursive communication. The
highest level is non-discursive communication.
It requires
expressing idea and interpreting it.
Piaget’s and His Cognitive Development Approach: One of
the most influential theory of cognitive development is the one
developed by Swiss psychologist Jean Piaget, who lived from 1896
to 1980.He took a job that involved intelligence testing with

551

17-21 Ekim 2018-BUHARA

children, and he focus on the relationship between age and
intelligent.
Piaget’s observations convince him that children different
ages think differently, and changes in cognitive development
proceed in district stages (Piaget, 1972). Piaget’s revealed that each
person’s cognitive abilities are organized by a mental structure.
Because of Piaget’s work, it was turn out that how cognition
changes with age. It is known as Cognitive Developmental
Approach (Arnett; 2001:65).
Piaget described the stage of cognitive developmental as:
The sensorimotor stage: The first 2 years of life
The preoperational stage: From about age 2 to about age 7
The concrete oprerations: Lasting from about age 7 to
about 11.
The formal operations: From about age 11 and reachs 15 or
20 (Arnett; 2001:65).
Approach to formal operation focus on logical or applied
reasoning. These include the development of capacity for abstract
thinking, complex thinking and thinking about thinking.
Abstract Thinking: Something that is abstract thinking that is
strictly a mental concept or process. Abstract concepts include, for
example time, friendship and faith. Children in concrete operations
can apply logic only things they can experience directly, concretely,
whereas the capacity for formal operations includes ability to think
abstractly and apply logic to mental operations as well (Piaget,
1972; Keating, 1990; Arnett; 2001:67).
Complex Thinking: The greater complexity can be seen in
use metaphor and satire. Metaphor with formal operations,
adolescents become capable of understanding metaphors that are
subtler earlier. Metaphors are complex, because they have the
literal, concrete meaning and then they have one or more less
obvious, subtler meanings. Poems and novels are full of them. Satire
is a kind of complex communication that contains elements of both
metaphor and critique (Arnett; 2001:68).
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Stages of Formal Operational Thought: Piaget claimed that
formal operational thought is the best description of how
adolescents and think. Formal operational thought is not
homogeneous stage of development. Not all adolescents are fullfledged formal operational thinkers. Because of differences on
thinking ability, operational thought divided two sub-periods: early
formal operational thought and late formal operational thought.
Early formal operational thought: In this stage adolescents
think in hypothetical ways and produces unconstrained thoughts
with unlimited possibilities. In this early period, flights of fantasy
may submerge reality and the world is perceived too subjectively
and idealistically. Assimilation is the dominant process in this subperiod (Santrock, 2007: 100).
Late Formal Operational Thought: After reach this stage,
adolescents start to test their reasoning against experience,
intellectual balance is restored. Through accommodation,
adolescents begin to adjust to the upheaval they have experienced.
Late formal thought may appear in the middle adolescent years
(Santrock, 2007: 100).
In this view, assimilation characterizes early formal
operational thought; accommodation characterizes late formal
operational thought (Lapsey, 1990). “In his early writings, Piaget
(1972) indicated that both the onset and consolidation of formal
operational thought are completed during early adolescence, from
about 11 to 15 years of age. Later, Piaget (1952) revised his view
and concluded that formal operational thought is not completely
achieved until in adolescence, between approximately 15 and 20
years of age” (Santrock, 2007: 101).
Result
Aisha is an trustworty narrator in the hadith literature.
Because she could discuss meaning of verses of Qur’an with
Prophet Muhammed. She also corrected many mistakes’s Sahaba
about Prophet Muhammed’s speech and behaviour. All of these
requires high mental abilities. She could understand metaphors and
hidden meaning of words. She could analised Prophet Muhammed
speech and behaviour and evaluated ideas. She adoted her
information to new situations. Her mental ability on abstract
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thinking and judging on different events reveal that she was mature
cognitively when married Prophet Muhammed. She can 18 and
above.
References:
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KADININ ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ DİN
İŞLERİ YÜKSEK KURULUNA YÖNELTİLEN SORULAR
Zekiye DEMİR
Giriş
Geleneksel toplumdan modern topluma (tarım toplumundan
sanayi toplumuna) geçişte kadının üretim sürecindeki konumunda
erkeğe kıyasla daha büyük değişim meydana geldi. Kadın, önceleri
ev içi işlerden sorumlu ve kendi tarımsal alanlarında ailesine
yardımcı ve şimdiki deyimle ücretsiz aile işçisi iken sanayileşmeyle
birlikte tarım alanlarında geçimin zorlaşması, kırsal kesimden sanayi
bölgelerine göç etme, fabrikalarda ucuz işçi ihtiyacı, savaşlarda
erkeklerden boşalan istihdam ihtiyacının kadınlarla doldurulma
zorunda kalınması gibi nedenlerle ücret karşılığı çalışma hayatının
içinde buldu. Bu durum sanayileşmiş ülkelerden başlayarak tüm
dünyaya yayıldı ve son iki yüz yıl içerisinde kadın da erkek gibi
ücreti çalışma hayatında etkin olmaya başladı. Türkiye’de bu dünya
çapında dönüşümden etkilendi.
Dün daha çok aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla
çalışma hayatında yer almaya başlayan kadının emeğine bugün
ekonomik kalkınma için de ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Yani
kadının ücretli çalışması hem bireysel refah hem de toplumsal
kalkınmada önemlidir. Ayrıca bugün kadınlar maddi getirinin yanı
sıra farklı saiklerle de ev dışı çalışmaların içinde yer almak
istemektedirler. İşe yaramak, işe yaradığını dolayısıyla kendini
değerli hissetme gibi kendi öz varlığı üzerine katkı sağlamak,
kendini geliştirmek, sosyalleşmek için vakıflarda, yardım
kuruluşlarında ve siyasi partililerin kadın kollarında, çeşitli
derneklerde ücret almadan gönüllü olarak çalışmaktadır. Bir kısım
kadınlarda ev dışında hem ücretsiz, gönüllü olarak çeşitli kurum ve
kuruluşlarda hem de ücret karşılığı bir iş yerinde çalışmaktadır.
Kadının ücret karşılığı kadının sadece ekonominin konusu
değildir. Dini kurallar ve inançlar da bu konuda etkilidir. Kadının
ücret karşılığında çalışması sanayileşme ve sonrasında yaygınlaştığı
için dini yaklaşımlar da bu dönemden sonra daha çok gündeme
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gelmektedir. Konuyu kısaca değerlendirecek olursak kadının ev
işlerinde ve onların bir uzantısı olarak görülen bağ-bahçe işlerinde
kendi ailesi için veya başkalarına yardım amacıyla çalışması, çok
fazla dini açıdan tartışma konusu olmazken, konu, ücret karşılığında
çalışmasına gelince tartışma konusu olmuştur. Ülkemizde dini
konularda en önemli otorite Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Bireyler
diğer konularda olduğu gibi ücret karşılığı çalışma konusunda da
kafalarına takılan soruların cevabı için Diyanet İşleri Başkanlığı Din
İşleri Yüksek Kuruluna başvurmaktadırlar. Bu tebliğde Din işleri
Yüksek kuruluna gelen sorular esas alınarak kadının ev dışında ücret
karılığı çalışması konusuna kadınların ve erkeklerin bakış açısı ve
söylem farkları, ilgili soruların hangi konularda yoğunlaştığı ele
alınmaktadır.
Diyanet ve Sorular
Diyanet’in dini konularda en yüksek karar ve danışma
organı olan Din İşleri Yüksek Kurulunun587 yasada sayılan görevleri
arasında ilk sırada “dini soruları cevaplandırmak” gelmektedir.588
Kurul’a yurtiçinden ve yurtdışından telefonla, mektupla ve
elektronik postayla veya bizzat Kurul binasına gelerek soru
sorulabilmektedir. Bunlar arasında soru soranlarla ilgili en sağlıklı
veri Dini Bilgilendirme Platformuna589 erişerek yöneltilen
sorulardan elde edilmektedir. Zira bu platformda soru sorabilmek
için soru şablonunda yer alan bilgilerin ve TC kimlik numarasının
Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)590 bilgileriyle eşleşmesi
gerekmektedir. Yani TC kimlik numarası ile gerçek kişiler soru
sorabilmektedir. Her sorunun TC kimlik numarası olan bir kişi

587

Bundan sonra kısaca Kurul diyeceğiz.

588

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.633&MevzuatIl
iski=0&sourceXmlSearch (erişim:10.07.2018)
589
590

https://fetva.diyanet.gov.tr/Dini-Soru-Cevap-Anasayfa.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 2000'li yıllarda
uygulamaya alınabilen merkezi nüfus bilgileri sistemidir.
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tarafından sorulmuş olması nedeniyle üzerinde bilimsel analizlerin
de yapılabileceği sağlıklı denebilecek bir veritabanı oluşmuştur.
Çalışmamızda 2015 yılı içinde Kurul’un resmi internet
sitesindeki
Dini
Bilgilendirme
Platformundaki
sorular
değerlendirmeye alınmıştır.591
Değerlendirmeye aldığımız yıl içinde Kurul’a toplam 27.659
soru gelmiştir. Bu sorular çeşitli alt başlıklarda toplanmıştır.
Bunların içinde sırayla sosyal hayat, namaz ve aile hayatı soruları ile
ilk üç sırada yer almaktadır. Toplam soru içinde soru soran
kadınların oranı %25’dir. Soruların %75’i de erkekler tarafından
sorulmuştur.592
Aile hayatı ile ilgili gelen soruların tamamı 2.958’dir.
Bunlar içinde kadınların soruların oranı %35’tir. Aile sorularında
kadınların oranında toplam sorular göz önüne alındığında 10 puanlık
bir artış görülmektedir.
Aile hayatı konuların kapsamı oldukça geniştir. Tablo 1’de
görüldüğü üzere bu konuları 28 başlık altında sınıflandırdık.
Tablodan da anlaşıldığı üzere kadının ücret karşılığı çalışması ile
ilgili sorular aile hayatı ile ilgili sorular içinde öncelikli konular
arasında yer almamaktadır. Bu durum dindarların ücretli iş gücü
piyasasıyla ilişkileriyle paralellik gösterdiği tahmin edilebilir.
Dindar kadınların işgücü içindeki oranı arttıkça, konuya ilişkin
sorularda da artış olacağı tahmin edilebilir.

591

Tüm yılı içeren son veri 2015 yılına aittir. Zira 2016 yılında yaşanan bir
problem nedeniyle dini bilgilendirme platformu kapatılmış ve 2017 yılının
son ayı yeniden açılmıştır.
592

Zekiye Demir, “Diyanet Fetvaları Üzerinden Aile Hayatına Yönelik
Sorular ve Cinsiyet İlişkisi”, 1st International Women’s Congress. 15 Kasım
2016, Ankara,Turkey.
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Tablo 1.
Kadın

Aile Hayatı Soruları

Toplam

Sayı

Oran

Sayı

Oran

Sayı

Oran

1

Boşanma

217

21,2

486

25,1

703

23,8

2

Nikâh

167

16,3

327

16,9

494

16,7

3

İsim koyma

145

14,2

239

12,3

384

13,0

4

Cinsel hayat

45

4,4

173

8,9

218

7,4

5

Akraba ilişkileri

58

5,7

74

3,8

132

4,5

6

Karıkoca ilişkisi

51

5,0

80

4,1

131

4,4

7

Anne baba çocuk ilişkisi

43

4,2

67

3,5

110

3,7

8

Mehir

33

3,2

54

2,8

87

2,9

9

Dua beddua muska büyü cin

29

2,8

48

2,5

77

2,6

10 Süt emzirme-hısımlık

36

3,5

40

2,1

76

2,6

11 Mahremiyet

16

1,6

43

2,2

59

2,0

12 Evlilik öncesi tanışma, tanıma

18

1,8

30

1,5

48

1,6

13 bağlama, çocuk aldırma

14

1,4

34

1,8

48

1,6

14 Nişan-nişanlı

19

1,9

27

1,4

46

1,6

15 Ölen yakın kişi

15

1,5

23

1,2

38

1,3

16 Çocuk yetiştirme, terbiye

14

1,4

22

1,1

36

1,2

17 Kadının çalışması

18

1,8

13

0,7

31

1,0

18

6

0,6

22

1,1

28

0,9

19 Rüya

12

1,2

11

0,6

23

0,8

20 Çocuk olması için yöntem

8

0,8

12

0,6

20

0,7

21 İbadet ve aile

5

0,5

15

0,8

20

0,7

7

0,7

12

0,6

19

0,6

6

0,6

11

0,6

17

0,6

6

0,6

6

0,3

12

0,4

25 internet

5

0,5

6

0,3

11

0,4

26 Erkeğin altın yüzük takması

4

0,4

7

0,4

11

0,4

27 Yılbaşı

0

0,0

2

0,1

2

0,1

28 Diğer

25

2,4

52

2,7

77

2,6

1022

100,0

1936

100,0

2958

100,0

Doğum

kontrol,

kordon

Miras-vasiyet

22 Evlat edinme
23
24

Banka kredisi
düğün)
Nafaka

(ev,

araba,

İçki, kumar, piyango, iddia,
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Kadının Ücret Karşılığı Çalışması
Kadının ücret karşılığı çalışma ile ilgili Kurul’a gelen
sorulara cinsiyet, bölge, konu ve medeni durum açısından
baktığımızda aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır:
Cinsiyet. Kurul’a bir yıl içinde 31 adet kadının çalışması ile
ilgili soru gelmiştir. Bunların 18’i (%58) kadınlar, 13’ü de (%42)
erkekler tarafından sorulmuştur. Tablo 2’de de görüldüğü üzere
Kurul’a gelen toplam sorulara, aile hayatı ile ilgili sorulara ve
kadının çalışması ile ilgili sorulara bakıldığında konu itibariyle
genelden özele doğru kadınların soru oranlarındaki artış dikkati
çekmektedir.
Tablo 2.
Kadın

Erkek

Toplam

Sayı

%Oran

Sayı

Sayı

%Oran

Tüm Sorular

6.939

25

20.720 75

27.659

100

Aile Hayatı İle İlgili Sorular

1.022

35

1.936

65

2.958

100

Çalışma Hayatı ile İlgili Sorular

18

58

13

42

31

100

%Oran

Bölge. Kadının çalışması ile ilgili Kurul’a gelen sorular hem
cinsiyet hem de yoğunluk açısından Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine
yayılmıştır. Coğrafi bölge açısından anlamlı bir farklılaşma yoktur.
Yani, kadının çalışması ile sorular tek bir bölgeye has değildir.
Konu. Sorular genel olarak: 1. Kadının kazanç getirici ev
dışı bir ortamda çalışmasının helal ve/veya haram olup, olmayacağı,
2. Kadının eşinin izni olup - olmadan çalışıp, çalışamayacağı, 3.
Kadının kazancının kullanım hakkının yani kadının kendi
kazancındaki tasarruf hakkımın kime ait olacağı konularında
yoğunlaşmaktadır.
Medeni Durum. Soru formuna baktığımızda soranları 23’ü
evli, 2’si bekâr, 2’si boşanmıştır. 4 kişi medeni durumunu
bildirmemiştir. Bu sayılara baktığımızda kadının çalışması ile ilgili
sorusu veya sorunu olanların ¾’ü evlidir.
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Evlilerden iki kişi formu doldururken cinsiyet
bildirmemiştir. Ancak ikisinin de ifadelerinden kadın olduğu
anlaşılmaktadır. Zira sorularında “hocam, kocama…” gibi ifadeler
kullanmışlardır. Yine erkeklerden birisi de medeni durum
belirtmemiş, onunda ifadesinden bekâr olduğu anlaşıldığından
bekârlar sınıfına dâhil edilmiştir.
Kurul’a kadınların çalışması ile ilgili yöneltilen 31 soruya
medeni durum, cinsiyet ve soru konusu ilişkisi açısından
değerlendirdiğimizde aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır:
Medeni durum bildirmeyenler. Medeni durum bildirmeden
soru soran 4 kişi vardır. Bunların 3’ü erkek birisi kadındır.
Kahramanmaraş’tan ve Konya’dan iki erkeğin sorusu “Kadının
kamu veya özel sektörde çalışması haram mı?”, Kastamonu’dan bir
başka erkeğin sorusu da “Çalışan kadının parasının yönetimi kime
aittir, kadına mı kocasına mı?” şeklindedir. Dolayısı ile medeni
durum bildirmeyen erkeklerden birisi çalışan kadının para
yönetiminin kime ait olduğunu, diğer ikisi de kadının çalışmasının
helam/haram boyutunu öğrenmek istemişlerdir.
İstanbul’dan bir kadın sorusu ise “Çalışırken iş kazası
geçirdim ve malulen emekli oldum. Çalışmadan ve emeklilik hak
etmeden şimdi para alıyorum. Bu helam mıdır?” şeklindedir.
Boşanmışlar. Kadının çalışması ile ilgili sorusu olanlardan
iki kişi boşanmıştır ve her ikisi de kadındır. Antalya’da olan kadının
sorusu “Kocamın iş yerinde çalışıyordum, emekliliğime 2 sene
kalmıştı ayrıldık. Ama o devam edebilirsin çalışmaya emekli olana
kadar dedi, onunla aynı işyerinde çalışmaya devam edebilir
miyim?”, İstanbul’da olan kadının sorusu ise “İki yıllık boşanmış
kadınım. Bir oğlum var. Mesleğim var kimseye muhtaç olmaktan
çalışıp yaşamak istiyorum. Ama kadının çalışması haram diyorlar.
Çalışmazsam ya evlenmek ya da ailemin yanına sığınmak
zorundayım bunları istemiyorum. Kadının çalışması haram mı?”
şeklindedir. TUİK verileri ve kadın istihdamına katılma oranlarını
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inceleyen çalışmalar (Özer ve Biçerli, 2003: 65-70593; Karabıyık,
2012: 251594) boşanmış kadınların istihdama katılma oranlarında
artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu çalışmadaki boşanmış
iki kadının çalışmak isteği de bu doğrultudadır. Eşinden ayırılan
kadınlar hayatlarını idame ettirmek için çalışmak ve bunun da dinen
meşruiyetini öğrenmek istemektedirler.
Bekârlar. Soru soran bekârların ikisi de erkektir. Kayserili
olan “Kız kardeşim çalışıyor ve evlenmek istiyor. Babam da kız
kardeşimin maaşı damat adayından daha fazla diye razı olmuyor.
Dinimize göre evin kadının geliri erkekten fazla olursa evliliğin
huzuruna bir engel midir?”, Konyalı olan “Çalışan bir kadınla
evlenmek istiyorum. Ama dini olarak bunun doğru olup olmadığını
bilmiyorum. Kadının çalışmasının hükmü nedir?” sorularını
sormuştur. Yani birisi kadının maaşının erkekten fazla olmasının
dinen sakıncalı olup olmadığını diğeri de çalışan kadınla evlenmenin
dini hükmünü sormaktadır.
Evliler. Evlilerden 15’i kadın, 8’i de erkektir. Yukarıda
belirttiğimiz gibi kadının çalışması ile ilgili en çok sorusu olan grup
medeni durum açısından evlilerdir.
Evli erkeklerin sorusu üç grupta kümelenmektedir.
Birincisi kadının çalışmasının erkeğin iznine tabi olup olmadığı
konusu ile ilgilidir:
“Karımın çalışmasını istemiyorum ama o çalışıyor. Dinen
çalışmak için benden izin almak zorunda mı?” (Kahramanmaraş)

593

Özer, Mustafa ve Kemal Biçerli (2003) “Türkiye'de Kadın İşgücünün
Panel Veri Analizi”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003-2004,
3 (1), 55-86.
8

Karabıyık, İlyas (2012). Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadının İstihdamı.
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 32 (1), 231-260.
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“Eşim çalışmak istiyor, ben istemiyorum. Bir kadının
çalışması için eşinden izin ve onay almak gerekli değil mi? Ben izin
vermiyorsam eşim beni dinlemek zorunda değil mi?” (Adana)
İkincisi kadının çalışmasının dini hükmü ile ilgilidir;
“Maddi durumumuz zayıf. Evin geçimine katkı sağlaması
için kadın da çalışabilir mi? Dini bir sakıncası var mı?” (Isparta)
Üçüncüsü kadının kazancı üzerinde tasarruf hakkının kime
ait olduğu ile ilgilidir:
“Hocam karım çalışıyor. Bazen evin bütçesine katkıda
bulunuyor bazen bulunmuyor. Parasını istediği gibi harcıyor. Bu
konu konuşulduğunda da "bana bakmaya mecbursun, gerekirse işi
bırakırım" diyor. Size sorum; kadının kazancının hükmü nedir?”
(Ağrı)
“Karıkoca ikimizde aynı işte çalışıyoruz, aynı maaşı
alıyoruz. İkimizin kazancı da evimize mi ait, yoksa benim kazancım
eve, karımın kazancı da ona mı ait?” (Gaziantep)
“Eşim de ben de çalışıyoruz. Eşim ‘benim kazancıma sen
karışamazsın istediğim gibi harcarım’ diyor. Dinen kazancını evde
kullanmakla ilgili hiçbir sorumluluğu yok mu?” (İstanbul)
“Karım çalışıyor. Çalışmasına izin verdiğim için maaşını
bana vermek zorunda değil mi? Bunun dini hükmü nedir?” (Manisa)
“Çalışan kadının parasının yönetimi kime aittir, kadına mı
kocasına mı?”(Kastamonu)
Evli kadınların dört farklı konuda kadının çalışması ile
ilgili soruları vardır:
Birinci grup kadının kendi kazancı üzerindeki tasarruf
hakkının dinen sınırları ile ilgilidir:
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“Eşim maaş kartımı aldı, bana harçlık veriyor. Bende
harçlığımdan anneme ufak miktarda yardım yapıyorum, dinen bir
sakıncası var mı?” (Isparta)
“Çalışan bayanım eşimden izin almadan veya ona haber
vermeden aileme yardım edebilir miyim?”(Şanlıurfa)
“Eşimle aynı maaşı alıyoruz. Ben maaşımla yetimlere
yardım etmek istiyorum, eşim karşı çıkıyor. Buna hakkı var mı?”
(Nevşehir)
“Kadın kazandığı paradan eşinden habersiz veya rızası
olmadan istediği yere veya kişiye harcama yapabilir mi?” (Ankara)
“Kocamın benim kazancım üzerinde hakkı var mı?”(Isparta)
“Çalışıyorum, eşimle maaşımı bir kesede birleştirmek
zorunda mıyız? Kayınpederim maaşları birleştirmiyorsa karını boşa
diyormuş?” (Bursa)
“Çalışan bir kadın parasını kocasına vermek zorunda mı?”
(Ankara)
“Eşimden habersiz kendi kazancımdan anneme ve ablama
hediye alabilir miyim?” (Kocaeli)
“Kocam evlenirken çalışabilirsin ve kazancın da sana ait
dedi. Şimdi işe kazandığın tüm parayı bana vermek kaydıyla
çalışmana izin veririm diyor. Buna hakkı var mı? Evlenmeden
önceki söze dayanarak o izin vermese de çalışabilir miyim?”
(Kayseri)
“Kocamın rızası olmadan gelirimi istediğim gibi harcayıp,
istediğim hayr işlerine verebilir miyim?” (Ankara)
İkinci grup kadınların soruları ev geçiminin kimin üzerine
olduğu:
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“Çalışan kadınım. Eşim evin geçimini üzerime yıktı. Kendi
parasını istediği gibi harcıyor. Ben evi geçindiriyorum. Bunu
söyleyince de kavga çıkıyor. Ne yapmalıyım?” (Samsun)
Üçüncü grup kadınların soruları özel durumları:
“Çalışırken iş kazası geçirdim ve malulen emekli oldum.
Çalışmadan ve emeklilik hak etmeden şimdi para alıyorum. Bu
helam mıdır?” (İstanbul)
“Çalışan bir bayanım. Eşim maddi çıkar gözeterek benle
evlenmiş şimdi anlıyorum. Eşim kendi yuvamız dışında harcamalar
yapıyor, harcamalarını gizliyor. Eşlerin gelirlerini, harcamalarını
birbirinden gizlemesinin dinen hükmü nedir?” (Antalya)
Dördüncü grup kadının çalışmak için kocadan izin alması
meselesi:
“Evli kadın kocasından izin almadan çalışabilir mi,
kazandığı para üzerinde kocası kavvam olduğundan tasarruf
hakkına sahip mi?” (Tekirdağ)
“25 yıllık evliyim ve çalışıyorum. Kocam evin geçimine çok
cüzi katkıda bulunuyor ve bunu söylediğimde de "ben izin
vermezsem sen çalışamazsın" diyor. Dinimize göre kadın kocanın
izni olmadan çalışamaz mı, izin verdiği için koca kadının bütün
parasını harcayabilir mi?” (Çankırı)
NETİCE OLARAK
Kadının ücret karşılığı çalışması veya çalışmaması
konusunda İslam’ın temel kaynaklarında açık bir hükmün
olmadığını ve bu konunun yoruma açık konular arasında yer aldığını
görüyoruz. Konu yoruma açık olunca da gelenek ve
kişisel/toplumsal istek ve ihtiyaçlara bağlı olarak farklı yaklaşımlar
ortaya çıkmıştır. İnsanlar kişisel tutum ve davranışlarını
meşrulaştırmak veya dinin öngördüğü biçimde yaşamak için doğru
olanı öğrenmek ve yapmak amacıyla her zaman dini otorite olarak
gördükleri mercilere başvurmaktadırlar. Ülkemizde hem tek yasal
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otorite, hem de tüm yurt çapındaki yaygın teşkilatlarıyla en etkili
dini kurum olan Diyanet İşler Başkanlığına dini konularda merak
edilen konuların açıklığa kavuşturulması amacıyla çok sayıda soru
gelmektedir. Başkanlığın bu işleri yürütmekle görevli Din İşleri
Yüksek Kurulu’na “kadının ücret karşılığı çalışması” ile ilgili gelen
sorular üzerinde yaptığımız incelemede aşağıdaki konular dikkati
çekmektedir:
1. Kurala soru soranlar genelde erkek ağırlıklıdır. Toplam
sorularda kadınların oranı dörtte birdir. Ancak özel olarak
ele aldığımız ve aile hayatı üst başlığı içinde yer alan
“kadının ücret karşılığı çalışması” ile ilgili sorularda bu oran
tersine dönmüştür. Bu konuda sorulan soruların dörtte
üçünü kadınlar sormuştur.
2. Gelen soruları evli, bekâr, boşanmış ve medeni durumu
bilenmeyen olarak ayırdığımızda sorunların yaklaşık dörtte
üçü gibi büyük çoğunluğunun evliler tarafından sorulduğu
dikkati çekmektedir. Bu durum, kadının ücret karşılığı
çalışması konusundaki tereddütlü durumların daha çok
evlilikle yakın ilişkisi olduğuna işaret etmektedir.
3. Kadının ücret karşılığı çalışması ile ilgili sorularda bölgelere
özgü bir farklılaşma gözlenmemektedir.
4. Gelen sorularda kadının ücret karşılığı çalışmasına özünde
bir itiraz olmamakla birlikte, geleneksel toplumun kadına
biçtiği rolün etkisinde kalınarak ev dışı çalışmanın helal
haram olup olmadığı konusunda bazı şüphelerin bulunduğu
anlaşılmaktadır. Evli kişiler içinde karısının çalışmasını
istemediği ifade eden sadece iki erkek vardı. Diğerleri ister
kadın ister erkek olsun kadının ücret karşılığı çalışmasına
dair bir itiraz getirmemiştir. Hatta bir bekâr erkek açıkça
“çalışan bir bayan istiyorum”, “bir kadın da kocam benimle
çalıştığım için evlenmiş” diye ifade etmişlerdir.
5. Gelen sorular cinsiyet ve medeni durumdan bağımsız olarak
özellikle 3 konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar:
a. Kadının çalışmasının helal olup olmadığı,
b. Evli kadınların çalışmasının kocasının iznine tabi
olup olmadığı,
c. Kadının kazancının tasarruf hakkının kime ait
olduğu konularıdır.
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6. Bu soruların analizinin temel bulgusu olmamakla birlikte
ortaya çıkan ilginç bir nokta bazı erkeklerin dini referansla
eşlerinin ücret karşılığı çalışma kararlarında ve elde ettikleri
gelirin tasarrufunda mutlak yetkili olma isteklilikleri
gözükmektedir. Bazı kadınların da yine dini referanslarla ev
geçiminin sorumluluğunun erkek üzerine yükleyen
geleneksel yaklaşımın gölgesinde hem ücret karşılığı
çalışmak hem de kazançları üzerinde ev sorumluluğu
üstlenmeksizin tasarrufta bulunma arzusunda oldukları
dikkati çekmektedir.
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A STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN ACADEMIC
SELF-CONCEPT, L2 MOTIVATIONAL SELF-SYSTEM AND
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN
TURKISH CONTEXT
Yücel GELİŞLİ *
Lazura KAZYKHANKYZY **
INTRODUCTION
It has now become commonplace to state that the main
objective of foreign language learning is to acquire communicative
competence in order to communicate appropriately in different
cultural context. Consequently, today language teachers aim to train
and develop students to become interculturally competent members
of a global community. An interculturally competent one is an
individual who is able to engage and collaborate in a global society
by discovering appropriate and effective ways to interact with
people from other cultures (Deadorff, 2006). In order to develop
intercultural competence, it is important that individuals should
possess communicative competence in that foreign language as well
as specific skills, knowledge, attitudes and values about a culture.
Researchers agree that teachers should acknowledge the
importance of ICC and include the intercultural components in their
curriculum in order to promote effective and successful intercultural
communication (Bennett, Bennett, & Allen, 2003; Byram, 1997;
Byram, Nicholas & Stevens, 2001; Bennett, 2004). And teachers as
mediators have to give priority not to the amount of knowledge to be
acquired but to the development of new attitudes, skills and critical
awareness in the students (Byram, Gribkova & Starkey, 2002). As
Yang and Fleming (2013) asserted “the goal of English language
teaching has to be changed from a narrow focus on linguistic
competence… to communicative competence to intercultural
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communicative competence” (p. 297). ICC can, therefore, be
considered as one of the central aims of foreign language education
(Guilherme, 2000; Byram, 2008) so that learners can successfully
communicate with people from different linguistic and cultural
worlds.
Before implementing intercultural communicative competence
(ICC) teaching into ELT, it is essential for teachers and educators to
learn about the learners’ individual characteristics that can affect
their developing ICC. Knowing more about the characteristics of
language learners’ will help teachers to assess teaching procedures
in light of what they can reasonably expect to accomplish in the
classroom (Lightbwn & Spada, 1993). Both theories and empirical
studies on ICC suggest that acquiring and developing the ability to
interact effectively and appropriately in communicational situations
is influenced by a number of factors, such as cognitive, behavioral,
affective, psychological and even symbolic (Arasaratnam, 2009;
Byram, 1997; Deardorff, 2006; Kramsch, 2011; Yoo, Matsumoto &
LeRoux, 2006).
Affective aspects of foreign language learning are a complex
area whose importance is now well established. Arnold (2000, p. 2)
gives out two reasons to explain the importance of affective factors.
Firstly, “attention to affective aspects can lead to more effective
language learning”. Secondly, attention to affective aspects can
contribute to the whole-person development, which is “beyond
language teaching and even beyond what has traditionally been
considered the academic realm”. It can be deduced that affective
factors do play a significant role in both foreign language learning
and teaching. Therefore, as Sikhwari (2004) claimed the affective
aspect of the students should receive as much attention as the
cognitive or psychological aspects in the academic investigation.
Affective learner factors we focused on in our study are academic
self-concept and L2 motivational self-system. These two factors are
considered as the main important characteristics in order to
understand and explain the process of development of ICC.
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LITERATURE REVIEW
Intercultural communicative competence
Hundreds of definitions of intercultural communicative
competence have been given by researchers worldwide to date
(Deardorff, 2004; Byram 1997; Sercu 2004; Guilherme 2000;
Fantini, 2006). According to Fantini and Tirmizi (2006), everyone
possesses a kind of communicative competence (CC) in their native
language which enables them to communicate with the people
sharing the same culture without having significant
misunderstandings. When someone learns another language and
needs to communicate with the people speaking that language and
having different cultural values, this person needs to develop
another communicative competence for this new situation, which
researchers name as “intercultural” communicative competence
(Fantini & Tirmizi, 2006). Fantini (2006) defines it as ‘a complex of
abilities needed to perform effectively and appropriately when
interacting with others who are linguistically and culturally different
from oneself’ (p.12).
Chen and Starosta (1996) define ICC as “an individual’s
ability to achieve their communication goal while effectively and
appropriately utilizing communication behavior to negotiate
between the different identities present within a culturally diverse
environment (p.358).
Bennet (2009) defines ICC as “…a set of cognitive, affective
and behavioural skills and characteristics that support effective and
appropriate interaction in a variety of cultural contexts” (p.122).
Byram’s (1997) ICC model is the one which was developed
mainly for educational purposes, specifically for foreign language
education purpose. Byram uses the term ICC broadening the concept
of communicative competence with the purpose of describing the
competence of a person in intercultural settings. Byram (1997)
defines ICC as “the ability to communicate effectively and
appropriately in intercultural situations based on one’s intercultural
knowledge, skills, and attitudes” (p. 247). As Sercu (2006) points
out that many aspects of intercultural competence proposed in
intercultural communication and second and foreign language
literature are encompassed in Byram’s model. Byram’s model is
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based on Hymes and van Ek’s model of communicative
competence. The components of ICC in Byram’s model include
attitudes, knowledge, skills and critical cultural awareness (p. 55).
Byram gives a detailed description of each component
referred to ICC. Attitudes refer to how one perceives people who are
linguistically and culturally different. In other words, it is called as
prejudices or stereotypes. The attitudes required for successful IC
need to include curiosity, openness, empathy etc.
The skills comprising ICC are explained by Byram (1997) in
terms of the ability to use existed knowledge in appropriate
situations. The first skill of interpreting and relating allows the
language learner compare and contrast texts and events. The other
skill of discovery and interaction refer to the ability to acquire “a
new knowledge of a culture and cultural practices and the ability to
operate knowledge, attitudes and skills” (p. 52). Learners with
intercultural skills are able to “establish an understanding of a new
cultural environment” and “interact in increasing rich and complex
ways with people whose culture is unfamiliar to them” (p. 53). In
other words, these skills refer to the ability to use existing
knowledge in acquiring new knowledge in the process of
interaction.
The last component of ICC critical cultural awareness refers
to the “ability to evaluate critically and on the basis of explicit
criteria perspectives, practices and products in one’s own and other
cultures and countries” (p. 63). It is possible to develop learners’
cultural awareness if the learners are aware of their own attitudes,
values, beliefs, and perceptions (Zehir Topkaya & Demir, 2011).
The awareness of one’s own culture’s values helps to recognize the
differences in the target culture.

Academic self concept
Lent, Brown and Gore (1997) asserted that academic selfconcept is a set of specific attitudes, feelings, and perceptions about
one’s intellectual or academic skills, representing a person’s selfbeliefs and self-feelings regarding the academic setting.
Consequently, high academic self-concepts are associated with
positive psychological and behavioural outcomes, such as feelings
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of competence, self-confidence and academic effort (Marsh &
Craven, 1997; Trautwein, Ludtke, Schnyder, & Niggli, 2006).
Marsh et al. (2002) pointed out that one’s positive perceptions and
beliefs about the self are the main facilitators of academic
achievement. According to the meta-analysis presented by Marsh et
al. (2002) positive academic self-concept helps the learners achieve
higher achievement.
There is a consensus among psychologists that self-concept
plays an important role in an individual’s personal development so
that educators are also becoming aware that a students’ perception
of him or herself may have a significant influence on his/her
academic performance. Different studies have also posited that there
is a positive relationship between these two variables and the
volume of growing evidence that the two influence each other
cannot be overlooked. Therefore, this study may have significance
for educators in that it could provide useful information about
academic self-concept of undergraduate ELT student-teachers in
improving their academic performance.
There have been a few studies conducted in the field of
language learning concerning academic self-concept so far. The
main concern of these few studies is to find out the relationship
between academic self-concept and L2 achievement (Ghazvini,
2011; Mercer, 2011; Erten and Burden, 2014). They investigated a
positive relationship between participants’ academic self-concept
and their achievement. The relationship between academic selfconcept and L2 achievement was found in the study conducted in a
Turkish context by Erten and Burden (2014).

L2 motivational self system
Dörnyei’s (2009) developed L2 Motivational Self System on the
basis of the Possible Selves Theory by Markus and Nurius (1986)
and Higgin’s (1987) discrepancy theory. The central idea of
Dörnyei’s framework is that the basis of motivation relies on the
wish for individuals to diminish the distinctness between one’s
actual self and ideal/ought selves (Dörnyei, 2009; Taguchi, Magid &
Papi, 2009). He proposed Ideal L2 Self, the Ought-to L2 Self and

571

17-21 Ekim 2018-BUHARA

the learner’s L2 Learning Experience as the main components of the
model.
Dörnyei (2005) described the ideal L2 self as “the L2-specific
aspect of one’s ideal self” (p.106). It represents an ideal image L2
learner would like to become in the future. It is expected that if, for
instance, one wants to be fluent speaker of L2, the ideal imaginary
picture of one’s self as a fluent L2 user might act as a powerful
motivator and help to reduce the discrepancy between the actual and
the ideal self.
The second component of Motivational self-system Ought-to L2
self concerns “the attributes that one believes one ought to possess
(i.e., various duties, obligations or responsibilities)” (Csizer &
Dörnyei, 2005, p. 617). The main motivator of ones Ought-to L2
self is he wish to be rewarded or praised by others. This type of
motivational view is basically extrinsic, and restrainable in nature
(Dörnyei and Ushioda, 2011).
The last third component is the L2 learning experience, refers to
learners’ attitudes toward second language learning and is affected
by situation-specific motives related to the immediate learning
environment and experience (Csizer & Dörnyei, 2005, p. 617). This
component of L2 motivation self-system is not related to self-image
but it is rather related to intrinsic motivation. Also it cannot be
generalized as it is based on situation-specific factors about L2
motivation (Azarnoosh & Birjandi, 2012).
In recent years, many researchers have examined L2 learning
motivation from the perspective of the L2 Motivational Self-system
in different contexts. For example Taguchi et al., (2009) validated
L2 motivational system in Asian contexts (Japan, China and Iran).
Shahbaz and Liu (2012) and Islam et al., (2013) suggested that the
development of future images can work well in order to motivate
Pakistani students to learn English language. Ghapanchi, Khajavy,
and Asadpour (2011), and Rajab and Etemadzadeh (2012) studies in
Iran also have supported the validity and applicability of the theory
and came to conclusion that the Ideal L2 self type of motivation is
the most important factor of L2 motivational self system. The theory
has also been validated in Saudi Arabian context by Eusafzai (2013)
where the strongest predictors of motivation are attitude towards
learning English and instrumentality-promotion. Many other studies
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confirming the relevance of L2 Motivational self-system are
conducted in Hungry (Csizer & Kormos, 2009), Chile (Kormos,
Kiddle & Csizer, 2011) and Indonesia (Lamb, 2012).
Considering the important role of the two constructs to L2
learning and use, the primary objective of this present paper was to
investigate whether there is any interrelationship between these two
constructs and ICC. Further, the study examined affects of gender,
grade and attended universities on participants ICC, ASC and future
self-guides.

Research objectives
In line with these objectives, the study attempts to answer the
following research questions:
1. What are the perceived levels of ELT student-teachers’ ICC,
academic self-concept and future self-guides?
2. Are there any significant differences among ELT studentteachers’ levels of ICC, academic self-concept and future
self-guides according to their gender, attended universities
and grades?
3. Are there any relationships among ICC, academic selfconcept and L2 motivational self system?

METHODOLOGY
Setting and Participants
This study was conducted in the spring term 2018-2019 at three
universities in Turkey - Hacettepe, Duzce and Sakarya Universities.
A total of 307 pre-service teachers from English Language Teaching
departments participated in this study. The distribution of the
respondents is as follows:
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Table 1
Distribution of the respondents according to their grades
Sophomores

Junior

Senior

N=125 (39.8%)

N=146 (46.50%)

N=43 (13.7%)

Table 2
Distribution of the respondents according to their attended
universities
Hacettepe

Duzce

19 Mayis

N=191 (60.8%)

N=41 (13%)

N=82 (26.2)

Table 3
Distribution of the respondents according to their gender
male
N=68 (21.6%)

female
N=246 (78.4%)

Data Collection Instrument
Intercultural communicative competence questionnaire
(ICCQ) developed by the researcher which consisted of four
subscales based on Byram’s (1997) conceptualization: ICC skills,
ICC attitudes, ICC awareness and ICC knowledge. The instrument
had 52 items on a 5 point Likert type. The responses were edited
from 5 = totally agree to 1 = totally disagree. the Cronbach alpha
reliability coefficient for the whole scale was calculated as .958, and
for the factors were found as .946; .906; .880 and .806 respectively.
Since it is suggested that an alpha of 0.70 is acceptable for new
instrument (DeVellis 1991; DeVon et al. 2007), it can be stated
according to the results that the questionnaire is consistently
reliable.
Academic Self-Concept Questionnaire was used in order to
measure the participants level of academic self-concept. The tool
was developed by Liu & Wang (2005). The scale consisted of two
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subscales, the 9-item academic confidence (AC) and the 10-item
academic effort (AE) subscales. According to Liu et al. (2005),
students’ perceptions of academic confidence and effort are two
first-order factors of academic self-concept.
The AC subscale was used to measure “students’ feelings
and perceptions about their academic competence”, and to assess
“students’ commitment to, and involvement and interest in
schoolwork” (Liu and Wang, 2005). The internal consistency
estimates of reliability for the 19-item ASC scale, 9-item AC
subscale, and the 10-item AE subscale in the study were found .95,
.70 and .74, respectively.
L2 motivational self-system of participants was measured
using subscales adapted from Taguchi et al.’s (2009) questionnaire.
It includes many variables such as ideal and ought to selves,
attitudes towards learning English, attitudes towards L2 community,
family influence, cultural interest, integrativeness and so on.
Taguchi et al.(2009) state that “most of the items for the components
were based on established questionnaires (Dörnyei, 2001; Gardner,
1985; Noels et al., 2000)” (p.74). Among its large number of
subscales, only the ones referring to ideal self and ought to self, and
attitudes towards learning English subscales were adopted in the
current study. Cronbach’s alpha value for ideal L2 self was α = .92,
for ought to L2 self was α = .87, and α = .87 for attitudes towards
learning English.
A five-point Likert grading scale was used in the study. The
options corresponding to the items and point responses were edited
as follows; 5 = totally agree; 4 = agree; 3 = partially agree; 2 =
disagree; 1 = totally disagree.
Data analysis
This descriptive cross-sectional study used a quantitative
method of data analysis. It investigated a probable correlation
between ICC, academic self-concept and L2 motivational selfsystems of English pre-service teachers. The statistical analysis of
the study was completed by an SPSS program version 22. First of
all, descriptive statistics were conducted in order to examine the
levels of ICC, academic self-concept and L2 motivational selfsystems of pre-service teachers. Further, the t-test was used to see
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the differences in participants ICC, ASC and MSS according to their
gender, grades and attended universities. Moreover, Pearson
moment correlation coefficient was computed to investigate the
relationships between the ICC, ASC and MSS.
FINDINGS
To find out how participants performed on each scale,
descriptive statistics were used. Table 1 shows the mean score of
participants’ answers to ICC, academic self-concept and L2
motivational self-system as well as on its components on a 5-point
Likert scale.
Table 4
Performance scores on ICC, ASC and MSS scales
Cr. α

Mean

ICC skills

,946

3,7904

,60496

ICC attitudes

,906

4,1661

,60263

ICC awareness

,880

3,6361

,68084

ICC knowledge

,806

4,2893

,58643

Overall

,958

3,9063

,51349

Academic confidence

,783

3,8517

,55771

Academic effort

,862

3,6035

,71127

Overall

,890

3,7211

,57906

Ideal L2 self

,906

4,0710

,66670

Ought to L2 self

,844

3,3446

,81483

Attitude toward learning English

,783

3,8038

,74866

Overall

,843

3,7270

,49657

Std. Deviation

The results indicated that on average students scored 3.90 on
the ICC scale, 3.72 on the academic self-concept scale, and 3.72 on
the L2 motivational self-system scale, which indicated sufficient
level of all three variables, according to the score distribution,
(where the score interval between 1.00-1.80 (Totally insufficient)
means too weak level of self-sufficiency; 1.81 – 2.60 (Insufficient)
means weak level of self sufficiency; 2.61 – 3.40 (Partially
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sufficient) means medium level of self-sufficiency; 3.41 – 4.20
(Sufficient) means high level of self sufficiency;
According to the results of ICC sub-scales the highest means
scores were observed on ICC knowledge (M=4.28) followed by ICC
attitudes (M=4.16) dimension of the scale. The lowest mean score
was found on ICC awareness subscale (M=3.63) subscale.
The academic self-concept results show that the sub-scales of
ASC on academic confidence (M=3.85) and academic effort
(M=3.60) displayed roughly similar results.
Finally, the result of L2 motivational self-system indicated a
higher mean score on ideal L2 self (M=4.07), and the lowest mean
score on Ought to L2 self (M=3.34).
Based on the second research question, which aimed to
determine whether there were any differences in the responses
provided by male and female participants, a t-test was conducted for
the data. Table 5 represents the inferential statistics of ICC,
academic self-concept and L2 Motivational Self-system in terms of
gender.
Table 5
The t-test results for the effect of gender on participant ICC,
ASC and MSS

gender

N

Mean

Std. Deviation

male

68

3,8874

,50476

female

246 3,9115

,51677

Academic self
concept

male

68

3,5751

,60546

female

246 3,7614

,56619

L 2 motivational
self system

male

68

3,6818

,47215

female

246 3,7395

,50332

ICC

t

p

-,342

,733

-2,366

,019

-,848

,397

The results of independent samples t-test show that there
was no significant difference between male and female students'
ICC (t=-3.42; p=.733) and future self-guides (t=-8.48; p=.397). In
other words, male and female participants in the study shared
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similar levels of ICC and future self-guides. However, a statistically
significant difference was found between male and female
participants according to their academic self-concept (t=-2.36;
p=0.19). In other words, female students showed a higher level of
academic confidence and academic effort than males. In addition,
although there were not found any statistically significant
differences between male and female participants ICC and L2
motivational self system, females displayed higher mean scores than
males in both two constructs results.
Table 6
The ANOVA test results for the effect of grades on
participants’ ICC, ASC and MSS

Mean

Std.
Deviation F

4 year students 125

3,9438

,50874

3rd year students 146

N
ICC

th

3,8439

,51428

nd

4,0089

,50913

th

3,7322

,60495

2 year students 43
Academic self 4 year students 125
concept
3rd year students 146

3,6900

,58475

nd

3,7957

,47464

th

3,7257

,48622

rd

3,6694

,50186

nd

3,9191

,47033

2 year students 43
L2
motivational
self system

4 year students 125
3 year students 146
2 year students 43

2,290

,582

4,351

Posthoc
p

LSD

,103

,560

,014

4-2
3-2

ANOVA test revealed that there were no statistically significant
differences between the 4th, 3rd and 2nd year pre-service teachers in
terms of their ICC (F=2.29; p=0.103) and academic self-concept
(F=0.585; p=0.56). In both cases, 2nd year pre-service teachers
reported higher mean scores than their counterparts. However, there
existed marked differences among participants future self-guides
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(F=4.35; p=0.01), to be exactly in ideal L2 self and learning
experience sub-scales. The 2nd year students reported the highest
level of ideal L2 self (M=4.29), whereas the most positive learning
experience reported the 4th year pre-service teachers (M=3.98).
Table 7
The ANOVA test results for the effect of attended university on
participants’ ICC, ASC and MSS

N

ICC

Hacettepe

191 4,0152

,49541

Düzce

41

3,8809

,52719

19 mayıs

82

3,6653

,46782

191 3,7931

,60082

41

3,6996

,51437

19 mayis

82

3,5642

,53002

Hacettepe

191 3,7998

,49804

Duzce

41

3,7200

,46519

19 mayis

82

3,5610

,47299

Academic self Hacettepe
concept
Duzce
L2
motivational
self system

Mean

Std.
Deviation

Posthoc
F

p

LSD
1-3

14,531

,000

1-3
4,618

,011

1-3
6,889

,001

The results of ANOVA test revealed a significant difference
between the mean scores of Hacettepe, Duzce and 19 Universities
pre-service teachers on ICC, academic self-concept and L2
motivational self-system. As shown in table 6, Hacettepe University
pre-service teachers showed a significantly higher level of ICC
(M=4.01). Also, a difference was found between Hacettepe and 19
Mayis pre-service teachers in terms of academic self-concept and L2
motivational self-system. In both cases Hacettepe pre-service
teachers’ reported the highest mean scores (M=3.79; M=3.79).
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Moreover, to inquire whether there is a relationship between
ICC, academic self-concept and L2 motivational self-system
Pearson product correlation coefficient was computed.

Table 8
Pearson correlations between ICC, ASC and MSS

Academic

L2 motivational

ICC

self concept

self system

-----

-----

-----

,483**

-----

-----

,617**

,528**

-----

ICC

Academic self concept

Future self-guides

A Pearson product-moment correlation coefficient was
computed to assess the relationship between the variables. As the
results in Table 7 show, all of the variables investigated in this study
were correlated positively and at a statistically significant level.
There was found a positive and statistically significant correlation
between participants ICC and future self-guides (r = .617, p < .01).
ICC was also significantly and positively correlated with the
academic self-concept (r =.528, p < .01). Finally, a positive
correlation at a statistically significant level was attained between
ICC and academic self-concept (r = .483, p <.01).
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Table 9
Pearson correlations between subscales of ICC, ASC and
MSS

Ought Learning
Ideal
Skills
Skills

Attitudes

Awareness Knowledge

Confidence

to

experience

Effort L2 self self

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

,672**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

,590**

,439**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Knowledge

,563**

,586**

,278**

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Confidence

,483**

,293**

,489**

,374**

-----

-----

-----

-----

-----

Effort

,358**

,261**

,365**

,187**

,634**

-----

-----

-----

-----

Ideal self

,607**

,548**

,444**

,399**

,288** -----

-----

-----

Attitudes

Awareness

Ought to

,460**

,152**

,098

,281**

,192**

,269**

,176** ,075

-----

-----

,452**

,361**

,301**

,276**

,441**

,508**

-,042

-----

self
L2

,474**

experience

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

The results showed significant correlations among the subdimensions of the constructs as well. Almost all the variables were
positively and significantly correlated with each other except L2
learning experience and Ought to L2 self (r=-.42, p < .01).
The strongest statistically significant positive correlations
were found between Ideal L2 self and ICC (r = .638) and its
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components of attitudes (r =.548) and skills (r = .607), followed by
awareness (r = .444) and knowledge (r = .399). Ought to L2 self
guide correlated with some variables in a low level and with some
variables there were no any significant correlations at all.

DISCUSSION
The first objective of this research consisted of determining
the ELT pre-service teachers levels of ICC, academic self-concept
and future self-guides. The second objective was to analyze the
differences among participants ICC, ASC and motivational selves
according to their gender, grade and attended universities. The third
and main objective was to investigate the correlation between ICC,
academic self-concept and L2 motivational self-system and its
components.
According to the first research objective, the results of
descriptive statistics revealed that Turkish ELT pre-service students
had high levels of ICC, academic self-concept and future self-guides
in terms of Ideal L2 self and attitude toward learning English.
The results based on the second objective revealed that there
is a difference between male and female ELT pre-service teachers’
academic confidence and academic effort within the concept of
academic self concepts. To be more precise, female participants
showed a higher level of academic self-concept than males. Many
studies highlighted that gender influence academic self-concept. For
example, the results of the meta-analysis (Wigfield, Battle, Keller,
and Eccles, 2001), revealed that there is a difference in the academic
self-concept of males and females. It has been reported that male
and female students have different beliefs about their academic selfconcept. However, findings of the present study contradict to the
results of the study by Kling, et al. (1999) who revealed that the
males had a higher academic self-concept than females. However,
there are also studies (Hamed, Hussin & Jam, 2017; Meece & Jones,
1996) which findings revealed that the gender does not influence
academic self-concept.
Further, research results revealed that there existed marked
differences among participants future self-guides according to their
grades in terms of participants ideal L2 self and learning experience
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sub-scales. The 2nd year students reported the highest level of ideal
L2 self, whereas the most positive learning experience reported the
4th year pre-service teachers.
Result relevant to the first goal showed that ICC scale has a
positive, high correlation with academic self-concept scale. This
result is compatible with the findings of Kanat-Mutluoğlu (2016) in
the Turkish context were a high correlation coefficient was found
between academic self-concept and ICC. These results confirm that
language learners’ perceptions about their academic abilities
regarding the learning success would have a positive influence on
the development of their intercultural communicative competence.
As Shavelson, Hubner and Stanton (1976) claim academic selfconcept is highly related to the support coming from the surrounding
environment since learners perceive their own competences and
skills in comparison with others. Thus, positive academic selfconcept would contribute to a higher level of ICC.
As shown in Table 8, the strong and positive correlations
were also found between Ideal L2 self and all four dimensions of
ICC, so that it confirms the results of previous studies (Mirzaei &
Forouzandeh 2013, Kanat-Mutluoğlu, 2016; Oz, 2015). Öz (2015)
conducted a research study concerning the interaction between ideal
L2 self and ICC. In his study with university-level students who
were enrolled at EFL teacher training program, Öz (2016)
suggested that there is a positive relationship between ideal L2 self
and ICC. The similar results reported Kanat-Mutluoglu (2016) in her
study conducted on university-level learners of English. The study
conducted by Kanat-Mutluoglu also revealed a positive relationship
between Ideal L2 self and ICC, which indicated that the ideal L2
self significantly contributed to the prediction of overall ICC. Thus,
it can be said with certainty that L2 learners with higher ideal L2
self have higher levels of ICC so that they are eager to engage in
interaction with target culture and develop their intercultural
communicative competence.
The strong and positive correlation was observed between
ideal L2 self and academic self-concept with a large size of
correlation. This result suggests, the more positive learners’
perceptions of their academic self-concept become the more positive
attitudes they have regarding their learning a foreign language. As
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an indicator of how learners see themselves as language learners
today, academic self-concept is known to have a crucial role in
shaping their accessible and realistic future goals and desires
(Dörnyei, 2009), which highlights the intricate relationship between
ideal L2 self and academic self-concept.

CONCLUSION
The present study explored the interrelationships among the
three main concepts, the which are crucial in L2 learning and
teaching in terms of ICC, academic self-concept and future selfguides. It was revealed that each concept had a positive interaction
with one another and the correlations among them suggested that if
a person had positive attitudes towards one of these concepts, it
would be an indicator of having positive attitudes towards the other
two components as well. It needs to be highlighted that the findings
of this study can be very helpful in the teaching and learning process
among university students. However, the results of the study should
be considered in light of the study’s limitations. More studies of this
type are needed in Turkish contexts with larger samples and
different learners with various levels by conducting both qualitative
and quantitative research methods to provide more convincing
results, since the present study limited by qualitative method only
with ELT program students.
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I. SIRP İSYANI (1804-1817) VE BALKANLAR’DAKİ
ULUSÇULUK HAREKETLERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Sabri Can SANNAV*
Uğur SEZER**
Giriş
Balkanların 19. yüzyıl tarihi Osmanlı Devleti’ne karşı
girişilen isyanların tarihidir. Rusya, kurulduğu günden beri
hayali olan Osmanlı topraklarını ele geçirebilme veya en
azından kendi güdümüne alabilme hedefine 19. yüzyılda
ulaşacaktır. Rusya’nın bu kapsamda yürüttüğü Panslavizm
politikası Osmanlı Devleti açısından en ağır sonuçlarını bu
yüzyılda verecektir. Bu çerçevede Rusya bu yüzyılda bir
taraftan Rumları ayaklandırmaya çalışırken diğer taraftan da
Balkanlar’da Sırp ve Karadağlıları ayaklandırmak ve böylece
Osmanlı Devleti’ni bu iki isyan arasında çaresiz bırakmak
istemiş ve bunu da başarmıştır. Rusya, Sırp isyanını Rum isyanı
ile birlikte çıkartmayı düşünmüş Balkan halklarını artık zamanı
geldiğini düşünerek ilk kez fiili olarak 1787-1791 yılı
savaşlarında Osmanlı Devleti’ne karşı kullanmıştır. Rusya, Grek
Projesindeki müttefiki Avusturya öncülüğünde 1787 yılında
Sırpları isyana teşvik etmiştir (Börekçi, 2001: 19).
Avusturya ise daha 1783 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak
etmesi üzerine Osmanlı ile Rusya arasında çıkması muhtemel
bir savaşta Sırbistan’ı kendi lehine bir savaş sahası olarak
değerlendirebilmek için Sırbistan’a ajanlar göndermişti. Bu
ajanlar dağıttıkları hediyelerle Sırp ileri gelenlerinin rızasını
aldıktan sonra 1787 yılında II. Joseph’in emriyle Sırbistan’da
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halka geniş dini hürriyetler vaad eden ilanları dağıtmışlardı.
Osmanlı ile Rusya arasında 1787 yılında başlayan savaşın
ardından Osmanlı-Avusturya Savaşı da 9 Şubat 1788 tarihinde
çıkmıştı. Bu savaş sırasında bazı Sırp çeteleri de Avusturya
ordusunun yanında “Frajkor” birlikleri olarak Avusturya
subaylarının emrine girmişlerdi. Ancak bu Sırp çetecilerinin
önde gelen ismi olan Koça Ancelkoviç’in Osmanlı ordusu
tarafından 1788 yılının ortalarında idam edilmesinin ardından
Sırp çetecileri etkisiz hale getirilmiş ve Osmanlı idaresi burada
yeniden kurulmuştu (Aslantaş, 2005: 119). Savaş sırasında 1790
yılında Avusturya İmparatoru II. Joseph’in ölümünün ardından
tahta çıkan II. Leopold savaş karşıtı birisiydi ve 1789 yılında
ortaya çıkan Fransız İhtilalinin yaydığı ulusçuluk dalgasından
korkuyordu bu yüzden de Osmanlı Devleti ile 1791 yılında
Ziştovi Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmişti. Bu
antlaşmayla Avusturya, Belgrad dahil aldığı toprakları geri
vermişti (Aslantaş, 2007: 51).
1. Sırp İsyanının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
Semendire Sancağı ve Sırplar için 1787-1791 savaşları ve
1791 Ziştovi Antlaşması yeni bir dönemin başlangıcını
oluşturmuştu. Ziştovi Antlaşması ile Semendire Sancağı’nda
Osmanlı idaresi yenden tesis edilirken yeniçerilerin Belgrad’a
girmeleri yasaklanmıştı. Bu karar, zamanla Semendire
Sancağı’nda başıboş kalmış ve kendilerine bir güç oluşturmuş
yeniçerileri Osmanlı Devleti aleyhinde faaliyetlere itmişti.
Ayrıca bu süreçte Sırp sancağında “Yamak” denilen haydutların
da sayısı artmıştı. Bu haydutların yanı sıra Vidin Muhafızı
Pazvandoğlu da hem bu yamakları destekliyor hem de kendisi
yerli halkı isyana sevk ediyordu (Hamzaoğlu, 2004: 200).
Sonuçta Yamak denilen haydutlar Vidin Muhafızı
Pazvandoğlu’nun desteğiyle 1799 yılında sancağa döndüler ve
reaya üzerinde baskı uygulamaya devam ettiler (Özkan, 2009:
10).
Yamakların reislerine “Dayı” denilirdi. Bu yamak reislerinin
yerel halk üzerinde uyguladıkları zulüm karşısında Sırp knezleri,
Osmanlı Padişahı III. Selim’e gelerek bu dayıları şikayet
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etmişlerdi. Bu şikayetten haberdar olan yeniçeri dayıları ise
şikayet eden knezleri öldürmüşlerdi. İşte bu olaydan sonra 1804
yılında Sırplar isyan çıkarmışlardır. Sırp İsyanının asıl
liderliğini Topola’lı Kara Yorgi üstlenecekti. Kara Yorgi’den
sonra Sırp haydutlarına Gloraş ve Veliko isimli çete liderleri de
katılacaktı. Ortodoks kilisesi ise Viyana metropoliti Stefan
Stratimiroviç ile isyan haberinin ardından asilere seslenerek; dil,
din ve ırk açısından birbirine çok benzeyen Rus ve Rumların
neden tek bir Ortodoks devletinin çatısı altında yaşamadıklarına
çok şaşırdığını belirterek Rusya’nın hamiliğini kabul etmişti
(Şirokorad, 2009: 290). Rusya Dışişleri Bakanı Prens
Çartorıyskiy, 1804 yılında Papaz Matija Nenodoviç
başkanlığındaki bir heyeti St. Petersburg’da misafir ettikten
sonra İstanbul Rus sefiri Andrey İtalinskiy’e Sırp otonomisi
kazandırılması yönünde Avrupa Devletleri’ni etkilemesini
emretmişti. Bundan sonra Rusların desteklediği Sırp isyancısı
Bojidar Gruyeviç’in çabalarıyla 15 Ağustos 1805 tarihinde
Bogovojda Manastırı’nda bir toplantı düzenlenmiş ve Gruyeviç,
12 Ekim 1805 tarihinde “Sırp Bağımsızlığı” adlı anayasal bir
sözleşme kaleme almıştı. Rusya’nın buradaki amacı ise, Eflak
ve Boğdan’ı isyana sevk etmekti. Diğer taraftan da Yedi Ada’da
askerleri güç olarak kalıcı olmak istiyordu (BOA, HAT, nr.
5130).
Bu sıralarda Fransa’da Napoleon, elçisi Sebastiyan
aracılığı ile III. Selim’e destek verdiğini bildirmişti. Osmanlı
Devleti bu desteğe güvenerek Memleketeyn’de Rus yanlısı olan
voyvodalar Eflak Beyi Konstantin İpsilanti ile Boğdan Beyi
Aleksandr Marozi’yi azlederek yerine Sutzu ve Kalimaki’yi
atadı. Ancak Rusya, Fransa ile 26 Aralık 1805 tarihinde
“Petersburg Antlaşması”nı imzalayarak güçlerini Tuna boyuna
yollamıştı.
Osmanlı
Devleti
bu
durum
karşısında
Memleketeyn’deki Rus yanlısı voyvodaları tekrardan yerlerine
atamak zorunda kaldı. Ancak Rus çarı I. Aleksandr bununla
yetinmeyerek Ekim 1806’da Memleketeyn’i işgale başladı.
Böylece Osmanlı-Rusya savaşı başladı (Glenny, 2001: 34).
Savaşın başlamasının ardından Sırplar Ruslar ile işbirliği
yapınca Osmanlı Devleti, Fransa ile ittifak kurmak istedi ancak
bu ittifak Napoleon tarafından reddedildi ve savaşta Osmanlı tek
başına kaldı (Eren, 1964: 58).
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Avrupa’da sanki danışıklı dövüş halinde sürdürülen
diplomasi devam ediyordu. Bunun neticesi olarak 10 Temmuz
1807 yılında Tilsit’te bir araya gelen Napoleon ile I. Aleksandr
görünürde Osmanlı-Rus savaşında bir ateşkes sağlamak için
görüşmelere başlamıştı. Ancak bu iki devlet kendi aralarında
anlaşmışlar ve Napoleon, Rusya tarafından Memleketeyn’in
işgaline onay vermiş ve Rusya’da Dalmaçya kıyıları ile Yedi
Ada’yı Fransa’ya bırakmıştı.Ancak Rus Dışişleri Bakanı ve Çar
I. Aleksandr bu antlaşmayı imzalayan Rus yetkilileri yetersiz
bularak bu “Tilsit Antlaşması” sayesinde Fransa’nın
Ortodokslara yakınlaşacağı düşünüldüğü için Tilsit Antlaşması
uygulanamamış ve Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 24
Ağustos 1807’de imzalanan “Slobozia (Yergögü) Ateşkes
Antlaşması” ile savaşa ara verilmiştir. Antlaşmayı Osmanlı
Devleti adına III. Selim’in yerine tahta geçen IV. Mustafa
imzalamıştır (Driault, 1911: 242).
Görüldüğü gibi Rusya ve Fransa gibi büyük güçlerin
çekişmesi altında Sırp isyanları devam ederken Rusya bir
süreliğine Sırp isyanını ertelemeyi tercih etmişti. Rusya eğer bu
dönemde Sırplarla daha yakından ilgilenseydi diğer devletlerin
karşısında yalnız kalabilirdi (Oğulukyan, 1972: 40-44). Hatta
Bir süre daha bu isyanları ihmal edecekti. Çünkü, OsmanlıRusya savaşı 1809 yılında tekrardan başlamıştır. Aslında
Rusya’nın ilk isteği de Eflak-Boğdan’da bağımsız bir devlet
oluşturmaktı. Sırplar bu dönemde ikinci plana atılmıştı (BOA,
HAT, nr. 14501).
Bu arada Osmanlı Devleti, 5 Ocak 1809 tarihinde
İngiltere ile “Kal’a-i Sultani (Çanakkale) Antlaşması”nı
imzalayarak Rusları, Sırpları ve Rumları bir bakıma köşeye
sıkıştırmayı başarmıştır. Ardından yapılan Osmanlı-Rus
savaşlarında da aslında Rusya galip gelmek üzere iken
Napoleon’un akılcı bir hamle yaparak Rusya’ya karşı hem
Prusya hem de Avusturya ile ittifaklık kurması üzerine Rusya bu
ittifaktan ürkerek Rus general Kutuzov, Osmanlı sadrazamı
Hurşid Paşa’ya barış yapılmasını bildirerek 1812 yılında Bükreş
Antlaşması’nın yapılmasını sağlamıştı. Bu antlaşma 16
maddeden oluşmaktaydı ve 6 maddesi Sırplarla ilgiliydi.
Antlaşmaya göre, Sırp milleti eskiden beri Osmanlı tebaası
olduğu için affedilecek ve Sırplar’a Cezair-i Bahr-i Sefid tarzı
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bir yapılanma verilerek içişlerinin kendilerince idaresi ve
vergilerinin maktu olarak Sırplar tarafından toplanılması
sağlanacaktı (Erim, 1953: 252). Bu antlaşma sonrasında da Sırp
İsyanı devam edince isyanı bastırması için Hurşid Paşa
Belgrad’a gönderildi. Sırp lideri Djordje Petroviç (Kara Yorgi),
Hurşid Paşa’nın ordusunun Belgrad’a yaklaştığını duyduğu
vakit 3 Ekim 1813’de Avusturya’ya sığındı ve 5 Ekim’de
Osmanlı güçleri, 1806 yılında elinden çıkan Belgrad’a tekrardan
sahip oldu. Böylece “I. Sırp İsyanı” bastırıldı (BOA, HAT, nr.
42233).
Sırplar, Osmanlı Devleti’nin Belgrad’da tekrardan
hakimiyet kurmalarının ardından 1815 yılında Miloş Obrenoviç
önderliğinde I. Sırp İsyanının devamı olarak yorumlanan bazı
tarihçiler tarafından ise “II. Sırp İsyanı” olarak bahsedilen
isyanın bayrağını açtılar. Bu isyanın ardından Osmanlı Devleti
bu isyana tekrardan bir Rus müdahalesi yolunu açmamak için
Miloş’un reisliğini ve bir Sırp meclisinin varlığını kabul etmek
zorunda kaldı (Koçu, 1934: 134).
Böylelikle Başknez Miloş Obroneviç, Sırp Başknezi
olmuş ve otoritesini sağlamlaştırmıştır. Bu sıralarda 1813’de
Belgrad’dan kaçarak Avusturya’ya sığınan Petroviç Kara Yorgi
buradan Rusya’ya geçerek Rumların 1814 yılında Odessa’da
kurdukları “Filik-i Eterya Örgütüne” katılarak Sırpları tekrar
isyan ettirmek üzere 1817’de Belgrad’a döndü. Ancak bu
durumu öğrenen ve Osmanlı’dan aldığı tavizleri şimdilik yeterli
bulan Miloş Obreneviç, Petroviç Kara Yorgi’yi 25 Temmuz
1817’de öldürmüş ve kellesini keserek Maraşlı Ali Paşa’ya
göndermiştir. Sırplar bu dönemde istediklerini kısmen elde
etmiş olamkla beraber ilerleyen dönemlerde bağımsızlık için
tekrardan uğraşacaklardır (Özkan: 17).
2. Sırp İsyanının
Üzerindeki Etkileri

Balkanlar’daki

İsyanlar

I. Sırp İsyanları, Osmanlı Devleti açısından son derece
önemli ve aleyhte bir gelişme olmuştur. Bu isyanların
neticesinde Sırbistan, Osmanlı’dan imtiyazlı prenslik hakkı
kazanmış ve bu durum Balkanlar’daki diğer tebaaya bir nevi
örneklik etmiştir. Balkanlar’da Sırpların ardından Yunanlılar ve
sonrasında Memleketeyn olarak bilinen Eflak ile Boğdan’da
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uzun zamandır varlığı bilinen ulusal gelişmeler yerini isyanlara
bıraktı. Balkanlar 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne karşı
oluşturulan isyanlar bölgesi halini aldı. Özellikle 1821 yılında
önce Eflak ve Boğdan’da çıkartılmaya çalışılan ancak başarıya
Mora’da başlayan isyanla ulaşılan Rum İsyanı Balkanlar
açısından son derece önemliydi. Bu isyan sırasında Ortodoksluk
politikasıyla Rumları destekleyen Ruslar aktif olmuşlardır.
Sultan Mahmud bu durumdan haberdar olarak Rusya’ya karşı
bir savaş beyannamesi yayınlamışdır. Padişah öyle veya böyle
Rusya ile savaşı kaçınılmaz olarak görüyordu. Karşı tarafta
savaş çıkması için fırsat kollayan Çar I. Nikola ise bu durumdan
yararlanmak istemiştir. Rusya 26 Nisan 1828’de karşı bir savaş
beyannamesi ilan etmiştir. Bu beyannamede isyandaki
gelişmelerden Osmanlı’yı sorumlu tutmuş ve Rumlar lehine
Avrupalı devletler arasında yapılan Londra Protokolünün
uygulanmasını talep etmiştir. Ardından Rus birlikleri 7 Mayıs’ta
Prut Nehrini geçerek Boğdan’a girmişler ve 1828-29 OsmanlıRus savaşı başlamıştır. Rus ordusu Balkanlar ve Kafkaslar’da
arka arkaya başarılar kazanıp ilerlemiş Rusya’nın başarılarından
endişeye düşen İngiltere ve Fransa, Londra’da bir konferans
toplama kararı almışlardır. 22 Mart 1829 tarihli bu konferansta
bağımsız Yunan Devleti yönünde çok önemli kararlara imza
atılmıştır (Bayrak, 1999: 215). Sonrasında Mora meselesinde
İngiltere, Fransa ve Rusya ile yapılacak bir barışın
müzakerelerine geçilmiştir (BOA,HAT, nr. 47773). Belirlenen
maddeler üzerinden Rusya’dan barış istenmiş ve Rus Çarı barış
önerisini kabul etmiştir (BOA, HAT, nr. 43148). Barış
görüşmelerinin işgal altındaki Edirne’de yapılmasına karar
verilmiştir. Tarihe “Edirne Andlaşması” olarak geçen muahede,
14 Eylül 1829 tarihinde imzalanmış olup 16 madde ile 4 ek
mukaveleden oluşan anlaşmanın 10. maddesi Yunanistan
Prensliğinin kuruluşuna dair olmuştur (BOA, HAT, nr. 43148).
Osmanlı Devleti’nin 1774 Küçük Kaynarca’dan sonra
imzaladığı en ağır şartlı anlaşma olan Edirne ile Rumlara tam
bağımsızlık verilmiştir (Turan, 1951: 132-150).
Bu dönemde Yunanistan Krallığı’nın kurulması
karşısında Osmanlı Devleti’nin çaresiz kalması ve bu süreçte
Eflak ve Boğdan memleketlerinin imtiyazlarını genişletmesi
özerk bulunan Sırplar arasındaki bağımsızlık duygularını
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yeniden kamçılayan unsurlar halini almıştır. Osmanlı Devleti ile
Rusya arasındaki savaş sonrasında imzalanan Edirne Antlaşması
(1829) Sırp Obrenoviç’i de cesaretlendirmiş ve Obrenoviç 1830
yılında soydan soya geçen prenslik elde ederek bir Prensliğe
kavuşmuştur (Saygılı, 2007: 5). Yine de bu Sırp Prensliği önce
Osmanlı Devleti’nin denetimi altında yaşamak zorunda
kalmıştır. Osmanlı Devleti bütün zorluklara rağmen 1867 yılına
kadar Belgrad’da bir birlik bulundurmaya devam etmeyi
başarmıştır. Ancak 1861 yılında Balkanlar artık bir buhran
halini almaya başlamış ve 1875 Hersek İsyanı sonrasında 18771878 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı yaşanmıştır. Böylelikle
Osmanlı Devleti Balkanlar’da Rusya, Sırp ve Karadağ Presliği
ile Romen Prensliği karşısında bir savaşın içinde kalmıştır
(Ahmetaj, 2011: 52-62).
Rusya, savaşta Edirne’ye doğru ilerleyerek 4 Ocak
1878’de Sofya’ya girmiş ve 20 Ocak’ta ise Edirne’yi işgal
etmiştir. Bu durumda İstanbul’un tehlikeye girmesi üzerine
Padişah II. Abdülhamid, Rus Çarı II. Aleksandr’dan barış
yapılmasını istemiş ve 31 Ocak 1878 tarihinde Edirne’de bir
barış yapılmıştır. Ardından özellikle İngiltere’nin muhalefetine
rağmen Osmanlı ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde
İstanbul’un bir dış mahallesi olan bugünkü Yeşilköy
(Ayastefanos) olan yerde “Ayastefanos Barış Antlaşması”
imzalanmıştı. Ancak İngiltere ve Fransa’nın tepkisiyle yeniden
Berlin’de bir kongre toplanmıştır. Osmanlı Devleti’nin 1878
yılında imzalamış olduğu “Berlin Antlaşması” Osmanlı
Devleti’nin Balkanlar’dan tasfiyesi anlamına gelmiştir. Berlin
Kongresi kararları gereğince Rusya, Batum, Kars ve Ardahan’ın
çevrelerini almış; Tuna’nın mansabındaki sol sahil boyu da
Rusya’ya iade edilmiştir. Ayrıca Berlin Kongresinin kararlarıyla
Sırbistan’ın ve Romanya’nın istiklâlleri tanınmış ve Osmanlı
Devleti’nin himayesinde olmakla beraber bir Bulgar Beyliği
kurulmuştur. Bu suretle Rus harbinden Balkan Slavları büyük
menfaatler elde etmiş oldular. İşte bu nedenledir ki Bulgarlar ve
Sırplar, II. Aleksandr’a “Kurtarıcı Çar” adını vermişlerdir
(Kurat, 1987: 353-356).
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3. Sonuç
1804-1817 Sırp İsyanları, Osmanlı Devleti açısından
önemli siyasi olaylardan biridir. İsyanın çesitli çıkış sebepleri
vardır. Balkanlar’da Sırpların diğer milletler arasında oynadığı
rol ve yarattıkları etki, işbirlikleri de ayaklanmanın seyri
açısından önemlidir. Osmanlı egemenliğinin dört asır hüküm
sürdüğü Sırbistan’da önce kötü idareye ve dayıların zulmüne
karşı başlayan 1804 İsyanı, daha sonra Osmanlı Devleti’ne
yönelmiş ve 1807’den itibaren de devletlerarası bir nitelik
kazanmıştır. 1812 Bükreş, 1826 Akkerman ve 1829 Edirne
Antlaşmaları ile çeşitli haklar kazanan Sırplar, nihayetinde
1830’da Padişah II. Mahmud tarafından verilen fermanla muhtar
bir idareye kavuşmuşlardır. Sırp İsyanı ile başlayan Balkan
isyanları ve Balkanlardaki Hıristiyan milletlerde Osmanlı
yönetimine karşı baş gösteren milliyetçi hareketler, Osmanlı
Devleti içinde buhranlara, savaşlara ve büyük güçlerin
Osmanlı’nın iç işlerine karışmalarına yol açmıştır. 19. yüzyıl
boyunca, Osmanlı Devleti’ne bağlı Balkan ulusları, Osmanlı
Devleti’nden bağımsız olmak amacıyla ayaklanmışlar, dönemin
büyük güçleri de, Balkanlar’daki güç dengesini ve istikrarı
korumak bahanesiyle, bu ayaklanmalara müdahalede
bulunmuşlardır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti 19. yüzyılda
Balkanlar’daki topraklarının çoğunluğunu kaybetmiştir.
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“ŞARK MESELESİ” VE 19. YÜZYILDA BATILILARIN
OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA EMELLERİ
Sabri Can SANNAV*
Uğur SEZER**
1. Giriş
Osmanlı Devleti, 17. yüzyılın sonlarında İmparatorluk olma
özelliğini kaybetmiş ve Avrupa’nın büyük güçleri olan İngiltere,
Fransa, Avusturya ve Rusya karşısında askerî, siyasî ve malî
olarak gerileyen bir devlet haline gelmişti. Bu durum özellikle
Rusya Çarlığı’nın eski gücünü yitiren Osmanlı’nın toprakları
üzerinde genişlemek istemesiyle tayin ve tespit edilmişti. Sıcak
denizlere inme hayali ve bu siyasetin mahkûmu olan Rus devlet
adamları ve generallerinin Türkiye’ye karşı takip edecekleri
siyaset emperyalizm diye adlandırılan siyasetin özünü
oluşturmaktaydı. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi güç
olarak çöküşü ve bunun devletlerarası siyasette yarattığı etkiler
sebebiyle bu dönemde Avrupa için en başta gelen meselelerden
birisi “Şark/Doğu Meselesi” olmuştu. Bu durumda, Avrupalı
büyük güçlerin Osmanlı İmparatorluğu’na siyasî ve iktisadî
açıdan hâkim olmak, ülkeyi parçalayarak çeşitli milletlerin
bağımsızlıklarını sağlamak, Türkleri Avrupa, Kuzey Afrika,
Kafkaslar ve Orta Doğu’dan atmak, nihayet Anadolu’yu
paylaşmak için yürüttükleri faaliyetlerin hepsine birden “Şark
Meselesi” adı verilmektedir. Ancak, konunun tam anlamını
ifade etmek üzere, Batılıların Türkiye’ye yönelik bütün fikir,
niyet ve icraatlarının gerçekte “Emperyalizmin Türk Politikası”
olduğunu vurgulamak gereklidir. Nitekim 19. yüzyılın ikinci
yarısında Osmanlı Devleti’ne karşı takip edilen politikaların
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oluşmasında ve uygulama safhasına geçilmesinde dünyadaki
genel gelişmelerle birlikte söz konusu zihniyet ve yapı da etkili
olmuştur. 18. yüzyıla gelindiğinde Avrupa’da diğer devletler
karşısında da güçlenmiş olan Rusya’nın hedefi Osmanlı
Devleti’nin topraklarını ele geçirmek ve Osmanlı Devleti
içerisinde yer alan Ortodoks tebaanın hamîsi olmak olarak göze
çarpmaktadır. Rusya, Türkiye’ye karşı yürüttüğü emperyalist
politikalarını çeşitli maskeler altında gizlemekte ve Rusya’nın
haklı bir dava peşinde koşmakta olduğunu göstermeye
çalışmaktaydı. Başlangıçta Hıristiyan halklarının haklarını
koruma iddiasıyla yürütülen bu siyaset zamanla, “Ortodoks-Slav
kardeşleri Türk buyunduruğu altından kurtarma” adını almış
Rus Çarları adeta ilahi ve tarihi bir misyon üstlendiklerini iddia
etmeye başlamışlardı. 1815 yılı Viyana Kongresi’nde Rusya
temsilcileri, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan
Hıristiyanların durumundan bahsederek bu konuya “Şark
Meselesi” ismini vermişlerdi. Böylece bu tabir tarihte ilk kez
siyasi bir maksatla Ruslar tarafından kullanılmıştı. Burada bu
tarihi gelişim aşamaları açıklanmaya çalışılacaktır (Alp, 2008: 1323).

Burada Şark Meselesi üzerine kaleme alınmış yazılardan
örnekler vererek konunun önemine dikkat çekmek gerekir.
Avrupa’nın kapılarına dayandıktan sonra “Türkler’in
Avrupa’dan atılması” şeklinde tarif edilebilecek olan Şark
Meselesi için Kemal Beydilli, İslam Ansiklopedisi’nde yazmış
olduğu Şark Meselesi maddesinde: “Genel olarak Şark
Meselesi, emperyalist politikalar izleyen büyük devletlerin
(düvel-i muazzama) Osmanlı Devleti’nin başta Avrupa’daki
kısmı olmak üzere özellikle Ortadoğu’ya ve diğer yerlere
(Afrika) yayılmış geniş topraklarının paylaşımı, devletin
hükümranlık sahası üzerinde siyasî ve iktisadî tahakküm
kurulması, bu arada Müslüman olmayan halkların durumlarının
istismar edilmesi, bağımsızlık mücadelelerine maddî ve manevî
destek verilmesi ve bunun Avrupa (geç dönemde Amerika
Birleşik Devletleri) kamuoyunun kazanılması amacıyla yoğun
bir anti-Türk propagandası halinde yürütülmesi anlamında,
Osmanlı gücünün XVIII. yüzyıl başından itibaren kendini
hissettiren gerilemesiyle beraber gelişen kendi aralarındaki
şiddetli rekabetin geleneksel bir tanımlamasıdır” ifadelerini
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kullanmaktadır (Beydilli, 2010: 354). Şark meselesi üzerine yazılmış
olan bir başka yazı ise İngiliz J. Holland Rose’a aittir. Rose,
Cambridge Üniversitesi’nde deniz savaş tarihi dersleri verirken
kaleme aldığı “Great Britain and The Eastern Question” isimli
makalesinde: “Büyük Britanya ile Doğu Sorunu arasındaki ilk
önemli bağlantı, Rusya’nın çariçesi II. Katerina’nın Türkleri
Dinyester Nehri’nin ötesine sürmek için ortaya çıktığı
1791’deydi. Genç Pitt (Birleşik Krallık Başbakanı) İngiliz
Parlamentosunu kendi lehlerinde müdahaleye ikna etmeye
çalıştı ve onun hedefi, Hindistan’a gidiş yollarını tehdit etmeye
başlayan Rusların emellerine karşı sınır koymaktı. O, bu konuda
başarısız oldu; Parlamento, Türk otoritesinin veya Doğu’daki
güç dengesinin korunmasına ilgi duymadı. İkinci ihtimal daha
endişe vericiydi. Bonapart 1798’de, İyonya adaları (Ege
adaları) ve Malta’yı güvence altına
aldıktan sonra
Hindistan’dan İngilizleri zorla çıkarma hedefi için açıkça belli
etmeden Süveyş’te donanma üssü kurmak üzere Mısır’ı ele
geçirdi. Britanya’nın deniz üstünlüğünü göz önüne alarak
sağlam olmaktan daha ziyade çok daha melodramatik
(duygusal) olan bu plan, Nelson tarafından Nil Savaşı’nda
parça parça yok edildi ve hemen sonra İngilizler Malta’yı
aldılar ve Amiens Antlaşmasıyla (Mart, 1802) Akdeniz’de
“status qou”yu yeniden sağlamayı amaçladılar. Bonapart’ın
Doğu’yla ilgili planlarına kaldığı yerden devam etmesi barışı
imkânsız kılarken; ardından 1803 Mayısı’nda büyük oranda
Doğu Sorunu’yla ilgili bir savaşın doğmasına da yol açtı”
demektedir (Rose, 2012: 247). Ancak J. Holland Rose bu noktada
Şark Meselesinin Avrupa’nın büyük güçlerinin Osmanlı
toprakları üzerindeki emellerini anlatmış bu meselenin
kökenlerine çok değinmemiştir.
Şark Meselesi genellikle iki safhada dağerlendirilmektedir.
Birinci safhası 1071 Malazgirt Muharebesi ile başlatılmakta ve
1683-1699
II.
Viyana
Kuşatması
yıllarına
kadar
sürdürülmektedir. Şark Meselesi’nin bu safhasında Batılı
Devletler ilk olarak Türkler’in Anadolu’ya girmelerine engel
olmak istemişler ancak 1071 Malazgir Muharebesi ile Türkler
bu zorluğu aşmışlardır. Türkler Rumeli’ye geçtikleri zaman
Türkler’i buradan çıkarmak isteyen Batılı Devletlerin bu isteği
de Çirmen Savaşı ile hüsrana dönmüştür. Türkler Şark
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Meselesi’nin ilk safhasında Batılı Devletlere her alanda üstünlük
sağlamışlardır. Ancak Şark Meselesi’nin ikinci safhası olarak
görülen 1669 Karlofça Antlaşması sonrasındaki dönem Batılı
Devletlerin isteklerinin bir kısmına ulaştıkları dönem olmuştur.
Dünya’daki gelişmeleri yakından takip etmemeleri nedeniyle
Osmanlı Devleti teknoloji ve bilim’de geri kalmış aynı zamanda
diplomasi
sahasında
da
yeni
taktiklere
uyum
sağlayamamışlardır. Ancak Batılı Devletler Reform ve
Rönesans dönemi ile teknolojisini ilerletmiş ve diplomasi
alanında ittifaklara dayalı ilişkilerle uluslararası sahada yer
almışlardır. Bu ve benzeri nedenlerle bu safhada Osmanlı
Devleti’nin fethettiği bölgelerdeki yerli Hrıstiyan ahaliyi de
kışkırtma ve teşvik yollarıyla işbirlikçisi yapan Batılı Devletler
bu bölgelerde kendilerine güdümlü devletler oluşturma yoluna
gitmişlerdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin içişlerine sürekli
müdahalelerde bulunmuşlar ve İstanbul’un Türkler’den alınarak
burada Bizans’ın yeniden diriltilmesi dahil birçok planlar
geliştirmişlerdir (Gümüş, 2010: 147-148).
2. Büyük Devletlerin “Şark Meselesi” Kapsamında 19.
Yüzyıldaki Emelleri
Şark Meselesi, Hıristiyan Avrupa devletlerinin Müslüman
şark milletlerini iktisadi ve siyasi nüfuz ve hâkimiyet altına almak
maksadından doğan tarihi bir meseledir. Bu meselenin temelinde
Hrıstiyan-Müslüman veya Avrupa-Türk Devletleri münasebetleri
vardır. Osmanlı Devleti dönemindeki Şark meselesine bakıldığı
zaman tarihçiler, Devlet-i Aliyye’nin yönetimi altındaki topraklar
üzerinde Avrupalı devletler ile girişmiş olduğu bir mücadele olarak
meseleyi tanımlarlar. Nitekim Osmanlı Devleti, 15. ve 17.
yüzyıllarda dünyanın üç büyük kıtasında önemli toprakları ve
stratejik noktaları hâkimiyeti altına almış olup İngiliz tarihçi ve
düşünürü Arnolde Toynbee’nin belirttiği üzere yeryüzünde, Roma
ve İngiliz (Britanya) İmparatorlukları gibi kurulmuş üç büyük
imparatorluktan birisidir. Ancak Yeniçağ’ın bu en büyük devleti
Yakınçağ döneminde birtakım nedenlere bağlı olarak hızlı bir
gerilemenin içine girmiş ve ardından çökmüştür (Turan, Safran, Hayta,
Çakmak, Dönmez, Şahin, 2013: 11). Ancak bu çöküşte dönemin büyük
devletlerinin ortaya atmış oldukları bir kavram çöküşün ifadesi
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haline gelmiştir. Bu bağlamda “Şark Meselesi” kavramı, 19.
yüzyıldan itibaren Batılı diplomatlarca Osmanlı Devleti’nin bütün iç
ve dış meselelerine müdahale etmeyi ve Türk topraklarını
paylaşmayı ifade etmek üzere politik bir deyim olarak oldukça
yaygın bir tarzda kullanılmıştır. Zaman ve mekâna göre çeşitli
maskeler altında ortaya çıkmış olan ve değişik şekillerde tarif edilen
“Şark Meselesi” tabiri 1815 tarihinden itibaren ise şu anlamlarda
kullanılmıştır (Alp: 15):
a. XIX. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun
sözde toprak bütünlüğünün korunması,
b. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Balkanlar’daki Türk
topraklarının ele geçirilmesi,
c. XX. yüzyılda Türk Devleti’nin ortadan kaldırılması ve
bütün topraklarının paylaşılması.
Şark Meselesi’nin bu aşamasında 19. yüzyıldaki sürecini
1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan başlatmak doğrusu olacaktır.
Rusya’nın bu dönemdeki yöneticisi II. Katerina’nın Osmanlı
topraklarını paylaşma arzusu ve İstanbul başkent olmak üzere bir
“Grek Devleti” kurma hedefi 19. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin halini
anlatan bir hedef olmuştur. Her ne kadar 20. Yüzyıla kadar İstanbul,
Avrupalı devletler tarafından işgal edilememiş olsa da 19. Yüzyılda
birçok kez bu işgale Avrupalı devletler yaklaşmışlardır. 1768-1774
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ruslar, Cebelitarık’tan geçerek ilk
kez Akdeniz’e ulaşmışlar ve 1770 yılında Çeşme’de Osmanlı
donanmasını yakmışlardı. Nihayetinde savaşın sonunda 1774 yılında
imzalanan Küçük Kaynarca Muahedesi ile Rusya, İstanbul’da
gerekli gördüğü yerde elçilik açabilme hakkını elde etmişti. Ayrıca
bu muahede ile Kırım önce serbest olmuş 1783 yılında da Rusya
tarafından ilhak edilmişti. Yine Rusya, Eflak-Boğdan beylerinin ve
Ortodoksların haklarının koruyuculuğu görevini üstlenmişti. Tüm bu
olaylar ise artık Osmanlı Devleti’nin kendi topraklarını
koruyabilecek gücünün kalmadığının bir göstergesi olmuştu. Bunun
farkında olan Rus devlet adamları Osmanlı Devleti’ni yeni bir
savaşa zorlamışlar ve 1787-1791 yılları arasında bu sefer Rusya ile
Avusturya’nın ittifakında Osmanlı Devleti bir yenilgiye daha
uğratılmıştı. Bu savaş sonrasında ise 1791 yılında Avusturya ile
Ziştovi ve 1792 yılında Rusya ile Yaş Antlaşmaları imzalanmıştı
(Mustafa Kâmil Paşa, 2016: 65-69). Bu antlaşmaların neticesinde artık
Avrupa’nın büyük devletleri de fiilen Osmanlı topraklarını
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paylaşmaya başlayacaklardı. Nitekim 1798 yılında Napolyon’un
Fransası, Mısır’ı işgal etmiş ve bu işgal sonrasında artık Osmanlı
toprakları Avrupalı Devletlerin istismarlarına ve işgallerine
tamamen açık bir hale gelmiştir.
3. Şark Meselesi’nin 19. Yüzyılda Uygulanışı
Osmanlı Devleti, Mısır sorunu ile ilk kez başlattığı “Denge
Politikası” diplomasisini 19. yüzyılda uygulayarak bu yüzyılda
yapmış olduğu birtakım savunma anlaşmaları ile toprak
bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin
elinde bulundurduğu stratejik ve jeopolitik öneme sahip olan
topraklar Avrupa devletleri tarafından bir bir Osmanlı yönetimi
altından çıkarılmış ve kendi hâkimiyet alanlarına alınmaya
çalışılmıştır. Bu durumu 19. yüzyılda meydana gelen önemli
gelişmelerle anlatmak gerekirse şu hadiselerden bahsedilebilir:
3.1. Sırp İsyanları ve Şark Meselesi
Rusya, Şark Meselesi’nde bu yüzyılda kendisine ait bir
diplomasi geliştirerek Slavları yönlendirmeye başlamıştır.
Panslavizm çerçevesinde Rusya’nın asıl amacını Rus Çarı I.
Aleksandr’ın boğazlar hakkında söylediği “Rusya, evinin kapılarını
açan anahtarlara sahip olmalıdır. Bu anahtarlar ise İstanbul’dadır”
sözünde aramak gerekir. Rusya’nın emellerine ulaşabilmesi
amacıyla yönlendirdiği Panslavizm politikaları ile 1804 yılında
Sırplar Belgrad’da isyan çıkardılar. Rusya Dışişleri Bakanı Prens
Çartorıyskiy, 1804 yılında Papaz Matija Nenodoviç başkanlığındaki
bir heyeti St. Petersburg’da misafir ettikten sonra İstanbul Rus sefiri
Andrey İtalinskiy’e Sırp otonomisi kazandırılması yönünde Avrupa
Devletleri’ni etkilemesini emretmiştir. Bundan sonra Rusların
desteklediği Sırp isyancısı Bojidar Gruyeviç’in çabalarıyla 15
Ağustos 1805 tarihinde Bogovojda Manastırı’nda bir toplantı
düzenlenmiş ve Gruyeviç, 12 Ekim 1805 tarihinde “Sırp
Bağımsızlığı” adlı anayasal bir sözleşme kaleme almıştı. Rusya’nın
buradaki amacı ise, Eflak ve Boğdan’ı isyana sevk etmekti.
Fransa’da Napolyon da Memleketeyn beyleri ile ilişkiler kurmak
istemişti. Ancak Boğdan voyvadası Aleksandr Moruzi, Rusya’ya
bağlı olduklarını belirtmiş bunun üzerine de Fransa, elçisi
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Sebastiyan aracılığı ile Osmanlı’dan memleketeyn voyvodalarını
değiştirmesini istemişti. Osmanlı Devleti bu desteğe güvenerek
Memleketeyn’de Rus yanlısı olan voyvodalar Eflak Beyi Konstantin
İpsilanti ile Boğdan Beyi Aleksandr Marozi’yi azlederek yerine
Sutzu ve Kalimaki’yi atadı. Rus çarı I. Aleksandr bunun üzerine
Ekim 1806’da Memleketeyn’i işgale başladı. Böylece “1806-1812
Osmanlı-Rusya Savaşı” başladı (Glenny, 2001: 34). Savaşın başlamasının
ardından Osmanlı Devleti, Fransa ile ittifak kurmak istedi ancak bu
ittifak Napoleon tarafından reddedildi ve savaşta Osmanlı Devleti
tek başına kaldı. Bu savaş sonunda 1812 yılında “Bükreş
Antlaşması” yapılmıştır. Bu antlaşma 16 maddeden oluşmaktaydı ve
6 maddesi Sırplarla ilgiliydi. Antlaşmaya göre, Sırp milleti eskiden
beri Osmanlı tebaası olduğu için affedilecek ve Sırplar’a içişlerinin
kendilerince idaresi ve vergilerinin maktu olarak Sırplar tarafından
toplanılması hakları verilmiştir (Erim, 1953: 252).
3.2. Rum İsyanı (1821-1830), Yunanistan Krallığı ve
Şark Meselesi
Rusya’nın kışkırtmaları ile başlayan Yunan İsyanını
yönlendiren cemiyet olan Filik-i Eterya Cemiyeti 1814 yılında
Rusya’ya bağlı Odessa’da, Patnos Adalı Manuel Ksanthos, Nardalı
Nicholas Skouphas ve Yanyalı Athanasios Tsakalof tarafından
kurulmuştu. Asıl kurucusu ve fikir öncüsü Manuel Ksanthos’du. Bu
kişiler arasından Ksanthos ile Skouphas Rum; Tsakalof ise
Bulgar’dı. Filik-i Eterya Cemiyeti, asıl liderini ise ancak 1820
yılında St. Petersburg’da Çar I. Aleksandr’ın yaveri olarak atanmış
olan ve eski bir voyvoda oğlu olan Aleksandr İpsilanti ile bulacaktı.
Aleksandr İpsilanti, Rum isyanını ilk olarak Eflak ve Boğdan’da
çıkartan kişidir (Gürel, 1993: 28). Ancak Eflak ve Boğdan tebaasının
kendi topraklarında bir Rum devletinin kurulmasına sıcak
bakmaması üzerine isyan kısa sürede sonlandırılmış ve Aleksandr
İpsilanti 26 Haziran 1821 tarihinde Avusturya Başbakanı
Metternich’in emriyle askerler tarafından yakalanarak hapse
atılmıştı (Bayrak, 1999: 67). Aleksandr İpsilanti’nin isyanının
başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rusya’nın İstanbul
Büyükelçisi Straganov’un İstanbul’u Temmuz 1821’de terk etmesi
ile beraber Rum isyancılar tekrardan umutlanmışlar ve isyana yer
değiştirerek Mora’da devam etmeye karar vermişlerdi. Mora İsyanı,
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6 Nisan 1821 tarihinde Balyabadra (Patras) Piskoposu Pal Germanos
önderliğindeki asilerin Kalavrita Kalesine bağımsızlık bayrağını
dikmeleriyle beraber başladı. Kalavrita olaylarında iki gün içinde
200’den fazla Müslüman’ın evine saldıran Rumlar böylece isyanın
ilk toplu katliamını Kalavitra’da uygulamışlardı. Ayrıca isyan
planlanan takvimden önce çıkartılmıştı (Castellan, 1993: 272). Yine Mayıs
ayı içinde Mudon ve Koron’a da Rumlar saldırmışlar, ardından
isyan Spetsai (Suluca), Psara (İpsara) ve Hidra (Çamlıca) adalarına
yayılmış böylece Mora’daki isyanın Adalara geçmesi ile beraber
Ege Denizi’nde egemenlik sorunu ortaya çıkmıştı (Şimşir, 1989: XIII).
Mora’da başlayan isyanlar Tripoliçe’ye kadar yayılmış ve 7
Mayıs’ta Atina kuşatılmış sonuçta bu ilk isyanlar gerilla savaşları
halinde geçmişti. Tripoliçe, “Paslı çivilere” kadar yağma ve talan
edilerek Tripoliçe’den sadece içinden dumanlar çıkan bir harabe
kalmıştı (Jorga, 2005: 230).
Rusya, Rum isyanı sürecinde asilerin öncülüğünü üstlenme
rolünü oynamak ve bu sayede Osmanlı Devleti üzerinde kendisine
düşen payı genişletmek istiyordu. I. Aleksandr’ın 1 Aralık 1825
tarihinde ölümünden sonra Rusya tahtına onun kardeşi olan I.
Nikola (Nikolay Pavloviç) geçmişti. I. Nikola’ya göre Rusya’nın
çıkarları bütün çıkarların üstündeydi ve Rusya’nın olmadığı bir
uluslararası konjektür düşünülemezdi. Çar I. Nikola, daha iktidara
geldiği ilk andan itibaren Osmanlı Devleti’ne karşı düşüncelerini
açıkça belirterek I. Aleksandr’ın Avrupa Devletleri’nden çekinerek
sürdürdüğü muhafazacı ve statükocu sistemi yıkmıştı. Bunun sonucu
olarak Avrupa devletleri ile yürütülen görüşmelerde kararlaştırılan
Petersburg ve Londra Protokolleri gibi protokollerin Osmanlı
Devleti tarafından kabul edilmemesi neticesinde I. Nikola, Osmanlı
Devleti’ne savaş açmıştır. Böylece “1828-1829 Osmanlı-Rusya
Savaşı” başlamıştır. Savaşta Rus ordusu Balkanlar ve Kafkaslar’da
arka arkaya başarılar kazanıp ilerlemiş, Rusya’nın başarılarından
endişeye düşen İngiltere ve Fransa ise Londra’da bir konferans
toplama kararı almışlardı. Londra’da 22 Mart 1829 tarihli bu
konferansta bağımsız Yunan Devleti yönünde çok önemli kararlara
imza atıldı (Bayrak: 215). Protokole göre, kurulacak yeni devlet
krallıkla yönetilecek ve başına bir Hrıstiyan prens atanacaktı. Ancak
Prens, İngiltere, Fransa ve Rusya kraliyet ailelerinden herhangi
birine mensup olmayacaktı. Yeni devletin Osmanlı’ya bağlılığı
sadece vergi ile olacaktı. Yunanlılar’ın yıllık vergilerinin miktarı 1,5
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milyon kuruştu. Yunanistan bu senelik vergiden ayrı olarak
topraklarını mecburen terk edecek Müslümanların mülklerinin
bedelini ödemeyi taahhüt edecekti. Elçiler, kurulacak devletin
sınırları hususunda aralarındaki anlaşmazlığı da giderdiler.
Mora’dan başka Attika bölgesi tamamen Rumlara ait olacaktı. Sınır
tespitinde Yunanistan’ın güvenliğin dikkate alındığı açıklanmıştı. 22
Mart Protokolüne göre Yunanistan bir Ege devleti olarak
doğuyordu. Müttefik devletler, Osmanlı’nın cevabını bir an önce
vermesini istediler. İki devletin teklifi Babıali’de değerlendirildi ve
olumlu karşılanmak zorunda kalındı. Ardından Fransa ve İngiltere
elçilerine bir nota verilerek, Mora’ya dair Londra Antlaşması ve
Londra Protokollerinde görüşülen bütün hususların müzakeresinin
kabul edildiği resmen bildirildi. Sonrasında hem Mora meselesinin,
hem de Rusya ile yapılacak bir barışın müzakerelerine geçildi. Barış
görüşmelerinin işgal altındaki Edirne’de yapılmasına karar verildi,
29 Ağustos 1829’da ilk görüşme yapıldı ve 31 Ağustos’da
Rusya’nın esas teklifini oluşturan maddeler Osmanlı delegelerine
ulaştı. Bu teklifler ana hatlarıyla; savaş tazminatı, sınır
düzenlemeleri, Sırplar’a dair maddeler, Karadeniz’in statüsü ve
ticareti ile Yunanistan’a dairdi. Barış taslağına göre Yunanistan,
Osmanlı’nın egemenliği altında, iç işlerinde tamamen serbest
olacaktı. Yunan prensliğine dair diğer ayrıntılar 22 Mart 1829 tarihli
Londra kararları zemininde müzakere yoluyla belirlenecekti.
Osmanlı Devleti, Rusya’ya 10 milyon savaş tazminatı ödeyecekti.
Osmanlı Hükümeti, savaşın yeniden başlaması ihtimalini göze
alamayarak bu çok ağır Rus tekliflerinin kabulünü uygun buldu.
Tarihe “Edirne Andlaşması” olarak geçen muahede, 14 Eylül 1829
tarihinde imzalandı. 16 madde ile 4 ek mukaveleden oluşan
anlaşmanın 10. maddesi Yunanistan’a dairdi. Bundan sonraki süreç
Yunanistan’ın tam bağımsızlığının kazanılması olacaktı (Turan, 1951:
111-151). Müttefikler, İngiltere’nin öncülüğünde 1829 yılının
sonlarına doğru Yunanistan’ın durumunu ele alma gündemi ile
Londra’da biraraya geldiler ve Şubat ayının 3’ü, 22’si ve 26’sı
tarihleriyle üç ayrı protokol imzaladılar. Bu protokollerden 3 Şubat
1830 tarihli olanı ile Yunanistan’ın bağımsızlığı ilan ediliyordu.
İngiltere, Fransa ve Rusya protokolü kurucu devletler sıfatıyla
imzaladılar. 3 şubat tarihli protokol 9 maddeden oluşmaktaydı.
Burada Yunanistan’ın her türlü siyasî, idarî ve ticarî serbestiyete
sahip bağımsız bir devlet olduğu kabul edilmekteydi. Yunanistan
monarşi ile idare edilecek ve yönetim ırsen büyük evlada geçecekti.
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Protokollerden ikincisine göre, Yunan Prensliğine İngiltere Kralı IV.
George’un akrabası olan Saxe-Cobourg ailesinden Prens Leopold
seçilmişti. Üçüncü protokolde, Yunan Devleti dahilinde bulunan
Katoliklerin mezhep ve ibadet serbestliği garanti altına
alınmaktaydı. Müttefikler, 3 Şubat kararlarını İstanbul elçileri ile
müşterek bir yazı eşliğinde 27 Mart 1830’da Osmanlı Hükümeti’ne
takdim ettiler. Osmanlı Devleti, Yunanistan Devleti’nin kuruluşunu
resmen tanıdığı 24 Nisan 1830 tarihli notasında 3 Şubat kararlarının
kabul edildiğini ilan etti. 3 Şubat kararları onaylandıktan sonra yeni
durumu şer’î bir esasa bağlamak gerekiyordu. Bu maksatla
Şeyhülislam Abdülvahhab Efendi’den bir fetva alındı. Osmanlı
Devleti, 24 Nisan notası ile 3 Şubat kararlarını kabul ederek
tarihinde ilk defa olarak sınırları içinde tam bağımsız bir Hristiyan
devletin varlığını tanımış oluyordu (Sezer, 2016: 179-182).
3.3. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı, Boğazlar Sorunu
ve Şark Meselesi
Rum İsyanı sırasında Mehmed Ali Paşa, Mora valiliğini
almak şartı ile Rum İsyanını bastırmaya razı olmuş ve oğlu İbrahim
Paşa komutasındaki bir ordu ile donanmayı Mora’ya göndererek
Osmanlı Padişahı II. Mahmud ile arasının bozulmamasını
sağlamıştı. Ancak Mora’da Rum İsyanının devam etmesi ve Navarin
Faciası sonrasında Mehmed Ali Paşa’nın gönderdiği ordunun
Osmanlı Devleti’nden izin alınmadan tekrar Mısır’a dönmesi
nedeniyle 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı’nda bir faydası
görülememişti. Bu savaş sonrasında Yunanistan Krallığı’nın
kurulması sonucu II. Mahmud’un Mehmed Ali Paşa’ya öfkesini
abartmış ve sonucun sorumlusu olarak Mehmed Ali Paşa
görülmüştü. Üstelik savaş esnasında Mehmed Ali Paşa, Osmanlı
Devleti’nden oğlu için Rumeli Seraskerliğini, kendisi için ise
Anadolu Seraskerliğini istemişti. Osmanlı Devleti ise Mehmed Ali
Paşa’nın kendi başına buyruk hareketleri neticesinde artık kendisine
sadece Girit Valiliği verildikten sonra Mısır’da bir isyan çıkarılarak
Mehmed Ali Paşa’nın yetkilerini elinden almak için harekete
geçmişti. Ancak bu durumdan haberdar olan Mehmed Ali Paşa ise
karşı girişime geçerek isyan bayrağı açacaktı. Bundan bir müddet
sonra Akka Valisi Abdullah Paşa ile arasında çıkan anlaşmazlığı
bahane eden Mehmed Ali Paşa uzun zamandır planladığı üzere önce
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Suriye üzerine Oğlu İbrahim Paşa’yı 24.000 kişilik Mısır ordusu ile
1 Kasım 1831’de sefere çıkardı. Bu sefer ile beraber “Mısır
Meselesi” gündeme gelecektir. Mehmed Ali Paşa kolaylıkla 27
Mayıs 1832’de Akka Kalesini ardından 16 Haziran’da Şam, 15
Temmuz’da Halep ve devamında Humus ve Hama’yı alarak
Suriye’ye sahip olmuştu. Ardından Anadolu yönünde Adana, Urfa,
Maraş’a kadar ilerlemiş ve Konya’da İbrahim Paşa, Reşit Mehmed
Paşa’nın komutasındaki Osmanlı ordusunu hezimete uğratınca artık
Mehmed Ali Paşa’nın gücü İstanbul’u tehdit eder hale gelmişti. Bu
durum bir taraftan Osmanlı Devleti’ni endişelendirirken diğer
taraftan da Avrupalı Devletler nezdinde bir sorun halini almıştı
(Altundağ, 1942: 237-238).

Osmanlı Devleti’nin parçalanması politikasını uzun
zamandır yönlendirmiş olan Rusya, bu olayla beraber İstanbul ve
Boğazlar üzerinde söz söyleme yetkisini bir bakıma kendi söylemine
almaya başlayacaktı. Ancak bu durum diğer Avrupalı Devletlerin
çıkarlarıyla örtüşmüyordu. Bu devletler sadece Rusya’nın bölgede
nüfuz sahibi olmamasını istemekle beraber karşılarında donanımlı
bir Mehmed Ali Paşa ordusunun nüfuzunu da istemiyorlardı. Bu
noktada artık “Mısır Sorunu” bir “Şark Meselesi” haline gelmişti.
Mısır Meselesi ile yakından ilgilenen devletler, Avusturya, Rusya,
Fransa ve İngiltere idi. Osmanlı Devleti bu sıralarda hiçbir Avrupalı
Devlete güvenememekle beraber İngiltere’yi kendisine daha yakın
görüyordu. Ancak İngiltere’de Başbakan Grey ve Dışişleri Bakanı
Palmerston bu süreçte Osmanlı’nın tekliflerini reddetmişlerdi (Tukin,
1947: 137-155). Bu durumda Osmanlı Devleti son ümidini de
kaybederek Rusya’nın kendi yanında yer alması için harekete
geçecekti. Bu sıralarda Rus Çarı I. Nikola ise Osmanlı Devleti’nin
zayıf olmakla beraber toprak bütünlüğünden yana bir tavır takınıyor
ve Çar I. Nikola kendi çıkarları doğrultusunda Osmanlı Devleti’ni
“en samimi dost” olarak nitelendiriyordu. Osmanlı Devleti,
Rusya’nın İstanbul’a gönderdiği elçi Boutenew ile görüşmüş ve
yardım teklifini kabul etmişti. Mehmed Ali Paşa’nın ordusu bu
sırada Konya’dan hareket ederek Bursa yakınlarına kadar gelmişti.
Osmanlı Devleti’nin Rus yardımını kabul etmesi sonrasında Amiral
Lazarew komutasındaki Rus donanması Boğazları geçerek
İstanbul’a girmiş bu durumdan ise İngiltere ve Fransa rahatsızlık
duyarak tepki göstermişlerdi. Ayrıca Nisan 1833’de 5000 kişilik
Rus kara kuvveti de İstanbul’a gelmişti. Bu durum üzerine İngiltere
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Devleti Lord Porsonby’i, Fransa Devleti ise Amiral Roussin’i elçi
unvanları ile İstanbul’a gönderdi. Osmanlı Devleti nihayetinde
Mehmed Ali Paşa’nın isteklerinden vazgeçmeyeceğini fark ederek 6
Mayıs 1833 tarihinde Mehmed Ali Paşa’ya Mısır ve Girit
valiliklerine ek olarak Suriye, oğlu İbrahim Paşa’ya da Cidde
Valiliğine ek olarak Adana’nın “Muhasallığı” yani vergilerinin
toplama hakkını vermişti. Bu kararın ardından İbrahim Paşa ile
Osmanlı Devleti arasında 14 Mayıs 1833 tarihinde “Kütahya
Antlaşması” imzalandı. Bu antlaşma ile sorun kısmen halledilmişti
(Kocaoğlu, 1995: 202-203).

Bu süreçte Nisan 1833 tarihinde Boğazlar üzerinde üçüncü
Rus birliği de görünmüş ve Boğazlarda Rus askerinin sayısı 13.000
kişiyi bulmuştu. Bunun üzerine harekete geçen İngiltere Sir Pult
Malcolm idaresinde, Fransa ise Amiral Hugon idaresinde İzmir’e
gelmişlerdi. Bu iki devletin amacı, Rusya’nın İstanbul Boğazı
üzerinde tek başına egemen olmasını önleyebilmekti. Osmanlı
Devleti ile Rusya arasında imzalanacak bir antlaşmanın görüşmeleri
için Serasker Hüsrev Paşa ve Ahmet Fevzi Paşa’lar tayin edilmişti.
Rusya’yı Orloff ile Boutenew temsil ediyordu. Görüşmeler
sonucunda Serasker Hüsrev Paşa’nın Hünkar İskelesi’ndeki
yalısında Reisülküttap Akif Efendi’nin de hazır bulunduğu sırada 8
Temmuz 1833 tarihinde “Hünkar İskelesi Antlaşması” imzalandı.
Bu antlaşmanın ardından iki gün sonra Rus kara ve deniz kuvvetleri
İstanbul’u terk etti. Bu antlaşma altı açık ve bir gizli maddeden
meydana gelen bir ittifak antlaşmasıdır. Antlaşmanın en önemli
maddesi, 3. madde olup bu maddede “İki devlet gerekli durumlarda
ve bir diğerine üçüncü bir taraftan saldırı düzenlendiği durumda
birbirlerine yardımcı olacaklardır” ifadesi yer almaktaydı. Ayrıca
antlaşmanın gizli maddesi ile de Osmanlı Devleti, Rusya’nın askeri
koruması altına girmiş olduğu gibi aynı zamanda Rusya, Türk
Boğazları üzerinde artık söz söyleme hakkına sahip oluyordu.
Böylece Rusya temel hedefine bir adım daha yaklaşmış oluyordu.
Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yapmış olduğu bu antlaşma üzerine
İngiltere ve Fransa rahatsız olmuşlar ve 29 Ağustos 1833 tarihinde
Osmanlı Devleti’ni protesto eden birer nota vermişlerdi. Rusya ise
Şark Meselesi’nin çözüme yaklaştığı konusunda Metternich’i ikna
ederek İngiltere ve Fransa ittifakına karşılık olarak Rusya,
Avusturya ve Prusya ittifakı olarak 18 Eylül 1833 tarihinde
“München Graetz Sözleşmesi” imzalamışlardı. Buna karşılık olarak
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1834 yılında İngiltere, Fransa, İspanya ve Portekiz dörtlü ittifak
kurmuşlardı. Ancak ittifaklaşmalar ile sertleşen ortam Metternich’in
Rusya’yı bir süreliğine hedefinden uzaklaştırabilmesi ile tekrar
yumuşamıştı.
Osmanlı Devleti, Mehmed Ali Paşa ile arasındaki sorun
çözülmüş olmasına rağmen II. Mahmud, Mehmed Ali Paşa
karşısında alınan yenilgilerin hesabının sorulması için orduyu hazır
tutuyordu. Bunun üzerine İngiltere, Osmanlı Devleti’ne yardım
edeceği hususunda teminat verince Hafız Mehmed Paşa
komutasındaki Osmanlı ordusu Suriye’ye gönderildi. Ancak ordu 24
Haziran 1839’da Suriye sınırında bulunan Nizip’te İbrahim Paşa
kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratıldı. Bu savaş yaşandığı sırada
II. Mahmud verem olmuş ve Nizip yenilgisinin haberini almadan 30
Haziran’da ölmüştü. II. Mahmud’un yerine en büyük oğlu
Abdülmecid Padişah oldu (Ahmet Lütfi Efendi, 1999: 768-770). Osmanlı
Devleti’nin yenilgi alması üzerine İngiltere Dışişleri Bakanı Lord
Palmerston ve Fransa’da Louis Philippe hükümeti, Mehmed Ali
Paşa’nın ilk isyanda olduğu gibi ilerlemesini istemeyerek olaylara
derhal müdahale etmişlerdi. Bu süreçte İngiltere, Osmanlı Devleti
ile Mehmed Ali Paşa arasındaki sorunun çözümü için uluslararası
bir konferans toplanması fikrini gündeme getirmiş ve Metternich bu
görüşü desteklemişti. Ayrıca İngiltere, 1809’dan beri Boğazların
kapalılığı ilkesini uluslararası bir taahhüt altına alınmasını
savunuyordu. Ancak Rusya’nın Osmanlı ile imzalamış olduğu
Hünkar İskelesi Antlaşması İngiltere’nin bu politikasına karşı bir
durumdu. Bu amaçla İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston,
Londra’da Rus özel temsilcisi Brunnow ile görüşmüş ve görüşmede
Brunnow,
Rusya’nın
Hünkar
İskelesi
Antlaşması’nı
yenilemeyeceğini bunun yerine İngiltere gibi düşünerek Boğazların
kapalılığını savunduğunu İngiltere’ye bildirmişti. Bundan maksat
Fransa karşısında bir Rusya-İngiltere ittifakı oluşturmaktı (Bailey, 2006:
197-200).

Görüşmelerin ardından 15 Temmuz 1840 tarihinde İngiltere,
Fransa, Rusya Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti arasında
“Londra Antlaşması” imzalandı. Londra Antlaşması biri
“Konvansiyon” ve diğeri “Ayrı Senet” olmak üzere iki belge
halinde imzalanmıştı. Konvansiyon olarak değerlendirilen kısmı beş
madde olup bu maddelere göre sözü geçen beş devlet Boğazların
kapalılığı ilkesini yerine getirebilmeye çalışacaklardı. Mehmed Ali
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Paşa sorununa ait çözüm formülünü belirten Ayrı Senet’e göre ise,
Mısır babadan oğla geçmek üzere (irsen) Mehmed Ali Paşa’ya
verilecek, ayrıca Akka Valiliği ile Güney Suriye’de kayd-u hayat
şartıyla yine Mehmed Ali Paşa’ya bırakılacaktı. Eğer Mehmed Ali
Paşa bu antlaşmayı kabul etmezse bu antlaşmadan doğan haklarını
kaybetmiş olacaktı. Bu antlaşma bir ultimatom ile beraber Osmanlı
Devleti tarafından Viyana elçisi Rifat Bey vasıtasıyla Mehmed Ali
Paşa’ya bildirildi. Ancak Mehmed Ali Paşa, “kendi egemenliğime
aldığım bir karış toprağı bile terk etmem” diyerek antlaşmayı
reddetti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, Mehmed Ali Paşa’nın
bütün haklarını kaybettiğini ilan etti. Fransa’nın haricindeki diğer
dört Avrupalı devletin Osmanlı Devleti yanında yer alması
sonucunda Mehmed Ali Paşa Osmanlı donanmasını geri vermeye ve
Suriye’den çekilip sadece Mısır ile yetinmeye razı oldu. Bunun
ardından Padişah Abdülmecid’in 13 Şubat 1841 tarihli “Mısır
Valiliği İmtiyaz Fermanı” olarak bilinen fermanı ile Mısır Meselesi
bir sonuca bağlandı (Memduh, 1990: 21).
Boğazlar konusunda ise İngiltere, 15 Temmuz 1840
Antlaşması ile boğazların kapalılığı ilkesini Rusya, Avusturya ve
Prusya’ya kabul ettirmişti. 10 Temmuz 1841 Protokolü ile
Fransa’nın bu konuda yapılacak anlaşmaya davet edilmesi
kararlaştırılmıştı. Ayrıca 1833 yılında yedi yıllığına yapılmış olan
Hünkar İskelesi Antlaşmasının süresi ise 1841 yılında sona eriyordu.
Bu nedenle yeni ve uluslar arası bir antlaşma yapılması için
devletler harekete geçmişlerdi. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerin
ardından 13 Temmuz 1841’de Osmanlı, İngiltere, Rusya, Avusturya
ve Prusya arasında “Londra Boğazlar Sözleşmesi” imza edildi.
Sözleşme 4 madde idi. Birinci maddesine göre, Osmanlı Devleti,
yabancı savaş gemilerinin Karadeniz ve Çanakkale Boğazları’ndan
geçemeyeceğine dair eskiden beri uygulamakta olduğu yasağı
uygulamaya devam edecek ve diğer devletler bu yasağa saygı
göstereceklerdir. İkinci maddesi ile 15 Temmuz 1840’da Londra’da
imzalanan sözleşmenin esasları yenilenmiştir. Üçüncü maddesi ile
Osmanlı Devleti diğer bütün devletleri bu sözleşmeye katılamaya
davet edecektir. Son madde olan dördüncü maddesi ile de ilk üç
maddenin hükümlerine sadık kalınacağı taahhüt edilmekteydi
(Muâhedât Mecmuası, C. IV: 216-218). 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile
boğazlar ‘Uluslararası Statü’ kazanmıştı. Sözleşme’den önce
Boğazlar rejiminin tayin ve tespitinde kesinlikle Osmanlı Devleti
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egemendi. Ancak bu Sözleşme ile beraber boğazlar Uluslararası bir
yapı kazanmış ve Osmanlı Devleti’nin iradesi ve egemenliği
sınırlandırılmıştı. Üstelik Sözleşmenin süresi de belli değildi. Ayrıca
bu sözleşme ile Osmanlı Devleti, Avrupa Devletler topluluğunun
eşit haklara sahip bir üyesi olarak kabul edilmişti. Boğazlar
Sözleşmesi, Metternich ve Palmerston’un kendi devletleri adına
büyük bir başarısı ve kazanımı idi. Sonuç olarak bu antlaşmadan en
zararlı çıkan devlet yine Rusya olmuştu.
3.4. 1841-1853 Arası Dönemde Şark Meselesi
Rusya, Londra Boğazlar Sözleşmesi sonrasında Avrupa
denge sisteminin gerisine itilmiş olması nedeniyle artık tekrardan
esas politikası olan Osmanlı Devleti’nin dağılması üzerine kurduğu
politikaya geri dönüş yapmıştı (Lee, 2004: 55-60). Rusya’nın bu hususta
ittifak yapmak istediği devlet İngiltere idi. Ayrıca İngiltere’yi yanına
alabilmek için boğazlar konusunda İngiltere’nin isteklerini kabul
etmişti. Rusya, İngiltere ile yakınlaşmak için buna ek olarak 31
Mayıs 1844 tarihinde Çar I. Nikola, Londra’yı ziyaretinde İngiliz
Dışişleri Bakanı Lord Aberdeen’e “ölmekte olan hasta adamın”
mirasına konmayı ve İngiltere için de Mısır ve Girit’i teklif etti.
Karşılığında ise Rusya sıcak denizlere yani Akdeniz’e çıkacaktı.
Ardından Avusturya’ya da benzer bir teklif yapan Rusya iki
devletten de Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda red yanıtı
almıştı. Ancak Çar I. Nikola bu konu üzerinde ısrarcı davranıyordu.
Ayrıca bu dönemde Avrupa’nın her yerinde siyasal ayrılıklar ve
bağımsızlık taleplerini görmek mümkündü. Liberalizm akımına ek
olarak milliyetçilik ve sosyalizm akımları da gelişmeye başlamıştı.
Bu durum Avrupa’yı 1848 yılında bir krizler dönemine sokacaktı.
Devrimlerin başkenti Paris idi. Bu bağımsızlık için isyan çıkaran
yerlerden birisi de Eflak-Boğdan olmuştu. Memleketeyn’de çıkan
isyanlar sonucu Rusya ülkede baş gösteren olayları bastırmak için
koruma (protektorya) hakkını kullanarak 28 Haziran 1848’de
Boğdan’a girdi (Florescu, 2006: 166-167). Buna karşılık olarak Osmanlı
Devleti Fuad Efendi’yi olağanüstü memuriyet sıfatıyla Bükreş’e
gönderdi ayrıca bir taraftan da Eflak’ın güneyine girdi. Ayrıca bu
sırada Macar-Leh mültecilerin Avusturya baskısından kaçarak
Ağustos 1849 tarihinde Osmanlı Devleti’ne sığınması sonrasında
Avusturya, Belgrad Antlaşması’nın 18. maddesi ve Küçük Kaynarca
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Antlaşması’nın 2. maddesine dayanarak Osmanlı Devleti’nden bu
mültecilerin iadesini istedi aksi durumda diplomatik ilişkileri
keseceğini bildirdi. Bu sırada İngiliz Büyükelçi Lord Stradford
Canning ve Fransız Büyükelçi General Aupick, Osmanlı Devleti’ne
başvurarak mültecilerin iade edilmemesini istediler. Bunun üzerine
Osmanlı Devleti mültecileri iade etmeyeceğini 30 Ağustos 1849
tarihinde ilan etti (Ahmet Cevdet Paşa, 1991: 11-12).
Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa’ya güvenemediği için
zamanın Bükreş valisi meşhur Fuad Paşa’yı 13 Eylül 1849 tarihinde
Fevkalade Murahhas (Büyükelçilik) sıfatı ile Petersburg’a gönderdi.
Bu sırada Osmanlı Devleti bir taktik geliştirerek birçok mülteciyi
Müslüman yapmış ve bahsi geçen iki antlaşmanın gayrimüslimleri
kapsaması nedeniyle bu antlaşmaların yükümlülüğünden
kurtulmuştu. Bu nedenle Fuad Paşa Petersburg’ta mültecilerin geri
iadesini kesin olarak reddetmişti (Kurat, 1967: 457-458). Rusya ile
Osmanlı arasındaki “Mülteciler Sorunu” çözülmüştü ancak bu
dönemde Rusya Memleketeyn’i işgal etmiş durumdaydı. Buranın
halkı ise Rus işgalini istemiyor ve Osmanlı Devleti’nin yardımını
bekliyordu. Neticede Osmanlı, Eflak’a bir ordu göndermiş ve bunun
ardından Rusya’nın teklifi ile Baltalimanı Antlaşması (1 Mayıs
1849) imzalanmıştı. Bu antlaşmaya göre Rusya, Memleketeyn’de
istikrar sağlandıktan sonra askerlerini geri çekecek ve Rusya yedi yıl
boyunca Osmanlı Devleti ile Memleketeyn’de aynı haklara sahip
olacaktı. Böylece bu sorunda bir şekilde halledildi.
3.5. Kutsal Yerler Sorunu, Kırım Savaşı ve Şark
Meselesi
Kudüs ve çevresinde bulunan Kamame Kilisesi (Church of
Nativity) ve Kutsal Kabir (Holy Spulchre), Beytü’l-lahim mağarası
ve kilisesi, Merkad-i İsa ve Kilisesi, Merkad-i Meryem ve Kilisesi
gibi Hıristiyanlık için çok önemli mekânlar “Kutsal Yerler” olarak
anılmaktadır. Bu makamlar için Hıristiyanlığın iki temel mezhebi
olan Katolikler ve Ortodokslar bir savaşım içindeydi. Ancak bu
yerleri Osmanlı Devleti’nin fethetmesi sonrasında buraların bakımı
ve düzenlenmesi gibi önemli meselelerin hangi mezhebe verileceği
konusu iki mezheb arasında bir savaş konusu olmaya başlamıştı. Bu
sıralarda 1852 yılında Rus Çarı I. Nikola kendisinin devletini
“Avrupa’nın Jandarması” olarak nitelendirmiş ve 1852 yılında St.
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Petersburg’da büyük törenler yapmıştı. Bu dönemde Fransa’da ise I.
Napolyon’un yeğeni Louis Napolyon, 1848 Devrimleri sonucu ilan
edilen II. Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş ve
sonrasında 1851 yılında bizzat düzenlediği bir askeri darbe
sonucunda kendisini diktatör ilan etmişti. Ardından 1852 yılında
yapılan referandum ile Fransa’da II. İmparatorluk ilan edilmiş Louis
Napolyon, III. Napolyon olarak taç giymişti. Napolyon ilk iş olarak
İngiltere ile yakın ilişkiler kurmayı tercih etti. Bu sıralarda 1847 yılı
sonbaharında Beytüllahm’da Mevlid-i İsa Mağarası’nda üzerinde
efsanevi üç kralı temsil eden bir kilisenin kubbesindeki Gümüş
Yıldız kaybolmuş ve bu bir kriz durumuna dönüşmüştü. Ortodokslar
ve Katolikler birbirlerini suçlayarak çatışmaya başladılar (Baykal, 2006:
243-244). Bu çatışma Rusya ve Fransa’yı karşı karşıya getirmişti.
Kudüs’te 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Ortodokslar daha
üstün bir konumda idiler. Osmanlı Padişahı Abdülmecit,
Ortodokslardan yana tavır aldı ve Fransa’nın istekleri reddedildi.
Bunun üzerine Fransa elçi Marquis de Lavelette bir süre sonra
Haziran 1852’de Charlamagne isimli dev bir Fransız savaş gemisi
ile İstanbul’a geldi. Fransızların bu hareketi üzerine Osmanlı
Devleti’nde Sadrazam Mustafa Reşid Paşa görevinden ayrılarak
yerini Fransız yanlısı olan Ali Fuad Paşa’ya bıraktı. Bu durumu
kendisi için bir aşağılanma olarak gören Çar I. Nikola ise iki Rus
kolordusunu Baserabya’ya seferber etti (Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı,
2006: 22-52).

Rusya Devleti bu noktadan itibaren Şark Meselesi’nin kesin
olarak halledilmesini ve Osmanlı Devleti’nin artık yıkılarak
Avrupa’da ve bahsi geçen yerlerde var olan sorunların çözümünü
istiyordu. İngiltere bu dönemde Kutsal makamlar konusu ile
ilgilenmemiş fakat Rusya’nın Osmanlı topraklarını eline geçirmek
üzere hazırlanmasını kendi faydası için tehlikeli görmüştü. Rusya
diğer taraftan İstanbul’a elçi olarak Prens Aleksandr Menşikof’u
göndermişti. Menşikof, İstanbul’a gelince Dışişleri Bakanı Fuad
Paşa ile görüşmeyeceğini ve değiştirilmesi gerektiğini bildirmiş
bunun üzerine Rıfat Paşa yeni Dışişleri Bakanı olmuştur. Ardından
22 Mart 1953’de Menşikof, Rıfat Paşa’dan Kutsal yerler ile ilgili
isteklerinin haricinde Rusya’nın Ortodokslar üzerindeki mutlak
hâkimiyetini kabul eden bir sened verilmesini istedi. Ancak Osmanlı
Devleti, Rusya’nın Kudüs’teki isteklerini kabul etmekle birlikte
Ortodokslar üzerindeki Sened isteğinin ise kesin olarak
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reddedildiğini belirtti. Bu cevabı alan Menşikof ise Rusya’nın bu
isteğinin kabul edilmesi için Osmanlı Devleti’ne beş gün mühlet
tanıdı. Osmanlı Dışişleri Bakanı Rıfat Paşa bu durumda İngiltere ve
Fransa’dan yardım istedi. Bunun üzerine Menşikof’un baskısıyla
Rıfat Paşa’nın yerine tekrardan Mustafa Reşid Paşa Dışişleri Bakanı
oldu. Sadrazam Mehmed Ali Paşa’nın yerine ise Mustafa Naili Paşa
getirildi. Osmanlı Devleti, Rusya ile ilişkilerin kesilmiş olduğunu 19
Mayıs’ta ilan etti (Şimşir, 1994: 80-81).
Rusya, Osmanlı Devleti’nin kararlı tavrı üzerine 2 Temmuz
1853 tarihinde Mikail Dmitrievich Gorchakov komutasında Prut’u
geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Rusya’nın bu işgalden amacı
Ortodoks ahaliyi ayaklandırarak isyan çıkartmalarını sağlamaktı.
Savaşın başlangıcında bu amacına ulaşan Rusya, Eflak ve Boğdan
Beylerinin Osmanlı’ya artık vergi vermeyeceklerini ve iletişimi
kestiklerini ilan etmelerini sağlamıştı. Savaş öncesi İngiltere,
Osmanlı yanlısı bir politika izleyerek kendi çıkarlarına adına
Ruslar’ın karşısında yer almıştı. Osmanlı Devleti’nin Londra elçisi
Kostaki Musurus Paşa ile İngiliz Clarendon görüşerek bu konuda
garanti alınmıştı. Bu ittifakı önlemek için Çar I. Nikola ve Kont
Nesselrode, Avusturya Olmütz’e giderek burada Avusturya
İmparatoru Franz Joseph ve Dışişleri Bakanı Kont Buol ile
görüşmüştü. Buradan Çar I. Nikola bir savaşın ilerlemesi
durumunda İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı tarafında yer alacağını
kesin olarak anlamış ve bu nedenle “Kont Buol Projesi” adı verilen
bir belge ile Osmanlı-Rusya ilişkilerini yumuşatmaya çalışmıştı.
Ancak bu girişimin Osmanlı tarafından reddedilmesi için özelikle
İngiltere tarafından baskı uygulandı ve bu girişim sonuçsuz kaldı
(Gürel, 1935: 11).

Osmanlı Devleti buna karşılık olarak önce beylerin azlini
istedi ancak bu sağlanamayınca 4 Ekim 1853’de “Kırım Savaşı
(1853-1856)” resmen başladı. Savaşın iki önemli cephesi Tuna ve
Kafkaslar savaş içindeydi. Bu sıralarda savaşın önemli safhalarından
birisi olan “Sinop Basını” ile Osmanlı donanması, Ruslar tarafından
30 Kasım 1853’te imha edildi (Akbulut, 2014: 333-350). Ancak bu
Osmanlı donanması İngiliz koruması altında olan bir donanma idi ve
bu olay İngiltere için bir aşağılanma durumu olarak görülmüş ve
İçişleri Bakanı olan Lord Palmerston istifa etmişti. İngiltere’nin
destekçisi ise III. Napolyon’un başında olduğu Fransa idi. İngiltere
ve Fransa için Anti-Rus propagandasının teması ise “Barbarizm’e
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karşı Medeniyetin Haçlı Seferi” idi. Aslında üç devlette birbirinin
kopyası olup her üçü de Osmanlı Devleti’nin topraklarında gözü
olan devletlerdi. İngiltere ve Fransa, 27 ve 28 Mart tarihlerinde
Rusya’ya savaş ilan ettiler. Müttefiklerin ilk mevzi yeri Gelibolu
olmuştu. Bu süreçte Bulgarlar bir genel isyan çıkarmaktan
çekinmişlerdi ayrıca Sırplar ise küçük birlikler halinde Rus ordusuna
katılıyorlardı. Uzun zamandır Balkanlar üzerinde büyük emelleri
olan Avusturya kendi politikası ile Rusya’nın politikasının çatıştığı
düşüncesindeydi. Bu süreçte Rusya, Silistre Kuşatmasını
geçemeyerek geri çekilmişti. Ayrıca Avusturya ile Osmanlı Devleti
“Boyacıköy Antlaşması” imzalayarak Eflak ve Boğdan’ın Rus
işgalinden kurtarılması yönünde anlaşmışlardı. Bu nedenle Rusya’ya
Avusturya tarafından verilen nota Rusya tarafından kabul gördü ve
Rus birlikleri 7 Ağustos 1854’de Memleketeyn’den çekildi. Ancak
bu çekilmenin ardından Avusturya ve Osmanlı’nın beraber olarak
Memleketeyn’e girmesi ile beraber Avusturya, Memleketeyn
üzerinde bir nüfuz kuruyordu (Yıldız, Karaçağıl, 2012: 273-285).
İngiltere ve Fransa Devletleri, Kırım üzerine yürümeye
karar verdiler. Rusların Kırım komutanı Prens Menşikof idi.
Sivastopal’a yürüyüşü Osmanlı adına Süleyman Paşa ve Rüstem
Paşa yürütecekti. Bu şekilde girişilen savaşta Alma Muharebesi ile
Menşikof kaybederek Sivastopol’a kadar çekildi. Sivastopol’da 17
Ekim 1854 sabahı başlayan muharebe sonrasında özellikle Türk
askerlerinin gösterdiği üstün başarı sonucunda İnkerman
Muharebesi ile Rusya bozguna uğramış bunun üzerine Avusturya,
Müttefiklerin yanında 22 Ekim’de savaşa girdiğini ilan etmişti. Bu
sıralarda Sardinya Krallığı da Ocak 1855’de Müttefikler safına
geçerek Rusya’ya savaş ilan etti. Rusya’da ise I. Nikola’nın yerine
Çar olarak II. Aleksandr geçmişti. Kırım Savaşı Müttefiklerin ümit
ettikleri sürenin çok dışına çıkmıştı. Nihayetinde savaş Rusların 9
Eylül 1855 gecesi Müttefik güçlerinin farkına varmadan
Sivastopol’u terk etmeleri sonucu sona erdi. Osmanlı Devleti,
Kafkasya Cephesinde istediği sonucu alamamış olmasına karşın
Karadeniz başarısı sonucunda Ruslara karşı üstün olarak savaştan
ayrılmıştı (Ünalp, 2013: 1-16).
Kırım Savaşı’nın 27 Ağustos 1853 tarihinden 27 Eylül 1855
tarihine kadar hazineye getirmiş olduğu yük 11.200.000 sterlinlik bir
malî hesap idi. Bu hesabın kapatılabilmesi için son çare olarak
Avrupa’ya başvuruldu. Bu nedenle Ticaret Bakanı Namık Paşa önce
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Paris’e ardından Londra’ya gönderildi. Burada uzun geçen
görüşmeler neticesinde İngiltere’nin kefaleti devletin birçok geliri
gözden çıkarılarak Osmanlı Devleti’nin ilk dış borcu 24 Ağustos
1854’te “Dent Palmer and Company” ile “Goldschmid and
Company” şirketlerinden alınmış oldu. Kredi 5 milyon sterlin olup
ödeme süresi 33 yıldı. Osmanlı Devleti’nden bu borcun ardından
aldığı borçlarla birlikte geri ödeme gücünün de olmaması ile bu dış
borçlar Osmanlı Devleti ve devamı için her zaman sıkıntı
oluşturacaktı. Kırım Savaşı sona ermiş ve bir barış antlaşması
yapılabilmesi için devletler diplomatik yollardan görüşmelere
başlamışlardı. Bu bağlamda I. Viyana ve II. Viyana Konferansı
yapılmış netice alınamamıştır. Ancak 1 Şubat 1856 tarihinde
başlayan konferansta bir sonuca varıldı. Buna dayalı olarak
yapılacak olan antlaşmanın Paris’te yapılması kararlaştırıldı. Paris
Barış Konferansı, 25 Şubat 1856 tarihinde başlamış ve konferansa
Fransa, İngiltere, Sardunya, Avusturya ve Rusya Devletleri
katılmıştı. Prusya ise 13 Temmuz 1841 Londra Boğazlar
Sözleşmesi’ni imzalamış olması nedeniyle toplantılara davet edilmiş
ve 18 Mart 1856 tarihinde konferansa katılmıştır. Osmanlı Devleti
adına ise Başmurahhas olarak Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa ve
ikinci murahhas olarak Paris Büyükelçisi Mehmet Cemil Bey
bulunuyordu. Ayrıca diğer devletler de ikişer temsilci
göndermişlerdi. Bu sırada müzakerelerin başlangıcı olması kabul
edilen bir lahiya Avusturya tarafından İngiltere ve Fransa’ya
sunulmuştu. Bu lahiyaya “Dört Nokta” adı verilmiş ve barış
antlaşmasının ana prensibi olarak kabul edilmişti. Bunlar (Kurşun, 2007:
193-198):

1.Eflak, Boğdan ve Sırbistan’ın Rus hakimiyetine verilmesinin
yerine Avrupa devletlerinin müşterek kefalet ve teminatı altına
alınması.
2.Tuna Nehri üzerinde seyr-i sefayin serbestisi ve bu nehrin
Rus hakimiyetinden ayrılacak yerlerinde uluslararası bir idarenin
kurulması,
3.Karadeniz tarafsız bir şekle konacak, bütün devletlerin
Karadeniz’de harp gemisi bulundurması yasak olacaktı.
4.Padişah, Müslümanlar ile Hıristiyanları eşit kabul ettiğine
dair ilan ettiği teminatı yine kendiliğinden teyid edeceğinden
devletin toprak bütünlüğü ve istiklali sağlanacaktır.
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Bu temel esaslar üzerinden yürütülen görüşmeler sonucunda
30 Mart 1856 tarihinde 34 madde ile bir ek ve geçici maddeden ve
ayrı ayrı üç uzlaşmadan ve bir de tarafsızların haklarına dair bir
beyannameden oluşan “Paris Barış Antlaşması” imzalandı. Paris
Barış Antlaşması ile Rusya, işgal etmiş olduğu Memleketeyn ve
Kars’ı Osmanlı egemenliğine bırakmıştır. Karadeniz donanması
sınırlandırılarak tarafsız hale getirilmiş, boğazların barış zamanında
tüm devletlere kapalı olduğu ilan edilmiş, Rusya Ortodoksların
hamisi olduğu yönündeki Sened alma iddiasından vazgeçmiştir
(Davison, 2006: 194).

3.6. 1856-1876 Arası Dönemde Şark Meselesi
Rusya, Paris Barış Antlaşması’nın masasından yeni kalkmış
olmasına rağmen Rusya’da yeni Çar olan II. Aleksandr, Osmanlı
Devleti’nin toprakları üzerinde Rus geleneksel politikasını
uygulamaya devam etmişti. Rusya’nın İstanbul elçisi İgnatiyef elçi
olarak gönderildiği zaman Balkanlar politikasına hız vererek
Balkanlar’daki Ortodoks-Slav unsurların Rusya’nın politikalarını
uygulayacak bir yapıya sokmaya gayret göstermişti. Paris Barış
Antlaşması’na göre, gelecekte Osmanlı Devleti ile anlaşmazlığa
düşen devletler silaha başvurmadan önce üçüncü bir ülkenin
arabuluculuğunu kabul etmesi kararı alınmıştı. Ayrıca antlaşmaya
göre, Tuna Prenslikleri Rus himayesinde olmayacaktı aksine
Osmanlı egemenliği altında ve büyük güçlerin garantisi altında
olacaktı. Bununla birlikte Tuna Prenslikleri, kendi orduları olan
bağımsız ve ulusal bir yönetime sahip olacaktı. Yine her birinde
Bakanlar Kurulu oluşturulacaktı. Bütün unsurların birleşimi sonucu
Eflak, 17 Şubat 1859 tarihinde Boğdan Beyi olan Aleksander Cousa
önderliğinde Prenslik olarak kendini resmen ilan etti. Bir süre sonra
Bükreş’te de Cousa yönetici olarak seçildi. Bu seçimler başlangıçta
Osmanlı Devleti tarafından hoş karşılanmamış olsa da sonrasında
Cousa onay aldı. Sultan I. Abdulaziz, 20 Kasım 1861 tarihinde
Romanya Prensliği’ni tanıdığını ilan etti. Tuna Prenslikleri üzerinde
yoğun bir Fransız ve Rus etkisi görülmekteydi. Tuna Prenslikleri,
1878 Berlin Antlaşması’na kadar bu statü içerisinde kalacaktı (Karpat,
2012: 295-302).

Sırbistan Muhtar Eyaleti, Kırım Savaşı esnasında Rus
propagandalarına rağmen tarafsız kalmayı başarmıştı. Savaş
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sonrasında imzalanan Paris Barış Antlaşması’nda 28 ve 29.
maddeler Sırplara ayrılmıştı. Bu maddeler şunlardı (Özkan, 2009: 177201):

Madde 28. Sırp Beyliği bundan sonra masada imzası
olan devletlerin ortak garantisi altındadır ve
Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetindedir. Adı geçen
beylik, milli ve müstâkil idaresiyle din, iç idare,
ticaret ve seyr-i sefayin serbestliğini muhafaza
edecektir.
Madde 29. Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’da
garnizon bulundurma hakkı, bundan önceki
nizamnâmelerde mevcut şartlar çerçevesinde
olacaktır. Ancak Osmanlı Devleti, Antlaşma
devletlerinin rızası olmadan Sırbistan’da hiçbir
askeri müdahale yapamayacaktır.
Bu iki şartın antlaşma kapsamına alınması Avrupalı
Devletlerin isteğiyle olmuş ve bu durum hem Osmanlı Devleti’ne
hem de Rusya’ya karşı olarak planlanmıştı. Bundan sonra Sırplar
artık bağımsızlık iddiasında bulunmayı daha kuvvetli dile getirir
olmuşlardı. Sırplar, 1858 yılı sonunda Miloş Obrenoviç yönetiminde
idi. Osmanlı, Miloş’un oğlu olan Michael’i 26 Eylül 1860 tarihinde
Sırp Prensi olarak tanıdı. Michael’in amacı, bağımsız olmak, BosnaHersek ile Karadağ’ı Sırbistan’a katmak, Ortodoks Sırpların
oturduğu bölgelerde büyük bir Sırbistan kurmak yani eski Stefan
Duşan Krallığı’nı yeniden canlandırmaktı. Balkanlar’da bu şekilde
yapılan girişimlerin destekçisi Rusya idi. 1858’de Moskova’da Asya
İşleri Bakanlığı’nın idaresi altında Eğitim Bölgesi Müdürü A. N.
Bahmetev’in başkanlığında kurulan “Slav Yardım Komitesi” sözde
eğitim faaliyetleri altında Ortodoks-Slav Politikasını sürdürerek
Balkan halklarının isyanlarını yönlendiriyordu. Sırbistan ile ilgili
olarak 1862 yılında Sırp İsyanlarının alevlenmesi üzerine bir
uluslararası konferans düzenlendi İngiltere, Rusya, Fransa, Prusya,
Osmanlı Devleti ve Piemonte’nin katıldığı konferans sonucu olarak
1862 “İstanbul Antlaşması” imzalanmıştı. Ancak Sırbistan isyanı
aralıklarla devam edecek ve bu sorun da halledilmek için 1878
Berlin Antlaşması’nı bekleyecekti (Gökyer, 2011: 265-279).
Yunanistan Krallığı kurulduktan sonra Yunanistan’ın resmi
politikası “Megali İdea” tabiri üzerine kurulmuştu. Meali İdea,
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Yunanlar’ın ‘Büyük Ülkü’sü anlamında olup günümüzde dahi bu
düşünceye sahip oldukları bilinmektedir. Bu hayale göre,
Yunanlar’ın geçmişte yaşamış oldukları iddia ettikleri toprakları
Başkent İstanbul olmak üzere ele geçirerek eski Bizans’ı diriltmek
ve iki kıtalı, beş denizli büyük bir Yunanistan kurmak ideali vardır.
İki kıtalı, beş deniz ifadesinden maksat, günümüz Yunanistan’ı, Batı
Anadolu hatta Karadeniz’de bir Pontus Yönetimi ve Karadeniz, Ege
Denizi, Akdeniz, Marmara Denizi ve İyon Denizi’dir (Hatipoğlu, 1988:
29). Bu bölgenin içerisinde varsayılan Giritli Rumlar, Rusya’nın
kışkırtmalarıyla 1841 ve 1858 yıllarında tekrar ayaklandılar. Bu
isyanlarla beraber 1864 yılında “Cezair-i Seb’a (Yedi Ada)” 1864
yılında Yunanistan’a bağlandı. Ancak isyanlar dinmedi ve 1866
yılında daha da şiddetlendi. Rusya’nın politikaları üzerine Girit
sorunu, Uluslararası bir “Akdeniz Sorunu” halini aldı. Bunun
ardından Girit Genel Meclisi, 2 Eylül 1866 tarihinde aldığı kararla,
Girit Adası üzerindeki Osmanlı egemenliğini ilga ettiğini ve
Ada’nın Yunanistan’a ilhak edildiğini bildirdi. Osmanlı Devleti
isyanların devam etmesi üzerine Girit’e “Özerklik” verdiğini 10
Ocak 1868 tarihinde ilan etti. Ancak yine de isyanların dinmemesi
üzerine Osmanlı Devleti, Yunanistan ile tüm ilişkilerini kestiğini 16
Aralık 1868 tarihinde bildirdi. Bunun üzerine Avrupalı Devletlerin
girişimiyle 9 Ocak 1869 tarihinde Paris Konferansı toplandı. Bir
süreliğine sakinleşen ortam kendini 1877-78 Savaşlarına havale etti.
Hersek, 1875 yılında Bosna’ya bağlı bir Sancak
konumundaydı. Hersek, Bosna’nın Güneybatı’sında olup ikisinin
kuzeyinde ise Sırbistan ve Karadağ bulunmaktadır. Hersek isyanı
başlayacağı sıralarda Balkanlar bir barut fıçısı konumunda her
tarafından patlaklar verir durumdaydı. Rum, Sırp, Ulah ve
Bulgarların, Rusya’nın yönlendirmeleri doğrultusunda ittifak
yaparak komiteler kurup silahlandıkları ve Memleketeyn’de büyük
bir isyanın hazırlığını yaptıkları bilinmekteydi. Ayrıca bu isyanı
yönlendirmek için Rusya’dan Yovan Daspira adında birisinin
Bükreş’e gelip Rum ve Bulgar komitelerine Başkan olduğu
bildirilmişti. Yine bu sıralarda Ulahların liderlerinden olan Minister
Bratianu’nun Ulahlara yaptığı konuşmasında, “Osmanlı Devleti’nin
meşgul olduğu şu sırada herkes silahlanarak maksadımızı
gerçekleştirmeli ve Ulah, Yunan ve Sırp olarak üçümüz ittifak
yapmalı, böylelikle milliyet ve medeniyetimizi korumak için bağımsız
olamalıyız”
dediğini
biliyoruz.
Sırbistan’da
Rusya’nın
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savunuculuğunu Jovan Ristic üstlenmişti. Rusya, Sırbistan’a Bosna
ve Karadağ topraklarında isyan çıkartması durumunda buraları
Sırbistan’a bağlayacağının sözünü vermişti. Bu nedenle Belgrad
Sırp komitesinin elebaşılarından olan Niko Okan, 1868 yılında bir
plan yaparak ayaklanmanın önce Hersek’te çıkartılması oradan da
yayılarak Sırp ajanlarının yönlendirmesiyle Bosna ve Karadağ’a
yayılmasını önermişti (Baltalı, 1982: 50). 1874-75 yılı kış mevsiminin
başlarında Hersek’in Nevesin bölgesinin 164 sakini evlerini terk
ederek Karadağ’a kaçmışlar ve birkaç orada kaldıktan sonra
Rusya’nın İstanbul elçisi General İgnatiev ile de görüşerek ve
Osmanlı Sadrazamı Esad Paşa’dan güvence alarak tekrar Hersek’e
dönmüşlerdi. Bu Nevesin yerleşimcileri dönüşlerinden sonra artık
vergi vermeyeceklerini ilan ederek isyan ettiler. Ardından Kozara,
Gradişka, Piridor, Gaçka Trebin Nahiyelerine uzanan isyan
Avusturya sınırlarına dayanmıştı. İsyanın ilk anından itibaren
Rusya, Sırbistan ve Karadağ’dan destekler alınarak isyanlar
önlenemez bir boyuta dönüşmüştür. Hatta Karadağ Prensi Nikola
isyancıları destekleyerek Peko Pavloviç’in elebaşılığını yaptığı bir
birliği Hersek’e göndermişti (Aydın, 2005: 931).
Rusya bu isyanlar sırasında Şark Meselesi’ni tekrar
gündemine almıştır. Avusturya, 1866 Sadowa yenilgisinden beri
Slav politikasına yönelmişti. Rusya adına Kont Andrassy, 31 Ocak
1876 tarihinde Paris Antlaşması’nı imzalayan devletlere bir nota
verip onaylarını aldıktan sonra Osmanlı Devleti’ne bölgede ıslahat
yapması gerektiğini bildirmiştir. Avusturya bir ıslahat lahiyası
sunmuş ve Osmanlı Devleti bu lahiyayı 12 Şubat 1876 tarihinde
toplanan Vükela Meclisi’nde kabul etmişti. Rus elçisi İgnatiev’in
Sadrazam Mahmud Nedim Paşa’ya baskıları sonucu kabul edilen bu
lahiya, Osmanlı Devleti’nin içişlerine doğrudan doğruya
karışabilmenin yolunu açmıştı. Ayrıca Hersek isyanları da
bastırılamamıştı (Toprak, 2011: 316-352).
Hersek İsyanları devam ederek Bulgaristan ve Selanik
taraflarına yayılmıştı. Bulgaristan’da 2 Mayıs 1876 tarihinde
Filipe’de isyanlar başlamıştı. Bu isyanın ardından 6 Mayıs’ta
Selanik’te isyan patlak vermişti. Selanik’te Müslüman olmak isteyen
bir Bulgar kızının Amerikan konsolosu tarafından kaçırılmasıyla
yaşanan bir olayda Fransız konsolos Muline ile Alman konsolos
Abot Vak öldürüldü. Bu olay üzerine Berlin’de 11 Mayıs’ta buluşan
Prens Gorçakov, Prens Bismarck ve Kont Andrassy bir
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memorandum hazırlayarak Paris Antlaşması’nı imzalayan devletlere
sunulmuştur. Ancak bu metin İngiltere’nin onayı alınmadan
oluşturulduğu için İngiltere bu metne karşı tepki vermişti (Drkenda,
2013: 5-25).

Avrupalı Devletlerin bu mütecaviz tutumundan cesaret alan
Sırp Milan Obrenoviç ile Karadağ adına Nikola Osmanlı Devleti’ne
karşı aralarında ittifak kurmak üzere 26 Mayıs 1876 tarihinde İttifak
Antlaşması yapmışlardı. Sırp ordusunun başına Rus General
Tchernaiev getirildikten sonra Sırp Milan, Osmanlı Devleti’ne 27
Haziran’da bir ültimatom vererek Bosna’nın kendi himayesine
verilmesini istedi. Karadağ adına Nikola da aynı şekilde Hersek’in
kendi himayesine verilmesini istedi. Bu ültimatom Osmanlı
tarafından reddedilince Sırplar, 1 Temmuz’da Osmanlı’ya savaş ilan
etmişlerdi. Karadağlılar bu savaşın hemen başlangıcında Sırbistan’ın
yanında yerini almıştı. Bu savaş ilanının ardından 8 Temmuz’da Rus
Çarı II. Aleksandr ile Avusturya İmparatoru Francish Joseph ise
Reichstadt’ta bir görüşme yaparak sözlü olarak kendi çıkarları
lehine bir anlaşmaya varmışlardı. “Reichstadt Anlaşması”
bağlamında, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı Devleti’ne karşı savaşta
yenilirse savaş öncesi mevcut durum korunacak ve Osmanlı Devleti
bu bölgelerde reformlar yapmaya zorlanacaktı. Ancak eğer Sırbistan
ve Karadağ savaştan galip çıkarlarsa Rusya 1856 Paris Barış
Antlaşması ile kaybettiği Besarabya’nın bir kısmını ve Batum’u
alacaktı. Bosna ile Hersek, Avusturya ile Karadağ arasında
paylaştırılacak Teselya ve Epir, Yunanistan’a verilecek, Bulgaristan
ile Rumeli bağımsız devletler olacak ve İstanbul serbest bir şehir
olacaktı. Böylece Osmanlı’nın Balkan toprakları paylaştırılmış
olacaktı (Toprak: 112-130).
Sırplar, Vidin, Niş ve Yenipazar üzerinden Osmanlı
ordusuna saldırmış ancak bu saldırılar Osmanlı orduları tarafından
durdurulmuştu. Bunun ardından Serasker Abdülkerim Nadir
Paşa’nın Belgrad üzerine yürümesi kararı alınmış ve Osmanlı
ordusu 19-24 Ağustos tarihleri arasında Aleksinac meydanında
Sırpları ezmiştir. Bunun üzerine Sırp Prensi Milan, Avrupa
devletlerine sığınarak bir barış yapılması için arabuluculuk
yapılması istemiştir. Rusya, Erzurum sınırına asker yığınağı yaparak
Osmanlı’nın dikkatini çekmeyi ve oyalamayı düşünmüştü. Ayrıca
bu sıralarda Osmanlı’da taht değişikliği olmuş ve 31 Ağustos 1876
tarihinde V. Murad’ın yerine II. Abdülhamid tahta geçmişti.
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Sırpların barış çağrısına ise İngiltere kulak vererek İstanbul’a sefir
olarak Sir Henry Eliott’u göndermişti. Ancak Osmanlı Devleti,
Sırpları kendi egemenliği altında olduğu için bu olayın bir iç
meselesi olduğunu bildirerek Avrupalı devletlerin karışmamasını
istemişlerdi. Şark Meselesi yine gündemdeydi (Çakmak, 2003: 241-254).
Sırplar savaşa devam etme kararı almışlar ancak Rus
ordusundan birçok askerin de Sırplara yardıma gelmesine rağmen
Osmanlı ordusu bu isyancıları 29 Ekim’de bir yenilgiye daha
uğratarak Belgrad ve Aleksinaç’ı ele geçirmişti. Sırpların
tükendiğini gören Rus Çarı II. Aleksandr ise Ekim ayı başında
Kırım’daki Livadya’da askeri danışmanları ile görüşme yaparak
Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya’nın savaş açması gerektiğini
bildirmişti. Sonuçta Rusya duruma müdahale ederek İstanbul elçisi
İgnatiev aracılığıyla Osmanlı Devleti’nin ordularını durdurmasını
aksi durumda 48 saat içinde İgnatiev’in İstanbul’u terk edeceğini 31
Ekim 1876 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’e bildirdi. Bunun
üzerine Osmanlı Devleti bir barış görüşmelerini kabul ettiğini ve bu
amaçla bir konferans düzenlenmesini bildirmişti (Yapıcı, 2012: 325-333).
3.7. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ayastefanos ile
Berlin Antlaşmaları
Osmanlı Devleti’nin Prensliklerle giriştiği mücadelede bir
süreliğine barış yapılması üzerine İngiltere, Paris Barış
Antlaşması’nı imzalayan devletlerin katılacağı bir konferansın
İstanbul’da yapılmasını önermişti. İngiltere’nin 4 Kasım’da yaptığı
bu öneriye 18 Kasım’da Osmanlı olumlu yanıt vermişti. Ancak
Rusya’nın baskıları sonucu Osmanlı’nın görüşmelerin başlangıcına
katılmaması kararı alınmıştı. Bu yolla Rusya, İngiltere, Fransa,
Avusturya, Almanya ve İtalya’nın temsilcileri 11 Aralık’ta Rus
sefaretinde buluşmuşlar ve Osmanlı ile yapılacak olan
müzakerelerin maddelerini belirlemişlerdi. Bu toplantının ardından
asıl konferans 23 Aralık 1876 tarihinde başladı. Bu tarihin Osmanlı
açısından bir önemi de Kanun-i Esasi’nin yürürlüğe konması
olmuştu. Konferansta alınan kararlar Karadağ, Sırbistan, BosnaHersek ve Bulgaristan olmak üzere dört ayrı bölüm halinde
sunulmuştu. Bunun üzerine konferansın sonuçlarını incelemek üzere
Sadrazam Mithat Paşa tarafından 18 Ocak 1877 tarihinde kurulan
Meclis’te konferans kararları reddedilmiştir. Bu karar Dışişleri
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Bakanı Safvet Paşa tarafından konferansa katılan ülkelere bildirilmiş
ve bunun üzerine konferansa katılan delegeler İstanbul’dan
ayrılmışlardı. Ancak bu durumdan hoşnut kalmayan II. Abdülhamid,
konumuzun dışında olan birtakım etkenlerden de etkili olarak Mithat
Paşa’yı azlederek yerine Edhem Paşa’yı Sadrazamlığa getirmişti.
Bundan sonra Pertev Efendi Sırplar ile görüşmüş ve Filiph Hristic
ile Dimitri Matic’den oluşan heyet ile Osmanlı arasında 28 Şubat
1877 tarihinde bir barış antlaşması imzalanmış ve bu antlaşma 3
Mart 1877 tarihinde Milan tarafından da onaylanmıştı (Arfaoui, 2009: 3850).

Avrupalı Devletler ise İstanbul konferansından sonuç
alamayınca Rusya ve Avusturya, Osmanlı Devleti ile bir kez daha
savaşarak Şark Meselesi’ni halletme arayışına girmişti. Buna
dayanak olmak üzere 15 Ocak’ta iki devlet arasında bir anlaşma
yapılmıştı. Bu anlaşma birtakım müzakerelerin ardından 18 Mart
1877 tarihinde bir antlaşma halini aldı. Bu antlaşma “Peşte
Antlaşması” olarak bilinmekte olup bu antlaşma ile Reichstadt
Antlaşması’nın maddeleri açıklığa kavuşturulmuştu. Peşte
Antlaşması’na onay alınması için İgnatiev, Avrupa’nın merkezleri
olan Berlin, Paris, Londra ve Viyana’ya gönderilmişti. Rus elçisi
İgnatiev’in çabaları sonucu görüşmelerin ardından 31 Mart 1877
tarihinde “Londra Protokolü” olarak bilinen bir antlaşma İngiltere,
Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya arasında
imzalanmıştı. Buna göre, Osmanlı ile Sırbistan arasında yapılan
Senet kabul edilmiş ayrıca Osmanlı’dan Karadağ’ın sınırlarının
düzeltilmesi, Bosna, Hersek ve Bulgaristan’da reformlar yapılması
önerilmişti. Ancak Osmanlı Devleti bu konferansın sonuçlarını iç
hukukuna bir müdahale olarak gördüğü için kabul etmemiş ve bu
durumu Rusya savaş sebebi saymıştır. Bu durum ise Osmanlı ile
Rusya arasında 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’nı
başlattı (Arfaoui: 45-50).
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan savaş
Rusya’nın 19 Nisan 1877 tarihinde savaş ilan etmesi ile başlar ve
Rus birlikleri 24 Nisan’da Osmanlı topraklarına girer. Bunun
üzerine Padişah II. Abdülhamid, Avrupa devletlerine başvurarak
Rusya ile bir savaşa girmek istemediğini ve Paris Barış
Antlaşması’nın 8. maddesi gereği iki devlet arasında arabuluculuk
yapmalarını ister. Ancak Fransa, İtalya ve Avusturya-Macaristan
savaşta tarafsız kalacaklarını bildirirler İngiltere ise Rusya’nın
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Süveyş Kanalı ve İstanbul’u işgal etmeye girişmediği sürece tarafsız
olduğunu bildirir. Böylelikle Osmanlı Devleti bir antlaşmadan daha
hak ettiği yardımı alamayarak Balkanlar’da Rusya, Sırp ve Karadağ
Presliği ile Romen Prensliği karşısında bir savaşın içinde kalmış
olur (Ahmetaj, 2011: 52-62).
Savaş, Balkan ve Kafkas cepheleri olmak üzere iki cephe
üzerinden yapılmıştır. Savaşta Osmanlı ordularının Serdarı Müşir
Ahmet Eyüp Paşa idi. Rumeli ordusunun Başkumandanı Çırpanlı
Abdi Paşa, Anadolu ordusunun kumandanı ise Müşir Ahmet Muhtar
Paşa, Batum ordusu kumandanı Ferik Hasan Tahsin Paşa, Karadağ
kuvvetlerinin kumandanı Ferik Süleyman Paşa Vidin kuvvetlerinin
kumandanı Ferik Osman Paşa ve Rusçuk kumandanı ise Müşir Eşref
Paşa idi. Buna karşılık Rusya kuvvetlerinin en önemli kumandanı
ise Çarın kardeşi olan Grandük Nikola idi. Bu şekilde oluşan bir
düzende Rus orduları Kafkas Cephesinde ilk önce 18 Mayıs 1877’de
Ardahan’ı 20 Haziran’da ise Doğu Beyazıt’ı diğer taraftan Balkan
Cephesinde ise 22 Haziran’da Tuna’yı geçmişlerdi. Buna karşılık
Ahmet Muhtar Paşa Kars’ı ve Gazi Osman Paşa ise Plevne’yi
kahramanlıkla savaşarak tekrar fethetmişlerdi. Yine de Rusya,
savaşta Edirne’ye doğru ilerleyerek 4 Ocak 1878’de Sofya’ya girmiş
ve 20 Ocak’ta ise Edirne’yi işgal etmişti. Bu durumda İstanbul’un
tehlikeye girmesi üzerine Padişah II. Abdülhamid, Rus Çarı II.
Aleksandr’dan barış yapılmasını istemiş ve 31 Ocak 1878 tarihinde
Edirne’de bir barış yapılmıştı. Ardından özellikle İngiltere’nin
muhalefetine rağmen Osmanlı ile Rusya arasında 3 Mart 1878
tarihinde İstanbul’un bir dış mahallesi olan bugünkü Yeşilköy
(Ayastefanos) olan yerde “Ayastefanos Barış Antlaşması”
imzalanmıştı. Antlaşmanın müzakerelerini Osmanlı murahhası
olarak Hariciye Nazırı Saffet Paşa ile Berlin elçisi Sadullah Bey,
Rusya adına ise Kont İgnatiev ile Nelidof yürütmüştü. Ayastefanos
Antlaşması, Rusya’nın tek taraflı olarak Balkanlar üzerinde söz
söyleme yetkisi kazanmış olduğu bir antlaşma idi. Ancak bu durum
Şark Meselesi’nin diğer ayakları olan devletleri rahatsız etmiş ve bu
antlaşmayı ilk önce Avusturya reddetmişti. Ardından İngiltere ve
Fransa bu antlaşmayı reddederek gerekirse kendi ordularının da
Balkanlara gelerek Rusya ile savaşabileceğine dair gözdağı
vermişlerdi. Bu durumu daha önce Kırım Savaşı’nda tecrübe eden
Rusya ise böyle bir durumda her şeye tekrardan başlamak
gerektiğini bildiği için diğer devletlerin görüşlerini kabul etmişti.
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Bunun üzerine Avusturya’da Bismarck’ın önerisi ile Berlin’de bir
konferans düzenlenmesi ve bu konferansta Ayastefanos
Antlaşması’nın yenilenmesi kabul edilmiş ve 13 Haziran’da
Berlin’de bir kongre toplanmıştı. Bu kongrenin başkanı, Bismarck
idi. Kongrede Rusya’yı Gorchakov ve Shuvalov, İngiltere’yi
Salisbury ve Beaconsfield, Avusturya-Macaristan’ı Andrassy,
Osmanlı Devleti’ni Aleksandr Karateodori Paşa, Mehmed Ali Paşa
ve Sadullah Bey temsil etmişlerdi. Bu kongrede Ruslar, büyük
devletlerin isteklerine boyun eğmek mecburiyetinde kaldılar. Rus
hükümeti, Berlin uzlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Berlin
Kongresi kararları mucibince: Rusya, Batum, Kars ve Ardahan’ın
çevrelerini aldı; Tuna’nın mansabındaki sol sahil boyu da Rusya’ya
iade edildi. Ayrıca Berlin Kongresinin kararlarıyla Sırbistan’ın ve
Romanya’nın istiklâlleri tanınmış ve Osmanlı Devleti’nin
himayesinde olmakla beraber bir Bulgar Beyliği kurulmuştu. Bu
suretle Rus harbinden Balkan Slavları büyük menfaatler elde etmiş
oldular. İşte bu nedenledir ki Bulgarlar ve Sırplar, II. Aleksandr’a
“Kurtarıcı Çar” adını verdiler (Kurat, 2014: 349-356).
4. Sonuç
Şark Meselesi Türkler Anadolu’da ve Rumeli topraklarında
var oldukları günden itibaren gündeme gelen ve Türklerin Avrupalı
Devletler ile yaptıkları mücadelelerden oluşan tarihi bir süreçtir. Bu
tarihi süreçte iki farklı Şark meselesi dönemi karşımıza çıkmaktadır.
Birinci dönemde Türkler, Avrupalı Devletler karşısında sürekli bir
ilerleme sağlayarak Viyana önlerine kadar fetihlerde bulnunarak
toprak kazanmışlardır. Şark meselesinin birinci dönemi olarak ele
alınan dönem 1071 yılından 1699 Karlofça Antlaşması’na kadar
sürmüştür. Ancak bu dönem Osmanlı Devleti’nin dünyadaki
gelişmeleri yakından takip edememesi ve Avrupa’da meydana gelen
gelişmeleri izleyememesi nedeniyle sonlanmıştır. Avrupa
Ortaçağ’dan Yeniçağ’a geçiş yaptıktan sonra Rönesans ve Reform
hareketleri ile ilimde ve fende ilerleme sağlamış ve Avrupa’da
buharlı makineler icat edilmiştir. Bu dönem özellikle Osmanlı
Devleti’nin 1683 ile 1699 yıllarında süren II. Viyana Kuşatması ve
sonucu olan Karlofça Antlaşması ile Şark meselesinin ikinci
dönemini başlatmıştır. Şark meselesinin ikinci döneminde Türkler
gerilemeye başlamış ve Avrupa her bakımdan ilerleme sağlamıştır.
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Bu ilerlemenin neticesi ise Türklerin 19. yüzyılda Avrupa ve Rumeli
topraklarını kaybetmesine neden olmuştur. Avrupalı Devletler 1789
Fransız İhtilali nedeniyle 1815 yılında Viyana Kongresi’ni
topladıkları vakit Rusya’nın delegeleri Şark Meselesi deyimini
kullanarak Osmanlı Devleti’nin topraklarının paylaşılması fikrini
ileri sürmüşlerdir. Netice olarak 19. yüzyılın şafağında daha 1804
yılında Sırp İsyanı ile başlayan fiili durum 1821 Rum isyanı ile
devam etmiştir. Osmanlı toprakları içerisinde 1828-1829 Osmanlı
Devleti ile Rusya arasında yapılan savaştan sonra Yunanistan
bağımsızlığını ilan etmiş 1829 yılı Edirne Antlaşması bu devletin
varlığını belirlemiş ve 1830 yılında Osmanlı Devleti de Yunanistan
Krallığını resmen kabul etmek durumunda kalmıştır. Ardından gelen
süreçte Osmanlı Devleti sürekli savaşlar içerisinde toprak
kayıplarına uğramıştır. Bu süreçte Avrupalı devletler sömürgecilik
ve emperyal amaçlarla Osmanlı Devleti’ne bağlı olan toplumları
isyana sevk etmiş burada da asıl rolü Panslavizm politikası ile Rusya
oynamıştır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bu savaşlara
dönemin büyük devletleri olan Fransa ve İngiltere de katılmıştır.
Osmanlı Devleti 19. yüzyılda galip olarak çıktığı 1853-1856 Kırım
savaşlı’nda dahi savaş sonrasında yapılan antlaşmalarda mağlup
devlet statüsü görmüştür. Kırım Savaşı sonrasında
özellikle
Balkanlar’da meydana gelen isyanlar ise 1877-1878 Osmanlı-Rus
savaşı’nın çıkmasına neden olmuştur. Rusya, Ortodoksluk ve
Panslavizm politikalarıyla Balkanlı Devletlerin hâmiliğini üstlenmiş
ve 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin topraklarında
Balkanlı devletler doğmuştur. Şark Meselesinin 19. yüzyılı sonuç
olarak Osmanlı Devleti için bir yıkım çağı olmuştur.
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İMÂM MÂTÜRÎDÎ’YE İZAFE EDİLEN BİR ESER:
PENDNÂME VE MÜNÂCÂT
(MÂTÜRÎDÎ’NİN NASİHATLERİ)

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ595
M. Davud HACIZADE 596
Eserin Tanıtımı
Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd elMâtürîdî es-Semerkandî, Ehl-i Sünnet Mezhebi’nin kurucu
isimlerindendir. Böylesine önemli bir ismin eserleri ve görüşleri
üzerinde bilimsel metotlara dayanarak yapılan çalışmalar henüz
yeterli seviyeye ulaşmamıştır. Onun temel fikirlerini bizlere aktaran
ve en önemli iki eseri olan, Kitâbu’t-Tevhîd ve Te’vîlâtu’l-Kur’ân
istifademize sunulmuş durumdadır. Bunların dışında olan, Farsçada
“nasihatler” anlamına gelen pendnâme ise henüz Türkçeye çevrilmiş
değildir. İlk defa bu çalışma ile söz konusu eseri dilimize
kazandırmış olmaktayız.
Mâtürîdî’nin eserleri hakkında bilgi veren klasik kaynaklar
onun başka eserlerinin olduğundan da söz etmektedir. Ancak
Pendnâme’den597 açıkça söz edilmemektedir.598 Rastlayabildiğimiz

595

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, skorkmaztr@gmail.com
596

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora
Öğrencisi, davud_sh@hotmail.com
597

Bu eserleri arasında akaid konuları ile ilgili olan Kitâbu’l-Makâlât,
Kitâbu Reddi Evâili’l-Edille li’l-Ka’bî, Kitâbu Reddi Tehzîbi’l-Cedel li’lKa’bî, Kitâbu Beyâni Vehmi’l-Mu’tezile, Reddü Kitâbi’l-Ka’bî fî Vaîdi’lFüssâk, Reddü Üsûli’l-Hamse li Ebî Amr el-Bâhilî, Reddü Kitâbi’l-İmâmi li
Badi’r-Revâfız ve er-Redd ale’l-Karâmita gibi isimler sayılmaktadır.
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kadarıyla Mâtürîdî’nin kendi eserlerinde de bu esere açıkça bir atıf
bulunmamaktadır.599 Bizim tercümesini sunmuş olduğumuz eser
ulaşabildiğimiz kaynaklar arasında en erken rahmetli Fuat Sezgin’in
kayıtları arasında yer almaktadır.600 Muhtemelen Sezgin elyazması
Bunlara ilaveten fıkıh usulü hakkında da Me’hazü’ş-Şerâ’i ve el-Cedel
adında iki eserden söz edilmektedir. Bunların isimleri verildikten sonra da
genellikle “…ve başka eserleri de bulunmaktadır…” şeklinde not
düşülmektedir.
598

Bkz. Nesefî, Ebu’l-Mu’în Meymûn b. Muhammed (ö. 508/1114),
Tabsıratü’l-Edille fî Usûli’d-Dîn, thk. Hüseyin Atay, Ankara 1993, s. 472;
Kureşî, Muhyiddin Ebû Muhammed Abdulkadir b. Ebi’l-Vefa Muhammed
b. Muhammed b Nasrillah b. Salim (ö. 775/1373), el-Cevâhiru’l-Mudîe fî
Tabakâti’l-Hanefiyye, Haydarabad 1322/1904, madde no: 397; İbn
Kutluboğa, Ebu’l-Fida Zeynuddin Kâsım (ö. 879/1474), Tâcu’t-Terâcim fî
Tabakâti’l-Hanefiyye, thk. Muhammed Haydar Ramazan Yusuf, Dâru’lKalem, Dımeşk-Beyrut, 1413/1992, s. 249; el-Kefevî, Mahmud b.
Süleyman (ö. 990/1582), Ketâibu ‘Alâmi’l-Ahyâr min Fukahâi Mezhebi’nNumâni’l-Muhtâr, thk. Saffet Köse, Murat Şimşek, Hasan Özer, Huzeyfe
Çeker, Güneş Öztürk, Mektebetü’l-İrşad, İstanbul 1438/2017, c. 2, s. 37;
et-Temîmî, Takıyyüddin b. Abdilkadir ed-Dârî el-Ğazzî el-Mısrî (ö.
1010/1061), et-Tabakâtü’s-Seniyye fî Terâcimi’l-Hanefiyye, thk.
Abdülfettah Muhammed el-Huluv, Dâru’r-Rıfâî, Riyad 1983-1989; etTabakâtü’s-Seniyye fî Terâcimi’l-Hanefiyye, Nuruosmaniye Kütüphanesi,
Nr. 3391, vr. 328 b.; Zirikli, Hayreddin, el-A’lâm, Kamusu Terâcim li
Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâî mine’l-Arab ve’l-Müstağrabiyn ve’l-Müsteşrıkîn,
yrz., trz., c. 13, s. 31.
599

el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmud (ö.
333/944), Kitâbu’t-Tevhîd, thk ve tlk. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi,
İSAM Yayınları, Ankara 2005; Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, thk. Fatıma Yusuf
el-Haymî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1425/2004; Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne,
thk. Muhammed Müstefîzurrahman, tsh; Câsim Muhammed el-Cebûrî,
Bağdâd 1404/1983; Akâid Risâlesi ve Kitâbu’l-Makâlât, Kâhire
Üniversitesi Kütüphanesi, Yazmalar Bölümü, No; 19495; Te’vîlâtu Ehli’sSünne, thk. Fatıma Yusuf el-Haymî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut
1425/2004; Kitâbü’t-Tevhîd, thk. Fethullah Huleyf, el-Mektebetü’lİslâmiyye, İstanbul 1979; trc. Bekir Topaloğlu, Ankara 2002; Kitâbu’tTevhîd, thk. Fethullah Huleyf, Lübnan 1982; Te’vîlâtu’l-Kur’ân, thk.
Mecdî Bâsellûm, Beyrut 2005.
600

Sezgin, Fuat, Geschichte des Arabischen Schrifttums (GAS), Leiden
1967, c. 1, s. 606.
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eser üzerindeki notu yeterli görmüş eserin Mâtürîdî’ye aidiyeti
üzerinde herhangi bir şüphe duymamıştır. Zaten Mâtürîdî’nin
eserlerini zikreden kaynaklar onun sayılan eserlerden başka kitap ya
da risalelerinin olduğunu haber vermektedirler. Risalenin içeriğinde
de göze çarpan büyük bir aykırılık olmayınca ona izafe etmekte bir
sakınca görmemiş olmalıdır.
Pendnâme ilk defa iki farklı mecmuadaki601 nüshaya
dayanarak Îrec Afşâr tarafından tahkik edilmiş ve İran’da Ferhengi
İran Zemin dergisinin dokuzuncu cildinde yayınlanmıştır.602 Bunun
601

Risalenin içinde bulunduğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde yer alan Fatih Kütüphanesi
nüshasında otuz bir eser ve yazar ismi bulunmaktadır. Bu eserlerden
birkaçının yazar isimleri boş bırakılmış, bazıları da verilmemiştir. Eserlerin
listesi sırasıyla şu şekildedir: 1. İmam Gazalî, Hamâkatu Ehli İbâha. 2.
Fahri Râzî, Tevhîd. 3. Fahri Râzî, Risale. 4. Fahri Râzî, Ziyârti Kubûr. 5.
Ebû Ali Sînâ, Risale. 6. Şeyh Şahabeddin Maktûl, Pertevnâme. 7.
Şahabeddin Maktûl, Heyâkilu’l-Envâr. 8. Şahabbeddin Maktûl, Mûnisu’lUşşâk. 9. Şahabbeddin Maktûl, Tercüme-i Lisâni’l-Hak. 10. Şahabbeddin
Maktûl, Sağîru Simurg, 11. Hâce Nusayr, Mebde ve Meâd. 12. Yazarı
Yazılmamış, Âğâz ve Encâm. 13. Yazarı Yazılmamış, Mürşidü’l-Kifâye.
14. Necmeddin Kübra, Sekînetü’s-Sâlihîn. 15. Muhammed b. İshak b. Ebî
Nusayr, Elfâz-ı Küfür. 16. Ömer b. Sehlân, Der Mantık. 17. Ömer b.
Muhammed b. Ali, Akâid-i Ehl-i Sünne. 18. Muhammed b. Ali, Der Cihet.
19. Ömer b. Sehlân, Âsârât-ı Alevî. 20. Fahri Râzî, Ferâset-i Tercüme. 21.
Yazarı Belli Değil, Methü Fakr ve Zemmi Dünya Berâyi Celaleddin
Karatay. 22. Ebû Mansûr Mâtürîdî es-Semerkandî, Risâle. 23. Abdullah elEnsârî, Risâle. 24. İlyas b. Ahmed Kayserî, Keşfü’l-Ukbe/Akabe. 25. Hâce
Nusayr, Evsâfü’l-Eşrâf. 26. Şeyh Şahabeddin es-Sühreverdî, Bustânu’lKulûb. 27. Ömer b. Muhammed b. Ali, Der Beyâni İtikâdi Ehl-i Sünnet ve
Cemaat. 28. Yazarı Yazılmamış. Risâle-i Seyfiyye. 29. Yazarı Belli Değil,
Hukûmâti Emîrî’l-Müminîn Ali r.a. 30-31. Yazarı Belli Değil, Ahlâk-ı Nebî
ve Mucizât-ı U Aleyhisselam. Buradaki listeden de anlaşılacağı üzere bu
mecmua Mâtürîdî’den oldukça geç bir dönemde istinsah edilmiştir. Söz
gelimi Fahreddin Razî’nin vefatı 606/1210 tarihindedir. Mecmua bu
tarihten de sonra yazılmış olmalıdır. Böyle olmakla birlikte müstensihin
bizim bilmediğimiz başka bir nüshaya dayanma ihtimali hala
bulunmaktadır.
602

Eserin tanıtımında yaptığı çalışmayı, Dr. Gulam Hüseyin Sıddîkî'ye
ithaf ederek şunları söylemektedir: Şeyh Ebû Mansûr Mâtürîdî Semerkandî
(h. 333) Mâverâünnehr bölgesinde saygıyı hak eden büyük şeyhlerden olup
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yanında Hamidjon Homidy tarafından internet ortamında yeralan
Özbekçe özet bir tercüme daha yapılmıştır. Eserin içeriğini
çoğunlukla âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerin tercümeleri
sayılabilecek cümleler oluşturmaktadır. Bu cümleler üzerinden
takdim edilen fikir ve tavsiyelerin İmam Mâtürîdî’nin görüşleri ile
603
önemli ölçüde örtüştüğünü ifade edebiliriz. Eserin dilinin Farsça
olması ise ya bu dilde yazılmasından veya bu dilin bölgede yaygın
olarak konuşulması sebebiyle bu dile tercüme edilmesinden
kaynaklanmaktadır.
Elimizdeki metnin neredeyse tamamını Mâtürîdî’nin
nasihatleri olarak okumanın mümkün olduğu kanaatindeyiz.
Tarikatten söz edilen iki cümle tartışmalı olmakla birlikte,604 eserin
fıkıh ve kelam alanının büyük âlimlerindendir. Ona mâtürîd nisbesinin
yapılışı, burasının Semerkand'ın köylerinden birisi olması sebebiyledir.
Onun birçok eseri bulunmaktadır. Onun hakkında Zirikli'nin 'Alâm'ında
"Muhammed b. Muhammed" maddesine, Cevâhiru'l-Mudîe, c. 2 s. 130,
Fevâidu'l-Behiyye ve ilgli yerlere bakılabilir. Mezkûr âlimin eserlerinden
olup burada metni neşredilecek olan risale, üstad Mücteba Minevî'nin
tavassutu ile Türkiye deki Hüseyin Çelebi'nin kütüphanesindeki 1184
numaralı nüshaya dayanmaktadır. Elimizdeki bu nüsha 201 varaklık bir
mecmuanın içindeki 111-b ile 115. sayfalar arasında yer almaktadır. Bu
nüsha çalışmamızda da H harfi ile belirtilmiştir. Diğer bir nüsha Fatih
kütüphanesinde 5426 numarada kayıtlı olup 726-27 yılı ile
tarihlendirilmektedir. Risale mecmuanın 258. sayfasında yer alıp, Şeyh Ali
b. Dost Hüdâ el-Ankarî hattıyla yazılmıştır. Mikrofilmini Minevî'nin
vermiş olduğu bu nüsha çalışmamızda F harfi ile belirtilmiştir. Söz konusu
risale bu mecmuanın 235 ile 240-a varakları arasında yer almaktadır.
Ayrıca Îrec Afşâr, Hüseyin Çelebi Nüshasının sonunda yer alan risalenin
zeylindeki kaydı eklemiştir. Zeyle göre risalenin sonundaki "Münacatı Ebû
Mansûr" başlığını taşıyan 16 satırlık kısım Hoca Abdullah-ı Ensârî'nin
münacatı veya diğer risalelerinden yapılan nakillerden oluşmaktadır. Bizim
Münâcat bölümünde tercüme ettiğimiz metin bu kısımdır.
603

Mesela bkz. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi, trc.
Bekir Topaloğlu, İSAM Yayınları, Ankara 2002, s. 9 vd.
604

Bu cümlelerde yer alan ifadeler de güzel olmakla birlikte irfan türü bilgi
sistemi Mâtürîdî’nin savunduğu bilgi sistemi ile uyuşmamaktadır. Yedinci
bâb’da yer alan “Şeriatı kendinde tamamla, Tarikatı kendi gönülün bil.
Hakikati kendinde bul.” şeklindeki ifadeler onun bilgi sistemi ile yeniden
karşılaştırılmalıdır. Onun bilgi kuramı üç temel üzerine kuruludur. Bunlar:
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içeriği İmam’ın görüşleri ile uyumludur. Metinde yer alan nasihatler
bir Müslümanı olgunlaştıracak ve ona İslam ilkeleri ışığında ahlak
ve şahsiyet kazandıracak niteliktedir.

1. Duyular, 2. Haberler, 3. Akıl'dır. Bunlar arasında tasavvuf ve tarikat
kültüründe önemli bir yere sahip olan keşif ve ilham bulunmamaktadır.
Keşif ve ilhamı bilgi kaynakları arasında saymaması bir yana, bu türden
iddiaları şiddetle reddetmektedir. Mâtürîdî’nin bilgi kaynakları hakkında
söylediklerinin başka bir biçimde ifadesi; idrak, haberler ve istidlaldir.
İlimin ne olduğu konusundaki görüşü; "Yararlı olan şeyler, hak ve güzel
olan şeyler ve bunları zıtlarından ayıran şeyler"in tasviri üzerinde
yoğunlaşmaktadır. Tasavvuf kültürünün temel dayanağı olan ilm-i ledün ya
da keşif ve keramet türünden şeylere yönelik olumlu bir cümle
bulunmamaktadır. Hz. Peygamber’in mucizeleri hakkında aktardığı olaylar
ise bizzat onun şahsı ile sınırlı olup her Müslümana şamil olmayan türden
hadiselerdir. Bkz. Mâtürîdî, Tevhîd, s. 9; Te’vîlât, Mü’minûn, 40/55 ve
Araf, 7/ 205. Âyet tefsirleri.
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PENDNÂME-İ MÂTÜRÎDÎ
Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla
Bu nasihatler Kutbu'l-meşâyıh (şeyhlerin kutbu), kudvetü'ssâlikîn (taliplerin nümunesi), şeyhu'l-islâm (İslam âlimi), alemü'lhüdâ (hidayet önderi), reîsu Ehli’s-Sünne (Ehl-i Sünnet’in öncüsü),
Şeyh Ebû Mansûr Mâtürîdî es-Semerkandî'ye (Radıyallahu anhu)
aittir. Bunlar on bâbdan oluşmaktadır.
Birinci Bâb
Allah Teâlâ ile ol.
Herkes alır ama O verir.
O verirse kimse alamaz.
O'nu an ki O da seni korusun.
Kim Allah'tan çekinirse herkes de ondan çekinir.
Kim O'nun emrine boyun eğerse herkes de onun emrine boyun eğer.
Ömrünü O'na kulluk için harca, çünkü O harcadığın şeyin hesabını
sorar.
Dünyaya kulluk etme, zira bilmeden Allah'ın düşmanına kulluk
etmiş olursun.
Ömür sermayeni Tevhidi bilmeye harca.
Aklı temel olarak gör.
Güzel itikadı, tükenmeyen bir sermaye olarak gör.
Sabır ile yükseklere ulaş.
Hakk’ın rızasını ganimet bil.
İlim ile silahlan.
Cömertliğe öncelik ver.
Kanaat ve cihat ile övün.
Takva ile âhiretten yer edin.
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Doğruluktan şefaatçi edin.
Mutluluğu ibadette ara.
Sözü herkes işitiyormuş gibi söyle.
Namazı, zekâtı, haccı ve cihadı yerine getir, asla ihmal etme.
Meleklere, peygambere, Allah Teâlâ'nın kitabına saygılı ol.
Ölüm anını kalbinde tut.
Hak Teâlâ'nın hükmüne razı ol.
Âhiret yolunun delilini peygamberden bil.
Allah'ın gösterdiği sırat-ı müstakîm üzere ol.
Allah'ın sözlerini rehber edin.
İyi insanlarla beraber ol.
Helali helal, haramı haram bil.
Nefsinden kaçınmayı Hakk’a ulaşmak bil.
Elde edemiyorsan, uğraşma.
Elinde olandan yine de ver.
Düşmana eziyet etme. Elinden geliyorsa (düşmanlığı) ortadan
kaldır.
Bedeninin her istediğini verme, çünkü istedikçe daha çok ister.
Huzur istiyorsan çalış, acı istiyorsan tembel ol.
Arzuların galebe çalsa da, nefsinin isteklerine boyun eğme.
Lüzumsuz insanlardan uzak dur.
Aptal insanı yaşayan bir kimse olarak görme.
Sabırlı ol ki; muradına eresin.
Kendini bilmeyi en büyük sermaye olarak gör.
Her işte yardım etmeyi seven kimse ol.
Beladan sakın, kendini ona teslim etme.
İlmin değerini bilmemezlik etme.
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Az söyle, az uyu ve az ye.
Kulluk ve taatte gayretli ol ama ibadetlerine de güvenme.
Günahtan kaçın ve Allah Teâlâ'dan ümidini kesme.
İkinci Bâb
Takvayı çok değerli bir kalkan olarak gör.
Aptaldan ve cahilliğini bilmeyen ya da kendini âlim sanandan uzak
dur.
İlim konusunda kendini herkesten daha eksik gör.
Ya öğren ya da öğret.
Duymadığını aktarma.
Kimseyi hak ettiğinden fazla övme ya da yerme.
Duyduğun ve işittiğin şeylere dikkat et.
Doğru sözlü ol başkalarının ayıplarının peşine düşme.
Doğru gibi görünen yalanı söyleme.
Önce düşün, sonra söyle.
Kendine doğru telkinlerde bulun ve kendini sorgula.
Sorulmadan söyleme, davet edilmeden gitme.
Başkalarının kavgasına dâhil olma.
Sözü ölçülü bir şekilde söyle.
Seni kendisine layık görmeyeni sen de kendine layık görme.
Almayana satma.
Günahsızlara vurma ki; başkaları tarafından nefret edilmeyesin.
Sana kötülük etmeyene sen de kötülük etme.
Affet ki affedilesin.
İyilik yap ki iyilik göresin.
Kendine güzel sıfatlar yakıştır.
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Yanlışı doğru olarak kabul etme.
Belayı, yapıp ettiklerinin sonucu olarak gör.
Günah söz söyleme ve günaha yaklaşma.
Birisini aşırı övmek suretiyle dalkavukluk yapma.
Sözü söylemeden önce neticesini düşün.
Haset ateşiyle gönlünü yakma.
Gitmeyen şeyi zorlama.
Kendi koymadığın şeyi sen alma.
Yapmadığın bir şeyi yapmış gibi gösterme.
Üstünü örten ol.
Gönlünü büyük hayallere kaptırma.
Beladan ibret al.
İyilik yapan ol, başkalarına eziyet etme.
Yaptığın kötülükle övünme.
Kendine gizli olan şeyleri açık olanlardan daha iyi gör.
Yemede ve içmede ölçülü ol.
Ölçülü konuş.
Gücün yettiğince başkalarına yardım et.
Kimseyi kötü sözle incitme.
Dışını güzelleştirmeye çalışmaktan daha çok içini güzelleştirmeye
uğraş.
Allah'ın fazlından iste.
Üçüncü Bâb
Mal ve mülk için kendini tehlikeye atma. Böyle yapmayanların
sözüne de değer verme.
Tasarruflu olmayı ikbal bil, malını harcamada tedbirli ol.
Herkesin ekmeğini yeme, ama herkese ekmeğini yedir.
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Dervişlerden çekinme (korkma).
Hak'tan gelen nimetleri arkası kesilmesin diye hüsnü kabul ile kabul
et.
Veren olarak Allah'ı bil.
Allah'ın hikmetini kendi bilginden daha yüksek gör.
Kendi ilmini yüksek görme.
Allah'tan gelenin zeval olmasından korkma.
Allah'a olan şükrünü amellerinle yerine getir.
Tedbirini takdire havale et. (Önce tedbirini al, sonra takdirden bil.)
Malı geçici bil.
Kendini övmeyi kendine töhmet bil.
Canı emanet bil.
Ömrünü nasıl geçirdiğine dikkat et.
Sağlığı ganimet bil.
Eceli hiç aklından çıkarma.
Kendi kendine yönelttiğin eleştirilere kulak ver.
Gözünü Hakk’ın doğrusuna yönelt.
Sonu zarara çıkacak olan faydanın etrafında dolaşma.
Öğrenmekten bıkma.
İşini öyle yap ki; ona tekrar dönmek zorunda kalma.
Büyük söz söyleme.
Makam ve mevkiyi ilimden iste.
Dostluğu mal ve mülk için satma.
Borcu malından sayma.
Affetmenin de affedilmenin de Allah'ın izniyle olduğunu bil.
İnatçılık ve kabalıktan sakın.
Hata işleyenin kabahatini, özür diledikten sonra gözünde büyütme.
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Affetmeyi kimseden esirgeme.
Kendini şehvetinin esiri yapma.
Tembelliği doğruluğun zaafı bil.
Eğer istediğin şeyde sulh sağlanmıyorsa, savaşa hazır ol.
Kaybedeceğini bildiğin bir savaşa girme.
Bin dostun olsa da, bir düşman daha edinme.
Düşmanın dostluğuna güvenme, düşmanın tatlı sözüne aldanma.
Düşmanını hafife alma.
Düşmanın zaafa düşmüş olsa bile ona güvenme ve onu hafife alma.
Düşmanından ne kadar çekinirsen çekin, yine de az değildir.
Kim senden korkarsa sen de ondan kork.
Düşmanına karşı doğru dürüst düşmanlık yap.
İçine sinmeyen ve kalbine yatmayan şeyi yapma.
Dostlarınla orta seviyeli dostluk yap.
Düşmanının dostun olabileceğini unutma.
Dünyada ayıp ve hüner eksik olmaz. Ayıbın peşinden koşma.
İnsanları fazla övme, çünkü daha sonra onları tenkit etmek istersen
imkân bulamazsın.
Zarar görsen bile doğru sözden şaşma.
İmkânın ölçüsünde birine yardım etmekten çekinme.
Acımasız birine acıma.
Cimri ve sonradan görme kimseden borç para isteme.
Sülale ve akrabalarının değerini bil onlara hürmet et.
Cahil zahide değer verme.
Tanımadığın kimselerle yola çıkma.
Kendindeki azın başkalarındaki çoktan daha değerli olduğun bil.
Kendi ihtiyacını kendin görebiliyorsan, başkalarına minnet eyleme.
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Zaaflarını görmemezlikten gelme.
Kendini bilmeyene değerli şeylerini teslim etme.
Emaneti sahibine aleni bir şekilde iade et.
Varlığınla övünme.
Çalış, çabala, akıllı ol ki; aldatılan olmayasın.
Emaneti gözet ki; değerin olsun.
Sana ait olduğunu ileri sürdüğün şeyin senin olduğunu kesin bir
şekilde bil ki; onu başka birine vermesinler. Kendini bil ve malını
koru.
Olanı olduğu gibi kabul et.
Düşmanlık ve taassubu necaset bil.
Dördüncü Bâb
Dilini kötü sözlerden koru ve onlara alışmasına müsaade etme.
Sonunda gülünecek bir hale düşmek vahim bir durumdur.
İnsanların yüzüne söyleyemeyeceğin şeyi arkasından söyleme.
Söylemek yerine, elinden geleni yapabiliyorsan yap.
Boş konuşmayı bütün afetlerin başı bil.
Minnet edilen ol, minnet eden olma.
Şükürsüzlük ve vefasızlığı kendine yol edinme.
İhtiyaç sahiplerinin durumunu başlarına kakma.
Eğer bir şeyden dolayı birinin minneti altında isen kendini onun
kölesi bil.
Kendini Müslümanların nazarında zan altında bırakma.
İhtiyaç gidermeyi büyük bir iş olarak kabul et.
Yaptığın iyiliği başa kakarak dile getirme.
Dostlarına kötü davranma.
Kötülüğe yardım etme.
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Senin düşmanlarınla birlikte olan kişinin dostluğundan kork.
Kötülüğüyle bilinen ya da kötü söz söyleyen birini yakınında tutma.
Töhmetli bir yere gitme.
Birilerinin üzüldüğü şeye sen sevinme.
Beşinci Bâb
Ev halkının (Ehl-i Beyt) hakkını gözet ve onları küçümseme.
Satmayı istediğin köleni artık elinde tutma.
Bir kişinin işi sensiz de oluyorsa onu (sensiz bırakırsın diye)
korkutma.
Yanlış ve hatanın cezasını ölçülü ver.
Halkın senden ümitvâr olmasını sağla
İyilik yapmak için bahane ara.
Nasihat olarak uygun görmediğin bir şeyi başkalarına tavsiye etme.
Her nerde olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu unutma,
O'na karşı saygısızlık etme.
Her durumda dost ve yardımcı olan Allah'tan gafil olma.
Kendini güvende hissettiğin zamanda tedbirli ol.
Güçlü olduğun zamanlarda kin gütme.
Zamana ve düşmana karşı tedbirli ol.
En zayıf hileyi bile hafife alma onu en güçlü bir tuzak bil.
Aheste olarak istenen azı aceleyle istenen çoktan daha hayırlı bil.
Doğru olmayan kişiyi yanında bulundurma.
Akrabalarından düşkün olanlara kalbini aç.
Hafif meşrep insanları adam yerine koyma.
Faydasız ilimden uzak dur.
Derdini, derdine derman olabilecek kimselere söyle.
Önemli işlerde zaaf gösterme ve ümitsizliğe düşme.
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Kadınları erkeklere karşı hiçbir işte üstün tutma.
Yemeyi ve içmeyi az tut ve başkalarına da ikram et.
İnsanlara karşı öyle bir tavır sergile ki; sana yakışsın.
Öyle bir şey ek ki; yetiştiğinde pişman olmayasın.
Vereni Allah bil ve şükrünü O'na yap.
Herkesin döneceği yerin O'na olduğunu bil.
Büyük bir nimet olan hikmet ve afiyeti Hak'tan bil.
Akraba ve yakınlarını çokça ziyaret et.
Kızgınlık ve teslimiyet anında ahitte bulunan kimseyi mazur gör.
Hevâ ve hevesinin peşine düşme.
Kalp ve gönlünü din bilgisi ile aydınlat.
Bedenini aşkla ibadet etmeye alıştır.
Eğer mal ve makam elde edersen akraba ve yakınlarını
tanımazlıktan gelme.
Eğer ehl-i dünya ile oturursan dinini unutma.
İzzet ve haşmeti adalet ve insaftan bil.
Malı haksız ve uygunsuz yere harcama.
Hoş olmayıp zelil âdet ve alışkanlıklardan sakın.
Güçlü ve kudretli olduğun zamanlarda büyük himmet sahibi ol.
Akrabalarını zayıf olduğu zamanlarda hakir görme.
Düşkün ve dara düştüğün zamanlarda sabırlı ol.
Zamanın kıymetini bil ve onu hiçbir şeyle değişme.
Az olan derdi çok bil.
Yaptığın işi hor görme.
Her nimetin bir sonu vardır.
Her zorluğun bir kurtuluşu vardır, sonucunu bekle.
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Altıncı Bâb
Halkı razı ederek hoş bir hayat geçir.
Cömert olmak için doğru bir şekilde söz ver.
Yolculukta, mukimken olduğundan daha güzel huylu ol.
Güçlü olduğun zamanlarda dine daha sıkı sarıl.
Bedenini arzularının denizinde batırma.
Hastanın halinden anlamayan kimseye karşı sert ve haşin ol.
Büyük şeylerin olmasını sadece çaba ile izah etme.
Cimri kimsenin seni arayıp sormasını bekleme.
Doğru yolun rehberi ilim sahibi olmaktır.
Dost kazanmanın yolunu az konuşmak ve başkalarını incitmemekte
ara.
Gençlik yıllarını ziyan etme.
Düşmanına rahat verme.
Sefihleri insan yerine koyma.
Savaşta yakınlarına yardım et.
Kibirliye karşı kibirli olmayı farz bil.
Kimseyi hakir görme.
Eğer namını korumak istiyorsan sırlarını ifşa etme.
Aptala ve dindar olmayana ekmek verme.
Misafiri minnet altında bırakma.
Kötü akrabanı evine alma.
Cimrilik ve arabozuculuk huyuyla öğünme.
Kendi kendinden habersiz olma.
Cevabına tahammül edemeyeceğin ve özürü kabul olmayacak şeyi
söyleme.
Tecrübenden istifade et ve ondan gücüne güç kat.
İki cihan saadetini âlimlerin sohbetinden öğren.
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Güzel ahlakını insanlardan ehil olanlara göster.
Peygamberleri elân yaşayan kimselermiş gibi gör.
Hayatın lezzetini iyi insanların sohbetinde bil.
Ölümü kesin bir ayrılık bil.
Cehennemin acısını cahillikten bil.
İşlerinde Allah'tan başkasına dayanma.
Kendinle Allah arasındaki irtibat doğru olsun ki, insanlarla arandaki
bağ doğru olabilsin.
Umut ışığını hiçbir zaman kaybetme.
Kendinden haberi olmayan insanlardan uzak dur ki Allah'ın rahmeti
senin üzerinde görünsün.
Geldiğin yerden kaçma. İstesen de istemesen de tekrar oraya
döneceksin.
İşlerini her zaman istişare ile yap.
Bedeninin arzularını terk et.
Olmayacak şeyler için güç ve kudret isteme.
Zahitliği emniyet bil.
Yedinci Bâb
Geçmişe, kırılana ve dökülene âh-u vâh eyleme.
Uyanıklığı bir işin sonunu görmek diye bil.
Ömrünü heveslerinin peşinde koşarak tüketme.
İmkânsızlığın hiçbir teviline inanma.
Zarardan vaktinde dönmeyi kâr bil.
Elinle yardım edebileceğin yerde nasihat etmeyi cahillik bil.
Herkesle iyi geçin.
Boş sözlerin konuşulduğu yerde oturma.
Çalıntı maldan pay isteme.
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Merhametsiz kimseden dost edinme.
Ayıp şeyler yapan tanıdıklarından uzak dur.
Uygun olmayan işleri yapma.
Mert olmayan kimselerin yanında bulunarak kendine eziyet etme.
İyiliğin kıymetini bilmeyen kimseyle sohbet etme.
Müflis ya da elinden bir şey gelmeyen kimseyle oturma.
Gammazdan vefa bekleme.
Melâmetten korkmayan kimseden kaçın.
Çocukların aklına güvenme.
Kadınların istikrarına güvenme.
Yatalak yaşlı kadını ev yoluna düşürme.
İyiliğin kadrini bilmeyene iyilik etme.
Sarhoş gence nasihat etme.
Kıymet bilmez ahmağa nasihat ederek ömrünü tüketme.
Bir işte ehil olmayana az bile olsa o işi verme.
İhtiyacını Hak'tan bil ve O'ndan iste.
Dostlarına kusurlarını haber ver.
İyi dostunun cefa ve hatasına bakma.
Dostunu zamanında hatırla.
Hiçbir kötülükle anılma.
Kendi sırlarını dost ve düşmanlarından gizle.
Sırdaşlarını kızgın hallerinde dene.
Büyüklerin yanına girdiğinde gözünü sakın.
İnsanları alış verişte sına, sonra onlarla dostluk et.
Kendi durumuna uygun dost ve kendi durumuna uygun hemcins bul.
Ahmak dosta güvenme ki sırtını suya vererek boğulmayasın.
Korkuyu ölümden daha acı bil.
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Emniyet ve güvenliği hayat bil.
Beden sağlığını hayatın esası bil.
İyilikle anılmayı yaşamaktan daha değerli bil.
Kimsenin dış görünüşüne aldanma.
Kendi yapabileceğin işi başkalarından bekleme, elinden geliyorsa
sen başkalarına yardım et.
Hiçbir kimseye savaş edeceğin veya düşmanlık göstereceğin
şeklinde vaatte bulunma.
Kıymeti olmayan hayatı ölüm bil.
Sözü, gökyüzünden dahi büyük bil.
Manasız yere çok konuşmayı en büyük ayıp bil.
İnkârı bütün hilelerin üstünde bil.
Her ne kadar ilim öğrensen de sana faydası yoksa onu ilimden
sayma.
Allah'tan başka hiç kimseyi gerçek muallim bilme.
Allah'ı bilmeyi Allah'tan öğren.
Şeriatı kendinde tamamla.
Tarikatı kendi gönlün bil.
Hakikati kendinde bul.
Büyükleri sadece bir kereliğine yakînin olarak görme.
İnsanların sahip olduklarına tamah etme.
Başkalarının mallarına haset etme.
Başkaları senden emin olsun.
Dilenciyi savaşa gönderme.
Çok istemeyi marifetten sayma.
Sultandan sakın. Onların az iltifatını çoğa say.
Yöneticilerle tartışma, yenilen sen olursun.
Başa gelene üzülme.
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Yaşlılara saygı göstermek akıllı adam işidir. Abartı değildir.
Davet edilmediğin yere gitme.
İyi pişir ki lezzetini alasın.
İyi insanların yaşarken ziyaretlerine, öldüklerinde de cenazelerine
git.
Kendisiyle iyi olduğun şey hakkında kötü konuşma.
Dost veya düşmana karşı nasihat etmekten vazgeçme.
Kötü âdet (sünnet) başlatma, tâ kıyamete kadar insanların
bedduasını alırsın.
Kulağını kötü sözden sakın.
Sekizinci Bâb
Senden yaşça ileri olanları büyük gör.
Ne kadar uzakta olsa bile ilmi öğren.
Geçmişteki tecrübelerini kendine rehber edin.
Kurtuluşu diline sahip olmakta bil.
Herkesin sözüne inanma.
İyi sözü herkesten öğren.
Dünya için âhiretini satma.
Başkalarının nasıl olmasını istiyorsan kendini de öyle şekillendir.
İlacı sağlığın yerinde iken kullan.
Haset eden dosttan kaçın.
Herkese kendi işini yapmasını emret.
Dokuzuncu Bâb
Eksikliği ayıp olarak gör.
Hiç sebep yokken bile güvenilir kimse ol.
İstikrarı alışkanlık haline getir.
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Dünyada iş yapan ol.
Mülkü Allah'tan korkan yöneticiye teslim et.
Düşmanınla dikkatli bir şekilde konuş.
Devleti insanların hizmeti için kullan.
Hedefe ulaşmak için sabırdan başka yol yoktur.
Söz dinlemeyen orduyu ordudan sayma.
İtaatsiz tebaayı da tebaadan sayma.
Silahsız cesuru enayi say.
Bolluk dolu bir mülk istiyorsan halka ihsanda bulun.
Müreffeh ve muntazam bir devlet istiyorsan Allah'ın rızasını ve
halkın hoşnutluğunu gözet.
Büyük işi akıllı insana küçük bil.
Küçük işi büyük insana büyük bil.
İyiliği münasip olmayan yerde yapma.
Fesada karşı düşmanlığı kendine fariza bil.
Vakarsız insanları eşek ve deli say.
Bazı olayları sadece sabırla aşabileceğini bil.
Haset, cimrilik ve kabalığı, malın, makamın ve canın zehiri say.
Ahmak emîri, kendi emîrin sayma.
Hünersizliği kendine yol edinme.
Bütün dünyayı ele geçirmeye çalışan bir sultan ile sarhoşluğu ile
bilinen bir sultanı ansızın ortaya çıkan bir bela bil.
Akil insanlarla sohbet et.
Dünyada kiminle beraber olduğunu iyi seç ve ona dikkat et.
Dünyayı elde etmek istiyorsan cömertlik ve yardım severliği
kendine silah edin.
Âlim dediğin kimse bir yerin cömerdi ve adaletlisi olmalı.
Bir şeyi asaleti olan kimseden iste. Çünkü o usule dair hata yapmaz.
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Kalbini temiz tut ki muradına erişesin.
Ehil olan kimseyi imam seç, ehil olmayanı değil.
İşini önemsemeyen bir emiri, düzgün bir yönetici olarak sayma.
Kendini övme. Birileri seni överse onunla da böbürlenme.
Nifakı (ayrılığı) ilimsizlik say.
Eğer kazanın gerçekleşmesi mümkün ise akıllı kimselerin tedbirine
uy.
Tedbir yolunun takdiri engellemeyeceğini bil.
Önce kendi ayıbını gör.
Kendini dilencilikle maruf etme.
Yorulmaktan rahatlık bekle.
Yorulmayı rahatlığın neticesi bil.
Huzur ve mutluluğu çalışma ve çabada gör.
Bir işi yapabilmeyi mutluluk olarak gör.
Onuncu Bâb
Hünerini bir çaba sonucu elde et ki; senin de değerin olsun.
Belayı sadaka ile def et.
Saygınlığı maldan daha değerli bil.
Mülkü saygınlığa tabi bil.
Kibirli insanı iblisten say.
Kul hakkını bilmeyeni hayvandan daha aşağı gör.
Seviyesini bilmeyenin sohbetinden çekin.
Bilgili dostun nasihatlerini kabul et.
Geçip giden zamandan ibret al.
Düşmanınla istişare et ama her değini yapma.
Kızgınlıktan sakın.
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Düşmanının acı sözlerinden dolayı yerini terk etme. Onun güzel
davranışlarına da sırtını dönme.
Hasmının arkasına sığınma.
Savaşta yüksek sedalı ol.
Kendini insanlara mutemet gösterme ki herkes sana güvenmesin.
Güzel sözü aziz bil.
Yerinde durmayı sebat bilme.
Bazı durumlarda tedbirli olmayı sakıncalı görme.
Rezil olmak istemiyorsan başkalarını ayıplama ve inatçı olma.
Eğer herkesi kendine düşman etmek istiyorsan kibirli ol.
Allah'ın nimetlerini herkese haber ver, kendi iyilik ve kötü huylarını
da gizle.
Yaman gözden kork.
Allah'ın haşmetine karşı tevazu ile boyun eğ.
Darlık zamanlarını tevekkül ile geçir.
Dini, ilim ile edin.
Gönlünün aydınlanmasını istiyorsan bedenini yorarak isteklerinden
vazgeç.
Düşmanının az olmasını istiyorsan, kendinle meşgul ol.
İnsanları kendine dost etmek istiyorsan, malı kendine düşman et.
Kendini mutlu etmek istiyorsan, başkalarına kötülük etme.
İzzet istiyorsan, başkalarıyla alay etme.
Büyük olmak istiyorsan, hafif şeylerden kaçın.
Eğer kavga istiyorsan kindar ol.
Kolaylığı soru sormakta bil.
Hediye vermeyi sıkıntılı duruma düşmekten önce düşün.
Duayı kalkandan daha tesirli bil.
Ümitli olmak bitmez tükenmez bir sermayedir.
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Öyle şeyler yap ki; ölsen de yaşayasın.
Allah'la olmayan, Hakk’ın dışındaki şeyleri batıl bil.
(Hak’tan) gelen bela imtihan olarak sana yeter. Buna şikâyet etmen
hatadır.
MÜNÂCÂT-I EBÛ MANSÛR
İlahî, bana haksızlık ettin diyemem,
Sende bir hakkımın kaldığını da söyleyemem.
İlahî, Sen gaib idin ben de ayıp ve noksanlık içinde idim.
Sen gaiplikten çıkınca ben de ayıp ve noksanlıktan kurtuldum.
İlahî, Seni bilmeyi arzu ettim
Şimdi ise bu arzumu suya ve toprağa attım.
(Ey mümin kişi bil ki;) Güzel dost güzel işten daha iyidir
Çünkü güzel dost seni kusurdan kurtarır.
Güzel iş seni, kendini beğenmeye götürür.
Ya Rab eğer dostun isem engelleri aradan kaldır.
Eğer misafirlerden isem beni güzel misafirlerinden eyle.
İlahî eğer dua etmeyi emrettinse
Kalem derde derman olsun (dualarımı kabul et).
(Bil ki;) arayan bulur.
Tatlı dille söylenen şeyde zehrin olabileceği söylenir.
Bu durumda (sen) sessizlik şerbetini iç (duyduğun herşeye inanma
ve aktarma).
Ağzına gelen her şeyi söylemek ziyandır.
Marifetten maksat haddini bilmektir.
Hikmetten maksat tecrübe sahibi olmaktır.
Hakikatten maksat (yukarıdan beri) anlattıklarımdır.
İlahî, hazırsın niye seni arayayım?
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Nazırsın (görüyorsun) ne diyeyim?
Nasıl açıklayayım?
Olduğu gibi görünmeyi ya da göründüğü gibi olmayı
Cümle halkına hakikatli bir şekilde duyurdun.
(Ey mümin kişi bil ki;) nefis puttur.
Halkın her söylediğini kabul etmek zünnâdır.605
Hakikati bir defada (öz olarak) söyledim.
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
(İlahî) bize gösterdiğin adalet Sen’in hüccetindir.
Senin eskiden beri bize söylediğin şudur:
Yapılmasını nehyettiğin şey zaten senin kontrolündedir.
Yapılmasını emrettiğin şey de bazen yerine gelmeyebilir
(Çünkü hayrı ve şerri yaratan sensin).
(Ey mümin kişi) eğer tarikat istersen (Allah’a) ittiba et.
Eğer hakikat istersen (günahlardan) inkita (uzaklaş) et.
(İlahî) şu dostun olan kimselere verdiğin ne büyük bir lütuftur:
Her kim ki kendi tanır, Seni tanır.
Ve Seni tanıyan kendinden vaz geçer.
(Bil ki;) Tevhid, O’nu (Allah’ı) birlemektir.
Tevhid, O’nu benzeri olan anlamında bir olarak görmek değildir.606

605

Hristiyan rahipler veya Mecûsî din adamlarının belleri ya da
boyunlarına taktıkları bir tür kuşak.
606

Fatih Nüshası: “Kutbu’l-Meşâyıh Ebû Mansûr el-Mâtürîdî esSemerkandî Rahimehullahi Aleyh’in, yirmi ikinci bâb’da yer alan risalesi
bitti.” Hüseyin Paşa Nüshası: “Allah en doğrusunu bilir.” Metnin zeylinde,
“Münâcât” kısmının Hoca Abdullah Ensârî’ye ait olabileceği gibi bu
iddianın yanlış olabileceğine de dair de bir not bulunmaktadır.
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ÇEVRE SORUNLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE
GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
Hanife BÜYÜKGÜNGÖR*
Çok eski çağlardan beri var olan çevre kirliliği on
dokuzuncu yüzyıldaki Sanayi Devrimi’nin etkisi ile doruğa
ulaşmıştır. Ancak çevre biliminin ve ciddi bir ekolojik bilincin
oluşması yenidir.
İnsanların, tarım ve endüstri etkinlikleri başladığından beri
çevre üzerinde etkileri olmuş, ancak ciddi sorunların çoğu endüstri
toplumunun doğuşundan sonra ortaya çıkmıştır. Tüm çevre düzenin
ve sonuç olarak da insanların yaşamı tehlikeye düşmüştür.
Başlangıçta, çevrenin korunması üzerinde durulmamış, ekonomik
büyümeye her zaman daha fazla önem verilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı’nı izleyen yıllarda ekonominin yeniden canlanmasıyla
birlikte çevre sorunları giderek artmış ve çevre korunmasının resmi
politikaların içinde yer alması 1960lardan sonra zorunluluk arz
etmiştir. Ciddi çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalan endüstrileşmiş
ülkelerin çoğu daha önce de çevrenin korunmasıyla ilgili çalışmalar
yapmış, ancak konuyla ilgili tutarlı bir politikaları olmamıştır.
Çevre sorunları ve tarihsel gelişim
19. yüzyıl yazarlarının, gelişen endüstrinin çevre için
yaratacağı tehlike konusunda uyarıcı yazılar yazdıkları
görülmektedir. George Perkins Marsh’in 1864 de yayınladığı kitabı
“İnsan ve Doğa”, endüstrileşmenin getireceği sorunlara karşı bir
uyarı niteliğindeydi. Amerika’da bunu izleyen yıllarda doğanın
korunması artan bir ilgi gördü: 1872’de dünyanın ilk ulusal parkı

*

Prof. Dr., Ondokuz Mayis Üniversitesi 55200 Samsun/Türkiye

e-mail: hbuyukg@omu.edu.tr
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olan Yellowstone Park açıldı. Daha sonra birçok doğayı koruma
örgütü kuruldu. Buna rağmen çevre sorunlarıyla ilgili politikalar ve
çevre sorunlarıyla ilgili kuruluşlar ancak yirminci yüzyılın ikinci
yarısında ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde ise bu ilgi biraz
daha gecikerek 1960’ların sonlarında önem kazanmıştır.
Başlangıçta çevrebilimciler, çevreyle ilgili akımların ortaya
çıkmasında önemli bir rol oynadılar. Barry Commoner, çevrebilimin
en önemli dört ilkesi olarak belirlediği; a) Doğada her şey birbirine
bağlıdır b) Çevre kirliliği bir yerde son bulmalıdır c) Hiçbir şey
karşılıksız elde edilmez d) Doğayı en iyi dengeleyen yine kendisidir,
konularını halkın anlayacağı biçime sokmakla, büyük bir ün
kazanmıştır.
Benzer şekilde; birkaç ilginç kitap çevre sorunlarıyla ilgili
kamuoyu oluşmasında önemli rol oynamıştır. Bunlar arasında,
1962’de Rachel Carson’un böcek öldürücülerin tehlikesini konu
edinen “Silent Spring”i (Sessiz Bahar), daha çok Roma Kulübü’nün
ilk raporu olarak bilinen ve 1971’de Dennis Meadows’un
yayınladığı ‘The Limits to Growth” (Gelişmenin Sınırları), “The
Ecologist” adlı İngiliz dergisini çıkaranlar tarafından 1972’de
yazılan “Blueprint for Survival” (Yaşamı Sürdürmenin Yolları)
sayılabilir. 5 Haziran 1972 de toplanan “Stockholm Dünya Çevre
Konferansı” Dünya kamuoyunun uluslararası platformda bu
konulara ilgisinin çekildiği ilk zirve toplantısıdır.
1980’de Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve FAO ile
UNESCO’dan destek alan (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Fonu
yardımlarıyla, Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği “Dünya Koruma Stratejisi”ni planladı. Bu stratejiyle, çevre
sorunlarının ele alınış biçimine yeniden yön verilmiş ve korumanın
en önemli üç amacına ulaşılabilmesi için geçerli politika
tanımlanmıştır: Bu tanımlama, temel çevresel oluşumların ve yaşam
düzenlerinin korunması; tür çeşitliliğinin korunması, bitki ve hayvan
türleriyle ekolojik düzenden özenli biçimde yararlanılması olarak
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belirlenmiştir. 1983’ de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma
Komisyonunun “Ortak Geleceğimiz” kitabının yayını ile bu ilgi
artarak devam etmiştir.
On dokuzuncu yüzyıl sanayileşmesinde ise ortaya çıkan
tablo korkunçtur. Tüm sanayi bölgelerinde metalürji ve demir çelik
kuruluşları karaları, suları, havayı kirlettiler. Charles Dickens’in
romanları, Friedrich Engels’in yazıları, Londra’nın kirlenmişliğinin
kitaplardaki en bilinen delilleridir. 1930’da hava kirliliğinden
Belçika’nın Mosa Vadisi’nde 63 kişi öldü. 1952 yılında ise
Londra’da yaşanan felaket çok daha büyüktü. 4000’i aşkın kişi nefes
alma zorluğundan, insanların doğayı tahribinin bir sonucu olarak
öldü.
1960larda ve 1970lerde çevrebilimle ilgili kavramlarla doğa
ve çevre korunmasıyla ilgili kavramları içeren sentezler gelişmeye
başladı. Bu sentezlerin oluştuğu sırada geniş boyutlu
endüstrileşmeye, elektrik üretimine, çağdaş tarım yöntemlerine ve
teknoloji konusunda Batılıların takındığı tutuma karşı eleştiriler
yönetildi. Bu eleştirilere, ileriye dönük demokratikleşme, merkezi
yönetimden uzaklaşılması ve kişilere daha çok fırsat tanınması gibi
politik düşünceler de eşlik etti. 1970lerin başındaki petrol bunalımı
çevre sorunları üzerinde toplanmış olan ilgiyi enerji sorununa çekti.
Günümüzdeki durum
Günümüzde de durum pek parlak değildir. Belki böyle toplu
ölümlere rastlanmıyor ama Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına
göre bir milyarı aşkın insan hava kirliliğinin doğrudan tehdidi
altındadır. Yıllarca toplanan çöplerin denizlere dökülmesi
sonucunda bu durumdan geçmişte ne kadar insanın zarar gördüğünü
tespit etmek ise mümkün değildir. Üstelik günümüzde de denizlere
çöp dökülmesi şeklindeki uygulama tamamen terkedilmiş değildir.
Gerek deniz altı canlılarını öldüren gerekse bunların vücutlarında
zararlı maddeler birikmesine yol açan deniz kirliliği, sonuçta yine
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insanoğluna zarar vermektedir. Günümüzde, sayamadığımız tüm bu
kirliliklerin başta kanser olmak üzere birçok hastalıkta önemli etkisi
olduğu kabul edilmektedir.
Dünya nüfusunun ve insan etkinliklerinin artması
sonucunda, doğal çevre üzerindeki baskılar sürekli çoğalmaktadır.
On yedinci yüzyıldan bu yana çok sayıda memeli hayvan ve kuş
türünün soyu tükenmiştir. Ayrıca, balinalar, büyük yırtıcı hayvanlar,
filler gibi öteki birçok tür, tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Birçok ülkede, özel bitki ve hayvan türleriyle birlikte doğal rezervler
de yasalarla korunmaktadır. Bazı endüstrileşmiş Batı ülkelerinde
kırsal alanlar, bahçeler, yeşil alanlar ve korular gibi yarı doğal
alanlar vardır. Böyle yerlerin çoğunda zengin ve özgün bir bitki
örtüsüyle doğal hayvanlar bulunur. Çeşitli ülkeler, açık alanların
değerlendirilmesini düzenleyen yasalar yardımıyla bu tür yarı doğal
bölgelerin, yol açmak ve yapı kurmak amacıyla bozulmasını
yasaklamaya çalışmaktadır.
Değerlendirme
İnsanlar tarih boyunca temel gereksinimlerini karşılamak
için doğayı cömertçe kullanmışlardır, doğanın zenginliklerinden
yararlanarak gelişmiş ve daha ileri uygarlık seviyelerine
ulaşmışlardır. İçinde yaşadığımız zamanda, gereksinimlerin temini
içinde sadece doğanın kullanılmasına değil, doğanın tüketilerek
ortadan kaybolmasına da tanık olmaktayız. Bu durum doğanın bir
parçası olan insanı da tehlikeli bir geleceğe itmektedir.
İçinde yaşadığımız yüzyıl, sanayileşmenin hızlanmasına,
ilerlemesine, dünya nüfusunun artmasına ve beslenme sorunun
ortaya çıkmasına tanık olmuştur. Yirminci yüzyılda hızla artan
üretim, doğanın çok hızlı biçimde tüketilmesine yol açmıştır. Artan
talep yüzünden yeni kaynaklara ulaşabilmek amacıyla yeni
teknolojilere geçilmesi çevre sorununa yeni boyutlar eklemiştir. Bu
yüzyılda çevre sorunları küreselleşmiş ve bütün dünya devletleri için
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öncelikli sorun olmaya başlamıştır. Özellikle yirminci yüzyılın son
çeyreğinde bilim adamları tarafından ozon tabakasındaki incelmenin
fark edilmesi üzerine ciddi kaygılar başlamış ve sonraki yıllarda
yapılan araştırmalarda bu incelmenin ciddi bir hal aldığı
kaydedilmiştir. Bunun dışında havaya salınan emisyonlar sonucu
ortaya çıkan asit yağmurları ve küresel ısınma da insanoğlunun karşı
karşıya kaldığı en büyük çevre sorunlarındandır.
Sanayileşmenin yarattığı çevre sorununun sanayileşmenin
sadece bir yan etkisi biçiminde hafife alan görüşler temelinde
değişmiştir. Bu bakımdan yirminci yüzyılın son çeyreğinde gelişen
çevrecilik hareketini, yalnızca doğanın kirlenmesine değil, doğanın
imhasına karşı koymaya çalışan bir hareket olarak görmek gerekir.
Sanayide kendisini hızla hissettirmeye başlayan çevre korumacı
özelliklere sahip ürünlerin üretilmesine başlanmasının ve çevre
korumacı özelliklere sahip ürünlere daha yüksek fiyat ödeyerek
tercih edilmesinin nedeni, çevre sorunları konusunda yaşanan
duyarlılığın artmasıdır. Çöp, asbest, kimyasal atık toplama, bertaraf
etme, geri kazanma ve hava kirliliği konularında firmalar faaliyet
göstermeye başlamıştır. İçme suyu ve atıksu arıtma konularında
gelişmeler kaydedilmiştir. Doğalgaz, kömür, petrol gibi enerji
kaynaklarının kullanımında merkezi ısıtmadan yararlanılmıştır,
ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ve bu yönde yapılan
yatırımlar da artış göstermiştir. 1970lerden sonra yapılan
protokollerle küresel çevre sorunları için önleyici adımlar atılmıştır,
fakat hala Çin, ABD gibi gelişmiş ve nüfus olarak büyük ülkelerde
özellikle karbon emisyonlarının çok yüksek olduğu ve bu şekilde
devam etmesiyle birlikte ilerleyen yıllarda küresel iklim
değişikliklerine sebep olabileceği görülmektedir. Bugünlerde
yapılan araştırmalar ve çalışmalar da bu yöndedir.
En son ağaç kesildikten, en son ırmak zehirlendikten, en son
balık yakalandıktan sonra… ancak ondan sonra paranın
yenemeyeceğini anlayacaksın. (Kızılderili Atasözü)
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EBU HANİFE’DE KİMLİK ve EYLEM TEORİSİ
-İman-Amel İlişkisi ve Günah/Kebîre Problemi-

Mehmet EVKURAN*

Ebu Hanife Dinî Otorite ve Âlimin Konumu
İslam vahyi, kendisini önceki vahiylere atıf yaparak
temellendirdi. Ancak vahiy geleneğinin yolundan saptığı ve tahrifata
uğratıldığını

vurgulayarak

da

kendi

varlığını

meşrulaştırdı.

“Öncekileri tasdik eden” bununla kalmayıp onların gizlediği ya da
kaybettiği gerçekleri açığa vuran bir kitap olarak Kur’an’ın Ehl-i
Kitab’a yönelik eleştirileri ortadadır. Müslüman kelamcılar,
Kur’an’da yer alan bu din eleştirisinden ilham almışlar ve Hıristiyan
ve

Yahudi

teolojilerine

yönelik

olarak

polemikler

kaleme

almışlardır. Teolojik ve kurumsal düzeydeki bu eleştiri metinlerin
Ortaçağ’da

okunduğu-yasaklandığı

ve

Aydınlanma

sürecinde

kiliseye karşı verilen mücadelede etkili olduğu bilinmektedir.
Kur’an’ın Ehl-i Kitab eleştirilerinden çıkarılması gereken en
önemli ders, kurumsallaşan ve gelenekselleşen dinin, vahiyden
uzaklaşması, ona karşı yabancılaşması ve kötülük üretmeye
başlamasıdır. Bu süreçte din adına bir sömürü ve baskı düzeni
kurulmakta, düzenin sahipleri kendilerine yönelik her türlü eleştiriyi

*

Prof. Dr., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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bizzat Tanrı’ya ve dine yapılmış bir saldırı olarak nitelemekte ve
muhaliflerini zındıklık, ilhad vs. ile suçlayarak ötekileştirmektedir.
Kur’an’da din adamlarının yaptıklarını eleştiren pek çok
ayetten biri şöyledir:
“Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu,
insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan
alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah
yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.” (9/Tevbe,
34)
Dine dayalı bir söylem seküler benzerlerinden daha etkili ve
süreklidir. Çünkü dindar kitlelerin zihniyetine ve iç dünyalarına
derin ve etkin biçimde nüfuz etme özelliği vardır. Bir kez dine
dayalı kurumlar ve gelenekler oluşunca ondan başkasını hayal etmek
gerçekten

de

imkânsız

bir

hal

almaktadır.

Din

alanında

kurumsallaşma ister ilmî ister mistik anlamda olsun bazı riskler
barındırmaktadır. Yine Kur’an’ın eleştirilerini dikkate alacak
olursak bu risklerin başında, dinin yozlaşması ve Allah’ın sözlerinin
insanlarınki ile karıştırılmasıdır.
İnsanlar bir gelenek içinde dini alıp içselleştirirler ve
sosyolojik bir gerçektir. Ancak dinî hakikatin yozlaştırılması
konusunda Kur’an çok ciddî ve sert bir tutum takınır. Hiçbir
mazereti de kabul edilebilir bulmaz. Ataların izlediği yol,
öncekilerin mirası, liderler, toplumsal dengeler, şartların zorluğu,
nefsin eğilimleri, şeytanın ayartmaları vs. Kur’an metni boyunca adı
geçen ve inandırıcı bulunmayan gerekçelerdir. Kur’an, insanı verili
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olan gerçeklere feda etmemekte ve insandan da bu tarzda bir çaba,
direnç ve kararlılık (sabır) beklemektedir. İnsanın, kendisini tarihin
ve sosyolojinin mağduru gibi göstermesi de keza Kur’an’ın geçersiz
bulduğu bir mazerettir.
Bu bağlamda Ehl-i Kitab’ın din adamlarına eleştiriler
yönelttikten sonra, sıradan halka da mesajlar verilmektedir. Sadece
önderlerine ve din adamlarına uyduklarını ve onların kendilerini
saptırdığını iddia edecek olan kitlelere yönelik Kur’an’ın hitabı
açıktır:
“Onlar, Allah'ı bırakıp, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem
oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa bunlar da ancak, bir olan Allah'a
ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.
O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.” (9/Tevbe, 31)
Günümüz Ebu Hanife okumalarında karşılaşılan eksik
tanımlamalar ve yanıltıcı eğilimler üzerinde ayrıca durmak gerekir.
Bu noktada dile getirebileceğim en önemli nokta şöylece
belirtebilirim: Ebu Hanife’nin din adına kurulmak istenen her türlü
otorite girişimine itiraz etmiş olması gerçeğinin, onun takvasına ve
hamasetine vurgu yapılarak kibarca geçiştirilmesidir. Kişisel görüş
ve gözlemim odur ki, imam İslam’ın kilisesinin kurulmasına karşı
çıkmıştır. Bu iki şekilde olabilirdi: İktidarlar güçlerini kullanarak
önde gelen âlimleri yanlarına alır, din adına bilgi tekeli oluşturur ve
aykırı yorumların tümünü dine aykırı ilan ederek tasfiye eder. Diğeri
ise dinin kurucusu ve tebliğ edicisi ile kan bağı üzerinden bir
imtiyaz iddia ederek dinî-siyasî otorite oluşturmak.
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Bilindiği gibi Ebu Hanife hem Abbâsî hem de Emevî
sultanlarından gelen resmî görev tekliflerini kabul etmemiştir.
Üstelik bu sultanlar, Müslüman olduklarını söyleyen yöneticilerdir.
Diğer pek çok âlim gibi Ebu Hanife de kadılık vs. görevlerini kabul
edebilirdi. Nitekim kendisinin reddettiği teklifleri öğrencileri kabul
etmiştir. Âlim yaşadığı dönemde ilmi temsil eden kişidir. O,
söylemleri ve davranışlarıyla ilmin otoritesini, üstünlüğünü ve
onurunu temsil eder. Onun toplumla ve iktidarlar olan ilişkisi de bu
bilinç ve duyarlılık üzerinde yürümelidir. Bir rivayette ‘âlimlerin,
peygamberlerin vârisleri olduğu’ dile getirilmiştir (Buharî, etTârîhu’l-Kebîr, VIII, 337; Ebu Davud, 24 İlim, 1). Bu rivayetin,
sahih olmadığı, ilmi ve âlimi yüceltmek üzere iyi niyetle üretildiği
iddia edilse de (Akyüz; 2012, 186-187), âlimin toplumdaki rolü ve
etkinliği düşünüldüğünde anlam olarak çok yerinde olduğu
söylenebilir. Zira insanın hayata, ölüme, tarihe, çevresine ve ötesine
(fizik ötesi), hatta kendisine nasıl bakacağını ve toplumsal bir olarak
nasıl davranacağını belirleyen şey, edindiği bilgi ve değerler
sistemidir. Bu ise sınıflı toplumlarda bilgiyi elinde bulunduran
kesimler tarafından sağlanır. Âlim, entelektüel, sanatçı vs. hayata
yön veren bilgi ve değerleri dile getiren, temellendiren, onları
savunan ve temsil eden canlı bir aktördür. Aslında bu,
peygamberlerin de görevidir.
Günümüzde âlim ile yönetici (umerâ-ulemâ) arasındaki
ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair tartışmalarda Ebu Hânife’nin
duruşu nedense çok dile getirilmemektedir. Oysa iktidarları rahatsız
etmeden de bu konuyu konuşmak mümkündür. Zira âlim, anarşist ya
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da müzmin bir muhalif değildir. Hakkı ve adaleti hem topluma hem
de iktidara karşı dile getiren bir uyarıcıdır. Bunun için âlimin özerk
ve özgür olması gerekir. Sivillik de bunu tamamlayan bir parçadır.
İmamın Müslüman iktidarlar karşısında sergilediği tutumun doğru
yorumu, anarşizm olamaz. İktidarın ya da toplumun unuttuğu/göz
ardı ettiği ilke ve değerleri onlara hatırlatmak üzere araya mesafe
koymaktır. İktidar ile ya da toplum ile aşırı özdeşleşen ve onların bir
parçası olan âlim, hakikati dile getirme, eleştirme ve savunma
konumunu kaybedecektir.
Ebu Hanife’nin muhalefete yönelik bakışı üzerinde de
durmak gerekir. Tarih kitapları onun İmam Zeyd’in ayaklanmasını
haklı

bulduğunu

ve

hatta

ekonomik

destek

sağladığını

kaydetmektedirler (Belâzurî, Ensâb, III, 435). Bununla birlikte dinin
‘sürekli isyan’

için bir teolojik arka plan oluşturmasına sıcak

bakmadığı çıkarılabilir. Ayrıca Ehl-i Beyt taraftarlarının siyasi
üstünlüğü elde etmeleri halinde, hak ve adaletin tam anlamıyla
gerçekleşeceğinin bir garantisi bulunmamaktadır. Üstelik Emevîlere
karşı gelişen ihtilâlin temel sloganı mazlumların ve Ehl-i Beyt’in
intikamını almak idi. Ancak devrimlerin için geçerli kural
bozulmamış, ihtilal önce kendi çocuklarını yemiştir. Abbasî iktidarı,
yönetim üzerinde hak iddia eden Ehl-i Beyt taraftarlarını bastırmak
için çok yönlü politikalar izlemişlerdir.
Ebu Hanife Emevîlerin yıkılışına ve Abbasî iktidarının
kuruluşuna tanık olmuştur. Onun yaşadıklarından çıkardığı sonuç
galiba şöyleydi: Hak için verilecek gerçek ve kalıcı mücadele ilim
alanında olur. Siyaset yüzeyde, ilme yarar sağlayacak ve onun
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önünü açacak adımlar atar. Ancak başta ve sonda söz ilmindir.
Hakkı savunmak, kategorik olarak iktidarı desteklemeye ya da inatçı
bir muhalif olmaya indirgenemez. Bunları aşan bir duyarlılıkla,
toplumda zulmü doğuran toplumsal alt yapının ortadan kaldırılması
için çalışmak gerekir. Zihniyetlere yön veren fikir ve değerler
değişmeden, toplumun değişmesi beklenmemelidir. Belki zalim ile
mazlum yer değiştirebilir; ancak zulüm olgusal bir gerçek olarak
hâlâ ortada durmaya devam edecektir.
İmâm, İslam’ın itirazcı yanını da cemaatçi yanını da fark
etmiş, bu ikisinden birini diğeri için feda etme kolaycılığına
düşmemiş, dinin bu toplumsal ilkesini kişisel sivil duruşu ve
söylemleri ile birleştirmeyi başarmıştır, ve bugün aşırı dünyevîleşen
ve siyasallaşan (hem iktidar hem de muhalefet anlamında) dinî
söylemin sorunlarının çözümü için bir perspektif sunmaktadır.
Bu nedenle imâmın fıkıh anlayışı her iki taraf (iktidar ve
muhalefet) için de kullanılabilir bir mahiyet arz etmekteydi. Ancak
iktidarın onun usûlünü alıp değerlendirme konusunda daha önde
olduğu söylenebilir. Nitekim öğrencisi imâm Muhammed ve
Yusuf’un, resmi görevleri kabul etmeleri ile birlikte Hanefîliğin,
özellikle Türklerin kurduğu devletlerde bürokrasinin hukukunu
oluşturduğu söylenebilir. Bugün tepeden toplumu düzenlemeye
çalışan yenilenmiş devletçi reflekslerle teolojik sorunlara yaklaşan
kesimlerin,

Ebu

Hanife’ye

rağmen

gelişen

bu Hanefiliğin

sıkıntılarını fark edemedikleri anlaşılmaktadır. Oysa dinin düzeltici,
şifa veren, güzel ahlâk üreten gücünü yeniden keşf etmek için onun
sivil bir paradigma olarak yeniden anlaşılması gerekmektedir.
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Hanefîliği, yeni bir baskıcı iktidar üretmek için teolojik zemin
yapmak, Ebu Hanife’nin aklından bile geçirmek istemediği şeydir.
Gündelik hayatta karşılaşılan sorunların uygulamaya dair
olanlarına dair (muâmelât ve ibadât vs.) çözüm çabaları fıkıh
disiplininin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Burada önemli olan nokta,
bu çabaların uzunca bir süre bireysel ve sivil bir düzlemde devam
etmiş olmasıdır. Hamidullah’ın değerlendirmesine göre “Çabaların
ferdî oluşu, sonradan gelen alimlerin çalışmalarını arttırdı.
Şüphesiz hükümlerin toplanıp kanunlaştırılması resmî yöntemlerle
yapılsaydı, bu kadar parlak neticeler vermezdi.”(Hamidullah, 16).
Gerçekten de kanunlaştırma gayretlerini devletin tekeline alıp,
üretilen yargı kararlarını tek bir metin altında toplayıp onu
diğerlerinin üzerinde bir otoriteye bağlama girişimleri olmuştur.
Örneğin;

Abbasî

Halifesi

el-Mansûr’un,

önde

gelen

hadis

âlimlerinden İmâm Mâlik’e Muvatta’ adlı eserini hazırlatması bu
hukuksal çeşitliliğe son verip en azından devletin görüşünü temsil
eden bir metnin ortaya konması önerisi kabul görmemiştir
(Hamidullah, 16, 17).
Toplum hayatının tek bir hukuk bakış açısı altında
toplanması

ve

düzenlenmesi, âlimlerin bağımsız

ve

özgür

çalışmalarını ortadan kaldıracak ve hukuksal zenginliği ve çeşitliliği
yok edecek bir yaklaşımdır.
Ebu Hanife’nin Öğretisinde Kimlik Teorisi
Kimlik tartışmaları teoriktir, ancak kimlik ile ilgili sorunlar,
pratik toplumsal süreçlerin bir sonucudur. Bu nedenle kimlik
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söylemlerinde öne çıkan iki eğilimi netleştirmek gerekmektedir: İlk
olarak kimliği kuran teorik ilkeler ve değerleri eksen alan eğilimler.
Bu yaklaşım, ideal tanımlar peşindedir ve kimliği üstlenen
bireylerde ve toplumda bulunması gereken niteliklere atıf yaparlar.
Mükemmelliyetçidir ve pratiğin sesini pek duymak istemez. Kimlik
tartışmalarındaki ikinci eğilim ise,

kimliğin pratik sorunlar

karşısındaki sıkıntılarını gözetir. İlkinin aksine teoriye uymayan
konulara ve bunların çözümüne yönelir. Bir örnek üzerinden
somutlaştırmaya çalışalım: İslam’a göre yalan söylemek haramdır.
Ancak yalan söyleyen bir Müslümanın durumu nedir? Birinci cümle
kimliğe dair bir tanımlamadır. Teori açık seçiktir. Ancak pratikte
işler tam da böyle ilerlememektedir. Bu nedenle, kimlik
tanımlarında

işlerin

yolunda

gitmediğinde

ve

beklenmeyen

durumlarla karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğine dair
bilgilendirme ve yönlendirmelerin de bulunması gerekir. Açıkçası
başlangıçta kimlik ilk kez kuruluyorken verilen mücadele ile kimlik
görünürlük kazandıktan ve kurumsallaşma sürecine girdikten sonra
verilen mücadele aynı değildir.
Kimlik sorunları Hz. Muhammed’in vefatının ardından
yaşanan siyasî olaylara bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Siyasî
nedenlerle Müslümanların birbirleri ile savaşmaları ve kanlarını
dökmeleri, sadece siyasal bir travma olarak kalmamış dinî bir krize
de yol açmıştır. Haricîlerin tepkilerini İslam’a yakıştıramayanlar,
olayların ne kadar dehşet verici ve trajik olduğunu göz ardı
etmektedirler.

Haricî

okuma,

teoriye

gözünü

dikmiş,

mükemmelliyetçi, beklentisi yüksek dinî benliğin dehşete düşüren
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gerçeklik karşısında yaşadığı verdiği tepkidir. Kimlik dağılmamak
için tekfir silahına başvurmuştur. Siyasî mücadelenin yarattığı
hararet dinince, yeni oluşan toplumsal gereklerin ışığında kimliğin
tamir edilmesi gerekmektedir. Sürekli olarak geçmişe ve kritikkurucu nesillere lanet eden ve dinî anlayışını da bu öfkenin üzerine
inşa eden bir kimliğin tarihte ilerleme şansı yoktur. Din teorisi ile
toplum teorisi arasındaki ilişkinin çok sıkı kurgulandığı bir tarihsel
dönemde, idealize edilmiş mükemmelliyetçi ve pratiğe karşı
merhametsiz bir teori, iddia ettiğinin aksine düzen değil kaos,
mutluluk değil acı, güzel ahlâk değil yozlaşma doğuracaktır. İnsan
ilişkilerinde

olduğu

gibi

siyaset

ve

din

alanında

da

mükemmelliyetçiler, en kırılgan ve kaosa en açık kişiliklerdir.
Nitekim Haricî tekfir söylemi, teorideki kusursuzluğa atıfta
bulunurken, pratikte yaşanamaz ve suç dolu bir dünya inşâ etmiştir.
Metin ile dünya, ilkeler ile dış gerçeklik arasındaki farkın
bilincinde, metne olduğu kadar dünyaya da kulak veren dengeli bir
anlayışın kimlik tanımına müdahil olması olarak yorumluyorum Ebu
Hanife’nin çabasını. Evet, Mümin bir insanın, kötülük ve günah
işlememesi gerekir. Teorideki bu gereklilik, pratikte zorluklarla
karşılaşmaktadır. Bu sorun, Müslüman toplumun gündemine bir
Kelam soruş/n/u olarak “Büyük günah işleyen Müslümanın durumu
nedir?” şekilde gelmiştir. Haricîlerin tekfir ile cevaplandırdığı bu
soru Mürcie tarafından, günahın Mümini imandan çıkarmadığı
şeklinde açıklanmıştır. Mürciî geleneğe daha yakın bir çizgiden
gelen Ebu Hanife, gerçekten de her iki tarafın aşırılıklarını
gidermeye çalışan bir çözüm geliştirmiştir. O, metnin idealist
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yorumunu yapan ve gerçekliği görmezden gelen tekfiri açıkça
reddetmiştir. Bunun yanında ilke ve değerleri anlamsızlaştıracak
derecede pratiği fetişleştiren yaklaşımı da doğru bulmamıştır.
Gerçekten de Cemel ve Sıffîn’de olan şey neydi öyle?
Müslümanların kanının döküldüğü bir gerçektir. Ancak ortadaki
mücadeleyi bir imân-küfür ya da küfür-küfür savaşı olarak
nitelemek mümkün müdür? Görüş ve çıkar farklılığına dayanan
(Sünnî kelamcıların ‘içtihad farklılığı’ dedikleri şeyden kastettikleri
buysa eğer, üzerinde konuşabiliriz!) siyasî iktidar kavgalarını bir
imân-küfür mücadelesi olarak görmek dini de siyaseti de felç
etmektedir. Bu nedenle dini kullanarak sosyal hayatın dinamizminin
ve çoğulculuğun yok edilmesini önleyecek bir din kuramının öne
sürülmesine ihtiyaç duyulmuştur. Nassı alıp olduğu gibi uygulamaya
çalışmanın dine en uygun davranış olduğunu düşünen kimselerin
kaçırdığı şey, dinî buyrukların birer dogma değil amacına göre
anlaşılıp uygulanması gereken ilkeler olduğudur. Hikmetini,
amacını, bağlamını, muhatabını düşünmeden bir dinî hükmü
uygulamak, din sahibinin bile yapmadığı bir hikmetsizliktir. Bu
nedenle dinî anlarken ve uygularken aklı, insanlar arasında yaygın
olan marûfu ve muhatabın durumunu gözetmek gerekmektedir.
Bunu sağlayan yöntem ise, reyciliktir.
Ebu Hanife’ye bir suçlama olarak yönlendirilen reycilik
nitelemesine verdiği cevap, onun dinde yöntem anlayışının
felsefesini ortaya koymaktadır:
Öğrenci sorar: “Bazıları bana bu meselelere asla girme, zira
Hz. Peygamber’in ashabı bu konulara girmediler. Onlar için kâfi
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olan senin için de kâfidir” diyorlardı. Böyle söyleyenler benim
üzüntümü artırdılar. Onların halini, büyük ve suyu bol bir nehirde,
çıkış yerini bilmediği için boğulacak olan kimseye, bir başkasının
“Yerinde dur, sakın çıkış yerini arama!” demesine benzettim.”
Öğrencisinin bu sözü üzerine Ebu Hanîfe şöyle cevap verir: “Senin,
onların bazı kusurlarını ve onlara karşı bazı delilleri bulduğunu
görüyorum. Fakat onlar sana “Hz. Peygamber’in ashabı için kâfi
olan senin için de kâfi değil midir?” dediklerinde, ‘Evet, ben onların
durumunda olsaydım, onlar için mümkün olan benim için de
mümkün olurdu.’ şeklinde cevap ver. Oysaki onların şartları ile
bizim şartlarımız birbirinin aynı değildir…” (Ebu Hanife, el-Âlim
ve’l-Müteallim, 12-13)
Ebu Hanife’de Kebîre/Günah Teorisi
İslam kelam düşüncesinde ekoller arasında görüş ayrılığına
neden olan önemli problemlerden biri, günah işleyen bir
Müslümanın dinî hükmüdür. Mürcie ameli imandan ayırmış,
amelinden dolayı bir insanın imânı hakkında hüküm beyan etmeyi
yanlış bulmuştur.
Ebu Hanife’nin irca düşüncesine yakın bir duruş sergilediği
görülmektedir. ona göre küfür açık inkârdır. Oysa günah işleyen bir
insan inkâr etmemiş, küfrü kasd etmemiş sadece nefsine yenik
düşmüştür. Onun bu durumu peygamberin davetini açıkça inkâr
eden (tekzîb) kâfirin durumundan farklıdır.
el-Âlim ve’l-Müteallim eserinde iman ve amel ilişkisinin ele
alındığı bölümde şöyle bir soru gündeme getirilmiştir:
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“Öğrenci dedi ki: Daha önce böyle açık bir kıyas görmedim.
Müminler büyük günah işlediklerinde Allah’ın düşmanı olurlar mı?”
Hoca (Allah ondan razı olsun) dedi ki: “Mümin bütün günahları
işlese de tevhidi terk etmediği müddetçe Allah’ın düşmanı olmaz.
Düşman düşmanına kötü duygular besler ve ona noksanlık atfeder.
Mümin günahların en büyüğünü de işlese, Allah’a yemin olsun ki,
buna rağmen Allah’ı her şeyden çok sever. Mümin ateşte yakılmak
ve kalbinden Allah’a iftirada bulunmak arasında muhayyer
bırakıldığında ateşte yakılmayı iftirada bulunmaya tercih eder.”
Öğrenci dedi ki: “Madem Allah’ı her şeyden çok seviyor
neden ona isyan ediyor? Kişi sevdiğinin emrine karşı itaatsizlik eder
mi?” Hoca dedi ki: “Evet eder. Mesela çocuk babasını sevdiği halde
ona itaatsizlik eder. Bu mümin de Allah’ı her şeyden çok sevdiği
halde ona itaatsizlik eder. Bu itaatsizliği de ancak arzularının açıkça
baskın gelmesindendir. Arzuları baskın gelen bir adam sultan için
çalışsa da işini savsaklayabilir ve bu sebeple çeşitli cezalara
çarptırılır. Cezası bitince de gücü yeterse işine geri döner. Doğum
esnasında acı çeken kadının acıları bittikten sonra yine çocuk
istemesi de bunun gibidir.”
Öğrenci dedi ki: “Arzularına yenik düşmekten bahsettiniz.
Âdem ve Davud (a.s.) gibi arzularına yenik düşen nice âbid insanlar
vardır. Azap göreceğini bildiği halde müminin neden itaatsizlik
ettiğini açıklar mısınız?” Hoca (Allah rahmet etsin) dedi ki: “Azap
göreceğini bile bile günah işlemez aslında. İki özelliğinden dolayı
günah işler: Birincisi; affedileceğini umar. İkincisi; hastalanmadan
ve ölmeden önce tövbe etmeye niyeti vardır.”
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Öğrenci dedi ki: “Kişi azap göreceğinden korktuğu bir şeyi
yapar mı?” Hoca dedi ki: “Evet, kişi zarar göreceğinden korktuğu
halde bir şeyi yiyebilir ve içebilir, savaşa katılabilir ve deniz
yolculuğuna çıkabilir. Deniz yolculuğuna çıktığında boğulmaktan
kurtulacağını ve savaşa katıldığında zaferle döneceğini ummasaydı
ne savaşa katılırdı ne de deniz yolculuğuna çıkardı.” (Ebu Hanife,
el-Âlim ve’l-Müteallim, 24-25)
Ebu Hanife şaşırtıcı biçimde insan psikolojisine dayalı
açıklamalar yapmakta ve dindar bir insanın iç dünyasında ortaya
çıkan duygulara dayalı analizler yapmaktadır. Bu yaklaşım modern
ilahiyat çalışmalarında özellikle Kelam ilminde eksik olan boyuttur.
Din psikoloji çalışmaları ise genel olarak, din duygusunun fıtrî bir
eğilim olduğu eşiğini hâlâ aşabilmiş değildir. İmâm, günah işleyen
bir dindarın Allah’a isyan duygusu ile hareket etmediğini ve bu
davranışının küfür sayılamayacağını göstermeye çalışmıştır. Belki
bu yaklaşımın günahkâr dindarlık algısına yol açmış olduğu ileri
sürülebilir. Ancak hayatı, mücadelesi ve derinliği ortada olan bir
Müslüman âlimin bilerek böyle bir şeye alet olacağını düşünmek
haksızlık olacaktır. Onun yapmak istediği şey dini, yargılama ve
kesin hükümler verme işlemi olarak değil de, bir eğitim ve kendini
düzeltme süreci olarak devreye sokmaktı. İmanın ve ahlâkın bir
insanda gerçekleşmesinin bir süreç izlediği, insanları hata ve
günahlarından dolayı dışlamanın ahlâki gelişimlerine engel olacağı
ve

toplumda

gerilimlere yol

açacağı

düşüncesinde

olduğu

metinlerden anlaşılmaktadır.
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Dinî Bilgi (Kelam ve Fıkıh) Toplumsal Eğitimin
Araçlarıdır
Bilginin nasıl kullanılacağı bugün de tartışılan paradigmatik
bir problemdir. Bilgiyi bir güç olarak görenlere göre o tahakkümün
bir aracıdır. Doğaya hükmetme ve toplumsal disiplini sağlamak
üzere kullanılmalıdır. Dinî bilgiye nasıl bakıyoruz? Onun kutsal
olup olmadığından, tarihselliğinden ya da evrenselliğinden bağımsız
olarak

dinî

bilgiyi

hangi

statüde

konumlandırıyoruz?

Hz.

Peygamberin uygulamalarına bakıldığında dinî bilgi, bireyleri
uyarıcı ve bilinçlendirici bir eğitim aracıdır. Hükümleri uygularken
peygamberin sünnetinde görülen esneklik ve farklılıklar, yaşanan
sürecin bir boyun eğdirme değil bilinçlendirme olarak görüldüğünü
oryaya koymaktadır.
Buna karşılık İslam devletlerinde ve imparatorluklarda dinî
bilgi toplumsal disiplini sağlamak, toplumda itaat ve tekdüzeliği
temin etmek, itiraz edenleri susturmak ya da boyun eğdirmek
amacıyla kullanılmıştır. Mevcut dinî bilgimizin ve söylemimizin
günümüz insanına hitap etmemesi onun bu disiplini sağlamaya
yönelik otoriter kurulumundan kaynaklanmaktadır.
Dinin nasslarda açık ya da dolaylı anlatılan ahkâmı ve
ilkeleri vardır. Ancak insanın bu ilkelere ve hükümlere uyum
sağlaması bir anda gerçekleşmemektedir. Metin merkezli dindarlık
okumaları, ideal ile gerçeklik arasındaki farkı bir anda giderilmesi
gereken büyük bir sorun olarak görmekte ve tüm mesailerini
bireyleri

ve

toplumu

metnin

sınırları

içine

çekmeye

yoğunlaştırmaktadırlar. Oysa metni bir hedef ve ilkeler tablosu, reel
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hayatı ise doğruları ve yanlışlarıyla birlikte anlaşılması ve bir
istikamete sokulması gereken dinamik bir varlık alanı olarak görmek
gerekir. Fıkıh ve kelam bilgisi sayesinde toplumun inanç sistemi ve
davranışları
konusundaki

düzene

sokulabilir.

esnekliği,

onun

Ebu

Hanife’nin

dindeki

iman-amel

gevşekliğinden

kaynaklanmamakta, insanın hayatını değiştirmesi için zaman ihtiyaç
duymasından ileri gelmekteydi. Her ne kadar din tamamlanmış ve
temel ilke ve hükümleri açısından tanımlanmış ise de kitlelerin
İslamlaşması, devam etmekte olan bir ahlâkî ve teolojik bir süreçtir.
İslam kesinliğe İslamlaşma ise bir eğitim ve bilinçlenme sürecine
işaret etmektedir. Onun kelamcı ve fıkıhçı kişiliğinin arkasında
duyarlı bir eğitimci kimliğinin yattığını anlamak mümkündür.
Ebu Hanife dinin asılları (Usûlu’d-Dîn) ile detayları
(Furûu’d-Dîn) arasındaki farkın bilincindedir. Dinin değişmeyen ve
iman konusu olan esasları ile hayata dair ve gündelik olayların
değişkenliğinin getirdiği farklı meselelerin ve hükümlerin iyi tefrik
edilmesi

gerektiğinin

farkındadır.

Olaylar

hakkında

isabetli

hükümler verebilmek için öncelikle dinin temel ilke ve amaçlarının
bilinmesi zorunludur. Bu itikad ilmini ilgilendiren bir husus olup
onun ifadesiyle imana dair esaslarının kesin olarak göz önünde
bulundurulması gerekir. Ancak dinin bilinmesi tek başına yeterli
olmayıp hakkında hüküm verilmesi istenen olayın da iyi
araştırılmasına ihtiyaç vardır.
İmam asıl uğraş alanının değişken olaylar olduğunu
bilmekte ve alimin görevinin gücü yettiğince doğru hükme ulaşmaya
çalışmak olduğunu dile getirmektedir. Bir olay üzerinde çalıştığında
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gözde öğrencileri ile bilimsel bir tartışma toplantısı düzenler, acele
etmez ve dile getirilen bütün görüşleri dinler ve sonunda en makul
bulunanına karar verirdi. Yine de verdiği hükmün eldeki koşullar
altında ulaşılabilen en uygun mümkün karar olduğunu, bunun
sonuçta müçtehidin zannından ibaret olduğunu ve kesinlik arz
etmediğini, daha iyi bir görüş ortaya çıkınca bundan dönülmesi
gerektiğini ifade etmiştir. O bu konudaki yaklaşımını şu cümlelerle
özetlemiştir:

“Bu

sözümüz

bizim

görüşümüzdür.

Bu,

güç

yetirebildiğimizin en iyisidir. Kim bundan daha güzelini getirirse o,
doğruya bizden daha yakındır.” (Bağdadî, XIII, 82). Bu hayranlık
uyandıran yaklaşım, günümüzde bırakın sivil dinî-İslamî zemini
akademi çevrelerinde bile ihtiyaç duyduğumuz çok değerli bir
entelektüel ilkedir.
Bu yöntem, yetiştirdiği öğrencilerin uzmanlık derecesinde
bir yeterlilik elde etmelerini sağlamış ve böylece kurduğu akademi
tam bir özgürlük ve bilimsel derinlik ortamı haline gelmiştir. Bu
yöntem sayesinde Hanefî fıkıh ekolü sadece Sünnî ekolleri değil
diğer Müslüman ekolleri de etkisi altına almış ve yaygınlık
kazanmıştır.
Ebu Hanife’nin din ve eğitim yönteminde görülen ilk ve
temel ilkeler açıklık, şeffaflık, aktif katılım, özeleştiridir. Bunun
yanı sıra Ebu Hanife akademisinde sorunları çözerken, metin ile
hayat arasındaki denge gözetilmiştir. Gerçekliğe aldırmayan bir
metincilikten uzak durulmuştur. İmâm, metinden genel ilke ve
değerleri almış ve onları etkin biçimde kullanarak sorunları çözmeye
çalışmıştır. İstihsân adını verdiği yöntemi, bilindik yollarla
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naslardan hüküm elde edildiğinde problemlerin çözülemediği
durumlar için geliştirmiştir. Onun bu yöntemini anlamakta zorlanan
tutucu çevreler, Ebu Hanife’nin dini içerden yıkmaya çalışan bir din
düşmanı olduğunu ileri sürecek kadar ileri gitmişlerdir. Ancak
zaman imâmı haklı çıkarmış, Ebu Hanife’yi tekfir edenlerin
öğrencileri bile onun yönteminin sağlamlığını ve geçerliliğini itiraf
etmişlerdir.
Serahsî’nin el-Mebsût adlı Hanefî fıkıh eserinde Ebu
Hanife’nin bazı konulardaki istihsân tercihlerine yer verilmiştir.
Konu gemide namaz kılmak meselesidir. İki Hanefî gelenekte iki
görüş olduğunu belirten Serahsî bunları açıklamasına geçer. İlk
görüşe göre, karaya çıkma imkânı varsa kişinin gemide namaz
kılması uygun olmaz. Diğer görüşe göre ise karaya çıkma ve ayakta
durma imkânı olmasına rağmen kişinin gemide oturarak namaz
kılması ‘istihsân’ yoluyla geçerlidir. Bu Ebu Hanife’nin görüşüdür.
Birinci görüş ise kıyasa dayanmaktadır. Gemi kişinin kendi evi gibi
görülmekte (kıyas yapılmakta) ve zorluk, hastalık vb. gibi bir engel
olmadığı sürece kişinin oturarak namaz kılamayacağı ileri
sürülmektedir.
İstihsân yoluyla verilen hükmün açıklaması ise şu
şekildedir: Gemi yolcularında sık rastlanan durum, ayağa kalktıkları
zaman başlarının dönmesidir. Hüküm bu gibi sık rastlanan duruma
göre verilir, istisnaya bakılarak değil. Tıpkı yatarak uyumanın,
abdesti bozan durumların yaşanması gerekçesiyle abdesti bozduğuna
hükmedilmesi gibi. Ya da evlilik teklif edilen bir genç kızın
susması, kızlardaki utanma ve çekingenlik durumunun rıza olarak
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kabul edilmesi da bu bağlamda değerlendirilmiştir (Serahsî, Mebsût,
II/1).
Ebu Hanife’nin din ve fıkıh anlayışını ve hadisçilerden
farkını ortaya koyması bakımından bir tarihî anekdot aktarmak
isterim. Hatîb Bağdâdî’nin Tarihu’l-Bağdât’ında anlattığına göre
hadisçi Katâde Kûfe’ye gelir ve Ebu Hanife’yle ilmî konularda
görüşmelerde ve tartışmalarda bulunur. Ebu Hanife ona bir
meselenin hükmünü sorar. “Bir adam ailesinden ayrılıp gitse ve
uzunca bir süre kendinden haber alınamasa, karısı da öldü zannıyla
başka bir adamla evlense, sonra da ilk kocası çıkıp gelse, bunun
hükmü nedir?” Katâde “Bu olay vuku buldu mu?” diye sorar. Ebu
Hanife “Hayır” der. O da “Vukû bulmamış bir olayı ne diye bana
sorarsın?” diye çıkışır. Bunun üzerine imam, “Biz bela gelip
çatmadan önce hazırlanırız. Bela gelince de nereden girilip nereden
çıkılacağını biliriz.” cevabını verir. Hanefî fıkhına farazîlik vasfını
katan bu yaklaşımın temelinde Ebu Hanife’nin vizyon sahibi bir
alim olması gerçeği yatar. O din ile hayat arasında katı, dogmatik,
sert bir ilişki yerine daha esnek, ucu açık, insan aklına ve
ihtiyaçlarına değer veren bir anlayış sergilemiştir. Ebu Hanife’nin
din anlayışının anlaşılması

ve

inşâcı

bir

bakışla

yeniden

yorumlanması, güncel bir İslam anlayışının inşâsında önemli
katkılar sağlayabilir.
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NİMET VE MUSİBETİN TASAVVUFÎ AÇIDAN ANALİZİ 607
Mehmet Mansur GÖKCAN608
Giriş
Nimet ve musibet, Allah’ın, kullarına verdiği zıt görünümlü
şeylerdir. İnsan, tabiatı gereği nimetleri arzular ve başına bir
musibet gelmesini istemez. Fakat dünya tek düze ve tek kutuplu
değildir. Allah tarafından sayısız nimetlerle donatıldığı gibi zaman
zaman istenmeyen felaketlere de sahne olabilmektedir. Daima
nimetler içerisinde olunsa ve hiçbir musibet olmasaydı nimetin ne
demek olduğu anlaşılamayacağı gibi kıymeti de idrak edilemezdi.
Bir şey zıddı ile tanınır. Musibet, nimetin; kötü, iyinin; şer, hayrın;
yokluk, varlığın; darlık, bolluğun; üzüntü, sevincin; yaş, kurunun;
soğuk, sıcağın; kış, yazın ve acı, tatlının ne demek olduğunu
anlamaya yarar. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Sıkıntılara
katlanmadan rahatlığa ulaşmanın beklenmesi, geceyi geçirmeden
gündüze ulaşmayı istemek gibi akla muhal bir beklentidir. Nimet ve
musibet türünden olan tüm birbirine zıt hallerin hepsi de insanlar
içindir. Başa istenmeyen bir hal geldiğinde, onun da Allah’tan
geldiğini bilmek ve belanın arkasındaki gerçeği yani belayı veren
Allah’ı görmek gerekir. Allah’ı, sadece nimetler veren bir Rab
olarak görmek, musibetler için başka bir ilah aramaya sevk eder. Hz.
Peygamber, “Allah’ın Rab olduğuna razı olanlar imanın lezzetini
tatmış olurlar.”609 derken, hem nimet hem de musibet verdiğinde
Rab olarak O’ndan razı olmayı kastettiği anlaşılmaktadır. Yunus’un
ifade ettiği gibi, “lütfun da hoş, kahrın da hoş” diyebilmek, her iki
durumda da Allah’ı Rab olarak tanımaktır. Nimet ve Musibetin
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Tasavvufî Açıdan Analizi konusu, daha çok Kuşeyrî’nin elCevâhiru’l-mensûre isimli eseri bağlamında işlenecektir.
Nimet ve Musibetin Tasavvufî Açıdan Analizi
Nimet ve musibetin Allah’tan geldiğini bilmek, onları
tanımayı ve nasıl karşılanacaklarını anlamayı kolaylaştırır. Nimet de
musibet de insanlar içindir. Her insan mutlaka bu ikisi ile
karşılaşacaktır. Önemli olan, bunları tanıyabilmek ve karşılarında
olumlu tavır alabilmektir.
Nimet ve musibet, hayır ve şer türündendir. Allah’ın
emrettiği ve nehyettiği fiiller söz konusu olduğunda iyiyi elde etmek
ve kötüden uzak durmak dinî bir vecibedir. Hayrı da şerri de yaratan
Allah’tır. İnsanlar, hayra yönelmedeki ve şerden uzaklaşmadaki
rollerini cüz-i irade ile icra etmektedirler. Kuşeyrî, hayrı ve şerri, bir
dalı tatlı, diğer dalı acı meyve veren bir ağaca benzetmiştir. Ağaçtan
acı veya tatlı meyveyi almak ve yemek insanın kendi isteği ve
çabasına bağlıdır. Yoksa ağacın bu konuda bir zorlaması söz konusu
değildir. Hayır ve şer de, bu iki tür meyve gibi Allah tarafından
yaratılmıştır. Fakat şerre yönelmede ve onu elde etmede, ağaç gibi
Allah’ın da herhangi bir etkisi yoktur. Bu konudaki rol tamamen
iradesine göre hareket edebilme yetisine sahip olan insana aittir.610
Her şeyin bir eceli/sonu olduğu gibi her üzüntünün ve
belanın da bir sonu vardır. Kaderi engellemek mümkün değildir.
Kendi elimizde olmayan ve takdir edilen şeyler, zamanı geldiğinde
tahakkuk edecektir. Belanın, zamanını tamamlamadan hemen
kalkmasını beklemek, gece geçmeden sabahın olmasını beklemek
gibidir. Hava kararmaya başladığı zaman havanın aydınlanmasını
beklemek beyhudedir. Bu durumda havanın daha da kararacağı
görülecektir. Bu bakımdan, belanın kalkması için yapılan dualara
hemen icabet etmediği için Allah’ı suçlamamak gerekir. Vaktini
tamamlamadan belanın afiyete, fakirlik halinin zenginliğe
dönüşmesi mümkün değildir. O halde belayı sabır, rıza ve
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muvâfakatla karşılamak gerekmektedir.611 İbn Şübrüme’nin, bir
musibet geldiği zaman, “Bu bir buluttur, biraz sonra açılır.” 612
demesi, onun, musibetin vaktini tamamlayınca kalkacağının
şuurunda olduğunu göstermektedir. Musibetin bir süre sonra sona
ereceğinin ve geçici olduğunun bilinmesi, musibet karşısında sabır
göstermeyi ve tahammül etmeyi kolaylaştıracaktır.
Dünya, imtihan mekânı olduğu için, içinde bulunulan nimet
halinin de musibet halinin de imtihan sebebi olduğunun bilinmesi
gerekir. Kur’an’da, insanların, korku, açlık, ölüm ve ürünleri
azaltılmak suretiyle deneneceği 613 ve sabredenlere karşılığının
hesapsız olarak verileceği 614 bildirilmiştir. Bu ayetlerde zikredilen
imtihan çeşitlerinin, musibet türünden olduğu ve acı vermesine
rağmen sabırla karşılanması gerektiği anlaşılmaktadır. Dini naslarda,
yapılan iyiliklere on katından yedi yüz katına kadar sevap verileceği
belirtilmişken sabır için bir limit belirlenmemiştir. Bu durum,
mükâfatın, sabredilen musibetin derecesine ve Allah’ın takdirine
göre daha da artacağını göstermektedir.
“Sabrın sonu selamettir ve sabır ile koruk helva olur.” gibi
uzun tecrübeler sonucunda ortaya çıkan özdeyişler, sabrın sonunun
hem dünyevî hem de uhrevî hayatta ferahlamak olacağını ifade
etmektedir. Musibetin zâhirî görüntüsü yani yol açtığı tahribat ve
verdiği acı, onun tamamen kötü olduğu kanısına sevk etmemelidir.
Sehl Tüsterî, “Sabır temizleyicidir. Eşya onunla temizlenir.” 615

611
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diyerek bela ve musibetlere sabreden kimselerin günah kirinden
temizleneceğini ifade etmiştir. Bu ifadeye göre, zâhiren kötü
görünen musibet, sabırla iyiye dönüştürülmüş, günahlardan
temizlenme ve sevap kazanma vesilesi olmuştur.
Hz. Eyyub’un, “Başıma bir musibet geldi. Sen
merhametlilerin en merhametlisisin.” 616 şeklindeki duasını Ebû
Amr Dımışkî, “Başıma bir musibet geldi. Sen beni sabırlı kıl.”
şeklinde yorumlamıştır. 617 Burada Hz. Eyyub’un, başına gelen
musibeti, sabırla nimete/sevaba çevirmek istediği anlaşılmaktadır.
Eğer Hz. Eyyub, örnek alınarak sabredilirse, zarar veren
musibetlerin sevap kazanmaya yani kar etmeye vesile olduğu
görülecektir. “Hayır bilinen şeyde şer, şer bilinen şeyde hayır
vardır.” prensibine göre düşünülecek olursa bela ve musibetlerde
bilinmeyen birçok fayda olduğu anlaşılacaktır. Bela ve musibetlere
ibret gözü ile bakabilmek, onlardan ders almanın ve karlı çıkmanın
yoludur. Kuşeyrî, kalp üzerinde hâkimiyet kuran nefs ve heva
pisliğini tamamen temizleyecek olan şeyin bela ateşi olduğunu 618
söylemiştir. Bu tespit, şer görülen belanın, kalbin temizlenmesine ve
böylece Allah’ın tecelli edeceği bir mekân haline gelmesine sebep
olacağına işaret etmektedir. Dağ ne kadar büyük olursa başına
yağacak kar da o kadar çok olur. Bu durum, insanlar için de söz
konusudur. Bir kimsenin mevkisi ve makamı ne kadar yükselirse
imtihan edileceği musibetler de o kadar artacaktır. Hz.
Peygamber’in, “Muhakkak ki biz peygamberler topluluğu,
insanların en çok musibete uğrayanlarıyız. Sonra diğerleri ve

Mansur, Temel Ahlâkî Prensipleriyle Tasavvuf, Harf Eğitim Yayıncılığı,
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Abdülkadir Ceylânî, el-Gunye, Mektebetü İlmi’l-hadis, Şam 2001, s. 659;
Ebû Saîd Abdülmelik b. Muhammed el-Harkûşî, Tehzîbü’l-esrâr fî usûli’ttasavvuf, thk. İmam Seyyid Muhammed
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diğerleri…”619 şeklindeki sözü bu tespitin en sağlam dayanağıdır.
Bu durumda velilerin diğer insanlardan daha çok musibete maruz
kalacağı da aşikârdır.
Kuşeyrî, “Kim Allah’tan korkarsa O, kendisine hiç hesap
etmediği yerden bir rızık ve bir çıkış verir. Kim Allah’a tevekkül
ederse Allah ona yeter.” 620 ayetine göre, fakir bir kimsenin, Allah’a
inandığı ve O’na teslim olduğu taktirde, rızkının kolaylaştırılacağını
ve doğruya ulaştırılacağını bileceğini söylemiştir. 621 Ayetten ve
yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iman, havf, recâ ve
tevekkülün fakirlikten ve sıkıntılardan kurtulup zenginliğe ve refaha
ulaşmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bunların tersini yaparak
ümitsizliğe düşmek, Allah’ı suçlamak ve isyan etmek de fakirliğin
ve sıkıntıların devam edeceğini göstermektedir.
Kuşeyrî, bela anında belanın kalkmasından başka bir şeyin
düşünülemeyeceğini, birtakım lezzetlerin ve şehvetlerin akla bile
gelmeyeceğini söylemiş, fakat bela kalkar kalkmaz verilen sözler
unutularak sapkınlık içerisinde günahlara dalınacağını ifade
etmiştir.622 Ona göre; Dünya, musibet, üzüntü, keder ve sorumluluk
diyarıdır. Meyvesinin ilk hali acı, son hali ise tatlıdır. Onun acılığını
tatmadan tatlılığına ulaşılamaz. Bala ancak şerle yani arıların
sokmasıyla ulaşılır. İşçiye ücreti alnının terlemesinden ve
vücudunun yorulmasından sonra verilir. Kul, Allah’ın emir ve
yasaklarını yerine getirir, kaderin akışında O’na tevekkül eder,
sabreder, hevasına karşı çıkar ve iradesini terk ederse Allah onu
güzel bir hayatla mükâfatlandırır.623 Yapılan açıklamalara göre;
sıkıntılarla imtihan edilmeden bolluğa ve refaha ulaşılamayacağı
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anlaşılmaktadır. Bu zorlu imtihanı başarmada en büyük etkenin,
muvâfakat, sabır ve tevekkül olduğu görülmektedir.
Afiyet halinde, nefsin azgınlaştığı, şehvet ve arzusuna
uyduğu görülmektedir. Yediği, içtiği, giydiği şeyleri küçümsediği,
eşini evini, arabasını beğenmediği ve asla sahip olduklarıyla
yetinmeyip hep daha fazlasını isteyerek açgözlülük ettiği
bilinmektedir. Kısmete razı olmamak, eline geçene kanaat etmemek;
güç ve imkânlarının üzerindeki şeylere tamah etmek; sahip
olunanların da kaybedilmesine; neticede yokluk ve sıkıntılara maruz
kalmaya sebep olmaktadır.624
İnsan, bela ve musibetle imtihan edildiği gibi nimet ve
afiyetle de imtihan edilmektedir. Bu durum Kur’an’da, “Biz sizi bir
imtihan olarak hayırla da, şerle de sınarız.” 625 şeklinde açıkça
beyan edilmektedir. Bela ve musibet, çok sık başa gelmediği ve
geldiğinde de tesirini şiddetli bir şekilde hissettirdiği için imtihan
vesilesi olduğu idrak edilip sabır ve rıza ile karşılanabilir. Fakat
nimet ve afiyet hali, içinde yaşanılıp giden bir hal olduğu için ne
nimetin ne de imtihanın farkına bile varılamayabilir. Sehl Tüsterî,
“Afiyete karşı sabır, belaya karşı sabırdan daha şiddetlidir.” 626
diyerek nimet ve afiyet halinde sabır göstermenin zorluğuna dikkat
çekmiştir. Bir sahabe de, “Sıkıntılarla imtihan edildik sabrettik.
Fakat genişlikle imtihan edildik sabredemedik.” 627 diyerek afiyette
sabrın daha zor olduğuna vurgu yapmıştır.
Nimette süreklilik söz konusu olmadığı gibi nimet halinde
iken de birtakım sıkıntılara maruz kalınabilir. Böylece nimet içinde
olunmasına rağmen keder ve üzüntü içerisine girip nimetin tadı dahi
alınamayabilir. Böyle bir nimete gerçek nimet denilemez. Zenginlik;
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malda makamda ve düşmandan güvende olmakta olursa kişi nimet
halinde olur. Böyle bir nimete gerçek nimet denilir ve nimete sahip
olan kimsenin vücudu da musibet değil huzur bulur. Karşılaşılan
bütün olumsuzluklar Allah’ı tanımamaktan kaynaklanmaktadır.
Allah, değiştirir ve tersine çevirir. Tatlandırır ve acıtır. Zenginleştirir
ve fakirleştirir. Yükseltir ve alçaltır. 628
Nimetin devam etmesinin en önemli sebeplerinden birisi de
şükürdür. Şükür, hem nimetin korunmasına hem de artmasına sebep
olur. Mal nimetinin şükrü, Allah’ın lütfunu ve ihsanını dil ile itiraf
etmek; O’nun emir ve nehiylerine riayet etmek; sadaka, adak ve
zekât türünden şeylerle infak etmektir. Uzuvlardaki afiyet nimetinin
şükrü de uzuvlarla itaat etmek ve günahtan sakınmaktır. Şükrün,
nimeti korumakla kalmadığı, aynı zamanda artırdığı da
anlaşılmaktadır.629 Şükrün, sadece dil ile değil, kalben de yapılması
ve her halde bulunması gerekmektedir.630
Sonuç
Nimet ve musibet, hayır ve şer gibi Allah’ın yarattığı iki zıt
haldir. Bir şey zıddı ile tanınır. Nimet olmadan musibeti, musibet
olmadan da nimeti tanımak mümkün değildir. Her ikisinin de
yaratılmasında hikmet vardır.
Musibetin Allah’tan geldiğini bilmek ve O’nu nimet
verdiğinde de musibet verdiğinde hoşnut olmak ve O’nu Rab olarak
tanımak, musibetlere karşı sabır göstermeyi ve tahammül etmeyi
kolaylaştırır.
Her şeyin bir sonu olduğu gibi her musibetin de bir sonu
vardır. Kaderi engellemek mümkün değildir. İrade dâhilinde
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Kahire 1967, IV, s. 76; Erkaya, M. Esad, Kur’an Kaynaklı Tasavvuf
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Altunkaya Mustafa, Sûf Hareketi Tarihi, Çıra Akademi Yayınları, İstanbul
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olmayan ve takdir edilen şeyler, zamanı geldiğinde tahakkuk
edecektir. Belanın, zamanını tamamlamadan hemen kalkmasını
beklemek beyhudedir.
Musibet anında Allah’ı suçlayıp isyan etmemek; musibeti,
sabır, rıza, tevekkül ve muvâfakatla karşılamak gerekir.
Nimet de musibet de imtihan sebebidir. Herkes, nimet ve
musibet gibi hayır ve şer türünden şeylerle imtihan edilecektir.
Hayır bilinen şeylerde şer, şer bilinen şeylerde de hayır
vardır. Musibetlerden ibret alınır ve sabır gösterilirse günahlardan
temizlenmeye ve sevap kazanmaya vesile olur. Bu durumda, şer
görülen musibet, sevap kazanma vasıtası haline gelir.
Mertebe ve makam arttıkça imtihan sebebi olan musibette
artar. Peygamberler, en çok musibete uğrayan kimselerdir. Daha
sonra, peygamberlere yakın kimseler gelir. Veliler de diğer insanlara
göre daha fazla musibete maruz kalan kimselerdir.
İman, havf, recâ ve tevekkül, fakirlikten ve sıkıntılardan
kurtulup zenginliğe ve refaha ulaşmaya sebep olur. Bunların tersini
yaparak ümitsizliğe düşmek, Allah’ı suçlamak ve isyan etmek de
fakirliğin ve sıkıntıların devam etmesini sağlar.
Bolluk, darlıkla birliktedir. Sıkıntılarla imtihan edilmeden
bolluğa ve refaha ulaşılamaz. Bu imtihanı başarmada en büyük
etken, muvâfakat, sabır ve tevekküldür.
Nimetle yapılan imtihanı başarmak, musibetle yapılan
imtihanı kazanmaktan daha zordur. Musibetin tesiri, verdiği zararla
hemen hissedildiği için ona karşı tedbir alınabilir. Fakat nimet hali,
içinde yaşanılan bir hal olduğu için imtihanın farkına bile
varılamayabilir.
Musibet, nimete dönüştüğü gibi, nimet de musibete
dönüşebilir. Gerçek zenginlik, malda makamda ve düşmandan
güvende olmaktır. Aksi halde ne içinde bulunulan nimetin tadı alınır
ne de huzur bulunur.
Nimetin devam etmesinin ve artmasının sebebi
şükretmektir. Malın şükrü, dil ile itiraf ve ihtiyaç sahiplerine
infaktır. Uzuvlardaki afiyetin şükrü ise günahlardan uzaklaşmak ve
itaat etmektir.
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REVAL GÖRÜŞMELERİ’NDE İRAN VE AFGANİSTAN
(9-10 HAZİRAN 1908)
Necdet HAYTA
19'uncu yüzyılla birlikte başlayan Boğazlar üzerindeki
İngiliz-Rus mücadelesine, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Orta
Asya ve Uzak Doğudaki mücadeleler de eklendi. Orta Asya'daki bu
mücadele yüzyılın sonlarına doğru daha da şiddetlendi ve bilhassa
üç ülke üzerinde yoğunlaştı. Bunlar İran, Afganistan ve Tibet'tir.
Rusya'nın bu üç bölgeye sızmaya çalışması İngiltere'yi Hindistan
açısından endişelendirdi. Çünkü her üç ülke de Hindistan'ın sınırları
üzerinde bulunuyordu. Rusya'nın, İran'a doğru sarkması, Orta
Asya'daki bağımsız Türk devletlerini ortadan kaldırarak ve buraları
kendi topraklarına katarak Afganistan'a girmeye çalışması ve
nihayet, yine Orta Asya'dan ilerleyerek Çine ait bir toprak olan
Tibet'e de girmek için çaba harcaması, İngiltere'yi Hindistan'ın
güvenliği bakımından endişelendirdi. Bu sebeple, İngiltere de bu üç
ülke üzerinde faaliyette bulunarak Rusya'nın buralara girmesini
önlemeye çalıştı. Böylece, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısında İran,
Afganistan ve Tibet üzerinde yoğun bir İngiliz-Rus mücadelesi
kendisini gösterdi.
Rusya, sadrazam Ali Asgar Han (Atabeg) zamanında İran ile
ilişkileri istediği seviyede tutmuştur. Sadrazamın tütün imtiyazının
iptal edilmesinde Rusya ile birlikte hareket ettiğini iddia eden
İngiltere, bunu İran’da Rus nüfuzunun yayılması olarak
görmüştür.1899’da Tahran’dan İngiliz hariciyesine gönderilen
raporda, İran-İngiltere ilişkilerinin bozulduğundan bahsedilerek bir
an önce düzeltilmesi istenmiştir. Curzon, Rusya’nın İran’da kontrolü
tamamıyla ele geçireceği endişesini taşımıştır. 1901’de İran’da
bulunan İngiliz diplomat Harding, Rusların Kaçar idaresi üzerinde
etkili olmaya başladıklarını Londra’ya rapor etmiştir. Harding,
Londra’ya gönderdiği raporda; “Ruslar İran’ı kendi evleri olarak
biliyorlar” demiştir. Rusya, bu dönemde İngiltere-İran
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ilişkilerindeki sıkıntılardan istifade ederek güneydeki aşiretleri elde
etmeye çalışmış, Basra Körfezi’ne doğru bir koridor açma
girişimlerini başlatmıştır. Bu dönemde İngiltere’nin Avrupa’da
Rusya’ya karşı kullanabileceği devletleri bulamaması, Rusya’nın
işine yaramış ve İran’da hareket alanı bulmuştur. İngiltere, İran’daki
Rus nüfuzunun giderek artmasına karşılık Ekim 1901’de yeni
diplomatik girişimleri devreye sokmuştur. Dışişleri Bakanı Charles
Lansdowne aracılığıyla Rusya’ya verdiği mesajda, Rus ticaret
mallarının İran’ın güneyine kadar girebileceği ve kolaylık
sağlayacağını söylemiştir. Lansdowne’nin teklifi aslında Rusya’nın
Basra Körfezi’ne yaklaşmaması ve Almanya’ya karşı bu devleti
ittifaka razı etmeye matuf bir hareketin parçası olmuştur. İngiltere,
teklifin içerisine İran’ın iki devlet arasında taksimini koyarak
Rusya’nın dikkatini dağıtmıştır. Ancak bu şekilde Rusya’yı yanına
çekebileceğini hesaplamıştır. Çünkü böyle bir teklif daha önce
Rusya’ya hiç yapılmamıştı. İngiltere, 1904’te Avrupa’da Rusya ile
teması kuracak devleti de artık bulmuştur. Bu tarihte Fransa ile
imzaladığı anlaşmayı kullanarak Fransa’nın kendisi ile Rusya
arasında temas kurmasını sağlamıştır.
Bu sırada Çin'in Mançurya topraklarına da göz diken Rusya,
Mançurya'ya ve oradan da kuzey Çin'e girmek istiyordu. Yani
Rusya Çin'e kuzey-güney doğrultusunda girmeye çalışıyordu.
Rusya'nın kuzey Çin'e inmek istemesini İngiltere hoş karşılamadı.
Çünkü kuzey Çine giren Rusya İngiltere'nin sömürme alanı olan
Yang-tze vadisini tehdit edebilirdi. Tam bu dönemde Japonya Uzak
Doğuda bir kuvvet olarak sivrildi ve o da Çin'i sömürmek için
Avrupa'lı devletlerin arasına katıldı. Fakat ne var ki, Japonya da
kendisine sömürme ve yayılma alanı olarak Mançurya'yı seçmişti.
Böylece Mançurya üzerinde bir Rus-Japon mücadelesi ortaya çıktı.
Rusya'nın güneye sarkmasını istemeyen İngiltere, Japonya'yı
Rusya'nın üzerine saldırtmak için 1902'de onunla bir ittifak yaptı.
Bu suretle İngiltere'nin desteğini sağlayan Japonya 1904'de Rusya'ya
savaş açtı. 1904-1905 Rus-Japon savaşı Rusya'nın çok ağır bir
yenilgisi ile sonuçlandı ve Rusya Mançurya'daki bütün haklarını
Japonya'ya bırakarak Uzak Doğudan çekildi.
Japonya önündeki yenilgi, İngiliz-Rus münasebetlerinde de
büyük bir değişiklik yaptı. Rusya gördü ki, Japonya'yı üzerine
saldırtan İngiltere’dir. Öte yandan, Asya kıtasında da İngiltere ile
mücadele halindedir. Bütün bu çatışmalar Rusya'ya bir şey
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kazandırmamıştı. Halbuki kendisinin geleneksel faaliyet alanı
Balkanlar ve Boğazlardı. Buraları Rusya için çok daha mühimdi.
Asya ve Uzak Doğuda yayılma uğruna bu bölgeleri ihmal etmiş ve
sonunda da ağır bir yenilgiye uğramıştı. Öte yandan; Rusya'nın yine
Balkanlar ve Boğazlarda kendisi için olumlu faaliyette
bulunabilmesi için de İngiltere ile münasebetlerine yeni bir biçim
vermesi ve bu münasebetleri yumuşatması gerekliydi. İşte bu
sebepler 1907 İngiliz-Rus anlaşmasının ortaya çıkmasını
sağlamıştır. İran ve Basra Körfezi’nin paylaşılması esası üzerine
yapılan gizli görüşmeler, 1907’de İngiltere adına Petersburg elçisi
William Gustavus Nicholson, Rusya adına dışişleri bakanı
Aleksander Petrovich Iswolski’nin imzaladıkları ittifak anlaşması ile
sonuçlanmıştır. Bu anlaşma, o dönemde İngiliz diplomasisinin
büyük başarısı olarak görülmüş, I. Dünya Savaşı öncesinde
Almanya’nın etrafında oluşturulan çemberin son halkasını
tamamlamıştır. Ayrıca Rusya’nın Basra Körfezi ve Osmanlı
boğazlarına doğru yayılması önlenmiş, İran ve Basra Körfezi’ne
doğru yayılma eğilimi gösteren Alman nüfuzuna karşı bir set
oluşturmuştur. İngiltere, görüşmeler sırasında Osmanlı boğazlarını
gündeme getirmek suretiyle Rusya’nın dikkatini dağıtmıştır. Bu
hileyi fark edemeyen Rus diplomatlar masa başında aldatılarak
yenilgiye uğratılmışlardır.
31 Ağustos 1907'de Petersburg'da imzalanan İngiliz-Rus
Anlaşması’na göre:
1) Tibet, Çin 'in egemenliği altında bir hükümet olarak
kalacak ve toprak bütünlüğü garanti edilecekti.
2) Afganistan, İngiltere'nin nüfuz bölgesinde olacak, fakat
burayı ilhak veya işgal etmeyecek, Rusya bu topraklar üzerindeki
temsilcilerini geri çekecek ve Afganistan ile ilişkilerini İngiltere'nin
aracılığıyla sürdürecekti.
3) İran 'in önce bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü garanti
ediliyor, sonra da üç kısma ayrılıyordu. Kuzey kısmı Rus nüfuz
alanı, güney kısmı İngiliz nüfuz alanı, orta kısmı da tarafsız olacaktı.
Bu tarafsız bölgede her iki devlet, diğeri ile anlaşmadan, politik ve
ekonomik girişimde bulunmayacaktı.
Böylece, Lansdowne ve Grey’in çabalarıyla İngiltere'nin
yüzyıllık hayali gerçekleştirilmeye doğru gitmiştir. İran’ın iki ülke
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arasında taksim edileceği vaadiyle Rusya’yı kendi tarafına çekip
dizinin dibine oturtmuştur. Doğuda Türkistan ve Afganistan
yönünde Hindistan’a yaklaşmaması için yıllarca mücadele ettiği bu
devleti kendi çizgisine getirtmiştir. Rus diplomatlar Iswolski ve
Benckendorff’un görünürdeki çabalarına rağmen İran, Basra
Körfezi, Afganistan ve Tibet’e İngiliz nüfuzu yerleşmiştir. İngiliz
diplomasisi, I. Dünya öncesinde 1901’den 1907’ye kadar olan
dönemde Rusya’ya karşı sabırlı diplomatik manevraları sonucu
başarılı olmuştur. İngiltere gizli tuttuğu müzakereleri anlaşma ile
sonuçlandırarak sadece Rusya’nın dikkatini Afganistan, Basra
Körfezi ve Hindistan güzergâhından başka taraflara çekmekle
kalmamış, aynı zamanda işgal ettiği yerleri Rusya’ya tasdik
ettirmiştir. Avrupa’da kendisine kafa tutmaya başlayan ve üstelik
İngiliz sarayı ile akrabalık bağı bulunan Almanya’ya karşı Rusya’yı
kendi yanına çekerek savaş sürecindeki stratejik kontrolü ele
geçirmiştir.
İngiltere’nin İran’ı taksimde güney ve doğu kısmı ile
yetinme sebebi, Hindistan ile Afganistan’ı emniyet altına almak
istemesinden kaynaklanmıştı. İran, iki devlet arasında gizli olarak
yürütülen ve topraklarının paylaşımını esas alan görüşmeleri
öğrenmeye çalıştığı sırada anlaşma metni imzalanmıştır. İran
hariciyesinden Hasan Pirniya, Iswolski ve Grey ile görüşmeleri
sürdürdüğü ve böyle bir anlaşmanın olmadığı yolunda kendisine
teminat verildiği tarihte yani 31 Ağustos 1907’de anlaşma
imzalanmıştır. Bu sırada Tahran gazeteleri söylenenlerin aksine
anlaşmanın İran’ı paylaşmaya dayalı olduğunu yazmışlardır. Çok
geçmeden İngiltere hariciyesi 3 Eylül 1907 tarihli bir mektupla, İran
topraklarının iki ülke arasında paylaşıldığını İran hariciyesine
bildirmiştir. Anlaşma metni, Rusya elçisi Hartwig tarafından da 10
Eylül 1907’de ve 1276 numaralı resmi yazıyla İran hariciyesine
gönderilmiştir. İran’da anlaşmanın imzalandığı öğrenildikten sonra
Hablel-Metin gazetesinde çıkan bir haberde; “Hiç şüphe yoktur ki
eğer bu anlaşma göz önüne alınırsa ve eğer biz onun önüne bir
sed oluşturmazsak, gelecekte saltanata ve İran milletinin
istiklaline veda edeceğiz” denilmiştir. İngiltere, İran’daki tepkileri
azaltmak ve anlaşmayı unutturmak için desteklediği meşrutiyet
hareketinin başarılı olmasını sağlamıştır. Bu dönemde ülkede baş
gösteren iç olaylar, halka ve devlet idaresine İran’ın taksimini
unutturmuştur. Lansdowne’ye bu konuda sorulan sorular cevapsız
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kalmıştır. İran gazetelerinde çıkan haberlerde, buna hükümetin
sebep olduğu, iki devlet arasında gizli görüşmeler ve anlaşma ile
ilgili haberlere idarecilerin kayıtsız kaldığı ve hatta kahkahalarla
güldükleri yazılmıştır. Anlaşmanın imzalandığı tarih olan 31
Ağustos 1907’de Ali Asgar Han (Atabeg)’ın öldürülmesiyle halkın
üzerine bir korku salınmıştır.
İngiltere’nin Rusya’ya kabul ettirdiği anlaşmaya göre,
Uzakdoğu’daki Tibet toprakları Çin’in egemenliğinde bir hükümet
olarak kalacak ve toprak bütünlüğü garanti altına alınacaktı.
Afganistan, İngiltere’nin nüfuz bölgesinden sayılacak, fakat burayı
ilhak etmeyecekti. Rusya, Afganistan’daki temsilcilerini geri
çekecek ve burası ile olan ilişkilerini İngiltere’nin aracılığıyla
sürdürecekti. İngiltere, İran ile ilgili beş bölüme ayırdığı anlaşma
metnini 24 Eylül 1907’de İran hariciyesine göndermiştir. İran
tarihçilerince “Cinayet Anlaşması” olarak adlandırılan anlaşmanın
girişinde İran’ın bağımsızlığı vurgulandıktan sonra üçüncü bir
ülkenin İran’ın kuzeyi ile Afganistan ve Belucistan sınırında ticari
faaliyette bulunamayacağı kararlaştırılmıştır. Birinci bölümde,
İngiltere’nin Kasrışirin’den İsfahan, Yezd ve Hah’a giden noktadan
Rusya ve Afganistan’a kadar olan kuzey bölgelerinde demiryolu,
banka, telgraf hattı, nakliye, sigorta ve benzeri faaliyetlere müdahale
etmeyeceği belirtilmiştir. İkinci bölümde, Rusya’nın Afgan
sınırından Kazık, Bircend ve Kirman’dan Benderabbas’a kadar
giden alana müdahale etmeyeceği kararlaştırılmıştır. Üçüncü bölüm
ortadaki tampon bölgeye ayrılarak her iki devletin burada
yapacakları faaliyetlerde birbirilerine müdahale etmeyecekleri
kararlaştırılmıştır. Metnin dördüncü bölümü ise İran’ın Bank-ı
Şahinşahi ve Bank-ı İstikrazi’den aldığı borçlara karşılık teminat
olarak verilen Basra Körfezi gümrükleri ve Hazar balıkçılık
gelirlerinin aynen devam etmesini içermiştir. Beşinci ve son
bölümde, her iki devletten alınan borçlara karşı teminat olarak
gösterilen gelirlerin kontrolünün ilgili devletlerce yapılacağı
kaydedilmiştir. Anlaşmanın İran ile ilgili bölümünde dikkat çeken
hususlardan biri de İran’da üç caddenin açılması olmuştur. KumTahran, Kum-Sultanabad ve Karun Nehri’nden Bahtiyari Dağları’nı
aşıp İsfahan’a ulaşan yollar açılmıştır.
İran Milli Meclisi toplanarak iki ülkenin imzaladığı ve kendi
topraklarını taksim eden anlaşmayı müzakere etmişse de bir sonuç
alamamıştır.
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İngiltere ve Rusya arasında imzalanan bu dostluk ve işbirliği
anlaşmasını pekiştirmek üzere VII. Edward yaklaşık olarak 9,5 ay
sonra, 1908 Haziranında, kraliyet yatı ile o dönemde Baltık
Denizi’nin doğu sahilinin Rus askeri limanlarından biri olan Reval’e
(Şimdi Estonya’nın başkenti Tallinn) gitti. 9 Haziran 1908 günü Çar
II. Nicholas ile bir araya geldiler. Hardinge raporunda belirttiğine
göre, Reval’de Rusya Dışişleri Bakanı Alexander Petrovich Izvolsky
ile bir araya gelmiş ve iki ülkeyi ilgilendiren dış politikayla ilgili
bazı konuları görüşme fırsatını bulmuştu. Yaklaşık üç saat süren bu
görüşmede Almanya’nın silahlanması, Makedonya reformu, İran,
Afganistan, Girit,
Balkan demiryolları, Baltık ve Kuzey
Denizi arasındaki boğazların açık tutulması gibi konular görüşüldü.
Görüşmelere ait tek yazılı belge, İngiltere’nin eski Petersburg
elçisi ve o tarihte İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sir
Charles Hardinge’in, bu konuda hazırlayıp Dışişleri Bakanı
Edward Grey’e verdiği rapordur. Biz bu çalışmamızda belirtilen
rapora göre görüşmelerde İran ve Afganistan üzerinde duracağız.
İran konusunda M. Isvolsky, Rus-İran sınırındaki işlerin
durumuyla ilgili olarak çok meşgul olduğunu, İran'a gerekli
düzenlemeyi yapması için verilen sürenin dolmak üzere olduğunu ve
aşiretlere tazminat alınmasının gerekli olabileceğini söyledi. Buna
karşılık Hardinge, aralarındaki anlaşmadan dolayı Rusya'nın İran'a
yönelik niyetine güven duyduklarını, müdahale etmek istemedikleri
bir mesele olduğunu, ancak samimiyetle bu soruna tatmin edici ve
dostane bir çözüm bulunabileceğini umduklarını belirtti.



Sir Charles Hardinge, 20 Haziran 1858’de Londra’da doğdu. 1844-48'de
Hindistan Genel Valisi olan Lord Hardinge'nin torunu olan Charles
Hardinge, 1880'de Dışişlerine girdi. 1904'te Rusya Büyükelçiliği, 19061910 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunduktan
sonra Hindistan Genel Valisi olarak atandı. 1916’da İngiltere’ye
döndüğünde yeniden Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 1920'de Paris
elçiliğine atanan Hardinge 1922’de emekli oldu ve 2 Ağustos 1944’te
Penshurst, Kent’te öldü. https://www.britannica.com/biography/Charles-Hardinge-1st-BaronHardinge. 19.05.2018
.


Bu belge için bkz., Gooch, G.P.- Harold Temperley, British Documents
on the Origins of the War 1898-1914, C. V, Londra, 1928, Belge No. 195.
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Bu görüşmede M. Isvolsky, İran’ın genel durumu ve
Almanya'nın entrikaları hakkındaki endişelerini dile getirdi. İran’a
düzeni sağlamak ve Şah'ı ve şu andaki Hükümet'i korumak için ek
borç verilmesinin gerekliliğini savundu. Hardinge, mevcut Fars
Hükümeti’ne büyük bir kredi vermenin tıpkı önceden verilmiş
herhangi bir kazanç sağlamayan bütün krediler gibi basit bir para
kaybı olacağını ve bunun sadece İran’ın borçluluğunu artıracağını
düşünüyordu. Tahran’daki İngiliz Büyükelçiliği’nden Mr
Marling'ten alınan bilgiye göre, İran Hükümeti’nin Fransız Mali
Danışmanı M. Bizot, 400.000 veya 500,000 gibi küçük bir miktarın
şimdilik gerekli olacağı kanaatindeydi, ama ne şimdiye kadar kesin
bir görüş oluşturuldu ne de Meclis borç istedi. Bununla birlikte, eğer
küçük bir kredi gerekiyorsa, İngiltere, İran'daki demiryolu inşaatı
için imtiyazlar gibi bazı çıkarlar elde etmeden, buna katkıda
bulunmaya istekli olmayacaktır.
M. Isvolsky, İran Hükümeti’nin Fransız Mali Danışman M.
Bizot'un yukarıda bahsi geçen görüşüne dair bilgi almadığını ve
yakın gelecekte büyük bir kredinin gerekli olacağını düşündüğünü
belirtti. Hardinge’e göre Isvolsky, küçük bir kredinin mümkün
olabileceğini ya da kendisinin önerdiği gibi çıkarlar talep edebilecek
bir siyasetin olup olmadığını bilmiyordu. Isvolsky’ye göre, İran
küçük para avansları karşılığında alan Alman imtiyazlarına
açılabilirdi ve bu durum İngiltere ve Rusya tarafından önlenmesi
gereken bir konuydu. Bununla birlikte, İran Hükümeti’nin küçük bir
avansa ihtiyacı olursa, Şah'ın tahta çıkması ile ilgili muhtemel
aksaklıklar için sağlanmış olan ve Tahran'daki bankada hala duran
paranın verilmesi her zaman mümkün olacaktır. Hardinge,
Isvolsky’ye, İngiltere tarafından İran Bankası’na ödenen katkının
geri çekildiğini söyledi, ama Rusya’ya Kazak Tugayı’na yapılacak
ödemesi için önemli bir giriş yapıldığını hatırlatmadı.
Isvolsky daha sonra, demiryolu sözleşmesinin iki yıl sonra
sona ereceğini, İngiliz ve Rus hükümetlerinin İran'da belirli bir
demiryolu inşaat politikasına sahip olması gerektiğini belirtti ve bu
konuda İngiltere'nin görüşlerini beklemekte olduğunu hatırlattı.
Hardinge, Rus Hükümeti'nin görüşlerinin ne olduğunu sordu.
Isvolsky verdiği cevapta Rusya'dan Hindistan'a kadar olan yol
boyunca, Julfa'dan Tahran içinden ve Kerman'dan Nushki'ye,
Askabad'dan Meshed içinden Seistan'a ve Taşkent’ten Afganistan
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içinden Peşaver'e şeklinde yalnızca üç muhtemel güzergâh olduğunu
söyledi.
Hardinge, Isvolsky'ye, olabilecek en yalın şekilde bu üç
hattın da şu an için imkânsız olduğunu, Hint ve Rus demiryolu
hatlarının birleştirilmesi fikrinin her ne kadar az ya da çok uzak bir
gelecekte şüphesiz ki gerçekleşecekse de şu an için erken olduğunu
söyledi. Ancak Majesteleri’nin Hükümeti'nin, Hürremabad'daki Rus
Bölgesi kadar bir İngiliz yol imtiyazının da bulunduğu bölgede,
İran’dan Basra Körfezi’ne giden bir hattı onaylayacağını söyledi. Bu
rotanın Rus bakış açısından da avantajları olduğunu ve Almanya'dan
çekinceleri nedeniyle, bu yolun yapımının Bağdat Demiryolu
üzerinde yapacağı etkiyi hafifçe etkilediğine dikkat çekti.
Isvolsky, haritada önerilen rotayı belirgin bir ilgi ile
incelemiş ve Bağdat Demiryolunu tarafsızlaştırmanın şüphesiz
avantajları olmasına rağmen, Rusya'nın demir yoluyla getirilen Rus
mallarıyla uluslararası deniz ticareti yarışından faydalanamayacağı
ve ekonomik olarak dezavantajlı olacağından endişe etmiştir.
Hardinge’e göre durum gidebilecekleri diğer bütün demiryolları ile
aynı oluyordu. Meselenin dikkatli bir çalışma gerektirecek bir şey
olduğunu ve daha sonra görüşlerini Sir Edward Grey'e bildireceğini
söyledi.
Hardinge’e göre Isvolsky ona, habersiz olduğu bir gerçeği
anlatmıştı ve bu da, hâlâ Kafkasya'nın kuzey ve güneyindeki Rus
demiryolu sistemleri arasında kısa bir bağlantı olduğu ve trafiğin
sağlanması için bunun tamamlanması gerektiği idi. Anlaşıldığı
kadarıyla bu kısa bağlantıdaki doğal engeller oldukça fazlaydı.
Isvolsky daha sonra Afgan sınırında tam düzenin sağlanıp
sağlanmadığını ve askeri operasyonların yenilenme ihtimalinin olup
olmadığını sordu. Hardinge bildiği kadarıyla askeri operasyonların
tamamen başarılı olduğunu ve herhangi bir ilave askeri önlemin söz
konusu olmadığını söyledi. O’na göre son sınır sorunlarında İngilizRus Antlaşma’nın faydaları teste tabi tutulmuştu ve eğer Antlaşma
olmasaydı Afganistan’a cezai bir seferin düzenlenmesinin önlenmesi
çok zor olabilirdi. Eskiden benzer durumlarda olduğu gibi, Rus
casuslar tarafından kızıştırılan söylentiler ve kabilelerle çevrilen
entrikalar da yoktu. Bunlar, İngiliz-Rus ilişkilerinde gerçek bir
iyileşmenin en iyi delilleriydi -ki böyle olmasını beklemek ve
verimli sonuçlar almak için her türlü neden vardı- ve Rus
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Hükümeti'nin anlaşmanın Afganistan ile ilgili kısmını yerine
getirmedeki sadakati İngiltere Hükümeti tarafından oldukça takdir
ediliyordu. Hardinge, Isvolsky'ye, İngiltere Hükümeti tarafından
kısa bir süre önce Hindistan Valisi’ne, kendisi ile yapılan iletişimin
cevabı için Emir’e baskı yapmasını istediğini ve çok geçmeden
tatmin edici bir cevap vermesini umduklarını söyledi. Hardinge’e
göre gerçek şuydu ki, Emir, dostça göreve getirilmiş olsa da, babası
kadar güçlü değildi ve kardeşi Nasrallah Han'ın muhalefetiyle
hesaplaşmak zorundydı.
M. Isvolsky, bana söylediklerimden dolayı teşekkür etti ve
Emir’in onayının çok daha fazla gecikmeyeceği umudunu dile
getirdi. O, İngiliz-Hint sınırındaki sorunların onda endişeye sebep
olduğunu itiraf etti, çünkü eğer Kabil’e bir keşfe çıksalardı, bütün
Afgan sorunu yeniden açılmış olabilirdi ve geçen yıl yapılan
anlaşmayla sorunun çözümüne yönelik çabalar değersiz hale
gelebilirdi.
Sonuç olarak Reval’de yapılan görüşmeler iki tarafı da
memnun etmişti. Görüşmelerde 31 Ağustos 1907'de Petersburg'da
imzalanan İngiliz-Rus Anlaşması’nın İran ve Afganistan ile ilgili
yönleri gözden geçirildi ve genel olarak olumlu bir süreç yaşandığı
ifade edildi. Yapılan görüşmelerin sonucu ile ilgili en güzel
değerlendirme yine Hardinge’in raporunda yer almaktadır. O’na
göre küçük meselelerde zaman zaman görüş ayrılığı söz konusu
olabilir, fakat Avrupa ve Asya'daki İngiltere ve Rusya'nın ulusal
çıkarlarının kimliği, bu tür önemsiz görüş farklılıklarından çok daha
fazla sonuç alacaktır.
Yine aynı belgeden Rus tarafının da görüşmelerden oldukça
mutlu olduğunu anlıyoruz. Nitekim
Rusya Dışişleri Bakanı
Isvolsky, Londra Büyükelçisi Kont Beckendorff’a gönderdiği
mektupta görüşmelerle ilgili düşüncelerini şöyle ifade ediyordu;
“…İmparatorumuzun Reval’de Kral Edward ile görüşmesi
süresince Majesteleri tarafından konuk edildim ve İngiltere Dış
İşleri Bakanlık Müsteşarı Sir Charles Hardinge ile uzun birçok
görüşme yaptım. Bu fikir alışverişinin belli detaylarını tereddütsüz
bir şekilde, özel olarak bilgilerinize sunarak sizi haberdar etmeyi bir
görev addediyorum.
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Bu buluşmanın yarattığı genel izlenim siyasi açıdan
ziyadesiyle olumluydu. Kral Edward açık bir şekilde memnuniyetini
dile getirdi ve bu toplantıda Rusya ve İngiltere arasında varılan
mutabakatın teyit edilmesi ve güçlendirilmesinin yanı sıra her iki
Hükümetin de ileriye dönük dayanışmanın sözünü verdiğini gördü…
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NDAN
SOVYETLER BİRLİĞİ VE DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE
BİR BAKIŞ
Yasemin DİNÇ KURT631
I. Giriş
1.Türk-Rus İlişkileri
Cumhuriyet tarihi boyunca daima merak konusu olan
Sovyet coğrafyasını bu günlere getiren ve ilgiyi üzerine çeken
önemli gelişmelerin arka planındaki tarihî süreç irdelendiğinde pek
çok önemli olayla karşılaşmak mümkündür. Rusya tarihindeki
sosyal, siyasi ve kültürel değişmeler bütün dünyayı olduğu gibi
geçmişten günümüze birçok Türk devletini de ilgilendirmiştir.
Komşuluk ilişkileri ve stratejik konumu nedeniyle de bu ilişkiler
zaman zaman inişli çıkışlı değişikliklerle devam etmiştir. Soğuk
Savaş Yılları olarak adlandırılan dönemi hazırlayan bu gelişmeleri
edebî metinleri yorumlamak bakımından bilmek gerekmektedir.
Ruslar Slav kökenli bir halktır. Rusların coğrafî olarak
yayılmaları, kültürel gelişmeleri, işgal ettikleri bölgeler,
Hıristiyanlığa geçişleri, ekonomik, sosyal, kültürel ve sosyal
gelişimleri, Moğol istilasının üzerlerindeki etkileri tarih sahnesine
çıkışları bakımından önemlidir. 16. yy.da Çarlık Dönemi, 17. yy.da
Moskova Çarlığı, Ukrayna-Moskova Birliği, 18. yy. da Rus
İmparatorluğu, emperyalist dönemlerinin aşamaları, Büyük Petro,
Anna ve Elizabeth, Lehistan meselesi, Karadeniz meselesi, II.
Katerina, 1700-1850 Yılları arasındaki sosyal ve ekonomik
kalkınma, nüfus, tarım, endüstri, ekonomi, birey hukuku, kültürel
gelişme (eğitim, bilim, edebiyat ve tiyatro, güzel sanatlar, müzik),
19. yy ilk yarısı İmparator Pavel, I. Aleksandr, I. Nikolay, 19. yy
ikinci yarısı, II. Aleksandr, II. Nikolay, Rus-Japon Harbi, 19.yy
ortasından I. Dünya Savaşı’na kadarki sosyal değişim, ekonomi,
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sanayileşme, edebiyat, sanat ve din, 1905 devrimi ve anayasal rejim
denemesi, uluslararası gerilim ve bütün bunlar çerçevesinde gelişen
ilişkiler tarihî zemine olduğu kadar kültürel zemine de geri plan
oluşturmuştur. I. Dünya Savaşı ve 1917 devrimi, siyasi ve
ekonomik krizler, Mart devrimi, geçici hükümet, 1917 temmuz
Bolşevik ayaklanması, Kasım devrimi, Ocak 1920’ye kadar iç savaş,
Polonya- Sovyet Savaşı, yeni iktisadi politika ve beş yıllık plan,
Cenova Konferansı ve Komünist enternasyonal, Sovyetler
Birliği’nin Batılı ülkelerce tanınması, Sovyet Rusya’da siyasi yapı,
sanayi devrimi, tarımda kolektivizasyon, 1930’larda Hitlerin
yükselişi ve Sovyet dış politikasına etkisi, ilk Troçki davası, 1936
anayasası, uluslararası ve iç problemler, Münih Paktı, Sovyetler
Dönemi’ndeki eğitim, din, fizik, beşeri ilimler, edebiyat ve sanat,
Marksizim, II. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalan Sovyetler Birliği,
savaşın Rusya’ya etkisi, 1942-1943 harekatları, nükleer savaşta
Rusya, SSCB’nin dağılması gibi olaylar konumuza esas olan
eserdeki tarihî, sosyal ve siyasi olayları değerlendirmek bakımından
oldukça önemlidir. (Vernadsky, 2011)
Yaklaşık 1300 yıldır süregelen Türk-Rus ilişkileri
başlangıcından bugüne dil, kültür, edebiyat, sanat vb. birçok alanda
kendini göstermiştir. Bir taraftan da Türklerin bu coğrafyalardaki
gelişmeleri gibi olaylar tarih sahnesinin hareketli, çarpıcı sayfaları
arasındaki yerini almıştır: “Avarları Güney Rusya bozkırlarına
süren Altay Türkleri, artık aşağı Volga (İdil) ve Don nehirleri
arasındaki bozkırlara ve Kuzey Kafkasya’ya yerleşmeye başladırlar.
Karışık Türk grupları dışında Hun-Bulgar boylarını ve Kafkas
yerlilerini itaat altına aldıkları bu yayılma sahasında, yeni bir halk
vücuda geldi. Bunlar 650’de müstakil bir devlet kurmayı başarmış
olan Hazarlardı. Hazar yönetimine itaat etmeye isteksiz Bulgar
boyları göçe zorlandılar ve bölünerek, bu yeni devletin batısına ve
kuzeyine doğru dağıldılar.” (Vernadsky, 2011:45)
15. yy. sonunda Türk hâkimiyeti dışında kalan Rusya,
zaman içinde coğrafyasına yeni şekiller vermiş, yavaş yavaş
dengelerini oluşturmuş, gittikçe güçlenerek geniş bir coğrafyada
hüküm sürmeye başlamıştır. Bu durum Osmanlı Dönemi’nden son
zamanlara kadar değişik şekillerde seyreden bazı denge unsurlarının
doğmasına sebep olmuştur. Özellikle I. Dünya Savaşı’nın ardından
Bolşevik İhtilali ile değişen ikili ilişkilerin boyutları farklı kapılar
aralamış, iki ülke ilişkilerinde bazı yeni yaklaşımlara gidilmiştir.
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Türk Rus ilişkilerinin geçmişinin Rusların tarih sahnesine
çıkışına kadar uzanması noktasında komşuluk ilişkileri ve bu
ilişkilerden doğan yakınlıkların da önemli bir rolü vardır. Bu
ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşayan iki millet, ortak noktaları
ve ülkelerinin stratejik konumları itibarıyla ilişkilerini düzeyli
tutabilmiştir. İnişili çıkışlı Türk-Sovyet ilişkileri geçmişte birtakım
nedenlerle olumsuz yönde seyretmiş ancak Cumhuriyet Dönemi
Türk-Sovyet ilişkilerinde dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin
başlangıç noktası olmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına
doğru Çarlık Rusyası’nın yıkılmasının ardından Sovyet Rusya’nın
bağımsızlık mücadelesi veren milletlere saygı duyduğunu ve destek
vereceğini açıklaması, bu bağlamda Millî Mücadele’ye maddi ve
manevi destek vermesi, Türk-Sovyet ilişkilerinde dostluk
temellerinin atılmasını sağlamıştır. 1920’li yıllarda Türkiye’ye mali
ve teknolojik destek sağlayan yegâne devlet SSCB olmuştur. Bu
dostane iyi komşuluk ilişkilerinin mimarı kuşkusuz Atatürk ve
Lenin’dir:
“… Mustafa Kemal’in V. İ. Lenin’e yazdığı 26 Nisan 1920
tarihli mektup, Türkiye ile Sovyet Rusya arasında resmî ilişkilerin
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu mektupta, diplomatik
ilişkilerin tesisi teklif edilmiş, Rusya’dan Türkiye’ye yürüttüğü
bağımsızlık savaşında yardım etmesi istenmiştir. Bunun karşılığında
ise Türkiye, Sovyet Rusya ile birlikte emperyalist güçlere karşı
mücadele verecekti. Sovyet Hükümeti, TBMM’yi tanıyan dünyadaki
ilk büyük devlet oldu ve Moskova, Ankara ile dostluk
münasebetlerinin kurulmasından yana bir karar aldı. Neticede 16
Mart 1921 tarihinde Moskova’da Türk Hükümeti ile Sovyet
Hükümeti, Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması’nı imzalamışlardır.”
(Kemaloğlu, 2015: 76)
İlişkilerin hızla devam ettiği bu tarihten II. Dünya Savaşı’na
kadar kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkilerde çeşitli gelişmeler
yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası farklı taraflarda yer alan iki
ülke için ilişkilerin rengi değişmiştir. Türkiye, 1945-1946 yıllarında
Sovyetler Birliği’nin tehditlerine maruz kalınca dış politikada
Batı’ya yaklaşmaya başlamıştır Türkiye’nin NATO üyesi olmasıyla
ilişkilerde bir yumuşama süreci başlamıştır.
“Mustafa Kemal Paşa’nın vefatı, İkinci Dünya Savaşı’nın
başlaması, Stalin’in Türkiye’den toprak talebi ve Boğazlar
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rejiminde değişiklik talepleri, ayrıca Soğuk Savaş’ın da etkisiyle iki
ülke arasındaki ilişkiler farklı boyut kazanmıştır. 1950’li yılların
başlarındaki Türk dış siyasetinin esas prensiplerini, bazı Sovyet
araştırmacıları, anti-komünizm ve Sovyet karşıtlığı olarak görmekte
ve bu durumu eleştirmektedirler. Stalin’in ölümünden sonra
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den bundan böyle toprak talebinde
bulunmayacağını resmi bir şekilde bildirmesinin yanında, Sovyetler
Birliği ile ticari anlaşmalar imzalaması, Türk ve Sovyet siyasileri
arasındaki ilişkiler, karşılıklı ziyaret planları Amerika’nın da
dikkatinden kaçmamıştır.” (Kurban, 2014: 227)
Nikita Kruşçev’in gayretleri Türk-Rus ilişkilerine yeni bir
ivme kazandırmış, bu ivme daha sonraki süreci de etkilemiştir.
“Türkiye’nin NATO’ya girme ve ABD’ye yakın olma
sebeplerinden başlıcası Stalin Rusyası’ndan gelebilecek muhtemel
tehlikelerdir. Stalin’in 5 Mart 1953’te ölümünden sonra Sovyet
Rusya Devlet Bakanlığı’na seçilen Nikita Kruşçev emperyalist
politikaları bıraktığı gibi, Türkiye ile kopma noktasına gelmiş
ilişkileri tamir etmeye gayret sarf etmiştir.” (Yel, 2015: 17-18)
Diğer taraftan Cumhuriyet Dönemi’ne gelene kadar kurulan
Türk devletlerinin bu coğrafyalarda yaşadıkları ve etkileri tarihin
önemli sayfaları arasında yerini almıştır. Bu önemli olaylar elbette
birbirinin devamı, birbirini hazırlayan ve etkileyen olaylardır. Ancak
çalışmamızda ele alacağımız eserin yazılış tarihi sebebiyle özellikle
Cumhuriyet Dönemi ve 1960’lı yıllardaki önemli olayları esas
almayı uygun gördük. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti iç
politikasını da göz önünde bulundurarak ilişkileri değerlendirmek
yerinde olacaktır. Çünkü yazarların bakış açısı, gözlem ve
tespitlerinde bu siyasi atmosferin etkisi çok açık ve net
görülmektedir. Bu ilişkiyi o dönemlerde Türk -Sovyet ilişkileri
olarak adlandırmak ve iki dönemde ele almak gerekmektedir.
Özellikle Soğuk Savaş yıllarındaki en önemli olaylardan biri
kutuplaşma ve bu süreçteki NATO üyeliği konusudur. Ardından da
oldukça hareketli g:
“Demokrat Parti dönemindeki Türk-Sovyet ilişkileri iki
dönemde incelenmiştir. Birinci dönem (3 Nisan 1922 - 5 Mart
1953), Stalin’in hayatta olduğu, Sovyetlerin Türkiye’den toprak
talebinde bulundukları ve Türkiye’nin Batı ile yakınlaştığı bir
süreçtir. İkincisi ise Stalin’in ölümünden sonra Komünist Parti
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Merkezi Komitesi’nin başına geçen Nikita Hruşov/ Kuruşçev (7
Eylül 1953 – 14 Ekim 1964) dönemidir. Batı, İkinci Dünya Savaşı
sonrası NATO, Avrupa Konseyi, OECD gibi örgütler kurmuştur. Bu
durum Moskova’nın dış politikasını değiştirmesine sebep olmuştur.
Batı’nın kurmuş olduğu örgütlere katılan devletler, kendi aralarında
dayanışma sağlamışlardır. Türkiye’nin de NATO üyesi olması
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye karşı politikasının da
yumuşamasına sebep olmuştur. Moskova, Türk Büyükelçiliği’ne bir
açıklama yaparak, Türkiye’den herhangi bir toprak talebinin
olmadığını belirtmiştir. Sovyetler Birliği’nin bu “iyi niyeti”
Ankara’da kuşkuyla karşılanmıştır. Genel olarak bu dönem (19531955) “durgunluk dönemi” olarak da adlandırılabilir. Durgunluk
dönemi Bağdat Paktı’nın imzalanmasına kadar devam etmiş, Paktın
imzalanması Moskova’nın sert tepkisine sebep olmuştur. 1956 yılı
Türk-Sovyet ilişkileri bakımından olaysız geçmiştir. 1957’de
Suriye’de gerçekleşen gelişmeler ve 1958 Irak İhtilali karşısında
tarafların takındığı karşıt tutumlar, Ankara-Moskova ilişkilerinde
yeniden zigzaglara neden olmuştur. Bu dönemde Moskova’daki
liderler, “soğuk-sıcak duş” politikası uyarınca bir yandan
Türkiye’ye yüklenirken, diğer yandan da ekonomik alanda işbirliğini
başlatmak üzere Ankara yönünde bazı açılımlarda bulunmuşlarsa
da, bunda pek de başarılı olamamışlar. 1959 yılında Sovyetler
“Balkanların nükleer silahlarından ve füzelerden arındırılması” ile
ilgili muhtıra vermiştir. Bu yıl Sovyetler Birliği ve Türkiye Hariciye
Vekillerinin bir araya gelmeleri, kapalı geçen görüşmeler ve
durumun Amerika’nın tepkisine sebep olması şeklinde geçen bir
süreç olarak özetlenebilir. 1960 yılı başlarında Sovyetler Birliği ile
Türkiye arasında imzalanan ticari anlaşmalar büyük önem arz
etmektedir. Yine aynı yıl Mayıs ayında iki ülke arasında bir kriz
yaşanmıştır. Krizin sebebi İncirlik üssünden kalkan NATO’ya ait
silahsız gözetleme uçağının Sovyetler tarafından düşürüldükten
sonra, Moskova’nın, Türkiye’yi kendi topraklarını Sovyetler
Birliği’ne karşı hasmane hareketlerde kullanarak suç ortağı
olmakla itham etmiş olmasıdır. 1960 yılı Temmuz ayı için
A.Menderes’in Moskova’yı ziyareti ve ardından da Rus lideri
Hruşov’un Türkiye’yi ziyareti planlanmıştır. Tabii ki, bu durum en
çok ABD’yi rahatsız etmiştir. Ziyaretler gerçekleşemeden 27
Mayıs’ta Türkiye’de askeri darbe gerçekleşmiştir. Türk Silahlı
Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur… 31 Mayıs 1960 tarihinde
Sovyetler Birliği, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olacağı ümidiyle
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Türkiye’deki yeni hükümeti tanıdığını resmen ilan etmiştir.”
(Kurban, 2014: 245-246-247)
Yukarıdaki gelişmelerin diğer alanlara yansıması
kaçınılmazdır. Bu siyasi gelişmelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve
elbette edebî izleri eş zamanlı olarak kendini göstermiş, pek çok
yazara, kitaba malzeme olmuştur. Söz konusu bütün bu gelişmelere
katkısı dolayısıyla “gezi”lerin özel bir yeri olduğu muhakkaktır.
Sovyet coğrafyası ve Türkiye arasındaki geziler hem çok eski bir
tarihe dayanmakta hem de değişik sebeplerle açıklanabilmektedir.
Bu karşılıklı geziler önce ziyaret amaçlı olup daha sonra resmî
geziler üzerinden edebî boyutlar kazanmıştır. Türkiye ve Rusya’nın
Birinci Dünya Savaşı sonrasında hem Millî Mücadele hem de
Bolşevik İhtilali’nin de etkisiyle yakınlaşmalarının ardından TürkRus heyetleri 1920 yılına kadar çeşitli sebeplerle birbirlerine
karşılıklı ziyaretlerde bulunmuşlardır. Bu ziyaretler iki ülke arasında
pek çok alandaki gelişmenin temellerini atmıştır.
Resmî, diplomatik geziler daha sonra farklı alanları da
içermeye başlamıştır. Böylece karşılıklı geziler, 1960’lı yıllardan
önce de çeşitli sebeplerle yapılmaya başlanmış, ilişkilerde
yeniliklere kapılar aralamıştır. 1925-1927 yılları arasında Tarım
Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Sabri Toprak, Tarım
Bakanlığı yaptığı dönemde Avrupa’nın yanı sıra Sovyet Rusya’ya
giderek buralarda incelemeler yapmış ve bu konularda birtakım
yeniliklere imza atmıştır.
“Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasındaki düşmanca
ilişkiler Millî Mücadele’de yerini bir iş birliğine bırakmış, her iki
ülkede gerçekleşen rejim değişikliğinin ardından bu iş birliği belirli
şartlara bağlı olarak II. Dünya Savaşı sonrasına kadar devam
etmiştir. Bu iş birliğinin tarım sektöründe de olduğu görülmektedir.
Sovyet Rusya’nın kurucuları köylü sınıfını hem potansiyel bir politik
güç hem de bütün gelişme çabalarının hayatî bir faktörü olarak
görmüş ve bu sınıfın, Çarlık devrinden devreden sorunlarının yeni
rejim ve dolayısıyla yeni ekonomik sistem içinde giderilebilmesi için
önemli atılımlar yapmıştır. Devlet çiftlikleri (sovhoz) ve kolektif
çiftlikler (kolhoz) kurarak tarım alanında önemli gelişmeler
sağlayan Sovyet Rusya Türkiye’nin bu alanda yapmak istediği
atılımlar için önemli örneklerden biri olmuştur. Yeni Cumhuriyet
yönetiminin, Mehmet Sabri Toprak ve Tahsin Coşkan’la temsil
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edilebilecek ziraat üst düzey bürokrasisi, Sovyetler Birliği’ne
gerçekleştirdikleri resmî geziler çerçevesinde bütün Sovyet tarımını
incelenmişler ve tarım yanında özellikle hayvancılık alanında Sovyet
sisteminden esinlenmişlerdir. Ancak gözlem tek taraflı olmamış, bir
Sovyet bilim adamı da Türkiye’nin tarımsal yapısını incelemiş ve
Türkiye’den bazı bitki türlerinden örnekleri genetik araştırmalar
için Sovyet Rusya’ya taşımıştır.” (Yıldırım, 2011:227)
Daha sonraki yıllarda Sovyet Rusya’dan Türkiye’ye farklı
amaçlarla geziler gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasından sonra Türkiye’nin Batı’ya yaklaşmasından rahatsız
olan Sovyet Rusya millî bayramlara kutlamalara katılmak üzere
temsilciler göndermiş bu durum da ilişkileri yumuşatmak
bakımından kayda değerdir. 1930 sonrası önemli devlet adamlarının
Türkiye’ye gelme sebebi bir denge arayışının sonucudur.
Sovyetlerin halk komiseri tanınmış diplomat Litinov’un 1931’de
Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere gelmesi bunun
güzel bir örneğidir. (Erden, 2015)
Türkiye, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra NATO ve
CENTO’ya bağlı olduğunu bildirerek dış politikada bir değişiklik
olmayacağını ifade etmiş, sonraki yıllarda çok merkezli bir sisteme
yönelme ve soğuk savaştan yumuşamaya geçme süreci başlamıştır.
Bu durum hâliyle Türk-Rus ilişkilerine de yansımıştır. 1964 yılına
kadar ABD ile ilişkilerinde görülen sıcaklık Lyndon B. Johnson
mektubu ile zedelenmiştir. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesini
önlemek amacıyla yazılan bu mektuptan sonra Rusya ile ilişkiler
güçlenmeye başlamıştır. Sovyetler Birliği ve Doğu Blokuna dâhil
ülkelerle ilişkilerin gelişmeye başlamasının ardından Sovyetler
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklı siyasî ziyaretler
başlamış ve daha sonra diğer alanlara da yayılarak gelişmiştir.
“27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’de yaşanan askeri darbe
sonucunda Demokrat Parti iktidarının devrilmesi, takip eden
yıllarda Kıbrıs bunalımının etkisiyle uluslararası arenada
yalnızlaşma, Johnson Mektubu ve ekonomideki kötüye gidiş gibi
etkenlerin bir araya gelmesi, Türkiye’nin özellikle Demokrat Parti
iktidarı döneminde katı şekilde uyguladığı Amerika Birleşik
Devletleri’ne bağımlı tek yönlü dış politika stratejisini terk ederek,
çok yönlü dış politika stratejisine yönelmesinde rol oynamıştır. Bu
bağlamda Türkiye, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini yeniden
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değerlendirecek ve ilişkileri normalleştirme yönünde adımlar
atacaktır. 1965-1980 yılları arasında ise, iki ülke arasındaki
ilişkilerin “normalleşme” düzeyinden “iş birliği” düzeyine ulaştığı
görülmektedir. İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini ve Sovyetler
Birliği’ne yönelik algı ve/veya imajı ortaya koyan önemli
kaynakların başında basın gelmektedir. Zira Türk-Sovyet ilişkileri
Türk basınında yakından takip edilmiştir.” (Gençalp, 2014:316)
Türk-Sovyet ilişkileri 1970’ten sonra durgun, soğuk, 1980
sonrası normal seyretmiş; 1989’da Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve
Sovyetler Birliği’nin dağılması, 1991 yılından sonra Türk
Cumhuriyetlerinin kurulması ile yeni şekiller almıştır.
Ele aldığımız eserin 1960’lı yıllara ati bir gezinin ürünü
olması sebebiyle yukarıdaki gelişmeler, eserin arka planını oluşturan
sosyal ve siyasi tablo olarak düşünülmeli, eserdeki tespit ve
gözlemlere bu bakış açısıyla yaklaşılmalı, yorum ve
değerlendirmelerde bu hususlar dikkate alınmalıdır.
2. Cumhuriyet Dönemi’nde Gezi Yazısı
Cumhuriyet Dönemi, Türk tarihi içerisinde çok önemli bir
dönüm noktasıdır. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte gazeteciler,
yazarlar, bilim ve sanat adamları yeni dönemin heyecanıyla hareket
etmeye başlamışlardır. Aydınların yurt içine ve yurt dışına seyahat
edebilme imkânlarının da artmasıyla yeni coğrafyaları tanıma,
anlama ve birikimlerini paylaşma ihtiyacı doğmuştur. Hatta bu
dönemdeki bazı gezi yazıları, yeni Cumhuriyet’in aydınlar
üzerinden inşa edilmesi gereken kurumlarının belirlenmesi ve buna
göre hareket edilmesi için bir ön araştırma şeklinde de görülebilecek
çalışmalardır. Yurt içinde ve yurt dışındaki şehirlerle ilgili gözlem,
düşünce, endişe, arayış, problemler, çatışmalar, heyecanlar, hayaller,
değişen toplum yapısı ve birçok konu bu anlamda incelenmiş ve
dikkatlere sunulmuştur. Bu anlamada gazeteci ve yazarların
dikkatlerini toplumun her kesimini kapsadığı için daha objektif
değerlendirilmektedir. Gazetecilerin seyahat kolaylığı ve röportaj
tekniğini ustalıkla ve rahatlıkla kullanabilmeleri gezi eserleri için
olumlu bir etkendir. Edebiyat sanatçıları da bundan etkilenmiştir.
Cumhuriyet Dönemi edebiyatta birçok yeni anlayışı getirirken bakış
açısını yeni mekânlara ve insanlara çevirmiştir. Birçok gezi yazısı da
bu anlayışın bir parçası olarak kaleme alınmıştır.
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Özellikle Sovyet coğrafyası üzerinde merak unsurunu
sürekli canlı tutan bir coğrafya olmuştur. Giriş ve çıkışların zorluğu
yanı sıra içerideki gezi anlayışının da burada ayrı bir unsur olduğu
göz ardı edilmemelidir. Gezinin yapılış tarihi, yapılış nedeni ve
yazarın yol arkadaşları bu noktada bir kez daha önem
kazanmaktadır.
Cumhuriyet Dönemi sosyal ve siyasi gelişmelerin çok
yoğun bir biçimde esere yansıyan bir süreç olup sanat eseri
karşısındaki duruş belirsizliği ve bazı ölçülerin konulmasında ortak
fikrin oluşamaması gibi farklı endişelerin yaşandığı bir dönemdir.
"Anlayış birliğine varamamakta Osmanlı çöküş dönemi
alışkanlıklarının bilinçaltımızdaki izleri, Tanzimat'tan sonra gelen
bütün kuşakların adeta Amerika'yı yeniden keşfetmelerinin verdiği
olgunlaşma yolunda ileriye doğru gidememe büyük bir etki yaptı.
Bunun yanında Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sırasında yaşanan,
toplumların belki bin yılda bir yaşadıkları çöküş acılarının
aydınlarımız üzerinde bıraktığı derin yaralar da bu sebepler
arasında sayılabilir. Yirminci yüzyılın uzun bir süre ideolojiler ve
soğuk savaş dönemi olması, 'bizden' ve 'onlardan' kavgalarının
olabildiğince kesin ve acımasız sürdürülmesi de sanatçıya ve sanat
eserine yeterince titiz yaklaşmamızı engelleyen unsurlar arasında
yer almaktadır... Cumhuriyet Dönemi'nde halen bilgi ve belgelerin
tam olarak toplanmadığı, toplanan belgelerin de kendi içinde
sınıflandırılarak
yorumlanmasının
doğal
olarak
sağlıklı
olamayacağı gerçeğidir. " (Yalçın,2003:7)
Cumhuriyet Dönemi’ndeki gezi kitaplarında en çok konu
edilen ülkelerden biri Sovyetler Birliği’dir. Bunun da belli başlı
gerekçeleri vardır. Bunların başında Sovyetler Birliği’nin
Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye için gizemini korumuş olması,
bir Demirperde gerisi ülkesi olarak değerlendirilmesi ve özellikle
giriş ve çıkışların son derece zor olmasıdır. Dolayısıyla Sovyetler
Birliği ve Doğu Bloku ülkelerine yapılan gezileri konu alan gezi
kitapları çok ilgi görmüştür. Gezinin yapılış tarihi sosyal, kültürel ve
ekonomik olarak hızlı bir değişim ve gelişim gösteren bu ülkeleri
tanımak bakımından gereklidir. Gezi kitapları bu değişimi
yansıtmak bakımından önemli veriler içermektedir. Bu
değerlendirmelerden sonra eserimize geçebiliriz.
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II. Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan,
Macaristan
1.Gözlem ve Tespitler
Melih Cevdet Anday’ın Gerçek Yayınevi, tarafından 1965
yılında 186 sayfa olarak İstanbul’da basılan Sovyet Rusya,
Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan adlı eseri Ön Söz;
Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan ve Macaristan
olmak üzere beş ana bölümden oluşmaktadır. Alt bölümlere ayrılan
bölümler
kendi
içerisinde
içerikle
bağlantılı
olarak
isimlendirilmiştir: Sovyet Rusya 7, Azerbaycan 6, Özbekistan 6,
Bulgaristan 8+1, Macaristan 16 bölümden oluşmaktadır. Gezi
kitaplarında çok sık rastlanmayan bir biçimde kitabın sonunda ana
bölümlerin yazıldığı İçindekiler kısmı yer almaktadır.
Gezi kitaplarındaki en önemli noktalardan biri gezinin
yapılış nedenidir ki tespit, gözlem ve değerlendirmelerde mekândan
sonra merkeze alınan birinci bileşendir. Sovyet Rusya
coğrafyasındaki izlenimlerini titizlikle kalem alan Anday, Sovyet
Yazarlar Birliğinin daveti üzerine Asya-Afrika Yazarları
toplantısına katılmak için Moskova’ya gider. Yanı sıra gezilecek,
görülecek yerlerden olduğu düşüncesiyle Azerbaycan ve
Özbekistan’ı ziyaret eder. Yazarın Bulgaristan’a gidiş nedeni ise 25
Mayıs–28 Mayıs 1964 tarihinde yapılan Sofya’daki ilk Balkan
Yazarları Konferansına davetli olmasıdır. Macaristan gezisi ise
Macar Kültür Münasebetleri Enstitüsünün eşi ve kendisini 15
günlük bir geziye davet etmesi sonucu gerçekleşir.
Gezinin güzergâhı da inceleme sırasında önemli ipuçları
verebilecek değerde ve önemdedir. Yazar, Tophane’den hareket
eden vapurla Varna-Odesa ve oradan Moskova’ya geçer;
Moskova’dan Azerbaycan’da Bakû’ye, oradan da Özbekistan’da
Taşkent ve Semerkant’a gider, sonra tekrar Moskova’ya geçer.
Gittiği diğer yerler ise Bulgaristan’da Sofya, Filibe, Varna, Burgaz,
Balçık, Şumnu, Selvievo; Macaristan’da Peşte, Buda, Szentendre,
Visegrad, Estergon, Dunauyvaroş, Peyç, Uranyum’dur.
Kitabın niçin ve nasıl yazdığını Melih Cevdet Anday, Ön
Söz’de anlatır. Giderken herhangi bir ön hazırlık yapmadığını
belirterek son iki yıl içinde gördüğü beş sosyalist ülkedeki
izlenimlerini anlattığını ifade eder. Yolculuk öncesi neler yaptığını
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değil, neler yapmadığını anlatır. O coğrafyaya değişik nedenlerle
yapılan pek çok gezinin kendi gezisinden farkını sanatçı ve siyaset
adamları hakkında bilgi vererek bir karşılaştırma ile dile getirir.
Aynı zamanda bakış açısını da verir:
“Siyaset adamı her şeyi bilir, sanatçı hiçbir şey bilmez. Ama
sanatçının bilmedikleri, siyaset adamının bildiklerinden daha
evrenseldir. Bu yolculuklarım sırasında en sıkıldığım anlar,
edebiyat üstüne kanılarımın sorulduğu anlardı; tartıştığım konular
ise kesin kanılar oldu.” (Anday, 1965: 7)
Yazar, gezi notlarına başlamadan önce âdeta bir uyarı
niteliğinde paylaşımlarda bulunmaya devam eder. Edebiyat ve sanat
hakkında bilgi vermediğini, not tutmadığını, görüp, konuşup, bakıp,
uyuyup, içip, öğrendiğini, ayrıca çalışmadığını her şeyi kendini
izlenimlerine bıraktığını “Yolculuk Yazıları”nda vurgular. Soğuk
savaş yıllarının etkisiyle gezi yazılarının sosyalizmi övmek için
yazıldığı eleştirilerine kitabının başında cevap verir: “... Evet, öyle
yaptım, sosyalizmi gördüğüm yerde doğanın güzelliği ile ya da
tarihle karşılaştımsa görmezlikten gelemezdim; giderek sevdiğim
şeyleri yazarken sosyal midir, değil midir diye düşünmedim.”
(Anday, 1965: 8)
Kitabın tamamında dünya görüşünün izlerini çok net bir
şekilde görebildiğimiz Melih Cevdet Anday, özellikle sevdiği,
gördüğü, tatlı günler geçirdiği yerleri kaleme aldığını vurgular.
Bizim halkımızın bilmediği yerlerden ufak tefek öyküler,
manzaralar, seçtiğini; bu ülkelerle ilişkilerin gelişeceği kanısında
olduğunu dile getirir. Sosyalizme giden dünyada bizim geç
kaldığımızı, bu durumdan kurtularak çağ içinde yerimizi almamamız
gerektiğini belirten yazarın bu düşüncesi, aynı zaman dilimlerinde
bu coğrafya ile ilgili eseri olan yazarlardan tamamen farklı bir bakış
açısı ve yaklaşımdır. Bu veriler kitabın ilk sayfalarından itibaren
fark edilmektedir: “Benim kanım; Türk toplumu, yeni dünyaya
katkıda bulunacak güçleri ve olanakları taşımaktadır.” (Anday,
1965: 10)
Bu kısa değerlendirmeden sonra kitabın bölümleri hakkında
kısa kısa bilgi verilerek yazarın bakış açısı, gözlem ve tespitleri,
değerlendirmeleri üzerinde durulacak; tarihî, soysal, siyasî, kültürel,
ekonomik vb gelişmelerin bir edebî eser üzerinden nasıl
okunabileceği gösterilmeye çalışılacaktır. Kitabın birinci bölümünde
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Sovyet Rusya’ya yapılan seyahat anlatılmaktadır. Yedi alt bölümden
oluşan Sovyet Rusya’nın ilk alt bölümü zamanında meşhur olmuş
bir cümleden oluşur: Moskova’ya Moskova’ya. Bu cümle aynı
zamanda Anday’ın Armenia vapuruyla Odesa’ya giderken yol
arkadaşı olan Yaşar Kemal’in bir cümlesinde şöyle geçer: “Bizim
sağcılar ‘Moskova’ya Moskova’ya’ diye öyle çok bağırdılar ki,
sonunda gidiyoruz işte dedi.’’ (Anday, 1965: 13) Yaşar Kemal’in
de aynı gezide olduğunu da okuyucu ile paylaşan Anday Türkiye’yi
bütün Türklerin rahat edecekleri bir barış ülkesi yapmayı
hedeflediğini, kendi yerlerinin Türkiye olduğunu, sağcıların da gidip
Moskova’yı görmeleri gerektiğini belirterek siyasi görüşünü bir kez
daha açıkça belirtmiş olur. Sosyal ve siyasi gelişmelerin
yansımalarının en net biçimde görüldüğü edebî türün gezi kitapları
olduğu burada olduğu gibi kitabın pek çok yerinde karşımıza
çıkacaktır.
Teknik olarak farklı bir yaklaşımla anılarına sondan
başlamayı tercih eden Anday, döndüğünde kendisine sorulan
sorulara ve bunlara verdiği cevaplara yer verir. Sosyalist bir
toplumda herkesin sevdiği bir işinin olduğuna, özgürlük ve
liberalizm konularına; asıl önemli olanınsa, insanların günlük
yaşamları olduğuna dikkat çeker.
Yazarın, Sovyetler Birliği’ne Sovyet Yazarlar Birliğinin
davetlisi olarak gittiği Vapurda adlı bölümde belirtilir. Burada
vapurun barına gidip birkaç şişe votka içtiğinden söz eden Anday,
gezdiği yerlerdeki içki kültürünü bu vesileyle anlatır. Vapurun iki
saat gecikmesi yazarın yemek ve içmek konusunda daha fazla
gözlem yapması anlamına gelir. Başka bir bar keşfeder, yemek
salonlarının her yemek için iki servis yaptığını, vapurun kalabalık
olduğunu, kendilerinden başka Türk yolcu olmadığını öğrenir.
Anadolu Türkçesini konuşan herkesin Suriye ve Lübnan’dan
Erivan’a tatile giden Ermeniler olduğunu, onlarla ahbap olduklarını
söyler. Yazarın ifadeleriyle yaşlıları Anadolu’da doğan bu insanlar
Suriye ve Lübnan’a göç etmişler, gençleri orada doğmuş bu
Anadolu insanlarının ana dilleri Türkçedir. Yolculuk izlenimlerine
devam eden yazar bir yıl önce de gittiği Varna’da uzun bir giriş, göz
alıcı kıyı, modern yapıların insanı çektiğine işaret eder. Caddelerde
bir saat dolaştıktan sonra vapura döner.
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Sonraki
durakları
Odesa’dır.
Odesalı
yazarlarca
karşılanışlarını ve Azerbaycan’dan göçmüş neşeli, tatlı dilli ozan
Ryadçenko’yu anlatan Anday, bir zamanlar Puşkin’in kaldığı otel
olan eski bir yapıdaki Yazarlar Birliğine gittiklerini belirtir.
Ukraynalı yazarlardan, bol bol da Gogol’dan bahsederler. Yazar
Ukraynalılarla rahat rahat sohbet ettiğini, olgun, çelebi, cana yakın
insanlar olduklarını Odesa adlı üçüncü bölümde anlatır.
Puşkin Müzesi’ni gezen Anday bu müze hakkında bilgi
vermez. Odesa hakkında tarihî bilgi verir. Şehrin birbirlerini kesen
geniş, ağaçlıklı, caddeleri ile büyük, sakin, temiz bir şehir olduğunu
ifade eder. Puşkin’in Odesa’yı anlattığı şiirlerinden birini paylaşır.
Böylece kitabın içerisinde manzum kısımlar da yer almış olur. Bu
durum gezi kitaplarında yer yer görülen bir özellik olup alıntılarla ya
da yazarın kendine ait manzum eserlerle karşımıza çıkmaktadır.
Otomobille şehri gezerken Ryadçenko’nun orada yapılmış olanları
değil; eksiklikleri, yapılacak olanları söylediğine dikkat çeker. Bu
durum da bakış açısı ve dönemin ruhunun bir aynasıdır. Bu
coğrafyalara ait bütün gezi kitaplarında sıklıkla görülmektedir.
Havaalanındaki lokantada Ryadçenko ile birbirlerine şiirlerini
okuduklarına yer veren yazar, tercüme edilmesine rağmen
Ryadçenko’nun şiirlerini çok sevdiğini belirtir. Ozanların,
sanatçıların birbirlerini daha iyi anladıklarını, ön yargılardan
kurtulmayı herkesten daha iyi bildiklerini şöyle ifade eder: “Bütün
insanları kavrayıcı, evrensel dil sanat, edebiyat dilidir çünkü.”
(Anday, 1965: 26)
Moskova’ya gitmek üzere uçağa bindiğini belirterek devam
eden Anday, uçaktaki gözlemlerini anlatır. Uçaktaki bir delikanlının
Türkçe konuşan rehberi Vera ve yazarla ilgilendiğini; Nazım
Hikmet, Reşat Nuri, Sebahattin Ali’yi tanıyan, Çalıkuşu’nu seven bu
gencin bir işçi olduğunu vurgular. Hatta bu genç işçi, başka Türk
yazarları tanımadığı için üzgün olduğunu söylemiştir. Moskova’daki
Doğu Enstitüsünde Türk Dili öğreten Vera, Aziz Nesin’in de
Moskova’da olduğunu söyler. Moskova’ya indiklerinde nasıl
karşılandıklarını anlatan yazar, yolda yeni mahalleleri, Kızıl
Meydan’ı üniversiteyi, Bolşoy ve Gorki Caddelerini gördüğünü
ifade ederek bu bölümü bitirir.
Moskova, adlı bölümde yazarın ilk izlenimi, Moskova’nın
büyük ve sakin bir şehir olduğuna dairdir. Buraya dair gezi kitapları
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kaleme alan bütün yazarların vurguladığını Melih Cevdet Anday da
aynı ifadelerle vurgular. Kalabalık değil çünkü kalabalık yerin
altındadır. Metro “örümcek ağı gibi sarmıştır” Moskova’yı.
Dakikada bir tren geçer. Tiyatro ve sinemalar erken başlar, erken
biter. Törenler, şölenler de erken başlar. Büyük otellerin solanları
geç saate kadar açık, kalabalık ve canlıdır. Anday, insanlarla şehri
kıyaslayarak insanların da sakin, huzur verici olduklarını, yüksek
sesle konuşmadıklarını, ateşli tartışmadıklarını, nazik ve düşünceli
olduklarını, hatta gittikçe dalgınlaştıklarını dile getirir.
Yazarın tespitlerine göre Moskova’nın en önemli
görüntüsünü kuleler belirler, eski kiliselerin kubbeleri arasından
yüksek gökdelenler ve Stalin zamanında yapılan yedi büyük yapı
görünür. Hâlâ eski Moskova’dan izler taşıdıkları için bu büyük,
görkemli, göz dolduran bu yapılardan, aristokrat mahallesinin
duruyor olmasından hoşlanmaz. Bir ya da en çok iki katlı bu
evlerden, biri de Yazarlar Birliğidir. Bu görüntülerle eski ve Yeni
Moskova iç içedir. Gorki Caddesi, Yuri Dolgoruki heykeli, Kremlin,
Korkunç İvan Kilisesi, Kızıl Meydan’ın kalabalığı, aydınlık kuzey
geceleri, nehir kıyısındaki ağaçlıklı cadde ve burada sevişen çiftler,
kanallarla birbirine bağlanan nehirlerdeki vapur gezintisi, kanallar,
kanal gezintisi izlenimleri bu bölümde yer verilen diğer ayrıntılardır
: “Kanalın koruluk olan iki kıyısı insan dolu. Her ağacın altında
kadınlar, erkekler, çocuklar... Sonra yüzenler, balık tutanlar,
güneşlenenler... Vapurun içi gibi, kanalın kıyıları da neşe içinde...
Vapurdan kıyıya, kıyıdan vapura el sallayanlar... Yolcuların çoğu
gençlerdi, güzel renkli kızlar gördüm, dans eder gibi kıvrım
kıvrımdılar! Küçük çocuğunu yürütmeye çalışan neşeli bir baba
gördüm güvertede...” (Anday, 1965: 32)
İki bölümden oluşan Moskova mezarlığına giden Anday,
Nazım Hikmet’in mezarını ziyaret eder. Mezarlığın eski bölümünün
sık ağaçlık olduğu için loş, yeni bölümünün ise ağaçların küçük
olmasından dolayı aydınlık olduğuna; her biri küçük birer çiçek
tarlası gibi olan mezarların hepsinde resimler, oturacak küçük alçak
bir sıra bulunduğuna, mezarlığın bir park gibi göründüğüne yer
verir. Ardından akşam yemeği için yola çıkar. Azerbaycanlı ozan
Resul Rıza’yla akşam yemeğine giderken metroda üstleri başları
temiz, kadınlı erkekli buz revüsü görmeye giden işçileri görünce bu
durumu 19. yy. Rus edebiyatında okudukları ile karşılaştıran Anday,
bir kuşak boyunca değişen duruma dikkat çeker.
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Resul Rıza İle adlı bölüm Anday’ın, Resul Rıza ile
tanışmasını, birlikte Prag lokantasına gitmelerini ve oradaki
izlenimlerini anlattığı bölümdür. Rahat giyinmiş çoğu genç insanlar,
caz müziğinin olmayışı dikkatini çeker. Moskova Yazarlar Birliği
tarafından kullanılan Kont Rostov’ın konağına giden yazar; ünlü
hikâyeci Lenç, romancı Nikulin ve diğer yazarlarla tanışır. Remzi
Kitabevi üç Rus hikâyeciden (Katayef, Zozula, Lenç) bir seçme
yayımladığı için Türk okuyucularının Lenç’i tanıdığına değinir.
Konferansta da Türk edebiyatı üstüne konuşacak olan, Fransızca
bilen, İstanbul’da Yakup Kadri ve Abdülhak Hamid’le tanışan,
Anadolu’yu gören yazar Nikulin sadece Türkiye anılarından
bahseder.
Gorkiy, Moskova yakınlarındaki bir kolhoz köyüdür.
Lenin’in öldüğü yer, generalin malikânesi buradadır. Lenin’in son
günlerini geçirdiği bu malikâne, şimdi kalabalık ziyaretçi grupları
olan bir müzedir. Anday, bu kısımda rehberden Lenin ve ev ile ilgili
dinlediklerini aktarır. Gorkiy’de adlı bölüm bu konuları içerir:
“Lenin koca evde en küçük odayı yatmak ve çalışmak için kendine
ayırmış: Küçük bir karyola, başucunda küçük bir masa, birkaç
iskemle, masanın üstünde son okuduğu ve çalıştığı kitaplar... Karısı
ve kızkardeşi ile yemek yediği oda. Lenin bu köşke işçileri davet
eder, günlerce alıkoyar, onlarla bahçede dolaşır, konuşurmuş...”
(Anday, 1965: 38)
Tolstoy’un köyü Yasnaya Polyana, bu bölüme adını
vermiştir. Tolstoy’un, buradaki evi Savaş ve Barış’ın
kahramanlarından Bolkonski (Kont Bokonsk)’den satın aldığını
öğrenen yazar, şaşırır ve iki katlı bu küçük evi bir Göztepe köşküne
benzetir. Salonda iki piyano ve yemek masası, Tolstoy’un oturduğu
iskemle, çalışma odası, masada şamdanlar, açık bir kitap,
(Karamozof Kardeşler); yatak odasında, basit bir karyola, duvarda
gocuğu ve tüfeği, Tolstoy ve Gorki’nin birlikte bir fotoğrafları
bulunan evin içi sade, basittir. Fotoğrafta Gorki, elleri ile kemerini
tutarken başını gururla geri atmış, “Tolstoy ise kaşları çatık, delici
bakışlarla bakıyor.” (Anday, 1965: 39) Bu gözlemleri yaptığı sırada
Alman faşistlerin II. Dünya Savaşı’nda Tolstoy’un evinde karargâh
kurduklarını dinleyen yazar, evdeki deftere nefretini yazdığını
belirtir. Bahçeyi dolaştıktan sonra ve müze müdürü ile Tolstoy’un
mezarına giderken yolda rastladığı yaşlı bir Azerbaycan
köylüsünden Tolstoy’la ilgili bir anısını dinlediğini ifade eder.
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Yukarıda da belirtildiği gibi yazar eserini kaleme alırken kendi
gözlem ve tespitlerinin yanı sıra dinlediklerini de esas almıştır.
Azerbaycan, gezilen, aynı zamanda ikinci bölüme adını
veren ikinci ülkedir. Altı alt bölümden birincisi Bakû adını taşır.
Ekber Babayef de dâhil olmak üzere üç kişi olarak Bakû’ye doğru
yola çıktıklarını belirten yazar ve arkadaşları Aziz Nesin’le
buluşacaklardır. İki yıl önce tanıştığı Azerbaycan Yazarlar Birliği
Başkanı Mehdi Hüseyin’in vefat ettiğini öğrenir. Moskova’da
karşılaştığı Resul Rıza’nın, kendisinden yazarın Bakû’deki eşini ve
yazar olan oğlunu ziyaret etmesini istediğini söyleyen Anday bu
şehirde ilk olarak petrol kuyularına dikkat çeker: “Göz alabildiğine
bir düzlük düşünün, bu düzlük üzerinde hiç ağaç yoktur. Yalnız ve
yalnız kuyular, madeni kuyu kuleleri, kuyular, kuyular, kuyulardan
bir orman... Yakınlarından geçtiğimiz kuyulara bakıyoruz, bir tek
insan göremiyoruz, hepsi de kendi kendine işliyor. Bırakılmış bir
şehir sanki. Aziz Nesin’in dediği gibi ürküntü veriyor insana...”
(Anday, 1965: 46)
Yazar geniş asfalt caddeler, büyük yapılar, ağaçlıklı yollar,
meydanlar; Genceli Nizami, Fuzuli, Samed Vurgun, Kriof
heykellerinden bahsederek Nazım Hikmet’in İstanbul’a benzettiği
Bakû’yü bazen İzmir’e benzetir. Bakû’nün eskiye nazaran çok
değiştiğini vurgular. Azeri Türkçesi ve Türkiye Türkçesini birkaç
kelime üzerinden kıyaslar. Gılman Musa ve Adil Babayef’le
edebiyat üzerine konuşur, tartışırlar.
Azerbaycan’daki eğitim öğrenim faaliyetlerini çok
beğendiğini belirten Anday; sekiz yıllık zorunlu eğitimi bitiren
gençler için bütün öğretim dallarının açık olması, eğitimdeki
kolaylık, teknik öğretime rağbet, bilimler akademisi ve üniversitenin
iş birliği yaparak çalışması, liseyi bitirenlerin üniversite için
çoğunlukla Moskova’ya gitmelerini konu alır. Türkiye’nin sosyal,
ekonomik durumu üzerine inceleme kitapları da olan Azerbaycanlı
toplum bilimci, iktisatçı Esmeralda’dan özellikle söz ettiği bu
bölüme Bilimler Akademisinde adını verir. Anday, Akademideki
toplantıda Türkiye Türkçesindeki özleştirme akımı ile ilgili sorulan
soruları cevaplandırdıklarını, Azerbaycan bilim ve sanat adamlarının
bizim Türkçecilik akımını tutmadıklarını belirtir. Bizdeki
özelleştirme akımına karşı iki eleştiriye ve kendi düşüncelerine yer
verir: “Azerbaycan’da, Özbekistan’da da bizim dil anlayışımızı
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tutmuyorlar. Demek ırkçılık yakıştırmaları tümden uydurma.
Moskova’nın emrine gelince, Moskova’nın Türkçecilik akımına
böylesine bir düşkünlüğü olsaydı, bizden önce Azerbaycan’da,
Özbekistan’da uygulatmaya kalkardı bunu...” (Anday, 1965: 50)
Henüz tamamlanmamış büyük üniversite sitesine giden
Anday, oradaki akademisyenlerin Türk edebiyatı üzerine sorularını
cevap verir. Gittiği yerlere dair bilgiyi Türkiye’deki okurları ile
paylaşır; gittiği yerlerde de Türkiye hakkında aktarımlarda bulunur.
Gezi türünün sefaretnamelerden beri devam eden bu önemli özelliği,
kitapta sık sık görülmektedir.
Yazarlar Birliğinde, münazara salonundaki toplantıdan
bahsedilen bölümdür. Burada dil tartışmasının açıldığına, Mirza
İbrahim’in müdahalesi ile edebiyat üzerine konuşmaya
başladıklarına yer veren Anday, oradakilere Türk Edebiyatçılar
Birliği hakkında açıklamalar yapar, bu konuda sorulan sorulara
cevap verir. Bakû’deki edebiyat cephelerinden bahseder. Birinci
Dünya Savaşı’ndan sonra İstanbul’dan buraya gelip Türk edebiyatı
öğreten öğretmenlere gönderme yapar. Azerbaycan ve Özbekistan’la
ilişkilerimizin azaldığından, bizim de onları tanımayı boş
verdiğimizden, hoş olmayan bir durum olarak söz eder. Daha sonra
Resul Rıza’nın evinde eşi Nigar ve Oğlu Anar’la tanışan Anday,
evdeki iki büyük salon, salonların birindeki piyano, duvarlardaki
modern resimler, içkiler ve yemeklerle dolu masaya dikkat çeker.
Anar’ın arkadaşları olan iki genç ozan, bir müzisyen, bir eleştirmen
Anday’la tanışmak üzere oraya gelir. Şiirler okurlar, müzik çalarlar.
Anday’dan Türkiye’deki sanat hayatı, özellikle tiyatro, oynanan
yeni oyunlar hakkında bilgi isterler.
Mirza Bey’in Inturist otelinde kendileri için verdiği
yemekte, Nigar Resul Rıza Moskova’da Türk Dili ve Edebiyatı
okuyan Svetlana da vardır. Yazarlar Birliği Başkanı Mirza İbrahim,
Svetlana’nın Gürcü olduğunu öğrenince bunun üzerine Tiflis’teki
bir anısını anlatır. Mirza İbrahim’in Yemeğinde adlı bölümde bu
konulara yer verilmiştir.
Bakû’den uzakta bir sovhoza giden yazar burada müdürden
sovhozun çalışması ve durumu ile ilgili bilgiler alır. İlk kez sovhoz
gördüğünü belirterek bizim köylülerle kıyaslanmaması gerektiğini
Bir Sovhoz adlı bölümde dile getirir. Çoğu yazar gibi Anday da
çocuk, eğitim, sağlık davalarının burada çoktan çözüldüğü, binlerce
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işçi, oturma merkezleri, ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar,
özellikle de çocuk yuvaları gibi konular üzerinde durur. Gittikleri
sovhozlarda meyve bahçesi, hayvancılık bölümü, pamuk tarlası
olduğunu söyleyerek büyük kolektif devlet çiftlikleri olan
sovhozların kuruluşlarından, üretim amaçlarından, köylünün
hayatındaki yerinden bahseder. Müdürden Sovyet Birliği tarım
çalışmaları üzerine bilgi alır ve hayranlık duygularıyla içerisinde
buradan ayrılır.
Azerbaycan’ın son alt bölümü olan Don Saki Akıyor,
Şolohof’un aynı isimli romanından, uyarlanan üç bölümlük ‘Don
Sakin Akıyor’ filmine gitmelerini konu alır. İlk iki bölüm Rusça,
diğer bölüm Azerice dublajlı olan filmin ilk iki bölümünü
çevirdiklerini üçüncü bölümü çevirmediklerini belirten yazar,
dışarıdan anladığı “Azerice”yi burada anlayamadığını, yadırgadığını
ancak sonra durumun düzeldiğini belirtir. Anday’a göre, her yanıyla
sağlam olan bu filmlerde sanat bakımından bir yenilik yoktur. Yeni
kurulan sinema merkezini göremeyen yazar, Mehdi Hüseyin’in
evine gider, Bakû’ye güzel duygularla veda eder.
Kitaba konu olan üçüncü ülke altı alt bölümden oluşan
Özbekistan’dır. Birinci bölüme Taşkent’ten, adını veren yazar
buradaki karşılanmalarından bahsederek geniş asfalt, ağaçlıklı
caddeler, büyük parklar, tiyatrolar, operalarıyla, bir uygarlık
merkezine işaret eden şehirde İnturist otele yerleştiklerini ifade eder.
Yemekte sofranın çeşitli yaş ve kuru yemişlerle bezendiğine dikkat
çeker. Şiir ve edebiyattan konuştuklarını belirterek Özbek
Türkçesini Azerbaycan Türkçesinden biraz daha zor anladıklarını
ifade ederek örnekler verir. Taşkent’te Nazım Hikmet’in, Aziz
Nesin’in birçok kitabının çevrildiğine, Yaşar Kemal’in tanındığına,
genç Türk şairlerinin yer aldığı antolojilerin olduğuna dikkat çeker.
Eski Taşkent ve Özbekistan hakkında öğrendiklerinden hareketle
bilgi veren Anday, devrimden önceki fakirlik, yokluk, ilkel usuller,
halk softalarının baskısı altındaki medreseler, peçeli kadınlar,
şalvarlı erkekler, kerpiç evler, pislik gibi konulardan bahseder.
1917’de kalkınmanın başladığından, Ekim Devrimi’nin sınıf
ayrılığını kaldırdığından, kadına çeşitli haklar tanındığından, tarım,
eğitim, bilim, sanat, araştırma, inceleme, tiyatro, konservatuar,
fabrika, tekstil ve pamuk üretimi, mağazalar, dükkânlar, kılık,
kıyafetler, Taşkent seramiği gibi konulara yer verir. Özbek edebiyatı
hakkında bilgi alır. Yazarlar Birliğinde kendisinden yine Türk
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edebiyatı hakkında bilgi istediklerin ama bu sefer Yaşar Kemal ve
Aziz Nesin’in bilgi verdiğini ifade eder. Taşkent meyve
bahçelerindeki akşam yemeğinde şiirler okuyup fıkralar anlattıkları
bölümün son bilgisidir.
İkinci bölüm: Semerkant. Diğer şehirlerde olduğu gibi
burada da karşılanmalarından bahsederek bölüme başlayan Anday,
havaalanı civarında oturup dinlendiklerini, burada gördüğü kahveyi
bizim köy kahvelerine benzettiğini anlatır. Otel lokantasının temiz
ve zevkli bir yer olduğunu, duvarlarda resimler bulunduğunu, güzel
ve özel yemekler yediğini söyler. Büyüleyici olarak nitelendirdiği
Semerkant’ta Timur’un eşi ve çocukları için yaptırdığı mezarlığa,
Timur’un yaptırdığı yıkık büyük camiye, Registan’daki üç
medreseye, Uluğ Bey Rasathanesi’ne, Timur’un türbesine giderek
buralar hakkında kısa kısa bilgiler verir. Bölge için büyük önem
taşıyan pamuk kolhozuna gider. Stadyum ve tiyatrodan bahseder.
Yıllardır geri kalmış Semerkant’taki gelişmeyi hayranlıkla anlatır.
Moskova’ya gitmek üzere tekrar Taşkent’e geçen yazar
Taşkent Havaalanı yemek salonunda hemen bütün Taşkentli
yazarların katıldığı bir sohbetten, imzalanan kitaplardan,
dostluklardan ve Taşkent’ten üzgün ayrıldıklarından Gene Moskova
adlı bölümde bahseder.
Diğer bölüm “Asya-Afrika Yazarları” Toplantısı adını
taşır. Konusu ‘hikâye’ olan bu toplantıya hikâyeciler davet
edilmiştir. Melih Cevdet Anday, bu toplantıya ‘Aylaklar’ adlı
romanı ile katılmıştır. Burada delegeler için düzenlenen partide
şiirlerini Rusçaya çevirip bastıran Fiş ile tanışır. Fiş, Bobayef ve
Aleksandrof’u otelde davet edip, her konuda sohbet ederler. İlk iki
gün toplantıya katılan Anday’ın belirttiğine göre konferansta daha
çok Türk hikâyeciliği üzerinde durulmuş; Lenç, Türk hikâyeciliğini
ele almış, Aziz Nesin’i incelemiş; Nikulin Türk edebiyatı üzerinde
durarak Yaşar Kemal’e yer vermiştir. Aziz Nesin, Yaşar Kemal,
Melih Cevdet Anday da bu toplantıda konuşma yapmışlardır. Bir ara
Aleksandrof’la kitapçıya gittiklerinde, kendi kitabının raflarda
kalmadığına dikkat çeken yazar, tekrar konferansa döner. Doktora
tezi “Garipçiler” olan bir gençle tanışması dikkat çekicidir.
Mayakovskiy tiyatrosunda Nazım Hikmet’in “Demoklesin Kılıcı”
adlı eserinin oynandığını, salonun hınca hınç dolu olduğunu
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vurgular. İlişkiler düzeyinde önemli gelişmeleri bir edebî eser
üzerinden göstermek bakımından kayda değer tespitlerdir.
Farklı bir bakış açısıyla devam eden kitapta Anday’ın
Moskovalıların uygarlık ve kendine güven örneği olarak fıkralarda
kendi yönetimlerini, tanınmış Sovyet adamlarını eleştirdiklerini,
alay ettiklerini, bundan da hoşlandıklarını belirterek birkaç fıkraya
yer verdiği bölüm Moskova’da Fıkralar adını taşır.
Sovyetler Birliği’nin kendisinde bıraktığı izleri, Son adını
verdiği altıncı bölümde şöyle özetler: “Gelişmesini savaştan başka
bir gücün yavaşlatamayacağı, emeğe ve barışa inanmış zengin bir
toplum gördüm. Orada dünyanın başka zengin memleketlerinde
benzerleriyle boy ölçüşen kuruluşların ayrıca niteliği, yalnızca
halkın yararına yönelmiş olmalarıydı, bu amaca yönelmiş bir
girişime rastlamadım. Sovyetler Birliği’nde oturan insanların
Türkler için dostluk duyguları beslediklerini gördüm. II. Dünya
Savaşından sonra Sovyetler Birliği’ne ilk giden Türk yazarları
bizlerdik. Bu yolculuğun Türk-Sovyet dostluğunu canlandırmakta
uğurlu olmasını dilerim.” (Anday, 1965: 86)
Bulgaristan gidilen dördüncü ülkedir. 25 Mayıs-28 Mayıs
1964 tarihleri arasında Sofya’da ilk kez düzenlenen Balkan Yazarlar
Birliği Konferansına katılmak üzere eşiyle birlikte gittiğini belirten
Anday, önce konferans hakkında bilgi, sonra da gezisinin hikâyesini
anlatacağını önceden bildirir. Bölüm konferans ve gezi olarak iki
kısım hâlinde düşünürse dil ve anlatımdaki değişikliğin sebebi
açıklık kazanacaktır.
Konferans hakkında bilgi verilen bölüm Sofya
Konferansının Toplantı Zamanı ve Yeri adını taşır. Toplantının
yapıldığı Bulgar krallarının av köşkü olan Sofya’ya 15 km.
uzaklıktaki Vranya Sarayı’nda; büyük toplantı salonu, komitelerin
toplantı odası, çevirmenlerin çalışma yerleri, yemek salonu,
dinlenme ve dolaşma yerleri bulunmaktadır. Yazarlar Kongresinin
akış planına göre toplantıyla ilgili bilgileri gün gün veren yazar daha
sonra her ülke yazarlar heyetinin raporlarını ve toplantı tutanaklarını
geniş geniş anlatır. Burada genellikle Balkan ülkelerinin yazarları
arasındaki iş birliğinin hangi noktalarda nasıl yapılacağı
konusundaki görüş ve öneriler bulunmaktadır. Türkiye ve
Yunanistan haricinde, toplantıya katılan yazarların tamamı sosyalist
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ülkelerin yazarlarıdır ve iş birliğinin çerçevesi bu anlayış içinde
oluşturulmaktadır.
Her bölümde raporlara geniş geniş yer verdikten ve özellikle
Türkiye raporunu ayrı bir bölüm olarak anlatan yazar Bir Geziden
Anılar adlı müstakil bölümde âdeta bir değerlendirme yapar.
Bulgaristan izlenimlerini paylaştıktan sonra “Yalan söylüyorsun, o
ülkeyi överek bize toplumculuk aşılamak istiyorsun” gibi, tepkilere
yer verir ve kendisinden sonra Bulgaristan’a giderek izlenimlerini
Yeni Tanin’de yazan Sabri Esat Siyavuşgil’in de aynı tepkileri
aldığını belirtir.
Sofya ilk alt bölümdür. Otomobillerin azlığı troleybüslerin
varlığı, dilencilerin olmayışı, kitapçı, pastane ve eğlence yerlerinin
kalabalıklığı, okuma yazma bilmeyenin olmayışı, çok kitap
okunması, çok katlı mağazalar, ortak değerlerimiz, türkülerimiz, sık
içmeleri fakat sarhoş olmamaları Sofya’yı yeşil ve temiz bulan
yazarın dikkatini çeken hususlar arasındadır. Üç ev ziyareti
gerçekleştirir ve bunlardan tek tek bahseder. Ressam Angeluşev’in
evindeki bir eserini anlatır. Valery Petrof’un evindeki sohbetten, şiir
okunmasından, türkü söylenmesine yer verir. İlk gittiği ev Bayan
Danka Melamet’in evinde de dikkatini çeken şey aynıdır: “Ama
işçisinden tutun başbakanlarına kadar, hepsi genel olarak türkü
söyleyip, yerli oyunlar oynuyorlar. Bunun üzerinde duruşumun bir
önemi var: Büyük kentlerden ayrılıp köylere gidince havanın
değişmediğini görüyorsunuz. Bu da sizde tutarlı bir köylü uygarlığı
ile karşılaştığınız izlenimini uyandırıyor. Gerçekten de
Bulgaristan’da, köylü, kentli ikiliği diye bir şey duyulmuyor.”
(Anday, 1965: 127)
Sofya’da bir gençlik bayramına tesadüf eden Anday,
Dimitrof’un anıtkabiri önünden geçen gençlerin rahat, güle oynaya,
el sallamaları, afişler, marşlar, büyük düşünür ve sanatçıların
fotoğraflarını ellerinde tutmaları, çiçekler atmaları, gençlik örgütleri
arkasından okullar ve çalışma kollarının geçmesi, millî oyunlar
oynanarak törenin bitmesine dikkat çekerek Köy Enstitülerini
düşünüp üzüldüğünü ifade eder. Sonra yine yol izlenimlerine yer
verir. İkinci Dünya Savaşı öncesi Bulgaristan’dan geçerken de
toprağın verimliliği ve işlenmişliğinin gözüne çarptığını belirtir.
Toplantıdan sonraki gezide hem işlenmiş toprakları seyreder hem de
Bulgarların toprakta neler yaptıklarının hikâyesini dinler. Köylünün
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ve toprağın ihtilal öncesi ve sonrasındaki durumu hakkında bilgi
verir. Yol boyunca konuştukları köylülerin sosyalizmden
memnuniyeti, kooperatifler, Filibe yolundaki köy evinin temiz ve
bakımlı olması, radyo ve televizyonun köylere girmiş olması gibi
konulara değinir.
Anday, büyük ve şirin Filibe’de fazla kalmadığını, parti
binalarında ileri gelenlerin boy boy fotoğraflarının olduğunu,
çalışma yerlerinde, müzelerde, okullarda faşistlerin öldürdüğü
devrimcilerin fotoğraflarının bulunduğunu; müzelerde devrim
olaylarını canlandıran köşeler arasında Türklerin de yer aldığını
ikinci alt başlık Filibe’de belirtir. Yazarın tespitine göre faşistlerden
kaçanlar için Türk köylerine sığınırlar. Çünkü kendilerini emniyette
hissederler.
Burgaz, üçüncü alt başlıktır. Anday, bu bölümde Yorgi
Bayef’in resim sergisine gittiğinden sanatçının resimlerinde değişen
ve arayan bir ressam havasını bulduğundan; belediye başkanından
tarım, sanayi, turizm hakkında bilgiler aldığından; kaldığı otelin
temiz ve rahat oluşundan söz eder.
Dördüncü alt başlık Varna adını taşır. Yazar, güzel ve
aydınlık bir kent diye tanımladığı bu şehir Sofya ile karşılaştırır:
“Caddeleri, parkları, düzenli ve temiz yapıları, güzel kahveleri ve
lokantaları, modern mağazaları belki Sofya’dakilerden zengin.”
(Anday, 1965: 134) Büyük oteller, tek odalı evler, bakımlı yeşil
parklar, bikini ve mayo ile dolaşan kadınlar, kimsenin kimseyi
rahatsız etmemesi, alış veriş yerlerinin devlet eliyle yönetilmesi
sebebiyle pazarlığın olmaması konularına dikkat çeker. Tarihî
mekân Nesseebr’deki gözlemlerine yer verir. İki Bizans
kalıntısından birinin onarıldığını, bozuk olanın duvar süslemelerinin
Amasya’dakiyle aynı olduğunu, beş altı köşeli seramiklerden
yapılmış yarım dairelerin kilisenin duvarındaki renkli camlara
benzediğini, Bulgarların bu yapıyı korumak için tedbir aldıklarını
belirterek Bulgarların kültürel miraslarına bakış açılarını yer vermiş
olur.
Beşinci alt başlık Şumnu’dur. Burada Bay Stoyanof,
kendilerini karşılar. Dedesinin memleketi eski bir Türk şehrine
girmekten, kendilerini karşılayanların çoğunun Türk olmasından
dolayı duygulandığını ifade eden yazar; köydeki yemekten, şiirler
okunup türküler söylenmesinden, bir Türk gencinin kooperatif
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üretimi ve makineler üzerine konuşmasından, Moskova’daki dünya
kadınlar toplantısına katılan İsmailova’dan anılarını dinlediklerinden
söz eder. İlgi, sevgi, öpüşmeler, sarılmalar, sohbetler, şakalar,
konuşmalar, yaşlılar ve çocukların tavrından etkilenen yazar
buradan üzülerek ayrıldığını ifade eder.
Yazar, altıncı alt bölüme adını veren, gece yarısı geldikleri
Selvievo’da, kahvelerin, dondurmacılar ve pastacıların hınca hınç
dolu olduğuna dikkat çeker. Son adını verdiği yedinci alt bölümde
Bulgarların iyi, güler yüzlü, dürüst, birbirlerini seven insanlar
olduğunu söyleyerek toplu bir değerlendirme yapar: “Gerçekten de
bugün Bulgaristan temel sorunlarını çözmüş, ilerleme yolundaki
engelleri temizlemiş, yükselme ve gelişme için gerekli koşulları
düzenlemiş bir ülkedir, yakında daha büyük başarılarını bütün
dünya duyacaktır. Gördüğüm ilk sosyalist ülke olan Bulgaristan
bende çok olumlu izlenimler bırakmıştır. Bu çalışkan ve dürüst
komşularımızın Türkler için iyi duygular beslediklerini de
söyleyeyim.” (Anday, 1965: 139)
Beşinci ve son ana bölüm Macaristan, on altı alt bölümden
oluşur. Anday’ın Balkan milletlerinin dillerinde çok fazla kelime
bulunduğunu gösteren Sofya’da dinlediği, hikâyeyi anlattığı birinci
bölüm “Şok Van” adını taşır. “Şok Van”ın “çok var” anlamına
geldiğini, Macarların bizim fonetik kurallarımıza bizden daha fazla
bağlı kaldıklarını, kelimeleri bizim unuttuğumuz ya da bıraktığımız
anlamları ile kullandıklarını ifade eder. Soylar ve köklerin aynı
olmasına rağmen, yaşanılan yerler ve tarihler yepyeni halklar, başka
uygarlıklar yaratır düşüncesi ile Macar ve Özbeklere
benzemediğimizi, Ukraynalılar ve Bulgarlara daha çok
benzediğimizi söyleyerek bakış açısını dile getirir.
Anday’ın Macarların Doğu’ya biraz küçümseyerek
baktıklarına, Batı karşısındaki komplekslerine yer verdiği bölüm
“Batı’’ Neresi? adlı ikinci bölümdür. Sabahattin Ali’nin Andre
Marlaux’dan çevirdiği “Turan Yolu”nu hatırlatarak, “Sakın, Turan
gibi bir şey olmasın bu Batı dedikleri.” (Anday, 1965: 145) diyerek
meseleye biraz farklı, mizahi yönden yaklaşır. Atatürk’ten, Niyazi
Berkes’ten bahsederek Macarların “Batı’yı neden taklit etmeli?”
sözleri üzerinde durur. Sonunda Macarlara hak vererek Avrupalı
tarafından küçük görülmekten kurtulduklarını, küçük görme
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sırasının kendilerine geldiğini, artık Batıya öğretecekleri, örnek
gösterecekleri kurumlarının olduğunu belirtir.
Bulgaristan’a gidişinden 1 yıl sonra (1965) Macar Kültür
Münasebetleri Enstitüsünün daveti üzerine 15 günlüğüne, eşiyle
beraber buraya geldiğini üçüncü bölüm İlk Gün’de belirten yazar
ardından gezi planına yer verir. 7 Mayıs 1965’te yola çıkarak
Bulgaristan ve Yugoslavya’dan geçerek uçsuz bucaksız Macar
Ovası’na girerler.
Önce Peşte izlenimlerine yer veren yazar Peşte’de modern,
konforlu Sabatçak oteline yerleştikten sonra hemen dışarıya çıkıp
sokaklarda gezer; Tuna üzerindeki köprülerden birinden karşıya,
Buda’ya geçer. Otel Duna (Tuna) lokantasındaki yemeklerin çok
güzel olduğundan, ihraç edildiği için Tokay şarabının kolay
bulunmadığından söz eden yazar daha sonra müzeleri zengin
Peşte’de Ulusal Galeri’ye gider. Rönesans, Barok sanatı ve çağdaş
ürünlere rastladığını ancak Şeker Ahmet Paşa’yı göremediğini
belirtir. Macarların geçmişi değerlendirme biçimlerinin özellikle
güzel sanatlar dallarında hayranlık uyandıracak nitelikte olduğunu
vurgular. Şeker Ahmet Paşa’nın önemli eserleri; Anday’ın edebiyat
öğretmeni aynı zamanda Şeker Ahmet Paşa’nın akrabası olan Yahya
Saim Bey’in evindedir. Macar empresyonistlerinden daha güçlü bir
ressam olan Nazmi Ziya’nın birçok resmi de akrabası Rasih
Güran’ın evindedir. Yazar bu durumu eleştirerek sosyalizmi över:
“Yalnız bu resimleri toplamak için bile sosyalist olmaya değer.”
(Anday, 1965: 149)
Gezisi sırasında not tutmadığını, sadece izlenimlerine yer
verdiğini bu bölümde özellikle vurgulayan Anday, Buda’nın tarih
dolu, sessiz bir yer olduğunu, Peştelilerin orayı Peşte’den çok
sevdiklerini belirtir. Kale Tepesi’nin II. Dünya Savaşı’nda en çok
zarar gören yer olduğu için onarıldığından söz eder. Peşte
sokaklarının, sosyalizmi bilip bilmeden sevmeyenleri bile şaşırtacak
kadar öğretici olduğunu söyler ve şık insanlar, temiz giyimli
kadınlara işaret eder. Ayakkabı fabrikasındaki bütün işçilerin
saçlarının berber eli değmiş gibi itinalı olduğunu, kooperatif
köyünün evinde de aynı durumun söz konusu olduğunu belirten
yazar, hayranlık duyduğunu bir kez daha açıkça ifade eder. Kitabın
başından beri açık ya da üstü kapalı bir hayranlık duygusunun
varlığı açıkça görülmektedir.
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Dördüncü bölüme ünlü Macar ozanı Petöfi’nin adını taşıyan,
edebiyat müzesi Petöfi Müzesi, adını vermiştir. Müzede bulunan
Macar yazarlarının, şairlerinin hayatlarından, eserleri ve
resimlerinden, en çok da Petöfi’den bahseden Anday, Macar
özgürlük savaşının öncüsü, ulus bilincini uyandıran Petöfi’nin
Yunus Emre’ye benzer bir hayatı olduğunu belirtir, bizde böyle bir
müzenin olmayışından duyduğu rahatsızlığı dile getirir.
Anday’ın Türkiye ile Macaristan arasında karşılaştırmalar
yaptığı bölümlerden biri M.O.M. Fabrikasının Kültür Sarayı’dır.
Yazarın tespitleri şu şekildedir: Bütün fabrikalarda olduğu gibi bu
optik gereçleri fabrikasında da bizim halkevlerine benzer kültür
sarayları bulunur. İşçiler, çeşitli spor dallarında, sanat ve kültür
alanlarında çalışır, özel ilgileri için küçük kulüpler kurarlar. Tiyatro,
sinema, eğlence toplantıları için bir bahçe, sergi salonu, spor salonu,
bale dershanesi, kütüphane, kültür kolları için oda ve dershaneler
vardır. Sergi salonundaki resimler güzeldir. Aralarında soyut ve
non-figiratüf resimler de yer alır. Pul ve satranç meraklıları,
kütüphanedeki Türkçeden çevrilmiş kitaplar (Nazım Hikmet ve
Sabahattin Ali’yi hatırlar), bale dershanesindeki çocuklar dikkatini
çeker, sosyalist ülkelerde çocuklara verilen öneme işaret eder.
Peşte’deki kimsesiz çocuklar sitesinden bahsederek Babıâli’den
inerken karşılaştığı bir çocuğun kendisine verdiği huzursuzluğu
evde anlattığında, arkadaşının hanımının bunun yeni bir şey
olmadığını söylemesini hatırlayarak üzülür. Halkevlerinden
hareketle karşılaştırmalar yapar.
Sanatçılar Sitesinde, altıncı bölümdür. İçinde “Macar
Sanatçılarının Yaratma Evleri”nin bulunduğunu söyleyen Anday
genç bir heykeltıraşın evine gider, bir tarafı yerden yüksek tavana
kadar camlı büyük bir atölyeye girer. Evin iki odası daha olduğunu,
heykeltıraşın sekiz yıldır eşiyle burada oturduğunu ve sembolik bir
kira ödediğini belirtir. Modern heykel konusunda sinirlenen ve
burjuva-sosyalist ayrıcalığından söz eden heykeltıraşın modern
heykeltıraşların bazılarını hiç tanımadığına, bazılarına ise dudak
büktüğüne dikkat çeker ve Sovyet devriminden önce yaşamış büyük
Marksistlerde böyle kaba bir sınıflama olmadığını belirterek
üzüntüsünü dile getirir: “Sanatçısına dünyanın en iyi olanaklarını
sağlayan bir toplumun halkı, üstün yaratıcılara layıktı, onu
Avrupa’nın eskileriyle oyalayan dünyadan habersizlere değil...”
(Anday, 1965: 161)
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Anday, yayınevleri konusundaki gözlemlerine Yayınevleri
ve Başka Konular, adını verdiği bölümde yer verir. Devletin ve
partinin olan Europa, Nogullar ve Koşut yayınevlerini ziyaret eder.
Burada özel bir yayınevi hatta iş yerinin olmadığını tekrar belirterek,
her şeyin devlete ait olduğuna dair örnekler verir. Kitap baskısı ve
satış oranının yüksek olduğuna dikkat çekerek okuma yazma işinin
kökten çözüldüğünü belirtir.
Anday, Ayakkabı Fabrikasında adlı sekizinci bölümde
Macar iş hayatı ve Macaristan’ın yeni sorunlarıyla ilgili edindiği
bilgilerden bahseder. Kimsesiz Çocuklar Yurdu adlı bölümde
yurdun direktöründen yurdun kuruluş nedenleri ve geçmişi hakkında
bilgiler alır. O günkü öğretmenlerden, çalışma şartlarından bahseder
ve yetişmiş kızlar için ayrılan yapıyı gezer. Dayama, döşeme
konusundaki lüksten, konfordan söz ederken birçok kez yaptığı gibi
Köy Enstitüleriyle karşılaştırma yoluna gider.
Üniversitedeki Türkoloji Bölümünü Peşte’de Başka Yerler
adlı bölümde ziyaret eden Anday, daha sonra gittiği kukla
tiyatrosunu çok beğenir. Peşte elçimiz Nedim Evciner’in daveti
üzerine gittiği Matyas Pince’de en sık dinlenen Çigan müziğine
dikkat çeker ve buradaki Çingenlerin durumuna, yerleşme
konusunda çıkardıkları güçlüğe yer verir. Peşte’de her keseye göre
yemek yenecek yer olduğu, mağazaların kalabalıklığı yanı sıra
günlük gazetelerden birinin kendisiyle konuşmak istemesi üzerine
gerçekleşen sohbetten hareketle Macaristan’da bizi çok az
tanıdıkları, ülkemizle ilgili az ve yanlış şeyler bildikleri üzerinde
durur.
On birinci bölüm “Bre Dilber Aman...”, Anday’ın bir
türküye dair izlenimlerini anlatarak başladığı bölümdür. Estergon’a
giderken rehberi Judith’e Estergon türküsünü anlatmaya çalışır.
Büyükelçimizden dinlediklerinden hareketle Adnan Saygun’un
buraya geldiğinde bu türküye yer verdiğini ancak tek sesli olduğu
için Macarların bu türküden hoşlanmadıklarını ifade eden yazar,
Kadıköy’deki Macar Elçiliği memurlarından birinin türküyü
duyduğunda gözlerinin yaşardığını, Judith’in ise türküyü
ezberlemeye çalıştığını anlatır. Aralarındaki çelişkiyi gözler önüne
serer.
Yazar yol üzerinde uğrayacakları üç yerden bu bölümde
bahseder: 150 yıldır değişmiş, barok ve rokoko üslubu evlere sahip
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küçük ve şirin bir kasaba Szentendre; eski kalesi, kral sarayı ile Orta
Çağ’ı andıran Visegrad; İmparator Charlemagne’nin batı kalesi,
Latince Strigonium’dan bozma Oster Ringum (Estergon). Özellikle
Estergon’da kaleden başka Roma, Orta Çağ, Macar ve Türk
kalıntıları olduğuna değinen yazar, kaleden geçip Tuna ve şehri
birlikte yukarıdan görür. Büyük katedrali, birkaç kilim, kap kaçak ve
birkaç parça eşyası olan Török Emlekek Müzesi’ni de görür.
Visegrad’da yemek yerken ekmeği garsonun getirmeyip, bir kızın
sepetle getirerek sattığına dikkat çeken yazar, bizdeki ekmek israfına
gönderme yapar. Son olarak Szentendre’deki incik, boncuk,
oyuncak, çörek satılan köy pazarlarına giderek buradan oğlu İdris’e
bir kılıç aldığını belirtir.
Dunauyvaroş, yeni bir şehrin anlatıldığı on ikinci
bölümdür. Ünlü tarihçimiz Peçevi İbrahim Efendi’nin doğduğu yer
olan Peyç’e giderken önce Dunauyvaroş’a uğradıklarını belirten
yazar, Dunauyvaroş’un, 1950’de kurulan yeni bir sosyalist şehir,
demir çelik endüstrisinin merkezi olduğunu belirtir. Bütün modern
yapılar, ağaçlıklı caddeler, yeşillikler, bahçeler, oyun yerleri, temiz
sokaklar, mağazalar, lokantalar, okullar, sinemalar, hastaneler,
müze, her şey yepyeni bir işçi şehrinin göstergesidir.
Pesc (Peyç) şehrini insanı hemen saran, kendini sevdiren bir
şehir olarak tanımladığı on üçüncü bölümde Macaristan’ın en eski
şehrinde orta alanda Türklerin yaptıkları bir caminin göze çarptığına
dikkat çeker. Kısa tarihî bilgiler vererek üniversiteden, Kasım Ağa
Camii’nden, Yakavolı Hasan Camii’nden, İdris Baba Türbesi’nden
bunların bugün müze olduklarından bahseder: “İdris Baba Osmanlı
komutanlarının sefere çıkmadan önce danıştıkları bir bilici imiş,
orada yatıyor.” (Anday, 1965: 179)
Daha sonra Yazarlar Birliğinde Peyçli yazar ve şairlerle
tanışıp sohbet eden; onlarla edebiyat ve sanat meseleleri, kitap,
baskı ve yayını üzerinde konuşan Anday, seramik müzesine gider.
Bir Macar soylusu ve zengin sanatçının, dünyayı gezerek seramik
topladıktan sonra bunları inceleyip, teknik ve üslubundan
faydalanarak bu müzeyi kurduğunu belirtir. Bu şehirle ilgili
düşüncelerini, beğenisini hatta hayranlığını samimiyetle dile getirir:
“Peyç’i gerçekten sevdim, orada daha kalmak, yaşamak isterdim.
Sokaklarına, ağaçlarına, sessizliğine, taş kemerli geçitlerden girilen
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kapıları, tahta oymalı eski yapılarının güzelliğine doyamadım.”
(Anday, 1965: 182)
Adını uranyum madeninden alan modern bir işçi şehri,
Uranyum Şehri adlı bölümde ele alınır. Anday, bu bölümde
şehirdeki çocuk bolluğundan, düzenli temiz oyun bahçelerinden,
çocuk yuvaları, okullar, spor salonlarından bahseder. 1951’de 17
kişiyle kurulan Petöfi kolektif çiftliğine gider, yönetim odasında
çiftliğin nasıl işletildiği hakkında bilgi alır. Köyün evlerini görür.
Gittikleri çiftlik müdürünün evindeki koltuklar, kanepeler, masa ve
büfe, yatak odalarını görür; düzene ve temizliğe hayran kalır. Gittiği
başka bir evde evin sahibi ahırlarda domuzlarla uğraşmaktadır.
Köylünün özel kazancı olan domuz, çok para getirir. Yazar yine
temiz, eksiksiz, güzel bir ev gördüğünü Kolektif Çiftlikte adlı bu
bölümde dile getirir.
Ballaton Gölü, kitabın on altıncı ve son bölümüne adını
vermiştir. Her mevsim güzel, yazın kalabalık, Orta Avrupa’nın en
büyük gölü olan Ballaton Gölü’ne gittiğinden; çevredeki tepeler,
kıyıdaki köyler, kasabalar, şehirler, turistik oteller ve eğlence
yerlerinden bahseden yazar Siofak’a da gittiklerini söyler. Beyaz
etli, kılçıksız büyük bir balık olan fagos balığının bu gölden
çıktığını, ressamların bu gölü çok sevdiklerini hatta resim yapmak
için oraya yerleşenlerin dahi olduğunu, şairlerin bu gölden
etkilenerek şiirler yazdıklarını belirtir. Kitabın diğer bölümlerinde
yaptığı şekilde “son” bir değerlendirme yapmaz.
2.Yorum ve Değerlendirmeler
Anday’ın iki yıl içinde beş sosyalist ülkeden izlenimlerine
yer verdiği kitapta Sovyet Rusya, Bulgaristan, Macaristan olmak
üzere üç ayrı ülkeye yapılan geziler yer almaktadır. Çok iddialı bir
edebî tavır görülmemekle birlikte o döneme dair bakış açısı, gözlem,
tespit ve değerlendirmeleri içermesi bakımından son derece
önemlidir. Geziye yazar kimliği ile giden Melih Cevdet Anday, bu
durumu sık sık izlenimlerinden başka bir şey yazmadığını,
vurgulayarak açıklamaya çalışır. Not almadan, sevdiği, sevmediği,
dikkati çeken, kendisinde hoş izlenimler bırakan şeyleri yazdığını
özellikle vurgular.
Yazarın kitabî bilgilere yer vermemesi üslupta kuru ve sıkıcı
olma ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Kitap bu yüzden akıcıdır.

735

17-21 Ekim 2018-BUHARA

Bölümlerin kendi içinde de birer kurgusunun olması, izlenimlerin
rastgele anlatılmaması, yer yer geri dönüşler, bağlantılar eserin
edebîlik eğrisine oturmasını sağlayan en önemli noktalardır. Yazar
yolculuktan bahsederken birden döndükten sonra yaşadığı bir olaya
geçiş yaparak zaman ve olaylar arasında bağlantı kurabilir. Aralara
anılar, hikâyeler, anekdotlar, fıkra, tiyatro oyunundan bir özet, bir
şiir parçası vs. koyar. Benzetmeler, karşılaştırmalar yapar, eleştirdiği
durumlar da vardır. Kitap boyunca bazen heyecanlı, bazen
düşünceli, bazen şaşkın, çoğu kez hayran, çok nadir de olsa
sinirlidir. Duygularını okuyucusu ile paylaşmaktan çekinmez. Bu
konuda son derece samimidir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yazar gittiği yerlerde bizimle
ilgili bilgileri aktarmış, bunun yanında özellikle edebiyat ve sanatla
ilgili konulara geniş geniş yer vermiştir. İkili ilişkiler çerçevesinden
yaklaşıldığında bu kitap gezinin ve gezi eserlerinin bilgi alış verişi
olduğunu da göstermektedir. Genellikle sanat faaliyetleri üzerinde
duran, tarihî bilgilere çok sınırlı yer veren yazar, bu bilgilerin, bakış
açısının ve dünya görüşünün gezi türü esere nasıl yansıdığını çok
açık göstermektedir. Daha çok insanlarla diyalog hâlinde olup tabiat,
şehircilik, mimari ile ilgili yeteri kadar bilgi verir, çok fazla detaya
girmez. İnsanların yaşayışlarını, sosyalizmin insan hayatındaki
yerini gözlemek onu mutlu eder.
Soğuk savaşın olduğu yıllara denk gelen Rusya, gezilerinin
hepsinde savaş propagandasına ait izler görülmektedir. Türkiye’de
soğuk savaş propagandası övme ya da kötüleme olmak üzere iki
şekilde yapılmış, bunun sonucunda yazarlar ikiye ayrılmıştır. Bu
durum anlatımlardaki objektifliği ciddi derecede engellemiştir.
Sosyalizm yanlıları ve onları dışlayan yazarların olması doğal bir
durumdur. Ancak bu durumda bakış açısının sağlıklı bir şekilde
oturmadığını söylemek gerekir.
Sosyal ve siyasî gelişmelerin izlerinin en açık ve net
görüldüğü edebî türün gezi kitapları olduğunu Melih Cevdet Anday,
bu kitapta sosyalizmin olumlu yönlerini paylaşmaya çalışarak bir
kez daha ifade etmiştir. Oralara giderken zihninde sosyalizmle ilgili
ön yargılar olduğu için çok da objektif olduğu düşünülemez.
Dolayısıyla bu kitabın, Anday’ın düşüncelerini doğrulayacak bir
gezi kitabı olduğunu söylemek mümkündür. Bakış açısı sosyalizmin
iyilikleri ve güzellikleri yönünde olan yazar, sosyalizmi ülkemiz için
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örnek bir model olarak görmüş ve bu yönde çalışmalar yapılmasını
teklif etmiştir. Sosyalizmin olumsuz taraflarını hemen hiç dile
getirmeyerek anlatımının gücü sebebiyle yer yer okuyucuda ideal bir
sistem olduğu düşüncesini dahi uyandırmıştır: “Değerli bilgin
dostum Babayef’e sormuştum Moskova’da: Burada ne yasaktır?”
Babayef: —Savaş propagandası yapmaktan başka hiçbir şey yasak
değildir demişti.” (Anday, 1965: 14)
Kitaptaki karşılaştırmalar da yazarın bakış açısını
göstermesi bakımından önemlidir. Anday, yaptığı karşılaştırmalarda
bizde eksik gördüğü noktalara dikkat çekerken Köy Enstitüleri ve
Halkevlerine sıkça yer verir. Karşılaştırmalar Sovyet coğrafyası ve
Türkiye arasında olduğu gibi Sovyet coğrafyasının kendi içerisinde
de dikkat çekmektedir.
Yazar, Petöfi Müzesi’ni gezerken ister istemez bizimle bir
karşılaştırma yapar ve sorular sorarak yüksek sesle düşünür: “Bizim
Yunus’u düşünüyorum, Avrupa’nın en eski ve en güçlü şiirini. Türk
şiirini düşünüyorum. Biz bu güçlü ozanlarımızı kadir bilir
halkımızın belleğine, sevgisine bırakıp geçmişiz. Nerede bizim
Yunus Emre Müzemiz? Nerede çağdaş şiirimizin, hikâyemizin,
romanımızın müzesi? Nazım Hikmet’i, Orhan Veli’yi, Sait Faik’i...
biz kendi çocuklarımıza ve yurdumuza gelen yabancılara ne zaman,
nerede göstereceğiz? “ (Anday, 1965: 153–154)
Karşılaştırmalar, üstü kapalı ya da açık teklifler eserin pek
çok yerinde Türkiye’de hedeflenen şeylere dairdir: “… Büyük
caddelerde diyebilirim ki, dört beş dükkânda bir kitapçı var. Bizim
elçi, bir Bulgar’ın İstanbul aleyhindeki bir yazısından söz etti bize.
Ne diyor? Diye sorunca da, ‘Koca Beyoğlu Caddesinde bir taneden
başka kitapçı görmedim diyor’ diye cevap verdi. Şimdi o kitapçı da
kapandı, ne yapacağız? Yukarıda söylediğim gibi, Bulgaristan’da
okuma yazma bilmeyen kalmamış gibidir…” (Anday, 1965: 123–
124) Şeklinde görüldüğü gibi.
Anday’ın bazen heyecanlı, bazen neşeli, bazen kızgın tavrı,
duygusallığı cümlelerine de yansımıştır: “Ah Türk çocuğu! Ah
ülkücü Türk öğretmeni! Bırak yardımı, korunmayı, çelme
takmasalar sen kim bilir ne mucizeler yaratacaksın?” (Anday, 1965:
168)
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Anday, kitabında nereye ve nasıl gittiğini, nasıl karşılanıp
nasıl uğurlandığını, sosyal hayatı, müzeleri, gelenekleri, bayramları,
yemekleri, sohbetleri, eğlenceleri canlı, dinamik, merak duygusu
uyandıran bir tarzda anlatarak okuyucuyu her adımdan haberdar
etmiştir. Gözlem, tespit, değerlendirmeleri ve son derece akıcı,
hareketli, samimi üslubuyla ele aldığı coğrafyada okurla adım adım
gezerken ilgi çekici olmayı sağlayabilmiştir. Eser, yazarın taraflı
değerlendirmelerine rağmen gezi türünün başarılı örneklerinden
biridir.
III. Sonuç
Yukarıda da ifade etiğimiz gibi İkinci Dünya Savaşı
sonrasında dünya iki kutuplu bir ideolojik yapılanmaya doğru
gitmiş, gelişmeler 1960’lı yıllara kadar ideolojik tartışmaların
karşılıklı savaşı hâline gelmiştir. Soğuk Savaş Yılları’nın birinci
önemli özelliği çok yönlü siyasi savaş, ikincisi ise propaganda
savaşı olmuştur. Türkiye, Sovyetler Birliği’ne en uzun sınırı olan
soğuk savaşın özellikle propaganda savaşının etkisinde en çok kalan
ülkeler arasında yer almıştır. Basın ve edebiyat ise bu dönemde
propagandanın en önemli araçlarından biri olmuştur. Hem siyasiler
hem de edebiyatçılar arasında Sovyetlerdeki siyasi rejime sempati
duyanlar ve anti pati duyanlar olmak üzere iki akım ortaya çıkmış ve
zaman içinde bu ayrılık büyük bir düşmanlık hâline dönüşmüştür.
Bu tartışmalar içinde edebiyatın en fazla siyasi etki altında kalan
kısmı gezi kitapları olmuştur. Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku
ülkelerine giden yazarların hepsi rejimin işleyişini ele almış,
gördüklerini ülkemizdeki siyasi kutuplaşma ve tartışma ile
bağdaştırmaya çalışmıştır. Bu coğrafyayı konu alan gezi türü
kitaplarını değerlendirebilmek için siyasi görüş farklılıklarını göz
önünde bulundurmak gerekmektedir.
Sosyalizmin ve diğer fikirlerin etkisi gezi kitaplarında çoğu
kez, çok sert ve ideolojiktir. Hatta bu konuda okuyucuya âdeta baskı
yapıldığı hissedilmektedir. Melih Cevdet Anday, Sovyet Rusya ile
ilgili gözlem ve tespitlerini daha çok sanat ve estetik boyutlara
ağırlık vererek yapmıştır. Sovyet Rusya’yı anlatan bütün kitaplarda
bakış açısı, algılama ve yorumlama biçimleri farklıdır. Diğer
kitaplarda olumsuz yönlerin bizzat gösterilmesine rağmen Anday
hep olumlu şeyler görmüş ve göstermiştir. Herkes gözlem, tespit ve
değerlendirmelerini kendi istediği şekilde kitabına yansıtmıştır.
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Bunun nedeni soğuk savaş mantığı ve propagandasıdır. Anday’ın bu
gezi kitabı Türk edebiyatının bu soğuk savaştan ve
propagandalardan nasıl etkilendiğini çok açık bir biçimde ortaya
koymaktadır. Yazar gezdiği ülkelere dair sunduklarıyla; gözlem,
tespit, teklif ve yorumlarıyla Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde
gelişmeye ve yeniliğe bir şekilde katkıda bulunmuştur.
Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerine edebiyat
sanatçısı olarak giden Anday, olumlu, taraflı ve hayran bir bakış
açısının etkisiyle not almadan yazdığı eserinde tabiat, sanat,
şehircilik, mimari, insan yaşayışı gibi konulara yer vererek
sosyalizme daha farklı bir açıdan yaklaşmış, örnek olarak gördüğü
sosyalizmi Türkiye için teklif dahi etmiştir. Duygusal ve ideolojik
yaklaşarak Sovyet rejimini idealize etmiş, bu sebeple sık sık Köy
Enstitülerine ve Halkevlerine yer vermiştir.
Sonuçta gezi kitapları sadece edebî boyutu ile önem
taşımamaktadır. Sosyal ve beşerî bilimler üzerine çalışanların bu
eserlere bir belgesel gözüyle yaklaşmaları gerekmektedir.
Mekânların tarihlerinin yazılması sürecinde gezi eserlerindeki
gözlem, tespit, değerlendirme ve yorumlar çok önemli birer belge,
kaynak olabilir. Ayrıca dünle bugünü karşılaştırmak konusunda
dikkate alınması gereken gezi kitapları, şehirlerin tarihlerindeki
bilinmeyen farklı yüzlerini yansıtmaları bakımından da önemlidir.
Karşılıklı bilgi alışverişinin de yoğun olarak görüldüğü bu edebî
belgeler sosyal bilimlerde, ikili ilişkilerde ele alınıp özel
yöntemlerle yorumlanması gereken eserlerdir. Ayrıca, maddi ve
manevi kültürel miras, tabiat ve mimarinin yeterince bilinmesi için
birer mihenk taşıdır. Bu bakış açısıyla eski Sovyet coğrafyasından
bugüne uzanan tespit ve değerlendirmeler bizim için olduğu kadar
söz konusu topraklarda yaşayan insanların torunları için de önem
taşır. Bu tarz eserlerin onlar tarafından da okunmasını sağlayarak
ülkelerine o yıllardan nasıl bakıldığını bilmeleri sağlanmalıdır.
Yabancı seyyahların ülkemiz için tespit, gözlem ve
değerlendirmeleri ne kadar önemli ise bizim yazarlarımızın tespit,
gözlem ve değerlendirmeleri de onlar için, ikili ilişkiler için o kadar
önemlidir. Bu ve benzeri eserlerin tanıtılması kültürel zenginliğe
atılan bir ilmek olacaktır.
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