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Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
exp. H1-Sedat BİLİNİR 

 

 

 

 
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için 
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID 
or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 
 
 Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz 

oturuma ait ID numarası gönderilecektir. 
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID 
or Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) 

section of the session. 
 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress 

program. 
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17.08.2021 
SESSION-1 HAL-1 

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali 
TÜRKMENOĞLU  

 

 

AUTHORS 
UNIVERSITY 
INSTITUTION 

TOPIC TITLE 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat BİLİNİR 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 

Tarih Bölümü 
AZERBAYCAN BÖLGESİNDE RUS-ARAP 

KARŞILAŞMASI (942-943) 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar 
ARSLANYÜREK 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü 

MEHMED CELALEDDİN PAŞA’NIN 
MARAŞ’A VALİ OLARAK GÖNDERİLMESİ 

VE 1821-1823 OSMANLI-İRAN 
SAVAŞI’NDAKİ FAALİYETLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar 
ARSLANYÜREK 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü 

I. BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA 
GERÇEKLEŞEN BAZI FİRAR HADİSELERİ 

(1912-1913) 

Arş. Gör. Dr. Çağdaş YÜKSEL 
Pamukkale Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 

1991 YILINDA İNGİLTERE AVAM 
KAMARASI’NDA KÜRTLER HAKKINDA 

YAPILAN OTURUM ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRMELER 

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali 
TÜRKMENOĞLU 

& 
Mustafa AKKOVAK 

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü 

& 
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü 

OSMANLI KLASİK DÖNEMİNDE KALELER 
VE SAVUNULMASI 

Doç. Dr. Ermal Baze Tirana Üniversitesi, Tarih Bölümü 

15. YÜZYIL OSMANLI BELGESELLERİNE 
KOMÜNİZM DÖNEMİNDEKİ 

ARNAVUTLUK TARİHİ BELGELERİNDEN 
KRİTİK BAKIŞ 

  

TURKEY TIME:

• 09:00-11:30

ALBANIA TIME:

• 08:00-10:30
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17.08.2021 
SESSION-1 HAL-2 

HEAD OF SESSION: Dr. Murat KARATAŞ 
 

 

AUTHORS 
UNIVERSITY 
INSTITUTION 

TOPIC TITLE 

Baxşəliyev Samir Fazil oğlu 
 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti 

 

NƏRİMAN NƏRİMANOVUN TÜRKİYƏ 
SİYASƏTİ VƏ TÜRKİYƏ İLƏ 

ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ 
SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİ 

Dr. Öğr. Üyesi Adem 
DEMİRSOY 

Selçuk Üniversitesi, İletişim 
Fakültesi 

ERBAKAN’IN MİLLETVEKİLLİĞİNE 
GİDEN SÜREÇTE TÜRKİYE’DE YARIN 

GAZETESİ VE ZİYA TANRIKULU 

Prof. Dr. Baxşəliyev Fazil Eynulla 
oğlu 

Bakı Dövlət Universiteti 

BAKİDAKI 1990-CI İL YANVAR 
HADİSƏLƏRİNƏ DÜNYA KÜTLƏVİ 

İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN 
YANAŞMASI HAQQINDA 

Əzizova Rübabə Yasin qızı Sumqayıt Dövlət Universiteti 
AZƏRBAYCANI DÖVLƏT 

MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASINA APARAN 
YOLUN SON MƏRHƏLƏSİ 

Dr. Murat KARATAŞ 
Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 

CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN 
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI AREFESİNDE İÇ 

SİYASETTE BİRLİK OLUŞTURMA ÇABASI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Onur ÇAPAR 
TürkNye Büyük MNllet MeclNsN 

Halka İlNşkNler Başkanlığı  
LAZKİYE ENDÜSTRİYEL ASFALT VE 

PETROL ANONİM ŞİRKETİ 

Dr. Ömer Faruk KIRMIT 
Ankara Hacıbayram Veli 

Üniversitesi-Polatlı FEF. Tarih 
Bölümü 

TÜRKIYE’DE 28 ŞUBAT SÜRECİ İLE 
İLGİLİ YAPILMIŞ LISANSÜSTÜ TEZLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

TURKEY TIME:

• 09:00-11:30

AZERBAIJAN TIME:

• 10:00-12:30
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17.08.2021 
SESSION-1 HAL-3 

HEAD OF SESSION: Dr. Alan Reed Libert 

 

AUTHORS 
UNIVERSITY 
INSTITUTION 

TOPIC TITLE 

Ankana Sen 
& 

Prof. Dr. Deepak John Mathew 

Indian Institute of Technology 
& 

Indian Institute of Technology 

THE PAHARI PAINTED PHOTOGRAPHS: A 
STUDY ON EVOLUTION OF REGIONAL 
PHOTOGRAPHIC PRACTICES DURING 
1890-1940 IN THE HILL KINGDOMS OF 

PUNJAB PROVINCE 

Dr. Sajna.A University of Kerala 
SITUATING THE PLACE OF TEMPLES IN 
THE COMPOSITE CULTURE OF KERALA 

Asst. Prof. Vanya Ivanova 
& 

Gergana Petkova 

University of Plovdiv 
& 

Medical University of Plovdiv 

AN ATTEMPT TO DEVELOP CULTURAL 
AWARENESS IN UNIVERSITY STUDENTS 

Favour C. Uroko 

Department of Religion and 
Cultural Studies, 

Faculty of the Social Sciences 

University of Nigeria 

WHAT HOPE FOR WOMEN (2 KINGS 4:8-
17): CULTURAL, SOCIAL, AND 

HISTORICAL CONTEXTS OF WOMEN 
EMANCIPATION IN NIGERIA 

Dr. Alan Reed Libert 
School of Humanities & Social 

Science 
EXAMINING THE LINGUISTIC 

LANDSCAPE OF EDIRNE 

Ngo Thi Thanh Thuy 
& 

Ngo Thi Thu Trang 
& 

Nguyen Thanh Binh 

School of Social Sciences and 
Humanities, Can Tho University 

& 
University of Social Sciences and 

Humanities, Vietnam National 
University 

& 
Mekong Delta Development 
Research Institute, Can Tho 

University 

EXPLORING THE ROLES OF SOCIAL 
NETWORK IN RURAL CULTURE – A 

CASE STUDY OF SHRIMP FARMING IN 
BEN TRE PROVINCE, VIETNAM 

  

TURKEY 
TIME:

• 09:00-11:30

AUSTRALIA
TIME:

• 16:00-18:30

INDIA
TIME

• 11:30-14:00

VIETNAM
TIME

• 13:00-15:30
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17.08.2021 
SESSION-2 HAL-1 

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 

 

AUTHORS 
UNIVERSITY 
INSTITUTION 

TOPIC TITLE 

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 
Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
SULTAN II. BAYEZİD DEVRİNE AİT 

BİLİNMEYEN İKİ ŞAİR 

Prof.Dr. Muhittin ELİAÇIK 
Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
SULTAN I. MEHMED DEVRİNE AİT 
MEÇHUL BİR MANZUM TARİHÇE 

Gürdal ÇETİNKAYA 
Ankara University, Institute of 

Turkish Revolution History 
MİDHAT PAŞA VE KANUN-İ ESASİ’NİN 

İLANI 

Sümeyra YAKAR 
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat 

Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü 
İSLAM HUKUKUNDA BİR TERİM OLARAK 

VAKIF VE DEĞİŞEN UYGULAMALAR 

Emine Enise YAKAR 
Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 
İslam Hukuku Bölümü 

MEZHEPLER ARASINDA VAKIFLA İLGİLİ 
HÜKÜM FARKLILIKLARI VE SEBEPLERİ 

Doç. Dr. Fatma İNCE 
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi,Tarih Bölümü 
I. THEODOSİUS DÖNEMİ ARİUSÇULUK 

TARTIŞMALARI 

  

TURKEY TIME:

• 12:00-14:30

AZERBAIJAN TIME:

• 13:00-15:30



5th INTERNATIONAL CONFERENCE  
ON HISTORY & CULTURE  

August 17, 2021 / Ankara - TURKEY 
(THE PROCEEDINGS BOOK) 

www.izdas.org/history 

17.08.2021 
SESSION-2 HAL-2 

HEAD OF SESSION: Öğr. Gör. Dr. Yeşim AYDOĞAN 

 

AUTHORS 
UNIVERSITY 
INSTITUTION 

TOPIC TITLE 

 

Doç. Dr. Parviz Firudin Oqlu 
Kazimi 

 

Baku State University 
TARİXİ ARAŞDIRMALARDA “BREND” 

AXTARIŞI 

Öğr. Gör. Dr. Yeşim AYDOĞAN 
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

ve Tasarım Fakültesi, Resim 
Bölümü 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI İLE 
SÖZLÜ TARİH İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR 

ÇALIŞMA 

Dr. Öğr. Üyesi Okan BOYDAŞ 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalı 

TÜRK MİTOLOJİSİN PLASTİK 
SANATLARA YANSIMASI ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME “HAYVAN 
SEMBOLİZMİ” 

Öğr. Gör. Kifayet ÖZKUL İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
ANADOLU’DA NAR MOTİFİ VE YENİ 

TASARIM UYGULAMALARI 

Məmmədov Anar Amil oğlu 

 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 

XIX ƏSRDƏ ŞƏKİ BÖLGƏSİNDƏ 
KAPİTALİST SƏNAYESİNİN 

FORMALAŞMASINDA İPƏKÇİLİK VƏ 
DİGƏR FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİNİN ROLU 

  

TURKEY TIME

• 12:00-14:30

AZERBAIJAN TIME

• 13:00-15:30
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17.08.2021 
SESSION-2 HAL-3 

HEAD OF SESSION: Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO 

 

AUTHORS 
UNIVERSITY 
INSTITUTION 

TOPIC TITLE 

Krishna Trivedi 
& 

Prof. Dr Deepak John Mathew 

Department of Design, Indian 
Institute of Technology 

& 
Department of Design, Indian 

Institute of Technology 

INDIGENOUS RITUALS AND ASSOCIATED 
ART AND CRAFT PRACTICES FOR 
COMMUNITY WELL-BEING AND 

HEALTHY LIVING AMONG THE GOND 
TRIBE OF TELANGANA 

Irina-Ana Drobot 
Technical University of Civil 

Engineering Bucharest 
THE SHIFT FROM HIERARCHICAL TO 

EGALITARIAN CULTURES 

Rehana Kanwal 
Department of Islamic Studies, 
National College of Business 

Administration and Economics 
BABUR AND HIS INDIAN EXPEDITIONS 

Rehana Kanwal 
Department of Islamic Studies, 
National College of Business 

Administration and Economics 

THE INDIAN MUSLIMS’ SERVICES TO 
AFGHANISTAN & TURKEY (1901-1929) 

Gila Oren 
Collage of Management Academic 

Studies 
HISTORY FACES ON FACEBOOK 

Gabriela Boangiu 
Romanian Academy, Institute for 

Socio-Human Researches 
ROMANIAN FOLK MEDICINE IN 

NATIONAL ARCHIVES 

Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO 
Azerbaijan University of Languages 

Romanian Language 
Institute  

LITERATURE AND MOVIES A START 
POINT TO DISCOVER SOCIETAL 

MENTALITY 

TURKEY 
TIME

• 12:00-14:30

ROMANIA
TIME

• 12:00-14:30

PAKISTAN 
TIME

• 14:00-16:30

INDIA
TIME

• 14:30-17:00
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CONTENTS 
AUTHORS PRESENTATION TITLE NO 

 Sedat BİLİNİR  

 

AZERBAYCAN BÖLGESİNDE 
RUS-ARAP KARŞILAŞMASI 

(942-943) 
 

1-8 

Yaşar ARSLANYÜREK   

 
MEHMED CELALEDDİN 

PAŞA’NIN MARAŞ’A VALİ 
OLARAK GÖNDERİLMESİ VE 

1821-1823 OSMANLI-İRAN 
SAVAŞI’NDAKİ 
FAALİYETLERİ 

 

9-15 

Yaşar ARSLANYÜREK 

 
I. BALKAN SAVAŞLARI 

SIRASINDA GERÇEKLEŞEN 
BAZI FİRAR HADİSELERİ 

(1912-1913) 
 

16-21 

Çağdaş YÜKSEL   

 
1991 YILINDA İNGİLTERE 
AVAM KAMARASI’NDA 
KÜRTLER HAKKINDA 

YAPILAN OTURUM ÜZERİNE 
DEĞERLENDİRMELER 

 

22-29 

 Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU 
&   

Mustafa AKKOVAK 

 
OSMANLI KLASİK 

DÖNEMİNDE KALELER VE 
SAVUNULMASI 

 

30-42 

 Ermal Baze   

 
15. YÜZYIL OSMANLI 

BELGESELLERİNE 
KOMÜNİZM DÖNEMİNDEKİ 

ARNAVUTLUK TARİHİ 
BELGELERİNDEN KRİTİK 

BAKIŞ 
 

43-46 

Baxşəliyev Samir Fazil oğlu 
 

 
NƏRİMAN NƏRİMANOVUN 

TÜRKİYƏ SİYASƏTİ VƏ 
TÜRKİYƏ İLƏ 

ƏMƏKDAŞLIĞIN 
GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ 

SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİ 
 

47-53 

Adem DEMİRSOY   

 
ERBAKAN’IN 

MİLLETVEKİLLİĞİNE GİDEN 
SÜREÇTE TÜRKİYE’DE YARIN 

GAZETESİ VE ZİYA 
TANRIKULU 

 

54-71 
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Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu   

 
BAKİDAKI 1990-CI İL YANVAR 

HADİSƏLƏRİNƏ DÜNYA 
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA 

VASİTƏLƏRİNİN YANAŞMASI 
HAQQINDA 

 

72-82 

Əzizova Rübabə Yasin qızı  

 
AZƏRBAYCANI DÖVLƏT 

MÜSTƏQİLLİYİNİN 
BƏRPASINA APARAN YOLUN 

SON MƏRHƏLƏSİ 
 

83-89 

Murat KARATAŞ   

 
CUMHURBAŞKANI İSMET 

İNÖNÜ’NÜN İKİNCİ DÜNYA 
SAVAŞI AREFESİNDE İÇ 

SİYASETTE BİRLİK 
OLUŞTURMA ÇABASI 

ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

 

90-103 

Onur ÇAPAR   
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AZERBAYCAN BÖLGESİNDE RUS-ARAP KARŞILAŞMASI (942-943) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BİLİNİR 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0002-2327-9038 
 
ÖZET 
X. yüzyılın hemen başlarında Ortadoğu’da İslam dünyası sıkıntılı günler içerisine girmişti. 
Abbasi Halifeliği kendi içerisinde sıkıntılar yaşarken, Bizans hudutlarında da yenilgiler ve 
geri çekilmeler üst üste gelmeye başlamıştı. Bu süreçte Rusların da Müslümanlar üzerine 
yağma ve talan saldırılarında bulunması ise bölge Müslüman halkının alışık olmadığı bir 
durumdu. Öyle ki iki tarafın birbirlerine karşı savaş tecrübeleri yoktu. Soğuk iklimde yaşayan 
Rusların topraklarında yetişmeyen meyvelere hasret kalmaları Rusların en büyük zaafıydı. 
Müslüman Araplar kısa sürede bunu fark ettiler ve bu durumu kendi lehlerine çevirip 
kullanmaya başladılar. Dönemin kroniklerinin sürekli olarak; “Öleceğini bilse dahi savaştan 
kaçmayan bir millet” ifadelerini kullanmalarına rağmen Rusların bu olayda çok hızlı bir 
şekilde geri çekildikleri görülmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde Türklere de ayrıca 
değinmek gerekmektedir. Çünkü hem Rusların faaliyetlerinde hem de Bizans’a karşı 
oluşturulan İslam hudutlarında kilit rol Türklerdeydi. Rusların hem İstanbul’a hem de Hazar 
Denizi’ni kullanarak Müslümanlara saldırılarında Müslüman olmayan Türklerin desteğini 
alması gerekiyorken Bizans karşısında Müslümanların en önde kullandıkları güç Türklerdi. 
Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i kabul ettiği bu yüzyıl, bu tarz hadiselerin sıklıkla 
yaşandığı bir yüzyıl olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın merkezini oluşturan Rus-
Arap mücadelesi ise bu gelişmeler ışığında ele alınmaya çalışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Ruslar, Müslüman Araplar, Azerbaycan, Hazar Denizi, Hazar Türkleri 
 

RUSSIAN-ARAB ENCOUNTER IN AZERBAIJAN REGION (942-943) 
 
ABSTRACT 
At the beginning of the 10th century, the Islamic world in the Middle East was in trouble. 
While the Abbasid Caliphate was experiencing difficulties in itself, defeats and retreats began 
to overlap on the Byzantine borders. In this process, the Russians' looting and pillaging 
attacks on Muslims was a situation that the Muslim people of the region were not accustomed 
to. So much so that the two sides did not have war experience against each other. The biggest 
weakness of the Russians was the longing for the fruits that did not grow in the lands of the 
Russians living in the cold climate. Muslim Arabs realized this in a short time and started to 
use this situation to their advantage. The chronicles of the period constantly; Although they 
used the phrase "a nation that does not flee from war even if it knows that it will die", it is 
seen that the Russians retreated very quickly in this incident. Within the framework of these 
developments, it is also necessary to mention the Turks. Because the Turks played a key role 
both in the activities of the Russians and in the Islamic borders against Byzantium. While the 
Russians had to get the support of non-Muslim Turks in their attacks on Muslims using both 
Istanbul and the Caspian Sea, the Turks were the foremost power used by Muslims against 
Byzantium. This century, in which the Turks accepted Islam en masse, is a century in which 
such events are frequently experienced. The Russian-Arab struggle, which is the center of our 
study, has been tried to be discussed in the light of these developments. 
Keywords: Russians, Muslim Arabs, Azerbaijan, Caspian Sea, Caspian Turks  



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

2 

GİRİŞ 
Rusların1 bilinen güneye inme politikaları Orta çağ zamanından kendini göstermeye 
başlamıştı. Ancak Rusların bu çalışmada anlattığımız güney-doğu seferinde karşılaştıkları 
rakipleri olan Müslüman Arapların, Ruslarla savaş tecrübeleri yoktu. Bu onlar için ilk tecrübe 
olacaktı. Onlarında da Bizans ya da Ermeni askerleri gibi savaştıklarını düşünüyorlardı. 
Ancak Ruslarla karşılaştıklarında durumun çok daha farklı olduğunu anladılar. Durum böyle 
olunca Rusları önce durdurmak ve ardından da bölgeden çıkarabilmek için onlara karşı taktik 
aramaya başladılar. Bu arayışlar net bir sonuç vermeyince çok daha farklı yollara başvurmaya 
başladılar. Uyguladıkları yeni strateji Rusların zaaflarından faydalanmak olacaktı. Aynı 
yıllarda Abbasi Halifeliği bu mesele ile ilgilenemeyecek durumdaydı. Bağdat’ta yönetim 
peyder pey Türk emirlerin kontrolü altına girmişti. Türk komutan Tüzün bu süreçte Bağdat’ta 
faaliyetlerini sürdürmekteydi. Ayrıca Büveyhiler İslam dünyasının liderliği konumuna 
yükselebilmek için Abbasiler ile mücadele içerisine girmişlerdi.  Türk komutanlar Tüzün, 
Beckem ve İbn Raik bu mücadelede Abbasilerin yanında yer aldılar2. Halifelerde bu yardım 
karşılığında Türk komutanlarını Emirü’l Ümera makamına getirdiler (Yıldız, 1988, C.1, s. 
39). Ruslarda ise Knez İgor dönemi yaşanmaktaydı (912-945). Bir önceki hükümdar Oleg'in 
912’yılında ölmüş ve yerine Rurik’in oğlu olan İgor geçmişti. Oleg dönemi de sefer açısından 
çok hareketli geçmişti. Örneğin 860 senesinde Ruslar İstanbul’a 200 gemi ile sefer 
düzenlemişlerdi. Bu Rusların İstanbul’a düzenlediği ilk seferdi (Ostrogorsky, 2011, s. 213). 
Ancak bu sefer başarısız geçmişti ve pek çok kayıp vermişlerdi. Bizans’ın başarısındaki en 
büyük güç Gerjuva ateşiydi. Ancak İstanbul’daki Rum halk Rusların saldırısından Hz. 
Meryem’in bir mucizesi tarafından kurtulduklarına inanıyordu (Diehl, 2006, s. 77; 
Ostrogorsky, 2011, s. 213).  
911-912 senesinde gerçekleştirdikleri seferde ise Oleg yönetimi çok ciddi bir ticari imtiyaz 
elde etmeyi başarmıştı. Bizans’ın doğuda Müslümanlara sefer düzenleyebilmesi için Ruslarla 
anlaşma yapması gerekiyordu. Bizans’ın bu durumu Oleg’in işine yaradı ve uzun yıllar süren 
bir anlaşma ile geri döndüler (Vasiliev, C.I, 1943, s. 348, 379, 406; Ostrogorsky, 2011, s. 
241). Prens İgor da aynı Oleg gibi yayılmacı bir politika takip ediyordu. Bu bağlamda O da 
Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u 941-944 tarihlerinde kuşatma altına almıştı. Bu kuşatmada 
İstanbul ele geçirilemedi ancak yine ticari imtiyazlara sahip oldular. Aslında bir bakıma da 
amaç buydu. Çünkü Rus gemileri bu seferlerde yine Bizans’ın kükürt ve zift maddeleriyle 
karışımına neft yağının eklenmesiyle oluşturduğu, suyun üzerinde yanabilen Grejuva Ateşi3 
sebebiyle çok fazla gemi kaybetmişti (Vasiliev, C.I, 1943, s. 407). Bu sebeple kuşatmaların 
uzun sürmemesi adına anlaşmaların daha kısa sürede yapılması iki tarafında işine geliyordu4. 
Bizans bu dönemde de dikkatini güneye Bilâd-ı Şam (Suriye) bölgesine çevirmişti. İlaveten 
Ruslar bu seferde ordularına Peçenekleri de dâhil etmişlerdi (Ostrogorsky, 2011, s. 258). 
Peçenek ittifakı Rusların ilk defa yaptığı bir ittifak değildi. Peçenekleri, Rusların çoğu 
seferinde ordularında görmek mümkündü (İbn Havkal, 2017, s. 29). Ruslar Peçeneklerle ilk 
ittifakını ise 915 senesinde gerçekleştirmişti (Yeremeyev, 2000, s. 667).   

                                                           
1 İskandinav, Viking kökenli bu Ruslar IX. X. yüzyıllarda bugünkü Rusya bölgesine gelmişler ve 980’li yıllarda 
Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. Bkz. İbn Fadlan, 2010, s. XV; Eco, 2014, s. 164. 
2 Bu dönem Abbasi Halifeleri; El-Râzî-Billah (934), el-Müttakî-Lillah(940), el-Müstekfî-Billâh(944). Bkz. 
Yıldız, 1988, C.1, s. 37. 
3 Grejuva (Rum Ateşi) hakkında detaylı bilgi için bkz; Özcan, 1991, s. 57. 
4 Bizans ile Ruslar arasında yaşanan 911 ve 944 yılı anlaşmaları hakkında detaylı bilgi için Bkz. Ostrogorsky, 
2011, s. 176. 
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Görüldüğü üzere Ruslar Bizans üzerine sefer düzenlerken Peçeneklerin desteğini arkalarına 
almış aynı şekilde Müslüman Araplara sefer düzenlemek için de Hazar Denizi’nden rahat bir 
şekilde geçebilmek amacıyla Hazar Hakanlığı ile arasını iyi tutması gerekiyordu (Yazıcı, 
2002, s. 729). Hazar Hakanı, Hazar Hükümdarından daha büyük bir mertebedeydi. Nihai 
kararı veren kişi her zaman Hakan oluyordu (İbn Havkal, 2017, s. 344). Rusları bu dönemde 
en çok uğraştıran kabile ise Drevlyane kabilesiydi. Nitekim 944/945 yılında çıkan bir isyan 
neticesinde Knez İgor yaşamını yitirdi (Kurat, 1987, s. 23; Topsakal, 2010, s. 42). 
Çalışmamızda Rusların yayılmacı politika izleyip Azerbaycan bölgesine geldikleri dönem 
olan 942-943 yılları, Knez İgor dönemine denk gelmektedir.  
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Rusların Bölgeye Geliş Yolu 
Orta çağ Arap kronikleri Rusları tarif ederken genellikle iri vücutlu, güçlü, kuvvetli, sarışın ya 
da kızıldırlar, kullandığı savaş aletini üzerinde taşıyan (balta, keser, çekiç, tokmak vs.) hiçbir 
şekilde savaş aletlerini üzerlerinden çıkarmayan, savaşta kaçmak yerine ölmeyi tercih eden 
kimseler, nitelemelerinde bulunmuşlardır (İbn Fadlan, 2010, s. 37-38). Savaşırken kargı ve 
kalkanlarını kullanırlardı. Savaşırken süvari birlikleri şeklinde değil de piyade (yaya) şeklinde 
savaşmaktaydılar. Özellikle Berze bölgesine gelen Ruslar bunlardan oluşmaktaydı. Bu Ruslar 
kendilerine en yakın deniz yoluyla, gemiler aracılığı ile Azerbaycan ve Ermeniyye üzerinden 
bölgeye gelmekteydiler (Miskeveyh, 2016, s. 464). Ruslar için süvari demek gemi demekti, 
neredeyse hiçbir savaşa gemisiz gitmezlerdi (İbn Rüsteh-Yörükhan, 2013, s. 180). 
Gidebildikleri yere kadar deniz yoluyla gider daha sonra gemilerin yanında nöbetçiler 
bırakarak yollarına yaya devam ederlerdi. Burada Hazar Denizi yolculuklarının ardından 
Azerbaycan ile Erran arasında bulunan Orta çağ kaynaklarında Kürr5 olarak adlandırılan bir 
nehir yolu ile gemileri ile birlikte buraya kadar gelebilmekteydiler. Tercih ettikleri güzergâh 
genellikle bu oluyordu. Zaten IX. ve X. yüzyıllarda bölgenin en önemli olaylarından bir tanesi 
de Don ve Volga Nehirleri için Hazarlar6, Varegler, Slavlar, İranlılar ve Araplar arasında çok 
önemli olan nehir ticareti hâkimiyetine sahip olabilmekti (Özbaş, 2009, s. 148). Ruslar 
işlenmiş derinin yanı sıra siyah tilki derisi ve Slav ülkesinden kılıç getirmektedirler. 
Getirdikleri ürünleri Hazar Deniz kıyısında bulunan şehirlere satarlardı. Genellikle Hamlic 
olarak adlandırılan şehre geliyorlardı. Bu ürünleri geçirmek için 10/1 oranında vergi 
ödüyorlardı (İbn Hurdazbih, 2008, s. 131). Ebu’l Fidâ Rusların bölgesinde “Sessiz Değişim” 
adıyla anılan bir Pazar bulunduğundan bahsetmekte. Bu pazarda tüccarlar kendi ürünlerini 
getirip pazarda sergilemekteydiler. Diğer tüccarlarda işlerine yarayan ürünü alıp onun yerine 
satıcının ihtiyacı olan malı bırakıp giderdi. Bu ticaret esnasında pazarlık yapılmaz ve ürün 
hakkında bilgi verilmezdi, zaten para yerine de takas usulü kullanılmaktaydı (Ebu’l Fidâ, 
2017, s. 181).  
Ruslar Araplara saldırmak için Hazar Denizi’ni kullanmak zorundaydılar. Bunun için de 
Hazar Türklerinden geçiş için izni almaları gerekiyordu. Hazar Türkleri, Hazar denizinde 
herhangi bir sebepten dolayı batan bir gemi olursa o gemiye ve içindeki ürünlere el koyuyor 
ve bu hakkı kendisinden başka hiç kimseye tanımıyordu (İbn Havkal, 2017, s. 339). Bu da 
Rusların Hazar Türkleri ile bu dönemde dostane ilişkiler kurmak zorunda olduğunu 
göstermektedir.   

                                                           
5 Konum itibariyle günümüzde Tiflis şehrinin içinden geçen Kura olarak adlandırılan bir nehirdir.  
6 Bu hâkimiyet mücadelesinde Hazar bölgesi kendi içinde; Tâhirîler, Saffârîler, Sâmâniler ve Simcûriler rekabet 
halindeydiler. Detaylı bilgi için Bkz. Zeki İzzetullah. (2020). Horasan’da Hâkimiyet Mücadelesi 821-1005, 
İstanbul: Çizgi Kitabevi. 
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Tabi Hazar Hakanı da bunun karşılığında bazı imtiyazlar ve seferlerde elde edilen 
ganimetlerden de pay alıyorlardı (İbn Fadlan, 2010, s. 36-37; Kulikova-Karadeniz, 2019, s. 
277). Bir diğer görüşe göre de Ruslar Bizans ile yaptıkları her savaşın ardından bu seferlerin 
masraflarını çıkarmak için Hazar bölgesine yöneldikleri iddia edilmektedir. Çünkü bölgeden 
ciddi derecede ganimet elde edilmekteydiler. Esasen Ruslar sıklıkla Hazar Denizini 
kullanıyorlardı. Herhangi bir yere yağma seferi düzenlemeseler de Hazar Denizindeki 
gemileri yağmalamak için burayı kullanıyorlardı (İbn Fadlan, 2010, s. 75-76). 
 
Rus-Müslüman Arap Karşılaşması 942-943 
Rusların bölgeye gelişinin duyulmasının hemen ardından Merzubân b. Muhammed adında bir 
emir yanında üç yüz kadar Deylemli ile yine ortalama üç yüz kadar başıbozuk çapulcu 
savaşçıları topladı. Ayrıca bölge halkına da haber saldı ve toplamda 5 bin kişilik bir güç 
haline geldiler. Disiplinden uzak bu ordudaki askerler daha önce Ruslarla savaşmamışlardı. 
Onların nasıl savaştıklarına dair ciddi bir tecrübeleri yoktu. Zaten bu durum kendini hemen 
gösterdi. İki taraf savaşa tutuştuğunda neredeyse bir saat bile geçmeden Merzûban’ın toplamış 
olduğu ordu dağılmaya başladı. Emirin yanında Deylemlilerin7 dışında neredeyse kimse 
kalmadı. Hepsi savaş alanını terk edip kaçtı. Deylemliler de çok fazla dayanamadı ve çoğu 
savaş meydanında öldürüldü. Onlardan da sadece süvari olanlar kaçmayı başarabildiler 
(İbnü’l Esîr, 1991, C.VIII, s. 350). Böylelikle meydanı boş bulan Ruslar çevre köylere girdiler 
ve köy halkının tüm mallarını yağmalamaya başladılar. Ruslar için yağma çok önemliydi. 
Hatta ganimetleriyle birlikte memleketlerine dönen Ruslar ahşaptan yaptıkları putların önüne 
gelip diz çöküp ele geçirdikleri ganimetleri putlara anlatmaktaydılar (İbn Fadlan, 2010, s. 39). 
Bu gelişme Rusların dini inançlarında bile ganimetleri övünç kaynağı olarak gördüklerini 
göstermektedir. Sivil halktan bineği olanlar köyden kaçmayı başarabiliyorlardı, çünkü 
Rusların süvari birlikleri yoktu. Ruslar köye girince şehirden sesi en gür olan tellalları köy 
meydanına çağırdılar. Köy halkının sakin olması için şu duyuruyu yaptırttılar: “Din 
hususunda sizinle aramızda bir tartışma olmayacak (dininize karışmayacağız). Biz ancak 
hâkimiyet istiyoruz. Bize düşen güzel davranış size düşen de tam bir itaattir” (Miskeveyh, 
2016, s. 465). Tabi bu gelişmeler üzerine çevre illerden yardıma gelen Müslüman gönüllüler 
olmaya başladı. Ancak yardıma gelen askerlerin hepsi mağlubiyete uğradılar. Ruslarla 
savaşan bu halk daha önce Ruslara karşı bir savaş tecrübesi yaşamamışlardı. Ancak bu 
Rusların daha önce bölgeye gelmediği anlamını taşımıyordu.  
Kısa süre içerisinde Ruslar 5 defa baskın düzenlemişlerdi. Bu baskınların yılları sırasıyla şu 
şekildeydi; 864-884 baskını, 909 yılı baskını, 910 yılı baskını, 911-912 yılı baskını ve 914 yılı 
baskını (Kulikova-Karadeniz, 2019, s. 282). Görüldüğü gibi İgor’da, Oleg gibi yayılmacı 
politikasını devam ettiriyordu. Ruslar bölgeye Berze şehrinden giriş yapmışlardı Berze de 
bulunan erkeklerde bölgeye gelmişti. Ancak ilginçtir ki ne zaman Müslümanlar Ruslara 
saldıracak olsa o anda Berze’den gelenlerde tekbir getirerek ellerinde taşlarla Rusları 
taşlıyorlardı. Bu durumdan rahatsız olan Ruslar Berze’lilere; “Kendinize hâkim olunuz. 
Bizimle sultan askeri arasına girmeyiniz” (Miskeveyh, 2016, s. 465) şeklinde uyarılarda 
bulundular. Korkanlar taşlamaktan vazgeçti. Ancak Müslümanlar saldırıya geçtiğinde yine 
taşlamaya devam edenler oluyordu. Bu süreçte Ruslar iyice gerildi ve girdikleri şehirde 
bulunan insanlar için şehrin dışına sürülmeleri emrini verdi.   

                                                           
7 Deylemliler yeri geldiğinde Ruslarla birlikte savaşırken yeri geldiğinde Ruslara karşı da savaşmışlardır. Halkı 
hadis ve fıkıhçı olarak nitelendirilen Deylemliler hakkında geniş bilgi için Bkz. Mukaddesî, 2015, s. 352-379. 
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Binek hayvanları olanlar her zamanki gibi kurtuldular ancak olmayanlar, eşyalarını ve 
çocuklarını taşıyamadıkları için gidemediler. Ruslar gidemeyenleri mücadele etmek için 
kalmışlar şeklinde yorumladı ve hepsini öldürdüler. Bu seferlerinde bölgeden 10 bine yakın 
kişiyi de esir olarak ele geçirdiler. Kadın ve çocukları ele geçirdikleri müstahkem bir kaleye 
hapsettiler, erkekleri ise camilere doldurdular ve kapılarını kilitlediler. Onlara; “canlarınızı 
satın alınız” dediler (Miskeveyh, 2016, s. 466). Müslümanlarla Ruslar arasında elçilik vazifesi 
yapan İbn Sem’ûn adında biri vardı. İbn Sem’ûn Ruslara, kişi başı 20 dirhem kurtuluş fidyesi 
vereceklerini söyledi. Ruslar bunu kabul etti. Ancak Müslümanlardan pek çok kişi bunu kabul 
etmedi. Hatta “Müslümanlara cizye verdirerek onları Hıristiyanlara benzetmek istiyor” 
(Miskeveyh, 2016, s. 466) dediler. Bunun üzerine İbn Sem’ûn hiç konuşmadı. Fakat bu 
gelişme Rusları iyice öfkelendirdi ve ahaliyi kılıçtan geçirmeye başladı. Bunun üzerine 
bazıları mallarını verip canını kurtardı, ancak büyük bölümü öldürüldü (İbnü’l Esîr, 1991, 
C.VIII, s. 351). 20 dirhem ile kurtulabilecekken Ruslar evde ne var ne yok, evin halılarına 
kadar her şeyi alıyorlardı. Eşyalarını aldıktan sonra da evi mühürlüyorlardı. Bu şekilde diğer 
Ruslara evin tüm malları alınmış, içeride alacak bir şey kalmamış mesajı veriyorlardı. 
Böylelikle çok ciddi miktarda ganimet topladılar. Bunlar yaşanırken bölge halkı ordu 
topluyordu. Yaklaşık olarak 30 bin kişiden oluşan bir ordu topladılar. Bu ordu Ruslarla savaşa 
tutuştu ve mağlup oldu. Ancak savaş bir gün değil günlerce sürdü ve her yeni günde saldırıya 
geçen Müslümanlar tüm savaşları kaybedip geri çekiliyorlardı. Durum böyle olunca Ruslara 
karşı nasıl savaşılacağı üzerine düşünmeye başladılar.  
 
Rusların Zaafları 
Emir Merzubân Rusları bu süreçte iyi gözlemledi ve şunu fark etti. Ruslar her ele geçirdikleri 
şehirde önce meyvelere saldırıp hepsini yiyorlar karınlarını meyvelerle, sebzelerle 
dolduruyorlardı. Bu durum bölgede pek alışılmış bir durum değildi. Askerler genelde 
hayvanları kesip et yerlerdi. Bu sebeple bu olay Merzubân’ın aklında kaldı. Rusların meyve 
ve sebze yemelerinin sebebi ise ülkelerinin çok soğuk olması ve oralarda bu tarz meyvelerin, 
sebzelerin yetişmemesiydi. Ruslar bu besinlere hasret kalmışlardı bu sebeple ganimetler 
içerisinde etten çok meyveye saldırıyorlardı. Merzubân bu durumu kullanmak istedi ve 
meyveleri ilaçlama kararı aldılar. Meyveler ilaçlı halde sepetlere dolduruldu ve köy 
meydanlarında bırakıldı.  Daha sonra Ruslara sahte saldırı gerçekleştirdiler. Ruslar buna 
karşılık saldırıya geçince köyü boşalttılar böylece köye giren Ruslar hemen tüm meyvelere 
saldırıp yemeye başladılar. Kısa bir süre sonra da rahatsızlanamaya ve hastalanmaya 
başladılar. Hastalık çok sayıda askere sıçradı veba haline geldi ve ölümler artmaya başlandı 
(İbnü’l Esîr, 1991, C.VIII, s. 351; Miskeveyh, 2016, s. 468). Bu haber Müslümanlar 
tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Rus askerlerinden ölenler inançları ve gelenekleri 
gereği silahlarıyla ve sahip oldukları mallarıyla birlikte gömülüyordu. Ölen Rusun 
cariyelerine de “içinizden hanginiz onunla ölmek ister” diye sorulurdu. Ölmek isteyen cariye 
ölmeye karar verirse bu fikri asla değiştirilmez, daha sonra vazgeçse bile öldürülürdü (İbn 
Fadlan, 2010, s. 40-42; İbn Rüsteh-Yörükhan, 2013, s. 180). Kayıp vermeye başlayan Ruslar 
girdikleri köylerden çekilince Müslümanlarda bu mezarlardan malları ve silahları, kılıçları 
çıkarıp kullanmaya başladılar (İbnü’l Esîr, 1991, C.VIII, s. 353). Rusların ordu düzeni 
hastalıklar sebebiyle bozulmaya başlayınca Merzubân komutası altındaki çoğunluğu 
Deylemlilerden oluşan ordu Rusları pusuya düşürdüler.   
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Pusuda da ağır kayıp veren Ruslar geldikleri güzergâhtan geri dönerek Kürr nehrine yani 
gemilerini bıraktıkları nehrin kıyı kesimine geldiler. Burada 300 civarı Rus, gemileri8 
korumakla görevliydi ve onlarda ganimetleri toplayıp gelen askerlerle birlikte gemilere binip 
memleketlerine geri döndüler (Miskeveyh, 2016, s. 469). Böylece bölge Müslüman halkı çok 
büyük bir tehlikenin eşiğinden dönmüş oldu. Ancak şunu da ayrıca belirtmemiz gerekiyor ki, 
Merzubân sahte kaçışın ardından Rusları istedikleri pusu bölgesine çektiklerinde saldırı 
emrine hiçbir Arap askeri karşılık vermedi. Kaçmaya devam ettiler. Merzubân ise askerleriyle 
birlikte saldırıya geçince bundan utanan Deylemli askerlerde Merzuban’a katıldı. Bu şekilde 
plan başarılı oldu aksi halde Arapların kaçışı yüzünden herhangi bir netice alamayacaklardı 
(İbnü’l Esîr, 1991, C.VIII, s. 352).  Bu vesileyle Rus askerleriyle savaşmış, onları tanımış ve 
zaaflarını tespit etmiş oldular.  
 
SONUÇ 
Rusların Hazar Denizi’ni kullanarak güneye inme politikalarını X. yüzyılda da uygulamış 
olduklarını, dönemin kroniklerinin vermiş oldukları bilgiler ışığında detaylı bir şekilde 
görmekteyiz. Bu süreçte, özellikle X. yüzyıl başlarında Müslüman Türkler Abbasi Halifeliğini 
siyasi baskılardan kurtarırken aynı zamanda Ortadoğu’yu kontrol etme gücüne erişmişti. 
Müslüman olmayan Türkler ise Hazar Denizi ve çevresinde Ruslarla iyi ilişkiler kurarak 
Kafkasya’daki hâkimiyetlerini sağlamlaştırmaya çalışıyorlardı. Yine aynı dönemde Bizans ile 
Müslümanlar arasında Sugur-Avasım olarak adlandırılan sınır şehirlerinde (Tarsus, Misis, 
Antakya, Maraş, Malatya hattı) yapılan mücadelelerde Türk askerlerin yoğunlukta olduğu da 
görülmektedir. Dönemin önemli güçlerinden bir tanesi de Mısır’da kurulmuş bir Türk Devleti 
olan Tolunoğulları Devleti idi. Onlarda karada Suriye bölgesi denizlerde ise Doğu Akdeniz’de 
hâkimiyet kurmuş olan önemli bir güçtü. Böylesi bir süreçte seferlerde, savaşlarda at (süvari 
askerleri) yerine gemi kullanmayı benimseyen Rusların Türklerle ilişkilerini iyi tutması 
elzemdi. Ayrıca Ruslar Bizans üzerine sefer düzenlediğinde Karadeniz’i kullanması 
gerekmekteydi ve bu durumda da ordusuna takviye güç olarak Peçenekleri dâhil ediyor, 
konumunu güçlendiriyordu. Çalışmamızda Rusların bu dönemde bahsi geçen bu mevcut 
siyasi durumdan nasıl ve ne şekilde faydalandıkları detaylı bir şekilde vurgulanmaya 
çalışılmıştır.  
Rusların Hazar bölgesinden güneye inmesi ve burada karşılaştıkları Arap güçlerinin ilk 
karşılaşma olması açısından önemliydi. Araplar, Rusların bu seferlerine karşı koyamamış 
girmiş oldukları tüm mücadeleleri kaybetmişlerdi. Tabi bu durum dönemin kroniklerinin 
anlatımına da yansımış Rusları yenmenin imkânsız olduğu dahi vurgulanmıştı. Arap 
kronikleri bu mağlubiyetlerin etkisiyle genel olarak Rusların savaşlardan kaçmadığını ya 
öldürdüğünü ya da orada öldüğünü dile getirmekteler. Ancak bu çalışmamızda da görüldüğü 
üzere durumun hiç te öyle olmadığı anlaşılmaktadır. Evet, kendilerini güçlü gördükleri 
savaşta asla geri adım atmıyorlardı. Ancak yenileceklerini anladıkları bir sürece girdikleri an 
sahip oldukları ganimetleri kaybetmemek adına hemen gemilerine geri dönüp savaş alanını 
terk ediyorlardı. Araplar, Rusların kendi topraklarında yetişmemesinden dolayı meyve 
sebzelere olan düşkünlüklerini, zaaf olarak görüp kullanmaları bu gelişmenin kayda değer 
ilginç bir ayrıntısıydı. Bu düşüncelerinde haklıydılar ve başarılı da oldular. Fakat başarılı 
oldukları bu savaşta dahi Arap ordularının yarısı kaçtıktan sonra geri dönmemişlerdi.  

                                                           
8 Bu dönemde gemi sayısı bakımından çok ciddi rakamlar telaffuz edilmektedir. Rusların 16 gemiyle de 500 
gemiyle de Hazar’a inip yağma akını düzenlediklerine dair bilgiler de mevuttur. Böyle bir güç karşısında Hazarlı 
Türklerin Ruslara rakip olmak yerine, ganimetlerinden pay alabilmek için onların tarafında olduğu bilgisi 
verilmektedir. Detaylı bilgi için Bkz. Kulikova-Karadeniz, 2019, s. 281; Yıldız, 2002, s. 780. 
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Bölgede yaşanan bu gelişmeler tarafların birbirleri hakkında daha detaylı bilgilere sahibi 
olmasını sağlamış oldu. Bu gelişme ışığında Türklerin bölge coğrafyasında kuzeyinden 
güneyine sahip oldukları askerî ve siyasî gücün hangi boyutlarda olduğunun görülmesi 
açısından önemlidir.  
 
EKLER 
EK.1 

 
X. yüzyılın ortalarında bölge devletlerinin sınırları. (Mc Evedy, 2010, s. 47). 
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MEHMED CELALEDDİN PAŞA’NIN MARAŞ’A VALİ OLARAK GÖNDERİLMESİ 
VE 1821-1823 OSMANLI-İRAN SAVAŞI’NDAKİ FAALİYETLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ARSLANYÜREK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3108-9306 
 
ÖZET 
Maraş Eyaleti, Osmanlı Devleti’nde önemli şehirlerden bir tanesiydi. Bu nedenle bu şehirde 
birçok vali görevlendirilmişti. Bu valilerden biri de Mehmed Celaleddin Paşa’ydı.  Mehmed 
Celaleddin Paşa, Maraş’a vali olarak atandıktan sonra bölgede baskı kurmuş olan bazı 
ailelerle mücadele etti ve şehirde idareyi ele aldı. Ancak Maraş’a vali olduktan sonra kendisi 
de Maraş’ta benzer uygulamalara girdi. Maraş halkına ağır vergiler dayattı. Kendisi ve 
adamları Maraş halkına baskı kurdular. 
Osmanlı Devleti, savaş zamanlarında bu tür şehirlerden ve idarecilerinden zaman zaman 
yardım talebinde bulunurdu. 1821-23 yılları arasında Osmanlı Devleti ile İran arasında bir 
savaş meydana geldi. Bu savaş sırasında Maraş’ta vali olarak Mehmed Celaleddin Paşa 
bulunuyordu. Osmanlı Devleti bu bağlamda Mehmed Celaleddin Paşa’ya emir gönderdi ve 
bölgeye yardıma gelmesini istedi. Bu emir dolayısıyla Mehmed Celaleddin Paşa, bölgeye 
hareket etti. 1821-23 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı Devleti ile İran arasında meydana 
gelen savaş sonucunda çeşitli şartların da etkisiyle, İran söz konusu savaşı kaybetti. Bundan 
dolayı İran, geri çekilmek ve barış şartlarını imzalamak zorunda kaldı. Daha sonra Maraş’a 
dönen Mehmed Celaleddin Paşa, şikayetler üzerine buradaki görevinden azledildi. 
Bu çalışmada 1821 – 1823 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı Devleti ile İran arasında 
meydana gelen savaş sırasında, Mehmed Celaleddin Paşa’nın tutumu ile kendisine verilen 
yardım emri karşısındaki faaliyetleri araştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Mehmed Celaleddin Paşa, Maraş, Osmanlı Devleti, İran, savaş 
 

SENDING MEHMED CELALEDDIN PASHA TO MARAS AS GOVERNOR AND 
ACTIVITIES IN THE OTTOMAN-IRAN WAR 1821-1823 

 
ABSTRACT 
Maraş  Principality was one of the important cities in the Ottoman Empire. For this reason, 
many governors were appointed in this city. One of these governors was Mehmed Celaleddin 
Pasha. After Mehmed Celaleddin Pasha was appointed governor of Maraş, he struggled with 
some families who had put pressure on the region and took over the administration of the city. 
However, after he became the governor of Maraş, he also made similar practices in Maraş. He 
imposed heavy taxes on the people of Marash. He and his men put pressure on the people of 
Marash. 
The Ottoman Empire sometimes asked for help from such cities and their administrators in 
times of war. Between 1821-23, a war took place between the Ottoman Empire and Iran. 
During this war, Mehmed Celaleddin Pasha was the governor of Maraş. For this reason, the 
Ottoman State sent an order to Mehmed Celaleddin Pasha and asked him to come to the 
region for help. Because of this order, Mehmed Celaleddin Pasha moved to the region. As a 
result of the war between the Ottoman Empire and Iran, which took place between 1821-23, 
with the effect of various conditions, Iran lost this war. Because of this, Iran had to withdraw 
and sign peace terms. Mehmed Celaleddin Pasha, who later returned to Maraş, was dismissed 
from his duty here upon complaints.  
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In this study, the activities of Mehmed Celaleddin Pasha during the war between the Ottoman 
Empire and Iran, which took place between 1821 and 1823, were investigated. In addition, his 
activities against the aid order given to him were also examined.  
Keywords: Mehmed Celaleddin Pasha, Maraş, Ottoman Empire, Iran, war 
 
GİRİŞ 
Cebbarzâzde Celaleddin Paşa’nın ismi bazı kaynaklarda Mehmed1, bazı kaynaklarda da 
Mahmud olarak kayıtlıdır.2 Celaleddin Mehmed/Mahmud Paşa, Bozok Ayan’ı Süleyman 
Bey’in oğludur. Kendisine babasının vesilesiyle 1805 tarihinde vezirlik verilmiştir. Bu 
vezirliği 1820-21 tarihlerine kadar devam etmiştir. Sivas (1808), Diyarbakır (1813), Halep 
(1816), Maraş (1817)3 ve Adana’da (1820-21) valilik yapmıştır. Daha sonra kendisine vezirlik 
payesi tekrar verilerek, Erzurum’da, İran ile savaşmıştır.4  
1814 senesinde Maraş’ta mutasarrıf olarak Kalender Paşa bulunuyordu.5 Maraş Beylerbeyi 
Kalender Paşa, Halep Valisi Celaleddin Paşa’nın emri altındaydı.6 1817 tarihindeki 
yazışmalarda Maraş Valisi olarak Celaleddin Paşa’nın ismi geçmektedir.7 Kalender Paşa’nın, 
Maraş taraflarındaki bazı eşkıyaları koruduğu gerekçesiyle, Halep Valisi Mehmed Celaleddin 
Paşa ile arasının açık olduğu yazışmalara geçmişti.8  
1820 tarihinde Kalender Paşa, sürgüne gönderildi ve orada vefat etti. Kaleder Paşa’dan sonra 
yerine Mehmed Celaleddin Paşa, Şubat 1820’de vali olarak Maraş’a atandı. Mehmed 
Celaleddin Paşa’nın 19 Şubat 1820’de Halep’te meydana gelen isyanı bastırması nedeniyle, 
Maraş Eyaleti kendisine tevcih olunmuştu.9  
Kalender Paşa’nın ölümünden sonra, Kalender Paşa’nın damadı eski müftü Hacı Ataullah, 
yeğeni Süleyman, bir başka yeğeni olan Nakip Hacı Ata, Atazade Hasan, yengesi ile valilik 
görevi sırasında kethüdası olan Kerim Kızı Kara Fatma ismindeki kişiler, Maraş 
Hükümeti’nin kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Bu nedenle şehre atanan valilere 
baskı yapmayı adet edinmişlerdi. Bu bağlamda Maraş’a vali olarak atanan Mehmed 
Celaleddin Paşa’yı da doğu seferine gittiğinde öğrenmişler ve onu şehre sokmamaya karar 
vermişlerdi. Söz konusu kişilerin bölgedeki aşiretleri isyana teşvik ettiklerini, Maraş’a görevli 
olarak gelen Silahtar Mehmed Ağa, Halep Valisi Hasan Paşa’ya bildirdi. Mehmed Celaleddin 
Paşa, şehirde nufuz kurmuş olan Kalender Paşa’nın akrabaları ile mücadele etti. Ancak bu 
sırada halka da ağır vergiler yükledi.   

                                                           
1 BOA., HAT, 824 – 37401, Sayı:1.  
2 Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, Cilt V. Güven Yayınevi, İstanbul 1971, s. 2868; Söz konusu isim 
farklılığının nedeni, Osmanlıca belgelerde bahsi geçen ismin yazılışındaki benzerlikten kaynaklanmış olmalıdır. 
Ancak belgeler incelendiğinde bu ismin, Mehmed yahut da Muhammed olabileceği düşünülmektedir. 
3 1817 tarihindeki resmi yazışmalarda Celaleddin Mehmed Paşa, Maraş Valisi olarak kaydedilmiştir. bk. BOA., 
HAT, 824 – 37401, Sayı:1. 
4 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, C. 2, Yayına Hazırlayan: Nuri Akbayar, Eski Yazıdan Aktara: Seyit Ali 
Kahraman, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 30, İstanbul, 1996, s. 389 
5 BOA., HAT, 451 – 22373, Sayı: 1. 
6 BOA., C..DH.., 54 – 2661, Sayı: 1. 
7 BOA., HAT, 824 – 37401, Sayı:1. 
8 BOA., HAT, 663-32290, Sayı:1; Bununla birlikte Kalender Paşa’nın, bölgedeki eşkıyalarla mücadeleleri de söz 
konusuydu. Bu faaliyetlerden bir tanesi Antep taraflarında eşkıyalık faaliyetlerinde bulunan Çavuşlu Muşlu ve 
adamlarını yakalayıp idam etmiş ve bu eşkıyaların kesik başlarını İstanbul’a göndermesi olayı idi. bk. İlyas 
Gökhan, Kahramanmaraş Tarihi, Cilt I-II., Akbaba İletişim Matbaacılık, Niğde, 2019, s. 529.  
9 Gökhan, age., s. 552-555.  
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Bu sırada kendisi ve adamları da Maraş’ta baskı ve zulümlere neden oldu.10 Bundan dolayı 
şehrin ileri gelenleri tarafından İstanbul’a birçok şikayetlerde bulunuldu.11 
Maraş Valisi Mehmed Celaleddin Paşa, aynı zamanda bu görevine ilaveten Rakka Valiliğini 
de yürütüyordu.12 Mehmed Celaleddin Paşa, görevde bulunduğu süre içerisinde Halep’te13 ve 
Antep’te çıkan ayaklanmaların ve olayların bastırılmasında etkin bir rol oynamıştı.14  
Osmanlı Devleti, çeşitli savaş zamanlarında diğer eyletlerden olduğu gibi Maraş’tan ve 
idarecilerinden de gerekli hallerde yardım talebinde bulunurdu. Bu yardım taleplerinden 
birisi, Kalender Paşa’nın Maraş’taki valiliği sırasında olup, 1798’de Fransızların Mısır’ı işgali 
ve sonrasında Suriye’ye yürümeleri sırasında meydana gelmişti.15 Buna benzer bir yardım 
emri de Mehmed Celaleddin Paşa’nın, Maraş Valiliği sırasında meydana gelen 1821-23 
Osmanlı – İran Savaşı sırasında oldu. 
 
1. 1821-23 Osmanlı – İran Savaşı ve Mehmed Celaleddin Paşa 
İran-Osmanlı sınır bölgesi çeşitli göçebe Türkmen ve Kürt aşiretlerinin bulunduğu bir 
bölgeydi. Bu gruplar yaylak ve kışlak için zaman zaman iki ülke arasında gidip gelirler ve 
aralarında da çekişmeler eksik olmazdı. İran-Osmanlı çekişmesi, bu görünür sebeple başladı. 
Bunun yanında bir diğer sebep de İran Şahı Feth Ali’nin, 1813 Gülistan Antlaşması’ndan 
sonra kaybettiği yerleri geri almak istemesiydi.16  
İranlılar daha önceki tarihlerde de Osmanlı Devleti’ne karşı çeşitli sınır ihlallerinde 
bulunmuşlardı. Bunlardan biri 22 Ekim 1817 tarihinde Maraş Valisi Celaleddin Paşa 
tarafından gönderilen yazıda görülmektedir. Bu yazıda Celaleddin Paşa, İran askerinin 
Osmanlı sınırlarını tecavüz ederek, Van’a gitmelerindeki amaçlarının ne olduğunu, Van 
serdarından bir mektup ile sormuştu.17 
İrana sığınan bazı Kürt aşiretlerinin, İran ordusu ile Kağızman taraflarını yağma etme 
tehlikesinin ortaya çıkması üzerine Erzurum Valisi Hüsrev Paşa, Ekim 1820’de Doğu 
Orduları Komutanlığına getirildi.18 Aynı senenin sonlarına doğru söz konusu bu görev ile 
Erzurum valiliğine eski sadrıâzam olan Mehmed Emin Rauf Paşa’nın  getirilmesi üzerine, 
Hüsrev Paşa da bu görevinden alınarak Aralık 1821’de Trabzon valiliğine tayin edildi.19 
Osmanlı Devleti’nin, Tepedelenli ve Yunan isyanlarıyla meşgul olmasından, istifade ederek 
Bağdad’ı işgal etmek isteyen ve Baba-Han lakabıyla bilinen İran şahı Feth-Ali Han’ın oğlu ve 
veliahdi olan Abbas Mirza, Doğu Anadolu’ya ve diger oğlu Mehmed Ali Mirza da Irak’a 
saldırmışlardı.20   

                                                           
10 Gökhan, age., s. 552-553.  
11 Mehmet Akif Terzi, “Cabbarzade (Çapanoğlu) Celaleddin Paşa ile Bayezİdoğlu Süleyman Bey’in Mücadelesi 
ve Maraş’a Vali Olma Hikâyesi”, Arşiv Dünyası, Sayı 16 – 17, 2014, s. 46. 
12 BOA., C..DH.., 83 – 4121, Sayı:1; BOA., C..DH.., 126 – 6273. 
13 BOA., HAT, 1549 – 8, Sayı:1. 
14 BOA., HAT, 729 – 34668, Sayı:1. 
15 İlyas Gökhan ve E. Kasım Bal, Osmanlı Dönemi Maraş’ın İdari Tarihinde Dulkadirli ve Bayezidli İdareciler 
(1700-1850),Ukde Yayınları, Kahramanmaraş, 2013, s. 205. 
16 Ziya Nur Aksun, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Tahlili, Tenkidli Siyasî Tarihi. C.3. Ötüken Neşriyat, 
İstanbul 1994, s. 162-163. 
17 BOA., HAT, 824 – 37401, Sayı: 1. 
18 Mufassal Osmanlı Tarihi, age., s. 2868. 
19 Mufassal Osmanlı Tarihi, age., s. 2868. 
20 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4., Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1972, s.107. 
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Bu saldırılarda İranlılar, bazı sınır olaylarını bahane ederek Anadolu taraflarında Bayezid, 
Toprakkale (Eleşgirt) ve bir süre sonra da Bitlis, Muş ve Erciş taraflarını işgal ettiler.21 
İran’ın, Anadolu topraklarına saldırmasında Rusya’nın da kışkırtmaları etkili olmuştu.22 
1821-23 Osmanlı – İran Savaşı ile ilgili olarak Maraş Valisi Celaleddin Paşa’dan gelen bir 
yazıda, İranlıların bir süre Osmanlı Devleti sınırlarına tecavüz ederek sonunda savaş ilan 
ettiklerinden, bundan dolayı da karşı tarafa misliyle karşılık vermenin gerekliliğinden 
bahsedilmekteydi.23 
Abbas Mirza’nın Doğu Anadolu’ya, Mehmed Ali Mirza’nın da Irak’a saldırması üzerine 
Maraş Valisi Celaleddin Paşa’ya bir hüküm gönderildi. Bu hüküm ile Celaleddin Paşa’nın, 
Şark Seraskeri eski sadrazam Mehmed Emin Rauf Paşa’nın emrinde, liyakatli bir komutanın 
idaresinde, Bağdad Valisi Davud Paşa’nın yanına 500 asker göndermesi istendi.24 Davud 
Paşa’nın emrine verilecek 500 askerin ise Maraş ve Rakka bölgelerinden toplanması 
kararlaştırılmıştı.25 Bundan dolayı Maraş Valisi Celaleddin Paşa, Osmanlı-İran Savaşı 
münasebetiyle, Şark Ordusu’na katılmak üzere Erzurum’a gönderildi.26 
 Mehmed Emin Rauf Paşa, Cebbarzâde Mehmed (Mahmud) Celâleddin Paşa’yı öncü 
kuvvetlerden biri tayin ederek, Muş Mutasarrıfı Selim Paşayı da onun yanına verdi. 
Celaleddin Paşa, hemen harekete geçerek Toprakkale’yi muhasara etmeye başladı.27  
Muş Mutasarrıfı Selim Paşa’nın, Cebbarzâde Mehmed Celâleddin Paşa’nın emrine 
verilmesinin nedeni, Muş Mutasarrıfı Selim Paşa’nın Abbas Mirza’nın tarafına geçtiğinin, 
Osmanlı yönetimi tarafından bilinmesindendi.28 Başka bir ifade ile Selim Paşa’nın, İran 
tarafına meyilli olmasından kaynaklanıyordu. 
Osmanlı-İran Savaşı, Bağdat ve Erzurum cephelerinde meydana geldi. İran kuvvetleri, Bağdat 
cephesinde mağlup oldularsa da diğer cephede yani Erzurum cephesinde başarılı oldular. 
Abbas Mirza ve ona bağlı birlikler, Toprakkale ve Bayezid gibi yerler ile Bitlis’e kadar olan 
birçok yeri ele geçirmişlerdi. Bu sırada Abbas Mirza’nın birliklerinden bir gurup da Kasım 
1821’de Erciş Kalesi’ni işgal etti. Ancak kış mevsiminin başlaması nedeniyle Abbas Mirza ile 
ona bağlı birlikler Tebriz’e çekilmek ve savaşa ara vermek zorunda kaldılar. Kış mevsiminin 
bitmesinden sonra 1882 yılının yaz aylarında Osmanlı-İran Savaşı yeniden başladı.29 
Bu arada tekrar harekete geçen Abbas Mirza, Mayıs 1822’de Tebrizden ayrılarak, Hoy 
taraflarına geldi ve buradan Celâleddin Paşa üzerine yürüdü.30 Abbas Mirza 6 Haziran 
1822’de bölgeye ulaştı ve Celaleddin Paşa üzerine yürüdü. İki taraf karşı karşıya geldiğinde 
şiddetli çarpışmalar meydana geldi. Bu sırada İran ordusu hücum halinde olup, Celaleddin 
Paşa kuvvetleri ise savunma durumundaydı. Muharebenin başlarında Celaleddin Paşa, bazı 
başarılar elde etti.31 Maraş Valisi Celaleddin Paşa’nın, 1822’de bu sırada yanında 6 aded topu 
bulunuyordu.32   

                                                           
21 Danişmend, age., s.107. 
22 Aziz Tekdemir, “XIX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Osmanlı-İran İhtilafları ve 1821- 1823 Savaşı”, Karadeniz 
Uluslararası Bilimsel Dergi, Sayı 4, 2009, s.83. 
23 BOA., HAT, 1559-16, Sayı 4. 
24 BOA., C.. HR.., 135 – 6711, Sayı:1. 
25 BOA., HAT, 1559 – 16, Sayı:1.  
26 Gökhan ve Bal, age., 251-252. 
27 Mufassal Osmanlı Tarihi, age., s. 2868. 
28 Sıtkı Uluerler, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı- İran Siyasi İlişkileri (1774-1848), Yayımlanmış Doktora 
Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elâzığ, 2009, s. 302. 
29 Tekdemir, age., s. 83-84.  
30 Mufassal Osmanlı Tarihi, age., s. 2868.  
31 Uluerler, agt., s. 302-303. 
32 BOA., HAT, 826 – 37433, Sayı:1. 
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Abbas Mirza, 1822 Bahar mevsimindeki ikinci saldırıda Osmanlı Devleti karşısında büyük bir 
başarı kazandı ve Mehmed Celâleddin Paşa komutasındaki Osmanlı birliklerini yendi.33 
Bunun üzerine Celaleddin Paşa, Temmuz 1822’de Selim Paşa ile birleşerek İran’dan intikam 
alınması için Serasker Paşa’ya bir yazı gönderdi.34  Bunun üzerine Celaleddin Paşa harekete 
geçerek, İranlılarla savaşa devam etti.  
Muş Mutasarrıfı Selim Paşa, 17 Ağustos 1822 tarihinde sadarete bir mektup gönderdi. Bu 
mektupta, Celaleddin Mehmed Paşa’nın Eleşkirt’i kurtarmaya çalışırken, İran şehzadesi 
Abbas Mirza’nın emrindeki askerlerle bölgeye ulaştığı, bu sırada 1500 civarında yaralı ve ölü 
meydana geldiği, yenilgi sırasında Yanıkara35 olarak bilinen hastalıktan dolayı İranlıların bazı 
adamlarının telef olduğu ve bundan dolayı İran’a geri çekildikleri bildirildi.36  
Osmanlı Devleti ile İran arasında 1821-23 yılları arasında meydana gelen savaşlarda Osmanlı 
kuvvetleri, İran taraflı aşiretlerle özellikle de Selim Paşa’nın hareketsiz kalması yüzünden 
mağlûp oldular. Ancak Abbas Mirza da galip geldiği halde, ordusunda çıkan salgın hastalıktan 
dolayı başarılı olamayarak şaşkın bir halde geri çekilmek zorunda kaldı.37 Hatta belirtilenlere 
göre hem Abbas Mirza’nın38 hem de Irak cephesinde Mehmed Ali Mirza’nın söz konusu 
hastalık sebebiyle ölümleri üzerine, İran tarafından sulh istenmek zorunda kalındı.39 O 
dönemde Şark Seraskeri ve Erzurum Valisi olarak tayin edilen eski sadrazamlardan olan 
Mehmed Emin Paşa ile İran murahhası arasında görüşmeler başladı. Bir süre sonra Nadir Şah 
ile 1746 yılında kabul edilen antlaşma şartlarına göre,40 Erzurum’da yapılan müzakereler 
sonucunda antlaşma yapılması kararlaştırıldı ve 1823 senesi 28 Temmuz Pazartesi günü söz 
konusu antlaşma imzalandı.41  
 
2. 1821-23 Osmanlı – İran Savaşı Sonrası Mehmed Celaleddin Paşa 
Mehmed Celaleddin Paşa, Şark seferinden sonra Maraş’a tekrar dönmek için yola çıktı. 
Bozok tarafından da yaklaşık 3000 askeri kendi saflarına kattı. Bu askerlerle birlikte Elbistan 
tarafından girdikleri yerlerden bağ ve bahçeleri yağmalayarak geçtiler ve Maraş’a girdiler.42  
Mehmed Celaleddin Paşa, Doğu Seferi’nden döndükten kısa süre sonra Maraş’ın ileri 
gelenleri, toplanarak 12 Şubat 1823’te şehrin kadısına müracaat ettiler. Mehmed Celaleddin 
Paşa’nın keyfi olarak halktan para toplattığı gerekçesiyle sadarete bir şikayet dilekçesi 
gönderdiler. Bu dilekçe üzerine 16 Mart 1823’te Maraş’tan gelen bu dilekçeye cevap verildi 
ve Mehmed Celaleddin Paşa’nın bu tutumundan dolayı halkın şehri terk etmeye mecbur 
kaldığı ifade edildi.43   

                                                           
33 Uluerler, agt., s. 303.  
34 BOA., HAT, 767-36140, Sayı:1.   
35 İran ordusunda çıkan hastalık ile ilgili olarak farklı isimler belirtilmektedir. Bunlar arasından Yanıkara, Veba 
ve Kolera gibi hastalıklar belirtilmiştir. bk. Tekdemir, age., s. 93. 
36 BOA., HAT, 771 – 36183, Sayı: 1. 
37 Mufassal Osmanlı Tarihi, age., s. 2868. 
38 Tekdemir, age., 84. 
39 Danişmend, age., s.107. 
40 Aksun, age., s. 163. 
41 Danişmend, age., s.107.  
42 Terzi, agm., s. 46. 
43 Gökhan, age., s. 555.  
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Mehmed Celaleddin Paşa’nın ve adamlarının Maraş’ta baskı ve zulümlere sebep olduğu 
gerekçesiyle Maraş halkı ondan şikayetçi oldu44 ve kendisi Maraş’tan azledilerek, 1823’te 
Adana Valisi olarak görevlendirildi.45 Ancak Mehmed Celaleddin Paşa, 1825 yılının sonlarına 
doğru yeniden Maraş Valisi olarak atandı.46 Bundan dolayı olacak, daha sonraki bazı 
kayıtlarda Mehmed Celaleddin Paşa’nın 1827 ve 1845 tarihlerinde tekrar Maraş Valisi olduğu 
ve Osmanlı-Rus Savaşı’nda da hizmetlerde bulunduğu belirtilmiştir. 1846 tarihinde kendisi 
vefat etmiştir.47  
 
Sonuç 
Osmanlı Devleti, şehirlerin idari yöneticisi olarak çeşitli kişileri şehirlerde görevlendirmiştir. 
Bunlardan biri de Maraş’a vali olarak görevlendirilen Mehmed Celaleddin Paşa’dır. Mehmed 
Celaleddin Paşa, 1820 tarihinde, Halep’te meydana gelen isyanı bastırması nedeniyle, Maraş 
Eyaleti’ne vali olmuştu. Ancak kendisi Maraş’a vali olarak görevlendirildikten sonra bazı 
keyfi uygulamalara girerek, Maraş halkından aşırı vergi tahsil etmeye başladı. Bunun yanında 
adamları da Maraş halkına çeşitli sıkıntılar meydana getirdiler. Bundan dolayı da Maraş’ın 
ileri gelenlerinin şikayetleri sonucunda, Mehmed Celaleddin Paşa görevinden azledilmiştir.  
Çeşitli olaylar sonucunda meydan gelen savaşlarda Osmanlı Devleti, kedisine bağlı şehirlerin 
idarecilerine bir emir göndererek yardım talebinde bulunmuştur.  1821-1823 Osmanlı-İran 
Savaşı sırasında da gerçekleşen konu, buna bir örnektir. Bu savaş sırasında Mehmed 
Celaleddin Paşa’dan söz konusu savaşa birlikleriyle katılması emredilmiştir. Mehmed 
Celaleddin Paşa da bu emre uyarak birlikleriyle birlikte Şark Ordusuna dahil olmuş ve İran ile 
savaşmıştır.  
Mehmed Celaleddin Paşa’nın resmi yazışmalara göre bu görev sırasında fedakarane bir 
şekilde bu görevi yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte vali olarak görev yaptığı 
Maraş’ta, aşırı şekilde kendisi ve ailesi nüfuz kazanmıştır. Bu bağlamda Celaleddin Paşa’nın 
Maraş’ı kendi mülküymüş gibi idare etmesinden dolayı, şehir halkına karşı bir baskı ve zulüm 
meydana gelmiştir.  
Osmanlı Devleti bahsi geçen çeşitli sıkıntılardan dolayı, gönderilen şikayet dilekçeleri göz 
önüne alınarak, Maraş’ta ve bu tür yerlerde sık sık şehrin valilerini değiştirmek ve bazen de 
bu tür valileri azletmek zorunda kalmıştır. Ancak daha sonraki dönemlerde söz konusu valiler, 
tekrar eski görevlerine iade edilmişlerdir.  
Söz konusu valilerin kendilerinin suçsuz olduklarını ıspatlamaları, çeşitli siyasi bağlantılarla 
eski görev yerlerine dönmeyi sağlamaları, veya bahsi geçen yerlerde söz konusu valilerin 
deneyimlerine duyulan ihtiyacın, bu valilerin eski görev yerlerinde tekrar 
görevlendirilmelerinin nedenleri olduğu değerlendirilebilir.  

                                                           
44 Gökhan, age., s. 553-554. 
45 26 Mart 1823 tarihli resmi yazışmalarda Celaleddin Paşa’nın, Adana’da görevlendirildiği kayıtlıdır. bk. BOA., 
HAT, 514-25153, Sayı:1. 
46 Gökhan ve Bal, age., 256. 
47 Sicil-i Osmani, age., s. 389; Söz konusu Osmanlı-Rus Savaşı 1806 yılındaki savaştır. Kendine bağlı birliklerle 
Balkanlarda, Ruslara karşı İbrail Kalesi önünde kahramanca mücadele etmiş ve Kasım 1807’de tekrar eski 
görevi olan Sivas Valiliği’ne dönmüştür. bk. Terzi, agm., s. 45. 
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I. BALKAN SAVAŞLARI SIRASINDA GERÇEKLEŞEN BAZI  
FİRAR HADİSELERİ (1912-1913) 

 
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ARSLANYÜREK 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0002-3108-9306 
 
ÖZET 
Osmanlı Devleti, XX. yüzyılın başlarına geldiğinde savaşlar nedeniyle oldukça yıpranmıştı. 
Bu sırada yine de çeşitli ülkeler ile çeşitli coğrafyalarda savaşmak zorunda kalmıştır. Bu 
savaşlardan bir tanesi de I. Balkan Savaşlarıdır.  
I. Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti’nin karşısında Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve 
Karadağ bulunuyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti birçok cephede aynı anda oldukça zor bir 
mücadele vermek zorunda kalmıştır. Bu mücadele içerisinde Osmanlı Devleti, asker, cephane 
ve iaşe gibi çeşitli sorunlarla uğraştı. Gerçekleşen firar olayları bazı devletler tarafından da 
desteklendi. Bu devletler arasında Avusturya ve Karadağ devletleri bulunmaktadır. Var olan 
sorunlara bir de savaş sırasında firar eden askerler sorunu eklenince, mevcut durum daha da 
zor bir hal aldı. Osmanlı Devleti, meydana gelen firar olaylarını ağır cezalar vererek 
engellemeye çalıştı. Bu cezalar arasında idam cezası dahi vardı. Osmanlı Devleti’nde firar 
eden kişiler zaman zaman pişman olarak geri döndüler. 
I. Balkan Savaşı sırasında yaşanan firar olaylarının nedenleri olarak; bazı emperyalist 
ülkelerin yönlendirmeleri sonucunda, Osmanlı Devleti’nden tamamen ayrılmak isteyen 
devletler ve milletler, bazı eğitimsiz ve zayıf karakterli askerlerin söz konusu unsurlar 
tarafından firar etmeleri için teşvik edilmeleri ve bu konuda kendilerine yardım edilmesi gibi 
konular gösterilebilir. Bu çalışmada I. Balkan Savaşları Sırasında Gerçekleşen Bazı Firar 
Hadiseleri konusu araştırılmıştır. Aynı zamanda bu konunun resmi yazışmalarda nasıl yer 
aldığı da incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Balkan, savaş, firar 
 

SOME DESERTION EVENTS DURING THE FIRST BALKAN  
WARS (1912-1913) 

 
ABSTRACT 
The Ottoman Empire was quite worn out due to wars at the beginning of the twentieth 
century. The Ottoman Empire, meanwhile, still had to fight with various countries in various 
geographies. One of these wars is the First Balkan Wars. 
In the First Balkan Wars, there were Bulgaria, Serbia, Greece and Montenegro against the 
Ottoman Empire. For this reason, the Ottoman Empire had a very difficult struggle on many 
fronts at the same time. In this struggle, the Ottoman Empire dealt with various problems such 
as soldiers, ammunition and subsistence. The desertion events that took place were also 
supported by some states. Among these states are the states of Austria and Montenegro. When 
the problem of soldiers deserting during the war was added to the existing problems, the 
current situation became even more difficult. The Ottoman Empire tried to prevent the 
desertion incidents by giving heavy punishment. Among these punishments was the death 
penalty. People who escaped in the Ottoman Empire sometimes came back with regret. 
As the reasons for the desertions during the First Balkan War, the following can be cited. 
States and nations that wanted to completely separate from the Ottoman Empire as a result of 
the guidance of some imperialist countries.  
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Encouragement of some untrained and weak character soldiers to desertion by these states. In 
this study, the subject of Some Desertion Events During the First Balkan Wars was 
investigated. At the same time, it will be examined how this issue takes place in official 
correspondence. 
Keywords: Ottoman, Balkan, war, desertion 
 
GİRİŞ 
Özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin zayıflamaya başlamasıyla birlikte, 
öteden beri toprakları üzerinde zaten var olan emperyalist düşünceler, yerini uygulamaya 
bırakmaya başladı. Bu anlamda Osmanlı Devleti sınırlarının çeşitli yerlerinde bir takım 
ayaklanmalar ve savaşlar meydana geldi. Bu savaşlardan biri de Balkan Savaşlarıdır. 
Balkan Savaşlarının ortaya çıkmasında Rusya’nın uyguladığı Panislavizm siyaseti ve 
Balkanları paylaşmak amacıyla Avusturya ile arasındaki rekabet büyük oranda etkili oldu.1 
Nihayet 8 Ekim 1912’de Karadağ, 17 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan, bu arada Yunanistan 
da müttefiklerle birlikte Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etti.2 Balkan Savaşlarında çeşitli 
zorlukların yanı sıra bir takım firar olayları da gözlemlendi. Savaşa başlarken birçok eksiğin 
olması, sıkıntıya gelemeyen bazı askerlerin ve birlik komutanlarının firar etmelerine sebep 
olmuştu.3 
 
1. I. Balkan Savaşları Sırasında Gerçekleşen Bazı Firar Hadiseleri (1912-1913) 
Balkan Savaşları döneminde gerçekleştirilen orduda tasfiye hareketleri ile orduda 20 senesini 
doldurmamış askerlerin ihtiyat zabiti olarak görevlendirilmesi, Balkan Savaşları sırasında 
gerçekleşen firar olaylarının nedenleri arasında gösterilebilir. Bu bağlamda 4 taburlu İzmit 
Fırkası, Lüleburgaz Savaşları sırasında panik halinde kaçmış, ordu içindeki çavuşlar dahi firar 
etmişlerdi. Firari askerler sorunu, Selanik’in kaybedilmesinde de etkili olmuştu. Zeyrek’e 
göre kayıtlara geçenden daha fazla miktarda firari askerler bulunuyordu.4 
Yanya Muharebelerinde, birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalan Osmanlı askeri kuvvetleri uzun 
süren mücadelelerde bulunmuştur. Özellikle de Arnavut askerlerin bazıları en zorlu 
zamanlarda silahlarıyla birlikte firar etmişlerdi. Bu firar olayları Yanya Kolordusu’nu oldukça 
zor bir durumda bırakmıştır. Yaşanan bu firar olaylarının arkasında bulunan devletlerden biri 
de Avusturya idi. Avusturya bağlantılı önemli isimler, açık bir şekilde bazı Arnavutları isyana 
ve firara teşvik ve tahrik etmişlerdir. Bunun yanında Arnavutluk harekâtı dolayısıyla 
Avusturya, askerlerini silâh altına almıştı ve Avusturyalı subayların komutasında 50 asker 
Karadağ’a firar ettirilmişti. Burada Avusturyalılar, Karadağlılarla birlikte İşkodra savaşına 
katılarak tahrikâtta bulunmuşlardı.5  
Yaşanan firar olayları, gerçekleştirilen resmi yazışmalara da yansımıştı. Bunlardan biri Yanya 
Karargâhı’ndan, Batı Ordusu Baş Komutanlığına 21 Ocak 1913 tarihinde gönderilen şifrede 
görülmektedir.   

                                                           
1 Cevdet Küçük, “Balkan Savaşı”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 5, 1992, TDV Yayınları, İstanbul, s.23. 
2 Yaşar Arslanyürek, “Balkan Savaşları ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 89, Mart 2019, s. 103.  
3 Suat Zeyrek, Birinci Balkan Savaşı Yenilgisinin İç ve Dış Sebepleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2012, s. II. 
4 Suat Zeyrek, “I. Balkan Savaşı Öncesinde Osmanlı Askerinin Talim- Terbiyesi ve Sonuçları Üzerine Bir 
Deneme”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 1/1 (2012), s. 301. 
5 Zeyrek, agt., s. 136, 167, 323. 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

18 

Burada Basirat mıntıkasında görevli 67. Alayın, 1. ve 69.  Alayın, 2. ve 3. Taburların 
tamamen Arnavut olan ihtiyat askerlerinin ve bu bölgedeki Yanya Redif Taburlarının Arnavut 
halkından olan askerlerinin firar ettikleri konusuna değinilerek, bu sırada mevki 
komutanlığının ifadesine göre, Redif 2. Fırkanın bütün cephelerinde tüfek muharebesinin 
devam ettiği ve diğer cephelerde de aynı şekilde muharebenin devem ettiği bilinmektedir… 
deniyordu.6 
Yanya’nın düşmesinde de bu tür firar olayları oldukça etkili olmuştu. I. Balkan Savaşları 
sırasında yaşanan firar olayları sadece Arnavut halkının gerçekleştirdikleri olaylar değildi. 
Bunun yanında Rum asıllı bazı askerler de savaş sırasında firar ediyorlardı. Bu askerler firar 
ederek, Yunanistan’a geçiyorlar ve bazı gönüllü alaylar oluşturuyorlardı.7 
Karargâhtan, Batı Ordusu Komutanlığı’na gönderilen 21 Ocak 1913 tarihli başka bir belgede 
firar olaylarıyla ilgili olarak özetle şu ifadeler bulunmaktadır: 
 
Kozmira muhafızları ve bataryaları sabahtan beri eşkıya ile ara sıra savaşa devam ediyorlar. 
Ancak şimdi verilen habere göre Kozmira muhafızları arasında bulunan Promdu Taburu firar 
etmiştir. Kozmira’ya Galip Paşa kuvvetlerinden bir tabur gönderiliyor. Galip Paşa’nın 
kuvvetleriyle takviye edilmek üzere olan tertip edilmiş 2. Fırka tarafında nispeten sükûnet 
bulunuyor. Bu sabah hiçbir zorlama olmadan bu kanatla temasta bulunan Ova Mıntıkası’nın 
Yeşil Tepe’de ova siperlerinde bulunan redifleri firar ediyorlar. Galip Paşa kuvvetinden bir 
tabur, 2 mitralyöz bölüğü bu açıklığı tıkayacaktır. Kalan 3 tabur bugün topçu piyadeleri ile 
pek çok çakıştırılmakta olan mıntıkalarının ihtiyatını oluşturacaklardır. Basirana bölgesindeki 
69. Alayın 3. Taburunun 2. Bölüğü askerleri tamamen, 69. Alayın Basiran bölgesinin sağ 
tarafında bulunan avcıları kısmen firar etmişlerdir. Faik Bey gece fırkasından toplayabildiği 5 
zayıf taburu 23. Nişancı ile 6. Mıntıkanın ve Basiran’ın sol tarafını işgal etmiş ve orada 
şiddetle düşman piyade ve topçusuyla savaşmıştır. Bu fırkanın 2 taburu da henüz toplanmaya 
çalışıyor. Bu fırkanın birliklerinin subayları ve askerlerinin onda dokuzu ziyan olmuştur. 
Hatta 38. Alayın 2. Taburuyla 57. Alayın 3. Taburundan henüz kimse meydanda yoktur. 
Sabahtan beri 5. ve 6. mıntıkalar cephelerinde şiddetli8 top sesleri duyuluyorsa da mevki-i 
müstahkem komutanlığının ifadesine göre bazı bölgelerde düşman piyadesi siperlerimize 600-
700 metreye kadar yaklaştıkları ve bu bölgedeki (Biradvar?) bir taburun (Lakoyk?) tamamen 
firar ettiği ve dün akşam yağmur yağdığı bilinmektedir. 8 Kanunusani 1328  

Kolordu Komutanı Esad 
 
Erkan-ı Harbiyeye  
Arnavutların firarı ve 2 taburluk zayi hakkında cevap yazıldı9 
 
Yine 21 Ocak 1913 tarihli Karargah’tan, Batı Ordusu Komutanlığı’na gönderilen acil ibareli 
başka bir belgede kısaca şu bilgiler vardır:  
 
Madde 1- Sağ taraftaki Kozmira Bataryası, Mihilyogos Vadisi’ndeki eşkıya ve karışık 
düşman askeriyle savaşmaktadır. Tertip edilen 2. Fırka bölgesinde piyade savaşı devam 
etmektedir.  

                                                           
6 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:2-24. 
7 Zeyrek, agt., s. 176, 331. 
8 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:2-28. 
9 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:2-29. 
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Madde 2- Gerek Kozmira tarafında ve gerek merkezdeki ihtiyat askerleri, Yeşiltepe ve ova 
bölgelerini terk ederek bölük bölük firar etmektedirler. Bunların yerine gelen Galip Paşa 
kuvvetlerinden bir kısım kuvvet gönderilmiştir. 
Madde 3- Piran bölgesinde kısım kısım topçu muharebeleri devam etmektedir. 
Madde 4- Sol tarafta şimdi bir olay yoksa da düşman piyadeleri, bazı bölgelerde savunma 
hattına 500-600 metreye kadar yaklaşmışlardır. 
Madde 5- Sabahtan beri şiddetli bir şekilde devam eden yağmur şimdi kesilmiştir. Etraftaki 
tepelerde şiddetli sis hala devam etmektedir.10  
Kırkkilise’de 3. Kolordu vardı. Bu kolordu seferberliği henüz tamamlayamamış olmakla 
birlikte, kendisine bağlı bütün kuvvetler savaştan önce toplanmış ve hepsi savaşa katılmıştı. 
Bu kolordunun askerleri bir ara Rumeli için savaşmayacaklarını belirterek firar etmişlerdi. 
Yaşanan firar olayları nedeniyle Doğu Ordusu birçok yerde tamamen geri çekilmek zorunda 
kalmıştı.11 
 
Yanya Kolordusu Komutanlığı’na 21-22 Ocak 1913 tarihinde gönderilen bir yazıda savaş 
sırasında firar eden askerlerle ilgili olarak şu bilgiler bulunmaktadır: 
1- Arnavut askerlerin burada fazla miktarda ve bu kadar kısa bir zamanda firarlarının iyice 
düşünülmesi gerekir. En ağır cezanın bile fayda veremediği bu etki nedendir! Bunlar savaştan 
firar ettiklerine göre nereye ve nereden firar ediyorlar. Anlaşılamadı.  
2- Sol tarafta 2 taburun subaylarıyla zayi olması da düşünülmelidir. Esir midirler? Yoksa 
karşılık olarak diğer bir birlik içinde veya ayrı diğer bir noktada mıdırlar? Dikkatinizi çekmek 
ve araştırmanın sonucunu ve kanaatinizi bildirmenizi talep ederim.12  
Savaş sırasında firar olayları Kırcali, Manastır, Karaferye ve Kırkkilise gibi çeşitli bölgelerde 
gerçekleşmişti. Bu firar eden askerler içinde çeşitli etnik unsurların yanı sıra Ermeni asıllı 
Osmanlı askerleri de bulunuyordu.13  
 
Yanya Karargahı’ndan, Garb ordusu Baş Komutanlığına 21-22 Ocak 1913 tarihinde 
gönderilen şifrede ise firar olayları ile ilgili olarak yazının bazı kısımlarında özetle şu bilgiler 
bulunmaktadır:  
Hasta olanlar ve savaştaki kayıplarının çokluğu, çeşitli bölgelere dağılmış olan Arnavut 
askerlerin birçoklarının sürekli olarak firar etmeleri gibi sebepler, hemen her yerde birçok 
zayıf ve dayanıksız olan ihtiyat askerlerinden faydalanılmasına zarar veriyor 
düşüncesindeyim. Firar eden Arnavut askerlerinin zaman ve yönlerinin belirlenmesi 
imkânsızdır. Firar eden Arnavut askerlerine en ağır cezanın dahi etki etmemesi, bunlarda 
cesaret, ahlak ve insani namus ve vatanperverlik adına bir eser kalmamasından ve ilan edilen 
Arnavutluk bağımsızlığı dolayısıyla Arnavutluk’un, Osmanlı’dan ve özellikle Türklerden 
ayrılmış ve savaşın ise Türklük namına bulunması14 fikrinde olduklarından gelse gerektir. Bu 
durum bugünün konusu olmayıp, senelerce bu fikir ve emel için savaşmış, çete çıkarmış, 
kamuoyu oluşturmuş, Arnavut reislerinin öteden beri takip ettikleri şeylerin ürünüdür. 
Tahminen bunlar, Yanya’nın Yunanlılara, Avrupa tarafından mal edildiği fikrine sahiptirler. 
22 Ocak 1913.15   

                                                           
10 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:2-27. 
11 Zeyrek, agt., s. 217-218. 
12 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:2-30. 
13 Zeyrek, agt., s. 222, 226, 286, 351, 373. 
14 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:3-1. 
15 ATASE, BLH., A:4-7342, D: 23-A, F:3-2. 
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Savaş sırasında firar olaylarına karışan kişilere verilen cezanın bir tanesi idam cezasıydı. 
Bununla birlikte bu cezadan daha çok yakalananlar askerlikten ihraç ediliyorlar ve altı ay 
hapis cezasına tabi tutuluyorlardı. Çeşitli cezalara rağmen firar olayları yine de devam etti. 
Hatta yürüyüş hâlindeki ordu birliklerinin güvenliğini sağlamak için geriden gelen destek 
kuvvetleri dahi firar etmeye başlamışlardı. Bu firar olayları Türk ordusunu zor bir durumda 
bırakıyordu.16 Osmanlı Devleti, I. Balkan Savaşını birçok nedenin17 yanı sıra savaş sırasında 
çeşitli etnik unsurlara sahip askerlerin firar etmeleri yüzünden kaybetti. Bu kayıp ile birlikte 
yüzyıllardır sahip olduğu ve adalet ile hükmettiği söz konusu coğrafyadan çekilmek zorunda 
kaldı.  
Savaş sırasında firar sorunu, çeşitli nedenlerle ve I. Dünya Savaşı’nın seferberlik açığının bir 
sonucu olarak daha sonraki dönemlerde de devam etti.18  Ancak bu sorun, Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerinde meydana gelen ve merkezi otoritenin zayıflaması ve Osmanlı 
Devleti’nin diğer kurumlarında olduğu gibi askeri kurumlarda da bir bozulmanın meydana 
geldiği bir sorun olduğu için yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir durum söz 
konusu olmadı.  
 
Sonuç 
I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti, daha önceki savaşlar ve çeşitli isyanlar nedeniyle 
oldukça yıpranmış bir durumdaydı. Bu duruma bir de az da olsa savaşlardan firar eden 
askerler konusu eklenince, moral olarak daha da zor bir duruma düşmüştü.  
I. Balkan Savaşı sırasında meydana gelen firarlar incelendiğinde, daha çok emperyalist 
devletlerin çeşitli kışkırtmaları ve milliyetçilik duygusunu Osmanlı Devleti aleyhine 
kullanmaları konusunun ağırlık kazandığı görülmektedir. Gerçekleşen firar olaylarının daha 
çok bölgedeki çeşitli etnik unsurlar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir.  
Savaş sırasında birçok bölüğün tamamen veya kısmen firar ettikleri, bölgedeki komutanlar 
tarafından rapor edilmiştir. Bu firarlar savaşın seyrinde de olumsuz etkilere neden olmuştur. I. 
Balkan Savaşı’nın kaybedilmesinin birçok nedeni sayılabilir. Bu nedenlere savaş sırasında 
gerçekleştirilen bireysel yahut toplu firarlar da eklenebilir.  
Savaş sırasında gönderilen raporlardan, firar eden askerlere ağır cezalar verildiği 
anlaşılmaktadır. Firar eden bu askerlerin tam olarak ne için firar ettikleri, firari askerlerin 
nereye ve ne için gittikleri konusu bölgedeki bazı komutanlar tarafından anlaşılamamıştır. 
Bununla birlikte firari bu askerlerin, tamamen Osmanlı Devleti’nden bağımsız bir devlet 
kurmak amacıyla firar ettikleri ve Osmanlı Devleti’ni bu bölgede zor duruma düşürerek 
devletin bu topraklardan çekilmelerini sağlamaya çalıştıkları değerlendirilmiştir. Bunun 
yanında söz konusu savaşa hazırlıksız girilmesi, bölgeye gönderilen askerlerin savaş şartlarına 
uygun bir eğitim almadan bölgeye gönderilmeleri ve bazen birlik komutanlarının birliklerinin 
başında bulunmaması gibi sebepler, yaşanan firar olaylarının diğer nedenleri olarak 
değerlendirilebilir.  
Her ne olursa olsun, bahsi geçen firarların temel nedeninin Osmanlı Devleti’nin yeterince 
güçlü olmaması ve bahsi geçen bölgelerde merkezi otoritenin gücünün yeterince 
hissettirilememesi temel neden olarak kabul edilebilir.  

                                                           
16 Zeyrek, agt., s. 219, 288, 351. 
17 Osmanlı Devleti’nin I. Balkan Savaşı’nı kaybetmesinin nedenlerini ayrıntılı olarak incelemek için bk. 
Arslanyürek, agm., s.108-109. 
18 Özlem Çankaya, “Millî Mücadele Dönemi’nde Asker Firarileri”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi 
(CTAD), Yıl 15, Sayı 29 (Bahar 2019), s. 177. 
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1991 YILINDA İNGİLTERE AVAM KAMARASI’NDA KÜRTLER HAKKINDA 
YAPILAN OTURUM ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
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ÖZET 
İngiltere’nin Kürtlere olan ilgisi oldukça eski tarihlere kadar gitmektedir. 19. yüzyılda 
İngiltere’nin Orta Doğu’da hâkim konuma gelmesi ülkede Kürtlere yönelik ilgiyi arttırmıştır. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri 
arasında paylaşılmış ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Fakat Rusya savaşı 
tamamlayamamıştır. Bu nedenle savaş sonrasında bu topraklar için yeni bir formül aranmıştır. 
Mondros Mütarekesi sonrasında İngiltere Doğu Anadolu’da bir Ermenistan kurulmasına karar 
vermiştir. İngiltere kendi kontrolündeki Irak ile Ermenistan arasında bir tampon olması için 
Güney Doğu Anadolu’da da bir Kürdistan kurmayı tasarlamıştır. Bu tasarılar Sevr antlaşması 
ile Osmanlı yönetimine kabul ettirilmiştir. Fakat Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Millî 
Mücadele’nin zaferi sonrasında Sevr Antlaşması geçersiz hale gelmiş ve Kürdistan meselesi 
bir süre için rafa kaldırılmıştır. Musul meselesi sonrasında İngiltere için uzun bir süre Kürtler 
ilgi odağı olmaktan çıkmışlardır. Saddam Hüseyin yönetiminin Batı devletlerinin çıkarlarını 
tehdit eder hale gelmesi üzerine Amerika ve İngiltere liderliğindeki müttefikler Kuveyt’in 
işgalini bahane ederek Irak’a müdahale etmişlerdir. Bundan sonra Irak üzerinde baskı kurmak 
ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için İngiltere Kürtleri kullanmaya çalışmıştır. Irak 
Ordusu’nun isyan eden Kürtlere yönelik düzenlediği operasyonlar İngiliz politikasında büyük 
tartışmalara yol açmıştır. Bu çalışmada Irak yönetimi ile Kürtler arasında yaşanan ihtilafın 
İngiliz politikasına nasıl yansıdığı İngiltere Parlamento tutanakları üzerinden incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Kürtler, Saddam Hüseyin 
 

EVALUATIONS ON THE SESSION ABOUT KURDS IN THE HOUSE OF 
COMMONS OF THE UNITED KINGDOM IN 1991 

 
ABSTRACT 
Great Britain's interest in the Kurds goes back a long way. The dominance of Great Britain in 
the Middle East in the 19th century increased the interest towards the Kurds in the country. 
With the secret agreements made during the First World War, Ottoman lands were shared 
between the Entente Powers and Eastern Anatolia was given to Russia. But Russia could not 
complete the war. Therefore, after the war, a new formula was sought for these lands. After 
the Armistice of Mudros, Great Britain decided to establish an Armenia in Eastern Anatolia. 
Great Britain planned to establish a Kurdistan in Southeastern Anatolia to be a buffer between 
Armenia and Iraq where under its control. These proposals were accepted by the Ottoman 
administration with the Treaty of Sevres. However, after the victory of the National Struggle 
led by Mustafa Kemal Pasha, the Treaty of Sèvres became invalid and the Kurdistan issue 
was shelved for a while. After the Mosul issue, the Kurds were no longer the center of 
attention for Great Britain for a long time. When Saddam Hussein's administration became a 
threat to the interests of Western states, the allies led by the United States and Great Britain 
intervened in Iraq by using the invasion of Kuwait as an excuse. After that, Great Britain tried 
to use the Kurds to put pressure on Iraq and ensure the security of the oil fields. 
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The operations carried out by the Iraqi Army against the rebellious Kurds caused great 
controversy in British policy. In this study, how the conflict between the Iraqi administration 
and the Kurds reflected on British policy was examined through the British Parliament 
minutes. 
Keywords: Great Britain, the United States of America, Iraq, the Kurds, Saddam Hussein     
 
Giriş 
Emperyalist devletler Orta Doğu’daki nüfuzlarını arttırabilmek için bölgedeki azınlıkları 
kendi çıkarları doğrultusunda defalarca kullanmışlardır. Tarihe baktığımız zaman Kürtler bu 
kullanılan azınlıkların başında gelmektedirler. Kendi müttefikleri olan Saddam Hüseyin 
kontrolden çıkınca Amerika ve İngiltere, Kürtleri Irak yönetimine karşı kullanarak petrol 
bölgelerini kontrol altına almak istemişler, Irak Ordusu’nun buna engel olma girişimi 
sırasında bazı katliamlar yaşanmıştır. Bunun üzerine İngiltere ve Amerika hem Kürtleri 
korumak hem de zor durumda olan Kürtlere yardım etmek için uluslararası girişimlerde 
bulunmuşlardır. Kürtlerin durumu bu ülkelerin kamuoylarında çeşitli tartışmalara yol açmış 
ve siyasetin gündemini bir süre meşgul etmiştir. Bu çalışmada Irak’ta yaşananların 
İngiltere’de politik gündeme yansımaları incelenmiştir. Bunu sağlamak için İngiltere Avam 
Kamarası’nda Kürt meselesi hakkında yapılan tartışmalar analiz edilmiştir. Böylece Körfez 
Savaşı sonrasında İngiltere’nin Kürtlere ve Orta Doğu’ya yönelik politikasının anlaşılmasına 
katkıda bulunmak hedeflenmiştir.  
  
1.Tarihsel Arka Plan  
İngiltere’nin Kürtlere olan ilgisi oldukça eski tarihlere kadar gitmektedir. İngiltere Hindistan’a 
yerleştikten sonra Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik ilgisini arttırmış ve Orta Doğu’yu daha 
fazla dikkate almaya başlamıştır. 20. yüzyıl başlarında petrolün önem kazanmaya başlaması 
ve İngiliz donanmasının petrol kullanmayı gündemine alması İngiltere’nin Orta Doğu’ya göz 
dikmesine neden olmuştur (Baysal, 1975: 217 ve Ergin, 1991: 166). İngiltere Orta Doğu’ya 
yerleşebilmek için bölgedeki pek çok azınlık ile iş birliği yapmaya çalışmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesi ile Osmanlı toprakları gizli antlaşmalarla 
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında paylaşılmıştır. Fakat Rusya’nın savaştan çekilmek 
zorunda kalması Rusya’nın payı için yeni arayışlara neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında İngiltere daha önce Rusya’ya bırakılmış olan Doğu Anadolu’da bir Ermenistan 
kurulmasına ve kurulacak Ermenistan ile kendi kontrolü altındaki Irak arasında bir tampon 
devlet yaratılmasına karar vermiştir. Bunun için Kürtlerden faydalanmayı planlamıştır 
(Küçük, 2009: 3). İngiltere ayrıca Millî Mücadele’ye karşı Kürtleri kullanmak için de pek çok 
kez Kürtleri bağımsızlık vaadiyle kandırmaya çalışmıştır (Küçük, 2005: 80). Lozan 
Antlaşması sonrasında, Musul meselesi sırasında da İngiltere yeniden Kürtleri Türkiye’ye 
karşı kışkırtmaktan geri kalmamıştır (Turan, 2003: 216 ve Sipahioğlu, 2006: 367). Bu nedenle 
çıkan Şeyh Sait isyanı gibi bazı ayaklanmalar Türkiye’yi sıkıntıya sokmuştur (Arıdemir, 
2018: 83). Irak’ta manda yönetimi kurulması, Musul sorununun İngiltere lehine çözülmesi ve 
Türkiye ile İngiltere arasında iyi ilişkiler tesis edilmesi sonrasında Kürt meselesi önemini 
kaybetmiştir (Silleli, 2005: 66 ve Yılmaz, 2011: 136).  
İran’da yaşanan devrim sonrası Amerika ve İngiltere Orta Doğu’da önemli bir 
müttefiklerinden mahrum kalmışlardır. Bunun üzerine Irak diktatörü Saddam Hüseyin ile 
yakın ilişki kurarak onu İran’a karşı kullanmışlardır (Uslu, 1999: 165). Bu dönemde Irak 
rejiminin eylemleri Batı için sorun olmamıştır. Ancak İran-Irak Savaşı sonrasında Saddam 
Hüseyin’in kontrolden çıkması üzerine Amerika ve İngiltere petrol alanlarına hâkim olmak 
için Kürtlerden faydalanmaya karar vermişlerdir.  
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Amerika 1980’li yıllardan itibaren Orta Doğu’da İngiltere’nin bıraktığı boşluğu iyice 
doldurmuş ve petrol trafiği için kritik olan İran Körfezi bölgesini önemli nüfuz alanlarından 
biri olarak belirlemiştir. Bu bölgedeki çıkarlarını korumak için “Çevik Güç” isimli bir kuvvet 
hazırlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bu gücün kullanımında hiçbir endişe 
kalmamıştır (Kissenger, 2018: 826). Irak’ın 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal ederek 
Amerikan çıkarlarını tehdit etmesi, bölgeye müdahale için önemli bir fırsat yaratmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde 28 ülkeden oluşan bir koalisyon kurulmuştur 
(Yenal, 2020: 97). Böylece Amerika ve İngiltere Irak’a savaş açılmasını ve Kuveyt’in 
tahliyesini sağlamışlardır (Uslu, 1999: 181 ve Okur, 2008: 165). Bu dönemde Irak içindeki 
Kürtler önemli hale gelmeye başlamışlardır. Irak’ın savaştaki mağlubiyeti sonrasında güneyde 
Şiiler, 2 Mart 1991 tarihinden itibaren ise kuzeyde Kürtler Irak yönetimine isyan etmişlerdir. 
21 Mart 1991 günü Irak ordusu isyancı Kürtleri mağlup etmiştir. O tarihte Irak’ın 
parçalanmasını istemeyen Amerika ve İngiltere Kürtleri silahla savunmamışlardır (Yılmaz, 
2011: 139).   
Kürtlerin durumu Batı kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Bunun üzerine Türkiye 
üzerinde baskı kurularak Irak kuvvetlerinden kaçan Kürt mültecilerin Türkiye’de kurulan 
kamplara yerleştirilmeleri sağlanmıştır. Irak’ın kuzeyinde uçuşa yasak güvenli bölge 
oluşturulmuş ve Kürtlerin burada toplanmaları sağlanmıştır. Burada bulunan Kürtleri 
korumak için İngiliz ve Fransız kuvvetleri görevlendirilmiştir (Yaycı, 2019: 336). Bundan 
sonra Kürtler bölgede hızla teşkilatlanmışlar ve devlet kurma yolunda ilerlemeye 
başlamışlardır (Arıdemir, 2018: 91). Bu durumun Türkiye üzerinde ciddi etkileri olmuştur. 
Kürtleri korumak için oluşturulan uçuşa yasak bölge terör örgütü PKK için bir sığınma alanı 
olmuştur (Molla, 2009: 30). Kuzey Irak’ta oluşmaya başlayan Kürt Devleti ve bölgedeki 
Türkmenlerin durumu da Türkiye için ciddi bir endişe kaynağı olmuştur (Yaycı, 2019: 333).    
  
2.İngiltere Avam Kamarası’nda Yapılan Oturum  
6 Haziran 1991 günü İngiltere Avam Kamarası’nda Kütler ile ilgili bir oturum yapılmıştır. 
Oturumda ilk konuşmacı Dawn Primarolo olmuştur. Konuşmasının başında Irak’ta yaşanan 
olayların insanlık dışı ve korkunç olduğunu söylemiştir. Tarihten öğrenilecek bir şey varsa 
bunun, insanlığın geçmişten hiçbir şey öğrenmediği olduğunu dile getirmiştir. Savaşların 
kaotik olduğunu ve Irak’taki savaşın da kaos getirdiğini söyleyerek, savaş yüzünden pek çok 
insanın öldüğünü ve birçoğunun da acı çekmek zorunda kaldığını ifade etmiştir. Son yıllarda 
sadece Kürtlerin değil diğer topluluklarında Saddam Hüseyin ve Irak Hükümeti tarafından 
katledildiklerini dile getirmiştir. Durumun kötüleşmeye devam ettiğini vurgulamıştır. Saddam 
Hüseyin’in elindeki Kürtlerin bir gelecekleri olmadığını söylemiştir. Kürtlerin müttefikler 
tarafından işgal edilmiş bölgelere kaçtıklarını ve evlerine dönmelerinin düşük bir ihtimal 
olduğunu ifade etmiştir. Yarım milyondan fazla Kürdün Türkiye’de, yarım milyonun da Iran 
sınırında olduğunu ve bunların korumasız ve yardım alamaz halde yaşadıklarını belirtmiştir. 
Özellikle elektrik, tıbbi malzeme ve temiz su sıkıntısının üst düzeyde olduğunu dile 
getirmiştir. Saddam Hüseyin’in gönderilen yardımları engellemesini eleştirmiştir. Kürtlerin 
yeni bir soykırımdan çekindiklerini öne sürmüş, Irak Ordusu’nun Süleymaniye ve Kerkük’e 
ilerleyişini buna kanıt göstermiştir. Kürtlerin demokratik bir Irak içinde özerk olarak yaşamak 
istediklerini, bağımsız bir Kürdistan kurmayı amaçlamadıklarını iddia etmiştir. Kürt 
temsilcileri ile Bağdat yönetimi arasında yapılan görüşmelerde bir antlaşma imzalanacağını 
umduğunu dile getirmiştir. Eğer böyle bir antlaşma yapılırsa antlaşmanın Birleşmiş Milletler 
tarafından korunmasının doğru olacağını söylemiştir. Ancak Birleşmiş Milletlerin bugüne 
kadar meseleye yaklaşımının yanlış olduğunu ifade etmiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 
1991, s. 485-486).  
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Batı devletleri genellikle bölgedeki azınlıkların bağımsızlık istemediklerini, mevcut devletleri 
içinde demokratik haklara sahip olmakla yetinecekleri tezini savunmuşlardır. Ancak tarihte 
yaşananlara baktığımız zaman olaylar çok daha farklı gelişmiş özerklik elde eden topluluklar 
hızla bağımsız devlet kurma yoluna girmişlerdir. Bu konuşmada Batı devletlerinin tezi bir kez 
daha tekrar edilmektedir.  
Dawn Primarolo konuşmasının devamında Irak yönetimi ile Kürtler arasında antlaşma 
sağlanmasına engel olan bazı meseleler olduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisinin 
sınırların belirlenmesi, ikincisinin belirlenen sınırların güvenliğinin sağlanması, üçüncüsünün 
petrol gelirlerinin paylaşılması ve dördüncüsünün Kürt bölgelerine Arapların yerleşmeleri 
olduğunu ifade etmiştir. Irak Hükümeti’nin bu konularda uzlaşmacı davranmadığını 
belirterek, İngiltere Hükümeti’nden uluslararası baskı sağlayacak girişimlerde bulunmasını 
istemiştir. Bundan sonra Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Türkiye’yi Kürtlere 
baskı yapmak, onların ana dillerinde eğitim ve yayın faaliyetlerine izin vermemek ve Irak 
Kürtleri ile temaslarını engellemek ile suçlamıştır (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s. 
486). 
İngiltere petrol bölgelerinin Kürtlerin elinde kalmasını ve böylece bölgedeki çıkarlarını 
korumayı amaçlamaktadır. Bunun sağlanması için uluslararası baskı yapılmasını sağlamaya 
çalışmaktadır. Uluslararası destek sağlamak için ise Kürt bölgelerinin Araplaştırıldığı, 
Kürtlerin sürgün edildiği iddiasını ortaya atmaktadır. 
Konuşmasının sonunda Primarolo İngiliz Hükümeti’nden Birleşmiş Milletleri harekete 
geçirerek Irak üzerinde baskı kurmasını ve böylece Saddam Hüseyin’in Kürtleri katletmesine 
engel olmasını istemiştir. Ayrıca Türkiye, Irak, İran ve Suriye’deki Kürtlere yönelik 
destekleyici politikalar izlenmesini talep etmiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s. 
487). 
Bu konuşmada “destekleyici politikalar” ile Kürtlerin kışkırtılması, silahlandırılması, 
teşkilatlandırılması ve bulundukları ülke aleyhine harekete geçirilmesi kastedilmektedir. 
Ayrıca Kürtlere yönelik hedeflerin bir ülke ile sınırlı kalmadığı bütün bölgeyi kapsadığı 
görülmektedir.  
Bu konuşma sonrasında söz alan kişi Jeremy Corbyn olmuştur. Kürtlerin bu yüzyılda büyük 
haksızlığa uğramış topluluklardan biri olduklarını ileri sürmüştür. Türkiye, Irak ve İran’dan 
çok sayıda Kürdün evlerinden ayrılarak sürgünde yaşamak zorunda kaldıklarını iddia etmiştir. 
Kürtlerin Fransa büyüklüğünde bir bölgede yaşadıklarını ve sayılarının 20 milyondan fazla 
olduğunu ve buna rağmen dünya tarafından görmezden gelindiklerini söylemiştir. Osmanlı 
İmparatorluğu çöktüğünde Sevr Antlaşması ile bir Kürdistan kurulmasına karar verildiğini ve 
Türklerin bunu kabul ettiklerini hatırlatmıştır. Ancak İngiltere’nin Mustafa Kemal 
yönetimindeki modern Türkiye ile uzlaşarak Kürtleri terk ettiğini hatta Irak’ta ayaklanan 
Kürtlere karşı kimyasal silah kullandığının dile getirmiştir. Lozan Antlaşması’nda ise Kürtler 
hakkında bir düzenleme bulunmadığını belirtmiştir. Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de yaşayan 
Kürtlerin trajik bir tarihleri olduğunu söylemiştir. Irak’ın İran’daki Kürtleri, İran’ın Irak’taki 
Kürtleri kışkırttığını Türkiye’deki Kürtlerin Irak tarafından kullanıldığını ileri sürerek 
Kürtlerin her zaman kaybeden olduklarını savunmuştur. Saddam Hüseyin’in bir kez daha 
Kürtleri ortadan kaldırmak için hazırlık yaptığını, Türk Ordusu’nun da Türkiye’nin güneyinde 
Kürt bölgelerini Türkleştirmeye devam ettiğini iddia etmiştir. Kürtlerin hakları uluslararası 
şekilde garanti edilmedikçe bölgede barışın sağlanamayacağını savunmuştur. Kürtlerin 1920 
yılı ve Körfez Savaşı kurbanları olduğunu öne sürmüştür. Türk Hükümeti’nin bazı adımlar 
attığını ancak bunların yeterli olmadığını ileri sürmüştür. Irak’a giden Kürtlerin güvenlik 
gerekçesiyle sürüldüklerini öne sürerek bunun medeni bir davranış olmadığını dile getirmiştir.  
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Ayrıca Kürdistan’da bulunan Türk Ordusu’nun çekilmesini talep etmiştir. İngiliz 
Hükümeti’nden Kürtlerin 70 yıldır çektiği acıyı ve onların ihtiyaçlarını anlamasını istemiştir. 
Bu acının sona ermesi gerektiğini belirterek, bundan sonra Kürtlerin barış içinde yaşamalarını 
temenni ettiğini söylemiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s. 489-490). 
Corbyn’in Sevr Antlaşması’na gönderme yapması Kürdistan kurulmasına duyduğu özlemi 
gözler önüne sermektedir. Ayrıca İngiliz Hükümeti’ni Türkiye ile uzlaşarak Kürtleri yüzüstü 
bırakmakla suçlaması da anlamsızdır. İngiltere Millî Mücadele karşısında başarılı olamamış 
ve bu yüzden Türkiye ile yeni bir antlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Lozan Antlaşması ile 
pek çok çıkarından feragat etmiştir. Bu durumda bölgede Kürdistan kurmak için yapabileceği 
bir şey olmadığı açıktır. Bu nedenle Corbyn’in eleştirisi anlamsızdır. Ancak İngiltere’nin 
Irak’ta Kürtleri katlettiğini ifade etmesi oldukça cesur bir adımdır.  
Bir sonraki konuşmacı Campbell Savours olmuştur. Konuşmasına sorunların çözümü için 
Irak’ın dünya barışını tehdit eder konumunun ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyerek 
başlamıştır. Arap ülkelerinin bile Saddam Hüseyin rejiminden rahatsız olduklarını ileri 
sürmüştür. Babil’de 19 Mayıs günü 570 kişinin öldürüldüğünü, 20 Mayıs’ta Irak 
kuvvetlerinin Kürt yardım merkezine saldırdıklarını, 22 Mayıs’ta Irak Ordusu’nun 
Süleymaniye ve Kerkük’te 500.000 mülteciyi sıkıştırdığını iddia etmiştir. 23 Mayıs günü 
Kerkük’te Kürt katliamı yapıldığını ve şehrin Araplaştırıldığını öne sürmüştür. Şii liderlerin 
tutuklandıklarını, bölgesel Kürt liderlerin öldürüldüklerini dile getirmiştir. John Wilkinson 
Campbell Savours’a sorunun çözümü için Saddam Hüseyin rejiminin ortadan kaldırılmasını 
önerip önermediğini sormuştur. Savours bunun bir çözüm olduğunu, ancak kendisinin diğer 
çözümleri de göz ardı etmediğini ifade etmiştir. İngiliz Hükümeti’nden Saddam Hüseyin’in 
iktidarda kalmasına yol açacak zayıf yaptırımlar içeren bir Birleşmiş Milletler planının 
reddetmesini istemiştir. Beyaz Saray sözcüsünün yaptığı açıklamaya gönderme yaparak 
Amerika’nın Saddam Hüseyin iktidardan ayrılana kadar yaptırımları azaltmayacağını ifade 
etmiş ve kendi hükümetine de aynısını yapmasını tavsiye etmiştir. Eğer Irak’ta bir yönetim 
değişikliği yapılmazsa Kürtlerin evlerine dönebilmeleri için kendilerine uluslararası bir 
güvence verilmesini önermiştir. Aksi halde mültecilerin evlerine dönmeye cesaret 
edemeyeceklerini ifade etmiştir (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s. 491-492). 
Bu konuşmadan İngiltere’nin Irak’a karşı Amerika Birleşik Devletleri ile ortak hareket etmeyi 
planladığı görülmektedir. İngiltere artık kendisine zararlı olan Saddam Hüseyin’i devirmek 
için uluslararası baskı yapmayı planlamakta ve bunu sağlamak için de Kürtlerin yaşadıklarını 
kullanmaktadır. Asıl endişesinin Kürtler olmadığı kesindir. Tarihe baktığımız zaman İngiltere 
manda yönetimine isyan eden Kürtleri ortadan kaldırmakta tereddüt etmemiştir. İngiliz 
politikacılar Irak’ta Şiilerin baskı gördüğünü dile getirmişler ancak iktidarı Sünnilere teslim 
edenin kendi devletleri olduğunu dile getirmemişlerdir. 
Bu konuşma sonrasında Harry Barnes söz almıştır. İddia edilenin aksine İngiliz Hükümeti’nin 
Kürtlere büyük ölçüde yardım ettiğini ifade etmiştir. Körfez Krizi sırasında Kürtlere yardım 
için hükümetten bağımsız pek çok yardım kuruluşu kurulduğunu hatırlatmıştır. Konuşmasının 
devamında özel yardım kuruluşlarından bazılarının Kürtlere gönderdiği yardım 
malzemelerinin miktarı hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca hükümet birimlerinin bu yardım 
kuruluşlarına yaptığı katkılardan bahsetmiştir. İngiltere’nin Kürtleri açlık ve susuzluk 
yüzünden ölmekten kurtarması gerektiğini belirtmiştir. Güvenli bölge politikasının gözden 
geçirilmesini ve eksiklerinin giderilmesini talep etmiştir. İngiliz Hükümeti’nin Kürtlere 
verdiği vaatleri yerine getiremediğini söyleyerek hükümeti eleştirmiştir. İngiliz basınını da 
meseleye yeterince ilgi göstermemekle suçlamıştır (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s. 
494-496).  
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Bu konuşmadan İngiltere’nin Kürtlerden faydalanarak bölgede etkinlik kazanmaya çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Hatta bunun için Kürtlere pek çok vaat verildiği de itiraf edilmektedir. Bu 
nedenle Barnes şimdi zor durumda olan Kürtlere İngiliz Hükümeti’nin destek olması 
gerektiğini söylemektedir.  
Sıradaki konuşmacı Ann Clwyd olmuştur. Kendisinin durumu görmek üzere İran-Irak sınırına 
gittiğini söyleyerek konuşmasına başlamıştır. Irak’ta yıllardır insan hakları ihlalleri 
yaşandığını dile getirmiştir. Irak’ın İngiltere ile iyi ilişkileri olduğu dönemde Halepçe’de 
katliam yaptığını ve İngiliz Hükümeti’nin buna ses çıkartmadığını ifade etmiştir. Bu defa 
İngiliz Hükümeti’nin farklı davranması gerektiğini savunmuştur. İran-Irak sınırında 
yüzbinlerce mültecinin olduğunu ve bunların Saddam Hüseyin’in öfkesinden kaçtıklarını 
ifade etmiştir. Türkiye-Irak sınırında da benzer bir durum olduğunu belirtmiştir. 1987 yılında 
olduğun gibi Irak yönetiminin bu insanları yok etmek istediğini ileri sürmüştür. Bu 
mültecilerin uluslararası yardım alamadıklarını da dile getirmiştir. Müttefik güçlerin bölgeden 
çekilmeleri sonrasında durumun ne hale geleceği hakkında İngiliz Hükümeti’nin bir öngörüsü 
olup olmadığını sormuştur. İngiliz askerlerinin Irak Kürdistanı’ndan çekilmesinin, Kürtler 
arasında büyük endişeye sebep olacağını savunmuştur. Güvenlik konusunda güçlü bir 
uluslararası garanti olmadan müttefik askerlerinin bölgeden çekilmelerinin, mültecileri büyük 
bir korkuya sevk edeceğini iddia etmiştir. Bir antlaşma yapılıncaya kadar İngiliz askerlerinin 
bölgede kalmasını istemiştir. Bu şekilde hareket edilmesinin, Saddam Hüseyin’i Kürt 
liderlerle uzlaşmaya zorlayacağını ifade etmiştir. Kendisinin Talabani ile yaptığı görüşmede, 
Türkiye’nin Irak içinde otonom bir Kürt bölgesi kurulmasına destek verdiğini öğrendiğini 
söylemiştir. Körfez Krizi sırasında Saddam Hüseyin ile savaşırken Kürtleri koruyamamanın 
Batı dünyası için bir utanç olduğunu dile getirmiştir. Birkaç hafta içinde müttefik kuvvetleri 
bölgeden ayrılırsa, Saddam Hüseyin’in iktidarda kalacağını, Kürtler, Şiiler ve Asuriler gibi 
toplulukların yeniden rejim baskısına maruz kalacaklarını belirtmiştir (İngiltere Parlamento 
Tutanakları, 1991, s. 498). 
Ann Clwyd’in Türkiye hakkındaki iddiası dikkat çekicidir. Türkiye Irak içinde bir Kürt 
bölgesini destekleyerek stratejik bir hata yapmıştır. Şüphesiz bölgede kurulacak bir Kürt 
yönetiminin Türkiye üzerinde baskı oluşturacağı kesindir. Konuşmada dikkat çekici bir diğer 
unsur Kürtleri koruma bahanesiyle İngiliz askerlerinin bölgede kalmasının istenmesidir. 
Petrol bölgelerinde hâkimiyet sağlamak için mülteciler kullanılmaktadır.  
Bu konuşma sonrasında söz alan kişi Mark Lennox-Boyd olmuştur. İngiltere ve 
müttefiklerinin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Irak’a baskı 
yaptıklarını, böylece Bağdat yönetiminin ülke içindeki topluluklara baskı yapmasının önüne 
geçmeye çalıştıklarını söylemiştir. Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği tarihten itibaren İngiltere’nin 
mültecilere 81 milyon poundluk yardım yaptığını, 100 gönüllünün Türkiye sınırında 
çalıştığını, Türkiye sınırına 510 ton, İran sınırına 625 ton yardım malzemesi gönderildiğini 
hatırlatmıştır (İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s. 500). Görüldüğü üzere İngiltere 
Kürtlere belli oranda yardım etmiş ve bazı politikacılar bunu yeterli bulmuşlardır. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin güvenli bölge planını kabul ettiğini ve Avrupa 
ülkelerinin bu kararı desteklediğini hatırlatmıştır. Başkan Bush’un 16 Nisan günü yaptığı 
açıklamada Amerika, İngiltere ve Fransa’nın Kuzey Irak’a asker gönderme kararı aldıklarını 
söylediğini belirtmiştir. Bu girişimin geçici bir çözüm olduğunu, daha kalıcı önlemler 
alınması gerektiğini dile getirmiştir. 2 milyon Kürt, Hıristiyan ve Türkmen’in evlerinden uzak 
kaldıklarını ve yardıma muhtaç olduklarını ifade etmiştir. Türkiye ve İran’dan bu insanlara 
büyük ölçüde yardım etmelerini istemiş, kendi hükümetini de bu yardımlara katkı sağlamaya 
davet etmiştir.   
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Birleşmiş Milletler ile Irak arasında varılan uzlaşma sayesinde Irak genelinde insani yardım 
merkezleri kurulacağını ve Birleşmiş Milletler yardım personelinin mültecilere yardım için 
çalışacağını belirtmiştir. İngiliz politikasını Kuzey Irak’ta güvenli bölgeler kurulması ve bu 
bölgelerin Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmesi şeklinde özetlemiştir. Kürtlerin 
bağımsız bir devlet istemediklerini, sadece güvelik içinde yaşamayı arzuladıklarını 
savunmuştur. Kürt liderler ile Irak yönetimi arasında bir antlaşma sağlanacağını umduğunu 
söylemiştir. İngiliz Hükümeti’nin Kürt liderlere antlaşma yapmaları yolunda baskı yaptığını 
ancak onların Irak Hükümeti’ne güvenmediklerini ifade etmiştir (İngiltere Parlamento 
Tutanakları, 1991, s. 501). 
Bu konuşmada görüldüğü gibi İngiliz politikası Irak yönetimi üzerinde baskı kurarak Kürtleri 
bölgede etkin bir güç haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için de Birleşmiş 
Milletler gibi uluslararası örgütlerden faydalanılmaktadır.  
Lennox-Boyd İngiliz Hükümeti’nin geçmişte Irak’ta yaşananlara tepki vermediğine yönelik 
eleştirilere cevap vermiştir. Halepçe’de yaşananlar sonrasında İngiltere’nin durumu protesto 
ettiğini dile getirmiştir. Araya giren Jeremy Corbyn protesto sonrasında İngiliz Hükümeti’nin 
Irak yönetimine kredi sağladığını ve ticari ilişkileri geliştirdiğini hatırlatmıştır. Bu eleştiri 
sonrasında Lennox-Boyd yeniden mevcut durum hakkında konuşmaya başlamıştır. Müttefik 
kuvvetler ülkeden ayrılmadan Irak yönetimi ile Kürtler arasında bir antlaşma yapılmasının ve 
Kürtlerin güvenliğini sağlayacak önlemler alınmasının gerekli olduğunu savunmuştur. İngiliz 
Hükümeti’nin mülteci krizi karşısında hızlı, kararlı ve etkili hareket ettiğini öne sürmüştür 
(İngiltere Parlamento Tutanakları, 1991, s.502-503). 
İngiltere-Irak ilişkilerinin iyi olduğu dönemde, Irak’ta yaşananlara İngiltere’nin tepki 
göstermemesi İngiliz politikacılar tarafından bile eleştirilmiştir. Bu tutum İngiltere’nin insani 
kaygılardan ziyade kendi çıkarlarını korumak için harekete ettiğini bir kez daha açıkça 
göstermektedir. Irak ile müttefik olduğu dönemde Kürtlere yapılanlar İngiliz Hükümeti’ni 
rahatsız etmemiş, ancak Irak ile ilişkiler bozulunca Kürtlerin kurtarılması birden gündeme 
gelmiştir. 
 
Sonuç ve Değerlendirme  
İngiltere ile Irak ilişkilerinin bozulmasından sonra Kürtler bulundukları bölge itibarıyla 
İngiltere için büyük önem kazanmışlardır. Birinci Körfez Savaşı’nda Irak kuvvetlerine darbe 
vurulması sonrasında Irak’ın güneyinde Şiiler kuzeyinde ise Kürtler isyan etmişlerdir. Irak’ın 
bölünmesini çıkarlarına uygun bulmayan Amerika ve İngiltere Irak’ın kuzeyinde uçuşa yasak 
bölge ilan ederek Kürtleri korumak istemişlerdir. Irak Ordusu her şeye rağmen Kürt isyanını 
bastırmış ve bazı katliamlar yapmıştır. Bunun sonucunda Türkiye ve İran sınırında Kürt 
mülteci toplulukları oluşmuştur. Bu durum İngiliz politikasında tartışma konusu olmuştur. 
Bazı politikacılar İngiliz Hükümeti’ni Kürtlere verdiği sözleri tutmamakla ve onlara yardım 
etmemekle suçlamışlardır. İngiliz Hükümeti ise Kürtlere pek çok yardım gönderildiğini 
onların güvenliklerini sağlamak için girişimlerin sürdüğünü dile getirmiştir. İngiltere ve 
Amerika Türkiye üzerinde baskı yaparak mültecilerin bir kısmına yer bulmuşlar kalanları için 
ise Irak’ın kuzeyinde kamplar oluşturmuşlardır. Bu bölgeyi korumak için İngiliz ve Fransız 
askerleri görevlendirilmiştir. Bu süreç sonrasında Kürtler hızla teşkilatlanarak devlet kurma 
yolunda ilk adımı atmışlardır. Bu gelişmelerden İngiltere ve Amerika’nın İran’ın bölgede 
nüfuz kazanmasına yol açacağından ötürü Irak’ın bölünmesine sıcak bakmadıkları 
anlaşılmaktadır. Ancak Bağdat yönetimine güvenmedikleri için Kürtleri petrol bölgelerine 
yerleştirerek petrol üzerinde kontrol sahibi olmaya çalıştıkları görülmektedir.   



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

29 

Bunu sağlamak için Irak yönetiminin Kürtleri katlettiği ve kendilerinin insani yardım için 
bölgede bulunduğunu iddia etmektedirler. Fakat bölgede kendileriyle iş birliği yapan Kürtleri 
korurken, Türkmenleri ve Arapları bölgeden sürmekten hiç çekinmemişlerdir. 
Yaşanan gelişmelerin Türkiye üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Körfez Savaşı nedeniyle 
ekonomik zararın yanı sıra bir de mülteci sorunuyla uğraşılmıştır. Bölgede bir Kürt yönetimi 
kurulması Türkiye üzerinde baskı oluşturmuş, uçuşa yasak bölge terör örgütü PKK için 
önemli bir üs haline gelmiştir. 
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ÖZET 
Orta çağ ve Yeniçağın en önemli savunma yapıları olan kaleler, şehirlerin, önemli geçitlerin, 
liman ve boğazların muhafazası amacıyla yapılmış muhkem yapılardır. Daha çok, düşman 
saldırılarının gelebileceği yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar 
boğazlarda inşa edilen kaleler umumiyetle kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapılardır. Kaleler 
temel olarak sur duvarı ve burçlardan oluşmaktadır. Genellikle sarp ve güç erişilir yerlerde 
inşa edilen kaleler, yapılırken kolay ve az sayıda bir kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinde 
içeridekilerin dışarı çıkabilmesi, uzun süreli kuşatmalarda su ihtiyacını sağlayacak imkânlara 
sahip olması, imkân nispetinde bir veya birkaç tarafında tabii engeller bulunması gibi şartlar 
göz önünde tutulmuştur. 
Osmanlı Devleti, hâkimiyet tesis ettiği memleketlerde pek çok yeni kale inşa etmiş, stratejik 
bakımdan önemli olan yerlerdeki bazı eski kaleleri ise onararak veya yeni ilaveler yaparak ya 
da birçok durumda tamamıyla yeniden inşa ederek birer "Osmanlı kalesi" hâline getirmiştir. 
Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı coğrafyasında kale ve tabyalar oldukça yaygın olarak 
bulunmaktaydı. Bu kalelerden bazıları günümüzde hâlen ayakta olmakla birlikte, bazıları da 
doğal afetler, yangınlar, istilalar sebebiyle harap olmuş, bazıları ise askerî gerekçelerle 
yıktırılmıştır. 
Bu tebliğde Osmanlı Devleti’nde kaleler ve savunulması konuları Osmanlı kalelerinin 
mimarisi, kale görevlileri, Osmanlı Devleti’nin fethine muvaffak olduğu ve olamadığı kaleler 
örnekliğinde arşiv belgelerindeki kayıtlardan tespit edilerek ele alınmış ve incelenmiştir. Tabii 
ki bunun yanında Osmanlı kaleleri ve savunulması ile alakalı ikinci elden kaynaklara da temas 
edilmiş, bu sahada yapılan çalışmalar tetkik edilerek kaynak gösterilmek suretiyle 
kullanılmıştır.    
Bu çerçevede öncelikle Muhasebe Defterleri ve Maliyeden Müdevver Defterler taranarak 
Osmanlı kalelerin mali tablosu görülmüş, kale görevlileri, mevacibleri, izlenmiş, Rus 
defterlerinden göreve atanma, yükselme kayıtları değerlendirilmiş, kaleler ile ilgili divana 
intikal eden arz-ı hal ve arz-ı mahzarlara verilen cevaplar, hükümler, buyruldular, ele alınarak 
değerlendirilmiş nihayet mühimme defterlerinden kaleler ile alakalı mevzularda ortaya 
konulan meseleler ve bu meselelerin halli noktaları örneklem metodu ile farklı bölgeler 
aynasına yansıyanlar tespit edilip değerlendirilmiş, daha sonra da bahsedildiği gibi yapılan 
çalışmalar değerlendirilerek bulunan bilgi ve belgeler ışığında yeniden yorumlanmıştır. Bu 
haliyle çalışma Osmanlı devletinde kaleler ve savunulması ile alakalı bir fotoğraf çekmeyi 
hedeflemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kale, Fetih, Savunma, Kale Görevlileri 
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CASTLES IN THE OTTOMAN CLASSIC PERIOD AND THEIR DEFENSE 
 
ABSTRACT 
Castles, which are the most important defense structures of the Middle Ages and the New 
Age, are They are strong structures built for the protection of ports and straits. Mostly, the 
castles built on the roads where enemy attacks can come, in cities of military importance, in 
passages and narrow straits are generally thick-walled, bastioned, crenellated structures. 
Castles basically consist of fortification walls and bastions. Generally The conditions such as 
the castles built in steep and difficult places to be defended easily and with a small number of 
forces, to have the opportunities to provide water in long-term sieges, to have natural 
obstacles on one or more sides of the castle were taken into consideration. 
The Ottoman Empire built many new castles in the countries it dominated, by repairing or 
making new additions or in many cases completely rebuilding some old castles in strategically 
important places or turned it into an "Ottoman fortress". Castles and bastions were very 
common in the Ottoman geography, which was spread over three continents. While some of 
these castles are still standing today, some of them were destroyed due to natural disasters, 
fires, invasions, and some of them were demolished for military reasons. 
In this paper, the subjects of the castles and their defense in the Ottoman Empire, the 
architecture of the Ottoman castles, the castle officials, the archives in the example of the 
castles that the Ottoman Empire succeeded and could not conquer. were determined from the 
records in the documents, discussed and examined. Of course, in addition to this, second-hand 
sources related to the Ottoman castles and their defense were also touched upon, and the 
studies carried out in this field were examined and used by citing the source. 
In this context, first of all, the Accounting Books and the Accounting Books from the 
Ministry of Finance were scanned, and the financial table of the Ottoman castles was seen, the 
castle officials, their vassals were followed, the appointment and promotion records from the 
ruûs books were evaluated, Responses, judgments, orders, and answers given to the court 
about the castles were discussed and evaluated, and finally, the issues raised in the mühimme 
notebooks about the issues related to the castles and the good points of these issues, which 
were reflected in the mirror of different regions, were determined and evaluated. then, as 
mentioned, the studies were evaluated and reinterpreted in the light of the information and 
documents found. In this state, the study aims to take a picture about the castles and their 
defense in the Ottoman state. 
Keywords: Ottoman Empire, Castle, Conquest, Defense, Castle Officers 
 
1. GİRİŞ 
Kale, Bir tepe üzerinde yapılmış savunmaya elverişli yapı anlamına gelir. Ayrıca Türkçe de 
kılıf geçirmek, saklamak, yığmak, korunak ve kaplatmak gibi çeşitli anlamlarda 
kullanılmaktadır. 
Ortaçağ ve Yeniçağın en önemli savunma yapıları olan kaleler, şehirlerin, önemli ve 
geçitlerin, liman ve boğazların muhafazası amacıyla yapılmış muhkem yapılardır. Daha çok 
düşman saldırılarının gelebileceği yollar üzerinde, askerî önem taşıyan stratejik noktalarda ve 
şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda inşa edilen kaleler genelde kalın duvarlı, burçlu, mazgallı 
yapılardır. Genellikle sarp ve güç erişilir yerlerde inşa edilen kaleler, yapılırken, kolay ve az 
sayıda bir kuvvetle savunulabilmesi, gerektiğinden içeridekilerin dışarı çıkabilmesi için uzun 
süreli kuşatmalarda ve su ihtiyacını sağlayacak imkânlara sahip olması, imkân nispetinde bir 
veya birkaç tarafında tabii engeller bulunması gibi şartlar göz önünde tutulmuştur.  
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Kaleler temel olarak sur duvarı ve burçlardan oluşmaktadır. Sur duvarları genellikle yapı 
olarak taştan yapılan kalın duvarlardır. 
Kale burçları olarak belirtilen kısım kale yapısı için en çok önem arz edenlerden biride kule 
de denilen burçlardır. Bu kısımlar, askeri koğuş, ambar ve cephane olarak kullanıldıkları gibi 
bazı yerlerde zindan vazifesi de görmüşlerdir. Kalelerin bir diğer önemli bölümü ise kale 
kapılarıdır. Çok eski çağlardan beri kale kapılarının iki burç arasında yapılmasına önem 
verilmiştir. 
Bazı kaleler iki bölümden meydana gelmiştir. bu bölümler iç kale ve dış kale dediğimiz iç içe 
yapılmış Anapa, Bar, Erzurum, Magosa, Niğbolu, Sinop ve Üsküp kaleleri bu tür kalelere 
örnek teşkil etmektedir. İç kalede genelde kale dizdarının ikamet ettiği konak, cephane ve 
ambar; dış kalede ise sivil halkın ve kale muhafızlarının ikameti için yapılan ev ve koğuşlar, 
fırın, cami, sarnıç, gibi yapılar bulunmaktadır. Nüfusu kalabalık olan bazı şehirlerde dış kaleyi 
çevreleyen surların dışında da mahalleler bulunmaktaydı. Bu tür yerleşimlere ise "varoş" 
denmektedir. Bazı merkezlerde şehri koruyan dış surlar ortadan kalktığından iç kale müstakil 
bir yapı olarak kalmıştır. Liman, boğaz veya geçit yerlerini korumak amacıyla yapılan kaleler 
ise genel olarak iç kaleden oluşuyordu. 
 
2. OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLÂTININ KLASİK DÖNEMDEKİ DURUMU 
Batı’da XVI-XVII. yüzyıllar boyunca süregelen bir askerî atılım olduğu bilinmektedir. Her ne 
kadar tarihçiler, Osmanlı devletinin bu olgunun içerisine katmamışlarsa da Osmanlılarda 
Batının askerî teknolojilerinden istifade etmiş ve bunu kısmen takip edebilmişlerdir. XVII. ve 
XVIII. yüzyıllarda Osmanlı ordusu Avrupa ordularına eşdeğer veya biraz daha kendine has 
özellikleri ile farklı olan ancak o günün teknolojisine sahip yaygın olarak kullanılan silahlar 
bir ordu özelliği taşımaktadır. 
XVII. yüzyılda Osmanlı ordusu, Avrupalı devletlerin gözünde halen “Yenilmez bir Güç” 
olarak görülüyordu.1 Osmanlı ordusu ile Avrupalı devletlerin arasındaki olan farklar bu 
yüzyılda da göze çarpar nitelikteydi. Otuz Yıl Savaşları’nın sonununa kadar, Osmanlı askerî 
üstünlüğünü Avrupa’da hissedilmekteydi.2 Bu durum Avrupalı çağdaş yazarlar tarafından da 
belirtilmekteydi. Rycaut, Türk ordusunun şarap içmemesinden ve ordugâhlarını temiz 
tuttuklarından eserinde bahsetmekteydi.3 Aynı yazar, bu olumlu betimlemelere rağmen, 
Osmanlı askerlerinin Macar seferlerine gitmekten yüksünmeleri ve barış yapılmasına 
sevinmelerinin de resmini çizmekteydi.4 Erken tarihlerde gerçekleştiği vurgulanan askerî 
teknolojideki atılımlara paralel olarak Fransızların modern ordularının alt yapısı 1650’lerde 
oluşmaya başlamıştı.5 Askerleri, Flaman illerindeki gibi ateşli silahlarla donatılmış olan 
Habsburglar ile dönemin hala en büyük gücü olmayı sürdüren Osmanlılar da bu atılımın 
tamamen dışında değillerdi. Öyle ki Avrupa’nın bu gelişimi, Osmanlı’yı, Avrupa’nın gelişen 
ordularından askerî danışman ithaline yöneltecekti.6 Avrupa’nın askerî başarıları, zamanla ve 
yavaş bir şekilde Osmanlı tımar sisteminin dönüşümüne etki etmiş olmasına rağmen bu 
sistemin tamamen çökmesine neden olmamıştır.  

                                                           
1 Gültekin Yıldız, Kara Kuvvetleri, Dünya Savaş Tarihi: Osmanlı Askerî Tarihi-Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
1792-1918, (Ed. Gültekin Yıldız), İstanbul, 2013, s.42. 
2 İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osmanlı, Timaş Yayınları, 15. Baskı, İstanbul, 2011, s.136. 
3Sir Paul Rycaut, Osmanlı İmparatorluğu’nun Halihâzırının Tarihi (XVII. Yüzyıl), (Çev. Halil İnalcık, Nihan Öz 
yıldırım, Ankara, 2010 s.314-315. 
4Rycaut, Osmanlı İmparatorluğu’nun Hâlihazırının Tarihi (XVII. Yüzyıl), s.265. 
5 Norman Davies, Avrupa Tarihi, Çev. Burcu Çağman, vd. Ankara, 2011, s 666. 
6 Fatih Yeşil, Kara Kuvvetlerinde Avrupalı Danışmanlar, Dünya Savaş Tarihi: Osmanlı Askerî Tarihi – Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri 1792-1918, Ed. Gültekin Yıldız, İstanbul, 2013, s.80 
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3. KALELELERİN GENEL DURUMU  
Uzun yıllar şehir ile bir bütünlük içinde olan kaleler askerî, idarî ve adli birçok görevler 
yüklenmişti. Şehrin güvenliğinin sağlanması ve çeşitli tehlikelerden korunmasında kalenin 
önemli bir yeri vardı. Özellikle Celali isyanlarının doruğa ulaştığı ve XVII. yüzyıl başlarında, 
Celalîerin saldırılarından kaçan köylüler ve şehirlerin varoşlarında oturan halk ya kalelere 
sığınmışlardır ya da kendi imkânlarıyla oturdukları bölgenin etrafını sur ve palangalarla7 
çevirmişlerdi. - 24 Safer 1013/5-22 Temmuz 1604 tarihleri arasında ise, Ankara şehri Karakaş 
Celalîgrubu tarafından saldırıya uğramış, bu süre içinde şehir halkı değerli eşyaları ile birlikte 
kaleye çekilerek kendisini korumaya çalışmıştır. Ve bunun yanında Tahrir defterleri ve diğer 
malî kayıtlar gibi resmî belgeler, devlete ait para ve eşyalar, ayrıca vakıfların ve tüccarların 
kıymetli mallan en güvenilir yer olması sebebiyle kalelerde saklanmaktaydı. Nitekim Aralık 
başlan 1571 (Evahir-i C.Ahir 979) tarihli incelediğimiz bir belgede; İç-il sancağı Karaman 
eyaletinden ayrılarak Kıbrıs eyaletine bağlandığı için Konya kalesinde saklanmakta olan İç-
İl’e ait 6 cilt tahrir defterinin Kıbrıs beylerbeyi Sinan Paşa'nın çavuşuna teslim edildiği 
kayıtlıdır. Ayrıca Konya'da Sultan Selim İmareti (Imaret-i Cedide)'nin mütevellisi Muharrem 
çelebi, vakfın parasından 19.000 akçeyi saklamak üzere dizdar Ahmet Ağa'ya teslim etmiştir8 
Osmanlı orduları XVI. yüzyılda kuşatma altına aldığı kalelerin büyük bir bölümünü 
fethetmiştir (1522 Rodos, 1570 Kevkeban, 1571 Magosa) dahil edilmesse, geriye kalan 19 
kale kuşatmasının sürelerinin aritmetik ortalaması 30 gündür.ve birde bu 19 kaleden biri hariç 
o da birkaç günle iki ayı aşar (1560 Cerbe, 64 gün) – diğer hiçbirinin kuşatma süresi iki ayı 
geçmemiştir. Hatta kuşatmalar çoğunlukla bir aydan önce neticelenmiştir. Üstelik bu kaleler 
içerisinde Lefkoşa, Yanık, Eğri ve Kanije İtalyan tarzı tahkim atlara sahipti. Bunlardan 
Lefkoşa (1570) 45, Yanık (1594) 59, Eğri (1596) 19 ve Kanije (1600) 44 günde fethedilmiştir. 
Yani Parker’ın ortaya atmış olduğu iddiasının aksine kuşatmalar aylarca sürmemişti. Yanık ve 
Kanije kuşatmalarının Biraz uzamalarının temel nedeni de yine kalelerin iddia edilen “üstün 
tahkimatları” olmayıp, kaleye gelen yardım birliklerinin, Osmanlı kuvvetlerini uzun süre 
oyalamış ve yormuş olmasıdır.9 
Osmanlı kuvvetleri Yanık’ta yaklaşık bir ay, Kanije’de ise yaklaşık bir hafta yardım 
birlikleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu süre normal kuşatma süresi ile 
kıyaslandığında Yanık kuşatmasının bir ay civarı, Kanije kuşatmasının ise bir aydan biraz 
fazla sürdüğü ifade edilebilir. 
Konuyu daha da iyi ifade ede bilmek için bir örnek, verecek olursak Eğri Kalesi’nin 1552 ve 
1596’daki kuşatmalarının. 1552’deki kuşatma süresine göre 40 gün sürmesine rağmen kale 
ele geçirilemezken, 1596’daki kuşatmada kale 19 günde alınmıştır. Burada dikkat edilmesi 
gereken şey, 1596’da Eğri’nin İtalyan usulü tahkimata sahip olması, 1552’deyse daha zayıf 
bir istihkâmı bulunmasıdır.  
1529 yılında Avrupa’nın ortalarında bir kale-kent olan Viyana üzerine yapılan kuşatma 21 
gün sonra kaldırılmıştı.  

                                                           
7 Palanga, Yunancada ağaç kütüğü ya da ağaç gövdesi anlamına gelen Falanx, Falangos kelimelerinden türeyen 
bir terimdir. Türkçe ‘de palanga şeklinde kullanılmıştır 
8 Nazmi Sevgen, Anadolu Kaleleri, C.1, Doğuş Yayınevi, Ankara, 1959. S.78. 
91594 Yanık kuşatması için bkz. Cafer Iyânî, Tevârih-i Cedîd-i Vilâyet-i Üngürüs, 93-100; Sağırlı, “Mehmed bin 
Mehmed Er-Rûmî’nin Nuhbetü’t Tevârihve’l-Ahbâr’ı, 436-39; Kâtib Çelebi, Fezleke, 252-58. 1600   
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Kale önüne gelene kadar uzun bir yol kat eden ve sürekli yağmur altında kalan Osmanlı 
askerlerinin yorgunluğu, kışın erken gelmesi ve (kuşatma kaldırıldığında kar yağması), 
müdafilerin etkili huruç harekâtında bulunmaları (bu nedenle tedbir olarak çadırların önüne 
bile hendek kazılmıştı) ve kalede açılan gedikleri hızlıca kapatmak için yaklaşık üç haftalık 
yoğun bir mücadele verilmesine rağmen fetih için ciddi bir ilerleme kaydedilememesi bu 
kuşatmanın kaldırılmasında öne çıkan nedenlerdir.10 1552 yılındaki Eğri kuşatması 
başarısızlıkla sonuçlanınca, benzer birçok kuşatmada görüldüğü üzere, yerli kaynaklar kışın 
gelmesini bu duruma gerekçe olarak göstermektedir.11 Dikkatli bir inceleme ve araştırma 
sonunda kuşatmanın 40 gün sürdüğü anlaşılmaktadır. Ele alınan yüzyılda, denizlerdeki 
kuşatmalar hariç tutulursa, Osmanlı kuşatmaları ortalama bir ayda başarıya ulaşmıştır. Yani 
kuşatma olabildiğince devam ettirilmeye çalışılmıştır. Bundan anlaşılan, kış gelmiş olsa bile 
kuşatmanın 1-2 haftadan önce neticelendirilmiş olması gerektiğidir. Yani süre bakımından 
beklenmedik, olumsuz bir durum söz konusu olamaz. Burada, özellikle yabancı kaynaklarda 
dikkate değer bir savunma yapıldığına dair yapılan atıflar bu durumun temel sebebi olarak 
görülebilir.12Fakat kaledekilerin savunmaları bir nebze etkili olmuş olsa da olayı tam olarak 
açıklayamaz. 1596’da gerçekleşen Eğri kuşatmasını incelemek, konuyu aydınlatmak için 
faydalı olabilir. Bu kuşatmada Eğri 19 günde ele geçirilmişti. Üstelik 1596’da yapılan 
kuşatmada kale, 1552’dekine göre çok daha sağlamdı ve İtalyan tarzı tahkimata sahipti. 
Dolayısıyla Eğri kalesinin iki ayrı kuşatmasının karşılaştırmasından çıkan sonuç, 1552’deki 
kuşatmanın başarısızlığında başka nedenlerin olması gerektiğidir. Yapılan incelemede her iki 
kuşatmanın komuta gücü ile ordunun isteklendirme düzeyinin aynı olmadığı kanaati hâsıl 
olmuştur. Bunun baş sebebi olarak da 1596’daki sefere bizzat padişahın önderlik etmesine 
karşın, 1552’dekine veziriazamın dahi katılmaması ve 1596’daki seferde topyekûn bir saldırı 
görülürken, 1552’de kısmi bir saldırı gücünün varlığı gösterilebilir. Bunun nedeni, 1552’de 
Eğri’nin alınması için gerekli gücün mevcut olmadığını göstermektedir. Kuşatma ordusu 
elinden geleni yapmasına ve 40 gün gibi bir süre mücadele etmesine rağmen kaleyi 
alamamıştır. Aslında Osmanlı komutanları kuşatmadan bir müddet sonra kalenin 
düşürülemeyeceğini görmüş olmalılar. Öyleyse kalenin alınması için neden bu kadar ısrar 
etmiş olabilirler? Burada Zinkeisen’in yapmış olduğu bir yorum bakaçak olursak söz konusu 
duruma açıklık getirebilir: Kaledekiler her türlü taarruza karşı, “kış mevsimi kuşatmacılara en 
azından utanç verici olmayan bir geri çekiliş için iyi bir mazeret yaratana kadar direndi.”13 
Başka bir yorumda ise, kalenin ele geçirilemeyeceği anlaşılmış, fakat payitahta her türlü 
çabanın yapıldığını kanıtlamak ve göstermek için kuşatma bir müddet daha sürdürülmüştür. 
 
4. KALELERİN KADROLU ASKERLERİ VE GÖREVLİLERİ 
4.1. Dizdarlar ve Merdan Cemaatinin Görevleri  
Anadolu'da bulanan kalelere sahip olan sipahiler bir defaya mahsus olmak üzere belli bir 
miktar bedel karşılığında sefere gitmekten muaf tutulmuşlardı. Bir yıllık tımar geliri tutarında 
olan bu bedeller ise örnek olarak Çorum bölgesi için Çorum kalesi dizdarı tarafından 
toplanmış ve bu iş için Çorum'a gelen bir dergâh-ı âli çavuşu vasıtasıyla İstanbul'a iletilmişti.  

                                                           
10 Feridun Ahmet Bey, Münşeâtü’s-selâtîn, 2 cilt. İstanbul: Darü’t tıbaatü’l âmire, 1858, 1: 572-74; Nicolae 
Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 5 cilt. çev. Nilüfer Epçeli İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2005 
11 Celâl-zâde Mustafa Çelebi, Tabakâtü’l-Memâlik, Haz. Funda Demirtaş, 581-82; Mustafa Özbal, “Peçevî 
Tarihi 80b-114a Metin, Edisyon Kritik, Dizin, Özel Adlar Sözlüğü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 
2005, s. 101. 
12Johann Wihelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 7 cilt, çev. Nilüfer Epçeli İstanbul: Yeditepe 
Yayınevi, 2011 ,2: 626-27 
13Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 2: 627 
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Bu görevin dizdar tarafından üstlenilmesi, herhalde kalenin para saklamak için oldukça 
sağlam ve emin bir yer olmasından kaynaklanmaktadır. Şehirlerdeki kalelerde zindan 
bulunduğundan, mahpuslarla ilgili bölgedeki yöneticilerden gelen emirlerin yürütülmesi de 
dizdarların görevleri arasındaydı. Dizdarlar aynı zamanda civarda bulunan derbentlerin de 
idaresine memurdu. Dizdarlar, görevleri gereğince beylerbeyi, sancakbeyi ve kadıya karşı 
sorumlu ve onların denetimi altındadırlar. Herhangi bir başarısızlığı, sonucunda görevini 
kötüye kullanması halinde yukarıda sözü edilen yöneticilerin arzı ile görevinden 
azledilebilirlerdi. Merdân, cemaati merdan kelime olarak, yiğitler, insanlar, mertler ve 
erkekler manasına gelmektedir. Mevâcib defterlerinde askeri sınıflar verilirken, genellikle en 
başta kaledeki merdân cemaati kaydedilirdi. Bu cemaatin içerisinde dizdarların yansıra, dinî 
ve sosyal görevliler de bulunmaktaydı. 1609-1611 yıllarında Van Kalesi’nde 13-14 nefer 
merdan cemaati halı hazırda mevcut idi14. Van Kalesi’ndeki dizdarlar, yeniçeri kethüdası, 
yeniçeri kâtibi, yeniçerilere hizmet eden imam, hatip ve müezzin ile imar işlerinden sorumlu 1 
halife, 1 çavuş ve ölçü işlerinden sorumlu 1 keyyâl (kileci) merdân cemaatine kayıtlıydılar. 6 
dizdardan 1’inin 100 akçe yevmiyeli olması ve diğer 5 dizdara göre daha yetkili olduğu 
rahatlıkla ifade söylene bilir. Bu görevlilerin isimleri incelendiğinde, halife ve keyyâlin 
gayrimüslim oldukları tespit edilmiştir15 Merdân cemaati içerisinde yazılan dizdarlar 
sorumluluğu altındaki kalenin bütün işlerinden sorumlu idiler16 Mesela, 17. yüzyılda 
Nusaybin17 ve Ankara18 kalelerinde birer dizdar, Kemâh Kalesi’nde ise iki dizdar görev 
yapmaktaydı. Van Kalesi’nin muhtelif cephelerinin adeta ayrı bir kale hüviyetinde olması 
sebebiyle, buradaki dizdar sayısının incelediğimiz dönem içerisinde 6 olduğu tespit 
edilmektedir. Bu dizdarlar yukarıda belirttiğimiz üzere, 1609-1611 yıllarına ait mevâcib 
defterlerinde merdân cemaati içerisinde yazılmışlardır. 6 dizdardan 1’inin yevmiyesi 100 
akçe; 1’inin 18 akçe; diğer 4’ünün ise 14 akçedir. Bu ücretlere bakarak dizdarların derece 
itibariyle de aynı olmadıkları ve 100 akçe yevmiye alan dizdarın daha salahiyetli olduğunu 
söyleyebiliriz.19 İncelemiş olduğumuz Belgelerde, dizdarların kalenin hangi kısmına kumanda 
ettikleri açık olarak belirtilememiştir. Ancak Resen 1018 (30 Eylül 1609 - 27 Aralık 1609) 
tarihli incelediğimiz bir defterde, bir dizdarın, kaledeki Suluk Kulesi veya burçlarına kumanda 
ettiği tespit edilebilmektedir20  
 
4.2. Gönüllü Yeniçeriler. 
Gönüllü olarak adlandırılan bir diğer askerî sınıf ise gönüllü yeniçeriler olarak adlandırılan ve. 
Muharebeye girip yararlılık gösteren gönüllü yeniçerilerdir. Tashîhbedergâh tabiriyle 
yeniçerilerin ulûfe defterlerine maaşlı olarak kaydedilirlerdi.21 
Detaylı olarak incelediğimiz arşiv belgeleri ışığında Van Kalesi’nde bulunan gönüllüler, 
maaşlı gönüllü yeniçeriler olup, bu işi meccanen yapanlara tesadüf edilmemiştir. Bu itibarla, 
Van gönüllüleri denildiği zaman Van Kalesi’nde görev yapan ulûfeli Van kulları akla 
getirilmelidir. Ve belgelerde birçok kalede de yerli yeniçerilerin ulûfe aldıkları 
anlaşılmaktadır.  

                                                           
14 B.O.A MAD 6409, s. 62; MAD 4822, s. 2;  MAD 6440, s. 2; MAD 7425, s. s. 56. 
15 Van Kalesi’ndeki halifenin ismi Mir ak, keyyâlin ise Serkis’dir. B.O.A. MAD 4822, s. 2; MAD 6440, s. 2. 
16Pakalın, Terimler Sözlüğü I, s. 469. 
17 Orhan Kılıç, “17. Yüzyıl Mardin Tarihinden eki Kesit: Gayrimüslim Nüfus ve Kale Teşkilâtı”, Makalelerle 
Mardin I Tarih-Coğrafya, MardinTarihiİhtisasKütüphanesiYayın 
18 Hülya Taş, XVII. Yüzyılda Ankara, TTK, Ankara, 2006, s. 100-101. 
19İsmet Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası 1520-1566, TTK, Ankara, 1990, s. 110. 
20BOA. MAD 6440. 
21Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları I, s. 331 
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Van’ın Osmanlı develetinin hâkimiyetine geçtiği ilk yıllardan itibaren buraya gönüllü veya 
yerli yeniçeri tayini yapılmıştır. Van Kalesi’ne eski kullara ilaveten 25 Mayıs 1554 tarihinde 
500 nefer kul taifesi daha yazılmıştır.22 Bu 500 nefer Van kulundan 200’ü 12 Mart 1557 
tarihinde Erciş Kalesi’ne ihraç olunmuş ve Van kulları kethüdası bu 200 nefere ağa olarak 
tayin edilmiştir.23 
Aynı dönemde, yani 16. yüzyılın sonlarında Basra’da 53 bölük halinde teşkilatlanmış 479 
kişilik bir gönüllü yeniçeri askeri mevcut bulunmaktaydı24. 1571-1572’de Kıbrıs’taki Lefkoşe, 
Baf ve Magosa kalelerinde toplam 561 gönüllü yeniçeri vardı. 1642 yılına gelindiğinde 
Kıbrıs’taki gönüllü sayısı fazla değişmemiştir. Mezkûr tarihte aynı kalelerdeki toplam gönüllü 
sayısı 564’dür25. 17. yüzyılın başlarında Mısır’daki gönüllülerin toplamı olarak Mısır 
kanunnamesi gereğince 1100 civarında tutuluyordu26. 17. yüzyılda Erzurum Kalesi’nde 
yeniçeri olarak ifade edilen ve sayıları 582-940 nefer arasında değişen askerî sınıftan 
bahsedilir27. 1755-1756 yıllarında Erzurum Kalesi’nde yeminli ve gönüllü asker sayısı 402 
idi. Bu dönemde kuzey-doğu sınırında tahkimi önem arz eden Kars Kalesi’nde 1002, aynı 
bölgeye yakın Hartus Kalesi’nde 200, Geç Van Kalesi’nde ise 100 yemin ve yesar gönüllü 
askeri görev yapıyordu. 
 
4.3. Kethüda  
Kale Kethüdası da "mâl-ı mirîye ve kal ‘aya hizmet eylemekte" dizdarın yardımcısıdır. Kale 
erlerinin dirlik ve düzeninin sağlanması, diğer hizmetlerin görülmesinde dizdar ile birlikte 
sorumludur. Tayininde takip edilen yol ve bağlı bulunduğu makamlar dizdarınki ile aynıdır.  
Kale kethüdalarına da yaptıkları görev karşılığında dirlik veriliyordu. İncelediğimiz 
Mustahfızân ve Kal'a defterlerinde kethüdalara ait çok sayıda tımar tevcih beratı tespit 
edilebilmektedir. Bu kayıtlar ışığında kethüdaların tımar gelirleri 5700 ile 1600 akçe arasında 
değişmekte olduğunu tespit ettik. 
Kalelerde yalnız kale kethüdaları bulunmuyordu. Özellikle Ahıska ve Kemah kalelerinde 
azapların, Trabzon, İspir, Antalya vb. gibi birçok kalede topçuların bulunmasından dolayı 
bunların da birer kethüdaları vardı. Bunlara da yaptıkları görev karşılığında bunlarada dirlik 
veriliyordu. Örneğin Ahıska kalesi azaplar kethüdası Mehmet’in H.1748'de 6.000, Kemah 
kalesi azaplar kethüdası olan İbrahim'in ise 4.000 Akçelik tımar geliri vardı Trabzon kalesi 
topçular kethüdası olan Mehmet’in H.1161/M.1748 de 3000, İspir kalesi topçular kethüdası 
olan İbrahim bin Süleyman’ın ise 2500 Akçelik tımar geliri olduğu görülmektedir. 
İncelediğimiz defterlerde gerek dizdarların gerekse kethüdaların tımar gelirlerinde uzun yıllar 
bir değişme olmadığı görülmektedir. Ancak gelirler aynı kalmış gibi görünmekle birlikte 
bunların tarım ürünlerine dayandığı ve bunların yıllık ürün ve fiyatlarının yıllara göre 
gösterdiği değişikliklerin bu tımar tevcih kayıtlarına yansımadığını belirtmeliyiz. 

                                                           
22B.O.A. Kepeci Ruus 212, s. 29. 
23B.O.A. MAD 2, 228/2041. 
24Özbaran, Salih, Yemen’den Basra’ya Sınırdaki Osmanlı, İstanbul 2004. s. 221. 
25Recep Dündar, ‘’Kıbrıs Beylerbeyliği’’ (1570-1670), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Eğitimi Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Malatya 1998, s. 143-183 
26Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, XVI. Asırda Mısır Eyaleti, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 
1990, s. 173-225; 
27Pamuk, Bilgehan, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Sehri Erzurum, İstanbul 2006. S.138. 
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4.4. Çavuşlar 
Osmanlı Devleti’nde kâtip mertebesinde görev yapan elçilik ve muhaberat gibi işlerin yansıra, 
divanlarda da (merkez ve taşra) görev yapan kişilerdir.28 Çavuşların; Çavuşbaşı, çavuşlar 
kethüdası ve çavuşlar emini gibi idarî ve malî amirleri de mevcuttu. 
Van Kalesi’nde 19 Şubat 1554 tarihinden önce 50 nefer çavuş bulunmakta idi. Ancak bu 
çavuşların tezkere getirmeğe ve sair mühimmata istihdama yeterli olmaması sebebiyle, 
zikredilen tarihte Van beylerbeyi tarafından 30 nefer daha lazım olduğu bildirilmiş, bu isteğe 
binaen Van’a 20 nefer çavuş yazılmıştır.29 Van’a yeniden yazılan bu 20 nefer çavuş, Van 
kullarından tayin edilmişlerdir. Bunlardan 2’si tüfenkci olarak ayrılmıştır. Geriye kalan 18 
adet çavuşun yevmiyeleri incelendiğimizde, 11 Mayıs 1554 tarihinde 12-20 akçe arasında 
değiştiği görülmektedir30. 1610-1611 yıllarında Van Kalesi’nde görev yapan çavuşların 
mevcudu 80 civarındadır. Ancak bu sayı 16-17. yüzyıllarda ihtiyaç ve oluşan şartlar 
çerçevesinde 50-87 arasında değişmiştir diyebiliriz31. Van Kalesi’nde görev yapan çavuşların 
yevmiyeleri ortalama 16 akçedir. Belgelerde tespit ettiğimiz en düşük yevmiyeli çavuş 12 
akçe; en yüksek yevmiyeli çavuş ise 26 akçe almaktadır. Bu yevmiyeler 1554-1611 yılları 
arasında neredeyse hiç değişmemiştir32. Merkeze daha uzak olan Basra’da 16. yüzyılın 
sonlarında 195 çavuş bulunmaktaydı33.  
 
Müteferrikalar 
Padişâh, vezir ve diğer büyük hizmet sahiplerinin hizmetinde olan bir kısım hizmet erbâbına 
müteferrika denilirdi.34 17. Yüzyılın başlarında 53-56 arasında sayıları değişmiştir. 
Müteferrikaların çoğunluğu 20-30 akçe civarında yevmiye almaktadırlar. 1611 yılında görev 
yapan 55 müteferrikadan en düşük yevmiyeli olanı 20; en yüksek yevmiyeli olanı ise 60 akçe 
almaktadır.35 Van’da dirlik tasarruf eden Dergâh-ı Ali müteferrikalarına da rastlanmaktadır. 
16. yüzyılın sonlarında Basra’daki müteferrika sayısı 2289, Mısır’da ise 16. yüzyılın 
ortalarında 50 iken 17. yüzyılın başlarında 2200’ün üzerine çıkması sebebiyle sayıları 60’a 
düşünceye kadar boşalan yerlere yeni atamalar yapılmaması emredilmiştir36.  
 
4.5. Mütekaitler 
Memuriyet ve hizmetten çekilip hizmet müddetine göre maaş alan emekli görevlilere mütekait 
denilirdi. Mütekait olmadan önceki hizmet çeşitlerine göre; mütekaidin-i adliye, mütekaidin-i 
askeriye, mütekaidin-i bahriye ve mütekaidin-i ilmiye gibi isimler de alırlardı.37Mevâcib 
defterlerine cemaat-i mütekaidin diye kaydedilenler, artık gerek fiili ve gerek geri 
hizmetlerden çekilerek askerlikle ilişkileri kalmayan yeniçerilerdir.38 
Mütekait cemaatinin askerlikle bir ilişkisi olmamasına rağmen, köken olarak yeniçerilikten 
geldikleri için mevâcib defterlerine kaydedilmişler ve ulûfelerini almaya devam etmişlerdir.  

                                                           
28Pakalın, Terimler Sözlüğü I, s. 332-333 
29 B.O.A. KepeciRuus 210, s. 305. 
30 B.O.A. KepeciRuus 211, s. 92 
31 B.O.A. MAD 4381, s. 99-235; MAD 7425, s. 5-15. 
32 B.O.A. MAD 4381, s. 99-235; MAD 7425, s. 5-15; KepeciRuus 211, s. 92. 
33Öz Baran, Sınırdaki Osmanlı, s. 221. 
34Parkalın, Terimler Sözlüğü II, s. 637. 
35 B.O.A. MAD 4381, s. 99-235; MAD 7425, s. 4. 
36Özbaran, Sınırdaki Osmanlı, s. 221 
37Pakalın, Terimler Sözlüğü II, s. 638-639. 
38Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları I, s. 380. 
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Van Kalesi’nde 1609-1611 yıllarında 6-11 nefer arasında değişen bir mütekaidin cemaati 
mevcuttur. Dönem içindeki ağırlıklı mevcut 9 nefer civarındadır. Bunların ortalama 
yevmiyeleri ise 15 akçe civarındadır. Nitekim 16 Mart 1611 tarihli meyveci defterine kayıtlı 8 
mütekaidin yevmiyeleri incelendiğinde, maliye defterdarlığından mütekait olan Osman 
Efendi’nin 100; 1 mütekaidin 30; 1 mütekaidin 8 ve diğer 5 mütekaidin ise 15’er akçe 
aldıkları tespit edilmiştir.39 
 
4.6. Tüfenkçiler 
Osmanlı ordusuna tüfeğin girmesi ile cemaat ortalarından birisi tüfenkçi ortası olmuştur. Bu 
ortanın oluşması 16. yüzyılın ortasından birkaç sene sonradır40 29 Aralık 1573 tarihli bir 
buyruldu ya göre, Van tüfenkçileri ağalığı şehzâde hazretlerinin mektubumu cebince küçük 
mirahurları olan Mehmet’e 50 akçe ulûfe ile tevcih edilmiştir.41 Kaledeki tüfenkçilerinin bir 
kethüdâları da mevcuttu. Bu kethüda tüfenkçiler ağasının birinci derecede yardımcısı idi. Van 
tüfenkciler kethüdası olarak tespit ettiğimiz 2 kişinin ulûfeleri 18 ve 25 akçe idi.42 Van 
kalesindeki tüfenkçi cemaatleri yaya ve atlı olmak üzere iki kısımdı. Ancak çoğunluğu atlı 
tüfenkçilerden müteşekkildi. Rus ve mühim me kayıtlarından tespit ettiğimiz bilgilere göre, 
incelediğimiz dönemde tüfenkçilerin yevmiyeleri 10-13 akçe arasındadır43. Atamaları 
beylerbeyinin arzı üzerine padişahın beratı ile yapılıyordu.  
Tüfenkçiler daima görevleri başında bulunmak ve izinsiz olarak kaleden ayrılmamak 
mecburiyetinde idiler. İzinsiz olarak görevinden ayrılanların ulûfeleri 
kesilebiliyordu.44Tüfenkçi sınıfı önemli askeri sınıftan birisi olduğu için eğitimlerine önem 
veriliyordu. Haftada bir gün ağaları tarafından atış talimi yaptırılırdı. Her tüfekçi neferi 
kendisine bir şekilde zimmetlenmiş tüfeğinden sorumlu idi. Zaman zaman yapılan 
yoklamalarda tüfeğinde bir arıza veya noksanlık tespit edilen tüfenkçiden bu zarar tazmin 
ettiriliyordu.45  
 
4.7. Bevvaplar (Kapıcılar) 
Kapıları koruyan ve bekleyen görevlilere denilirdi46. Bunlar görevli bulundukları yerlerdeki 
mülki amirlere ait sarayların ve kalelerin kapılarını korumakla idiler. 
Diğer askeri zümrelerin çoğunda olduğu gibi bunların da komutanları mesabesinde birer 
kapıcı başı ve kethüdaları vardı. 1609-1611 yıllarına ait mevâcib defterlerinden 5 kapıcı 
neferinin Van Kalesi’nde görev yaptığı anlaşılmaktadır.47 1755-1756 yıllarında Faş Kalesi ve 
limanında süvari ve piyade olarak yazılan 198 nefer bevvap görev yapıyordu.48  

                                                           
39B.O.A. MAD 4381, s. 99-235; MAD 7425, s. 5. 
40Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları I, s. 231 
41B.O.A. MAD 25, 19/174. 
42 B.O.A. Kepeci Ruus 211, s. 91; KepeciRuus 221, s. 182 
43 B.O.A. KepeciRuus 215, s. 72; KepeciRuus 218, s. 23; MAD 7, 921/2528; MAD 15, 276/2324 
44 B.O.A. MAD 3, 542/1569. 
45 B.O.A. MAD 14, 682/982; MD 28, 89/213. 
46 Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lûgatı, s. 50; Parkalın, Terimler Sözlüğü I, s. 212. 
47B.O.A. MAD 6409, s. 62; MAD 4822, s. 2; MAD 6440, s. 2; MAD 7425, s. 56. 
48B.O.A. MAD 19296, s. 3 
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4.8. Meşaleciler 
Aydınlatma vazifesiyle mükellef olanlar hakkında kullanılır bir tabirdir. Meşaleciler, Osmanlı 
saraylarında ve ordugâhlarda görev yaparlardı.49 Ordugâhın gece yürüyüşlerinde veya 
geceleyin ordugâhın aydınlatılması işinden meşaleciler sorumlu idi. Osmanlı ordusunda 
meşaleciler hizmetinin genellikle Halep ve Şam Arapları tarafından görüldüğü ifade 
edilmektedir. Meşalecilerin meşaleci başı denilen bir amirleri de mevcuttu.50 Van Kalesi adeta 
bir ordugâh gibi hareketli ve devamlı teyakkuz halinde bulunulması gereken bir konumda 
Olduğu için aydınlatma işi ile ilgili olarak da bir miktar kadrolu meşalecinin kalede 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 1609-1611 yıllarında 10 civarında meşaleci kalede sürekli görev 
yapıyordu. Mevâcib defterlerinde meşalederan cemaatinin neferleri tek tek incelendiğinde 
yevmiyelerinin 8-12 akçe arasında olduğu tespit edilmiştir.51 Meşalecilerin 4’ünün 
gayrimüslim olduğu anlaşılmaktadır. Bu da bize Osmanlı askeri teşkilâtı içerisindeki 
meşalecilerin sadece Halep ve Şam Araplarından karşılanmadığını yerine göre 
gayrimüslimlerin de bu hizmeti yürüttüğünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
 
4.9. Mehteran Cemaati 
Mehter; mızıkacı, çadırcı, kavvas gibi muhtelif manalarda kullanılmıştır. Osmanlı askerî 
teşkilâtında mehter adıyla iş gören mehteran-ı alem, mehteran-ı ahur-ı küçük, mehteran-ı 
hayme gibi birkaç sınıf bulunmaktadır.52  Bunların gördükleri işlerin birbirinden farklı olması 
münasebetiyle mehter adıyla zikredilen askerî sınıfın gerçekte hangi işi yaptığını mevâcib 
defterlerinden tespit etmek oldukça güçtür. 
1609 yılında Van Kalesi’ndeki askerî sınıflar arasında da 5 neferlik bir mehteran cemaati 
mevcuttur53 Bunlar çok büyük ihtimalle mızıkacı mehterlerdir. Evliya Çelebi de Van 
Kalesi’nde yatsıdan sonra ve seher vaktinden önce mehterhaneler çalındığını söylemektedir.54 
Yukarda belirtiğimiz görevliler aracılığıyla yönetilen Kale’nin önemli idari, askeri, 
fonksiyonları vardı. 
 
5. SONUÇ 
Kale, savunma amaçlı çeşitli mimari elemanların bir araya gelerek toplanmasıyla 
oluşturulmuştur. Bu anlamda kale mimarisinde yer alan en önemli unsur, bulunduğu alanı 
çevreleyen kalın bir sur duvarı ile belirli aralıklarla yapılmış kulelerdir. Kuleler birbirini 
görebilecek konumda ve genellikle sur duvarlarından dışa taşıntı yapar şekilde inşa edilmiştir 
Başlangıçta batı Anadolu’da bir uç beyliği olarak kurulan Osmanlı devletinin uygulamış 
olduğu fetih politikaları neticesinde ilk olarak Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçişte üst 
olarak kullanılan Çimpe kalesi ele geçirildi. Osmanlı Devleti’nde kaleler şehir ile bir bütün 
içerisindeydi. Genel olarak bilinen tabir kalenin sadece şehrin güvenliğini sağladığı olarak 
biliniyordu yapmış olduğumuz bu çalışmada kalelerin idari askeri görevlerinin olduğu ve 
hatta halkın çeşitli tehlikelerden korunmak amacıyla kaleye sığındığını ve değerli Eşyalarını 
kalede sakladıklarını Tahrir defterleri ve diğer malî kayıtlar gibi resmî belgeler, ait para ve 
eşyalar, ayrıca vakıfların ve tüccarların kıymetli mallan en güvenilir yer olması sebebiyle 
kalelerde saklanmaktaydı.    

                                                           
49Pakalın, Terimler Sözlüğü II, s. 491; Sertoğlu, OsmanlıTarihLûgatı, s. 222. 
50Uzunçarşılı, Kapıkulu Ocakları II, s. 256. 
51B.O.A. MAD 6409, s. 63; MAD 4822, s. 2; MAD 6440, s. 3; MAD 7425, s. 56. 
52Pakalın, Terimler Sözlüğü II, s. 444. 
53 B.O.A. MAD 6409, s. 63 
54 Evliya Çelebi, Seyahatname 3-4, v. 253/b. 
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Osmanlı orduları XVI. Yüzyılda kuşatma altına aldığı kalelerin büyük bir bölümünü 
fethetmiştir yapılan kale kuşatmalarının aritmetik ortalaması 30 gündür. Ve kuşatma süresi iki 
ayı geçmemiştir. Yabancı kaynaklarda yazılan ve söylenin aksine kale kuşatmaları aylarca 
sürmemiştir. Yanık ve Kanije kuşatmalarının Yanık kuşatmasının bir ay civarı, Kanije 
kuşatmasının ise bir aydan biraz fazla sürdüğü ifade edilebilir bunu nedeni ise takviye olarak 
kaleye gönderilen yardım birlikleri ve sert geçen kış ayları farklı olan tahkimat usulleri gibi 
nedenleri sıraya biliriz. 
Osmanlı döneminde her kalede cephane, mühimmat, harp aletlerinin yanı sıra bir dizdar, 
kethüda ve kale neferleri bulunuyordu. Kalenin ve şehrin güvenliğinden sorumlu idarecisi 
olan dizdarlar, görevleri gereği beylerbeyi, sancakbeyi ve kadıya karşı sorumlu ve onların 
denetimi altındadır. Herhangi bir başarısızlığı, görevi kötüye kullanması halinde sözü edilen 
yöneticilerin arzı ile azledilirlerdi. Dizdarlar aynı zamanda civarda bulunan derbentlerin de 
idaresine memurdu. Yaptıkları görev karşılığında tımar sahibi olan dizdarlar, askerî olarak 
addedilmektedirler ve sefer sırasında çağrıldıklarında orduya katılmakla yükümlüydüler. 
Dizdarların tımar gelirleri, kalenin stratejik konumuna ve sahip olduğu askerî gücün 
fazlalığına göre değişirdi. Osmanlılar, hâkimiyet tesis ettikleri memleketler de pek çok yeni 
kaleler inşa etmiş, stratejik bakımdan önemli olan yerlerdeki bazı eski kaleleri onararak veya 
yeni ilaveler yaparak ya da birçok durumda tamamıyla yeniden inşa ederek mevcut kaleleri 
birer “Osmanlı kalesi” hâline getirmişlerdir. Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı coğrafyasında 
yukarda bahsedilen türde kale ve tabyalardan oldukça fazla bulunmaktaydı. Bu kalelerden bir 
kısmı Osmanlılardan önce inşa edilmiş olup bilahare çeşitli dönemlerde tamir edilerek 
kullanılmıştır. Bir kısım kaleler ise Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Çalışmada arşiv 
belgelerine dayanılarak Osmanlı kalesi ve görevlileri tanıtılmıştır. Konu bundan sonra bölge 
ve dönem özelinde ayrıntılı bakış açıları ile zenginleştirilerek devam ettirilebilir. Öyle 
öngörülmektedir ki bu yapıldığında genel olarak ilkçağlardan itibaren orta ve yeniçağlar 
boyunca savunma stratejilerinin vaz geçilmez unsuru olan kalenin birçok ortak yönü tesbit 
edilebildiği gibi sadece Osmanlı dönemi ele alındığında Osmanlı kalelerinin daha fazla olan 
ortak noktalarının tespiti yanında her bir kalenin ayrıca özel olduğu da ortaya 
konulabilecektir.  

 
EK: KALKANDELEN KALESİ PLANI (19. Yüzyıl) 
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1- Kalkandelen Kalesi  
2- Kule  
3- Konak  
4- Şar Dağı  
5- Baltepe  
6- Kapı  
7- Konak Altında Mahzen 
8- Kapı  
9- Kale Yolu  
10- Kilise  
11- Kalkandelen Kazası  
12- Kırk Osmanlı Zirai Ölçeğindedir. 
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15. YÜZYIL OSMANLI BELGESELLERİNE KOMÜNİZM DÖNEMİNDEKİ 
ARNAVUTLUK TARİHİ BELGELERİNDEN KRİTİK BAKIŞ 

 
Doçent Doktor Ermal BAZE 
Tirana Üniversitesi, Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4505-278X 
 
ÖZET 
Bu makalenin amacı, XV. yüzyıla ait Osmanlı metin ve belgesel yayınlarıdır. Genel olarak, 
komünizm döneminde (1945- 1990) Arnavut tarihçiliğinin metinsel yayınlarında, yalnızca 
Arnavutların toprakları ve tarihi ile ilgili belge ve anlatı parçaları yayınlama pratiği izlenmiş, 
bütünsel çalışmalar olarak sundukları perspektiften ayırarak. Böyle bir şey, kuşkusuz, bu tür 
yayınların metodolojisi ve deneyiminin sunduğu deneyimden kaynaklanmıştır. Belgesel 
yayınların teknik yönü, herhangi bir çağdaş metin standardının ötesindeydi. Belgesel yayınlar, 
Osmanlı dilini iyi bilen bilim adamları tarafından yapıldığı için genellikle doğru çevirilerdi, 
ancak komünizm altındaki Arnavut bilim adamlarının eksikliği, Avrupa tarihçiliğinin ve 
ötesinin standartlaştırdığı eleştirel yayıncılık yöntemlerini bilmemeleriydi. Arnavutluk'un 
komünizm dönemindeki siyasi izolasyonu ve Avrupa ve dünya tarihçiliğinin en iyi 
başarılarıyla temas eksikliği, 15. yüzyıl Osmanlı belgesel ve anlatı yayınlarının Arnavut tarihi 
yazımında az gelişmiş kalmasının ana nedeni olmuştur. Osmanlı belgesel ve anlatı yayınları, 
Arnavutluk'ta komünist diktatörlüğün kurulmasından önceki döneme, tamamen yok oldukları 
döneme kıyasla, tıpkı dünya tarihçiliğinin başarıları ile karşılaştırıldığında sınırlı ve çağdaş 
olmadıkları gibi birer başarı olarak kabul edilebilir. Yaklaşık elli yıl boyunca komünist 
Arnavutluk'ta ideolojik-metodolojik görüş nedeniyle, Arnavut tarih yazımında tartışmalar ve 
gerçek bilimsel eleştiri, XV, Arnavutluk birçok durumda oldukça önemli bilimsel sorunların 
çözümünün destekçisi olmuştur. 
Anahtar Kelimeler: belge, tarihçilik, Osmanlı Dönemi, komünizm 
 
CRITICAL OVERVIEW OF THE 15TH CENTURY OTTOMAN DOCUMENTARIES 

BY ALBANIAN HISTORIOGRAPHY IN THE PERIOD OF COMMUNISM 
 
ABSTRACT 
The object of this paper is that of Ottoman textual and documentary publications for the XV 
century. In general, in the textual publications of Albanian historiography during the period of 
communism (1945- 1990) the practice of publishing only documents and narrative pieces that 
deal with the territories and history of Albanians has been followed, detaching them from the 
perspective they offer as integral works. Such a thing obviously originated in the experience 
offered by the methodology and experience of such publications. In the technical aspect of 
documentary publications, they were beyond any contemporary textual standard. 
Documentary publications were generally correct translations, as they were made by scholars 
who knew the Ottoman language well, but the shortcoming of Albanian scholars under 
communism was that they did not know the methods of critical publishing, which European 
historiography and beyond has standardized. The political isolation of Albania in the time of 
communism and the lack of contacts with the best achievements of European and world 
historiography has been the main reason why the Ottoman documentary and narrative 
publications of the 15th century remained underdeveloped in Albanian historiography.  
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Ottoman documentary and narrative publications can be considered as achievements 
compared to the period before the establishment of the communist dictatorship in Albania, 
when they were completely absent, just as they can be considered limited and not 
contemporary if compared to the achievements of world historiography. During almost five 
decades in communist Albania due to the ideological-methodological view, in Albanian 
historiography debates and real scientific criticism have been completely absent in relation to 
the Ottoman documentary publications of the XV century, while it is well known that 
scientific criticism and replicas outside Albania in many cases have been promoters of the 
solution of quite important scientific problems. 
Keywords: document, historiography, Ottoman period, communism 
 
GİRİŞ 
Osmanlı Devleti'nin Batı'da yayılma ve Arnavut topraklarına yerleşme dönemi Arnavut 
halkının tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. XV yüzyılda Osmanlıların Arnavutluğ'a 
yerleşmeleri, yeni bir aşamaya ve diğer tarihsel koşullara işaret ediyordu. Bu süre zarfında 
ülkenin kalkınmasının yolunu açan sosyo-politik, ekonomik, dini ve kültürel nitelikteki bir 
dizi temel ve karmaşık süreç geliştirildi. Bu çalışmada, 1945-1990 komünist diktatörlük 
döneminde Arnavut tarihçiliğinin Arnavut bilim adamları tarafından tartışılan bazı sorunlarına 
işaret ederek, çeviri ve yayıncılık alanında elde edilen sonuçlara genel bir bakış sunmak 
istiyoruz. Bu bakımdan kendimizi, esas olarak Osmanlıların Arnavut topraklarına 
yerleşmesinin ilk aşamasında olmak üzere, XV. yüzyılın orta çağ dönemiyle sınırlayacağız. 
1945- 1990 yıllarında Arnavut tarihçiliği, Marksist ve Sovyet metodolojisi tarafından 
ideolojikleştirilmesine rağmen, XV. Yüzyılın orta çağ döneminin açıklanmasına büyük önem 
vermiştir. İç faktörlerin etkisinin dış etkenlere göre önceliğini tanıyan daha konsolide bilimsel 
ve metodolojik kriterler üzerine çalışmalar yapmanın yanı sıra, sistematik bir çalışma ile 15. 
yüzyıl döneminin daha adil ve kapsamlı bir tarihini inşa etmek için gerekli kaynak tabanını da 
sağlamış, özellikle Türk arşivlerindeki Osmanlı dilindeki belgesel materyallerin incelenmesi 
ve geniş çapta yayınlanması yoluyla. 
 
15. YÜZYIL OSMANLI BELGELERİNİN YAYINLANMASI İÇİN KOMÜNİZM 
DÖNEMİ ARNAVUT TARİHİ 
15. yüzyıl boyunca Osmanlı yönetimi ve idaresinin orta çağ dönemi, haklı olarak komünist 
dönemin Arnavut ve aynı zamanda Balkanların tarihçiliğine giderek daha fazla ilgi çekmiştir. 
Arnavutluk Halk Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi- Tarih Enstitüsü'nün bir organı 
olan "Tarihsel Araştırmalar" adlı bilimsel dergideki çeşitli çalışma makalelerine göre, 
geçmişte bu dönem en az aydınlanmış, yüzeysel olarak ele alınmış ve birkaç kez yanlış da.1  
Komünizmin yıllarda Arnavut tarihçiliğinin önemli bir sorunu da XV yüzyıl için metinsel ve 
belgesel yayınları olmasıydı. Genel olarak Arnavut metinsel yayınlarında, yalnızca 
Arnavutların toprakları ve tarihi hakkında konuşan belge ve anlatı parçalarının yayınlanması 
pratiği izlenmiş, bunları bütüncül eserler olarak sundukları perspektiften ayırarak. Böyle bir 
uygulama, Sovyet metodolojisinin sunduğu deneyimden ve bu nitelikteki yayınların 
deneyiminden kaynaklanmaktadır.2   

                                                           
1 Selami Pulaha, “Kërkimet shkencore për periudhën mesjetare osmane në Shqipëri (shek. XV – fillimi i shek. 
XIX),” (Arnavutluk'ta ortaçağ Osmanlı dönemi için bilimsel araştırma XV yüzyıl - XIX yüzyılın başı), Studime 
Historike (Tarihsel Çalışmalar) 1 (1988): 120. 
2 Lufta shqiptaro – turke në shekullin XV: Burime Osmane, (15. Yüzyılda Arnavut-Türk Savaşı: Osmanlı 
Kaynakları) përgatitur për botim nga Selami Pulaha (Selami Pulaha tarafından yayına hazırlanmıştır) (Tiran: 
Tiran Devlet Üniversitesi, 1968).  
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Komünist dönemin Arnavut tarihçiliği tarafından hazırlanan bu belgesel yayınların en büyük 
eksikliği, zamanın metinsel kritik standardının olmamasıydı. 
Belgesel yayınlar, Osmanlı dilini iyi bilen bilim adamları tarafından yapıldığı için genellikle 
doğru çevirilerdi, ancak komünizm altındaki Arnavut bilim adamlarının eksikliği, Avrupa 
tarihçiliğinin ve ötesinin standartlaştırdığı eleştirel yayıncılık yöntemlerini bilmemeleriydi. 
Arnavutluk'un komünist dönemdeki siyasi izolasyonu ve Avrupa ve dünya tarihçiliğinin en iyi 
başarılarıyla temas eksikliği, 15. yüzyıl Osmanlı belgesel ve anlatı yayınlarının Arnavut tarih 
yazımında az gelişmiş kalmasının ana nedeni olmuştur. Osmanlı belgeselleri ve öyküleri, 
Arnavutluk'ta komünist diktatörlüğün kurulmasından önceki, tamamen yok oldukları döneme 
kıyasla bir başarı olarak kabul edilebileceği gibi, dünya tarihçiliğinin başarıları ile 
karşılaştırıldığında sınırlı ve çağdaş olmadığı da düşünülebilir. 
15. yüzyılın orta çağ dönemi, Avrupa siyaseti bağlamında Arnavut komünist tarih yazımından 
yerleştirilmek zorundaydı. Onun analizinin tarihsel perspektifi, dünya planları ve emelleri 
olan bir imparatorluk şeklini alan Osmanlı Devleti'nin, Batı Akdeniz'de dönemin en büyük 
ekonomik gücü olan Venedik’in, Katolik dünyasının manevi merkezi konumunda olan 
Vatikanın ve Osmanlı'ya rakip olacak askeri güce sahip olan Macaristan’ın öncelikli yer 
alacağı daha geniş bir coğrafyayı mutlaka içermelidir.3  
Bu bağlamda, komünist dönemin Arnavut tarihçiliğinin Osmanlı tarihini doğru algılamasını 
engelleyen iki temel sorun bulunmaktadır. Birincisi, ünlü Hırvat tarihçi Milan von Šufflay'in 
(1879- 1931) Ekim 1928'deki "Türkiye tarihi ve Türk tarihçileri, doğrudan veya dolaylı olarak 
Arnavutluk tarihi ve Arnavutluk tarihi tarihçileridir"4 şeklindeki beyanı hiçbir zaman Arnavut 
komünist tarihçiliği tarafından kabul edilmedi. Marksizm'den büyük ölçüde etkilenen 
komünist dönemin Arnavut tarihçiliğine göre,5ulusal tarihi bu şekilde ele almak, ulusal tarih 
yerine Arnavut topraklarından gelen ve giden imparatorlukların tarihini yazmak anlamına 
geliyordu.6 İkinci olarak, XV yüzyıldan 1912'ye kadar süren bu tarihsel dönemin Osmanlı 
Devleti'nin bir batı eyaletinin tarihi olarak değil, Arnavutların bir arada yaşamasını ve 
bütünleşme olgusunu inkar eden ve Arnavutların hayatlarını sadece Osmanlı yönetimine karşı 
savaşlarda geçirdikleri  gerçek bir işgal tarihi olarak algılanmaması. "Şimdi metodolojik 
olarak, - Arnavut  osmanolog araştırmacısı Dritan Egro vurguluyor - Osmanlı döneminde 
Arnavut topraklarının tarihinin, Batı Avrupa sınırındaki Osmanlı taşra tarihinin bir parçası 
olarak anlaşılması gerektiği kabul edilmelidir, Aksi takdirde, Arnavutların ait olduğu 
emperyal gerçeklikten kopuk, arzuları olsun ya da olmasın, tarihimizi bağımsız bir tarih 
olarak yazmaktan başka bir yol yoktur.”7   

                                                           
3 Dritan Egro, “Kritika në historiografinë shqiptare: rasti i Skënderbeut,” (Arnavut tarihçiliğinde eleştiri: 
İskender Bey örneği) në Konferenca Gjergj Kastrioti – Skënderbeu në Historinë e Shqiptarëve (Gjergj Kastrioti - 
Skënderbeu Arnavutların Tarihi Konferansı'nda), (Tiran: Tiran Üniversitesi, Tarih ve Filoloji Fakültesi, Tarih 
Bölümü, 2005), 134.  
4 Milan von Šufflay, “Burime të historisë shqiptare,” (Arnavut tarihinin kaynakları) në Diturija (Bilgide), volum 
(cilt) 3, nr. 12, (Tiran: Milli Kütüphane- ALSAR Kültür ve İnsani Eğitim Vakfı, 2018), 363. 361 – 374. 
5 Aleks Buda, “Marksi mbi luftën e popullit shqiptar kundër pushtimit turk dhe mbi Skënderbeun,” (Arnavut 
halkının Türk işgaline karşı mücadelesi ve İskender Bey üzerine Marx), Studime Historike (Tarihsel Çalışmalar) 
1 (1986): 153 – 160.  
6 Aleks Buda, “Mbi disa aspekte të njësisë dhe ndryshueshmërisë në historinë e popullit shqiptar dhe të popujve 
të tjerë ballkanikë,” (Arnavut halkının ve diğer Balkan halklarının tarihindeki birlik ve değişkenliğin bazı yönleri 
üzerine), Studime Historike (Tarihsel Çalışmalar) 2 (1964): 5.  
7 Egro, “Kritika në historiografinë shqiptare,” (Arnavut tarihçiliğinde Eleştiri) 135. Për më tepër konsultoni 
studimin monografik (Daha fazla bilgi için monografik çalışmaya bakın): Dritan Egro, Historia dhe Ideologjia: 
një qasje kritike e studimeve osmane në historiografinë moderne shqiptare: (nga gjysma e dytë e shekullit XIX 
deri më sot), (Tarih ve İdeoloji: Modern Arnavut tarihçiliğinde Osmanlı araştırmalarına eleştirel bir yaklaşım: 
XIX yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar) (Tiran: Maluka, 2007).   
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Komünist Arnavutluk'ta neredeyse elli yıldır, ideolojik-metodolojik çizgiden dolayı, Arnavut 
tarih yazımında, 15. yüzyılın Osmanlı belgesel yayınlarıyla ilgili tartışmalar ve gerçek 
bilimsel eleştiri tamamen yok olmuştur, oysa Arnavutluk dışındaki bilimsel eleştirilerin ve 
açıklamaların birçok durumda birçok önemli bilimsel sorunun çözülmesini teşvik ettiği iyi 
bilinir. Ağırlıklı olarak 15. yüzyıla odaklanan 1968 Uluslararası Bilimsel Konferansı, Arnavut 
ve yabancı bilim adamlarının Arnavutluk tarihinde ve daha geniş Balkan bölgesinde çok 
önemli meseleler hakkında tartışma ve görüş alışverişinde bulunma fırsatı buldukları nadir 
durumlardan biriydi.8  
Komünizm sonrası Arnavutluk'ta bile, 15. yüzyılın belgesel yayınlarının ve çalışmalarının 
çoğu, gerçek bilimsel kurumlardan gelen ciddi eleştirilerden yoksun kalmaya devam ediyor. 
Bazen, Arnavut basınının çeşitli gazetelerinde, özellikle orta çağ dönemine ait tarihi 
yayınların bilimsel eleştirisi hakkında daha fazla tartışma yer aldı. 
 
SONUÇ 
Komünist Arnavutluk'ta, Orta Çağ ve Osmanlı döneminin uzman bilginlerinin zamanın 
standartlarına göre hazırlanmasına yatırım yapılmaması, Arnavut çalışmalarını uygun 
akademik düzeyden, faktörlerin karşılıklı bağımlılığını anlamak için gerekli coğrafi boyuttan 
ve istenen bilimsel standarttan mahrum bırakmış. Tarihçi, ancak Osmanlı çalışma alanının 
dillerinde tam bir profesyonelliğe sahip olarak, çağdaş tarihsel araştırma standartlarını ve 
teorilerini tanıyarak ve uygulayarak ve eleştirel belgesel ve metinsel yayınlar hazırlayarak, 
onları tarih disiplininin metodolojik ilkeleri ve çağdaş kavramları temelinde yayınlama işine 
başlayabilir. 
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8 Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike (12 – 18 janar 1968) (İkinci Albanolojik Araştırmalar 
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NƏRİMAN NƏRİMANOVUN TÜRKİYƏ SİYASƏTİ VƏ TÜRKİYƏ İLƏ 
ƏMƏKDAŞLIĞIN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ SAHƏSİNDƏKİ FƏALİYYƏTİ 

 
Baxşəliyev Samir Fazil oğlu 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 
XÜLASƏ 
Məqalədə tanınmış Azərbaycan dövlət xadimi Nəriman Nərimanovun  türkçülük baxışları, 
Osmanlı imperiyası və sonradan Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Sovet dövləti arasında 
münasibətlərin yaxşılaşdırılması məqsədi və bu istiqamətdə gödüyü işlərdən bəhs edilir. 
Bildirilir ki, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan və N.Nərimanov onun ilk 
rəhbərlərindən biri olduqdan sonra onun siyasətində Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan strateji birgə 
maraqları artmağa başlamışdı.        
Məqalədə N.Nərimanov Sovet dövlətinin Türkiyə siyasətinin bəzi məqamları haqqında 
danışılır və bildirilir ki, o, dəfələrlə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin sabahı haqqında təklif 
və tövsiyələr vermişdir. Bildirilir ki, N.Nərimanovun Azərbaycan - Türkiyə əməkdaşlığının 
genişləndirilməsi sahəsində də çox işlər görmüşdür.  
Məqalədə göstərilir ki, N.Nərimanovun Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşması, 
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün gördüyü işlər dəfəllərlə Türkiyə 
hökuməti tərəfəindən yüksək qiymətləndirilmişdi. 
Açar Sözlər: Türkiyə, türkçülük, siyasət, əməkdaşlıq, münasibət, fəaliyyət 
 

TURKISH POLICY OF NARIMAN NARIMANOV AND HIS ACTIVITIES IN THE 
FIELD OF EXPANDING COOPERATION WITH TURKEY 

 
SUMMARI 
The article observes the views of the famous Azerbaijani statesman Nariman Narimanov on 
Turkism, about the goal of improving relations between the Ottoman Empire, and then the 
Turkish Republic and the Soviet state, as well as his work in this direction. 
After the Soviet government was established in Azerbaijan, and N. Narimanov became one of 
its first leaders, the common strategic interests of Turkey, Russia and Azerbaijan began to 
grow in his policy. 
The article reviews some aspects of the Turkish policy of the Soviet state and notes that N. 
Narimanov has regularly made proposals and recommendations regarding the future of 
Turkish-Russian relations. It is important to note that N.Narimanov did a lot to expand the 
Azerbaijani-Turkish cooperation. 
The article provides information that N. Narimanov's work on improving Turkish-Russian 
relations and expanding Azerbaijani-Turkish cooperation has regularly been highly 
appreciated by the Turkish government. 
Keywords: Turkey, Turkism, politics, cooperation, attitude, activity 
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ТУРЕЦКАЯ ПОЛИТИКА НАРИМАНА НАРИМАНОВА И ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РАСШИРЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ТУРЦИЕЙ 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются взгляды известного азербайджанского государственного 
деятеля Наримана Нариманова на тюркизм, цель улучшения отношений между 
Османской империей, а затем и Турецкой республикой и Советским государством, а 
также проделанная им работа в этом направлении.  
Указывается, что после того, как в Азербайджане установилось советское 
правительство, и Н.Нариманов стал одним из его первых руководителей, в его 
политике начали расти общие стратегические интересы Турции, России и 
Азербайджана. 
В статье рассматриваются некоторые аспекты турецкой политики Советского 
государства и отмечается, что он неоднократно вносил предложения и рекомендации 
относительно будущего турецко-российских отношений. Указывается, что 
Н.Нариманов много сделал для расширения азербайджано-турецкого сотрудничества. 
В статье говорится, что работа Н.Нариманова по улучшению турецко-российских 
отношений и расширению азербайджано-турецкого сотрудничества неоднократно 
получила высокую оценку со стороны правительства Турции. 
Ключевые слова: Турция, тюркизм, политика, сотрудничество, отношение, 
деятельность. 
 
ÖZƏT 
Məqalədə 1920-ci illərdə Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmiş, ardınca SSRİ-nin rəhbərlərindən 
biri olmuş Nəriman Nərimanovun türkçülük baxışları, Türkiyə ilə yaxınlıq və əməkdaçlıq 
məsələlərindən danışılır. Göstərilir ki, on illərlə N.Nərimanovun türkçülük baxışları, Osmanlı 
imperiyası və sonradan Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Sovet dövləti arasında münasibətlərin 
yaxşılaşdırılması məqsədi və bu istiqamətdə gördüyü işlər barədə heç nə deyilməmiş, əksinə 
onu sovet rejiminə sadiq, milli adət-ənənələrin əleyhdarı, türkçülük münasibətlərinin 
əleyhdarı kimi təqdim etmişlər.  
Məqalədə ilk olaraq  N.Nərimanovun Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulanadək Türkiyə 
siyasəti ilə bağlı maraqlı faktlardan danışılır. Göstərilir ki, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan və N.Nərimanov onun ilk rəhbərlərindən biri olduqdan sonra onun siyasətində 
Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan strateji birgə maraqları artmağa başlamışdı. 
Məqalədə N.Nərimanov Sovet dövlətinin Türkiyə siyasətinin bəzi məqamları haqqında 
danışılır və bildirilir ki, o, dəfələrlə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin sabahı haqqında təklif 
və tövsiyələr vermişdir. Bildirilir ki, N.Nərimanovun Azərbaycan - Türkiyə əməkdaşlığının 
genişləndirilməsi sahəsində də çox işlər görmüşdür. Azərbaycan istər birbaşa, istər də Rusiya 
ilə birlikdə Türkiyəyə dəfələrlə maddi kömək göstərmiş və hər dəfə bu məsələlərdə ilk təklif 
və təşkilatçılıq missiyası N.Nərimanova aid olmuşdur. 
Məqalədə N.Nərimanovun Türkiyənin maraqlarının qorunması sahəsində diplomatik 
fəaliyyəti haqqında bir neçə məqamdan da bəhs edilmişdir. Bu cür fəaliyyət N.Nərimanovun 
Azərbaycanda, istərsə də Moskvada çalışdığı vaxt dəfələrlə baş vermişdi. 
Məqalənin sonunda göstərilir ki, N.Nərimanovun Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin 
yaxşılaşdırılması, Azərbaycan - Türkiyə əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün göstərdiyi 
çoxsəhəli fəaliyyət, gördüyü işlər dəfəllərlə Türkiyə hökuməti, TBMM tərəfəindən yüksək 
qiymətləndirilmişdi. Mustafa Kamal Paşa müxtəlif vaxtlarda N.Nərimanovun gördüyü işləri 
bəyənmiş və imkan dairəsində dəstəkləmişdir.  
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ABSTRACT 
The article observes the views of Nariman Narimanov, the leader of the Azerbaijan SSR in 
the 1920s, and then one of the leaders of the USSR about Turkism and cooperation with 
Turkey.It is important to note that for decades nothing was said about N. Narimanov's views 
on Turkism, about the goals of improving relations between the Ottoman Empire and the 
Turkish Republic and the Soviet state, as well as about his work in this area. 
Firstly, the article discusses interesting facts about Narimanov's Turkish policy before the 
establishment of Soviet power in Azerbaijan. It is important to note that after the 
establishment of Soviet power in Azerbaijan and the fact that N. Narimanov became one of its 
first leaders, the common strategic interests of Turkey, Russia and Azerbaijan began to grow 
in his policy.  
The article reviews some aspects of the Turkish policy of the Soviet state and notes that he  
regularly made suggestions and recommendations regarding the future of Turkish-Russian 
relations. It is noted that Narimanov has done a lot to expand Azerbaijani-Turkish 
cooperation. Azerbaijan has repeatedly provided financial support to Turkey both directly and 
jointly with Russia, and each time the first proposal and organizational mission in these 
matters belonged to N. Narimanov. 
Some aspects of N. Narimanov's diplomatic activities in the field of protecting the interests of 
Turkey are also discussed in the article. Similar events have repeatedly taken place during 
Narimanov's work in Azerbaijan and Moscow.  
As a result, the article shows that the versatile activities of Narimanov in improving Turkish-
Russian relations, expanding Azerbaijani-Turkish cooperation and that all his merits were 
unequivocally highly appreciated by the Turkish parliament. Mustafa Kamal Pasha at various 
times highly appreciated N. Narimanov's merits in these matters and supported him in every 
possible way. 
 
GİRİŞ 
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra həyatımızın bütün 
sahələrində olduğu kimi elm, təhsil və mədəni quruculuğun bütün sahələrində çoxlu və 
mühüm nailiyyətlər qazanılmışdır.  Əldə etdiyimiz elmi uğurlarımızda tarix elmimizin də öz 
xüsusi payının olması şəksizdir. Bu sahədəki uğurlarımızdan biri də tarixi şəxsiyyətlər 
haqqında vaxtı ilə yol verilmiş haqsızlıqların aradan qaldırılması, onlara layiq olduqları 
dəyərin verilməsidir. Belələrindən biri Nəriman Nərimanovdur.  
Azərbaycan xalqının görkəmli ictimai, siyasi və dövlət xadimi, sovet hakimiyyəti dövründə 
özünəməxsus siyasi düşüncəyə malik, fəaliyyəti müxtəlif illərdə fərqli qiymətləndirilən, 
tariximizdə silinməz iz buraxan N.Nərimanovun həyat və fəaliyyətinə dair xeyli əsərlər 
yazılmış, çox vaxt əsassız tənqidlər, hətta təhriflər söylənilmişdir.  Belə məqamlardan biri 
onun türkçülük baxışları, Osmanlı imperiyası və sonradan Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Sovet 
dövləti arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılması məqsədi və bu istiqamətdə göstərdiyi 
fəaliyyətdir. Bu mövzu indiyədək tarixşünaslığın ayrıca tədqiqat obyekti olmadığından onun 
araşdırılması olduqca vacibdir.  
 
N.NƏRİMANOVUN AZƏRBAYCANDA SOVET HAKİMİYYƏTİ QURULANADƏK 
TÜRKİYƏ SİYASƏTİ 
Dövlət müstəqilliyinin bərpasına qədər on illərlə N.Nərimanovun türkçülük mövqeyi, 
Türkiyəyə dost və qardaş münasibətləri üzərindən bilərəkdən yan keçilmişdir. Halbuki bu 
mövzu üzrə deyiləsi, münasibət bildiriləsi məqamlar kifayət qədərdir.  
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N.Nərimanov hələ Azərbaycan SSR rəhbərliyinə gəlməzdən əvvəl, 1918-ci ildə Zaqafqaziya 
Seyminin Osmanlı dövlətinə qarşı müharibə etməsini pisləmişdi. O, Nargin adasında 
saxlanılan türk hərbi əsirlərinə baş çəkmiş, onlara təcili tibbi və mənəvi yardım etməyi 
məsləhət görmüşdü. Türk ordusunun Bakını tərk etməsini əhalinin inamını doğrultmayan, onu 
məyus edən səhv bir addım kimi qiymətləndirmişdi [7, s.250]. 
Məlumdur ki, ilk dünya müharibəsinin başa çatmasının ardınca Türkiyədə ciddi siyasi 
hadisələr baş vermişdi. Ankarada çağırılan Türkiyə Böyük Millət Məclisi millətlərin müstəqil 
dövlət yaratmaq hüququnu vurğulayaraq özünü türklərin yeganə nümayəndəsi kimi bəyan 
etdi. Amma dünya siyasəti heç də Türkiyənin xeyrinə inkişaf etmirdi. 1920-ci il aprelin 26-da 
Mustafa Kamal Paşa Sovet Rusiyasının başçısı V.Leninə məktubla müraciət edərək öz xarici 
siyasətinin əsas prinsiplərini izah etmişdi. Müraciətin əsas mahiyyəti, iki ölkə arasında 
diplomatik əlaqələrin yaradılması, imperialist dövlətlərə qarşı birgə hərbi siyasət aparılması, 
Azərbaycanla Sovet Rusiyası arasında münasibətlərin tənzimlənməsi və nəhayət, Rusiya 
tərəfindən Türkiyəyə silah və pulla yardım göstərilməsi idi [2, s.124].  
 
TÜRKİYƏ VƏ SOVET RUSİYASI ARASINDA DİPLOMATİK ƏLAQƏLƏRİN 
GENİŞLƏNMƏSİNDƏ N.NƏRİMANOVUN İLK ADDIMLARI 
Qeyd edək ki, yeni Osmanlı hökuməti nümayəndələrinin xarici ölkəyə ilk rəsmi səfəri 1920-ci 
ilin may ayında məhz Sovet Rusiyasına olmuşdu. İyun ayından başlayaraq Rusiyanın 
Türkiyəyə münasibətinin dəyişməsi aydın görünürdü. Türkiyə ilə sovet Rusiyası arasında 
diplomatik əlaqələr yaranması da 1920-ci ilin ikinci yarısında baş verdi. Mustafa Kamal Paşa 
bu hadisəni Türkiyənin xarici siyasətdə uğurlu addım hesab edirdi.        
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan və N.Nərimanov onun ilk rəhbərlərindən biri 
olduqdan sonra onun siyasətində Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan strateji birgə maraqları artmağa 
başladı. N.Nərimanov dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Azərbaycanın maraqlarını Mustafa Kamal 
Türkiyəsi ilə sıx əlaqədə görür və bu birgə maraqlar Sovet Rusiyası ilə əlaqələndirilməlidir.  
Belə bir cəhət xüsusi ilə önəmli idi ki, Türkiyədən Moskvaya göndərilən heyətlərin hamısı 
yolüstü Bakıda dayanaraq Bakı ilə ətraflı məsləhətləşmələrdən sonra Moskvaya gedirdilər [3, 
s.99]. N.Nərimanov hər dəfə Türkiyə nümayəndə heyətlərini Moskvaya, Leninə və Çiçerinə 
bildiriləcək, həm də Türkiyənin xeyrinə olan tövsiyələri ilə yola salırdı.     
N.Nərimanov Azərbaycan hökumətinin başçısı olan kimi ilk addımlarından biri Türkiyəyə, 
Mustafa Kamal Paşaya müraciət etmək olmuşdur. O, müraciətində iki xalq arasında 
münasibətləri özünəməxsus dolğun formada ifadə edərək “qardaşlıq silahı ilə silahlanmaq” 
kimi dəyərləndirmişdi. Tezliklə iki dövlət arasında münasibətləri tənzimləmək üçün Bakıda 
və Ankarada nümayəndəliklər açılmışdı [4, s.46].   
 
N.NƏRİMANOV SOVET DÖVLƏTİNİN TÜRKİYƏ SİYASƏTİNİN BƏZİ 
MƏQAMLARI HAQQINDA 
N.Nərimanov Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin sabahı haqqında təklif və tövsiyələr verməklə 
kifayətlənməmiş, yeri gəldikcə bəzi iradlarını da bildirmişdi. O, 1921-ci ilin fevralında Leninə 
məktubunda Rusiyanın xalq xarici işlər komissarı Çiçerinin Türkiyəyə qarşı mövcud 
siyasətinə qarşı açıq-aydın barışmaz mövqeyini sərt tənqid edərək yazırdı ki, “mən Sizi 
xəbərdar etməyə borcluyam ki, yoldaş Çiçerin Şərq məsələsini dolaşdırır. O, erməni 
məsələsinə həddindən artıq uyur və məhz erməni məsələsi üzündən türklərlə aramızın 
dəyməsi nəticəsində nələr baş verə biləcəyini nəzərə almır. Mən qəti deyirəm, biz nəyin 
bahasına olursa-olsun türklərlə möhkəm ittifaq bağlamalıyıq” [5, s.127].   
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Bu cür xəbərdarlıqlar müntəzəm olarq, Sovet Rusiyasının digər rəsmilərinə də bildirilirdi. 
N.Nərimanov 1922-ci il aprelin 10-da RK(b)P MK-ya və Stalinə yazırdı: “Bütün vasitələrlə 
Ankara hökumətinə yardım etmək lazımdır ki, onlar öz milli azadlıq mübarizələrini başa 
çatdırsınlar, əgər bunun üçün lazımi vəsaitimiz çatışmırsa, onda biz heç olmasa mətbuat 
vasitəsilə onlara göstərməliyik ki, biz onların dostuyuq” [5, s.126].  
İş bunda idi ki, o illərdə erməni problemi həm Azərbaycan, həm Türkiyə üçün xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edirdi. Ona görə də N.Nərimanov Rusiyanın və Leninin Türkiyə ilə bağlı 
siyasətində bu məsələnin düzgün həllini tapması üçün səylərini əsirgəmirdi [6, s.38].  
N.Nərimanov 1921-ci ilin fevralında Leninə məktubundakı fikirləri dediklərimizi bir daha 
sübut edir. O, məktubda yazırdı: “Erməni məsələsi türklər üçün ölüm-dirim məsələsidir. Əgər 
biz bu məsələdə güzəştə getsək, camaat bizim arxamızca getməyəcək. Burası da var ki, həmin 
məsələnin bizim xeyrimizə həll edilməsi qüdrətimizi daha da artırar” [5, s.125].    
           
N.NƏRİMANOVUN AZƏRBAYCAN - TÜRKİYƏ ƏMƏKDAŞLIĞININ 
GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ GÖRDÜYÜ İŞLƏR 
İki qardaş xalq arasında əməkdaşlıq məsələləri daim N.Nərimanovun diqqət mərkəzində 
olmuşdur. Azərbaycan KP MK Siyasi Bürosunun 1920-ci il 28 avqust tarixli iclaslarında 
N.Nərimanovun təşəbbüsü ilə Türkiyə haqqında məsələ müzakirəyə çıxarılmış və orada 
cərəyan edən milli-azadlıq hərəkatının dəstəklənməsinə qərar verilmişdir. Bu qərardan irəli 
gələn vəzifələrin həyata keçirilməsi N.Nərimanova həvalə edilmişdir [2, v.3]. 1920-ci il aprel 
hadisələrindən sonra Bakıda həbs edilən 50 nəfər türk zabiti və əsgəri məhz onun köməyi ilə 
azad edilmişdir. 
Bu da məlumdur ki, Azərbaycan istər birbaşa, istər də Rusiya ilə birlikdə Türkiyəyə dəfələrlə 
maddi kömək göstərmişdir və hər dəfə bu məsələlərdə ilk təklif və təşkilatçılıq missiyası 
N.Nərimanova aid olmuşdur. N.Nərimanov Sovet hökuməti rəsmiləri ilə müzakirələrdə 
Azərbaycanın imkan dairəsində Türkiyəyə neft, benzin, kerosin və qızıl pul göndərməsinə 
tərəfdar çıxmışdır.  
Göstərilən kömək və maddi yardımlar çox olmuşdur. Biz bunlardan birini qeyd etməklə 
kifayətlənirik. 1921-ci ildə Azərbaycan Türkiyəyə 30 sistern neft, 2 sistern benzin, 8 sistern 
kerosin göndərmişdi. “Azərneftesindikat” təşkilatının Türkiyənin bir neçə şəhərində - 
İstanbul, Qars, Samsun və Trabzonda şöbələri açılmışdı. Batum limanı vasitəsilə 
Azərbaycandan Türkiyəyə ancaq 1922-ci ildə 9294 ton kerosin və 340 ton benzin yola 
salınmışdı [5, s.128].   
 
N.NƏRİMANOV TÜRKİYƏNİN MARAQLARININ QORUNMASI SAHƏSİNDƏ 
DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİ 
N.Nərimanov Türkiyənin maraqlarının qorunması sahəsində diplomatik fəaliyyəti haqqında 
da çox söz demək olar [7, s.225-228]. Bu cür fəaliyyət N.Nərimanovun istər Azərbaycanda, 
istərsə də Moskvada çalışdığı vaxtlarda dəfələrlə baş vermişdi. 
Rusiya dünya müharibəsindən sonra Azərbaycanda saxlanılan ingilis və fransız əsirlərini 
Böyük Britaniyanın nəzarəti altında olan ərazilərdə saxlanılan öz vətəndaşlarına dəyişmək 
istədikdə N.Nərimanov onların Kamalçılarla dəyişilməsindən ötrü Böyük Britaniya, Fransa və 
Rusiya hökumətləri ilə yazışmalar aparmış, onların ancaq Kamalçılara dəyişdirilməsini təkid 
etmiş, bu mövqeyini 1920-ci il 16 avqust və 2 oktyabr tarixli məktublarında əsaslandırmış və 
buna nail olmuşdur [5, s.128]. N.Nərimanovun bu səyləri TBMM hökuməti tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir.   



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

52 

Paris danışıqları ərəfəsində boğazlar haqqında Azərbaycanın mövqeləri Türkiyə ilə yaxın 
olaraq qalırdı. Sovet hökuməti Genuya konfransının təşkilatçıları olan Böyük Britaniya, 
Fransa, İtaliya dövlətlərinə müraciət edərək Türkiyənin də dəvət olunmağını təklif etmişdi. 
Lakin onlar buna etiraz etmişdilər. Belə olanda N.Nərimanova Azərbaycanla yanaşı 
Türkiyənin də maraqlarını qorumaq həvalə edilmişdi və o, konfransda Azərbaycan və 
Türkiyənin maraqlarını lazımınca təmsil edə bilmişdi.  
         
MUSTAFA KAMAL PAŞANIN N.NƏRİMANOVUN XİDMƏTİLƏRİNƏ 
MÜNASİBƏTİ 
N.Nərimanovun Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin yaxşılaşdırılması, Azərbaycan - Türkiyə 
əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün göstərdiyi çoxsəhəli fəaliyyət, gördüyü işlər dəfəllərlə 
Türkiyə hökuməti, TBMM tərəfəindən yüksək qiymətləndirilmişdi. Mustafa Kamal Paşa 
müxtəlif vaxtlarda N.Nərimanovun gördüyü işləri bəyənmiş və imkan dairəsində 
dəstəkləmişdir. Doğrudur, türk dünyasının bu iki böyük şəxsiyyətlərinin birbaşa görüşmələri 
baş tutmasa da, əlaqələr, məsləhətləşmələr iki ölkənin xarici işlər nazirləri vasitəsə ilə 
müntəzəm saxlanılmış və lazımi nəticələr vermişdi.  
Azərbaycan SSR-nin Türkiyədəki səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş İ.Əbilov Azərbaycan Xalq 
Xarici İşlər Komissarlığına yazdığı məktublarda deyirdi ki, Mustafa Kamal Paşa 
N.Nərimanovun bütün fəaliyyətini bəyənmiş, onun ittifaqda yeni rəhbər vəzifələrə 
seçilməsinindən məmnun qaldığını bildirmişdir.  
Mustafa Kamal Paşanın tapşırığı ilə Türkiyənin xarici işlər naziri Yusif Kamal xahiş edirdi ki, 
N.Nərimanov öz nüfuzundan istifadə edərək Qars müqaviləsinin respublikalar tərəfindən və 
ittifaq orqanlarında ratifikasiyasını təmin etsin [1, v.17]. Deməli, bu sazişin birmənalı taleyi 
yox idi. Bu saziş rədd də oluna bilərdi. Onun ratifikasiyasında N.Nərimanovun xidmətləri 
olmuşdur.  
 
NƏTİCƏ 
Tədqiqatın gedişindən aydın oldu ki, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra milli 
tarixşünaslıqda N.Nərimanovun fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinin öyrənilməsi istiqamətində 
mühüm addımlar atılmışdır. Lakin görüləsi işlər də çoxdur. Tədqiqatımızdan məqsəd 
N.Nərimanovun türkçlk baxışları, Türkiyəyə münasibət ilə bağlı ən əsas məqamları təhlil edib 
ümumiləşdirməkdir. 
N.Nərimanovun fəaliyyətində türkçülük mövqeyi, Türkiyəyə dost və qardaş münasibəti xüsusi 
yer tutmuşdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, uzun müddət N.Nərimanovun bir çox 
xidmətləri kimi bu xidməti də yaddan çıxmışdır.  
Təhlillərimiz göstərdi ki, N.Nərimanovun fəaliyyətində Azərbaycanın birbaşa, istər də Rusiya 
ilə birlikdə Türkiyəyə maddi kömək göstərilməsi ilə bağlı məqamlar çoxdur.  
İnamla demək olar ki, N.Nərimanovun fəaliyyətində türkçülük mövqeyi, Türkiyəyə yardım 
etmək siyasəti özünü həmişə, hər addımda aydın şəkildə göstərmişdir. Bolşevik sistemi 
şəraitində N.Nərimanovun türk mövqeyi hakim partiya rəhbərləri ilə onun arasında ixtilafların 
yaranmasına təsir edən amillərdən biri olmuşdur. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, N.Nərimanov 
öz mövqeyindən geri çəkilməmişdir.  
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ÖZET 
Konya, 16 Kasım 1870’den bu yana haftalık Vilayet gazetesinden itibaren çok sayıda gazete 
ve dergiye ev sahipliği yapmıştır. Bu gazeteler arasında siyasi kimliğini açıkça belli eden, bu 
durumu inkâr etmeyen Ekekon ve Yeni Meram gibi gazeteler olduğu gibi kimliklerini ve 
desteklerini açıkça belli etmeyenlerde vardır. Bunların bir bölümü de aile gazeteleridir ve 
babadan oğula devredilerek uzun süre yaşamlarını sürdürmüşlerdir.  
Türkiye’de Yarın gazetesi, Türkiye’nin yeni siyasal gelişmelere gebe olduğu, Türk siyasetinin 
Necmettin Erbakan ile tanıştığı bir dönemde 12 Ekim 1969 genel seçimi öncesi, 20 
Ağustos’ta dönemin tanınmış gazetecilerinden Ziya Tanrıkulu tarafından yayınlanmaya 
başlamıştır. Tanrıkulu’nun bu gazeteyi çıkarırken Erbakan’ı Odalar Birliği sürecinden itibaren 
destekleyen Konyalı tüccarların mali desteğini aldığı öne sürülmüş, bu nedenle de seçim 
gazetesi olarak nitelendirilmiştir.  
Türkiye’de Yarın adıyla 14 Mart 1991 tarihine kadar yaşamını sürdüren gazete, 15 Mart 1991 
tarihinden itibaren Merhaba ismiyle okurlarına seslenmeye devam etmiştir.  
Bağımsız adaylığı döneminde Erbakan, Konya basınından destek görmüş, yaptığı tüm 
toplantılar gazetelerin birinci sayfasında yer bulmuştur. Uzunca bir süre KGC Başkanlığı 
yapmış olan Ali Rıdvan Bülbül gibi birçok gazeteci Erbakan’a seçim çalışmalarında ilgi 
göstermişlerdir. Benzer dünya görüşlerine sahip Anadolu’da Hamle ve Türkiye’de Yarın 
gazetelerinde idari görevler üstlenen, başyazılar yazan Ziya Tanrıkulu, Necmettin Erbakan’a 
destek vermiştir. Erbakan’ın çalışmaları Anadolu’da Hamle gazetesinde Eylül ayı boyunca 
sürekli izlenmiştir. Türkiye’de Yarın gazetesi ise çıktığı günden itibaren Erbakan’ın yanında 
yer almıştır. Gazetede yer alan yazıların tamamı Erbakan’ı ve onun kuracağı oluşumların 
savunusunu yapan yazılardan oluşuyordu. Ayrıca bu dönemde, Erbakan’ın seçim bürosundan 
yapılan açıklamalar da Yeni Konya ve Yeni Meram gazetelerinde de yer bulmuştur. 
Tanrıkulu’nun ölümüne kadar geçen süre içinde gazete her ne kadar milli görüş çizgisi 
ağırlıklı yayın yapsa da diğer yerel haberlere de sayfalarında yer vermiştir. İlk başta bir seçim 
gazetesi olmasına rağmen seneler geçtikçe bu görüntüsünden uzaklaşmıştır. Gazete Anadolu 
basınının alışık olduğu zorluklara göğüs gererek kendisine kısa ömür biçenleri mahcup etmiş 
ve yayın yaşamını farklı bir isimle de olsa bugüne kadar sürdürmeyi başarmıştır.  
Gazete, Tanrıkulu’nun ölümü sonrasında da Millî Görüş’ün Konya’daki önemli isimlerinin 
sahipliğinde misyonunu Merhaba adıyla Milli Görüş çizgisinde bugünde sürdürmektedir 
Bu çalışmada, Türkiye’de Yarın’ın söz konusu dönemdeki sayıları ile o dönemde yayınlanan 
diğer gazeteler incelenmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Konya, Türkiye’de Yarın gazetesi, seçim gazetesi, Ziya Tanrıkulu, 
Necmettin Erbakan 
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TURKIYE’DE YARIN NEWSPAPER IN THE PROCESS LEADING TO ERBAKAN'S 
MUNICIPALITY AND ZIYA TANRIKULU 

 
ABSTRACT 
Konya has hosted many newspapers and magazines starting from the Vilayet newspaper, 
which was published weekly on 16 November 1870. Among these newspapers, there are 
newspapers such as Ekekon and Yeni Meram that clearly reveal their political identity, and 
there are those that do not openly reveal their identity and support. Some of these newspapers 
are family newspapers and they survived for a long time by being handed down from father to 
son. The newspaper Türkiye’de Yarın started to be published by Ziya Tanrıkulu, one of the 
well-known journalists of the period, on 20 August, before the general election of 12 October 
1969, at a time when Turkey was pregnant with new political developments and Turkish 
politics met with Necmettin Erbakan.  
It has been claimed that Tanrıkulu received the financial support of merchants from Konya, 
who supported Erbakan since the Union of Chambers process, while publishing the 
newspaper, and for this reason, it was described as an election newspaper. 
The newspaper, which continued its life under the name of Türkiye’de Yarın until March 14, 
1991, continued to address its readers with the name Merhaba as of March 15, 1991. 
During his independent candidacy, Erbakan received support from the Konya press, and all 
his meetings were featured on the front page of the newspapers. Many journalists, such as Ali 
Rıdvan Bülbül, who served as the KGC President for a long time, showed interest in Erbakan 
in his election studies. Ziya Tanrıkulu, who assumed administrative duties and wrote 
editorials for the Anadolu’da Hamle and Türkiye’de Yarın newspapers and had similar world 
views, supported Necmettin Erbakan. Erbakan's works were constantly followed in 
Anadolu'da Hamle newspaper throughout September. As for Türkiye’de Yarın newspaper, it 
has stood by Erbakan since the day it was published. All of the articles in the newspaper 
consisted of writings defending Erbakan and the formations he would establish. In addition, 
during this period, the statements made by Erbakan's election office were also featured in 
Yeni Konya and Yeni Meram newspapers. 
Despite the fact that the newspaper published mainly on the national point of view until 
Tanrıkulu's death, it also included other local news on its pages. Although it was an election 
newspaper at first, it has moved away from this image over the years. The newspaper 
embarrassed those who gave it a short life by facing the difficulties that the Anatolian press 
was accustomed to, and managed to continue its publication life until today, albeit under a 
different name. After the death of Tanrıkulu, the newspaper continues its mission under the 
name of Merhaba, and the ownership of important names of National Opinion in Konya, in 
line with National Opinion.  
In this study, the issues of Türkiye’de Yarın and the other newspapers published at that time 
were examined. 
Keywords: Konya, Türkiye’de Yarın newspaper, Election newspaper, Ziya Tanrıkulu, 
Necmettin Erbakan 
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GİRİŞ 
Konya’da bilinen ilk gazete 16 Kasım 1870’den itibaren haftalık olarak çıkartılan Konya 
Vilayet gazetesidir. Konya, Meşrık-ı İrfan, Şems, Babalık, Öğüt, Ekekon gibi gazeteler ve 
Barika, Ufk-ı Ati, Yeni Fikir, Konya, Türk Folklor Araştırmaları gibi dergilerle, bunların 
sayfalarında önemli yazarlara ve düşün insanlarına ev sahipliği yapmıştır1. Bu gazete ve 
dergilerde yer alan bugün bile çok değerli olan inceleme ve araştırma yazıları, edebiyat ekleri 
ve sayfaları keşfedilmeyi beklemektedir. 
Bu gazeteler arasında siyasi kimliğini açıkça belli eden, bu durumu inkâr etmeyen Ekekon, 
Yeni Meram, Gürses gibi gazeteler2 olduğu gibi desteklerini gizlemeye çalışan, ancak biraz 
incelendikleri takdirde siyasi kimlikleri açıkça belli olanlar da vardır. Bu gazetelerin bir 
bölümü de Yeni Konya, Yeni Meram ve Konya Postası gibi aile gazeteleridir ve babadan 
oğula veya kardeşler arasında devredilerek uzun süre yaşamlarını sürdürmüşlerdir.3  
Ayrıca, resmi ilan alabilmek için yayınlanan naylon gazeteler ile seçim dönemlerinde bazı 
siyasi parti temsilcilerinden buldukları destekle yayın hayatına başlayan, daha sonrada 
kaybolup giden ve seçim gazetesi4 olarak adlandırılabilecek gazetelere de sahiptir. 
Araştırmaya konu olan Türkiye’de Yarın gazetesi, siyasi kimliğini açıkça belli edenlerdendir. 
Gazete, genç yaşta yaşamını yitiren dönemin tanınmış gazetecilerinden Ziya Tanrıkulu5 
tarafından, Türkiye’nin yeni siyasal gelişmelere gebe olduğu, Türk siyasetinin Necmettin 
Erbakan ile tanıştığı bir dönemde daha sonra Millî Görüş hareketi içinde önemli roller 
üstlenecek kişilerin mali desteğiyle 12 Ekim 1969 genel seçimi öncesi, 20 Ağustos1969’da 
okurlarının karşısına çıkmıştır.   

                                                           
1 Bu gazeteler hakkında Konya Basın Tarihi adlı çalışmada ayrıntılı bilgi bulunabilir. 
2 Ekekon CHP’ye, Yeni Meram DP’ye, Gürses MP’ne desteklerini ilk sayılarında vurgulamışlardır. Belediye 
Başkanı ve gazetenin imtiyaz sahibi Şevki Ergun, Ekekon niçin çıkıyor? başlıklı yazısında, “Ekekon, 
Cumhuriyet Halk Fırkasınındır. Cumhuriyet Halk Fırkasının amacı temizdir, ülküsü temizdir… Fırka Türk 
Ulusunundur. Başında Büyük Önder Atatürk olan fırkanındır. Fırka halkındır, halk fırkanındır. Gazete 
fırkanındır. Demek ki halkın öz malıdır” diyerek siyasi kimliğine vurgu yapmıştır. 
Yeni Meram ise İşte Hak ve Halkın Gazetesi Yeni Meram başlıklı yazısında çıkış amaçlarını zikrederken 
kullandığı “Demokrat Partiyi mevcut program ve prensipler içinde gayelerimize işaret eden bir ülkü yoldaşı 
telakki ediyoruz” ifadeleriyle DP yanlısı tutumunu belirtmiştir.  
3 Konya’da yayın yaşamına devam eden en uzun ömürlü iki gazeteden biri olan Yeni Meram ve Yeni Konya 
buna en ön güzel örneklerdir. Yeni Konya, M. Naci Gücüyener tarafından 1 Haziran 1949’da yayınlanmaya 
başlamış, 31 Aralık 1996’ya kadar Gücüyener Ailesi tarafından çıkarılmıştır. Yeni Meram, 28 Ağustos 1950’den 
1 Ağustos 2019 tarihine kadar Bahçıvan ailesi tarafından yayınlanmıştır. Ahmet Bahçıvan ile başlayan gazetenin 
yayın serüveni oğul Mustafa Bahçıvan ile torunları tarafından sürdürülmüştür. DurmuşAlagöz tarafından kurulan 
Konya Postası bir dönem Mustafa ve Süleyman Alagöz’ün sahipliğinde yaşamını sürdürmüş, sonrasında Erdal, 
Ömer Kara kardeşlerin kontrolüne geçmiştir. 
4 Seçim gazetelerinin birçoğuna arşivlerde rastlamak mümkün değildir. Bazılarının adı bile hatırlanmamaktadır. 
Bunların birçoğu yayın yaşamı aylarla ifade edilebilecek kadar kısadır. Ekonomik olarak yetersiz olan yerel 
gazetelerin birçoğu için seçim dönemleri hasat mevsimi olarak tanımlanır. Seçmenlere ulaşmak isteyen siyasiler 
yerel gazeteler için önemli bir gelir kaynağıdır. 
5 Ziya Tanrıkulu 1932’de Konya’da doğdu. 1943 yılında Hâkimiyet-i Milliye İlkokulu’nu bitirdikten sonra 
babasının kaybetti. Okul hayatına bu üzücü olay sonrası son verdi ve çalışma hayatına matbaacılık sektöründe 
atıldı. Daha sonra İleri Matbaası’nı kurdu. Bu dönemde dergi ve gazete basımı yaptı. 24 Temmuz- 30 Aralık 
1961 tarihleri arasında ilk gazetesi Şafak’ı çıkardı. Ekonomik imkânsızlıklar nedeniyle bir süre kafeterya 
işletmeciliği yaptıktan sonra Anadolu’da Hamle gazetesinde tekrar aktif gazetecilik hayatına başladı. Temmuz 
ayı başlarında gazeteden ayrıldı. 20 Ağustos 1969’da Türkiye’de Yarın gazetesini yayınlamaya başladı. 3 
Ağustos 1978’de gergin bir atmosferde yapılan Konya Bölge Gazeteciler Derneği Olağanüstü Genel Kurulu 
Toplantısında başkanlığı seçildikten bir gün sonra 4 Ağustos 1978 tarihinde kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı 
Konya Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren yazar Hacı Fettah Mezarlığı’nda defnedildi.  



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

57 

Seçim gazetesi olmakla suçlanıp kısa ömür biçilmesine rağmen yaşamını 14 Mart 1991’e 
kadar Türkiye’de Yarın adıyla sürdürmüş, 15 Mart 1991 tarihinden itibaren de Merhaba 
ismiyle okurlarına seslenmeye devam etmiştir. 50 yılı aşan ömrüyle gazete Konya siyasetini 
anlamak ve araştırmak isteyenler için önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır. 
 
TÜRK SİYASETİNDE YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ TOB SEÇİMLERİ  
24 Mayıs 1969’da yapılan Odalar Birliği seçimleri öncesi yaşananlar Türk siyasetinde yeni bir 
dönemin habercisidir. Birlik Başkanı Sırrı Enver Batur’un isteği sonrası Hükümetin, 
Uluslararası Borsalar Birliği toplantısının İstanbul’da yapılacağını bahane ederek seçimleri 
ertelemesine rağmen Odalar Birliği genel kurulunda seçim yapılmış ve seçimi Erbakan grubu 
kazanmıştır.6 Erbakan’ın seçimi kazanması İstanbul ve İzmir Ticaret ve Sanayi Odaları’nın 
öncülük ettiği ve mevcut yönetimi destekleyen diğer odalar tarafından tepkiyle karşılanmış, 
istifa tehditleri yapılmasına neden olmuştur.  
Erbakan düzenlediği basın toplantısında, “Yeni seçime gidilmesi Genel Kurulun çoğunluğuna 
bağlıdır. Bu gücü kendinde gören varsa çıksın ortaya” diyerek kendisinin istifa etmesini ve 
yeniden seçime gidilmesini isteyen odalara meydan okumuş, kendine karşı oluşturulan 
havanın sebebini kendisine karşı çıkan odaların imkanları paylaşmaya yanaşmamaları olarak 
göstermiştir.  
Erbakan hedefini Anadolu vilayetlerinin görünümünü değiştirmek olarak açıklamıştır: 
“Türkiye’nin kalkınması birkaç büyük şehrin kalkınmasıyla mümkün olamaz. Bir kısım 
bölgeler diğer bölgeler üzerine yük oluyor. Biz Anadolu vilayetlerinin siluetini değiştirmek 
istiyoruz.”7 
Cumhuriyet gazetesinde yer alan imzasız yorumda da Odalar Birliği seçim sürecinde yaşanan 
gelişmeler özetlenmiş ve sürecin 12 Ekim 1969’de yapılacak genel seçim ve sonrasındaki 
olası gelişmelerle ilişkisi üzerine öngörülerde bulunulmuştur:8  
 
Necmettin Erbakan’ın Odalar Birliği Başkanlığına hükümetin erteleme kararına rağmen 
seçilişi üzerine yorumlar sürüp gidiyor. Kimine göre olay sanayici- ithalatçı- tüccar 
çekişmesinin sonucudur, kimine göre Anadolu tüccarı büyük şehir kapitalistine kazan 
kaldırmıştır. Ve bir yaygın kanaate göre de seçimde koyu İslamcı kanat bir kuvvet gösterisi 
yapmıştır. Aslında Odalar Birliği seçimi bu görüşlerin hepsine hak verdirecek niteliktedir. 
Anadolu tüccarı yıllardan beri Odalar Birliğinin yönetiminde söz sahibi olmak ister, ama 
böyle bir çıkışa cesaret edemez. İthalatın sanayi ham maddelerine ya da yatırım maddelerine 
kaydırılışı, ithalatçıyı sanayicinin karşısına getirmiştir… Necmettin Erbakan’ın başarısı işte 
bu çekişmede Anadolu tüccarını, hatta büyük şehirler dışındaki sanayiciyi kendi liderliğinde 
birleştirebilmesi yalnız büyük iş çevrelerini değil, adeta hükümeti de yenilgiye uğratmış 
olmasıdır… Ege’de ve başka yerlerde yapılan gizli toplantılardaki konuşmalardan 
anlaşıldığına göre, tepeden inme başkan direnmekte kararlıdır ve işin sonuna kadar gitmek 
istemektedir. Zira ihtilafı büyütmek, mücadeleyi sürdürmek ona AP’nin aşırı sağ kanadında 
taraftar sağlamakta ve şöhreti mücadelenin hızlanması oranında artmaktadır. 12 Ekim genel 
seçimlerinde AP’nin oyları düşer, başarısızlık Demirel ve taraftarlarının üzerine yüklenirse bu 
şöhret Erbakan’ın hayli işine yarayacaktır. 
  

                                                           
6 Cumhuriyet gazetesi, 25 Mayıs 1969, s.1-7 
7 Cumhuriyet gazetesi, 26 Mayıs- 9 Haziran 1969, s.1-7 
8 Olayların ardındaki gerçek, Erbakan için formül, Cumhuriyet gazetesi, 6 Temmuz 1969, s.1-7, İstanbul. 
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Erbakan’ın hükümet kararına rağmen sürecin devamında başkanlık makamına oturması işgal 
olarak nitelendirilmiş ve sonrasında dava süreci başlamıştır. Ankara Savcılığı soruşturma 
açmış, yargı süreci sonrası,9 Danıştay’ın Erbakan’ın yetkisiz olduğu yönündeki kararı 
almasıyla Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’ndan Odalar Birliği’nin boşaltılmasını 
istemiştir.10 Ankara Valiliğinin talimatıyla Emniyet Kuvvetleri, Odalar Birliği Genel 
Başkanlık makam odasının kapısını çilingir kullanmak suretiyle açmışlar, eski başkan Sırrı 
Enver Batur’u makamına oturtmuşlardır. Kapı açıldıktan sonra zabıt tutulması için binaya 
gelen Erbakan olayın sorumluluğunu Başbakan Demirel’e yüklemiş ve kendisinin yeni 
hedefini Demirel’le siyaset meydanında mücadele etmek olarak açıklamıştır.11  
10 Ağustos’ta AP’den milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptığı Konya’da büyük bir ilgiyle 
karşılanan Erbakan’ın adaylığı veto edilmiştir.12 Veto sonrası Erbakan Konya’dan bağımsız 
milletvekilliği adaylığını açıklamıştır.  
Erbakan’ın siyasi hayata başlamak için Konya’yı seçmesinde Birlik seçimlerinde kendini 
destekleyen Konya delegelerinin önemli etkisi olmuştur. Erbakan’la 18 yaşındayken tanışan 
ve Milli Görüş hareketi içinde yer alan Ömer Kızıltan Merhaba gazetesinde yer alan 
söyleşisinde, Konya Ticaret Odası, Odalar Birliği delegeleri Tayyar Çoktosun ve Halis 
Büyükbağrıaçık’ın, Erbakan’ı Konya’ya getirdiklerini, kendilerine ait teras katta yapılan ve 
aralarında İmam Hatip Okulu Talebe Derneği Başkanı Adil Küçük ile Yüksek İslam Enstitüsü 
Talebe Derneği Başkanı Harun Aytaç’ın da olduğu kalabalık katılımlı toplantıda bağımsız 
aday olmasının kararlaştırıldığını söylemiştir13  
Gazete sayfalarına yansımayan Erbakan’ın seçim çalışmalarına ilişkin bilgileri Hasan Hüseyin 
Varol’un anılarından öğreniyoruz:14  
 
O gün akşam Çoktosunlar’ın evinde toplanmak üzere karar verdik. Ben izin aldım ve 
ayrıldım. Hocanın görüşü kafama yatmıştı. O gün akşam toplandık. Yüzde doksanı bizim 
gençlerden oluşan bir topluluk vardı. Yanılmıyorsam 100 kişi kadar vardık. Erbakan Hoca 
bize düşündüklerini anlattı ve bağımsız aday olarak çıkmak istediğini, kazanırsa parti 
kuracağını ve hedeflerini uzun uzun anlattı. Hemen ertesi gün Sultan Selim Camii'ne yakın, 
eski Çay bahçesi karşısında bir büro kiraladık. Büroda Hocanın Özel Kalem Müdürü Ali Fuat 
ismindeki arkadaş, Adil Küçük, Raşit Küçük ve Tayyar Çoktosun görev yapacaklardı. Biz de 
pek çok arkadaşla işin siyasi çalışmasını yapacağız. Bir cuma günü namazdan sonra, ben bir 
aşır okudum. Rahmetli Mustafa Önal, bir dua yaptı ve seçim bürosunu açtık. Hareket başladı. 
45 günlük çok hızlı ve verimli bir çalışma yaptık. Ekibimiz gittikçe güçlendi. Çünkü MHP'nin 
küskünleri bizler, AP’nin küskünleri Çoktosunlar, CHP’nin küskünleri Hanefi Çınar ve 
arkadaşları toplandık. Erbakan Hoca’nın çok ikna edici konuşmaları genç kardeşlerimizin 
gayretleri, Nuri Baş kardeşimizin yazdığı marş, hepsi birleşince önüne durulmaz bir hareket 
çıkardık. Seçimler yapıldı. O gün 15 bin oya bir milletvekili çıkıyordu. Biz üç tane 
milletvekilinin aldığı oyu almıştık. O güne kadar bağımsız milletvekili adaylarının hiç birisi 
kazanamıyordu. Muhaliflerimiz buna güveniyorlar, ‘tek adam koskoca mecliste ne iş yapacak, 
oyları boşa vermeyin’ diye propaganda yapıyorlardı. Ama planları tutmadı ve Erbakan Hoca 
1969 Genel Seçimlerinde Konya’dan bağımsız milletvekili çıktı.  

                                                           
9 Cumhuriyet gazetesi, 30- 31 Mayıs 1969, s.1-4 
10 Cumhuriyet gazetesi, 15 Temmuz 1969, s.1-7 
11 Cumhuriyet gazetesi, 9 Ağustos 1969, s.1-7 
12 Cumhuriyet gazetesi, 11- 19 Ağustos 1969, s.1-4) 
13 Ömer Kızıltan, Erbakan’a ev sahipliği yaptı, Merhaba gazetesi, Röportaj, 1 Kasım 2009,  
http://www.merhabahaber.com/erbakan8217a-ev-sahipligi-yapti-15250h.htm 
14 Hasan Hüseyin Varol, Yaşadıklarım Gördüklerim, Hayra Hizmet Vakfı Yayınları, Konya-2015, s.133-135 
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Kendini Millî Görüş olarak adlandıran oluşum 12 Ekim 1969 seçimlerinde Erbakan’ın 
bağımsız milletvekilli seçilmesi sonrasında, siyaset sahnesinde aktif şekilde rol almaya 
başlamış, 26 Ocak 1970’de Milli Nizam Partisi’nin resmen kurulmasıyla da ilk resmi siyasi 
partisine kavuşmuştur.  
 
ERBAKAN VE KONYA BASINI 
Bağımsız adaylığı döneminde Erbakan, Konya basınından destek görmüş, yaptığı tüm 
toplantılar gazetelerin birinci sayfasında yer bulmuştur. Uzunca bir süre KGC Başkanlığı 
yapmış olan Ali Rıdvan Bülbül gibi birçok gazeteci Erbakan’a seçim çalışmalarında ilgi 
göstermişlerdir. Dönemin genç yazarlarından Ziya Tanrıkulu önceleri Anadolu’da Hamle, 
daha sonra da Türkiye’de Yarın gazetelerinde Erbakan’a destek vermiştir. Erbakan’ın 
çalışmaları Anadolu’da Hamle gazetesinde Eylül ayı boyunca sürekli izlenmiştir. Türkiye’de 
Yarın gazetesi ise çıktığı günden itibaren Erbakan’ın yanında yer almıştır. Gazetede yer alan 
köşe yazıların büyük çoğunluğu Erbakan’ı ve onun kuracağı oluşumun savunusunu yapan 
yazılardan oluşuyordu.  
Ayrıca bu dönemde, Erbakan’ın seçim bürosundan yapılan açıklamalar da Yeni Konya ve 
Yeni Meram gazetelerinde yer bulmuştur. 
Yeni Konya gazetisi başyazarı Suat Abanazır15, 4, 12 ve 29 Eylül 1969 tarihlerinde yazdığı 3 
yazıda Erbakan’ın adaylık sürecini ve seçilme şansını değerlendirmiştir. 25 günlük bir süreç 
içinde Abanazır’ın görüşleri Konya’dan bağımsız bir adayın seçilmesinin zorluğundan, 
seçilme şansının olduğu noktasına gelmiştir. 
Birinci yazısında geniş bir coğrafyaya sahip Konya’da bağımsız bir adayın seçilme şansını zor 
olarak gören yazar şunları kaleme almıştır: 
 
Erbakan’ın konuşmalarını bir ölçüye almak kolay olmamaktadır. Hayalinin geniş olduğunu 
söylesek, bir Odalar Birliği örneği vardır ki Erbakan ne yapmış, Hükümetin kararnamesine 
rağmen Odalar Birliği’nde seçimleri yaptırmış ve Başkan olmuştur. Erbakan’ı bu sandalyeden 
zabıta kuvvetleri uzaklaştırmışlardır. Erbakan öyle anlaşılıyor ki kolay olmayan 
mücadelelerden geçebilmektedir. Adalet Partisi’nin adaylığını veto etmesinden yılmamış, 
bağımsız olarak parlamentoya gitmenin yollarını aramıştır. Profesör, AP’nin idarecilerinin 
karşısında olduğunu söylemekte ve kendisinin bu yeri alabileceğini söylemekten de perva 
duymamaktadır. 
Parlamentoya, bağımsız olarak girmek güçtür. Bu iş bilhassa Konya gibi on yedi ilçesi olana, 
trenin sabah Akşehir’den girip akşam Ulukışla’dan çıktığı bir memlekette çok daha güçtür. 
Bugüne kadar bağımsız birçok aday bu yolu denemişlerdir. Sonuç alamamışlardır… Erbakan 
adaylığında sağa dayanmasına güvenmektedir. Sağ da olsa, Konya’nın ve Konyalının bir 
politika ve memleket menfaati anlayışı vardır. Konya bu ölçüden hiçbir zaman taşmamıştır. 
Konya’nın istediği kadar sağ olsun doymayacağı yolundaki hükümde Konyalıyı tanımamanın 
yeni bir örneğidir. Konya bir Müslüman gibi sağa saygılıdır ama sağın böylesine istismarına 
göz yumacak edecek kadarda tarih ve memleket severlik anlayışından uzak değildir. 
Her ne hal ise Erbakan’da bir defa denesin diyelim.  

                                                           
15 Suad ABANAZIR, Günün Yazısı, Erbakan, Yeni Konya gazetesi, 4 Eylül 1969, s.1; Günün Yazısı, Geçerli 
olan değil, gerçek yol, Yeni Konya gazetesi, 12 Eylül 1969, s.1; Günün Yazısı, Erbakan kazanacak mı? Yeni 
Konya gazetesi, 29 Eylül 1969, s.1 
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Abanazır ikinci yazısında, Erbakan’ın Anadolu tüccarının yanında, İstanbul ve büyük şehir 
tüccarlarının karşısında olan görüşlerini haklı olarak görürken uyguladığı seçim stratejilerini 
eleştirmiştir:   
 
… Böylesine sağlam ve ilgi çekici bir iktisadi görüşü ve memleket severliğin ölçüsü olan bir 
anlayışı vatandaşa anlatmak ve konuyu işlemek mümkün iken, hiçbir görüş ve düşüncenin 
sahibi olmayan bir sürü zavallı politikacı gibi vatandaşın inanç ve imanını sömürmek yoluna 
gitmesini Profesöre yakıştıramıyoruz. Bir profesörünün ayrıca gayenin ulviyeti için 
kullanacak vasıtaların meşrulaşacağı konusunda bulunduğunu da kabul etmek istemiyoruz. 
Bağımsız adaylık güçtür. Bir çap işidir. Konya gibi büyük bir ilde sonuç daha güç alınır. 
Erbakan, bilinen metotlarla değil de, görüşünü bir müspet bilim adamının usulü ile anlatmayı 
denese, belki bu seferlik bir sonuç alamaz ama memleket politikasında gerçek bir yolun 
öncülüğünü yapmış olur. 
Üçüncü yazısında ise, Erbakan’ı daha önce bağımsız aday olanlardan farklı olduğuna vurgu 
yapan Abanazır, ilk iki yazısının aksine Erbakan’ın kazanma şansının arttığını savunmuştur: 
Diğer bağımsız adaylar gibi çıkmamıştır. Seçim çalışmalarını, propagandasını çok iyi idare 
ettiği gibi, profesörü destekleyen ekipler vardır. 
… 
Konya’da Erbakan’ın kazanma şansı, bağımsız olarak kazanma şansı gün geçtikçe 
artmaktadır. Bunu görüp bilmek için kehanet gerekmemektedir. Erbakan’ın bu durumundan 
zarar görecek partilerde, Adalet Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Ne var ki, sözü geçen 
partilerde de Erbakan’ın çalışmalarını gölgeleyecek bir gayreti görmek bugünlerde henüz 
mümkün olmamaktadır. Her iki partide gereken tempo ile çalışamamaktadırlar. Eğer, Erbakan 
seçim öncesi çalışmalarını olduğu gibi, seçim günü sandık başı ve sandık çevresi çalışmalarını 
da gerektiği şekilde ayarlayabilir, görevlilerini bu noktalara çekebilirse, kazanması sürpriz 
olmayacaktır. Bundan ötesini de artık efendilerimiz düşünmelidirler. 
 
Erbakan’ın adaylığına yönelik Konya basınındaki tek eleştiri yazısı AP Konya Milletvekili M. 
Kubilay İmer’den16 gelmiştir: 
… Efendiler biz Konyalıyız. Kavunun bile aslını ararız. Selbasan mı? Yoksa Küçükköy veya 
Hatunsaray mıdır? sorar ona göre alırız. Ömürleri boyunca ‘al ağacı’ altında yatan ‘ver 
ağacına’ itibar etmeyenler şimdi gelip de mal satmaya kalkıyorlar. Hemşehrilerime akıl 
dağıtmaya çalışıyorlar. Tereciye tere satmaya çalışanlara bakın siz.  
Evet, Konya, hemşehrilerimin, yani Konyalılarındır. İsteyen memleketinden parlamenter olur, 
isteyen memleketinde, beldesinde mücadele eder. Köy çocuğunu, Çoban Sülü’yü başvekil, 
Konya çocuklarını da millete vekil edeceğiz. Diyeceğiniz var mı? 
 
İmer’in yazısına Türkiye’de Yarın gazetesinin 6, 8,9,10 ve 11 Eylül tarihleri nüshalarında 
Ziya Tanrıkulu, Fedai Ferda, Adil Küçük ve Necmettin Naci Pervasız imzalı yazılarla ve 
manşet haberlerle cevap verilmiştir. Tüm bu yazılarda Erbakan’ın adaylığının önemine işaret 
edilmiştir.17   

                                                           
16 M. Kubilay İmer, Bize Göre, Palavrayla seçim kazanılmaz, Yeni Meram gazetesi, 15 Eylül 1969, s.1-5 
17 Haber, AP Milletvekili Adayı Kubilay İmer Erbakan’ı Destekleyenler için “Zebbekçi”ler dedi, 6 Eylül 1969, 
s.1/5, Adil Küçük, Bölgecilik Yok, 6 Eylül 1969, s.1-5, Ziya Tanrıkulu, Ölçü, Zebbekçi’ler, 6 Eylül 1969, s.1-5, 
Fedai Ferda, Ölçü, Prof. Necmettin Erbakan ve Kubilay İmer, 6 Eylül 1969, s.1-5, Necmettin Naci Pervasız, Bir  
Kehaneti, 12 Eylül 1969, s.1-5, Necmettin Naci Pervasız, Münafık, 20 Eylül 1969, s.1-5..  
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Adil Küçük yazısında, İmer’i emir kulu olmakla ve bölgecilik yapmakla suçladıktan sonra, 
“Biz topyekün millet için çalışan, bölgecilik fikri olmayan, ruhuyla, hareketiyle sağcı olan 
tam mü’min olanın arkasındayız, onun destekçisiyiz. Konyalı, bölgeci Kubilay’dan 
Kubilay’da bizden değildir” diye yazmıştır. 
Fedai Ferda ise 4 gün süren yazılarında Erbakan ve İmer isimlerini yan yana getirdiği için 
hem okurlarından hem de Erbakan’dan özür dilemiş, Erbakan’ın niteliklerini övdükten sonra 
İmer’e; Yazdığı ile işlediği birbirine uymayan cüce yazar, Birkaç devirdir milletvekili olma 
hastalığından kendini kurtaramamış… Diplomalı hukukçu, Erbakan hakkında ve üstelik 
aleyhinde kalem oynatma cüretkârlığını kendinde görebilen sıradan muharrir gibi ifadelerle 
cevap vermiştir. 
Ayrıca, Münekkid olan kimsenin hiç olmazsa tenkit ettiği insanın seviyesine yakın olması 
lazım. Hâlbuki burada şahsın biri Everest tepesinde diğeri Gor çukurunun dibindedir. 
(Dünyanın en yüksek tepesi ve en aşağı çukurlarıdır.) gibi ağır ifadelerle İmer’in yazısına 
eleştiri getirmiştir. 
Seçim sonrasında Erbakan’ın bağımsız milletvekili seçilmesi hakkında Türkiye’de Yarın 
dışındaki gazetelerde bir yorum yapılmamıştır. Erbakan’ın adı geçen ilk köşe yazısı ve ilk 
cümleler Selçuk Es’in Sohbetler köşesinde yer almıştır. Es yazısında Konya kamuoyunda 
sanılanın aksine Konya’dan bağımsız milletvekili seçilen ilk kişinin Necmettin Erbakan 
olmadığı, Ziraatçı Haydar Bey olduğu bilgisine yer verilmiştir.”18 
 
KURULUŞU 
Ahmet Güldağ,19, Konya’da halka hizmet verecek bir tarafsız gazetenin olmadığından 
yakınan Ziya Tanrıkulu’nun kendisine imkân bulursa bir gazete çıkaracağını söylediğini 
belirttikten sonra haziran ayı içinde Tanrıkulu’nun “Gel bak sana da müjdem var. Gazete 
çıkarma işlemim ekonomik bakımdan da halloldu gibi. İnşallah iki ay sonra gazetemiz 
olacak” dediğini yazmıştır. 
Ziya Tanrıkulu’nun yazar kadrosunda yer aldığı Anadolu’da Hamle gazetesinde 27 Mayıs 
1969’da yer alan Şehrimizde İstanbul’daki gazeteler gibi bir gazete yayınlanacak başlıklı 
haberde20 gazetenin çıkışına ilişkin ipuçlarını görürüz: 
 
“Şehrimizde İstanbul ve Ankara’da çıkan gazetelerin ayarında bir gazete çıkarmak için bazı 
müteşebbisler harekete geçmişlerdir. Bir Anonim Şirket kurmak üzere faaliyete geçen bu 
kimseler, her bakımdan İstanbul gazetelerini aratmayacak evsafta, günlük bir gazetenin bugün 
için her zamandan daha mübrem21 bir ihtiyaç olduğunu belirtmek, bunun içinde bütün 
imkânların mevcut olduğunu ifade etmektedirler. Bilindiği gibi şehrimizde halen dört gazete 
çıkmakta fakat bunların hepsinin satışı İstanbul gazetelerinin sadece birisinin satışından ileri 
geçememektedir. Bilhassa teknik yönden çok zayıf olan Anadolu gazeteciliği şehrimizde 
çıkartılacak olan bu gazete ile yepyeni bir çığır kazanmış olacaktır. İstanbul gazetelerinin 
bilhassa dağıtımının mükemmel olması mahalli gazetelerin satışını baltalamaktadır.  

                                                           
18 Selçuk Es, Sohbetler, Konya’nın ilk bağımsız milletvekili (Haydar Bey), Yeni Konya gazetesi, 16 Ekim 1969, 
s.3 
19 Ahmet Güldağ, Müşahede, Türkiye’de Yarın’dan Merhaba’ya Doğru, Merhaba gazetesi, 
http://www.merhabahaber.com/turkiyede-yarindan-merhaba-ya-dogru-17346yy.htm, erişim tarihi: 22 Ağustos 
2019.  
20 Yazının üslubu ve Türkiye’de Yarın gazetesinin Ziya Tanrıkulu’nun öncülüğünde yayınlanmış olması 
nedeniyle bu haber yazarın kendisi tarafından kaleme alınmış olduğunu varsayabiliriz.     
21 Mübrem: Çok gerekli olan 
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Halen iştiraki mahiyette çalışmaların yapıldığı bu konuda, müteşebbislerden birisi bize şunları 
söylemiştir: 
‘Bugün Türkiye’de gazete denince akla Ankara ve İstanbul gazeteleri gelmektedir. Bunların 
da kimlerin emrinde olduğu herkesçe malumdur. İçlerinden bir kaçı, Anadolu’nun sesini 
aksettirmeye çalışıyorsa da, bunlar diğer devlerin arasında ezilip kayboluyor. Neden bizim de 
bir gazetemiz olmasın. Neden bizim de düşüncelerimizi, ideallerimizi ve davamızı aksettiren 
bir organımız olmasın. Bizce eğer Türkiye kurtulacaksa, bu Anadolu Türkünün idealle 
iktidara gelmesiyle mümkün olacaktır.’22 
Bu idealleri yeşertecek, ona taraftar kazandıracak ve siyasi bir kuvvet haline getirecek olan bir 
basına ihtiyaç var demektir. Memleketimizde basının hem fikir hem konu bakımından 
umumiyetle azınlık grupların hâkimiyeti altında olması, siyasilerimizi kendilerine hizmet 
ettirmeye zorlamaktadır. Bu yüzden de Milli davalarımız daima sürüncemede kalmaktadır. 
Bilhassa son zamanlarda fikir ve dava yönünden hiçbir değer ifade etmeyen ve sadece 
kemiyet bakımından büyüklük sıfatını muhafaza eden gazetelerin, gazete satmak için nelere 
başvurdukları herkesçe malumdur. Yayınladıkları ve aşılamaya çalıştıkları sapık fikirleri 
meyanında, gençliğin ahlakını çökertmek için çıplak kadın resimleri neşretmek gibi en adice 
taktiklere başvurmaları karşısında, Müslüman Türk olarak bu davaya eğilmek zamanının 
geldiğine ve hatta geçmek üzere olduğuna inanıyorum. 
Bunun için de bu teşebbüsümüzün gerçekleşmesi, Anadolu’dan doğacak olan fikir ihtilalinin 
nüvesini teşkil edecektir. Konyalıların bu işe gereken alakayı göstererek, kuracağımız bu 
şirkete ortak olacaklarından şüphem yoktur.’ 
Birkaç gün sonra müteşebbis heyetin kurulunun ve bir açıklama yapması beklenmektedir.” 
Güldağ’ın anılarında bahsettiği görüşleriyle, yukarıdaki yazıyı birlikte ele aldığımızda 
Tanrıkulu’nun Anadolu’da Hamle’de istediği atılımları yapamadığını, bu nedenle de yeni 
arayışlar içerisine girdiğini anlıyoruz. 1969 yılı içinde Tanrıkulu’nun yeni bir gazete çıkarma 
düşüncesini uygulamaya geçirdiğini, yolunun Erbakan’ı destekleyen ve bir gazeteye sahip 
olmak isteyen girişimcilerle kesişmesiyle de gazete için gereksinim duyduğu finansal kaynağı 
elde ettiğini söyleyebiliriz.   
Finans sorununun halledilmesi sonrasında Ziya Tanrıkulu23, temmuz ayı başlarında 
Anadolu’da Hamle’den ayrılmıştır. Tanrıkulu’ndan sonra Necdet Akbay ve Aydın Özsoy’da 
bu gazetede ki görevlerini bırakmışlar ve Türkiye’de Yarın’ın yazar ve yönetim kadrosunda 
yer almışlardır. Anadolu’da Hamle gazetesinin kapanmasından sonra da Veyis Ersöz, Mustafa 
Ataman gibi yazarlar gazetenin yazar kadrosuna dahil olmuşlardır.   

                                                           
22 Bu görüşlerin ışığında gazetenin Erbakan’ı destekleyen grup tarafından finanse edilecek bir oluşum olacağının 
izlerini görebiliyoruz. 
23 Ziya Tanrıkulu, 1932’de Konya’da doğdu. Hâkimiyet-i Milliye İlkokulu’nu 1943 yılında bitirdikten sonra 
matbaacılık sektöründe çalışmaya başladı. İleri Matbaası’nı kurdu. 24 Temmuz 30 Aralık 1961 tarihleri arasında 
M. Kubilay İmer ile birlikte Şafak gazetesini çıkardı. Şafak gazetesi kapandıktan sonra bir dönem kafeterya 
işletmeciliği yaptı. Ardından gazeteciliğe geri döndüğü Anadolu’da Hamle gazetesinden Türkiye’de Yarın 
gazetesini çıkarmaya karar verdiği için ayrıldı. Konya Bölge Gazeteciler Derneği başkanlığına seçildiği genel 
kurul sonrası geçirdiği kalp krizi sonrası 4 Ağustos 1978’de yaşama veda etti. Hacı Fettah Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. 
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Gazetenin 30 Eylül 1969 tarihli nüshasında yer alan Ziya Tanrıkulu imzalı yazıda24 gazetenin 
1 Ekim tarihinden itibaren okurlarının karşısına Anadolu’da Hamle ismiyle çıkacağı 
duyurulmasına rağmen ertesi günkü Yarın imzasıyla çıkan yazıda25 devir işleminin hukuki 
sebepler yüzünden gerçekleşemediği belirtilerek, gazetenin yayın hayatını Türkiye’de Yarın 
ismiyle sürdüreceği açıklanmıştır.  
Bazı kişilerin, muhtemelen AP yerine Erbakan’ı desteklemeleri nedeniyle gazeteyi CHP’li 
olmakla suçlamasına ise şu cümlelerle cevap verilmiştir: 
 
Bu gazetenin CHP’li, yani CHP’nin fikirleriyle uzaktan bir ‘Merhabası’ bile olamaz… Çünkü 
bu parti dün olduğu gibi bugünde Materyalist temeller üzerine inşa edildiği gibi bütün 
mefruşatı da aynı soğuk renkler ve insan ruhunu okşamayan Modellerden seçilmiştir. Bu 
bakımdan bu gazete, 6 sütunlu bu konakta yaşamak değil, burada bir acı kahve dahi içmek 
için kalamaz. 
Kimsenin siyasi fikirlerini kınamak niyetinde değiliz. Ama bir gazeteyi herhangi bir daire 
içine sokmadan önce biraz olsun düşünmenin gerektiğini söylemek isteriz. 
Bu gazete bir mefkûrenin yolcusudur. Bu yol ise ne sağ ne sol, ne de bu ikisinin arasındaki 
yoldur. Bu yol bütün yolların üstünde ulviyete giden tek yoldur.26 
 
Mahmut Sural, Tanrıkulu’nun ölümü nedeniyle kaleme aldığı yazısında, Türkiye’de Yarın’ın 
12 Ekim 1969 genel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde çıktığına vurgu yaptıktan sonra, 
Necmettin Erbakan’ın gazeteye yardımları olduğunu27, gazetenin adını da kendisinin 
koyduğunu yazmıştır.28  
 
“… 1969 yılında Anadolu’da Hamle gazetesinde buluştuk. Maddi sıkıntılar içinde 
bulunmasına rağmen, kendisinden çok emin bulunuyor, alışıyor, didiniyordu. Bu gazete 
kapanınca Türkiye’de Yarın’ı çıkarmaya başladı. Bu tarihte seçimler yaklaşmıştır, gazetenin 
çıkışında Erbakan Hoca’nın değerli yardımları oldu ki bu gazetenin ad babası da benim. Ve 
ilk kadrosunda ben de varım. Ne var ki, işe ancak bir yıl sonra başladım. Tanrıkulu’nun asıl 
kişiliğini de işte o dönemde tanıdım. Maddi sıkıntıları pek yoğundu ama yılgın değildi. 
Matbaacılıktan yetiştiği için bu meslekin her dalında bilgili idi. Gecenin geç vakitlerine kadar 
yazı dizdiği günler çoktu. Sonraları Faruk Oflazlar’la ortak oldu, gazete idarehanesi 
Matbaacılar Sokağındaki üç-dört metrekarelik bir salaş dükkâna taşındı. Burada bir yıl kadar 
çalıştık. Altı toprak olan bu dükkânın yağmurlu havalarda içine su doluyor ve bir çamur 
deryası içinde yüzüyorduk.   

                                                           
24 “Anadolu’nun tek dava gazetesi Hamlenin imtiyazını bu gazetenin vefakâr ve samimi sahibi genç kardeşimiz 
Recep Gülay Eskiil’den devralmış bulunuyoruz. Anadolu’da Hamleyi 1 Ekim’den itibaren Yarının kadrosu ile 
çıkaracağımızdan bu gazeteyi tatil etmek zorunda kaldığımız için muhterem okuyucularımızdan da özür dileriz. 
Uzun zaman emek verdiğimiz Anadolu’da Hamleye tekrar kavuşmak ne kadar sevindirici ise, 1,5 aydır çeşitli 
çilelere katlanarak çıkardığımız Yarın’ı tatil etmek te o kadar üzücü olmuştur. Tek tesellimiz memlekete ve 
millete Anadolu’da Hamle ile daha iyi hizmet etmektir.”Ziya Tanrıkulu, ÖLÇÜ, Sevgili Okuyucularımız, 30 
Eylül 1969, S.35,  s.1 
25 Yarın, Zaruri Bir Açıklama, 1 Ekim Çarşamba, S.36, s.1 
26 YORUM, Bu Gazete, 12 Eylül 1969, S.21, s.1-4 
27 Konyalı kültür ve sanat adamı gazeteci Seyit Küçükbezirci Erbakan’ın desteği konusunda “Zannetmiyorum. 
Olsaydı bilirdim” demiştir. Bu destek Erbakan’ın değil, onu Odalar Birliği seçiminde ve sonrasında Konya’dan 
bağımsız aday olması konusunda teşvik edenlerin desteği olsa gerektir. 
28 Mahmut Sural, Tanrıkulu’nun Ardından, Konya’nın Sesi gazetesi, 7 Ağustos 1978, sayfa: 2 
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Sonraları gazetenin şimdiki binasına taşındık, çamurdan kurtulduk, ama mahrumiyetler yine 
de devam ediyordu. Az-çok işler iyi giderken bu defa Ziya, bir basın suçundan bir buçuk yıla 
mahkûm oldu. Bu da kendi ihmalkârlığı, hatta biraz da nefsine olan fazla güveninden dolayı 
vuku buldu. Yine sıkıntılar, işkenceler başladı, derken bir yıl sonra tahliye olundu ve gazeteyi 
kendisinin de ortağı bulunduğu bir şirkete devir etti ve sanıyorum maddi sıkıntılarını da 
böylece atlatmıştı…”  
 
SEÇİM GAZETESİ Mİ? 
Tanrıkulu29, bazı kişilerin “Bu gazete seçim gazetesi mi? şeklindeki sorulara verdiği cevapta 
gazetenin TOB seçimlerinde biraraya gelen, daha sonra da Milli Görüş diye adlandırılan 
görüşe yakın olacağının ipuçlarını vermektedir:  
 
Bize gelince bu gazete, İnşaalah bir seçim gazetesi olmayacaktır. Bu çıkışının gerçek 
sebeplerini gelecek pazartesi açıkça anlatacağız. Şimdilik şu kadar söylemek isteriz ki, bu 
gazete bugün Türkiye’deki siyasi partilerin ne kemiyet ne keyfiyet bakımından bir kurtarıcı 
vasfını taşıdıklarına inanmamaktadır. Şüphesiz bizim dünya görüşümüze uyan düşünce ve 
görüşleri destekleyeceğiz, bu hem gazetecilik hem de bir vatandaşlık görevidir.” 
Tanrıkulu seçim gazetesi olmaları ve ömürlerinin kısa olacağı iddialarına gazetenin beşinci 
yılına girerken yazdığı bir yazıda cevap vermiş, Erbakan’a desteklerini davasını mesleğine 
feda etmek olarak nitelemiştir: 
 
“1969 yılının 20 Ağustos’unda, zemini toprak, tavanından gök mavisinin göründüğü, kırık 
camların arkasında kalan bir ‘köhne’de bir günlük gazete çıkmıştı.  
Gazeteyi çıkaranın dışında kimse bu gazete için ‘hayat’ hakkı tanımıyordu. Bazıları ‘Seçim 
gazetesi’ derken, bazıları da bütün iyi niyetlerine rağmen ‘Yaşamaz’ hükmünü bastırıyordu. 
Yıllar geçti, 69, 70 oldu, 71 oldu ve derken 1973 yılının 20 Ağustos’una Türkiye’de Yarın ile 
birlikte adımımızı attık. 4 yıl birçokları için bir anlam taşımayabilir. Hele miras yediler için 4 
yıl sanki ‘dünmüş’ gibi gelir geçer. Ama çilelerle dolu, dertlerle yüklü bir 4 yıl bizler için çok 
şeyler ifade etmiştir, edecektir de. 
Bu gazetenin kuruluş sermayesi deste deste banknotlar yerine dipdiri ve şuurlu bir iman, 
işletme sermayesi ise Hz. Eyüp misali bir sabır olmuştur. İmanla sabır birleşince ortaya şerefli 
bir gazete çıkmış, mefkûresi belli, siyasi felsefesi malum, pırıl pırıl fikirli bir gazete.  
Şimdiye kadar olduğu gibi büyük iddiaların sahibi olmamışızdır. Bundan sonrada büyük 
iddialar ileri sürmeyeceğiz. Ama bizim bir ‘Büyük’ tarafımız vardır, yaramıza yabancı bir 
‘melhem’ sürmemişizdir, yabancı olduğumuz bir ‘şuruba’ dudağımızı değirmemişizdir Çok 
kimseler, imanın sırrına vakıf olmayanlar, bize hayali destekler yakıştırmışlardır. Ama bu 
gazetenin veremeyeceği bir hesabı olmamıştır, hiçbir zaman. 
1969 seçimlerinde bu gazete mefkûresine uygun ideale hizmet etmiştir. Bu gazetenin belki de 
bir gazetecilik hatası olmuştur ama hiçbir şekilde ona bir leke sürmemiştir. Çünkü bu gazete 
1969’da samimiyetine boyun eğmiş, kısa bir zaman da olsa, ‘Davasını’ mesleğine feda 
etmiştir. Bu bir bakıma fedakârlık olmuştur. Bunu yüzünden yıllarca maddi sıkıntı çekmiş, her 
ayağı tökezleyişinde etrafındakiler ona hep ‘Oh olsun!’ demek insafsızlığını göstermişlerdir. 
Sonra yıllar geçmiş, Türkiye’de Yarın’ın 1969’daki tutumu ‘Millileşmiş’ adeta. 

                                                           
29 Tanrıkulu, Ziya (1969), ÖLÇÜ, Sevgili Okuyucularımız, 30 Eylül 1969, Konya. 
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İman sermayesi ile başladığımız Türkiye’de Yarın bugün istediğimiz seviyeye gelememiştir. 
Ama o toprak zeminden kurtulmuş, Konya basınında şerefli kalemlere sütunlarını açabilmiş, 
artık o ‘Yaşamaz’ hükmünden kendisini kurtarmış, hele ‘Seçim gazetesi’ yaftasını boynundan 
atalı çok zaman olmuştur…”30 
Gazeteyi Milli Görüşçü olarak niteleyenleri haklı çıkaracak yazılar gazetenin sayfalarında 
mevcuttur. Bunlardan birisi Tanrıkulu’nun kaleme aldığı MSP’nin fikri başlıklı yazıdır.31 
Yazar makalesinde, niçin bu çizgiyi takip ettiklerini şu şekilde açıklamıştır: 
 
“MSP’nin fikrinin kökeninde en azından 1000 yıllık bir Müslüman-Türk ideali yatar… Bu 
fikri bu ideali MSP’ye mal etmek, onun tekelinde göstermek ise, bu 1000 yıllık ideale karşı 
işlenmiş bir suç olur… Zira böyle fikirler, kişilerin ağzından dökülen, onların kafasında hayat 
bulan nesneler olamaz. Bu fikirlerin menşei, Allah’a dayanır. Varoluşa, kadar gider. O halde, 
MSP fikrine sahip çıktı diye, bir kişiyi bu partiye yamamak veya bu partinin askeri gibi 
göstermek yerine, o fikre bağlanmış, o fikrin eri olarak bilmek, tanımak icab eder... 
1969’larda, şu şehirde, herkes Erbakan düşmanı kesilmişken biz ona inanmış, ona hizmet 
etmişsek, sebebi MSP fikrinin temelinin ta o zaman atılmış olmasına inanmamızdır. Yoksa 
Erbakan’ın şahsı, kariyeri veya siyasî cazibesi, bunca tepkiye rağmen bizi kendisine 
bağlayamazdı. Ve şimdilerde, o zamanın ‘Erbakan karargâhı’nın önünde kuşku ile dolaşanlar, 
içeriye girmek cüretini gösteremeyenler veya bizi zaman zaman sıkıştırıp ‘Bu Sinoplu’ya 
neden bu kadar değer verirsiniz’ diye kınayanlar, şimdi MSP’li olmuşsa biz bunları da 
mukaddes MSP fikrinin yabancısı görürüz... 
Aslında, bütün insanlık, MSP’nin sahip çıktığı fikrin uydusudur. Onun çevresinde tur atarlar, 
o’nun cazibesinden kurtulamazlar. Ama MSP bir parti olmuşsa, onun değerinden bir şey 
eksilmiş değildir. O partiyi kuranların, o partiyi yaşatanların, illa da o fikrin gerçek temsilcisi 
oldukları manası çıkmaz. İçlerin de o fikre ihanet edenler olduğu gibi, o fikri yaşatanlar, 
temsil edenlerde olabilir. Bir fikri, bir kişi ile bağdaştırmak şartı da aranmamalıdır… 
Bu ülkede ‘devlet’ anlayışı içinde ilk olarak ‘Ahlak’ tezini ortaya atan MSP olmuştur. Yalan 
değil bu... Ve yine bu 1976 dünyasının geri kalmış bu ülkesinde, sanayileşme fikrinin ilk 
sahihi de yine MSP’dir. Gayri milli ekonomiye, faiz belasına karşı ilk direniş te, yine bu 
MSP’den gelmiştir. Bunlar da yalan, yakıştırma olamaz. 
Ama Genel Başkanın şöyle hataları, böyle günahları varmış. Veya bu partinin filan maşız, 
o’nun tayin ettiği kişiler ise, kamının işgal eden kişi yetenek- idarecilik vasfını 
taşımazlarmış… Veya bu partide ötekiler gibi “ayrım-kayırım” peşinde imiş. Üyelerine çıkar 
sağlamak için birtakım tertipler içinde imiş… Olur, bu partidekilerde, insandır, hatadan 
münezzeh değillerdir. Ama bütün bunlar bu partinin amaç edindiği fikri aşağılayamaz, 
çiğnettirmeyi gerektirmez... 
Bir zamanlar, bu Partinin. Sayın Genel Başkan, pek de devlet adamlığına yakışmayacak 
davranışlarda bulunmuş, muhalefet için, her vesile ile istismar mevzuu haline gelmişti. Belki 
Sayın Erbakan samimiydi, gerçekçi idi. Ancak, çevresini iyi bilemiyor. Türkiye basınını iyi 
tanımıyordu. Bu yüzden, doğrudan MSP içinde huzursuzluklar çıkmış ve neticede Sayın 
Erbakan, devlet adamlığı vakarını korumak gibi bir haslete bürünmüştür. Ve bunda büyük 
isabet olmuş, muhalefetin, solun gevezeliklerinden hem partisi, hem de kendileri 
kurtulmuştur. İyi olmuştur. Millet için, memleket için yerinde olmuştur...  

                                                           
30 Ziya Tanrıkulu, 5’nci Yıla Girerken… Türkiye’de Yarın gazetesi, 20 Ağustos 1973, Yıl: 5, Sayı: 1221, sayfa: 
1-5. Metindeki vurgular yazara aittir. 
31 Ziya Tanrıkulu, MSP’nin fikri, Türkiye’de Yarın, 22 Aralık 1976, sayfa: 1-5 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

66 

Şimdilerde, bu partinin Genel Başkan yardımcılarından sayın Cumalıoğlu’nun gereksiz ve 
zamansız çıkışlarına şahit oluyoruz. Politikanın incelikleriyle, hele MSP’nin sahip olması 
gereken basiretiyle bağdaştıramadığımız bu davranışlar, sol gevezelerin ağzında sakız 
olmakta, onların geviş getirmelerine sebep olmaktadır. 
Yukarıda da dediğimiz gibi MSP’nin kulu değil. MSP fikrinin kölesiyiz. Ona hizmet etmekle, 
1400 yılık İslâm’a, en azından 4000 yılık Türklüğe de hizmet etmiş olacağımıza inanıyoruz. 
Dileriz ki, bunca büyük işler, çok küçük hesaplar için karalanmasın, toz olmasın, düşmanın 
ağzında balgam olmasın... 
MSP’ye sahip çıkmak, MSP fikrinin zaferini gölgelememek için daha dikkatli, daha akıllı, 
daha basiretli olmak zorunluluğuna, MSP’lilerinde bizim gibi, düşündüklerine inanıyoruz.” 
Gazeteye maddi ve manevi destek olanlar arasında ağırlıklı olarak daha sonra Milli Nizam 
Partisi’nin kuruluşunda önemli rol oynamış Ömer Çoktosun, Ali Güneri, Tahir 
Büyükkörükçü, Ali Kemal Belviranlı yer almıştır. 32  
 
KÜNYE BİLGİLERİ 
Gazetenin 22 yıllık yayın hayatının önemli bölümünde manşet altında günlük müstakil siyasi 
gazete ifadesi vardır. Bu ifade 1973 yılında bir dönem Konya ve çevresinin sesini aksettiren 
günlük tarafsız siyasi memleket gazetesi halini almıştır.  
İlk günlerde gazetenin sahibesi, Şerife Tanrıkulu, daha sonra ortaklık adına Faruk Oflazlar, 
Ali Denizkuşları’dır. MİSTAŞ adı altında kendi matbaasını kurduktan sonra künyede 
gazetenin sahibi olarak kısa bir süre Ahmet Gürtaş’ın (4- 14 Ekim 1974), daha sonra da 
İbrahim Rıfat Saatçi’nin adı yer almıştır. Gazetenin 70’li yılların sonundan, Merhaba 
gazetesine dönüştüğü döneme kadarki sahibi ise Ali Güneri’dir.  
Genel yayın ve yazı işleri müdürleri arasında çeşitli dönemlerde Ziya Tanrıkulu, Mehmet 
Kaplan, Ali Mennan Mennanoğulları, Hikmet Şahin, Necdet Akbay, Orhan Berk, Aydın 
Özsoy, A. Macit Sarıkaya, İbrahim Yıldırım, Ali Denizkuşları, Mehmet Kaplan, Rıfat Saatçi, 
Cengiz Dönmez, Celalettin Boyalı, Mehmet Atilla Güneri’nin isimlerini sayabiliriz.  
Gazete de yer alan yazılarda; Ziya Tanrıkulu, Arif Ata, Necdet Akbay, Kemal Selçuker, M. 
Şakir Arıtan, Mahmut Sural, Edip Emir Eş, M. Remzi Sabancı, Zeki Argaç, Mustafa Ataman, 
Mustafa Üstün, Selçuk Es, Müberra İmral Önal, İsmet Akbaş, Pervasız Şahin, Hasan Hüseyin 
Varol, Ahmet Petekçi, Feyyaz Caner, Hasan Kayımkaya, Yılmaz Uğurlu, Veyis Ersöz, Ahmet 
Şeref Ceran ve Adnan Serdar gibi isimlerin imzaları vardır.  
Daha sonra Konya basınının önemli kalemlerinden olacak Galip Yenikaynak, Dursun Seyis, 
Emin Parlaktürk, Nuri Yücesoylu, Ekrem Özyalvaç, Cahit Sağlık, Ali Meydan, Nazım 
Oflazlar, Rıza Poçan, Hasan Hüseyin Korucu, Orhan Samur, Cengiz Dönmez, Ali Düz gibi 
isimler ise gazetenin muhabirlerinden birkaçıdır. 
Çıkış tarihindeki fiyatı 25 kuruş olan gazete, 3 Kasım 1969’a kadar küçük boy, altı sayfa, 
64.sayısından itibaren bir süre büyük boy dört sayfa, daha sonra tekrar altı sayfa olarak 
yayınlanmıştır. Gazete çeşitli dönemlerde, 4, 6, 8 ve 12 sayfa olarak yayınlanmıştır.  
Gazetenin isminin Türkiye’de Yarın konulmasındaki amaca da dikkat çekilen Yarın’dan 
Okuyuculara33 başlıklı başyazıda Konya basını içerik olarak hiçlikle eleştirilmiş, gazetenin 
muhafazakâr olacak çizgisine vurgu yapılmıştır:    

                                                           
32 Caner Arabacı vd. (2008), Konya Basın Tarihi, Palet Yayınları, Konya, sayfa: 313 
33 Başyazı, Yarından okurlara, Türkiye’de Yarın, 20 Ağustos 1969, sayfa: 1, Konya 
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“Konya’da yayın yapan 5 gazetenin satışının tek bir İstanbul gazetesinin satışından daha az 
olduğunu söylersek, bu 5 gazetenin kemiyet bakımından bir miktar ifade etmesine rağmen, 
keyfiyet noktasından sadece bir “Hiç” olduğunu ifade etmiş olmaz mıyız? 
...Bu şehirde mevcut 4 gazetenin dışında yeni bir gazetenin varlığına ihtiyaç olduğuna 
inanıyoruz. Bu arada bizlerin inandığımız davalarımızla birlikte en adice ihanete uğraması, bu 
gazetenin çıkışını çabuklaştırmıştır. Hedef sadece şahıslarımız olsaydı, elbette susardık, ama 
elinde hançerle kalkan eller bizim naciz sırtlarımıza değil de Anadolu Müslümanının sırtını 
hedef aldığı için bu ellerle onların “riyakâr” (mahalli ifadeyle) “yılışık” sahiplerinden bu 
ihanetlerinin hesabını sormak için sesimizi duyurmak istedik. Zaman bunları daha açıkça 
söylettirecektir bizlere... 
Dün geçmiş tarih olmuş, sadece bir ibret vesikası. Bugün ise dün ekilen tohumun mahsullerini 
topluyoruz. Bir dönüm tarladan kaç kile buğday alacağımız artık besbelli olmuş. Bu demektir 
ki, daha çok mahsul için yapacak hiçbir işimiz kalmamış. 
Yarın ise idealimizdir, ümidimizdir. Fert olarak ta, toplum olarak ta ufukta beliren “Yarınlar” 
için çalışıyor, çabalıyoruz. Hedefimiz ise rekor bir mahsul elde edebilmektir. 
Bugün millet olarak, mazlum, me’yuz ve mükedderiz. Buna rağmen Müslüman me’yuz 
olmaz. Felsefemiz, yarınlarımız için ebedü ümit kaynağımızdır. 
İşte bunun için gazetenin adını Yarın koyduk. 
Türk milleti için, bütün Müslümanlar için ve bütün insanlık için gerçek kudretin sahibinden 
mutluluklar dileriz... 
Yeniden buluşmak üzere... YARIN” 
 
Ziya Tanrıkulu, Ölçü başlıklı köşesindeki İnat da bir muratmış34 başlıklı yazısında ise, 
gazeteyi ulaştırmak istedikleri seviye konusunda şunları yazmıştır: 
 
“1969 yılının 20 Ağustos’unda ilk sayısını çıkarttığımız Türkiye’de Yarın’ı en az Konya’daki 
refiklerimizin seviyesine getirmeyi ‘Murat’ edinmiştik. Ancak bu muradımız aradan tam çileli 
bir beş yıl geçtikten sonra gerçekleşmiş oldu. Bunun İçin Allah’a sayısız şükürler olsun... 
Gazete çıkarmak şimdi idealden çıkıp daha çok “kapital” işi oldu. İnsan ne kadar idealist 
olursa olsun, iyi bir gazete için iyi tesisler gerekiyor. İptidai aletlerle, pırıl pırıl bir gazete 
çıkarmayı bırakın, çıkan gazeteyi okuyabilmek dahi bir mesele oluyor, öbür tarafta yedi renk 
ofsetler, saniyeleri değerlendiren istihbarat kadrosu, dünyanın öbür ucundan saniyede resim 
ve haber nakli gibi sayısız imkânlara sahip bir basın, bu tarafta, Gütenberg’ten kalma el 
dizgisiyle çıkarılan bir gazete... Aradaki artık fark değil, birisi hiç, öbürüsü bir “Hep” olup 
çıkıyor. Ama insanın muradı, Latincesiyle ideali olunca zaman birçok şey halledebiliyor, 
insanın gönlünde yatan arslan, bir gün gelip kükreye biliyor... 
Bugün 20 Ağustos 1974... Aradan 5 yıl geçti... Ve bugün muradımızın ilk etabını kazanmış 
bulunuyoruz. İlk hedefimize geldik diyebiliriz. Yolda çekilen acılar, sıkıntılar hesaba 
katılmazsa şu anda geldiğimiz nokta, çıkış noktasından bir hayli uzak... Yorulduk, çok kereler 
kafamızda ‘acaba başaramayacak mıyız’ gibi sorular düğümlendi. Çok defalar şu ‘muradı’ 
kovalamayı bırakıp, herkes gibi yaşamayı dahi düşünmüşüzdür. Ama inadımız ille de 
‘muradımıza’ ulaşmayı arzu ediyordu ki, bu arzuyla bugün, düşündüğümüz hedefe gelmiş 
olduk. 
Muradımız için tam bir yıl da Cezaevinde çile çektik. Sonra o çile bitti, bizi muradımıza 
götürecek inadımızla yine baş başa kaldık. Ama bu defa başka türlü bir inadımız oldu. İyi 
gazete çıkarıncaya kadar imzamızı kullanmayacaktık bu gazetede...   

                                                           
34 Ziya Tanrıkulu, İnat da bir muratmış, ÖLÇÜ, Türkiye’de Yarın, 20 Ağustos 1974, sayfa: 2, Konya 
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Dediğimiz oldu başka bir deyimle muradımız gerçekleşti de şu satırların altına, imzamızı 
koymaya karar verdik... Gerçi bu arada başka şeyler oldu. Bizim inat tökezleyince, 
başkalarının inadına binip oyla revan olmak gerekti. O’da ayrı bir konu. Daha sonra bu 
sütunlarda anlatacağız elbette sizlere. 
Ama yukarıda da dediğimiz gibi muradımız iyi bir gazete çıkarıncaya kadar imza 
kullanmamaktı. Şimdi ise, refiklerimizin teknik seviyesine hemen hemen ulaşmış olmaktan 
sevinç duyuyoruz. Bunun için de artık karınca-karınca bir şeyler karalayıp altına imzamızı 
atabileceğiz. Ne de olsa, Anadolu çocuğuyuz, şükretmesini de biliriz inat etmesini de.” 
 
ZİYA TANRIKULU VE MİLLİ GÖRÜŞ 
Gazete her ne kadar milli görüş çizgisine bağlı bir Yayın politikası izlesede, ölümüne kadar 
gazetenin genel yayın müdürü ve her şeyi olan Ziya Tanrıkulu’nun kendine has özgün fikirleri 
vardır. Milliyetçi Cephe kurulması fikrinin tartışıldığı günlerde yazdığı yazı35 onun bu yönünü 
ortaya koyar niteliktedir:  
 
“… Bir memlekette bir takım siyasî görüş ayrılıklarının olması normaldir. Bu siyasi 
ayrılıkların kökünde ise, mutlak milleti, memleketi daha ileriye götürmek gibi kutsal inançlar 
ve idealler yatar. Bir ülkenin güçlü, müreffeh kalabilmesi ise bizce onun bölünmesini değil, 
bütünleşmesini gerektirir. Ama bugün bu memlekette ortaya atılan iki cepheli iddia 
Türkiye’yi sadece ideolojiler bakımından değil, dağıyla, ovasıyla, ırmağıyla, dilim dilim 
ayıracak kadar tehlikeli görülmektedir. 
Türkiye’de gerçekten gayri-milliler de vardır. Ama bunlar bizim milli cephe sözcülerinin 
ifadesi ile çoğunlukta değil, azınlıktadırlar. Bugün solculuğu tescil edilmiş bir CHP’de hatta 
ondan daha uçta olan başka kuruluşlarda da milliyetçiler çoğunluktadır. Bugün azılı sol 
militanlara sorarsanız sağcılardan daha milliyetçi, onlardan daha memleket severlerdir. 
İçlerinde gayrisamimi olanlarda bulunabilir. Ama açıkça söyleyebiliriz ki, bu sol tandanslılar 
arasında bizim milliyetçi yaftalılardan daha vatansever, daha milli hedeflere yönelik kişiler ve 
kadrolar da bulunabilir. Bir siyasi partide veya bir doktriner kuruluşta birkaç sapığın alnındaki 
lekeyi, o bütün kuruluşa mal etmek insaf ölçüleri ile bağdaşabilir mi? Hele politika 
hayatımızda kimlerin milliyetçi, kimlerin milliyetsiz olduklarını tartışmak için oldukça 
müsamahakâr olmak şarttır. Bugün milliyetsizler diye tarif edilen bir CHP vardır ki, adeta 
siyasi bir mektep gibi, içlerinde kopkoyu milliyetçiler de olduğu gibi nice politikacıya 
diploma vermiştir. Daha düne kadar, Konyalı bir parlamenter AP dışındaki bütün siyasi 
partileri milliyetsiz olarak ilan etmiş, ama bugün kendisi de o milliyetçi (!) partiden ayrılıp o 
partinin yani milliyetçiliği tartışılmaz olan partinin karşısında cepheyi almayı da bir 
milliyetçilik gereği saymıştır.  
Ben burada CHP’nin milliyetçi bir doktrine sahip olduğu, hele solcuların milli maya ile 
hamurlaştıklarını iddia edecek değilim. Ancak ne var ki birbirleriyle sıkı fıkı olmamış olsa da 
aynı rengi, aynı kokuyu taşıyan bazı görüşleri, birbirlerinden böylesine kesin hatlarla ayırıp, 
Türkiye’yi fikir dilimlerine bölmenin memleket menfaatleriyle bağdaşmyacağına inandığım 
için bunları söylemek ihtiyacını duyuyorum.   
 
  

                                                           
35 Ziya Tanrıkulu, Tehlikeli bir bölünüş daha, ÖLÇÜ, Türkiye’de Yarın, 18 Aralık 1974, sayfa: 2, Konya 
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MİLLİYETÇİLİĞİ BİR SİYASİ PARTİNİN VEYA SİYASİ BİR GRUBUN TEKELİNE TERK ETMENİN DE 

BUGÜNKÜ ORTAMDA, MEMLEKETİMİZ İÇİN ÇOK TEHLİKELİ SONUÇLAR YARATACAĞINA 

İNANIYORUM. SONRA, MİLLİYETÇİ CEPHE, BİR KADRO MESELESİDİR. MİLLİ DOKTRİNLERE SAHİP 

ÇIKMAKLA MİLLİYETÇİ BİR CEPHENİN KURULAMAYACAĞI, KURULSA DA BUNUN 

GECEKONDUDAN ÖTEYE GİDEMEYECEĞİNİ SÖYLEMEYİ DE GEREKSİZ GÖRÜRÜM. VE İŞİN EN 

TEHLİKELİ YÖNÜ, ÜYESİ BULUNDUKLARI SİYASİ PARTİLER VEYA BAĞLI OLDUKLARI İDEOLOJİLER 

AÇISINDAN MİLLİYETSİZ DAMGASI YEMİŞ OLANLARIN, MEMLEKET VE MİLLÎ DAVALARA KARŞI 

KÜSKÜNLEŞMELERİDİR. İNSAN PSİKOLOJİSİNE BİRAZ OLSUN VAKIF OLAN HER KESİN İTTİFAKLA 

VARACAĞI BİR SONUÇ BU KİŞİLERİN SAF DIŞI EDİLDİKLERİ TOPLULUKLARA KARŞI KİN VS 

NEFRETLE DOLU OLMALARIDIR. BUGÜN, BİLMEYEREK VEYA EHVEN-İ ŞER SLOGANIYLA 

İSTEMEDİKLERİ KURULUŞLARDA, YER ALMIŞ OLANLARI, BU ŞEKİLDE KESİN HATLARLA 

AYIRMANIN BİR FAYDASI OLDUĞUNU İDDİA ETMEK EN AZINDAN APTALLIK OLUR... 
BANA GÖRE, BUGÜN MİLLİYETÇİ CEPHEYİ TEŞKİL EDEN SİYASİ PARTİLERİMİZ, YAKIN BİR 

ZAMANDA AZINLIKTA KALMAK ZORUNDA BIRAKILACAK VE BUNUN SONUCU, MİLLÎ OLAN HER 

ŞEY DEJENERE EDİLMİŞ OLACAKTIR. HATTA ŞU ANDAN İTİBAREN TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİLİK 

AZINLIĞIN GÖRÜŞÜ OLARAK, ÇAĞDIŞI İLAN EDİLİRSE ŞAŞMAMAK LÂZIM. KAMUOYU, BU OLUP 

BİTENLERİ DİKKATLE İZLİYORDUR. VATANDAŞTA MEMLEKETTE ÇOĞUNLUĞUN, HELE 

PARLAMENTO DA ÇOĞUNLUĞUN GAYRİ-MİLLİLERİN ELİNE GEÇTİĞİ İNTİBAHI UYANDIRILIRSA 

BELKİ DE KURTULUŞU O TARAFTA BULACAK VE BÖYLECE YILLAR BOYU ÜMİT BAĞLADIĞIMIZ 

KUTSAL BİR İDEALİN YIKILIŞINA ŞAHİT OLACAĞIZ.” 
 
Tanrıkulu’nun ölümünden sonra gazetenin sahipliğini üstlenen Ali Güneri’nin dönemindeki 
yayın çizgisi ise 12. yıl sayısında yer alan yazıda özetlenmiştir: 
 
“… 12 yıl önce, ülkenin içinde bulunduğu durum karşısında ülke birliğini ve beraberliğini 
tesis etmek, barış ve kardeşliği sağlamak için fedakâr arkadaşlarımız tarafından kurulan 
Türkiye’de Yarın, geçen yıllarda fikirde daha da billurlaşarak, sağ- sol ayrımı yerine Hak- 
Batıl ayrımında yerini almış, Hak için yayınını sürdürmeye başlamış ve aynı şekilde devam 
ettirmektedir…”36 
 
Gazete, 12 Eylül 1980 sonrasında 19 Mayıs’ta “Milli bayramlara aykırı haber yapmak”, 29 
Mayıs’ta da “Harf İnkılâbına muhalefet etmek” suçlamasıyla süresiz olarak kapatılmıştır. 
İlkinde dört gün sonra tekrar yayına başlamıştır. 
14 Mart 1991 tarihinde yayınlanan 6587. sayısıyla yayın hayatına, başka bir isimle Merhaba 
adıyla devam etmek üzere son vermiştir.  
 
SONUÇ 
Türkiye’de Yarın ve onu yayınlayan ekip her ne kadar seçim gazetesi oldukları yönündeki 
iddiaları reddetseler de gazeteyi destekleyenlerin temel amaçları, 12 Ekim 1969 genel 
seçimlerinde Konya’dan bağımsız aday olan Necmettin Erbakan’ın yanında yer almaktır. 
Gazetenin destekçileri ile Odalar Birliği seçimiyle başlayan ve milletvekili seçilmesiyle 
sonuçlanan süreçte Erbakan’ın yanında olan isimler aynıdır. Muhtemelen bu kişiler, Konyalı 
olmaması nedeniyle kamuoyunda özellikle de AP’li kitleden yoğun eleştiri alacağını 
varsaydıkları Erbakan’ın kamuoyuna anlatılmasında önemli bir rol oynayacağını düşündükleri 
için bir gazete çıkarmayı düşünmüşlerdir. Yolları Tanrıkulu’yla kesişince de onu finansal 
açıdan desteklemişlerdir.   

                                                           
36 Başyazı, Nice Yıllara, Türkiye’de Yarın, 20 Ağustos 1980, sayfa: 1, Konya 
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Bu yönüyle gazete bir seçim gazetesidir. Ancak Konya’nın Millî Görüş hareketinin en önemli 
destekçisi il konumunda olması nedeniyle de seçim gazetesi olma görüntüsünden uzaklaşmış 
kalıcı bir hale gelmiştir.    
Tanrıkulu’nun ölümüne kadar geçen süre içinde gazete, her ne kadar milli görüş çizgisi 
ağırlıklı yayın yapsa da diğer yerel siyasi haberlere de sayfalarında yer vermiştir.  
Gazete Anadolu basınının alışık olduğu zorluklara göğüs gererek, Millî Görüş hareketinin 
finansal desteğiyle kendisine kısa ömür biçenleri mahcup etmiş ve yayın yaşamını farklı bir 
isimle de olsa bugüne kadar sürdürmeyi başarmıştır. Gazete, Tanrıkulu’nun ölümü sonrasında 
da Millî Görüş’ün Konya’daki önemli isimlerinin sahipliğinde37 misyonunu Merhaba adıyla 
bugünde sürdürmektedir.  
 
KAYNAKÇA 

Abanazır, Suad (1969), Günün Yazısı, Erbakan, Yeni Konya, 4 Eylül 1969, Konya. 
Abanazır, Suad (1969), Günün Yazısı, Geçerli olan değil, gerçek yol, Yeni Konya, 12 

Eylül 1969, Konya. 
Abanazır, Suad (1969), Günün Yazısı, Erbakan kazanacak mı?  Yeni Konya, 29 Eylül 

1969, Konya.  
Arabacı, Caner vd. (2008), Konya Basın Tarihi, Palet yayınları, Konya 
Başyazı (1950), İşte hak ve halkın gazetesi Yeni Meram, 28 Ağustos 1950, Konya. 
Başyazı, Yarından okurlara, Türkiye’de Yarın, 20 Ağustos 1969, Konya 
Başyazı, Nice Yıllara, Türkiye’de Yarın, 20 Ağustos 1980, Konya 
Haber, Şehrimizde İstanbul’daki gazeteler gibi bir gazete yayınlanacak, Anadolu’da 

Hamle, 27 Mayıs 1969, Konya.  
Ergun, Şevki (1935), Ekekon niçin çıkıyor? Ekekon, 14 Mart 1935, Konya.    
Es, Selçuk (1969), Konya’nın ilk Bağımsız Milletvekili (Haydar Bey), Yeni Konya, 16 

Ekim 1969, Konya. 
İmer, M. Kubilay (1969), Bize Göre, Palavrayla seçim kazanılmaz, Yeni Meram, 15 

Eylül 1969, Konya.  
Kızıltan, Ömer (2009), Söyleşi: Erbakan’a ev sahipliği yaptı, Merhaba, 1 Kasım 2009, 

http://www.merhabahaber.com/erbakan8217a-ev-sahipligi-yapti-15250h.htm 
Sural, Mahmut (1978), Tanrıkulu’nun Ardından, Konya’nın Sesi, 7 Ağustos 1978, 

Konya. 
Tanrıkulu, Ziya (1969), ÖLÇÜ, Sevgili Okuyucularımız, 30 Eylül 1969, Konya.  
Tanrıkulu, Ziya (1973), 5’nci Yıla Girerken… Türkiye’de Yarın gazetesi, 20 Ağustos 

1973, Konya. 
Tanrıkulu, Ziya (1974), İnat da bir muratmış, ÖLÇÜ, Türkiye’de Yarın, 20 Ağustos 

1974, Konya. 
Tanrıkulu, Ziya (1974), Tehlikeli bir bölünüş daha, ÖLÇÜ, Türkiye’de Yarın, 18 

Aralık 1974, Konya. 
Tanrıkulu, Ziya (1976), MSP’nin fikri, Türkiye’de Yarın, 22 Aralık 1976, Konya.  
Varol, Hasan Hüseyin (2015), Yaşadıklarım Gördüklerim, Hayra Hizmet Vakfı 

Yayınları, Konya. 
Yarın, Yarından okuyuculara, 20 Ağustos 1969, Konya. 
Yarın (1969), Zaruri Bir Açıklama, 1 Ekim Çarşamba, Konya. 
YORUM, Bu Gazete, 12 Eylül 1969, Konya.  

                                                           
37 Künyede, Rıfat Tankut, Halid Şen gibi farklı isimlar sahip olarak görülsede gazetenin Milli Görüş yanlısı 
temel çizgisi değişmemiştir. 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

71 

GAZETELER 
Anadolu’da Hamle gazetesi 
Cumhuriyet gazetesi 
Türkiye’de Yarın gazetesi 
Yeni Konya gazetesi 
Yeni Meram gazetesi 
Konya’nın Sesi 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

72 

BAKIDAKI 1990-CI İL YANVAR HADİSƏLƏRİNƏ DÜNYA KÜTLƏVİ 
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN YANAŞMASI HAQQINDA 

 
Prof. Dr. Baxşəliyev Fazil Eynulla oğlu 
Bakı Dövlət Universiteti 
 
XÜLASƏ 
Məqalədə bildirilir ki, Bakıdakı 1990-cı il yanvar hadisələri haqqında dünya informasiya 
vasitələrində gedən yazıların əksəriyyətinin müəllifləri ya hadisələrə münasibətdə balanslı 
yanaşma tərzinə üstünlük vermiş, ya da həqiqəti təhrif etmişlər. Yalnız Türkiyə kütləvi 
informasiya vasitələri hadisələrin əsil mahiyyətini söyləmiş, Azərbaycan həqiqətlərinin 
dünyaya çatdırılması üçün mühüm fəaliyyət göstərmişdilər.        
Bildirilir ki, ABŞ-dakı kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatlar M.Qorbaçovun 
islahatçılıq kursunu müdafiə etməyə xidmət baxımından fərqlənmişdir.  
Böyük Britaniyadakı kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatların əksəriyyətinin 
məzmunu ABŞ mətbuatında getmiş yazıların bir növ təkrarı idi. 
Xüsusi olaraq göstərilmişdir ki, 20 yanvar hadisələrinə xarici ölkə mətbuatında 
saxtalaşdırılmış məlumatların verilməsində Moskva şəhərindəki nəşrlər hamını 
qabaqlamışdılar. Belə təəssürat yaranırdı ki, paytaxt nəşrləri, Bakıdakı hadisələrin 
saxtalaşdırılmasında bir növ yarışırlar. 
Açar Sözlər: Bakı, yanvar hadisələri, saxta, informasiya, Türkiyə, mətbuat 
 

ABOUT THE APPROACH OF THE WORLD MEDIA TO THE JANUARY 1990 
EVENTS IN BAKU 

 
SUMMARY 
The article says that the authors of most articles in the world media about the events of 
January 1990 in Baku either preferred a balanced approach to events or distorted the truth. 
Only Turkish media reported on the true nature of the events and played an important role in 
bringing the truth about Azerbaijan to the world. 
It is said that the information provided by the media in the United States differed in terms of 
the defense of Gorbachev's reformist course. 
Much of the information provided by the British media was a kind of repetition of articles in 
the American press. 
In particular, it was noted that Moscow publications were ahead of everyone in providing 
foreign media with false information about the events of January 20. The impression was that 
the capital's publications were competing in falsifying the events in Baku. 
Keywords: Baku, January events, distortion, information, Turkey, press 
 

О ПОДХОДЕ МИРОВЫХ СМИ К ЯНВАРСКИМ СОБЫТИЯМ 1990 ГОДА В 
БАКУ 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье говорится, что авторы большинства статей в мировых СМИ о событиях января 
1990 года в Баку либо предпочли взвешенный подход к событиям, либо исказили 
правду. Только турецкие СМИ сообщили об истинном характере событий и сыграли 
важную роль в доведении до мира правды об Азербайджане.  
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Говорят, что информация, предоставленная СМИ в Соединенных Штатах, различалась 
с точки зрения защиты реформистского курса М.Горбачева. 
Большая часть информации, предоставленной британскими СМИ, была своего рода 
повторением статей в американской прессе. 
В частности, отмечалось, что московские издания опередили всех в предоставлении 
зарубежным СМИ ложной информации о событиях 20 января. Создавалось 
впечатление, что столичные издания соревнуются в фальсификации событий в Баку. 
Ключевые слова: Баку, январские события, искажение, информация, Турция, пресса  
 
ÖZƏT 
1990-cı il yanvarın ortalarından dünyanın müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri 
Azərbaycandakı hadisələr barədə müntəzəm məlumatlar verirdilər. Təəssüflə qeyd etməliyik 
ki, bu yazıların əksəriyyətinin müəllifləri ya hadisələrə münasibətdə balanslı yanaşma tərzinə 
üstünlük vermiş, ya da həqiqəti təhrif etmişlər. Yalnız Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri 
hadisələrin əsil mahiyyətini söyləmiş, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması üçün 
mühüm fəaliyyət göstərmişdilər. 
Yanvar hadisələri haqqında həqiqətlərin söylənilməsində müəyyən qədər qonşu İran İslam 
Respublikası kütləvi informasiya vasitələrinin dərc etdiyi yazıların da əhəmiyyətini 
bildirməliyik.  
ABŞ-dakı kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatlar M.Qorbaçovun islahatçılıq 
kursunu müdafiə etməyə xidmət baxımından fərqlənmişdir.  
Böyük Britaniyadakı kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatların əksəriyyətinin 
məzmunu ABŞ mətbuatında getmiş yazıların bir növ təkrarı idi. 
İtaliya və Yaponiya mətbuatındakı yazılarda baş verənlərin M.Qorbaçovun hakimiyyətinin 
təməllərinə daha da ciddi bir zərbə vuracağı qaçılmazlığının söylənilməsi həqiqətə daha 
uyğun idi. 
Çox qəribə olsa da, Fransa mətbuatında gedən yazıların çoxunda Bakı hadisələrinin baş 
verməsində təqsirkar olanlardan daha çox həmin günlərdə həlak olmuş bakılı ermənilərin 
qisasının yerdə qalmayacağından danışılırdı. 
Həmin günlərdə Türkiyə Cümhuriyyəti kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumatlar 
tək obyektivliyi ilə deyil, həm də hadisələrin əsil səbəblərinin göstərilməsi baxımından 
diqqətəlayiq idi. Bu yazıların ümumi məzmunu bu idi ki, hadisələrin mənbəyi Ermənistanın 
Azərbaycana ərazi iddiaları və onların həyata keçirilməsinə yönəlmiş güc və təxribatlardır.  
Qərb kütləvi informasiya vasitələrinin ermənipərəst mövqeyini qeyd edən Türkiyə Xarici işlər 
naziri Mesut Yılmaz bildirirdi ki, “bu hadisələrə Sovet İttifaqının daxili işi kimi baxmağa 
davam edirik. Lakin bu, Sovet İttifaqında sərhədlərimizin digər tərəfində olan, yaxşı 
münasibətlər qurmaq istədiyimiz, mədəni cəhətdən yaxın olan Azərbaycan xalqına biganə 
qalacağımız anlamına gəlmir." 
20 yanvar hadisələrinə xarici ölkə mətbuatında saxtalaşdırılmış məlumatların verilməsində 
Moskva şəhərindəki nəşrlər hamını qabaqlamışdılar. Belə təəssürat yaranırdı ki, paytaxt 
nəşrləri, Bakıdakı hadisələrin saxtalaşdırılmasında bir növ yarışırlar. Halbuki söhbət günahsız 
insanların həlak olmasından gedirdi. Bunun səbəblərini çox düşünmək də lazım gəlmirdi. 
Çünki hər bir belə yazının arxasında “erməni izləri” açıqca görünməkdə idi.  
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ABOUT THE APPROACH OF THE WORLD MEDIA TO THE JANUARY  
EVENTS 1990 IN BAKU 

 
ABSTRACT 
Since mid-January 1990, various media outlets around the world have regularly covered 
events in Azerbaijan. Unfortunately, the authors of most of these articles either preferred a 
balanced approach to events or distorted the truth. Only Turkish media reported on the true 
nature of the events and played an important role in bringing the truth about Azerbaijan to the 
world. 
It should also be noted that the articles published in the media of the neighboring Islamic 
Republic of Iran were important in that they also told the truth about the January events. 
The information provided by the American media was distinguished by its inclination to 
defend the reformist course of M. Gorbachev. 
Most of the information provided by the British media was a kind of repetition of articles in 
the American press. 
It was more correctly noted in the Italian and Japanese press that these events would 
inevitably inflict a more serious blow on the positions of the Gorbachev government. 
Oddly enough, most of the articles in the French press said that revenge would not be in vain, 
rather than the revenge of the Baku Armenians who died in those days, and not those 
responsible for the events in Baku. 
In those days, the information provided by the media of the Turkish Republic was 
distinguished not only by its objectivity, but also by pointing out the real reasons for the 
events. The general content of these articles was that the source of events was the territorial 
claims of Armenia to Azerbaijan and the forces and provocations aimed at their 
implementation. 
Noting the pro-Armenian position of the Western media, Turkish Foreign Minister Mesut 
Yilmaz said: “We continue to view these events as an internal affair of the Soviet Union. 
However, this does not mean that in the Soviet Union we will be indifferent to the Azerbaijani 
people on the other side of our borders, who want to establish good relations and are in 
cultural proximity with us. " 
Moscow publications are ahead of everyone in providing the media with false information 
about the events of January 20. The impression was that the capital's publications were 
competing in falsifying the events in Baku when it came to the death of innocent people. 
There was no need to think about the reasons for this. Because behind each such article, 
“Armenian traces” were clearly visible. 
 

О ПОДХОДЕ МИРОВЫХ СМИ К ЯНВАРСКИМ СОБЫТИЯМ 
1990 ГОДА В БАКУ 

 
АБСТРАКТ 
С середины января 1990 года различные средства массовой информации по всему миру 
регулярно освещали события в Азербайджане. К сожалению, авторы большинства этих 
статей либо предпочли взвешенный подход к событиям, либо искажали истину. Только 
турецкие СМИ сообщили об истинном характере событий и сыграли важную роль в 
доведении до мира правды об Азербайджане. 
Следует также отметить важность статей, опубликованных в СМИ соседней Исламской 
Республики Иран, в том, что они также рассказывали правду о январских событиях. 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

75 

Информация, предоставленная американскими СМИ, отличалась своей склонностю к 
защите реформаторского курса М.Горбачева. 
Большая часть информации, предоставленной британскими СМИ, была своего рода 
повторением статей в американской прессе. 
В итальянской и японской прессах, правильнее было отмечено, что эти события 
неизбежно нанесут более серьезный удар по позициям правительства М.Горбачева. 
Как ни странно, в большинстве статей французской прессы говорилось о том, что месть 
не будет напрасной, скорее, чем месть погибших в те дни бакинских армян, а не 
виновных в событиях в Баку. 
В те дни информация, предоставляемая средствами массовой информации Турецкой 
Республики, отличалась не только своей объективностью, но и указанием на настоящие 
причины событий. Общее содержание этих статей заключалось в том, что источником 
событий стали территориальные претензии Армении к Азербайджану и силы и 
провокации, направленные на их реализацию. 
Отмечая проармянскую позицию западных СМИ, министр иностранных дел Турции 
Месут Йылмаз сказал: «Мы продолжаем рассматривать эти события как внутреннее 
дело Советского Союза. Однако это не означает, что в Советском Союзе мы будем 
равнодушны к азербайджанскому народу по ту сторону наших границ, который хочет 
установить хорошие отношения и находится в культурной близости с нами». 
Московские издания опередили всех в предоставлении СМИ ложной информации о 
событиях 20 января. Создавалось впечатление, что столичные издания соревнуются в 
фальсификации событий в Баку, когда речь шла о гибели невинных людей. О причинах 
этого не было необходимости думать. Потому что за каждой такой статьей отчетливо 
просматривались «армянские следы». 
 
GİRİŞ 
Vətən tarixşünaslığında xalqımızın tarixində ağrılı-acılı səhifələrdən biri olan 20 yanvar 
faciəsi haqqında çox bəhs edilmişdir. Yəqin ki, hələ bundan sonra neçə illər keçsə də, faciənin 
səbəblərinə, nəticələrinin təhlilinə, bununla bağlı bütün məqamlara dəfələrlə münasibət 
bildiriləcək. Bugün Azərbaycan müstəqildir, özü öz torpaqlarının və taleyinin həm sahibi, 
həm müdafiəçisidir. 2020-cilidəki 44 günlük Vətən müharibəsi həm bizə, həm də dünyaya 
çox şeyi anlatmışdır.  
Hazırda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasına, erməni işğalında olan torpaqlarımızın 
azad edilməsinə nail olsa da, bəzi qonşu dövlətlərin milli münasibətlərdən, digər faktorlardan 
istifadə edib regionda qalmaq, burada yenidən möhkəmlənmək cəhdləri yenə də davam edir. 
Bu baxımdan xalqımızı müstəqilliyə aparan yolun bütün gedişindəki proseslərin ciddi 
araşdırılmasının vacibliyini qeyd etməklə bərabər, bu müstəqilliyin qorunub 
möhkəmləndirilməsi üçün bundan sonra nələrə nail olmalı olduğumuzu, hansı addımlar 
atacağımızı diqqətlə düşünüb müəyyən etməliyik. Ona görə də 20 yanvara gedən yolla bağlı 
bəzi tam cavablandırılmamış suallara cavab tapmaq yenə də aktual olaraq qalır. 
Suallar isə çoxdur. Birincisi budur ki, kimin dostu kimdir? Sözü gedən hadisələrin gedişində 
dünya dövlətlərinin rəsmi mövqeyini rəsmi olaraq əks etdirməsə də, ancaq ictimai rəyin 
formalaşdırılmasında mühüm oynayan kütləvi informasiya vasitələrinin dərc etdiyi yazıların 
təhlili, araşdırılması yuxarıda qoyulmuş suallara cavab tapmağa xeyli dərəcədə kömək edir. 
Çoxları hadisələrin hansı səbəblərdən irəli gəldiyini, qaynaqlandığını müxtəlif cür izah edir. 
Əksər yazıların müəllifləri əsas günahkarı axtarmayaraq, məsələnin mahiyyətini tamam təhrif 
edirlər.   
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Yalnız sayılı yazılarda hadisələrin senarisinin respublikadan kənarda hazırlandığını, mərkəzin 
bu planı reallaşdırmaq üçün sadəcə Azərbaycanda yaranmış vəziyyətdən istifadə etdiyini 
etiraf edirlər. 
Digər bir sual budur ki, niyə indiyədək təkcə hadisərin təqsirkarları cəzalandırılmamışdır? 
Belə bir sualda var ki, niyə indiyədək hadisələrə Moskva və dünya kütləvi informasiya 
vasitələrinin, çox zaman qərəzli olan yanaşma tərzi ilə bağlı məsələlərə obyektiv münasibət 
bildirilməmişdir. 
Məqalədə bu suallara müəyyən d cavərəcədə cavab tapılmasına cəhd edilmişdir. 
Məqalədə siyasətçilərin, beynəlxalq təşkilatların, KİV-lərin 18-28 yanvar arası dövrdə yəni 
qoşunların Bakı şəhərinə girməsindən əvvəlki vaxt, eləcə də bundan sonra, Azərbaycandakı 
vəziyyətlə bağlı dərc etdikləri məlumatlar nəzərdən keçirilmiş, müəyyən ümumiləşdirilmələr 
edilmişdir.  
 
DÜNYA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNIN BAKIDAKI YANVAR 
HADİSƏLƏRİNƏ YANAŞMASINDAKI MÜXTƏLİFLİK 
1990-cı il yanvar ayının ortalarından etibarən dünyanın müxtəlif yerlərində kütləvi 
informasiya vasitələri Azərbaycandakı hadisələr barədə müntəzəm olaraq məlumatlar 
verirdilər. Onlar baş verənləri maksimum oprativliklə təqdim etməyə çalışırdılar. Təqribən 18 
yanvar tarixindən başlayaraq ölkə daxilindəki vəziyyətin, yenidənqurmanın demokratik 
proseslərə təsirləri baxımından məlumatlar və məqalələr getdikcə daha ümumiləşdirildi. Bu 
yazıların çoxunda əsas diqqət çəkən məqamlardan biri bu idi ki, Bakıda 13-14 yanvarda baş 
verən hadisələr əsasən "son aylarda Azərbaycanda hökm sürən anarxiyanın məntiqi nəticəsi" 
kimi təsvir olunurdu. ABŞ-dakı Nyu-York Tayms qəzetinin 1990-cı il 16 yanvar tarxli 
sayında getmiş yazıda bu cür yanaşmanı tam doğru, ya da yalan saymaq çətin ki, mümkün idi 
[1, с.186]. 
Artıq 20 yanvar tarixindən başlayaraq Qərb kütləvi informasiya vasitələrinin, eləcə də ABŞ-
dakı bir sıra siyasətçilərin və təşkilatların, vəziyyətin həddindən artıq mürəkkəbliyi nəzərə 
alınaraq, verdiyi qiymətləndirmələr getdikcə daha çox tarazlı hala gəldi. 
Bu açıqlamalar, əksər Qərb nəşrləri və siyasətçiləri tərəfindən ifadə edilən daha təmkinli 
mövqedən, müəyyən qədər də Türkiyə və İran mətbuatında getniş bir qədər sərt ifadələri əhatə 
edir. 
           
ABŞ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN MÖVQEYİ 
18 yanvar 1990-cı ildə ABŞ-dakı Vaşington Post qəzetində getmiş yazıda bildilirdi ki, Ağ 
Evin sovet lideri M.Qorbaçovun fərmanlarına verdiyi reaksiya birmənalı şəkildə Moskvanın 
təkamül yolu keçən çətinliklərinə Amerikan tərəfinin dözümlülük və diplomatik takt ilə 
yanaşmasını göstərir. Ağ Evin sözçüsü Marlene Fitzvater demişdi ki, "asayişin pozulmuş 
olduğu bir vəziyyətdə qayda-qanun yaratmağın lazım olduğu anlaşılandır" [1, с.187]. 
19 yanvarda ABŞ-dakı Nyu-York Tayms qəzeti yazırdı ki, “...Sovet rəhbərinin 
azərbaycanlılar və ermənilər arasında baş verən toqquşmalar zamanı 50-dən çox insanın 
öldürüldüyünü bilməsindən sonra verilən bu qərarı, Bakını tərk edən qeyri-azərbaycanlı 
əhalidən avtobus dayanacağında, şəhərdən çıxdıqları və ya əksinə, yenicə gəldikləri mərkəzi 
hava terminalında alınmış müsahibələrdə, ümumiyyətlə, ölkənin müxtəlif bölgələrindən Sovet 
cəmiyyətinin müxtəlif nümayəndələri tərəfindən guya dəstəkləndiyi bildirilirdi. Qeyd edilirdi 
ki, M.Qorbaçov bundan əvvəl də başqa çətin vəziyyətlərdəki hərəkətlərinə görə xalqın 
hərtərəfli rəğbətini qazanmışdı. Sorğu edilən insanların ümumi rəyinə görə Azərbaycandakı 
vəziyyət guya o qədər təhlükəli imiş ki, Qorbaçovun bu bölgəyə qoşun yeridilməsini əmr 
etməkdən başqa bir yolu qalmamışmış" [1, с.187].  
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Amma əsil həqiqət tam başqa idi və ABŞ-ın əslində əlaltısı olan sovet liderinin qanlı, 
cinayətkar əməllərinə qanuni don geyindirmək məqsədinə xidmət edirdi. 
Nyu-York Tayms qəzetini 20 yanvar tarixli sayında getmiş digər yazıda bildirilirdi ki, “ 
Zaqafqaziyada ermənilərlə azərbaycanlılar arasında etnik toqquşmaların başlanmasından bəri, 
C.Buş administrasiyasının rəsmiləri M.Qorbaçovun düşdüyü vəziyyəti nəzərə alaraq həm 
passivlik, həm də dərin narahatlıq hisləri keçirirlər. Rəsmilər izah edirlər ki, rəhbərliyin 
fatalizmi bir sıra amillərlə müəyyənləşdirilir [1, с.188]. Bu yazıda da hadisələrin əsas 
gnahkarları barədə bir cümlə belə yox idi.  
Burada biz bu yazılar haqqında bəzi qənaətlərimi bildirmək istərdik. Birincisi, ABŞ-ın 
Qorbaçova indiki çətinliklərini, istəsə belə, aradan qaldırmaqda azacıq da olsa kömək edə 
bilməcəyinin, yaxud bunu istəmədiyinin bildirilməsidir. 
İkincisi, kəşfiyyat məlumatlarına görə ölkədə M.Qorbaçovu müdafiə edənlərin bazasının 
azaldığı görünsə də, lakin onun mövqeyinin hələlik möhkəm olduğu və onun kimiyyətinə 
qarşı çıxacaq rəqibinin olmadığı nəzərə alınırdı.  
Üçüncüsü, aydın olurdu ki, Sovet İttifaqında baş verən hadisələrin Sovet xarici siyasətində hər 
hansı bir dramatik dəyişikliyə səbəb ola bilməyəcək və hətta Moskvanı ABŞ-Sovet 
münasibətlərinin mərkəzi məsələsi - silahlar nəzarətində güzəştlərə vadar edə biləcək. 
Pentaqon rəsmilərindən biri bildirmişdi ki, "İndi Sovet İttifaqında baş verən hadisələrin 
ümumi mahiyyəti burada irəlicədən hiss olunmurdu. İki ölkə münasibətlərinə həsr edilmiş 
yüksək səviyyəli Malta sammitinin əsas məqsədi təlatümlü hadisələrdən əvvəl bu barədə 
M.Qorbaçovun xəbərdarlıq edilməsi ilə ona uğurlar arzuladığımız siqnalını vermək idi. 
Həqiqətən də, bizdə vəziyyətə bəzi ciddi yanaşan insanlar bu şəxsin gələcəyinin etibarlı 
şəkildə zəmanət altında ola bilməyəcəyini və siyasətimizin onun üzərində qurulacağının tam 
təminatlı olmadığını xatırladırlar. Ancaq bu, yalnız reallığın təzahürüdür, siyasət deyil. 
Siyasət həmişə olduğu kimi o deməkdir ki, öz yaratdığı fürsətlərdən istifadə etmək və geri 
dönmə halında zəmanətlər verməkdə davam edir” [1, с.189]. 
 
Böyük Britaniya kütləvi informasiya vasitələrinin hadisələr haqqında mövqeyi 
1990-cı il 19 yanvarda Londonda BBC qəzetinin müxbiri M.Saksmitin şərhində deyilirdi ki, 
Böyük Britaniyada, Şimali İrlandiyadakı münaqişə ilə bağlı acı təcrübəmizə görə bir-biri ilə 
düşmənçilik edən tərəflər arasında barışı qorumaq kimi həll olunmaz vəzifə ilə üzləşən Sovet 
rəhbərinə simpatiya göstərmək üçün hər cür əsasımız var. Burada hər iki tərəf arasında, 
müharibə edən iki millət arasında üçüncü bir qüvvənin köməyi ilə sülhə nail olmaq vəzifəsi 
qarşıda durur [1, с.190].  
Həmim günlərdə Sandi Expres qəzeti redaksiya məqaləsində yazırdı ki, “açığı, M.Qorbaçovun 
Bakıya qoşun göndərməkdən başqa yolu qalmamışdı. Ancaq Böyük Britaniya Şimali 
İrlandiyadakı kimi, qoşun gətirməyin, daha sonra ordunu geri çəkməkdən daha asan olduğunu 
da anlayır [1, с.190].   
Sandi Teleqraf agentliyi də, öz növbəsində, Zaqafqaziyanı "Sovet Livanı" adlandırırdı [1, 
с.190]. 
 
FRANSA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN MÖVQEYİ 
Parisdəki Jurnal de Dimanş 24 yanvarda məlumat verirdi ki, “son həftələrdə Livandan İrəvana 
ağır silahlar, minaatan və avtomat silahllarla yüklü təyyarələr gəlməyə davam edir. Silahların 
boşaldılması gecə saatlarında erməni gömrükçülərinin himayəsi altında həyata keçirilir. 
Sonuncular respublikanın xaricində olan hər hansı bir nəzarətdən qurtularaq qatı ekstremist 
ermənilərin tərəfini tutmuşlar. Artıq bir neçə gündür ki, hava limanında gömrükdə bir nəfər də 
olsun rus xidmət etmir.   



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

78 

Bu cür ekstremist erməni dəstələrin başında Beyrutdan və Dəməşqdən gələn erməniləri daha 
çox görə bilərsiniz. Bəziləri Livan terrorçularına və xristian silahlı qruplaşmalarına yaxındır. 
Küçə döyüşlərinin taktikalarını yaxşı bilən bir neçə yüz Livan ermənisi buraya vizasız 
gəlmişlər. Bəziləri hələlik İrəvandadır, lakin əksəriyyəti artıq Gorus və Xanlar rayonları ilə  
üzbəüz sərhəd bölgələrə yola düşmüşlər. Livan erməniləri "qardaşlarının" - qaçqınların 
müsəlmanlardan intiqam almağa çağırırlar. Beləliklə, Qafqazın gələcəyi çox acınacaqlıdır" [1, 
с.191].  
Burada heç bir şərh vermədən belə yazı məlliflərinin kimlərin maraqlarına xidmət etmələri 
aşkar görünürdü. 
 
İTALİYA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNDƏKİ YAZILARIN ÜMUMİ 
MƏZMUNU 
İtaliyada nəşr edilən "Osservatore Romano" qəzeti yazırdı ki, kəskin bir qarşıdurmada əsrlər 
boyu davam edən rəqabət, ərazi çəkişmələrinə əlavə olunan etnik, mədəniyyət, din fərqləri 
toqquşmuşdur. Sovet Mərkəzi Asiyasında müsəlman əhalinin demoqrafik artımı ilə müşayiət 
olunan İslamın oyanması və ciddi iqtisadi böhranın şiddətləndiyi əksər hallar "kasıblar 
arasında müharibəyə" gətirib çıxarır və əks millətlər arasında millətçiliyin və dözümsüzlüyün 
şiddətlənməsinə səbəb olur. Dramatik hadisələrin qiymətləndirilməsinə məsuliyyətlə və 
diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Uzun müddət (ən azı 20 il) mütəxəssislər "milli məsələnin" Sovet 
"federasiyası" daxilində partlayacağını və bütün əhalinin beşdə birindən çoxunun 
məskunlaşdığı, müsəlman adət-ənənələrinin mövcud olduğu ölkənin Mərkəzi Asiya 
hissəsində özünü xüsusi kəskinliklə göstərəcəyini proqnozlaşdırlar. Moskvanın "dövlət 
ateizmi" nin tətbiq edilməsi ilə eyni vaxtda baş verən siyasi, iqtisadi, mədəni və dil 
baxımından şiddətli mərkəzləşdirilmiş şəkildə məhdudlaşdırma siyasəti, dini etiqadın mədəni 
və etnik birləşmə rolu qazandığı şiddətli millətçiliyə səbəb oldu. Bu, indiki günlərimizdə 
bəzən belə kəskin ziddiyyətli xarakter almış formalarda baş verir [1, с.190].   
 
YAPONİYA MƏTBUATI HADİSƏLƏR HAQQINDA 
Tokio şəhərindəki Yomiuri qəzetinin 23 yanvar tarixli sayında deyilirdi ki, “Azərbaycan SSR 
Ali Soveti bütün qoşunların iki gün ərzində Bakıdan geri çəkilməsini tələb edən sərt bir qərar 
qəbul etdikdən sonra bu, əslində Moskvaya “ultimatumdur. Azərbaycandakı hadisələr indi 
M.Qorbaçov və bu Zaqafqaziya respublikası rəhbərliyi arasında qarşıdurmaya çevrilmişdir. 
SSRİ Konstitusiyasına görə, üzv respublikanın SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin 
Fərmanını rədd etmək hüququ yoxdur. Bununla birlikdə, Azərbaycan SSR Ali Soveti Fərmanı 
qanunsuz elan etmək üçün hüquqi əsas kimi keçən ilin noyabrında qəbul edilmiş respublika 
konstitusiyasının “respublika qanunları ittifaq qanunlarından üstündür” maddəsindən istifadə 
etmişdir [1, с.191]. 
Digər bir yazıda bildirilirdi ki, yerli mötəbər mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə, 
respublika rəhbərliyi artıq Azərbaycanın SSRİ-dən ayrılmasına dair ümumxalq referendumu 
hazırlıqlarına başlamışdır" [1, с.191]. 
 
AVSTRALİYA MƏTBUATI HADİSƏLƏR HAQQINDA 
Avstraliyadakı Kanberra Tayms qəzeti 1990-cı il 18 yanvarda yazırdı ki, son dövrlərdə 
respublikada baş verən şiddət hadisələrin siyasi deyil, daha çox iqtisadi səbəblərlə bağlı 
olaraq, yerli sakinlərin məhsuldar sərhəd ərazilərini ələ keçirib təsərrüfatlara çevirmək 
cəhdləri ilə əlaqədar olması haqqında fərziyyələr mövcuddur.   
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Bəlkə də Sovetlər Birliyindəki başqa yerlərdən daha çox Azərbaycandakı milli münaqişə, bu 
cür irqi, dini və mədəni fərqlərə sahib olan xalqların bir imperiya daxilində birləşməyin 
mənasızlığını ortaya qoyur və bəlkə də Azərbaycan başqa heç kim kimi M.Qorbaçovun 
imperiyanı saxlamaq cəhdlərinin hansı çətinliklər yaratdığını açıq formada göstərə bilir [1, 
с.187]. 
 
İRAN İSLAM RESPUBLİKASI MƏTBUATINDAKI YAZILAR HAQQINDA 
İranın paytaxtı Tehrandakı Cümhuriyye - İslami nəşri 19 yanvar tarixli sayında yazırdı ki, 
Sovet İttifaqı tərəfindən sərhədlərin qarşılıqlı pozulmaları İranın Moskva hökumətinin 
vəziyyətində bir daha qeyri-sabitlik yaratması üçün əlverişli zəmin yaratmışdır. Əlbətdə ki, 
Tehran buna məqsədli münasibət bəsləsəydi. Bununla yanaşı, sərhəd bölgəsində sovet 
qoşunlarının yerləşdirilməsi mövcuddur ki, bu da İran tərəfinin vəziyyətə xüsusi narahatlıqla 
yanaşmasına səbəb olur, çünki orada Ermənistan-Azərbaycan toqquşmaları baş vermir, lakin 
buna baxmayaraq bu ərazi də fövqəladə vəziyyətlə bağlı tədbirlərin təsirinə məruz qalır [1, 
с.194].  Qəzet "Azərbaycan müsəlmanlarının Kreml tərəfindən açıq şəkildə sıxışdırılmasının 
və təhqir olunmasının İran-Sovet münasibətlərinə çox mənfi təsir göstərə biləcəyini" də 
bildirirdi. 
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin İRNA agentliyi tərəfindən 20 yanvar 
gecəsinin ardınca yayılmış bəyanatında Sovet hökumətinə Azərbaycan xalqına qarşı zorakılıq 
tətbiq etməyi dayandırmaq və problemi sülh yolu ilə həll etmək üçün müraciət səsənmişdi [1, 
с.195]. Sənəddə yol verilmiş səhv tədbirlərə görə dərin təəssüf ifadə edilirdi və bildirilirdi ki, 
güc tətbiqinin davam etməsi problemin həllinə kömək etməyəcəkdir, əksinə vəziyyəti daha da 
ağırlaşdıracaqdır. 
 
ABŞ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN 
HADİSƏLƏRƏ MÜNASİBƏTİ BARƏDƏ 
Türkiyənin faciəyə reaksiyası haqqında Nyu-York Tayms qəzetinin 24 yanvar tarixli sayında 
yazılmışdı: “Diplomatların və digər rəsmilərin dediklərinə görə, yerli hakimiyyət orqanları 
ABŞ və digər Qərb ölkələrinin Sovetlərin Azərbaycana müdaxiləsini dəstəkləməsindən 
narazıdırlar və verilən rəsmi məlumatların ikili standartlara və ya bu standartların tam 
yoxluğuna əsaslandığını və bunun necə olduğunu əks etdirdiyini iddia edirlər. Hökumət 
rəsmilərindən birinin dediyi kimi, bu hadisə müsəlmanlara qarşı "siyasi və dini qərəzkarlıq" 
siyasətinin nəticəsi idi [1, с.191]. Beləliklə, Sovetlərin bu hərəkəti Vaşinqtonla onun yaxın 
müttəfiqi arasındakı münasibətlərə mənfi təsir göstərməli idi. 
Türk diplomatiyası faciənin gedişində Azərbaycanda baş verənlərin Sovet İttifaqının daxili işi 
olduğunu söyləyirdilər. Lakin bəzi rəsmilərin dediyinə görə, Ankara qeyri-rəsmi kanallarla 
Sovet İttifaqı rəhbərinin hərəkətlərindən, Bakıda sovet ordusunun törətdikləri vəhşiliklərdən 
narazı olduğunu açıq şəkildə bildirmişdi. 
Böhran günlərində, bəzi Türkiyə rəsmiləri, Qərbin münaqişənin səbəblərinə dair 
qiymətləndirmələrində qərəzli yanaşma hallarından get-gedə artan narazılıqlarını açıqca ifadə 
edirdilər.            
Bu baxımdan Türkiyənin NATO-dakı nümayəndəsinin açıqlamasının əhəmiyyətini ayrıca 
qeyd etməliyik. Açıqlamada bildirilirdi: 
1.Türkiyə, NATO üzvü olan ölkələrin Sovet Baltik respublikalarında "millətçi hərəkatlar"a 
göstərdikləri münasibətdə olduğu kimi, Azərbaycan hadisələrinə eyni diqqəti göstərmələrini 
və bununla da blokun "ikili standart" siyasət yürütmədiyini təsdiqləməsini gözləyir. 
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2.Qərbin kütləvi informasiya vasitələrində yalnız erməni tərəfinin mövqeləri əks olunur. 
Türkiyəyə görə, Azərbaycan tərəfinin yanaşması da böyük əhəmiyyətə malikdir. Qərb yalnız 
birtərəfli məlumatlara əsaslanaraq düzgün nəticə çıxara bilməyəcək. 
3.Türkiyə Azərbaycanda baş verən hadisələrdən ciddi narahat olmasına baxmayaraq, baş 
verənləri Sovet ölkəsinin daxili işi hesab edir. 
Qəzetin yazdığı kimi, blokun digər ölkələrinin nümayəndələri yanvar faciəsinə münasibət 
bildirmədilər. Müşahidəçilərin fikrincə, "bu sükût həmin ölkələrin hələ də Azərbaycan 
problemi ilə bağlı mövqelərini müəyyənləşdirə bilməməsi ilə izah olunur" [1, с.192]. 
 
TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN 
HADİSƏLƏRƏ MÜNASİBƏTİ 
Anadolu Agentliyi (Türkiyə), 24 yanvarda yazırdı ki, "Türkiyə Xarici İşlər Naziri Məsud 
Yılmaz vurğulamışdır ki, "azərbaycanlılar və ermənilər arasında illərdir davam edən fikir 
ayrılıqları Azərbaycan xalqı ilə Sovet İttifaqı rəhbərliyi arasında qarşıdurmaya səbəb 
olmuşdur. Fövqəladə vəziyyət elan edilməsinə və daha sonra qan tökülməsinə səbəb olan 
qanunsuz hərəkətlər indi hamıya məlumdur. Hər kəs mükəmməl şəkildə bilir ki, hadisələrin 
mənbəyi Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına iddiaları, eləcə də onların həyata 
keçirilməsinə yönəlmiş güc və təxribatlardır [1, с.192].  
"Qərb kütləvi informasiya vasitələrinin ermənipərəst mövqeyini qeyd edən Məsud Yılmaz 
bildirirdi ki, “bu hadisələrə Sovet İttifaqının daxili işi kimi baxmağa davam edirik. Lakin bu, 
Sovet İttifaqında sərhədlərimizin digər tərəfində olan, yaxşı münasibətlər qurmaq istədiyimiz, 
mədəni cəhətdən yaxın olan Azərbaycan xalqına biganə qalacağımız anlamına gəlmir" [1, 
с.193]. 
Türkiş Deyli Nyus nəşrinin baş redaktoru İlnur Çevikin “Qərb azərbaycanlıların 
sıxışdırılmasını alqışlayır” başlıqlı məqaləsində deyilirdi: “Sovet tankları və qoşunları 1968-ci 
ildə Çexoslovakiya sərhədini keçəndə Qərb ölkələri bu hərəkətə əsəbi reaksiya göstərərək 
Moskvaya etiraz etdilər ... İndi bir müddət sonra eyni Qırmızı Ordu azərbaycanlı millətçiləri 
öldürmək üçün Azərbaycana yol açdı, və hər zaman insan haqlarından danışan Qərb isə 
kənara durub bunu alqışlayır" [1, с.193].  
Türkiş Deyli Nyus 25 yanvarda Sovetlərin Azərbaycana qanunsuz təcavüzünü dəstəkləyən və 
ABŞ-ın mövqeyini tənqid edən digər yazıda xüsusilə olaraq deyilmişdi: "Hər şeyin dağıldığı 
bir zamanda Qərb və Şərq ölkələri təxminən 1,5 milyard nəfərlik İslam dünyasına qarşı 
"Xristian ittifaqı" yaratmaq üçün bir araya gəlmişlər. Sovet İttifaqı, yenidənqurma və aşkarlıq 
tezislərindən təbliğat məqsədi ilə istifadə edərək insan haqlarına hörmət etdiyini bildirsə də, 
eyni zamanda ikili standartlardan istifadə edir. Sovet İttifaqı xristianlara qarşı tolerantdır, 
lakin müsəlmanlara qarşı sərt bir siyasət tətbiq edir. Ölənlərin sayının dörd minə çatacağı 
qorxusu var. Qərbi Avropa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Katolik kilsəsi müsəlman xalqının 
qətliamını dəstəkləyir" [1, с.194]. 
Bu yazılar bütövlükdə birmənalı olaraq hadisələr və onların səbəbkarları haqqında ən real və 
obyektiv yanaşmaların ifadəsi idi. 
 
MOSKVA MƏTBUATININ İKİLİ STANDARTLARI YAXUD AÇIQ 
QƏRƏZKARLIQ 
Xarici ölkə mətbuatında 20 yanvar hadisələri haqqında ən təhrif olunmuş, saxtalaşdırılmış 
məlumatların verilməsində ittifaqın mərkəzi Moskva şəhərindəki nəşrlər hər mənada hamını 
qabaqlamışdılar. İlk baxışda elə təəssürat yaranırdı ki, paytaxt nəşrləri, onların ayrı-ayrı 
əməkdaşları Bakıda baş verənlərin kimlərinsə maraqları naminə saxtalaşdırılmasında bir növ 
yarışırlar. Halbuki söhbət Bakıda onlarla günahsız insanın həlak olmasından gedirdi.  
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Vəziyyətin bu hala gəlib çatmasının səbəbləri üzərində o qədər çox düşünmək də lazım 
gəlmirdi. Çünki hər bir belə yazının arxasında sifariş, “erməni izləri” açıqca görünməkdə idi.  
Sözsüz ki, müəyyən dairələr erməni cinayətkarlarının həm Dağlıq Qarabağda, həm də 
Ermənistan SSR-də azərbaycanlılara qarşı törətdikləri, lakin cazasız qalan cinayət əməllərinin 
yaddan çıxarılması, yaxud da buna uydurma səbəblər “tapılması” üçün hər vasitədən istifadə 
edirdilər. Bu baxımdan 2 əsrə yaxın Azərbaycanda yaşayan, buranı özləri üçün doğma vətən 
hesab edən rusdilli əhali ilə azərbaycanlılar arasında süni şəkildə nifaq salmaq ermənilərin 
çoxdankı planları idi. Belələrinin fikrincə, 20 yanvar hadisələri bu cür təxribatlar üçün əsil 
fürsət vermiş oldu. 
Faciəni baş verməsi ərəfəsində, ondan sonrakı günlərdə də Moskvadakı kifayət qədər nüfuzlu 
və reytinqli sayılan “İzvestiya”, “Pravda”, “Arqumentı i faktı”, “Literaturnaya qazeta” və 
digərlərinin səhifələrinə yol tapan məqalələrdə nəinki baş verənlərin səbəbləri, mahiyyəti 
təhrif olunur, heç bir günahı olmayan faciə qurbanların, o cümlədən qadınların və uşaqların 
aqibətinə biganəlik göstərilirdi, digər tərəfdən Bakıda rusdilli əhaliyə divan tutulması, 
şəhərdən zorla qovulması və digər buna bənzər uydurmalar yazılırdı. Bu, bir tərəfdən faciənin 
M.Qorbaçovun milli siyasətdə yol verdiyi bağışlanmaz səhvlərin üstünü ört-basdır etməyə 
xidmət edirdi. Eyni zamanda belə yazılar erməni dairələrinin planlı sifarişlərinin yerinə 
yetirilməsi demək idi. 
İş o yerə çatmışdı ki, Bakıda yaşayan rusdilli əhalinin əksəriyyəti fərdi, ya da kollektiv 
formada bu cür yazıların getdiyi nəşrlərin redaktorlarına şikayət məktubları yazaraq 
təqsirkarların cəzalandırılmasını tələb edirdilər [3].  
Həmin günlərdə belə müraciətlər nəinki sözü gedən nəşrlərin redaksiyalarına, eləcə də 
mərkəzi idarəçilik orqanlarına da ünvanlanırdı. Lakin bu yazıların, eləcə də Ziya Bünyadov, 
Xudu Məmmədov, Süleyman Əliyarov, Bəxtiyar Vahabzadə kimi dünyada tanınmış 
ziyalılarımızın baş verənləri əsil səbəblərini şərh edən yazıları dərc olunmamış və nəticəsiz 
qalmışdı. 
Yalnız hadisədən bir neçə gün sonra bakılı rusların, eləcə də həmin vaxt şəhərdə ezamiyyətdə 
olan digər peşə sahibləri olan digər millətlərin təmsilçilərinin ittifaqın müxtəlif şəhərlərində 
yaşayan yaxın qohumları, digər ailə üzvləri ilə telefon əlaqələri bu cür yalanların əvəzində 
düzgün məlumatların əldə edilməsinə, sözü gedən yazıların sifarişli, qızışdırıcı olmasının 
anlaşılmasına kömək etdi.  
Başqa bir müraciətdə deyilənləri də göstərmək yerinə düşərdi. Həmin günlərdə “İzvestiya” 
qəzetinin baş redaktoru İ.Laptevə ünvanlanmış müraciətdə deyilirdi ki, qəzetin əməkdaşının 
Bakı hadisələrindən bəhs edən yazısı [5] açıq saxtakarlıqdan başqa bir şey deyil və yazının 
müəllifi dərhal cəzalandırılmalıdır [4]. 
Moskadakı “Uçitelskaya qazeta”nın baş redaktoruna ünvanlanmış digər müraciət də eyni 
məzmunlu olub hadisələrin əsil mahiyyətindən bəhs edən yüzlərlə etirazlardan biri idi [3]. 
Eyni fikir, münasibət və tələb “Literaturnaya qazeta”nın 1990-cı il 31 yanvar tarixli sayında 
getmiş yazıya da aid idi [6]. 
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, nə bu sözü gedən, nə də həmin günlərdə Moskvadakı əksər qəzet 
və jurnallara ünvanlanmış digər müraciətlərin əksəriyyəti oxuculara çatdırılmadı.  
Lakin ziyalılarımız, onların arasında rusdilli Azərbaycan vətəndaşları da çox olmuşdur, 
sonrakı aylarda müxtəlif vasitələrlə Bakı hadisələri haqqında həqiqətlərin aşkarlanmasına nail 
ola bildilər. Əgər faciə ilə bağlı həqiqətlər aşkarlandıqda sonra həmin hadilərin 
günahkrlarının, eləcə də mətbuatda vəzifə borclarını yerinə yetirmək əvəzinə, saxtakarlıq 
edənlərin əməllərinə indiyədək hüquqi qiymər verilməmişdirsə, təqsirkarlar öz cəzalarını 
almamışlarsa, bu öz böyük ictimai bəladır.   
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Ola bilsin ki, Bakı hadisələrinin ardınca ittifaqda baş verən digər beynəlxalq və siyası 
hadisələrin, sonda SSRİ kimi nəhəng imperiyanın süqutu fonunda Bakı faciəsini, onun 
təqsirkrlarını və mahiyyətinin saxtalaşdıranları yaddan çıxaranlar da oldu. Lakin tarix davam 
edir. Xalqımız, milliyyətindən asılı olmayaraq həmin hadisələrin şahidləri olan 
vətəndaşlarımız nə faciənin qurbanlarını, nə də bu hadisələrin dövlət müstəqilliyimizin 
bərpası üçün əhəmiyyətini heç vaxt unutmayacaqlar. 
 
NƏTİCƏ 
Beləliklə, apardığımız təhlillər nəticəsində aydın oldu ki, 1990-cı il Bakıdakı yanvar 
hadisələri haqqında beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrində gedən yazıların böyük 
əksəriyyəti baş verənlərə ədalətli, obyektiv yanaşma tərzi əvəzində buna tam əks olan 
mövqelərdən çıxış etmişlər. 
Bu cür yazıları şərti olaraq 3 qrupa bölmək olar.  Birinci qrup, bunlar mütləq əksəriyyəti təşkil 
edir, yazılar nəinki hadisələrin əsas səbəblərini və mahiyyətini göstərməmiş, çox güman ki, 
bunu heç istətməmişlər. Sadəcə seyrçi mövqelərdən yanaşılmış yazılar, xüsusi ilə də ABŞ, 
Böyük Britaniya və Fransa kimi özlərini demokratiyanın təminatçıları, insan hüquqlarının 
müdafiəçiləri kimi qələmə verən ölkələrin mətbuatında, baş verənlərə ikili standartlardan 
yanaşıldığını, öz dövlətlərinin maraqlarını üstün tutduqlarını bir daha göstərmiş oldu. Çox 
təəssüf ki, bu cür yanaşma bu gün də davam edir. 
Azlıq təşkil edən ikinci qrup yazılarda Bakı hadisələrinin mahiyyətindən daha çox onun sovet 
imperiyasının varlığı üçün yaradacağı təhlıkəli nəticələrdən danışılırdı. Hər bir halda bu cür 
yazılarda hadisələr haqqında qərəzli, uydurma məlumatlar verilməmişdir. 
Üçüncü qrup yazılarda, burada Türkiyə Cümhuriyyəti kütləvi informasiya vasitələrində gedən 
yazıların həlledici rolunu xüsusi ilə qeyd etməliyik, hadisələr haqqında obyektiv məlumatlar 
verilmiş, dinc insanlara kütləvi şəkildə divan tutulması qətiyyətlə pislənilmişdir. Bu yazıların 
ən əsas əhəmiyyəti bu idi ki, Bakı hadisələri haqqında sovet rəsmi strukturlarının yaratdıqları 
informasiya blokadasının yarılması mümkün olmuşdu və Azərbaycan həqiqətlərinin, 
M.Qorbaçovun cinayətkar əməlləri haqqında təkzib olunmaz faktların dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılması baş tutmuşdu. 
Hesab edirik ki, burada yazdıqlarımız araşdırdığımız problem haqqında deyilməsi vacib olan 
fikirlərin bir hissədir. Bu fəaliyyət yenə də davam etdirilməlidir. Ən azı ona görə ki, Qərb 
dünyasının, onun Türk və İslam dünyasına münasibətində ikili standartlar mövqeyi hələ də 
davam etməkdədir.   
 
Kaynakça: 

1.20 Yanvar hadisələri. Sənədlər, mövqelər, şərhlər (1990-2000).  Bакı, Çaşıoğlu, 
2000. 242 s. 

2.Бакинский рабочий, 3 февраля 1990 г. 
3.Баку, 3 февраля 1990 г. 
4.Бакинский рабочий, 1 февраля 1990 г. 
5.Известия, 28 января 1990 г.  
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AZƏRBAYCANI DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASINA APARAN 
YOLUN SON MƏRHƏLƏSİ 

 
Əzizova Rübabə Yasin qızı 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 
ÖZƏT 
1990-cı il 20 yanvar faciəsi sübut etdi ki, xalqımızı bu cür bəlalardan xilas edə biləcək yeganə 
yol dövlət müstəqilliyinin bərpasına nail olmaqdır. Faciənin ardınca Heydər Əliyevin 
Moskvada səsləndirdiyi bəyanat Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə gedən yolun son 
mərhələsinin başlanğıcı olaraq bu yolun gedişinə parlaq işıq salmış oldu. Faciədən sonra 
siyasi həyatda baş vermiş ən mühüm dəyişiklik Ə.Vəzirovun yerinə A.Mütəllibovun  yanvarın 
24-də Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi oldu. 1990-cı ilin mayın 18-də Ali 
Sovetin sessiyasında yanvar faciəsindən sonra Moskvanın “tələblərini” artıq doğrultmuş 
A.Mütəllibovun Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti seçilməsi də gözlənilməz deyildi.  
Müstəqilliyə aparan son mərhələsində xalq hərəkatının bütün uğurları Ulu Öndər H.Əliyevin 
fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. O, imperiyanın saxlamasına çalışan qüvvələrə, ilk növbədə 
Kommunist Partiyasına və Sovet dövlətinə açıq etirazını bildirmişdi, onların riyakar siyasətini 
ifşa edərək Kommunist Partiyasından çıxmışdı. 
H.Əliyevdən fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyi ittifaq miqyasında gedən proseslərin hansı  
istiqamətlərdə cərəyan etdiyini görə bilmirdi. 
1990-cı ilin yaz və yayında respublikanın ictimai - siyasi həyatında daha bir neçə əhəmiyyətli 
hadisələr də baş verdi. Onların ümumi məzmunu hakimiyyətin demokratik qüvvələrin 
təzyiqləri qarşısında geri çəkilərək bəzi güzəştlərə getməsi idi. 21 may tarixli Fərman ilə 28 
may - 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yarandığı gün Azərbaycan 
dövlətçiliyinin bərpası günü elan edildi. Bunun ardınca üçrəngli bayrağımız parlament binası 
üzərində dalğalandı. 
 1991-ci ilin fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasının gündəliyi, müzakirə 
olunan məsələlərin rəngarəngliyi, taleyüklü xarakter  daşıması ilə fərqlənirdi.  
Sessiyanın gedişində demokratik qüvvələrin tələbi ilə respublikanın adından “sovet, sosialist 
sözlərinin götürüldü. Həmin gündən dövlətimizin  adı dəyişdirilərək, “Azərbaycan 
Respublikası” aldlandırıldı. 
A.Mütəllibov 1991-ci ilin sentyabrın 14-də artıq fəaliyyəti formal xarakter daşıyan dövlətin  
idarəçilik sistemində lüzumsuz qurum olan Azərbaycan KP-nın buraxılması haqqında  fərman 
verdi. 
1991-ci ilin oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya qanununun 
qəbul edilməsinin ardınca müstəqilliyimizin dünya birliyi tərəfindən tanınması prosesi 
başlandı. İlk olaraq Türkiyə, sonra Pakistan, Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıdıqlarını elan etdilər.  
Açar Sözlər: 20 yanvar faciəsi, xalq hərəkatı, müstəqillik, bəyannamə, seçkilər, islahatlar 
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THE LAST STAGE TOWARDS THE RESTORATION OF THE STATE 
INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

 
Abstract  
The tragedy of January 20, 1990 proved that the only way to save our people from such 
troubles is to restore state independence. Heydar Aliyev's statement in Moscow after the 
tragedy shed light on the course of this path as the beginning of the last stage on Azerbaijan's 
path to state independence. The most important change in political life after the tragedy was 
the election on January 24 of the first secretary of the Central Committee of the Communist 
Party of Azerbaijan A. Mutallibov instead of A. Vazirov. It is not surprising that after the 
January tragedy at the session of the Supreme Council on May 18, 1990, A. Mutallibov was 
elected the first president of the Republic of Azerbaijan, who already justified the "demands" 
of Moscow.   
All the successes of the popular movement at the last stage leading to independence were 
associated with the activities of the Great G. Aliyev. He openly protested against forces trying 
to preserve the empire, primarily against the Communist Party and the Soviet state, exposing 
their hypocritical policies, leaving the Communist Party. Unlike Heydar Aliyev, the 
leadership of Azerbaijan did not see the direction of the processes taking place at the union 
level. In the spring and summer of 1990, several more important events occurred in the socio-
political life of the republic. Their general content was that the government, under pressure 
from democratic forces, made some concessions. By a decree of May 21, May 28, 1918, the 
day of the formation of the Azerbaijan Democratic Republic, was declared the day of the 
restoration of Azerbaijani statehood. After that, our tricolor flag fluttered over the parliament 
building.   
The agenda of the session of the Supreme Council of the Azerbaijan SSR on February 5, 1991 
was distinguished by the variety of issues discussed and the fateful nature. During the session, 
at the request of democratic forces, the words "Soviet, socialist" were removed from the name 
of the republic. From this day on, the name of our state was changed and became known as 
the "Azerbaijan Republic." On September 14, 1991, A. Mutallibov issued a decree on the 
dissolution of the Communist Party of Azerbaijan, an unnecessary body in the system of 
public administration, the activities of which were already of a formal nature. After the 
adoption of the Constitutional Act "On the Restoration of State Independence" on October 18, 
1991, the process of recognition of our independence by the world community began. First, 
Turkey, then Pakistan and Romania recognized the independence of Azerbaijan. 
Keywords: January 20 tragedy, popular movement, independence, declaration, elections, 
reforms 
 
GİRİŞ 
Azərbaycan tarixinin hər bir günü, səhifəsi bizim üçün həm ibrətamiz, həm də şərəflidir. 
Dövlətçiliyimiz dəfələrlə çətin sınaqlarla üz-üzə qalsa da, lakin hər dəfə varlığımızı, milli 
mənliyimizi qoruyub saxlaya bilmişik. Tariximiz, xalqımız üçün ən ağır sınaqlardan biri 
1990-cı il yanvar faciəsi ilə bağlıdır. Bu mövzuda indiyədək yüzlərlə əsərlər, kitablar yazılsa 
da, çoxlu tədqiqatlar aparılsa da, hələ də bir sıra məsələlər tam araşdırılmamışdır. Xüsusi ilə 
də faciənin baş verməsində günahkar olan Azərbaycan cəmiyyətində, eləcə də o vaxtkı ittifaq 
rəhbərliyindəki təqsirkarların cinayətkar əməlləri tam sonadək araşdırılmamış, onlar 
cəzalandırılmamışlar. Məqalədə faciənin xalq hərəkatının genişlənməsinə təsiri və bu 
hadisələrin dövlət müstəqilliyimizin bərpasını yaxınlaşdırılması ilə bağlı bəzi məqamlara yeni 
nöqteyi nəzərdən yanaşmağa çalışılmışdır.  
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HEYDƏR ƏLİYEVİN 1990-CI İL 21 YANVAR MOSKVA BƏYANATI 
1990-cı il 20 yanvarda birbaşa Moskvanın göstərişi ilə həyata keçirilmiş qanlı qırğını 
xalqımızın mübarizə əzmini sarsıda bilmədi. Hadisələrin əsas ibrət dərsi də bu oldu ki, 1918-
ci ilin yazında olduğu kimi, xalqı bu cür, sonrakı bəlalardan xilas edə biləcək yeganə yol kimi 
dövlət müstəqilliyinin bərpasına nail olmaq məqsədi tam qətiləşdi. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin faciənin ardınca 1990-cı il yanvarın 21-də Moskvada bəyanatla 
çıxış edib hadisələrin əsas təqsirkarı M.Qorbaçovun milli məsələlərə münasibətindəki 
səhvlərinin olduğunu bildirməsinin siyasi əhəmiyyəti olduqca böyük idi [4, s.128]. Bəyanat 
dövlət müstəqilliyinə gedən yolun son mərhələsinin başlanğıcı olaraq bu yolun gedişinə bir 
növ parlaq işıq salmış oldu. 
İlk olaraq Moskva bəyanatında irəli sürülmüş ideyaların milli - azadlıq  hərəkatına təkanverici 
təsirini ayrıca qeyd etməliyik. Bu çıxışda faciənin  səbəblərini təhlil edilib ona verilən siyasi 
qiymət verilməsi bir daha göstərdi ki, faciə Moskvanın və respublika rəhbərlərinin eyni 
dərəcədə günahı üzündən yol verilmiş kobud siyasi səhvin nəticəsi idi.  
Bütövlükdə xalqımızın çoxəsrlik azadlıq mübarizəsi tarixində xüsusi yeri olan, 1980-ci illərin 
ikinci yarısı üçün ən əhəmiyyətli və məsuliyyətli olan dövlət müstəqilliyinin bərpasına aparan 
yol bu cür başladı. 
 
RESPUBLİKA RƏHBƏRLİYİNİN DƏYİŞİLMƏSİ VƏ ALİ SOVETƏ YENİ 
SEÇKİLƏR 
Faciədən sonra siyasi həyarda baş vermiş ən mühüm dəyişiklik respublika rəhbərliyinin 
dəyişilməsi idi. “Moskva gizlincə respublikadan qaçmış Ə.Vəzirovun yerinə hakimiyyət 
uğrunda mübarizədə bütün vasitələrdən istifadə edərək qalib gəlmiş A.Mütəllibovu yanvarın 
24-də Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçdirdi” [3]. 
1990-cı ilin mayın 18-də Ali Sovetin sessiyasında yanvar faciəsindən sonra Moskvanın 
“tələblərini” artıq doğrultmuş “A.Mütəllibovun Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti 
seçilməsi də” gözlənilməz hadisə demək deyildi [7, s.19]. 
1990-cı ilin əvvəllərində keçirilən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə növbəti seçkilər deputatlığa 
namizədlərin müxtəlif siyasi partiyalardan və təşkilatlardan təmsil olunmaları, onların siyasi  
platformaları və digər məsələlərdə fərqli cəhətlərlə yadda qaldı. Eyni zamanda bu, dəyişilmiş 
respublika rəhbərliyinin mövqelərini tənqid edən xalq hərəkatının, yeni yaranmış 
cəmiyyətlərin təmsilçiləri olan deputatların sessiyalardakı çıxışları xalq hərəkatının gedişində 
səslənən çağırışların, irəli sürülən tələblərin parlament tribunasında və yığıncaqlarında daha 
qətiyyətli və konkret səslənməsinə imkan verdi. 
 
İDARƏÇİLİK SİSTEMİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR 
Qarabağ hadisələrinin gedişində respublikada və yerlərdə hakimiyyət idarəçilik orqanların 
formalaşmasında bəzi dəyişikliklər edilmişdi. Əvvəllər, Azərbaycan KP-nın  rayonlarda yerli 
partiya komitələrinin birinci katibi vəzifəsi faktik və real rəsmi idarə orqanı idi. Sonradan 
siyasi islahatların gedişində prezident vəzifəsi postunun təsis edilməsin ardınca yerlərdə  
rayon icra  hakimiyyətlərinin başçısı və onun aparatı təşkil olundu. Hətta rayonlarda hər iki  
quruma eyni adamın başçılıq etməsi də adi qəbul edilirdi. 
Eyni sözləri respublika prezidenti haqqında da demək olar. A.Mütəllibov respublika partiya 
təşkilatının birinci şəxsi olarkən, bəhs etdiyimiz sessiyada həm də prezident vəzifəsinə seçildi 
və 1991-ci ilin avqustunda dövlət çevrilişinə cəhd adı verilən siyasi şoudan sonra 
“Azərbaycan KP-nın buraxılmasına qədər” [2, s.90] hər iki vəzifəni icra edirdi. 
Qeyd edək ki, may sessiyasındakı prezident seçkiləri demokratik qaydada keçirilməyərək 
yenə də əvvəlki illərin formal seçki prosesini xatırladırdı.   
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Deputatların əksəriyyətinin rayon partiya təşkilatlarının başçılarından, digər partiya - sovet və 
təsərrüfat kadrlarından ibarət olduğu şəraitdə başqa nəticə gözləmək də mümkün deyildi. 
 
XALQ HƏRƏKATININ ŞƏRİKSİZ LİDERİ 
Qeyd etməliyik ki, müstəqilliyə aparan son mərhələsində xalq hərəkatının bütün uğurları Ulu 
öndər H.Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. 
H.Əliyev 1990-cı ilin iyulun 20-də Bakıya qayıtdıqdan sonra Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 
deputatı kimi iqtidara öz siyasi təcrübəsindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ probleminin 
aradan qaldırılması üçün yardımını, bütün xalqın  qüvvələrinin bu məqsəd ətrafında səfərbər 
edilməsini təklif etsə də, həm iqtidar, həm müxalifət cəbhəsindəki müəyyən qüvvələr bu 
böyük şəxsiyyətin kölgəsində qalacaqlarındanmı, siyasi qısqanclıqdanmı, ya da başqa əsassız 
səbəblərdən bunu istəmədilər.  
Bakıdan Naxçıvana qayıtmalı olan H.Əliyev Naxçıvan MSSR və Azərbaycan SSR-in deputatı 
kimi həmin günlərdə səmərəli işlərin təşəbbüskarı oldu və onlara başçılıq etdi [6]. 
Burada bir məsələ haqqında öz qənaətimizi bildirmək istərdik. Əgər AXC elan edilməsinin 
ardınca “1918-ci ilin iyunun 16-da  Tiflisdən Gəncəyə köçdükdən sonra” [5, s.138] azadlıq 
hərəkatı, istiqlal bayrağı Gəncədən Bakıya gəlmişdisə, indi məhz H.Əliyevin çağırışları və 
təşəbbüslərindən sonra  həm azadlıq, həm də müstəqillik rəmzi olan üçrəngli bayrağımızın 
Bakıya yolu məhz Naxçıvandan başladı. 
Həmin vaxt respublikanın siyasi həyatnda və eləcə də milli azadlıq hərakatının gedişində çox 
önəmli hadisə baş verdi. Xalq hərəkatının genişlənməsindən çəkinən A.Mütəllibovun və 
komandasının mühafizəkar siyasətini ciddi tənqid edən uzaqgörən dünya miqyaslı siyasətçi 
Heydər Əliyev imperiyanın qorunub saxlamasına çalışan qüvvələrə, ilk növbədə Kommunist 
Partiyasına və Sovet dövlətinə açıq etirazını bildirdi, onların riyakar siyasətini ifşa etdi və 
“1991-ci ilin iyunun 19-da Kommunist Partiyasından çıxdığını bəyan etdi” [3]. Lakin 
respublika rəhbərliyi yenə də bu qətiyyətli seçimi anlaya bilməmişdi. 
 
A.MÜTƏLLİBOV HÖKUMƏTİNİN MİLLİ MARAQLARA ZİDD SİYASƏTİ 
H.Əliyevdən fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyi ittifaq miqyasında gedən proseslərin hansı  
istiqamətlərdə cərəyan etdiyini nəzərə ala bilmirdi. 1990-cı ildə ətrafında siyasi ehtirasların 
qızışdığı məsələlərdən biri də M.Qorbaçovun guya ittifaq müqaviləsinin yeni redaksiyasına, 
ittifaqın qalıb - qalmamasına münasibət  bildirilməsi və digər müzakirələrin aparılması idi. 
M.Qorbaçovun 1990-cı ilin noyabrında yeni ittifaq müqaviləsinin imzalanması ilə guya 
dağılmaqda olan ittifaqı xilas etmək cəhdləri əslində siyasi  manevr olaraq onu dağıtmaq 
prosesini daha da sürətləndirmişdi. 
 “1991-ci ilin martın 15-də M.Qorbaçov televiziyza ilə xalqa müraciət edərək martın 17-də 
keçiriləcək referendumda əhalini SSRİ-nin saxlanmasına səs verməyə çağırdı” [9, s.140].  
Seçki sistemində əvvəlki illərin “ənənələrinin” hələ də qaldığı  şəraitdə xalq hərəkatının və 
digər millətçi qrupların nisbətən güclü olduğu, öz hökumətlərinin mövqeyinə təsir imkanları 
geniş olan Latviya, Litva, Estoniya, Moldova, Gürcüstan respublikalarında referendumun 
keçirilməsindən imtina edilsə də, “Azərbaycanda 1991-ci il martın 17-də SSRİ-nin saxlanması 
ilə bağlı respublikada saxta referendum təşkil edərək, guya əhalinin 75 faizinin seçki 
məntəqələrinə gəlməsi, onların 93 faizinin müstəqilliyin əleyhinə səs verdiyini elan edilmişdi 
[9, s.140].   
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XALQ HƏRƏKATININ NÖVBƏTİ UĞURLARI 
1990-cı ilin yaz və yayında respublikanın ictimai - siyasi həyatında daha bir neçə yadda qalan 
əhəmiyyətli hadisələr də baş verdi. Onların ümumi məzmunu   hakimiyyətin demokratik 
qüvvələrin təzyiqləri qarşısında geri çəkilərək əvvəllər mümkün sayılmayan bəzi güzəştlərə 
getməsi idi. O cümlədən, “21 may tarixli Fərman ilə 28 may - 1918-ci ildə Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının yarandığı gün Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası günü elan 
edildi” [2, s.84]. Bunun ardınca üçrəngli bayrağımız parlament binası üzərində dalğalandı. 
“1991-ci ilin fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasının gündəliyi, müzakirə 
olunan məsələlərin rəngarəngliyi, taleyüklü xarakter  daşıması ilə fərqlənirdi” [3]. 
Müzakirələrin əsas istiqaməti kimi, respublikadakı dərin böhranın, Dağlıq Qarabağ 
probleminin səbəbləri, onların aradan qaldırılması üçün cəmiyyətdə milli vəhdətə, birliyə nail 
olmağın zərurliyi haqqında geniş danışılsa da, lakin əməli olaraq bir nəticəsi olmadı. 
Sessiyanın gedişində demokratik qüvvələrin, xalq hərəkatının təkidli tələblərinin nəzərə 
alınmasının nəticəsi kimi respublikanın adından “sovet, sosialist sözlərinin götürülməsi adi bir 
hadisə olmayaraq, artıq Azərbaycan cəmiyyətində yaranmış yeni siyasi reallığın əksi, nəticəsi 
demək idi. “Həmin gündən dövlətimizin  adı dəyişdirilərək, “Azərbaycan Respublikası” 
aldlandırıldı” [3]. 
 
HEYDƏR ƏLİYEVİN NÜFUZUNUN DAHA DA ARTMASI 
Qeyd etməliyik ki,  həmin günlərdə həm xalq, həm də siyasi hərəkatın aparıcı qüvvələri və 
liderlərinin müəyyən edilməsi vəzifəsi qarşıya çıxdı. Əgər xalq hərəkatının şəriksiz lideri kimi 
xalq H.Əliyevi görürdüsə, siyasi partiyaların blokunda bunu demək çətin idi. Yeni yaranan 
siyasi partiyalarının təcrübəsizliyi, geniş xalq kütlələrinin hansı siyasi partiyanın ardınca 
gedəcəyini seçməkdə tərəddüd etməsi, yaxud bunu istəməməsi və digər səbəblər üzündən 
hələlik bunların heç biri aparıcı siyasi partiya rolunu oynaya bilmirdi.  
1991-ci ilin avqust günlərində SSRİ-nin süqutunun son aylarının başlanğıcı sayılan daha bir 
siyasi şou, onun ətrafında baş verənlərə münasibətdə Azərbaycan rəhbərliyinin yenə də çevik 
reaksiya vermək bacarığında olmadığı bir daha aydın oldu.   
Həmin günlərdə Azərbaycandakı siyasi partiyaların əksəriyyəti bundan fərqli olaraq hadisəni 
anti - konstitusiyon hadisə kimi pisləməklə, ittifaq üzrə bu mövqeni müdafiə siyasi qüvvələr, 
demokratik təsisatlar və digər qüvvələrlə həmrəylik nümayiş etdirdi. 
 
A.MÜTƏLLİBOV HÖKUMƏTİNİN GERİ ÇƏKİLMƏSİ 
“1991-ci ilin yayında Moskvada komitəçilərin məğlubiyyətindən sonrakı hadisələr siyasi 
həyatda cərəyan edən proseslərə və A.Mütəllibovun mövqeyinə daha çox təsir  göstərirdi” [8, 
s.265]. Siyasi hadisələrin perspektivlərinə respublika rəhbərliyindən fərqli  olaraq açıq gözlə 
baxan gənc siyasi liderlərin “qəsdçilər”in hərəkətlərini  pisləməsi sonrakı günlərdə onların 
mövqeyini  xeyli gücləndirdi.  
Həmin qüvvələrin təkidlərindən sonra “1991-ci il avqustun 30-da Ali Sovetin növbədənkənar 
sessiyasında gərgin müzakirələrdən sonra “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini 
bərpa etmək haqqında” Bəyannamə qəbul edildi” [6].  
Bəyannamə Azərbaycanda on illərlə davam edən, gah dayanan, gah da yenidən başlayan və 
davam edən milli azadlıq hərəkatı tarixində meydana çıxmış vacib proqram xarakterli mühüm 
sənəd idi və o, xalqımızı 1920-ci ildən sonra  gözlədiyimiz müqəddəs amala daha bir addım 
yaxınlaşdırdı.   
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Azərbaycan Respublikası prezidenti A.Mütəllibov 1991-ci ilin sentyabrın 14-də xalq 
içərisində yox vəziyyətində olan siyasi nüfuzunu bərpa etmək məqsədi ilə daha bir addım atdı. 
Həmin gün artıq “fəaliyyəti formal xarakter daşıyan, dövlətin  idarəçilik sistemində lüzumsuz 
qurum olan Azərbaycan KP-nın buraxılması haqqında  fərman verildi” [8, s.280]. 
 
DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN BƏRPASI 
“1991-ci ilin oktyabrın 18-də Ali Sovet növbəti sessiyasında qanunun qəbul edilməsi 
xalqımıza çoxdan gözlənilən tarixi yaşatdı” [1]. 1920-ci ildə itirilmiş dövlət müstəqilliyimizin 
yenidən bərpası xalqımızın tarixində ən əlamətdar hadisələrdən biri demək idi. 
Azərbaycan dövlət müstəqiliyinin bərpası haqqında Konstitusuya Aktını qəbul etməklə, bu 
məsələdə də digər respublikaları qabaqlayaraq, bu şərəfli, fəxarət doğuran addıma 
məqsədyönlü şəkildə, xeyli qabaqcadan gəldiyimizi bir daha sübut etmişdi. Bu, böyük siyasi 
əhəmiyyət kəsb edirdi. 
1991-ci ilin oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya qanununun 
qəbul edilməsinin ardınca müstəqilliyimizin dünya birliyi tərəfindən tanınması prosesi 
başlandı. İlk olaraq “Türkiyə, sonra Pakistan, Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini 
tanıdıqlarını elan etdilər” [2, s.94].  
Noyabrın 14-də Moskva yaxınlığında Novo - Oqaryova adlı yerdə Azərbaycan da daxil 
olmaqla “7 respublika liderlərinin görüşündə yeni dövlətlərarası birliyin yaradılmasını 
nəzərdə tutan “Suveren Dövlətlər İttifaqı” haqqında müqavilənin təklif edilən variantından 
imtina edərək, yalnız ilin sonuna qədər vahid bir konfederal dövlətin yaradılacağı haqqında 
sazişi imzalamaq barədə razılığa gəlindi” [9, s.154].  Bu, o demək idi ki, M.Qorbaçovun 
gözləntiləri yenə də özünü doğrultmadı. Bu, faktik olaraq ittifaqın qalacağını şübhə altına 
alırdı. Bu artıq müstəqillik ideyalarının artıq real sezmələrini göstəriridi. 
1990-cı ilin dekabrın 8-də üç slavyan respublikasının  - Rusiya Federasiyası, Ukrayna və 
Belorus respublikalarının ittifaqdan çıxdıqlarını bəyan etmələri və Müstəqil Dövlətlər 
Birliyini yaratmaları faktiki olaraq “M.Qorbaçovun hakimiyyətinin əvvəllərindən başlamış 
siyasi oyunun məntiqi nəticəsi kimi SSRİ-nin süqutu demək idi”  [10, s.36]. 
 
NƏTİCƏ 
Tədqiqatımızda xalqımız üçün ən ağır sınaqlardan biri olan 1990-cı il yanvar faciəsinin baş 
verməsi ilə bağlı bəzi məsələlərə yenidən nəzər salınmış, indiyədək elmi dövriyəyə cəlb 
edilməmiş bir sıra faktlara münasibət bildirilmişdir. 
Gəldiyimiz qənaətlərdən biri də budur ki, dövlət müstəqilliyimizin bərpasına nail olan 
xalqhərəkatının mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasında faciənin törətdiyi nəticlərin təsiri heç 
də az rol oynamamışdır. Lakin faciə ilə dövlət müstəqilliyinə aparan yolun gedişində baş 
vermiş bəzi mühüm hadisələr, onların nəticələri təəssüf ki, sonadək araşdırılmamışdır. 
Məqalənin əvvəlki tədqiqatlardan fərqi budur ki,  faciənin xalq hərəkatının genişlənməsinə 
təsiri və bu hadisələrin dövlət müstəqilliyimizin bərpasını yaxınlaşdırılması ilə bağlı bəzi 
məqamlara yeni nöqteyi nəzərdən yanaşılmışdır. Araşdırmalarımız göstərmişdir ki, yalnız get-
gedə genişlənən xalq hərəkatının təsiri ilə Azərbaycan dövlət müstəqiliyinin bərpası haqqında 
Konstitusuya Aktının qəbul edilməsindən sonra müstəqilliyimiz rəsmiləşmiş, “dönməz”, 
“əbədi” olmuşdur.  
Gəldiyimiz qənaətlərdən biri də budur ki, dövlət müstəqiliyimizin bərpası xalqın tarixində 
yeni parlaq, azad, sərbəst inkişaf dövrünün - müstəqillik dövrünün əvvəli demək idi. Bu 
hadisə Azərbaycanın müstəqilliyi rəsmiləşərək xalqımızın tarixində yeni parlaq, azad, sərbəst 
inkişaf dövrünün  başlanması idi.  
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CUMHURBAŞKANI İSMET İNÖNÜ’NÜN İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARİFESİNDE 
İÇ SİYASETTE BİRLİK OLUŞTURMA ÇABASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
 
Öğr. Gör. Dr. Murat KARATAŞ 
Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 
ORCID: 0000-0003- 1174-5828 
 
ÖZET 
Türk ordularının Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk dünyanın koşar adım İkinci Dünya Savaşı koşullarına girdiği atmosferde-10 Kasım 
1938-vefat etti. Onun vefatı üzerine yıllarca Başbakanlık koltuğunda oturan ancak 1937 
sonbaharından itibaren siyasetin dışında bırakılan İsmet İnönü TBMM tarafından Türkiye’nin 
İkinci Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı İnönü hızlı bir şekilde iç siyasette birlik 
oluşturma projesini uygulamaya soktu. Bu proje ile İnönü, Atatürk döneminde çeşitli 
gerekçelerle siyasal sistemin dışında kalan/bırakılan isimleri Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP)’ne davet etti. İnönü tarafından CHP’ye davet edilen Ali Fuat Cebesoy, Kazım 
Karabekir ve Rauf Orbay gibi isimlerin ortak özelliği Atatürk ile Türk İstiklal Harbinde yol 
arkadaşlığı yapma ayrıca Cumhuriyetin ilanı sonrası modernleşme projesi doğrultusunda 
hayata geçirilen inkılâplara karşı çıkmaları idi. İnönü’nün bu adımı atarken üç amaç 
güttüğünü söylemek mümkündür. Bunlardan birincisi İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya 
çıkarabileceği olumsuzluklara karşı içeride milli birliği güçlendirmekti. İkincisi toplumda 
karşılığı olan isimleri yanına çekerek onların çevresinde oluşabilecek muhalefeti önlemekti. 
Üçüncüsü ve daha önemlisi ise Atatürk sonrası dönemde kendi siyasetini uygulayacak yeni 
bir kadro kurmak idi. Bu doğrultuda meşhur sofranın asıl isimleri siyasetin dışında 
bırakılırken Faik Ahmet Barutçu, Hüseyin Cahit Yalçın, Seyfi Düzgören, Dr. Refik Saydam 
gibi yeni isimler siyasete dâhil edilmişlerdir. İnönü, proje kapsamında ortaya çıkan kadro ile 
1939-1950 döneminde Türkiye’yi ve CHP’yi yönetmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Milli Şef, Muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi, 
Milli Birlik 
 

AN EVALUATION ON PRESIDENT ISMET INONU'S STRUGGLE TO BUILD 
UNION IN DOMESTIC POLICY ON THE EVE OF SECOND WORLD WAR 

 
ABSTRACT 
Veteran Mustafa Kemal Atatürk who is the supreme commender of Turkish army and the 
founder of Republic of Turkey passed away (10 November 1938) in the atmosphere where 
world entered to the Second World War at the double. İsmet İnönü who served as the prime 
minister of Turkey for years however excluded from politics since the autumn of 1937 was 
elected as the second President of Turkey by TGNA after the demise of Mustafa Kemal 
Atatürk. President İnönü rapidly implement the project of forming union in domestic politics. 
By this project, İnönü invited the names who stayed out/excluded from political system 
because of several justifications to the Republican People's Party (RPP). The common feature 
of names such as Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir and Rauf Orbay, who were invited to 
RPP by İnönü, was to be a companion with Atatürk in the Turkish War of Independence and 
to oppose the reforms implemented in line with the modernization project after the 
proclamation of the Republic. It is possible to say that İnönü pursued three goals in taking this 
step. The first of these was to strengthen the national unity inside against the negativities that 
the Second World War may cause.   
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The second one was to prevent the opposition that might arise around them by taking along 
the names that have correspondence in the society. The third and more important one was to 
establish a new cadre that would implement his own politics in the post-Ataturk period. 
Accordingly, the real names of the famous table were excluded from politics, while new 
names such as Faik Ahmet Barutçu, Hüseyin Cahit Yalçın, Seyfi Düzgören, Dr. Refik 
Saydam have been included in politics. İnönü governed the Turkey and RPP in the period of 
1939-1950 with the generated cadre raised from the scope of the project. 
Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, National Chief, Opposition, Republican People’s Party, 
National Unity 
 
GİRİŞ 
Türkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan işgallerin Türk Milleti 
tarafından tanınmaması üzerine verilen Türk İstiklal Harbi’nin kazanılmasıyla ortaya çıktı. 
Lozan Barış Konferansı’nda galip devletlerin temsilcileri tarafından Anadolu’da ulus 
kimliğine dayalı yeni bir Türk Devleti’nin kurulduğu kabul edildi. Türk ordularının muzaffer 
başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetin ilanıyla birlikte TBMM tarafından 
ülkenin ilk Cumhurbaşkanı seçildi1 ve bu makamda vefatına kadar yer aldı. 
Atatürk döneminde (1923-1938) devlet ve toplum hayatını dönüştürecek modernleşme 
çabasının gerektirdiği radikal inkılâplar hayata geçirildi. Söz konusu inkılâplar hayata 
geçirilirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir araç olarak kullanıldı2. Kısa süreli 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF) ve Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) denemelerinin 
başarısızlığı ülkede CHP’nin başında olduğu tek parti dönemini ortaya çıkardı. CHP dönemde 
her ne kadar ülkeyi tek başına yönetse de parti içerisinde farklı gruplar bir arada yer aldı3. 
Başka şekilde söylemek gerekirse tek parti dönemi boyunca CHP homojen bir nitelik taşımadı 
ya da bünyesinde farklı dünya görüşüne sahip isimleri barındırdı. Bununla birlikte CHP, 
1930’lar boyunca devlet ve toplum hayatını tehlikeye sokacak gelişmelere karşı parti devlet 
bütünleşmesi, umumi müfettişlikler, halkevleri gibi uygulamaları da devreye soktu. 
Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü arasındaki tarihi ilişki 1937 yılı itibariyle 
geri dönülemez bir yola girdi ve sonunda ikili arasındaki ipler koparken İnönü’den 
Başbakanlık görevini Celal Bayar’a bırakması istenildi. Aydemir’e göre Atatürk bu değişiklik 
ile bürokratik bir görünüm kazandığını düşündüğü hükümeti hareketlendirme amacı 
gütmekteydi4. Atatürk ve İnönü arasındaki ilişkinin kopmasında süreç içerisinde biriken 
konular etkili oldu. Bunlar; Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla anayasal bir yetkisi 
olmamasına rağmen hükümet üzerindeki müdahaleleri, Hatay’a karşı izlenecek dış politika, 
ekonomi alanında devletin alacağı rol, Atatürk Orman Çiftliği ve Bomonti Bira Fabrikası’nın 
hazineye devredilmesi5 şeklinde yaşandı.   

                                                           
1Gazi Mustafa Kemal Paşa 287 üyeye sahip TBMM’de oylamaya katılan 158 üyenin oyuyla Cumhurbaşkanı 
seçildi. Bundan sonra 1927, 1931 ve 1935 seçimleri sonrasında oluşan meclis tarafından üç kez daha 
Cumhurbaşkanı seçildi. Cüneyt Arcayürek, Çankaya Gelenler Gidenler, Detay Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 11.  
2Türk siyasi tarihinde “devlet kurma” ve “dönüştürme” niteliklerine sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi 
Mustafa Kemal Paşa tarafından 9 Eylül 1923’te Türk halkının bütününü temsil etme iddiasıyla “Halk Fırkası” 
adıyla kuruldu. Geniş bilgi için, Bkz.: Şerafettin Turan, Kökeni Ulusal Direnişe Dayanan Bir Devrim Partisi 
Cumhuriyet Halk Partisi, Tüses Yayınları, İstanbul, 2000. 
3Metin Çınar, Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’de Sağ Kanat, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 219-268.  
4Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, C: 1, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 498. 
5Cemil Koçak, “Siyasi Tarih (1923-1950)” Çağdaş Türkiye (1908-1980), (Yay. Haz. Sina Akşin), Cem 
Yayınevi, İstanbul, 1989, s. 116-117. 
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Kanaatimize göre, Başbakan İnönü’nün görevi bırakmasını tek sebebe bağlama doğru 
olmamakla birlikte ekonomi alanındaki görüş ayrılığından kaynaklanan siyasi etkileri ağır 
basmaktadır. Zira Boratav’ın da ifade ettiği gibi Atatürk hem zenginleşmek hem de Türklerin 
iktisada kabiliyeti olmadığı yönündeki önyargıları yıkmak için bir an önce iktisadi 
kalkınmanın gerçekleşmesini istiyordu; bununsa özel girişimin güçlenmesiyle uzun vadede 
başarıya ulaşacağı kanaatinde olduğundan, her zaman özel girişimin esas tutulduğunu 
belirtme ihtiyacı duyuyordu6. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı sırasında İnönü’nün genel 
sekreterliğini yapan Derin’e göre ise Atatürk ile İnönü arasında ayrılığı doğuran gelişmeler 
dizisi İnönü’nün görevden uzaklaştırılmasını amaçlamadığı gibi, daha liberal bir ekonomik 
düzene geçme özlemini de taşımamakta idi7. Bununla birlikte 1923-1938 döneminde ister 
istemez Atatürk’ün çevresinde “Atatürk’ün adamları” ve İnönü çevresinde “İnönü’nün 
adamları” diye gruplar oluşmuş ve bu gruplar geleceğe dönük siyasi hesap içerisine girmişti. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyanın koşar adım 
yeni bir dünya savaşına gittiği süreçte vefat etti. Bu süreçte Almanya ve İtalya 
otoriter/totaliter söylemlerle saldırgan bir dış politika geliştirmeye başladı. Bu ülkelerin 
başında bulunan Adolf Hitler ve Benito Mussolini, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan 
barış antlaşmalarında haksızlığa uğradıklarını söyleyerek söz konusu antlaşmaların revize 
edilmesini istedi. Bu şekilde Avrupa’da ortaya çıkan “Tek Halk, Tek İmparatorluk, Tek 
Lider” söylemi Türkiye’yi de etkiledi. 
Yukarıda ifade edilen şartların etkisiyle 1937 sonbaharında Başbakanlık görevini bırakan 
İnönü, 1938 yılı boyunca Atatürk’ün adamları olarak nitelenen isimlerce yalnızlaştırılmış ve 
neredeyse siyasi hayatın dışına düşürüldü8. Koçak’ın ifade ettiği şekli ile bu yalnızlaştırma 
süreci Lozan’ın yıldönümünde dahi gazetelerde İnönü’nün adının geçmemesi şeklinde kendini 
gösterdi9. Sonunda İnönü, askerin desteği ile meclis tarafından 11 Kasım 1938 günü ülkenin 
İkinci Cumhurbaşkanı seçildi. Özdemir’e göre yaklaşık 14 yıllık Başbakanlığı sürecinde 
İnönü ordu içerisinde kendine bağlı bir general grup oluşturmayı başarmış ve bu grup onu 
Cumhurbaşkanlığına taşımıştı10. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı İnönü, kendisinin bir 
Atatürk olmadığının da farkındaydı. Buradan hareketle İnönü, askeri-sivil bürokrasi ve CHP 
üzerinde hâkimiyet kurmak/birlik ve bütünlüğü sağlamak için yeni bir strateji geliştirme 
ihtiyacı hissetti. Cumhurbaşkanı İnönü barış politikası olarak nitelenen uygulama ile bir 
yandan Atatürk’ün adamları olarak nitelenen kişileri siyasi hayatın dışına iterken diğer yandan 
da Atatürk döneminde siyasi hayatın dışında bırakılan önemli isimleri CHP’ye davet edip iç 
siyasette yeni bir denge kurma yolu gitti. 
Bu çalışmada Atatürk sonrası dönemde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından uygulanan 
barış politikasının gerekçeleri ortaya konulmaya çalışıldı. Bu yapılırken dış ve iç etkiler 
birlikte değerlendirildi. Dış etki denilirken ufukta İkinci Dünya Savaşının olması iç etki 
denilirken de Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte belirginleşen muhalefetin Atatürk sonrası 
dönemde siyasal hayata dönüşleri birlikte ele alındı. Çalışma hazırlanırken araştırma-inceleme 
eserler ve döneme ait hatıralar incelenmiş, sonrasında elde edilen veriler analiz edilmeye 
çalışılmıştır.  

                                                           
6Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, İmge Kitabevi, Ankara, 2006, s. 44-45. 
7Haldun Derin, Çankaya Özel Kalemini Anımsarken (1933-1951), (Yay. Haz. Cemil Koçak), Doğan Kitap, 
İstanbul, 2017, s. 139. 
8Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 45 Yıl, İletişim Yayınları, İstanbul, 1984, s. 151. 
9Cemil Koçak, İsmet İnönü ve Resmi Tarih, Timaş Yayınları, İstanbul, 2020, s. 107.  
10Hikmet Özdemir, Ordunun Olağandışı Rolü, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994, s. 105-106. 
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1. İNÖNÜ’NÜN CUMHURBAŞKANI VE MİLLİ ŞEF OLMASI 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son günlerinde 
onun yerine kimin cumhurbaşkanı olacağına dönük ciddi arayışlar yaşanmasına rağmen, sivil-
askeri bürokrasi, CHP ve TBMM’deki ortak düşünce İsmet İnönü’den yana olmuştur. Bu 
noktada sorun sadece cumhurbaşkanlığı sorunu olmayıp, Atatürk’ün başlattığı modernleşme 
çabasının devam ettirecek ayrıca ülke içindeki ve dışındaki huzur ve barış ortamını 
sürdürecek bir lider sorunu idi. Bu nedenle Atatürk’ten sonra en etkili isim olan İnönü, 
cumhurbaşkanlığı için tek ve en önemli isim olarak öne çıktı. 
Atatürk’ün hastalığının ağırlaştığı süreçte dönemde Atatürk’ün adamları olarak nitelenen 
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Cumhurbaşkanı Genel 
Sekreteri Hasan Rıza Soyak; Atatürk sonrası için isim arayışına girişti. İnönü’ye karşı olan bu 
isimler, onun Cumhurbaşkanı olmasını önlemek için bir kaç strateji geliştirdi. Bunlardan ilki, 
Aras’ın aracılığıyla İnönü’yü ABD Büyükelçisi olarak ülke dışına çıkarma denemesi olmuş; 
ancak İnönü’nün kararlı duruşu karşısında uygulanamamıştır11. İkinci olarak muhalifler Soyak 
aracılığıyla, Atatürk’ün halefi olarak Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ı vasiyet ettiğini 
iddia etmişlerdir. Ancak Başbakan Bayar’ın kendisinin böyle bir vasiyetten haberinin 
olmadığını söyleyerek İnönü karşıtı bir tavır almaması bu girişimi de sonuçsuz bırakmıştır12. 
Üçüncü strateji ise İnönü’ye rakip olacak adaylar belirlemekti. Burada Fevzi Çakmak ve Fethi 
Okyar isimleri üzerinde durulmuştur. İnönü, Çakmak’ın kısa süreli bir yoklamadan sonra 
bundan vazgeçtiğini aynı şekilde Okyar’ın da muhaliflere umut verici bir yaklaşımda 
bulunmadığını ifade etmektedir13. Özdağ’ında ifade ettiği gibi bu süreçte Genelkurmay 
Başkanı Çakmak’ın orduya tam anlamıyla hâkim olamadığını görmesi kendisine yapılan 
teklifi reddetmesine dolayısıyla da Başbakan Bayar’ın da pasifleşmesine ve ibrenin İnönü’nün 
lehine dönmesine neden oldu14. Bu durum ise bize kuruluş sürecinde ordunun rejim içinde 
belirleyici bir güç olduğunu göstermektedir. Son olarak muhalifler İnönü’nün seçilmesini 
zorlaştırmak için meclis seçiminin yenilenmesini denemişler ancak bu girişimde Başbakan 
Bayar’dan dönmüş ve uygulanamamıştır.  
Muhaliflerin Atatürk sonrası için isim bulma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığı 
atmosferde Gazi Mustafa Kemal Atatürk-10 Kasım 1938- vefat etti. Atatürk’ün vefatı ile 
sadece Cumhurbaşkanlığı makamı değil aynı zamanda CHP Genel Başkanlığı da boşalmıştı.  
İlk olarak Cumhurbaşkanı seçimi yapılacaktı. 11 Kasım 1938 günü önce CHP’nin meclis 
grubunda yapılan gizli oylamada 323 oydan 322’si İnönü’ye, bir oy ise Başbakan Bayar’a 
çıktı. Bayar’ın aldığı oy keskin bir İnönü muhalifi olan Yusuf Hikmet Bayur tarafından 
kendisine verilmişti. Bu oylamanın ardından İnönü Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği 
TBMM’den 348 oyun tamamını alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı 
seçildi15. Bununla birlikte seçimde 51 milletvekili çeşitli gerekçelerle oy kullanmadı. Oy 
kullanmayan isimlerin en önemlisi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya idi. Kaya’nın seçim günü 
TBMM’de olmasına rağmen genel kurul salonuna girerek oy kullanmadığı görüldü16.  

                                                           
11Andrew Mango, Atatürk, (Türkçesi: Füsun Doruker), Sabah Kitapları, İstanbul, 2000, s. 503. 
12Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 718-719. 
13İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), C: 1, (Haz. Ahmet Demirel), Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2008, s. 123-134. 
14Ümit Özdağ, Atatürk İnönü Dönemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Kripto Kitaplar, Ankara, 2017, s. 124. 
15Esma Torun, II. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’de Kültürel Değişimler –İç Dış Etkenler- (1945-1960), Yeniden 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya, 2006, s. 140:  
16Hilmi Uran, Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım (1908-1950), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
İstanbul, 2009, s. 269. 
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Cumhurbaşkanı olarak yaptığı ilk konuşmada İnönü, Atatürk’ün ölümünden duyduğu 
üzüntüyü ve o’na olan bağlılığını dile getirdi; inkılâplara bağlı kalınacağını, modernleşme 
amacının sürdürüleceğini ayrıca içteki barış ve huzurun korunacağını vurguladı17. Bu 
konuşmasıyla Cumhurbaşkanı İnönü’nün, iç ve dış kamuoyuna Atatürk’ün ölümü sonrasında 
herhangi bir şeyin değişmeyeceği güvencesini vermeye çalıştı. 
Bundan kısa süre sonra toplanan CHP olağanüstü kurultayı (26 Aralık 1938) tüzüğün 2., 3. ve 
4. Maddelerini değiştirerek Atatürk’ü “Ebedi Şef” olarak ilan ederken İnönü’yü de, CHP’nin 
“Değişmez Genel Başkanı” ve ülkenin de “Milli Şefi”, olarak kabul etti18. Bu tüzük 
değişikliğinin öncekilerden temel farkı parti genel başkanlığının hangi hallerde boşalacağına 
dönük düzenleme yapması idi. Zira önceki tüzüklerde bu konu ile ilgili bir düzenleme söz 
konusu değildi. CHP’nin 1927 tüzüğü ile Mustafa Kemal Paşa için partinin “Değişmez Genel 
Başkanı” olduğu belirtilmesine rağmen kendisinden sonrası için genel başkanın nasıl 
seçileceğine dönük bir ifadeye yer verilmemişti. Bundan dolayı Atatürk’ün ölümü üzerine 
olağanüstü toplanan kongrede ilk olarak bu nokta açıklığa kavuşturuldu19. 
Aynı gün Celal Bayar Hükümeti usulen istifa etti. Fakat Cumhurbaşkanı İnönü, tekrar Bayar’ı 
Başbakan olarak atadı. Ancak Bayar’dan yeni kurulan hükümette Dışişleri Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya yer vermemesini istedi. Bu değişimde Aras ve 
Kaya’nın Atatürk sonrası dönemde İnönü’yü siyaset dışında bırakma çabasının etkili olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte İnönü’nün asıl amacının, kendisine muhalif olanları 
yönetimden uzaklaştırırken Atatürk döneminde sistemin dışında bırakılan muhalif isimleri 
yönetimle birleştirmeyi hedefleyen temel siyasetini uygulayacağı huzur ortamını 
gerçekleştirmek olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim söz konusu tasfiye işlemini İnönü; 
Aras ve Kaya’nın hükümet dışında bırakılması ülkeye ferahlık sağladı şeklinde 
değerlendirmektedir20.   

                                                           
17Şerafettin Turan, İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000, s. 130-131. 
18Necdet Ekinci, Türkiye’de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 
1997, s. 127-129. 
19Tüzüğün değişen maddelerinde yeni durum aşağıdaki gibi düzenlenmişti:  
“2. Partinin banisi ve ebedi Başkanı Türkiye Cumhuriyetinin müessisi olan Kemal Atatürk’tür. 
3. Partinin değişmez Genel Başkanı İsmet İnönü’dür. 
4. Parti’nin değişmez Genel Başkanlığı aşağıdaki üç surette inhilâl edebilir: 
A) Vefat 
B) Vazifesini yapamayacak bir hastalığı sabit olması halinde 
C) İstifa 
Bu üç şekilden birisi dolayısıyla inhilal vukuunda Parti Büyük Kurultayı derhal toplanarak Partiye mensup 
mebuslardan bir zatı değişmez Genel Başkanlığa seçer.” Hakan Uzun, “Tek Parti Döneminde Yapılan 
Cumhuriyet Halk Partisi Kongreleri Temelinde Değişmez Genel Başkanlık, Kemalizm ve Milli Şef Kavramları”, 
ÇTTAD, IX/20-21, (2010/Bahar-Güz), s. 243; Tüzük değişikliğinin gerekçesi “Şefin rolü her memlekette, 
bilhassa parti hayatına girmiş memleketlerde çok mühimdir. Çünkü politik kanaatleri ekseriya prensipler halinde 
bileştirip olgunlaştıracak ve prensipleri zihinlere aşılayacak ve mütemadiyen besleyecek, memleket siyasetine 
istikamet verecek, millet efradını politik sahada yetiştirecek olan şeftir... Hemen bütün vatandaşları sinesinde 
toplamış olan bir partinin şefliğine intihap edilecek olan ali şahsiyetin ‘Milli Şef’ vasfını da iktisap etmiş olması 
tabii olduğuna göre, parti umumi reisinin yüksek şahsiyetini her dört senede bir ve her kurultay toplantısında 
müzakere ve münakaşaya mevzu ittihaz etmeyip, parti umumi reisliğinde ‘değişmez’ sıfatını esas olarak kabul 
etmek, bu yüksek makamın istikrarını temin ve otoriteyi takviye bakımından milli menfaate daha uygun 
görülmüştür.  Bu sebeple; tüzüğün 2. Maddesi, partimizi kurmuş ve Cumhuriyeti tesis etmiş olan Ebedi Şef 
Kemal Atatürk’ün ‘Ebedi Şef’ olduklarını 3. Maddesi partimizin bütün müesseselerini ve eserlerini kendi eliyle 
kuran, bütün milletçe tabii ve milli bir insiyakla Milli Şef tanınan ve Büyük Meclisin tam ittifakı ile 
Cumhurbaşkanlığına seçilen Milli Şef İsmet İnönü’nün Değişmez Genel Başkan olduğunu tespit ve ifade 
maksadıyla yazılmıştır.” şeklinde ifade edilmiştir. Hikmet Bila, a.g.e, s. 142. 
20İsmet İnönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987, s. 325. 
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Yeni dönemde İçişleri Bakanı Dr. Refik Saydam ve Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu 
olacaktı. Bu iki isimde ilerleyen süreçte İnönü döneminin Başbakanları olarak da görev 
yapacaktı. Bayar’ın tekrar başbakan olarak atanması, hükümetteki isimler ve hükümet 
programı, ilk bakışta yeni dönemle birlikte önemli bir değişiklik olamayacağı işareti 
vermekteydi. Atatürk’ün yerine İnönü’nün geçmesi hem yurt içinde hem de yurt dışında 
olağan karşılanmıştı. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında Atatürk’ün başlattığı 
modernleşme sürecinin devam edeceği umudu doğmuştu.  
Ancak Başbakan Celal Bayar, üç ay sonra 25 Ocak 1939’da usulen değil bu kez gerçekten 
istifa etti. Bu değişimde İnönü ve Bayar’ın arasındaki başta ekonomi olmak üzere önemli 
görüş ayrılıkları etkili oldu. Buna ek olarak İnönü’nün, birlikte çalışacağı Başbakanın 
kendisine ve düşüncelerine uyumlu bir isim olmasını istemesi bu değişikliği ortaya çıkardı. 
Cumhurbaşkanı İnönü, sadakatinin ödülü olarak Dr. Refik Saydam’ı hükümeti kurmakla 
görevlendirdikten sonra TBMM’yi de yenileme kararını uygulamaya soktu. Bunun sonucu 
olarak 26 Mart 1939’da erken seçime gidildi. Seçime katılacak CHP milletvekili adaylarının 
tümü aynı zamanda CHP lideri olan İnönü tarafından belirlendi. Bu seçimler sonucunda başta 
Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras olmak üzere Atatürk’ün adamları olarak nitelenen Cevat 
Abbas Gürer, Fuat Bulca, Hasan Rıza Soyak, Hüsrev Gerede, Recep Zühtü Soyak gibi isimler 
milletvekili yapılmadı21. Saydam Hükümeti, onun ölüm tarihi olan 8 Temmuz 1942 tarihine 
kadar görev yaparken İnönü, bu dönemde yasama ve yürütme organları üzerindeki etkisini de 
artırdı22.  
Akandere’nin ifade ettiğine göre Cumhuriyet’in ilk yıllarından çok partili hayata geçinceye 
kadar “Şef” kavramı siyasi hayatta kullanıldı. Bu noktada Atatürk döneminde söz konusu sıfat 
başta Cumhurbaşkanı Atatürk olmak üzere Genelkurmay Başkanı Çakmak ve Başbakan 
İnönü’ye zaman zamanda CHP Genel Sekreteri’ne de kullanıldı; basında bu kişilerden 
bahsedilirken “Şeflerimiz” şeklinde yazıldı23. Bununla birlikte İnönü döneminde bu sıfat 
sadece kendisi için kullanılırken ilerleyen süreçte dönemi de niteledi. Buradan hareketle “Şef” 
sıfatının dönemdeki “Tek Halk, Tek Ülke ve Tek Lider”24 anlayışına bir öykünme olduğunu 
söylemek mümkündür. Zira Almanya’da Hitler-Führer (Yol Gösterici), İtalya’da Mussolini-
Duçe (Önder), İspanya’da Franco-Caudillo (Önder) biçiminde sıfatlar alarak tek ve güçlü 
adam imajlarını tanımlamışlardı25.  
CHP olağanüstü kurultayında, “Değişmez Genel Başkan” ve “Milli Şef” sıfatlarının 
onaylanması, İnönü’nün ilerleyen süreçte hem Hükümet, hem de CHP üzerindeki otoritesinin 
artmasına neden oldu. İnönü, bu sıfatları İkinci Dünya Savaşının sonuna kadar kullandı. 
Cumhurbaşkanı İnönü, savaş sonrası gerek iç gerekse de dış şartların zorlamasıyla ülkede çok 
partili hayata geçme kararı aldı. Bu karar gereğince 10-11 Mayıs 1946 tarihinde toplanan 
CHP İkinci Olağanüstü Kurultayı tüzükte yaptığı değişiklikle İnönü’nün “Değişmez Genel 
Başkan” ve “Milli Şef” sıfatlarını kaldırırken CHP Genel Başkanının dört yıl süre için partili 
milletvekilleri arasından seçilmesini kabul etti26.   

                                                           
21Metin Aydoğan, İnönü, Gözcü Yayıncılık, İzmir, 2020, s. 62. 
22Saydam’ın ölümü üzerine 9 Temmuz 1942 tarihinde Şükrü Saraçoğlu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. 
Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi (1939-1945), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s. 161. 
23Osman Akandere, Milli Şef Dönemi (1938-1945), İz Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 29-30.  
24Çetin Yetkin, Karşı Devrim: 1945-1950, Kilit Yayınları, Ankara, 2006, s. 94. 
25Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C: 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 170.  
26Hikmet Bila, CHP Tarihi (1919-1979), Doruk Matbaacılık, Ankara, 1979, s. 205.  
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Bu dönemde İnönü’yü otoriter yönetimden uzaklaşmaya yönelten etmenler şunlardır; 
Türkiye’nin Soğuk Savaş döneminde Batı Bloku içinde yer almak istemesi, CHP içinde artan 
muhalif eğilimler, Türk toplumunun tek parti yönetimine karşı giderek yükselen tepkisi ve 
demokrasinin Cumhuriyet projesinin hedeflerinden birisi olmasıdır. Çufalı ve Heper’inde 
ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanı İnönü’nün bu adımını konjonktürel davranışın başarılı bir 
örneği olarak değerlendirmek mümkündür. Zira İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkacağının 
belirginleştiği atmosferde güçlü liderlik anlamı taşıyan “Değişmez Genel Başkan” ve “Milli 
Şef” sıfatları kabul edilirken savaş sonrası demokrasiyle yönetilen dünyaya dâhil olma 
yolunda bunlar kaldırıldı27. 
Sonuç olarak söylemek gerekirse Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı sonrası sivil-askeri 
bürokrasinin güçlü desteği ile İsmet İnönü ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı oldu. İkinci Dünya 
Savaşının da ufukta olduğu bir atmosferde İnönü, rejim ve devlette bir zayıflama olmaması 
için “Değişmez Genel Başkan” ve “Milli Şef “sıfatlarını CHP tüzüğüne işleterek savaş 
yıllarında otoriter bir yönetimin pratiğini yaptı. Savaş sonrası ise çok partili hayata geçiş 
sürecinde bunları terk etti. Bunda, İnönü’nün, toplum nezdinde Atatürk’ün bir kurtarıcı ve 
kurucu olarak sahip olduğu etkiye sahip olmayışı da kuşkusuz önemli bir faktör olmuştur. 
 
2. ATATÜRK’ÜN ADAMLARININ TASFİYESİ  
İsmet İnönü, Atatürk dönemi (1923-1938) diye nitelendirilen süreçte en uzun süreyle 
Başbakanlık koltuğunda bulunan ismidir. Bu dönemin temel özelliği kısa süreli TCF ve SCF 
muhalefetleri sayılmazsa ülkede tek partili düzenin yaşanmasıdır. Bu düzenin temel aktörü 
CHP iken Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda partinin genel başkanı, 
Başbakan İnönü ise partinin genel başkan vekili idi. Ancak Atatürk’ün Cumhurbaşkanı iken 
de CHP’nin başında kalmaya devam etmesi dönemde “Partili Cumhurbaşkanı” tartışmalarının 
görülmesine neden oldu28.  
Bu dönemde ülkede İnönü liderliğinde bir hükümet olmakla birlikte temel siyasal kararların 
alınışında Cumhurbaşkanı Atatürk ve yakın çevresinde bulunan az sayıdaki kişinin etkili 
olduğu bilinmektedir. Döneme ait kaynaklarda “Çankaya Çevresi”, “Mutat Zevat” ya da 
“Atatürk’ün Adamları” olarak nitelenen bu kişilerden bazıları Cevat Abbas Gürer, Fuat Bulca, 
Hasan Rıza Soyak, Kılıç Ali, Mahmut Soydan, Nuri Conker, Salih Bozok, Recep Zühtü 
Soyak, Şükrü Kaya, Tevfik Rüştü Aras’dır. Bu kişilerin ortak özellikleri Atatürk’le uzun bir 
geçmişlerinin olması ayrıca kader ve inanç birliği yapmalarıdır. Ancak Atay’a göre 
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün otoritesini kendi menfaatleri için istismar ettiklerini düşündüğü bu 
isimlerle Başbakan İnönü’nün ilişkisi hiçbir zaman iyi olmadı29. 
CHP’nin 26 Aralık 1938 tarihindeki olağanüstü kurultayında yapılan tüzük değişikliği ile 
“Değişmez Genel Başkan” ve “Milli Şef” ilan edilen İnönü, parti ve devlet yönetiminde 
gücünü artırırken aynı zamanda rakipsiz duruma da geldi. Bu durum onun, parti ve devlet 
yönetiminde Atatürk’ün adamları diye anılan isimleri tasfiyesini kolaylaştırırken aynı 
zamanda söz konusu alanda gücünü artırması sonucunu ortaya çıkardı.   

                                                           
27Mustafa Çufalı, Türkiye’de Demokrasiye Geçiş Dönemi (1945-1950), Babil Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 69; 
Metin Heper, İsmet İnönü Yeni Bir Yorum Denemesi, (Çev. Sermet Yalçın), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 164. 
28Türkiye’de partili cumhurbaşkanı tartışmaları için, Bkz.: Ahmet Gülen, Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanı 
Tartışmalarının Kısa Tarihçesi (1923-1950), Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2018, s. 17. 
29Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2012, s. 571; Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi 
Tarihi (1839-1950), İmge Kitabevi, Ankara, 2013, s. 378. 
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Atatürk’ün adamları diye anılan isimlerin İnönü tarafından parti ve devlet yönetiminden 
tasfiyesi Karpat tarafından CHP içerisindeki sağ kanadın hükümeti ve devleti kontrol altına 
alması şeklinde değerlendirmektedir30. Karaosmanoğlu ise İnönü’nün bu tasfiyesini bir yere 
kadar eleştirmekle birlikte söz konusu işlemin iç politikada bir barış denemesi olarak 
görülebileceğini, Atatürk’ten sonra sarsılma ihtimali olan devlet otoritesinin ancak bu yolla 
korunabileceğini düşünmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi Atatürk’ün adamları diye 
anılan kişilere dönük tasfiye işleminin ilk ayağı İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu gün 
kurulan Bayar Hükümeti listesinde Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras’a yer verilmemesi 
şeklinde gelişti. Kaya, 1927-1938 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yapmış bu 
süreçte Halkevlerinin kuruluşu, 6 ilkenin anayasaya girmesi, mason localarının kapatılması, 
mülki idarenin geliştirilmesi, parti-devlet birlikteliğinin sağlanması gibi gelişmeler 
yaşanmıştı31. Tevfik Rüştü Aras ise, 1925-1938 yılları arasında Dış İşleri Bakanlığı yapmış ve 
Türk dış politikasının yürütülmesinde Atatürk’e karşı doğrudan sorumlu hareket etmiştir. Her 
iki isimde İnönü Hükümetlerinde bakan olarak yer almakla birlikte Atatürk’ün 
yönlendirmesine göre hareket etmiş bu ise İnönü’nün onlara karşı negatif bir duygu içerisine 
girmesine neden olmuştur32. Ayrıca bu iki ismin İnönü’nün Cumhurbaşkanlığını engelleme 
yolunda yaptıkları girişimler tasfiyenin gerekçesini oluşturmuştur. 
Atatürk’ün adamları diye nitelenen isimlere karşı tasfiyenin ikinci adımını İnönü, 26 Mart 
1939 seçimlerinde attı. Seçime katılacak CHP milletvekili adaylarının tümü aynı zamanda 
CHP lideri olan İnönü tarafından belirlendi33. Bu seçimler sonucunda başta Şükrü Kaya ve 
Tevfik Rüştü Aras olmak üzere Cevat Abbas Gürer, Fuat Bulca, Hasan Rıza Soyak, Hüsrev 
Gerede, Recep Zühtü Soyak gibi isimler milletvekili yapılmadı. Ayrıca Tevfik Rüştü Aras 
büyükelçi olarak Londra’ya atandı34. İnönü, bu adımıyla parti ve ülke yönetiminde eşitler 
arasında birinci durumuna gelirken aynı zamanda Atatürk döneminde çeşitli sebeplerle 
sistemin dışında bırakılan isimleri yeniden siyasi hayatın içine alma projesini uygulamaya 
koydu.  
 
3. ATATÜRK DÖNEMİ MUHALİFLERİNİN SİSTEME ENTEGRE EDİLMESİ 
Türk İstiklal Harbi’nin kazanılmasıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal Paşa Türk devlet ve 
toplum hayatını derinden etkileyecek modernleşme projesini uygulamaya başladı. Bu 
doğrultuda birbiri ardına uygulamaya sokulan inkılâplar istiklal harbinin yürütücü kadrosu 
arasında var olan görüş farklarını daha da derinleştirdi. Özellikle Cumhuriyetin ilanı ve 
Halifeliğin kaldırılması işlemleri CHP içerisinden bir muhalefet partisinin doğmasına neden 
oldu. Cumhuriyetin ilk muhalefet partisi olan TCF, Türk İstiklal Harbinin önemli isimlerinden 
Kazım Karabekir liderliğinde kuruldu35.   

                                                           
30Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yayınları, İstanbul, 1996, s. 80.  
31Mustafa Solak, Şükrü Kaya Atatürk’ün Bakanı, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2013, s. 282-284.  
32Arı İnan, Tarihe Tanıklık Edenler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011, s. 382. 
33Bu seçimlerde İnönü, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Niğde’de birer yer açık bırakarak gayrimüslim 
vatandaşların bağımsız temsilci çıkarmasını sağlamıştır. Buna göre; Afyonkarahisar’dan Berç Türker (Ermeni), 
Ankara’dan Dr. Taptas (Rum), Eskişehir’den İstamat Özdamar (Türk Ortodoksları), Niğde’den Dr. Abravaya 
(Yahudi) vatandaşların temsilcisi olarak TBMM’ye girecekti. Hilmi Uran, a.g.e, s. 293.  
34Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995, s. 101.   
35Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta TCF Programını en hain dimağların mahsulü olarak nitelerken 
Karabekir ve Orbay’ı mürtecilere ümit ve kuvvet vermekle suçlamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk (1919-
1927), (Haz. Zeynep Korkmaz), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1998, s. 601-604; TCF hakkında 
geniş bilgi için Bkz.; Ahmet Yeşil, Türkiye Cumhuriyeti’nde İlk Teşkilatlı Muhalefet Partisi Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası, Cedit Neşriyat, Ankara, 2002; Erık Jan Zürcher, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924-
1925), ( Türkçesi: Gül Çağalı Güven), Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992.  
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Parti bünyesinde Ali Fuat Cebesoy, Adnan Adıvar, Refet Bele ve Rauf Orbay gibi önemli 
isimleri de bulunduruyordu. Türk demokrasi tarihinde özellikli bir yere sahip olan TCF, Şeyh 
Said isyanı ile ilişkilendirilerek kapatıldı. Bundan sonraki süreçte etkisizleşen bu isimler İzmir 
Suikast girişimi sonrasında kurulan İstiklal Mahkemesi’nde yargılandı. Bu sürecin en ağır 
etkileneni Kazım Karabekir ve Rauf Orbay oldu. Dava sürecinde yurt dışında olan Orbay 
mahkeme tarafından gıyabında yargılanarak 10 yıl sürgün cezasına çarptırıldı36. Diğer isim 
Karabekir ise mahkemede beraat etmesine rağmen Atatürk’ün vefatına kadar siyasi hayatın 
dışına itilerek İstanbul Erenköy’deki evinde göz hapsine alındı. Bu süreçte Karabekir’in 
“İstiklal Harbimizin Esasları” ismiyle hazırladığı çalışma, yönetimin kararı ile toplatılarak 
yakıldı37. 
Bununla birlikte Atatürk; 1930’ların başıyla birlikte çeşitli nedenlerle görüş ayrılığına düştüğü 
eski arkadaşlarıyla birlikte çalışma yolları aradı. Bu noktada ilk olarak Ali Fuat Cebesoy 
(1932) ve Refet Bele (1934) milletvekili seçildi. İkinci olarak 1935’te Türkiye’ye dönen Rauf 
Orbay’ın da milletvekili olması için çaba gösterdi ancak bu mümkün olmadı38. Bu arada 
Atatürk’ün vefatından kısa süre önce -29 Haziran 1938- çıkarılan “Af Kanunu” ile meşhur 
150’liklerin affedilmiş olması ve kendilerine Türkiye’ye dönme imkânının verilmesi 
yönetimin yumuşama ve uzlaşma çabası olarak değerlendirilebilir39. 
 Dolasıyla bu yaklaşımı İnönü, biraz daha genişleterek sadece Atatürk’ün silah arkadaşlarını 
değil, diğer muhalifleri de CHP’ne dâhil etme ve milletvekili seçtirme şeklinde genişletti. İlk 
olarak 31 Aralık 1938’de yapılan ara seçimlerde, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın40, Kazım 
Karabekir milletvekili seçildi. İkinci olarak bağımsız milletvekili durumunda bulunan Ali 
Fuat Cebesoy ve Refet Bele, 9 Ocak 1939’da CHP’ne katıldı. Üçüncü olarak 1939 ara 
seçimlerinde Rauf Orbay ile kısa süre önce ülkeye dönen Dr. Adnan Adıvar ve Halide Edip 
Adıvar milletvekili seçildi41. Milletvekili seçildikten altı ay sonra Rauf Orbay’a Londra 
Büyükelçiliği teklif edilmiş ve kendisi de bu görevi kabul ederek İkinci Dünya Savaşı’nın 
buhranlı günlerinde, Türkiye’nin savaş dışı kalmasında önemli rol oynamıştır. Bununla 
birlikte Orbay’ın Büyükelçiliği onun devlet tarafından hareketlerinin gözlenmesine engel 
olmamıştır.   

                                                           
36Nurşen Mazıcı, Belgelerle Atatürk Döneminde Muhalefet (1919-1926), Dilmen Kitabevi, İstanbul, 1984, s. 
157; Orbay, 1933 yılında Cumhuriyetin onuncu yılı için çıkarılan af sonrası ülkeye dönmesine izin verilmesine 
rağmen 1935’te Türkiye’ye dönmüştür. Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni-Siyasi Hatıralarım, C: 2, Emre 
Yayınları, İstanbul, 1993, s. 196-239. 
37Kazım Karabekir, Bir Düello ve Bir Suikast, Emre Yayınları, İstanbul, 1995, s. 111-119. 
38Rauf Orbay, a.g.e, s. 243-248. 
39Hem 26 Aralık 1923 tarihli Cumhuriyet’in ilanı nedeniyle çıkarılan genel affın hem de 16 Nisan 1924 tarihli 
Lozan Barış Antlaşması nedeniyle çıkarılan siyasi affın kapsamı dışında kalan 150’likler, 28 Mayıs 1927’de 
kabul edilen bir yasayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da çıkarılmışlardır. Cumhuriyet’in kuruluşunun 
15. Yılı nedeniyle 29 Haziran 1938’de çıkarılan afla 150’liklerden hayatta kalan 69 kişiden 40’ı ülkeye 
dönmüştür. Nurşen Mazıcı, Tek Parti Dönemi, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2011, s. 13-60. 
40Hüseyin Cahit Yalçın, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önemli ismidir. İki dönemde de Tanin 
gazetesi ile ismi anıldı. İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgali sonrası Haziran 1919’da Malta’ya sürüldü. 1922’de 
sürgünden İstanbul’a döndü ancak Türk İstiklal Harbine katılmadı. Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin kaldırılması 
sürecinde Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı ülkede diktatörlük kurmakla eleştirdi. Ağa Han ve Emir Ali’nin hilafetin 
kaldırılmamasını isteyen mektubunu Tanin’de yayımlaması üzerine İstiklâl Mahkemesi’nde yargılandı. 
Mahkemece verilen süresiz sürgün cezasını Çorum’da çekerken İzmir Suikastı olayından yargılandı ve beraat 
etti. Barış siyaseti gereğince İnönü tarafından 1939-1954 yılları arasında Çankırı, İstanbul ve Kars milletvekili 
yapıldı. Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, (Haz. Rauf Mutluay), İş Bankası Yayınları, İstanbul, 1976, s. 275.   
41Bu isimlerin üçü de İzmir Suikastından önce, 1925 Mart’ında, Türkiye’den ayrılırken Rauf Orbay Türkiye’ye 5 
Temmuz 1935’de dönmüş yine tuhaf bir tesadüf eseri olarak Halide Edip de ülkeye, ondan bir ay sonra dönüş 
yapmıştır. İpek Çalışlar, Halide Edip, Everest Yayınları, İstanbul, 2010, s. 323-390. 
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Bu noktada örneğin; 20 Mayıs 1943 günü, İçişleri Bakanlığına Adana Valiliğinden gönderilen 
yazıda, Londra Büyükelçisi Rauf Orbay’ın Kahire Teyyare postasıyla Adana’ya geldiği ve 
saat 23’te, Toros Ekspresiyle Ankara’ya doğru hareket ettiği ihbar edilmekteydi42.       
Cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra İnönü, eski kırgınlıkları gidermek ve yeni 
bir başlangıç yapmak üzere ilk adımı attı. Bu adımı İnönü, “iç politikada kin ve garaza 
dayanan bir yol tutmayacağı”43 şeklinde açıkladı. Bundan kısa süre sonra Dolma Bahçe 
Sarayı’nda 4 Mart 1939’da gerçekleşen geniş katılımlı bir Çay Partisi daveti oldu. Bu davete 
çok sayıda seçkin davetli eşleriyle katılırken davetin en dikkat çeken isimleri şüphesiz ki başta 
Kazım Karabekir ve Rauf Orbay olmak üzere Ali İhsan Sabis, Dr. Adnan Adıvar, Cafer 
Tayyar Eğilmez gibi Atatürk döneminde çeşitli gerekçelerle siyasi hayatın dışına itilen 
isimlerdi44. 
Diğer taraftan Cumhurbaşkanı İnönü, başta Kazım Karabekir olmak üzere yeniden cemiyet 
hayatına dâhil ettiği eski küskünlere “Atatürk’ün şahsı ile uğraşmak olmayacaktır”45 şeklinde 
temel bir şart ileri sürdü. İnönü’ye göre bu şartın gerekçesi Cumhuriyet ve inkılâpların 
korunması yolunun Atatürk’ün tartışma konusu haline gelmemesi idi46. Buna rağmen 3 Nisan 
1939 tarihinde Tan gazetesinde Karabekir ile Atatürk arasındaki ilişkileri konu edinen bir 
röportaj yayınlandı. Tan gazetesinde “General Diyor ki; Matbuat Hadiseleri Yeni Nesle 
Olduğu Gibi Nakledilmelidir.” başlığıyla yayınlanan röportajda, Karabekir, kendisinin de 
dâhil olduğu “birtakım şahsiyetlerin” gençlere yanlış olarak tanıtılmasından şikâyet etmiş, 
basının bu konuda yeterince duyarlı davranmamasından yakınmıştı. Karabekir bu röportajda, 
Atatürk dönemini kastederek, altı yıl önce İstiklal Savaşına ait bazı belgeler ortaya 
koyduğunu, bu belgelerle olayların gösterildikleri gibi olmadığını kanıtlamaya çalıştığını, 
ancak bu nedenle basının saldırısına uğradığını ifade etmişti. Bu röportaj İstanbul Üniversitesi 
gençliği arasında tepkiyle karşılanmıştı. Tan gazetesini ziyaret eden 25-30 kadar genç gazete 
yönetimine “Atatürk’ün hatırası kalplerimizde çok canlı bulunduğu bir anda ve henüz 
gözlerimizin yaşı kurumamışken, bu şekilde yazıların neşrini çok çirkin buluyoruz ve kabul 
etmiyoruz.”47 tarzında protestoda bulunmuşlardı. Gelen sert tepkiler üzerine Tan gazetesi yazı 
dizisini kesmek zorunda kalırken Karabekir’de CHP Parti Grubunda konuya açıklık getirmek 
durumunda kalmış ve “Atatürk’e daima hürmet ve tazim hisleriyle merbut bulunduğunu ve 
beyanatının yanlış anlaşıldığını”48 ifade etmişti. Karabekir’in açıklamasından sonra Başbakan 
Saydam söz almış ve onun değerlendirmesi de grupça yeterli görülerek konu kapanmıştı. 
Bununla birlikte gazete röportajı ve sonrasında yaşanan protesto olayı Karabekir’in eskisi gibi 
sıkı olmasa da yeniden devlet tarafından takip edilme sürecini başlatmıştı49. 
Özetlemek gerekirse İnönü’nün Atatürk’le olan son dönem anlaşmazlıklarından ötürü bir 
kırgınlık içinde olduğunu söylemek mümkündür. Bu kırgınlığın sebebi olarak görülen 
Atatürk’ün adamlarına karşı sert bir tavır takındığı da görülmektedir. Diğer taraftan İsmet 
İnönü içte güvenliği sağlamak amacıyla, eski muhaliflerin öfkelerini yatıştırma ve onları 
kazanmanın önemli olduğuna inanmıştır.   

                                                           
42Mustafa Balcıoğlu, Muhalif, Erguvani Yayınevi, Ankara, 2014, s. 305. 
43Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 194. 
44Şerafettin Turan, a.g.e, s. 137. 
45Necdet Uğur, İsmet İnönü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995, s. 17. 
46Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, C: 2, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, s. 45. 
47Şerafettin Pektaş, Milli Şef Döneminde Cumhuriyet Gazetesi, Fırat Yayınları, İstanbul, 2010, s. 18. 
48Seçkin Çelik, İnönü Döneminde Kemalizm, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2021, s. 113. 
49Kazım Karabekir, İzmir Suikast Davası’ndan beraat etmesine rağmen Atatürk döneminde devlet tarafından 
sürekli polis gözetiminde tutulmuştur. Bu süreçte 1935 seçimlerine kadar hakkında “üç numaralı muhalif” bu 
seçimlerden sonra da “iki numaralı muhalif” nitelemesiyle kayıt söz konusudur. Mustafa Balcıoğlu, a.g.e, s. 15-
175. 
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Bu noktada muhaliflerin CHP ve devlet yönetimiyle olan anlaşmazlıklarının esasen kişisel 
olduğu inancını taşımıştır. Bununla birlikte İnönü’nün, muhaliflerle ilgili sorunun kişisel 
kaynaklı olduğu yönündeki değerlendirmesini ayrıca barış politikasını, muhaliflerin 
kendisiyle sorunlarının olmadığını kanıtlama çabası olarak da değerlendirmek mümkündür. 
 
4. BARIŞ SİYASETİNİN ANLAMI 
Atatürk sonrası dönemde İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte uygulamaya 
konan “Barış Politikası”50 uygulaması dış ve iç gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıktığını 
söylemek mümkündür. Bu anlamda dış gelişme olarak Avrupa’da ortaya çıkan yeni bir savaş 
tehlikesi Türkiye’nin uluslararası alanda ülke olarak daha güçlü bir konumda olmasını zorladı. 
Buradan hareketle Cumhurbaşkanı İnönü, milli birliği güçlendirme ihtiyacı hissetti. Nitekim 
kendisi tarafından güç birliği olarak nitelenen uygulama iki boyutlu olarak buna hizmet etti.  
Uygulamanın ilk boyutunda İnönü, Atatürk’ün adamları olarak nitelenen isimleri gelecek 
dönemde siyasi hayatın dışına iterken ikinci boyutunda Atatürk döneminde çeşitli 
gerekçelerle siyasi hayatın dışında bırakılan isimleri CHP’ye dâhil etti. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta ikinci boyutta yer alan isimlerin devlet merkezinin dışında kalan geniş 
bir kitlede karşılığı olan isimler olmasıdır. Atatürk’ün vefatı sonrası kendisinin bir Atatürk 
olmadığı gerçeğinden hareket eden İnönü’nün, dünyanın yeni bir savaşa koştuğu süreçte 
toplumda karşılığı olan muhalif isimleri yanına çekerek hem ülkede huzuru sağlama hem de 
kendi iktidarını güçlendirme amacı taşıdığı düşünülebilir. 
İnönü’nün güç birliği siyasetinin önemli bir sebebinin de kendi iktidarı ile ilgili olduğu 
söylenebilir. Bu anlamda SCF tecrübesinden hareketle Karabekir ve Orbay gibi toplumda 
karşılığı olan iki ismin muhalefete geçerek bir parti kurması halinde siyasal dengelerin 
değişebileceği tehlikesi İnönü’yü önlem almaya zorladı. Nitekim İnönü, Karabekir ve Orbay’ı 
CHP’ye dâhil ederek onları ilerleyen süreçte kendi iktidarına tehlike olmaktan çıkardı. 
Bununla birlikte Cumhurbaşkanı İnönü’nün bu girişimi dönemde Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Çakmak tarafından “Beyhude çalışıyorsun” şeklinde eleştirildiği de görülmektedir. 
Diğer taraftan Atatürk döneminde en uzun süreyle Başbakanlık koltuğunda oturan İnönü, 
Atatürk’ün adamları diye nitelenen isimlerle süreç içerisinde ciddi tartışmalar yaşadı. 
İnönü’nün bu isimlerle mesafeli oluşunun temelinde sakin yaşam şekli ve kendi kadrosu ile iş 
yapma anlayışı vardı. Dolayısıyla Atatürk sonrası dönemde İnönü’nün Atatürk’ün adamları ile 
çalışmayacağı açıktı. Bu gerçekten hareket eden İnönü, onlardan boşalttığı yerleri Karabekir, 
Orbay vb. isimlerle doldururken kendine sadık yeni bir çevrede kurdu. Bu anlamda İnönü’nün 
barış politikasını kendisine sadık bir yeni çevre kurma çabası olarak değerlendirmek 
mümkündür. Bununla birlikte İnönü’nün barış politikası gerek dönemde gerekse de ilerleyen 
süreçte eleştirilirken kimi isimlerce ihanet şeklinde değerlendirilmiştir. Bu isimlerden 
dönemde eleştiri getirenlerin ideolojik ayrılıktan ziyade Atatürk döneminde devlet 
imkânlarından fazlasıyla yararlandırılan kimseler olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak söylemek gerekirse Atatürk sonrası dönemde Cumhurbaşkanı İnönü tarafından 
uygulanan barış politikasının aslında bir toparlanma amacı taşıdığını söylemek mümkündür. 
Bu anlamda Türk İstiklal Harbi’nin lider kadrosu arasındaki kökleri savaş sürecine giden 
görüş ayrılıkları Cumhuriyetin ilanı ve Halifeliğin kaldırılması sırasında önce ciddi bir 
kırılmaya uğramış sonrasında da Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi isimlerin siyasi 
hayattan tasfiyesini doğurdu.   
                                                           
50Günlüklerinde İnönü, bu politikasını “İçişlerinde yeni bir politika gerekli idi. Bu politika gerginlikleri ciddi 
olarak giderme veya yumuşatma yönünde olacaktı. Eski küskünlükleri kaldırmak için, ciddi olarak çalışmak 
kararındaydım… Eski küskünlük dediğim zaman, Terakkiperver ve Serbest Fırka teşebbüslerinden kalan 
huzursuzlukları murat ediyorum” şeklinde ifade etmektedir. İsmet İnönü, Defterler…, s. 257. 
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Bu durum ilerleyen süreçte bir dağılma halini aldı. Durumdan zaman zaman rahatsızlık duyan 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te kimi arayışlarda bulunmuş ancak tam 
anlamıyla sonuç oluşmamıştı. Cumhurbaşkanı İnönü’nü, dünyanın koşar adım yeni bir savaş 
atmosferine girdiği süreçte ortaya koyduğu barış politikası ile ülkede yaşanmakta olan 
dağılmanın önüne geçmeye çalıştı. Öyle ki Atatürk dönemi muhaliflerini bir takım 
mevki/imkân vererek sisteme dâhil ederken onları hem kendine hem de devlete sorun 
olmaktan çıkardı. 
 
SONUÇ 
Dünyanın her yerinde kurucu liderin ağır hastalığı ya da ölümü önemli siyasal sonuçlar 
doğurur. Böyle bir süreçte yeni kurulan düzenin yaşayıp yaşamayacağı en önemli tartışma 
konusu olur. Bunun sebebi, sistemin tam oturmadığı düşünülen süreçte kurucu liderin 
muhalifi olan isimlerin iktidara dönük eylem ve söyleme girişme ihtimalidir. 
Türkiye’de kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hastalık süreci onu yerine kimin 
geçeceği sorununu doğurdu. Bu süreçte Çankaya çevresi olarak anılan isimler arayış 
içerisinde oldu ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Atatürk döneminde değişmez Başbakan 
durumundaki İsmet İnönü, 11 Kasım 1938 tarihinde oy çokluğuyla TBMM’de 
Cumhurbaşkanı seçildi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı İnönü, yaklaşmakta olan 
İkinci Dünya Savaşı tehlikesinden hareketle ülkede kendi otoritesini güçlendirecek “Barış 
Politikası” şeklinde ifade edilen bir açılım siyasetini uygulamaya soktu. 
İnönü’nün, söz konusu barış politikası ile iki hedefinin olduğunu söylemek mümkündür. 
Bunlardan ilkinde İnönü, Atatürk döneminde siyasi hayatın dışına itilen Türk İstiklal Harbinin 
halkta karşılığı olan güçlü isimlerini-ki bunlar Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf 
Orbay- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına dâhil ederken Atatürk ve kendisi arasındaki 
ilişkileri bozduğunu düşündüğü isimleri de CHP’den uzaklaştırarak partiyi kendi eline 
almaktı. İkincisi ise uluslararası ortamın ortaya koyduğu yeni bir dünya savaşı tehlikesinde 
ülkenin dış politikasını kendisinin yönetmesi idi. 
Dünyanın koşar adım yeni bir savaş felaketine yöneldiği atmosferde Cumhurbaşkanı İnönü, 
uyguladığı barış politikası ile kurucu lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde siyasi 
hayatın dışında bırakılan tarihsel kişilikleri başında bulunduğu CHP’ye dâhil ederek onların 
muhtemel muhalefetlerini önlemiş ayrıca dış dünyaya karşıda birlik ve beraberlik mesajı 
vermiştir. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı İnönü’nün barış politikası olarak isimlendirilen 
açılım siyasetinin 1939-1950 döneminde Atatürk’ün kurduğu düzenin kurumsallaşmasına ve 
bu anlamda rejimin sağlam temellere oturmasına hizmet ettiğini söylemek mümkündür. 
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ÖZET  
Fransa’nın Suriye ve Lübnan bölgesine ilgisi çok eski dönemlere dayanmaktadır. 19. yüzyılda 
batılı devletler teknolojik gelişmelerin etkisi ile dünyayı kendi aralarında nüfuz bölgelerine 
ayırmışlar, Fransızlar en büyük rakibi olarak gördükleri İngiltere’nin ticaret ve ekonomideki 
üstünlüğü dengelemek için Suriye ve Lübnan bölgesine özel bir önem vermişlerdir. Osmanlı 
döneminde Fransa, kendisine verilen kapitülasyonlarında etkisiyle Suriye bölgesini kendi 
doğal yayılma alanı olarak görmüş, bölgede birçok yatırım yapmıştır. Başta demiryolu 
yatırımı olmak üzere, liman yapımı, belediyecilik hizmetleri, madencilik, banka ve 
sigortacılık alanında birçok şirket Fransız ekonomik çıkarları için Suriye ve Lübnan’da 
faaliyete geçmişlerdir. Bu şirketlerin kuruluşunda birçok uzman bölgenin potansiyeli için 
ayrıntılı raporlar hazırlayarak bölgenin ticari potansiyeli ve pazar payları hakkında ayrıntılı 
bilgiler vermişlerdir. Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra ise Suriye ve Lübnan 
bölgesinin egemenliği Osmanlı Devleti’nden çıkarak Fransa’nın kontrolüne geçmiştir. 
Fransızlar, kurmuş oldukları manda yönetimiyle Suriye’yi etnik ve mezhepsel olarak birçok 
idari bölgeye ayırmışlardır. Bu idari bölgelerin içerisinde kurmuş oldukları Alevi Devleti’nin 
yeraltı maden potansiyeli ile ilgili fizibilite çalışmaları yapmışlardır. Özellikle bu dönemde 
petrol ve yan ürünlerinin sanayi için önemi kavrandığından bu alanla ilgili çalışmalar da hız 
kazanmıştır. Konumuzu oluşturan Lazkiye Endüstriyel Asfalt ve Petrol Anonim Şirketi bu 
dönemde kaya petrolünden üretim yapılması amacıyla kurulmuştur. Fransızlar bölgedeki 
petrol, asfalt, bitüm ihtiyacını karşılayacak potansiyeli olan yatakları keşfetmişler ve bu 
madenlerin üretimi için modern tesisler kurmuşlardır. Bu bildirinin amacı Lazkiye’deki petrol 
ve asfalt şirketinin kuruluşu ve şirketin yıllık raporları doğrultusunda işleyişi hakkında bilgi 
sahibi olmaktır. Ayrıca bölgenin petrol, asfalt ve diğer madenler açısından önemi dönemin 
Fransız gazeteleri vasıtasıyla incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Suriye, Fransa, Lazkiye, Petrol, Şirket 
 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ASPHALTES ET PÉTROLES DE LATTAQUIE 
 
ABSTRACT 
France's interest in Syria and Lebanon goes back to ancient times. In the 19th century, with 
the effect of technological developments, western states divided the world into zones of 
influence among themselves, and the French gave special importance to Syria and Lebanon in 
order to balance the superiority of Britain, which they saw as their biggest rival, in trade and 
economy. In the Ottoman period, France, under the influence of the capitulations given to it, 
saw the Syrian region as its natural expansion area and made many investments in the region. 
Many companies in the fields of railway investment, port construction, municipal services, 
mining, banking and insurance started to operate in Syria and Lebanon for the French 
economic interests. In the establishment of these companies, many experts prepared detailed 
reports on the potential of the region and prepared detailed reports on the commercial 
potential and market shares of the region. After the end of the First World War, the 
sovereignty of Syria and Lebanon came out of the Ottoman Empire and passed under the 
control of France.   
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During this period, the French divided Syria into many ethnic and sectarian administrative 
regions with the mandate they established. They conducted feasibility studies for the 
underground mining potential of the Alevi State, which they established in these 
administrative regions. Especially in this period, as the importance of petroleum and its by-
products for the industry was understood, studies on this field gained momentum. Latakia 
Industrial Asphalt and Petroleum Corporation, which constitutes our subject, was established 
in this period for the purpose of producing shale oil. The French discovered the deposits that 
have the potential to meet the oil, asphalt and bitumen needs in the region and established 
modern facilities for the production of these mines. The purpose of this paper is to have 
information about the establishment of the oil and asphalt company in Latakia and its 
operation in line with the annual reports of the company. In addition, the importance of the 
region in terms of oil, asphalt and other mines will be examined through the French 
newspapers of the period. 
Keywords: Syria, France, Latakia, Oil, Company 
 
GİRİŞ 
19. yüzyılda sanayileşme serüvenini tamamlamış olan Avrupalı devletler dünyanın pek çok 
yerinde olduğu gibi Osmanlı coğrafyasında birçok yatırım yaptılar. Kendi pazarlarını kurmak 
isteyen bu batılı güçler için Suriye ve Lübnan toprakları ayrı bir önem taşımaktaydı. Zira 
kendisini İngiltere’nin en büyük sömürge rakibi olarak gören Fransızlar, Kuzey Afrika 
ülkeleri ile beraber Suriye ve Lübnan’ı doğal yayılma alanı olarak görmüşler, İngiltere’nin 
Irak ve Arap coğrafyasındaki egemenliğini dengelemeye çalışmışlardır. Bunun yanında 
Fransızlar, Suriye ve Lübnan topraklarında başta Maruniler olmak üzere bölgedeki 
Hristiyanların koruyuculuğunu üstlenerek kendilerine tarihsel bir misyon yüklemişlerdi. 
Özellikle bölgede yapmış oldukları misyoner okulları, hastaneler ve daha birçok yardım 
kuruluşu bölgede Fransız etkisinin yayılmasını hızlandırmıştı. 1 
 Bunun yanında bölgedeki verimli ham madde kaynaklarını ve tarımsal ürünlerinin Fransa’ya 
sevk edilerek mamul mallar üretmek Fransa’nın bu topraklara vermiş olduğu önemi 
gösteriyordu. Bu amaçla Fransa, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu bölgeye kendi 
şirketleri vasıtasıyla birçok doğrudan yatırım gerçekleştirmişti. Başta demiryolları olmak 
üzere, liman ve tramvay yatırımları, su, elektrik, havagazı şirketleri ve maden yatırımları 
Fransız şirketleri tarafından gerçekleştirilmişti. Bunun yanında Banka, sigortacılık ve ticari 
alanda yapılan diğer yatırımlar Suriye ve Lübnan bölgesini Fransa için en büyük pazarlardan 
birisi haline getirmişti.2  
Dünyadaki sömürgeleşme yarışının sonucu olarak Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman 
Fransa, Suriye ve Lübnan bölgesini en çok yatırım yaptığı alan olması sebebiyle kendi idaresi 
altına verilmesini arzuluyordu. Bu dönemde yapılan Sykes-Picot anlaşması uyarınca bölgenin 
Fransa’nın idaresine verileceği tescillenmişti. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra 24 Nisan 
1920 tarihinde San Remo Konferansında bu bölgede bir Fransa’nın manda idaresi kurulması 
kararlaştırıldı.3 Fransızlar daha önceden eski sömürgelerindekine benzer bir idare kurarak 
Suriye ve Lübnan bölgesini idari bölgelere ayırdılar.   

                                                           
1 Stephen P. Duggan, “The Syrian Question”, The Journal of International Questions, Vol.11, No. 4, 1921, s. 
572. 
2 Fulton, L. Bruce, “France and the End of The Ottoman Empire”, Ed: Marian Kent, The Great Powers and The 
End of The Ottoman Empire, Roulette, London, 1996, s.161. 
3 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları (1920-1945), Cilt I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1983, s. 531  
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Böylece Şam ve Halep Devletleri merkez olmak üzere Büyük Lübnan, Alevi Devleti, Dürzi 
Devleti ve İskenderun Özerk Sancağı olmak üzere bir idari yapı ortaya çıktı.4 
 
1.1. Manda Yönetimi Sırasında Suriye’deki İdare ve Lazkiye Sancağı  
Nusayrilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye, Osmanlı hâkimiyeti sırasında Trablusşam 
eyalet¤ne bağlı olarak, sancak merkez¤ hal¤ne get¤r¤lm¤ş̧, 19. yüzyılda Şam eyalet¤ne 
bağlanmıştır. Bu yüzyılın ikinci yarısında ise 1864’teki Vilayet Nizamnamesi ile birlikte 
kurulan Suriye Vilayetinin, Trablus sancağına bağlı bir kazaya dönüştürülmüştür. 1880 
yılında üç̧ kazadan oluşan b¤r sancağın merkez¤ olan Lazk¤ye’nin, 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Beyrut’un bir liman şehri olarak hızla gelişimi nedeniyle önemi azalmış ve 1887 yılında 
Beyrut’un vilayet haline getirilmesi ile sancak olarak buraya bağlanmıştır. Bu statü̈ Osmanlı 
döneminin sonuna kadar devam etmiştir.5 Bu dönemde, dört kaza ve dört nahiyeden oluşan 
Lazkiye sancağı, 147.694 kişilik toplam nüfusa sahipti ve bu nüfusun 51.259’u Lazkiye 
kazasının merkezinde yasamaktaydı. Merkez nüfusunun 25.938’¤ Sünnî, 20.796’sı Nusayri ve 
4525’i Hristiyan’dı ve Lazkiye, bölgenin en kalabalık Nusayri nüfusuna sahip olan şehri 
konumundaydı. Esasen Lazkiye’nin bu demografik yapısı, Fransızların buraya olan ilgisinin 
temel sebebini oluşturmaktaydı.6 
Fransız manda idaresi kurulduktan sonra Nusayrilerden ileri gelen birçok kabile 1919 yılında 
Fransız yüksek komiseri General Gouraud’a telgraf çekerek ayrı bir Nusayri Devleti 
kurulması için girişimde bulundular. Bu aşamadan sonra Fransızlar 1920 yılında Lazkiye, 
Tarsus ve Cebeliensariye’den oluşan bölgede Alevi devletinin kurulmasını 
kararlaştırmışlardır.7 
Kurulan yeni Lazkiye Devletinin ve kuzey-güney uzunluğu 150 km, toplam alanı ise 160.000 
km2 olarak belirlenmiştir. Borgylus dağları olarak adlandırılan Nusayri Dağları, sırtları kıyıya 
paralel olarak bir dağ silsilesi oluşturmaktaydı. Bu dağlar kuzeyde Lübnan’a kadar 
uzanmaktadır. Dağların ortalama yüksekliği 1000 metre olmakla beraber, en yüksek tepe 1800 
metredir. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında ulaşım zor koşullarda yapılmaktaydı.8  
Fransızlar etnik gruplara göre farklı devletler kurdukları Suriye topraklarında yöneticilerin 
yerel idarecilerden ziyade ağırlıklı olarak Fransız Yüksek Komiserliğine bağlı yöneticilerden 
seçilmesini sağlamışlar ve idari işlerde Fransızların egemen olmasını sağlamışlardır.  Yerel 
idareci olan Suriye valileri ve bölge komutanları ise bu idareciler altında çalışan, onların 
sözünden çıkamayan pasif görevler icra etmişlerdir.9 
Suriye’de bu şekilde etnik ve mezhepsel bir örgütlenmeye dayalı devletler sistemi kurulması 
Suriye’de milli kimliğin gelişimini engelleme amacı taşımaktaydı. İlerleyen dönemde Alevi 
devleti kurulduktan sonra Fransızlar, Nusayri kökenli kimseleri askeri görevlerde kullanacak 
ve Sünni Müslümanlar ve diğer etnik gruplardan farklı olarak alevi kimliğini ön plana 
çıkarmaya çalışacaklardır. Bu aşamada Suriye’deki Fransız Yüksek komiseri Gouraud 
tarafından 3 Ağustos 1920 tarihinde ve 319 sayılı kararla Aleviler Devleti kurulmuştur.  

                                                           

4 J.W. Crowfoot, “Syria and The Lebanon: The Prospect”, The Geographical Journal, Vol.99, No.3. March 
1942, s. 130. Thomas Schm¤d¤nger, Sur¤ye Kürd¤stan’ında Savaş ve Devr¤m, Çev. Sev¤nç Altınçek¤ç, Yordam 
K¤tap. İstanbul, 2016, s. 56. 
5 Tufan Buzpınar, “Lazk¤ye” TDV İslam Ans¤kloped¤s¤, c. 27, Türk D¤yanet Vakfı Yay., Ankara 2003 s. 118. 
6 William L. Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Çev.: Mehmet Harmancı, Agora Kitap, İstanbul, 2008, 243. 
7 Besim Darkot, “Lazkiye”, İslam Ansiklopedisi C. 7. İstanbul Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1993, s. 24. 
8 Paul Jacquot, "L'état des Alaouites:(gouvernement de Lattaquié, 14 mai 1930); terre d'art, de souvenirs et de 
mystère; guide, Imprimerie Catholique Beyrouth, Beyrouth 1931, s. 21. 
9 William L.  Cleveland, Modern Ortadoğu Tarihi, Çev.: Mehmet Harmancı, Agora Kitap, İstanbul, 2008, s. 
246-247. 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

107 

İdari açıdan kurulan devletin Lazkiye ve Tarsus olarak iki sancağa bölünmüştür. Lazkiye 
Sancağı Sıhyun ve Cebel olmak üzere iki kazaya ayrılmış, Tarsus sancağı ise Tarsus, Safita, 
Merkab, Tel-Kala ve Ümraniye olmak üzere 5 kazaya ayrılmıştır.10 
Zaman içerisinde bazı çatışmalardan ve ekonomik problemlerden ötürü devletlerin sınırları ve 
statüleri değişime uğramaya başladı. İlk olarak kurulan Alevi Devletinin 1920'de 
gerçekleştirilen ilk sınırları, Alevi topluluğunun yerleşim yerlerine göre düzenlendi. Kuzeyde 
Sünni kantonları (Baer, Bassit ve Akkrad) Lazkiye kumsalından ayrılarak, İskenderun (Baer 
ve Bassit) ve Halep (Akkrad) eyaletine bağlandı. Doğuda, Şam vilayetinde ortaya çıkan 
Masyaf kazasının Alevi kısmı, yeni devlete bağlıydı. Güneyde, Trablus sancağı Nahr el Kebir 
Al Janubi (Büyük Güney Nehri) seviyesinde ikiye bölündü. Kuzey kısmı Alevi devletine 
katılmaktadır. Sünnilerin ve Hıristiyanların çoğunlukta olduğu güney kısmı, tıpkı Arouand 
adası gibi Lübnan’a katılmıştır. Ancak Fransa özellikle Humus ve Hama sancaklarına ait 
olanlar olmak üzere, Alevilerin yaşadığı tüm toprakları yeni devlete bağlamamıştır. Çünkü bu 
iki şehrin kentsel seçkinleri topraklarının bir kısmının kontrol etmedikleri bir devlete dahil 
edilmesini pek kabul etmedikleri için ileride yönetimsel sorunların önüne geçilmek için böyle 
bir karar alınmıştır. 1921-1924 yılları arasında, Fransa sınırlarda birtakım düzenlemeler 
yapmaya devam etti. Arwad adası, Baer, Bassit ve Akkrad kantonları nüfuslarının büyük bir 
bölümü Sünni olmalarına rağmen Alevi devletine bağlandılar. Bu durumun sebebi resmi 
olarak, 1920'nin bölünmesinin neden olduğu ekonomik zorlukların hafifletilmesi ile ilgiliydi. 
Özellikle Sünni bölgelerinde ekonomik huzursuzluklar ve toprak mülkiyeti ile ilgili sorunlar 
baş göstermiş bu durum Fransa’yı yeni düzenlemelere itmişti.11 
 Yine 1922'de ise Şam Yüksek Komiserliği delegesi de Catroux'un önerisi üzerine, bir Suriye 
Federasyonu Şam, Halep ve Alevileri bir araya getirecekti fakat 1924'ten itibaren yine Alevi 
Devleti yine bu federasyondan ayrılacaktır. Daha kırsal olan yaklaşık yirmi bin Sünni 
Müslüman'ın entegrasyonu, Alevilerin bölgedeki hegemonyasını azalttı. Yeni eyalette, 
Aleviler nüfusun yaklaşık üçte ikisini temsil ediyordu. 1935'te 350.000'den 224.000'i Alevi 
iken Sünnilerin toplamı 64.500 kişiydi. En büyüğü 43.486 kişi olan Rum Ortodoks olan 
Hristiyan nüfus on topluluğa bölünmüştü ve toplamda 56.000 kişiydi. İsmâililer ise manda 
altında sayılan son topluluktu ve sayıları 5.000 ila 6.000 arasındaydı. Lazkiye, Lazkiye ve 
Tartus olmak üzere iki sancağa ayrılan yeni devletin başkenti oldu. Şafita'nın Hıristiyan 
seçkinleri, Tartus ‘un ön plana çıkarılmasına karşı çıkıyorlardı. Çünkü şehirleri o zamanlar 
daha kalabalıktı ve Tartus'tan daha yüksek bir siyasi öneme sahipti. Şafita, Osmanlı 
döneminde gerçekten de geniş bir kazanın başkentiydi. Lazkiye ise Tartus ise Trablus'un 
kazasına bağlı yalnızca mütevazı bir nahiye başkentiydi. Bu kızgınlık sonucunda 1930'larda 
Şaftiler ezici bir çoğunlukla Suriye birliğinden yana olduklarını açıklamışlardı.12 
Alevilerin devleti, dokuz Alevi, üç Sünni, iki Ortodoks, bir İsmaili ve küçük Hıristiyan 
azınlıkların bir temsilcisi olmak üzere on altı üyeden oluşan bir temsilci konsey tarafından 
desteklenen bir Fransız vali tarafından yönetiliyordu. Üyelerin dörtte biri vali tarafından 
atanırken, diğerleri doğrudan genel oyla seçilmekteydi. Merkezi yönetimlere ve kazaya 
gelince, hepsinin başında Fransız yetkililer vardı.   

                                                           
10 Ömer Osman Umar, Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1938), Atatürk 
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2004, s. 461. 
11 Jacques Weulersse, Le Pays de Alaouites, PHD Thesis, Faculté des Lettres de l’université de Paris, Paris 1940. 
s. 120. 
12 Nadine Méouchy, Les Formes De Conscience Politique Et Communautaire Au Liban Et En Syrie A L’époque 
Du Mandat Français (1920-1939), PHD Thesis, Paris 1989, s. 398. 
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Jacques Weulersse ‘in belirttiğine göre; “Alevi Devleti yaşayabilir değildi, çünkü çok küçük 
ve büyük kaynaklara sahip değildi. Ülke açıkça bağımsız bir partiye liderlik edemeyecek 
kadar küçük ve çok fakirdi ve kurulan devletin temeli yoktu. Lübnan'dan farklı olarak Alevi 
Devletinin uluslararası limanları yoktu, sanayi yoktu ve tarımsal yapıların ilkel yapısı tarımsal 
üretimi sınırlıyordu. Alevi devletinin gıda bağımsızlığı, Lübnan için Bekaa13 gibi zengin tarım 
alanlarına sahip değildi. Bugün Suriye'nin tahıl ambarlarından biri olan Gab ovası ise henüz 
bir bataklıktı.” Ancak Alevi devletinin Suriye'ye entegrasyonunun asıl nedeni siyasiydi. 
Fransız manda idaresi milliyetçi talepler karşısında bulduğu çıkmazı kırmaya çalışıyordu. Ve 
Avrupa'da artan tehlikeler karşısında Doğu Akdeniz'deki stratejik konumunu güçlendirmek 
zorundaydı.14 
İlk etapta kurulan yeni düzende bir Suriye Federasyonu düşünülmüş fakat Fransız generali 
Weygand tarafından Aralık 1924 yılında bu federasyon fesh edilmiştir. Federasyon 
kaldırıldıktan sonra Ocak 1925’te Halep, Şam ve İskenderun sancağını içerisine alan tek bir 
Suriye devleti oluşturulmuş, Alevi devleti bağlantısız olarak varlığını devam ettirmiştir. 1925 
yılında düzenlenen yeni oluşum hepsi Fransız mandası idaresinde olmak üzere Büyük Lübnan 
Devleti, Suriye Devleti, Aleviler Devleti ve Dürzi Devleti’nden teşekkül etmekteydi.15 
Bu aşamadan sonra Fransız idaresinin yeni bir anayasa yapma ayrı bir Lübnan Devleti kurmak 
için çaba göstermesi Suriye’de büyük karışıklıklara sebep olmuştur. Çıkan isyanlar sonucunda 
1926 yılında Fransız yüksek komiseri De Jouvenal istifa etmiş ve yerine Henry Pansot 
getirilmiştir. 1928 yılından sonra ise Suriyeliler arasında Milliyetçi İttifak adındaki örgüt 
kurulmuş ve Fransa’dan bağımsızlığı kazanmak için girişimlere başlamışlardır. 1930’da 
Fransızlar Alevileri ön plana çıkaran politikaları Sünni Araplardan daha fazla tepki görmüş ve 
Alevi Devletinin ismi Lazkiye hükümeti olarak değiştirilmiştir. 16 
 
Şekil 1. Manda Yönetimi Sırasında Alevi Devleti 

 
  

                                                           
13 Bekaa vadisi daha önce Şam vilayetine bağlı çoğunlukla Şiilerden oluşan bir bölgeydi. Daha sonra gıda 
bağımsızlığını sağlamak için Lübnan'a entegre edildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Lübnan dağlarında hüküm 
süren kıtlık, Maruni seçkinleri bu tahıl ambarının Lübnan devletine bağlanmasını istemeye itti. s. 36 
14 Fabrice Blanche, La région alaouite et le pouvoir Syrien, Karthala Editions, Paris, 2006, s. 36. 
15 Louis Massignon, “Nusayriler”, İslam Ansiklopedisi C. 9, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988, s. 365. 
16 Darkot, a.g.m, s. 24. 
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1936 yılına gelindiğinde bağımsız Suriye Devletinin kurulması için bir hükümet kurulmuştu. 
Dürzi ve Alevi devletleri Birleşik bir Suriye Devleti’ne katılacaklardır. Fakat daha sonraki 
gelişmeler sonucunda Suriye Yüksek Komiseri Leon Blum hükümeti devirmiş ve 1939 
yılında var olan devletleri eski statüsüne döndürmüştür. Yani 1936 yılında Suriye Devletine 
katılan Alevi Devleti 1939 yılında tekrar eski statüsüne dönmüştür. 1940 yılında Dürzi ve 
Alevi devletleri özerklik verilmiş ve Fransız yüksek komiserliğine bağlanmışlardır.17 
II. Dünya Savaşı başladıktan sonra ise Fransa ve İngiltere arasında 7 Ağustos 1941 yılında 
Suriye ve Lübnan’ın tam bağımsızlığına kavuşması için bir anlaşma imzalanmıştır. Bu 
anlaşmadan sonra Dürzi ve Nusayri bölgeleri 20 Ocak 1942 tarihinde tekrardan Suriye ile 
birleşmiştir. Fakat Fransa bölgedeki etkinliğini 1946 yılına kadar devam ettirmiş geri 
çekilerek bölgeyi terk etmesi ise 17 Nisan 1946 tarihinde gerçekleşmiştir.18 
 
1.2. Lazkiye Petrol ve Asfalt Şirketi ve Faaliyetleri 
Fransa’nın, Birinci Dünya Savaşından sonra Milletler Cemiyeti tarafından Suriye Devleti 
üzerinde kendisine verilen yönetim misyonunun en önemli amaçlarından birisi bu ülkenin 
doğal kaynaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmak ve halkın refahını artırmak için yeni 
endüstriyel alanları geliştirmeye çalışmaktır. Bu dönemde maden zenginlikleri arasında 
bulunan hidrokarbonlar, modern endüstriyel uygarlıkta giderek daha önemli bir yer tutuyordu. 
Bu aşamada Maden Araştırmaları Konsey Başkanı Bay Herriot, Mart 1925'te Suriye'nin 
hidrokarbon kaynaklarını yerinde inceleme talimatı verdi.  Yapılan incelemelerde 1924 
yılında Suriye devletleri, 6.000 ton benzin, 18.000 ton gazyağı, 1.600 ton yağlama yağı, 700 
ton fueloil, toplamda 26.000 tonun üzerinde petrol ithalatı yapmıştı. Bu hidrokarbon 
ithalatında, Fransa'nın yalnızca önemsiz bir payı vardı. İthal ürünlerin büyük bir kısmı 
neredeyse yalnızca İngilizce konuşan ülkelerden ya doğrudan üreticilerden ya da basit 
aracılardan gelmekteydi. Yapılan incelemeler sonucunda önemli bir katı yakıt deposu 
içermeyen Suriye, bu nedenle ne yazık ki, sıvı yakıt, yakıt ve madeni yağ tedarikinde olduğu 
kadar kömür tedarikinde de yabancıya bağımlı olduğu anlaşılmıştı. Heyet, incelemelerden 
sonra Suriye’nin mevcut hidrokarbon potansiyeli için şu sonuçlara ulaşmıştı: Suriye'nin 
hidrokarbon kaynakları: Kullanılan kaynaklar, hemen kullanılabilir kaynaklar, daha sonra 
kullanılması muhtemel kaynaklar, aranacak olası veya muhtemel kaynaklar şeklinde 
sınıflandırılabilir.19  
  

                                                           
17 Stephen Hemsley Longring, Syria and Lebanon Under French Mandate, Oxford University Press, London, 
1958, 223-230. 
18 Umar, a.g.e., s. 510. 
19 Lazkiye Bölgesi jeolojik olarak incelendiğinde toprak oluşumunda esasen Eosen dönemine ait olan 
kireçtaşından oluşan bir alt tabakadan oluşur. Sismik hareketlerden daha az etkilenen kuzey bölgesi orijinal 
yapısını neredeyse korumuştur. Arazinin çoğunda kil-kireçtaşı olumlar mevcuttur. Toprak genelde azot 
bakımından fakir, Fosforik asidi düşük ve potasyum açısından zengindir. Jacquot, a.g.e., s. 22. 
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Yapılan incelemeye göre Jeolojik olarak bu yatakların büyük bir kısmı Lübnan, Anti Lübnan 
ve Toroslarda kalkerli kireçtaşlarında ve fosillerde bulunmaktaydı. Ancak bazı petrol 
kaynaklarının, İran ve Mezopotamya petrol yatakları ile eş zamanlı Miyosen yatakları ile ilgili 
olması mümkündü. Suriye'de kullanılan tek hidrokarbon yatağı, Yukarı Ürdün Vadisi'nde 
bulunan Hasbeya Judean Asfalt veya Bitüm yatağıydı.20  
Hasbeya maden yatakları için yapılan değerlendirme şu şekildeydi: “Yüzyıllardır bilinen bu 
küçük yatak, savaştan önce Osmanlı Padişah’ının kendi şahsi malıydı. Avrupa ve Amerika'da 
satılan Judean bitümlerinin çoğunu onun işletmesi sağlıyordu. Mevcut yüksek fiyatlar 
sayesinde Hasbeya yatağı son zamanlarda yeniden ilginç bir üretim merkezi haline geldi. 
Bunun yanında hemen işletilebilir en önemli yataklar, Lazkiye Alevi Devleti çevresindeki 
asfaltik kalker yataklarıdır. Bu yataklardan biri Kafriyah (Kuferye) kendi başına, %8 ila %25 
hidrokarbon içeriğine sahip on milyonlarca ton kireçtaşı içerir. Bu hidrokarbonların üçte ikisi, 
düşük sıcaklıkta damıtma yoluyla ham petrol olarak geri kazanılabilir. Bu mevduat, 
muhtemelen zenginlik bakımından geride kaldıkları görünen Sicilya yataklarıyla, eski kıtanın 
en önemlilerinden biridir. Benzer asfaltik kayaçlardan ham petrolün çıkarılması için Ragusa 
‘da (Sicilya) halihazırda uygulanan işlemlerle birlikte Lazkiye'nin asfaltik kayalarının 
değerlendirilmesi, Suriye'ye sıvı yakıtlar olan benzin, gazyağı, yağlama yağı sağlamak için 
gerekli tüm ham petrolü yerinde sağlayacaktır. Bu nedenle, bu kaynakların işletilmesi 
Suriye'nin en büyük çıkarınadır. Potansiyel olarak işletilebilir kaynaklar arasında, %2 ila %5 
hidrokarbon içeriğine sahip iki büyük asfaltik kaya birikintisi sınıflandırılabilir ve bunların 
bazılarını (Filistin sınırındaki Makarem'in asfalt kireçtaşları) ve Şam yakınlarındaki Duma) 
kaliteli çimentolar üretilmektedir. Bu kayalar üzerinde yapılan araştırmalara göre içerdikleri 
hidrokarbon oranları kireç ya da çimentonun pişmesini sağlamaya yeterli olacaktır. Sorunun 
çözümü özellikle Şam ve Beyrut şehirlerinin kireç ve çimento ihtiyacı için ilgi çekicidir”.  
Bununla birlikte hazırlanan raporlarda bölgenin petrol potansiyeli içinde önemli bilgiler 
verilmekteydi. Rapora göre; “Suriye'de başka hidrokarbon yataklarının varlığının tüm 
potansiyelini gözden geçirmek çok uzun sürer. Çok uzun süredir bir dizi petrol endeksi rapor 
edilmiştir. Bu raporlardan başlıcaları Hasbiya'ya birkaç kilometre uzaklıktaki Seymur’dakiler 
ve İskenderun’un kuzeyindeki kıyı bölgesindekilerdir. Bu ipuçlarından bazıları son 
zamanlarda anket araştırmalarına yol açtı, ancak şimdiye kadar pek cesaret verici sonuçlar 
vermedi. "Ördek Gagası" olarak bilinen ve sınırlarının ana hatlarının özel şekliyle adlandırılan 
bölge için petrol yatakları olasılığı çok farklı bir açıdan ve oldukça genel bir şekilde ortaya 
çıkıyor ve Türkiye ve Irak arasındaki en uç noktayı oluşturuyor. Görünen o ki, coğrafi ve 
jeolojik olarak bu bölge Musul vilayetinin kanıtlanmış petrol sahalarının batıdaki uzantısı 
olabilir. Fırat üzerindeki Deyrizor ile Halep arasında uzanan arazinin basit bir jeolojik 
incelemesi, şüphesiz Suriye topraklarında "Ördek Gagası", Miyosen jeolojik seviyeleri 
belirlemeyi mümkün kılacaktır. Böyle bir keşif, Suriye ve Fransa için o kadar çok sonuçlarla 
dolu olacaktır ki, bu bölgenin derhal incelenmesi veriler eksik olsa da zorunludur”.21 

                                                           
20 Hasbeya yatakları M.Ö 16. Yüzyıldan beri bilinmekte ve Mısırlılar tarafından çıkarılmaktaydı. 60 metrelik 
derin kuyulardan maden çıkarılarak kullanılmaktaydı. Osmanlı Döneminde Maden sadece nadir aralıklarla 
işleten Schebab ailesinden vergi yerine Padişahın hazinesi tarafından devralındı. 1856'da bir grup Şam tüccarı, 
Şam'da bitüm, asfalt ve taş çıkarmak için izin aldı ve bu izinler her üç ayda bir yenilendi.1895'te Orman ve 
Maadin Bakanlığı tarafından madenlerden daha fazla gelir elde etmek için madenleri serbest piyasaya sürmeye 
karar verene kadar, bu kiralama dönemi dört yıl sürdü. Kısa süreli kiralamalar yüzde 194 ve hatta yüzde 653 
olarak alındı, ancak beş yıl sonra hiçbir kiracı ortaya çıkmadı. Madenden 1890 yılından 1900'e 66.000 ton asfalt 
çıkarıldı. Enginerin and Minig Journal, Vol.112, No: 22, 1921, s. 850 
21 Les ressources de la Syrie en hydrocarbures par Charles Baron, député́ des Basses-Alpes, président de la 
Commission des mines et de la force motrice (Les Annales coloniales, 23 novembre 1925).  
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Bölgede Osmanlı döneminde maden yatakları keşfedilmiş 13 Cemazeyilahir 1322 tarihinde 
Kırbet-Solas (Sulas) ve Assab Gammam (Ksab-Guman) ve Kafriyah ‘da (Kuferye) madenin 
işletilmesi için padişah tarafından fermanla Gavin Gilchrist ismindeki kişiye yetki verilmişti. 
Kendisi imtiyazı aldıktan sonra 22 Ağustos 1322 tarihinde M. G. Zerduvachi’ye imtiyazı 
bırakmıştı. Fakat Zerduvachi’nin iflas etmesi yüzünden 1926’da madenin kullanımı Lazkiye 
Endüstri Asfalt ve Petrol Şirketi’ne tahsis edilmişti.22  
27 Haziran 1927 tarihinde Fransız Manda İdaresi Yüksek Komiserliği 1459 numaralı kararla 
maden yataklarının Lazkiye Petrol Şirketine devir edilmesini onayladı.23 Şirket ilk olarak 
2500 olarak hisseyi piyasaya sundu. Bu menkul kıymetler, alıcılar tarafından ödenecek 
havale, pul, borsa ve banka masrafları ile yüz Frank eşdeğerinde kayıtlı biçimde başvuranlara 
devredilecekti. Yapılan düzenlemeye göre 2.500 adet hissenin dağıtımı, uygun olduğu 
durumlarda, her bir satın alma talebinde bulunan hisse sayısı ile orantılı olarak yapılacaktır. 
Satın alma talepleri 15 Mart-15 Nisan 1928 tarihleri arasında Suriye Bankası’nın Beyrut, 
Halep, Şam ve Lazkiye'deki gişelerinden alınacak ve formlar ilgililere sunulacaktı.24 
Mevcut raporlar hazırlandıktan sonra şirketin kuruluşu 1927 yılında gerçekleşti. Dönemin 
gazetelerinde şirketin kuruluşuyla ilgili şu haber verilmekteydi. “Société Industrielle Des 
Asphaltes Et Pétroles De Lattaquie adında Lazkiye limanının yakınında, Alevi Eyaleti (Suriye 
Kafriyah (Kuferye), Kırbet Soulas (Herbe Sulas) ve Assab-Ghammam (Kasab-Gumam) 
adındaki üç bitüm ve asfalt madenleri imtiyazın devralınarak bir halka açık limited şirket 
henüz kurulmuştur. Kurulan şirketin amacı tüm asfaltlı kireçtaşı yataklarının ve genel olarak 
tüm hidrokarbon yataklarının araştırılması, satın alınması, kiralanması, satışı veya 
işletilmesidir. Genel merkez Paris, 27, cadde Laffitte'deydi. Sermaye 10.800.000 Frank olan 
şirketin her biri 100 Franklık hisselerinden oluşuyordu. 27.000 adet hisse Georges C.-
Zervudachi için iflasa tahsis edilmiştir. Ayrıca kendisi oluşturulan 24.000 kurucu hissesinden 
3.000' adetini almıştır. 12.000 hisse ise Paris, 27. Cadde Laffitte'de halka açık limited petrol 
ve asfalt şirketine tahsis edildi. Şirketin kurucuları MM. Louis d’Alazuier, a Bédarrides 
(Vaucluse)25;  Mühendis Jules de Catelin26; Paris’te 50. Cadde Cardinent adresine kayıtlı 
mühendis olan Jean Chautard, Angélo Donati27; 2 Paris adresinde ikamet eden ve ECP’de 
Mühendis olan Gaston Schneider ve Bernard de Saint-Seine28 oluşturulan ilk yönetim kurulu 
üyeleriydi. Şirketin merkezi Nijeh Caddesi'nde (Saif Al-Dawla) ve telefon numarası 121'di.”29 
  

                                                           
22 Journal Officiel de L’Etat des Alaouites, 20 Août 1927. 
23 Journal Officiel de L’Etat des Alaouites, 20 Août 1927 s.2. 
24 Journal Officiel de L’Etat des Alaouites, 21 Janvier 1928. 
25 Marquis Louis d'Alauzier (1845-1928): Bédarrides ‘teki (Vaucluse) Saint-Roma kalesinin sahibi, Crau 
ovasında büyük bir üzüm bağının sahibidir, Lyon Sendikası'nın yöneticisi, Ferol Bakır Madenleri (İspanya)- 
genel müdürüdür. Ayrıca Gine’de tarımsal ihracat firmasının sahibidir. 
26 Jules de Catalin: Saint Ettienne Maden okulundan 1876 yılında mezun olmuştur. Ardından Compagnie 
Française des mines du Laurium ‘un (Laurium Maden Şirketi) (Yunanistan) Paris'teki genel müdürü; Fransız-
Helen Patlayıcılar ve Kimyasallar Şirketi'nin (1893), Balya-Karaydın Madencilik Şirketi'nin, yöneticisidir. 
27 Angelo Donati (1885-1960): Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız ve İtalyan orduları arasında irtibat subayı, 
daha sonra Fransa-İtalyan Bankası'nın Paris'te yöneticisi olmuştur. Félix-Potin'den Jules de Catelin 
başkanlığındaki Oudjda madencilik şirketinin (Fas) Antrona-Schieranco madencilik şirketinin (altın, İtalya) 
İtalyan-Fransız emlak şirketinin müdürü (1925 ‘den 31 Mart 1932'ye kadar). Kendisi daha sonra Banco'da 
(Fildişi Sahili) bir ananas konservesi olan Fruit kolonyal şirketinde kuruculuk yapmıştır. Ayrıca Dünya Savaşı 
sırasında Fransa'daki İtalyan işgal bölgesinden Yahudileri kurtarmadaki rolüyle tanınır. 
28 Metalürji konularında uzman. Danışman mühendis, ardından Naltague Bakır Madenleri'nin (Şili) yöneticisi: 
29 L’Écho des m¤nes et de la métallurg¤e, 20 ju¤n 1927.  
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Dönemin gazetelerinde şirket kurulduktan sonra cevherlerin potansiyeli hakkında önemli 
bilgiler de verilmekteydi. Söz konusu haberlerde; Fransa ile Suriye arasındaki ekonomik 
ilişkiler sorunu bir kez daha gündemde olduğu belirtiliyordu. Habere göre; “Manda 
yönetimine karşı olan muhalifler, bu zengin ve güzel ülkede görevini tam bir tarafsızlıkla ve 
bu Akdeniz bölgesinin zenginliklerini sistemli ve azimli bir şekilde geliştirme iradesiyle icra 
eden Fransa'ya yaklaşmanın tercih edilebilir olduğunu anladılar. İktidarların 
meşguliyetlerinde ekonomik konular ilk sırada yer almakta ve Suriye Devletleri yol, sulama 
ve demiryollarının geliştirilmesine büyük harcamalar yaparken, aynı zamanda önemli 
gördükleri şirketler için özel girişimleri de desteklemektedir. Bu memnuniyetle karşılanacak 
ciddi bir gelişmedir. Çok yakın bir zamanda, Suriye ve Lübnan'daki eski yüksek komiser Sn. 
Henri de Jouvenel'in başkanlığında “Fransa-Suriye” adında bir komite kuruldu. Şimdiye kadar 
Suriye'nin, görkemli manzaralar veya İncil hatıraları ve diğerlerinin ilgisini çeken turistlere 
tavsiye edilen güzel yerler ve tarihi kalıntılardan oluşan bir ülke olduğuna inanılıyordu. 
Sadece 4 milyon ekilebilir hektarın ekimi ve ipek, pamuk, portakal vb. ticareti ile 
zenginleşebilen bir tarım ülkesi olarak biliniyordu. Ancak son zamanlarda bu zenginlik 
kaynaklarından başka yeraltından gelenlerin de olduğu anlaşıldı. 
Bu toprak altının işletilmesi için kurulan ilk şirketlerden biri, Lazkiye çevresindeki asfalt 
yataklarının geliştirilmesiyle ilgilenen şirkettir. Tüm bu tortular, önem açısından Avrupa'daki 
tüm benzer madenleri aşıyor ve yetkili teknisyenler, burada bulunan 200 milyon tona kadar 
asfaltik kireçtaşını cevheri bulunduğunu söylüyorlar. Halihazırda yürütülen çalışmalar, açık 
ocak ocaklarında hemen kullanılabilecek 8 milyon tondan fazla cevher olduğunu belirtmiştir. 
Bu durum birçok mühendis tarafından kapsamlı bir çalışmanın konusudur. Burada farklı 
milletlerden uzmanlar tarafından yayınlanan ve hepsi bu cevherlerin tartışılmaz zenginliğini 
tanıyan görüşleri yeniden hatırlatmak gerekir.  Mösyö Axiotakis’in belirttiğine göre; Nahr-el-
Kebir’in sol kıyısındaki çıkıntılar, Talle köyünün vadisinin her iki tarafında muazzam 
potansiyeller bulunmaktadır. Yani 70 ila 80 metre kalınlıkları tamamen yukarıdan aşağıya 
asfalt kireçtaşından cevherler bulunmaktadır. “Yine Brüksel Üniversitesinden M. V. Brien’e 
göre; “Madenin üretimi neredeyse sınırsızdır. Dünyanın hiçbir yerinde, emdirilmiş 
kireçtaşlarının gücü açısından olduğu kadar, kullanım olanakları açısından da bu kadar 
avantajlı koşullar altında kendini gösteren bir tortu bildiğimizi sanmıyorum.” diye 
belirtmiştir.30 
Dönemin gazetelerinde madenle ilgili başka araştırmacıların raporları mevcuttu. Dr. 
Marckwald ve Bay Frank ise şu sonuçlara vardılar: “Tüm numuneler yüzeyden değil, 
mümkün olduğunca derin sondajlarla alındığından, bu tanımlamanın gerçekten jeolojik 
oluşuma uyduğu izlenimini edindik ve bu nedenle, bu yatakların şüphesiz çok güçlü olarak 
kabul edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Olağanüstü ilginç bir maden cevheri için umut 
veriyorlar. Orada, çok uygun fiyatlı teknik olarak kullanılabilir tüm asfalt kategorilerini 
buluyoruz. Bu cevherlerden Judea'nın çok saygın bitümlerine benzer her noktada cila 
çıkarmayı başardık. Suriye'de, insanın umut etmeye hakkı olan her şeyi vermesi gereken yeni 
bir endüstri var. Gerçekten de bu maden sahası hammadde bolluğu, mükemmel kalite ve 
yüksek verim, çıkarma kolaylığı ve nakliye kolaylığı olarak tam da istenilen özellikleri 
barındırmaktadır. “31 
Şirket devlet tarafından kuruluş izni verildikten sonra faaliyetlerine başlamıştır. Dönemin 
gazetelerinde şirketin kurulduğu ve Avrupa’daki diğer asfalt üreten ülkelere göre potansiyeli 
şu şekilde değerlendirilmekteydi:  

                                                           
30 Le Temps, 22 Août 1927. 
31 L’Écho des m¤nes de Métallurg¤e, 2 Septembre 1928. 
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“Suriye hükümeti, Suriye ve Lübnan Yüksek Komisyonu'nun onayı ile. "Société Industrielle 
des Asphaltes et Pétroles de Lattaquie" adı altında anonim şirket haline gelen bir şirketi tanıdı. 
Devlet, 75 yıllık bir süre için geçerli olan 4.700 hektarlık bir imtiyazın devri ve bu ilginç 
girişimi teşvik etmek için 35 kilometre uzunluğunda Lazkiye'den Humus'a giden motorlu 
yolun bir kısmı inşa etti. Böylece yatakları Lazkiye limanına bağladı. Suriye hükümetinin bu 
kadar büyük bir işletmenin ülke için çok büyük önemini fark ettiğini gösteren bu desteği not 
etmekten mutluluk duyuyoruz. Şirket, asfalt madenlerini işletirken, asfalt kayalarının 
damıtılması yoluyla petrol üretimi için gerekli tesisleri de üstlenmektedir. Bu işlem için 
yapılacak tesislerde bitümlerin ayrıştırılması ve ardından petrol buharlarının bir su buharı 
veya karbonik asit akımı tarafından mekanik olarak sürüklenmesi işlemi yapılacaktır. Şirket, 
Ragusa ‘da (Sicilya) bulunan ve %4 ila %7 oranında asfaltik kireçtaşı işleyen ve yılda 
yaklaşık 7.000 ton ham petrol üreten fabrikalarla aynı süreçleri uygulamaktadır. Suriye’deki 
cevherlerin büyüklüğü önemli ölçüde daha yüksek görünmektedir. Gerçekten de bu şirket 
Suriye'yi ve komşu ülkeleri petrol ihtiyaçları için bir ölçüde bağımsız hale getirebilir. Yapılan 
araştırmalara göre; Asfalt yataklarının büyük kapasitesi nedeniyle, başka cevherlerin kolayca 
bulunup bulunmayacağı şüphelidir. Asfalt ve türevlerine yönelik mevcut ihtiyaçları bildiğimiz 
için bu konuda en ufak bir şüphemiz olamaz. Avrupa'da faaliyette olan başlıca asfalt kaya 
yatakları, yılda yaklaşık 500.000 ton asfalt kaya üreten İtalya, Fransa, İsviçre, Almanya, 
Arnavutluk ve İspanya'dakilerdir. Sadece İtalya 1925'te yaklaşık 275.000 ton asfalt ürünü 
ihraç etti. Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri bugün en büyük asfalt üreticileri; yerel 
olarak ton başına 20 ila 50 dolar değerinde yılda yaklaşık 2.500.000 ton ihracat yapıyorlar. 
Otomobil trafiğinin giderek artan gelişimi, tüm ülkelerin yeni teknik yöntemlere göre 
tasarlanmış yolları iyileştirmesini veya inşa etmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, tüm 
dünyanın sürekli artan ihtiyaçlarının, asfalt ürünleri için belirli ve çok önemli bir çıkış 
sağlamaya devam edeceği açıktır. Lazkiye devleti mensupları, Akdeniz bölgesindeki konumu, 
mevduatlarının büyüklüğü, emeğin bolluğu ve ucuzluğu nedeniyle Amerikan ve Avrupa 
şirketlerinin tüm ürünleri ile fiyatları ile geniş çapta rekabet edebilecektir. Avrupa 
madenlerinden farklı olarak, Lazkiye yatakları açıkta, yani yeraltı çalışması olmadan, 
dolayısıyla zaman ve işçilikten büyük bir tasarruf sağlandığından, maliyet fiyatı daha da 
düşük olacaktır. Bu nedenle, bu şirketin çalışmaları en uygun himaye altında sunulmaktadır. 
Bu cevherlerin işletilmesi ve Fransa'nın dostu Suriye'de özel girişimlerin geliştirilmesi hem bu 
ülkenin ve Fransa'nın kendisinin yararına olacaktır”. 32 
Şirketin hesaplarına göz atacak olursak 1926 yılında kuruluşla ilgili hazırlıklar yapmaktaydı. 
Şirketin kuruluşunda Fransa ve Meksika’da asfalt yatakları işleten Asphaltes ve Petroleum 
şirketi yer almıştı. Daha doğrusu şirketin yönetim kurulunda bu şirketin hissedarları mevcuttu. 
Dönemin gazetelerinde şirketin kuruluşu aşamasında Fransa-Meksika Asfalt Şirketinin 
hisselerinin büyük bir bölümünü iyi koşullar altında tasfiye etmeyi başardığı belirtiliyordu. 
Bunun yanında dönemin gazetelerinde Lazkiye Asfalt ve Petrol Şirketi hisselerinin şirket tam 
olarak faaliyete geçmemesine rağmen oldukça rağbet gördüğü belirtiliyordu. Söz konusu 
haberde “Asphaltes et Petrolium Şirketi geçen yılın ortasında 10.800.000 Frank sermaye ile 
Suriye'de Société des Asphaltes et Pétroles de Lattaquié'yi kurdu. 100 Franklık 24.000 hisse 
oluşturuldu. MM. de Catelin ve Chautard (Asfalt ve Petrol) 100 Franklık 4.800 hisseye abone 
oldu. Kendilerine tahsis edilen patent başvurusunda üretilecek ham petrollerin %3'ünü ve 
hepsinden önemlisi 5.480 kurucu hissesini verdi. Henüz kullanılmamış imtiyazlara, projelere 
sahip olan bir şirketin hisseleri zaten fiyatlarında oldukça yüksektir. Şirketin 277 ve 2.250'ye 
kadar satılan hisseleri piyasada önemli ölçüde rağbet görmüştür.   

                                                           
32 Le Temps, 19 Mars 1928.  
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Ve Fransa-Meksika hisseleri artık sadece 87 ve 549 değerindedir. Bu durum da Lazkiye 
şirketi daha henüz üretime tam olarak geçmemesine piyasada önemli ölçüde yer edinmiştir”.33 
Yine dönemin gazetelerinde şirketin kuruluşu ile ilgili su şekilde haberler yapılıyordu. Fakat 
Suriye’de var olan karışıklıkların şirketin faaliyete geçmesini engellediği ve hisse fiyatlarında 
çeşitli dalgalanmalara yol açtığı haberleri yapılıyordu. Söz konusu habere göre; 
“Société des Asphaltes et Pétroles de Lattaquié, 1927'de 10.800.000 Frank sermaye ile 
kuruldu. Bu şekilde oluşturulan 100 Franklık hisseden 108.000 hisseden 27.000'i Asfalt ve 
Petrol Şirketi'ne hem kendi adına hem de Georges C. Zervudachi iflası adına yapılan 
katkıların karşılığı olarak havale edildi. Katkıda bulunan şirket ayrıca oluşturulan 24.000'den 
21.000 kurucu hissesini aldı. Böylece şirketin kârın %20'sini alma hakkı vardı. O zamandan 
beri Şirket, bu katkıların ödenmesinden sonra şirketin tasarrufunda kalan sermayenin 
kullanımına ilişkin herhangi bir gösterge sunmamıştır: 31 Aralık 1927 itibariyle sadece 
"yaklaşık bir mali durum" yayınladı. Hisselerin satışı Mart 1928'de 145 Franktan gerçekleşti 
ve fiyatı daha sonra 170 Franka çıkarmayı başardı fakat ancak kısa süre sonra 100'e düştü. 
Şirketin faaliyete geçmesinde Suriye'deki sıkıntılar yüzünden gecikmiştir. Aslında Şirket, 
asfaltlı kireçtaşı, asfalt tozu ve mastik ve ardından saf bitüm ve hatta petrol çıkarmayı 
planladığı bir dizi taş ocağı imtiyazına sahiptir. Bu cevherlerin potansiyel alıcıları 
heyecanlandırmadığını ve bu koşullar altında hisse fiyatı 138'e taşıyan son toparlanma 
hareketinin yarını olmadığını, bu özellikle şaşırtıcı değil. Ama geçen yıl halka arz sırasında 
satın alan kapitalistlere çok yazık, her şeyden önce Asphalt ve Oil hissedarlarına çok yazık. 
Bu şirketin aslında 27.000 Lazkiye hissesi ve 21.000 kurucu hissesi var ve bunlar yakında 
pazarlık konusu olacak, hisselerde bir hareket, onun girişini kolaylaştıracak ve kurucu şirkete 
bir sonraki temettülerin hissedilebileceği kârları garanti edecekti.34 
Şirket bu sıkıntılı dönem sonunda ilk genel kurul toplantısını yaptı ve yönetim kurulu 
üyelerini seçti. 31 Aralık 1928'de sona eren, 19 aylık istisnai bir süre ile, herhangi bir kâr ve 
zarar hesabı içermeyen ilk mali yılın hesapları onaylandı. Toplantı sonucunda yöneticileri 
olarak Monsieur Maurice d'Alauzier, Levon Meguerditchian, Pierre Rodocanachi, Mansur 
Şakir Paşa, Édouard Saade, Demettrios [Demetrius] Zafiropoulo atanmayı onayladı. Mısır 
Girişim ve Geliştirme Cy. Şirketini temsilen merhum müdür Bay Louis d'Alauzier görevden 
alındı.35 
Bir sonraki yıl şirket hazırlıklarını tamamlayarak işletmeye açıldı. Şirketin asfalt yatağının 
işletilmesi için ön çalışmalarını tamamladı ve Lazkiye’den 37 km uzaklıkta bulunan Kafriyah 
(Kuferye) yatağının geliştirilmesine başlamaya karar verdi. Bu yatak, asfalt reçinesi ve yol 
yapımında kullanıma uygun asfalt bakımından zengindi. Ayrıca Lazkiye-Halep yolunu 1.800 
m irtifaya sahip dağlarla birleştiren karayolları ve demiryolu inşaatı için bu asfalt yataklarının 
üretilmesi son derece önemliydi. Dönemin gazetelerinde ayrıca üretim fabrikasının kısa 
zamanda faaliyete geçeceğini ve sadece 1929 yılı için 30.000 ton üretebileceğini düşünüldüğü 
belirtilmekteydi.36 Yine bu haberle ilgili olarak başka bir gazete de şirketin Kuferye tesislerini 
faaliyete geçirdiği ve Asfaltlı kireçtaşının bitüm içeriği %9 ile %15 arasında değiştiği 
belirtiliyordu. Var olan cevherin ise 7000 ton. 200.000 Frank değerinde olduğu 
belirtiliyordu.37  

                                                           
33 Le Journal des Finances, 30 Mars 1928. 
34 Le Journal des Finances, 15 Mars 1929. 
35 Le Journée İndustrielle, 22 Mai 1929. 
36 L’Écho des m¤nes et de la métallurg¤e, 20 Mars 1930, p. 241  
37 Les Annales Coloniales, 4 October 1930. 
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Bu dönemde şirketin çalışmalara başlaması sermaye artırımı da gündeme getirmiştir. 
Dönemin gazetelerinde şirketin sermayeyi 10.800.000 Franktan 20 milyona çıkarmak için 100 
Franklık 92.000 yeni hisse senedi ihraç etmek için yetki istediği belirtilmiştir. Şirketin bu 
hisselerinin 46.000'i yönetim kurulunun tasarrufuna bırakılmış, 9.200'ü ortaklara, kalan 
36.800'ü ise 1 nolu kuponun teslimi karşılığında 3 eskiye 1 yeni oranında eski pay sahiplerine 
ayrılmıştır.38 
Şirketin 1930 yılındaki yönetim kurulu toplantısı gazetelere şu şekilde yansımıştır. Dün 
yapılan olağan yıllık toplantı 1930 mali yılının hesaplarını onayladı. Geçen yıl esas olarak 
başlangıçta planlanan ve bir kısmı 31 Aralık 1930'dan önce hizmete alınabilecek olan 
araçların kurulumuna ayrılmış olan bir kâr ve zarar hesabı düzenlenmemiştir. 1930'da 
çıkarılan, işlenen ve satılan cevherler, esas olarak taş ocağı araştırma ve hazırlama 
ürünleriydi. Tatbikat sonunda ocakların aletleri ve hazır olma durumu, yılda yaklaşık 20.000 
tonluk bir üretim yapılması öngörülmüştür.  Bu kapasite mevcut mali yılın başlangıcından bu 
yana iki katına çıkarıldı ve yılda 40.000 ton asfalt kireçtaşının piyasaya sürülmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca toplantı sonunda yapılan oylama ile Bay Robert de Caix'in müdür olarak 
atanmasını onayladı.39  
Bu arada şirket maden ocaklarında su ihtiyacı için hükümete başvurdu ve yüksek komiserlik 
şirkete Kafriyah (Kuferye) yakınlarındaki bir köyde bulunan su kaynağının kullanımı için izin 
verdi. Yüksek komiserlik suyun kullanımı için şirketin suyu sadece gece kullanabileceği ve 
dakikada 2 litre suyun fabrikaya pompalanacağı konusunda anlaşma yaptı. Ayrıca şirket 
suyun bulunduğu havzanın geliştirilmesiyle de ilgilenecekti. Hükümet isterse anlaşmayı iptal 
edebilecekti ve anlaşmanın uygulanması için yeni koşullar öne sürebilecekti. Düşük debi 
döneminde bu kaynağın akışında bir azalma olması durumunda, köy su üzerinde öncelik 
hakkına sahip olacak, Şirket sadece bu kaynak tarafından kullanılmayan suyu fazladan 
alabilecekti. Şirket, bu amaçla Lazkiye Hazinesi'ne her yılın başında ödenmesi gereken on 
Suriye poundu olarak belirlenen yıllık bir telif ücreti ödemek zorunda kalacaktı.40 
Şirketin 31 Aralık 1931'de sona eren mali yılın hesapları, 226.360 Frank tutarındaki genel 
giderler ve madencilik telif ücretlerini hesaba katarak, 372.806 Frank net zararı 
gösteriyordu.41 Bu dönemde şirket tam olarak faaliyete geçmediği ve yeterince pazar payı 
bulamadığı için zarar etmiştir. Şirket kurulduktan sonra zarar etmesinin en önemli 
nedenlerinden birisi çimento fabrikası kurulmasına öncülük etmesiydi. Dönemin gazetelerinde 
şirketin 1930’larda üretime geçtiğini ve 1931 yılında çimento fabrikası işine girdiği 
belirtiliyordu. Söz konusu habere göre: Şirketi kurulduktan sonra ülkenin çimento ihtiyacı iki 
fabrikanın kurulmasını sağladı. 1931 yılında Lübnanlı bir şirket olan “Société des Ciments 
Libanais” tarafından kurulan bir tanesi, 240.000 Lübnan-Suriye altın poundunun başkenti 
Trablus'un güneyindeki Chekka bölgesinin kireçtaşı kayalarını kullanıyordu. Üretim 
kapasitesi, yeni gelişmelerin ardından yılda 80.000 tona yükseltilmiştir. Bunun yanında Asfalt 
ve Petrol şirketinin Cezire yakınlarında petrol araması yaptığı belirtiliyordu. 42 
Bir sonraki yılın mali hesapları yine dönemin gazetelerinde yer bulmuştu. Söz konusu 
haberde;1932 mali yılı hesaplarının 8 Temmuz'da meclis tarafından onaylandığı belirtiliyordu. 

                                                           
38 Le Journal des finances, 21 Novembre 1930. 
39 La Journée İndustrielle, 1 Juillet 1931. 
40 Journal Officiel de l’Etat des Alaouites, 30 septembre 1930. 
41 La Journée İndustrielle, 10 Juin 1932.  
42 Diğeri çimento fabrikası ise 1934 yılında Şam bölgesinde Birleşik Suriye Cemiyeti olan “Ulusal Cemiyet” 
tarafından kurulmuştur. 144.000 Türk Lirası altın sermayeli Çimento ve İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş., 
faaliyete geçtiği ilk yıldan itibaren faaliyet göstermektedir. Yıllık üretimi 30.000 tona ulaşmıştı. Correspondance 
Orient, 1 Janvier 1938, s. 408 
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Yapılan hesaplamalarda toplam açığı 689.641 Frank’a getirerek 316.841 Franklık bir zarar 
gösterdiler. Daha sonra yapılan görüşmeler sonucunda yabancı bir şirketten danışmanlık 
hizmeti alınması konusunda fikir birliğine gidildi ve Kahire'deki Mısır Girişim ve Geliştirme 
Şirketi başkanı olan Bay Léon Rollin'in müdür olarak atanması yönetim kurulu tarafından 
onaylandı.43 Şirketin toplam açığı ise 1.994.646 Frank olarak hesaplandı.44 
 Bir sonraki yılın mali hesaplarına göz atıldığında şirketin bilançosu 1932'de 316.841 Frank 
zarara karşı. 118.873 Franklık bir zararı gösteriyordu. Şirketin toplam borcu ise 808.521 
Frank’a gerilemişti.45 Bu arada şirketin genel merkezi Paris’te 9, Pancier caddesinden 
Paris'teki 9, rue Louis-Murat'a taşındı.46 
1934 mali yılında ise 1933'te 118.873 Frank zarara karşı 194.708 Franklık bir zarar 
gösteriyordu. Bu durumda şirketin toplam açığını 1.003.229 Franka ulaştırmıştır.47 Şirketin 
yönetim kurulu toplantısından sonra daha önce yöneticilik yapmış olan Macaux ve Édouard 
Saadé yeniden yönetim kuruluna seçilmişlerdir.48 Şirketin sürekli zarar etmesi sonucunda 
yönetim kurulu sendika katılımının devrini onayladı. Ayrıca Fransız şirketleri ile petrol 
sondajı için ortaklık kurulmasını şirketin geleceği açısından yararlı görülmekteydi. Dönemin 
gazetelerinde çıkan haberlere göre; şirketin yönetim kurulu toplantısında 660.000 Frank 
nominal değeri olan bir sendikal katılımın şirketin bünyesine katılması kararlaştırılmıştı. 
Ayrıca şirketin yenilenebilir arama izinleri alan petrol yataklarını aramak için oluşturulan bir 
birliğe ilgi duyduğunu belirtildi. Yatırım yapılan meblağlar sondajın yapılmasına izin 
vermeye yetmediğinden, şirketin acil finansman ihtiyacı bu birliktelikler sayesinde 
karşılanacaktı. Bu koşullar altında, büyük bir Fransız şirketinin teklifiyle ilgilenmeye 
başladığı belirtiliyordu.49 
Şirketin 1936 mali yılının hesapları ise 1935'te 60.8143 Franklık bir kâra karşılık 1.517.689 
Franklık bir zararı gösteriyordu.50 Bunu yanında şirketin hisse senetleri borsada 16 Franktan 
işlem görmekteydi. Ayrıca şirketin genel merkezi 9, rue Louis-Murat'tan Paris'teki 280, 
Boulevard Saint-Germain'e taşındı.51 1937 mali yılında ise şirketin 299.710 Franklık 
amortisman hesabı düşüldükten sonra 295.677 Franklık bir zararla şirket 1937 yılını 
kapatmıştı.52 
Şirketin ilerleyen yıllarda sermayesi her biri 1.000 Franklık 56.000 hisseye bölünmüş 
toplamda 56.000.000 Franka ulaşmıştı. Hatırlanacağı gibi Ocak 1931'de sermaye başlangıçta 
10.800.000 Franktan, 20.000.000 Frank’a yükseldi., İlk 24.000 kurucu hissesinin hisseye 
dönüştürülmesinin ardından 22.400.000 Frank’a yükseldi. Temmuz 1949'da ise nominal 
değeri 100'den 250 Franka, Aralık 1949'da konsolide hisseler her biri 1000 Frank’a 
yükselterek 56 milyona yükseltildi.53 Bu aşamadan sonra şirket yapılan iyileştirme ve sermaye 
artırımları ile birlikte karlı bir şirket olmaya başlamıştır.   

                                                           
43 Le Temps, 11 Juillet 1933. 
44 Le Journal des débats, 11 Juillet 1933.  
45 La Journée ¤ndustr¤elle, 15 Ju¤n 1934.  
46 La Journée ¤ndustr¤elle, 29 Mars 1935.  
47 La Journée ¤ndustr¤elle, 15 ju¤n 1935. 
48 La Journée ¤ndustr¤elle, 12 ju¤n 1936. 
49 La Journée ¤ndustr¤elle, 27 October 1936.  
50 La Journée ¤ndustr¤elle, 17 ju¤n 1937.  
51 Le Journal des finances, 5 Novembre 1937 
52 La Journée ¤ndustr¤elle, 30 ju¤n 1938. 
53 La Correspondance d’Orient, Septembre 1938.  
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Tablo: 1.2. Şirketin 1936, 1937,1938 ve 1939 yılına ait gelirleri şu şekildeydi: (Frank olarak) 

 1936 1937 1938 1939 

Pasif Varlıklar ------- ------ ------ ------ 
Sermaye 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

Dalgalı borç 125.000 132.000 140.000 138.000 
Aktif Varlıklar ------- ------- -------- -------- 
Sabit kıymetler 7.665.000 7.472.000 7.242.000 7.179.000 

Katılımlar 10.000 10.000 10.000 10.000 
Hissedarlar 6.900.000 6.900.000 6.900.000 6.900.000 

Aktif değerler 1.652.000 1.714.000 1.901.000 2.129.000 
Mevcut varlıklar 2.460.000 2.756.000 2.641.000 2.680.000 

Toplam 20.125.000 20.182.000 20.140.000 20.138.000 
Kaynak: Annuaire Desfossés, Valeurs cotées en banque à la Bourse de Paris, 1907-1911; 

Valeurs cotées au Parquet et en Banque à la Bourse de Paris (1912-1998), s. 859. 
 
Ayrıca şirketin 1934-1940 yılları arasındaki hisse değeri 16 Frank ile 55 Frank arasında 
değişmiştir. 
Şirketin yıllara göre net kârı ve dağıtmış olduğu toplam temettü miktarı şu şekildeydi: 
 

Tablo 1-3.Şirketin Yıllara Göre Net Kârı ve Dağıttığı Temettü Miktarları 
Yıl Net Kâr Toplam temettü 

1945 3.117 917 

1946 2.997 917 

1947 5.304 917 
1948 2.367 2.224 
1949 9760 5787 
1950 13.694 5.938 
1951 6.340 5.332 
1952 1348 ---- 
1953 4.647 5736 
1954 6.034 5899 

Kaynak: La Correspondance d’Orient, septembre 1955. 
 
Görüldüğü gibi şirket 1946 yılında manda idaresi 1946 yılında son bulduğu zaman 
faaliyetlerine devam etmiştir. İlerleyen süreçte şirketin tasfiyesi 1954 yılından sonra 
gerçekleşmiştir. Daha sonra Suriye petrol bakanlığı tarafından işletilmeye başlanmıştır54. 
 
SONUÇ 
Fransa Suriye ve Lübnan bölgesine tarih boyunca özel bir önem atfetmiştir. Fransa için bu 
bölge ekonomik, siyasi ve dini açıdan büyük bir önem taşımaktaydı. Birinci Dünya 
Savaşından yapılan anlaşmalar neticesinde bölge Fransız Manda İdaresi’ne bırakılmıştı. 
Fransa bu aşamada bölgeyi etnik kökenine göre ayırarak yönetmeye başlamıştır. Yukarıda 
ayrıntılarıyla anlatmış olduğumuz Lazkiye merkezli Alevi Devleti, Manda idaresinin Nusayri 
nüfusu baz alarak kurmuş olduğu bölgedeki en önemli devlettir.   
                                                           
54 La Correspondance d’Orient, Novembre 1955. 
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Fransa devleti bu devleti kurduktan sonra tüm bölgede olduğu gibi bu devletin içinde 
ekonomik potansiyeli araştırmak için çalışmalar yapmıştır. Kısa zamanda yapılan araştırmalar 
sonucunda bölgenin geliştirilebilir asfalt kaynaklarına sahip yer altı madenleri açısından 
zengin bir bölge olduğu anlaşılmıştır. Avrupa’daki muadillerine göre yüzeye daha yakın ve 
maliyeti ucuz bir madene sahip Lazkiye yatakları limana kolay ulaşılabilir olması nedeniyle 
önemli bir potansiyel göstermekteydi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde başta otomobil 
endüstrisindeki gelişmeler sonucunda yol yapımında ve yapı malzemelerinin üretilmesinde 
için asfaltın günden güne önem kazanacağı anlaşılmıştı.  Bu aşamada kurulan şirket hemen 
çalışmalara başlayarak fizibilite raporları hazırlamış ve halka açık bir şekilde hisse satışı 
yapılarak anonim şekilde faaliyete geçmiştir. Şirketin kuruluşunda Avrupalı bazı maden 
şirketleri yer aldıkları için ilk etapta bu şirketlerin hisselerinin bir kısmını devralan şirket, 
Suriye içerisindeki iç karışıklıklardan da etkilendiği için tam olarak faaliyete geçememiştir. 
İlerleyen dönemde şirket hisse satışları sayesinde piyasada yer edinmiş ve hisse fiyatları 
dönemsel olarak dalgalanmalar göstermiştir. Şirketin tam olarak hisselerinde düşüşler 
yaşamasının sebebi fabrikalarını kurmada yaşamış olduğu finansal zorluklar ve diğer Avrupalı 
şirketlerle olan hisse devir işlemleri sebebiyle zarar etmesiydi. Bu dönemde şirket tam olarak 
faaliyete geçemediği için zarar etmiştir. Fakat ilerleyen dönemde şirket yabancı 
konsorsiyumlardan almış olduğu destekle hızlı bir toparlanma sürecine girmiş ve Lazkiye 
limanını kullanarak asfalt ihracatı yapmaya başlamıştır. Özellikle Suriye’nin bağımsızlığına 
giden süreçte Alevi devletinin yaşamış olduğu ayrı bir devlet statüsü son bulmuştur. Bu 
aşamada şirket de faaliyetlerini artırmış ve kârlı bir şirket olmaya başlamıştır. Dönemin 
finansal raporları incelendiğinde şirket devamlı temettü dağıtan bir şirket görüntüsü vermiştir. 
Şirket, Suriye’de manda yönetimi idaresi altında Suriye’deki ekonomik potansiyeli 
anlamamız ve Fransız sermayesinin önceliklerini anlamamız açısından güzel bir örnek teşkil 
etmektedir. 
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TÜRKİYE’DE 28 ŞUBAT SÜRECİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 
TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Dr. Ömer Faruk Kırmıt 
Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi-Polatlı FEF. Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0003-1219-2647 
 
ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2003-2020 yılları arasında 28 Şubat süreci ile ilgili 
yapılmış olan lisansüstü tezleri incelemek ve bu yüksek lisans-doktora tez 
çalışmalarından elde edilen sonuçları değerlendirmektir. 28 Şubat süreci ile ilgili 
hazırlanmış olan lisansüstü tezleri; yazarların cinsiyetlerine, yapılış yıllarına, 
hazırlandığı üniversitelerine, enstitülerine, yazılış dillerine ve danışman unvanlarına 
göre incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma için YÖK’ün 
Ulusal Tez Merkezi’ndeki ayrıntılı tarama seçeneğiyle “28 Şubat”, “darbe” ve “post-
modern darbe” vb. gibi anahtar kelimeler girilmiştir. Anahtar kelimeler sonucunda 
ortaya çıkan tezler tek tek kontrol edilmiş ve 28 Şubat süreci ile alakalı 58 teze 
ulaşılmıştır. Toplamda 58 tezin 52’si yüksek lisans, 6’sı ise doktora tezidir. Bulgulara 
göre; ilk yüksek lisans tezinin 2003 yılında, ilk doktora tezinin ise 2014 yılında 
yapıldığı belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletini maddi-manevi olarak derinden 
etkileyen bu sürecin, üzerinden çeyrek asra yakın zaman geçmesine rağmen, konu 
hakkında yapılan lisansüstü tezlerin çok az olduğu görülmüştür.  Şunu da belirtmek 
gerekir ki 28 Şubat süreci ile ilgili yüksek lisans tezleri çok sayıda olmasına rağmen 
doktora tezleri ise çok az sayıdadır. Bu sebeple 28 Şubat süreci ile ilgili daha fazla 
doktora tezinin çalışılması gerektiği düşünülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: 28 Şubat Süreci, Lisansüstü Tezleri, İçerik Analizi 
  

EVALUATION OF GRADUATE THESIS MADE IN TURKEY ABOUT 
 28 FEBRUARY PROCESS 

 
ABSTRACT 
The aim of this research is to examine the postgraduate theses made between the years 
2003-2020 about the 28 February process in Turkey and to evaluate the results obtained 
from these master's-doctorate thesis studies. Postgraduate theses prepared for the 28 
February process; The authors were examined according to their gender, year of 
publication, universities, institutes and advisor titles. Scanning model was used in the 
research. For the research, keywords such as "28 February", "coup" and "post-modern 
coup" were entered with the detailed search option in the National Thesis Center of 
YÖK. The theses that emerged as a result of the keywords were checked one by one and 
58 theses related to the 28 February process were reached. Of the 58 theses, 52 are 
master's and 6 are doctoral dissertations. According to the findings; It was determined 
that the first master's thesis was made in 2003 and the first doctoral thesis in 2014. 
Although nearly a quarter of a century has passed since this process, which deeply 
affected the State of the Republic of Turkey materially and morally, it has been 
observed that there are very few postgraduate theses on the subject.   
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It should also be noted that although there are a large number of master's theses related 
to the February 28 process, doctoral theses are very few. For this reason, it is thought 
that more doctoral thesis related to the February 28 process should be studied. 
Keywords: 28 February Process, Graduate Theses, Content Analysis 
 
GİRİŞ 
Türkiye Cumhuriyet Devleti, kuruluş süreci olan 29 Ekim 1923 tarihinden günümüze 
kadar ülkeyi derinden etkileyen çeşitli askeri darbelere maruz kalmıştır. Bu darbe 
girişimlerinden birisi olan etkileri günümüzde de devam eden 28 Şubat veya 28 Şubat 
post-modern darbe olarak da nitelendirilen süreçtir.  
Türkiye’yi bu sürece getiren başlangıç, adil düzeni sağlayıp, manevi kalkınmayı 
hedefleyen ve İslam dini değerlerini benimsediklerini belirterek, geniş kitleleri etkileyen 
Refah Partisinin, halk nezdinde de büyük bir teveccüh görmesiyle başlamıştır. Nitekim 
Refah Partisi, 1991’de yapılan genel seçimlerde Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı 
Demokrasi Partisi ile ittifak yaparak yüzde 16 oy almış ve 62 milletvekili ile Meclis’e 
girmiştir. Bu başarısını 27 Mart 1994’de yapılan yerel seçimlerde de devam ettirmiş; 
İstanbul Belediye Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Belediye Başkanlığını 
ise Melih Gökçek kazanmıştır. Refah Partisi, 24 Aralık 1995 seçimlerinde yüzde 21 oy 
almış ve Türkiye’nin birinci partisi haline gelmiştir.1 Refah Partisi, 158 milletvekili ile 
birinci olmasına rağmen seçimlerden sonra Anavatan Partisi ile koalisyon kurmak 
istemiş fakat bu koalisyon kurulamamıştır. 
Erbakan, 1995 seçimlerinden sonra 1996’ya kadar olan süreçte, birtakım olumsuzluklar 
yaşasa da DYP lideri Tansu Çiller ile anlaşmış ve böylece beraber Refahyol Hükümeti 
kurulmuştur. Erbakan, 1996’da Refah-Yol Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak 
göreve başlamıştır. Erbakan’ın, 10 Ağustos 1996’da başlayan bir Uzakdoğu gezisi 
planlamış ve bu gezide İran’ın da yer ayırması TSK’yı oldukça rahatsız etmiştir. 10-12 
Ağustos İran, 12-14 Pakistan, 14-16 Singapur, 16-18 Malezya, 18-20 Endonezya’yı 
ziyaret etmiştir.2 Erbakan, akabinde ise diğer İslam ülkeleri olan Mısır, Nijerya ve 
Libya’yı, 2 Ekim-7 Ekim 1996 tarihleri arasında ziyaret etmiş ve Libya kralı Kaddafi ile 
bir çadırda görüşme yapmıştır.3 Erbakan, Ramazan ayında 11 Ocak 1997’de, 
Başbakanlık Konutunda tarikat liderlerine iftar yemeği vermiştir.4 Refah Partili Sincan 
Belediye Başkanı Bekir Yıldız, 30 Ocak bir Kudüs gecesi düzenlemiştir. İran 
Büyükelçisinin de katıldığı bu gecede, sahnede cihat adlı bir oyun sergilenmesi büyük 
tepkilere neden olmuştur. Bu olayı MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tümgeneral Suat 
Eren, 28 Şubat’a giden yolu, tamamlayan bir zincir olarak adlandırmıştır.5 Çünkü Kudüs 
Gecesinin üzerinden çok geçmeden, 4 Şubat 1997 gününü sabahında, Etimesgut Zırhlı 
Birliklere bağlı tanklar Sincan ilçe merkezinden geçirilerek, hükümet ve laikliğe aykırı 
eylemlerine bir gözdağı verilmiştir. 
Erbakan ve Refah Partili kişilerin yaptıkları icraatlar, askeriyeyi oldukça rahatsız 
etmiştir. Bütün bu faaliyetler laikliğe aykırı eylemler ve şeriatı tekrar ihdas etme olarak 
yorumlanmıştır.   

                                                           
1 Sina Akşin, “Siyasal Tarih (1995-2003)”, Türkiye Tarihi, Cem Yayınları, Cilt 5, İstanbul, 2009, s. 165-
168. 
2 Milliyet Gazetesi, 08 Ağustos,1996. 
3 Milliyet Gazetesi, 28 Eylül,1996. 
4 Cumhuriyet Gazetesi, 11-14 Ocak, 1996. 
5 Hulki Cevizoğlu, 28 Şubat Bir Hükümet Nasıl Devrildi, Ceviz Kabuğu Yayınları, Ankara, 2012, s.15. 
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Bundan dolayı, Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in ise başbakan yardımcısı olduğu bu 
dönemde 28 Şubat 1997 tarihinde Millî Güvenlik Kurulu olağanüstü toplanmış ve bu 
toplantı 9 saat sürmüştür.6 MGK toplantısı sonucunda, 18 maddelik karar alınmıştır. 
Erbakan bu metni imzalamamak için direnmesine rağmen 5 gün sonra imzalamak 
zorunda kalmıştır. Ayrıca kararların uygulandığını kontrol etmek amacıyla bir uygulama 
komitesi de kurulmuştur.7 Alınan bu kararların uygulanması Türkiye’de öncelikle 
siyasi, idari, hukuki ve sonra toplumsal alanlarda büyük sorunların yaşanmasına yol 
açmış ve bunun neticesinde birçok değişimler yaşanmıştır. Bundan dolayı 28 Şubat 
1997 MGK’da alınan kararlar ve sonrasında yaşanan gelişmelere 28 Şubat süreci adı 
verilmiştir. Cumhuriyet Gazetesinin bu kararları manşetten ‘Muhtıra gibi tavsiye’ diye 
duyurmuştur.8 Bundan dolayı bu süreç post modern darbe olarak da adlandırılmıştır. 
Çalışmamız, 28 Şubat süreci öncesi ve sonrasında yaşanana gelişmeler olmadığı için, 
konuya giriş mahiyetinde olan bu bilgilerin yeterli olduğu kanaatindeyiz. 
Çünkü bu çalışmanın amacı, 2003-2020 yılları arasında Türkiye’de 28 Şubat süreci ile 
ilgili hazırlanan lisansüstü tezlerinin genel eğilimlerini belirlemektir. Bu çalışmada 28 
Şubat süreci hakkında toplam 58 lisansüstü tez incelenmiştir. Bu yönüyle araştırmanın 
alana katkı sağlayacağı umulmaktadır. Bu araştırma, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde, 
31.12.2020 tarihine kadar yapılan tarama sonucuyla sınırlıdır.  
Araştırmanın problem cümlesi “Türkiye’de 28 Şubat süreci ilgili yapılmış tezler bazı 
ölçütlere göre nasıl bir dağılım göstermektedir” şeklinde belirlenmiştir. Buna bağlı 
olarak alt problemler ise belirli kıstaslar çerçevesinde kategorik sınıflandırmalar 
yapılarak oluşturulmuştur. Bunlar ise; “Türkiye’de 28 Şubat süreci ile ilgili yapılan 
lisansüstü tezlerin; 1) türüne (yüksek lisans- doktora) 2) yazarlarının cinsiyeti 3) yapılış 
yıllarına, 4) yapıldığı üniversitelerine, 5) hazırlandığı enstitülerine 6) danışmanların 
unvanlarına, 7) yazıldığı dil, 8) sayfa sayısı aralığına göre nasıl bir dağılım 
görülmektedir” şeklinde incelenmiştir.  
 
Araştırmanın Metodolojisi  
Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki 28 Şubat süreci hakkında yapılan lisansüstü yüksek 
lisans ve doktora tez çalışmalarını içerik yöntemi ile incelemektir. Bunun için bu konu 
hakkında yapılmış olan lisansüstü tezler, belirli kategoriler çerçevesinde analiz edilmiş 
ve şu sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır: 28 Şubat süreci konusunda kaç tane 
lisansüstü yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanmıştır? Bu tezlerin yıllara göre 
dağılımları nasıldır?  Bu tezlerin üniversitelere ve enstitülere göre dağılımları nasıldır?  
Bu tezleri yöneten danışmanların unvanlarına göre dağılımları nasıldır? Bu tezlerin 
yazım dili nasıldı? Bu tezlerin sayfa sayısı aralığı nasıldır?  

                                                           
6 Cevizoğlu, a.g.e., s.66-67. 
7 28 Şubat, Postmodern Bir Darbenin Sosyal Ve Siyasal Analizi, Birey Yayıncılık 2007, s. 15-17. 
8 Cumhuriyet Gazetesi, 1 Mart 1927. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları ve Kapsamı  
Türkiye’de lisansüstü yapılmış olan tezleri toplu olarak yayımlamada tek yetkili kurum 
YÖK’tür. Bu nedenle araştırma kapsamındaki tezlerin tespit edilmesi ve tezlerle ilgili 
bilgi edinilmesi amacıyla Yüksek Öğrenim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez Merkezi 
kullanılmıştır.9 Araştırmada, YÖK’ün veri tabanında bulunan ilk tez tarihi 2003 yılından 
2020’nin sonuna kadar, Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan yüksek lisans-
doktora tezleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 
 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evren-örneklemi, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun (YÖK) Ulusal Tez 
Merkezi’ndeki ayrıntılı tarama seçeneğiyle “28 Şubat”, “darbe” ve “post-modern darbe”  
anahtar kelimeleriyle toplamda 58 teze ulaşılmıştır. Bunun 52’si yüksek lisans, 6’sı ise 
doktora tezidir.  
 
Veri Toplaması ve Çözümlenmesi  
Araştırmanın “28 Şubat”, “darbe” ve “post-modern darbe” anahtar kelimeleriyle 
toplamda 58 teze ulaşılmıştır. Bunun 52’si yüksek lisans, 6’sı ise doktora tezidir. Bu 58 
tez çalışma kapsamına alınmıştır. 
 
BULGULAR 
1-Tezlerin Türüne İlişkin Bulgular  
Araştırmanın ilk alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan lisansüstü 
tezlerin türüne göre nasıl bir dağılım göstermektedir” olarak belirlenmiştir. Tezlerin 
türlerine göre incelendiğinde 52’sinin yüksek lisans, 6’sının ise doktora tezi olduğu 
belirlenmiştir.  
 
2-Tezlerin Yazarlarının Cinsiyetlerine İlişkin Bulgular  
Araştırmanın ikinci alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezlerin yazarlarının cinsiyetlerine göre nasıl bir dağılım göstermektedir” 
olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans tezlerinin 31’inin erkek, 21’inin ise kadın yazarlar 
tarafından; doktora tezlerinin ise 4’ü erkek, 2’sinin ise kadın yazarlar tarafından 
yazıldığı tespit edilmiştir. 
 
3-Tezlerin Yapılış Yıllarına İlişkin Bulgular  
Araştırmanın üçüncü alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezlerin yapılış yıllarına göre nasıl bir dağılım göstermektedir” olarak 
belirlenmiştir. Bu alt probleme yönelik bulgular aşağıdaki iki şekilde gösterilmiştir. 
 

Tablo 1. Yüksek lisans tezlerinin yıllarına göre dağılımı 
2003-2005 4    
2006-2010 11    
2011-2015 20    
2016-2020 17    

  

                                                           
9https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp; https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp 
(Erişim Tarihi 25.07.2021) 
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Tablo 1’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış olan yüksek lisans tezlerinin yıllara 
göre, dağılımları görülmektedir. Bu konuda hazırlanmış olan yüksek lisans tezlerinin 
yıllara göre dağılımı incelendiğinde, ilk yüksek lisans tezinin 2003’de yapılan iki tez 
çalışması olduğu tespit edilmiştir. Biri, Ege Üniversitesi’nde Devrim İnce tarafından 
hazırlanan “28 Şubat sürecinin basındaki yansımaları: Hürriyet ve Zaman gazetelerinin 
karşılaştırılması” adlı tez çalışmasıdır. Öteki ise Marmara Üniversitesi’nde Bülent 
Aydoğdu tarafından hazırlanan “28 Şubat sürecinde basın ve medya” adlı tez 
çalışmasıdır.  Yüksek lisans tezlerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında en çok tezin 
2011-2015 yılları arasında üretildiği görülmüştür. Tablonun haricinde 2007 yılında 28 
Şubat süreci hakkında hazırlanmış olan herhangi bir yüksek lisans tezine 
rastlanılmamıştır. 
 

Tablo 2. Doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı 
2003-2005 0    
2006-2010 0    
2011-2015 1    
2016-2020 5    

 
Tablo 2’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış olan doktora tezlerinin yıllara göre, 
dağılımları görülmektedir. Bu konuda hazırlanmış olan doktora tezlerinin yıllara göre 
dağılımı incelendiğinde, ilk doktora tezinin 2014’de yapılan bir tez çalışması olduğu 
tespit edilmiştir. Selçuk Üniversitesi’nde Abdülkadir Gölcü tarafından hazırlanan 
“Demokrasi kültürü bağlamında 28 Şubat sürecinin yeniden düşünmek: Köşe 
yazılarında demokrasi söylemi” adlı doktora tezidir. Tablo değerlendirildiğinde en 
önemli husus, 28 Şubat süreci hakkında hazırlanan doktora tezlerinin çok az olduğudur. 
23 yılda toplam 6 doktora tezi üretilmiştir. 2003-2005 ve 2006-2010 yılları arasında ise 
hiç doktora tezi üretilmemiştir. En yüksek doktora tezinin üretildiği dönem 2016-2020 
arası olmuştur. Hatta incelenen toplam altı doktora tezinin 5’i bu dönemde üretilmiştir. 
 
4-Tezlerin Yapıldığı Üniversitelere İlişkin Bulgular  
Araştırmanın dördüncü alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezlerin yapıldığı üniversitelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir” olarak 
belirlenmiştir. Bu alt probleme yönelik bulgular aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Yüksek lisans tezlerinin yapıldığı üniversitelere göre dağılımı 
Marmara Ünv. 4    
Ankara Ünv. 3    

Gazi Ünv. 3    
Selçuk Ünv. 3    
Bilgi Ünv. 3    

Erciyes Ünv. 2    
Niğde Ömer 

Halisdemir Ünv. 
2  

  

Muğla Sıtkı 
Koçman Ünv. 

2  
  

Kırıkkale Ünv. 2    
Diğer Ünv. 28    

 
Tablo 3’te 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış olan yüksek lisans tezlerinin yapıldığı 
üniversitelere göre dağılımları görülmektedir. Üniversiteler içerisinde toplam 52 yüksek 
lisans tezinden 4 tezin Marmara Üniversitesi’nde yapıldığı görülmektedir. Marmara 
Üniversitesini sırasıyla Ankara (3), Gazi (3), Selçuk Üniversitesi (3), Bilgi Üniversitesi 
(3), Erciyes (2), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (2), Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi (2), Kırıkkale (2) üniversiteleri takip etmektedir. Diğer sütunundaki 28 tez 
farklı üniversitelerde üretilen 1’er adet tezi simgelemektedir.  
 

Tablo 4. Doktora tezlerinin yapıldığı üniversitelere göre dağılımı 
PolisAkademisi 2    

Ankara Ünv. 1    

Hacettepe Ünv. 1    

Sakarya Ünv. 1    
Selçuk Ünv. 1    

 
Tablo 4’te 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış olan doktora tezlerinin yapıldığı 
üniversitelere göre dağılımları görülmektedir. Üniversiteler içerisinde toplam 6 doktora 
tezi yapıldığı görülmektedir. Polis Akademisi, iki tezle başı çekmektedir. Ankara, 
Hacettepe, Sakarya ve Selçuk Üniversitelerinde eşit sayıda 1’er adet doktora tezi 
hazırlanmıştır.  
 
5-Tezlerin Yapıldığı Enstitülere İlişkin Bulgular  
Araştırmanın beşinci bir alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezlerin yapıldığı enstitülere göre nasıl bir dağılım göstermektedir” 
şeklindedir. 
 

Tablo 5. Yüksek lisans tezlerinin yapıldığı enstitülere göre dağılımı 
Sosyal 

Bilimler    
Enstitüsü 

50    

Eğitim 
Bilimleri 
Enstitüsü 

2    
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Tablo 5’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış yüksek lisans tezlerinin yapıldığı 
enstitülere göre dağılımları görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinin neredeyse tamamına 
yakını Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanmıştır.   Sadece iki tez Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü’nde hazırlanmıştır.  
 

Tablo 6. Doktora tezlerinin yapıldığı enstitülere göre dağılımı 
Sosyal 

Bilimler 
Enstitüsü 

4 
   

Güvenlik 
Bilimleri 
Enstitüsü 

2 
   

 
Tablo 6’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış doktora tezlerinin yapıldığı enstitülere 
göre dağılımları görülmektedir. Tabloda, 4 adet tez Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
hazırlanmıştır. 2 tez ise Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde 
hazırlanmıştır.  
 
6-Tezleri Yöneten Danışmanların Unvanlarına İlişkin Bulgular  
Araştırmanın altıncı alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezleri yöneten danışmanların unvanlarına göre nasıl bir dağılım 
göstermektedir” olarak belirlenmiştir. 
 

Tablo 7. Yüksek lisans tezlerini yöneten danışmanlara göre dağılımı 
Prof. Dr. 13    
Doç. Dr. 16    

Dr. 
Öğretim 

Üyesi 
21 

   

Öğretim 
Görevlisi 

1 
   

 
Tablo 7’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış yüksek lisans tezlerini yöneten 
danışmanlara göre dağılımları görülmektedir. Toplam 52 yüksek lisans tezlerinin 21’i 
Dr. Öğretim üyesi, 16’sı Doç. Dr ve 13’i ise Prof. Dr. unvanlı öğretim üyeleri tarafından 
yönetildiği belirlenmiştir. 2006’da hazırlanan 1 yüksek lisans tezinin danışmanının ise 
Öğretim Görevlisi olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 8. Doktora tezlerini yöneten danışmanlara göre dağılımı 
Prof. Dr. 3    
Doç. Dr. 3    

 
Tablo 8’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış doktora tezlerini yöneten danışmanlara 
göre dağılımları görülmektedir. Toplam 6 doktora tezinin 3’ü Prof. Dr., 3’ü ise Doç. Dr. 
unvanlı öğretim üyeleri tarafından yönetildiği belirlenmiştir.   
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7-Tezlerin Yazıldığı Dile İlişkin Bulgular 
Araştırmanın yedinci alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezleri yazıldığı dile göre nasıl bir dağılım göstermektedir” olarak 
belirlenmiştir. Toplam 52 tane üretilen Yüksek lisans tezinin 47’sinin yazıldığı dil 
Türkçe iken 4 tezin ise yazıldığı dilin İngilizce olduğu tespit edilmiştir. Toplam 6 tane 
üretilen doktora tezlerinin ise hepsinin yazım dili Türkçedir.  
 
8-Hazırlanan Tezlerin Toplam Sayfa Sayısına İlişkin Bulgular 
Araştırmanın sekizinci alt problemi “Türkiye’de 28 Şubat süreci hakkında yapılan 
lisansüstü tezleri toplam sayfa sayısı nasıl bir dağılım göstermektedir” olarak 
belirlenmiştir. 
 

Tablo 9. Yüksek lisans tezlerinin sayfa sayısına göre dağılımı 
50-100 3    

101-150 21    
151-200 14    
201-250 7    
251-300 2    
301-350 3    
351-400 1    
401-450 1    

 
Tablo 9’de 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış yüksek lisans tezlerinin sayfa sayısına 
göre dağılımları görülmektedir. Yüksek lisans tezlerinin sayfa sayfa sayısı en çok 101-
150 aralığında 21 tez ile olmuştur. Onu 151-200 sayfa sayısı aralığında olan 14 tez ve 
201-250 sayfa sayısı aralığında olan 7 tez izlemiştir. 50 sayfa altında ve 450 sayfa 
üzerinde 351-400 ise hiç yüksek lisans tezi yazılmamıştır.  
 

Tablo 10. Doktora tezlerinin sayfa sayısına göre dağılımı 
50-100 0    

101-150 0    
151-200 1    
201-250 3    
251-300 0    
301-350 2    

 
Tablo 10’da 28 Şubat süreci hakkında hazırlanmış doktora tezlerinin sayfa sayısına göre 
dağılımları görülmektedir. En çok yazılan tezlerin 201-250 sayfa aralığında olduğu 
görülmektedir. Bu şekilde üç tane tez yazılmıştır. Onu 301-350 sayfa aralığında iki tez 
izlemektedir. 151-200 sayfa aralığında ise 1 doktora tezi yazılmıştır. 150 sayfanın 
altında ve 350 sayfa üzerinde ise hiç doktora tezi yazılmamıştır. 
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SONUÇ 
YÖK Tez’de çeşitli anahtar kelimeler ile arama yaptığımız 28 Şubat süreci hakkında, ilk 
tezin hazırlandığı 2003 yılından 2020 yılının sonuna kadar toplam 58 tez hazırlanmıştır. 
Bu tezlerden 52’si yüksek lisans 6’sı ise doktora tezidir. 28 Şubat sürecinin üzerinden 
neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen bu konuda hazırlanan tezlerin yeterli sayıda 
olmadığını söylemek mümkündür. Öyleki, bu konuda yapılan doktora tezlerinin çok az 
olduğu göze çarpmaktadır. Lisansüstü tezlerin hazırlanmasında Sosyal Bilimleri 
Enstitüsü’nün çok ön planda olduğu görülmektedir.  
Lisansüstü tezleri yöneten danışmanların unvanının en az Dr. Öğretim Üyesi olması 
gerekirken, bir danışmanın unvanının Öğretim Görevlisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
28 Şubat süreci lisansüstü çalışmalarının hem özel hem de genel olarak yeteri kadar 
incelenmemiştir. Öneri olarak danışman Öğretim Üyeleri, bu konu üzerinden çalışma 
yaptırarak, eksik taraflarını giderilebilirler. 
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THE PAHARI PAINTED PHOTOGRAPHS: A STUDY ON EVOLUTION OF 
REGIONAL PHOTOGRAPHIC PRACTICES DURING 1890-1940 IN THE HILL 

KINGDOMS OF PUNJAB PROVINCE 
 
Ankana Sen 
Indian Institute of Technology Hyderabad 
 
Prof. Dr. Deepak John Mathew 
Indian Institute of Technology Hyderabad 
 
ABSTRACT 
Himalayas is the most referred mountain range in Indian culture and mythology. 
Traditional Pahari paintings reveal that mountain dwellers adoration towards Himalayan 
regions and so did few early photographers from Europe and India. Using photography 
as a base for miniature paintings a new innovation called painted photographs, emerged 
among the Rajput, Mughal and the Pahari miniature painting tradition. This paper 
explores the various stylistic and regional influences on photography of the hill region 
in Punjab Province. The data from archives of royal families, archival galleries, national 
museum and studios of the study region were collected. Further, the local photographers 
and art historians were interviewed, to get insight into the development of this new 
technique that is the painted photographs. The archival data is examined and 
categorized into on the basis of the content and the time period. Refined data was 
analyzed by using qualitative methods to understand the stylistic influences on the 
regional photographic practices. In this paper we examine how regional photographers, 
in their works, consciously use the local motifs and landscapes. It is evident from the 
analysis that the regional artist, trained in photography used traditional compositional 
elements. The aesthetic sensibility of inverse perspective, hierarchical placement of 
subject in composition, and the spatial representation of the hills that are practiced in 
miniature tradition are used to create the artistic end product. 
Keywords: Himalaya, Indian photography, Photo History, Miniature Painting, Visual 
culture, Painted photographs 
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SITUATING THE ROLE OF TEMPLES IN THE COMPOSOITE CULTURAL 
HERITAGE OF KERALA 

 
Dr. Sajna A 
Department of History, University of Kerala 
 
Abstract 
The temples, the highest visible religious symbol of Hindu has its own historical 
significance due to its place in the composite cultural heritage of India. Hindu religion 
constituted the ‘greatest culture’ of the land being the majority following this liberal 
faith. The Hindu religious faith has been based on Vedic- Purana traditions and the 
Hindu society organised on the caste system which was based on ritual purity-pollution 
concept. In this religion and country, the temples claim a significant position not merely 
as a religious institution but also the very basis of Indian social formation. As Hindu 
faith has been based on hierarchically divisive caste system the temples were forbidden 
to the exterior castes in the country. It was with the intervention of some modern 
elements including the colonial modernity India as well as Kerala witnessed the opening 
of temple doors to the common people of the land. 
Apart from the religious significance the temples exercised legislative, executive and 
judicial powers. Sometimes these religious institutions played the roles of financial 
institutions like banks. But with the modern period the concept and roles of temples 
changed than the earlier period. The political significance of the temples became crucial 
with the dawning of modern era. It became the symbol of political power play and 
authority. The names of Somnath and Ram temple became the part of modern day 
politics which could change the political culture of India. Similarly the Kerala temples 
had a different orientation until the temple entry proclamation of 1936. The present 
paper tries to discuss significance of temples in Kerala. 
Keywords:-temple, social formation, caste system, Hinduism, untouchability, 
communalism. 
 
The word temple derived from the Latin word templum which implies open consecrated 
place. In Indian context the word has been used to indicate the religious worshipping 
centres of Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs and so on. The Hindu culture constitutes the 
greater tradition of the land. Temples, the chief worshipping places of the Hindus in 
India has been the highest visible symbol of Hindu religion and culture and around 
which major political, social and cultural formations has been evolved. Though 
Hinduism traced its antiquity with the migration of Aryan language speaking people, it 
was after the Greek cultural impact that structural temples began to take form in India.  
There was no evidence of temples in early Kerala as the inhabitants were tribal clannish 
groups, who believed in the worship of nature and its phenomena like flora and fauna. 
The religion that had existed in the early period was the popular folk religious practices 
unlike that of the modern Hinduism. Most often the references to structural temples for 
the first time are seen from the Gupta period which is considered as the ‘golden age’ of 
Hinduism or the revival of Brahminism.1 The period was, therefore, rich in temple 
building activities which resulted in the evolution of different styles of temples like 
Nagara, Vesara and Dravida for north India, central India, and south India respectively.  
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These temples became the visible symbols of Hinduism. With the spreading of 
Hinduism within the geographical extent of India, the temple culture spread to every 
nook and corner of India. In course of time, temples became the power centres of 
society. As religion could claim authority over the people it was made a tool of power to 
control the masses and exercise their authority through temples. Temples became a 
symbol of authority and by gluing to it a ruling authority could claim the divine right of 
kingship. Early dynastic history boasts about the temple building activities under each 
king and having big and powerful temples were considered as part of authority and 
power. The more the temple, the more was the authority of the ruler. We can see the 
relentless temple building activities of the kings as a part of establishing authority over 
the people of the land.  
Temples became synonymous with the Brahmin settlements.2 The Hinduization process 
of Kerala started with the advent of the Brahmin groups into Kerala around the eighth 
century.3The Hindu culture which was Brahmanical in content imposed their ideology 
over the colonies they acquired. Brahmins were a group of people with agriculture as 
their chief occupation eliciting various kinds of manual labor for their routine life. This 
gradually led to the emergence of caste groups in Kerala in and around the temple-
centered societies.4 Temples sprang up in southern India on a large scale during the 
period of agrarian expansion through brahmadeyas. In fact, temple acted as the 
institutional means of coordination of landed households with corporate society. 
Temples studded the major agrarian localities of the fertile river basins.5 The base of the 
Bhakti movement was temples. The hymnists like the Alvars and Nayanars sang in 
praise of the deities of the temples popularizing the deities (7-10th c).6  In the Nadus, 
temple sabhas generally functioned more or less as the administrative body.7 
With the establishment of a temple-oriented culture, the new social formation in Kerala 
becomes complete.8 The temple soon emerged as the pivot of the socio-religious life of 
early medieval Kerala under the Brahmin oligarchy. The chief resource base of the 
contemporary society was agricultural produce and temples became the largest of the 
landed magnates of the time acquiring the central place in the agrarian economy.9 The 
chief resource of the temple was land endowments instituted by kings and the feudal 
lords as evidenced by the lengthy plates of Tiruvalla.10 Institutions like salas were 
attached to temples and special grants were allowed for the patronage of these 
institutions.11 Rajan Gurukkal expatiated that most of the fertile agrarian tracts of 
contemporary Kerala belonged to the Brahmins mainly as proprietors of the temple. The 
material resources of the temple were rich and it could easily organize society for 
various activities leading to greater production.12 Temples enjoyed a lot of revenue from 
the land owned and controlled by them. Gold constituted the main currency in temple 
transactions even though there existed coins like dinaram, palamkasu, idakkasu, etc. 
There was clearly defined gold-land ratio, gold-paddy ratio, etc.13 Temples were the 
only place where gold loan and land mortgage were common practices. Thus temples 
performed economic functions of resource distribution and accumulation in society. 
Besides agricultural revenue there were other forms of income for the temple like fines, 
taxes, gifts, etc. Sometimes fines levied on a low caste man reached up to forfeiting his 
entire wealth by a temple. The land endowments which reached the temple in large 
numbers were divided among the members of various ganas (trust) of the temple.14 
The temple employed a large number of people in its various tasks on the system of 
service tenure.   
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Kerala temples also had numerous functionaries whose rewards as shares of land were 
called Virutti and Jivitam. Virutti meant the allotment of land with hereditary rights and 
Jivitam the rights for life. The priests, the secretariat, the accountants, the dancers, 
reciters, drummers, musicians, etc., are referred to in the records as the recipients of 
Virutti. The watch and ward, sweepers and other manual laborers are referred under 
Jivitam tenure.15Thus the medieval Kerala temple was discharging a land distributive 
function.  
When we come to modern Kerala history, temple assumes a different picture as far as its 
social relations are concerned. Here, the temple remains as a symbol of religiously 
hegemonised power structure and hierarchy in society. Being a Brahmanic institution it 
ostracized the vast majority of the people from the temple premises. The exterior castes 
in Kerala had to suffer humiliations for generations. They were denied the right to 
access the approach roads and everything related to the temples in addition to the right 
of temple entry. It seems ironical that even though the hegemonising class had the scar 
of pollution glued to the body of the depressed classes they displayed no qualms or 
hesitancy in accepting all kinds of payments, taxes, fines, et al, from the polluted into 
the sacred treasury. The temples and its sacred idols were constructed by the lower 
artisan castes and these were purified by the act of Sudhikalasam by the hierarchically 
elevated castes. Thereafter all these works of art became sacred and the approach and 
touch of the artisan sculptor would defile the sanctity of the objects. 
Though the primary importance attached to a temple is spiritual, it has played a major 
role in the political, social, economic, cultural and philosophical life of the people. 
Tracing the historical roots of caste system, historians opined that it was a result of a 
‘fusion of two social categories’; Jati of the Pre-Aryan culture and the hierarchical 
Aryan scheme of Varna.16 
 
Role of Temples in the Proliferation of Caste System in Kerala  
Temples have played a major role in the history of India as a whole. As the visible icons 
of a religion, it exercised awesome power and influence in society many a time 
becoming a causative factor in socio-economic and political history of the land. Though 
the emergence of temples as power radiating centres was a later phenomenon, its 
importance cannot be underplayed. The temples and their custodians commanded vast 
influence through the possession of immense treasure, ownership of large estates, 
regulation of markets and credit, dispensation of key positions and contracts, celebration 
of festivals, promotion of art and letters and above all in determining social status. Thus, 
they became the makers and breakers of social status in the locality.17 
 It is historically apposite to aver that the consolidation of the existing clannish groups’ 
into Castes is largely the influence of this institution. Kesavan Veluthat, in his work on 
“The Early Medieval in South India” mentions about the space of temples in the 
composite cultural heritage of Kerala. The consolidation of power and its dispensation 
in the particular socio-political formation was achieved primarily through the use of the 
symbols of Agamic Hindu religion, which was disseminated through the aggressive 
Bhakthi movement and its institutional expressions the temples.18 This religious symbol 
was used to achieve some sort of ideological domination with great profit. The role of 
temples in the extension of agriculture in tribal areas and the consolidation of landlord 
domination was seminal. In course of such extension, the temple accelerated the process 
of the disintegration of tribal society and its reorganization as a caste society in the 
newly formed caste matrix.   
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Temples acted as an integrating and discriminating agent bringing the high and low into 
its service and drawing towards itself as clients’ different castes and sub-castes in 
hierarchically rendered functions. This role paved the way for the emergence of 
Brahmin supported monarchies in south India and state patronage for temples.19 In this 
process, Brahminical varnasrama ideology strengthened its grip on society with its latest 
medium being the Bhakti movement for which the temple served as an institutional 
base. In the course of time, the prosperous temple which was a landed magnate from the 
beginning also developed into a storehouse of gold, silver and precious jewels as well as 
the place of assembly for the rural elite. This led to the evolution of temples to ‘fortress-
like’ structures with several imbricated circles of streets, bazaars and armed sentinels. 
Temples finally acted as the agent for developing, consolidating, transmitting and 
conserving the legacy of culture.20 Temples naturally became an agent for transfer of 
culture to the area of its influence. Temples received patronage from many quarters: 
royalty, political chiefs, landlords of all varieties, trading groups, dominant caste 
groups, etc. The recognition of temple’s authority indirectly meant the recognition of 
Brahmin authority. Kesavan Veluthat correctly highlighted the temple as above the local 
chiefs and represented the state in its visible form. The temple other than its religious 
influence also wielded social, political, economic and cultural authority in society. It 
was only natural that the symbols embedded in these religious ideas should have been 
found useful in legitimizing the political order and total dominance over the lower 
classes.21   
The Temple gradually acquired the central place in the realm of the agrarian economy 
and socio-religious life towards the end of the first millennium A.D. A lot of revenue 
reached the temple by way of Rakshabhoga and dues extracted for the protection it 
offered to the local people. Dandam (fine) was imposed on the defaulters and 
Prayaschitham (remorse) was received from the guilty. The resource strength of the 
temple was powerful enough to easily organize the local society into a stable system of 
institutions, groups and relations suitable for better production. The various 
endowments, especially those in the form of livestock, land, and gold facilitated the role 
of the temple as a site of extensive social interaction. Live stocks constituted the most 
common form of wealth connected with it and the ghee produced from this was used for 
the permanent lamp or tirunonthavilakku in a society where production of fire was 
considered rare magic and it also served as the sustenance of fire for the local people. 
Normally temple land was leased to the non-Brahmin sections like Karalars. Many 
people borrowed money from the temple on the security of the rights over land.22  
Being a land magnate by itself, it commanded a large society of people as its dependents 
and functionaries with Brahmins as its material and ritual leaders. There are temple 
records as historical sources of proofs for the Brahmin settlements and subsequent 
activities.23 Only classes from the higher social hierarchy were inducted as temple 
servants. In connection with the temples, there developed a temple society with 
Brahmins as the highest hegemonic class in this region. Being the proprietors of the 
agrarian village, members of the Brahmin order naturally became chiefs in the temple 
affairs viz.,Pattars, Chattirar, Tantrikal, Santiadikal, etc. Along with this, there was a 
non- Brahmin order constituting of Potuval, Varier, Kottical, Kuttachis, etc. Apart from 
the professional castes, the temples had a lot of non-specialized workers who performed 
the functions of menial servants24People associated with the temples at various levels of 
activities were accommodated into different castes.   
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This led to the localization and specialization of the services and their subjection to the 
servile position of bondsman of the temple. As usual, they were also graded according 
to their birth and occupation and were accommodated into the institution of jati and 
Varna. Thus the agricultural and artisanal laborers were classified under various heads 
of castes and sub-castes. The economic, political and social organizations were 
governed by the customary law known as Dharma Sastras.25  
 The social institution of castes, the temple augmented or crystallized was through its 
social transactions. Once the functionaries began to serve the temple as workers of 
hereditary specialization, they began to be labeled by the name of their profession, 
which turned into caste suffixes over the years. The caste system to a great extent thus 
owed the proliferation of sub-castes to the social transactions of the temple and 
contemporary system of land tenure. This was true in the case of royal services too. The 
contractual obligation led to the servile position of bondsman of the temples. As usual, 
they were also graded according to their birth and occupation and were incorporated 
into the varna-jati institution.  
The Temple was a Cultural preserver and disseminator. It was the theater of all arts with 
its grand monumental structure, architecture, sculpture, painting and other decorative 
features besides the various cultural repertoires inclusive of music and dance. The 
temple theater has gone down in history with its lasting contribution to the 
institutionalization and standardization of classical art forms of music, dance, drama and 
literature.26 A variety of amusements entertained the temple society during festive 
occasion and ceremonies attractive to local people. The context of large-scale social 
convergence involving enormous chances of economic transactions often made temple 
an urban spot within the village and it became a township by 9-10th centuries. Thus it 
can be seen that temple had a multifaceted role in bringing the solidarity of the people. 
As far as the people of agrarian society were concerned, the temple-centered Brahmin 
corporations constituted the government and proved to be the ultimate authority. They 
were the centers of contemporary political power. The kingdom was, in fact, a cultural 
region having no precise boundaries and the authority of the king was a great tradition 
rather than a source of real power. The real power center was that of temples.  
Temples thus evolved into an apex organization in early society most often even above 
the powers of the ruling royalty. 27Temple was the political power center through the 
reciprocal relations of the Brahmins and rulers. The major dynasties turned to be temple 
centric in its ritual procedures for the divinization of kingship. Of the manifold ideas 
and institution of divinization of royalty, temple ranked the foremost. The daily rituals 
in the temple and practices in the palace were homologically linked. The temple was a 
site of contestation for various social groups, cults, and sects of contemporary society. 
In short, the temple was the most influential social force for all the competing and 
coalescing constituents of the contemporary power structure.28 It can be seen that over 
and above its physical and awe-inspiring structural presence the temple also functioned 
as the locus of contradictory social relations, the inherent tensions embedded in them, 
and a source of social catharsis. The temple could ensure such an unconditional 
submission and allegiance under its unseen pressure of ideological permeation. This 
gave the temple a sociological and psychological advantage that glued the elite and 
subaltern to it and made it difficult and agonizing for the ostracized to distance itself 
from it.  
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In religious worship, temples became the center of thought and action more so in the 
modern period. It was from this institution that different professional groups with 
different spiritual status, sometimes high and sometimes low emerged in the social 
scene of Kerala. We can see that it was the imposition and dissemination of the Brahmin 
ideology that was projected at its best through these institutions. Thus the Brahmins 
occupied the pinnacle of the societal pyramid and other groups of people were listed 
below. As the greatest landowner it exercised control over the landed gentry and 
common folk alike. The historically high placed castes like the Brahmins, Kshatriyas, 
Nairs, et al, became the lords of the land and the socio-political order in Kerala 
exploiting and oppressing the lower classes. The dominance was total and extended to 
the establishment of cultural hegemony. It was exacerbated by the prevalence of slavery 
that degenerated Kerala life and society to abysmal depths under Brahmin Hegemony. 
The exercise of hegemonic power in society led to the internalization of dominant ideas 
that constructed structures of dominance and subordination. In a society like Kerala, 
dominance and subordination were effectively ingrained by the legitimizing principles 
of Hinduism. It was this religious ideology that sustained the particular form of 
hierarchical society that developed in Kerala.29 It can be observed that the slave caste 
markings were too deeply engraved on the social selves of the laboring lower castes of 
Travancore to be washed away by the magic wand of capitalist relations of production. 
It has been observed that ‘the world market integrated economy of ‘Tiruvitamkur’ was 
fashioned largely out of the labour of the Pulayars and the other castes stratified as 
low.30 This may not be substantiated by archival data but the fact of the subaltern 
contributions cannot be ignored. As early as the first half of 19th-century, societal and 
cultural modernity were partially initiated through the activities of colonialist and 
protestant missionaries.31. With the hierarchical establishment of caste system, caste 
discrimination in its most virulent form also sprouted in the Kerala soil. Caste 
discrimination led to caste oppression and exploitation. This led to a society practicing a 
hydra headed social system of ‘apartheid’ against the majority of its citizens.32 The 
temple, as the custodian of society dictated the rules and regulations for the general 
mobility of the peopl.33 They wielded vast influence on the state through the control and 
possession of wealth, ownership of vast estates, control of markets and credit, the 
occupation of key posts, celebration of festivals, promotion of arts and letters and above 
all the authority to decide social status.34 It was against the temple centered caste 
formations and resultant social ostracism of the erstwhile Kerala society that some 
revolutionary social movements emerged in the soil of Kerala against the ritualistic 
humiliation led to the issuing of the Temple Entry Proclamation on 12 November 1936 
by the hegemonic authority. 
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ABSTRACT 
Cultural awareness is an appreciation of the parallels and distinctions that hold between 
representatives of different cultures and its practical implementation to ensure efficient 
communication for people regardless of their cultural background and national 
characteristics. Understanding the cultures of others is an essential step toward 
developing cultural awareness. In this regard, a course on multicultural communication 
was designed and offered at the University of Plovdiv available to all interested 
students. This course covered some aspects of intercultural communication such as 
stereotypes, cultural identity, globalization, traditional Bulgarian ethnic ideas about 
different European cultures, prejudices, etc. 
The focus of attention was conducting interviews in English between individuals from 
different cultures. To prepare for these surveys, some preliminary work was done, such 
as discussing specific problems in the communication and adaptation of foreign students 
in Bulgaria and Bulgarian students abroad, determining the needs of students in an 
intercultural community, and formulation of the interview questions. Then, students 
conducted the interviews following specific instructions and the results were presented 
and discussed in class.  
In the course of work, examples of intercultural "critical incidents" were collected and 
discussed based on students’ personal experience; critical incidents can be described as 
situations of misunderstanding because of differences in the cultural background of 
people. Also, stereotypes of different cultures were examined and debates were 
organized to consider the types and straightforwardness of these categorizations. 
Idiomatic expressions, proverbs, and sayings related to the described stereotypes were 
collected and reviewed, for example, Mexican breakfast, а French leave, Dutch courage, 
the luck of the Irish, beware of Greeks bearing gifts, etc. 
Last but not least, a booklet was prepared with useful tips, recommendations, and 
important reference information for the facilitation of foreign students in our country. 
Keywords: intercultural communication, stereotypes, critical incidents, prejudices 
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WHAT HOPE FOR WOMEN (2 KINGS 4:8-17): CULTURAL, SOCIAL, AND 
HISTORICAL CONTEXTS OF WOMEN EMANCIPATION IN NIGERIA 

 
Favour C. Uroko 
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of Nigeria 
 
ABSTRACT 
This article examines the gender-based perception of women in Nigeria in order to 
deconstruct this ideology through the lens of the exploits of the woman of Shunem. 
Nigerian women have been neglected in the political, economic, educational, and socio-
cultural scenes. They include sexual harassment at school and work, forced childhood 
marriages, enforcement of gender biased laws, disinheritance of wives and daughters, 
and harmful traditional practices, rape, and defilement. Women have been placed as 
objects of control by men. In all the sectors of Nigeria’s livelihood, women have 
continued to be witch-haunted. Unfortunately, apart from the society set been grossly 
against the womenfolk, women have also laid down structures to fight against their own 
self. Apart from being sidelined, some women in Nigeria face diverse forms of abuse 
from their male counterparts. Literature on deconstructing this gender-based perception 
of women’s status in Nigeria through the lens of the Old Testament is scanty. Other 
approaches that have been utilised have failed to solve the issue. Based on the structure 
of the narrative, this paper utilizes narrative analysis, which is most suitable for histories 
and stories.  
Keywords: Women status, subjugation of women, women and SDG’s, Women’s 
poverty, Woman of Shunem 
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ORCID ID: 0000-0003-1446-4183 
 
ABSTRACT 
The term linguistic landscapes refers to concrete manifestations of language in a place, 
for example, road signs in a particular language. The study of linguistic landscapes can 
give information about sociolinguistic situations, including attitudes toward languages. 
Edirne is an interesting location from this point of view for several reasons: on the one 
hand it is not a large city like Istanbul, where one might expect various languages in the 
linguistic landscape to cater to visitors from many countries, but on the other hand it is 
within easy reach of Greece and Bulgaria, and so it is not surprising that Greek and 
Bulgarian occur in its linguistic landscape. In fact, several years ago Edirne’s mayor 
was criticized because of posters in Greek put up in the city, apparently not because 
they were in Greek, but because they used the Greek name for the city. This is an 
indication of what strong sentiments items in a linguistic landscape can arouse. This 
paper will investigate the linguistic landscape of Edirne, by looking at various signs. 
Although one can find signs in languages other than Turkish and bilingual or 
multilingual signs (e.g. the entrance to the Edirne Ulus Pazarı says in Turkish, English, 
Greek, and Bulgarian that it is open “Every Friday”), there are also still many signs 
which are only in Turkish. This research will be a contribution to research on the 
linguistic landscapes of smaller cities. 
Keywords: Linguistic Landscapes, Signage, Edirne 
 
INTRODUCTION 
In recent years much attention has been given to linguistic landscapes, which could be 
defined as the physical manifestations of language in a place (see e.g. Gorter 2006 and 
Nash 2016; see Güven, Akar, Öztürk & Kelepir 2016 for research on Turkish linguistic 
landscapes). By examining linguistic landscapes one can learn about the sociolinguistic 
situation of areas, including attitudes regarding languages. This paper will look at the 
linguistic landscape of Edirne, which, one might think, is a more interesting object of 
study than a major international city such as Istanbul, because one might expect such 
large cities to have a range of languages in their linguistic landscapes, as they are visited 
by many businessmen and tourists, while smaller cities such as Edirne would usually 
have fewer foreign visitors. However, as we will see, in recent times many people from 
other countries have visited Edirne, which is reflected in its current linguistic landscape. 
 
CONTEMPORARY AND RECENT SIGNS 
Let us first see two examples of what one could call linguistic play; in these cases it is 
not a question of having one or another language on a sign. In Figure 1 we see a sign 
with the name of the city. Normally of course, in both Turkish and English, names of 
particular places are capitalized. Here it is not capitalized, and the initial letter looks like 
a bit of Arabic script calligraphy; the sign therefore stands out and is memorable. This 
<e> is a logo for the city, and one can see it elsewhere on its own.  
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Figure 1. Sign with the Name “Edirne” (https://www.holidayify.com/selimiye-mosque-

edirne/) 
 
Figure 2 shows the front of a restaurant. In the larger of the two representations of the 
name of the restaurant, the letter <i> has been replaced by an exclamation mark, which 
looks like the dotted <i> turned upside down. Again, this makes the name stand out and 
might attract the attention of potential customers. 
 

 
Figure 2. The Front of a Restaurant (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-
g652369-d5888304-Reviews-Sirin_Kokorec-Edirne_Edirne_Province.html) 
 
Figure 3 shows part of the inside of another restaurant, including a sign with its name. 
The restaurant apparently is named after the Acropolis in Athens, but it is not spelled 
they way it is in Greek, or in Turkish or English (or Italian). The second word is the 
Italian word for ‘café’ or ‘coffee’, but in Italian there would be a grave accent over the 
<e>. The name of this restaurant, which is supposed to be “Mediterranean, Turkish, 
Greek”(https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g652369-d12219838-Reviews 
-Acropol_Caffe-Edirne_Edirne_Province.html), thus seems to be a combination of 
pseudo-words of one or more languages.  
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Figure 3. The Interior of a Restaurant (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_ 

Review-g652369-d12219838-Reviews-Acropol_Caffe-Edirne_Edirne_Province.html) 
 
The name of the restaurant depicted in Figure 4 also seems to be different from what 
one might expect, assuming it is meant to be a German word. The contemporary 
spelling of the German word for ‘caffeine’ is Koffein, not Kaffein, although the latter 
form was previously used; one might wonder whether the name represents an error. In 
any case it looks German, and foreign, and thus might stand out. 
 

 
Figure 4. Front of a Restaurant (https://restaurantguru.com/Kaffein-Edirne#gallery) 

 
The awning in Figure 5 might also stand out, since it is entirely in English (or mainly in 
English and partly in Italian, if we take panini to be the original Italian word, and not 
the English borrowing). It is also unusual in that these words, which form the name of 
the restaurant, are not capitalized (cf. Figure 1 above).  
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Figure 5. A Restaurant Awning (https://restaurantguru.com/Panini-

SandwichandCoffee-Edirne#gallery) 
 
In Figure 6 we see an entrance to a market. The name of this market is only in Turkish, 
but the information that it is open every Sunday is in Turkish, English, Greek and 
Bulgarian. 
 

 
Figure 6. A Market Entrance (https://balkaninsight.com/2020/11/23/bargain-hunting-

bulgarians-fuel-boom-in-turkish-thrace/) 
 
Figure 7 shows a bilingual Turkish-Bulgarian sign, but with more Bulgarian than 
Turkish. Figures 6 and 7 come from an online article entitled “Bargain-Hunting 
Bulgarians Fuel Boom in Turkish Thrace” (https://balkaninsight.com/2020/11/23/ 
bargain-hunting-bulgarians-fuel-boom-in-turkish-thrace/). These days, due to a 
favorable exchange rate, many Bulgarians go to Edirne to buy things, and this is 
reflected in the linguistic landscape.   
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Figure 7. A Bilingual Sign (https://balkaninsight.com/2020/11/23/bargain-hunting-

bulgarians-fuel-boom-in-turkish-thrace/) 
 
People from Greece also go to Edirne to shop, and this is also reflected in the linguistic 
landscape, as shown in Figure 6. However, the mayor of Edirne was criticized for 
posters such as that in Figure 8. 
 

 
Figure 8. A Poster in Edirne (https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-mayor-under-

fire-for-welcoming-tourists-with-greek-sign-140245)  
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The story is told in an online article from January 2019 entitled “Turkish mayor under 
fire for welcoming tourists with Greek sign” (https://www.hurriyetdailynews.com/ 
145dirne145-mayor-under-fire-for-welcoming-tourists-with-greek-sign-140245). Part of 
it reads as follows: “On social media, nationalists lashed out at Gürkan, who was written 
as ‘the mayor of Adrianoupolis’ in the Greek language posters. ‘OK, it is a nice gesture. 
But our city’s name is written in the Bulgarian posters as Edirne, but it is Adrianoupolis 
in the Greek posters. Mr. Mayor, this is not a Byzantine city. It has been the capital of 
the Ottoman Empire for 88 years’, Edirne July 15 Democratic Youth Association 
president Veysel Güner told the state-run Anadolu Agency.”  
We have now seen that various languages are present in the linguistic landscape of 
Edirne. However, one would still expect Turkish to be the most common language in it. 
In fact, in one context in which one might expect another language, specifically English, 
to have a fair amount of representation, it is not present. The labelling and explanations 
in the Edirne City Museum are mainly or entirely in Turkish, as shown in Figure 9. 
 

 
Figure 9. An Exhibit in the Edirne City Museum 

(https://nomadicniko.com/2019/10/24/145dirne-city-museum/) 
 
An online article on this museum says the following: “Overall, the Edirne City Museum 
is a fantastic place to learn about the history and culture of Edirne. I hope in the future 
there’s more content in English and other languages because it would be a shame for 
non-Turkish speakers to miss out on such a good museum.” 
(https://nomadicniko.com/2019/10/24/145dirne-city-museum/)  
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SIGNS IN THE PAST 
Joel Martin Halpern took some photos of Edirne in 1970. Since the world was less 
globalized at that time, one might expect that the linguistic landscape of a small city 
such as Edirne would be less varied, with fewer instances of signs in languages other 
than Turkish. This seems to be the case, if we can judge from Figure 10, in which all the 
signs are in Turkish (though one could perhaps see similar photographs of contemporary 
Edirne). 
 

 
Figure 10. Edirne 1970, by Joel Martin Halpern 

(https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs001-tu-i0013) 
 
However, there were exceptions to this; Figure 11a shows a bank in Edirne, and Figure 
11b shows a close-up of one of the signs there about currency exchange, in which we 
see several western European languages. This is one of the few contexts in which we 
might expect to see languages other than Turkish, and this expectation is realized. 
 

 
Figure 11a. A Bank in Edirne 1970, by Joel Martin Halpern 

(https://credo.library.umass.edu/view/zoom/mufs001-tu-i0011) 
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Figure 11b. A Close-up of Part of Figure 11a, by Joel Martin Halpern 

(https://credo.library.umass.edu/view/zoom/mufs001-tu-i0011) 
 
On the other hand, what is shown in Figure 12 may be surprising; here we do not see a 
major bank, or a major company of any sort, and yet English is present. (One might 
wonder whether this building is actually in the city of Edirne, or in some location near 
the city.) In addition, the two first words, “Auto Reperatuar”, do not seem to be 
(correct) Turkish; perhaps they are an attempt at another language. 
 

 
Figure 12. Edirne 1970, by Joel Martin Halpern 

(https://credo.library.umass.edu/view/full/mufs001-tu-i0004)  
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CONCLUSION 
Although it is not a major city, one can find various languages (and perhaps pseudo-
languages) other than Turkish in the contemporary linguistic landscape of Edirne. It 
would be of interest to compare its linguistic landscape with those of other smaller cities 
in Turkey and elsewhere. 
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ABSTRACT 
Social network research has been well conceptualized in theory, but limited in practice 
especially for aquaculture production. This study is aimed to explore the roles of social 
network in extensive shrimp farming, an important rural livelihood activity in the 
coastal areas of Vietnam. The research was carried out in Ben Tre province using mixed 
approach of qualitative and quantitative by household survey (131 shrimp farmers) and 
in-depth interview (15 respondents). The result shows that there are many social factors 
existing in the rural area which can be categorized into 3 groups as family and 
neighbors, trading agents and formal organizations. We found that traditional culture 
like the family and neighbor network still plays the most important role in rural society 
in general and shrimp production in particular. This network can help farmers in many 
ways including knowledge, skill, health care, spirit, and finance. The social cohesion is 
also better with family and neighbor among others. Secondly, trading agents provide 
significant market information and input supply. The formal organizations as local 
extension workers, cooperatives or socio-political organizations keep less importance. 
Therefore, it is necessary to take into account the role of family and neighbor network 
and trading actors in rural development projects on one hand and enhance the role of 
formal organizations on the other hand.  
Keywords: family and neighbor, rural culture, shrimp farmer, Vietnam  
 
1. Introduction  
A social network is a set of relationships between social entities. The social network 
theory believed that the social relationships and the relationships between actors 
determine human behavior, not the characteristics of the actors; at the same time, the 
differences between actors are not determined by characteristics but by the structures of 
social relations (Lin, 1999; Gesell et al., 2013; Liu et al., 2017) . Many studies show 
that social networks have an influence on different aspects of people's physical and 
mental lives. Therefore, social network analysis is not only applicable in the social 
sciences and humanities, but also extends to other sciences such as health, education, 
employment, natural disaster, agriculture, fisheries, and so on, because such approach 
can help to increase communication efficiency, strengthen livelihoods, and improve 
living conditions of local communities, especially in remote, poor and deprived rural 
areas as well as vulnerable groups (Gesell et al., 2013; Ramirez, 2013; Tung, 2016; 
Thanh, 2018; Ngoc et al., 2020; Wang et al., 2020; Albizua et al., 2021).  
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Vietnam is a country in Southeast Asia with an area of 331,236 km2 and a population of 
98 million people. About 63% of the population lives in rural areas based on agriculture, 
forestry and fisheries (GSO, 2021). Thanks to the innovative policies (well-known as 
Doi Moi policy in 1986) in economic development in general and agriculture in 
particular, Vietnam from a food importer in the 1980s has become one of the leading 
rice exporters in the world today (Binh et al., 2021; USDA, 2021). As a result, the 
growth of GDP has been quite high in recent years (about 6% in the period 2010-2020), 
still Vietnam's GDP per capita at current price was only USD 2,714 in 2020 (GSO, 
2021). The Vietnamese Mekong Delta (VMD) located in the south of the nation is 
considered as “rice and aquaculture bowl” of the country. Indeed, approximately 12% of 
the area and 20% of the population of Vietnam, but the VMD contributes above 50% of 
the country's total rice and 70% of the country's fisheries annually, and over 90% of 
Vietnam's rice export come from the VMD (GOV, 2017; GSO, 2021). However, the 
VMD is still a low-income region and is the most vulnerable area to climate change 
than other regions (GOV, 2017; GSO, 2019; Binh et al., 2021). This study is aimed to 
explore the roles of social network in extensive shrimp farming, an important rural 
livelihood activity in the coastal areas of the VMD. Lessons learned from this case 
study will be presented at the 5th International Conference on History and Culture, held 
by Institute of Economic Development and Social Research in Ankara, Turkey on 
August 17th, 2021.   
 
2. Research methodology 
2.1. Site description 
The research was conducted in Binh Dai district, Ben Tre province, Mekong delta of 
Vietnam (Figure 1). The district was selected because it covers the largest area of 
aquaculture in the province. Statistical data show that Ben Tre has 45,087 hectares of 
aquaculture area; of which, Binh Dai district accounts for 19,691 hectares, equally to 
43.7% of the total aquaculture area of the province, whereas it covers only 10.7% of the 
provincial population and 17.6% of total land area. Some basic information on the 
natural and socio-economic conditions of the research site is presented in Table 1. 
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Figure 1: Map showing the research site in Binh Dai district, Ben Tre province 

 
Table 1: Some basic information at the research site, data as 2020 

Items 
Binh Dai 
district 

Ben Tre 
province 

Share of Binh Dai 
over Ben Tre (%) 

Total land area (ha) 41,910 237,970 17.6 
- Agricultural production land 13,340 135,603 9.8 
- Forestry land 3,031 7,153 42.4 
- Homestead land 1,026 9,038 11.4 
Total population (people) 137,689 1,292,397 10.7 
Rice planted area (ha) 1,289 16,762 7.7 
Coconut planted area (ha) 7,760 73,997 10.5 
Fruit planted area (ha) 2,225 26,641 8.4 
Area of aquaculture (ha) 19,691 45,087 43.7 
Production of fishery (ton) 187,477 531,303 35.3 
- Caught 107,470 250,496 42.9 
- Aquaculture 80,007 280,807 28.5 

(Source: Ben Tre Statistics Office, 2021) 
 
2.2. Research steps 
Social analysis approach of FAO (2011) was applied in this study. Data collection was 
done from January to June 2020. Main research steps are summarized as follows: 
- Step 1: desk study was conducted to get understandings of research topics such as 
social network theory, social network analysis, and shrimp farming in the VMD. 
- Step 2: Secondary data at Department of Agriculture and Rural Development, 
Statistics Offices, People’s Committee from province to district and commune level 
were collected.   
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- Step 3: Semi-structure interview were carried out with 15 experts and local people 
who have knowledge on the research topics in Ben Tre province. By secondary data 
analysis and interview of key informants, research site was selected. 
- Step 4: Focus Group Discussion (FGD) tool was used to collect general shrimp 
farming information and identify key actors in the community. There were 3 FGDs at 3 
communes in Binh Dai district, namely Thua Duc, Thanh Phuoc and Thoi Thuan. These 
FGDs provided useful information for design of household questionnaires.   
- Step 5: Household survey with 131 shrimp farmers using structured questionnaires 
was conducted in the 3 communes in June 2020. 
- Step 6: Descriptive statistics and social network analysis were applied to analyze the 
data and information. The research result is presented as below.     
 
3. Result and discussion 
3.1. Characteristics of respondents and households 
The characteristics of the respondents (who are also the head of the household) and the 
household's income structure are shown in Figure 2. Of the total 131 surveyed 
households, 76% are male and 24% female. The age of the household head under 35 is 
only 11%, from 36 to 60 accounts for 69% and over 60 accounts for 51%. The age of 
household head is relatively high (average of 52 years old) because most young people 
migrate to urban areas to find jobs. The education of the household head is relatively 
low (average of 6 schooling years); most of them are primary school and lower 
secondary school. In terms of income structure, the percentage of income from shrimp 
farming accounts for 89%, the rests are from crop and livestock (3%), non-agriculture 
(2%), salary (5%) and others (1%). 

 
(Household survey with 131 shrimp farmers, 2020) 

Figure 2: Characteristics of respondents and household’s income structure 
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In term of land use, on average each household has about 3 ha of land for shrimp and 
mangrove, 0.66 ha for rice and fruit, 0.14 ha of residential land. The housing area is 
about 477 m2 (Table 2).    
 
Table 2: Land area and land use per household (m2) 

Items n Min Max Average 
Shrimp and mangrove 131 3,000 100,000 29,686 

Rice and fruit tree 49 1,000 30,000 6,571 
Residential land 118 31 12,000 1,411 

Housing area 104 40 3,000 477 
(Source: Ben Tre Statistics Office, 2021) 

 
The integrated mangrove-shrimp farming in this area is characterized as nature based, 
low stocking density, without feeding and chemical application. Therefore, the 
production and profits are low but it is considered as high resilience and adapt to 
climate change in the VMD coastal areas (Trang and Loc, 2021).   
 
3.2. Social network of shrimp farmers 
The result shows that there are many social factors existing in the rural area which can 
be categorized into 3 groups depicting social network of shrimp farmers as family and 
neighbors, trading agents and formal organizations (Figure 3). The cohesion level 
among such groups is different; for example, weak cohesion between trading agents and 
formal organizations, medium cohesion between shrimp farmers and formal 
organizations, and strong cohesion between shrimp farmers and trading agents. The 
roles of each actor will be discussed in the next section.  
 

 
Figure 3: Social network of shrimp farmers in Ben Tre province, Vietnam 
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3.2.1. Family and neighbors 
The traditional culture of rural areas in the VMD is that families and relatives live in the 
same community, so family members and relatives play an important role in rural social 
life. The survey results of 131 shrimp farming households showed that up to 117 
households (89%) are indigenous people; only 14 households (11%) are people from 
other places. Out of the total 14 immigrant households, half of them have lived for more 
than 10 years. If a new family comes to live in a certain village, they are very interested 
in integrating into the community, so a Vietnamese proverb has a saying "sell distant 
relatives, buy close neighbors" (bán bà con xa, mua láng giềng gần). Therefore, not only 
families, relatives, but also neighbors in the study area also play an important role, in 
the style of "lighting off the lights together" (tối lửa tắt đèn có nhau). There are many 
ways for people in the community to help each other. Parties, festivals, weddings, 
funerals are occasions for neighbors to meet, share and exchange information and 
technology. A local cafe is also a place for men who directly raise shrimp learning each 
other. Therefore, in shrimp farming, family, relatives, friends and neighbors are very 
important. They support each other through the exchange of shrimp farming techniques 
(pond preparation, seed selection, water management, harvesting, etc.) and labor 
exchange (mainly during pond preparation, harvesting or women together to mend 
nets). Besides, shrimp farming is a high risk activity, so if a household fails, this 
network is very important in sharing, comforting, encouraging, and even providing 
financial support (usually lending) to re-stock for a new crop.  
3.2.2. Trading agents 
Trading agents such as local input suppliers, shrimp buyers and middleman play an 
important role in shrimp value chain. Input suppliers provide post larva (shrimp seeds), 
lime, aqua-chemicals, net and other tools for shrimp practice. They also have some 
technical knowledge to share with farmers in terms of seed quality, kinds of chemical 
use to control shrimp diseases, or support financial capital (like sell first pay later). 
Currently, farmers are easy to buy all inputs at local market. While shrimp buyers and 
middleman play the role of connection between producers and consummers. Due to 
small scale and low amounts, all shrimp productions are sold to these local traders. 
Without trading agents, shrimp farmers cannot operate the farms properly.              
 3.2.3. Formal organizations 
Formal organizations consist of local authority, extension workers, cooperatives, 
farmers’ association, women union and non-organizations. Local authority implements 
the governmental policy at the commune level. The local government acts as a bridge 
between shrimp farmers with banks, agricultural extension services, research institutes 
and non-governmental projects. The survey results show that 52% of shrimp farmers do 
not join any organizations, 8% have loans from state banks, 3% join cooperatives, 22% 
join farmers' association, 13% join women's unions and 2% are involved in projects 
with aquaculture research institutes. Regarding agricultural extension activities, about 
58% of the people replied that they had attended trainings organized by companies and 
the state agricultural extension system. According to farmers' assessment, this network 
is less important because there is little contact and the number of beneficiaries is small. 
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4. Conclusion 
In rural culture of Vietnam, family and neighbors, trading agents, and formal 
organizations form the social network of shrimp farmers. Among them, family and 
neighbor network still plays the most important role in rural society in general and 
shrimp production in particular. This network can help farmers in many ways including 
knowledge, skill, health care, spirit, and finance. The social cohesion is also better with 
family and neighbor compared to the others. Secondly, trading agents provide 
significant market information and input supply for shrimp production. The formal 
organizations as local authority, extension workers, cooperatives, farmers’ association, 
and women’ union and NGOs keep less importance. Therefore, it is necessary to take 
into account the role of family and neighbor network and trading actors in rural 
development projects on one hand and enhance the role of formal organizations on the 
other hand. We also found that it is necessary to build capacity for hamlet leader 
because he can connect different actors in the community to help shrimp farmers.  
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SULTAN II. BAYEZİD DEVRİNE AİT BİLİNMEYEN İKİ ŞAİR 
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Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
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ÖZET 
Osmanlı döneminde şiir ve edebiyat daima zirvede olmuş ve başta padişahlar olmak 
üzere üstten alta doğru toplumun her kesimi bu sanatı büyük bir zevk ve başarı ile icra 
etmiştir. Şiir ve edebiyatın hayatın hemen her alanında hâkim olduğu bu dönemde bilim 
dalları da konularını şiir yoluyla anlatıp açıklamış, fetvâlar bile manzum biçimde 
verilmiştir. Osmanlı döneminde bu kadar yaygın olan şiir ve edebiyat, şâirler için de çok 
cazip ve itibarlı bir meslek olmuş, yetenekli şâirler yöneticilerce daima himaye edilip 
sarayda barındırılmış, devletin birçok önemli işi onların yanında ve onlarla görüşülerek 
yapılmıştır. Saray şâiri denilen bu şâirler padişah ve devlet büyüklerini övmek için 
birçok kaside yazmış ve büyük ödüller almışlardır. Osmanlı döneminde bu şekilde 
tanınmış yüzlerce şâir olmakla beraber tanınmayan şâir sayısı da epey çoktur. Bu tip 
şâirler genellikle arşiv belgeleri incelenirken karşımıza çıkmakta ve kaynaklarda 
haklarında hiçbir bilgi bulunamamaktadır. İşte böyle iki şâir bu bildiri ile belki de ilk 
kez bilim dünyasına tanıtılacaktır. Bu iki şair, Sutan II. Bâyezîd devrine ait olup 
kendilerinden ancak Osmanlı arşivleri arasında bulunan iki belge vasıtasıyla haberdar 
olabiliyoruz. Cevherî ve Muhibbî adlı bu iki şâirin şiirlerinin yer aldığı belgelerde 
padişaha sundukları iki methiye manzumesi yer almaktadır ve bunlar 1489 ve 1481 
yıllarına aittir. Şâirlerin bu şiirlerine bakılarak usta ve etkili şâirlerden oldukları ve daha 
başka eserlerinin de bulunabileceği güçlü bir ihtimaldir. Bu bildiride bu şâirlerin şiirleri 
arşiv belgelerinden hareketle incelenip tanıtılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Osmanlı arşivleri, şâir, II. Bayezid, Cevherî, Muhibbî 
 

TWO UNKNOWN POETS FROM THE SULTAN BAYEZID II PERIOD 
 
ABSTRACT 
Poetry and literature were always at the top in the Ottoman period and people from all 
walks of life, especially the sultans, made this art with great pleasure. In this period, 
when poetry and literature were dominant in almost every area of life, branches of 
science also explained the subjects through poetry, and even fatwas were given in verse. 
Poetry and literature, which were so widespread in the Ottoman period, became a very 
attractive and prestigious profession for poets, talented poets were always protected by 
the rulers and kept in the palace, and many important works of the state were carried out 
with them and in consultation with them. These poets, called palace poets, wrote many 
odes to praise the sultan and the statesmen and received great awards. Although there 
were hundreds of poets who were known in this way during the Ottoman period, the 
number of unrecognized poets was also quite high. Such poets usually come across 
when examining archive documents and no information about them can be found in the 
sources. Two such poets will be introduced to the world of science for the first time 
with this statement. These two poets, we can only be aware of them through two 
documents belonging to the Sultan Bayezid II period and found in the Ottoman 
archives.   
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In the documents containing the poems of these two poets, named Cevherî and Muhibbî, 
there are two poems they presented to the sultan and they belong to the years 1489 and 
1512. Looking at these poems of the poets, it is highly probable that they are master and 
influential poets and that their other works can be found. In this paper, these poets will 
be examined and introduced based on archival documents. 
Keywords: Ottoman archives, poet, Bayezid II, Cevheri, Muhibbi 
 
GİRİŞ 
Osmanlı’da devlet ve toplumun temeli kültür ve sanat zeminine oturmuş ve şiir ve 
edebiyat bu zeminde güçlü bir yer tutmuştur. Devlet ve toplumun zirveye yerleşip 
varlığını güçlü biçimde devam ettirmesi de büyük ölçüde bu temel sayesinde olmuştur. 
Osmanlı padişahları ile diğer devlet adamları başta olmak üzere toplumun her kesimi 
için şiir ve edebiyat güçlü bir zihin harcı olmuştur. Şiir ve edebiyatın hayata hâkim 
olduğu bu toplumda bilim dalları da konularını şiir yoluyla anlatmış, fetvâlar manzum 
olarak verilmiştir. Osmanlı’da böylesine güçlü olan şiir ve edebiyat, şâirlere cazip ve 
itibarlı bir konum sağlamış, yöneticiler şâirleri himaye edip saraylarına almış, devlet 
işleri şairlerle birlikte görülmüştür. Saray şâiri olarak öne çıkan bu şâirler devlet 
büyüklerini övmek için kasideler yazıp ödüller almışlardır. Osmanlı’da bu yönde öne 
çıkmış pek çok şâir olup bunların büyük bir kısmı kaynaklarda tanıtılmıştır. Ancak, 
kaynaklarda tanıtılmayan şâir sayısı hiç de az olmayıp bunlar henüz el değmemiş kitap 
veya defterlerle arşiv belgelerinden ortaya çıkarılabilmektedir. İşte, kaynaklarda henüz 
isimlerine rastlanmayan böyle iki şâiri bu bildiri ile tanıtmaktayız. Bu şairler başta şuara 
tezkireleri olmak üzere mevcut biyografik kaynaklarda henüz tespit edilememiştir. 
Sutan II. Bâyezîd devrine ait bu iki şairden Topkapı Sarayı arşivleri arasında bulunan iki 
belge vasıtasıyla haberdar olabilmekteyiz. Cevherî ve Muhammed Muhibbî ismini 
taşıyan bu iki şâirin şiirleri padişaha sunulan iki methiye manzumesi olup 1481 ve 1489 
yıllarına aittir. Bu şiirlerden bu şâirlerin usta ve etkili şâirlerden oldukları ve başka 
eserlerinin de bulunabileceği anlaşılmaktadır. İki ayrı belgede geçen bu şiirler sarayda 
tutulan arşiv belgelerine kaydedildiğine göre bu şairlerin sarayda himaye edilen veya 
sarayla sıkı ilişkileri bulunan şairlerden olduğu düşünülebilir. Şiirlerin geçtiği belgeler 
epey eski tarihli olduğundan fiziki hasarlar da oluşmuş olup silik kısımlar tahminî 
olarak okunmuş ve noktalarla gösterilmiştir: 
 
1. MUHAMMED MUHİBBÎ 
Sultan II.Bayezid döneminde sarayda himaye edilmiş bir şair olduğu tahmin 
edilmektedir. Belgenin sonunda geçen “min hatti Şeyhü’l-muharrirîn Şeyh Derviş 
Bâyezîd” ibaresi bu manzumenin onun kaleminden aktarıldığını düşündürmektedir. 
Manzumelerde şairin herhangi bir mahlas veya adı geçmediğinden bu manzumenin 
kime ait olduğu muğlaktır. Muhtemelen Muhammed Muhibbî bu manzumeyi belgenin 
sonunda yazarların hocası olarak kaydedilmiş olan Şeyh Derviş Bâyezîd’den çevirip 
ilhamen yazmış veya tamamen ondan aktarmış olabilir. Manzumeler kıta şeklinde 
yazılmıştır: 
mefâilün feilâtün mefâilün feilün 
Hadün ki katlüme hat gösterür hitâb yazar 
Hatâya eyleme haml anı kim savâb yazar 
Cemâlün âyetini zülfün itmege tahrîr 
Gül üzre anber ezerse…….. 
Ne sihr olur ki saçun kıl kalemile haddün  
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Gönüller almaga miskile bed-hû âb yazar 
Tetimme 
Nişân-ı emn ü sa’âdetdurur nigâr-ı hicâb 
Ne denlü âşıka nâz eyleyüp itâb yazar 
Günâh add idüben dilden itme cevrüni kim 
Kasem ki kâtib-i a’mâl anı sevâb yazar 
Çü genc-i mihrünile künc-i ten imâret iken 
Şeh-i gamun dil uçağın be-hûn harâb yazar 
Şarâb-ı la’lüni sun…………….. 
Humâr-ı hâbun i dost çün şarâb yazar 
Yüzüme bas kademün tâ ki reşk idüp deye kim 
Ne denlü defter ü mecmûa vü kitâb yazar 
Tetimme 
Ne şâh olur ki tolanile medhini şeb ü rûz 
Semâda mihr ü meh ü yirde şeyh ü şâbb yazar 
Cihân-penâh u kamer-tal’at u felek-rif’at 
Müşîr-i çarha kemîn kâtibi hitâb yazar 
……şehnâmelerde yazsa debîr 
Şeh ibn-i şâh………………….. 
…….i serâyende-i ezel itse tesbîh 
Cidârı şemsesi nûrile âftâb yazar 
Ne bahs ana ki suâl itmeden çü Hâtem Tay 
……her suâl………….âb yazar 
Şümâr-ı lutfunı yüz bin rakamla itmez cem’ 
Kilik-i sâhib-i defter kim ol hisâb yazar  
Tetimme 
Duâ-yı devletüne cânile olmayan meşgûl 
Zevi’l-ukûl olan ismin anun devâb yazar 
Varaklar üzre gülistânda rahmet âyetini 
Nite ki cevdet-i tab’ile her sehâb yazar 
Cihânda bahtile var ol ki kâtib-i kudret 
Hep ana azm idesin anda feth ü bâb yazar 
 
…haşr ki……ez hâk-i lahd ber-dârem – Nakş-i ihlâs-ı to ber-safha-i cân başed 
Nakş-ı cebîn gerçi dil-keş-est ü latîf – Nakş-ı kilkem ezân latîf torâst 
Her ki hând duâ tama’ dârem – Zân ki men dâî güneh-kârem 
 
Meşakkat-i ahkaru’l-verâ li-arzi hidmeti’s-sultânu’l-kâmilü’l-fâzılu’l-âdil Sultân 
Bâyezîd bin Muhammed Han halledallahu mülkehu ve sultânehu min hatti Şeyhü’l-
muharrirîn Şeyh Derviş Bâyezîd rahimehullah Muhammed Muhibbî el-fakîrül’l-hakîr fî 
sene hamse ve tis’în ve semâne-mie hicriyye bi-makâmi Kostantiniyye = 895/1489 
TSMA-E 0363/1 
 
2. CEVHERÎ 
Bu şairin de Sultan II.Bayezid döneminde saray şairlerinden olduğu tahmin edilmekte 
olup şiirlerinin bulunduğu iki belgede yazılış tarihi ve başka bilgilere dair ayrıntılı 
bilgiler bulunmamaktadır. Sadece şiirlerde geçen Cevherî kaydı bu manzumelerin ona 
ait olduğunu göstermektedir.   
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Bu arada arşiv kayıtlarında bu belgeler 918/1512 tarihli olarak gösterilmiştir ki bir 
yanlışlık olmalıdır. Çünkü aşağıdaki belgenin başına sonradan yazılmış bir notta “İkinci 
Bayezid içün yazılmış kasîde 886” yazılıdır. Buna göre bu belge 886/1481 tarihini 
göstermekte olup bu ise tam II.Bayezid’in tahta çıktığı tarihtir ve bu manzume de 
sultanın cülusu için yazılmış olmalıdır. İki manzumeden yazılış tarihi belirtilmiş olan 
belgeyi aşağıda veriyoruz. Bu manzume, bütün mısraları kafiyeli bir terci-i bend 
şeklinde yazılmış olup buna muaşşer de denilebilir; ancak biz tercî-i bend tanımını daha 
uygun buluyoruz: 
  
İkinci Bayezid içün yazılmış kasîde 886/1481 
Hüve’l-Feyyâz 
 mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün 
Minnet Hudâya kim yine tezyîn olup cihân 
Cennet-misâl her tarafı oldı bûsitân 
Sahn-ı çemende tondı yine serv-i sâyebân 
Ya’nî şükûfe şâhına hâzır kıla mekân 
Hoş gör şehâ bahârı ki nâ-gâh irür hazân 
Gülşende bülbülün buyıdı kılduğı figân 
Virmez murâd kimseye devrân her zamân 
Çün ki oldı gül şükûfeye mülk-i çemende hân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Gevher nisâr kıldı zemîne çün âsmân 
Âlemde gül nihâniken oldı yine ıyân 
Ebr-i bahâr âlemi çün kıldı gülsitân 
Gül-zâr içinde bâd-ı sabâ oldı bâğ-bân 
Kim goncanun vücûdına hâr itmeye ziyân 
Gülşenden irdi çünki yine bûy-ı dôstân 
Nergis gibi kör olsa nola çeşm-i düşmenân 
Def’-i gam et ki erdi yine devr-i şâdmân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Gülden belürdi çünki çemende yine nişân 
Bülbül vücûdın itdi gülistâna tercümân 
Âgâz kıldı derdile gülşende dâstân 
Arz ide goncenün neden oldı dehânı kan 
Bu remzi bülbüle meger itmiş sabâ beyân 
Sunar çemende lâle ana câm-ı erguvân 
Nûş eyleyince kana döner lebleri hemân 
Bülbül dilerki vire anun cur’asına cân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Zeyn itdi güllerile zemîni yine zamân 
Bülbüller itdi bu demiçün cânı dermiyân 
Her micmeri şecerde yanardı hasâl-bân 
Gökden dilerdi kim döküle yire ahterân 
Kim destî-i gül olmuşidi yerde bî-kerân 
Od urdı hırmeni göge berkile kehkeşân  
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A’dâlara dâimâ budur oynatduğı sinân 
Kim pây-ı taht-ı şehde diler ki ola pehlevân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Cân gülşeninden erdi nesîm-i sabâ revân 
Bu çarh-ı köhne pîri yine kıldı nev-cüvân 
Odı zamâne dûzahiken gülşenî cinân 
Sûsen çemende tîğile olmuşdı kahrimân 
Ok çekdi hâr anunla diler ki eyleye kırân 
Ol havfla oldı nesterenün benzi za’ferân 
Virdi devâyiçün ana gül sîb ü nârdân 
Gül hidmetinde ol dahi arz itdi hânumân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Yine Hıtâdan urdı gülistâna kârbân 
Gül müşterî metâ’-ı bahâr oldı râyegân 
Kılmaz bahâ bahâra bekâ eyleme gümân 
Bir şâhun emniyile bulupdur cihân emân 
Kim dergehine oldı güneş altun âsitân 
Kurbânı mihr eyledi mâhı gümüş kemân 
Kasrına çarh döne döne oldı nerdübân 
Diler felek dahi ola fülkine bâdbân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Mülk-i cihâna şâh olalı Bâyezîd Han 
Def’ itdi zulmi adlile ol şeh-i zamân 
Kim devletinde kalmadı âlemde nâtüvân 
Bu Cevherîye kıldı der-i devletini kân 
Kılsın ziyâde delet ü ömrini Müste’ân 
Vasfında olsa cümle-i cismüm eger ziyân 
Şerh olmayaydı haşre degin yummasam dehân 
Sürsün cihânda devletile ömr-i câvidân 
Kılsa aceb mi âleme ger hükmini revân 
Hünkâr-ı kâm-kâr-ı cihân-dâr-ı kam-rân 
Âmîn yâ Müste’ân 
TSMA_E_363/2 
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SULTAN I. MEHMED DEVRİNE AİT MEÇHUL BİR MANZUM TARİHÇE 
 
Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 
Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
ORCID: 0000-0002-5137-3275 
 
ÖZET 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ait sınırlı sayıda yazılı kaynak olup bunların da 
bir kısmı kayıp, hasarlı veya eksiktir. Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren sürekli 
toprak kazanmış ve başkenti de üç kez yer değiştirmiştir. Bu durum, devletin arşivleri 
ile yazılı kaynakların çeşitli bozulmalara uğramasına yol açmıştır. Böyle olmakla 
beraber erken dönemlere ait çok az sayıda arşiv belgesi adeta bir nümune gibi 
günümüze ulaşmıştır. İşte bunlardan birisi de Sultan Çelebi Mehmed döneminden bazı 
olayların anlatıldığı manzum bir tarihçenin birkaç sayfasıdır. Yazarı belli olmayan bu 
manzum tarihçe Topkapı Sarayı arşivleri arasında bulunmakta olup ilk kez bu bildiri ile 
tanıtılacaktır. Bu tarihçenin bilinen bir tarihçe olup olmadığı zamanla anlaşılabilirse de 
şu anda bunu tespit etmek çok zordur. Ancak geniş bir tarama ve karşılaştırma ile bu 
eserin kime ait olduğu anlaşılabilir ki bu da ancak bu tebliğin yayımlanmasıyla 
mümkündür. Bu tarihçenin arşiv belgeleri arasında bulunması büyük ihtimalle resmî bir 
tarihçi tarafından yazıldığını göstermektedir. Her ne kadar 14-16.yüzyıllarda pek çok 
manzum tarihçe yazılmış ise de bunlar belli kişilerin yazdığı özel eserlerdir. 
Tanıttığımız bu manzum tarihçe ise 1413 tarihinde yazılmış olup devletin resmî 
belgeleri arasında yer almaktadır. İlk Osmanlı resmî tarihçisi olan Vakanüvis Naima 
Efendi yaklaşık 1700 tarihinde bu göreve getirilmiştir. Dolayısıyla bu manzum tarihçe 
epey eski ve orijinal bir eserdir. Bu tebliğde bu eser analitik biçimde incelenip 
tanıtılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı arşivleri, tarihçe, manzum, Çelebi Mehmed 
 
HISTORY OF AN UNKNOWN VERSE OF THE SULTAN MEHMED I PERIOD 
 
ABSTRACT 
There are a limited number of written sources belonging to the founding period of the 
Ottoman Empire, and some of them are lost, damaged or incomplete. Since the 
establishment of the Ottoman Empire, it has constantly gained territory and its capital 
has been moved three times. This situation led to various deteriorations in the archives 
of the state and written sources. However, very few archival documents belonging to the 
early periods have survived to the present day, almost like a sample. One of them is a 
few pages of a verse history in which some events from the reign of Sultan Çelebi 
Mehmed are told. This verse history, whose author is unknown, is in the archives of 
Topkapı Palace and will be introduced for the first time with this paper. Although it can 
be understood over time whether this history is a known one, it is very difficult to 
determine it at the moment. However, with a wide scanning and comparison, it can be 
understood to whom this work belongs, which is only possible with the publication of 
this paper. The fact that this history is among the archival documents indicates that it 
was probably written by an official historian. Although many poetic histories were 
written in the 14th-16th centuries, these are special works written by certain people.  
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This verse history that we introduced was written in 1413 and is among the official 
documents of the state. Vakanuvis Naima Efendi, the first Ottoman official historian, 
was appointed to this position in approximately 1700. Therefore, this verse is a very old 
and original work in history. In this paper, this work will be analyzed and introduced 
analytically. 
Keywords: Ottoman archives, history, verse, Celebi Mehmed 
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MİDHAT PAŞA VE KANUN-İ ESASİ’NİN İLANI 
 
Gürdal ÇETİNKAYA 
Ankara University, Institute of Turkish Revolution History 
ORCID: 0000-0002-2651-1779 
 
ÖZET 
1822- 1884 yılları arasında yaşamış olan Midhat Paşa 19. yüzyıl Osmanlı tarihinde 
derin izler bırakmıştır. Midhat Paşa’nın yaşamış olduğu 19. yüzyıl Osmanlı Devleti 
yönünden bir taraftan ayrılıkçı hareketlerin yaşandığı diğer taraftan ise devleti ayakta 
tutma adına büyük çabaların verilmiş olduğu bir dönem olmuştur. Yine bu dönemde 
Rusya ile yapılan yıkıcı ve yorucu savaşlar sebebiyle devletin içinde bulunmuş olduğu 
durum giderek daha vahim bir hal almıştır. Midhat Paşa, Divan-ı Hümayun ve Sadaret 
Mektubi Odası’nda kitabet eğitimi alarak sırasıyla Şam, Sayda, Konya ve 
Kastamonu’da katiplik görevinde bulunmuştur. Midhat Paşa Meclis-i Vala 
Başkatipliğine kadar yükselerek müfettişlik yapmıştır. 1861 yılında Niş Valiliğine 
getirilen Midhat Paşa Tuna, Bağdat, Selanik, Suriye ve Aydın’da da valilik yapmıştır. 
Ayrıca yine kendisi Sadrazamlık, Adliye Nazırlığı ve Şura-yı Devlet başkanlığı 
görevlerinde de bulunmuştur. Midhat Paşa, V. Murad ve II. Abdülhamit’in tahta 
çıkarılmasında ve ardından Meşrutiyet’in ilan edilmesine giden süreçte büyük bir pay 
sahibi olmuştur. Meşrutiyet’in ilanından sonra Avrupa’ya sürgüne gönderilmiştir. 
Avrupa’da ki sürgünün ardından Sultan Abdülaziz’in ölümünden sorumlu görüldüğü 
için Yıldız Mahkemesi’nde yargılanmasının ardından üç yıl hapse mahkûm edilmiştir. 
Midhat Paşa, üç yıllık hapis cezasını tamamladıktan sonra 1884 yılında Taif’te vefat 
etmiştir. Bu çalışmada ise Midhat Paşa’nın hayatına değinildikten sonra Kanun- i 
Esasi’nin ilan edilmesindeki önemi ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Midhat Paşa, Anayasa, Kanun-i Esasi, II. Abdülhamit, Osmanlı 
Devleti 
 

ANNOUNCEMENT OF MIDHAT PASHA AND THE PRINCIPLES  
OF THE LAW 

 
ABSTRACT 
Midhat Pasha, who lived between 1822 and 1884, left deep traces in the 19th century 
Ottoman history. The 19th century, in which Midhat Pasha lived, was a period in which 
separatist movements were experienced on the one hand and great efforts were made to 
keep the state alive on the other hand. Again in this period, due to the devastating and 
exhausting wars with Russia, the situation the state was in became more and more dire. 
Midhat Pasha took epigraphy training at the Divan-ı Hümayun and the Grand Vizier's 
Letters Chamber and worked as a clerk in Damascus, Sayda, Konya and Kastamonu, 
respectively. Midhat Pasha rose to the position of Chief Clerk of the Majlis-i Vala and 
worked as an inspector. Midhat Pasha, who was brought to the governorship of Niş in 
1861, also served as governor in Tuna, Baghdad, Thessaloniki, Syria and Aydın. He 
also served as the Grand Vizier, the Minister of Justice and the President of the Council 
of State. Midhat Pasha, V. Murad and II. He had a great share in the process leading to 
the enthronement of Abdülhamit and the declaration of the Constitutional Monarchy.  
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After the proclamation of the Constitutional Monarchy, he was exiled to Europe. He 
was sentenced to three years in prison after his trial at the Yıldız Court, as he was 
deemed responsible for the death of Sultan Abdülaziz after his exile in Europe. Midhat 
Pasha died in Taif in 1884 after completing his three-year prison sentence. In this study, 
after mentioning the life of Midhat Pasha, the importance of the proclamation of Kanun-
i Esasi is discussed. 
Keywords: Midhat Pasha, Constitution, Kanun-i Esasi, II. Abdulhamid, Ottoman 
Empire
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İSLAM HUKUKUNDA BİR TERİM OLARAK VAKIF VE DEĞİŞEN 
UYGULAMALAR 

 
Sümeyra YAKAR 
Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü 
ORCID: 0000-0001-8335-6819 
 
Özet 
İslam medeniyetinin önemli unsurlarından birisini teşkil eden vakıf kurumları İslam 
hukukunda da önemli bir yere sahiptir. Sosyal, ekonomik ve hukuki öneme sahip olan 
vakıf kurumu toplumda olumlu yönde dayanışma meydana getirir. Toplumsal yaraların 
sarılmasında ve ülke kalkınmasında tarihten günümüze kadar pek çok medeniyette 
önemli bir yere sahip olan vakıf müessesesinin gelişmesi İslam’ın temel kaynaklarında 
sıkça vurgu yapılan “sadaka” ve “infak” kavramları ile ilişkilendirilebilir. İslam 
tarihinde vakfın ilk nüveleri olarak sadaka ve infaklar Hz. Peygamber döneminde 
toplumun hizmetine sunulmuş sonraki dönemlerde birçok toplumsal amacı da içine 
alacak şekilde kapsamlı olarak gelişmiş ve kurumsallaşmıştır. Zaman içinde belli 
özellikleri taşıyan mali yardımların hukuki boyutu şekillenerek İslam hukuku içinde 
vakıflar başlığı altında ele alınmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır. İslam dininin 
temel kaynakları, Müslümanların bu gaye ile yaptıkları harcamaların zayi olmayacağını 
ve mutlaka yaptıkları bu harcamaların karşılığının yüce yaratıcının rızası, lütfu ve 
inayeti olarak kendilerine iade edileceği vaadinde bulunur. İslami kaynaklar aynı 
zamanda sadaka vermeyi Allah’a verilen bir borç olarak niteleyerek ve bu verilen 
borcun karşılığının kat kat ödeneceğini belirtir. Dolayısıyla Müslümanların sahip 
oldukları malları başkalarıyla paylaşma ve diğer insanların hizmetine sunma anlamını 
içeren sadaka ve infak terimleri ve ilgili hükümler temelinde İslam dünyasındaki vakıf 
müessesi gelişmiş ve toplumun sosyal ve kültürel olarak ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir.  
Bu çalışmanın ilk bölümü İslam hukuku bakımından vakfın tanımını yaparak, infakta 
bulunmak ve sadaka vermek ile vakıf kurmak arasındaki bağlantıyı açıklamaktadır. 
Çalışmanın ikinci bölümü, vakfın kurucu unsurları ve çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi 
verdikten sonra, zaman ve mekân kavramına bağlı olarak, değişim gösteren vakıf 
uygulamalarını açıklamaktadır.  Klasik fıkıh metinlerinin kritik analizci bir metotla 
okunmasına dayanan bu çalışmada, İslam hukuku alanında vakıf kavramının 
tanımındaki farklılık gösterilmekte değişen zaman ve mekân kavramlarıyla hukukta 
güncel fıkhi hükümlerin üretilme sistemi açıklanmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Vakıf, İslam hukuku, Sadaka, İnfak, Kültür 
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THE DEFINITION OF ENDOWMENT AS AN ISLAMIC LEGAL TERM AND 
CHANGEABLE PRACTICES 

 
Abstract 
The endowment system (waqf) constitutes one of the important elements of Islamic 
civilisation and has an important place in Islamic law. The development of the 
endowment system has played an important role for the enhancement of the civilisations 
from past to present days. The foundational factors of endowment might be connected 
with the concept of ‘charity’ (sadaqa) and ‘financial aid, alms’ (infāq) which are 
frequently emphasised in the basic sources of Islam. In the history of Islam, the 
organisations of charity, donations, or alms as being the first forms of endowment were 
put into service of society during the Prophet Muhammed’s time. In the following 
periods, the endowment system has been consistently developed and institutionalised 
regarding social and daily needs of the citizens. The main textual sources of Islam state 
that the donations on the way of God will not be wasted and the recompense of those 
spending will be returned to them as the consent and grace of the supreme creator. The 
sources also emphasise that giving alms on the way of God might be considered as a 
loan given to God and the return of this loan will be paid many times more than the 
actual amount. Therefore, the endowment was built around the terms of charity and 
alms which mean sharing the property of Muslims with others and putting them at the 
service of others. First part of the research aims to define the connection between 
charity, alms and endowment. After that, the foundational elements and types of the 
endowment will be explored deeply by giving credence to the changeable aspect of the 
system regarding the changing time and place. The research takes advantage of reading 
classical legal texts with a critical analytical method in order to demonstrate the 
varieties in the definition and practice of the endowment system.  
Keywords: Endowment (waqf), Islamic law, Charity, Donation, Alms, Culture 
 
Giriş 
İslam medeniyetinin önemli unsurlarından birisini teşkil eden vakıf kurumları İslam 
hukukunda da önemli bir yere sahiptir. Sosyal, ekonomik ve hukuki öneme sahip olan 
vakıf kurumu toplumda olumlu yönde dayanışma meydana getirir. Kur’an’da geçen bir 
ayette yüce yaratıcı “Allah yolunda yardım eden [sadaka veren] erkeklere, karşılıksız 
yardım eden kadınlara ve Allah’a (O’nun muhtaç kullarına) güzel bir ödünç verenlere 
bu fazlasıyla ödenecektir”1 buyurarak sadaka vermeyi kendisine verilen bir borç olarak 
niteler ve bu verilen borcun karşılığının kat kat ödeneceğini belirtir. Dolayısıyla 
Müslümanların sahip oldukları malları başkalarıyla paylaşma ve diğer insanların 
hizmetine sunma anlamını içeren sadaka ve infak terimleri ve ilgili hükümler temelinde 
İslam dünyasındaki vakıf müessesi gelişmiş ve toplumun sosyal ve kültürel olarak 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.  
Vakıf müessesesi başlangıç itibari ile zorunlu bir infak veya sadaka değilken mülk ve 
servet sahibi kişinin irade beyanı ile kendini bağladığı ve tahsis ettiği mülkü ve serveti 
üzerindeki tasarruf yetkisini ortadan kaldırarak Allah’ın rızasını kazanmak için 
toplumun ve ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduğu hukuki bir sadakadır.   

                                                           
1 Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-I Kerim (Erişim 1 Nisan 2021), el-Hadid: 57/18.  
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Dini, hukuki ve sosyal bir kurum olan vakıf müessesesi, Hz. Peygamber’in fiilî, kavlî ve 
takrîrî sünnetiyle başlamış, daha sonra İslam tarihinin ilerleyen dönemlerinde yaygınlık 
kazanarak, fıkıh literatüründe çeşitli yön ve türleri ile değerlendirilmeye başlanmıştır. 
Vakıfla ilgili bu bölüm vakfın tanımı, kurucu unsurları ve çeşitleri ile ilgili genel bilgi 
verdikten sonra vakıfla ilgili değişen uygulamaları açıklamaktadır. 
 
1. VAKIFIN TANIMI, ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ  
Vakıf konusu ve ilgili hükümler İslam hukukunda önemli bir yere sahiptir. Arapça bir 
kelime olan ‘v-k-f (وقف)’ fiilinden türetilmiş mastar bir kelime olarak vakfın sözlük 
anlamı “durmak, durdurmak, alıkoymak, hapsetmek ve menetmek” tir.2 Fıkhî bir terim 
olarak ise “bir malın sahibi tarafından dini, içtimaî ve hayrî bir amaçla tahsis edilmesi 
şeklinde hukuki bir işlemle kurulan hayır kurumlarını” ifade etmek için kullanılır.3 Bir 
başka ifadeyle vakıf bir mülkün aslının devamlı bir şekilde Allah’ın mülkü olarak 
hapsedilerek bu mülkün alım ve satımdan menedilmesi ve menfaatlerinin Allah’ın 
kullarına harcanmasıdır. İslam hukuk araştırmacılarının kabul ettiği genel vakıf tanımı 
“bir mülkün aynını (kökünü) devamlı bir şekilde Allah’ın mülkü olarak hapsetmek, 
temlik ve temellükten menetmek, menfaatini ise Allah’ın kullarına tasadduk etmek” 
şeklindedir.4 Belli bir mülkün, malın veya servetin sahibi tarafından belli bir amaca ve 
gayeye uygun olarak adanması ve hukuki bir statü kazanarak süreklilik (te’bîd) 
kazanmasıdır.5 Vakıf, mülkün sahibinin sözlü beyanı ile devreye giren ve tescil 
işleminden sonra kurucusu dahil herkesi bağlayan hukuki bir işlemdir.  
Çoğulu “evkaf” veya “vukuf” olan vakıf kelimesi “vakfedilen şey” anlamında isim 
olarak da kullanılır.6 Fıkıh literatüründe habs, hubus, ahbâs, ihtibâs, tesbîl ve sebîl gibi 
çeşitli kelimeler vakıf kurumunu ifade etmek için kullanılır. Bunlara ek olarak bazı fıkıh 
eserlerinde vakıf kurumunu ifade etmek için sadaka terimi de kullanılmaktadır. Fakat bu 
terimi normal sadakadan ayırmak için kelimeye mevkûfe, muharreme, müebbede gibi 
sıfatlar eklenir.7 Benzer şekilde infak terimi de vakfı ifade etmek için kullanılmıştır. 
Çilingir sadaka ve infak kelimelerinin vakıf manasında kullanıldığını belirterek Hz. 
Peygamber, sahabe ve tabiin dönemine ait bazı infak ve sadakların ilk vakıf numuneleri 
olduğunu belirtir.8 
İslam hukukunun ana kaynağı olan Kur’ân’ı Kerim’de doğrudan vakıf kurumunu 
çağrıştıracak bir ifade olmamasına rağmen vakıf kurumu ile ilgili temel ilkeler Allah 
yolunda harcamaya ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye yönelten ve teşvik eden 
ayetlere dayanır.   
                                                           
2 Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Al¤ el-Ensârî İbn Manzûr, L¤sânü’l-Arab (Beyrut: Dâr’us-Sadır, 
1956), IX/359; Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kûb Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-muhît, (Beyrut: Müessetü’r-
Risâle 2005), 860-861; Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 42/475. 
3 Günay, “Vakıf”. Vakıf kelimesinin fıkhi bir terim olarak kavramsallaşma süreci için, bkz. Murat 
Beyaztaş, İslâm Hukukunda Vakıfların Tağyîri ve İstibdâdli (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 27-33.  
4 Mustafa Kelebek, İslam Vakıf Hukuku ve Sivas Dâruşşifâ Vakfiyesi (İstanbul: Ravza Yayınları, 2015), 
38-39; Hayrettin Karaman, Ana Hatlarıyla İslâm Hukuku (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2008), 289; Ömer 
Hilmi Efendi, İthâfu’l-ahlâf fî ahkâm’l evkâf (İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1890), 2. 
5 Karaman, Ana Hatlarıyla, 289; Hamdi Çilingir, Vakıfta Amaç: Hanefi Vakıf Hukuku Çerçevesinde Bir 
Amaç (İstanbul: İktisat Yayınları, 2018), 33; Ziya Kazancı, Osmanlı’da Vakıf Medeniyeti (İstanbul: 
Kayhan Yayınları, 2020), 33-35. 
6 Günay, “Vakıf”; Karaman, Ana Hatlarıyla, 290. 
7 Günay, “Vakıf”; Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 28.  
8 Çilingir, Vakıfta Amaç, 12.  
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Alimler tarafından vakıf konusunda Âl-i İmrân, Tevbe ve Cin sûrelerinde geçen ayetler 
sıklıkla zikredilir. Allah yolunda vakfedilecek şeylerin taşıması gereken özelliklere 
değinen Âl-i İmrân Sûresi, bunu şu şekilde ifade eder: “Allah yolunda sevdiğiniz 
şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla 
bilir.”9 Diğer üç ayet ise mescitlerin Allah’a ait olduğuna değinerek bunları inşa edecek 
kimselerin taşıması gereken niteliklerden bahsetmektedir.10 Bu ayetlerin yanı sıra Hz. 
Peygamber’in ve ashabının söz ve uygulamalarında vakıf kavramı ve kurumu için 
başlangıç ve dayanak tesis edecek birçok misal bulunur. Bu misallerde daha çok vakıf 
terimi yerine habs veya sadaka kelimeleri kullanılmıştır.  
Hz. Peygamber insanın ölmesiyle amel defterinin kapanacağını ancak üç kişinin bundan 
istisna olduğunu belirtmiştir. Bunlardan birincisinin de geride bir sadaka (sadaka-i 
câriye) bırakan kimse olduğunu belirtmiştir.11 Benî Nadir kabilesinden elde edilen 
ganimetlerin bir parçası olarak Hz. Peygamber’in zimmetine geçen Medine’deki yedi 
bahçenin bizzat Hz. Peygamber tarafından Müslümanların belli hizmetlerine 
adanmasıyla ilk vakıf müessesesinin kurulduğu söylenebilir.12 Yine Hz. Peygamber’in 
vefat ettiğinde bir binek hayvanı, silah ve vakfettiği arazilerden başka bir şey 
bırakmadığı rivayet edilir.13 Hz. Ömer Hayber’de ganimet olarak aldığı arazi hakkında 
Hz. Peygamber’den tavsiye istemiş ve bunun üzerine Hz. Peygamber: “Aslını alıkoy, 
gelirini tasadduk et” demiştir. Hz. Peygamber’in bu tavsiyesine uyan Hz. Ömer, 
satılmamak, hibe edilmemek ve miras bırakılmamak üzere araziyi ihtiyaç sahipleri için 
vakfetmiştir.14 Hz. Osman da yine Hz. Peygamber’in tavsiyesi üzerine Medine’deki 
Rûme su kuyusunu satın alıp Müslümanların yararlanması için tahsis etmiştir.15 Hâlid b. 
Velîd savaş aletlerini ve atlarını, Hz. Ali bir arazisini ve Yenbu’da bir su kuyusunu 
Müslümanların kullanımına tahsis etmişlerdir. Yine birçok sahabe ev, arsa gibi 
mülklerini vakıf haline getirerek ihtiyaç sahibi Müslümanların kullanması ve 
yararlanması için tahsis etmişlerdir. Bütün bu uygulamalar vakıf müessesesisin ilk 
örneklerinin Hz. Peygamber dönemde var olduğuna işaret etmektedir.  
İlk vakıf örnekleri olarak kabul edilen Hz. Peygamber ve sahabeler tarafından yapılan 
sadaka ve infakların sonraki dönemde vakfın hangi amaçlara ve cihetlere yapılacağına 
dair önemli açıklamaları ihtiva etmesi açısından vakıf anlayışının şekillenesinde hukuki 
bir öneme sahiptir. İslam hukukundaki vakıf müessesesi sadaka ve infak anlayışı 
temelinde şekillenmiş ve tarihi süreç içerisinde Müslümanların tecrübeleriyle gelişerek 
hizmet ettiği amaçları bakımından hemen hemen her alana nüfuz etmiş çok önemli bir 
müessesedir.   

                                                           
9 Âli İmran 3/92. 
10 et-Tevbe 9/18-19: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, 
zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilir. İşte bunların doğru yolu 
bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Harâm’ın imar ve bakım işini (üstlenen 
kimseyi), Allah’a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihat eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar 
Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.” el-Cin 72/18 ise mealen şu 
şekildedir: “Mescitler yalnızca Allah’ındır. O halde Allah ile birlikte başkasında tapmayın.”   
11 Müslim, “Vasiyet”, 14; Karaman, Ana Hatlarıyla, 288; Ahmet Hamdi Furat, “İslam Hukukunda Vakıf 
Akdinin Bağlayıcılığı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2012), 65-67.    
12 Karaman, Ana Hatlarıyla, 288-289; Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 34-35; Çilingir, Vakıfta Amaç, 12-
13. 
13 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, El-Câmiʿu’ṣ-Saḥîḥ, “Veṣâyâ”, 2 (No. 2739) (Erişim 
1Nisan 2021). 
14 Buhârî, “Veṣâyâ”, 27 (No. 2764). 
15 Buhârî, “Veṣâyâ”, 41 (No. 2778). 
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İslam hukukunda sadakalar ve infaklar “vücup ifade edenler” ve “ibâha ifade edenler” 
olmak üzere ikiye ayrılır.16 Bunlardan zekât, sadaka-i fıtır, öşür gibi yükümlülük ifade 
edenler belli oranlarda servet veya mülke sahip kişilerin meşru mülklerinden belli 
miktarını başkasının kullanımına temlik ve tahsis etmesidir. Zorunlu olan bu sadakaların 
harcanma yerleri büyük ölçüde İslam hukukunun ana kaynakları tarafından 
belirlenmiştir. Fakat ibâha ifade eden sadaka ve infakların oranları belli olmayıp mülk 
veya servet sahibinin takdirine bırakıldığı gibi sarf edileceği yerlerde mülk sahibinin 
tayin ve tespitine bırakılmıştır.17  
Vakıf müessesesinin kuruluşu, işleyişi ve bunlarla ilgili hükümler erken dönemlerden 
itibaren fıkıh literatürünün önemli konuları arasında yer alır. İslam hukukunda vakıf 
müessesinin kuruluşu sözlü bir hukuki bir işlem olarak kabul edilir.18 Yani, vakfı 
yapacak kişinin kanuni yetkisi olan kimselerden oluşan kurulu bir mecliste ve 
Müslüman tanıkların huzurunda yapacağı vakıf işlemini sözlü olarak beyan etmesi vakıf 
müessesesinin kuruluşu için yeterli olarak görülür. Bu işlemin sözlü bir beyan olarak 
kabul edilmesinin temel dayanağı Hz. Peygamber’in Medine’deki hurmalıklarını sözlü 
beyan ile vakfetmesidir. Hz. Peygamber bu şekilde vakıf hizmetini başlattıktan sonra 
Müslümanları da bu yönde vakıf kurmaya ve infak etmeye teşvik etmiştir. Hz. 
Peygamber’in bu tavsiyesine uyarak sahabeden Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. 
Talha ve Hz. Zübeyr ve Hz. Peygamber’in eşlerinden Hz. Aişe, Hz. Safiye ve Hz. Hafsa 
vakıf kurmuş ve bunları toplumun menfaatine ve hizmetine adamışlardır.19 
Müslümanların Hz. Peygamber’in bu tavsiyesini yerine getirme çabaları şu şekilde 
açıklanır:  
“Hz. Peygamberin vakıf işlemini başlatmasından sonra, Müslümanlar onun bu 
hareketine destek vererek her şeylerini Allah rızası için vakfetmeye başladılar. Bu 
vakfetme işi öylesine ileri götürüldü ki, vakfedecek bir şey bulamayanlar, yeryüzünü 
dolaşarak, insanlığa iyi ve güzeli ve doğruyu anlatmak üzere ömürlerini 
vakfetmişlerdir.”20 
Hz. Peygamber’in ve sahabenin bu vakıfları kurarken yaptığı tavsiyeler ve açıklamalar 
vakfın unsurları, kuruluş amacı ve esaslarına yönelik temel dini, hukuki ve yasal 
dayanakları oluşturur. 
Hz. Peygamber döneminde ilk nüvelerinin temellerinin atılmasıyla gelişmeye başlayan 
vakıf müessesesi Emeviler döneminde kurumsallaşmaya başlamıştır. Abbasiler 
döneminde ise vakıf müessesesinin kurumsallaşmasına yönelik hukuki düzenlememler 
şekillenmeye ve gelişmeye başlamıştır. Özellikle Hanefi bir alim olan İmam Ebu Yusuf 
(ö. 182/798) tarafından zamanın ihtiyacına uygun olarak geliştirilen hukuki 
düzenlemeler İslam hukuku alanında vakıf sistemine yönelik diğer üç fıkhi mezhep 
tarafından benimsenen hükümleri de etkilemiştir.21 Cezayir’de Maliki mezhebi yaygın 
olmasına rağmen vakıf müesseseleri İmam Ebu Yusuf tarafından şekillendirilmiş ve 
düzenlenmiş olan Hanefi mezhebinin fıkhi prensiplerine göre kurulmuş ve 
işletilmiştir.22   

                                                           
16 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 32. 
17 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 32-33. 
18 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 35. 
19 Çilingir, Vakıfta Amaç, 13-14; Furat, “İslam Hukukunda Vakıf”, 67-68. 
20 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 36. 
21 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 36. 
22 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 36-37.  
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Abbasiler dönemindeki vakıf müessesesine yönelik fıkhi ve hukuki düzenlemeler 
Hanefi mezhebinden önemli ölçüde etkilense de fıkıh mezheplerinin vakıf müessesesine 
yönelik düzenlemeleri ve ilkeleri arasında bazı temel farklılıkların gözlenmesi 
mümkündür.  
Abbasiler döneminde yapılan düzenlemeler ile vakıf müessesesinin hukuki sistematiği 
önemli ölçüde şekillenmiş olup daha sonraki dönemlerde sosyal, ekonomik, iktisadi ve 
siyasi gelişmelere paralel olarak İslam toplumlarında hayır amaçlı kurulan ve işletilen 
yaygın bir kurum haline dönüşmüştür. Mescit, türbe, kervansaray, medrese, mektep, 
köprü, su kanalı, hastane gibi İslam dünyasında dini, sosyal, ekonomik, iktisadi, askeri 
ve eğitimsel açıdan kamu hizmeti veren birçok tesis ve kurum vakıf yoluyla vücuda 
getirilmiş ve daimileştirilmiştir.23 Temeli Kur’an ve sünnetteki sosyal yardımlaşma, 
dayanışma ve kalkınma ilkelerine ve emirlerine dayanarak şekillenen vakıf müessesesi, 
Müslüman toplumların daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gelişmesine ve kalkınmasına 
önemli katkılar sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. 
 
1.1. Vakfın Kurucu Unsurları (Rükûları)  
Bir mülkün aslının daimî olarak Allah’ın mülkü olarak belirlenmesiyle kazancının ve 
menfaatinin (gallesi) belli bir amaca yönelik tahsisinden doğan, hukuki statü ve daimilik 
özelliğine sahip, tescilinden sonra kurucusu da dahil herkesi bağlayan hukuki işlem 
vakıf olarak bilinir. Vakfın kurulması için dört ana unsurun aynı anda var olması 
gerekir. Bunlar sırasıyla vakfın kurucusu (vâkıf), vakfın malı (mevkûf), vakıf 
hizmetinden faydalananlar (mevkûfun aleyh) ve vakıf kurucusunun irade beyanı 
(vakfiye)’dır.24  
 
Vâkıf: Vakıf kurmaya ehliyetli olan kimsedir. Vâkıfın malını vakfetmesi için bazı 
şartlara sahip olması gerekir. İslam hukukçularının ittifakıyla vâkıfın hür, âkil bâliğ, 
reşit ve hacr (zorlama) altında bulunmaması gerekir.25 Vakıf işleminde ne vakfeden 
kimsenin ne de vakıftan yaralanacak kişilerin Müslüman olması şartı yoktur.26 Vâkıfta 
bulunması gereken en önemli şartlardan birisi, vakfı yapacak kişinin eda ehliyetine 
sahip olmasıdır.27 Vâkıf borçlarını ödedikten sonra vakfa elverişli olan malının üçte 
birini vakfetme yetkisine sahiptir.28 
Vakfın tasarruf yetkisi vâkıfa aittir ve vakıf onun tayin ettiği mütevelli heyeti tarafından 
idare edilir. Vâkıfın meşru olmak kaydıyla ileri sürdüğü bütün şartlar geçerlidir ve 
vakfın işletilmesinde riayet edilmesi zorunludur.29 İslam hukukunda bu “vakfedenin 
şartı, Şâri’nin nassı gibidir” kaidesi ile ifade edilir.30 Buradaki benzerlik şartlara riayet 
edilme ve değiştirilmeme hususundadır. Bu durumda vâkıf tarafından ileri sürülen 
şartlar Allah ve Hz. Peygamber tarafından emredilen fiiller gibi bağlayıcı ve işlem 
yönünden kesindir.  

                                                           
23 Kazancı, Osmanlı’da Vakıf, 12-13.  
24 Karaman, Ana Hatlarıyla, 290; Çilingir, Vakıfta Amaç, 33.  
25 Karaman, Ana Hatlarıyla, 290. 
26 Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 89. 
27 Hilmi Efendi, İthâfu’l-ahlâf, 15; Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 89. 
28 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 41 ve 49; Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 69. 
29 Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 74-75; Emine Enise Yakar, “Yerleşik Teamüllerin ve Örfün Vakıf 
Hukuku Alanındaki Hükümlere Etkisi”, Vakıf ve Sosyal Kalkınma, ed. Aydın Kudat, (Bursa: İLSAM 
Yayınları, 2021), 74-75.  
30 Karaman, Ana Hatlarıyla, 291; Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 51; Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 71. 
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Mevkûf: Vakfın malı anlamına gelen mevkûf, vâkıfın kamunun yararlanması için sahip 
olduğu elinde bulunan meşru olarak kazanılmış malının, mülkünün veya servetinin 
vakfetmek üzere tahsis edilmiş kısmıdır. Bir kimse sahip olmadığı yani elinde 
bulunmayan bir malı veya gayr-i meşru yolla kazandığı servetini vakıf müessesesi 
olarak tahsis edemez.31 O halde, bir kimse borç olarak verdiği malını veya mülkünü 
alacaklısından almadan veya hırsızlık, gasp gibi gayr-i meşru yoldan elde ettiği servetini 
vakfedemez.32 Vakfa konu olan malın öncelikle, mevcut olması, ziyana yol açmayacak 
şekilde taraflarca bilinmesi, mahiyeti ile ilgili herhangi bir cehaletin veya kapalılığın 
bulunmaması ve mülkiyetinin vakfeden kişiye ait olması gerekir.33 
 
Mevkûfun aleyh: Vakfın hizmetinden faydalanan anlamına gelen mevkûfun aleyh 
vakfın gelirinin ve menfaatinin kendisine tahsis edildiği kişi veya müessesedir. Yani 
vâkıf tarafından belirlenen vakfın ciheti, amacı ve gayesidir. Vakfın geçerli olması için 
cihetinin ve amacının meşru olması gerekir. Genel amaçlı olarak kurulan bir vakfın 
menfaatinin, “öğrenci, yoksul ve yetimlere” tahsis edilmesi veya “cami, yol, köprü” gibi 
mekanların tesisine ve imarına yönelik harcanması gibi dinen meşru olan bir amacı 
gerçekleştirmek için kullanılması gerekir. Aksi halde dinen gayr-i meşru sayılan bir işi 
veya gayr-i meşru iş yapan kimseleri desteklemek için kurulan vakıf geçersizdir. 
Genelde vakfın kurucusu mevkûfun aleyhi irade beyanında belirler. Şayet vakfın amacı 
ve gayesi vakfı kuran kişi tarafından belirlenmediyse, bu durumda hâkim hangi cihet, 
amaç ve gaye için kullanılacağını belirler.34 Mevkûfun aleyhin Müslüman olmaması 
yani vakıftan yararlanan kimseler arasında gayr-i Müslim zımmîlerin olması vakfın 
geçerliliğini etkilemez. Vakfın gaye ve amacıma uygun olduğu sürece bir gayr-i Müslim 
zımmî de kurulan vakıf müessesesinden yararlanabilir.35 
Mevkûfun aleyhin üç temel şartı sağlaması gerekir. İlk olarak, vakfın cihetinin ve 
amacının dinen ve hukuken meşru olması gerekir. Mesela, bir Müslüman menfaatinin 
içki üretimine harcanması için bir vakıf kuramaz. İkinci olarak, mevkûfun aleyhin yani 
vakıf yapılan cihetin var olması gerekir. Mesela öğrencilere, fakirlere veya yetimlere 
tahsissen kurulmuş vakıflar bu vakıf cihetin varlığının toplumda mevcut olmasından 
dolayıdır. Son olarak, mevkûfun aleyhin süreklilik özelliğini kısmi olarak taşıması 
gerekir. Böyle bir özelliğin son bulması vakfın bu cihet için işlerliğinin sonlanması ile 
sonuçlanır.36 Ancak vakıf kurulduğu andan itibaren vâkıfın mülkiyetinden çıkıp zaman 
aşımı olmaksızın hukuki olarak bir ebedilik veya daimilik statüsü kazanır. Dolayısıyla 
mevkûfun aleyhin sürekliliği vakfın süresiz ve zaman aşımına uğramaksızın işlerlik 
sağlaması açısından önemlidir.  Vakfın cihet alanı geniş olduğundan mevkûfun aleyh de 
geniş bir yelpazeye sahiptir. Yoksul, yetim, dul ve yardıma muhtaç kimsesizlere hizmet; 
eğitim kurumları ve dini mabetlerin imarı; sağlık, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler; 
hayvanları koruma ve barındırma hizmetleri; ulaşım ve alt yapı hizmetleri gibi çeşitli 
alanlar veya cihetler mevkûfun aleyh olarak belirlenebilir. 
  

                                                           
31 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 41; Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 93. 
32 Hilmi Efendi, İthâfu’l-ahlâf, 22-23. 
33 Zeynüddin b. Muhammed Mısri Hanefi İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik şerhu kenzi‘d-dekâik (Beyrut: 
Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye1997), V/14; Hilmi Efendi, İthâfu’l-ahlâf, 22-23. 
34 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 39 ve 62.  
35 Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 91. 
36 Çilingir, Vakıfta Amaç, 34; Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 60. 
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Vakfiye: Vâkıfın vakfın kurulması için ifade ettiği sözlü beyana vakfiye denir. Vakıf 
müessesinin kurulması için tek taraflı irade beyanı yeterlidir. Yani vâkıfın sözlü beyanı, 
vakıf müessesesinin hukuki bir zeminde işlerlik kazanması için yeterlidir. Vakfiyenin 
koyduğu şart aksi bir beyan olmadığı durumlarda bölgede hâkim olan örf ve kültüre 
göre yorumlanarak anlaşılır.37 Vakfiyenin geçerli olması için kullanılan ifadenin basit, 
yalın, atıflardan hali ve vakfa ait bir tabir olması gerekir. Mesela, “Mülkiyeti şahsıma ait 
ve mülkiyeti şu an elimde bulunan bu evi öğrencilere vakfettim” şeklindeki irade beyanı 
geçerli iken “şuradaki araziyi satın alırsam yoksullara vakfedeceğim” şeklindeki irade 
beyanı geçersizdir. Yani bir kimse gelecek zamana bağlayarak mülkiyeti elinde 
olmayan bir malı, mülkü veya serveti vakfedemez. Vakfiyede kullanılan ifade vaat değil 
kesinlik anlamı taşımalı ve beyanı hükümsüz kılacak başka bir ifade içermemelidir.38 
Mesela, şu arazimi vakfettim, fakat istediğim zaman satabilirim” gibi bir ifade vâkıfın 
irade beyanını sakatlayıcı bir unsur içerir ve vakfın ebedilik özelliğini kısıtlamasından 
dolayı geçersizdir. Vakfiyedeki beyanın bir de daimilik yani ebediyet ifade eden bir 
tabir içermesi gerekir. 
İslam hukuku alanında alimlerin çoğu, yaralanacak kişilerin şahsen belirlenmeksizin 
kamu yararına yapılan vakıfların akdi değil de tek taraflı bir hukuki işlem olduğunu 
belirtir. Dolayısıyla bir vakıf müessesinin kurulması için vakfı yapan kimsenin icabı 
yeterli olup kabul beyanına ihtiyaç yoktur. Bu tür vakıfların hukuki niteliğini ifade 
etmek için fıkıh eserlerinde “ikā‘, iskāt, ihrâc” gibi terimlerin yanı sıra “akid” terimi de 
kullanılır. Vakfın usulüne uygun olarak yapılması vakıf müessesinin kurulması için 
yeterli görülür. Vakfedilen malın özel mülk, dinen yararlanılması mubah ve sonradan 
anlaşmazlığa yol açmayacak ölçüde belirli olması gereklidir. Vakıf işlemi ibadet 
özelliği ve hayır amacı taşıdığından vakfın menfaatlerinin dinen yasak kılınmış bir 
hususta veya işte kullanılmaması gerekir.  
 
1.2. Vakıf Çeşitleri 
Özelliklerine ve niteliklerine göre vakıflar çeşitlilik gösterir. Vakfedilen malın mülkiyeti 
açısından vakıflar sahih ve gayr-i sahih olmak üzere iki gruba ayrılır. Sahih vakıflarda 
vakfedilen mal, mülk veya arazi, menkul ve gayr-i menkul mallardan oluşur. Gayr-i 
sahih vakıflar ise devlete ait arazinin kuru mülkiyeti yine devlette kalmak üzere 
gelirlerinin kamu otoritesi tarafından beytülmâlde hak sahibi olan kimselere tahsis 
edilmesidir.39 Devlete ait araziler eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi kamu 
hizmetlerine finansman sağlamak için devlet tarafından devamlı olarak başkalarının 
işletmesi için tahsis edilir. Yani gayr-i sahih vakıflar hukuken geçersiz değildir 
vakfedilen malda mülk olma özelliği bulunmadığından ve bundan dolayı gerçek 
anlamda vakıf sayılmadığı için gayr-i sahih denilir. 
Vakıftan yararlananlar açısından vakıflar hayrî ve zürrî olmak üzere ikiye ayrılır.40 
Hayri vakıflar doğrudan hayır amacıyla kurulan ve bu vakıflardan yararlanacak 
kimselerin “fakir, öğrenci, yolcu” gibi genel nitelendirmeler ile belirtilmiş olan 
vakıflardır. Toplum yararına ve genel amaçlar lehine kurulan yani vakıftan yaralanacak 
kimselerin sınırlandırılmadığı vakıflardır.41   

                                                           
37 Enise Yakar, “Yerleşik Teamüllerin ve Örfün”, 75-76.  
38 Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 77. 
39 Beyaztaş, İslâm Hukukunda, 50 ve 95; Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 76. 
40 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 62; Çilingir, Vakıfta Amaç, 5. 
41 Çilingir, Vakıfta Amaç, 5.  
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Eğer bir vakıf öğrencilere hizmet vermek için kurulduysa her öğrenci kendisinden 
herhangi bir kısıtlama olmaksızın yararlanabilir. Vâkıfın ileri sürdüğü şartlar 
bağlayıcıdır ve yerine getirilmek zorundadır. Vakıf yetim çocukları korumak amacıyla 
kurulduysa öğrenci, fukara, dul ve miskinler bu vakıftan yararlanamaz. Yani vakfın 
menfaati yalnızca yetim çocukları koruma için harcanır ve aynı zamanda vakıf ebediyen 
bu amacı sağlamak için tanzim ve tecdit edilir. 42 
Zürrî vakıf ise, sınırlı ve belli kişiler lehine özellikle de aile bireyleri lehine tesis edilmiş 
vakıflardır.43 Genelde, vakıftan yararlananların vakfı yapan kimsenin zengin veya fakir 
olan akrabaları ile sınırlandırılır. Aile fertlerinin korunması esas alınarak kurulan sahası 
dar çevresi sınırlı vakıflardır.44 Fakir kimselerin bu vakıflardan yaralanması vakfeden 
kimsenin zengin veya fakir akrabaların ortadan kalkması şartına bağlıdır. Bu tür vakıflar 
evlâtlık veya ehlî vakıflar olarak da bilinir. Medine’deki Hz. Peygamber’e ait yedi 
hurma bahçesinden birisi olan Hayber hurmalığının, Hz. Peygamber tarafından üçe 
taksim edilerek iki hissesini Müslümanların ihtiyaçlarına ve bir hissesini bakmakla 
yükümlü olduğu aile fertlerine tahsissen vakfedilmesi fakihler tarafından zürrî vakıfların 
caiz olduğunu belirten fıkhi bir delil olarak kabul edilir. Buna rağmen zürrî vakıflar, 
fakihlerin büyük çoğunluğu tarafından sahih görülmekle beraber üzerinde uzun 
tartışmaların olduğu bir vakıf çeşididir. Bu tartışmalara rağmen, Osmanlı toplumda 
meşru olarak görülmüş ve uygulanmıştır.  
Kendilerinden yaralanma biçimleri açısından vakıflar aynı ile faydalanılan ve aynı ile 
faydalanılmayan şeklinde iki kısma ayrılır. Aynı ile faydalanılan vakıflar ise mabet, 
kütüphane, misafirhane, çeşme yol gibi kendisinden herkesin yaralanabildiği ve imaret, 
hastane, dulhane gibi sadece ihtiyaç sahiplerinin yaralanabildiği vakıflar olmak üzere iki 
kısma ayrılır.45 Aynı ile faydalanılmayan vakıflar ise kendilerinden değil de 
gelirlerinden yararlanılan vakıflardır. Bu tür vakıflarda topluma sağlanan hizmetin 
sürekliliğinin sağlaması için ihtiyaç duyulan sermaye vakfın işletilmesi ile elde edilir. 
Gelirinden yararlanılan arazi bağ, bahçe, tarla, maden ocağı, kapalı iş hanı, çarşı ve ev 
gibi vakıflardır.46 
Genel olarak vakıflar bu üç temel nokta üzerinden tasnif edilse de vakfın çeşitli özellik 
ve niteliklerine göre farklı şekillerde de tasnif edilebilir. Vakfın cihetinde yani kuruluş 
amacındaki çeşitliliğe, vakfedilen mülkiyetin özelliğine ve vakıftan yararlanacak 
kimselerin vasıflarına göre vakıf müessesesine yönelik tasnifler çeşitlilik gösterir. 
 
Sonuç 
İslam medeniyeti içerisinde kendine özgü varlık kazanıp gelişen vakıf müessesesi, 
hukuki, iktisadi, siyasi ve sosyal boyutlara da sahiptir. İslam tarihinde vakfın ilk 
nüveleri olarak sadaka ve infaklar Hz. Peygamber döneminde toplumun hizmetine 
sunulmuş sonraki dönemlerde birçok toplumsal amacı da içine alacak şekilde kapsamlı 
olarak gelişmiş ve kurumsallaşmıştır. Bu gelişme ve kurumsallaşma süreciyle birlikte 
vakıf müessesesine yönelik hukuki terimler ve hükümlerde şekillenmeye başlamış ve 
İslam hukuku sahasında önemli bir alanı vücuda getirmiştir.   

                                                           
42 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 63.  
43 Çilingir, Vakıfta Amaç, 5-6. 
44 Kelebek, İslam Vakıf Hukuku, 63. 
45 Erarslan Özkaya, Eski Vakıf Hukuku (Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012), 103. 
46 Özkaya, Eski Vakıf Hukuku, 104-105. 
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Vakfın kurucu unsurları Hz. Peygamber ve sahabeler tarafından yapılan vakıf 
uygulamaları doğrultusunda vâkıf, mevkûf, mevkûfun aleyh ve vakfiye olarak 
belirlenmiş, daha sonra ise bunlarla ilgili özellikler, şartlar ve gereklilikler tespit 
edilmiştir. Vakıf müessesesindeki çeşitlenme ve gelişmeyle birlikte, vakıflar taşıdıkları 
özelliklere, niteliklere, kendilerinden yararlanan kimselere ve kapsamlarına göre tasnif 
edilmiş ve bu tasniflere göre vakıf müessesesine yönelik farklı hukuki düzenlemeler 
şekillenmiştir. Genel olarak vakıflar vakfedilen malın mülkiyetine göre sahih ve gayr-i 
sahih, vakıf müessesesinden yararlanalar açısından hayrî ve zürr’i ve vakfedilen maldan 
yararlanma şekline göre vakıf malının aynından yararlanılanlar ve vakıf malının 
menfaatinden yararlanılanlar şeklin üçlü bir tasnife tabi tutulmuştur.  
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MEZHEPLER ARASINDA VAKIFLA İLGİLİ HÜKÜM FARKLILIKLARI VE 
SEBEPLERİ 

 
EMİNE ENİSE YAKAR 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Bölümü 
ORCID: 0000-0002-4100-9234 
 
Özet 
İslam medeniyeti içerisinde kendine özgü varlık kazanıp gelişen vakıf müessesesi, 
hukuki, iktisadi, siyasi ve sosyal boyutlara da sahiptir. Vakıfların kurumsallaşma 
süreciyle birlikte vakıf müessesesine yönelik hukuki terimler ve hükümlerde 
şekillenmeye başlamış ve İslam hukuku sahasında önemli bir alanı vücuda getirmiştir. 
Bu gelişmeyle birlikte infak ve sadaka anlayışı temelinde yapılan mali yardımlar ve 
paylaşımlar hem ibdadî hem de hukuki bir boyut içermiştir. Zekât haricindeki maddi 
yardımların çoğunluğu, vakıf hukuku çerçevesinde değerlendirilmiş ve hükme 
bağlanmıştır. Bir malın veya bir servetin hayır yolda harcanarak toplumun ve ihtiyaç 
sahiplerinin hizmetine sunulması fıkhi geçerliliği bakımından belli hukuki ilkelere, 
kaidelere ve düzenlemelere bağlanmıştır. Bu minvalde, İslam hukukunda da fıkıh 
mezhepleri tarafından vakıf müessesine dair hükümler ve düzenlemeler şekillenmeye 
başlamıştır. Temel ilke olarak bir malın veya servetin hayır amacıyla toplumun ve 
ihtiyaç sahiplerinin menfaatine ve yararına harcanması ve bunun sürekliliğini sağlamayı 
amaçlamayan fıkıh mezhepleri, vakıf müessesi ile ilgili bazı ayrıntılı noktalarda farklı 
kaideler, ilkeler ve hükümler benimsemişlerdir. Fıkıh mezhepleri arasında vakfın 
hukuki niteliği, kurucu unsurları, bağlayıcılık kazanması ve vakfedilen malın mülkiyeti 
ile ilgili konularda farklılıklar bulunur. Bu hukuki ve hükmi farklılıklar mezheplerin 
vakıf tanımından, bağlayıcılık ve teslim şartlarına yönelik uyguladıkları farklı 
kaidelerden ve vakfın kurucu unsurları ile ilgili benimsedikleri farklı ilkelerden 
kaynaklanmaktadır. 
Vakıflara yönelik hükümlerdeki benzerlik ve farklılıkların açıklanacağı bu çalışmanın 
ilk kısmı, Hanefi mezhebi ağırlıklı olmak üzere dört fıkıh mezhebindeki vakıf ile ilgili 
temel görüşler ve hukuki düzenlemeler hakkında genel açıklama yapar. Araştırmanın 
ikinci kısımı ise fıkıh mezhepleri arasındaki vakıf müessesine dair farklı hukuki kaideler 
ve düzenlemelere değinerek, bu farklılıkları mezheplerin hüküm çıkarırken 
başvurdukları metotlarla bağlantılı olarak açıklamayı hedeflemektedir.  Fıkıh 
mezheplerinin klasik kaynaklarından yararlanılan bu çalışma, analitik metin okuma 
metoduyla karşılaştırmalı bir yaklaşımla başvurarak mezhepler arasındaki vakıf 
hukukuyla ilgili temel farklılıkları açıklar.  
Anahtar Kelimeler: Vakıf, İslam hukuku, Mezhepler, Fıkıh, Vakıf şartları, Vakıf 
kurmak 
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THE REASONS OF LEGAL VARIETY AND DIFERENCES BETWEEN 
ISLAMIC LAW SCHOOLS REGARDING ENDOWMENT REGULATIONS 

 
Abstract 
The endowment (waqf) system contributes the establishment of social unity and 
solidarity amongst the citizens and has religious, legal, economic, political, and social 
dimensions within the history Islamic civilisations. During the institutionalisation 
process of endowments, the legal terms and regulations regarding endowment started to 
arise – this formed an important field regarding endowment within the area of Islamic 
law. The legal dimensions of financial charities have been shaped with certain 
regulations, characteristics and evaluated under the title of endowment law in Islamic 
law. The regulations regarding financial donations, shares, and charities on the way of 
God are, therefore, mainly considered inside the framework of endowment law. The 
endowment is defined spending wealth or money for the service of the society and 
benefit of needy people in order to obtain the mercy of God and its legal validity is built 
upon certain principles, rules, and regulations from legal perspective. In this respect, the 
regulations related to the establishment of endowment have started to be formed 
according to various schools of law. The varieties in the regulations of endowment 
among different schools of law are mainly related to its legal status, its founding 
elements, its bindingness, and the ownership of the donated property. The diversity of 
rulings mainly stems from its definition and principles regarding the foundational 
elements of the endowment.  
The first part of the research aims to explain the general principles, views, similarities, 
and differences regarding endowment regulations according to four schools of law by 
giving privilege to the Hanafi school. After that, the differences will be explored deeply 
by referring to the legal methodology and interpretation of each school. The research 
provides insight into the main differences of endowment regulations among four 
schools by applying an analytical textual reading with a comparative approach.  
Keywords: Endowment (waqf), Islamic law, Schools of law (madhabs), Endowment 
law
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I. THEODOSİUS DÖNEMİ ARİUSÇULUK TARTIŞMALARI 
 
Doç. Dr. Fatma İNCE 
İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 
ORCID: 0000-0003-4579-6703 
 
Özet 
Teslis inancı, Hristiyanlığın en önemli akidelerindendir.  Bu akideye göre, İsa Tanrı’dır 
ve Tanrı gibi ölümsüzdür.  Teslis inancına dair tartışmalar Hristiyanlığın en erken 
dönemlerinden itibaren tartışılmıştır. Ancak bu tartışmaların en şiddetlendiği dönem IV. 
asırdır. Bu yüzyılda, Arius teslisi tamamen yok saymış ve teslisin yanlışlığını akılcı bir 
yöntemle izah etmeyi de başarmıştır. Arius’a göre, İsa Tanrı değildir. Ona göre, İsa, 
herkes gibi, sıradan bir insandır. Onu bizden ayıran tek önemli özelliği Hz. İsa’nın 
Tanrı’dan buyruklar almasıdır. O, Tanrı’nın oğlu da değildir. Çünkü bu Tanrı’nın 
tanrısallığına aykırıdır. Yine, Kutsal Ruh için ileri sürülen düşünceler de Arius’a göre, 
asla doğru değildir. Arius’un fikirleri, toplum içerisinde hızla yayılmaya başlamış ve bu 
durum da kilisenin tedirginlik yaşamasına sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı kilise ilk 
olarak Arius’u ikna girişimlerine başlamış bu konuda başarılı olamayınca çeşitli 
sinodlar toplayarak meseleye çözüm bulmaya çalışmıştır. Ancak bu sinodlar, Ariusçular 
ve kilise arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine sebebiyet vermiştir. Arius’un 
fikirlerini tartışmak üzere ilk konsil 325 tarihinde İznik’te toplanmıştır. Bu konsilde 
Arius’un fikirleri mahkûm edilmiştir. Ancak bu mahkûmiyet onun fikirlerinin 
yayılmasını engelleyememiştir. Arius taraftarları bütün engellemelere rağmen, artmaya 
devam edince Konstantin, Bizans Devleti’nde herhangi bir karışıklık çıkmasın diye 
Ariusçular ile anlaşmış ve onlara birtakım tavizler de vermiştir. Konstantin’in, Arius ve 
taraftarlarını affetmesi neticesinde dağılmış vaziyette bulunan Ariusçular, yeniden bir 
araya gelmişlerdir. I. Konstantin’in ölümünden sonra Bizans tahtına geçen Konstans da 
Ariusçulara destek olmuştur. Bunun neticesinde Ariusçuluk çok geniş bir alanda 
yayılma imkânı bulmuştur. Ancak M.S. 379 tarihinde İmparator olan Theodosius 
dönemi ile birlikte Arius ve taraftarları için yeniden sıkıntılı bir süreç başlamıştır. Bu 
çalışmada I. Theodosius döneminde Ariusçuluk ve teslis üzerine yapılan tartışmalar izah 
edilecektir. 
Anahtar Kelimeler: Arius, Konsil, Konstantin, İznik, I. Theodosius 
 

ARIUSISM DISCUSSION IN THE I. THEODOSIUS PERIOD 
 
Abstract 
Trinity belief is one of the most important creeds of Christianity. According to this 
creed, Jesus is God and is immortal like God. Discussions about the belief in the Trinity 
have been discussed since the earliest times of Christianity. However, the period when 
these debates were most intense was IV. century. In this century, Arius completely 
ignored the trinity and managed to explain the falsehood of the trinity with a rational 
method. According to Arius, Jesus is not God. According to him, Jesus is an ordinary 
person like everyone else. The only important feature that distinguishes him from us is 
Hz. It is Jesus taking orders from God. Nor is he the son of God. Because this is against 
the divinity of God. Again, the ideas put forward for the Holy Spirit, according to Arius, 
are never true. Arius' ideas began to spread rapidly in the society and this situation 
caused the church to experience uneasiness.  
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For this reason, the church first started to try to persuade Arius, and when they were not 
successful in this regard, they gathered various synods and tried to find a solution to the 
issue. However, these synods caused the relations between the Arians and the church to 
become even more tense. The first council was convened in Iznik in 325 to discuss 
Arius' ideas. In this council the ideas of Arius were condemned. However, this 
conviction did not prevent the spread of his ideas. When the supporters of Arius 
continued to increase despite all the obstacles, Constantine made an agreement with the 
Arians in order to avoid any confusion in the Byzantine State and made some 
concessions to them. As a result of Constantine's forgiving Arius and his supporters, the 
Arians, who were dispersed, came together again. NS. After Constantine's death, 
Konstans, who took the throne of Byzantium, also supported the Arians. As a result of 
this, Arianism found the opportunity to spread in a very wide area. However, with the 
period of Theodosius, who became Emperor in 379 AD, a troubled period started again 
for Arius and his supporters. In this study, the debates on Aryanism and the trinity will 
be explained during the reign of Theodosius I. 
Keywords: Arius, Council, Constantine, Nicaea, Theodosius I. 
 
Giriş 
Bizans İmparatoru I. Valentianus’un (321-325) 375 tarihinde hayatını kaybetmesinin 
ardından İmparatorluğun batısı oğulları Gratianus (359-383) ve II. Valentianus’a (371-
392) kaldı. Ancak Gratianus (359-383) bu dönemde 16 yaşındaydı. II. Valentianus (371-
392) ise sadece 4 yaşındaydı. Dolayısıyla devlet yönetimi konusundaki kararları 
yeğenleri adına amcaları Valens (328-378) almaya başladı.1 
Valens’in (328-378) uğraşmak zorunda kaldığı en önemli mesele Gotlar oldu. Nitekim 
376 tarihinde Hunlar, Tuna Nehri’nin kuzeyinde ortaya çıkınca onlardan kaçan Gotlar, 
Bizans sınırlarına gelerek, burada kendileri için güvenli bir yer aramaya başladılar. 
Valens (328-378), Gotlar’dan orduda faydalanmak istiyordu. Bunun için onlara Roma 
topraklarında yaşamaları ve Roma ordusunda görev yapmaları önerisinde bulunuldu. 
Gotlar bunu kabul ettiler ve Roma topraklarına yerleştiler. Yaklaşık 200.000 kişiden 
meydana gelen Gotların, ihtiyaçlarının karşılanması hiç de kolay değildi. Gotlara 
yiyecek vaadinde bulunulmuştu ancak bu yiyeceklere ulaşmak onlar açısından oldukça 
zordu. Çünkü vaat edilen bu yiyecekler ya hiç gelmedi ya da görevini kötüye kullanan 
devlet memurları tarafından oldukça yüksek fiyatlarla Gotlara satıldı. Ayrıca bu devlet 
memurları Gotları köle olarak da sattılar. Bu durum Gotlar arasında huzursuzluklara 
sebebiyet verdi ve bunun neticesinde Gotlar, 377 tarihinde ayaklanarak, Trakya’daki 
Roma topraklarını yağmaladılar.2 
Gotların ayaklanmasını haber alan Valens hemen orduları ile harekete geçti. Gratianus 
da batıdan yola çıktı. Valens (328-378) yola çıkmadan önce Got kuvvetlerinin 100.000 
kişi olduğuna dair bir haber almıştı. Ancak bu yanlış bir istihbarattı. Çünkü Got 
kuvvetleri, kat be kat daha fazla bir güce sahipti. Valens (328-378), savaş öncesinde çok 
stratejik bir hata yaptı. Ordusu uzun yürüyüş sonrasında oldukça yorgundu.   

                                                           
1 T. E. Gregory, Bizans Tarihi, Çev. Esra Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011, s.91, S. Potter, 
The Roman Empire at Bay AD 180-395, Routledge Press, Londra 2004, s.530. 
2 Gregory, age, s.91. 
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Aynı zamanda Hadrianapolis’in (Edirne) dışındaki sıcak ovada cereyan edecek bir 
savaşa da hazır değildi.3 Savaş, 9 Ağustos 378 tarihinde meydana geldi. Hadrianapolis 
Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan Roma ordusu büyük ölçüde imha edildi. Valens de (328-
378) bu savaşta hayatını kaybetti. Bu durum imparatorluk açısından oldukça olumsuz 
bir durumdu. Doğu’da büyük bir güç kaybı yaşanmıştı ve Gotlar da Trakya’yı ele 
geçirmişlerdi. Bu savaş, Germenlerin eğitimli Roma ordusunu yenebileceklerinin en 
büyük göstergesiydi. Ancak Gotlar, şehir kuşatması konusunda tecrübesizlerdi. Bundan 
dolayı da Trakya topraklarını yağmalamakla yetindiler.4 
Valens’in (328-378) hayatını kaybetmesinden sonra, Gratianus (359-383) ülkenin tek 
hâkimi durumuna geldi. Ancak Gratianus (359-383), bu sorumluluğu tek başına yerine 
getirebilecek kadar yetenekli ve tecrübeli değildi. Bundan dolayı da devlet, tecrübeli bir 
general olan Theodosios’a (347-395) yöneldi. Gratianus (359-383), Theodosios’a (347-
395) 19 Ocak 379 tarihinde Sirmium’da bütün askerlerin huzurunda, Makedonya dahil 
olmak üzere Roma’nın doğusunu teslim etti.5 
Theodosios (347-395), augustus olduktan sonra ordunun düzenlenmesiyle uğraştı. Ordu 
Hadrianapolis Savaşı’nda oldukça büyük bir yara almıştı ve orduda boşluklar vardı. Bu 
boşluğun doldurulması için en az 20.000 askere ihtiyacı vardı. Theodosios (347-395), 
bir taraftan bu meseleler ile uğraşırken, diğer taraftan da Trakya topraklarında olan 
Gotları kontrol altına almaya uğraşmaktaydı. Onlara son bir savaşla, son darbeyi 
vurmak isteyen Theodosios (347-395), bu konuda başarılı olamadı. Çünkü Gotlar bir 
savaşa girmeye yanaşmıyorlardı. Köyleri ve tarlaları talan etmeye devam ediyorlardı. 
Theodosios (347-395), 3 Ekim 382 tarihinde Gotlarla bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile 
Gotlar, Roma topraklarına yerleşebilecekler ancak karşılığında foederati olarak orduda 
görev alacaklardı. Theodosios (347-395) zamanına kadar yabancılar ya müttefik destek 
birlikleri olarak muamele görmüşler ya da küçük gruplar halinde Roma birliklerine 
kaydedilmişlerdi. Halbuki şimdi Gotlar, gruplar halinde orduya kaydediliyorlardı ve 
kendi liderlerinin komutası altında görev yapmalarına izin veriliyordu. Theodosios 
(347-395), doğuda Sasaniler ile barış yapmayı da başardı bundan sonra da yönünü 
tamamen din politikasına döndü.6 
 
Theodosios’un Din Politikası  
Theodosios (347-395) imparatorluğun başına geçtiği ilk dönemlerde, pagan 
tapınaklarının ve heykellerinin kamu yapıları olarak kullanılmasına izin vermişti. Ancak 
ilerleyen süreçlerde paganizme karşı savaş açtı.7 
Theodosios’un (347-395) paganizme karşı savaş açmasının temelinde Hristiyanlığı bir 
devlet projesi olarak görmesi yatmaktadır. 24 Şubat 391 tarihinde yayınlanan bir 
fermanla hayvan kurban edilen her türlü ritüel yasaklanmış ve paganların tapınaklara 
gidemeyecekleri de ifade edilmiştir.8   

                                                           
3 Gregory, age, s.91, S. Williams & G.Friell, Theodosius: The Empire at Bay, Routledge Press, New York 
2005, s.10, S. Mitchell, A History of the Later Roman Empire AD 284–641: The Transformation of the 
Ancient World, Blackwell Publishing, Oxford 2015; Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284–641, Çev. 
Turhan Kaçar, TTK, Ankara 2016, s.126. 
4 C. Kelly, Attila: Hunlar ve Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü, Çev. Turhan Kaçar, Turkuvaz Yayıncılık, 
İstanbul 2011, s.32, Gregory, age, s.91. 
5 William&Friell, age, s.12, Mitchell, age, s.127-128, Gregory, age, s.92. 
6 Gregory, age, s.92. 
7 Gregory, age, s.93-95. 
8 Williams&Friell, age, s.90. 
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Yine Hristiyanlıktan ihtida edecekler için caydırıcı tedbirler alınmış ve paganizmi 
anımsatacak her türlü devlet töreni de kaldırılmıştır. 392 tarihinde ise bir başka 
emirname ile tapınakların yıkılması emredilmiştir.9 
Bu fermanların hemen ardından valiler, ülkede büyük bir yıkıma giriştiler. Suriye’de 
Petra, Areopoli, Canopus, Heliopolis ve Gazze Tapınakları yıkıldı. Galya’da da bir çok 
tapınak bu yıkımdan nasibini aldı. Yine Vesta rahibeleri tarafından korunan kutsal ateş 
söndürüldü. Kehanet ve büyücülük ile uğraşanlar da takibata uğradı.10 
8 Kasım 392 tarihinden itibaren ise özel alanlarda da her türlü pagan töreni yasaklandı. 
Bu ferman ile birlikte kurban kesilmesi, kehanette bulunulması, pagan tanrıları için 
sunak yapılması yasaklandı. Pagan bayramlarına göre düzenlenmiş olan takvim de 
değiştirildi. Pagan ayinleri düzenleyenlere ölüm cezası getirildi. Pagan tapınaklarına ve 
mülklerine de devlet adına el konuldu.11 
Yine paganlar açısından oldukça önemli olan zafer sunağı da Theodosios (347-395) 
tarafından kaldırıldı. Bu sunak paganizm ve devlet arasında bir bağ görevi 
görmekteydi.12 İskenderiye, paganizmin en güçlü olduğu merkezlerden birisiydi. 
Burada, paganizm açısından oldukça önemli olan Serapeum Tapınağı bulunmaktaydı. 
Bu tapınak da Theodosios (347-395) tarafından yıktırıldı. Tapınak, Tanrı Serapis’e 
adanmıştı ve İlkçağ’ın en önemli yapılarından birisiydi. Bu tapınağın yıkılması 
esnasında, paganlar ve Hristiyanlar arasında bir arbede yaşandı. Pagan filozof 
Olympius, bir grup pagan toplayıp, Serapeum’u ele geçirdi. Ve onu bir kaleye çevirdi. 
Paganlar, tapınağı geri almak isteyen Hristiyanlara saldırdı ve bazılarını çarmıha gerdi. 
Düzeni sağlamayı başaramayan Mısır’daki askeri kumandan imparatorluk ordusundan 
yardım talebinde bulundu. Bu isteğin yerine getirilmesi ile ayaklanma bastırıldı. 
Serapeum bu olaydan sonra kiliseye dönüştürüldü.13 
 
Selanik Fermanı ve Theodosios Dönemi’nde Ariusçuluk 
M.S. IV. yüzyıl Roma tarihi açısından oldukça önemlidir. Bu yüzyılda Hristiyanlık, I. 
Konstantin (272-337) tarafından kabul edilmiştir. Büyük Theodosios (347-395) 
tarafından da devletin resmi dini olarak benimsenmiştir. Ancak bu 300 yıllık süreçte 
Hristiyanlığın içerisine birçok farklı unsur girmiştir. IV. yüzyılda Hristiyanlığın, 
Roma’da devlet dini olarak kabul edilmesinden sonra bu farklı unsurların bir yansıması 
olarak Hristiyanlarca heretik olarak kabul edilen bir takım Hristiyan gruplar ortaya 
çıkmıştır. Bu grupların en önemli tartışma konusu teslis inancıdır.14 
Libya kökenli bir aileden gelen Arius (256-336), 312 senesinde rahip olarak kiliseye 
katılmıştır. Arius, daha sonraki dönemlerde teslis inancını reddettiği için heretik olarak 
ilan edilmiştir.   

                                                           
9 Mitchell, age, s.370. 
10 William&Friell, age, s 93, Ambrosius, Ambrose of Milan, Political Letters and Speeches, Haz. 
J.H.W.G. Liebeschuetz, çev. J.H.W.G. Liebeschuetz ve C. Hill, Translated Text for Historians Series, 
Liverpool University Press, Liverpool 2010, s.93, Gregory, age, s.94. 
11 William&Friell, age, s.94. 
12 William&Friell, age, s.94. 
13 Gregory, age, s.94, , A. H. M, Jones, The Later Roman Empire 284-602, I, University of Oklahama 
Press, Norman 1986, s.168. 
14T. Kaçar,“Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hristiyanlığında İsa Teolojisi Tartışmaları”, AÜ 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIV (2), 2003, s.187-206, K. Albayrak, “İznik Konsili öncesinde ve 
sonrasında Heretik Hıristiyan Akımlar”, Uluslararası İznik Sempozyumu, İznik Belediyesi, İznik, Turkey, 
5-7 Eylül 2005, s.104, Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1963, 
s.180, Şinasi Gündüz, Hristiyanlık, İsam Yayınları, İstanbul 2006, s.17. 
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Teslise dair ilk tartışma Alexender ve Arius (256-336) arasındaki bir münakaşa ile 
başlamıştır. Bu konuyu detaylı bir şekilde anlatan kilise tarihçisi Sokrates, bu 
tartışmanın Alexender’in teslis inancını izah ederken Arius’un (256-336) buna sesli 
olarak tepki göstermesi ile başladığını ifade etmektedir. Alexander, Arius’un (256-336) 
fikirlerini değiştirmek için çok uğraşmış ancak başarılı olamamıştır. Çok kısa bir süre 
içerisinde de Arius’un fikirleri bütün Roma’da tartışılmaya başlanmıştır.15 
Arius’u (256-336) fikirlerinden caydırmak amacıyla bir sinod toplanmış ancak bu sinod 
da Arius fikirlerinden vazgeçmemiştir. Arius (256-336) bu sinod esnasında aforoz 
edilmiştir. Ancak bu aforoz kararı da Arius’u (256-336) yolundan döndürememiştir ve 
Arius (256-336) fikirlerini yaymaya devam etmiştir. Bu faaliyetler neticesinde Arius 
(256-336), Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır ve İtalya gibi bölgelerden birçok taraftar 
bulmuştur. Arius (256-336) ve Alexander arasındaki bu tartışmalar IV. yüzyılın Doğu 
Roma topraklarındaki bütün kiliseleri etkisi altına almış ve dini birliği bozma yönünde 
de ciddi sıkıntılar yaratmıştır.16 
İmparator I. Konstantin (272-337) döneminde, 324 tarihinde ülkedeki dini birliği 
sağlamak amacıyla harekete geçilmiştir. İlk olarak Cordoba Piskoposu Hosius, teslis 
tartışmalarına son vermek amacıyla görevlendirilmiştir. Ancak Hosius da bu konuda 
başarılı olamamıştır. Bundan dolayı I. Konstantin (272-337) bu meselenin 
çözümlenebilmesi için İznik’te ilk ekümenik konsilin toplanmasına karar vermiştir. Bu 
konsile doğunun ve batının bütün piskoposları davet edilmiştir. Bu konsilde teslisin 
birliği konusunda fikir birliğine varılmıştır. Arius’un fikirleri de mahkûm edilmiştir.17 
Arius’un (256-336) fikirlerini mahkûm edenler, onun karşısına mantıklı bir açıklama ile 
çıkamamışlardır. Bundan dolayı Arius’un (256-336) fikirleri İznik Konsili sonrasında da 
yayılmaya devam etmiştir. Arius (256-336) taraftarları bütün engellemelere rağmen 
artmaya devam edince Konstantin (272-337), devlet içerisinde herhangi bir karışıklık 
çıkmasın diye Ariusçular ile anlaşmış ve onlara birtakım tavizler de vermiştir. 
Konstantin’in (272-337), Arius (256-336) ve taraftarlarını affetmesi neticesinde 
dağılmış vaziyette bulunan Ariusçular, yeniden bir araya gelmişlerdir. I. Konstantin’in 
(272-337) ölümünden sonra Bizans tahtına geçen Konstans da Ariusçulara destek 
olmuştur. Bunun neticesinde Ariusçuluk, çok geniş bir alana yayılma imkânı bulmuştur. 
Ancak M.S. 379 tarihinde imparator olan Theodosios dönemi ile birlikte Arius ve 
taraftarları için yeniden sıkıntılı bir süreç başlamıştır.   

                                                           
15 A.A. Vasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Çev.Arif Müfid Mansel, C. I, Ankara, Maarif Matbaası, 
1943, s.98, Kaçar, ,“Ebioniteler’den Arius’a: Eskiçağ Doğu Hristiyanlığında İsa Teolojisi Tartışmaları”, 
s.200-201. 
16 Mehmet Çelik, Süryani Kilisesi Tarihi, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1987, s.85. 
17 Joseph De. Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi Çev. Zuhuri Danışman, İstanbul, Kapı Yayınları, 
1972, s.133, Francis Dvornik, Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a, Çev. Mehmet Aydın, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, s.6, Paul Lemerle, Bizans Tarihi, Çev. Galip Üstün, İletişim Yayınları, 
İstanbul 1994, s.26, Mustafa Sinanoğlu, “Hristiyan ve İslam Kaynaklarında Tartışmalı Bir Toplantı : İznik 
Konsili”, TDV İslam Araştırmaları Dergisi, İSAM,  İstanbul 2001, S.6, s.6, Alparslan Yalduz, 
“Konsillerin Hristiyanlık tarihindeki Yeri ve İznik Konsili”, UÜİFD, Bursa 2003, C.12, S.2, s.273, Kağan 
Mehmet Usta, İnanç Turizmi Potansiyeli Açısından İznik’in Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2005, s.40, Judith Herrin, 
Bizans, Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, Çev. Uğur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, 
İstanbul 2013, s.79. 
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Çünkü Theodosios, İznik Konsili’nde alınan kararları uygulama taraftarıdır.18 
Bundan dolayı da Theodosios’un (347-395) Ariusçuluğa karşı aldığı ilk önlem, Selanik 
Fermanı olmuştur. 27 Şubat 380 tarihinde ilan edilen bu ferman ile birlikte İznik 
Kredosu’nun aynen benimsendiği ifade edilmiştir. Bu fermanın en önemli yankılarından 
bir tanesi İmparatorun Ortodoks Roma Piskoposunu ve İskenderiye Piskoposunu en 
yüksek dini otorite olarak tanımasıdır.19 Yine bu ferman ile birlikte heretiklerin 
imparatorluğun takibatına uğrayacağı da ilan edilmiştir.20 
“Şefkatimizin rehberliğiyle yönetilen bütün insanların, mübarek havari Petrus'un 
Romalılara aktardığı ve şimdi Papa Damasus ve havariler kadar kutsal bir kişi olan 
İskenderiye piskoposu Petrus'un temsil ettiği dinin öğretilmesini ve bu dine taraftar 
olmalarını arzuluyoruz. Bu kurala uyan kişilerin, Katolik Hıristiyan adını almalarını 
emrediyoruz. Buna karşın, çılgın ve kaçık olarak değerlendirdiğimiz geri kalanlar 
sapkın dogmalarının şefaatini sürdürecekler, toplanma yerleri kilise olarak 
adlandırılmayacak ve bu sapkınlar önce tanrısal gazaba çarptırılacaklar ve sonra bizim 
ilahi yargıyla uyum içinde bulunacağımız girişimlerimizle cezalandırılacaklardır.”21 
Theodosios (347-395), Selanik Fermanı’nın yayınlanmasından bir sene sonra 381 
tarihinde, hem Arius (256-336) ve taraftarlarını yeniden mahkûm etmek hem de 
kilisenin zaferini göstermek amacıyla İstanbul’da bir konsil toplanmasını istemiştir. Bu 
konsilin toplanmasını sağlayan en önemli isimlerden bir tanesi de İstanbul Piskoposu 
Macedoine’dir. O, Kutsal Ruh’un, teslisin ikinci uknumunun bir yaratığı olduğunu iddia 
ediyordu. Ona göre, İsa-Mesih, Tanrı olmadığı gibi Tanrı’nın oğlu da değildir. Bu 
yüzden Hz. İsa’nın Tanrı ile aynı özden olması söz konusu olamazdı. O, ancak diğer 
insanlar gibi bir mahlûktu. Ruhu’l-Kudüs ise Tanrı olmadığı gibi Baba’dan çıkan bir 
uknum da değildi. Ancak mahlûktu. Bu nedenle Baba’ya ait olamayacağı gibi Hz. 
İsa’ya da eşit değildi. 22 
Yine bu konsilin toplanmasının bir diğer sebebi ise Sabellianizm’di. Avrupa ve Kuzey 
Afrika’da taraftar bulan bu fikre göre, teslis tek uknumda birleşmeliydi. Antakya 
Piskoposu Marcellus da konsilin toplanmasını istemektedir. Şiddetli bir Arius (256-336)   
muhalifi olan Marcellus, Sabellianizm’e yakın fikirlere sahipti.23  
381 tarihinde, Anadolu, Suriye, Filistin ve Karadeniz’den gelen 150 piskoposun katılımı 
ile İstanbul’da ikinci ekümenik konsil olan İstanbul Konsili toplanmıştır. Konsilin ilk 
gündem maddesi, İstanbul Kilisesi’nin eski piskoposu Demophilos’un yerine kimin 
geleceği meselesi olmuştur.   

                                                           
18 Yılmaz, İ.; Üniteryenizmin Doğuşu ve Bunu Etkileyen Faktörler, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa 1994, s.19, Zafer 
Duygu, Hristiyanlık ve İmparatorluk Geç Antikçağ’da Kilise-Devlet İlişkileri ve Kristoloji Paradigmaları, 
Divan Kitap, İstanbul 2017, s. 283-284, Mustafa H. Sayar, “Geç Antik Devir”, Doğu Batı Romalılar I, 
Doğu Batı Yay., Ankara 2009, S. 49, s.250, Steven Runciman, Byzantine Theocracy, Cambridge 
University Press, UK 19791979, s.30, Mehmet Çelik, Siyasal Sistem Açısından Bizans 
İmparatorluğu’nda Din-Devlet İlişkileri (Kuruluşundan X. Yüzyıla Kadar), Akademi Kitabevi, İzmir 
1999, s.23. 
19 J. J. Norwich, Bizans: Erken Dönem (MS 323-802), Çev. Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 
2013, s.100. 
20 A. A.Vasiliev, History of the Byzantine Empire: 324-1453, I, The University of Wisconsin Press, 
Londra 1980, s.82. 
21 Mitchell, age, s.364. 
22 Abdurrahman Küçük, “Gregoryen Ermeni Kilisesinin Oluşması ve Konsil Kararları Karşısındaki 
Tutumu”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.35, S.1, Ankara 1996, s.142. 
23 Francis Dvornik, Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a, Çev. Mehmet Aydın, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1990, s.11. 
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Bu makama önce İznik itikadı yanlısı olan Nazianzoslu Gregorius aday olarak 
gösterilmiştir. Gregorius, Antakya Kilisesi tarafından da desteklenmektedir. Ancak 
Antakya Piskoposunun konsil esnasında hayatını kaybetmesi neticesinde, Gregorius, 
kendisine destek bulamayacağını düşünerek, adaylıktan çekilmiştir. Bunun üzerine 
İskenderiye Kilisesi, Maximus’u aday olarak göstermiş ancak İskenderiye de bu konuda 
başarılı olamamıştır. Neticede I. Theodosios’un (347-395) isteği doğrultusunda emekli 
senatör Nectarius, İstanbul Piskoposluğu’na getirilmiştir.24 
Bu konsilde, kilise hiyerarşisinde de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 
İstanbul, kilise hiyerarşisinde, Roma’dan sonra ikinci sıraya taşınmıştır. Ayrıca İstanbul 
Piskoposuna, Roma Piskoposu’ndan sonra onur önceliği tanınmıştır. Bu konsilde 
İstanbul için herhangi bir idari alan tanımlanmamış, Asya, Trakya ve Pontus bölge 
piskoposlarına özerklik tanınmıştır. Böylece yeni başkent patriğinin gücü ve görev alanı 
sınırlandırılmıştır.25 
Bu konsilde teolojiye dair alınan kararlara baktığımızda ise, özellikle Macedoine’nin 
fikirlerinin bu konsilde reddedildiğini görmekteyiz. Kutsal Ruh, konsilde şu şekilde 
tanımlanmıştır. “Baba’dan çıkan ve herkese hayat veren Rab, Ruhu’l Kudüs’e iman 
ediyoruz. Baba ve oğulla beraber O’na da secde kılınır ve tesbih edilir.”26  
Bu kredo, İznik-İstanbul Kredosu olarak adlandırılmaktadır ve bugün milyonlarca 
Hristiyan tarafından kiliselerde ezbere okunmaktadır. Bu kredonun tam metni şöyledir: 
 “Her şeye gücü yeten ve tek olan Baba Tanrı’ya inanıyoruz. O göklerin ve yerin ve bu 
ikisi arasında bulunan görünür-görünmez her şeyin yaratıcısıdır. Tek Rab olan İsa 
Mesih’e de inanıyoruz. O, Tanrı’nın biricik oğludur, ezeli olarak Tanrı’dan sudûr 
etmiştir. O, Tanrı’dan Tanrı, ışıktan ışık ve hakiki Tanrı’dan hakiki Tanrı’dır. O, 
yaratılmamıştır, doğrudan Tanrı’dan meydana gelmiş ve onunla aynı cevhere sahiptir. 
Onun sayesinde her şey yaratılmıştır. Bizim ve bizim günahlarımız için gökten 
yeryüzüne inmiştir. Kutsal Ruh’un kuvvetiyle bakire Meryem’den beden almış ve beşer 
olmuştur. Bizim için Pontus Pilate’nin idaresi altında çarmıha gerilmiştir. Acı çekmiş, 
ölmüş ve gömülmüştür. Kutsal kitaplara göre üçüncü günde ölümden dirilmiş ve göğe 
yükselmiştir. Baba’nın sağ yanında oturmaktadır. Yaşayanları ve ölenleri yargılamak 
için muzaffer bir şekilde tekrar gelecektir. Onun krallığının sonu yoktur. Baba’dan ve 
Oğul’dan sudûr eden yaşamın vericisi olan Rab Kutsal Ruh’a inanıyoruz. Baba’ ya Oğul 
ile birlikte ona da tazim ve ibadette bulunulmaktadır. O, peygamberler aracılığıyla 
konuşur. Tek bir Katolik ve apostolik kiliseye inanıyoruz. Günahların affı için tek bir 
vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirileceğini ve ahiret hayatının geleceğini bekliyoruz. 
Âmin”27  
 
Sonuç 
Bizans İmparatoru Valens’in hayatını kaybetmesinin ardından başa geçen Gratianus, 
ülkeyi tek başına yönetecek kabiliyete ve tecrübeye sahip değildi. Bu yüzden 19 Ocak 
379 tarihinde tecrübeli bir general olan Theodosios’u augustus olarak ilan etti. 

                                                           
24 T. Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2009, s.120. 
25 Turhan Kaçar, “Pagan Byzantion’dan Hıristiyan Konstantinopolis’e: Fetih Öncesi İstanbul’da Din ve 
Toplum”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi Din, C.5, 2015, s.33. 
26 Hacer Akdaş, Hıristiyanlığın Kurumsallaşmasında İlk Dönem Konsillerinin Rolü, Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler 
Tarihi Bilim Dalı, (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, 2009, s.28. 
27 Norman P. Tanner, Decrees Of The Ecumenical Councils, Sheed&Ward and Georgetown University 
Press, 1990, s.24. 
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Theodosios, augustus olduğunda ülke siyasi anlamda oldukça zor durumdaydı. Devlet 
bir taraftan Gotlara karşı mücadele verirken, diğer taraftan da Sasaniler ile mücadele 
etmekteydi. Theodosios önce Gotlar ile olan mücadeleye anlaşma yaparak son vermiş, 
arkasından da Sasanilerle barış yapmıştır. Theodosios ülkedeki barış ortamını 
sağladıktan sonra bütün enerjisini dini politikaya yönlendirmiştir. Tahta ilk geçtiği 
dönemde, paganları ibadetlerinde serbest bırakan Theodosios, 391 tarihinden itibaren 
paganizme karşı bir mücadele başlatmıştır. İlk olarak paganların ritüellerini yasaklayan 
Theodosios, arkasından da pagan tapınaklarının yıkılmasını emretmiştir. Theodosios’un 
teolojik olarak mücadele yürüttüğü tek grup paganlar da değildir. Ariusçular da 
Theodosios’un hedefindedir. 28 Şubat 380 tarihinde yayınlamış olduğu Selanik Fermanı 
ile İznik Kredosunu aynen kabul eden Theodosios, bu fermanın yayınlanmasından bir 
sene sonra 381 tarihinde hem Ariusçuların gücünü kırmak hem de kilisenin üstünlüğünü 
vurgulamak amacıyla ikinci ekümenik konsil olan İstanbul Konsili’ni toplamıştır. Bu 
konsil Hristiyanlık tarihi açısından ileride çok ciddi sonuçlar doğuracak olan kararlar 
almıştır. 
Bu konsil neticesinde, teslis inancını kabul eden İznik Kredosu aynen kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla, Ariusçuluk, İznik Konsili sonrasında İstanbul Konsili’nde bir kez daha 
mahkûm edilmiştir. İstanbul Konsili’nde teyit edilen İznik Kredosu, ilerleyen süreçlerde 
İznik-İstanbul Kredosu ismini alacaktır. Bugün milyonlarca Hristiyan bu Kredo metnini 
kiliselerindeki ayinlerde ezbere okumaktadırlar. Theodosios, bu konsil sonrasında, diğer 
imparatorların aksine Ariusçulara karşı oldukça sert tedbirler almıştır. Arius’un 
fikirlerini savunan din adamları öldürülmüş veya sürgüne gönderilmiştir. Böylece Arius 
ve taraftarları tam anlamıyla sindirilmiştir. Konsilin en önemli yanlarından bir tanesi de 
kilise hiyerarşisinde İstanbul’u, Roma’dan sonra ikinciyi sıraya yükseltmiştir. İstanbul 
Kilisesi’nin hiyerarşide ikinci sıraya yükselmesinde Theodosios’unda çok büyük bir 
payı vardır. Ancak İstanbul Konsili’nde alınan bu kararlar, ilerleyen süreçlerde İstanbul 
ve Roma Kiliseleri arasındaki ilk ayrılıkların da ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.  
Sonuç olarak, Theodosios ile birlikte, Bizans imparatorlarının siyasi meseleler kadar 
dini meseleler üzerinde de oldukça etkili oldukları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
İstanbul Patrikliği’ne hem Antakya Kilisesi’nin hem de İskenderiye Kilisesi’nin 
adayları olmasına rağmen Theodosios’un kendi adayı olan Nectarius’u seçtirmesi bunun 
en bariz göstergesidir. 
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KAFKASYA’DA NAKŞİBENDİ TARİKATININ TARİHİ MEZARÜSTÜ 
YAZILARDA 

 
Doç. Dr. Elvira Latifova 
Bakü Devlet Üniversitesi 
 
Özet 
İslam’ı benimseyerek bütün hayatlarına hâkim kılan Kafkasyalılar, XIX. yüzyılın 
başlarına doğru ülkelerine yayılmaya başlayan Rusya imparatorluğuna karşı 
yürütecekleri mücadelenin moral desteklerini ve fikri temelini de yine İslamiyet’te 
bulmuşlardır. İslam’ın cihat anlayışı, Kafkasya’nın yurt sevgisi geleneğiyle birleşince, 
yüzyıla yakın bir süre, fiziki güç yönünden karşılaştırılamayacak Rus ordularına karşı 
ortaya konan bir destan yaşanmıştır. Tarih içinde oluşan bu durum, Allah rızasına 
kavuşmayı hedefleyen İslam tasavvufu ile din düşmanlarıyla sonuna kadar savaş’ı 
öngören cihat ruhu, birlikte Müslüman Kafkasya’nın Rusya’nın istilasından 
korunmasını hedefleyen bir milli kurtuluş hareketini ortaya çıkarmıştır. 
Kafkasya Müridizmi, İslami tasavvuf ekollerinden Nakşbendi tarikatına dayalı bir 
geleneğe sahiptir. Tarikata intisap eden müritler, aynı zamanda birer mücahit haline 
gelirken, tarikat eğitimini sürdürmekle mükellef olan öğretici kadro da cihat ordusunun 
karargahını oluşturmaktadır. Her tasavvuf ekolünde olduğu gibi tarikatın yürütücüleri, 
gelecekteki önderleri ve geleneğin iletici silsilesi, Kafkasya “Müridizm”inde de 
bulunmaktadır. 
Çar hükümetinin sömürgecilik rejimine karşı halk harekatının geliştiği Azerbaycan’ın 
kuzeybatı illerinde ve Dağıstan’da Şeyh Mansur, İmam Kadı Muhammed, İmam 
Hamzat Bey, Şeyh Şaban, Şeyh Şamil ve Şeyh Muhammed Emin’in liderliği altında 
gelişmiş “Müridizm”in temelini oluşturan “Nakşibendi” tarikatı faaliyette 
bulunmaktaydı. 
“Nakşibendi” tarikatının Kafkasya’daki merkezi, Şirvan dairesinin Kürdemir köyünde 
bulunmaktaydı. “Müridizm”in banisi Şeyh İsmail Siracuddin Şirvani idi. O, 1782 
yılında Kürdemir köyünde doğmuştu. 
Azerbaycan’ın Şeki, Gah, Zagatala, Oğuz ve diğer illerindeki mabetlerde “Nakşibendi” 
sufi tarikatının “ilahiyatçı-alimlerinin-şeyhlerinin mezarları bulunmaktadır. Bu 
mezarların üzerindeki genellikle suls ve nash hatlarıla yazılan yazılar, Kafkasya’da 
“Nakşibendi” tarikatını anlatmış ilahiyatçı-alimlerin neslinin tamamının ve onların 
takipçilerinin isimlerini açıklamakta, onların faaliyetlerini takip etmemize fırsat 
vermektedir. 
Yukarıda bahsettiğimiz “Nakşibendi” tarikatının şeyhlerinin mezarlarının üzerindeki 
yazılar, onların halk arasında sahip oldukları nüfuzu ile ilgili, Kafkasya’nın sosyo-
politik yaşamındaki rolü ve sözkonusu dönem için yeni olan öğretinin-“Müridizm” 
tarikatının gücüne ve etki alanına delalet etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Nakşibendi, müridizm, tarikat, Şamil  
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HISTORY OF TARIKATE “NAKSHBANDIYA” IN CAUCASUS REGION ON 
EPITAPH GRAVESTONES 

 
ABSTRACT 
Caucasusian people, in its own times taken Islam and lived follow only by Islamic rules, 
found in this religion morality and ideological support as the main struggle against 
Russian Empire, which was invaded to their land at beginning of XIX century. In results 
the definition “Jihad” and its conception in Islam with loves by Caucasians were living 
through heroic epos about hundred years of struggle again Russian force, wasn’t been 
take victory by physical helps. In such history circumstance where spirits of jihad and 
Islamic tasavvuf directed terms for creation of national liberation movement, pursuit 
purpose for defense Caucasian muslins from conquer by Russian Empire.  
Caucasus muridizm based at the one religion school of Islam - tarikate “Nakshbandia”. 
Murids, followed to tarikate, at the same time with transited to the mujhahed level in 
duration of learns, consisted of stuff army which called jihad. As in every tarikate, 
among of muridizm pulpits on Caucasus were known well the leaders and their branch 
“silssila”.  
On the north-west parts in Azerbaijan, where developed national movement against 
colonial regime of Russian government, actively functioned order “Nakshabandiya”, 
which consist the main foundation of “Murdizm” under leaderships: Imam Mansur, 
Imam Kazi Mahomet, Imam Gamzat-bekh, Sheikh Shamil, and Sheikh Muhammad 
Emin. 
The center of order “Nakshabndiya” on Caucasus situated in rural areas of Kurdamir, 
Shirvan district in 1782 year. 
In Sheki, Gakh, Zagatala, Oguz and also in other districts, there are places of worships 
graves of sheikhs – theologian, spiritual guide of Sufism order “Nakshabandiya”. 
Gravestone epitaph, discovered the whole generation of scientist theology, their names 
and followers, promoting the study of “Nakshbandiya” at Caucasus 
 On direction in according of epitaph gravestones of sheikh order “Nakshbaldiya” 
telling about their former authority among people and the role in society political lives 
Caucasian, about strength and power of the new study tarikate-muridizm in region.   
Keywords:    Nakshbandia, muridizm, tarikate, Shamil 
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TARİXİ ARAŞDIRMALARDA “BREND” AXTARIŞI 
 
PARVİZ FİRUDİN OQLU KAZİMİ 
Baku State University, Associate Professor, Doctor of Philosophy 
ORCID: 0000-0001-5577-4773 
   
XÜLASƏ 
İranın (persiya) cənub regionlarında zərdüştilik çox sayda məbədlərlə və ilahilər 
pantionu ilə təqdim olunurdugu halda, şimal əyalətlərində Atəşpərəstlik erkən formasını 
qoruyur, bir allahı- Əhrəmazdanı tanıyırdı. Sasanilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə 
məbədlərin sayı artmaga başlayır. Sasanın və onun oglunun Anahid mədədinin kahini 
olması onların hakimiyyəti zamanı prioritetləri də müəyyən edirdi. Sasanilərin 
hakimiyyətə gəldiyi zaman atəşpərəstliyin nüfuzdan düşməsi səbəbindən Ərdəşir 
atəşkədələr üçün xüsusi vergi (onda bir) təyin edir. Lakin mühitin analizi göstərir ki, 
müxtəlif hökmdarlar zamanı məzdəkilik, mitraçılıq, maniçilik, hətda xristianlıq 
sasanilər dövlətində müvəqqəti olsada dominantlıq əldə etmişdi. Miladdan sonra ilk 300 
ildə şərqi anadoluda güclü və qalıcı din olmaq ugrunda ciddi mübarizə gedirdi. Bu 
mübarizədə parfiyanın ilk xristian kilsəsi qabaqcıl rol oynayır. 
Parfiya tarixi haqqında məlumatların az, bəzən isə çox az olması o dövrü əfsanələrlə 
zəngin edir. Parfiya aristokratiyası Persiyanın şimal regionlarında öz nüfuzunu 
saxlayırdı. Arşakidlərin (Aranşahlar) hakimiyyəti VI əsrə qədər Albaniya ərazisində 
davam edirdi. Parfiyalılar Atəşpərəstliyi persiyadan fərqli olaraq qavrayır və icra 
edirdilər. Parfiya zədəganları Sasan ogullarının qələbəsində Anahid məbədinin oynadıgı 
mühüm rolu görmüşdi və bilirdi. Fars (pars) əyalətində müxtəlif ənənəvi dinlərlə yanaşı 
bir çox yeni dinlər də dövriyə edir və fars cografiyasında dinlər arasında sintez  olunur, 
yeni konsepsiyalar yaradılır, dinlər arasında amansız rəqabət aparılır, dini klanlar böyük 
saraylara yol axtarırdı. 
III yüzilliyin ortalarından başlayaraq  Parfiyanın şimal əyalətlərində məskunlaşmaga 
başlayan erkən xristianlar xeyli tərəfdar toplayır. 252 — 326-ci illərdə Qriqori (bu onun 
kilsə adıdır) Apak (Anak) oglu Ərşakidilər sülaləsindən idi və o, Kapatokiyada xaç 
suyuna salınaraq xristian tərbiyəsi alır. Digər bir Ərşakid nəslindən olan şahzadə Tridad 
Qriqori ilə birlikdə ilk xristian kilsəsi təsis etdikdə əlbətdə ki, mərkəzi hakimiyyətin 
xoşuna gəlmir və təqiblər daha da artır. Lakin Apak ogullarının fədakarlıgı hesabına 
kilsəni ayaqda saxlaya bilirlər. 
Qriqarinin kiçik oglu- Ərəstun ( ermənilər onu Аристакес adlandırırlar) 325—333-cü 
illərdə kilsənin başında durur və ondan sonra böyük qardaşı, Qriqorinin I oglu- Erfan 
(Ərfan)  (ermənilər onu Вртанес adlandırır) 333—341-ci illərdə   atasının tövsiyəsi ilə 
kilsənin rəhbərliyinə keçir. Ərəstun Albaniya, İveriya kilsələrinin yaradılmasında iştirak 
edir, onların ilk yepiskopu olur və xristianların birinci dünya toplantısında (Nikeyada-
Suriya) iştirak edir.  
Erkən xristianlar İsa həvarilərinin birinci toplantısında alınan əhəmiyyətli qərarları tez 
unutdu və  dünya xristianları iki kilsə arasında- Nikeya(Suriya) və İsgəndəriyyə kilsələri 
arasındakı rəqabətlə məşqul olurlar. Konstantinopol kilsəsi formalaşandan sonra rəqabət 
bir qədər də genişlənir, şərqi anadoluda və Kapadokiyada xristian kilsəsi 
Konstantinopola tabe olsa da Suriya kilsəsi kapadokiyaya və sərqi anadolu kilsəsinə 
nümayəndələr göndərərək orda tərəfdarlar axtarırdı.  
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Apak oglu Qriqorinin yaratməş oldugu kilsə özündən sonra 10 nəsil övladlarının 
rəhbərliyi ilə həqiqi xristian kilsəsi olaraq fəaliyyət göstərir və xristianlıgın bir ilahi din 
oldugunu təblig edir. Yalnız 437-ci ildə Suriyalı təxribatçı Mesrop Maştosun şagirdi 
(Suriyada təhsil almış) hesab edilən Ovanesin kilsə rəhbərliyinə təyin olunması ilə Şərqi 
anadoludan Albaniyaya qədər böyük bir arealı əhatə edən parfiyalıların ilk xristian 
kilsəsi mahiyyətini dəyişdirdi, ümumi xristian dəyərlərinin təbligatçısı olmaq əvəzinə 
milli kilsə statusu müəyyənləşdirdi. 
Açar Sözlər: Persiya tarixi, İran tarixi, Tarixdə brendlər, milli tarix, dini klanlar, milli 
identifikasiya 
 

SEARCH "BRAND" IN HISTORICAL STUDIES 
 
ABSTRACT 
In the southern regions of Iran (Persia), Zoroastrianism was represented by numerous 
temples and pantheons of gods, while in the Northern provinces, fire worship retained 
its early form, recognizing one deity - Ahramazda. With the coming to power of the 
Sassanids, the number of temples began to increase. The fact that peregrine And his son 
were priests of the Anahita temple also set priorities during their rule. When the 
Sassanids came to power, Ardeshir imposed a special tax (one-tenth) on the temples of 
fire-worshippers. However, environmental analysis shows that during the reign of 
various rulers, Mazdeism, Mithraism, Manichaeism, and even Christianity gained 
moderate ascendancy in the Sassanid state, albeit temporarily. For the first 300 years 
after Christ, there was a serious struggle in Eastern Anatolia to become a strong and 
lasting religion. The first Christian Church in Parthia played a leading role in this 
struggle. 
The lack of information about the history of Parthia, and sometimes very little, enriches 
this period with legends. The Parthian aristocracy maintained its influence in the 
Northern regions of Persia. The reign of the Arshakids (of aranshah) continued in 
Albania until the 6th century. The Parthians understood and practiced fire worship 
differently than in Persia. The Parthian nobles saw and knew the important role of the 
temple of Anahita in the victory of the sons of Sassanids. Along with various traditional 
religions, many new religions spread in the Persian province and in Persian geography, 
new concepts were synthesized between religions, there was fierce competition between 
religions, and religious clans sought access to large palaces. 
The early Christians who settled in the Northern provinces of Parthia in the middle of 
the third century gained a large following. In 252-326, Gregory (his Church name) was 
the son of Apak (Anak) of the Arshakid dynasty, and he was baptized in Cappadocia 
and received a Christian upbringing. When another of the Arsacid dynasty, Prince 
Tridad, together with Gregory, founded the first Christian Church, of course, the Central 
government did not like it, and the persecution increased. However, by the will of the 
sons of A, they were able to hold and preserve the Church. 
The younger son of Gregory, Arastun (Armenians call him Aristakes), led the Church in 
325-333, and then his older brother, the first son of Gregory erfan (Arfan) (Armenians 
call him Vrtanes), took over the leadership of the Church in 333-341 on the advice of 
his father was brought to the leadership. Arastun took part in the creation of the 
churches of Albania and Iveria, became their first Bishop, and participated in the first 
world Council of Christians (Nicaea-Syria).  
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Early Christians quickly forgot the important decisions made at the first meeting of the 
apostles of Jesus, and Christians all over the world are involved in intrigues between the 
two churches - the Church of Nicaea (Syria) and the Church of Alexandria. After the 
formation of the Church of Constantinople, competition increased, and although the 
Christian Church in Eastern Anatolia and Cappadocia was subordinate to 
Constantinople, the Syriac Church sent representatives to Cappadocia and Eastern 
Anatolia in search of supporters. 
The church, founded by Gregory, son of Apak, acts as a true Christian church under the 
leadership of 10 generations after him and proclaims that Christianity is a divine 
religion. Only in 437, with the appointment of Hovhannes, a disciple of the Syrian 
missionary and provocateur Mesrop Mashtos (educated in Syria), the leadership of the 
church changed the character of the first Christian Church of the Parthians, covering a 
large area from Eastern Anatolia to Albania. 
The first Christian Church of the Parthians changed its essence, defining the status of a 
national church, and not a propagandist of common Christian values. 
Keywords: Persian history, Iranian history, brands in history, national history, religious 
clans, national identification 
 

ПОИСК "БРЕНД" В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
РЕЗЮМЕ 
В южных регионах Ирана (Персия) зороастризм был представлен 
многочисленными храмами и пантеонами багов, тогда как в северных провинциях 
огнепоклонство сохранило свою раннюю форму, признав одно божество - 
Ахрамазду. С приходом к власти Сасанидов количество храмов стало 
увеличиваться. Тот факт, что Сасан и его сын были священниками храма Анахида  
, также определил приоритеты во время их правления. Когда Сасаниды пришли к 
власти, Ардешир ввел специальный налог (одну десятую)  для агнепоклонников. 
Однако анализ  среды показывает, что в период правления различных правителей 
маздакизм, митраизм, манихейство и даже христианство получили господство в 
государстве Сасанидов, хотя и временно. Первые 300 лет после Рождества 
Христова в Восточной Анатолии велась великая борьба за сильную и устойчивую 
религию. Первая христианская церковь в Парфии сыграла ведущую роль в этой 
борьбе. 
Отсутствие информации об истории Парфии, а иногда и очень мало, делает этот 
период богатым легендами. Парфянская аристократия сохраняла свое влияние в 
северных районах Персии. Правление Аршакидов (Араншахов) продолжалось в 
Албании до VI века. Парфяне принимали и практиковали поклонение огню иначе, 
чем Персия. Парфянская знать видела и знала, какую важную роль сыграл храм 
Анахида в победе сыновей Сасанидов. Наряду с различными традиционными 
религиями, в персидской провинции было распространено множество новых 
религий, и в персидской географии синтезировались новые  религии, создавались 
новые концепции, происходила ожесточенная конкуренция между религиями, и 
религиозные кланы стремились проникнуть в большие дворцы. 
Ранние христиане, которые начали селиться в северных провинциях Парфии в 
середине третьего века, приобрели большое количество последователей. Между 
252 и 326 годами Григорий (его церковное имя) был сыном династии Апак (Анак) 
Аршакидов и принял христианское крещение в Каппатокии.   
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Когда другая династия Аршакидов, принц Тридад Григорий, основала первую 
христианскую церковь, конечно, центральному правительству это не 
понравилось, и гонения усилились. Однако благодаря самоотверженности 
сыновей Апака им удалось удержать церковь на плаву. 
Младший сын Григория, Арастун (армяне называют его Аристакес), возглавил 
церковь в 325-333 гг., А затем его старший брат, первый сын Григория, Эрфан 
(Арфан) (армяне называют его Вртанес), основал церковь в 333-341 гг. по совету 
отца переходит к руководству. Арастун участвовал в основании церквей Албании 
и Иверии, стал их первым епископом и принял участие в первом всемирном 
собрании христиан (Никее-Сирия). 
Ранние христиане быстро забыли важные решения, принятые на первом собрании 
апостолов Иисуса, и христиане по всему миру участвуют в соревновании между 
двумя церквями - Церковью Никейской (Сирия) и Церковью Александрии. После 
образования Константинопольской церкви конкуренция усилилась, и хотя 
христианская церковь в Восточной Анатолии и Каппадокии подчинялась 
Константинополю, Сирийская церковь отправила своих представителей в 
Каппадокию и Восточную Анатолийскую церковь в поисках сторонников. 
Церковь, основанная Григорием, сыном Апака, действует как истинная 
христианская церковь под руководством потомков 10 поколений и провозглашает 
христианство божественной религией. Только в 437 году, с назначением Ованеса, 
ученика сирийского диверсанта Месропа Маштоса (получившего образование в 
Сирии), он изменил характер первой парфянской христианской церкви, 
охватывающей большую территорию от Восточной Анатолии до Албании, 
определив статус церкви, национальная церковь вместо проповедника 
общехристианских ценностей. 
Ключевые слова: история Персии, история Ирана, исторические бренды, 
национальная история, религиозные кланы, национальная идентификация 
 
GİRİŞ  
Qədim dünya tarixi araşdırmalarında uzun bir yol qət edilib. Qlobal informasiya 
şəbəkələrində çox böyük informasiya resursları yerləşdirilib. Burada elmi materiallarla 
yanaşı, çox böyük həcmdə təbligat xarakterli materiallar və yanlış informasiya resursları 
da diqqəti cəlb edir. Lakin qeyd olunmalıdır ki, mötəbər elmi araşdırmalar içərisində də 
bir qanuna uygunluq hiss olunur. Mötəbər elmi müəssisələr dünya tarixində əsasən ya 
“brend” hesab edilən mövzuları, ya da tarixin səhifələrində “brend axtarışı” edirmiş 
kimi fikirlər yaranır.  Bu məqələdə “HİSTORY OF PERSİA” “brendinə” müraciət 
etmək və tarixi araşdırmalarda qeyri elmi mülahizələrə diqqət çəkmək nəzərdə tutulur. 
Kir (Kruş)  m.ö. VI əsrin ortalarında qiyam qaldırır və Midiya torpaqlarını ələ keçirir. 
Kilikiya könüllü təslim olur. O, m. ö. 539-cu ildə Babilistanı işgal edir, şərqə yürüşü 
zamanı isə  həlak olur və (pasarqard, təxti cəmşid) Şiraz yaxınlıgında, Pasaraq dagda 
bastırılır. Kir Midiya hökmdarı Astiyaqın qız nəvəsidir. O böyüdükdən sonra Pars 
əyalıtinin başına keçir. Qiyam qaldırır və 3 dəfə Astiyaqla muharibə edir. Üçüncü dəfə 
qalib gəlir və hakimiyyəti ələ alır. 
Kirin(Kruşun) oglu Kambiz( Kambuçiyə) Misirə yürüş edir. Misir  kahinlərinin 
(sehirbazların) xeberdarlıgına görə Kambiz Ekbatana gələn kimi ölməliymiş. Belədə 
oldu, ayagından yaralanır və bir aydan sonra  qanqrenadan ölür. Kambiz sehrbazların 
məsləhəti ilə hökmdar ola biləc kiçik qardaşını öldürür və öz ölümündən sonra ölkədə 
qarışıqlıqlar olur.   
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Suz şəhərində  dövləti idarə edən Midiyalı kahin Qaumata (422-423) Yeddi nəfər saray 
əyanları vasitəsilə   devrilir və Dara (Daryuş, Daryavuş) hakimiyyətə gəlir. O (Dara) , 
m.ö. 512-ci ildə Bosfor bogazını keçir və Yinanıstana yürüş edir. Skiflərlə döyüşü 
uduzur, lakin 490-cı ildə Yunanıstanın bir sıra şəhərlərini işgal edir. 
Bu ölkənin üç paytaxtı var. Pars şəhəri Suz, midiyanın şəhəri Sard, və Pasarqard. 
Mənbələr iddia edir ki, perslər Babilistan (İraq) ərazisində yaşayırdılar və ildə bir neçə 
dəfə Persepola  gəlirdilər. Bu da müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə əlaqədar idi. 
İlk baxışdan bu hadisələr adi tarixi hadisələr olaraq görünsə də Kirin hakimiyyətə 
gəlməsi dini rəvayətlərlə bəzədilib və sonrakı mərhələlərdə də belə rəvayətlər mütəmadi 
istehsal olundugunu görürük. 
Bisitun yazılarında qeyd olunur: “Mən Dara Əhaməni (Daryuş və ya Daryavuş), atam 
Viştasp, atası Arşam, onun atası Ariaramna, onun atası Çişpiş, onun atası Axamen.” 
Bisitun yazılarından məlum olur ki, 3 dildə yazılmış bu mətn bir sərkərdənin hekayısidir 
(sərneveştidir) və qətiyyən milli xarakter daşımır. İngilis alimləri onun I hissəsini 
“qədim pars” dilində, II hissəsinin elam dilində, III hissəsinin akkad (babil) dilində 
oldugunu iddia edirlər. XIX əsrin ortalarında İngiltərədə çap olunmuş bu yazıların 
tərcüməsi indiyə qədər mütəxəssislər tərəfindən ümumi  fikrə gələrək elmi təhlil 
olunmamışdı. Bu yazılara parslar qədər, elamlılar,   giləklər, kürdlər, lorlar, bəxtiyarilər, 
bəluclar və digərləri də iddia edə bilərlər.  
Əyər babil və Akkad dilləri sami dillər qrupuna daxildirsə, pars dili hind avropa dillər 
ailəsinin hind-iran dillər qrupuna daxildir. Məlumdur ki, Genri Rolinqsonun 
tərcüməsində “Adam Daryavuş Şaatiya...Parsay” cümləsindəki “parsay” sözü qədim 
parsdillilərin hər birini təmsil edir. Ancaq mətnin qalan hissəsi göstərir ki, bu mətin 
milli birliyi deyil istismarı daha çox ifadə edir və bu istismarın arxasında dini qüvvələr 
mövcuddur. Bu baxımdan “Esfil və Mardaxeyin” rəvayəti diqqəti cəlb edir. Rembrantın 
mükəmməl tablosunun sujeti olmuş “Esfil və Mardaxeyin” əhvalatı Həxamənişilər 
dövründə Ərdəşirin arvadı olmuş Esfil və yəhudi kahini Mardaxeyin dövlət daxili 
intriqaları təsvir olunur. Məlumdur ki, Sarqon fələstindən köçürülmüş yəhudiləri şərq 
ərazilərinə köçürür və Urmiyə ətrafında xeyli yəhudi məskunlaşır. Həmədan şəhərində 
yaşayan çox sayda yəhudini himayə edən Esfil saraydaxili intriqalarda qalib gəlir və 
2300 ildir ki, yahudi dini bayramı olan Purim bayramı da bu hadisədən başlanır. 
 Bisitun mətninin tərcüməsi sanskrit yazılarının köməyi ilə olduguna görə, eləcədə 
parsların hindistana tarixi köçlərini nəzərə alaraq iddia etmək olar ki, bu dilin 
daşıyıcıları m.ö. III yüzillikdə hindistana köç etmişlər. Zaqros daglarına gəlmiş hesab 
edilən pars tayfaları Midiyalıların əyaləti olur, eləcədə parsların şah olmaq 
ehtimallarının olmadıgı haqqında rəvayətlər gəzir. Midiyalılar zamanı belə hesab 
edilirdi ki, perslər heç zaman hökmdar ola bilməzlər. Belə bir düşüncə Teymurilər 
zamanı da hakim idi.  Bununla belə, demək olar ki,  əksər ciddi elmi yazılarda 220  illik 
həxamənişi dövləti səbəb oldu ki, İran sözü ilə Persiya sinonom olaraq istifadə olunsun 
və bu da tarix tədqiqatçılarının ilk “Brend”lərindəndir. Hakimiyyəti Midiyalılardan 
almış, Midiyalılardan torəmiş hesab edilən, Midiyalılardan daha az hakimiyyətdə olmuş 
həxamənişilər dovləti hesabana Persiya anlayışı elmi dövriyəyə daxil edilir və İran 
anlayışı ilə sinonim olaraq bu gün də  istifadə olunur. Heradotun verdiyi məlumata görə  
Midiya hökmdarı Astiyaq  öz sərkərdəsinin xəyanəti ilə süqut edir. Altı Midiya tayfası 
ittifaq edərək Həmədan (Ekbatan-yunancadır, assuriya mixi yazılarında- Amatan) 
şəhərini qurur. 613-cü ildə Navudanasorun oglu ilə Midiyalı Kiaksarın qızı evlənir. 
Midiya ilə Babilisdan ittifaqə Assuriyanın süqutuna səbəb olur.   
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Lakim Midiya dünya tarixində bred ola bilmir. Tarixi ədalət xətirinə demək lazımdır ki, 
belə bir müqaisə Parfiya ilə əlaqədar da məntiqli olardı. 
Dünya tarixşünaslıgına xam material verən bisitun yazılarında 3 dildə -Babil dilində 
Urartu, Elam dilində Harminuya, “qədim pars dilində” Armina olaraq yazılmış cografi 
ad (yalnız Urartu toponimə əsaslanan dövləti ifadə edir) tarixi tədqiqatlarda Armeniya 
şəkilində bir “brendə” çevrildi. Ur, Uruk, Urmu brend olmadı. Eyni cografi addan birini 
seçərək dünya tarixində onu növbəti “brendə” çevirmək, tam ciddiyyətlə Urartu 
hökmdarı Aramın adı ilə Ayk (qədim dillərində isə Hayik adlanmış, orta əsrlərdə 
toponim şəkilçisi «k» hərfi əlavə olunub, iran dillərindən də «stan» toponim şəkilçisi 
əlavə olunub və Ayestan ( nə üçünsə hayastan deyil?) olub və bundan başqa daha iki 
ehtimal irəli sürülür ki, bunların heç birinin agla batan elmi izahı yoxdur. Yalnız qədim 
dünya tarixi mövzusunda heç bir tədqiqat bu “brenddən” kənar çıxmır. 
Son yüz ildə dünya tarixinin qədim tarixi tədqiq edən mütəxəssisləri içərisində  uşaqlara 
məxsus “Mənim atam sənin atandan güclüdür” sindromu aydın görsənməkdədir. 
Üçüncü qat babalarını tanımayan insanların 3-5 min il qabaq yaşamış  babalarının 
axtarışı da bir qədər qəribə görsənir. Bu meyillər süni meyillərdir və uzun müddət dini 
mərkəzlər tərəfindən akumulyasiya edilən siyasi prosesdir.  Bu meyillər bir çox 
tədqiqatların elmiliyinə ziyan  vurur, mədəni insan təkamülünün həqiqi mənzərəsinin 
ortaya çıxmasına mane olur. 
XX əsrin 30-cu illərində İranda pəhləvilərin tarixi rekonstruksiya səyləri nəticəsində bir 
sıra yeni yazılı abidələr meydana gəldi ki, bunları yalnız “xüsusi maragı olan” tərəflər 
mötəbər sənəd hesab edir. 
M.ö. 330-334-cü illərdə İskəndərin yürüşünə qədər Persiya (Parsay)  bir klan dövləti 
kimi 220 il mövcud oldu. İsgəndərin Persipolisi daxıtması və yandırılması haqqında da 
bir sıra rəvayətlər mövcuddur. Məlumdur ki, Həxamənişilərin paytaxtı hesab edilən üç 
mərkəzi şəhəri olmuşdur. Bu şəhərlərdən Həmədan (Ekbatan) dagıdılmamış və Suz 
şəhərində baş vermiş bir hadisə də vəziyyəti təsvir etməyə maraqlı bir misaldır. Rəvayət 
olunur ki, Cuz şəhərində olarkən İskəndər yerə aşırılmış Kseroksun (Xəşayarşa) 
heykəlinin qarşısında durur və ona baxaraq deyir: “Yunanıstana etdiyin dagıdıcı 
yürüşlərə görə səni qoyum burda qalasan? Yoxsa şücaətli və layiqli sərkərdə olduguna 
görə səni qaldırım?” İsgəndər bir qədər baxdı, düşündü və gütdi, qaldırmadı. Belə bir 
münasibətin fonunda Persipolisin dagıdılması ilə əlaqədar hər hansı bir xüsusi səbəb 
olmalı idi. Son 100 ildə persipolis və ətrafında aparılan arxeolojı qazıntılar da əsas verir 
ki, bu şəhərdə əhalinin yaşamadıgı haqqında fikirlər öz təsdiqini tapsın. Şəhərdən daha 
artıq dini mərkəz funksiyasını yerinə yetirən bu şəhəri Yunanlılar fəsad yuvası hesab 
edirdilər. Məhz bununla əlaqədar oranın yandırılması və dagıdılması haqqında mənbələr 
müxtəlif məlumatlar verir.  
Kruşdan başlayaraq  III Daraya qədər hakimiyyət dini qurumların, sehirbaz, 
cadugərlərin, kahinlərin planlaşdırılması, intriqalar, saray çevrilişləri, xəyanətlər və 
üzücü müharibələrlə müşaidə olundu. Lakin bu 220 illik hakimiyyət kifayət etdi ki, 
dünya tarixçiləri İran və Persiya anlayışlarını sinonim olaraq dövriyəyə daxil  etsinlər. 
Sasanılər dünya tarixində pars (fars) İran dövlətinin mirasçısı və ikinci mərhələsi olaraq 
təqdim olunur. 
Sasanilərin hakimiyyətindən əvvəl Parfiya və roma arasında xeyli çaxnaşmalar olur. Bu 
barədə mənbələr nisbətən mötəbərdir. Roma imperatoru Troyan zamanında (53-117-ci 
illər) Parfiyada “II Valaqezlə”  “I Xozroy” parfiyada rəqabət aparır. 114-cü ildə Troyan 
parfiyaya hücum edir və arminiyanı öz əyaləti edir.  



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

197 

Hakimiyyəti Parfiyanın Ərşakidilərindən əldə etmiş  Sasanilər Pars əyalətində İstəxr 
deyilən bir məntəqənin rəhbəri olmuş Sasanın adı ilə baglıdır. Rəsmi və mötəbər 
mənbələr hesab edir ki, Sasan və onun oglu Papak Anahid məbədinin baxıcı kahini 
idilər.    Papak və onun  ogulları Şapur və Ərdəşirlə birlikdə Pars əyalətinin hökmdarını 
devirir və hakimiyyətə gəlirlər.  
Mənbələr təkid edir ki, parfiyanın Ərşakidləri fars deyildilər lakin sasanilər fars idilər. 
Ərşakidlər orta asiyadan gəlmiş və parfiyanı işgal edib orada qalmışdılar deyə onlara 
parfiyalı deyirdilər. Rus tədqiqatçıları təkidlə Ariya konsepsiyasını təblig edir və 
parfiyalıların ari tayfa birliyini təmsil etdiklərini təkid edirlər. Bununla əlaqədər heç bir 
tutarlı məndə göstərilmir. Yeganə əsaslandırılmış mənbə romalılırdır ki, bu mənbələr 
Turan konsepsiyasını irəli sürür. Bəs Parsların fars olması (indiki fars əyaləti ilə 
identifikasiyası) necə müəyyənləşdirilmişdir. Qədim yazılı abidələrdə Qilqameşin 
dünyaya gəldiyi zaman bir quşun onu götürüb aparması və böyüyüb qəhrəman olması 
rəvayəti, Musa peygəmbərin doguluşu zamanı zəmbildə nil çayına buraxılması, Akkad 
hökmdarı Sarqonun  dünyaya gəlişi və Midiyalı Kiyaksarın oglu Astiyaqın qız nəvəsi 
Kirin(Kruş) dünyaya gəlişi hadisələrinə çox bənzəyir. Nəticədə Qilqameş şumerli olur, 
Musa yəhudi olur, Sarqon babil olur, Kir persiyalı olur. Bir  midiyalıdan bir pars əmələ 
gətirməklə milli qurur mənbəyi yaratmaq və sonrada qəhrəmanlıq dastanları söyləmək 
dastan və əsatirlərə xarakterikdir. Lakin bunları elmi, tarixi mötəbər mənbə hesab etmək 
olmaz.  
Mifalogiyadan nəticə çəxararaq milli tarix yaratmaq istəyi sıravi istehlakçıda  adi hall 
olsa da ciddi tarixçilərin belə populizmi tənqid olunmalıdır. Anahid məbədinin baxıcısı 
olmuş bir qrup kahinin klanlaşaraq dövlət çevrilişi etmək yolu ilə hakimiyyəti heç bir 
milli əlamətlərə əsaslanmır və hakimiyyətə gəldikdən sonra da klanların dəstəyi ilə 
dövləti idarə edirlər. Bu Bisitun yazılarında da, erkən xristian yazılarında da öz təsdiqini 
tapır. 
Parfiya hökmdarı V Artaban və pars(fars) əyalətinin başçısı Ərdəşir Əhvaz yaxınlıgında 
döyüşür. Ərdəşir parfiyanın hakimiyyəti altında olmasına baxmayaraq çevrilişlə 
hakimiyyətə gəlir və özbaşına Kirman şəhərini işgal edir. Artaban 220-ci ildə pars 
əyalətinə yürüş edir və 2 günlük döyüş zamanı həlak olur. Sonra Artabanın dərisini 
soyurlar və “Anahit” məbədinin qapısından asırlar. Məlundur ki, Ərdəşirin babası olan 
Sasan bir vaxtlar bu məbədin baş kahini olub və ərdəşirin atası Papaq da bu məbədin 
tərəfdarı idi. “Anahit” məbədinin sasanilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsində yaqin ki, 
yaxından iştirakı olmuşdur. Ümumiyyətlə din tarixində qadınların əhəmiyyətli rol 
oynadıgı məbədlər çox olub. Məsələn qədim yunanlıların Qitera (həmsöhbət fahişələr) 
mədəbi də bunlardandır. “Müqəddəs fahişəliyi” ideya olaraq qəbul etmiş Anahid 
məbədi, saray intriqalarında, qətllərdə, suiqəsdlərdə  yaxından iştirak edirdi və həmədan 
şəhərində böyük bir məbədi fəaliyyət göstərirdi. 
226-cı ildə Sasanın nəvəsi, Papagın oglu, birinci Ərdəşir hakimiyyətə gəlir. Dövlətin adı 
İranşəhr adlanır və paytaxtı Dəclə çayının sahilihdə, indiki İrak ərazisində yerləşir. 
Dövlətin dini zərtuşkilik elan edilir. Bu dövlət soralar Midiyanı, Sistan, Bəlucistanı, 
Xorasan və Mərvi tutur və xeyli böyüyür. 240-cı ildə Ərdəşir ölür və I Şapur 
hakimiyyətə gəlir. Bu zamanlar yerli hakimlər zərdüştiliyi inkar edir, atəşkədələr viran 
qalmış oldugu halda Ərdəşir zərduşt məbədləri üçün ondabir vergi müəyyənləşdirir.  
Yerli hakimlər arasında xristianlıqın müxtəlif təriqətlərinə, yeni dinlərə təmaül güclənir.  
Bəs yeni dinlər insanlara hansı dildə xitab edirdi?  Bu tarixi mərhələlərdə pars dili 
mümkünsüz dərəcədə dəyişir. Bir çox mütəxəssislər  Həxamənişilərlə Sasanilərin dil 
daşıyıcılarının fərqli xalqlar oldugu haqqında fikirlər irəli sürür.    
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Dilin təbii inkişafından fərqli olaraq dini qurumlar dilə ciddi şəkildə təsir edə bilir. 
Miladdan sonra III və IV yüzilliklərdə Maniçilik və Mitraçılıq Pars cografiyasında 
sürətlə inkişaf edir və yayılır. Məlumdur ki, Hindistan və orta asiya ilə sıx əlaqələri olan 
Mani 270-ci ildə hindistanda yaşayıb və orada kitab yazıb. 
Şapur vaxtında İrana gələn Maninin böyük cografiyada (qərbi romadan çinə qədər bir 
ərazidə)  tərəfdarları var və bu kahinlər mistika ilə zəngin ədəbi dil formalaşdırır. Fars 
əyaləti müxtəlif dövrlərdə mitraçılıgın, mandayilərin  və Maniçiliyin himayadarı olaraq 
hələ islamın qəbul olunmasından sonrada dinlər arası sintez prosesinin mərkəzi idi.   
Pars dilinin yazılı ifadəsi I mərhələdə yaranışı Şimerlərlə tanınan mixi əlifbada əks 
olunur. II mərhələdə Pəhləvi əlifbası 22 hərifli aramey əlifbası əsasında qurulub, III 
mərhələdə ərəb əlifbası əsasında yaradılıb. VII əsrin ərəb alimi İbin Mukafa sasani 
dövrü yazıları haqqənda yazır:”Onların (farsların) xüsusi yazı sistemləri var, adına 
Zevariş deyilir. əyər birisi quşt (ət) yazmaq istəyirsə bisra yazır. Ancaq oxuyanda quşt 
oxuyur. Əyər birisi nan (çörək) yazmaq istəyirsə naxma yazır ancaq nan oxuyur. 
Farsların min dənə belə sözləri var.” Belə bir düşüncə formalaşır ki, din xadimlərinin 
ünsiyyəti və yazılı abidələri kriptoqrafik xarakter daşıyır və geniş xalq kütləsinin dili 
deyil. 
II Şapur (309-379) I Şapurun ogludur və o hələ anadan olmamışdan qabaq şah elan 
olunur. Kahinlər Şapurun arvadının hamilə oldugunu və onun oglan dogacagını 
əvvəlcədən müəyyən etmiş və bunu elan edirlər. Lakin onun başqa şapur adlanan 
qardaşları da var və onlar da hakimiyyətə iddiaçıdırlar. Böyük bir imperiyanın hökmdarı 
öldükdən sonra, hakimiyyəti dogulacaq uşaga miras qoymaq, real hakim olacaq varisləri 
təcrid etmək və böyüyəcək gələcək hökmüdarın imkanlarını öz məqsədlərinə yönəltmək 
üçün yaxşı planlaşdırılmış və təşkilatlanmış güclü klan olmalı idi. 
Əl-Biruninin yazdıgına görə  Narsanın oglu Ormizd (302/303 — 309) Maniçiləri təqib 
etməyə başladı və bir çox Mani tərəfdarları təqibdən çanını qurtararaq Orta Asiyaya və 
Hindistana qaçdılar. Ormizdin oglu II Şapurun (309 — 379) anasının Babilistan 
Talmudunda Kuşan əsilli  İfra Ormiz adlı bir yahudi qadını oldugu qeyd edilir. Dini 
klanlar müxtəlif “cəbhələrdən” saraylara daxil olurdu. Doguluşunun16-cı ilində II Şapur 
fars körfəzinə, ərəblərin üzərinə yürüş edir. Ən böyük xidməti ərəb əsirlərinin 
çiyinlərindən deşik açaraq oradan ip keçirərk əsirləri biri-birinə baglamaq olur. Təsadüf 
deyil ki, IV əsirdə Ərəbistan yarımadasında yəhudiliyi qəbul etmiş Ximyar dövləti 
qurulur və iki yüz il mövcud olur.  
İnsanları öz dininə cəlb etmək deyil, dövlətləri ələ keçirərk hakim din olmaq dini 
klanların əsas məqsədi kimi özünü göstərir. Xristianlıq da bu prosesdə aktivdir. Hesab 
olunur ki, Qriqori (Григорий Просветитель) Parfiyanın Ərşakidlər nəslindən Apakın 
ogludur və uşaq vaxtı  erkən xristianlardan olmuş dayəsi  onu Kapadokiyaya qaçırdır, 
xaç suyuna saldırır, xristian tərbuyəsi verir və böyüdükdən sonra o “Armeniyanın” ilk 
Katalikosu olur. V əsrin ortalarına qədər Katalikosluq onun övladlarına 7 nəsil miras 
qalır. Məqsəd əlbətdə ki, imperiyanın bir məntəqəsində xristianlıgın qəbulu deyildi. 
Eləcədə bu məntəqəni dövlət adlandırmaq da olmazdı. Bura Poma ilə Persiyanın 
suveren əraziləridir.  Məqsəd Şapur ailəsinə “daxil olaraq” xristianlıgı bütün Persiyaya 
elan etmək idi. 
I Şapur xristianları təqib edirdi və oglu da bu siyasəti davam etdirdi.  Sonralar - 409-cu 
ildə I Yəzdəgərd (394-420)  xristianlara ibadət icazəsi verir və az sora o da xristianları 
təqib etməyə başlayır. Onun oglu (I Yəzdəgirdin)  Bəhran Gur  xristianları təqib etməyə 
davam edir. Xristianlar Bizansa qaçır və Konctantinopol qaçqınları qaytarmaqdan 
imtina etdikdə müharibə başlanır.  
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Xavət (Qobad) oglu Xosrov I  (531-579) hakimiyyəti illərində yadda qalan hadisələrdən 
biri də Kahinlərin tövsiyəsi ilə qardaşlarını və onların oglan varislərinin hamısını 
öldürməsi ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən Xosrov unutmur ki, onun atası olan Xavət 
(Qobad) yeni dinlərə təmaül etdiyinə görə məzdəkilər onu cəzalandırmış, taxtdan salmış 
və başqasını şah elan etmişdilər. Xosrov məzdəkilərin böyük kahinlərini saraya toplamış 
və hamısını öldürtmüşdir. Bundan sonra ölkədə 100 min məzdəkinin öldürülməsi  
həyata keçir. 
Bu dövrdə İran cografiyasında müxtəlif dinlər güc yarışına girir. Zərdüştiliklə yanaşı 
məzdəkilik inkişar edir. Mitraçılıq yüksəkdədir, Mandaçılıq özünə xeyli tərəfdar tapır, 
Maniçilərin əhatə dairəsi genişlənir. Xristianlıq yayılır və xüsusilə də Nastəranilik və 
Aryançılıq nüfuz qazanır. Yəhudilik o cümlədən öz nümunəsini təblig edir. Bu mühitin 
formalaşmasında Suruya ilə olan tarixi əlaqələr xüsusi əhəmiyyətlidir. Roma əsarətində 
olan Suriya ərazisində çoxallahlılıq nüfuzdan düçür və İbrahimi dinlər tərəfdar qazanır. 
Bu işdə Kapadokiyada erkən xristian icmaları xüsusi rol oynayır. Hay tayfalarının 
tanrıçaları olan “Anahid” məbədinin Sasanilərin əcdadları ilə əlaqəsi də xeyli sual 
dogurur. 
Din tayfa və qəbilələrin birliyi və inteqrasiyası ilə yanaşı özünü təcrid vasitəsi kimi də 
əhəmiyyətli rolunu çox qədimdən ifadə edib. Məsələn Ermənistan Respublikasının 
konstitusiyasının 8.1 bəndində yazılır: «Ermənistan Respublikası Müqəddəs Erməni 
Apostol kilsəsinin milli kilsə və erməni xalqının milli özəlliyini qoruyan fövqəladə 
missiyasını qəbul edir.» Heç bir dini və ya elmi qurumlar bu absurt yanaşmanı 
sorgulamır ki, “Xristianlıq məgər millətin milli kimliyinin mühafizəsi missiyasını yerinə 
yetirir?” Bu finomeni də, xristianlıq tarixində “Brend” hesab etmək olar. 
VI əsrin sonlarında şimal və şimal şərqdə türklər, qərbdən isə romalılar İran 
cografiyasını təhdid edir. 589-cu ildə Romalılar Bəhram Kəbiri Gürcüstanın şərqindən 
qovurlar. Bəhram Kəbir qiyam qaldırır və IV Hormozu taxdan salır, kor edir və öldürür. 
Taxda onun böyük oglu Xosrov qoyulur. 591-ci ildə Xosrov bizansa qaçır və böyük 
ərazilərin verilməsi hesabına qərb güclərilə birlikdə Bəhram Kəbir  qüvvələrinə qalib 
gəlir. 604-cü ildə Bizansdakı qarışıqlıqdan istifadə edərək Xosrov bizansla müharibəyə 
başlayır və mesapatamiyanı işgal edir. 616-cı ildə II Xosrovun sərkərdəsi 
İskəndəriyyəni tutur. Lakin yenədə dini qüvvələr işə qarışır, 628-ci ildə II Xosrov 
suiqəst nəticəsində öldürülür və yerinə oglu Kavəni qoyurlar. O yarım il hakimiyyətdə 
olur və Bizanslılarla sülh müqaviləsi imzalayır. 
VII əsrin ortalarında İslam qoşunlarının yürüşü ilə Sasanilər sülaləsi tamamilə süqut 
edir və şərti İran adlanan cografiya (Persiya) müxtəlif dinlərin  və dini klanların  
xaosundan qurtarır. Əlbətdəki bu proses tədricən baş verir və Səlcuqilərin gəlişinə qədər 
Fars(pars) əyaləti müxtəlif dini sintez və düşüncələrin istehsalı  mərkəzi olaraq qalırdı. 
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI İLE SÖZLÜ TARİH 
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ÖZET 
Kültür ve tarih kavramları-olguları beşeri yaşamın var oluşu ile birlikte meydana gelmiş 
olup; kültür, o yaşamın tüm unsurlarını içerisinde barındırırken tarih ise bu unsurların 
kronolojik olarak gelecek kuşaklara tezahürünü sağlayan bir disiplindir. İnsanlıkla 
birlikte ortaya çıkan, değişen ve büyüyen kültür, tarih ve çeşitli unsurlar vasıtasıyla 
varlığını devam ettirir ve gelecek kuşaklara ulaşır. Ancak hem kültürün çeşitliliği hem 
de tarih yazımındaki seçicilik ve eleyicilik, kültüre dair bazı detayların ele 
alınamayışına, böylece unutulmasına sebep olmaktadır. Özellikle kültür, kültürel miras 
çerçevesinde değerlendirildiğinde; somut olmayan kültür mirasının somut nitelikteki 
kültür mirasına kıyasla, tarihte eksiksiz-tam ve doğru olarak yer almasının oldukça zor 
olduğundan bahsedilebilir. Nitekim günümüze ulaşmış somut olmayan kültür miras 
niteliği taşıyan unsurların beklenen düzeyde olmayışı bu yargıyı destekler niteliktedir. 
Bu durumun, somut olmayan kültür mirasının öneminin, hem ulusal hem de uluslararası 
düzeyde oldukça geç fark edilişinden kaynaklandığı gibi, geleneksel anlamda tarih 
yazımıyla da ilintili olduğu söylenebilir. Çünkü geleneksel anlamda tarih disiplini için 
kanıt, sahada toplanacak olan somut verilerdir. Ancak insan faktöründen söz 
edildiğinde, somut ürünlerin tek başına yeterli olmayacağı söylenebilir. Zira tarihin 
başlangıcından günümüze kadar çok sayıda büyük-küçük, uzun ya da kısa vadede varlık 
göstermiş aile, grup, topluluk, toplum, millet ve daha birçok insan kümesi, yaşamları 
boyunca çeşitli davranış ve inanış örnekleri göstermişler ve göstermeye devam 
etmektedirler. Tüm bunlar en az somut kültür mirası örnekleri kadar değerlidir. Fakat 
fiziki varlık gösteremediklerinden ve değişen dünyaya ayak uyduramadıklarından hızla 
unutulmaktadırlar. Tam bu noktada sözlü tarihten ve sözlü tarihin somut olmayan kültür 
mirasının kayda geçirilmesi hususunda son derece önem arz ettiğinden bahsetmek 
yerinde olacaktır. İnsanlık ve insanlığın oluşturduğu kültürel çeşitlilik düşünüldüğünde, 
bu çeşitliliğin çok küçük mesafelerde dahi ciddi ayrıntılara sahip olduğu hiç şüphesizdir. 
Bu durum sözlü tarihin geniş konu sahası ve detaylı inceleme gibi belirgin özellikleriyle 
eşdeğerdir. Bu sebepledir ki sözlü tarih metodu, somut olmayan kültür mirasının tüm 
zenginliğiyle geleceğe taşınmasında büyük bir role sahiptir. Bu araştırma, somut 
olmayan kültür mirası ve sözlü tarihin içerik ve yöntem açısından birbirleriyle son 
derece örtüşmesi ve söz konusu alanda sözlü tarihe başvurmanın getireceği kazanımlar 
üzerinde durmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Kültür, Somut Olmayan Kültür Mirası, Sözlü Tarih 
 
A STUDY ON THE RELATIONSHIP OF ORAL HISTORY AND INTANGIBLE 

CULTURAL HERITAGE 
 
ABSTRACT 
The concepts and phenomena of culture and history have emerged with the existence of 
human life; While culture contains all the elements of that life, history is a discipline 
that provides the chronological manifestation of these elements to future generations. 
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The culture, which has emerged, changed and grown with humanity, maintains its 
existence through history and various elements and reaches future generations. 
However, both the diversity of culture and the selectivity and elimination in 
historiography cause some details of culture not to be addressed and thus forgotten. 
Especially when culture is evaluated within the framework of cultural heritage; It can be 
said that it is very difficult for the intangible cultural heritage to take place in history 
completely, completely and accurately compared to the tangible cultural heritage. As a 
matter of fact, the fact that the intangible cultural heritage elements that have survived 
to the present day are not at the expected level supports this judgment. It can be said that 
this situation is due to the fact that the importance of the intangible cultural heritage is 
recognized quite late both at the national and international level, and it is also related to 
historiography in the traditional sense. Because the evidence for the discipline of history 
in the traditional sense is the concrete data to be collected in the field. However, when 
the human factor is mentioned, it can be said that concrete products alone will not be 
enough. Because, from the beginning of history to the present day, many large-small, 
long or short-term families, groups, communities, societies, nations and many other 
groups of people have shown and continue to show various examples of behavior and 
belief throughout their lives. All these are at least as valuable as tangible cultural 
heritage examples. However, they are quickly forgotten because they do not have a 
physical presence and cannot keep up with the changing world. At this point, it would 
be appropriate to mention that oral history and oral history are extremely important in 
terms of recording the intangible cultural heritage. Considering humanity and the 
cultural diversity created by humanity, there is no doubt that this diversity has serious 
details even at very small distances. This situation is equivalent to the distinctive 
features of oral history such as wide subject area and detailed examination. For this 
reason, the oral history method has a great role in carrying the intangible cultural 
heritage to the future with all its richness. This research focuses on the intangible 
cultural heritage and oral history overlapping each other in terms of content and method, 
and the benefits of applying to oral history in the field in question. 
Keywords: Culture, Intangible Cultural Heritage, Oral History 
 
GİRİŞ 
Birçok disiplinde çok farklı tanımlara ve tanımlamalara sahip olan kültür, aslında en saf 
ve yalın haliyle insan ile açıklanabilir. Nitekim sosyal bilimlerde kültürün sahip olduğu 
zenginliğin insan ruhunun zenginliğinden ortaya çıktığı söylenebilir. Söz konusu olan 
bu zenginlik ve bu zenginliği oluşturan en önemli şeyin insan olduğu düşünüldüğünde, 
kültür kavramına dair tanımlarında aynı ölçüde çeşitlilik göstereceği hiç şüphesizdir. 
Kültür kavramının birçok kaynakta çok sayıda kültür bilimci tarafından farklı 
tanımlandığına rastlansa da genel olarak kabul edilmiş en yaygın tanım: bireylerin 
kazandığı sanat, gelenek-görenek, yetenek, alışkanlıklar, tutum ve davranışlar ve tüm 
bunların bilgiyle harmanlanarak hayata geçirilmesiyle var olan, oldukça karmaşık ancak 
kendi içerisinde son derece düzenli bir unsur olduğudur (Aydoğan, 2021). Şahısların 
toplumsal, mantıksal ve duygusal olmak üzere düşünsel durumunun, maddi ve manevi 
her türlü yaşantısal unsurların olgunluğa erişmesi durumu da yine kültür kavramıyla 
açıklanmaktadır. İnsanın merkezde olduğu bu tanımlamayla birlikte kültürün bir grup, 
toplum ya da topluluğa nüfuz etmesinden bahsedilebilir. Nitekim kültür, beden, ruh ve 
bilinç yetilerinin geliştirilmesi ve nesnel bakımdan bir toplumun ortak duygu, düşünce; 
gelenek ve görenek vb. gibi unsurları benimsemesidir (Aydoğan, 2020).   
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Bunun yanı sıra kültüre bir var olma durumu da denilebilir. Zira formal ya da informal 
biçimde eğitim görmüş ve bu eğitimle birlikte, beğeni ve yargı yetisi gelişmiş bir 
karakter kazanma durumu olarak, bir toplumun, kendi iç yasalarına göre, şekil alması ve 
gelişmesi de yine kültürle açıklanabilmektedir. Güvenç ise kültür tanımını, bir milletin 
üyesi olarak insanoğlu'nun kazandığı sanat, gelenek-görenek ve bilgi edinimi 
çerçevesinde değerlendirilecek olan her türlü beceri-yetenek ve alışkanlıkların bütünü 
olarak tanımlamaktadır (Güvenç, 2016). Bu tanımdan yola çıkılarak, insanın nasıl 
duyduğu, düşündüğü, yaptığı, davrandığı, istediği; ya da insanın kendisine nasıl baktığı, 
özünü nasıl gördüğü; değerlerini, ilkelerini, inanç ve isteklerini nasıl ve neye göre 
şekillendirdiği içinde olduğu kültürün göstergesidir. İnsanın benimsemiş olduğu 
kültürü, onun ne tür bir hayat tarzı ne tür bir davranış durumu ya da ne tür bir var oluş 
planı yaptığında yatar (Uygur, 2018). Tüm bu tanımlamalar düşünüldüğünde kültür 
kavramının metnin başında geçen karmaşıklığından ziyade içeriğinin ve böylelikle de 
anlamlandırılmasının çeşitlilik göstermesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu durum 
kültür ve kültürün üzerine yansımış olduğu nesnelerin birbirinden ayırt edilmesi 
durumunda bir karışıklığı meydana getirmektedir. Söz konusu olan karışıklık kültür ve 
kültürün üzerine yansıdığı nesnelerin birbirinin yerine konularak algılanmasına sebep 
olmaktadır. Söz konusu olan nesneler kültür varlığı olarak adlandırılmaktadır. İnsanlar 
kültürel özellikleri, kültür varlığı olarak nitelendirilen nesnelerin kendilerine has 
özelliklerinden anlamaktadırlar. Bu sebeple bu nesneler kültür yerine kültürün taşıyıcı 
unsurları olarak görülmektedirler. Zira bu eserleri ortaya koyan kişiler o eserlere, 
yapıldığı dönemdeki toplumun kültürünü yansıtırken, o toplumun kültürel yapısına ait 
izleri taşıyarak, diğer kültürlerden ayrılan, kendilerine özgü kültürü de oluşturmaktadır. 
Bir ulusun milli bir ruhla bütünleşerek ulus olması, bir toplumun diğer toplumlardan 
ayrışması ancak bu kendine özgü kültürel değerlerinde saklıdır (Öner, 1995). 
Kültüre dair bir örnek verilecek olursa; A ve B olmak üzere iki kişi ve A kişisinin B 
kişisine somut olarak uzattığı bin dolarlık bir banknot düşünelim, bu durum kültürel 
bakımdan çok farklı açılardan değerlendirilebilmektedir. Söz konusu durum; bir borcun 
ödenmesi, bir hayr bağışı, rüşvet, yatırım, kinaye, kışkırtma ve daha birçok farklı 
manada algılanabilir. İşte tüm bu farklı manalar kültürün ve o kültürü ortaya koyan ve 
gün geçtikçe şekillendiren insan faktörüyle ilgilidir (Göğebakan, 2015). İnsan 
faktörünün bir sonucu olarak kültürün sahip olduğu zenginlik ve çeşitliliğin kuşaktan 
kuşağa aktarılmasıyla birlikte çok daha geniş alanlara ve çok fazla sayıda topluma 
ulaşabilen kültür, tüm kültürel öğelerle birlikte kültür mirası başlığı altında 
toplanmaktadır. 
 
KÜLTÜREL MİRAS 
Kültürel miras tanımlamasını yapmadan önce mirası tanımlayacak olursak, en sade 
haliyle miras, bir neslin kendinden sonrakilere bıraktığı kıymete değer maddi ve manevi 
her türlü şey olarak tanımlanabilir. Tanımda da belirtildiği gibi miras bina, toprak 
parçası, mücevher vb gibi maddi boyutta olabileceği gibi, ahlak, dürüstlük, güven, 
sadakat, sevgi, bağlılık gibi manevi boyutta da olabilmektedir. Buradan hareketle, bir 
neslin kendinden sonra gelecek nesle bıraktığı maddi şeyler somut kültürel miras olarak 
kabul edilirken, gelecek kuşaklara kalan manevi şeyler de somut olmayan kültür mirası 
kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak her ikisi de kültür mirası başlığı altında 
toplanmaktadır. Kültür mirası en yaygın kabul edilmiş tanımıyla, binlerce yıllık uygarlık 
tarihi içerisinde insanoğlunun doğrudan ya da doğa ile birlikte ortaya koyduğu 
değerlerdir.   
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Daha öncede belirtildiği gibi kültür mirası hem maddi hem de manevi unsurları 
içerisinde barındırmasından dolayı, toplumların-milletlerin düşüncelerini, yaşam şeklini, 
düşünsel ve ruhani başarılarını gösteren maddi boyuttaki nesneler ve manevi boyuttaki 
geleneklerden oluşmaktadır.  
Bu bakımdan doğal sit alanları, yaşamsal izlere rastlanan mağaralar, özel niteliğe sahip 
olan ağaçlar, göller, dağlar bununla birlikte dini ve kültürel şölenlerin-ritüellerin 
yapıldığı yerler, antik kent kalıntıları ve bir takım tarihi özelliğe sahip olan yerler 
taşınmaz kültür varlığı olarak somut kültür mirası kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bunun yanı sıra heykel, resim, seramik, rölyef, gravür gibi sanatsal ürünler olabileceği 
gibi gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan kap-kacak, kıyafet, takı ya da önemli 
şahsiyetlere ait eşyalar ve arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kalıntılarda taşınır kültür 
varlığı niteliği gösteren somut kültür mirası ürünleridir. 
Aynı zamanda insanlık tarafından ortaya koyulmuş olan beceri-hüner, gelenek-görenek 
ya da tıbbi ve teknik bilgiler de kültür mirasının somut olmayan boyutu ile ilişkilidir. 
Her toplumun yaşam içerisinde kendilerine has oluşturmuş oldukları bir takım davranış, 
inanç ve yaşamsal alışkanlıkları, ritüelleri vardır. Bu ritüeller bazen inanç kaynaklı, 
bazen yaşanılan coğrafya kaynaklı ortaya çıkan somut olmayan kültür mirası 
kapsamında değerlendirilen unsurlardır. Bunlar mitolojik hikâyeler, efsaneler, destanlar, 
şiirler, türküler, şarkılar, şiirler, olabileceği gibi; bir toplum tarafından ortaya koyulmuş 
tiyatral gösteriler-oyunlar, doğum, ölüm, evlenme törenleri, yine bir topluma ait çeşitli 
bayramlar-kutlamalar ve tıbbi ölçekte değerlendirilen uygulamalar da somut olmayan 
kültür mirası unsurları arasında sıralanmaktadırlar (Aydoğan, 2020). Binlerce yıllık 
kültür birikimine sahip olan insanlık tarihi, toplumların-milletlerin zihinlerinde-
belleklerinde yer etmiş olan sözlü kültür ürünleriyle varlık göstermektedirler. Bunlar; 
bir toplumu şekillendiren, ona yön veren atasözleri, fıkralar, bilmeceler, ilahiler, ağıtlar, 
maniler, tekerlemeler gibi sözlü kültür öğelerinden oluşmaktadır. Bir toplumu toplum 
yapan, o toplumda yaşayan insanların arasındaki bağlılığı sağlayan en önemli faktörler 
hiç şüphesiz bahsi geçen öğelerdir. 
Ancak önemine binaen muhafazası ve önemi geç fark edilmiş olan somut olmayan 
kültür mirası unsurları, Paris'te 17 Ekim 2003 tarihinde yapılan bir toplantı neticesinde 
"Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi" UNESCO Genel Kurulu'nda 
imzalanmasıyla resmi bir statü kazanmıştır. 155 devlet tarafından imzalanan sözleşme, 
somut olmayan kültürel mirasın korunması için uluslararası platformda ihtiyaç duyulan 
ilk yasal, idari ve mali dayanak sağlayan sözleşme olmuştur. Bu sözleşmenin amacı; 
tüm dünyada yaşatılmakta olan halk bilgisi yaratmaları, bilgi ve sanatsal ifadeleri 
yaşatmada kullanılacak olan uluslararası bir çerçeve oluşturmaktır. UNESCO, somut 
olmayan kültürel miras, somut kültürel miras, doğal miras ve doğal miras arasındaki 
ilişkiyi göz önüne almış, özellikle somut olmayan kültürel miras, doğal miras ve somut 
miras arasındaki ilişkiyi ele alarak, özellikle somut olmayan kültürel mirasın 
muhafazasına ilişkin tüm dünya üzerinde yaygın bir endişenin olduğunu, küçük 
grupların, yerel halkların veya somut olmayan kültürel mirası üreten kişilerin ürettikleri 
bu mirası koruyup geliştirerek devam ettirmeleri adına önemli sorumluluklar 
üstlendiklerini ve insan yaratıcılığını beslediklerini düşünerek böyle bir sözleşmenin 
imzalanması için mantıksal temelde bir çerçeve oluşturulmuştur. UNESCO'nun 
sözleşme metnine göre "Somut Olmayan Kültürel Miras" kavramının ifadesi; "Belli bir 
toplumda geleneğe bağlı olarak meydana gelmiş olan geleneksel, popüler veya folk 
kültürün, başka bir ifadeyle kolektif eserlerin bütün şekillerini içerisine alan bir terim 
olmasıdır.   
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Bu miras; sözlü gelenekleri, görenekleri, dilleri, müziği, dansı, ayin törenleri ve 
kutlamaları içermektedir. Söz konusu olan bu gelenekler ya kültürel ifade şekilleri 
yoluyla veyahut da çeşitli kültürel faaliyetleri bir araya toplayan kültürel mekânlar 
yoluyla açığa çıkarlar. Somut olmayan kültürel mirasa yönelik bir odaklanma; 
"Geleneksel ve popüler kültürün bir yaşam tarzı olduğunu belirten, iç içe geçmiş 
ilişkiler ve paylaşılan bilgi sistemleri bütünü olduğunu vurgulayan sosyal bağlamcı bir 
odaklanma olmak zorundadır." şeklindedir (Ekici, 2004). 
UNESCO'nun yapmış olduğu bu sözleşme kapsamında somut olmayan kültürel miras 
kavramı beş başlık altında toplanmıştır. Bunlar: 
* Somut Olmayan Kültürel Miras öğelerinin aktarılmasında dilin bir araç olarak 
kullanıldığı sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler. Eğer konu Türk anlatı türleriyle 
sınırlandırılarak anlatılacak olursa; mitler, efsaneler, destanlar, masallar, hikâyeler, 
türküler, ninniler, ağıtlar vb. sayılabilir. 
* Gösteri sanatlarının ele alındığı maddede fasıllar, Karagöz-Hacivat, meddah, orta 
oyunu, köy seyirlik oyunları vb. gibi tiyatro örnekleri, halk müziği ve halk oyunları 
icraları vb. sayılabilir. 
* Uzun süre devam eden ve halk tarafından benimsenmiş ritüeller, festivaller gibi 
toplumsal uygulamalar. Doğum, sünnet, askere uğurlama, evlenme, ölüm vb. gibi geçiş 
dönemi gelenek ve görenekleri, toy, şölen, bayram, yıl dönümü gibi her türlü geleneksel 
bir araya gelme biçimleri ve bunların getirisi olan geleneksel uygulamalar ve inançlar 
vb. sayılabilir. 
* Evren, doğa ve halk bilgisi ile ilgili uygulamalar içerisinde sayılan, halkın geleneksel 
kültürel yapısı içinde oluşturduğu halk hekimliği, halk baytarlığı, halk meterolojisi vb. 
gibi unsurlar. 
* El sanatları geleneğine dayanan, usta-çırak ilişkisi ile öğretilen-öğrenilen kalaycılık, 
bakırcılık, demircilik, semercilik, yorgancılık, sepetçilik vb. uygulamalar örnek olarak 
sıralanabilir (Oğuz, 2004). 
Söz konusu sözleşmenin ilk iki maddesi ele alınacak olunursa, öncelikle somut olmayan 
kültür mirasının tanımlanmasının yapılmış olduğu ikinci maddede, kişilerin, grupların 
ve toplulukların kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, 
temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve benzeri şeylere yönelik araç ve gereçler, 
kültürel mekanlar somut olmayan kültürel miras tanımlamasında yer almıştır. Ayrıca 
aynı maddede, kuşaktan kuşağa aktarılan, somut olmayan kültürel miras, insan 
topluluklarının, gruplarının bulundukları çevreyle birlikte, doğayla ve tarihleriyle 
etkileşimlerine bağlı olarak, devamlı yeni baştan yaratılır ve bu durum onlara kimlik ve 
süreklilik duygusu kazandırır; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan 
saygıya katkıda bulunur" denilerek somut olmayan kültürel mirasın işlevi açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu maddeden yola çıkarak somut olmayan kültürel mirasın toplumdaki 
milli birlik ve bütünlük bilincinin gelişmesinde son derece önem arz ettiği ve bu sebeple 
korunmasının ve yaşatılmasının da aynı ölçüde kıymetli olduğundan söz etmek yerinde 
olacaktır. Bu durum somut olmayan kültürel mirasın muhafazası ve sürekliliğin 
sağlanmasına dair çalışmalar yürütülmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Birçok 
sahada pek çok farklı yöntemle uygulanan araştırma metotları bulunmaktadır. Ancak 
somut olmayan kültürel mirasa yönelik belki de en doğru araştırma yönteminin son 
zamanlarda özellikle disiplinler arası çalışmalarda popülerlik kazanmaya başlayan sözlü 
tarih uygulamasının olduğu söylenebilir.  
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜR MİRASI VE SÖZLÜ TARİH 
Somut olmayan kültür mirasına dair unsurların insan faktörü düşünüldüğünde yeterince 
zengin bir çeşitliliğe sahip olmadığı söylenebilir. Bu durum hem somut olmayan kültür 
mirasının ulusal ve uluslararası ölçekte geç kabul edilişi ve de kayda geçirilmesi 
hususunda geleneksel tarih yönteminin eleyiciliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple 
somut olmayan kültür mirasına ait unsurlar kayda geçirilmeden gelecek kuşaklara nüfuz 
etmeden kaybolmaktadır. Bu durum toplum, millet, birlik ve bütünlük gibi duyguları 
olumsuz manada etkilemektedir. Her bir insanın, ailenin, topluluğun ya da toplumun 
özel, özerk kendine has duygu, düşünce, davranış özellikleri vardır ve tüm bu 
özelliklerin geleneksel tarih yöntemiyle kayda geçirilmesi pek olanaklı değildir. Bu 
noktada geçmişten gelen ancak günümüzde tekrar eski önemini kazanmaya başlayan 
sözlü tarihten bahsedilebilir. Sözlü tarihin somut olmayan kültür mirasına dair 
kazanımlarından bahsetmeden önce kısaca tarihten ve sözlü tarihin ne olduğundan söz 
etmek yerinde olacaktır. 
Aslında tarihin kökeni düşünülecek olursa tarihin ilk halinin de mecburen sözlü olduğu 
açıktır. Bu sebeple ilk varlık gösteren tarih metodunun sözlü tarih olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Çünkü yazıdan önce, tarih de dâhil olmak üzere tüm sosyal bilimler 
ağızdan ağıza sözle aktarılmaktaydı. Bu durum zamanla sözlü bir tarih geleneğinin 
ortaya çıkmasına sebep olmuş ve sözlü gelenek anlatıcıları tarafından da meydana gelen 
olaylar uzun yıllar nesilden nesile aktarılmıştır (Uygun, 2006). Zira tarihi süreç 
içerisinde meydana gelmiş olaylar, insanların zihinlerine nüfuz etmekte ve insanların 
sözlü repertuarı içerisinde türkü, ninni, şiir, destan, hikâye, atasözü, fıkra vb. gibi 
şekillerde ortaya çıkmaktadır. Tüm bu destanlara, şiirlere, türkü veya ağıtlara bakılacak 
olursa her insanın hayat hikâyesinden ortaya çıktığı ve dilden dile aktarılarak insanların, 
toplumların hafızalarına kazınmaları sözlü gelenek vasıtasıyla mümkün olmuştur. 
Ancak, sözlü tarihin geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen, uzun süre tarihçilerin 
ya da bilim insanlarının gündeminde olmamış bu yöntemin geçerlik ve güvenirliğine 
itimat edilmemiştir (Küpüç, 2014). Fakat II. Dünya Savaşı sonrasında ses kaydedici 
cihazların ortaya çıkması ve bununla birlikte ilerleme gösteren teknolojik gelişmeler 
tekrardan sözlü tarih yönteminin kullanılabilirliğini gün yüzüne çıkarmıştır (Kaya, 
2013). Geleneksel anlamda tarih yazan tarihçilerin sözlü tarihin güvenirlik ve 
geçerliğine karşı şüpheyle bakmalarına rağmen daha öncesinde de değinildiği gibi II. 
Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa ve Amerika'da sözlü tarihe yönelik birçok 
adım atılmıştır (Küpüç, 2014). 
Sözlü tarih metodunun tarihçesinden bahsederken, tarihin hem en eski hem de en yeni 
halidir demek yerinde olacaktır. Yazının icadından ve yaygınlaşmasından önce, tarih de 
dâhil olmak üzere tüm toplumsal-sosyal bilgi ağızdan ağıza iletilerek gelecek kuşaklara 
aktarılmak zorundaydı. Bu sebeple tarihin ilk zamanları için sözlü tarih ifadesini 
kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur. Bugün bile dünyada, insanların kuşaklar 
öncesine uzanan savaşların, felaketlerin ya da soy bilgilerinin öykülerini anlattıkları 
yerler vardır. Aynı zamanda sözlü tarih, tarihin en yeni biçimidir çünkü içinde 
bulunulan zamanı belgelemek için daha önce hiç yapılmamış bir şekilde bir kayıtlama 
söz konusudur. Son zamanlarda akademik dünyada da sık sık rastlanılan bir yöntem 
olan sözlü tarih, incelenen tarihsel, sosyal, kültürel vb. gibi olay ve olgulara yönelik 
görgü tanıklıklarının ön plana çıktığı deneysel araştırmalara imkan verdiğinden 
disiplinler arası akademik çalışmalarda kullanılabilirliği artmıştır.   
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Zira sözlü tarih hem tarihi belgelerden yararlanması hem de araştırmacı-görüşmeci, ses 
veya görüntü kaydı ya da her ikisi gibi uygulamalarla bilimsel yönden geçerliliği ve 
güvenirliliği oldukça yüksektir (Kabapınar ve İncegül, 2016). 
Sosyal ve kültürel geçmişin anlatımına dair bugüne kadar pek çok yöntem 
kullanılmıştır. Ancak tüm detaylara ulaşılamadığından daha genel çerçevede 
anlatılabilmiştir. Bu sebeple sözlü tarih daha çok özel ve detay incelemelerde 
bulunabilmesi açısından mikro tarih niteliğinde ifade edilebilmektedir. Bu durum 
detaydan genele gidilebilecek bir sağlamayı da mümkün kılmaktadır. Sözlü gelenek 
üzerinde çalışılarak oluşturulacak olan bir sözlü tarih çalışmasından söz edilebildiği 
gibi, sosyal ve kültürel belleğin sözlü ifadenin kaydedilmesi yoluyla da sözlü tarih 
çalışmasının yapılması mümkündür. Sözlü tarih gün yüzüne çıkmamış kültürel 
unsurların en saf ve gerçek haliyle birincil ağızdan eksiksiz bir şekilde anlaşılmasına 
katkıda bulunmaktadır. Zira sosyal-kültürel olayları ya da kültürel değerleri yaşayan ve 
devam ettiren kişilerden yararlanabilme imkânı, çok yönlü düşünebilme ve 
derinlemesine inceleyebilmeyle birleştiğinde, şahısların ve toplumların kültürel tutum 
ve davranışlarının ya da benimsedikleri kültürün nereden ve nasıl kaynaklandığının 
daha iyi kavranmasına sebep olacaktır. Bu sebeple sözlü tarihe geçmişin ve günün 
yaşayan belleği denilebilir. Sözlü tarih geçmişi ve günü tanıklar ve bizzat hali hazırda 
yaşayan kişiler aracılığıyla toplumların sözlü ifadeleriyle aktarılmasına olanak sağlayan 
bir yöntemdir. Herhangi bir insanın, grubun, toplumun ve bu toplumun tüm izlerini 
taşıyan binaları, sokakları, köprüleri, kahvehaneleri, anıtları vb. daha birçok şeyin 
görünenin ardındaki kültürel rollerini insanların üzerindeki etkisini en doğru şekilde 
öğrenmek ancak yaşayan tanıklar vasıtasıyla sözlü tarih yöntemiyle mümkündür 
(Kumru, 2009). 
Sözlü tarih çalışması yalnızca geçmişe yönelik değil aynı zamanda mevcut yaşayan 
belleğin kaydı olması sebebiyle de ileriye dönük, mekân ve zaman bağlamında 
açıklamaları mümkün kılan bir yöntem olma özelliğine sahiptir. Bu sebeple sözlü tarih, 
tarihin içindeki insan faktörünü birçok yönden ön plana çıkararak sosyal ve kültürel 
yapı üzerindeki etkisini her açıdan derinlemesine incelemektedir. Bu da yalnızca otorite 
şahıs, grup, topluluk ya da toplumun değil sıradan insanlarında yaşadıkları kültürel 
değerlerin gün yüzüne çıkmasına sebep olmaktadır. Nitekim geçmişten günümüze kadar 
ulaşmış halkın duygu, düşünce ve yaşantılarından türeyen destanlar, ninniler, türküler, 
atasözleri, deyimler vb. daha birçok unsur ve türevleri küçük büyük insan 
topluluklarının yaşantıları sonucu ortaya çıkmıştır (Kumru, 2009). Sözlü tarih, yazılı 
kaynakların aydınlatmakta yeterli olmadığı durumlarda belirli zaman, mekân, toplum, 
sosyal ve kültürel yapıların anlaşılmasında ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle sözlü tarih 
kendi bilgisini belirli temalar etrafında derleyip düzenleyen yaşamsal öykülerden 
beslenmektedir (Öztürkmen, 2002). Buradan yola çıkarak sözlü tarihin gizli kalmış, 
görülmemiş, kaybolmuş ya da kaybolmaya yüz tutmuş sosyal, kültürel değerleri ortaya 
çıkardığından bahsedilebilir. Bu sebeple sözlü tarih hemen yanı başımızda duran ancak 
çoğu zaman kayda geçirmeyi unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz kültürel nitelik gösteren 
kaynakların, korunmasına ve yaşatılmasına dair son derece önem arz etmektedir. Bu 
konuda Michelet sözlü geleneği şu sözlerle değerlendirmektedir: sözlü gelenek olarak 
tabir edilen şey, orada burada insanların ağızlarında dolaşan, herkesin, köylülerin, 
kasaba halkının, yaşlı adamların, kadınların, hatta çocukların tekrar tekrar anlattığı, bir 
köy kahvehanesine girildiğinde hemen herkesin duyabileceği mevsim, dönem, ekonomi, 
yaşam, gelenek-görenek, ahlak, tutum ve davranışlar üzerine öğrenilecek tüm ulusal 
değerlerdir (Avcı Akçalı ve Aslan, 2012).  
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Sözlü tarih, en basit tanımıyla insanlarla görüşme yapılarak anlatı ve veri toplanmasıdır. 
Bireylerin doğrudan deneyimlerini, gözlemlerini ve öykülerini kullanarak, yazılı 
kaynaklardan farklılaşabilen yahut yazılı kaynaklar tarafından belgelenmiş kayıtlar ve 
anlatılar olarak ortaya çıkarmaktadır.  Bu açıdan sözlü tarih, tarihi boşlukları 
doldurmanın da verdiği ayrı bir öneme sahiptir (Akbar, 2012). Sözlü tarih, 
erişilememesi durumunda tarihe yansımayacak olan her kesitten her tür insanın 
yaşamını ve duygularını belgeleyerek, geçmişin çok daha toparlayıcı, daha doğru-tam 
bir betimlemesini yaratmamıza izin verir. İşte burada tarihin görüşmeler, kayıtlar 
yoluyla sözlü tarih vasıtasıyla nasıl kullanılacağı, sosyal, ekonomik ve kültürel 
hayatımızın sosyal tarih perspektifinden nasıl ele alınması gerektiği açıklanmaktadır. Bu 
sayede yazılı kayıtların çok fazla üzerinde durmadığı, yaşamın temel alanları da 
araştırılabilir olmaktadır (Kumru, 2009). 
Her bir topluluk hem maddi hem de manevi anlamda farklı unsurlardan oluşmakta ve 
söz konusu olan bu unsurlar mevcut topluluğun sosyal ve kültürel kimliğini ifade 
etmektedir. Buradan hareketle Yıldırım sözlü tarihi, bir milletin yaşamında, şahısların 
sözlü ve yazılı geleneklerinde yer alan kabulleriyle, müştereklik gücüne erişen ve 
kimliği oluşturan maddi ve manevi faaliyetler bütünü olarak tanımlamıştır (Yıldırım, 
1998). 
Geleneksel tarih, genelleme yapmak zorunda olduğundan dolayı, birbirinden farklı 
hayatlar yaşamış insanları ve toplumsal normları, sosyal ve kültürel değerleri çok fazla 
ayrıştıramadan aynı kefeye koymuştur. Bu durum sayısız yaşamöyküsü, tecrübe, 
gelenek, inanç ya da kültüre dayalı birçok değerin kaybolmasına sebep olmuştur. 
İnsanlar sosyal ve kültürel değerlere, geçmişe ancak kendilerinden, ailelerinden ya da 
yakın çevrelerinden izler bulduğunda daha korumacı ve sahiplenici olmaktadırlar. Bu 
sebeple yerel tarihte denilebilecek olan mikro tarih özelliğine sahip olan sözel tarih ile 
kurulan ilişki küçük ölçüde şahısların büyük ölçüde ise toplumların birlik ve beraberlik 
duygusuna olumlu anlamda etki edeceği gibi, somut olmayan kültürel mirasa olan ilgi 
ve alakanın artmasıyla birlikte kültürel miras bilincinin oluşmasına da katkı sağlayacağı 
söylenebilir. Eğer hemen yanı başımızdaki tarihin farkına varmazsak geçmişten 
geleceğe bir sürekliliğin parçası olamayız. Ayrıca yazılı tarih hayatın temel alanlarından 
bazılarını da gözden kaçırabilmektedir. Aile ilişkileri, özel hayat, çocukluk ve gençlik 
dönemleri bunlardan bazılarıdır. Unutulmamalıdır ki yaşanılan toplumun sosyal ve 
kültürel değerlerini ve bunların nedeninin, niçininin sebebini en iyi kitaplarda tüm 
detaylarıyla var olmayan bilgileri, büyük anne ve babalarımızdan öğrenebiliriz. 
Sözlü tarihle birlikte somut olmayan kültürel mirasa ilişkin yalnızca var olan, yaşanmış 
ya da yaşanan değerler hakkında bilgi elde etmek değil, aynı zamanda insanların-
toplumların söz konusu yaşanmış ya da yaşanan şeyler hakkında ne düşündüğü, hangi 
inançla ya da neden kaynaklandığı, var olanların insanlar tarafından nasıl algılandığı, en 
önemlisi yaşanmış ve yaşanan şeyler hakkında şuan ne düşündükleridir (Küpüç, 2014). 
 
SONUÇ 
Toplumların birlik ve bütünlüğünün sağlanması ve korunmasında, milli birlik ruhunun 
oluşmasında en önemli şeyin ortak yaşantılar olduğu söylenebilir. Bu yaşantılar 
insandan insana, aileden aileye ya da toplumdan topluma farklılık gösteren kültürel 
unsurlardan oluşmaktadır. İnsan faktörünün etkisiyle bu kültürel değerler oldukça 
çeşitlilik göstermektedir. Ancak, söz konusu kültürel değerler somut nitelik 
göstermediğinden ve günümüz dünyasında var olan kültürel asimilasyonun etkisiyle 
kaybolmakta ya da kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya gelmektedir.   
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Ulusal ve uluslararası ölçekte önemi, bunun neticesinde kabulü ve korunması 
gerektiğinin yasalaştırılması, son derece geç olan somut olmayan kültür mirası 
unsurlarının unutulmaması ve devamlılığını sürdürmesi oldukça önem arz etmektedir. 
Bu önem, somut olmayan kültür mirası öğelerinin toplumların ruhuna nüfuz etmesinden 
ve mevcut toplumda yaşayan insanların o topluma aidiyet duygusu geliştirmesinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim önemine binaen ister büyük ister küçük bir kitle tarafından 
benimsenmiş olsun ya da yaşanmışlığı, yaşanırlığı ya da bilinirliği diğer kültürel 
değerlere kıyasla az olsun fark etmeksizin, tüm kültürel değerlerin unutulmaması, kayıt 
altına alınması, muhafaza edilmesi, yaşatılması ve bu yönde bir bilinç oluşturulması için 
uygulanabilinecek önemli yöntemlerden birinin sözlü tarih uygulaması olduğu 
söylenebilir. Çünkü ister somut ister somut olmayan kültür mirasına ilişkin unsurlar 
olsun yalnızca tarihsel belge adı altında yazılı metinlerde aranmamalıdır. Bir fotoğraf, 
bir cadde, ya da süreklilik arz eden tutum ve davranışlar da belge niteliği 
taşıyabilmektedir. Fakat bu gibi belgeleri anlamlandırabilmek var olanın arka planını 
görmekle mümkün olacaktır. Bunların öncelikle ve özellikle sözlü tarih uygulamasıyla 
sağlanabileceği söylenebilir (Kumru, 2009). 
Sözlü tarih, geleneksel tarihçiler tarafından çok fazla onaylanmayan bir yöntemdir. 
Fakat sözlü tarih, tarihi yaşayanların canlı olarak aktardıklarıdır. Kısacası sözlü tarih 
yaşayan tarihin kendisidir. Geleneksel tarih, geçmiş olay ve olguları, sosyal ve kültürel 
değerleri soğuk ve formel bir üslupta verdiğinden özellikle genç kuşakların uzak 
durduğu ve hoşnut olmadığı bir disiplin olarak görülür. Bu bakış açısıyla birlikte de 
tarihsel geçmiş yeterince doğru kayda geçirilememekte, benimsenmemekte ve bunun 
neticesinde de muhafaza edilememekte ve kaybolmaktadır. Oysa sözlü tarih yöntemiyle 
birlikte genç nesiller kendilerinden bir şeyler bulduklarından dolayı geçmişe, tarihe, 
kültüre olan ilgileri artmakta ve sahiplenici, korumacı bir tavır geliştirmektedirler. Sözlü 
tarih uygulaması esnasında kullanılan, gün yüzüne çıkmamış, kayıtlara girmemiş farklı 
yerel kelimeler, deyimler, özdeyişler, atasözleri, efsaneler, türküler ve daha birçok şey 
kayıt altına alındığında çok zengin bir birikim elde edilebilecektir. Aynı zamanda 
söyleyen kişilerin bunları söyleme biçimleri, telaffuzları ve anlatılan, bilgi verilen 
şeylerin ortaya çıkış noktalarının ve benimsenmelerinin, devam ettirilmelerinin belki de 
daha sonra terk edilmelerinin sebepleriyle birlikte verilmesi, somut olmayan kültürel 
mirasa yönelik son derece önemli katkılar sunacağı söylenebilir (Küpüç, 2014). 
Sonuç olarak sözlü tarih uygulamasıyla birlikte, insanlar tarihe karşı olan uzak ve soğuk 
bakış açılarının dışında, bir hissiyat geliştirerek, yaşayan kültürlerine 
ulaşılabilirliklerinin farkına varmaktadırlar. Bu durum özellikle genç nesillerin 
geçmişlerine ve kültürel kimliklerine yönelik ilgilerini artırmaktadır. Aynı zamanda 
sözlü tarih, insanların somut olmayan kültürel mirasın farkına varmalarına ve kendi 
yaşantılarında da var olan farklılıkların önemli birer değer olduğunun bilincine vararak, 
kültürel miras bilinci geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. 
 
KAYNAKÇA 

Akbar, S. (2012). (Ortak ve uygulayıcı müdür), Diyalog raporu- Orta doğu ve 
orta asya'da sözlü tarih. The Hollings Center, İstanbul. 

Avcı Akçalı, A. ve Aslan, E. (2012). Tarih öğretiminin iyileştirilmesi yolunda 
alternatif bir yöntem: Sözlü tarih. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 
s. 669-688.  



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

210 

Aydoğan, Y. (2020). Kültürel miras bilinci kazanımıyla ilgili müze eğitimi dersi 
üzerine bir durum çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Aydoğan, Y. (2021). Kültürel Mirasa Açılan "Kapı": Nitel Bir Araştırma. AART 
Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Yayın No: 
4200. ISBN: 978- 975- 06- 4157- 2 s. 958. 

Ekinci, M. (2004). Somut olmayan kültürel miras neden ve nasıl korunmalı ve 
nasıl müzelenmeli: sorunlar, çözümler ve ülkelerden örnekler. Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi, s. 57. 

Göğebakan, Y. (2015). Kültür varlığı ve eğitim. (1. baskı). Saarbrücken: Türkiye 
Alim Kitapları. 

Güvenç, B. (2016). İnsan ve kültür. İstanbul: Boyut Yayıncılık. 
Kabapınar, Y. ve İncegül, S. (2016). Değişim ve süreklilik bağlamında oyun ve 

oyuncağa bakmak: Bir sözlü tarih çalışması. TUHED Turkish History Education 
Journal. Spring 2016, 5 (1), s. 74-96. 

Kaya, M. (2013). Sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi 
olarak sözlü tarih: Amaç, içerik, uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Kumru, G. (2009). Tarih öğretimi açısından sözlü tarih yazımı: Karaca Ahmet 
dergahı örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

Küpüç, E. (2014). Sözlü tarih kavramı ve sözlü tarihin tarih öğretimindeki rolü. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü. 

Oğuz, M. Ö. (2004). Gazi üniversitesi türk halk bilimi araştırma ve uygulama 
merkezi müdürü Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un konuşması. Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Müzelenmesi Sempozyum Bildirileri. Ankara: Gazi Üniversitesi, s. 9. 

Öner, N. (1995). Felsefe yolunda düşünceler. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 
Öztürkmen, A. (2002). Sözlü tarih: Yeni bir disiplin cazibesi. Toplum ve Bilim, 

91, s.115-121. 
Uygun, S. (2006). Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarh Yaklaşımı ve 

Sözlü Tarihte Bir Öğretmen: Hayrettin Uysal. Çağdaş Eğitim Dergisi, CCCXXVIII, 
Ankara, 24-23. 

Uygur, N. (2018). Kültür kuramı. (5. baskı). İstanbul: YKY. 
Yıldırım, D. (1998). Tanzimat'tan meşrutiyet'e kadar bizde tarihçilik. Tanzimat-

II, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

211 

TÜRK MİTOLOJİSİN PLASTİK SANATLARA YANSIMASI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME “HAYVAN SEMBOLİZMİ” 

 
Dr. Öğretim Üyesi Okan BOYDAŞ 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-
İş Eğitimi Anabilim Dalı 
ORCID: 0000-0002-3267-1058 

 
Özet 
Türkçeye “söylence” olarak uyarlanan mitoloji kavramı, dünya sanatında olduğu gibi 
Türk sanatında da birçok alanda farklı sembollerle varlığını göstermektedir. Türkler, 
geniş bir coğrafya da hüküm sürdüğünden dolayı yaşadıkları bölgelerde çeşitli 
kültürlerle etkileşime girerek zengin bir mitolojik geçmişe sahip olmuştur. 
Medeniyetlerin belleğini oluşturan mitler ait olduğu toplumun, kültür ve inançlarının 
yeni nesillere aktarımında oldukça önemli bir role sahiptir. Toplumsal yaşanmışlıklar 
hakkında bilgi veren bu mitler bireylerin düşünsel dağarcığının da gelişmesine katkıda 
bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında, geçmişten günümüze birçok medeniyetin sanatsal 
çalışmalarında, bitki ve hayvan tasvirlerine doğrudan ya da dolaylı olarak mitsel 
anlamlar yüklendiği görülmektedir. Bu bağlamda Türk sanatlarında da kullanılan kartal, 
ejderha, kurt gibi hayvan sembollerinin önemi aşikârdır.  
Bu çalışmada, Türk mitolojisine kaynaklık eden konulardan biri olan hayvan 
sembolizmi, verilecek çeşitli örnekler çerçevesin de açıklanmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mit, kartal, sembolizm 
 
AN ASSESSMENT ON THE REFLECTION OF TURKISH MYTHOLOGY ON 

PLASTIC ARTS “ANIMAL SYMBOLISM” 
 
Abstract 
The concept of mythology, which was adapted into Turkish as “myth”, shows its 
existence with different symbols in many fields in Turkish art as well as in world art. 
Turks have a rich mythological history by interacting with varios cultures in the regions 
they live in, as they rule in a wide geography. 
The myths that make up the memory of civilizations have a very important role in 
transferring the the culture an beliefs of the society to which they belong to the ne 
generations. These myths, which provide information about social experiences, have 
also contributed to the development of individuals intellectual repertoire. From this 
point of wiew, it is seen that in the artistic Works of many civilizations from the past to 
the present, mythical meaning have been attributed direcctly or indirectly to the 
depictions of plants and animals. In this context, the importance of animals symbols 
such as eagle, dragon and wolf, which are also used in Turkish arts, is obvious.  
In this study, animal symbolism, which is one of the sources of Turkish mythology, will 
be tried to be explained within the framework of varios examples. 
Keywords: Myth, eagle, symbolism 
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GİRİŞ 
Yüzyıllardır bireylerin inançları ve kültürleri doğrultusunda ürettiği mitler duygu ve 
düşüncelerini ifadesinde dışavurum yöntemi olmuştur. Bireyin kendisini ve yaşadığı 
evreni anlamlandırmasında nesiller ve kültürler arası iletişim rolü üstlenen mitler 
sanatsal yaratıyı şekillendiren yapı taşlarındandır. 
Eski Yunan’da “söz” anlamına gelen “mythos” kelimesine dayanan mitlerin temelin de 
söylenen veya duyulan söz efsane anlamı bulunmaktadır. Mitlerin geleneksel anlamına 
bakıldığında, eski toplumların din ve tanrılar hakkında ki inanışları ve toplumun hayal 
gücü üzerinde iz bırakan halk hikâyelerine karşılık gelmektedir. Bir din veya halkın 
kültüründe ki kahramanları, tanrıları ve verenin varoluşuna dair tüm sözlü ve yazılı 
birikimi inceleyip sınıflandıran çalışmalar bütünü ise “mitoloji” kavramı altında 
değerlendirilmektedir. 
“Mit, insan uygarlığının temel bir öğesidir, boş bir olaylar dizisi değildir, tersine sürekli 
başvurulacak olan yaşanan bir gerçekliktir. Soyut bir kuram değil, ama ilkel bir dinin 
düzenlemesidir” (Malinowski’den akt. Eliade, 1993:24). 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Geniş bir coğrafya da hüküm sürmenin ve zengin tarihsel yapıya sahip olmanın 
avantajıyla birlikte Türk kültürü mitolojik anlamda göz ardı edilemeyecek çeşitliliğe 
sahiptir. Türk mitolojisinde Türk halkının kültüründe var olan inançlar, tanrılar, 
kahramanlar ve çeşitli yaratılış hikâyeleri ağır basmaktadır. 
Türk mitolojisi konusunda birçok çalışma yapan Bahattin Ögel’e göre;  
“Türk milletinin başarılarını, yalnızca kılıcının kuvvetine bağlamak doğru değildir. Her 
Türk ailesinde, gerçeğe dayanan bir tabiat bilgisi vardı. Çünkü onlar, tabiat içinde 
doğmuş, tabiatta yaşamış ve tabiatı yenmeğe çalışmışlardı. Bunun için de bilgileri 
gerçekti ve gerçeğe dayanıyordu. Tabiat düzenine göre bir mantık ve yine, aynı düzene 
göre kurulup işleyen bir cemiyet vardı. Hisleri düşüncesi tabiata dayanıyordu ve bundan 
dolayı da gerçekçi idi. Yine gerçek yönleri ile tanıdığı tabiat olaylarına bir kişilik verip, 
onlarla beraber yaşamağı da ihmal etmiyordu. Hayaller ve hisler madde ile birleşiyor ve 
böylece de bir mitoloji doğuyordu. Eski Türklerde, tabiat düzenine göre kurulmuş ve 
zaman birimlerine göre işleyen bir mitoloji vardı. Bunun için de Türklerde mitoloji, 
daha çok bir ideal ve ülkü düzeni idi” (Ögel, 1971:6). 
Binlerce yılda oluşan fikir ve düşünce tarihi olarak nitelendirilecek bilecek mitoloji 
kavramı ve bu kavramın içinde barınan semboller aynı toprakta yaşayan insanların 
hatıra defteri gibidir. Bu acıdan bakıldığında; Türk mitolojisinde de birçok kavram ve 
sembole anlamlar yüklenmiş ve bunlar sanatsal eserler aracılığıyla nesilden nesile 
aktarılmıştır. 
Türk mitolojisinde, tanrılar ve kahramanların yanı sıra ay, güneş, ağaç gibi birçok tabiat 
unsuru da plastik sanatlara konu olmuştur. Bununla birlikte, hayvan sembolizmi de Türk 
mitolojinde geniş yer tutan kavramlardan biridir. 
 
Türk Mitolojisin Hayvan Sembolizmi Üzerinden Plastik Sanatlara Yansıması 
Bireyler var oldukları andan itibaren birçok varlığı kutsal kabul etmiş ve efsanevi 
anlamlar yükledikleri bu varlıkları yazıya, sanata dökerek günümüze kadar ulaşmalarını 
sağlamışlardır. Bu bağlamda dünya üzerinde mevcudiyet gösteren her toplum tarafından 
kutsal kabul edilen mitolojik unsurlardan biri de hayvan figürleridir.   
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Çeşitli hayvan türlerine yüklenen anlamlar aynı zamanda hayvanlarla ilgili birçok 
efsanenin de doğmasına ve bu hayvan kavramlarının sık sık mitolojiye ve mitolojik 
unsurların yer aldığı plastik sanatlara konu olmasına sebep olmuştur. 
Türk mitolojisinde birçok hayvan ve bu hayvanlara ait efsaneler bulunmaktadır. Bu 
hayvanlardan biri olan kartal figürü yükseklerde uçan ve gökten geldiğine inanılan 
önemli bir mitolojik sembol olduğundan, Türk sanatında sıklıkla figüratif betimleme 
olarak kullanılmıştır. Örneğin, İslamiyet öncesi dönemde Göktürk ve Uygurlarda 
hükümdarlık simgesi olarak kabul gören kartal imgesi çeşitli mezar taşı 
kabartmalarında, şaman ayinlerinde giyilen elbiselerinde, muskalarda görülmektedir 
(resim1). 
 

 
Resim 1: Kul Tigin Kartal Kabartmalı Heykeli 

https://yandex.com.tr/gorsel/search?text=k%C3%BCltigin%20kartal%20kabartmal%C4
%B1%20heykeli&stype=image&lr=103838&source=wiz Erişim Tarihi: 15.08.2021 

 
“Kartal ve avcı kuşlar, İslamiyet’ten sonra da hükümdarlığın gücünün, hükümdarın 
kudretinin sembolü olmaya devam etmişlerdir” (Çoruhlu, 1995:85). Bu durumun en 
güzel örneklerine Selçuklular döneminde rastlamak mümkündür. Şaman kültürünün 
etkilediği birçok Türk devletinde olduğu gibi, Selçuklular’ın hem kendi bayrak 
sembollerinde hem de inşa ettikleri mimari eserlerde çift başlı kartal sembolünü görmek 
mümkündür.  
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Resim 2: Çift Başlı Kartal Sembolü( Selçuklular) 

https://okuryazarim.com/anadolu-selcuklu-sanatinda-cift-basli-kartal/ Erişim Tarihi: 
18.08.2021 

 
Türk toplumunda çeşitli kaya resimlerine konu olan geyik figürü de mitolojik anlamlar 
yüklenen hayvanlardan biri olmuştur. Av esnasında ayağı altın, başı gümüş olan 
alageyik ve boz geyik efsanelerindeki, insanlara bir görünüp bir kaybolan bu geyiklerin 
hem insanlara yardım ettikleri hem de insanlardan yardım bekledikleri düşünülmektedir. 
 

 
Resim 3: Türk Kurganlarında(mezar) bulunan Geyik figürü 

https://www.tarihinicinden.com/2018/11/turk-mitolojisi-ii-geyik.html Erişim 
Tarihi:16.08.2021 

 
Yeryüzünün olmakla beraber yer altının da simgesi olduğu düşünülen yılan figürü de 
eski çağlardan itibaren insanlığı etkileyen ve hakkında birçok efsane üretilen 
hayvanlardan biri olmuştur. Örneğin; Türk mitolojisinde yer alan ve yarı insan yarı 
yılan olan Şahmeran figürü sıklıkla plastik sanatlara konu olmuştur.  
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Resim 4: Türk Kültüründe Şahmeran sembolü 

http://www.turkherptil.org/MenuDetay.asp?MenuId=17&altMenuId=118 Erişim Tarihi: 
15.08.2021 

 
“Anadolu halk resimleri arasında önemli bir yer alan bu yaratık aslında zararsız olup, 
yeraltındaki dünyasında yılanlara hükmederek yaşar. Hazineleri çok zengindir”                     
(Şahin, 2001:66). 
Türk mitolojisinde önemli yer tutan yılanlar Altay yaradılış efsanelerinde, yenilmesi 
yasaklanan meyveleri korumakla görevli iki hayvandan birisiyken On iki hayvanlı Türk 
takviminde yıl simgesidir. Kendisine oldukça zıt anlamlar yüklenen yılan figürü, bir 
yandan tanrısal nitelikte kabul görüp kendisine tapılırken bir yandan insanoğlunun 
cennetten çıkarılmasının sorumlusu olan şeytan olarak nitelendirilmektedir.  
Türk kültüründe zehri ve panzehri temsil eden iki başlı yılan figürü de mutluluk 
zincirinden esinlenerek yapılmış ve içinde mitolojik unsurlar barındırarak günümüzde 
tıbbın sembolü olarak kullanılmaktadır. 
 
SONUÇ 
Sonuç olarak bakıldığında ister görsel sanatlarda ister mimari de geçmişten günümüze 
gelen kültürlerin bizlere bıraktığı kültürel varlıklar, geçmişten günümüze bir köprü 
vazifesi görmektedir. Türlü hikâye ve destanlara konu olmuş hayvan tasvirleri, mimari 
yapılarda kullanılmış hayvan rölyefleri, kullanılan tekniklerin yanında anlatım biçimleri 
ile hayranlık bırakabilecek düzeydedir. Kültür kavramının yüzyıllar boyunca, ondan 
önceki kültürlerden beslenerek büyüdüğü gerçeği göz önünde bulundurulursa, bizlere 
bırakılan bu kültürel mirasların korunup, bizlerden sonraki yüzyıllara ulaştırılması için 
tüm çabanın gösterilmesi gerekmektedir. 
  



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

216 

KAYNAKÇA 
Çoruhlu, Y. (1995). Türk Sanatı’nda Hayvan Sembolizmi. İstanbul: Seyran 

Kitapevi. 
Eliade, M.(1993). Mitlerin Özellikleri, Çev: Sema Rifat, İstanbul: Simavi 

Yayınları. 
Ögel, B. (1971). Türk Mitolojisi 1-2. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 
Şahin, C. (2001). Türklerde Ejder ve Simurg Motiflerinin Grafik Gelişimi. 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Konya.



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

217 

ANADOLU’DA NAR MOTİFİ VE YENİ TASARIM UYGULAMALARI 
 
Öğr. Gör. Kifayet ÖZKUL 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
ORCID: 0000-0001-5778-9557 
 
Özet 
Nar, tarih boyunca hemen hemen her coğrafyada önemli olarak kabul edilmiş, sanat 
alanında birçok yerde kullanılmış, süsleme sanatlarında sık karşılaşılan bitkisel 
motiflerden biridir. Bezeme programında özel bir yere sahip olan bu bitkisel motifler, 
diğer bezeme türlerine göre oldukça fazla çeşitlilik göstermektedir. Doğada bulunan 
bitkilerden, tomurcuk ve meyvelerden etkilenilerek oluşturulan bitkisel motifler, 
bezeme unsuru olarak bazı yerlerde aslına uygun, bazı yerlerde stilize edilerek 
işlenmişlerdir. Bitkisel motiflere; yazı çeşitleri, geometrik motifler, hayvansal figürler 
de eşlik ederek uygulanacağı alana göre kompozisyonlar oluşturulmuştur.  Bu bitkisel 
motiflerden biri olan Nar, ilk uygulandığı andan günümüze kadar kronolojik olarak 
bakıldığında, zaman ve coğrafya, malzeme ve tekniklere göre işleniş biçimi 
değişmektedir. Taş işlemelerden kumaş dokumalarına kadar birçok materyalde 
karsımıza çıkan nar motifi sadece uygulanış şekliyle değil, aynı zamanda toplumlarda 
yer alan mitolojik hikâyelere, anlatılmak istenilen duygu ve düşüncelere de tercüman 
olmaktadır. Nar, insanlık tarihinde doğum, büyüme, çoğalma, bolluk ve bereketin 
sembolü olmuştur. Narın dallarından oluşan yapraklı bir taç Hera’nın saçlarını 
süslemiştir. Yunan mitolojisinde bereket tanrıçası Demeter, elinde haşhaş ve nar 
tutarken resmedilmiştir. Cennetin, dünyanın, evrenin ifadesi olarak tasavvufi olarak 
İslamiyet’te de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada nar motifinin 
günümüze kadar gelen bezeme hikâyesi, mitolojik anlatımları, süsleme programında 
kullanıldığı alanlar, yeni tasarım fikirleri ve güncel uygulamaları incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Nar, Bitkisel Motif, Anadolu, Tasarım, Mitoloji 
 

POMEGRANATE MOTIF AND NEW DESIGN APPLICATIONS IN 
ANATOLIA 

 
Summary 
Pomegranate is one of the plant motifs that has been accepted as important in almost 
every geography throughout history, has been used in many places in the field of art, 
and is frequently encountered in ornamental arts. These floral motifs, which have a 
special place in the decoration program, show a great diversity compared to other 
decoration types. The floral motifs created by being influenced by the plants, buds and 
fruits found in nature have been embroidered in some places in accordance with their 
originals and in some places stylized as decoration elements. vegetal motifs; 
Compositions were created according to the area to be applied, accompanied by writing 
types, geometric motifs, and animal figures. One of these floral motifs, Pomegranate, 
when viewed chronologically from the time it was first applied to the present, the way it 
is processed changes according to time and geography, materials and techniques. The 
pomegranate motif, which appears in many materials from stone embroidery to fabric 
weaving, not only translates to the way it is applied, but also to the mythological stories 
in the societies and the emotions and thoughts that are wanted to be told.   
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Pomegranate has been a symbol of birth, growth, reproduction, abundance and fertility 
in human history. A leafy crown of pomegranate branches adorned Hera's hair. In Greek 
mythology, Demeter, the goddess of fertility, is depicted holding a poppy and a 
pomegranate. As the expression of heaven, earth, and the universe, Sufism has a very 
important place in Islam as well. In this study, the decoration story of the pomegranate 
motif, its mythological expressions, the areas where it is used in the decoration program, 
new design ideas and current applications will be examined. 
Keywords: Pomegranate, Herbal Motif, Anatolia, Design, Mythology 
 
GİRİŞ 
Dünya üzerinde gelmiş geçmiş birçok medeniyetin farklı özellikleri olmasına rağmen, 
ortak paydada buluştukları; düşünce, inanç, mitoloji, sanat gibi benzer özellikleri de 
mevcuttur. Özellikle mitolojik ve sanatsal alanda birbirlerinden etkilenmişlerdir. 
Dünyanın neresine giderseniz gidin, yaşamın her alanında karsımıza çıkan bu ortak 
özelliklerden, oldukça geniş bir inanışa sahip olan ağaç kültü, dolayısıyla bitkisel 
motifler, insanın yaşamında toprak, su ve hava kadar önemli bir yere sahiptir. Ağacı 
tanrısal bir güç olarak kabul eden insan, onu canlı olarak düşünmüş ve yer altından, yer 
üstünden ve gökyüzünden oluşan üç âlemi birbirine bağlayan “kozmik” bir unsur olarak 
görmüştür (Ergun, 2012).  
Dünya kültürlerinde kutsal olarak kabul edilen ve sanat dünyasında bitkisel olarak 
adlandırılan hayat ağacı, Türk kültüründe de Kayın, Çam, Sedir, Ardıç, Çınar, Bay 
Kayın, Ulu Ağaç, Baş Ağaç, Han Ağaç, Kam Ağaç, Cangız Terek vb. ağaçlar semavî 
dünyanın bekasının teminatı kabul edilen semavî ağaçlar olarak yer almaktadır. Halk 
arasındaki inançlara göre çınar, söğüt, ıhlamur, ekşi nar, iğlek, dut ve turunç ağaçları 
ağaçlarının ruh taşıdığı, bereket getirdiği, mutluluğun teminatı olduğuna inanılmaktadır. 
İğde, dikenli ağaçlar ve çalılar da kötü ruhlardan korunmak amacıyla dikilmektedir 
(Ergun, 2012).   
İslam kültürü ağaç ve yeşilliğe önem vermiştir. Kuran-ı Kerim’de hurma, nar, üzüm, 
incir ve zeytin gibi ağaçları ismen anarak, ağacın ilahi bir lütuf ve kudret eseri olarak 
yaratıldığını, canlıların ağaç olmadan yaşayamayacağı gerçeğine dikkat çekmiştir. 
Burada nar çokluk içerisinde birliği simgeleyerek, Allah’ın birliğini temsil etmiştir ve 
sıklıkla hayat ağacı olarak görülmüştür (Ağaç ve Sakarya, 2015). Nar, ilkçağlardan beri 
mitolojilerde, anlatılarda, masallarda gerek doğrudan gerekse farklı anlamların 
yüklendiği, sağlık açısından sayısız faydaları bünyesinde barındıran önemli bir meyve 
olduğu kadar, sanatsal alanda da kendine yer bulmuştur. Bu çalışmada nar motifinin 
tarihçesi, mitolojideki yeri, morfolojik özellikleri, Anadolu Türk kültüründeki yeri, 
Anadolu’da kullanım alanlarıyla örnekleri, günümüzde tasarım ve uygulamalarına 
değinilecektir. 
 
NAR MOTİFİNİN TARİHÇESİ, MİTOLOJİDEKİ YERİ 
Nar, dört köşe dallı ağacın, yuvarlak, kırmızımsı sert kabuklu, çok çekirdekli meyvesi 
olarak tanımlanmaktadır (Resim 1), (Meydan Larousse, 1990). Sanat açısından ise 
süsleme motifi olan nar, Türk tezyinatında çokça kullanılmaktadır. Dünya üzerinde 
birçok kültürde, bitki sembollerinde sıkça rastladığımız önemli meyvelerden biridir. 
Nar, insanlık tarihinde doğum, büyüme, çoğalma, bolluk ve bereketin de sembolü 
olmuştur. Nar dallarından oluşan yapraklı bir tacı saçlarında taşıyan Hera ve Afrodit'in 
sembolünün ardından, Roma'da gelinler başlarını nar dallarıyla süslemişlerdir. Yunan 
mitolojisinden bereket tanrıçası Demeter, elinde haşhaş ve nar tutarken resmedilmiştir. 
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Piskopos Eusebios'a göre nar, haşhaşla birlikte doğurganlığı simgelemektedir. Gabon'da 
nar, dişiliği, bereketi sembolize etmiştir. Hindistan'da da kısır kadınlara çocuk sahibi 
olabilmeleri için nar suyu içirilmiştir (Ateş, 2014). Yine Çin’de, narın içi tohumlarla 
dolu olduğu için yakın Doğu' da olduğu gibi, bereketin ve bolluğun simgesi olmuştur, 
yarısı açık ve olgunlaşmış bir narın resmi düğün hediyesi olarak tercih edilmiştir 
(Eberhard, 2000). 
Nar motifi, tören eşyalarına da yansımıştır, tahılların saklandığı, küplerin nar motifiyle 
süslenerek bolluk ve bereket gibi beklentilere girildiği de belirtilmiştir (Ateş, 2001). 
Musevi inancında nar, doğruluğu simgelemektedir. Hristiyan inancında, Âdem ve 
Havva yasaklanan elmayı değil de nar meyvesini yemiştir. Bu sebeple Hristiyan 
dininde, süsleme sanatında nar motifi oldukça fazla kullanılmıştır (Taşkale, 2015).  
Tüm bu örneklere bakıldığında hem hak olan hem de batıl dinlerde nar her daim önemli 
olmuş ve sembolik anlamlar içermiştir. Narın, bereketi, refahı, saltanatı, gücü, 
doğurganlığı, evliliğin sürdürülmesini, evlilikte çocuk sahibi olunmasını, aşkı, uzun 
ömrü, sonsuz yaşam fikrini içeren konuları sembolize ettiğinden gerek kullanım 
eşyalarında gerek mimari yapılaşmada yer aldığı görülmektedir (Özkan, 2017). 
 

 
Resim 1: Nar Ağacı 

 
NARIN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ 
Nar, toprağın içinde derinlere inen ve yanlara doğru yayılan kuvvetli köklere sahip bir 
bitkidir. Narın 1 ila 5 m. yüksekliğinde ince, eğri, alt kısımlardan itibaren dallanan bir 
gövdesi vardır. Kök boğazından sürekli olarak yukarı doğru çıkan yeni sürgünlerim 
sayesinde çalı formunu almaktadır. Gövdesinin yaşı ilerledikçe alttaki dallar kurur, daha 
yukarılardan yeniden dallanan ağaç, çok gövdesi olan şemsiye halini almaktadır (Onur, 
1988).  
Nar ağacında yapraklar sivri ve elips şeklindedir. Narçiçekleri genellikle dallarda ya da 
dallardaki ilkbahar sürgünleri ucunda meydana gelmektedir. Narlar, genelde sapsız ya 
da çok kısa saplı olarak dala tutunmaktadır. Çiçekleri büyüktür, genelde parlak kırmızı 
arada beyaz ve sarı renklidir. Kaliks 5 ila 7 parçası olan, kalın, etli, sivri kenarlı ve 
tüysüzdür. Çanak yaprakları birleşiktir. Çiçeklenme zamanı dışa doğru açılmaktadır. 
Taç yaprakları çanak yapraklarıyla aynı sayıda, çanak yaprakların iç tarafında 
bulunmaktadır. Taç yapraklarda bazen ikinci bir sıra yer almaktadır. Taç yaprakları 
parlak kırmızı olup, büyüklüğü çeşidine göre değişmektedir (Yılmaz, 2007).  
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Nar, form olarak yuvarlak, basık yuvarlak ya da köşeli yuvarlak iken arada armudi, oval 
gibi olanları da mevcuttur (Yılmaz, 2007). Nar, 5 cm ila 14 cm çapındadır. İçi 
tohumludur, derimsi bir kabukla kaplıdır. Kabuğu 1mm ila 5 mm kalınlığındadır, krem 
rengi, sarı yeşil veya kırmızı renktedir. Meyvenin yenen kısmı tanelerden oluşmaktadır. 
Taneler zar biçiminde kabukla ayrılmış olan odacıklarda yer almaktadırlar. Sapa 
bağlanan kısmında bir göbek, sonra 2 ile 5 adet attaki odacıklar ve 5 ile 8 adet üstteki 
odacıklardan oluşmaktadır. Odacıkları ayıran zar kısımlarında kabuk incecik, alt ve 
üstte ise daha kalındır ve etli yapıdadır. Taneleri bu etli kısımda gömülü, köşeli, 
endospermsiz ve sert durumdadırlar (Onur, 1988). 
Meyvesiyle insan yaşamında ve sağlıkta baş tacı olan nar, sanat alanında da bütün 
medeniyetlerde ve kültürlerde, birçok sanat dalında kullanılmıştır.   
 
ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜNDE NAR MOTİFİ 
İslam Öncesi Nar Motifi 
Türk sanatı, İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olmak üzere iki döneme 
ayrılmaktadır. Ortak kökler ve değerlere sahip olan bu iki dönem, birbirinden ayırt 
edilecek önemli özellikler barındırmaktadır (Özkan, 2017). Orta Asya’da Hun Devleti 
ile başlamış olan İslamiyet öncesinde Türk sanatı; Göktürk ve Uygur dönemlerini, 
İslamiyet sonrasında Türk sanatı; Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerini kapsamaktadır (Karpuz, 2009). Bu 
dönemlerin hepsinde Türk sanatının her alanında nar motifi sevilerek kullanılmıştır. 
Orta Asya’da, Batı Türkistan’da Harezmşahlar dönemine ait kaynaklarda nar ve nar 
kabuğu sözcüklerinin yer almasından da anlaşıldığı üzere, Türkler o dönemlerde nar 
motifleri ile tanışmışlardır (Küçükaşçı, 2006). Bölgede yaşayan Türklerin, tarihteki 
köklü geçmişi, narın simgesel bir özellik kazanmasına da etkili olmuştur. Türklerin ata 
yurdu Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinin sembolü de nardır. Kutsal kitaplarda adının 
geçmesi, ilaç yapımında kullanılması, boya yapılması, kültürel alanlarda yer alması, narı 
meyve olmaktan çıkarıp sembol haline getirmiştir (Kurt, Şahin, 2013). 
Orta Asya’da nar ile ilgili oluşan inançlardan dolayı, güneşin yeniden doğması anlamına 
gelen Nardugan Bayramı kutlanmaktadır. Türk ve Altay mitolojisinde Güneş, 
Tanrıçadır ve “Kün Ana” ya da “Küneş Ana” olarak bilinmektedir. 22 Aralıkta Başkurt 
Türkleri ve Udmurtlar; «Nardugan» veya «Mardugan», Mişer Tatarları; «Raştua», 
Çuvaşlar; "Nartavan» ya da «Nartukan», Zırizyalar; «Nardava», Mokşalar; «Nardvan" 
olarak kutlanmaktadır (Karakurt, 2011).  
Nar, Tevrat, İncil, Kur’an-ı Kerim ve hadislerde adı geçen bir meyve olduğundan dolayı 
kutsal olarak kabul edilmiştir ve önemli olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de meyve olarak üç 
ayette adı geçmektedir. Bu ayetlerden birinde cennet, diğer ikisinde ise dünyanın nimeti 
olarak adı geçmektedir. Hadislerde daha çok faydalarına ve şifa yönüne dikkat 
çekilmiştir, ayrıca gölgesinden yararlanılan bir ağaç olma özelliği de vurgulanmıştır 
(Miroğlu,1984; Pamuk, 1991; Akçay, 2008). 
Türk inanışlarında nar, ebedi yaşamın sembolüdür. Türk mitolojisinde, “Gök ile Yer 
arasındaki Gök kapısının olduğu yerde, ölümsüzlük otunun yetiştiği bir dağ varmış. Bu 
dağda kimine göre gerçek, kimine göre efsane geyikler yaşamış. Bu geyikler ölümsüz 
ve boyunlarında şifa veren bir ilaç bulundururmuşlardır. Geyikleri ebedi olarak yaşatan 
bu ölümsüzlük bitkileriymiş. Bu bitkilerin arasında şeftali, nar, elma ve sığın otu da 
varmış” (Çelik, 2007).   
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1071 yılından sonra Türklere yuva olan Anadolu’da, Türk kültürünü taşıyan izlerin çok 
daha öncelerine dayandığı bilimsel verilerden anlaşılmaktadır. Malazgirt savaşı 
sırasında Alparslan’ın tarafına geçen Hıristiyan Türkleri bunun kanıtıdır. Bu nedenle 
İslamiyet öncesi Türk sanatında nar motifi incelendiğinde, Anadolu coğrafyasına 
değinmek gerekmektedir. Kökleriyle eskilere dayanan nar birçok uygarlıkta ve kültürde 
sembolik anlam ve simgesel özellik taşımaktadır (Arık, 2009).  
Meyve sembolizmine bakıldığında ölümsüzlüğün, bir şeyin özü olan varlığın, cevherin, 
hakikatin, geleceğin tohumunun veya özün içinde taşınması anlamında olduğu da 
görülmektedir. Eskiden toplumlarda, yapılan ölüm törenlerinde çiçek ve meyveler, 
bereket ve ulaşılmak istenen şeye kavuşmak için adak olarak kullanılmıştır (Çoruhlu, 
1998). Nar çekirdekli meyveler grubunda olduğundan dolayı, çekirdek bir tohum olarak 
neslin sürekliliği, ölümsüzlük, bereket, mutluluk, doğurganlık ve üreme sembolizmiyle 
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bazen tek dal ya da bütün bir hayat ağacı sembolü olarak 
da karşımıza çıkmaktadır (Gültekin, 2008). 
 
İslam Sonrası Nar Motifi 
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra, Türk sanatında, 9. yüzyıldan itibaren köklü 
değişikliklere giderek yeni bir döneme geçilmiştir. Bu değişiklikler neticesinde bazı 
kısıtlamalar, yeni yorum ve değerlendirmeler, eski inançların tamamen terk edilmesi 
gibi konular değiştirilirken, İslami yaklaşımlar çerçevesinde yeniden uyarlananlar da 
olmuştur. Kur’an Kerim’in çeşitli surelerinde ismi geçen ekin, hurma, zeytin, üzüm gibi 
bitkilerin arasında nar da anılmaktadır, söz konusu olan bitkiler, insanlara 
yararlanmaları için verilmiş ve nimetler arasında görülmektedir (Harmancı, 2006). Bu 
ayetlerden; 
En’am Suresi, 99. Ayette: “O, gökten su indirendir. Sonrasında her çeşitte bitkiyi biz 
onunla bitirip çıkardık. İçlerinde bir yeşillik filizlendirdik ki, ondan da birbirinin üzerine 
binmiş taneler, hurma tomurcuklarından birbirine yakın salkımlar, birbirine hem 
benzeyen hem benzemeyen üzümler, zeytin ve nardan bağlar yapıp çıkarıyoruz. Her 
birinin meyvesine bir ilk zamanlarda bir de olgunlaştığı zaman bakınız”.1  
En’am Suresi 141. Ayette; “Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, 
ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana 
getiren O’dur. Her biri ürün verdiğinde üründen yiyini; hasat günü de hakkını veriniz; 
fakat israf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez”.2 
Rahman Suresi 68. Ayette; “Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var”3 
denmektedir. 
İslam Sonrası Türk kültür tarihinde nar bitkisi gözde bir nimet olmuştur. Arslan Han’ın 
1017’de bastırmış olduğu sikkelerde, Kutadgu Bilig’de hükümdarlık simgelerinden kün-
ay (güneş-ay) piktogramıyla birlikte nar dalı tasvir edilmiştir. Semerkant, Afrasiyab 
sarayının kalıntılarında, ocak üstünde Arapça bir yazı ile nar ağacı tasviri bulunmaktadır 
(Esin, 2004). İslamiyet sonrası yaptırılan mimari eserlerde, süslemelerine kadar her 
alanda kullanılmış olan nar motifi, bolluk, bereket ve cennet sembolünün yanında, 
İslamiyet öncesi dönemdeki hükümdarlık veya hükümdar sülalesi izlerini de 
taşımaktadır. (Çağlıtütüncügil, 2013).  

                                                           
1 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/En'%C3%A2m-suresi/888/99-ayet-tefsiri  
2 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/En'%C3%A2m-suresi/930/141-142-ayet-tefsiri  
3 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Rahm%C3%A2n-suresi/4947/46-78-ayet-tefsiri  
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Mevlâna Celaleddin-i Rumi meyve veren ağaçları mütevazı ve kalp kırmaktan korkan 
insana benzetmiştir; “Çam, servi, şimşir ve kavak gibi meyvesiz ağaçlar başlarını hep 
yukarda tutarlar ve dallarını da yukarı doğru çekerler. Ağaçların meyvesi olduğunda 
bütün dallar aşağıya doğru sarkar, alçak gönüllü olurlar ve küçülürler” demiştir Ölüm 
konusunu anlatırken de “Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı 
kırmak kesmek gibidir” demiştir (Esin, 2004). 
Tasavvuf da nar içinde bulunan her bir tanesi bir insanı ya da bir varlığı temsil ederken, 
içi açılmış olan her narın tanelerinin dünya veya evrene saçıldığı kabul edilmektedir 
(Gültekin, 2008). Divân-ı Kebîr’de “Safrası çok olan kişi, mizacının kötülüğünden 
dolayı tatlı nardan hoşlanmaz, kaçar. Canı ekşi nar ister, fakat onun mayhoş nar yemesi 
daha iyidir” denilerek nar çeşitleri ile insan mizacı arasındaki bağlantı kurulmaktadır 
(Gölpınarlı, 2007). 
Fuzuli küçük Mesnevisin ’de, Sohbetü’l Esmar isimli şiirinde, meyvelerin kendi 
üstünlüklerini tartıştıklarını, narın (rümân) “Dünya meyveleri benim ölçüm değildir! 
Cennet bağı benim kaynağımdır. Portakal ve turunç kölemdir, ayva ile elma 
hizmetçimdir. Her tanem de yuvarlak ve kırmızıdır” demiştir (Koç, 2006). 
Tasavvufi kültürde nar hem sembolik anlatımlarda kullanılmakta hem özel zamanlarda 
bir gıda maddesi olarak yenmekte ve ikram edilmektedir. Sufiler anlatılması zor olan 
irfani-felsefi konularının açıklanmasında meyve örneklerinden yararlanmaktadır. 
Tasavvuf eğitiminde bir meyvenin yetişmesi ile bir müridin olgunlaşması arasında 
benzerlik bulunmaktadır. Bir Ağacın büyümesi, meyve vermesi için çekirdeğin toprağa 
gömülmesi gerekmekte, müridin tasavvuf yolunda halvetle ve riyazetle sıkıntılara 
katlanmasına benzetilmiştir. Çekirdeğin filizlenmesi için biri tarafından sulanması ve 
zamanı geldiğinde de aşılanması ile insanın bir mürşide bağlanarak ondan eğitim ve 
feyz alması denk tutulmuştur. Meyvelerin yapısının ve çekirdeğinin dört grup 
oluşturmasına bakılınca, ham meyveler ham insanlara, olgun meyveler ise kâmil ve 
irşad ehline benzetilmiştir (Tosun, 2006) Ayrıca müridin içinde bulunduğu hali tespit 
edilerek, ona uygun bir eğitim ve tanzim için rüyalar önemli bir kriter olarak kabul 
edilmiştir. Sufiler rüyalarında kendilerine gösterilen meyve motiflerindeki sembolik 
anlamları çözümlemek için özel bir gayret sarf etmektedirler (Özkan,2017). 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde meyve adlarına, nar meyvesinin yetiştirildiği yerlere, 
narların tat özelliklerine, çeşitlerine, cinslerine, şifa için kullanılanlara, narlardan 
yapılan yiyecek ve içeceklere, dünyaca ünlü narların nerelerde yetiştirildiği gibi 
bilgilere yer verilmektedir (Dağlı, 2006). İlk Türkçe eserlerinden olan İbn Baytar’ın 
tercümelerinde, Harezmşahlar’da nara kimi zaman anar, kimi zaman enâr denilmiştir 
(Küçüker, 2016). Narçiçeği Farslar ve Türklerde “gülnar” ya da “cülnar” diye 
adlandırılmıştır (Ögel, 2000). Anadolu kaynaklarında, “deve dişi nar, feyz narı, hafız 
narı, kara nar” gibi nar isimleri bulunmaktadır (Ögel, 2000).  
 
ANADOLU’DA NAR MOTİFİNİN UYGULANDIĞI ALANLAR 
Nar motifi, Anadolu’da Selçuklu döneminin mimari yapılarında, el sanatlarında ve 
süsleme programlarında çok sık görülmektedir (Resim 2-4). Konya’da, Beyşehir Gölü 
kıyısındaki Kubadabad Sarayı duvarlarını kaplayan, sır altı ve lüster tekniğindeki yıldız 
çiniler değerli ve zengin örnekler sunmaktadır. Buradaki çinilerde, sarayın ileri 
gelenlerini ve soylularını gösteren, Türk usulü bağdaş kurmuş olarak oturmuş olan, 
ayakta duran insan tasvirlerinin yanında hayvan figürlerinin etrafını ve köşe dolgularını 
sembolize birer nar ağacı dalları süslemiştir. Bazen de insan figürleri nar veya nar dalı 
fidanı tutarken tasvir edilmiştir (Resim 5-8).   
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Kazı ve araştırmaları devam edilen diğer bütün Anadolu Selçuklu Saraylarında yine 
aynı tip meyve ve dallar biçiminde nar motifleri görülmektedir (Aslanapa 1966; Öney 
1989; Öney 2005). 
Beylikler ve Osmanlı dönemi taş işlemeciliği, mermer işlemeciliği, alçı, çini sanatı, 
kumaş sanatı, halı-kilim sanatı ve minyatür sanatında bu biçimde bitki motifleri süsleme 
repertuarına dâhil edilmiştir. Birgi Ulu Camii (Resim 9), (Ünal 2001) ile Doğu Beyazıt 
İshak Paşa Sarayı cephesinde görülen narlar önemli sayılabilecek örneklerdir. 15-18. 
yüzyılları arasında çini, Osmanlı süsleme sanatı baş elemanlarından biri olmuştur 
(Yetkin 1986). Cami, mescit, medrese gibi dinî yapıların yanında; saray, hamam, çeşme, 
köşk, kütüphane ve konutlar da çinilerle süslenmiştir. Nar motiflerinin bulunduğu 
çinilerin en güzel örneklerinden biri İstanbul Rüstem Paşa Camisidir. İznik’te imal 
edildiği düşünülen, sır altı tekniğinde uygulanmış olan bu çinilerde karanfil, lale, hançer 
yaprağı ve kıvrımlı dallardan oluşan bitkisel kompozisyonlar bulunmaktadır  (Resim 10-
11). 
Minyatürlerde ele alınmış olan nar motifi, ilim ve fen gibi konularının yanı sıra günlük 
hayatın eğlencelerinde, ziyafet şölenlerinde, edebi destan ve aşk hikâyelerinde, dinsel ve 
mitolojik olayları anlatan sahnelerde uygulanmıştır. Bu minyatürlerden biri Dublin 
Chester Beatty Library’de bulunan ve Molla Câmî tarafından 15. yüzyılda yazılmış olan 
Nefehât’ül-Üns adlı yazmadır (Resim 12). Türk mezar taşlarında da uygulanmış olan 
nar, mezar sahibinin günahlarından arınması, cennete kolay girebilmesi ve mezarının 
cennet bahçesine dâhil olabilmesi umuduyla yaptırıldığı yorumlanmaktadır (Resim 13) 
(Meriç 1936; Eyice 1966; Yetkin 1969; Karamağaralı 1983; Esin 2003). 
 

 
Resim 2: Sivas, Gök Medrese. Taç Kapı, 

Hayat Ağacı Dalları Üzerindeki Nar 
Motifleri. 

Resim 3: Konya İnce Minareli Medrese, 
Taç Kapı, Hayat Ağacı Dalları Üzerindeki 

Nar Motifleri. 
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Resim 4: Erzurum Çifte Minareli 

Medrese. Taç Kapı Hayat Ağacı Dalları 
Üzerindeki Nar Motifleri. 

Resim 5: Önünde Nar Ağacı Bulunan Kuş 
Figürü, Konya, Karatay Medresesi Çini 

Eserler Müzesi. 
 

Resim 6: Elinde Nar Tutan İnsan Figürü, 
Konya, Karatay Medresesi Çini Eserler 

Müzesi. 
 

Resim 7: Nar Ağacı ve Kuş Figürleri, 
Konya, Karatay Medresesi Çini Eserler 

Müzesi. 
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Resim 8: Kuyruğunda Narlar Bulunan ve 

Önünde Nar Ağacı Olan Tavus Kuşu, 
Konya, Karatay Medresesi Çini Eserler 

Müzesi. 
 

Resim 9: Birgi Ulu Camii. Kuzey Taç kapı, 
Nar Motifleri4. 

Resim 10: Nar Motifi, Detay, Hayat 
Ağacı Çini Panosu, Rüstem Paşa Camii. 

Resim 11: Nar Motifi, Detay, Hayat Ağacı 
Çini Panosu, Rüstem Paşa Camii. 

 

                                                           
4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157138  
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Resim 12: Nefehât’ül-Üns Minyatürü5 Resim 13: Karamanoğlu Dönemi, Mezar 

Taşı, Konya İnce Minareli Medrese Taş ve 
Ahşap Eserler Müzesi6 

 
 
NAR MOTİFİNİN GÜNÜMÜZ TASARIMLARINDA UYGULANMASI 
Nar motifi seramik, cam, çini, taş işlemeciliği, ahşap işçiliği, metal, kumaş, mermer 
işlemeciliği gibi birçok alanda kullanılmıştır. Geçmiş dönemlerde uygulanmış olan 
bütün eserlerden feyz alan günümüz sanatçıları, kendi çalışmalarında yeni motifler 
tasarlamış ve uygulamışlardır. Bu çalışmada evvela eskizler, ardından kompozisyonlar 
ve nihayetinde uygulanmış çini panolar incelenecektir. 
 
Eskiz Çalışmaları 
Eskiz çalışmaları serbest ölçülerle, kursun kalem aracılığı ile eskiz kâğıdına yapılan 
tasarımlardan oluşmaktadır. Geometrik motifler, rumi motifleri, hayvan figürleri gibi 
yardımcı detaylar kullanılarak çalışılmıştır. Nar motifi için dairesel form seçilmiş, taç 
yaprağı ve dalın yeri tespit edilmiş ve narların içi motiflerle detaylandırılmıştır (Resim 
14-41). Sanatçının bireysel tasarımlarından oluşan nar motifleri, ilerleyen süreçlerde 
bütün bir pano tasarımının birey parçasını oluşturmaktadır.  

                                                           
5 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/157138  
6 https://twitter.com/tarihikonya/status/1053661927996571648?lang=cs  
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Resim 14: Nar Motifi Eskiz 1, 

Kifayet Özkul. 
Resim 15: Nar Motifi Eskiz 2, 

Kifayet Özkul. 
 

 
 

Resim 16: Nar Motifi Eskiz 3, 
Kifayet Özkul. 

 

Resim 17: Nar Motifi Eskiz 4, 
Kifayet Özkul. 

 
Resim 18: Nar Motifi Eskiz 5, 

Kifayet Özkul. 
Resim 19: Nar Motifi Eskiz 6, 

Kifayet Özkul. 
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Resim 20: Semah Eden Nar Motifi 
Eskiz 7, Kifayet Özkul. 

 

Resim 21: Nar Motifi Eskiz 8, 
Kifayet Özkul. 

 

Resim 22: Nar Motifi Eskiz 9, 
Kifayet Özkul. 

 

Resim 23: Semah Eden Nar Motifi, 
Eskiz 10, Kifayet Özkul. 

  
Resim 24: Semah Eden Nar Motifi, 

Eskiz 11, Kifayet Özkul. 
Resim 25: Semah Eden Nar Motifi, 

Eskiz 12, Kifayet Özkul. 
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Resim 26: Semah Eden Nar Motifi, 

Eskiz 13, Kifayet Özkul. 
 

Resim 27: Rumi Kuşlu Nar Motifi, 
Eskiz 14, Kifayet Özkul. 

 
Resim 28: Semah Eden Nar Motifi, 

Eskiz 15, Kifayet Özkul. 
 

Resim 29: Semah Eden Nar Motifi, 
Eskiz 16, Kifayet Özkul. 

 

 

Resim 30: Semah Eden Nar Motifi, 
Eskiz 17, Kifayet Özkul. 

Resim 31: Semah Eden Nar Motifi, 
Eskiz 18, Kifayet Özkul. 
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Resim 32: Lale İçerisinde Rumili Nar 

Motifi, Eskiz 19, Kifayet Özkul. 
 

Resim 33: Lale İçerisinde Semah Eden Nar 
Motifi, Eskiz 20, Kifayet Özkul. 

  
Resim 34: Lale içerisinde Baykuşlu 
Nar Motifi, Eskiz 21, Kifayet Özkul. 

Resim 35: Lale içerisinde Baykuşlu Nar 
Motifi, Eskiz 22, Kifayet Özkul. 
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Resim 36: Baykuşlu ve Yavru 

Baykuşlu Nar Motifi Eskiz 23, Kifayet 
Özkul. 

 

Resim 37: Baykuşlu Nar Motifi Nar Motifi 
Eskiz 24, Kifayet Özkul. 

 
Resim 38: Baykuşlu Nar Motifi 

Kifayet Özkul. 
Resim 39: Baykuşlu ve İki Yavru Baykuşlu 

Nar Motifi, Kifayet Özkul. 
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Resim 40: Semah Eden Nar Motifi 
Kifayet Özkul. 

Resim 41: Baykuşlu ve Yavru Baykuşlu Nar 
Motifi, Kifayet Özkul. 

 
 
ESER ÇALIŞMALARI 
Eser çalışmalarında sanatçının kendine ait olan nar motif eskiz tasarımları, eskiz 
çalışmaları, kompozisyonlar ve çini bisküvi üzerine sır altı boyalar ile boyanıp, sır altı 
tekniğinde 900 derece fırında fırınlanmış olan eserler incelenecektir. 
 
Eser 1: 30 cm tabak üzerine uygulanan çini tasarımında, Selçuklu yıldızlı zemin 
kaplama üzerine ejder figürü ve nar motifleri uygulanmıştır. Nar motifleri içerisinde 
rumi desenleri ve nar taneleri işlenmiştir. Tabak bordüründe yine rumi motifleri 
bezenmiştir. Ejder figürü insanları koruyan, şifalandıran uğur ve bereket getiren bir 
figürdür. Evren ile de ilişkilendirilerek aydınlık ve karanlık, iyilik ve kötülük gibi çeşitli 
anlamlarda da tasvir edilmiştir.7 Nar motifinin de bereketi ve hayatı sembolize ettiğini 
düşünürsek, ejder figürü ve nar motifi insan hayatının devamlılığı, korunması, bu dünya 
ve cennet ilişkisi ile ilişkilendirilebilir (Resim 38).  

                                                           
7 https://okuryazarim.com/anadolu-selcuklu-sanatinda-ejder-figuru/  
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Resim 38: Ejder Figürlü ve Nar Motifli Çini Tabak, Kifayet Özkul. 
 

Eser 2: 40 cm tabak üzerine uygulanan çini tasarımında, hayat ağacı motifi, tavus kuşu 
ve nar motifleriyle stilize edilmiş baykuş uygulanmıştır. Nar motiflerinin içerisine 
baykuş figürleri stilize edilerek işlenmiştir. Ağacın gövdesinde çift başlı kartaldan bir 
kesit bulunmaktadır. Yaprakları rumi motifler ve kuş figürleri ile detaylandırılmıştır.  
Çift başlı kartal figürü insanları koruyan, güç kuvvet ve iktidar figürdür. Evren ile 
ilişkilendirilmiş aydınlık ve karanlık, iyilik ve kötülük anlamlarında tasvir edilmiştir. 
Bereketi ve hayatı sembolize eden nar motifi ile bilgeliği, tasavvufi duruşu ve sanatı 
temsil eden baykuş figürünün birlikteliği manasal boyutta bir bütünü temsil etmektedir. 
Nar motiflerinin içerisinde küçük küçük baykuş figürlü yavru narlarda işlenmiştir. Bu 
kompozisyon; hayatının devamlılığı, bilgeliği, sanatı, korunma içgüdüsünü, sabrın ve 
sükûnetin selametle sonlandırılacağını anlatmaktadır. Çalışma Türklüğün sembolü olan 
turkuaz renkli sır ile sırlanmıştır (Resim 39).  
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Resim 39: Baykuş Figürleri ile detaylandırılmış Nar motifleri, Kifayet Özkul. 

 
Eser 3: 50 cm. çapında pano olarak, dairesel form içerisinde uygulanmış olan hayat 
ağacı, asimetrik olarak tasarlanmıştır. Ağacın gövdesi kuş figürlü rumi motifleriyle 
desenlenmiştir. Ağacın yarısının uygulanmış olduğu panoda kapalı formlardan dağılan 
rumi kolları ağacın dallarının şeklini almıştır. Hayat ağacının yanında gücün, kudretin 
temsili olan aslan figürü, koruyucu ve bekçi olarak kullanılmıştır. Ağacın dalları 
arasında efsanevi yaratık siren figürleri bulunmaktadır. Nar meyveleriyle bezenmiş olan 
ağaçta, narların içerisinde taneler ve rumi motifler uygulanmıştır. Ağacın tepesinde çift 
başlı kartal figürü ve kanatlarının rumi formuyla oluşturduğu güneş diski 
bulunmaktadır. Zeminde serbest biçimde geometrik desen uygulanmıştır. Panonun 
etrafında kesik kesik geometrik bordur çalışması yapılmıştır. Sır altı tekniğinde 
uygulanmış ve 900 derece fırında fırınlanmıştır (Resim 40).  
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Resim 40: Bir Varmış Bir Yokmuş, Kifayet Özkul. 

 
Eser 4: Altı parçadan oluşan, ortasında Kelime-i Tevhid yazılı olan altıgen panoda 
kendi içinde bir döngü oluşturulmuştur. Evrenin, insanın hatta her şeyin kendi 
ekseninde, kendi içine dönmesi anlatılmaya çalışılmıştır. Burada kullanılan nar motifleri 
içerisinde semah eden kuş figürleri bulunmaktadır ve etraflarında dönerek iç içe geçen 
bulutlar uygulanmıştır. Kendi içine dönmenin bereketi temsil edilmiştir. Sır altı 
tekniğinde uygulanmış ve 900 derece fırında fırınlanmıştır (Resim 41).  
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Resim 41: Kelime-İ Tevhid ve Semah Eden Nar Motifleri, Kifayet Özkul. 
 
Eser 5: 60 cm x 80 cm. çapında pano olarak, uygulanmış olan hayat ağacı, simetrik 
olarak tasarlanmıştır. Ağacın gövdesi, iki yanı yığma toprak arasından yükselmekte olan 
geyik başıyla oluşturulmuştur. Geyik ağacın gözleri ve kulakların yapraklardan 
tasarlanmıştır. Burnunda, gövdesinde ve boynuzlarından oluşan dalların birleşmesinde 
rumi motifleri uygulanmıştır. Kapalı formdan ve boynuzlardan dağılan kollar ağacın 
dallarını oluşturmuştur. Dalların üzerlerinde içleri yavru baykuşlarla ve baykuş 
figürleriyle stilize edilmiş narlar ile sıralanmıştır. Yapraklarında kuş figürleri 
uygulanmıştır. Bulutların arasında bir güneş ve iki adet yıldız saklanmıştır. Ağacın sol 
tepesinde bekçi olarak kullanılmış olan siren figürü bulunmaktadır. Ağacın sol alt 
köşesinde, sanatçının genelde imza olarak kullandığı formunda kuş figürü gizli olan lale 
motifi bulunmaktadır. Sır altı tekniğinde uygulanmış ve 900 derece fırında fırınlanmıştır 
(Resim 42).  
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Resim 42: Geyik Vücutlu, Narlı ve Baykuş Başlı Hayat Ağacı, Kifayet Özkul. 

 
Eser 6: 100 cm. çapında pano olarak, dairesel form içerisinde uygulanmış olan hayat 
ağacı, simetrik olarak tasarlanmıştır. Ağacın gövdesi rumi desenleriyle oluşturulmuştur. 
Gövde de rumi motiflerini birbirleriyle bağlayan üç kapalı form bulunmaktadır. Kapalı 
formlardan dağılan rumi kolları ağacın dallarının şeklini almıştır ve iç bezemelerinde 
kuş figürleri kullanılmıştır. Kapalı formların ve ağacın ortasında rumi motifleri ile 
oluşturulmuş çift başlı kartal figürü uygulanmıştır. Ağacın üst kısmında oluşturulan 
kapalı formlu rumi motifleri, içinde insan yüzü bulunan rumi motiflerinden oluşmuş 
güneş deseniyle birleştirilmiştir.  
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Hayat ağacının yanında gücün, kudretin temsili olan aslan figürleri, koruyucu ve bekçi 
olarak kullanılmıştır. Panonun bordur kısmı; bereketi simgeleyen, içlerinde rumi 
motifleriyle detaylandırılmış ve tanelerle tamamlanmış olan nar motifleriyle 
çevrelenmiştir (Özkul, 2019). Sır altı Tekniğinde uygulanmış ve 900 derece fırında 
fırınlanmıştır (Resim 43). 
 

 
Resim 43: Ütopik Hayat Ağacı, Kifayet Özkul. 

 
Eser 7: 55 cm x 75 cm olarak uygulanmış olan pano tasarımında bağımsızlığı, gücü, 
kuvveti, hâkimiyeti, devleti temsil eden çift başlı kartal figürü ağacın gövdesi olarak 
kullanılmıştır ve rumi deseni ile bezenmiştir. Kanatlardan uzanan dallarda rumiler ve 
kuş figürleri kullanılmıştır. Ağacın dibinde bereketi simgeleyen yapraklar, yapraklardan 
çıkan, rumili ve taneli nar motifleri bulunmaktadır. Ağacın üst yapraklarında efsanevi 
hayvan olarak kullanılan insan başlı kuşkanatlı mitolojik siren figürü bulunmaktadır ve 
vefat eden ruha cennet yolculuğunda eşlik etmek için dalda beklemektedir. Ağacın 
tepesinde bulunan ve çift başlı kartalın başı ile bağlanan güneş diski, gülümseyen ve 
döneme tanıklık eden bir yüz ile tamamlanmıştır. Siyah renkle, çizgi, nokta ve dairelerle 
çalışılmıştır. Sır altı olarak çalışılan 900 derece fırında fırınlanmıştır (Resim 44). 
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Resim 44: Nar Motifli, Çift Başlı Kartal Vücutlu Hayat Ağacı, Kifayet Özkul. 

 
SONUÇ 
Günümüze kadar Türk sanatında birçok alanda pek çok bitkinin dal, yaprak ve 
meyveleri süsleme amacı ile kullanılmıştır. Bu bitkisel motiflerden biri olan nar motifi, 
Türk kültüründe özel ve önemli bir yere sahip olmuştur, sadece sanat eserlerinde değil, 
aynı zamanda edebiyatta, halkbiliminde, tasavvufta sıklıkla işlenmiştir. Taş 
işlemeciliğinden minyatürlere kadar birçok sanat alanında yerini almış olan nar motifi, 
günümüzde de sanatçılara ilham olmaya devam etmektedir. Kimi yerde mitolojik olarak 
kullanılırken, kimi yerde sembol, kimi yerde simgesel olarak işlenmektedir. Bu 
çalışmada çini sanatında yeni tasarımlarla uygulama yapan sanatçı, rumi motiflerini, kuş 
ve baykuş figürlerini de kullanarak nar motiflerine farklı bir şekilde yaklaşarak özgün 
bir değer kazandırmıştır.  
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XIX ƏSRDƏ ŞƏKİ BÖLGƏSİNDƏ KAPİTALİST SƏNAYESİNİN 
FORMALAŞMASINDA İPƏKÇİLİK VƏ DİGƏR FƏALİYYƏT  

SAHƏLƏRİNİN ROLU 
 
Məmmədov Anar Amil oğlu 
Sumqayıt Dövlət Universiteti 
 
ÖZƏT 
Şimali Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin yaranmasının bölgələr üzrə 
öyrənilməsi aktual olduğu üçün məqalədə problem Şəki bölgəsinə aid faktlar və 
rəqəmlər əsasında araşdırılır. Şəki Rusiya tərəfindən fəth edildikdən sonra mühüm 
sənətkarlıq və ticarət mərkəzi rolunu oynamağa davam etdi. O vaxt Şəki təkcə 
Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi Qafqazda ipək istehsalının mərkəzi idi.          
1829-cu ildə bölgədə bütün Cənubi Qafqazda ilk kapitalist müəssisəsi olan Xanabad 
ipək sarıma fabriki açılmışdı. Müəssisə həcmcə kiçik olsa da, məhsulunun keyfiyyəti ilə 
seçilirdi. 
Dəri və metal emalı da şəhərdə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdi. Azərbaycanın 
digər şəhərlərində olduğu kimi, Şəkidə də bir istehsal sahəsinə aid kustar müəssisələri 
bu sahəsinin adı ilə adlanan ayrı bir məhəllədə yerləşirdi. 
Bəhs edilən dövrdə Şəkidə ticarət də əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdi. 1824-cü ildə 
şəhərdə 400 ticarət mağazası var idi və həftabazarı yarmarkaları keçirildi. İpək xarici 
ticarətdə xüsusi yer tuturdu. 1834-cü ildə Şəkidən ipək ixracı 7805 pud təşkil etmişdi.         
1860-cı ildə Moskva sahibkarları Alekseyev və  Voronin qardaşları Şəkidə ipək sarıma 
fabrikinin tikintisinə başladılar. Müəssisədə 452 dəzgah var idi və işçilərin sayı 850 
nəfərdən çox idi. Fabrikin məhsulları Moskvaya, Marselə və digər Avropa şəhərlərinə  
aparılırdı. 
XIX əsrin ikinci yarısında Şəkidə ipək sənayesinin inkişafında ipək sarınmasında 
texniki yeniliklərin tətbiqi və ipək sarınması prosesinin təkmilləşməsi nəticəsində 
ipəkçiliyin fabrik istehsalı formalaşırdı.  
XIX əsrin sonu- XX əsrin əvvəllərində Şəkinin ipək emalı sənayesi fabrik inkişaf 
mərhələsində idi və "Azərbaycan Lionu" adlanan şəhərin özü təkcə Azərbaycanda deyil, 
həm də Rusiyada ipək emalı sənayesinin ən vacib mərkəzi idi.  
XIX əsrin ikinci yarısında- XX əsrin əvvəllərində Şəki muzdlu əməkdən geniş istifadə 
edilən, inkişaf etmiş sənətkarlıq sahələri olan bir şəhər kimi tanınmaqda davam edirdi 
və sənətkarların sayına görə Şimali Azərbaycanda birinci yeri tuturdu.  
Beləliklə, XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Şəki şəhəri və bölgəsi nisbətən sürətlə inkişaf 
etmişdi. Şəki şəhəri tədqiq olunan dövrün sonunda Azərbaycanın kapitalist sənayesinin 
əsas  mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. 
Açar Sözlər: Şəki, kapitalist, ticarət, ipəkçilik, fabrik, sənətkarlıq, baramaçılıq, 
Xanabad 
 

  



  

 

 

 

 

 

5th International Conference On History & Culture 
August 17, 2021 / Ankara / TURKEY 

(THE PROCEEDINGS BOOK) 
WEB: https://www.izdas.org/history 
E-MAİL: tarihkongresi@gmail.com 

243 

THE ROLE OF SERICULTURE AND OTHER ACTIVITIES IN THE 
FORMATION OF THE CAPITALIST INDUSTRY IN SHEKI REGION IN THE 

XIX CENTURY 
 
ABSTRACT 
As the study of the formation of capitalist relations in the regions of Northern 
Azerbaijan is actual, the problem is investigated on the basis of facts and figures related 
to the Sheki region in the article. After the conquest of Russia, Sheki continued to play 
an important role as a center of craft and trade. At that time, Sheki was the center of silk 
production not only in Azerbaijan, but also throughout the South Caucasus.  
In 1829, the Khanabad silk processing factory was opened in the region - the first 
capitalist enterprise in the entire South Caucasus. Despite its small size, the factory was 
distinguished with the quality of its products. Leather and metalworking also 
development in the city.  
As in other cities of Azerbaijan, artisanal enterprises in Sheki were located in separate 
quarters. During this period, trade in Sheki developed significantly. In 1824, there were 
400 bazaars in the city, weekend fairs were held. Silk held a special place in foreign 
trade. In 1834, silk exports from Sheki amounted to 7,805 pounds. In 1860, Moscow 
entrepreneurs Alekseev and the Voronin brothers began the construction of a silk 
processing factory in Sheki. The factory had 452 machines and more than 850 
employees. The products of the factory were exported to Moscow, Marseille and other 
cities of Europe.   
In the second half of the XIX century, as a result of the application of technical 
innovations in the winding of silk threads and the improvement of the silk production 
process in the development of the silk industry in Sheki, the factory production of silk 
was formed. The late XIX - early XX centuries. silk processing industry of Sheki was at 
the stage of machine production, and the city called "Azerbaijan’s Lyon" was the most 
important center of the silk industry not only in Azerbaijan, but also in Russia. 
In the second half of the XIX - early XX centuries, Sheki continued to be a city with 
extensive use of hired labor and developed crafts and took first place in Northern 
Azerbaijan in terms of the number of artisans. Thus, in the XIX - early XX centuries, 
the city and region developed relatively quickly. At the end of the study period, the city 
of Sheki became one of the main centers of the capitalist industry of Azerbaijan. 
Keywords: Sheki, capitalist, trade, sericulture, factory, craft, cocoon, Khanabad 
 
GİRİŞ 
Azərbaycan tarixinin nisbətən çox müraciət edilmiş, kifayət qədər araşdırılmış 
dövrlərindən biri də XIX əsr –XX əsrin əvvəlləridir. Bu dövrə aid sosial-iqtisadi tarixlə 
bağlı problemlərin araşdırılmasının, siyasi proseslərin və hadisələrin öyrənilmə 
səviyyəsinin qarşılığında nisbətən geri qalması faktdır. Eyni zamanda sosial – iqtisadi 
proseslərin öyrənilməsinə heç də həmişə obyektiv yanaşılmamış, bu isə öz növbəsində, 
tarixşünaslıqda, xüsusi ilə də sovet tarixşünaslığında XIX əsr –XX əsrin əvvəllərində 
Şimali Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tarixi məsələlərinə aid səhv yanaşmalara, zərərli, 
qeyri-elmi konsepsiyaların yaranmasına yol açmışdır.  Belə problemlərdən biri Şimali 
Azərbaycanda kapitalizmin genezisi, kapitalist münasibətlərinin yaranması probleminin 
araşdırılmasına münasibətlə bağlıdır. 
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XIX əsrin əvvəllərində Rusiya tərəfindən işğalının müsbət nəticələrindən biri kimi, guya 
XX əsrin əvvəllərinə qədər Bakı şəhəri istisna olmaqla, Azərbaycanın feodal-patriarxal 
bir region olmasının qarşılığında, yalnız Sovet rejimi dövründə burada geriliyin aradan 
qaldırılması, yeni mütərəqqi iqtisadi münasibətlərin yaranması haqqında qeyri-elmi 
konsepsiyanın təkzib olunması üçün on illərlə vaxt lazım gəlmişdir.  
Azərbaycan tarixinin hərtərəfli intibah dövrü sayılan 1969-1982-ci illərdə, ən çox isə 
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpsından sonra bu sahədə bir növ canlanma 
yaranmış, Ə.Sumbatzadə, M.İsmayılov, T.Vəliyev, Ə.Umayev, Q.Əliyev, F.Baxşəliyev 
və digər tarixçilərin bu promlemlə əsasən ümumi şəkildə bağlı olan dəyərli tədqiqatları 
yaranmışdır. 
Şimali Azərbaycanda kapitalizmin genezisi, kapitalist münasibətlərinin yaranmasının 
bölgələr üzrə araşdırılması problemə ümümi yanaşma ilə müqayisədə xeyli geri qalır.  
Məqalədə konkret olaraq Şəki bölgəsinə aid faktlar və rəqəmlər əsasında bu problemin 
araşdırılmasına çalışmışıq. Verilən faktların müəyyən hissəsi elmi dövriyədə ilk dəfə 
istifadə olunur. 
 
BÜTÜN CƏNUBİ QAFQAZDA İPƏK İSTEHSALININ MƏRKƏZİ OLAN 
ŞƏHƏR 
1801-ci ildə Şərqi Gürcüstanın Rusiyaya birləşdirilməsi Rusiyanın bütün Cənubi 
Qafqazı fəth etməsinin başlanğıcı oldu. 
21 Mart 1805-ci ildə şəkili Səlim xan Gəncə yaxınlığında, Kürəkçay çayının sahilindəki 
Sisianovun düşərgəsinə gəldi və burada tərəflərin imzaladığı müqaviləyə görə Şəki 
xanlığı Rusiyanın hakimiyyəti altına keçdi. 
Rusiya tərəfindən fəth edildikdən sonra Şəki mühüm sənətkarlıq və ticarət mərkəzi 
rolunu oynamağa davam etdi. Şəki təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi Qafqazda 
ipək istehsalının mərkəzi kimi qalırdı. 1829-cu ilə qədər bu istehsal burada əsasən ipək 
sarıma “tökmə”lərlə təmsil olunurdu, yəni bu iş kustar sənaye mərhələsində idi [7, с.16]. 
1829-cu ildə bütün Cənubi Qafqazda ilk kapitalist müəssisə olan Xanabad ipək sarıma 
fabriki [11, 56] burada açıldı. Xanabad manufakturası həcmcə kiçik olsa da, 
məhsulunun keyfiyyəti ilə seçilirdi. Fabrikdə İtaliyadan 12 ailənin 72 Şəki sakini ilə 
birgə çalışdığı 30 dəzgah vardı [7, с.16]. 
1836-cı ildə manufaktura dövlətdən alınaraq "Zaqafqaziyada ipəkçilik və ipək 
sənayesinin paylanması cəmiyyətinə" verildi. XIX əsrin birinci yarısında. Şəki 
vilayətində 15 ilə 20 min pud ipək istehsal olunurdu [5, с.23]. 
 
DİGƏR İSTEHSAL SAHƏLƏRİ VƏ TİCARƏTİN ROLU 
Dəri və metal emalı şəhərdə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdi. Azərbaycanın digər 
şəhərlərində olduğu kimi, Şəkidə də bir istehsal sahəsinə aid kustar müəssisələri bu 
sahəsinin adı ilə adlanan ayrı bir məhəllədə yerləşirdi. Hər bir sahəyə daxil olan 
sənətkarlarını başında üç il seçilən ustabaşı dururdu. Sonuncu sənətkarlar arasındakı 
ziddiyyətləri aradan qaldırırdı, onları xammalla təmin etməkdə məsul idi, ustalarla 
şagirdləri arasındakı münasibətlərə nəzarət edirdi [13, с.27]. 
Bəhs edilən dövrdə Şəkidə ticarət də əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmişdi. 1824-cü ildə 
şəhərdə 400 ticarət mağazası var idi və həftabazarı yarmarkaları keçirilirdi. İpək xarici 
ticarətdə xüsusi yer tuturdu. 1834-cü ildə Şəkidən ipək ixracı 7.805 pud təşkil etmişdi. 
İpək Rusiyaya, Fransaya, İtaliyaya, Qacarlar və Osmanlı imperiyalarına ixrac olunurdu. 
Şəki bölgəsinə isə kənardan neft, duz, dəmir, şəkər, taxıl, yun və digər məhsullar 
gətirilirdi. 1827-ci il məlumatlarına görə, şəhərdə 1000-dən 20000 rubla qədər kapitalı 
olan 166 tacir var idi [3, s.55].  
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İPƏKÇİLİYİN İNKİŞAFINDA İKİ MÜHÜM YENİLİK 
XIX əsrin ortalarında və ikinci yarısında Şəki ipək sarıma sənayesinin mərkəzi olmağa 
davam edirdi. 1 iyul 1843-cü ildə Şəkidə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi 
Qafqazda ipəkçiliyin inkişafında mühüm rol oynayan "Təcrübə İpəkçilik məktəbi" 
açıldı. Mövcud olduğu 20 il ərzində məktəb ipək istehsalı ilə məşğul olan 236 şagird 
yetişdirmişdi. Bu baxımdan, Qafqazın xaricində İpəkçilik və Ticarət Sənayesinin Yayan 
Cəmiyyət də mühüm rol oynamışdı. 
Bu dövrdə Rusiya ipək toxuculuq sənayesini xammal ilə təmin etmək üçün böyük bir 
ipək sarıma fabriki yaratmaq zəruriyyəti yaranmışdı. Moskva sahibkarları Alekseyev və  
Voronin qardaşları 1860-cı ildə Şəkidə birlikdə ipək fabriki açmaq üçün 1863-1866-cı 
illərdə fəaliyyəti xeyli genişlənən, öz dövrü üçün Avropada ən böyük ipək sarıma 
fabrikinin tikintisinə başladılar. Bu fabrikin məhsulları Moskvaya, Marselə, digər 
şəhərlərə  aparılırdı [13, с.29]. 
Bu müəssisədə 452 dəzgah var idi və işçilərin sayı 850 nəfərdən çox idi [14, s.32]. Sözü 
gedən fabrik bir müddət sonra geniş yayılmış ipək barama qurdu xəstəliyi nəticəsində 
bağlanmışdı. Yalnız XIX əsrin 70-ci illərinin ortalarından başlayaraq Şəkidə fabrik ipək 
sarıma fəaliyyəti yenidən canlandı [4, s.29]. 
 
İPƏKÇİLİKDƏ İSTEHSALIN FABRİK MƏRHƏLƏSİNƏ KEÇİD 
XIX əsrin birinci, sonra ikinci yarısında Şəkidə ipəkçiliyin və ipək sənayesinin 
inkişafında ipək sarınasında texniki yeniliklərin tətbiqi və ipək sap sarınması prosesinin 
təkmilləşməsi nəticəsində ipəkçiliyin fabrik istehsalının formalaşması mühüm yenilik 
idi [12, с.386]. 
1875-ci ildə hər biri buxar mühərriki  ilə işləyən üç yeni ipək sarıma fabriki tikildi. 
Başqa bir fabrik 1879-cu ildə işə salındı. Bu artıq 170-ə yaxın işçinin çalışdığı böyük bir 
müəssisə idi. XIX əsrin 80-ci illərində daha 10 yeni ipək emalı müəssisəsi tikilmişdi. 
Demək olar ki, hamısı Azərbaycan burjuaziyasının nümayəndələrinə məxsus idi [9, 
с.21]. 
Tiflisdə 1887-ci ildə açılmış Qafqaz İpəkçilik Stansiyasının Şəkidə yerli şöbəsinin 
açılmasının da bölgədə ipəkçiliyin inkişafında mühüm rol oynadığını ayrıca qeyd 
etməliyik [1, s.6]. 
1895-ci ilin məlumatlarına görə, Şəki şəhərində 33 şəhər müəssisəsi buxar mühərrikləri 
və müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunmuş fabriklər kimi dəqiq seçilirdi [11, s.57], yəni 
fabrik istehsalı – maşınlı istehsal inkişaf mərhələsində idi. 
Maraqlı bir fakt budur ki, məhz Şəkidə, Salam Lətifovun fabrikində, elektrik 
enerjisindən istifadə edərək ipək sapın açılması təcrübəsi ilk dəfə həyata keçirilmişdi [3, 
s.72]. 
Gördüyünüz kimi, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Şəkinin ipək emalı sənayesi 
fabrik inkişaf mərhələsində idi və "Azərbaycan Lionu" adlanan şəhərin özü təkcə 
Azərbaycanda deyil, həm də Rusiyada ipək emalı sənayesinin ən vacib mərkəzi idi. 
 
MÜHÜM SƏNƏTKARLIQ MƏRKƏZİ 
XIX əsrin ikinci yarısında Şəki inkişaf etmiş sənətkarlıq sahələri olan bir şəhər kimi 
tanınmaqda davam edirdi və sənətkarların sayına görə Şimali Azərbaycanda birinci yeri 
tuturdu. Şəhərdə sənətkarların sayının bu qədər çox olması Şəkinin intensiv sənaye 
fəaliyyətini və iqtisadi əhəmiyyətini əks etdirirdi [8, s.10].  
1861-ci ildə burada 1735 sənətkar var idi. Onlardan 592-si usta, qalanları isə usta 
köməkçiləri və şagirdlər idi [3, s.58]. Bu adı çəkilənlərin böyük əksəriyyəti ipəkçilik 
sahəsində məşğul ididlər.  
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Şəhərdə ipək hicablar (kəlagayı), gözəl ayaqqabılar, zinət əşyaları, bədii tikmələr və 
daha bir neçə məhsul istehsal olunurdu. 
Şəkidə gön-dəri məhsulları hazırlayan emalatxanaların sayı 1850-ci ildə 15-dən 1899-cu 
ildə 40-a yüksəlmişdi. 1886-cı ildə 31 zərgərlik sənəti müəssisəsi var idi [3, s.59-60]. 
1890-cı il məlumatlarına görə Şəkidə 600-ə yaxın sənətkarlıq müəssisəsi var idi [7, 
с.35].  
 
DİGƏR İSTEHSAL SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFI VƏ TİCARƏT DÖVRİYƏSİNİN 
ARTMASI 
1890-cı ildə Yelizavetpol quberniyasındakı bütün ticarət və sənaye müəssisələrinin 
təxminən 40% -i Şəkinin payına düşürdü [7, с.36]. 
Qeyd etmək lazımdır ki, 1877-ci ildə Şəkidə 364 sənaye və 407 ticarət müəssisəsi 
mövcud idisə, 1889-cu ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq 498 və 296 idi [7, с.30].    
Göründüyü kimi, göstərilən dövrdə ticarət müəssisələrinin sayı kəskin şəkildə azalmışdı 
ki, bu da əsasən dəmir yolunun inşası ilə Şəkinin ticarət əhəmiyyətinin aşağı düşməsi ilə 
əlaqədar yük daşımanın artması idi. Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin 
sayında artım yuxarıda qeyd olunduğu kimi əsasən ipək sarıma müəssisələrinin sayının 
artması ilə bağlı idi [13, с.31]. 
Ticarət əməliyyatları və dövriyəsinin artması, şübhəsiz ki, şəhərin iqtisadi həyatında 
mühüm rol oynamışdı. 1 yanvar 1876-cı ilədək nə Cənubi Qafqazda, nə də Şəkidə 
gildiya sistemi yox idi. 1852-ci il tarixli "Əsasnamə" yə görə şəhər tacirləri dörd 
kateqoriyaya bölünürdü və bu kateqoriyalara uyğun olaraq şəhər büdcəsinə vergi 
ödəyirdilər [3, s.64]. 
1 yanvar 1876-cı ildə Cənubi Qafqazda iki tacir gildiyası tətbiq edilmişdi. Birinci 
kateqoriyalı gildiya sertifikatları elan edilmiş kapitalı 15 min rubl və daha yüksək 
məbləğ arasında dəyişən iri ticarət və sənaye müəssisələrinin sahiblərinə verilirdi.  
Elan edilmiş kapitalı ən azı 5-7 min rubl arasında olan orta müəssisələrin sahibləri, 2-ci 
gildiyanın sertifikatlarını alırdılar [7, с.28]. 
 
TİCARƏT ƏLAQƏLƏRİNDƏ YENİ MƏRHƏLƏ 
Əgər 1876-1877-ci illərdə Şəkidə 1-ci gildiyaya aid yalnız üç müəssisə və 2-ci gildiyaya 
aid 108 müəssisəsi var idisə, 10 ildən sonra 1-ci gildiyaya aid bir müəssisə belə yox idi 
və 2-ci gildiyaya aid isə yalnız 73 müəssisə qalmışdı [13, с.32]. Gildiya müəssisələrinin 
sayındakı bu qədər kəskin azalma həm də onunla izah olunur ki, Bakı-Tiflis dəmir yolu 
istismara verildikdən sonra şəhərin ticarət əhəmiyyəti dəmir yolundan bir qədər aralıda 
yerləşdiyindən kəskin şəkildə aşağı düşmüşdü. 
90-cı illərdə Yevlaxdan Nuxaya və Zaqatala bölgəsinə bir magistral yol çəkildi [2, s.15]. 
Bu fakt da , söz yox ki, vəziyyətə öz təsirini göstərməli idi. 
Yevlax şəhərindən dəmir yol xəttinin keçməsi, buradan deyildiyi kimi, Şəkiyə  
magistral yolun çəkilməsi ilə şəhərdən Rusiyanın mərkəzi əyalətlərinə və xaricə ipək və 
barama ixracını asanlaşdırmışdı. Şəki tacirləri dəniz nəqliyyatından da geniş istifadə 
edirdilər. Sözü gedən ticarət yolları Bakı və Odessadan keçərək Mərkəzi Asiya, İran, 
Osmanlı dövləti, Fransa, İtaliya ilə, Moskvadan keçərək Polşa ilə ticarət əlaqələrini 
genişləndirməyə kömək edirdi. 
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ŞƏKİDƏ ƏHALİNİN SAYININ ARTMASI VƏ ONUN MƏŞĞULİYYƏT 
SAHƏLƏRİ ÜZRƏ BÖLÜNMƏSİ 
XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq Şəki sürətlə böyüyürdü və əhalinin sayı 
əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. 1855-ci ildə şəhərdə 2646 ev var idisə, 1865-ci ildə onların 
sayı 3472-ə çatdı, yəni 10 ildə 826 yeni ev tikilmişdi. 1904-cü ildə şəhərdə artıq 3998 
evin olması məlum idi. 1910-cu ildə evlərin sayı 4.757-ə çatmışdı [6, с.226-227].  
Təbii ki, Şəki əhalisinin sayının artması şəhərin böyüməsinə kömək etmişdi. Bu, xüsusi 
ilə XIX əsrin 50-60-cı illərinə aiddir. Beləliklə, 1856-1870-ci illərdə Şəki əhalisi 18000 
nəfərdən 25000 nəfərə çatmışdı. Lakin sonralar şəhər əhalisinin artım tempi o qədər də 
sürətli deyildi. Əgər 1886-cı ildə bu rəqəm 25897 nəfər idisə, 1897-ci il əhalinin 
siyahıya alınmasına görə Şəkinin əhalisi 24734 nəfər idi [10, т.8]. Əhalinin sayındakı 
azalmanın səbəbləri təbii fəlakətlərlə və xəstəliklərlə izah edilirdi [13, с.33-34]. 
XX əsrin əvvəllərində Şəki əhalisi, əsasən kənardan gələn əhali axını sayəsində yenidən 
sürətlə artır. Belə ki, 1908-ci ildə şəhərin əhalisi 37 mindən çox idi və 1916-cı ildə 
52243 nəfərə çatmışdı [3, s.86]. Əhalinin məşğuliyyətinə görə peşə bölgüsündən 
danışırıqsa, bəhs edilən mənbəyə görə Şəki əhalisinin 75%-i ticarət və sənaye 
fəaliyyətləri ilə məşğul idi, üstəlik əhalinin təxminən 40% -i sənayedə və 12-15 % arası 
icarət sahəsində çalışırdı. Göründüyü kimi, ticarət fəaliyyətinə nisbətən sənaye 
sahəsində çalışanlar üstünlük təşkil etmişdi. Xidmətçilər və digər peşə sahibi olan işçilər 
şəhər əhalisinin, təxminən, 20% -ni təşkil edirdi. Əhalinin bu kateqoriyasının 83% -dən 
çoxu ticarət və sənaye sahələrində çalışanların payına düşürdü.  
XX əsrin əvvəllərinə aid olan məlumatlara görə, Şəki şəhərinin təkcə fabrik sənayesi 12 
milyon rubl dəyərində məhsul istehsal etmişdi [9, с.18].      
  
NƏTİCƏ 
Beləliklə, XIX əsr - XX əsrin əvvəllərində Şəki şəhəri və bölgəsi nisbətən sürətlə inkişaf 
etmişdi. Şəki şəhəri tədqiq olunan dövrün sonunda Azərbaycanın kapitalist sənayesinin 
mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. 
Şəhərdəki əhali  ipəkçilikdən əlavə gön-dəri emalı, tütünçülüklə də məşğul idi. 
Şübhəsiz ki, şəhərin iqtisadi inkişafına çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti mənfi təsir 
göstərirdi. Burada sənaye və ticarətin inkişafı yalnız imperiyanın ehtiyaclarına uyğun 
formada baş verirdi. Buna baxmayaraq, XX əsrin əvvəllərində Şəki obyektiv amillərinin 
təsiri nəticəsində birmənalı olaraq kapitalist yolu ilə inkişaf edən ticarət və sənaye şəhəri 
kimi tanınırdı. 
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INDIGENOUS RITUALS AND ASSOCIATED ART AND CRAFT PRACTICES 
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Abstract  
The present study is about the rituals and practices associated with healing and 
wellbeing practice among the Gond tribe of Telangana. The use of forest produce and 
Ethno-medicinal plants are used along with the healing rituals in the tribal communities. 
"Bhumka" (Medicinal man) plays a crucial role in the healing rituals and maintains the 
overall wellbeing of the community. In the urban areas, their significance may not have 
stood the test of time and have gotten diluted over a period of time but the community 
still performs the rituals with immense belief in these ceremonies. The study focuses on 
understanding the cultural traditions and art and craft practices associated with the 
indigenous rituals for healing and the community's well-being.  The Ojha Craftsmen 
creates brass metal artefacts, which have significant ritualistic and utilitarian purposes, 
primarily associated with carrying herbs and medicinal plants; votive offerings to the 
local Deities symbolizes the cure from the snake bites and wild animals. The celebration 
of festivals like "sivaboari''is associated with the community's health, celebrated in 
monsoon season to overcome the epidemic diseases. The Tattoo tradition among the 
Gond women performed by the Thoti community as a part of healing and remedies to 
develop antibodies and sort of acupuncture to prepare women's bodies to bear the labour 
pain and protection from infections at the time of childbirth. A detailed field study was 
conducted in the region of Adilabad for the data collection. Methods used are 
participant observation, focused group interviews and audio-visual documentation. This 
paper attempts to understand, analyse, and discuss the Gonds’ indigenous knowledge 
and belief system associated with various cultural and ceremonial healing ritual 
practices, and the art and crafts associated with the community's well-being.  
Keywords: Gond Rituals, Tribal culture, Tangible and Intangible cultural practices, 
Indigenous art and crafts, community well-being, Healing and Ethno medicines   
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Abstract 
The purpose of this paper is to understand the way in which cultures function in the 
contemporary times with respect to the dimension of power distance, in Hofstede’s 
terms. We can notice that the hierarchical societies of the past, based on an elite system, 
fade away with the progress in time in history. For example, the cultures where status 
based on birth was the norm, in both Western and Eastern societies, are gradually 
disappearing with advancing in time. We are moving towards a world built on the 
norms of the rags-to-riches myth, which is so well-known in American culture. With the 
rise of libertarianism, we move forwards to a world where egalitarianism should be the 
commonly accepted reality. The world we live in is gradually shifting from high-power 
distance to low power distance, and from collectivism, which focuses on the welfare of 
the entire group, to individualism, which focuses on the development and on the 
achievements of the individual. The paper wishes to explore causes for this shift, 
together with consequences. One of the questions explored is whether multiculturalism 
is a cause or a consequence of this shift from hierarchical to egalitarian societies. 
Another question is related to the benefits of this shift towards egalitarian societies, and 
the ways in which Western and Eastern cultures have been changed.  
Keywords: power distance, elites, individualism, collectivism 
 
Introduction 
Throughout history, in the world, we generally witness a simplification of the process of 
individual achievement and freedom. Social mobility, for instance, has not been 
possible without negative associations until we see early signs of less stigma associated 
with it in the later Victorian age. One’s destiny in the past would be very rigid, as unless 
one was not born rich and was not aristocratic by blood, there were not many chances to 
change this. We can look, for instance, at the hero in Great Expectations by Charles 
Dickens, Pip, who changes his social status from poor boy to gentleman, feeling guilty 
since it is not his money by birth, as he was sponsored by a former prisoner, wishing to 
take his revenge in this way on society (Hughes 2014). Nowadays we keep hearing that 
everyone is equal and that we have equal rights. We can use them in order to fulfill our 
individual potential and achieve what we want. We are told about the equality of 
gender, due to liberalism and non-liberalism (Brodie 2008). We also learn that we 
should treat everyone equally and not go against anyone’s right. This is a sign that we 
are moving towards an individualist dimension in our contemporary world, focused on 
individual’s rights and achievements, which should be respected.  
In our contemporary world, even traditionally hierarchical cultures, such as Japan, are 
shifting towards egalitarianism, together with their shift from collectivism to 
individualism in some areas. The latter shift is visible in decreased family size 
(Hamamura 2012), as well as in economics, since the regulations were removed and the 
multinational companies have increased (Ogihara et al 2014: 214). According to 
Ogihara et al (2014: 214),”Individualism provides people the freedom of choice 
(Triandis, 1995) and disengages them from the constraints of a collectivistic society 
(e.g., Yamagishi & Yamagishi, 1994)”.   
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What is more, according to Hofstede-Insights.com, Japan has an intermediate score 
regarding power distance (54), which means that in business, decisions are made 
hierarchically, taking a lot of time, yet Japan is also a meritocratic society, which is 
visible in the idea that in the education system everyone is equal and can achieve 
anything if they work hard enough.  
Throughout history, Western culture has known a shift from hierarchical societies, 
which were the Medieval ones, to egalitarian ones, where social mobility is accepted. In 
Victorian times, with the rise of the middle class, social mobility begins to become 
socially acceptable. The shift from the elitist, feudal system is accompanied by a system 
based on low power distance. The rich are no longer rich by birth, and the poor can 
work their way up the social ladder. The feudal system is replaced by the contract 
system. Whereas in the eighteenth century social mobility was not acceptable, as we can 
see in novels such as Moll Flanders by Daniel Defoe, and the Victorian age continued 
along the same lines, as in the example of Jude the Obscure by Thomas Hardy. In these 
novels, changing one’s social status, getting rich or educated was not considered in a 
positive way. This is in contrast with the flexible social mobility system offered by the 
New World, as “America’s birth represented a dramatic break from the past. Save for a 
few vestiges of the old European feudal order, mostly in the plantation economy of the 
Deep South, there was no hereditary nobility, no national church and, thanks to George 
Washington’s modesty, no royal authority.” (Kotkin 2019). What is more, next to all the 
individual freedom, America had less poor people than Europe in 1814 (Kotkin 2019). 
The rags-to-riches myth showed that anyone could achieve the wanted social status, 
regardless of the social status received at birth. 
We can see signs of freedom and the beginnings of an egalitarian, and not a hierarchical 
society, with the eighteenth century, with the apparition of coffee houses. The 
institution of the coffee house is tied to democracy, and to expressing personal views, in 
contrast to the views held by the leaders. 
In the 1870s and 1880s, the term libertarian was spread by Benjamin Tucker, an 
individualist anarchist (Comegna and Gomez 2018). In 1955, libertarianism and 
liberalism were synonyms, as popularized by Dean Russell. He believed the following:  
Many of us call ourselves "liberals." And it is true that the word "liberal" once described 
persons who respected the individual and feared the use of mass compulsions. But the 
leftists have now corrupted that once-proud term to identify themselves and their 
program of more government ownership of property and more controls over persons. As 
a result, those of us who believe in freedom must explain that when we call ourselves 
liberals, we mean liberals in the uncorrupted classical sense. At best, this is awkward 
and subject to misunderstanding. Here is a suggestion: Let those of us who love liberty 
trade-mark and reserve for our own use the good and honorable word "libertarian." 
(Dean 1955) 
Liberty is considered the main value of the political philosophy of libertarianism (Boaz 
2009). This philosophy resonated with everything the US were associated ever since the 
beginnings of the New World.  
However democratic America has been in the beginnings, compared to the more rigid 
rules of Europe, in the last decades, according to Kotkin (2019), we can see “signs of 
growing feudalization” in America, especially “in the economy, where income growth 
has skewed dramatically towards the ultra-rich, creating a ruling financial and now tech 
oligarchy. This is a global phenomenon: Starting in the 1970s, upward mobility for 
middle and working classes across all advanced economies began to stall, while the 
prospects for the upper classes rose dramatically.”  
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Nowadays, we have the liberalist views that encourage equality and individualism. 
Theoretically, anyone has the right to freedom and individual achievement. Yet, all over 
the world, the question remains whether we are all truly equal, after all, and whether we 
actually have all the freedom we want. We are aware of the value of multiculturalism 
and respect for everyone. We are also aware of the fact that the European Union tries to 
od welfare in order to minimize the economic inequalities all over the world. Yet, at the 
same time, we have noticed during the COVID-19 pandemic how individual freedom 
has been restrained, due to harsh rules, meant however to protect us. We have also 
witnessed situations such as the challenges faced by the liberal democracy in Poland 
since 2015 (Buras 2020). This was because “In October 2015, for the first time since 
Poland transitioned to democracy in 1989, a single political party gained an absolute 
majority in the Polish parliament.” (van Beek 2019: 93) 
The progress throughout history from cultures where hierarchies were fixed, and social 
mobility was not allowed, to cultures where social mobility is encouraged, to 
discussions in coffee houses where the leaders’ decisions were questioned and towards 
liberal democracies is not a clean progress towards more and more freedom. We notice 
issues relating to liberal democracies which make cultures go back to restraints in 
freedom. There are events which restrain individual rights.  
 
Materials and Methods 
The present paper will rely on the definitions of the terms social liberty, authority, and 
freedom of speech as proposed by J.S. Mill. Mill’s theory supports the idea of shift from 
hierarchical to egalitarian cultures throughout the course of history, as he claims that 
“the struggle between Liberty and Authority is the most conspicuous feature in the 
portions of history” (Mill 1869). From the present paper’s point of view, described in 
the introduction, the world’s cultures have tries to move from high power distance to 
low power distance, from collectivism to individualism, and thus the claim of Mill 
seems to explain what has happened. Freedom in this paper is understood as individual 
freedom, with the individual’s possibilities of achievement, free from the collectivity’s 
demands and also free from the constraints of a social status established at birth.  
Social liberty, for Mill, is seen as a protection from “the tyranny of political rules (Mill 
1869). The ruler should have, in Mill’s opinion, limited power in order not to harm 
individuals and society from the decisions taken. Social liberty was thus defined as “the 
nature and limits of the power which can be legitimately exercised by society over the 
individual” (Mill 1869). This definition seems to respect the limits imposed on the 
individual’s freedom in cultures where the rate of individualism is high. According to 
corporatefinanceinstitute.com (2021), Geert Hofstede’s theory of cultural dimensions 
states that the “High power distance index indicates that a culture accepts inequity and 
power differences, encourages bureaucracy, and shows high respect for rank and 
authority.” This is a description of a hierarchical type of culture. The power distance 
dimension has to do with the acceptance of equality or inequality in a given cultures, 
function of whether power distance is low, or high, respectively. Low power distance, 
thus, refers to egalitarian cultures, while high power distance refers to hierarchical 
cultures. Cultures nowadays are, however, not clearly delimited, from the point of view 
of this criterion. Changes have occurred even in the most traditional, high power 
distance cultures, such as the Japanese culture. Especially in the area of 
entrepreneurship, Japan is shifting towards the individualist dimension (Miyanaga 
1991). Changes have also occurred in traditionally low power distance cultures, such as 
the American culture. In Poland, the liberal democracy faces many challenges.  
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According to Mill, liberty means that the individual can be free while not harming 
others. In this sense, Mill’s ideas on freedom show a tendency to society’s well-being 
and thus, a concern for collectivistic values. However, this is just apparent collectivism, 
as we may talk more about ethics and morality in this case. The well-being of a whole 
collectivity rests on rules ensuring that they are not harmed, yet the dimension of 
individualism is more connected to the individual’s achievements and freedom, and the 
aspect of not harming anyone is normal, as it is considered without saying that an 
individual would not commit unethical acts.  
The fact that Mill believed that “Over himself, over his own body and mind, the 
individual is sovereign” shows that Mill sides with the dimension of individualism: 
The sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in 
interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the 
only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a 
civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either 
physical or moral, is not sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or 
forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, 
because, in the opinion of others, to do so would be wise, or even right.… The only part 
of the conduct of anyone, for which he is amenable to society, is that which concerns 
others. In the part which merely concerns him, his independence is, of right, absolute. 
Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. (Mill 1869) 
His individualism is, however, moderated by rules that should seek the welfare of 
society in the sense that individuals should have a moral behaviour, not causing harm to 
the others, in exercising their own rights and freedom. From this point of view, Mill 
proposes a moderate position, in-between individualism and collectivism. It goes 
without saying that in a society, individuals live in a community, which they cannot 
ignore, and they have to keep in mind the good of others to some account. From this 
point of view, any society needs justice, and thus justice presupposes welfare to some 
degree. As a result, freedom can be allowed only up to a certain point.  
It depends how we view the individual’s psychology when we think about freedom and 
about its extent. According to Sigmund Freud’s psychoanalytic theories, any individual 
has an id, containing what he/she wishes, an ego, and a superego, the latter being an 
instance that mediates between the wishes of the id and the realities faced by the ego. 
The superego is a moral instance. Society is built in a similar way, and Mill seems 
aware of this dimension of society, when he claims that no individual should harm 
others in exercising his or her right to personal freedom.  
Examples of taking into account the rights of the others are included in the values 
proposed by multiculturalism, and by gender equality.  
Regarding the equality in a multicultural setting, Parekh (2007: 397) draws attention to 
the problems regarding criteria needed to establish liberty and equality in a society that 
is not culturally homogeneous:  
Much of the traditional discussion of equality deals with that between individuals and is 
predicated on the assumption of a culturally homogenous society. It is therefore of 
limited help in dealing with intercultural equality or with equality between individuals 
belonging to different cultures. Equality requires equal treatment of those who are equal 
in relevant respects. What respects are relevant, what responses they deserve, and what 
constitutes equal treatment cannot be determined in transcultural or culturally neutral 
terms. This is equally true of such other ideas as equal opportunity, equality before the 
law, and equal liberty. They all require cultural translation and a sensitive search for 
cultural equivalence.  
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Thus, function of culture, liberty and equality can have different meanings, due to the 
existence of different reference points, as well as different values. Values for any 
culture refer to the preference of a state of affairs over another state of affairs (Baciu 
2013: 36), meaning what is good and what is bad, for instance. Various cultures during 
various historical ages have set up their own reference points regarding the degree of 
equality and freedom of individuals. Mill’s theory captures the fact of the struggle 
between freedom and authority, which is universal across history. It is also a theory that 
is valid nowadays. The street protests are ways in which groups of individuals, function 
of their interest, show how they struggle to get more freedom and more rights. They act 
according to a set of principles and values that are common to a certain group and try to 
negotiate with those in power.  
Mill’s theory also captures a universal value and principle across history: it is a 
principle of ethics, claiming that individuals should not harm the others. We can see this 
value throughout religious systems of various cultures, and we can also see the guilt 
associated with it in psychoanalytic terms. The superego is a moral instance which 
warns someone when they do something wrong through the feeling of guilt.  
Schmidt (2011) offers a different point of view of equality and multiculturalism, in her 
review of the introduction Equality in Difference: Hierarchical Multiculturalism and 
Membership Illusions, in the book The Ashgate Research Companion to 
Multiculturalism, edited by Duncan Ivison, and published in 2010 (Ashgate, Farhham, 
UK). She notices that what matters is “the autonomy and freedom of groups”, and 
especially whether of not “individual ‘freedoms’ are curtailed by group cultural 
expectations”.  
Barry (2011) notices that the majority of Western countries has to deal with groups that 
have different cultures and values. He does not believe in the egalitarian liberalism, 
which claims that the diversity of cultures should allow minority groups to individual 
achievements and pursuits “with the limits imposed by a common framework of laws”. 
Together with other theorists such as William Galston, Will Kymlicka, Bhikku Parekh, 
Charles Taylor and Iris Marion Young, he believes that “this 'difference-blind' 
conception of liberal equality fails to deliver either liberty or equal treatment. In its 
place, they propose that the state should 'recognize' group identities, by granting groups 
exemptions from certain laws, publicly 'affirming' their value, and by providing them 
with special privileges or subsidies.” Thus, Barry (2011) opts for a specific treatment of 
specific cultural groups with specific cultural values. He believes that freedom and 
equality, as well as individualism itself, are not universally understood, and cannot be 
applied like a template to any individuals from any culture.  
The equal rights based on gender are based on a universal set of values, that of equal 
opportunities for individual achievement regarding men and women, with respect to 
equal rights to education, work, and lifestyle. According to Inglehart et al 2002: 235), 
gender equality is emphasized by democratic institutions and processes: “Although 
democratic institutions existed long before gender equality, at this point in history, 
growing emphasis on gender equality is a central component of the process of 
democratization.” 
One main cause for the challenge for liberal democracies nowadays is represented by 
populism: 
Across the West, economic dislocation and demographic change have triggered a 
demand for strong leaders. This surge of populism is more than an emotional backlash; 
it encourages a political structure that threatens liberal democracy.   
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While populism accepts principles of popular sovereignty and majoritarianism, it is 
skeptical about constitutionalism and liberal protections for individuals. Moreover, 
populists’ definition of “the people” as homogeneous cannot serve as the basis for a 
modern democracy, which stands or falls with the protection of pluralism. (Galston 
2018) 
Since populism sees individuals as homogeneous, it can threaten the degree of 
individualism that can be allowed. This in turn restrains some of their freedoms. Other 
researchers, such as Wolkenstein (2019: 333), view populism as “predicated on the idea 
that there exists a morally pure and unified people.” Even though populism tries to do 
away with hierarchies, since it is against the elites, it still does not favour individualism.  
Gorodnicenko and Roland (2016) notice that the transition to democracy is more likely 
to be done in countries that have individualistic cultures. Countries with collectivistic 
cultures are less likely to adopt a democratic model.  
 
Results 
The wish for freedom has been seen throughout history, as Mill has noticed the struggle 
between freedom and authority. Complete freedom is not actually possible, since the 
relationship with the state will always control it, even in liberal democracies. 
Nowadays, we identify freedom with the least intervention in the individual’s life from 
the state. What is more, we could tend to believe that an egalitarian society would mean 
more occasions for achieving an individual’s potential than a hierarchical society. This 
is because in an egalitarian society, authority is not as invasively present as in a 
hierarchical society.  
Societies have evolved towards the individualistic dimension in time, in particular due 
to the industrial and economic development. Once the basic living conditions were met, 
society has moved towards technological progress, to make life more comfortable, and 
be able to achieve individual pursuits. In the Middle Ages, collectivism was the norm, 
in order both to survive and also due to the Church’s rules, which promoted the afterlife. 
With the focus on life here and now, and all technological innovations, the Renaissance 
shows signs of growing individualism, through the achievements of painters, sculptors, 
and scientists. Once living conditions make it possible, the degree of freedom also 
grows. Discussions and negotiations with authority are the norm in low power distance 
cultures, even in schools and at work, not only with the authority figures of the state. 
From here, we can say that Mill’s theory regarding the ongoing struggle between 
authority and liberty still holds valid.  
Throughout history, freedom has been achieved through various political systems, such 
as democracies, to a certain degree. Another way to achieve a certain degree of freedom 
was through the individualist dimension, and also through the low power distance 
dimension.  
Freedom has been an ongoing concern throughout the history of mankind. Hannah 
Arendt (1960) has claimed that “freedom, which is only seldom – in times of crisis and 
revolution – the direct aim of political action, is actually the reason why men live 
together in political organization at all; without it, political life as such would be 
meaningless. The raison d’etre of politics is freedom, and its field of experience is 
action.” Such a statement can only capture the growing individualist values of society. 
Even Japan is moving towards individualism, through the meritocratic society it has 
always been, and through the belief that if one works hard enough, then that person can 
become whomever he/she wants. The distancing away from the feudal system is, thus, 
obvious in all cultures nowadays. Social status can be now changed due to working.  
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Freedom is also correlated with creativity, and thus with the possibilities of individual 
achievement. Yuan and Zhou (2015) show how individualism and low power correlate. 
In a low power distance working environment, every individual can express his/her 
opinions, and thus we can see “the value of group member cognitive diversity”. In a 
high power distance working environment, a leader takes all important decisions, and 
thus the emphasis is on collectivism.  
 
Conclusion and Discussion 
Individualism especially is connected to a large degree of freedom. The members of an 
individualist society would expect to be allowed to go for their individual achievements 
and act in accordance to their own values, not those of the whole group.  
In order to better understand the concept of freedom, we could resort to the concept of 
political freedom, since any society is dependent on the political authorities of the state 
and controlled to some extent. Democracies are associated with low power distance 
cultures, which are used not to rely on one authority for all decisions (Velo 2011). 
Mainly, political freedom means no oppression (Young 1990), no coercion (Sandel 
2010), as well as no compulsions, such as no economic compulsions (Marx), for 
individuals. The less the authorities of the state interfere in the life of an individual, the 
more the individual feels that he/she has a large degree of freedom. 
Individuals tend to struggle to achieve a level of freedom in all areas of life, in their 
family, at school, at university, at work, as well as generally in society. Any restrictions 
come up as obstacles which they tend to remove or to negotiate. Various happenings 
such as unwanted political decisions, for example those recently related to the COVID-
19 pandemic and lockdown, have posed serious questions regarding the negotiations 
between individuals and authorities regarding their freedom.  
With respect to the state, the individuals for a group, that of the people, and the state can 
restrain their liberties through a contractual act: 
Following the controversial model of the contractual act (Gough, 1957), individuals 
transfer to the political power their unrestricted natural right to liberty. This transfer 
transforms them into “one people, one body politic” (Locke, 1679 (1960), II, p. 89). 
(Queiroz 2018) 
It is only the extent of this authority that makes the difference. According to “Neoliberal 
theorists,” “any common personality, with its corresponding set of public and arbitrary 
positive and negative restrictions on liberty, undermines individual liberty.” (Queiroz 
2018) 
The libertarian model (Gelfand 1978: 130) proposed by Mill claims that the state can 
intervene with an individual’s rights only “to prevent harm to others” (Mill 1965). 
Nowadays, however, constraints imposed by the state on the individual also claim to 
serve, among other purposes, the welfare for the whole group of people. Cultures have, 
to some degrees, certain features of both individualism and collectivism, as well as high 
and low power distance, with one of the dimensions that predominates. Individuals have 
wished for a larger degree of freedom due to the basic living conditions allowing this, 
and their no longer depending on the collectivity for basic survival needs. When 
survival conditions are threatened, such as during the pandemic, the freedoms of 
individuals are restrained by the authorities and the good of the collectivity is a priority.  
It should be noted, however, that is today’s Western cultures we have the issue of the 
struggle between egalitarianism and social inequality:   
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Modern Western societies are characterised by a tension between normative 
egalitarianism and actual social inequality, as De Tocqueville (1990 (1835)) and other 
social theorists observed in the 19th century. In recent times, this tension may even have 
grown. Whereas socio-economic inequality tends to rise (see, for example, Piketty, 
2014), moral norms that stress basic human equality – equal rights, non-discrimination, 
equality of opportunity – are perhaps stronger and more widespread than ever before. 
(van den Haak and Wilterdink 2019) 
This problem can be related to the rising inequality on a social and economic level. The 
concern for equality could be seen as an attempt at an orientation towards the others, not 
just towards the self. According to Miyamoto et al (2018), socioeconomic status and 
resources availability correlate, for Western cultures, with focus self, while for Asian 
cultures, with focus on both self and others. Thus, Asian cultures have a particular case 
of individualism.  
Concern for equal rights is a given throughout history and throughout cultures.  
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BABUR AND HIS INDIAN EXPEDITIONS 
 
Rehana Kanwal  
Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and 
Economics, Lahore 
 
Abstract  
Babur,  the great Mughal Emperor’s sole purpose was to capture the lost Timurid 
dominion to expend and secure his Kingdom. There was a conflict between Mughals 
and Afghans since ancient times.  They were strong opponents of each other,  but they 
gave strong support to Babur for India invasion.  It was a fact that Babur wanted to 
occupy Timurid dominion for collection of bootyas well as expansion purposes.  But 
without the help and subjugation of Afghan tribes,  it was impossible for Babur to 
conquer Indian Sub Continent.  The main goal of this paper is to see the causes and their 
relativity behind Babur’s invasion in India,  all of the causes are interconnected to each 
ther. In this article we describe Babur and His indian expeditions as follow: 
Babur: Early Life and Background  
Babur in Central Asia  
Situation of India at the time of Babur’s Invasion:  
Babur’s Indian Expeditions and Relations with Afghans:  
Babur Encounter with Ibrahim Lodi:  
Conclusion: 
Keywords: Mughal Emperor, ancient times, central asia, sub-continent, Babur 
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THE INDIAN MUSLIMS’ SERVICES TO 
AFGHANISTAN & TURKEY (1901-1929) 

 
Rehana Kanwal 
Department of Islamic Studies, National College of Business Administration and 
Economics, Lahore 
 
Abstract 
The British India and Afghanistan,  being close neighbours,  had cultural ties due to 
geographical proximity and cross border movement of people.  It was observed that 
whenever the British atrocities against Indian Muslim increased in India,  it led to 
search for refuge in nearby outreaches or in Afghanistan.  Later,  the same outreaches 
used to utilize for activities against the British government.  Thus, Afghan territory was 
one such place from where anti-British activities could be resumed.  Turkey was another 
such country where refuge could be taken and travel made by Indian Muslims either 
individually or in groups. 
The Paper attempts to highlight the most significant Muslim personalities of British 
India who rendered services and sacrifices for the cause of pan-Islamism.  They 
travelled to the neighbouring Muslim states of Afghanistan and Turkey for the larger 
cause of the Muslim brotherhood,  and their freedom from the colonial powers.  Their 
visits were either in official or unofficial capacity.  The personalities include;  Abdur 
Rahman Peshawari,  Zafar Hasan Aibak,  Mualana Ubaidullah Sindhi. The paper argues 
that these personalities have visited the Muslim countries of Afghanistan and Turkey in 
order to support the cause of Muslim brotherhood and their peace,  development, and 
freedom. They left their native homelands and families in highlighting the slogan of 
religion,  emancipating Muslim societies from the clutches of colonialism. They worked 
in the capacity of ambassadorship.  Among them, Abdur Rehman Peshawari may be 
called as the unsung hero of Peshawar. Their way of support was in the form of 
diplomatic negotiation. Descriptive and analytical methods were followed for 
analyzation/interpretation of data collected.  
Keywords: Descriptive, Analytical, Afghanistan, Turkey, Muslim states, Services
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HISTORY FACES ON FACEBOOK 
 
Gila Oren 
Collage of Management Academic Studies 
 
ABSTRACT 
The second generation of holocaust survivors in Israel are a unique representation of 
radical traumatic history. The Holocaust survivor's offspring are a group of people 
though not knowing each other have psychological and cultural common characteristic 
caring upon themselves the traumatic history of their parents.    
Today’s social media offers infinite options for individuals to participate in targeted 
groups that share written and visual content related to their common agenda. This study 
focuses on Facebook groups of Holocaust survivor's offspring that have created a 
modern unique platform through which they exchange information and preserve family 
history and memories. Members take part as proud equals, sharing a mutual 
understanding in an "imagined community"..  
Research on the second generation of Holocaust survivors began in the 1960s, with a 
widespread discussion on the transition of traumas and posttraumatic symptoms from 
first generation survivors to their offspring.  
The democratization offered by social networks and the countless possibilities of 
expression through technology offer a new dynamic platform for contemporary 
memory, discourse, and research. This paper examines the process of authentic, 
voluntary, non-directive sharing of information, thoughts and emotions shared by the 
second-generation on Facebook groups. This study offers Anderson's "imagined 
community" as a theoretical perspective to examine those groups.  
The study uses content analysis as well as netnograpy methods, where the researcher is 
also part of the community being studied. 
Keywords: Facebook groups, Holocaust survivors' offspring, Imagined community 
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ROMANIAN FOLK MEDICINE IN NATIONAL ARCHIVES 
 
Gabriela Boangiu  
Institute for Socio-Human Researches “C.S. Nicolaescu-Plopsor”, Craiova,  of the 
Romanian Academy 
 
Abstract 
Medical folklore impresses through the recipe that weaves an ancient practice of 
healing, with a formalized language between free versification and improvisation. At 
the beginning of the 20th century, Dr. Mihai Cânciulescu was active in the Medical 
Folklore Studies Circle in Craiova, maintaining a wide correspondence with specialists 
in the medical field, who were also fascinated by this side of folklore, which "tells" over 
time, old recipes born from a long-practiced healing practice in the communities of 
yesteryear. 
Professor Mihai Cânciulescu had the merit of coordinating and ordering numerous 
information received from his collaborators regarding medical folklore. Numerous such 
data are in the Personal Fund "Cânciulescu Mihai" existing in the Dolj National 
Archives, gathering documents dating from 1891-1970. Here is how the care of the 
work among the archival documents specific to a historian requires the additions that an 
experienced ethnographer in the field of medical folklore could bring. 
We also discover some topics that were presented for dialogue at the Medical Folklore 
Studies Circle in Craiova: "Etymology of medical terms", "Doctor Charles Laugier and 
medical folklore", "Doctor Charles Laugier - folklorist and health educator", " The 
woman doctor ”,“ Imitative magic therapy ”,“ The circle of medical folklore studies 
from Craiova - history, activity, aspects ”,“ The Red Cross from Romania. The 
beginnings of the Craiova Branch ”,“ Medicine in our children's games ”,“ Popular 
cosmetics ”. 
The important contribution of the well-known doctor Ana Aslan can also be underlined 
on these topics, through the article "Prophylaxis of early aging". Thus, the Archival 
Fund "Cânciulescu Mihai" is a vein of investigation with an interdisciplinary profile, 
whose informational valences can bring an obvious plus in the direction of current 
socio-human research.  
Keywords: medical folklore, enchantments, healing practice, charms against evil eye 
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LITERATURE AND MOVIES A START POINT TO DISCOVER SOCIETAL 
MENTALITY 
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ABSTRACT 
The presence of cultural differences and of various ways to express culture encourages 
the questions: What is culture? What are the means to visualize the changes? How 
literature can become a depositary of mentality changes? What is the role of images/ 
motion images in shaping new cultural approaches? And what does it have to do with 
you and your perceptions?  
Briefly, we can affirm that culture shapes individual minds and behaviors as much as 
the minds and behaviors shape the culture. As a result, “People are active cultural 
agents, rather than passive recipients of cultural influences,” said social psychologist 
Chi-Yue Chiu, University of Illinois. “They create, apply, reproduce, transform, and 
transmit their cultural routines in their daily social interactions.”  
This paper reveals the thematic relationship established between Literature and Movies 
through the considerations of societal metamorphosis in order to capture the writer’s eye 
as an individual that recreates a reality and the director’s vision to screen it in a doable 
mind mapping to sketch an atmosphere that, as a creative process, deals with the 
psychological analysis of text and the reader’s relationships with the audience. Thus, 
movies become a detailed schematization of the reading process observed in the textual 
reception process and in the organism-environment interaction.  
In this way, the reflection of social influence can be seen in literature and movies and 
may have an effect on many different levels of an individual’s life. They can change the 
way a person thinks based on a desire either to conform with the predominant ideas or 
to assert distinction from them and they could also impact the actions or patterns of 
behavior. 
In a comparative way, analyzing the novel and the movie, the paper presents the ways in 
which the struggle between urbanism and the rural context is a major concern for the 
Romanian writer, Liviu Rebreanu. Within Ciuleandra novel, society is viewed 
objectively yet pessimistically from all perspectives, with the author subtly questioning 
both the slyness of peasants and the hypocrisy of aristocrats. Ciuleandra tells the story 
of Puiu Faranga, a high society dandy of 1920s Bucharest, who strangles his beautiful 
young wife, Mădălina, and descends into madness in a private sanatorium, under the—
apparently—cold gaze of a certain Dr. Ursu. Though Ciuleandra is a story of one 
individual’s distortion of the outside world, the societal scenes depicted in the novel 
recreate a realistic atmosphere that integrates beliefs and traditions. The typology of 
social change that emerged distinguishes separate social contexts associated with social 
change: stability, inertia, incremental social change, rupture in social structure, rupture 
in normative structure, and threat to cultural identity.  
The 1985 Ciuleandra Romanian drama film directed by Sergiu Nicolaescu aimed at that 
time to restore the desired glamour that lacked back in the ‘30s when the novel and the 
first Romanian-German co-production directed by Martin Berger were not very 
enthusiastically received by critics and the press. Sergiu Nicolaescu’s movie was 
selected as the Romanian entry for the Best Foreign Language Film at the 58th 
Academy Awards, but it was not nominated.   
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The film is the cinematographic adaptation of Liviu Rebreanu's novel of the same name. 
Beyond the changes made at the cinematographic level, the balance of the story is 
preserved, considering that it is necessary to visualize the atmosphere or capturing 
echoes of those times mentality. The director reintegrates the social elements of history, 
and overwhelmed with the obsession of a traditional dance, as a symbol of the peasant 
force of regeneration. 
Thus, because most of the films require outside reading and the question How might 
culture influence the reception of the movie or of a literary work? is a triggering one, 
the purpose of this study is to reveal the change of the memory and its importance in 
bringing altogether cultural and social frames. Such a perspective becomes a starting 
point for reflection and dialogue on the cultural and social importance of memory to 
preserve rituals and traditions and to observe them in a progressive perspective. 
Keywords: intangible cultural heritage, Ciuleandra, traditions, societal changes, ritual 
dance 
 
 
 


	1_KAPAK.pdf
	2_İÇ KAPAK.pdf
	3_DÜZEN.pdf
	4_ÖZET.pdf

